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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  ششممرحـلة ـ  دوازدهمسنجش 
)24/12/1397(  

)دوازدهم( تجربيعلوم   
  

  :باشد اهده مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مش آنروز برگزاري  آزمون، عصر ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

  .شوداگر دانشگاه اصالح شود مملكت اصالح مي
 )ره(امام خميني 

ها و مراكز آموزشي مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان   
ها و مراكز آموزشي همكار  به منظور فراهم نمودن زمينة ارتباط مستقيم مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان

هـا ، آدرس   ند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از نظرات ارزشم هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
شـود،   از شما عزيزان دعوت مي. گردد معرفي مي sanjesheducationgroup@yahoo.comپست الكترونيكي 

  . ي و آموزشي اين مجموعه در ميان بگذاريدهاي ارزشمند خود را از طريق آدرس فوق با مدير توليدات علم ديدگاه

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

13از  9آزمــــون   
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 @sanjesheduc

)سركوفت

ationgroup

مالمت، سرزنش،: ت

)ي

.بپرهيز» و ريا

.شود مي

شماتت) (ن ساختن

رسول پرويزي: دار له

(

)لفونس دوده

خوردن با گندم

تزوير«كلي بيت از 

.شود مي

دريافت» 4«بيت 

)دوازدهم( 

غيير دادن، دگرگون

شلورهاي وصل) (ي

)بران خليل جبران

آل: هاي دوشنبه صه

»ده و سرگشاده

لحق گفتن حالّج

شدن آدم و فريب خ

.سان تناسب دارد

است؛

.اند ي جديد گرفته

را بپوشان، مفهوم ك

.هوم متفاوتي دارد

م» 1«يت  دريافت

همين مفهوم از. رد

.شود ريافت مي

2

علوم تجربيشي 

تغ: مبدل ساختن) (

محمد عوفي: حكايات

جب: پيامبر و ديوانه

قص) (سلمان هراتي

درگشاد«) 4گ »  

تلميح به انا ال/ عاره 

تلميح به گرفتار ش 

ر معناي دوم با انس

توجون  = 
اليه مضاف

دودچو  ايي
هاد        متمم

سرجاي خود آمده

اياند و هم معن رده

.صفت مفعولي است

چهرة واقعي خود ر

مفه» 1«بيت . ست

همين مفهوم از بي. 

بر ميخانه به سر مي

.فهوم ديگري دارد

در» 3«هوم از بيت 

دبيات فارسي

گروه آزمايش

)روي، گستاخ، پررو

.لط است

  

جوامع الح) (شهدي

) (بيند رانات تاگور

:به خانة خورشيد

»فتادند و دادند«) 3

استع: زند الحق مي

/آرايي  واج: ه است

انسان، د. 2چشم 

=جونت ) 4گ  
يه

بادپااندر ـَ ش  خيل
نه     اليه  مضاف

اجزاي جمله س. ست

يم خود را حفظ كر

ص» قافيه«ها واژة ع

ت به دور است كه چ

ور شدن جنگجو س ه

.فروتني است

.كنم ري ميها دو ن

ي قانون است، در م

مف» 2«بيت . شود ي

همين مفه. ي است

زبان و اد

ستيزه) (و گردش

غل» عا داشتناد«) ن

...كه دست همت 

باذل مش: ة حيدري

رابي: و و مرغان آواره

دري) (عي كدكني

3گ» در نكشيده

خورشيد گلبانگ انا

تكرار شده» د«واج 

مردمك. 1. ب دارد

منچشم  = شمم
اليه مضاف

به خ

وي از اين صفت اس

گي، هم معناي قدي

در ساير مصراع. ت

سان كن از انسانيت

دادن اسب و حمله

كنايه از تواضع و ف

ز دست مردم، از آن

شهر كه خود مجري

و عشق دريافت مي

و پرهيز از پرخوري

.ست است
و گذار، تماشا، سير

.ست است
)رقيب ي

.ست است
خاطر آوردن ري، به

.ست است
.رت دارالبقا كنيم

.ست است
ه يتيمان بازگذارد

.ست است
حملة) (مجد خوافي
.ست است
ماه نو) (ر ابراهيمي
.ست است

شفيع: در شب باران
.ست است

نناليده و«) 1ع گ 
.ست است
خ/ تشبيه: گ عشق
.ست است
و/  تشبيه: دام است
.ست است

ن بيت ايهام تناسب
.ست است

چش) 2گ      خنده
اليه ضاف

.ست است
كه بود حاتمم 

اليه مضاف
.ست است

ت رها نكنيم .ـَ
.ست است

از اين جنس و خو
.ست است

همگ» زين، يخچال
.ست است

اسم است» سپيده«
.ست است

اهر و باطنت را يكس
.ست است

حركت» 4و  3، 2
.ست است

م، بي سرو پا شدن
.ست است

براي نجات از: سؤال
.ست است

والي و حاكم ش: ؤال
.ست است

و ابيات تقابل عقل
.ست است
امساك: ارت سؤال

www.sanjeshse

درس 2گزينه  
و: تفرّج( گشت
درس 3گزينه  

بي: بالمعارض(
درس 4گزينه  

يادآور: تداعي(
درس 1گزينه  

بشتاب تا عمار
درس 3گزينه  

مال مردگان به
درس 2گزينه  

مج: روضة خلد(
درس 1گزينه  

نادر: ديدار سه(
درس 4گزينه  

مثل درخت د(
سدر 2گزينه  

هاي سجع واژه
درس 3گزينه  

ساز سير آهنگ
درس 1گزينه  

زلف او مانند د
درس 4گزينه  .

