
                              1401 - 1402سال تحصيلي  – مركز سنجش آموزش مدارس برتر                      
  پايه دوازدهم تجربي  

 سرفصل دوازدهم سرفصل يازدهمسرفصل دهمتعداد مواد امتحاني  آزمون  شماره و تاريخ
  1آزمون 
  جمعه

31/4/1401  

  ـــ  )1درس ( 1فصل   3و فصل  1فصل  20 رياضي
 ـــ ـــ 3تا  1فصل  30 شناسي زيست

 (تا ابتداي حركت با سرعت ثابت) 1فصل  ـــ 1فصل   20 فيزيك
 ـــ ـــ 1فصل 25  شيمي

  2آزمون 
  جمعه

21/5/1401  

 (قدر مطلق)3، درس5فصل 20 رياضي
 (معادله و نامعادله)4فصل

  1 صلف
 ـــ )3 و 2 هاي درس(

 ـــ ـــ 5و  4 هاي فصل 30 شناسي زيست

  1فصل  ـــ 2فصل  20 فيزيك
vابتداي حركت با شتاب ثابت و نمودار(تا  t( 

 ـــ ـــ 2فصل  25  شيمي

  3آزمون 
  جمعه

11/6/1401  

  1فصل   3فصل    5فصل  20 رياضي
 1فصل  1فصل   ـــ 30 شناسي زيست

  1فصل   ـــ  4فصل   20 فيزيك

، ابتداي100صفحة(تا3فصل 25  شيمي
 )13  صفحة (تا  1فصل  ـــ ها)پذيري نمكانحالل

  4آزمون 
  دوشنبه

28/6/1401  

 )تابع( 1فصل  )تابع( 3فصل  )تابع( 5فصل  20 رياضي
 1فصل  1فصل 5تا  1 هاي فصل 30 شناسي زيست

 1فصل  ـــ ـــ 20 فيزيك

  )13  صفحة (تا  1فصل  ـــ 2و  1 هاي فصل 25  شيمي

  5آزمون 
  جمعه

22/7/1401  

  (مثلثات) 2فصل   (مثلثات) 4فصل   (مثلثات) 2فصل  20 رياضي
 2فصل  2 فصل ـــ 30 شناسي زيست

 (تا ابتداي تكانه) 2فصل  ـــ  3فصل  20 فيزيك

  )24تا  13از صفحة ( 1فصل  ـــ  تا انتهاي فصل)100از صفحة ( 3فصل  25 شيمي

  6آزمون 
  جمعه

13/8/1401  

  (حد و پيوستگي) 3فصل   6 فصل  ـــ 20 رياضي
 3فصل  4 و 3 هاي فصل ـــ 30 شناسي زيست

 2فصل  ــــــ 20 فيزيك
 تا انتهاي فصل) 24(از صفحة  1فصل  )28(از ابتداي فصل تا صفحة  1فصل  ـــ  25 شيمي

