
 نکاتی مهم در رابطه بابرگزاری آزمون علمی آنالین

 

 

 

 

 دانش آموز گرامی 

 

کارشناسی دوره دوم متوسطه نظری در نظردارد با اجرای آزمون علمی هماهنگ وارزیابی از 

ومحاسبه می رود بادقت نظر.لذا انتظار نمایدبه برنامه ریزی آموزشی میزان اطالعات شما اقدام 

دقیق زمان مشخص شده در آزمون شرکت نمایید .الرم به یاد آوری است پاسخنامه شما نمره 

بازه زمانی اما  ارسال هر درس امکان برگشت به درس قبلی رانخواهید داشت ویعد ازمنفی ندارد 

 نمایید . ساعت می باشد .پس با آرامش ودقت در آزمون شرکت   4در آزمون  شرکت شما

 

 25/1/99مورخ  دوشنبهزمان : 

 9-13: یازدهمبازه زمانی پایه 

 دانش آموزی که موفق به کسب نمره قبولی نگردد می تواندمجددا وارد گردد .

 نمره مرحله دوم درکارنامه قید می گردد.اما 

 

 

 

 

 

 ماکرونا را به یاری خدا شکست خواهیم داد

 



 

 علمی دانش آموزان پایه یازدهم رشته تجریی نالینآزمون آ

 9-13بازه زمانی از ساعت:

 نظریدوره دوم متوسطه  کارشناسی

 تهران10آموزش وپرورش منطقه 

 زمان آزمون محتوای آزمونَ نام درس پایه

 107تا صفحه  2زیست شناسی یازدهم تجربی

 

 دقیقه20

 تا سرمبحث تیروی مغناطیسی70تا صفحه  2فیزیک یازدهم تجربی

 وارد بر ذره باردارمتحرک)اصالحیه(

 دقیقه25

 یازدهم تجربی

 

 دقیقه25 تاپابان فصل دوم 2شیمی

تا نمودارها ی کاربردهای توابع نمایی  2ریاضی یازدهم تجربی

 ولگاریتمی

 دقیقه25

 81تا صفحه  زبان انگلیسی یازدهم تجربی

 

 دقیقه15

 دقیقه110 

 

 

 



 علمی دانش آموزان پایه یازدهم رشته ریاضی نالینآزمون آ

 9-13بازه زمانی از ساعت:

 نظریدوره دوم متوسطه  کارشناسی

 تهران10آموزش وپرورش منطقه 

 

 

 زمان آزمون محتوای آزمونَ نام درس پایه

 ریاضییازدهم 

 

سرمبحث نیروی مغناظیسی 90پایان صفحه تا  2فیزیک

 )اصالحیه(

 دقیقه25

زمان –تا سرعت متوسطه وشیب نمودار مل  2شیمی یازدهم ریاضی

 86صفحه 

 دقیقه25

 یازدهم ریاضی

 

 دقیقه15 81ی تا صفحه کتاب اصل 2زبان انگلیسی

 یازدهم ریاضی

 

 دقیقه25 تا ابتدای فصل سوم 2هندسه

 ریاضییازدهم 

 

 دقیقه25 تا توابع مثلثاتی)اصالحیه( 1حسابان

 دقیقه115  



 علمی دانش آموزان پایه یازدهم رشته انسانی نالینآزمون آ

 9-13بازه زمانی از ساعت:

 نظریدوره دوم متوسطه  کارشناسی

 تهران10آموزش وپرورش منطقه 

 

 زمان آزمون محتوای آزمونَ نام درس پایه

 2عربی یازدهم انسانی

 

 دقیقه20 4پایان درس 

 12تا پایان درس 2فارسی یازدهم انسانی

 

 دقیقه15

 یازدهم انسانی

 

 دقیقه15 )اصالحیه(3تاآخر فصل  علوم وفنون ادبی

 یازدهم انسانی

 

 دقیقه15 10تا پایان درس  جامعه شناسی

 یازدهم انسانی

 

 دقیقه15 12تا پایان درس  تاریخ

 دقیقه80 


