برنامﻪ دروس عﻤومی آزمون های آنﻼین دهم انسانی
تاریخ آزمون

فارسی

 9آبان

ستایش ،ادبیات تعلیﻤی)ﭼﺸﻤﻪ(

ذاک هواﷲ /صیغ اﻻَفعال /التعارف

تفکر و اندیﺸﻪ :هدف زندگی

صفحﻪ ی  ۱۰تا ۱۷

صفحﻪ ی  ۱تا ۵

صفحﻪ ی  ۴تا ۱۴

ستایش ،ادبیات تعلیﻤی)ﭼﺸﻤﻪ،از آموختن،ننگ مدار(

ذاک هو اﷲ /صیغ اﻻَفعال/التعارف /تﻤارین

صفحﻪ ی  ۱۰تا ۲۷

صفحﻪ ی  ۱تا ۱۰

ذاک هو اﷲ  /صیغ اﻻَفعال /التعارف /تﻤارین /اِنکم
 23آبان

ستایش ،ادبیات تعلیﻤی ،ادبیات سفر و زندگی)سفر بﻪ بصره(

مسوولون/اﻻَعداد من واحد الی مئﻪ /فی مطار النجف

صفحﻪ ی  ۱۰تا ۳۵

اﻻشرف
صفحﻪ ی  ۱تا ۱۷

 7آذر

ادبیات سفر و زندگی)سفر بﻪ بصره ،درس آزاد،کﻼس نقاشی(
صفحﻪ ی  ۲۸تا ۴۷

ستایش،ادبیات تعلیﻤی ،ادبیات سفر و زندگی،ادبیات غنایی) مهر
 21آذر

دین و زندگی 1

www.Quiz24.ir
زبان انگلیسی 1

کل مباحث کتاب های فارسی نهم ،عربی نهم و زبان انگلیسی نهم

 11مهر

 25مهر

عربی ،زبان قرآن

سال تحصیلی 98-99

سامانه آزمون آنﻼين

و وفا(
صفحﻪ ی  ۱۰تا ۵۴

ا ِّنکم مسوولون /اﻻَعداد من واحد اِلی مئﻪ فی مطار

Saving Nature
تا ابتدایGrammar
صفحﻪ ی  ۱۵تا ۲۳

تفکر و اندیﺸﻪ

Saving Nature

هدف زندگی ،پر پرواز

 Listening and Spaekingتا ابتدای

صفحﻪ ی  ۴تا ۲۶

صفحﻪ ی  ۱۵تا ۲۹

تفکر و اندیﺸﻪ

Saving Nature

هدف زندگی ،پر پرواز ،خود حقیقی

 writingتا انتهای

صفحﻪ ی  ۴تا ۳۴

صفحﻪ ی  ۱۵تا ۳۶

ال ّنجف اﻻَشرف /تﻤارین

تفکر و اندیﺸﻪ

Saving Nature

خود حقیقی ،پنجره ای بﻪ روشنایی

تا انتهای درس  Grammarاز ابتدای

صفحﻪ ی  ۱۱تا ۲۲

صفحﻪ ی  ۳۰تا ۴۶

صفحﻪ ی  ۲۴تا ۴۱

ذاک هو اﷲ /التعارف /صیغ اﻻَفعال /تﻤارین/اﻻَعداد

من واحد اِلی مئﻪ /فی مطار ال ّنجف اﻻشرف /تﻤارین/
السﻤک /الفعل الثﻼثی الﻤجرد و الﻤزید ۱
مطر ّ
صفحﻪ ی  ۱تا ۲۸

تفکر و اندیﺸﻪ
هدف زندگی ،پر پرواز ،خود حقیقی ،پنجره ای بﻪ روشنایی ،آینده روشن
صفحﻪ ی  ۴تا ۵۸

