
  1044 -1041سال تحصیلی  – مرکز سنجش آموزش مدارس برتر                   

  پایه دوازدهم ریاضی 

شماره و 
 آزمون تاریخ

 سرفصل یازدهم سرفصل دهم تعداد مواد امتحانی
 سرفصل دوازدهم

 1آزمون 
 جمعه

11/1/1011 

 ـ ـ 5تا1هایدرس 02 فارسی
 ـ ـ3تا1هایدرس 02 عربی

ــ4تا1هایسدر 02 دین و زندگی
 ـ ـ 2و1درس 02 زبان انگلیسی

(4و3)درس1فصل 02 حسابان
ـــ(5و1،2،3)درس1فصل4و3فصل

(1)درس1فصل-1فصل 51 هندسه

 ها(:گزاره1)درس1فصل - 51 ریاضیات گسسته
 (11تا  1)صفحۀ 

:نظریهاعداد(1)درس1فصل
(1تا  1)صفحۀ  )استدالل(

  2وفصل1فصل 01 فیزیک
 ـــ (73)تا صفحۀ 

1فصل
 (t.v)تاسرشتابثابت+بررسیسطحزیرنمودار

 
--  (06)تا انتهای صفحۀ   2و1فصل 02 شیمی

 2آزمون 
 جمعه

12/6/1011 

 2و1هایدرس- 8تا6هایدرس 02 فارسی
--6تا4هایدرس 02 عربی

1درســـ7تا5هایدرس 02 دین و زندگی
-- 4و3درس 02 زبان انگلیسی

18تاصفحه1فصل2(وفصل4)درس1فصل(113تا  49)صفحه 5فصل 02 حسابان
پذیری()ابتدایتقسیموبخش

1فصل-2فصل 51 هندسه
تاابتدایدترمینانوکاربردهایآن(2)درس

 :مجموعه(3و2)درس1فصل- 51 ریاضیات گسسته
 (71تا  14)صفحۀ 

1فصل
 پذیری،ب.م.م،ک.م.موتقسیم(:بخش2)درس

(11تا  4)صفحۀ 

  2فصل 01 فیزیک
1فصل- (25تا  73)صفحۀ 

  2فصل 02 شیمی
 ـــ ل(تا انتهای فص 06)از ابتدای صفحۀ 

(17تا  1)صفحۀ  1فصل
 تاابتدایاسیدوباز

  3آزمون 
 جمعه

26/6/1011 

 2و1مرورآزمون - 2و1مرورآزمون 02 فارسی
 - - 2و1مرورآزمون 02 عربی

 2و1مرورآزمون - 2و1مرورآزمون 02 دین و زندگی
 - - 2و1مرورآزمون 02 زبان انگلیسی

 2و1مرورآزمون 2و1مرورآزمون 2و1مرورآزمون 02 حسابان
2و1مرورآزمون-2و1آزمونمرور 51 هندسه

 2و1مرورآزمون2و1مرورآزمون- 51 ریاضیات گسسته
 2و1مرورآزمون- 2و1مرورآزمون 01 فیزیک
2و1مرورآزمون -2و1مرورآزمون 02 شیمی

  0آزمون 
 جمعه

23/7/1011 

 5و3هایدرس ـــ 13تا9هایدرس 02 فارسی
 )ترجمه(1درس - 8و7هایدرس 02 عربی

 2درس ـــ 11تا8هایدرس 02 دین و زندگی
(51تا  12 فحه)از ص1درس(53تا  12 فحه )از ص1درســـ 02 زبان انگلیسی

:مثلثات2فصل 02 حسابان
مثلثاتیتابعبحثتقسیم+مثلثاتتاابتدایمعادالت(115تا  41)صفحه 4فصل(90تا  51)صفحه 

(2و1)درس1فصل-3فصل 51 هندسه

 :همنهشتی(3)درس1فصل-- 51 ریاضیات گسسته
 (76تا  11)صفحۀ 

)تاابتدایتکانه(2فصل-)کاروانرژی(3فصل 01 فیزیک

 02 شیمی
(166)از ابتدای فصل تا صفحۀ 3فصل

 ها به یک اندازه در  )ابتدای آیا نمک
 شوند؟( میآب حل 

 ـــ
1فصل

(( pH)ابتدای  59)ابتدای اسید و باز( تا صفحۀ  17)از صفحۀ 

  1آزمون 
 جمعه

10/8/1011 

 7و6هایدرس - 18تا14هایدرس 02 فارسی
 1درس - کلکتاب 02 عربی

 4و3هایدرســـ 12و11هایدرس 02 دین و زندگی
1درس1درســـ 02 زبان انگلیسی

)معادالتمثلثاتی(2فصل )لگاریتم(3فصل- 02 حسابان
 (1)درس2فصل ـــ 4فصل 51 هندسه

 :گرافتاسرمسیر(1)درس2فصل-- 51 ریاضیات گسسته
 (71تا  71)صفحۀ 

2فصل-(تاسرقانونگازها)4فصل 01 فیزیک

 02 شیمی
3فصل

یک ها به  )ابتدای آیا نمک 166از صفحۀ 
(شوند؟ تا انتهای فصل اندازه در آب حل می

 ـــ
 (pH )ابتدای  59از صفحۀ )1فصل

((pHتا انتهای فصل )مسائل 

  6آزمون 
 جمعه

1/9/1011 

 9و8هایدرس 3تا1هایدرس - 02 فارسی
 )ترجمه(2درس 2تا1هایدرس - 02 عربی

 5درس 3و1،2هایدرس ـــ 02 دین و زندگی
(20تا  97 فحهاز ص)2درس(07تا  94 فحهاز ص)2درســـ 02 زبان انگلیسی