در اين» مردم«
درس 3گزينه  .1

خنغرق ) 1گ 
مض

درس 2گزينه  .
شنيدم در ايام

درس 4گزينه  .
دست ز دامن

درس 1گزينه  .
مرا كه سيرت

درس 3گزينه  .
ركاب، سپر،«

درس 4گزينه  .1
در اين مصراع

درس 2گزينه  .
ظا: معني بيت

درس 1گزينه  .
«معني ابيات 

درس 3گزينه  .
در مصراع دوم

درس 1گزينه  .2
مفهوم ابيات س

درس 4گزينه  .2
معني بيت سؤ

درس 2گزينه  .2
از مفهوم همة

درس 3گزينه  .2
مفهوم كل عبا

erv.ir

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13

14

15

16

17

18

19.

20

21.

22

23

24

25



 @sanjesheduc

ـ)ت ساختار

، خاك)زائد(

، مردم)اختار

، مسلّما،)ختار

يد، حقيقت،

...، و اينكه)ر

مه موضوعات

)د

عادل الماضي

ationgroup

تفاوت(يمان بودند 

در روزي، آنگاه  (ـ

تفاوت سا(اين بوده 

تفاوت ساخ(همگي 

صادقانه برخورد نماي

تفاوت ساختار(ست 

توانست، هم: ص(د 

كردند مي: ص(دند 

يع: ص(البعيد  ضي

)كرة

.شد

، آنان كه،  با ا)تار

ـ)تفاوت ساختار( 

سعي ابراهيم )ع(ـ

، عقل ـ مردم ه)ار

، حقيقت، صا)ست

اس... داب و كالم و 

ـ توانسته بود) سال

ـ كرده بو) افتد مي

ّ

)معرّف بأل

ـ يعادل الماض) »بح

نك: ص) (علم( معرفة

باش گزينه پاسخ مي

.باشد ي

.ت

)دوازدهم( 

تفاوت ساخت(كنند 

شدم در خاك مي

، دور كند)اظ نشده

تفاوت ساختا(اند  ه

ادق نيس(شته باشد 

ـ آد) تفاوت ساختار

س: ص(هاي  ، سال)

ن بگويد، در خطا م

العين

، ما كنت أظنّ)شده

:ص( نكرةـ ) جرور

اصب«الناقص  لفعل

معـ ) و مرفوع» شهد

.د

اين گ) قصيرة صوتية

.باشد ي

ن گزينه صحيح مي

)كند تالش مي

 .باشد رع ميضا

.صفت است» ت

فرحين حال است) ـ

3

علوم تجربيشي 

ك ها، خسران مي ان
.انجام دهند

، د)زائد(اده، آنگاه 

ضمير لحا(كرد، قوم 

جميع را آفريد... ـ

يگري، صداقت داش

ت(نباشيم ... دنبال
 )وت ساختار

)پدر: ص(ـ پدرم ) 

داند سخن ميآنچه ن

، عن)زائد(ب، فهو 

كتابخانه لحاظ نش(

مضاف إليه و مج: ص

خبر: ص... (فعول 

مش«تابع لموصوفه 

باشد ينه صحيح مي

صبإرسال موجات .. 

ن گزينه صحيح مي

اين) هش عمل كند

ت: ص(ش كرده است 

به معني مض» كان«

عد، ال يسمع، خرّبت

ـ يجمع ـ مسرورين

زبان عربي

گروه آزمايش

انجام دهند ـ انسا
،)تفاوت ساختار(د 

، فرستا)زائد(را، با 

ك ـ تالش مي) ساختار

)تفاوت ساختار(د 
)ه

ـ دي) اوت ساختار

، و به)اوت ساختار
تفاو(واجب است .. 

