
7981-89سال تحصیلی  – مرکس سنجش آموزش مدارس برتر

  پایه دوازدهم ریاضی
شماره و 

 آزمون تاریخ
سرفصل دوازدهم سرفصل یازدهم سرفصل دهم تعداد مواد امتحانی

 1آزمون 
جمعه

11/5/97

--(74تا  01)صفحه  5تا  1درس 02ادبیات
--(47تا  0)صفحه  4تا  1درس 51عربی
--(74تا  07)صفحه  3تا  1درس 51دینی
--(96تا  04)صفحه  2و  1درس 02زبان

02حسابان 
  (74تا  0)صفحه  1فصل 

(64تا  74)صفحه  4 و 3فصل  و
-(49تا  0)صفحه  1فصل 

--(40تا  6)صفحه  2و1فصل 51هندسه
-(40تا  71)صفحه  2فصل (040تا  006)صفحه  7و6فصل 51گسسته
--(61تا  46و صفحه  79تا  0)صفحه  3و1فصل  01فیسیک
--(97تا  0)صفحه  97تا صفحه  2و1فصل 02شیمی

 1آزمون 
جمعه

1/6/97

--(44تا  41)صفحه  9تا  6درس 02ادبیات
--(69تا  44)صفحه  6و 5درس 02عربی
--(44تا  77)صفحه  6تا  4درس 02دینی
--(006تا  40)صفحه  4 و 3درس 02زبان

-(41تا  44)صفحه  2فصل (004تا  67)صفحه  5فصل 02حسابان
--(69تا  47)صفحه  4 و 3فصل 51هندسه
-(47تا  47)صفحه  2فصل -51گسسته
--(071تا  60)صفحه  4فصل 01فیسیک

 تا انتهای فصل 2 اداهه فصل02شیمی
 (61تا  97)صفحه 

-(01تا  0)صفحه  11تا صفحه  1فصل 

 3آزمون 
جمعه

13/6/97

2و1درس -(64تا  49)صفحه  11و11درس 02ادبیات
--(071تا  64)صفحه  8و  7درس 02عربی
1درس -(64تا  47)صفحه  8 و 7درس 02دینی
1درس لغات -(006تا  04)صفحه  4تا  1درس 02زبان

(70تا  0)صفحه  1فصل (61تا  40)صفحه  3فصل -02حسابان
: ماتریس(0)درس  1فصل --51هندسه

 آشنایی با نظریه اعداد  1فصل --51گسسته
(07تا  0)صفحه پذیزی ٍ استذالل(  )هبحث بخص

(70)تا صفحه )تا ابتذای سقَط آساد(  1فصل --01فیسیک

 تا انتهای فصل 1از صفحه  1فصل -02شیمی
 (76تا  0)صفحه 

-

 4زمون آ
جمعه

12/7/97

02و نگارش ادبیات
(006تا  69)صفحه  14تا  12درس 

 (44تا  07)صفحه  4تا  1درس 
  5و  3درس -

(74تا  47و صفحه  40تا  79)صفحه 
1درس هتن ترجوه -4تا  1درس 02عربی
3و  2 درس- 9درس 02دینی
(76تا  04)صفحه  1درس (40تا  04)صفحه  1درس -02زبان

 (تا ابتذای هعادالت هثلثاتی):هثلثات 2فصل  (007تا  60)صفحه : هثلثات 4فصل  (79تا  76)صفحه : هثلثات 2فصل 02حسابان
(47تا  74)صفحه 

ى هاتزیس(  1فصل  های هحاعی ٍ هحیغی( )چٌذضلعیتا 1فصل -51هندسه ٍاٍر  ٍ (79تا  0)صفحه )هاتزیس 

م تا  م م ٍ ک م )اس ب : نظریه اعداد1فصل --51گسسته
 ( 77تا  04)صفحه ًهطتی(  هعادلة هن

(76تا  0)صفحه  (حزکت بز خظ راست) 1فصل -)تزهَدیٌاهیک( 5فصل 01فیسیک
(04تا  0صفحه ) 1فصل -(000تا  60صفحه ) 3فصل 02شیمی

