


 

 

                                                                                             

          یازدهمهای آزمایشی سنجشِ نام و شرکت در آزمونای ثبتـراهنم     
 

2 

 

 مندرجات دفترچه راهنما  فهرست        

 

  :4 .................................................................................................................................................................................. مقدمه 
 4 ............................................................................................................. :ازدهمیسنجش ِ آزمایشی  یهاآزمون یهای ژگ یو 
 4 .......................................................................................................... :ازدهمیسنجشِ  یشیآزما یهاآزمون ینحوه برگزار 
  5 .............................................................................................................................................................. :یشیآزما یهاگروه 
  :5 .............................................................................................................................................................................. امتحانات 
 5 ........................................................................................................................................................................ نام:نحوه ثبت 
 5 .................................................. ها:آزمون نیا ینام براو مهلت ثبت ازدهمیآزمایشی سنجشِ  یهاآزمون یزمان برگزار 
 6 ............................................ : ازدهمیسنجشِ  یشیآزما یهاآزمون یو زمان برگزار ینترنتیکارت، کارنامه ا عیتوز خ یتار 
 6 ..................................................................................................................... :ازدهمیسنجشِ  یشیآزما یهاآزمون هی شهر 
 6-7 ...............................ها:به آن ییدروس،  تعداد سؤاالت و مدت پاسخگو بی، ضرایو اختصاص  یدفترچه آزمون عموم 

 
 

 1400  -1401سال تحصيلی   يازدهمسنجشِ های آزمايشی آزمون  جدول زمانبندی مراحل اجرايی

هنیبشارت بعانطی بدمون بزونمشا بامبایبطبجنوعبطبهمچنینبسانررباطالیی هنیبورحب رسانی به بااططبان بزمون اطالعتوجه
 شنا.یشرر بپیکبسنجشبایجنمبو طب www.sanjeshserv.ir یشنی  سنر بارنتریت به طررقبب

 

 

 

 

 مهلت های آزمايشی آزمون

 نام اينترنتی ثبت
 تاريخ و روز

 توزيع کارت اينترنتی 
 تاريخ  

 برگزاری آزمون 
 اعالم نتايج 

 در سايت اينترنتی 

نه 
ستا

تاب
 

 اول تابستانه 
شنبه مورخ  پنجتا روز 
14/05/1400 

به مورخ  شنسه روز
19/05/1400 

روز جمعه مورخ  
22/05/1400 

ع
ن 
ـو

زم
 آ
هر
ی 
ار
گز
ـر

ز ب
رو
ر 
ص

 

 دوم تابستانه 
شنبه مورخ  تا روز سه

26/05/1400 
به مورخ  شنسه روز

09/06/1400 
روز جمعه مورخ  

12/06/1400 

ــ
حل
مر

ـه
ی 
ا

 

 1مرحله  
شنبه مورخ  تا روز سه

06/07/1400 
به مورخ  شنسه روز

20/07/1400 
روز جمعه مورخ  

23/07/1400 
 2مرحله  

شنبه مورخ  روز سهتا 
27/07/1400 

مورخ  به شنسه روز
11/08/1400 

روز جمعه مورخ  
14/08/1400 

 3مرحله  
شنبه مورخ  تا روز سه

18/08/1400 
به مورخ  شنسه روز

02/09/1400 
روز جمعه مورخ  

05/09/1400 
شنبه مورخ  تا روز سه 4مرحله  

09/09/1400 
به مورخ  شنسه روز

23/09/1400 
جمعه مورخ  روز 
26/09/1400 

 5مرحله  
 )جمع بندی ترم اول( 

شنبه مورخ  تا روز سه
07/10/1400 

مورخ  به شنسهروز
21/10/1400 

روز جمعه مورخ  
24/10/1400 

 6مرحله  
شنبه مورخ  تا روز سه

28/10/1400 
به مورخ  شنسه روز

12/11/1400 
روز جمعه مورخ  

15/11/1400 
 7مرحله  

شنبه مورخ  تا روز سه
19/11/1400 

مورخ  به شنسه روز
03/12/1400 

روز جمعه مورخ  
06/12/1400 

 8مرحله  
تا روز چهارشنبه مورخ  

27/11/1400 
به مورخ  شنسه روز

17/12/1400 
روز جمعه مورخ  

20/12/1400 

ع
ام
ج

 