Saving Nature
Wonders of Creation
 Readingتا ابتدای
صفحﻪ ی  ۱۵تا ۴۹

برنامﻪ دروس عﻤومی آزمون های آنﻼین دهم انسانی
تاریخ آزمون

فارسی

عربی ،زبان قرآن

مطرالسﻤک /الفعل الثﻼثی الﻤجرد و الﻤزید) / (۱ﻻزم و
ّ
 5دی

ادبیات غنایی ،ادبیات پایداری)پاسداری از حقیقت(

متعدی /فی قسم الﻤجوازات /تﻤارین /التعایش

صفحﻪ ی  ۴۸تا ۶۸

السلﻤی الثﻼثی الﻤزید)(۲
صفحﻪ ی  ۲۳تا ۳۹

سال تحصیلی 98-99

سامانه آزمون آنﻼين
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دین و زندگی 1

زبان انگلیسی 1

تفکر و اندیﺸﻪ

Wonders of Creation

پنجره ای بﻪ روشنایی ،آینده روشن ،منزلگاه بعد

 pronunciationتا ابتدای

صفحﻪ ی  ۳۸تا ۶۸

صفحﻪ ی  ۴۳تا ۵۹

مطرالسﻤک /الفعل الثﻼثی الﻤجرد و الﻤزید) / (۱ﻻزم و
ّ
متعدی _ فی قسم الجوازات /تﻤارین /التعایش
 26دی

ادبیات غنایی ،ادبیات پایداری)پاسداری از حقیقت ،بیداد ظالﻤان( السلﻤی _ الفعل الثﻼثی الﻤجرد و الﻤزید) / (۲فی صالﻪ
صفحﻪ ی  ۴۸تا ۷۳

التفتیش...
/تﻤارین

تفکر و اندیﺸﻪ
پنجره ای رو بﻪ روشنایی ،آینده روشن ،منزلگاه بعد ،واقعﻪ بزرگ
صفحﻪ ی  ۳۸تا ۷۸

Wonders of Creation
صفحﻪ ی  ۴۳تا ۶۹

صفحﻪ ی  ۲۳تا ۴۶

 10بهﻤن

صفحﻪ ی  ۱۰تا ۷۳

دوره ی نیم سال اول
درس  ۱تا پایان درس  ۴صفحﻪ ی  ۱تا ۴۶

التعایش السلﻤی /الفعل الثﻼثی الﻤجرد الﻤزید)/ (۲
 24بهﻤن

ادبیات پایداری ،ادبیات انقﻼب اسﻼمی)دریادﻻن صف شکن(
صفحﻪ ی  ۶۰تا ۸۳

فی صالﻪ التفتیش /تﻤارین /هذا خلق اﷲ /الجﻤلﻪ
السیاره اﻻَجره
الفعلیﻪ و الجﻤلﻪ اﻻسﻤیﻪ /مع سائق ّ
صفحﻪ ی  ۳۵تا ۵۳

تفکر و اندیﺸﻪ :هدف زندگی ،پرپرواز ،خود حقیقی ،پنجره ای بﻪ
روشنایی ،آینده روشن،مزلگاه بعد واقعﻪ بزرگ
صفحﻪ  ۴تا ۷۸

