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موضوع                                          سوال              پاسخپاسخسوال    موضوع                 

3ادبیات فارسی 
778ستایش خدا و نعت پیامبر        

778ادبیات حماسی 
881ادبیات داستانی  

983نثر فارسی
21188انواع ادبی 

1290ادبیات انقالب اسالمی
1292نامهحال و زندگیسفرنامه، حسب
1292ادبیات عرفانی

1393ثیلیادبیات تم
1393ادبیات انتقادي
1394ادبیات تطبیقی
1394ادبیات توصیفی

3بان فارسی ز
1495قواعد ترکیب

1497جمله
1598مطابقت نهاد و فعل ـ گروه فعلی

15100نامهنامه ـ فیلمنمایش
16101واژه و واژگان در زبان

116102دستور خط فارسی 
16102ي ساده و اجزاي آنجمله
118104هاي ادبی نوشته

18104گروه اسمی
218105هاي ادبی نوشته

118106ي ساختمان واژه
219107دستور خط فارسی 

19108اننظام معنایی زب
219109ي ساختمان واژه

20110بازگردانی، بازنویسی، بازآفرینی
120110دستور تاریخی 

20112طنزپردازي
221113دستور تاریخی 

321114دستور خط فارسی 
21114شناسیمرجع

322115دستور تاریخی 
22115هاي زباننقش

22116هاي حقوقیاسناد و نوشته

422116دستور خط فارسی 
422116دستور تاریخی 

22116ویرایش
3عربی 
123117تذکار 
224120تذکار 
25123مثال

25125اجوف
26128ناقص

27130ناقص مزید
27131لهمفعول مطلق ـ مفعول

27132توابع
28133حال

28135تمییز
29136منادي

29137مستثنی
29137اسالیب جمله

30138بالغت
ریاضی سال سوم

31140تابع
34149ي دومهاي درجهمعادله و تابع

35152ترکیبیات
هاي ادبیآرایه

36156آشنایی با چند اصطالح
36157ترین عامل موسیقی شعروزن، اصلی
37159قالب شعري

38162بیان
40167هاي لفظیآرایه
42171هاي معنويآرایه

43173ترکیبی
2تاریخ ادبیات ایران و جهان 

44175حافظعصر 
46179الدینرشیدعصر خواجه
46180عصر صائب

47182مقامعصر قائم
47183عصر هاتف
47184عصر صبا

48186عصر بیداري 



موضوع                                                    سوال         پاسخ
49188ر نیماعص

50191تاریخ ادبیات جهان
2تاریخ ایران و جهان 

51193اروپا در قرون جدید
51194پا در قرون جدیدتحوالت سیاسی ارو

52195انقالب هاي قرون جدید
52196هاي مسلمانآخرین امپراتوري

1952196اوضاع سیاسی اروپا و امریکا در قرن 
1953198ستعمار در قرن ا

53199استعمارمقاومت در برابر، 19آسیا در قرن 
53200جنگ جهانی اول

54200جهان در میان دو جنگ
54200جنگ جهانی دوم
54201عصر جنگ سرد

54202ایران در زمان صفویان
54202زندیهحکومت یه تا پایان صفوایران از سقوط 

54203عصر قاجاردر سیسی اداري ایران اوضاع 
55203ایران   روابط خارجی 

55204اوضاع اجتماعی اقتصادي و فرهنگی ایران 
55204ایران هاي مشروطیتزمینه 

55205انقالب مشروطیت ایران 
56205دخالت هاي روسیه و انگلستان    

56205دوران سلطنت رضاشاه 
56206مرداد28اشغال متفقین تا کودتاي اوضاع ایران از 

56206نهضت انقالب اسالمی به رهبري امام 
56207ه رژیم پهلوي        رزه علیتداوم مبا

56207ایرانانقالب اسالمی 
56207هشت سال دفاع مقدس

2جغرافیاي 
57208تصور شما از یک ناحیه چیست؟

57211آیند؟ نواحی انسانی چگونه پدید می
58213هاي جغرافیایی سواحل ویژگی

59215انسان و سواحل 
59217با کوهستان آشنا شویم 

60218انسان و کوهستان 

موضوع                                             سوال         پاسخ
60219ها در نواحی گرم و خشک فرسایش بیابان

61221تنوع زیستی در نواحی گرم و مرطوب 
61222هاي طبیعی نواحی قطبی ویژگی

62223انسان در نواحی قطبی 
62225شهري و روستایی هايسکونتگاه

62226پراکندگی در نقش شهرها 
63226رشد سریع شهرنشینی چه مشکالتی دارد؟ 

63227واحدهاي سیاسی و مرزها 
63227فارس ي خلیجقدرت ملی و منطقه

63228کشاورزي، صنعت و تجارت 
2شناسی جامعه

64229جامعه و فرهنگ
65231هویت و فرهنگ

منطق
66233انسان و تفکر

66233چگونه تعریف کنیم؟
66234مفاهیمتعریف و دنیاي 

67236اقسام ذاتی و عرضی
68238اقسام تعریف

68238جایگاه قضیه در استدالل
69239اقسام قضایاي حملی و شرطی          

69240احکام قضایاي حملی             
69240استدالل                  

69240اقسام قیاس          
69241محتواي استدالل

69241مغالطه
فلسفه

70242ا و قلمرو فلسفهمعن
71245ي بزرگنخستین فالسفه

شناسیروان
73249کلیات

74252رشد
76255فرایندهاي شناختی

76256سالمت روانی و اختالل روانی


