
 (1398-99مرکز سنجش آموزش مدارس برتر )سال تحصیلی 

 ریاضیم پایه ده 

 محتواي آزمون تعداد سؤال مواد امتحانی شماره و تاريخ آزمون

 (1آزمون )

 جمعه

10/8/98 

 (43تا  10 )صفحه 5تا  1درس  15 ( 1فارسی )

 (22تا  1 صفحه) 2و  1درس  15 (1عربی زبان قرآن )

 (48تا  12 صفحه) 3 تا 1درس  15 (1دین و زندگی )

 (41تا  15 صفحه) 1درس  15 (1زبان خارجی )

 (58تا  1 صفحه) 2تا پایان درس  3و فصل  2و  1فصل  20 (1) ریاضی

 (27تا  9 صفحه) 1فصل  10 (1هندسه )

 (40تا  1 صفحه)تا ابتدای شناوری  2و فصل  1فصل  25 (1فيزیك )

 (30تا  1 صفحه) تا ابتدای آرایش الکترونی 1فصل  15 (1شيمی )

 (2آزمون )

 جمعه

20/10/98 

 (71تا  10 صفحه) 9تا  1درس  15 ( 1فارسی )

 (46تا  1 صفحه) 4تا  1درس  15 (1عربی زبان قرآن )

 (80تا  12 صفحه) 6تا  1درس  15 (1دین و زندگی )

 (69تا  15 صفحه) 2و  1درس  15 (1زبان خارجی )

 (93تا  1 صفحه) 4تا  1فصل  20 (1) ریاضی

 (51تا  9 صفحه) 2و  1فصل  10 (1هندسه )

 (72تا  1 صفحه) تا ابتدای توان 3فصل  و 2فصل ، 1فصل  25 (1فيزیك )

 (69تا  1 صفحه) شیمی سبز ابتدایتا  2و فصل  1فصل  15 (1شيمی )

 (3آزمون )

 جمعه

23/12/98 

 (109تا  73 صفحه) 13تا  10درس  15 ( 1فارسی )

 (72تا  47 صفحه) 6و  5درس  15 (1عربی زبان قرآن )

 (132تا  81 صفحه) 10تا  7درس  15 (1دین و زندگی )

 (95تا  71 صفحه) 3درس  15 (1زبان خارجی )

 (132تا  94 صفحه) تا انتهای درس دوم 6فصل  و 5فصل  20 (1) ریاضی

 (66تا  53 صفحه) مساحت کاربردهایی از ابتدایتا  3فصل  10 (1هندسه )

 (117تا  73 صفحه) ا ابتدای قوانین گازهاتتوان  ابتدای از 3فصل  25 (1فيزیك )

 15 (1شيمی )
 شوند؟ یدر آب حل م زانیم کیها به  نمک ایآ یابتداتا  3تا انتها و فصل  شیمی سبزاز ابتدای  2فصل 

 (107تا   69صفحه )

 ( 4آزمون )

 جمعه

19/2/99 

 (149تا  73 صفحه) 18تا  10درس  15 ( 1فارسی )

 (102تا  47 صفحه) 8تا  5درس  15 (1عربی زبان قرآن )

 (152تا  81 صفحه) 12تا  7درس  15 (1دین و زندگی )

 (119تا  71 صفحه) 4و  3درس  15 (1زبان خارجی )

 (170تا  94 صفحه) 7تا  5فصل  20 (1) ریاضی

 (96تا  53 صفحه) 4و  3فصل  10 (1) هندسه

 (149تا  73 صفحه) تا انتهای کتاب از ابتدای توان 3فصل  25 (1فيزیك )

 (122تا  69 صفحه) 3فصل  و تا انتها شیمی سبز ابتدایاز  2فصل  15 (1شيمی )
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 (1398-99مرکز سنجش آموزش مدارس برتر )سال تحصیلی 

 تجربیم پایه ده 

 محتواي آزمون تعداد سؤال مواد امتحانی شماره و تاريخ آزمون

 (1آزمون )
 جمعه

10/8/98 

 (43تا  10صفحه ) 5تا  1درس  15 ( 1فارسی )

 (22تا  1صفحه ) 2و  1درس  15 (1عربی زبان قرآن )

 (48تا  12صفحه ) 3 تا 1درس  15 (1دین و زندگی )

 (41تا  15صفحه ) 1درس  15 (1زبان خارجی )

 (58تا  1صفحه ) 2تا پایان درس  3و فصل  2و  1فصل  20 (1) ریاضی

 (32تا  1صفحه ) 2و  1فصل  25 (1شناسی ) زیست

 (36تا  1 صفحه)ها  شارهدر  فشار  تا  2و فصل  1فصل  20 (1فيزیك )

 (30تا  1صفحه ) آرایش الکترونیتا ابتدای  1فصل  15 (1شيمی )

 (2آزمون )

 جمعه
20/10/98 

 (71تا  10صفحه ) 9تا  1درس  15 ( 1فارسی )

