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 تعداد عنوان درس
 بهیی زمان پاسخگو

 قهیدقسؤالات هر درس به 

هر  یزمان لازم برا

 هیثانسؤال به 

 ضریب

 هادرس

 0 02.54 81 52 زبان و ادبيات فارسي

 5 01 54 52 زبان عربي

 2 04.14 81 52 فرهنگ و معارف اسلامي

 5 01 54 52 زبان انگليسي

 دقیقه 57 011 جمع
 هارگروهیدر همه ز یعموم یهادرس بیضر

 است. کسانی
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 عنوان درس
تعداد 

 سؤال

 ییزمان پاسخگو
 قهیدقسؤالات هر درس به  به 

هر  یلازم برازمان 

 هیثان سؤال به

 هادرسضریب 

 هادر زیرگروه

 پنج چهار سه دو یک

 9 9 9 9 85 24 52 24 ومي هنر*درک عم

 2 2 2 9 2 14 04 24 درک عمومي ریاضي و فيزیک*

 2 2 2 2 2 11 52 54 ترسيم فني*

 2 2 2 85 85 15 50 54 خلاقيت تصویری و تجسمي*

 2 85 2 2 2 29 82 54 خلاقيت نمایشي*

 85 2 2 2 2 24 54 54 خلاقيت موسيقي*

 2 2 2 2 2 28 81 54 خواص مواد*

 شده است 2ضربدر اختصاصي  یهادرس* ضریب  دقیقه 067 061 جمع
 

 8291آزمون سراسری  نامثبتدفترچه  -5 8291 یسراسرآزمون  سؤالاتدفترچه  -8منابع: 

  هــای مختلف در هر زیرگـروه از دو هر درس در آزمون سراسری و همچنین ضریب درس سؤالاتآگاهی از تعداد و وقت

 است:جهت مهـم 

و اختصاص وقت مطالعه به یک درس، ارزش آن درس در آزمون سراسری است؛  یزیربرنامه یهاملاکیکي از ریزی درسی: برنامه -1

 تواند کمتر یا بيشتر باشد اما به هر حال این موضوع باید مد نظر دانش آموزان باشد.های فردی این مقدار ميهرچند با توجه به تفاوت

شده برای هر درس و هر های آزمایشي و درنهایت آزمون سراسری دانش آموزان بایستي به وقت تعييندر آزمون ادن:هنر آزمون د -2

ثانيه است دانش  24دقيقه و برای هر سؤال  52سؤال درک عمومي هنر  24شده برای توجه داشته باشند. برای مثال وقت تعيين سؤال

 تمرین کنند. هازماندن به این آموزان باید در طول سال تحصيلي برای رسي

 
 1931 تیرماهـ  (رازیش 1 هیناح یلیزاده )مشاور تحصوپرورش استان فارس ـ رزاق خواجهاداره کل آموزش آزمون سراسری: کارگروه میو تنظ هیته

www.fars.medu.ir 

 هنر یشآزمای گروه – 0318 یها در آزمون سراسردرس بیها و ضربه سؤال ییجدول تعداد و زمان پاسخگو