تا روز شنبه مورخ   جامع نوبت اول 
21/12/1400 

به مورخ  شنسه روز
23/01/1401 

جمعه مورخ  روز 
26/01/1401 

شنبه مورخ  تا روز سه جامع نوبت دوم 
30/01/1401 

  دوشنبه مورخ روز
12/02/1401 

روز جمعه مورخ  
16/02/1401 

http://www.sanjeshserv.ir/
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 چرا سنجشِ يازدهم؟ 
نمرات حاصل از امتحانات متوسطه در آموزان است زیرا  حساس و تعیین کننده برای دانش مقطعی بسیار   ، پایه یازدهم دبیرستان 

دظیل اهمیت سرواب  تحرری ی و تر یر آن در به   در نتیجه کنکور سرراسرری بررورت تر یر م لت ظحاو هواهد  ردا بنابراین   ، این پایه 

ان،  آموز تر دانش همین دظیل، بیش به   با ردا آموزان در طی سرا  تحرری ی، کسرم نمرات بای می کنکور سرراسرری، دغدغا اصر ی دانش 

های تشرررریحی امتحانات نهایی برآیندا از طردی دبیران کنند که بتوانند از عهدۀ پرسرررش ای مطاظعه می مطاظم هر درس را به گونه 

 کنندا تر وقت هود را صرف این مهم می محترم هر درس نیز، در این راستا، بیش 

های  را تجربه هواهند کردا به عالوه، در سرا   آموزان در کنکور سرراسرری، دیرایی متتاوتاین در حاظی اسرت که همین دانش 

های درسری و عدم  اهیر، سرازمان سرنجش آموزک کشرور، با متهومی کردن سر،ایت، داوط لان کنکور را به هواندن دقی  کتا 

یسره  های اهیر کنکور سرراسرری و مقاای که بررسری سر،ایت سرا های کوتاه و تسرتی رهنمون کرده اسرت، به گونهاسرتتاده از روک

 ردن در حا  حرکت دهد که طراحی سر،ایت از سرطد دانش دراتر ردته و به سرمت متهومیو تح یل روند سر،ایت نشران می

های  تر وقت هود را صررررف پرسرررشآموزان به منظور آمادگی برای امتحانات نهایی، بیشاسرررتا این در حاظی اسرررت که دانش

 ننداتشریحی کرده تا در هر درس نمرۀ باییی را کسم ک

 ررود که کسررم نمرات بای در امتحانات نهایی، به معنی  هایشرران ایجاد میآموزان و هانوادهحا  این ترررور در نهن دانش

جا که  ریوۀ ارز ریابی در کنکور سرراسرری و امتحانات نهایی  ادزایش احتما  مودقیت در کنکور سرراسرری هواهد بود، اما از آن

ای هر درس نیز آ رنا  روند و دیرای چنین های چهارگزینهزمان با پرسرشآموزان، همنشکامالً متتاوت اسرت، یزم اسرت تا دا

 هایی را نیز تجربه کننداآزمون

ای، عالوه بر دانش کادی، عوام ی مانند سررعت، دقت و مدیریت زمان نقش اسراسری دارند، به طوری  های چهارگزینهدر آزمون

های تشررریحی اسررتا تر از نقش این عوامل در آزمونای بسرریار مهمهارگزینههای چکه نقش سرررعت و مدیریت زمان در آزمون

تواند داوط م های انحرادی میها، گزینهای، نیاز به دقت باییی دارد، زیرا در این گونه پرسررشهای چهارگزینهپاسررب به پرسررش

دبیران محترم هر درس نیز به دظیل محدودیت  دقت یا داوط لی را که مطاظعا عمی  ندا رررته، به ا رررتلاه بیاندازدا از طردی،  بی

