
آزمون های آنالین رایگان گاماس۲۰

 براى شرکت در آزمون هاى آنالین
گاماس20 به وبسایت

azmoon.gamas20.com
مراجعه نمایید

زمان برگزارى هر هفته چهارشنبه و پنجشنبه ساعت هشت صبح تا جمعه 5 بعد از ظهر
gamas20@دریافت انتقادات و پیشنهادات @gamas_20bot



 

 

 

  

 

 زمین شناسی شیمی فیزیک زیست شناسی ریاضی تاریخ آزمون

و  28
29 

هر
م

 

 هندسه تحلیلی و جبر

 (10تا  1)صفحه 

 تنظیم عصبی

 (18تا  1)صفحه 

 الکتریسیته ساکن

 (10تا  1)صفحه 

 قدر هدایای زمینی را بدانیم

 (14تا  1)صفحه 

 آفرینش کیهان و تکوین زمین

 (16تا  9)صفحه 

و  12
13 

ان
آب

 

 هندسه تحلیلی و جبر

 (24تا  1)صفحه 

 تنظیم عصبی/ حواس

 (29تا  1)صفحه 

 الکتریسیته ساکن

 (16تا  1)صفحه 

 قدر هدایای زمینی را بدانیم

 (22تا  1)صفحه 

 آفرینش کیهان و تکوین زمین

 (22تا  9)صفحه 

و  26
27 

ان
آب

 

 هندسه تحلیلی و جبر/ هندسه

 (30تا  1)صفحه 

 تنظیم عصبی/ حواس

 (36تا  1)صفحه 

 الکتریسیته ساکن

 (21تا  1)صفحه 

 قدر هدایای زمینی را بدانیم

 (28تا  1)صفحه 

آفرینش کیهان و تکوین زمین/ منابع معدنی و 

 ذخایر انرژی، زیر بنای توسعه و تمدن

 (31تا  9)صفحه 

و  10
11 

ذر
آ

 

 هندسه

 (41تا  25)صفحه 

 حواس/ دستگاه حرکتی

 (44تا  28)صفحه 

 الکتریسیته ساکن

 (27تا  16)صفحه 

 قدر هدایای زمینی را بدانیم

 (32تا  22)صفحه 

منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیر بنای توسعه و 

 تمدن

 (40تا  23)صفحه 

و  24
25 

ذر
آ

 

 هندسه تحلیلی و جبر/ هندسه/ تابع

 (53تا  1)صفحه 

 تنظیم عصبی/ حواس/ دستگاه حرکتی

 (52تا  1)صفحه 

 ساکن الکتریسیته

 (38تا  1)صفحه 

 قدر هدایای زمینی را بدانیم

 (39تا  1)صفحه 

آفرینش کیهان و تکوین زمین/ منابع معدنی و 

ذخایر انرژی، زیر بنای توسعه و تمدن/ منابع آب و 

 خاک

 (44تا  9)صفحه 

و  15
16 

ی
د

 

 هندسه/ تابع

 (76تا  42)صفحه 

 دستگاه حرکتی/ تنظیم شیمیایی/ ایمنی

 (78تا  45)صفحه 

 الکتریسیته ساکن/ جریان الکتریکی

 (53تا  28)صفحه 

 قدر هدایای زمینی را بدانیم/ در پی غذای سالم

 (63تا  32)صفحه 

 منابع آب و خاک

 (54تا  41)صفحه 

و  13
14 

ن
هم

ب
 

 مرور نیمسال اول

و  27
28 

ن
هم

ب
 

 تابع/ مثلثات

 (94تا  65)صفحه 

 ایمنی/ تقسیم یاخته

 (91تا  63)صفحه 

 جریان الکتریکی

 (64تا  45)صفحه 

 در پی غذای سالم

 (70تا  49)صفحه 

منابع آب و خاک/ زمین شناسی و سازه های 

 مهندسی

 (65تا  48)صفحه 

و  11
12 

ند
سف

ا
 

 مثلثات/ توابع نمایی و لگاریتمی

 (104تا  77)صفحه 

 تقسیم یاخته/ تولید مثل

 (101تا  79)صفحه 

قای لمغناطیس و اجریان الکتریکی/ 

 الکترومغناطیسی

 (73تا  53)صفحه 

 در پی غذای سالم

 (77تا  63)صفحه 

 زمین شناسی و سازه های مهندسی

 (71تا  59)صفحه 

و  25
26 

ند
سف

ا
 

 مثلثات/ توابع نمایی و لگاریتمی

 (114تا  77)صفحه 

 تقسیم یاخته/ تولید مثل

 (107تا  79)صفحه 

قای لجریان الکتریکی/ مغناطیس و ا

 الکترومغناطیسی

 (76تا  53)صفحه 

 در پی غذای سالم

 (86تا  63)صفحه 

زمین شناسی و سازه های مهندسی/ زمین شناسی 

 و سالمت

 (83تا  59)صفحه 

و  10
ن 11

دی
ور

فر
 

 مرور نیمسال اول



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

و  16
ن 17

دی
ور

فر
 

 مثلثات/ توابع نمایی و لگاریتمی

 (118تا  77)صفحه 

 تقسیم یاخته/ تولید مثل

 (118تا  79)صفحه 

جریان الکتریکی/ مغناطیس و القای 

 الکترومغناطیسی

 (83تا  53)صفحه 

 در پی غذای سالم

 (96تا  63)صفحه 

 زمین شناسی و سالمت/ پویایی زمین

 (96تا  73)صفحه 

و   30
ن 31

دی
ور

فر
 

 توابع نمایی و لگاریتمی/ حد و پیوستگی

 (136تا  115)صفحه 

 نهان دانگانتولید مثل/ تولید مثل 

 (136تا  108)صفحه 

 مغناطیس و القای الکترومغناطیسی

 (91تا  76)صفحه 

 در پی غذای سالم/ پوشاک، نیازی پایان ناپذیر

 (112تا  86)صفحه 

 پویایی زمین/ زمین شناسی ایران

 (106تا  89)صفحه 

و  13
ت 14

هش
دیب

ار
 

 حد و پیوستگی/ آمار و احتمال

 (152تا  119)صفحه 

 مثل نهان دانگان/ پاسخ گیاهان به محرک هاتولید 

 (1145تا  119)صفحه 

 مغناطیس و القای الکترومغناطیسی

 (93تا  83)صفحه 

 پوشاک، نیازی پایان ناپذیر

 (115تا  97)صفحه 

 پویایی زمین/ زمین شناسی ایران

 (111تا  96)صفحه 

و  27
ت 28

هش
دیب

ار
 

 مرور نیمسال دوم