)كردند پچ پچ مي: ص

كسي كه در آ: ص(

ي ـ الّذي، عن القلب

(، في مدرستنا )تار

)سين، اسم فاعل

ص... (صفةـ ) »كتابا

، مف)لفعل أعرف... ل

صفة(يه و مجرور 

اين گز) »إالّ آذانها

..، حادةسمع  حاسة

اين) وقات اهللا تعالي

رد پس بايد در راه

ـ تالش) ايد بدانند

)گويائي: ص

«در اين گزينه) ت

يساع«ها به ترتيب 

و هو يج«ترتيب  ها به

ز

كه، ايمان بياورند،
ايمان روي بياورند

هر فردي، چيزي ر
)زائد(د، از 

تفاوت س(اين بود ) ع

كنند افتخار مي...  
لحاظ نشده(، أدب 

تفا(كند  فرار نمي

تفا(واجب است ...  
..ي، كه عمل كردن 

ص(، )لحاظ نشده
)غذايي

(افتد  مي... هر كس

هو، عن العين ـ الّذي

تفاوت ساخت(أظنّ 

المفترِس: ص(َرسين 

ك«المستثني منه 

مفعول: ص(ل كنت 

ـ مضاف إلي) مجرور

عدها عند الطّيران إ

بح... إالّ آذانها، ... د 

ش من أعجب مخلو

س خدا را دوست دا

با: ص(دانند  ـ مي

ص(قطعا ) شايد: ص

گارمان آمرزنده است

ه اما در بقية گزينه

ه اما در بقية گزينه

.ست است
انسان، آنان ك: تيب

، به)تفاوت ساختار
.ست است

ر آن روز، هد: تيب
روز، با دستان خود

.ست است
ع(تالش ابراهيم: ب

.ست است
قطعا، به عقلي: يب

،)زائد(، شرف )شده
.ست است

...انساني كه: تيب

.ست است
اصولي، عمل: يب

ـ اصولي) ت ساختار
.ت استس

ضمير(زندگي : يب
غ: ص(، غذاي )وعي

.ست است
ـ ه) زائد(كمي : يب

.ست است
عن القلب، ماهو: يب

.ست است
كانت، ما كنت: يب

.ست است
)ُذ، فاعل

.ست است
ـ المفتر) شَّه، مفعول
.ست است

:ص(» تحاناالم«ه 
.ست است

لفعل... ، مفعول)كرة

.ست است
مضاف إليه و م: ص

.ست است
ال تساع«(رت متن 
.ست است
ال تساعد(رت متن 
.ست است
الخفافيش(رت متن 
.ست است

هر كس(ني عبارت 
.ست است

)موفق نشد: ص(د 
.ست است

ص(ـ كاش ) كاش
.ست است
پروردگ: (ني عبارت
.ست است

صفت وجود ندارد،
.ست است

حال وجود ندارد، ا

www.sanjeshse

درس 2گزينه  .2
خطاها به ترت
(زيانكار است 

درس 3گزينه  .2
خطاها به ترت

شدم ـ آن مي
درس 1گزينه  .2

خطاها به ترتيب
درس 2گزينه  .2

خطاها به ترتي
لحاظ نش(حياء 

درس 2گزينه  .3
خطاها به ترت

.زان نباشدگري
درس 1گزينه  .3

خطاها به ترتي
تفاوت(نباشيم 
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خطاها به ترتيب
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 نفوذ: ص(نفوذ
درس 4گزينه  .3

عشَّ: ص(عشُّه 
درس 3گزينه  .3

المستثني منه
درس 4گزينه  .3

نكر: ص( معرفة
)االستمراري

درس 1گزينه  .
(خبر للمبتدأ 

درس 2گزينه  .
با توجه به عبا
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با توجه به عبا

درس 4گزينه  .4
با توجه به عبا

درس 1گزينه  .4
با توجه به معن

درس 1گزينه  .4
شود موفق نمي

درس 2گزينه  .4
اي: ص(شايد 

درس 3گزينه  .4
با توجه به معن
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)2(و زندگي 