 5آزمون 
جمعه

11/8/97

02و نگارش ادبیات
(040تا  070)صفحه  18تا  16درس 

 (077تا  47)صفحه  8تا  5درس 
(44تا  79)صفحه  7و  6درس -

1درس -8تا  5درس 02عربی
4درس -12و  11و  11درس 02دینی
(70تا  04)صفحه  1درس (74تا  04)صفحه  1درس -02زبان

 )تا ابتذای پیَستگی(: حد و پیوستگی 5فصل -02حسابان
 (077تا  004)صفحه 

 )هعادالت هثلثاتی(: هثلثات 2فصل 
 (77تا  44)صفحه 

(40تا  77)صفحه )ٍارٍى ٍ دتزهیٌاى(  1فصل 1کل فصل -51هندسه
(41تا  06)صفحه نهشتی  هن--51گسسته

 ای تا ابتدای حرکت دایره 2فصل - )کار ٍ اًزصی ٍ تَاى( 2فصل 01فیسیک
 (76تا  76)صفحه 

(76تا  07صفحه ) 1فصل --02شیمی

 6آزمون 
جمعه

1/9/97

- 02 و نگارش ادبیات
  5و  3، 2، 1درس 

(76تا  46و صفحه  47تا  07)صفحه 
(40تا  07)صفحه  3تا  1درس 

(60تا  91)صفحه  9و  8درس 

2 درسهتن ترجوه 2و  1درس -02عربی
5درس 3تا  1درس -02دینی
(49تا  74)صفحه  2درس (94تا  76)صفحه  2درس -02زبان

 )پیَستگی(: حد و پیوستگی 5فصل -02حسابان
 (040تا  074)صفحه 

 (ًهایت )حذ در بی: حدهای ناهتناهی 3فصل 
 (96تا  74)صفحه 

ل 2فصل 2کل فصل -51هندسه ( 79تا  47)صفحه ( ٍ دٍم )درس ٍا
(77تا  47)صفحه  (درس اٍل)گراف --51گسسته

(016تا  67)صفحه )هغٌاعیس(  3فصل -01فیسیک
 و ای ابتدای حرکت دایره از 2فصل 
(96تا  76)صفحه تا ابتدای هوج  3فصل 

(49تا  41)صفحه  1فصل -(047تا  000صفحه ) 3فصل 02شیمی
(74تا  44)صفحه  2فصل 
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7981-89سال تحصیلی  – مرکس سنجش آموزش مدارس برتر

  پایه دوازدهم ریاضی
شماره و 

 آزمون تاریخ
سرفصل دوازدهم سرفصل یازدهم سرفصل دهم تعداد مواد امتحانی

 7آزمون 
جمعه

32/9/97

(64تا  47)صفحه  9تا  6درس -02و نگارش ادبیات
(64تا  67)صفحه  11و  11درس (077تا  47)صفحه  6تا  4درس 

2درس 4و  3درس -02عربی
6درس 6تا  4درس -02دینی
(96تا  74)صفحه  2درس (46تا  76)صفحه  2درس -02زبان

هشتق سر تابع : 4فصل --02حسابان
 (66تا  40)صفحه 

(46تا  74)صفحه  سومدرس  2فصل 3فصل -51هندسه
(47تا  47)صفحه ( 2ٍ 1)درس کل گراف (06تا  7)صفحه گساره -51گسسته

)القای الکتزٍهغٌاعیس(  4فصل -01فیسیک
(66تا  90)صفحه   3کل فصل  (041تا  016)صفحه 

(97تا   77)صفحه  2فصل (91 تا  76)صفحه  2فصل -02شیمی

 8آزمون 
شنبه پنج

12/12/97

نیوسال اول--01ادبیات
نیوسال اول--01عربی
نیوسال اول--01دینی
نیوسال اول--01زبان

نیوسال اول--01حسابان
نیوسال اول--51هندسه
نیوسال اول--51گسسته
نیوسال اول--01فیسیک
نیوسال اول--01شیمی