 (46تا  1صفحه ) 4تا  1درس  15 (1عربی زبان قرآن )

 (80تا  12صفحه ) 6تا  1درس  15 (1دین و زندگی )

 (69تا  15صفحه ) 2و  1درس  15 (1زبان خارجی )

 (93تا  1صفحه ) 4تا  1فصل  20 (1) ریاضی

 (54تا 1صفحه ) 1تا انتهای گفتار  4و فصل  3تا  1فصل  25 (1شناسی ) زیست

 (60تا  1صفحه ) ابتدای قضیه کار و انرژی جنبشی تا  3و فصل  2و  1فصل  20 (1فيزیك )

 (69تا  1 صفحه) شیمی سبز ابتدایتا  2و فصل  1فصل  15 (1شيمی )

 (3آزمون )

 جمعه
23/12/98 

 (109تا  73صفحه ) 13تا  10درس  15 ( 1فارسی )

 (72تا  47صفحه ) 6و  5درس  15 (1عربی زبان قرآن )

 (132تا  81صفحه ) 10تا  7درس  15 (1دین و زندگی )

 (95تا  71صفحه ) 3درس  15 (1زبان خارجی )

 (132تا  94صفحه ) تا انتهای درس دوم 6فصل و   5فصل  20 (1) ریاضی

 (78 تا 55 صفحه)  5فصل  ی فصل،تا انتها 2گفتار از ابتدای   4فصل  25 (1شناسی ) زیست

 (95تا   61صفحه )تا ابتدای گرما  4ابتدای قضیه کار و انرژی جنبشی و فصل از  3فصل  20 (1فيزیك )

 15 (1شيمی )
 شوند؟ ها به یک میزان در آب حل می نمکتا ابتدای آیا  3از ابتدای شیمی سبز تا انتها و فصل  2فصل 

 (107تا   69صفحه )

 ( 4آزمون )
 جمعه

19/2/99 

 (149تا  73صفحه ) 18تا  10درس  15 ( 1فارسی )

 (102تا  47صفحه ) 8تا  5درس  15 (1عربی زبان قرآن )

 (152تا  81صفحه ) 12تا  7درس  15 (1دین و زندگی )

 (119تا  71صفحه ) 4و  3درس  15 (1زبان خارجی )

 (170تا  94صفحه ) 7تا  5فصل  20 (1) ریاضی

 (111تا  55صفحه ) 7تا   5 فصل  ،  تا انتهای فصل  2گفتار از ابتدای   4فصل  25 (1شناسی ) زیست

ابتدای قضیه کار و انرژی جنبشی  تا انتهای کتاباز  3فصل  20 (1فيزیك )
 
 (120تا  61)صفحه  

 (122تا  69 )صفحه 3فصل  وتا انتها  شیمی سبز ابتدایاز  2فصل  15 (1شيمی )
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 (1398-99مرکز سنجش آموزش مدارس برتر )سال تحصیلی 

  ریاضی یازدهمپایه 

سؤالتعداد  مواد امتحان آزمون تاریخ  شماره و  محتواي آزمون 

 (1آزمون )

 جمعه

10/8/98 

 (49 تا 1۰ صفحه) ۵ تا 1 درس 15 (2فارسی )
 (2۰تا  1)صفحه  2و ترجمه درس  1درس  15 (2) عربی زبان قرآن

 (44تا  9صفحه ) ۳تا  1درس  15 (2) و زندگیدین 

 (36تا  15)صفحه  Writingبخش  ابتدایتا  1درس  15 (2زبان انگلیسی )

 (36تا  1)صفحه  1فصل  2۰ (1) حسابان

 (25تا  1)صفحه  2و  1درس  1فصل  1۰ آمار و احتمال 

 (23تا  9 صفحه) های محاطی و محیطی تا ابتدای چندضلعی 1فصل  1۰ (2هندسه )

 (31تا  1)صفحه خازن  ابتدایتا  1فصل  25 (2فیزیک )

 (28تا  1 صفحه) انگیز ای شگفت تا ابتدای نفت هدیه 1فصل  2۰ (2شیمی )

 (2آزمون )

 جمعه

20/10/98 

 (85 تا 1۰صفحه ) ۹ تا 1 درس 15 (2فارسی )

 (41تا  1)صفحه  ۳و  2 و1درس  15 (2) عربی زبان قرآن

 (84تا  9صفحه ) ۶تا  1درس  15 (2) دین و زندگی

 (6۰تا  15)صفحه  Vocabulary developmentبخش  ابتدایتا  2و درس  1درس  15 (2زبان انگلیسی )

 (79تا  1)صفحه درس اول  ۳و فصل  2و  1فصل  2۰ (1) حسابان

 (51تا  1)صفحه تا ابتدای احتمال شرطی  2و فصل  1فصل  1۰ آمار و احتمال 

 (45تا  9 صفحه) تا ابتدای تجانس 2 فصل و 1فصل  1۰ (2هندسه )