ای ندارندا بنابراین وجود مشررکالتی از این دسررت، ظزوم آمادگی  های چهارگزینهزمانی، امکان آموزک مطاظم را در قاظم پرسررش

 دهداای استاندارد، ادزایش میهای آزمایشی چهارگزینهآموزان سا  یازدهم را برای  رکت در آزموندانش

 توان به موارد زیر ا اره کرد:، می های آزمايشی سنجشِ يازدهمآزمون های  رین مزیتتاز مهم

  ای استاندارد در هر درس؛های چهارگزینهآ نایی با محتوای س،ایت هم تراز با امتحانات نهایی در قاظم پرسش 

 آموز از نقاط ضعف هود در هر درس در طو  سا  تحری ی؛آگاهی دانش 

  های مخت ف کتا  درسی؛دریادت ارتلاط موجود میان مطاظم آموز ی در بخش 

   درسی؛ به پیوستگی مطاظم کتا  آموزدانش  تر  دن نگاهعمی 

   های درسی؛یادتن  یوۀ درست مطاظعا کتا 

  ممارست و تمرین در مدیریت و استتادۀ درست از زمان آزمون؛ 

    از  رکت در امتحاناتاکاهش تدریجی استرس و هیجانات نا ی 

در راسرتای اهداف دو  و در پاسرب به درهواسرت مکرر مدیران و مشراوران محترم مراکز آموز ری،  ررکت هدمات آموز ری 

             های ریاضری، تجربی و انسرانی،  آموزان سرا  یازدهم در ر رتهنوبت آزمون آزمایشری، ویۀۀ دانش( 12)  دوازده سرازمان سرنجش،

نجشِ يازدهمآزمون "تحت عنوان  1400-1401های درسری سرا  تحرری ی براسراس کتا  ی ـس برگزار هواهد   "های آزمايـش

   آمده استا  www.sanjeshserv.ir ها در سایتبندی این آزمونکردا جزئیات و بودجه
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 نام خدا به

 يازدهم سنجشِ  های آزمايشیآزموندفترچه راهنمای شرکت در 
 :مقدمه 

ای کننده های اهیر و براسراس مرروبات مراجق قانونی مربوطه، سرواب  تحرری ی سرا  یازدهم متوسرطه نقش تعیین طی سرا 
ها و م،سرسرات آموزک عاظی ایتا نموده اسرت، بطوریکه سرواب  تحرری ی سرا   در سررنو رت داوط لان آزمون سرراسرری دانشرگاه

قلوظی داوط م در آزمون سرراسرری   نتیجهیازدهم متوسرطه داوط لان آزمون سرراسرری هم اکنون یکی از عوامل مهم تعیین کننده  
 با دامی

  دو دهه تجربه در طراحی و برگزاری ررکت تعاونی هدمات آموز ری کارکنان سرازمان سرنجش کشرور با اسرتتاده از بیش از 
( اقدام به طراحی 1400-1401های آزمایشرری برای آمادگی دانش آموزان دوره متوسررطه، برای سررا  تحررری ی آینده )آزمون
ا  دو   ای و جامق برای جامعه هدفهای تابسرتانه، مرح هآزمون ا  يازدهم متوـس)هاـس   دوره دو  متوـس)ه  دانش آموزان ـس

بندی و اجرا گامی مهم در بودجه  ها با ماهیتی جدید از نظر محتوا،ایی را در پیش دارند نموده اسررتا این آزمونکه امتحانات نه
با ررد که امید اسررت مورد توجه دانش آموزان عزیز سررا  یازدهم متوسررطه و  جهت پاسررخگویی به نیاز موجود در این زمینه می

 اها قرار گیرددبیرستاناندرکاران همچنین مشاوران و دست
 باشد: های زير میدارای ويژگی  يازدهمسنجش ِ آزمايشی های آزمون 
 یازدهمآموزان برای  ررکت در امتحانات ترم او  و نهایی سرا  تسرتی که ضرمن آماده نمودن دانش  مفهومی  ئه سر،ایتاار  ،

