
  1044 -1041سال تحصیلی  – مرکز سنجش آموزش مدارس برتر                   

  پایه دوازدهم تجربی 

شماره و 
 آزمون تاریخ

مواد 
 امتحانی

 سرفصل یازدهم سرفصل دهم تعداد
 

 سرفصل دوازدهم

 1آزمون 
 جمعه

11/1/1011 

 - - 5تا1هایدرس 02 فارسی

 - -3تا1هایدرس 02 عربی

 - -4تا1هایسدر 02 دین و زندگی

 - - 2و1درس 02 زبان انگلیسی

 02 ریاضی
( 72 تا 1 فحه)ص 1فصل
(84 تا 84 فحه)ص 3فصل

-(11 تا 7 فحه)ص1درس،1فصل

 ـــ ـــ 3تا1فصل 02 شناسی زیست

 02 فیزیک
 2وفصل1فصل

 (72)تا صفحۀ 
 ـــ

1فصل

)تا سر شتاب ثابت + بررسی سطح زیر 
 (t.v نمودار

--  (81)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

 (37 تا 21 فحه)ص 4صلف 02 ریاضی
 (78 تا 11 فحه)ص3و2درس،1صلف

 (114 تا 38 فحه)ص 5فصل( 44 تا 48فحه )ص3فصل
- 

 ـــ ـــ 7تا4فصل 02 شناسی زیست

 1فصل ـــ (47تا  72)صفحۀ 2فصل 02 فیزیک

 02 شیمی
  2فصل

 ل(تا انتهای فص 81)از ابتدای صفحۀ 
 ـــ

(17تا  1)صفحۀ  1فصل
 تاابتدایاسیدوباز

 جمعه 3آزمون 
26/6/1011 

 2و1مرورآزمون - 2و1مرورآزمون 02 فارسی

 - - 2و1مرورآزمون 02 عربی

 2و1مرورآزمون - 2و1مرورآزمون 02 دین و زندگی

 - - 2و1مرورآزمون 02 زبان انگلیسی

 - 2و1مرورآزمون 2و1مرورآزمون 02 ریاضی

 - - 2و1آزمونمرور 02 شناسی زیست

 2و1مرورآزمون - 2و1مرورآزمون 02 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

ـــ 02 زبان انگلیسی
1درس

(72تا  14)از صفحه  
1درس

(74تا  14)از صفحه 

 (71 تا 1فحه )ص 1فصل (21 تا 84 فحهص)3فصل (112 تا 34 فحه)ص5فصل 02 ریاضی

 1فصل 2و1فصل - 02 شناسی زیست

 )تا ابتدای تکانه( 2فصل - )کار و انرژی( 3فصل 02 فیزیک

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

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

 ـــ

1فصل
 78)ابتدای اسید و باز( تا صفحۀ  17)از صفحۀ 

(( pH)ابتدای 

  1آزمون 
 جمعه

10/8/1011 

 7و6هایدرس - 18تا14هایدرس 02 فارسی

 1درس - کلکتاب 02 عربی

 4و3هایدرســـ 12و11هایدرس 02 زندگیدین و 

1درس1درســـ 02 زبان انگلیسی

(84 تا 77فحه )ص2فصل(38 تا 27فحه )ص4فصل(88 تا 73فحه )ص2فصل 02 ریاضی

 2فصل 4و3فصل - 02 شناسی زیست

 2فصل ـــ 4فصل 02 فیزیک

 02 شیمی
3فصل

ها به یک  نمک)ابتدای آیا  111از صفحۀ 
(شوند؟ تا انتهای فصل اندازه در آب حل می

 ـــ
 (pH )ابتدای  78از صفحۀ )1فصل

((pHتا انتهای فصل )مسائل 
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  پایه دوازدهم تجربی 

شماره و 
 آزمون تاریخ

مواد 
 امتحانی

 سرفصل یازدهم سرفصل دهم تعداد
 

 سرفصل دوازدهم

  6آزمون 
 جمعه

1/9/1011 

 9و8هایدرس 3تا1هایدرس ـــ 02 فارسی

 )ترجمه(2درس 2تا1هایدرس ـــ 02 عربی

 5درس 3و1،2هایدرس ـــ 02 دین و زندگی

(48تا  87 فحهاز ص) 2درس(87تا  83)از صفحه  2درســـ 02 زبان انگلیسی

(88 تا 41فحه )ص3فصل( 187 تا 171فحه )ص6فصلـــ 02 ریاضی

 3فصل 6و5فصل ـــ 02 شناسی زیست

 )تاسرموج(3فصل ـــ ـــ 02 فیزیک

 ـــ 02 شیمی

1فصل
 (74تا صفحۀ از ابتدای فصل )