 (66تا  1)صفحه توان در مدارهای الکتریکی  ابتدایاز بار الکتریکی تا  2و فصل  1فصل  25 (2فیزیک )

 (63تا  1 صفحه)تا ابتدای آنتالپی همان محتوای انرژی است  2و فصل  1فصل  2۰ (2شیمی )

 (3آزمون )

 جمعه

23/12/98 

 (117 تا 88 صفحه) 14 تا 1۰ درس 15 (2فارسی )

 (63تا  43)صفحه  ۵و  4درس  15 (2) عربی زبان قرآن

 (133 تا 86 صفحه) 1۰ تا ۷ درس 15 (2) دین و زندگی

 (86تا  49)صفحه  new wordsبخش  ابتدایتا  ۳و درس  2درس  15 (2زبان انگلیسی )

 (1۰9تا  8۰)صفحه  4درس  ابتدایتا  4و فصل  ۳و  2درس  ۳فصل  2۰ (1) حسابان

 (86تا  52)صفحه  ها تا ابتدای میانه داده 2 درس و 1درس  ۳و فصل  4و  ۳درس  2فصل  1۰ آمار و احتمال 

 (6۰تا  45)صفحه  انتهااز ابتدای تجانس تا  2فصل  1۰ (2هندسه )*

 25 (2فیزیک )
میدان مغناطیسی حاصل از  انتهایتا  ۳فصل و  انتهاتوان در مدارهای الکتریکی تا ابتدای از  2فصل 

 (1۰1تا  67)صفحه  سیملوله حامل جریان

 (96تا  63)صفحه  تا انتهای فصلآنتالپی همان محتوای انرژی است ابتدای  از 2فصل  2۰ (2شیمی )

 ( 4آزمون )

 جمعه

19/2/99 

 (157 تا 88 صفحه) کتاب انتهای تا 1۰ درس 15 (2فارسی )

 (9۰تا  43)صفحه  ۷و  ۶ و ۵ و 4درس  15 (2) عربی زبان قرآن

 (158تا  86 صفحه) 12 تا ۷ درس 15 (2) دین و زندگی

 (1۰7تا  81)صفحه کتاب  انتهایتا  ۳درس  15 (2زبان انگلیسی )

 (151تا  71)صفحه  ۵و  4 و ۳فصل  2۰ (1) حسابان

 (128تا  58)صفحه کتاب  انتهایاز ابتدای قانون احتمال کل تا  2فصل  1۰ آمار و احتمال 

 (77تا  45)صفحه  ۳و فصل  انتهااز ابتدای تجانس تا  2فصل  1۰ (2هندسه )

 (13۰تا  67)صفحه  4 و ۳ فصل انتها وتوان در مدارهای الکتریکی تا  ابتدای از 2فصل  25 (2فیزیک )

 (121تا  63)صفحه   ۳و فصل تا انتها آنتالپی همان محتوای انرژی است  از ابتدای 2فصل  2۰ (2شیمی )
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 (1398-99مرکز سنجش آموزش مدارس برتر )سال تحصیلی 

  تجربی یازدهمپایه 

 محتواي آزمون تعداد سؤال مواد امتحان تاريخ آزمون  شماره و

 (1آزمون )

 جمعه

10/8/98 

 (49 تا 1۰ صفحه) ۵ تا 1 درس 15 (2فارسی )
 (2۰تا  1)صفحه  2و ترجمه درس  1درس  15 (2) عربی زبان قرآن

 (44تا  9صفحه ) ۳تا  1درس  15 (2) و زندگیدین 

 (36تا  15)صفحه  Writingبخش  ابتدایتا  1درس  15 (2زبان انگلیسی )

 (4۰تا  9)صفحه  2و  1فصل  1۰ شناسی  زمین

 (46تا  1)صفحه  2و  1فصل  2۰ (2ریاضی )

 (36تا  1)صفحه  2و  1فصل  25 (2شناسی ) زیست

 (25تا  1)صفحه  توزیع بار الکتریکی در اجسام رسانا ابتدایتا  1فصل  2۰ (2فیزیک )

 (28تا  1 )صفحه انگیز ای شگفت تا ابتدای نفت هدیه 1فصل  25 (2شیمی )

 (2آزمون )

 جمعه

20/10/98 

 (85 تا 1۰)صفحه  ۹ تا 1 درس 15 (2فارسی )

 (41تا  1 )صفحه ۳و  2و 1درس  15 (2) عربی زبان قرآن

 (84تا  9صفحه ) ۶تا  1درس  15 (2) دین و زندگی

 (6۰تا  15)صفحه  Vocabulary developmentبخش  ابتدایتا  2و درس  1درس  15 (2زبان انگلیسی )

 (58تا  9)صفحه  ۳و  2 و1فصل  1۰ شناسی  زمین

 (76تا  1)صفحه  1مثلثات درس  4و فصل  ۳و  2و1فصل  2۰ (2ریاضی )