ت ستمگري

)2(و زندگي 

 )2(و زندگي 

كسب علم به

)2(و زندگي 

.هري است
)2(و زندگي 

 )2(و زندگي 

عروف و نهي

 )2(و زندگي 

«  
 )2(گي و زند

)2(و زندگي 

 )2(و زندگي 

«  
 )2(زندگي و 

 )2(و زندگي 

با پدر و مادر

)2(و زندگي 

 )3(زندگي و 

يست و فقط

 )3(و زندگي 

)3(و زندگي 

ationgroup

.است  فرموده
و 125ص  دين

اما خداوند به علت. د

و 126ص  دين

و 129ص  دين

پردازند تا پس از ك

و 142ص  دين

ناظر بر واليت ظاهر
و 143ص  دين

.ي مشروعيت است
و 145ص  دين

مع كه وظيفه امر به

و 148ص  دين

».نشيند و ذلت نمي
و 157ص  دين

».ي داديم
و 158ص  دين

و 161ص  دين

»يات لقوم يتفكرون
و 169ص  دين

.را سامان دهد
و 173ص  دين

اند، ب جوانان خواسته

و 176ص  دين

و 10ص  دين

ك نياو بدانيم شر

و 24ص  دين

و 25ص  دين

.ه است

پدران امت معرفي

ماند خالي نمي) مام

».برند ث مي

به تفقّه در دين بپ

د و حديث مذكور ن

هاي ناس از ويژگي

.اني استرت همگ

و آنان غبار خواري

ي از مخلوقات برتري

انّ في ذلك الي ةحم

صورت زندگي آنان

نتخاب همسر از جو

جام آن را به اذن

.دعا داد

)دوازدهم( 

مستثني منه» نواع

را) ع(و امام علي 

ام(حجت خدا ن از 

شايسته من به ارث

دقيق دين كنند و

را برعهده دارند» ت

ر و مدبر و زمان شن

ر مشاركت در نظار

ر است و بر چهرة آ

و بر بسياري.... يم 

و رح ةمودل بينكم 

خداوند به بهترين ص

پيشوايان دين در ان

.شود

راصرفاً از خدا و انج

قوب به آنان وعدة

مي

4

علوم تجربيشي 

الذّنوب، كتابا، أن«ب 

خود) ص(بر اكرم 

زمين: فرمايد الم مي
.سازد بهره مي بي

انه زمين را بندگ

را صرف شناخت د

رهبري و واليت«و 

ستوار است و مدير

اند، بيانگر گر مسئول

تر ك و چيزي فزون

م را كرامت بخشيد

.ستند

تسكنوا اليها و جعل

ف پيشه كنند تا خ

كند، و پ كر مي ر و

ش قطع و ياكم نمي

ي كه اين توانايي

ش كند و حضرت يعق

و معارف اسالم

گروه آزمايش

ترتيب  ها به ة گزينه

ل گردانيده و پيامب

السال امام علي عليه
حجت در ميانشان

ايم كه نوشته) تورات

وقت و همت خود ر
موزند

»مرجعيت ديني«

ا» مقبوليت«و » ت

ي نسبت به يكديگ

كردند، پاداشي نيك

ما فرزندان آدم«: د

در ذات خود بد نيس

ن انفسكم ازواجا لتس

ز ازدواج، حتماً عفا

چيزي، آدم را كور

گاه و اين نياز هيچ

اي الهي در صورتي
دانند ك مي

ها طلب آمرزش آن

فرهنگو
د ندارد، اما در بقية

امامان تمام و كامل

»...ك مغيراً انعمها 
ه، آنان را از وجود ح

تو(زبور، پس از ذكر 

 گروهي از مردم و
الم را به مردم بيام

رايط، دو مسئوليت

مشروعيت«بر پاية 

المي در يك كشتي
.عه است

كه نيكوكاري پيشه

فرمايد در خلقت مي

واني انسان است و

ته ان خلق لكم من

خواند كه قبل از مي

عالقه شديد به: ند
.درستي برسند

اوند نيازمند است

به پيامبران و اوليا
ها آن را شرك فيري

واست كردند براي آ

.تست اس
مستثني منه وجود

.ست است
هدايت را با وجود

.ست است
لك بأن اهللا لم يك

شان در گناه روي ده

.ست است
به راستي در ز«: د

.ست است
دهد آن دستور مي

بروند و قوانين اسال

.ست است
فقيهان واجد شر: ت

.ست است
و حكومت اسالمي،

.ست است
فراد يك جامعة اسال
ده همة افراد جامعه

.ست است
براي كساني ك«: د

.ست است
ها د جايگاه ما انسان

.ست است
مربوط به بعد حيو

.ست است
و من آيا«: فرمايد ي

.ست است
م دختران و پسران

.ست است
عليه السالم فرمودند
كنيد تا به انتخاب

.ست است
و در هر آن به خد

.ست است
ت انسان باتوسل

تكف) جريان(لمانان 

.استست 
ب از پدرشان درخو

www.sanjeshse

درس 2گزينه  .5
در اين گزينه

درس 4گزينه  .
خداوند نعمت

درس 2گزينه  .5
ذل«آية شريفة 

ها و زياد انسان

درس 3گزينه  .5
فرمايد قرآن مي

درس 4گزينه  .5
خداوند در قرآ
شهرهاي خود

درس 1گزينه  .5
در دورة غيبت

درس 4گزينه  .5
و تشكيل نظام

درس 2گزينه  .5
سوارشدگان اف
از منكر به عهد

درس 3گزينه  .5
فرمايد قرآن مي

درس 4گزينه  .5
خداوند براي ج

درس 1گزينه  .
داني تمايالت 

درس 2گزينه  .
قرآن كريم مي

درس 4گزينه  .6
قرآن كريم از

درس 3گزينه  .6
حضرت علي ع
خود مشورت ك

درس 2گزينه  .6
جهان همواره

درس 4گزينه  .6
برآوردن حاجا
گروهي از مسل

درس 1گزينه  .6
فرزندان يعقوب

erv.ir

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66



 @sanjesheduc

ذلك هو ةخر

 )3(و زندگي 

فردي توحيد

 )3(و زندگي 

.ص دارد
)3(و زندگي 

.نيست
)3(و زندگي 

 )3(و زندگي 

 )3(و زندگي 

ن اكثر ممن

 )3(و زندگي 

شود و ده مي

 )3(و زندگي 

 )3(و زندگي 

ationgroup

االخخسر الدنيا و 

و 34ص  دين

به بعد ف» مستقيم

و 43ص  دين

تقويت اخالصصي در 
و 49ص  دين

كه در كار او اشتباه
و 58ص  دين

و 61ص  دين

.شود مي
و 72ص  دين

من يعيش باالحسان

و 78ص  دين

شده و گناه بخشيد

و 86ص  دين

و 98ص  دين

انقلب علي وجهه

بدوني هذا صراط م

جب روزه تأثير خاص

ظ و نگهباني دارد ك

شود دات مي

م ها در تاريكي آن ها

م«حديث شريف 

كردم توبه انجام ي

.ا پاك شود

 .ن است

)دوازدهم( 

ةفتنه و ان اصابته 

ان اعب«ية شريفة 

در ميان اعمال واج ،

جهان خلقت حافظ

روابط ميان موجود

آ يلة غوطه ور شدن

دهد و افزايش مي

كاش اين كار را نمي

نسان از آلودگي ها

 .رساندي

شكالت زندگي انسان

 

هاي ديني

5

علوم تجربيشي 

صابه خير اطمانّ به

توحيد عبادي و آ

دهد كند و رشد مي

دهد كه ج آدمي مي

كيفيت ها و كليه ،

ها وسي رصت به آن

دن صدقه، عمر را

ش اين باشد كه ك

و زماني كه نفس ان

شري را به اثبات مي

ي در حل تمام مش

.نمايندمعرفي مي

 

 .هنمايي نمايد

ه معارف اقليت

گروه آزمايش

علي حرف فان اص

اجتماعيبعد » ...

