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اجباری

اختیاری
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رياضی و آمار ()2

کل کتاب

علوم و فنون ادبی
اجباری

اجباری

کل کتاب

علوم و فنون ادبی ()1

منطق

انتخابی 1

اختیاری
علوم و فنون ادبی
()2

کل کتاب

فلسفه و روانشناسی

اجباری

فلسفه

انتخابی 2
روانشناسی

کل کتاب

شماره آزمون

ریاضی و آمار()2

علوم و فنون ادبی()2

تاریخ()2

جغرافیا()2

جامعهشناسی()2

فلسفه

روانشناسی

97/7/20

فصل( 1تا ابتدای ترکیب شرطی دو
گزاره)

ستایش و درس1

درس1

درس1

درس1

درس 1

درس( 1تا ابتدای شناخت چیست؟)

97/8/4

فصل( 1تا پایان ترکیب شرطی دو
گزاره)

ستایش
تا پایان درس2

درسهای1و2

درسهای1و2

درسهای1و2

درسهای  1و 2

درس1

97/8/18

فصل( 1تا پایان درس)1

ستایش
تا پایان درس3

درس 1تا پایان
درس3

درس 1تا درس( 3ابتدای
طبقهبندی نواحی آب و هوایی)

درس 1تا پایان
درس3

درس  1تا درس ( 3تا ابتدای جهان درسهای1و( 2تا ابتدای رشد اجتماعی
در دوره کودکی)
از چه چیزی؟)

97/9/2

فصل( 1از ابتدای ترکیب دو شرطی) تا
پایان فصل

درسهای3و4

درسهای3و4

درس3

درسهای3و4

درس 3

درس2

97/9/16

فصلهای1و( 2تا ابتدای تابع چند
ضابطهای)

ستایش
تا پایان درس4

درس 1تا پایان
درس5

درس 1تا درس( 4ابتدای
فرسایش طبیعی در بیابان)

درس 1تا پایان
درس5

درس  1تا درس ( 4ابتدای حیرت و
تفکر فلسفی)

درسهای1و2

97/9/30

فصل( 2تا پایان تابع چند ضابطهای)

درسهای4و5

درس 5تا پایان
درس7

درسهای4و5

درس 5تا پایان
درس7

درس ( 4از ابتدای حیرت و تفکر
فلسفی) تا درس ( 5ابتدای تفکر)

درسهای2و( 3تا ابتدای ساماندهی
توجه)
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شماره آزمون

ریاضی و آمار()2

علوم و فنون ادبی()2

تاریخ()2

جغرافیا()2

جامعهشناسی()2

فلسفه

روانشناسی

97/10/21

فصل( 2تا پایان درس)1

درس4
تا پایان درس6

درس 5تا پایان
درس8

درسهای5و6

درس 5تا پایان
درس8

درسهای  4و 5

درس 2تا درس 4
(ابتدای خطاهای حافظه)

97/11/5

فصلهای1و( 2تا پایان درس)1

ستایش
تا پایان درس6

درس 1تا پایان
درس8

درس 1تا پایان درس6

درس 1تا پایان
درس8

درس  1تا پایان درس 5

درس1تا پایان درس4

97/11/19

فصل( 2تا پایان درس)2

درسهای6و7

درس 7تا پایان
درس 7تا پایان
درسهای6و( 7تا ابتدای صنعت)
درس9
درس9

درس 6

درس( 4از ابتدای خطاهای حافظه)
تا درس( 5ابتدای نوع نگاه به مسئله)

97/12/3

فصل( 2از ابتدای تابع همانی)
تا (پایان درس)2

درسهای7و8

درسهای9و10

درسهای7و( 8تا ابتدای نابرابری
اقتصادی ،نابرابری فضایی)

درسهای9و10

درسهای  6و ( 7تا ابتدای قلب)

درس5

97/12/17

فصل( 2درس)2

درس7
تا پایان درس9

درس 9تا پایان
درس11

درسهای7و8

درس 9تا پایان
درس11

درس 7

درس( 5از ابتدای نوع نگاه به مسئله) تا
درس( 6ابتدای سبک تصمیمگیری اجتنابی)

98/1/23

فصلهای1و2

ستایش تا پایان
درس10

درس 1تا پایان
درس 12

درس 1تا پایان درس9

98/2/20

فصل( 2از ابتدای درس )3تا فصل3
(پایان درس)1

درسهای10و11

درس 9تا پایان
درس14

درسهای9و10

درسهای12و13

98/2/27

فصل3

درسهای11و12

درس 12تا پایان
درس15

درسهای10و11

درسهای  9و ( 10تا ابتدای برخی
درسهای13و14
دیدگاهها در معیار فعل اخالقی)

98/3/3

فصل( 2از ابتدای درس)2
تا پایان فصل3

درس7
تا پایان درس12

درس 9تا پایان
درس16

درس 7تا پایان درس11

درس 1تا پایان درس  1تا درس ( 8ابتدای دو جریان
فکری در دورهی جدید اروپا)
درس12

درس 9تا پایان
درس15

درسهای  8و ( 9تا ابتدای انسان،
همردیف حیوانات)

درس  6تا پایان درس 10

درس 1تا پایان درس6
درس( 6از ابتدای سبک تصمیمگیری
اجتنابی) تا درس( 7ابتدای نگرش)
درسهای7و( 8تا ابتدای
سبک زندگی و بیماری)
درس 5تا پایان درس8