 9آزمون 
جمعه

19/11/97

  14و  12، 11، 11درس -02و نگارش ادبیات
(007تا  014و صفحه  014تا  69)صفحه 

(076تا  011)صفحه  14تا  12درس 
(46تا  07)صفحه  3تا  1درس 

3درس 6و  5درس -02عربی
8و  7درس 9تا  7درس -02دینی
(64تا  40)صفحه  3درس (67تا  60)صفحه  3درس -02زبان

5و  4فصل --02حسابان
(006تا  61)صفحه 

(49تا  97)صفحه بعذی(  )فضای سه درس اول 3فصل -2و  1فصل 51هندسه

 توصیفیها و آهار  هجووعه-51گسسته
(017تا  47و صفحه 46تا  06)صفحه 

: اصَل ضوارش( 1)درس هباحثی در ترکیبیات 
 (44تا  49)صفحه 

ها( کٌص هَج )بزهن 4کل فصل (77تا  0)صفحه )الکتزیسیته ساکي(  1فصل -01فیسیک
 (007تا  66)صفحه 

(66تا   94)صفحه  3فصل (44تا  90)صفحه  2فصل -02شیمی

 12آزمون 
جمعه

17/11/97

(097تا  047)صفحه  18تا  16درس (047تا  009)صفحه  18تا  15درس -02و نگارش ادبیات
(017تا  91)صفحه  6تا  4درس 

4درس 7درس -02عربی
11و  9درس 12تا  11درس -02دینی
(66تا  40)صفحه  3درس (014تا  60)صفحه  3درس -02زبان

: کاربردهای هشتق5فصل --02حسابان
 تا انتهای کتاب( 071)صفحه 

)ضزب داخلی ٍ خارجی(  درس دوم 3فصل -4و  3فصل 51هندسه
 تا آخر( 44)صفحه 

)اس هزبع التیي تا آخز اصل الًه ترکیبیات (076تا  017)از صفحه  استنباطیآهار -51گسسته
 (64تا  97)صفحه کبَتزی( 

)جزیاى الکتزیکی ٍ هذارهای جزیاى  2فصل -01فیسیک
(64تا  74)صفحه هستقین( 

)آضٌایی با فیشیک اتوی(  5فصل 
(049تا  004)صفحه  

(070تا   66)صفحه  4فصل (69تا   46)صفحه  2فصل -02شیمی

 11آزمون 
اردیبهشت 

98

کل کتاب--01ادبیات
کل کتاب--01عربی
کل کتاب--01دینی
هطابق با کنکور سراسری01زبان

کل کتاب--01حسابان
کل کتاب--51هندسه
کل کتاب--51گسسته
کل کتاب--51فیسیک
کل کتاب3فصل -01شیمی

 11آزمون 
نیمه اول 

98خرداد 

01 ادبیات

هطابق با کنکور سراسری

01 عربی
01 دینی
01 زبان

01 حسابان
51 هندسه
51 گسسته
11 فیسیک
51 شیمی

 13آزمون 
نیمه دوم 

98خرداد 

01 ادبیات

هطابق با کنکور سراسری

01 عربی
01 دینی
01 زبان

01 حسابان
51 هندسه
51 گسسته
11 فیسیک
51 شیمی
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 (9397-98 تحصیلی )سال مرکس سنجش آموزش مدارس برتر

  ریاضی یازدهمپایه 

سؤالتعداد  مواد امتحان شماره و تاريخ آزمون  محتواي آزمون 

 (1آزمون )

 جمعه

11/8/97 

 (85 تا 5۱ صفحه) 5 تا 1 درس 58 (2فارسی )
 (0۱تا  5)صفحه  2ي تزجمٍ درس  1درس  58 (2) عربی زبان قرآن

 (:7تا  >صفحه ) 3تا  1درس  58 (2) زودگیدیه ي 

 (69تا  58)صفحه  Wirtingتا ايل بخش  1درس  58 (2زبان اوگلیسی )

 (69تا  5)صفحه  1فصل  0۱ (1) حسابان

 (08تا  5)صفحه  2ي  1درس  1فصل  5۱ آمار ي احتمال 

 (06تا  > صفحه) َای محاطی ي محیطی تا ابتذای چىذضلعی 1فصل  5۱ (2هىدسه )

