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    97-96سال تحصیلی دهمپایه شیمی  نیآنال یهاآزمون یبند بودجه و یزمان یبرنامه

                                                                                  

 مقدمه

 گروه یشناسستیز نیآنال یهاآزمون از آموزاندانش یگسترده یها استقبال با. کرد یکشور یشناسستیز نیآنال ها آزمون یبرگزار به اقدام بار نیاول یبرا ماز یآموزش ،گروه92 یلیتحص سالدر    

 یحت و دروس ریسا در کشور یها راحط نیبهتر کند، یم عمل آموزان دانش یبرا جزوه مانند یآموزش یکادرها با که پاسخنامه و سوال تیفیک بر عالوه که میگرفت میتصم یبعد یلیتحص یها سال در ماز،

 .باشد یم کانون یهاآزمون یبرنامه با هماهنگ ها آزمون نیا برنامه زین امسال. میکن جذب ستیز

 متوجه را یشناسستیز به ییپاسخگو درصد در هاآزمون نیا مثبت اثر یهمگ   و کردند کسب را کشور یشناسستیز یدرصدها نیباالتر کردند اشرکت هآزمون نیادر که یکسان گذشته، یها سال در      

 دیشو ایجو کنکور در آنان به ها آزمون نیا کمک مورد در را کرده شرکت ها آزمون نیا در که گذشته یها سال برتر نفرات نظر ای دیکن مشاهده تیسا در را سواالت مشابهت است یکاف شدند،

اساتید  بهترین طتوساین آزمون ها قصد برگزاری آزمون های آنالین شیمی را دارد , برای افزایش سطح شیمی دانش آموزان خود و همچنین  درخواست های متعدد دانش آموزان امسال نیز گروه ماز 

 ید .می شوند و با شرکت در این آزمون ها می توانید آمادگی خود را در درس شیمی همانند زیست شناسی افزایش دهحی سطح و مشابه کنکور طرا و همچنین در بهترین

 یبررس با همراهآزمون لیتحل پیش آزمون , یارائه دارند، زین یگرید خاص یهایژگیو هاآزمون نیا باشد،یم کشور برتر رانیدب و مؤسسات  یتمام دییموردتا که سواالت یباال تیفیک بر عالوه      

 .باشد یم فردمنحصربه و خاص یهایژگیو نیا از یبخش تنها تیسا پاسخ و پرسش یصفحه در آزمون اشکال رفع و آزمون مختلف یایزوا

 ن،یآنال آزمون هر. میگرفت درنظر یچقلم یها آزمون یبرنامه با راهماهنگ هاآزمون یبرنامه زین ما باشد،یم یشیآزما یها ازمون زیسا از شتریب یچقلم یهاآزمون یآمار یجامعه نکهیا به توجه با     

. ندبسنج کشور برتر نفرات نیب را خود تیوضع و کنند شرکت آزمون در آزمون مهلت یساعته 24 یزمان یفاصله در توانندیم داوطلبان شودو یم آغاز چهارشنبه روز یعنی ،یچقلم آزمون از قبل روز دو

 آزمون در دیتوان یم زین مذکور خیتار از بعد البته. )دارد ادامه ساعت، 24 مدت به پنجشنبه، روز 14 ساعت تا و شودیم آغاز هفته همان یچقلم آزمون از قبل یچهارشنبه روز 14 ساعت هرآزمون

 و درسنامه یحاو)  یحیتشر یپاسخنامه همراه به سؤاالت یدفترچه آزمون، مهلت انیپا از پس بالفاصله( شودینم منظور ردیگ یم قرار تیسا یرو که یبرتر نفرات یبرا شما درصد اما د،یفرمائ شرکت

 و پرسش صفحه نکیل) پاسخ و پرسش یصفحه در خود اشکاالت رفع با زین آن از پس و کنند استفاده آن از توانندیم داوطلبان و ردیگیم قرار تیسا در آزمون لیتحل روز انیپا تا و(یمفهوم و یبیترک نکات

www.bi پاسخ omaze.i r/q2a )برسند هاآزمون در شرکت یبرا الزم یآمادگ به. 

 شرکت یراهنما نکیل.  دیفرمائ همطالع قیدق بطور( راست سمت صفحه یباال نیآنال آزمون منو در واقع) را آزمون در شرکت یراهنما صفحه حتما ها آزمون یبرگزار نحوه باییآشنا و شتریب اطالعات یبرا
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 زادگاه الفبای هستی کیهان 

 9تا 1فحه های ص

 اول آزمون

 مهر 20و 19

 زادگاه الفبای هستی کیهان 

 19تا 1

 دوم آزمون

 آبان 4و3

 زادگاه الفبای هستی کیهان 

 30تا  1صفحه های 

 سوم زمونآ

 آبان 18و17

 زادگاه الفبای هستی کیهان 

  38تا  9صفحه ی های 

 چهارم آزمون

 آذر 2و1

 زادگاه الفبای هستی کیهان 

 44تا  1صفحه های 

 پنجم آزمون

 آذر 16و 15

 + رد پای گاز ها در زندگی زادگاه الفبای هستی کیهان 

  58تا  30صفحه های 

 ششم آزمون

 آذر 30و 29

 + رد پای گاز ها در زندگیزادگاه الفبای هستی کیهان 

 68تا  38صفحه های 

 هفتم آزمون

 ید  21و20

+ رد پای گاز ها در زندگیزادگاه الفبای هستی کیهان   

   68تا  1صفحه های 

 هشتم آزمون

 بهمن  5و4

 رد پای گاز ها در زندگی

  77تا  52صفحه های 

 نهم آزمون

 بهمن19و18

  رد پای گاز ها در زندگی

  84تا  68صفحه های 

 دهم آزمون

 اسفند  3و2

 رد پای گاز ها در زندگی

  90تا  68صفحه های 

 ازدهمی آزمون

 اسفند 17و 16

 + آب آهنگ زندگی + رد پای گاز ها در زندگیزادگاه الفبای هستی کیهان 

  100تا  1صفحه های 

 دوازدهم آزمون

 نیفرورد16و 15

 + آب آهنگ زندگیرد پای گاز ها در زندگی

  113تا  84صفحه های 

 سیزدهم آزمون

 نیفرورد 30و29

 آب آهنگ زندگی

 121تا  91صفحه های 

 چهاردهم آزمون

 بهشتیارد 13و12

 + آب آهنگ زندگیرد پای گاز ها در زندگی 

  134تا  68صفحه های 

 

 پانزدهم  آزمون

 بهشتیارد 20و 19

 

 

 

 