 نمایداسراسری سا  بعد، دراهم می س،ایت آزمونزمینه آ نایی و مهارت این عزیزان را برای پاسخگویی به 
 هاابودجه بندی منابق درسی براساس برنامه درسی دبیرستان 
 های قللاارائه کارنامه تح ی ی پیشردت تحری ی در هر آزمون و مقایسه با آزمون 
 هود را بررورت گروهی در   یازدهمآموزان سرا  هایی که دانشای و مدیریتی برای دبیرسرتانهای تح ی ی، مقایسرهارائه گزارک

 دهنداها  رکت میاین آزمون
 کنندگان پس از پایان هر آزموناارائه نتیجه نمرات آزمون به  رکت 

  يازدهمسنجشِ آزمايشی  های آزموننحوه برگزاری : 

    وندانوبت برگزار می (12) دوازدهر و د ای و جامع«»تابستانه، مرحلهها در سه داز ک یاین آزمون
تانهآزمون ،  فاز او  های تابسررتانه بررسرری و مرور ک ی  برگزار هواهند  رردا هدف اصرر ی آزمون نوبت 2که در اسررت   های تابـس

   متوسطه براساس بودجه بندی ارائه  ده استا  دهممطاظم سا  
برگزار هواهند  ردا هدف   1400از ابتدای سرا  تحرری ی تا پایان اسرتند نوبت   8که در  اسرت  ایهای مرحلهآزمون ،  فاز دو 

متوسرطه و ارزیابی پیشرردت تحرری ی براسراس     یازدهمهای درسری سراتر به مطاظم کتا ها، بررسری و نگاه دقی ک ی این آزمون
برگزار   24/10/1400تاریب  در پایان امتحانات ترم او ، که در پنجم  آزمون مرحلة  بودجه بندی پیشررنهاد  ررده اسررتا هدف  

ا  او جمع هواهد  ررد، بوده که پس از امتحانات تشررریحی نیمسررا  او  برگزار هواهد  ررد و هدف آن،   بندی م)الب نیمـس
 ای استاندارد مرتلط با مطاظم این ترم تحری ی استا های چهارگزینهآموزان براساس پرسشسنجش آمادگی دانش

 های مونآز  از برگزاریبرگزار هواهد  دا هدف های دروردین و اردیلهشت  در ماهنوبت   2بوده که در    جامع  هایآزمون ،سو فاز  
 1401امتحانات نهایی هرداد   سرر،ایتای اسررتاندارد و مرتلط با  های چهار گزینهآموزان با پرسررشجامق، آ ررنایی کامل دانش

 با دامی
ای با اطالعات بسریار متید و ارزنده  رامل نمره کارنامه  ،جامق  ای و همچنین آزمونهای مرح هبرگزاری هریک از آزمون  پس از 

اسرتان و کشرور و نمره  ،رتله در هر درس و رتله کل در مقایسره با داوط لان  رهر ،میانگین نمرات هام نترات برتر ،دروس  هام
ن براسراس اطالعات مندر  گیرد تا داوط لااهتیار داوط لان قرار می  ااا درا  های آزمایشری وعمومی و اهترراصری در زیرگروه  کل

ها از میزان آمادگی هود در هر مرح ه از آزمون آگاهی یادته و نسرلت به ردق نقاط ضرعف هود تا برگزاری آزمون  در این کارنامه
 1401سررا  امتحانات نهایی   بعد اقدام نمایند ودر نهایت نیز با  رررکت در آزمون جامق آمادگی یزم را برای  رررکت در مرح ه
   نماینداکسم 

ی  های  آزمون   هر نوبت از  کارنامه نتايج نجشِ  آزمايـش آزمون از طری  سررایت   هربرگزاری  روز   بعدازظهر هماندر    يازدهمـس
  محاسرله  رسراند کهمی  دانش آموزانضرمناً به اطال    اگرددمنتشرر می  www.sanjeshserv.ir اینترنتی  ررکت به نشرانی

نمره  های آزمایشری براسراس آهرین مرروبات و ضروابط سرازمان سرنجش آموزک کشرور عمل هواهد  دا همچنینآزمون  نمره کل
)با توجه به ضرایم( به عالوه سه برابر  آزمون دروس عمومی و اهترراصری همانند آزمون سرراسری و براساس نمره آزمون عمومی