Saving Nature Wonders of Creation
صفحﻪ ی  ۱۵تا ۶۹

Wonders of Creation
تفکر و اندیﺸﻪ

از ابتدایListening and Speaking

منزلگاه بعد ،واقعﻪ بزرگ ،فرجام کار

The Value of Knowledge

صفحﻪ ی  ۶۲تا ۹۲

تا انتهایNew Words and Expressions
صفحﻪ ی  ۵۸تا ۷۸

برنامﻪ دروس عﻤومی آزمون های آنﻼین دهم انسانی
تاریخ آزمون

 8اسفند

فارسی

ادبیات انقﻼب اسﻼمی)دریادﻻن صف شکن ،خاک آزادگان(
صفحﻪ ی  ۷۴تا ۹۳

www.Quiz24.ir

عربی ،زبان قرآن

دین و زندگی 1

زبان انگلیسی 1

هذا خلق اﷲ /الجﻤلﻪ الفعلیﻪ و الجﻤلﻪ اﻻسﻤیﻪ /مع

تفکر و اندیﺸﻪ :فرجام کار

The Value of Knowledge

السیاره اﻻجره /تﻤارین
سائق ّ

قدم در راه :آهنگ سفر

تا ابتدایListening and Speaking

صفحﻪ  ۴۷تا ۵۸

صفحﻪ ی  ۸۲تا ۱۰۴

صفحﻪ ی  ۷۱تا ۸۶

تفکر و اندیﺸﻪ:واقعﻪ ی بزرگ،فرجام کار

The Value of Knowledge

قدم در راه:آهنگ سفر،اعتﻤاد بر او

تا انتهایwriting

صفحﻪ ی  ۷۲تا ۱۱۲

صفحﻪ ی  ۷۱تا ۹۳

تفکر و اندیﺸﻪ

Saving Nature
Wonders of Creation

هذاخلق اﷲ /الجﻤلﻪ اﻻفعلیﻪ و الجﻤلﻪ اﻻِسﻤیﻪ/مع

 22اسفند

سال تحصیلی 98-99

سامانه آزمون آنﻼين

ادبیات انقﻼب اسﻼمی،ادبیات حﻤاسی)رستم و اشکبوس( صفحﻪ

ّ
الخﻼبﻪ/اِعراب
السیاره اﻻجره /تﻤارین/الﻤعالم
سائق ّ

ی  ۷۴تا ۱۰۳

اجزاء الجﻤلﻪ اﻻِسﻤیﻪ و الفعلیﻪ
صفحﻪ ی  ۴۷تا ۶۵

کل نیﻤسال اول/هذا خلق اﷲ...الجﻤلﻪ الفعلیﻪ و

 7فروردین

ستایش ،ادبیات تعلیﻤی ،ادبیات سفر و زندگی ،ادبیات

السیاره اﻻَجره /تﻤارین/
الجﻤلﻪ اﻻِسﻤیﻪ /مع سائق ّ
ّ
الخﻼبﻪ _اعراب اجزاء الجﻤلﻪ اﻻِسﻤیﻪ و
الﻤعالم

قدم در راه

ادبیات انقﻼب اسﻼمی ،ادبیات حﻤاسی

الفعلیﻪ/اعراب الصفﻪ و الﻤضاف اِلیﻪ /فی الصیدلیّ ﻪ/

مباحث نیﻤسال اول،فرجام کار،آهنگ سفر ،اعتﻤاد بر او،دوستی با خدا

The Value of Knowledge

صفحﻪ ی  ۱۰تا۱۱۱

تﻤارین

صفحﻪ ی  ۴تا ۱۲۴

صفحﻪ ی  ۱۵تا ۹۵

غنایی،ادبیات پایداری

صفحﻪ  ۱تا ۷۰

ادبیات حﻤاسی) ُگرد آفرید(  ،ادبیات داستانی)طوطی و بقال ،درس
 21فروردین

آزاد(
صفحﻪ ی  ۱۰۴تا ۱۲۱

اِعراب الصفﻪ و الﻤضاف اِلیﻪ/فی الصیدلیّ ﻪ /تﻤارین/
صناعﻪ النفط /الفعل الﻤجهول/مع مسوولون استقبال
الفندق/تﻤارین
صفحﻪ ی  ۶۶تا ۸۲

The Value of Knowledge
قدم در راه

از ابتدایWriting

اعتﻤاد بر او،دوستی با خدا،یاری از نﻤاز و روزه

Traveling the World

صفحﻪ ی  ۱۰۸تا ۱۳۸

تا ابتدایGrammar
صفحﻪ ی  ۹۱تا ۱۰۶

برنامﻪ دروس عﻤومی آزمون های آنﻼین دهم انسانی
تاریخ آزمون

فارسی

عربی ،زبان قرآن

صناعﻪ النفط/الفعل الﻤجهول/مع مسوولون استقبال
 4اردیبهﺸت

ادبیات داستانی) طوطی و بقال،درس آزاد،خسرو(
صفحﻪ ی  ۱۱۲تا ۱۳۱

الفندق /تﻤارین /یا من فی البحار عجائبﻪ /الجار
والجرور /اَهمّ معانی حروف الج ّر
صفحﻪ ی  ۷۱تا ۹۰