  7آزمون 
  جمعه

4/9/1401  

  (مشتق) 4فصل     5فصل  ـــ 20 رياضي
 4فصل  6و  5 هاي فصل ـــ 30 شناسي زيست

 (تا سر موج) 3فصل  (تا ابتداي القاي مغناطيسي) 3فصل ـــ 20 فيزيك

 )50(از ابتدا تا صفحة  2فصل  تا انتهاي فصل) 28(از صفحة  1فصل  ـــ 25  شيمي

  8آزمون 
  جمعه

25/9/1401  

 (كاربرد مشتق) 5فصل  ـــ ـــ 20 رياضي

7فصل   ـــ 30 شناسي زيست 5فصل    

  3فصل  (القاي مغناطيسي تا انتهاي فصل) 3فصل ـــ 20 فيزيك

 فصل)انتهاي تا  50 ة(از صفح 2فصل  )67 (از ابتدا تا صفحة 2فصل  ـــ 25  شيمي

  ـــ  2و  1 هاي فصل  ـــ  10  شناسي زمين

  9آزمون 
  پنجشنبه

22/10/1401  

  نيمسال اول ـــ ـــ 25 رياضي
 نيمسال اول ـــ ـــ 40 شناسي زيست

 نيمسال اول ـــ ـــ 25 فيزيك

 اولنيمسال  ـــ ـــ 30  شيمي

  10آزمون 
  جمعه

21/11/1401  

  6فصل    2فصل   ـــ 20 رياضي
 6فصل  ـــ 7و  6 هاي فصل 30 شناسي زيست

  : بازتاب و شكست)8و  7 هاي (درس 3فصل  1فصل ـــ 20 فيزيك
  3فصل  تا انتهاي فصل) 67(از صفحة  2فصل  ـــ 25  شيمي

  ـــ  5و  4و  3 هاي فصل  ـــ  10  شناسي زمين

  11آزمون 
  جمعه

19/12/1401  

  (احتمال) 7فصل   7فصل   7و  6 هاي فصل 20 رياضي
 8و  7 هاي فصل 9و  8 هاي فصل ـــ 30 شناسي زيست

  اي) (فيزيك اتمي و هسته 4فصل  2فصل ـــ 20 فيزيك
  4فصل   3فصل   ـــ  25  شيمي

  ـــ  7و  6 هاي فصل  ـــ  10  شناسي زمين
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                              1401 - 1402سال تحصيلي  – مركز سنجش آموزش مدارس برتر                      
  پايه دوازدهم رياضي 

  سرفصل دوازدهم  سرفصل يازدهم سرفصل دهم تعداد مواد امتحاني  آزمون شماره و تاريخ

  1آزمون 
  جمعه

31/4/1401  

 )4و3هاي(درس1فصل  20  حسابان
 4فصل

   1فصل 
  ـــ  )4تا  1(درس 

 )1(درس  1فصل  ـــ1فصل15  هندسه
 )1(درس  1فصل   1فصل ـــ15 رياضيات گسسته

  (تا ابتداي حركت با سرعت ثابت) 1فصل  ـــ1فصل 25  فيزيك
 ـــ ـــ1فصل20  شيمي

  2آزمون 
  جمعه

21/5/1401  

  )1(درس  1فصل  )4و  2، 1 هاي (درس 2فصل  5فصل20  حسابان
دترمينان و تا ابتداي  2(درس 1فصل  ـــ 2فصل  15  هندسه

 )26تا  22(صفحة  كاربردهاي آن)
 )2(درس 1فصل  ــــــ15 رياضيات گسسته

(تا ابتداي حركت با شتاب ثابت و  1فصل  ـــ 2فصل  25  فيزيك
vنمودار t( 

 ـــ ـــ2فصل20  شيمي

  3آزمون 
  جمعه

11/6/1401  

  )3(درس  2فصل   3فصل  20  حسابان
 )2(درس  1فصل  )5(درس  1فصل 

  )2(درس  1فصل  ـــ3فصل15  هندسه
  نهشتي)هممعادله : تا سر 3(درس  1فصل  ـــ ـــ 15  رياضيات گسسته

 )24تا  18(صفحة 
 1فصل  ـــ4فصل25  فيزيك

، ابتداي100صفحة(تا3فصل 20  شيمي
 )13 ةصفح(تا  1فصل  ـــها)پذيري نمكانحالل

  4آزمون 
  دوشنبه

28/6/1401  

  )تابع( 1فصل   )تابع( 2فصل  )تابع(5فصل20  حسابان
 1فصل  ــــــ15  هندسه

  تا سر  3و درس  2، درس 1(درس  1فصل  ـــ ـــ 15  رياضيات گسسته
 )24تا  2(صفحة  نهشتي)هممعادله 