 (65تا  5)صفحه بار الکتزیکی تا سز خاسن  1فصل  0۱ (2فیسیک )

 (;0تا  5 صفحه) اوگیش ای شگفت تا ابتذای وفت َذیٍ 1فصل  0۱ (2شیمی )

 (2آزمون )

 جمعه

21/11/97 

 (8; تا 5۱صفحه ) ۹ تا 1 درس 58 (2فارسی )

 (75تا  5)صفحه  3ي  2، 1درس  58 (2) عربی زبان قرآن

 (:;تا  >صفحه ) 6تا  1درس  58 (2) دیه ي زودگی

 (9۱تا  58)صفحه  Vocabulary developmentتا ايل بخش  2ي درس  1درس  58 (2زبان اوگلیسی )

 (>:تا  5)صفحه درس ايل  3ي فصل  2ي  1فصل  0۱ (1) حسابان

 (85تا  5)صفحه تا ابتذای احتمال شزطی  2ي فصل  1فصل  5۱ آمار ي احتمال 

 (78تا  > صفحه) تا ابتذای تجاوس 2ي  1فصل  5۱ (2هىدسه )

 (99تا  5)صفحه اس بار الکتزیکی تا سز تًان در مذارَای الکتزیکی  2ي فصل  1فصل  0۱ (2فیسیک )

 (96تا  5 صفحه)تا ابتذای آوتالپی َمان محتًای اوزصی است  2ي فصل  1فصل  0۱ (2شیمی )

 (3آزمون )

 جمعه

24/12/97 

 (:5۱ تا 9; صفحه) 12 تا 1۱ درس 58 (2فارسی )

 (96تا  76)صفحه  5ي  4درس  58 (2) عربی زبان قرآن

 (506 تا ;; صفحه) ۹ تا 7 درس 58 (2) دیه ي زودگی

 (9;تا  95)صفحه  new wordsتا ايل بخش  3ي درس  2درس  58 (2زبان اوگلیسی )

 (>5۱تا  ۱;)صفحه  4تا سز درس  4سًم ي فصل درس ديم ي  3فصل  0۱ (1) حسابان

 (9;تا  80)صفحه  َا تا ابتذای میاوٍ دادٌ 2 درس ي 1درس  3ي فصل  4ي  3درس  2فصل  5۱ آمار ي احتمال 

 (9۱تا  78)صفحه اس ابتذای تجاوس تا آخز  2فصل  5۱ (2هىدسه )

 0۱ (2فیسیک )
تا سز میذان مغىاطیسی حاصل اس  3فصل ي اس تًان در مذارَای الکتزیکی تا آخز  2فصل 

 (>>تا  :9)صفحه  سیملًلٍ حامل جزیان

 (5>تا  98 صفحه) ابتذای غذا، پسماوذي ردپای آنتا  ي میاوگیه آن پیًوذآوتالپی ابتذای اس 2فصل  0۱ (2شیمی )

 ( 4آزمون )

 جمعه

13/2/98 

 (589 تا 9; صفحه) درس آخزیه تا 1۱ درس 58 (2فارسی )

 (5>تا  76)صفحه  7ي  6، 5، 4درس  58 (2) عربی زبان قرآن

 (;58تا  ;; صفحه) 12 تا 7 درس 58 (2) دیه ي زودگی

 تا آخر( :;)صفحه تا آخز کتاب  3درس  58 (2زبان اوگلیسی )

 (585تا  ۱;)صفحه  5ي  4، 3فصل  0۱ (1) حسابان

 تا آخر کتاب( 80)صفحه اس ابتذای قاوًن احتمال کل تا پایان کتاب درسی  2فصل  5۱ آمار ي احتمال 

 (آخر کتابتا  78)صفحه  3اس ابتذای تجاوس تا آخز ي فصل  2فصل  5۱ (2هىدسه )

 تا آخر کتاب( :9)صفحه  4اس تًان در مذارَای الکتزیکی تا آخز فصل  2فصل  0۱ (2فیسیک )