 انگیز( ای شگفت )ابتدای نفت، هدیه 

(41)از ابتدا تا صفحۀ 2فصل
 )ابتدای سلول سوختی(

  7آزمون 
 جمعه

26/9/1011 

 11و11هایدرس 8تا5هایدرس ـــ 02 فارسی

 2درس 4و3هایدرس ـــ 02 عربی

 6درس 5و4هایدرس ـــ 02 دین و زندگی

2درس2درســـ 02 زبان انگلیسی

-2و1فصل- 02 شناسی زمین

(111 تا 88فحه )ص4فصل-- 02 ریاضی

7فصل - 02 شناسی زیست 4فصل   

 (28تا  81)صفحۀ  3فصل 1فصل ـــ 02 فیزیک

 انگیز( ای شگفت )ابتدای نفت، هدیه 74)از صفحۀ 1فصل ـــ 02 شیمی

 تا انتهای فصل( 

)ابتدای سلول سوختی( تا  41از صفحۀ )2فصل

 انتهای فصل(

  8آزمون 
 جمعه

17/11/1011 

 نیمسالاول - - 02 فارسی

 نیمسالاول - - 02 عربی

 نیمسالاول - - 02 دین و زندگی

 نیمسالاول - - 02 زبان انگلیسی

 نیمسالاول-- 02 ریاضی

 نیمسالاول - - 02 شناسی زیست

 اولنیمسال - - 02 فیزیک

 نیمسالاول-- 02 شیمی

  9آزمون 
 جمعه

11/11/1011 

 13و12هایدرس 11تا9هایدرس - 02 فارسی

 )ترجمه(3درس 6و5هایدرس - 02 عربی

 7درس 7و6هایدرس - 02 دین و زندگی

(23تا  21)از صفحه  3درس(43تا  41)از صفحه 3درســـ 02 زبان انگلیسی

-4و3فصل- 02 شناسی زمین

(171 تا 117فحه )ص5فصل-- 02 ریاضی

 5فصل 8فصل ـــ 02 شناسی زیست

 تا آخر(  28)صفحه  3فصل  2فصل ـــ 02 فیزیک

 ـــ 02 شیمی
 ( 21)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

(44تا  21)از صفحه  3درس(38تا  41)از صفحه  3درســـ 02 زبان انگلیسی

-6و5فصل- 02 شناسی زمین

 (187 تا 177فحه )ص6فصل(88 تا 78فحه )ص2فصل- 02 ریاضی
 6فصل 9فصل ـــ 02 شناسی زیست

 ـــ 02 فیزیک
3فصلو2فصل

(سیمحاملجریان)تاسرمیدانحاصلاز
4فصل

)تاسرساختارهسته(

 ـــ 02 شیمی
2فصل

 )ابتدای آنتالپی سوختن( تا انتهای فصل( 21)از صفحۀ 
(114)از ابتدا تا انتهای صفحۀ 4فصل
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  پایه دوازدهم تجربی 

شماره و 
 آزمون تاریخ

مواد 
 امتحانی

 سرفصل یازدهم سرفصل دهم تعداد
 

 سرفصل دوازدهم

  11آزمون 
 جمعه

27/12/1011 

18و17هایدرس18تا16هایدرس- 02 فارسی

4درسکلکتاب- 02 عربی

11و9هایدرس12و11هایدرس- 02 دین و زندگی

3درس3درســـ 02 زبان انگلیسی

-7و6فصل- 02 شناسی زمین

 02 ریاضی
(181 تا 113فحه )ص6فصل

(121 تا 187)7فصل
(184 تا 188صفحه )7فصل(187 تا 188فحه )ص،7فصل

 8تا7فصل - - 02 شناسی زیست

)ساختارهستهتاآخر(4فصل3فصلـــ 02 فیزیک

تا انتهای فصل( 114)از ابتدای صفحۀ 4فصل3فصل ـــ 02 شیمی
 