ادبیات انقﻼب اسﻼمی ،ادبیات حﻤاسی ،ادبیات داستانی،ادبیات
 18اردیبهﺸت

سال تحصیلی 98-99

سامانه آزمون آنﻼين
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دین و زندگی 1

زبان انگلیسی 1

قدم در راه

Traveling the World

دوستی با خدا ،یاری از نﻤاز و روزه ،فضیلت آراستگی

تا ابتدایpronunciation

صفحﻪ ی  ۱۱۶تا ۱۴۸

صفحﻪ ی  ۹۷تا ۱۱۳

دوره ب نیﻤسال دوم

تفکر و اندیﺸﻪ:فرجام کار

The Value of Knowledge

جهان

درس  ۵تا پایان درس ۸

قدم در راه :آهنگ سفر،...،فضیلت آراستگی ،زیبایی پوشیدگی

Traveling the World

صفحﻪ ی  ۷۴تا ۱۵۱

صفحﻪ ی  ۴۷تا ۹۸

صفحﻪ ی  ۸۲تا ۱۵۸

صفحﻪ ی  ۷۱تا ۱۱۹

برﻧامه دروس تخصصی آزمون های آﻧﻼیﻦ دهﻢ اﻧساﻧی
تاریخ آزمون

ریاضی و آمار 1

اقتصاد

علوم و فنون ادبی 1

 9آبان

 23آبان

چند اتحاد جبری و کاربردها

اقتصاد چیست؟

صفحه ی  ۱۰تا ۱۷

صفحه  ۸تا ۲۲

چند اتحاد جبری و کاربردها

اقتصاد چیست؟

مباﻧی تحیلی متﻦ/سازه ها و عوامﻞ و تاثیر گذار در شعر

تاریخ و تاریخ ﻧگاری /،تاریخ؛ زمان و مکان /باستان شناشی؛ در

عبارت های گویا

توﻟید

فارسی

جست و جوی میراث فرهنگی

صفحه  ۱۰تا ۲۴

صفحه  ۸تا ۳۰

صفحه ی  ۱۲تا ۲۵

صفحه  ۲تا ۲۸

صفحه  ۲تا ۱۹

صفحه  ۲تا ۷
جغرافیا ،علمی برای زﻧدگی بهتر روش مطاﻟعه و پژوهش

کنش های ما

منطق ،ترازوی اﻧدیشه

در جغرافیا) تا پایان شواﻻت کلیدی در جغرافیا(

پدیده های اجتماعی

ﻟفظ و معنا

صفحه  ۲تا ۸

صفحه  ۳تا ۱۴

صفحه ی  ۳تا ۱۹

چند اتحاد جبری و کاربردها /عبارت های

اقتصاد چیست؟

مباﻧی تحلیﻞ متﻦ /سازه ها و عوامﻞ تاثیرگذار در

تاریخ و تاریخ ﻧگاری/تاریخ؛ زمان و مکان  /باستان شناسی؛ در

گویا /معادﻟه و مسائﻞ توصیفی

توﻟید/بازار

شعرفارسی /واج آرایی،واژه آرایی

صفحه ی  ۱۰تا ۳۴

صفحه ی  ۸تا ۳۹

صفحه ی  ۱۲تا ۳۵

صفحه ی  ۲تا ۴۱

صفحه  ۲تا ۱۲

درجه ی  ۲و کاربرد ها

بازار /آشنایی با شاخص های اقتصادی
صفحه ی  ۳۱تا ۴۹

واج آرایی،واژه آرایی /تاریخ ادبیات پیش از اسﻼم و قرن
های اوﻟیه هجری
صفحه ی  ۲۶تا ۴۶

