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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  لة اولـمرحـ  دوازدهمسنجش 

)11/8/1397(  
 )دوازدهم( تجربيعلوم   

  

  :باشد ه مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهد 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   شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از نظرات ارزشمند  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  4آزمــــون   
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 @sanjesheduc

داراي نشان

مهر و مهر

)آراييواج

ايهام: نگران

»4«ز بيت 

هوممين مف

ationgroup

د: وسيم) (ن، راه

)2بهشت گ ) 1

و: كرار شده است

) (استعاره: ن باش

.محذوف است

همين مفهوم از. 

هم. ر خداوند باش

.د

.د

)شش

چاره، امكان: روي(

)آل احمد جالل: 

گ. شودفت مي

تك» ز«ع دوم واج 

اي كبوتر نگران) (

.يك تلفظي است

عل به قرينة لفظي

.اي بياوردو بهانه

و نيز شاكر و ذاكر

.شودي

شوددريافت مي» 

شوددريافت مي) 1

)دوازدهم( 

بخش: دهش) (تف

تالش، رفتن ،) (

)فرا رسيدن

)خسرو

:زدهارزيابي شتاب

ياف) ناقص(مسان 

در مصراع.) (ب دارد

.هين، تناسب دارد

يكشمند و عناص ر،

.است

فع ]كني[و جواني 

وندي=  

رگاه خداوند عذر

براين اي انسان تو

دريافت مي» 4و  2

2«مفهوم از بيت 

1(مفهوم از بيت 

2

علوم تجربيشي 

ميان دو كت: غارب

وجوي چيزي،ست

دن، قدم نهادن، ف

سي

.ت

داستان: وجداني

ا) (محمدبن منّور

جناس ناهم» 2«

ه با تفسير تناسب

مرغ و كبوتر و شاه

هوش) 4فظي است 

فعل اسنادي» شد

و گر عاشقي كني

يتي و ستايشگري

در عبارت، در در

دهند؛ بناسر مي

1،2«وم از ابيات 

.شود

همين م. گي است

و اليوصف، همين

دبيات فارسي

گروه آزمايش

غ) (چهارپا، ستور: 

ست آوردن و جس

آمد: قدوم. (ه است

سور و عرو) 4گ

غلط آمده است» ر

عبدالحسين) (مه

:اسرارالتوحيد) (ي

.شده است

در بيت. جود دارد

آيه كه - 2نشانه  - 

نام پرنده كه با م) 

و نوبخت، يك تلف

ربط» و

ش«) 1در گ . ست

ا. ي محذوف است

مسئوليبي) 4گ 

خاطر كوتاهي د

كر حضرت حق را

همين مفهو. است

شحق دريافت مي

خوارگد اهل شراب

و. ف نيست يدرك

زبان و اد

:بهيمه) (خوگرفته

دسبراي بهصدي 

غلط آمده» قدوم«

مستور و پنهان) 