ك رخت را آبياري مي

اين اطمينان را به

ها، مل همه ويژگي

گناه امالء است و فر

ت به خويشان و داد

ني كند و زبان حالش
.آن است

زكيه نفس دانسته

 .داندمي

ي و مطلق دانش بش

جز بودن دانش بشري

 .گي است

دي و نيمه ملكوتي

.نمايندن مطرح مي

 .ي را احيا نمايد

نهايي راه سر منزل

فرهنگ و م

نّاس من يعبد اهللا

ان تقوموا هللا ةحد

طاعت از خداوند، در

ا» ... وات و االرض 

عني تقدير الهي شا

غرق شدگان در گ

صلة رحم و محبت

پشيماندل احساس 
گوياي» ال ذنب له

اري انسان را در تز

 .در انسان است

راي انسان ضروري م

 .ي است

 .ل است

تر زمان نقص نسبي

جود انسان مؤيد عاج

زدگيجة منطقي علم

 .بنياء الهي دارد

موجودي نيمه ماد

مادي را براي انسان

شور و نشاط زندگي

را به اهداف عالي و

.ست است
و من الن«: فرمايد ي
»ين

.ست است
بواحل انما اعظكم 

.دارد

.ست است
جه به واجبات و اط

.ست است
اهللا يمسك السماو ن

.ست است
اوند يعه وسيلة خد

.ست است
ر زندگي معاندان و

.ست است
ي آمده است كه ص

.مؤيد آن است» ر

.ست است
از انجام گناه در د
ال ب من الذنب كمن

.ست است
مز سعادت و رستگا

.ست است
هاي تدبيريعاليت

.ست است
هدايت تكويني را بر

.ست است
نسبي دانش بشري

.ست است
طة جز بر كل محال

.ست است
تكامل علوم در بست

.ست است
مادي و معنوي وج

.ست است
ت علم و انديشه نتيج

.ست است
س تعاليم آسماني و اب

.ست است
ب آسماني، انسان را

.ست است
هاي مرالهي خواسته

.ست است
واند در روح انسان،

.ست است
تواند زندگي بشر ري
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.است

.كنيم فاده مي

 .شودي مي

 .زيستي است

زمان گذشته ساده

 .شد

استف very littleز 

)دوازدهم( 

 .ود

ود فراموشي حقيقي

و گياهان در تكامل

 .ت

 .باشدكسيسم مي

ز last yearخاطر 

باش گذشته ساده مي

د نظر است پس از

.د

 

 .كردم ي

 .

