
 
 

 (آ سه آالء ) آنالینهای بندی آزمونمحدوده 

 1401 - 1402سال تحصیلی   – و فیزیک رشته ریاضی  دهمدوازآموزان پایۀ ویژۀ دانش 
 

 
 

 نام کتاب
 ( 3شیمی ) ( 2شیمی ) ( 1شیمی ) ( 3فیزیک ) ( 2فیزیک ) ( 1فیزیک ) ریاضیات گسسته  آمار و احتمال  ( 3هندسه ) ( 2هندسه ) ( 1هندسه ) (2حسابان ) (1حسابان ) ( 1ریاضی )

 تاریخ

 1آزمون 

 بندی پایۀ دهم و یازدهم( )جمع

05/07 /1401 

 -  کل کتاب کل کتاب -  کل کتاب کل کتاب -  کل کتاب -  کل کتاب کل کتاب -  کل کتاب کل کتاب

 20 30 15 15 15 تعداد سؤاالت

 2آزمون 

 سال اول پایۀ دوازدهم و بخشی از دروس پایه()بخشی از نیم

10/08 /1401 

 -  2و  1فصل  1فصل  2فصل  5و   4و  1فصل 
تا ابتدای   2و   1درس  1فصل 

 (26تا  9دترمینان )صفحۀ 
 - 

 2و   1درس  1فصل 

 (17تا  1)صفحۀ 
 1فصل  3فصل 

و   1درس    2 فصل و 1 فصل

2 

 (45تا  1)صفحۀ 

تا  2و فصل  1فصل 

 ابتدای هواکره 

 (64تا  1)صفحۀ 

 - 

مقیاسی   pHتا ابتدای  1فصل 

 برای تعیین اسیدی بودن 

 (24تا  1)صفحۀ 

 20 30 15 15 15 تعداد سؤاالت

 3آزمون 

 سال اول پایۀ دوازدهم و بخشی از دروس پایه()بخشی از نیم

15/09 /1401 

 -  4و  3فصل  2فصل  4و  1فصل  3و  2فصل 
دترمینان و فصل    2درس  1فصل 

 ( 39تا   27)صفحۀ  1درس  2
 - 

 3درس  1فصل 

 ( 30تا   18)صفحۀ 
 2فصل  2و  1فصل 

  ابتدای تا 3 فصل و 2 فصل

 طولی  موج

 ( 76تا   30)صفحۀ 

ابتدای نیروی بین  

  مولکولی آب
 ( 105 تا 64از صفحۀ ) 

 - 

  2تا فصل   pHاز ابتدای  1فصل 

 ابتدای سلول سوختی 

 ( 50تا   24)صفحۀ 

 20 30 15 15 15 تعداد سؤاالت

 4آزمون 

 سال اول پایۀ دوازدهم( بندی نیم )جمع

27/10 /1401 

 -  -  3و   2، 1فصل  -  - 
 تا انتهای دایره  2و فصل  1فصل 

 (46تا  9)صفحۀ 
 - 

   2و فصل  1فصل 

 1درس  

 (42تا  1)صفحۀ 

 -  - 

تا   3و فصل   2و  1فصل 

ابتدای امواج  

 الکترومغناطیسی 

 (74تا  1)صفحۀ 

 2و  1فصل  -  - 

 25 35 15 15 20 تعداد سؤاالت

 5آزمون 

 سال دوم پایۀ دوازدهم و بخشی از دروس پایه()بخشی از نیم

25/11 /1401 

 1فصل  -  4و  3فصل  5فصل   7فصل 

تا ابتدای   3و   2درس  2فصل 

 سهمی 

 ( 50تا   40)صفحۀ 

 3فصل  4فصل  2فصل  2و  1فصل 

   و  6و   5درس  3 فصل

 4 فصل

 ( 115تا   69)صفحۀ 

 1فصل  - 

 از ابتدای سلول سوختی تا   2فصل 

 ابتدای جامد یونی  3فصل 

 ( 77تا   50)صفحۀ 

 20 30 15 15 15 تعداد سؤاالت

 6آزمون 

 سال دوم پایۀ دوازدهم و بخشی از دروس پایه()بخشی از نیم

23/12 /1401 

 3و  2فصل  -  5فصل  3فصل  6فصل 

از ابتدای سهمی   2درس  2فصل 

   1درس  3و فصل 

 ( 76تا   50)صفحه 

 4و  3فصل 
 1درس  2فصل 

 ( 72تا   55)صفحۀ 
 4و  3فصل   5فصل 

   6 فصل و 5 فصل

 2و  1درس  

 ( 147تا   116)صفحۀ 

 3فصل  2فصل  - 

 20 30 15 15 15 تعداد سؤاالت

 7آزمون 

 بندی پایۀ دهم و یازدهم( )جمع

22/01 /1402 

 - کل کتاب کل کتاب - کل کتاب کل کتاب - کل کتاب - کل کتاب کل کتاب - کل کتاب کل کتاب

 30 40 15 15 20 تعداد سؤاالت

 8 آزمون

 ( دوازدهم پایۀ  بندیجمع)

26/02 /1402 

 کل کتاب - - کل کتاب - - کل کتاب - کل کتاب - - کل کتاب - -

 30 40 15 15 20 تعداد سؤاالت

 9 آزمون

 1402ری ــراس ــور س ـکـاز کنــس شبیه  1402/ 23/03
 10 آزمون

 1402ســاز کنـکـور ســراســری شبیه  1402/ 30/03

 


