
 

 

 آ ( های آنالین آالء )سهبندی آزمونمحدوده

 علوم تجربی رشته   دهمدواز آموزان پایۀ  ویژۀ دانش
   دروس عمومی 

 نام کتاب 
 ( 3انگلیسی )  ( 2انگلیسی )  ( 1انگلیسی )  ( 3دین و زندگی )  ( 2دین و زندگی )  ( 1دین و زندگی )  ( 3عربی ) ( 2عربی ) ( 1عربی ) ( 3فارسی ) ( 2فارسی ) ( 1فارسی )

 تاریخ

 )*(  1آزمون 

 )جمع بندی سال دهم و یازدهم( 

23/6/1400 

 - کل کتاب  کل کتاب  - کل کتاب  کل کتاب  - کل کتاب  کل کتاب  - کل کتاب  کل کتاب 

 25 25 25 25 تعداد سؤاالت

  2آزمون 

 )میان ترم اول دوازدهم( 

18/8/1400 

- - 
   5تا  1درس  

 ( 43تا   10)
- - 

   1درس  

 ( 16تا  1)صفحه  
- - 

   4تا  1درس  

 )48تا  2)صفحه  
- - 

   1درس  

 )33تا   15)صفحه  

 25 25 25 25 تعداد سؤاالت

  3آزمون 

 بندی ترم اول دوازدهم( )جمع

21/10/1400 

- - 
   9تا  1درس  

 ( 81تا   10)صفحه  
- - 

   2و  1درس  

 ( 32تا  1)صفحه  
- - 

   6تا  1درس  

 ( 74تا  3)صفحه  
- - 

   2و  1درس  

 )59تا   15)صفحه  

 25 25 25 25 تعداد سؤاالت

 )**(  3آزمون 

 بندی سال دهم(  )جمع 

05/11/1400 

 - - کل کتاب  - - کل کتاب  - - کل کتاب  - - کل کتاب 

 25 25 25 25 سؤاالتتعداد 

  4آزمون 

 دوازدهم( )میان ترم دوم  

17/12/1400 

- - 
   12تا   10درس  

 ( 108تا   82)صفحه  
- - 

   3درس  

 ( 48تا   33)صفحه  
- - 

   9تا  7درس  

 ( 122تا   76)صفحه  
- - 

   3و  2درس  

 ( 82تا   60)صفحه  

 25 25 25 25 تعداد سؤاالت

  5آزمون 

 دهم و یازدهم(سال بندی )جمع

23/1/1401 

 - کل کتاب  کل کتاب  - کل کتاب  کل کتاب  - کتاب کل  کل کتاب  - کل کتاب  کل کتاب 

 25 25 25 25 تعداد سؤاالت

  6آزمون 

 بندی ترم دوم دوازدهم( )جمع

27/2/1401 

- - 
   18تا   10درس  

 ( 163تا   82)صفحه  
- - 

   4و  3درس  

 ( 64تا   33)صفحه  
- - 

  10تا  7درس  

 ( 136تا   76)صفحه  
- - 

   3و  2درس  

 ( 99تا   60)صفحه  

 25 25 25 25 تعداد سؤاالت

 7آزمون 

 1401ســاز کنـکـور ســراســری شبیه  24/3/1401

 

 های دهم یا یازدهم  را  انتخاب و به سواالت دروس همان پایه پاسخ خواهید داد. شود، یعنی شما یکی از پایه این آزمون به شکل زوج درس برگزار می  *

  3، در آزمون 3آزمون  این است که عالوه بر     پیشنهاد مااز دروس پایه در نظر گرفته ایم. اگر فرصت کافی برای مطالعه سرفصل آن را دارید    را برای فاصله نگرفتن شما )پریم(   3آزمون ** 
 
   )پریم( هم شرکت کنید. مخصوصا

 
ل اول دوازدهم نیم سا  برای فارغ التحصیالن دوازدهم که در دی ماه لزوما

  ولی برخی دروس اختصاصی به شکل زوج درس هستند.  اند  )پریم( دروس عمومی از سال دهم انتخاب شده   3کنند، شرکت در این آزمون بسیار مهم است. در آزمون  بندی نمی را جمع 



 

 

 آ ( های آنالین آالء )سهبندی آزمونمحدوده

 آموزان پایۀ دوازدهم  رشته  علوم تجربیویژۀ دانش
 دروس اختصاصی

 نام کتاب 
 ( 3ریاضی )  ( 2ریاضی )  ( 1ریاضی ) 

شناسی  زیست

(1 ) 