ل، دنائت و محظور

سفرنام: صرخسرو

وسوي گرمارودي

برگزيده» االنبياءص

وج) تام(همسان 

1: آيت) (تشبيه

)2دوباره ) 1سب 
)ن

بلندگو) 2گ . ت

)جهش ضمير( 

واو«ها ساير گزينه

آمده اس» رفت«ي 

عل به قرينة معنوي

وندي= هماوازي 

به) سعدي(بنده 

دات و كاينات، ذك

هاد همة گشايش

زاق بودن حضرت

مجري قانون خود

قابل توصيف) خدا

.ست است
خ: مألوف: (هاواژه

.ست است
كت به سوي مقص

)كناره، كنار: رف
.ست است

«كلمه معني واژة
.ست است
)3گ ض و انصراف 
.ست است

 شاوندي
.ست است

امل«شده، امالي 
.ست است

نا) (اتاق آبي: هري
.ستست ا

مو: بر شاخة ترنج
.ست است
قصص«ر از كتاب 
.ست است

جناس» 4و  3، 
كمند) 4

.ست است
:تو مانند آيه است

.ست است
ايهام تنا: باز) (بيه
ناراحت و نگران) 2

.ست است
د يك تلفظي است

.ست است
بخشد اتر ديده

.ست است
تندخويي، در س و 

عطف
.ست است

در معناي» شد«
.ست است

منادا و فع ]هستم
.ست است

ه) 3وندي گ= ي 
.ست است

استبهتر : سؤال
.شود

.ست است
همة موجود: سؤال

.شودريافت مي
.ست است

صبر، كليد: ت سؤال
.ست است

رز» 3و  2، 1«ت 
.ست است

و ممحتسب : سؤال
.ست است

(معشوق : ت سؤال

www.sanjeshse

درس 2گزينه  
معني درست

در 3گزينه  
حرك: پوييدن(

طر) (پيامبري
درس 4گزينه  

در اين گروه ك
درس 1گزينه  

اعراض) 2گ 
درس 2گزينه  

و خويش قرابت
در 3گزينه  

در متن داده
درس 4گزينه  

سهراب سپه(
درس 1گزينه  

پيوند زيتون(
در 3گزينه  

عبارت مذكور
درس 2گزينه  .

،1«در ابيات 
4باز گ) 3گ

درس 4گزينه  .
روي خوب ت(

درس 1گزينه  .1
تشب: مرغ دل(
نگريستن) 1

در 3گزينه  .1
هنرمند) 1گ 

درس 4گزينه  .1
گر خداوند امر

درس 2گزينه  .1
وجور) 2گ 

واو ع
درس 1گزينه  .1

:4و  3، 2گ 
در 3گزينه  .1

با تو[سعدي 
درس 2گزينه  .1

نابينايي) 1گ 
درس 4گزينه  .1

معني بيت س
شدريافت مي

درس 1گزينه  .2
مفهوم بيت س

در) 1(از بيت 
در 3گزينه  .2

مفهوم عبارت
درس 4گزينه  .2

از مفهوم ابيات
درس 2گزينه  .2

مفهوم بيت س
درس 1گزينه  .2

مفهوم عبارت

erv.ir
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ـ محبت) ه

)حاظ نشده

علي... كيد 

)أ و مرفوع

)ضمير الواو

)نيست

ationgroup

رجمه لحاظ نشده

). ندارد

(

)لحاظ نشده

در ترجمه لح» ةهر

، انسان ـ تأك)ست

مبتدأ: ص(» ةختلف

فاعله: ص(» هيم

از اوزان مبالغه( ةآلل

»إنّ

).يست

در تر» يقاتلون«

بارت عربي وجود

)تفاوت ساختار(د 

در ترجمه» منها«

ظاه«كلمة (ست ـ 

مير اضافي زائد اس

مخ«وصوف و صفته 

ابراه«ـ فاعله ) »م

أو اآل ةللوسيل ةمبالغ

.

.ت

إ«كند با  فاوت مي

)دوازدهم( 

.شودي

ني» لكنّ«معادل (

فعل(، )ساختارت 

در عب(بوده است 

نجات يابد... ودش 

«(، )فاوت ساختار

، بوجود آمده اس)ده

ضم(، دينه )اختار

).ت

ـ مو) خبر و مرفوع

األصنام«لموصوف 

مـ اسم ) زن تفعيل

زينه صحيح است

.ست

.نه صحيح است

.د

آمده است» نّ، لكنّ

كه از نظر معني تف

.گزينه آمده است

3

علوم تجربيشي 

دريافت مي» 3«ت 

(ـ كه ) ت ساختار

تفاوت(ـ اهللا است 

،)جمه لحاظ نشده

، رها شود ـ خو)ر

تف(ـ آسمان را ) ت

ترجمه لحاظ نشد

تفاوت سا(يد لها 

جنُّب، مصدر است

:ص(» أنواع«صوف 

و تابع لل ةصف: ص

تعليق من وز: صدره

اين گز» ةفجأبارد 

ن گزينه صحيح اس

اين گزين» ...و  ةجر

.

آيد ل از عشرات مي

إنّ، كأنّ«ي ديگر 

هم آمده است، ك

كه فقط در اين گ

زبان عربي

گروه آزمايش

وم از بيتمين مفه

تفاوت(است .... روز 

ـ)ي وجود ندارد

در ترج» الشعوب«

تفاوت ساختار(از 

أدق نيست(ابرها 

در» مدننا«ضافي 

.شد 

)گرفتم

ـ مرّ) نيست

، اُمور ـ آثار، تأكي

تج: ص(ـ تجنَّب ) 