 (78تا  1)صفحه  ۵و  4و ۳ و 2 و 1فصل  25 (2شناسی ) زیست

 (53تا  1)صفحه توان در مدار الکتریکی  ابتدایبار الکتریکی رسانا تا  2و فصل  1فصل  2۰ (2فیزیک )

 (63تا  1 صفحه)تا ابتدای آنتالپی همان محتوای انرژی است  2و فصل  1فصل  25 (2شیمی )

 (3آزمون )

 جمعه

23/12/98 

 (117 تا 88 صفحه) 14 تا 1۰ درس 15 (2فارسی )

 (63تا  43)صفحه  ۵و  4درس  15 (2) عربی زبان قرآن

 (133 تا 86 صفحه) 1۰ تا ۷ درس 15 (2) دین و زندگی

 (86تا  49)صفحه  new wordsبخش  ابتدایتا  ۳و درس  2درس  15 (2زبان انگلیسی )

 (88تا  59)صفحه  ۵و  4فصل  1۰ شناسی  زمین

 (118تا  71)صفحه  ۵ و 4فصل  2۰ (2ریاضی )

 (1۰1تا  79)صفحه  1گفتار  انتهایتا  ۷فصل و  ۶فصل  25 (2شناسی ) زیست

 (79تا  53)صفحه  ای ناشی از یک حلقة دایرهمغناطیسی  میدان ابتدایتا  ۳و فصل  تا انتها توان در مدار الکتریکی ابتدایاز 2فصل  2۰ (2فیزیک )

 (96تا  63)صفحه آنتالپی همان محتوای انرژی است تا انتهای فصل  ازابتدای 2فصل  25 (2شیمی )

 ( 4آزمون )

 جمعه

19/2/99 

 (157 تا 88 صفحه)کتاب  انتهای تا 1۰ درس 15 (2فارسی )

 (9۰تا  43)صفحه  ۷و  ۶و ۵ و 4درس  15 (2) عربی زبان قرآن

 (158تا  86 صفحه) 12 تا ۷ درس 15 (2) دین و زندگی

 (1۰7تا  81)صفحه کتاب  انتهایتا  ۳درس  15 (2زبان انگلیسی )

 (117تا  59)صفحه  ۷و  ۶ و ۵ و 4فصل  1۰ شناسی  زمین

 (166تا  71)صفحه  ۷و  ۶ و ۵ و 4فصل  2۰ (2ریاضی )

 (152تا  79)صفحه  ۹و  8 و ۷ و ۶فصل  25 (2شناسی ) زیست

 (1۰4تا  53)صفحه کتاب  انتهایتوان در مدار الکتریکی تا  ابتدایاز 2فصل  2۰ (2فیزیک )

 (121تا  63)صفحه   ۳تا انتها و فصل آنتالپی همان محتوای انرژی است  یاز ابتدا 2فصل  25 (2شیمی )
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 1398-99سال تحصیلی  – مرکز سنجش آموزش مدارس برتر

  پایه دوازدهم ریاضی 

 سرفصل دوازدهم سرفصل یازدهم سرفصل دهم تعداد مواد امتحانی آزمون شماره و تاریخ

  1آزمون 
 جمعه

4/5/98 

 - - (47تا  10)صفحه  5تا  1درس  20 فارسی
 - - 2و  1درس  20 عربی

 - - (44تا  12)صفحه  3تا  1درس  20 دین و زندگی
 - - (69تا  15)صفحه  2و  1درس  20 زبان انگلیسی

 20 حسابان 
  (27تا  1)صفحه  1فصل 

 (93تا  47)صفحه  4و  3و فصل 
 - (16تا  2)صفحه  (2و  1)درس  1فصل 

 15 هندسه
 2 و 1فصل 

 )تا ابتدای تشابه( 
- - 

 (59 هتا ابتدای فعالیت صفح 56 ه)صفح 3فصل  - 6فصل  15 ریاضیات گسسته

  3 و 1فصل  25 فیزیک
 (90تا  59و صفحه  26تا  1)صفحه 

- - 

 - - 1فصل  20 شیمی

  2آزمون 
 جمعه

25/5/98 

 - - (73تا  50)صفحه  9تا  6درس  20 فارسی
 - - 4و  3درس  20 عربی

 - - (76تا  45)صفحه  6تا  4درس  20 دین و زندگی
 - - (119تا  71)صفحه  4و  3درس  20 زبان انگلیسی

 (12تا  1)صفحه  (1)درس  1فصل  (70تا  37)صفحه  2فصل  (117تا  94)صفحه  5فصل  20 حسابان
 - - 2فصل  15 هندسه

 - (72تا  39)صفحه  2فصل  (1)درس  7فصل  15 ریاضیات گسسته
 (15تا  1)صفحه )تا ابتدای شتاب ثابت(  1فصل  - (140تا  91)صفحه  4فصل  25 فیزیک
 - - 2فصل  20 شیمی