شناسی  زیست

(2 ) 
 ( 3شیمی )  ( 2شیمی )  ( 1شیمی )  ( 3فیزیک ) ( 2فیزیک ) ( 1فیزیک ) شناسی زمین ( 3شناسی ) زیست

 تاریخ

 )*(  1 آزمون

 )جمع بندی سال دهم و یازدهم( 

23/6/1400 

 - کل کتاب  کل کتاب  - کل کتاب  کل کتاب  کل کتاب  - کل کتاب  کل کتاب  - کل کتاب  کل کتاب 

 25 25 20 40 25 تعداد سؤاالت

  2آزمون 

 )میان ترم اول دوازدهم( 

18/8/1400 

 70تا  47صفحه  117تا  94صفحه 
 تابع 

 (30تا  1)صفحه 
- - 

جریان اطالعات در یاخته  

 (32تا  1)صفحه 
- - - 

 حرکت بر خط راست  

 (26تا  1)صفحه 
- - 

 ها در خدمت تندرستی  مولکول 

 (36تا  1)صفحه 

 25 25 - 40 25 تعداد سؤاالت

  3آزمون 

 بندی ترم اول دوازدهم( )جمع

21/10/1400 

و    46تا  24صفحه 

 117تا  94صفحه 

و  94تا  47صفحه 

 142تا  119صفحه 

   4تا  1فصل 

 (76تا  1)صفحه 
- - 

   4تا  1فصل 

 (62تا  1)صفحه 
- - - 

   3تا  1فصل 

 (62تا  1)
- - 

   2و  1فصل های 

 (64تا  1)صفحه 

 25 25 - 40 25 تعداد سؤاالت

 )**( 3آزمون   

 بندی پایه دهم و پایه یازدهم(   )جمع

05/11/1400 

 صفحه

تا  47+27تا  2 

   170تا 93+152

 صفحه

تا  153+24تا  11 

166 
  63تا  37صفحه  کل کتاب  -

 صفحه

 72تا  8
 - کل کتاب  کل کتاب  - کل کتاب  کل کتاب 

 25 25 20 40 25 سؤاالتتعداد 

  4آزمون 

 )میان ترم دوم دوازدهم( 

17/12/1400 

- - 
مشتق و کاربرد مشتق )صفحه  

 (120تا  77
- - 

از ماده به انرژی و از انرژی به  

 ماده  

 (90تا  63)صفحه 

- - - 
 نوسان و امواج  

 (94تا  62)صفحه 
- - 

ای از هنر، زیبایی و ماندگاری  شیمی جلوه 

 ترسوی آینده روشن و شیمی، راهی به

 (100تا  65)صفحه  

 25 25 - 40 25 سؤاالتتعداد 

  5آزمون 

 بندی سال دهم و یازدهم()جمع

23/1/1401 

 - کل کتاب  کل کتاب  - کل کتاب  کل کتاب  کل کتاب  - کل کتاب  کل کتاب  - کل کتاب  کل کتاب 

 25 25 20 40 25 تعداد سؤاالت

  6آزمون 

 بندی ترم دوم دوازدهم( )جمع

27/2/1401 

- - 
   7تا  4فصل 

 ( 148تا  77)صفحه 
- - 

   8تا  5فصل 

 ( 124تا  63)صفحه 
- - - 

   4و  3فصل 

 ( 125تا  62)صفحه 
- - 

   4و  3فصل 

 ( 121تا  65)صفحه 

 35 30 - 50 30 تعداد سؤاالت

  7آزمون 

 1401ســاز کنـکـور ســراســری شبیه  24/3/1401

 های دهم یا یازدهم  را  انتخاب و به سواالت دروس همان پایه پاسخ خواهید داد. شود، یعنی شما یکی از پایه این آزمون به شکل زوج درس برگزار می  *

 نیم سا 3، در آزمون 3پیشنهاد ما  این است که عالوه بر  آزمون )پریم(  را برای فاصله نگرفتن شما  از دروس پایه در نظر گرفته ایم. اگر فرصت کافی برای مطالعه سرفصل آن را دارید  3آزمون ** 
 
 برای فارغ التحصیالن دوازدهم که در دی ماه لزوما

 
ل اول دوازدهم )پریم( هم شرکت کنید. مخصوصا

 . دروس فیزیک و شیمی زوج درس هستند یعنی فقط به فیزیک و شیمی دهم یا به فیزیک و شیمی یازدهم پاسخ دهید اند  ولی )پریم( دروس عمومی از سال دهم انتخاب شده   3کنند، شرکت در این آزمون بسیار مهم است. در آزمون  بندی نمی را جمع 

 