و تابع للموصو ةصف

ص(، مضاف اليه )ل

مص: ص(ل وزن تفع

حار إلي المكان الب

اين» له حتي اآلن

الحنجرف و الحلق و 

.زائد دارد) ا، ن(ف 

معطوف آحاد قبل

هاي ده،اما در گزينه

»أنّ« اين گزينه

آيد، قبل خود مي

ز

هم. كشنده است

آگاهي نداريد ـ ر

يد در عبارت عربي
)ختار

«(هايي  د ـ تمدن

ند ـ تنها خودش

دار كرد ـ ابرهايي،

ضمير اض(ده بودم، 

شايد ـ زياد نمي

در مدرسه پس گ

أدق(عوب ـ عبور 

)تفاوت ساختار( 

)مذكر سالم نيست

)تُشاهد

ـ)سمك، مذكر: ه

اسم مفعول: ص(ل 

مصدره تعلّق من: ـ

جوا من المكان الح

الج فعال لعلي ع

لألنف... ض يصيب 

ينه است كه حرف

در اعداد م) شرون

بالفعل نيامد ةشبه

همز آمده اما در

ي رفع ابهام از ماق

.ست است
لمثل صبر، تلخ و

.ست است
،)زائد(همان : يب

.ست است
اين قيد(فقط : يب

تفاوت ساخ... (كه 
.ست است

اند تأكيد كرده: يب
.ست است

كرد مي پچ پچ: يب
.ست است

ابرهايي، پديد: يب
.ست است

شنيدم ـ شنيد: ب
.ست است

ـ: يب روشن شود
.ست است

آن را: ص(گشتم 
.ستست ا

هذا، دين، شع: يب
.ست است

علي... تؤكّد : يب
 )تار

.ست است
القرابينِ، جمع مذ

.ست است
ص(ـ تَشاهد ) ت:

.ست است
مفرده: ص(مؤنث 

.ست است
ـ اسم فاعل) مذكر

فعول به
.ست است

ـ) فاعل: ص(ول به 
.ست است

أن ال يخرج«بارت 
.ست است

لم يحصلوا«بارت 
.ست است

الزّكام مرض«بارت 
.ست است

در اين گزي» قطع
.ست است

و عش ةثالث: ص( ةث
.ست است

مشگزينه از حروف 
.ست است

با كسر» إنّ«ها  ه
.ست است

براي» لكنّ«بالفعل 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .2
امفهوم ضرب

