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گروه آموزشی اوج
به نام خدا
آزمون های اوج پالس

برای هرمقطع

سالم به  ojeخوش اومدی !!!
خدا رو شاکریم!!! پس از کلی تالش شبانه و روزی تیم 300نفری بزودی ازمون متمم کنکور تجربی ویژه کنکور دی ماه  1401برگزار خواهیم کرد
اما :
 .1این آزمون در  10مرحله برگزار خواهد شد
.2این آزمون ها به صورت موضوعی بر اساس مطالب مرتبط بوده و سواالت به صورت ترکیبی و جامع مشابه کنکور است
.3دارای  2مرحله جامع
 .4آزمون های مبحثی دارای  130سوال و آزمون های جامع مشابه کنکور
 .5مراحل  4و  8همراه با خالصه نکات(کلینیک آموزش) بوده که کل کتب را پوشش می دهد
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گروه آموزشی اوج
نحوه شرکت در آزمون

 .1همانطور که می دونید آزمون ها به صورت انالین برگزار میشه
.2وارد سایت  www.ojeazmoon.irمیشی
.3نام کاربری و رمز عبوری که بعد از خرید اشتراک برات ارسال شده یا از نمایندگی دریافت کردی وارد کن و روی گزینه ورود کلیک کن
 .4بعد از ورود تمامی توضیحات داشبود در صفحه اصلی موجود هست توصیه ما این هست یه نگاهی بنداز بهش
.5روی قسمت آزمون های فعال کلیک کن
.6پس از ورود به آزمون نحوه شرکت در آزمون خودت می تونی انتخاب کنی :
الف) سواالت دانلود و در صفحه آزمون فقط پاسخبرگ قابل مشاهده هست که جواب وارد می کنی
ب)تمامی سواالت و گزینه ها در صفحه آزمون مشخص هست و تو با کلیک روی هر گزینه جواب درست انتخاب می کنی (توصیه :با این روش برو)
.7به محض دانلود یا نمایش سوال  ،زمان آزمون آغاز و پس از پایان دسترسی به آزمون قطع می شود
 .8کمتر از  4ساعت پس از پایان زمان آزمون نتیجه آزمون (به صورت کارنامه) و پاسخنامه تشریحی در قسمت نتایج آزمون قابل مشاهده است
تمامی موارد باال درکلیپ نحوه شرکت در آزمون قابل مشاهده است

اینترنت معمولی  +موبایل یا لپ تاپ یا تبلت = شرکت در آزمون
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گروه آموزشی اوج
بودجه بندی متمم تجربی

مرحله 1
 07/5الی 1401/07/8

ریاضی

زیست

مجموعه و بازه  /توان های گویا و عبارات
جبری /الگو و دنباله حسابی و هندسی/
معادله و نامعادله و تعیین عالمت

زیست دهم فصل  1تا 3

(ویژه کنکور دی)1401

فیزیک
فیزیک  1صفحه  1تا 60

شیمی

مفاهیم شیمی دهم

زمین شناسی
زمین شناسی صفحه  9تا 22

مرحله 2
 07/19الی 1401/07/22

معادله درجه  / 2تابع نمایی و لگاریتم  /قدر
مطلق و جز صحیح

زیست دهم فصل  4و 5

فیزیک  1صفحه  61تا 120

محاسبات شیمی دهم

فیزیک  2صفحه  1تا 38

مفاهیم شیمی یازدهم

زمین شناسی صفحه  23تا 40

مرحله 3
مثلثات

زیست یازدهم فصل  1تا 4

 08/3الی 1401/08/6

زمین شناسی صفحه  41تا 59

مرحله 4
تابع

زیست یازدهم فصل  5و  / 7زیست دوازدهم فصل 8

فیزیک  2صفحه  39تا 64

محاسبات شیمی یازدهم

فیزیک  2صفحه  65تا 104

مفاهیم شیمی دوازهم

فیزیک  3صفحه  1تا 37

محاسبات شیمی دوازهم

 08/17الی 1401/08/20

زمین شناسی صفحه  60تا 72

مرحله 5
سهمی /حد و پیوستگی

زیست دهم فصل  6و  / 7زیست یازدهم 8

 09/1الی 1401/09/4

زمین شناسی صفحه  73تا 84

مرحله6
مشتق و کاربرد مشتق

زیست یازدهم  / 9زیست دوازدهم فصل  5و 6

 9/15الی 1401/9/18

زمین شناسی صفحه  85تا 100

مرحله 7
امار/شمارش و احتمال

زیست یازدهم  / 6زیست دوازدهم فصل  3و 4

فیزیک  3صفحه  37تا 76

مفاهیم جامع شیمی

فیزیک  3صفحه  76تا 125

محاسبات جامع شیمی

 9/29الی 1401/10/3

زمین شناسی صفحه  101تا 114

مرحله 8
هندسه تحلیلی  /هندسه

زیست دوازدهم فصل  2 ، 1و 7

زمین شناسی صفحه  115تا 124

 10/7الی 1401/10/9
مرحله (9جامع)1
جامع

جامع

جامع

جامع

جامع

 10/14الی 1401/10/16
مرحله  (10جامع )2
جامع

جامع

جامع

جامع

جامع

 10/20الی 1401/10/23
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