6

علوم تجربيشي 

ت انساني تبديل نمو

قدسي، موجب خو

و سبت به جمادات

مسئوليت انسان است

ود زائيدة تفكر مارك

 .ها دارددر عبادت

 .است» الص

 .دن جهان است

. كماالت را دارد

فعل بعد از آن به خ

ب شرط آينده در گ

ر بسيار كم پول مد

 .رد

شود ي بدن كم مي

.كند اط برقرار مي

را به دالر تبديل مي

؟

.د بود

به دنياي كار است

انگليسيزبان 

گروه آزمايش

نفس و شرافتعزّت

ه فراموشي خداوند

ت و امتياز انسان نس

 .گرددانسان مي

ت، نشأت گرفته از م

شوصادي منتهي مي

كه نقش اصلي را د

اخال«رها در انسان 

 .گرداندمتاز مي

معلول هدف دار بو،

 .ب است

كص ت براي تحصيل

است كه ف whoي 

و فعل جمله جواب

مفهوم جمله مقدا

.ستفاده كرد

ه كوچك نقشي دار

يابد و دماي هش مي

م و علم جديد ارتبا

بنابراين بايد ريال ر

.دم

شهر چه قدر است؟

صبح باغ كامالً سفيد

ي براي وارد شدن

ز

قصه را به كرامت و

نتيجه در. سي است

مادي و طبيعي است

سابرسي و مؤاخذة

سان داده شده است

ي خود به تضاد اقتص

گرددبر مي» د خدا

ها و تكبرخودخواهي

 .دارد

مانند علم جدا و مم

در جهان آفرينش،

يك مكتب» ي الهي

فرص» موهبت اختيار

The در حال فاعلي

.كنيم تفاده مي

شرط گذشته ساده

است و با توجه به

اس whoموصولي 

مايت كردن از گروه

د، عملكرد بدني كاه

پل بين دنياي قديم

بودم،  بديل نكرده

جود شگفت زده شد

در اين منطقه از ش

شب باريده بود و ص

كشور آموزشي عالي

.ست است
مي توان صفات ناق،

.ست است
ن وابسته به عالم قد

.ست است
وع مكتب از انسان،

.ست است
د انسان، موجب حس

.ست است
طرف خداوند به انس

.ست است
تاريخ در سير جبري

.ست است
ياد«به ها مة عبادت
.ست است

گاه براي مبارزه با خ
.ست است

مل به ايمان بستگي
.ست است

ايمان را از مسائلي
.ست است

حكيم بودن خداوند
.ست است
بينيجهان«از لوازم 

.ست است
م«و با » محدوديت«

.ست است
e manي مناسب 
.ست است

است soگيري از  جه
.ست است

ع دوم فعل جمله ش
.ست است

م غيرقابل شمارش
.ست است

acto بايد از ضمير
.ست است

سي اينجا براي حم
.ست است

شما خواب هستيد
.ست است

عنوان يك پ بهتاب 
.ست است

فعه هنوز پولم را تب
.ست است
هاي موجو ع انتخاب
.ست است

يك خانه متوسط
.ست است

سنگيني در طول ش

Cloz Tes
.ست است

خواندن در خارج ك

www.sanjeshse
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ر و در نهايت

ين باشد، آب

هاداري سنگ

شاء اصلي آن

ationgroup

تراقيانوس، كوچك

 .جلوگيري كنند

ك باالتر از سطح زمي

پايد(شرايط خشكي 

 .دهدخ مي

ولي منش. شودميت 

شود ورورانش مي

اجرت اوليه نفت ج

پيزومتريكگر سطح 

افزون بر ش. ر گيرد

 غضروف در بدن رخ

هاي آتشفشاني يافت

 .ف است

)دوازدهم( 

.صحبت كنند

رد؟

ة اقيانوسي دچار فر

اقديس مانند از مها

اگ. گويندمتريك مي
 .آيدال مي

ويژه مورد توجه قرا
.نيز توجه شود

غ خشكي استخوان و

هاسولفيدي و سنگ

زه در مناطق مختلف

7

علوم تجربيشي 

به يك زبان دوم ص

كر د چگونه فكر مي

كر اقيانوس، سنگ

شكل خاص مثالً تا

كه به آن سطح پيزوم
چاه تا اين سطح باال

طور وشناسي بهمين
شيميايي آب دريا

ر حد مجاز برسد، خ

هاي سدر كاني. ست

اهد وقوع زمين لرز

شناسي مين

گروه آزمايش

خواهند كه بتوانند

.است آمده) 2(ر 

.ت است

.واهيد شد

.كند حبت مي

داد؟

به كالج چه گفت؟
 

س درست كرده بود

 كند

.كند

ك يا چند منطقه از

توانند باذ بودن مي

آيد كسطحي باال مي
قرار بگيرد، تراز آب چ

كي بايد مطالعات زم
هاي فيزيكي وژگي

4تا  2د   برابر

ي با منشأ زميني اس
 .ندوي هست

هيماليا، هر روز شا ـ

ز

خ ها كارمنداني مي ت

ه بهترين ترتيب در

Remembe درست

ه داريد و موفق خو

صح.............. ر مورد 
 كند ي

اش را تغيير شخصي
 .كند كز مي

قبل از وارد شدن ب
.شناخت نام نمي

هايي كه براي كالس
.دهند ش مي

. .................
ك علمي صحبت مي

R گويد؟ چه مي
ك افتد ضبط مي مي

واصي چيست؟
.بود تغيير كرد

  ..................... . ه
دافش كار كند

ين است كه در يك

ه علت غيرقابل نفوذ

حفر شود، آب تا س
ر زير سطح زمين قر

هاي خشكينند سازه
هاي دريايي و ويژن

پيدا كند و به حدود

عنصر جزئي اساسي
ه حاوي كانسنگ رو

ـربند لرزه خيز آلپ

.ست است
ه بسياري از شركت

.ست است
مات و مفهوم جمله

.ست است
er thatهوم جمله 
.ست است

شه فكرتان را باز نگه

:درك مطلب
.ست است

ن متن، نويسنده در
ها استفاده مي الگ

.ست است
شخ  ه نويسنده بالگ

ضوعات خاص تمرك
.ست است

ده در مورد بالگ ق
شت اما آنرا به اين

.ست است
ه ده در مورد بالگ

ة يادگيري را افزايش
.ست است

...ده، در اين متن، 
قش خود در پروژة

.ست است
ROVده در مورد 

را كه زير آب اتفاق
.ست است

ويسنده در مورد غو
ش زماني كه در آب

.ست است
تأثير سفر، نويسند
د كه در راستاي اهد

.ست است
چرخة ويلسون، اي

 

.ست است
موادي هستند كه به

.ست است
بخواني تحت فشار،

كند و اگر دوران مي
.ست است

هاي دريايي مانسازه
بايدبه جريان) زميني

.ست است
رايد بسيار افزايش

.ست است
فلزي مهم و يك ع
وبي آهكي است كه

.ست است
قرار گرفتن در كمر

www.sanjeshse
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شخصي به نام

سارها نمايش

4با دو رقم 

P(A | B)

P(A) = 2
6

P(A B)

ationgroup

.كنديدا مي

شدت را ش. ر است

ها و موقعيت كانسي

P( , ) =4 ، فقط3

P(A B)
,P

P(B)
= 

, P(B)= =2 1
6 3

) P(A) P(B= +

و ارتفاع كمتري پي

د، شدت هم بيشتر

.تر استگ

خوردگيو چين) هال

24تعداد  4ك رقم 

1
28


/P(A B) = 6 

P(A B)
3
4 

B) P(A)P(B)−

)دوازدهم( 

ط آتشفشان، شيب

لرزه بيشتر باشد مين

.نامندي

غربي دارد .ـ

ي نفتي ايران بزرگ

.ي منظمي دارد

گسل(ها ت شكستگي

فقط با يك. ه شود

=ل مطلوب 5
8 14


تان باغ

/, P(B) =6 8

) = × = =1 3 1
3 4 4

)