معادﻟه های شامﻞ عبارت های گویا /دوره

پول

تاریخ ادبیات پیش از اسﻼم و قرن های اوﻟیه هجری/دوره

کﻞ مباحﺚ گذشته

دوره کﻞ مباحﺚ گذشته

کﻞ مباحﺚ گذشته

صفحه ی  ۱۰تا ۵۴

صفحه ی  ۸تا ۶۱

صفحه ی  ۱۲تا ۴۶

مفهوم تابع

تابع /ضابطه جبری تابع
صفحه  ۴۹تا ۷۱

 24بهمﻦ

تاریخ؛ زمان و مکان

جغرافیا ،علمی برای زﻧدگی بهتر

کنش های ما
صفحه ی  ۳تا ۸

صفحه  ۳تا ۱۰

جست و جوی میراث فرهنگی/پیدایش تمدن ؛ بیﻦ اﻟنهریﻦ و مصر

معادﻟه های شامﻞ عبارت های گویا مفهوم

 10بهمﻦ

جامعه شناسی 1

منطق

منطق ،ترازوی اﻧدیشه

جغرافیا  ،علمی برای زﻧدگی بهتر

صفحه ی  ۴۹تا ۶۵

 26دی

جغرافیای ایران

روش مطاﻟعه و پژوهش در جغرافیا

معادﻟه های شامﻞ عبارت های گویا/
 5دی

تاریخ و تاریخ ﻧگاری

صفحه  ۱۲تا ۲۰

صفحه ی  ۲۶تا ۴۸

 21آذر

تاریخ 1

مباﻧی تحلیﻞ متﻦ

معادﻟه و مسائﻞ توصیفی/حﻞ معادﻟه ی
 7آذر

سال تحصیلی 98-99

کﻞ مباحﺚ کتاب های ریاضی ﻧهﻢ و علوم ﻧهﻢ

 11مهر

 25مهر

سامانه آزمون آنﻼين
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پول/باﻧﮏ/بازار سرمایه
صفحه ی  ۵۲تا ۷۶

تاریخ ادبیات پیش از اسﻼم و قرن های اوﻟیه
هجری/هماهنگی پاره های کﻼم
صفحه ی  ۳۸تا ۵۱

تاریخ ادبیات پیش از اسﻼم و قرن های اوﻟیه هجری۳ :
پول/باﻧﮏ/بازار سرمایه /رشد/توسعه و پیشرفت