 جمعه 3آزمون 
15/6/98 

 11 و 10درس  20 فارسی
 (93تا  76)صفحه  

 (23تا  11)صفحه  2و  1درس  -

 - - 6و  5درس  20 عربی
 1درس  - (102تا  77)صفحه  8و  7درس  20 دین و زندگی
 1لغات درس  - (119تا  15)صفحه  4تا  1درس  20 زبان انگلیسی

 (22تا  13)صفحه  (2)درس  1فصل  (28تا  17)صفحه  (5تا  3)درس  1فصل  - 20 حسابان
 (21تا  9)صفحه   (1)درس  1فصل  - 3فصل  15 هندسه

 (18تا  1)صفحة  1فصل  - 15 ریاضیات گسسته
 آشنایی با نظریه اعداد ) 1فصل 

 (12تا  1)صفحه  (پذیری و استدالل مبحث بخش
  1فصل  - - 25 فیزیک
 (13تا  1)صفحه   1فصل  - (111تا  91)صفحه  3فصل  20 شیمی

 جمعه 4آزمون 
26/7/98 

  14تا  12درس  20 فارسی
 (118تا  96)صفحه 

  5و  3درس  -
 (43تا  34و صفحه  31تا  25)صفحه 

 1ترجمه متن درس  - 8و  7درس  20 عربی
 3و  2درس  - (114تا  103)صفحه   9درس  20 دین و زندگی
 (28تا  15)صفحه  1درس  (31تا  15)صفحه  1درس  - 20 زبان انگلیسی

 : مثلثات 2فصل  20 حسابان
 (46تا  28)صفحه 

 )تا ابتدای معادالت مثلثاتی( 2فصل  (112تا  91)صفحه : مثلثات 4فصل 
 (34تا  23)صفحه 

 (26تا  9)صفحه  وارون ماتریس()ماتریس و  1فصل  - 4فصل  15 هندسه

نهشتی(  م تا معادلة هم م م و ک م از ب ،نظریه اعداد)1فصل  - - 15 ریاضیات گسسته
 ( 24تا  13)صفحه 

 (48تا  29)صفحه  (ای )تا ابتدای حرکت دایره 2فصل  - )ترمودینامیک( 5فصل  25 فیزیک
 (25تا  14صفحه ) 1فصل  - (133تا  111)صفحه  3فصل  20 شیمی

 جمعه 5آزمون 
17/8/98 

  18تا  16درس  20 فارسی
 (151تا  121)صفحه 

 (57تا  45)صفحه  7و  6درس  -

 1درس  - کل کتاب 20 عربی

  12تا  10درس  20 دین و زندگی
 4درس  - (148تا  115)صفحه 

 (41تا  15)صفحه  1درس  (47تا  15)صفحه  1درس  - 20 زبان انگلیسی

 3فصل  - 20 حسابان
 (90تا  71)صفحه 

 )معادالت مثلثاتی( 2فصل 
 (44تا  35)صفحه 

 های محاطی و محیطی( )تا چندضلعی 1فصل  - 15 هندسه
 (31تا  22)صفحه  )وارون و دترمینان( 1فصل  (23تا  9)صفحه 

 - - 15 ریاضیات گسسته
 ( 30تا  18)صفحه نهشتی  هم

 (38تا  32)صفحه  و گراف تا ابتدای مسیر
  2فصل  - )کار و انرژی( 2فصل  25 فیزیک
 (36تا  26)صفحه  pHـ مسائل  1فصل  (28تا  1)صفحه  1فصل  - 20 شیمی

 جمعه 6آزمون 
8/9/98 

  5و  3، 2، 1درس  - 20 فارسی
 (51تا  40و صفحه  36تا  12)صفحه 

 (81تا  60)صفحه  9و  8درس 

 2ترجمه متن درس  (28تا  1)صفحه  2و  1درس  - 20 عربی
 5درس  (47تا  9)صفحه  3تا  1درس  - 20 دین و زندگی
 (56تا  43)صفحه  2درس  (63تا  49)صفحه  2درس  - 20 زبان انگلیسی

 3فصل  (144تا  113)صفحة )تا ابتدای پیوستگی(  5فصل  - 20 حسابان
 ( 46تا  34)صفحه  (2و  1)درس  2فصل  (32تا  9)صفحه  1فصل  - 15 هندسه

 (42تا  38)صفحه گراف  (38تا  19)صفحة مجموعه  - 15 ریاضیات گسسته
 (68تا  61)صفحه  )نوسان( 3فصل  (41تا  1)صفحه  الکتریسیته ساکن - 25 فیزیک

 (50تا  37)صفحه  )بخش الکتروشیمی( 2فصل  (48تا  28)از صفحه  1فصل  - 20 شیمی
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 1398-99سال تحصیلی  – مرکز سنجش آموزش مدارس برتر