8

علوم تجربيشي 

تر باشند، مخروطوان

ه خرابي ناشي از زم

شيب سطح گسل مي

.هند است

شاء راستاي شرقي

هاانه از همة ميدان

دارد، توالي رسوبي

ها، وضعيتسني آن
.كنندي

, , ,1 2 3 محاسبه 4

C( , ) =5 احتمال 2

تمام درخت. شود مي

/= 25

اترياضي

گروه آزمايش

شوند، رون خارج مي

هرچه. كنندده مي

سازد، را شيافق مي

آتشفشان ايران سه

مش بي دارند و گسل

رداشت و توليد روزا

و عظيم گاز در خود

ها، روابط سحي سنگ
ي نقشه مشخص نمي

×3

4و 4رقمي با ارقام 

= الت مساعد  1

م  ها تنظيم ها داده ن

.اند قل از هم

P

ر

تشفشانه از دهانة آ

صطالح شدت استفا
.طبقه است

سطح گسل با سطح

تريناست و غربي

تايي شمالي ـ جنوب

قابل بر ةدرجا، ذخير

و ران كه منابع مهم

س و پراكندگي سطح
ها را رويانيميايي ك

!4جايگشت  = 72

تعداد اعداد سه ر. ت
+24 9

C( و تعداد حاال 8,

.هاست سم رنگ

تند كه در مورد آن

ي پيشامدهاي مستق

.ستند

/P(A B) = 6 

.ست است
هايي كه)گدازه(اب 

.ست است
لرزه از اص يك زمين

ط 12شامل كرده و 
.ست است

9 اي كه سدرجه
.ست است

شفشان ايران تفتان
.ست است

نايبند و تبريز راست
.ست است

هواز از نظر ذخيرة د
.ست است

اير در شمال شرقي
.ست است

شناسي، جنسمين
ي نوع و تركيب شيمي

.ست است
ج 4حالت و بقيه در 

.ست است
به يكان ثابت است

9=پس  3× 33
.ست است

,اي  مونه ) =2 28

.ست است
ها متغير كيفي با اس

.ست است
افراد يا اشياء هست

.ست است
شروط داريم

P(A | B) = =6
8

.ست است
ه و يك تاس داراي

.ست است
مستقل از هم هس

/ /+ −6 75 45 
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y

x = پس  2

x

x

n

cv
x

=

Σ
σ =

σ= =

2
4
 


g(x) = −2

y lo= +2

sin x− 21 2

x

y tan x

lim tan
π→

=

4

2
2

f (x)
′ = 


ationgroup

+ها   =25 39 88

i

/

x

=

− =

= =

2
2

5

136
4

3 65





, f (x
f (x)