تواند تجربه مناسرلی   رود، که این امر میمی سریم بر مجمو  کل ضررایم محاسرلهضررایم( تقنمره آزمون اهترراصری )با توجه به 
 با دا 1401برای دانش آموز در ارتلاط با  رکت در آزمون سراسری سا  

http://www.sanjeshserv.com/
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  های آزمايشیگروه : 
علو     ،علو  تجربی  ،فنیعلو  رياـضی و   های آزمایشریهود منحررراً در یکی از گروه تمایلتواند براسراس  می آموزدانشهر  

 رود دانش آموزان عزیز مربوط  ررکت نماید، که توصریه می هایآزمون نام و در لت  خارجی اانگلیـسی  زبان  یا  و  هنر  ،انـسانی
 در گروه آزمایشی مرتلط با ر ته تحری ی هود  رکت نمایندا

   :امتحانات 
امتحانات سا   برای  ررکت در آموزاندانشبا هدف آماده نمودن گام به گام    يازدهمسنجشِ   های آزمايشیآزمون   سر،ایت   

           کیتیت و سررطد د ررواری سرر،ایت آزمون سررراسررری آ ررنا با گرددا همچنین آنان رادبیرسررتان طراحی و تدوین می  یازدهم
 انداگردمی

  نا :نحوه ثبت  

ی آزمون   آموزان عالقمند به  ررکت دردانش نجشِ های آزمايـش   سرایت  ررکت به نشرانی   توانند با مراجعه بهمی  يازدهمـس
www.sanjeshserv.ir  نجشِ يازدهمآزمون   پس از مطاظعه ددترچه راهنمای  ررکت در ی ـس آ رنایی با ک یه ،  های آزمايـش

به تهیه کارت اعتلاری   نسرلت( راهنما همین ددترچه 8نامی )صرتحه  لت  تقاضرانامهنویس   ررایط و ضروابط آزمون و تکمیل پیش
 نمایندااقدام  يازدهمسنجشِ های آزمايشی آزمون   نام در لت

 :های آزمايـشی  نا  آزمون ثبت   بایسرت از طری  ظینکآموزان میبعد از تهیه کارت اعتلاری از طری  سرایت، دانش  تذکر مهم
   رقمی دریادت نمایندا  16نام اقدام نموده و کد پیگیری  لت درم تکمیلنسلت به  سنجش
  :نکات مهم 

 رود و می  ای و جامق در این مرح ه انجامهای تابسرتانه، مرح هنوبت آزمون( اعم از آزمون 12ها )نام برای تمامی آزمونت ل -1
 ای نیستاهای مرح هنام منحرر به آزموناین  لت

نام در  رود که در مه ت تعیین  رده برای  لتآموزان ترکید میها به دانشتر آزمونتر و مط و برگزاری هماهنگبه منظور  -2
 نوبت آزمون اقدام نمایندا 12

رسانی دهم در زمان توزیق کارت اطال یازهای آزمایشی سنجشِ  نکات مهم برای اطال  دانش آموزان  رکت کننده در آزمون -3
 هواهد  دا

  هانا  برای اين آزمون و مهلت ثبت   يازدهمسنجشِ آزمايشی  هایآزمون زمان برگزاری: 

  ود:های مشروحه زیر برگزار میدر تاریب ،يازدهمآزمايشی سنجشِ های آزمون 

در سـایت اینترنتی شـرکت    شـنبه بب  از تاریخ برگزاری هر مرحله از آزموناز روز سـهآزمون  هر کارت ورود به جلسـه  
 باشد. باب  مشاهده و پرینت می  www.sanjeshserv.ir  تعاونی خدمات آموزشی به آدرس

 
 

 های آزمایشی گروه نام مهلت ثبت تاریخ برگزاری  آزمون
 علوم ریاضی و فنی،   22/05/1400شنبه مورخ تا روز سه 14/05/1400مورخ  شنبهپنجروز  اول تابستانه

