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 بودجه بندی آزمون های تیسالیه
 پایه پنجن )آزهون علوم پایه(

2041-2042 

 هىش

 سىال( 03)

 ریاضی

 سىال( 03)

 تجربی على

 سىال( 03)
 آزمىن تاریخ و مرحله

 متنىع سىاالت

 سىال( 03)

 یک تا صفحه فصل

 سىال( 61) 61

 سىال( 2یک ) فصل

 01تا صفحه  فصل دو

 سىال( 2)

 یک مرحله

03-84/3/1031 

 اول سال نیم 0پیشروی 

 متنىع سىاالت

 سىال( 03)

 سىال( 2)یک  فصل

 02تا صفحه  فصل دو

 سىال( 2)

 سىال( 2یک ) فصل

 سىال( 1) فصل دو

 دو مرحله

10-18/4/1031 

 نیم سال اول 2پیشروی 

متنىع  سىاالت

 سىال( 03)

 / (سىال 1)یک  فصل

 سىال( 3) فصل دو

 سىال( 2یک) فصل

 سىال( 2) فصل دو

 سىال( 0سه ) فصل

 سىال( 0)فصل چهار 

 سه مرحله

84-82/4/1031 

 اول سال نیم 0پیشروی 

 متنىع سىاالت

 سىال( 03)

 سىال( 2)یک  فصل

 سىال( 1) فصل دو

 سىال( 1) سه فصل

 سىال( 0) یک فصل

 سىال( 2) فصل دو

 سىال( 2فصل سه )

 سىال( 2) فصل چهار

 سىال( 0) فصل پنج

 مرحله چهار

82-80/5/1031 

 یک سال نیم جمع بندی
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 بودجه بندی آزمون های تیسالیه
 پایه پنجن )آزهون علوم پایه(

2041-2042 

 هىش

 سىال( 03)

 ریاضی

 سىال( 03)

 تجربی على

 سىال( 03)
 آزمىن تاریخ و مرحله

 متنىع سىاالت

 سىال( 03)

 سىال( 2) سه فصل

 سىال( 2) ارفصل چه

 سىال( 2) فصل شش

 سىال( 2) فصل هفت

 مرحله پنج

11-10/11/1031 

 سال دو نیم 0پیشروی 

 متنىع سىاالت

 سىال( 03)

 سىال( 2) چهار فصل

 سىال( 2) فصل پنج

 سىال( 2) فصل شش

 سىال( 0) فصل هفت

 سىال( 2) فصل هشت

 مرحله شش

10-11/18/1031 

 سال دو نیم 2پیشروی 

 متنىع سىاالت

 سىال( 03)

 سىال( 2) فصل چهار

 (1)فصل پنج 

 سىال( 1) فصل شش

 سىال( 0) فصل شش

 سىال( 2) فصل هفت

 سىال( 2) فصل هشت

 سىال( 0) فصل نه

 سىال( 2) فصل ده

 مرحله هفت

03/1/1038 

1/8/1038 

 سال دو نیم 0مرور پیشروی 

 متنىع سىاالت

 سىال( 03)

 سىال( 0)فصل چهار

 سىال( 2)فصل پنج 

 سىال( 0)فصل شش 

 سىال( 1)فصل هفت

 سىال( 0فصل شش )

 سىال( 0) فصل هفت

 سىال( 0) فصل هشت

 سىال( 0)فصل نه 

 سىال( 2فصل ده )

 سىال( 2فصل یازده )

 سىال( 2)فصل دوازده 

 مرحله هشت

12-10/8/1038 

 دو سال نیم بندی جمع