−
+

9
3

og ( x )− 2
2 1

x sin x+ + =3 1

x

x = ±∞2

x x

a x

− ≥
≤

2 3 1
1

π

قسيم بر تعداد آن

− =26 5 34


x) g(x)≥ 

log ( x )− =2
2 1

sin=  22

a( ) b + =1 1

)دوازدهم( 

x

جمع تمام داده تق

− = =25 9 3

) , g(x)< ≥2 2

y x= −  −2 1

x sin x− −3 2

, a ( )− = −1 3 2 1

9

علوم تجربيشي 

+7
ميانگين برابر2

3

−2 3  

yx x−= 2 22

xه  ≤ 2

sin x= 

.بر باشند

− 3

گروه آزمايش

/برابر 
+ =8 7 52

yx ( )= −2 11 24

f (x)− با دامنه 1=

= − 1
2

xر نقطه  = برا  1

, , , ,5 6 7 7 ميانه 8

.ست

=xس −1 4 22

x k
π= π +2 3 2

.است

.ل شده استشكي

ق چپ و راست در

.ست است

,شوند  , ,8 9 1 12

−8 

.ست است

.ست است

]مطلوب  , )−1 اس 2
.ست است

x = −1 4 پس22

.ست است

πره مثلثاتي  π±2 3

.ست است

tan x2 برابرπ
ا2

كل از سه قطعه تشك

.ست است
ته باشد، ثانياً مشتق

bو  = −1
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.كسر است

قائم ه خط

د تابع داراي

 سال يازدهم

.كنديم مي
 سال يازدهم

سانترومر 23

دهمسال ياز

سال يازدهم

ميني ذخيره

 سال يازدهم

 سال يازدهم

يادي تخمك

سال يازدهم

ationgroup

ه مضاعف مخرج

=3 4 معادله32

ت وارد منفي شود

.شودارد مي
100و  99فحات ص

ووسيت اوليه را تنظي
108و  104فحات 

كروموزومي nهاي 

109و  108فحات 

.جنين نقش دارند
110صفحة 

زمة زيرزميني سيب

122صفحة 

129و  122فحات 

دان، يك يا تعداد زي

131و  130فحات 

يشهر 2عني عدد 

3ط مماس برابر

بع از حالت مثبتتا

ي به درون ميزراه و
ص

بندي بالغ شدن اون
صف

هستة همة اين سلول
.ته قرار دارند

صف

ه جفت در تغذية ج

مواد غذايي در ساقة

صف

درون هر تخمد. شد

صف

)دوازدهم( 

y ( )′ =2

يع. كند ميل مي

y′ شيب خط =

گر عالمت مشتق ت

غدد پيازي ميزراهي

چرخة تخمداني زمان

ها كه درون هسسپرم
ها خارج از هستيول

ت با تبديل شدن به

م. يابدوم تكثير مي

اي باششايد تك لپه

10

علوم تجربيشي 

y′ = =، پس 3 4

+ر به سمت 

x
x

x
+ = 3

22

y′ > −

اگ. نيمم است مي
.سيسمم دارد 

ترشحات غ. ده است

چ. كندني را آغاز مي

اووسيت ثانويه يا اس
سانتري. اتيدي باشند

هاي تروفوبالستخته

طريق ريزو زنبق از

.توجه كنيد

دانة نهاندانه. يابدي

شناسيست

گروه آزمايش

x.است x−23 4

پس مخرج كسر

x. است 4)
3
2

x x− + −23 1 8

ت شود تابع داراي
نيمم و يك ماكس مي

پروستات يك غد. ود

يكول چرخة تخمداني

ها هستند ياگويچه
ماتيدي يا تك كروما

ياخ. آيندوجود ميبه

گل. شودبديل مي

زنبق و ريشة پياز ت

ردة رسيده تمايز مي

زيس

xع در نقطه  = 2

.عدد منفي است
aر نتيجه  = −4

,س در نقطه  )8

y x+ =3

x>  −28 3 1

b

ت منفي وارد مثبت
م 2كل پرسش تابع 

شوها ميماي بيضه

سي بيش از يك فولي

درون لولة فالوپ يا گ
ت هر كدام دو كروم

وني بالستوسيست ب

گرفته شده است، تب

هايبه برگ. ستند

تقسيم ميتوز به گر

.ست است
M مشتق تابع برابر

.ست است
x صورت كسر

x ax b+ در 2+
.ست است

مود بر خط مماس

y − = 28يا 8−  

.ست است

x + < 8 

b a− = − =42 3
.ست است

شتق تابع از حالت
با توجه به شك. ست

.ست است
ها سبب تنظيم دمگ

.ست است
ن، در هر دورة جنس

.ست است
وز دصل از تقسيم مي

ها ممكن استوموزوم

.ست است
اي دروز تودة ياخته

.ست است
 گياهي كه از آن گر

.ست است
اي هسياهاني تك لپه

.ست است
دة نارس بارده، گر

.د
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 سال يازدهم

سال يازدهم

 سال يازدهم

 سال دوازدهم

- ساخته مي

- ساخته مي

سال دوازدهم

 سال دوازدهم

 سال دوازدهم

سال دوازدهم

.د
 سال دوازدهم

AO BO×
Dd Dd×

× =4 3 12

لوب نيستند،

سال دوازدهم

.گامت است
سال دوازدهم

 سال دوازدهم

سال دوازدهم

ationgroup

.رالدپسين ندارند
135و  120فحات 

.زند
146و  140فحات 

148- 147- 146ت 

س 13و  12و  11ت 

سط چند دنابسپاراز
الف جهت دوراهي

س 12و  11صفحات 

س 18و  17صفحات 

س 32و  27صفحات 

س 34و  31،  23ت 

آندوپالسمي ندارند
س 35و  34صفحات 

O AB AO +
DD Dd + +

 نوع ژنوتيپ 12

هاي نامطلفته دگره

س 41و  40، 39ت 

يك عدد و يك نوع
س  56و  43صفحات 

س  51و  50،  49ت 

س 12و  11صفحات 

نند لوبيا و ذرت سر
صف

اندازرا به تأخير مي
صف

صفحات

.هاستوكلئوزوم
صفحات

تة جديد ديگر توس
ت و درگيري برخال

ص

ص

ص

.ود
صفحات

ها شبكةپروكاريوت
ص

BO OO+ + 
+ddفنوتيپ   

× =4 2

ي نهفهاكنند دگره

صفحا

يك ل نهايي هر ميوز،
ص

صفحات

.خالص شود
ص

)دوازدهم( 

گياهاني مانن. كندمي

هاي هوايي گياهي

كردن هيستون از نو

ك دنابسپاراز و رشت
ها در جهتي از رشته

.ت

شووپالسم توليد مي

پ. گيرندده قرار مي

چهار نوع فنوتيپ  

و نوعع ژنوتيپ و د
8نوع فنوتيپ 8

دو نوع دگره بروز ك

در زنان محصول. ند

.طعي نيست

هاي ناخش ژنوتيپاي

11

علوم تجربيشي 

د نمست كه گل تولي

جديد، پيرشدن اندام

.گياه است

آنزيم هليكاز، جدا ك

ي جديد، توسط يك
ر هر دو راهي يكي

م كامالً پايدار نيست

هاي آزاد در سيتوم

كنندوي جايگاه فعال

هار نوع ژنوتيپ و چ
سه نوع

ند توسط بيش از د

كننپدر دريافت مي

وجود دارد ولي قط

ايط ديگر سبب افزا

گروه آزمايش

س گياهي آوندي است

هاي جدايجاد ياخته

هايحشره به كرك

هاي آيكي از نقش

هايزي يكي از رشته
در. شوندساخته نمي

.شوندمي

ساختار سو. ندارند

مراز توسط ريبوزوي

ها هستند و رويوت

چه

تواننك جايگاهي مي

را از yن وابسته به 

صوالت كم و بيش

كاهش و يا در شرا

سرخس. سين ندارند

نامند كه بازا ميقه

گوشتخوار، برخورد ح

.ستون وجود ندارد

دو راهي همانندساز
چندين دنابسپاراز س
الف جهت ساخته نم

اين ساختار صفحه

.ن رونويسي است

پلي RNA. ي ندارد

رونويسي در پروكاري

صفات تك. ار دارند
.باشند

پسران ژن. دهدخ مي

ن تغيير عملكرد محص

توانند سببطي مي

.ست است
چندساله، سرالد پس

.ست است
هاي ساقرا هورمون

.ست است
هاي گياه گون برگ

.ست است
هاي هيسها، پروتئين

.ست است
در هر د. يبوز ندارد

هر رشته توسط چ
اً هر دو رشته برخال

.ست است
پپتيدي هموگلوبين

.ست است
نويسي، جايگاه پايان

.ست است
نوكلئازي از، فعاليت

.ست است
كننده محرك رعال

.ست است

.ست است
قرا 1وي كروموزوم 

زا يا نامطلوبماري

.ست است
رخ 1در كاستمان 

.ست است
هاي يادشده امكانش

.ست است
يرتصادفي در شرايط
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سال دوازدهم

سال دوازدهم

پروتون را از

سال دوازدهم

سال دوازدهم
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