 26/05/1400شنبه مورخ تا روز سه 12/06/1400روز جمعه مورخ  تابستانهدوم  علوم تجربی و علوم انسانی 
    

 1400/ 06/07شنبه مورخ تا روز سه 23/07/1400روز جمعه مورخ  مرحله اول

 علوم ریاضی و فنی، 
 علوم تجربی، 

 علوم انسانی، هنر 
 و زبان )خارجی( انگلیسی 

 27/07/1400شنبه مورخ تا روز سه 14/08/1400روز جمعه مورخ  مرحله دوم 

 18/08/1400شنبه مورخ تا روز سه 05/09/1400روز جمعه مورخ  مرحله سوم 

 09/09/1400شنبه مورخ تا روز سه 26/09/1400روز جمعه مورخ  مرحله چهارم 

 07/10/1400شنبه مورخ تا روز سه 24/10/1400روز جمعه مورخ  مرحله پنجم

 28/10/1400شنبه مورخ تا روز سه 1400/ 15/11مورخ روز جمعه  مرحله ششم

 1400/ 19/11شنبه مورخ تا روز سه 06/12/1400روز جمعه مورخ  مرحله هفتم

 27/11/1400تا روز چهارشنبه مورخ  20/12/1400روز جمعه مورخ  مرحله هشتم 
    

 علوم ریاضی و فنی،   21/12/1400تا روز شنبه مورخ  26/01/1401روز جمعه مورخ  نوبت اول جامع
 هنر  علوم انسانی،  علوم تجربی، 

 30/01/1401شنبه مورخ تا روز سه 16/02/1401روز جمعه مورخ  نوبت دوم جامع و زبان )خارجی( انگلیسی 

http://www.sanjeshserv.ir/
http://www.sanjeshserv.com/
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  ادرصورت مهیا    يازدهمسنجشِ های آزمايشی برگزاری آزمون زمان  و کارنامه اينترنتی ،تاريخ توزيع کارت

 : صورت حضوری شدن شرايط برگزاری آزمون به

برای ک یه دانش آموزان سرراسرر کشرور از    يازدهمـسنجشِ های آزمايـشی آزمون   کارت ورود به ج سرهتوزيع کارت اينترنتی:   -1

 رررنلره قلرل از هر آزمون منحررررراً از طری  سرررایرت اینترنتی  ررررکرت تعراونی هردمرات آموز ررری بره نشرررانی  روز سررره

www.sanjeshserv.ir  بایسرت با مراجعه به سرایت اینترنتی دو  اظرکر نسرلت به پرینت آموزان میگردد و دانشتوزیق  می

 ج سه هود اقدام نماینداکارت ورود به 

ی آزمون برگزاری: زمان  -2 نجشِ  های آزمايـش های آزمایشرری مخت ف آموزان گروهبه طور همزمان برای ک یه دانش  يازدهمـس

  ده در سراسر کشور برگزار هواهد  دا نکرهای  تاریب در
 ررکت  روز برگزاری هر آزمون از طری  سرایت اینترنتی  همان  آموزان، بعدازظهرکارنامه اینترنتی نتایج دانش  توزيع کارنامه:  -3

 گرددامنتشر می  www.sanjeshserv.irبه نشانی  
اه ااطالع  -4 ا  کوـت از طريپ اـی ــانی  ااا بره رسررررانی در هرررروت زمران توزیق کرارت و نترایج آزموناطال    :SMSرس          هرا و 

گیرد،  می نام انجام( به  ررماره ت تن همراه معردی  ررده در تقاضررانامه  لتSMSآموزان از طری  سرررویس پیام کوتاه )دانش

 نام اینترنتی در  نماینداآموزان حتماً  ماره ت تن همراه هود را در درم  لت ود دانشبنابراین توصیه می

 

 : توصیه های مهم 

نویس دقی   ررود نخسررت ک یه مطاظعات یزم انجام گیرد و پیشنام اینترنتی، توصرریه میبرای تکمیل تقاضررانامه  لت  -1