سوال /هماهنگی پاره های کﻼم ۵:سوال /سجمع و اﻧواع

صفحه ی  ۵۲تا ۸۴

آن
صفحه های  ۳۸تا ۵۸

پیدایش تمدن؛بیﻦ اﻟنهریﻦ و مصر /هند و چیﻦ
صفحه ی  ۳۰تا ۴۹

یوﻧان و روم /دوره ی کﻞ مباحﺚ گذشته
صفحه ی  ۲تا ۶۰

کنش های ما
پدیده های اجتماعی
جهان اجتماعی
صفحه ی  ۳تا ۲۲

منطق ،ترازوی اﻧدیشه ﻟفظ و معنا
مفهوم و مصداق
صفحه ی ۳تا ۲۶

روش مطاﻟعه و پژوهش در جغرافیا

جهان اجتماعی

مفهوم و مصداق

موقعیت جغرافیایی ایران

تشریح جهان اجتماعی

اقسام و شرایط تعریف

صفحه  ۸تا ۲۰

صفحه ی  ۱۵تا ۳۰

صفحه ی  ۲۰تا ۳۸

ﻧاهمواری های ایران

جهان های اجتماعی

اقسام و شرایط تعریف

دوره کﻞ مباحﺚ گذشته

دوره کﻞ مباحﺚ گذشته

دوره ی کﻞ مباحﺚ گذشته

صفحه  ۲تا ۳۲

صفحه  ۳تا ۳۷

صفحه  ۳تا ۳۸

ﻧاهمواری های ایران
یوﻧان و روم/مطاﻟعه و کاوش در گذشته های دور

آب و هوای ایران

صفحه ی  ۵۰تا ۶۹

)تا پایان عوامﻞ موثر بر آب و هوایی ایران(
صفحه ی  ۲۱تا ۳۹

یوﻧان و روم

ﻧاهمواری های ایران

مطاﻟعه و کاوش در گذشته های دور سپیده دم تمدن ایراﻧی

آب و هوای ایران

صفحه  ۵۰تا ۷۹

صفحه ی  ۲۱تا ۴۵

جهان های اجتماعی

اقسام و شرایط تعریف /اقسام و استدﻻل

پیامدهای جهان اجتماعی

استقرایی تا پایان استقرای تعمیمی

صفحه ی  ۳۱تا ۴۶

صفحه ی  ۲۹تا ۴۶

جهان های اجتماعی
پیامد های جهان جتماعی
ارزیابی جهان های اجتماعی
صفحه ی  ۳۱تا ۵۴

اقسام و شرایط تعریف/اقسام استدﻻل
استقرایی
صفحه  ۲۹تا ۵۲

دوره ﻧیمسال اول

دوره ی ﻧیمسال اول

دوره ﻧیمسال اول

دوره ی ﻧیمسال اول

دوره ی ﻧیمسال اول

دوره ی ﻧیمسال اول

دوره ی ﻧیمسال اول

کﻞ فصﻞ  ۱و  ۲و فصﻞ  ۳تا پایان درس ۲

کﻞ بخش ۱و ۲و بخش ۳فصﻞ۱

کﻞ فصﻞ  ۱و ۲

درس  ۱تا پایان درس ۸

درس  ۱تا پایان درس ۵

درس  ۱تا پایان درس ۷

درس  ۱تا پایان درس ۵

صفحه ی  ۱۰تا ۷۱

صفحه ی  ۸تا ۸۴

صفحه های  ۱۲تا ۵۸

صفحه ی  ۲تا ۷۹

صفحه ی  ۲تا ۴۵

صفحه ی  ۳تا ۵۴

صفحه ی  ۳تا ۵۲

مفهوم تابع

بازار سرمایه

ضابطه ی جبری تابع

رشد،توسعه و پیشرفت

ﻧمودار تابع خطی

فقر و توزیع درآمد

صفحه ی  ۵۶تا ۷۸

صفحه ی  ۷۱تا ۸۸

سجع و اﻧواع آن/سبﮏ و سبﮏ شناسی
)سبﮏ خراساﻧی(
صفحه ی  ۵۲تا ۶۶

مطاﻟعه و کاوش در گذشته های دور
سپیده دم تمدن ایراﻧی
ورود آریایی ها تا پایان هخامنشیان
صفحه  ۶۲تا ۸۹

آب و هوای ایران
منابع آب ایران
صفحه ی  ۳۳تا ۵۸

پیامدهای جهان اجتماعی
ارزیابی جهان های اجتماعی
هویت》مﻦ کیستﻢ؟《
صفحه ی  ۳۸تا ۶۶

اقسام استدﻻل اسقرایی
قﻀیه حملی
صفحه ی  ۴۱تا ۶۱

برﻧامه دروس تخصصی آزمون های آﻧﻼیﻦ دهﻢ اﻧساﻧی
تاریخ آزمون
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ریاضی و آمار 1