 (505تا  0: )صفحه  3ي فصل  َا، قاوًن َس پذیزی گزمای ياکىش جمعاس ابتذای  2فصل  0۱ (2شیمی )
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 (9397-98 تحصیلی )سال مرکس سنجش آموزش مدارس برتر

 ریاضیم پایه ده 

 محتواي آزمون تعداد سؤال مواد امتحانی شماره و تاريخ آزمون

 (1آزمون )

 جمعه

11/8/97 

 (74تا  51)صفحات  5تا  1درس  51 ( 1فارسی )

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

 (96تا  57)صفحات  2و  1درس  51 (1دیه ي زودگی )

 (72تا  51)صفحات  1درس  51 (1زبان خارجی )

 (15تا  5)صفحات  2تا پایان درس  3و فصل  2و  1فصل  21 (1) ریاضی

 (24تا  6)صفحات  1فصل  51 (1هىدسه )

 (77تا  5)صفحات  تا ابتدای پایستگی انرژی هکانیکی 2و فصل  1فصل  21 (1فيسیك )

 (91تا  5)صفحات  تا ابتدای آرایش الکترونی 1فصل  51 (1شيمی )

 (2آزمون )

 جمعه

21/11/97 

 (49تا  51)صفحات  9تا  1درس  51 ( 1فارسی )

 (74تا  5)صفحات  4تا  1درس  51 (1عربی زبان قرآن )

 (59تا  57)صفحات  6تا  1درس  51 (1دیه ي زودگی )

 (41تا  51)صفحات  2و  1درس  51 (1زبان خارجی )

 (69تا  5)صفحات  4تا  1فصل  21 (1) ریاضی

 (15تا  6)صفحات  2و  1فصل  51 (1هىدسه )

 (61تا  5)صفحات  3تا  1فصل  21 (1فيسیك )

 (45تا  5)صفحات  این تا انتهای چه بر سر هواکره آورده 2و فصل  1فصل  51 (1شيمی )

 (3آزمون )

 جمعه

24/12/97 

 (519تا  44)صفحات  12تا  11درس  51 ( 1فارسی )

 (42تا  74)صفحات  6و  5درس  51 (1عربی زبان قرآن )

 (525تا  57)صفحات  9تا  7درس  51 (1دیه ي زودگی )

 (61تا  45)صفحات  3درس  51 (1زبان خارجی )

 (592تا  67)صفحات  تا انتهای درس دوم 6و  5فصل  21 (1) ریاضی

 (44تا  19)صفحات  هساحت کاربردهایی از تا ابتدای 3فصل  51 (1هىدسه )

 (526تا  65)صفحات  تا سر قوانین گازها 4فصل  21 (1فيسیك )

 51 (1شيمی )
 ها هحلول و هقدار حل شوندهتا ابتدای  3این تا انتها و فصل  از انتهای چه بر سر هواکره آورده 2فصل

 (511تا  45)صفحات 

 ( 4آزمون )

 جمعه

13/2/98 

 (512تا  44)صفحات  18تا  11درس  51 ( 1فارسی )

 (512تا  74)صفحات  8تا  5درس  51 (1عربی زبان قرآن )

 (512تا  57)صفحات  12تا  7درس  51 (1دیه ي زودگی )

 (556تا  45)صفحات  4و  3درس  51 (1زبان خارجی )

 (541تا  67)صفحات  7تا  5فصل  21 (1) ریاضی

 (64تا  19)صفحات  4و  3فصل  51 (1هىدسه )

 (542تا  65)صفحات  5و  4فصل  21 (1فيسیك )

 (591تا  45)صفحات  3این تا انتها فصل  از انتهای چه بر سر هواکره آورده 2فصل  51 (1شيمی )
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  (7981-89سال تحصٕلٓ ) مرکس سىجش آمًزش مدارس برتر

