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

 ریاضیم پایه ده 

 محتواي آزمون تعداد سؤال مواد امتحانی شماره و تاريخ آزمون

 جمعه

41/8/4111 

 (34تا  51 )صفحه 5تا  1درس  51 ( 1فارسی )

 (22تا  5صفحه ) 2و  1درس  51 (1عربی زبان قرآن )

 (34تا  52صفحه ) 3 تا 1درس  51 (1زندگی )دین و 

 (35تا  51صفحه ) 1درس  51 (1) زبان انگلیسی

 (14تا  5صفحه ) 2تا پایان درس  3و فصل  2و  1فصل  21 (1) ریاضی

 (22تا  9صفحه ) 1فصل  51 (1هندسه )

 (31تا  5صفحه ) تا ابتدای شناوری 2و فصل  1فصل  21 (1فیزیك )

 (41تا  5صفحه ) تا ابتدای آرایش الکترونی 1فصل  51 (1شیمی )

 

 جمعه

41/41/4111 

 (25تا  51صفحه ) 9تا  1درس  51 ( 1فارسی )

 (34تا  5صفحه ) 4تا  1درس  51 (1عربی زبان قرآن )

 (41تا  52صفحه ) 6تا  1درس  51 (1دین و زندگی )

 (49تا  51صفحه ) 2و  1درس  51 (1) زبان انگلیسی

 (94تا  5صفحه ) 4تا  1فصل  21 (1) ریاضی

 (15تا  9صفحه ) 2و  1فصل  51 (1هندسه )

 (42تا  5)صفحه  3تا  1فصل  21 (1فیزیك )

 (43تا  5صفحه ) آوریم؟ چه بر سر هواکره میتا  2و فصل  1فصل  51 (1شیمی )

 

 هشنب سه

41/44/4111 

 (519تا  24صفحه ) 13تا  11درس  51 ( 1فارسی )

 (22تا  32صفحه ) 6و  5درس  51 (1عربی زبان قرآن )

 (542تا  45صفحه ) 11تا  7درس  51 (1دین و زندگی )

 (91تا  25صفحه ) 3درس  51 (1) زبان انگلیسی

 (542تا  93صفحه ) تا انتهای درس دوم 6فصل  و 5فصل  21 (1) ریاضی

 (49تا  14صفحه ) ای و مساحت نقاط شبکهتا ابتدای  3فصل  51 (1هندسه )

 (552تا  44صفحه ) ا ابتدای قوانین گازهات 4فصل  21 (1فیزیك )

 51 (1شیمی )
 اندازه کیها به  نمک ایآ یابتداتا  3آوریم و فصل  چه بر سر هواکره میاز ابتدای  2فصل 

 (511تا   43صفحه ) ؟شوند یدر آب حل م

 جمعه

42/4/4114 

 (539تا  24صفحه ) 11تا  11درس  51 ( 1فارسی )

 (512تا  32صفحه ) 1تا  5درس  51 (1عربی زبان قرآن )

 (512تا  45صفحه ) 12 تا 7درس  51 (1دین و زندگی )

 (559تا  25صفحه ) 4و  3درس  51 (1) زبان انگلیسی

 (521تا  93صفحه ) 7تا  5فصل  21 (1) ریاضی

 (94تا  14صفحه ) 4و  3فصل  51 (1هندسه )

 (539تا  44صفحه ) تا انتهای کتاب 4فصل  21 (1فیزیك )

 (522تا  43صفحه ) 3 فصل و تا انتها آوریم چه بر سر هواکره میابتدای از  2فصل  51 (1شیمی )

 