  پایه دوازدهم ریاضی 

 سرفصل دوازدهم سرفصل یازدهم سرفصل دهم تعداد مواد امتحانی آزمون شماره و تاریخ

 جمعه 7آزمون 
29/9/98 

 (97تا  83)صفحه  11و  10درس  (85تا  54)صفحه  9تا  6درس  - 20 فارسی
 2درس  (54تا  29)صفحه  4و  3درس  - 20 عربی

  (87تا  48)صفحه  6تا  4درس  - 20 دین و زندگی
 (69تا  43)صفحه  2درس  (79تا  49)صفحه  2درس  - 20 زبان انگلیسی

 (تا ابتدای تابع مشتق 2و درس  1درس ) 4فصل  (151تا  113)صفحه  )پیوستگی( 5فصل  - 20 حسابان
 (89تا  71)صفحه 

 (59تا  47)صفحه   3درس  2فصل  (60تا  33)صفحه  2فصل  - 15 هندسه
 (54تا  43)صفحه   2درس  2فصل  (92تا  73)صفحة آمار توصیفی  (3و  2)درس  7فصل  15 ریاضیات گسسته

 (88تا  69)صفحه  3فصل  (82تا  45)صفحه  جریان الکتریکی - 25 فیزیک
 (64تا  50)صفحة  2فصل  (59تا  49)صفحه  2فصل  - 20 شیمی

 شنبه پنج 8آزمون 
19/10/98 

 نیمسال اول - - 25 فارسی
 نیمسال اول - - 25 عربی

 نیمسال اول - - 25 دین و زندگی
 نیمسال اول - - 25 زبان انگلیسی

 نیمسال اول - - 25 حسابان
 نیمسال اول - - 15 هندسه

 نیمسال اول - - 15 ریاضیات گسسته
 نیمسال اول - - 30 فیزیک
 نیمسال اول - - 25 شیمی

 جمعه 9آزمون 
18/11/98 

 - 20 فارسی
 ( 107تا  88)صفحه  12تا 10درس 

 (128تا  99)صفحه  14تا  12درس  (116تا  111)صفحه  14و درس  

 3درس  (77تا  55)صفحه  6و  5درس  - 20 عربی
 8و  7درس  (123تا  88)صفحه  9تا  7درس  - 20 دین و زندگی
 (85تا  71)صفحه  3درس  (92تا  81)صفحه  3درس  - 20 زبان انگلیسی

 - - 20 حسابان
)تا ابتدای تشخیص صعودی یا نزولی بودن  5و فصل  4فصل 

 (119تا  71)صفحه  تابع(

 ها( )تا پایان قضیة کسینوس 3فصل  - 15 هندسه
 (69تا  61)صفحه 

  (بعدی فضای سه، 1) درس  3فصل 
 (76تا  62)صفحه 

 (اصول شمارش ،1)درس  3فصل  (102تا  93)صفحه  آمار توصیفی - 15 ریاضیات گسسته
 (73تا  55)صفحه 

 (114تا  89)صفحه  4فصل  (108تا  83)صفحه مغناطیس  - 25 فیزیک
  3فصل  (84تا  60)صفحه  2فصل  - 20 شیمی

 جمعه 10آزمون 
16/12/98 

 (163تا  132)صفحه  18تا  16درس  (157تا  120)صفحه  18تا  15درس  - 20 فارسی
 4درس  (91تا  79)صفحه  7درس  - 20 عربی

 10و  9درس  (158تا  124)صفحه  12تا  10درس  - 20 دین و زندگی
 (99تا  71)صفحه  3درس  (107تا  81)صفحه  3درس  - 20 انگلیسیزبان 

از ابتدای تشخیص صعودی یا نزولی بودن تابع تا ) 5فصل  - - 20 حسابان
 (144تا  120)صفحه (انتها

 (86تا  77)صفحه  (ضرب داخلی و خارجی،  2درس )  3فصل  (77تا  61)صفحه  3فصل  - 15 هندسه
 (85تا  74)صفحه  (2)درس  3فصل  (127تا  103)صفحه آمار استنباطی  - 15 ریاضیات گسسته

 )آشنایی با فیزیک اتمی(  5فصل  (130تا  109)صفحه  القای الکترومغناطیس - 25 فیزیک
 (136تا  115)صفحه  

  4فصل  3و فصل ( 96تا   84)صفحه  2فصل  - 20 شیمی

  11آزمون 
 

 کل کتاب - - 25 فارسی
 کل کتاب - - 25 عربی

 کل کتاب - - 25 دین و زندگی
 کل کتاب - - 25 زبان انگلیسی

 کل کتاب - - 22 حسابان
 کل کتاب - - 16 هندسه

 کل کتاب - - 17 ریاضیات گسسته
 کل کتاب - - 30 فیزیک
 کل کتاب - - 25 شیمی

  12آزمون 
 

 25 فارسی

 مطابق با کنکور سراسری

 25 عربی
 25 زندگیدین و 

 25 زبان انگلیسی
 22 حسابان
 16 هندسه

 17 ریاضیات گسسته
 45 فیزیک
 35 شیمی

  13آزمون 
 

 25 ادبیات

 مطابق با کنکور سراسری

 25 عربی
 25 دین و زندگی
 25 زبان انگلیسی

 22 حسابان
 16 هندسه

 17 ریاضیات گسسته
 45 فیزیک
 35 شیمی
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 1398-99سال تحصیلی  – مرکز سنجش آموزش مدارس برتر