 3فصل )حدتاابتدایپیوستگی(5فصل- 02 حسابان
 (2)درس2فصل (2و1)درس1فصل ـــ 51 هندسه

 )شمارش(6فصل 51 ریاضیات گسسته
-(196تا  114)صفحۀ 

 (95تا  71)صفحۀ  :گراف1ادامۀدرس
  )مربوطبهشمارش(3فصل

 (24تا  20)صفحۀ 

)ازقانونگازهاتاانتها(4فصل 01 فیزیک
 )تاسرموج(3فصل -5فصلو

 ـــ 02 شیمی
1فصل

 (51از ابتدای فصل تا صفحۀ )
 انگیز( ای شگفت )ابتدای نفت، هدیه 

(26)از ابتدا تا صفحۀ 2فصل
 )ابتدای سلول سوختی(
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  پایه دوازدهم ریاضی 

شماره و 
 آزمون تاریخ

 سرفصل یازدهم سرفصل دهم تعداد مواد امتحانی
 سرفصل دوازدهم

  7آزمون 
 جمعه

26/9/1011 

 11و11هایدرس 8تا5هایدرس - 02 فارسی
 2درس 4و3هایدرس - 02 عربی

 6درس 5و4هایدرس ـــ 02 دین و زندگی
2درس2درســـ 02 زبان انگلیسی

 )تاابتدایتابعمشتق(4فصل )پیوستگی(5فصل- 02 حسابان
بیضی(:3)درس2فصل(3)درس1فصل- 51 هندسه

 :احتمال(1)درس7فصل 51 ریاضیات گسسته
(121تا  191)صفحۀ 

 :احتمال(2و1)درس2فصل
(21تا  96)صفحۀ 

 گری:احاطه2گراف،درس
 (29تا  97)صفحۀ 

 3فصل 1فصل- 01 فیزیک
 تا آخر( 04)صفحۀ 

ای  )ابتدای نفت، هدیه 51)از صفحۀ 1فصل ـــ 02 شیمی
 انتهای فصل(انگیز( تا  شگفت

 )ابتدای سلول سوختی( تا انتهای فصل( 26از صفحۀ )2فصل

  8آزمون 
 جمعه

17/11/1011 

 نیمسالاول - - 01 فارسی
 نیمسالاول - - 01 عربی

 نیمسالاول - - 01 دین و زندگی
 نیمسالاول - - 01 زبان انگلیسی

 نیمسالاول-- 00 حسابان
 اولنیمسال -- 51 هندسه

 نیمسالاول-- 51 ریاضیات گسسته
 نیمسالاول-- 02 فیزیک
 نیمسالاول-- 01 شیمی

  9آزمون 
 جمعه

11/11/1011 

 13و12هایدرس 11تا9هایدرس - 02 فارسی
 )ترجمه(3درس 6و5هایدرس - 02 عربی

 7درس 7و6هایدرس - 02 دین و زندگی

3درســـ 02 زبان انگلیسی
(14تا  11 فحهاز ص)

3درس
(34تا  31 فحه)از ص

4فصل-- 02 حسابان
 :سهمی(3)درس2فصل 2فصل- 51 هندسه

ـــ(35تا  96)صفحه 2فصل :احتمال(1،)درس7فصل 51 ریاضیات گسسته
 4فصل 2فصل- 01 فیزیک

 ـــ 02 شیمی
 ( 36)از ابتدای فصل تا صفحۀ 2فصل

 )ابتدای آنتالپی سوختن(
 3فصل

  11آزمون 
 جمعه

6/12/1011 

 16و14هایدرس 15تا12هایدرس- 02 فارسی
 3درس 7درس- 02 عربی

 8درس 11تا8هایدرس- 02 دین و زندگی

3درســـ 02 زبان انگلیسی
(49تا  11 فحهاز ص)

3درس
(12تا  31فحه از ص)

 )تاابتدایتقعروعطف(5فصل-- 02 حسابان
(1)درس3فصل (2و1های)درس3فصل- 51 هندسه

 51 ریاضیات گسسته
7فصل

 :آمارتوصیفی(3و2)درس
(136تا  125)صفحۀ 

 :آمارتوصیفی3فصل
 (161تا  39)صفحۀ 

 :مربعالتینومعادالت(1)درس3فصل
 (35 تا 21)صفحۀ 

)تاسرمیدان3فصلو2فصل- 01 فیزیک
 (حاصلازسیمحاملجریان

 5فصل

2فصل ـــ 02 شیمی
 )ابتدای آنتالپی سوختن( تا انتهای فصل( 36)از صفحۀ 

(161)از ابتدا تا انتهای صفحۀ 4فصل

  11آزمون 
 جمعه

27/12/1011 

18و17هایدرس18تا16هایدرس- 02 فارسی
4درسکلکتاب- 02 عربی

11و9هایدرس12و11هایدرس- 02 دین و زندگی
3درس3درســـ 02 زبان انگلیسی

)ازابتدایتقعروعطفتاآخرفصل(5فصل-- 02 حسابان
(2)درس3فصل (4و3های)درس3فصل- 51 هندسه

 :آماراستنباطی4فصل- 51 ریاضیات گسسته
(153تا  165)صفحۀ 

3فصل
 :النهکبوتریواصلشمولوعدمشمولتابع(2)درس

(19تا  37)صفحۀ 
6فصل4وفصل3فصل- 01 فیزیک
(تا انتهای فصل 161)از ابتدای صفحۀ 4فصل3فصلـــ 02 شیمی

 


