
 

 

 

 

 یریاضبرنامه آزمون های آنالین سال دهم 

 ویژه تابستان

 

  جهت شرکت در آزمون های مرحله ای به آدرس سایتwww.rotbehbartar.ir  مراجعه

کرده و وارد بخش آزمون های هماهنگ مرحله ای شده و روی آزمون مرحله ی مورد نظر 

 کلیک کنید.

 ی توانید آزمون خود را انجام دهید و در صورتیکه موفق به انجام این کار در روز مقرر م

نشده اید و یا طبق برنامه به بودجه بندی مربوطه نرسیده اید، با مشاور خود در میان 

 ذارید تا اجرای آزمونتان را در زمان دیگری هماهنگ کنند.بگ

  هر کاربر تنها یک بار می تواند آزمون را انجام دهد، پس دقت کنید زمانی که شروع

آزمون را می زنید شرایط را طوری فراهم کرده باشید که در طول زمان آزمون تمرکزتان 

 پس از اتمام تایم مورد نظر آزمون  با اجرای آن باشد، چرا که امکان وقفه وجود ندارد و

 خود به خود به پایان می رسد.

  حتما پس از اتمام آزمون، با زدن کلید نمایش سوال ها، پاسخ های درست و غلط خود را

 بررسی کنید.

  حتما در سایت ثبت نام کنید و با نام کاربری خود وارد سایت شوید تا نتایج برای

 شود.مشاورتان ارسال گردد و ثبت 

 

http://www.rotbehbartar.ir/


 

 مرداد 18آزمون مرحله اول : 

 

 شهریور 29آزمون مرحله دوم : 

  

 بودجه بندی آزمون تعداد سوال نام درس

 73تا  10صفحه  8 فارسی

 4تا  1دروس  – 46تا  1صفحه  8 عربی

 6تا  1دروس  -79تا  14صفحه  8 دینی

 درس اول و دوم- 71تا  15صفحه  8 زبان

 )فصل اول تا چهارم( 93تا  1 صفحه 12 ریاضی

 )فصل اول تا دوم( 52تا  1 صفحه 12 هندسه

 )فصل اول و دوم( 59تا  1 صفحه 12 فیزیک

 )تا سر مبحث اثر گلخانه ای( 72تا  1 صفحه 12 شیمی

 بودجه بندی آزمون تعداد سوال نام درس

 36تا  10صفحه  5 فارسی

 درس اول + درس دوم )متن درس+ اعدادُ من واحد الی منه( – 13تا  1صفحه  5 عربی

 )هدف زندگی+پرپرواز( 34تا  14صفحه  5 دینی

 درس اول( writing)تا ابتدای  36تا  15صفحه  5 زبان

 )فصل اول( 28تا  1 صفحه 8 ریاضی

 )فصل اول( 28تا  1 صفحه 8 هندسه

 )فصل اول( 26تا  1 صفحه 8 فیزیک

 )تا سر مبحث کشف ساختار اتم( 26تا  1 صفحه 8 شیمی