 1فصل  ــــــ 25  فيزيك
  )13 ة(تا صفح 1فصل  ـــ2و1هايفصل20  شيمي

  5آزمون 
  جمعه

22/7/1401  

  )1(درس  2فصل  4فصل 2فصل20  حسابان
 ) 1(درس  2فصل  ـــ4فصل15  هندسه

  نهشتي)هم :3(درس 1فصل  ـــ (شمارش) 6فصل  15  رياضيات گسسته
  )30تا  18(صفحة 

 (تا ابتداي تكانه) 2فصل  ـــ3فصل25  فيزيك
تا100از صفحة(3فصل 20 شيمي

  )24تا  13از صفحة ( 1فصل  ـــ )انتهاي فصل

  6آزمون 
  جمعه

13/8/1401  

 )2(درس  2فصل  3فصل ـــ20  حسابان
 )2(درس  2فصل )2و  1 هاي (درس 1فصل ـــ15  هندسه

  )38تا  32(صفحة  (تا سر دور و مسير) 2فصل  ـــ ـــ 15  رياضيات گسسته
 )61تا صفحة  (بخش شمارش 3فصل 

 2فصل  ـــ5فصل25  فيزيك
 )تا انتهاي فصل 24(از صفحة  1فصل  ) 28از ابتداي فصل تا صفحة(1فصلـــ20 شيمي

  7آزمون 
  جمعه

4/9/1401  

 3فصل  )146، تا صفحة(تا ابتداي پيوستگي5فصلـــ20  حسابان
   : دايره و بيضي)3و  2 هاي (درس 2فصل  )3(درس  1فصل  ـــ 15  هندسه

 )50تا  40(صفحة 
 7فصل 15  رياضيات گسسته

 )48گري تا صفحة  تا ابتداي احاطه( 2فصل  )آمار توصيفي( 3فصل آمار):3و2هايرس(د
 (تا سر موج) 3فصل  3فصل ـــ 25  فيزيك
 )50از ابتدا تا صفحة ( 2فصل  تا انتهاي فصل) 28از صفحة ( 1فصلـــ20  شيمي

  8آزمون 
  جمعه

25/9/1401  

 )89، تا صفحة تا ابتداي تابع مشتق( 4فصل  (پيوستگي) 5فصل ـــ20  حسابان
 )59تا  50(صفحة : سهمي) 3(درس  2فصل  2فصل ـــ15  هندسه

  گري تا انتهاي فصل) ز ابتداي احاطه(ا 2فصل  )استنباطيآمار ( 4فصل  ـــ 15  رياضيات گسسته
 انتهاي فصل) تا 48(از صفحة 

  3فصل  4فصل ـــ25  فيزيك
 فصل) انتهايتا  50 صفحة(از  2فصل )67 ةاز ابتدا تا صفح( 2فصل ـــ20  شيمي

  9آزمون 
  پنجشنبه

22/10/1401  

 نيمسال اول ــــــ20  حسابان
 نيمسال اول ــــــ15  هندسه

 نيمسال اول ــــــ15 رياضيات گسسته
 نيمسال اول ــــــ30  فيزيك
 نيمسال اول ــــــ25  شيمي

  10آزمون 
  جمعه

21/11/1401  

   4فصل  ــــــ20  حسابان
  )1(درس  3فصل )2و  1هاي  (درس 3فصل ـــ15  هندسه

  )1(درس  3فصل )2و  1 هاي (درس 2فصل : احتمال)1(درس7فصل15 رياضيات گسسته
   4فصل  1فصل ـــ25  فيزيك
  3فصل  )تا انتهاي فصل 67از صفحة ( 2فصلـــ20  شيمي

  11آزمون 
  جمعه

19/12/1401  

  5فصل   ـــ ـــ 20  حسابان
  )2(درس  3فصل  )4و  3هاي  (درس 3فصل  ـــ 15  هندسه

  )2(درس  3فصل  )4و  3 هاي (درس 2فصل  ـــ 15 رياضيات گسسته
  6و  5 هاي فصل 2فصل ـــ25  فيزيك
   4فصل    3فصل  ـــ 20  شيمي
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