این ددترچه در   ررده اسررت(، و اطالعات تکمیل  ررده مندر  در درم   8تهیه  ررود )درم پیش نویس تقاضررانامه در صررتحه  

 رد نماینداهای آزمایشی وانام آزمون لت نام را عیناً بر روی برنامه نرم ادزارنویس  لتپیش

اینکره برهی دانش  -2 را وارد میآموزان در هنگرام  لرتبرا توجره بره  اینترنتی، اطالعراتی  این نرام  بره                   نمراینرد کره بعرداً 

 ررود آموزان توصرریه میاند( ظرا به دانشنام کردهها  لتکنند )از جم ه اینکه در کدام یک از مراحل آزموناطالعات نیاز پیدا می

نام اینترنتی پرینت تقاضررانامه اینترنتی هود را دریادت نمایند و به همراه کارت اعتلاری و کد رهگیری تا پایان  عد از پایان  لتب

 های آزمایشی سنجش نزد هود نگهداری نمایندامراحل مخت ف آزمون

  مراجعه و یا با  www.sanjeshserv.irببتوانند به سرایت اینترنتی به نشرانی:آموزان برای کسرم اطالعات بیشرتر میدانش

دای داوطلب  021  -42966 هط ویۀه  ررکت تعاونی هدمات آموز ری کارکنان سرازمان سرنجش آموزک کشرور تماس   اـص

 باشد.(می 16الی  13:30و عصر از ساعت    12:30الی   8:30)ساعات پاسخگویی: صبح از ساعت   حاصل نمایندا

  های آزمايشی سنجشِ يازدهم: شهريه آزمون 

 مع اجآزمون  ای هر آزمون تابستانه يا مرحله

ریال  000/600 ریال  000/508   

 ها:تعداد سؤاالت و مدت ااسخگويی به آن   ،ضرايب دروس ،دفترچه آزمون عمومی و اختصاصی 

نجِ  يازدهمی  های آزمایشرریه آزمونک   در  :دفترچه آزمون عمومی -1 ی و های آزمایشرریگروه  در  ـس علو     ، فنی  علو  رياـض

  ادر نظر گردته هواهد  د(  1)ددترچه  ماره  یک ددترچه عمومی  خارجی اانگلیسی   زبانو   هنر   ، علو  انسانی  ، تجربی

 

 : مواد امتحانی و ضرايب دروس عمومی در کلیه گروه های آزمايشی -2جدو  شماره  

بضريب بآزمون بضريب بآزمون 
 3 فرهنگ و معارف اسالمی  4 زبان و ادبیات فارسی 

 2 زبان انگلیسی  2 زبان عربی 

 

http://www.sanjeshserv.com/
http://www.sanjeshserv.com/
http://www.sanjeshserv.com/
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ی  -2 اـص ع وم   ،ع وم تجربی  ،های آزمایشرری ع وم ریاضرری و دنیدر گروه های آزمایشرریک یه آزمون در  :دفترچه آزمون اختـص

 بینی هواهد  داپیش( 2هارجی )انگ یسی( یک ددترچه آزمون اهتراصی )ددترچه  ماره   هنر و زبان  ،انسانی

همانند دروس اهتررراصرری آزمون سررراسررری هواهد بود و تعداد سرر،ایت هر درس و مدت                         ،عناوین دروس اهتررراصرری

  ودادر روی ج د ددترچه س،ایت چاپ میپاسخگویی  

 های آزمايشی مختلف:امتحانی و ضرايب دروس اختصاصی در هر يک از گروهمواد  -3جدو  شماره 

 

ماره ایامک ا یک از موارد مربوط به   هر رانند نظرات و پیشررنهادات هود را دتومی آموزاندانش  : SMS   300074100ـش

 آزمون اعم از برگزاری، س،ایت، اعالم نتایج و ااا از این طری  اعالم نمایند تا در اسر  وقت اقدام یزم بعمل آیدا

 
 
 
 
 
 

 .باشدمي 1402و آزمون سراسري سال 1401امتحانات نهایي خرداد آرزوي قلبي ما موفقيت شما در 
 