ﻧمودار تابع خطی

فقر و توزیع درآمد

سبﮏ و سبﮏ شناسی)سبﮏ خراساﻧی(

ورود آریایی ها تا پایان هخامنشیان

منابع آب ایران

هویت》مﻦ کیستﻢ؟《

ﻧمودار تابع درجه ۲

دوﻟت و اقتصاد

وزن شعر فارسی

اشکاﻧیان و ساساﻧیان

ویژگی های جمعیت ایران

باز توﻟید هویت اجتماعی

صفحه ی  ۷۲تا ۸۶

صفحه ی  ۸۵تا ۹۷

صفحه ی  ۶۰تا ۷۲

صفحه  ۸۰تا ۹۸

صفحه ی  ۴۶تا ۶۹

صفحه ی  ۵۷تا ۷۳

صفحه ی  ۵۵تا ۷۱

ﻧمودار تابع خطی

فقر و توزیع درآمد

ﻧمودار تابع درجه۲

دوﻟت و اقتصاد

گردآوری داده ها

بودجه و امورماﻟی دوﻟت

صفحه ی  ۷۲تا ۱۰۰

صفحه ی  ۸۵تا ۱۰۸

گردآوری داده ها
معیارهای گرایش به مرکز
صفحه ی  ۱۰تا ۱۰۴

معیارهای گرایش به مرکز
معیارهای پراکندگی
ﻧمودارهای یﮏ متغیره
صفحه ی  ۱۰۱تا ۱۲۵

معیارهای پراکندگی
 4اردیبهشت

اقتصاد

علوم و فنون ادبی 1

تاریخ 1

جغرافیای ایران

جامعه شناسی 1

منطق

قﻀیه حملی

ﻧمودار تابع درجه ۲
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سال تحصیلی 98-99

احکام قﻀایا

مباحﺚ ﻧیمسال اول /ﻧمودار تابع خطی
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ﻧمودارهای یﮏ متغیره
ﻧمودارهای چند متغیره
صفحه ی  ۱۰۵تا ۱۳۳

سبﮏ و سبﮏ شناسی)سبﮏ خراساﻧی(
وزن شعر فارسی /موازﻧه و ترصیع
صفحه ی  ۶۰تا ۷۸

مباحﺚ ﻧیمسال اول

مباحﺚ ﻧیمسال اول

فقر و توزیع درآمد

سبﮏ و سبﮏ شناسی)سبﮏ خراساﻧی(

دوﻟت و اقتصاد

وزن شعر فارسی/موازﻧه و ترصیع

بودجه و امور ماﻟی دوﻟت

زبان و ادبیات فارسی در سده های پنجﻢ و ششﻢ و ویژگی

اقتصاد بیﻦ اﻟملﻞ

های سبکی آن

صفحه ی  ۸تا ۱۲۳

صفحه ی  ۱۲تا ۸۷

اقتصاد بیﻦ اﻟملﻞ

زبان و ادبیات فارسی در سده های پنجﻢ و ششﻢ و ویرگی

اقتصاد ایران

های سبکی آن /قافیه

صفحه ی  ۱۱۰تا ۱۳۴

صفحه ی  ۸۰تا ۹۶

اقتصاد ایران

قافیه

اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت

جناس و اﻧواع آن

صفحه ی  ۱۲۴تا ۱۴۴

صفحه ی  ۸۸تا ۱۰۶

ورود آریایی ها تا پایان هخامنشیان

منابع آب ایران

هویت》مﻦ کیستﻢ؟《

قﻀیه حملی

اشکﻼﻧیان و ساساﻧیان

ویژگی های جمعیت ایران

بازتوﻟید هویت اجتماعی

احکام قﻀایا

آ ﻦ کشور داری

تقسیمات کشوری ایران

تغ رات هویت اجتماعی

قیاس اقتراﻧی

صفحه ی  ۸۰تا ۱۰۸

صفحه ی  ۴۶تا ۷۵

صفحه ی  ۵۷تا ۸۰

صفحه ی  ۵۵تا ۸۲

مباحﺚ ﻧیمسال اول

مباحﺚ ﻧیمسال اول /هویت》مﻦ کیستﻢ؟《

منابع آب ایران

بازتوﻟید هویت اجتماعی

ویژگی هایجمعیت ایران

تغ رات هویت اجتماعی

تقسیمات کشوری ایران

تحوﻻت هویتی جهان اجتماعی

سکوﻧتگاه های ایران

》علﻞ دروﻧی《

صفحه ی  ۲تا ۸۵

صفحه ی  ۳تا ۸۶

مباحﺚ ﻧیمسال اول
ورود آریایی ها تا پایان هخامنشیان
اشکاﻧیان و ساساﻧیان
آ ﻦ کشورداری/جامعه و خاﻧواده
صفحه ی  ۲تا ۱۱۷