  ايل ِدير ّمتًسط 

 شمارٌ ي
 تارٔخ آزمًن 

 مًاد آزمًن
 محتًاْ آزمًن

 وُم ّپأ َشتم ّپأ َفتم ّپأ

 7آزمًن 
 )تشرٔحٓ(

  12تا  71
 81آبان 

 5تا آخر درس  1درس  5تا آخر درس  1درس  5تا آخر درس  1درس  فارسی

 3و  2 ،1درس  3و  2 ،1درس  2و  1درس  عربی

  3و  2 ،1فصل  حساب
 )تا سر هعادله(

 4و  2 ،1فصل 
 ()تا اتتدای حل هعادالت جثری

 2و  1فصل 
 (کتاب 22 صفحه)تا پایاى  

 4فصل  هندسه
 (کتاب 47تا آخر صفحة ) 

  3فصل 
 تا اتتدای زاویة خارجی()

  3فصل 
 هونهشتی در هثلث(تا آخر )

 3و  2 ،1فصل  فیسیک ـ شیمی
 )تا سر حجن کوتر یا تیشتر( 

  3و  2 ،1فصل 
 )تا سر ایسوتوج(

  3و  2، 1فصل 
 های نفت خام( )تا سر ترکیة

 7و  6فصل  5و  4فصل  6و  5فصل  زیست ـ زمین

 1آزمًن 
 اْ( )چُارگسٔىٍ

 چُارشىبٍ
71/8/81 

 7تا آخر درس  1درس  7تا آخر درس  1درس  7تا آخر درس  1درس  فارسی

 4و  3 ،2، 1درس  4و  3 ،2، 1درس  3و  2 ،1درس  عربی

 ریاضی
 3و  2 ،1فصل  حساب

 
 4و  2 ،1فصل 

 

 2و  1فصل 
 (کتاب 31 صفحه)تا پایاى  

 4فصل  هندسه
  6و  3فصل 

 (س)تا آخر فیثاغور

  3فصل 
  (تا سر تشاته)

علوم 
 تجربی

  4و  3 ،2، 1فصل  شیمیفیسیک ـ 
 (31)تا آخر صفحه 

  4و  3 ،2، 1فصل  3و  2 ،1فصل 

 11و  7، 6فصل  6و  5، 4فصل  7و  6، 5فصل  زیست ـ زمین

 9آزمًن 
 شىبٍپىج

11/72/81 

 ديمٕه مرحلّ آزمًن بردار
 ای و کوتاه پاسخ به شیوة مرحلة اول المپیاد کشوری( گسینه 5)آزمون مفهومی 

 1آزمًن 
 )تشرٔحٓ(

  12تا  79
 81اسفىد 

 13تا آخر درس  1درس  13تا آخر درس  1درس  13تا آخر درس  1درس  فارسی

 8تا آخر درس  1درس  8تا آخر درس  1درس  7تا آخر درس  1درس  عربی

 کتاب 112صفحه تا پایاى از اتتدا  7و  5 ،4، 2، 1 فصل 7و  5 ،3، 2، 1 فصل حساب

 6و  4فصل  هندسه
  6 و 3 فصل

 تا آخر دایره()
 8 و 3 فصل

 9و  8، 4، 3، 2، 1فصل  فیسیک ـ شیمی
  14و  11، 9، 3، 2، 1فصل 

 های کروی( )تا سر آینه
  8و  5، 4، 3، 2، 1فصل 

 )تا سر اصل پاسکال(

و  13، 12، 11، 7، 6، 5فصل  زیست ـ زمین
 )تا سر خوى( 14

 13و  12، 11، 11، 7، 6فصل  11و  8، 7، 6، 5، 4فصل 

 2آزمًن 
 اْ( )چُارگسٔىٍ
 ٔکشىبٍ 

72/1/89 

 کل کتاب کل کتاب کل کتاب فارسی

 کل کتاب کل کتاب کل کتاب عربی

 ریاضی
 کل کتاب کل کتاب کل کتاب حساب

 کل کتاب کل کتاب کل کتاب هندسه

علوم 
 تجربی

 کل کتاب فیسیک ـ شیمی
  کل کتاب

 سر عدسی تا 15فصل 

  کل کتاب
 ها تا سر قرقره 9فصل 

 کل کتاب کل کتاب کل کتاب زیست ـ زمین
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