 

 مواد امتحانی  عنوان گروه آزمایشی 
 ضرایب دروس به تفکیک زیر گروه های آزمایشی 

 5زیرگروه  4زیرگروه  3زیرگروه 2زیرگروه 1زیرگروه 

 فنی  علوم ریاضی و
 -  -  3 4 4 ریاضیات

 -  -  2 3 3 فیزیک

 -  -  3 3 2 شیمی 

 علوم تجربی 

 1 1 4 1 0 زمین شناسی 

 3 4 3 3 2 ریاضیات

 2 2 2 4 4 زیست شناسی 

 2 3 2 2 2 فیزیک

 2 2 2 4 3 شیمی 

 علوم انسانی 

 3 3 4 4 2 ریاضیات

 2 2 3 2 1 اقتصاد 

 2 2 2 2 4 زبان وادبیات فارسی 

 1 1 1 1 4 زبان عربی

 1 3 1 1 1 تاریخ و جغرافیا 

 3 2 2 3 1 علوم اجتماعی

 2 2 1 1 3 فلسفه و منطق 

 3 3 1 2 1 روانشناسی 

 رـــهن

 3 3 3 3 4 درک عمومی هنر 

 1 1 1 3 1 فیزیک –درک عمومی ریاضی 

 1 1 2 2 1 ترسیم فنی 

 1 2 2 4 4 خالقیت تصویری و تجسمی 

 1 4 1 1 1 خالقیت نمایشی 

 4 1 1 1 1 خالقیت موسیقی 

 1 1 1 1 1 مواد خواص  

 -  -  -  -  4 زبان تخصصی انگلیسی  )انگلیسی(  خارجی  زبان
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 يازدهمسنجِ  های آزمايشی آزموننام تقاضانامه ثبت نويس پیِ

 
 
 

 
 

 نام خانوادگی:                                              -1     

 نام:                                          -2     

 نام پدر:    -3     

 جنسیت: زن              مرد                  -4     

 سال تولد:                            -5     

                      باشد( )دبت شود: در وارد کردن شماره شناسنامه نیازی به وارد کردن صفر در ابتدای آن نمیشماره شناسنامه:                                      -6     

 کدملی:        -7     

 های مذهبی، دین خود را مشخص نمایند:    کلیمی            مسیحی            زرتشتی  داوطلبان اقلیت -8    

 چپ دست هستم )مخصوص داوطلبان متقاضی صندلی چپ دست در جلسه آزمون(:   -9    

 )انگلیسی(  هنر         زبان خارجی    علوم انسانی               تجربی علومعلوم ریاضی و فنی         گروه آزمایشی:   -10    
         

 های:آزمون متقاضی شرکت در   -11     

 

                          (:آزمون شهرستان محل اقامت )برای   -12     
 :)براساس تقسیم بندی مناطق آموزش و پرورش برای دانش آموزان متقاضی شهر تهران(منطقه سکونت   -13     

 تلفن ثابت:  -14     

 )جهت ارسال پیام ضروری(:   همراه تلفن  -15     

 :  E-mailآدرس پست الکترونیکی   -16     

 نشانی:   -17     

 کدپستی:             

 باشم.  آزمایشی سنجش میهای نام آزمون ثبتمخصوص با تخفیف  آمادگی کنکورهای عالقمند به خرید کتاب  -18    

 

 جامع ایمرحله تابستانه 
 22/05/1400او  تابستانه مورخ 
 12/06/1400دوم تابستانه مورخ 

 

 23/07/1400 ای مورخاو  مرح ه
 14/08/1400 ای مورخدوم مرح ه
 05/09/1400 ای مورخسوم مرح ه

 26/09/1400ای مورخ چهارم مرح ه
 1400/ 24/10ای مورخ  پنجم مرح ه
 15/11/1400ای مورخ  شم مرح ه
 06/12/1400ای مورخ هتتم مرح ه

 20/12/1400ای مورخ هشتم مرح ه

 26/01/1401نوبت او  جامق مورخ 
 16/02/1401نوبت دوم جامق مورخ 
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