جامعه و خاﻧواده
اقتصاد و معیشت
دیﻦ و اعتقادات
صفحه  ۱۰۹تا ۱۳۵

اقتصاد و معیشت
دیﻦ و اعتقادات
زبان و آموزش
صفحه ی  ۱۱۸تا ۱۴۲

سکوﻧتگاه های ایران
توان های اقتصادی ایران
صفحه ی  ۷۶تا ۹۸

تحوﻻت هویتی جهان احتماعی》علﻞ دروﻧی《/
تحوﻻت هویتی جهان احتماعی 》علﻞ بیروﻧی《/
هویت ایراﻧی ۱
صفحه ی ۸۱تا ۱۰۰

مباحﺚ ﻧیمسال اول/قﻀیه حملی
احکام و قﻀایا/قیاس اسقراﻧی
صفحه  ۳تا ۸۲

قیاس اقتراﻧی
قﻀیه شرطی و قیاس استثنایی
صفحه ی  ۷۲تا ۹۶

تحوﻻت هویتی جهان اجتماعی
سکوﻧتگاه های ایران

》علﻞ بیروﻧی《

قﻀیه شرطی و قیاس استثنایی

توان های اقتصادی ایران

هویت ایراﻧی ۱

سنجشگری در تفکر

صفحه ی  ۷۶تا ۹۸

هویت ایراﻧی۲

صفحه ی  ۸۵تا ۱۱۳

صفحه ی  ۸۷تا ۱۱۰

ﻧمودار تابع خطی
ﻧمودار تابع درجه ۲
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فقر و توزیع درآمد

گردآوری داده ها

دوﻟت و اقتصاد

معیارهای گرایش به مرکز

بودجه و امور ماﻟی دوﻟت

معیارهای پراکندگی

اقتصاد بیﻦ اﻟملﻞ/اقتصاد ایران

ﻧمودارهای یﮏ متغیره

اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت

ﻧمودارهای چند متغیره

صفحه ی  ۸۵تا ۱۴۴

صفحه ی  ۷۲تا ۱۳۳

شبﮏ و سبﮏ شناسی)سبﮏ خراساﻧی( /وزن شعر
فارسی/موازﻧه و ترصیع/زبان و ادبیات فارسی در سده
های پنجﻢ و ششﻢ و ویژگی های سبکی آن /قافیه /جناس
و اﻧواع آن
صفحه ی  ۶۰تا ۱۰۶

منابع آب ایران
ورود آریایی ها تا پایان هخامنشیان/

ویژگی های جمعیت ایران

اشکاﻧیان و ساساﻧیان/آ ﻦ کشور داری/جامعه و خاﻧواده/اقتصاد

تقسیمات کشوری

و معیشت/دیﻦ و اعتقادات/زبان و آموزش/هنر و معماری

سکوﻧتگاه های ایران

صفحه ی  ۸۰تا ۱۵۲

توازن های اقتصادی ایران
صفحه ی  ۴۶تا ۹۸

هویت 》مﻦ کیستﻢ؟《/بازتوﻟید هویت
اجتماعی/تغ رات هویت اجتماعی/تجپحوﻻت
هویتی جهان اجتماعی )(۱۱،۱۲
هویت ایراﻧی)(۱۳،۱۴
صفحه ی  ۵۷تا ۱۱۰

قﻀیه حملی/احکام و قﻀایا قیاس اقتراﻧی
قﻀیه شرطی و قیاس استثنایی
سنجشگری در تفکر
صفحه ی  ۵۵تا ۱۱۳