  پایه دوازدهم تجربی 

 سرفصل دوازدهم سرفصل یازدهم سرفصل دهم تعداد مواد امتحانی آزمون شماره و تاریخ

 جمعه 1آزمون 
4/5/98 

 - - (47تا  10)صفحه  5تا  1درس  20 فارسی

 - - 2و  1درس  20 عربی

 - - (44تا  12)صفحه  3تا  1درس  20 دین و زندگی

 - - (69تا  15)صفحه  2و  1درس  20 زبان انگلیسی

 - (24تا  11)صفحه  3و  2درس  1فصل  (93تا  69)صفحه  4فصل  20 ریاضی

 - - (54تا  13)صفحه  3و  2فصل  30 شناسی زیست

 - - (90تا  59و صفحه  26تا  1)صفحه  3 و1فصل  20 فیزیک

 - - 1فصل  25 شیمی

 جمعه 2آزمون 
25/5/98 

 - - (73تا  50)صفحه  9تا  6درس  20 فارسی

 - - 4و  3درس  20 عربی

 - - (76تا  45)صفحه  6تا  4درس  20 دین و زندگی

 - - (119تا  71)صفحه  4 و 3درس  20 زبان انگلیسی

 20 ریاضی
 (27تا  1)صفحه  1فصل 
 (68تا  47)صفحه  3فصل 

 - (10تا  1)صفحه  1درس  1فصل 

 - - (90تا  55)صفحه  5و  4فصل  30 شناسی زیست

 (15تا  1)صفحه )تا ابتدای شتاب ثابت(  1فصل  - (140تا  91)صفحه  4فصل  20 فیزیک

 - - 2فصل  25 شیمی

 جمعه 3آزمون 
15/6/98 

 (23تا  11)صفحه  2و1درس  - (93تا  76)صفحه  11 و 10درس  20 فارسی

 - - 6و  5درس  20 عربی

 1درس  - (102تا  77)صفحه  8 و 7درس  20 دین و زندگی

 1درس لغات  - (119تا  15)صفحه  4تا  1درس  20 زبان انگلیسی

 (117تا  94)صفحه  5فصل  20 ریاضی
   3فصل 

 
  1فصل 

 30 شناسی زیست
 (12تا  1)صفحه  1فصل 

 (124تا  91)صفحه  7و  6فصل 
- - 

 (26تا  1)صفحه  1فصل  - - 20 فیزیک

 (13 تا 1صفحه ) 1فصل  - (111 تا 91صفحه ) 3فصل  25 شیمی

 جمعه 4آزمون 
26/7/98 

  5و  3درس  - (118تا  96)صفحه  14تا  12درس  20 فارسی
 (43تا  34و صفحه  31تا  25)صفحه 

 1ترجمه متن درس  - 8و  7درس  20 عربی

 3و  2درس  - (114تا  103)صفحه  9درس  20 دین و زندگی

 (28تا  15)صفحه  1درس  (31تا  15)صفحه  1درس  - 20 زبان انگلیسی

 2فصل  4صل ف (46تا  28)صفحه  2فصل  20 ریاضی

  1فصل  2و  1فصل  - 30 شناسی زیست

 (44تا  27)صفحه )تا ابتدای تکانه(  2فصل  - - 20 فیزیک

 (25تا  14صفحه ) 1فصل  - (133تا  111)صفحه  3فصل  25 شیمی

 جمعه 5آزمون 
17/8/98 

 (57تا  45)صفحه  7و  6درس  - (151تا  121)صفحه  18تا  16درس  20 فارسی

 1درس  - کل کتاب 20 عربی

 4درس  - (148تا  115)صفحه  12تا  10درس  20 دین و زندگی

 (41تا  15)صفحه  1درس  (47تا  15)صفحه  1درس  - 20 زبان انگلیسی

 3فصل  6فصل  - 20 ریاضی

 2فصل  4و  3فصل  - 30 شناسی زیست

 (52تا  27)صفحه  2فصل  - (58تا  27صفحه ) 2فصل  20 فیزیک

 (36تا  26صفحه ) pHمسائل  – 1فصل  (28 تا 1ه )صفح 1فصل  - 25 شیمی

 جمعه 6آزمون 
8/9/98 

  5و  3، 2، 1درس  - 20 فارسی
 (51تا  40و صفحه  36تا  12)صفحه 

 (81تا  60)صفحه  9و  8درس 

 2ترجمه متن درس  (28تا  1)صفحه  2و  1درس  - 20 عربی

 5درس  (47تا  9)صفحه  3تا  1درس  - 20 دین و زندگی

 (56تا  43)صفحه  2درس  (63تا  49)صفحه  2درس  - 20 زبان انگلیسی

 4فصل  5فصل  - 20 ریاضی

 3فصل  6و  5فصل  - 30 شناسی زیست

 (61تا  53)صفحه  3فصل  )الکتریسیته ساکن(1فصل  - 20 فیزیک

 (48تا  28)از صفحة  1فصل  - 25 شیمی
 ( 50تا  37)صفحه  بخش الکتروشیمی 2فصل 
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 1398-99سال تحصیلی  – مرکز سنجش آموزش مدارس برتر

