
 (1044-1041مرکز سنجش آموزش مدارس برتر )سال تحصیلی    

  تجربی یازدهمپایه 

 محتواي آزمون تعداد سؤال مواد امتحان تاريخ آزمون  شماره و

 جمعه

41/8/4111 

 (94 تا 5۱ )صفحه ۵ تا 1 درس 51 (2فارسی )

 (0۱تا  5)صفحه  2و ترجمه درس  1درس  51 (2) عربی زبان قرآن

 (99تا  4صفحه ) ۳تا  1درس  51 (2) دین و زندگی

 (63تا  51)صفحه  Writingتا ابتدای بخش  1درس  51 (2زبان انگلیسی )

 (9۱تا  4)صفحه  2و  1فصل  5۱ شناسی  زمین

 (93تا  5)صفحه  2و  1فصل  0۱ (2ریاضی )

 (63تا  5)صفحه  2و  1فصل  01 (2شناسی ) زیست

 (01تا  5)صفحه تا ابتدای توزیع بار الکتریکی در اجسام رسانا  1فصل  0۱ (2فیزیک )

 (02تا  5)صفحه  انگیز ای شگفت تا ابتدای نفت هدیه 1فصل  01 (2شیمی )

 

 جمعه

41/41/4111 

 (21 تا 5۱)صفحه  ۹ تا 1 درس 51 (2فارسی )

 (90تا  5)صفحه  ۳و  2و 1درس  51 (2) عربی زبان قرآن

 (29تا  4صفحه ) ۶تا  1درس  51 (2) دین و زندگی

 (3۱تا  51)صفحه  Vocabulary developmentتا ابتدای بخش  2و درس  1درس  51 (2زبان انگلیسی )

 (12تا  4)صفحه  ۳تا  1فصل  5۱ شناسی  زمین

 (63تا  5)صفحه  1تا انتهای درس  4و فصل  ۳تا  1فصل  0۱ (2ریاضی )

 (62تا  5)صفحه  ۵تا  1فصل  01 (2)شناسی  زیست

 (16تا  5)صفحه  تا ابتدای توان در مدار الکتریکی 2و فصل  1فصل  0۱ (2فیزیک )

 (36تا  5)صفحه  تا ابتدای آنتالپی همان محتوای انرژی است 2و فصل  1فصل  01 (2شیمی )

 

 شنبه سه

41/44/4111 

 (556 تا 22 )صفحه 14 تا 1۱ درس 51 (2فارسی )

 (36تا  96)صفحه  ۵و  4درس  51 (2) عربی زبان قرآن

 (566 تا 23 )صفحه 1۱ تا ۷ درس 51 (2) دین و زندگی

 (23تا  94)صفحه  new wordsبخش  ابتدایتا  ۳و درس  2درس  51 (2زبان انگلیسی )

 (22تا  14)صفحه  ۵و  4فصل  5۱ شناسی  زمین

 (552تا  65)صفحه  ۵ و 4فصل  0۱ (2ریاضی )

 (5۱6تا  64)صفحه  2تا انتهای گفتار  ۷و فصل  ۶فصل  01 (2شناسی ) زیست

 0۱ (2فیزیک )
تا ابتدای میدان مغناطیسی  ۳ازابتدای توان در مدار الکتریکی تا انتها و فصل  2فصل 

 (64تا  16)صفحه ای  ناشی از یک حلقة دایره

 (43تا  36)صفحه  آنتالپی همان محتوای انرژی است تا انتهای فصلازابتدای  2فصل  01 (2شیمی )

 جمعه

42/4/4114 

 (516 تا 22 )صفحه انتهای کتاب تا 1۱ درس 51 (2فارسی )

 (45تا  96)صفحه  ۷ تا 4درس  51 (2) عربی زبان قرآن

 (512تا  23 )صفحه 12 تا ۷ درس 51 (2) دین و زندگی

 (5۱6تا  25)صفحه  کتاب انتهایتا  ۳درس  51 (2)زبان انگلیسی 

 (556تا  14)صفحه  ۷ تا 4فصل  5۱ شناسی  زمین

 (533تا  65)صفحه  ۷ تا 4فصل  0۱ (2ریاضی )

 (510تا  64)صفحه  ۹ تا ۶فصل  01 (2شناسی ) زیست

 (5۱9تا  16)صفحه کتاب  انتهایتوان در مدار الکتریکی تا  ابتدایاز 2فصل  0۱ (2فیزیک )

 (505تا  36)صفحه   ۳تا انتها و فصل آنتالپی همان محتوای انرژی است  یاز ابتدا 2فصل  01 (2شیمی )

 