  پایه دوازدهم تجربی 

 سرفصل دوازدهم سرفصل یازدهم سرفصل دهم تعداد مواد امتحانی آزمون شماره و تاریخ

 جمعه 7آزمون 
29/9/98 

 (97تا  83)صفحه  11و  10درس  (85تا  54)صفحه  9تا  6درس  - 20 فارسی
 2درس  (54تا  29)صفحه  4و  3درس  - 20 عربی

 6درس  (87تا  48)صفحه  6تا  4درس  - 20 دین و زندگی
 (69تا  43)صفحه  2درس  (79تا  49)صفحه  2درس  - 20 زبان انگلیسی

 - (58تا  9)صفحه  3و  2، 1فصل  - 10 شناسی زمین
 5فصل  - - 20 ریاضی

7فصل  - 30 شناسی زیست 4فصل    

 (76تا  61)صفحه ( موج  بازتاب  ابتدای  )تا 3فصل  )جریان الکتریکی( 2فصل  - 20 فیزیک

 (64تا  50)صفحة  2فصل  (59تا  49)صفحه  2فصل  - 25 شیمی

 شنبه پنج 8آزمون 
19/10/98 

 نیمسال اول - - 25 فارسی
 نیمسال اول - - 25 عربی

 نیمسال اول - - 25 دین و زندگی
 نیمسال اول - - 25 زبان انگلیسی

 نیمسال اول - - 20 ریاضی
 نیمسال اول - - 40 شناسی زیست

 نیمسال اول - - 25 فیزیک
 نیمسال اول - - 30 شیمی

 جمعه 9آزمون 
18/11/98 

  (107تا  88)صفحه  12تا 10درس  - 20 فارسی
 (128تا  99)صفحه  14تا  12درس  (116تا  111)صفحه  14درس 

 3درس  (77تا  55)صفحه 6و  5درس  - 20 عربی
 8و  7درس  (123تا  88)صفحه 9تا  7درس  - 20 دین و زندگی
 (85تا  71)صفحه  3درس  (92تا  81)صفحه  3درس  - 20 زبان انگلیسی

 - (88تا  59)صفحه  5و  4فصل  - 10 شناسی زمین
 7فصل   7فصل  (170تا  118)صفحه  7 و 6 فصل 20 ریاضی

 6و  5فصل   8فصل  - 30 شناسی زیست

 (94تا  61)صفحه  )موج( 3فصل  (85تا  65)صفحه ( مغناطیس) 3فصل  - 20 فیزیک

  3فصل  (84تا  60)صفحه  2فصل  - 25 شیمی

 جمعه 10آزمون 
16/12/98 

 (163تا  132)صفحه  18تا  16درس  (157تا  120)صفحه  18تا  15درس  - 20 فارسی
 4درس  (91تا  79)صفحه 7درس  - 20 عربی

 10و  9درس  (158تا  124)صفحه 12تا  10درس  - 20 دین و زندگی
 (99تا  71)صفحه  3درس  (107تا  81)صفحه  3درس  - 20 زبان انگلیسی

 - (117تا  89)صفحه  7و  6فصل  - 10 شناسی زمین
 6فصل  2فصل  - 20 ریاضی

 8و  7فصل  9فصل  - 30 شناسی زیست

 )القای الکترومغناطیس( 3فصل  - 20 فیزیک
 (104تا  85)صفحه  

 4فصل 

  4فصل  3و فصل ( 96تا  84)صفحه  2فصل  - 25 شیمی

  11آزمون 
 

 کل کتاب - - 25 فارسی

 کل کتاب - - 25 عربی
 کل کتاب - - 25 دین و زندگی
 کل کتاب - - 25 زبان انگلیسی

 کل کتاب - - 25 ریاضی
 کل کتاب - - 40 شناسی زیست

 کل کتاب - - 25 فیزیک

 کل کتاب - - 30 شیمی

  12آزمون 
 

 25 فارسی

 مطابق با کنکور سراسری

 25 عربی
 25 دین و زندگی
 25 زبان انگلیسی

 25 شناسی زمین
 30 ریاضی

 50 شناسی زیست
 30 فیزیک
 35 شیمی

  13آزمون 
 

 25 فارسی

 مطابق با کنکور سراسری

 25 عربی
 25 دین و زندگی
 25 زبان انگلیسی

 25 شناسی زمین
 30 ریاضی

 50 شناسی زیست
 30 فیزیک
 35 شیمی
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