در 3گزينه  .2
ترتيب خطاها به

درس 1گزينه  .2
ترتي خطاها به

دارد، به آنان
در 3گزينه  .2

ترتيب خطاها به
درس 1گزينه  .2

ترتيب خطاها به
درس 4گزينه  .3

ترتيب خطاها به
در 3گزينه  .3

ترتيب خطاها به
درس 1گزينه  .3

ترتيب خطاها به
درس 1گزينه  .3

به مدرسه برگ
درس 1گزينه  .3

ترتيب خطاها به
درس 2گزينه  .3

ترتي خطاها به
تفاوت ساخت(

درس 4گزينه  .3
:ص(القرابينَ 

در 3گزينه  .3
 أنت: ص(أنت

درس 1گزينه  .3
،ةسمك: مفرده

در 3گزينه  .3
م: ص(مؤنث 

مف» إبراهيم«
درس 2گزينه  .4

مفعول أو مفعو
درس 1گزينه  .4

با توجه به عب
درس 2گزينه  .4

با توجه به عب
درس 2گزينه  .4

با توجه به عب
درس 4گزينه  .4

انق«فقط فعل 
درس 1گزينه  .4

الثثعشرون و 
درس 2گزينه  .4

فقط در اين گ
در 3گزينه  .4

در همة گزينه
در 3گزينه  .4

حرف مشبه ب
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ه حق خلق

1و زندگي 

1و زندگي 

1و زندگي 

1زندگي و 

1و زندگي 

1و زندگي 

1و زندگي 

1و زندگي 

1و زندگي 

1و زندگي 

1و زندگي 

1و زندگي 

1و زندگي 

1و زندگي 

وسته بر آن

1و زندگي 

ationgroup

ها را جز به يم آن

دين 15صفحه 

.صلي شود
دين 16صفحه 

.باشد مي» 
دين 17صفحه 

دين 24صفحه 

.خويش قرار داد
دين 25صفحه 

دين 26صفحه 

دين 28صفحه 

.دارند  حقيقي
دين 35صفحه 

دين 35صفحه 

دين 38صفحه 

دين 45صفحه 

دين 48صفحه 

دين 46صفحه 

دين 55صفحه 

شود و پيو ته نمي

دين 55صفحه 

.ند

به بازيچه نيافريد

سيدن به هدف اص

»هللا رب العالمين

.يت است

سئول سرنوشت خ

.رد شيطان است

هان ديگر زندگي

.مايد

«  

نسان با مرگ بست

)دوازدهم( 

.خطاست

ها متضاد گر گزينه

هاست را ب آنين 

نبندد كه مانع رس

محياي و مماتي

دف خلقت عبوديت

و اختيار آفريد و مس

.است

دار ه بهشت باز مي

اند و در جه د مرگ

.معنا دارد

.مالً توجه كرد

.الهي است

فرم بي را بيان مي

»...الحاً فيما ترك 

دة برخي اعمال ان

مي

4

علوم تجربيشي 

خاين گزينه ) خد

در ديگ» و األبيض

و زمين و آنچه بي

اهداف فرعي دل

صالتي و نسكي و

و هد» هاست دانش

و ما را صاحب ارائه

خوردهسوگند » ر

دم را از رسيدن به

اوان به يادد كه فر

ي در جهان ديگر

»...يي ما نيست 

شدار پيامبران كام

 ر پرتو حكمتد د

ت ماجراي عزير نب

لعلي اعمل صا ون

ين معنا كه پروند

و معارف اسالم

گروه آزمايش

چرخ دور زمين مي

و ةو الكثر ـ سوداء

ها و ما آسمان«

دهد و آن قدر به

قل انّ ص«شريفة 

ي سودمندترين د

يعني خداوند م» راً

نفس سرزنشگر«ي 

انسان فرزندان آد

ان كساني هستند

ت و زندگي حقيقي

و حيات دنياييگي 

ن است بايد به هش

انگر ضرورت معاد

مردگان در قيامت

وت قال رب ارجعو

گ برقرار است بدي

فرهنگو

ت كه نور دارد و د

و ةـ القلّ ةآخريا و 

:فرمايد دخان مي

هدف اصلي قرار ند

خاطر خدا آية ي به

خودشناسي«: مايد

ما شاكراً و اما كفور

يعني» فس لوامه

دن و فريب دادن

ترين مؤمنا باهوش

ي كوتاه و گذراست

ي جز همين زندگ

دي انسان در ميان

بيا» ... قناكم عبثاً 

معاد و زنده شدن

ا جاء احدهم المو

دنيا، پس از مرگ

.ست است
اي است ستاره(عني 

.ست است
دني«زينه، كلمات 

.ست است
سورة د 38در آية 

.ست است
فرعي را به جاي ه

.ست است
بير دربارة زندگي

.ست است
فرم السالم مي عليه

.ست است
ا هديناه السبيل ام

.ست است
نف«ه عامل دروني 

.ست است
كه با وسوسه كرد

.ست است
ب: اسالم فرمودند

.ست است
ي هم چون خوابي

.ست است
زندگي و حياتي«: د

.ست است
عادت و شقاوت ابد

.ست است
فحسبتم انّما خلقن

.ست است
راي اثبات امكان م

.ست است
حتي اذا: فرمايد ي

.ست است
در عالم برزخ با

.دد

www.sanjeshse

درس 1گزينه  .4
با توجه به مع

درس 4گزينه  .5
جز در اين گز
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توشه براي

1و زندگي 

.شوند
1و زندگي 

.اند ه
1و زندگي 

ند و اعضا و

1و زندگي 

3و زندگي 

3و زندگي 

3و زندگي 

خداي يگانه

3و زندگي 

3و زندگي 

3و زندگي 

.د

ationgroup

يقيناً بهترين: تند

دين 58صفحه 

ش ديگر تبديل مي
دين 65صفحه 

ثبت و ضبط كرده
دين 66صفحه 

زن هر خاموشي مي

دين 67صفحه 

.ت
دين 7صفحه 

دين 11صفحه 

دين 11صفحه 

تي بردارند و به خ

دين 20صفحه 

.دارد
دين 21صفحه 

دين 23صفحه 

تر خواهد بو كامل

.ش اساسي دارد

.است

گفت دادند و مي مي

ها و زميني د سمان

ها را ث ي اعمال آن

ها مه بر دهان آن

ور هم مفهوم است

.شوند شكار مي

عبوديت

پرست ز شرك و بت

ف در آن چيز را د

حقيقي برساند ك

.ت

مشاهده در آن نقش

.ت

مبين ايدئولوژي

)دوازدهم( 

شد خبر م اده مي

ها و زمين به آس ن

اند و تمامي ها بوده

دهند و خداوند ب

با بيت مذكو. ست

ه سبب او پيدا و آ

افزايش  ←نياز 

دست از است كه

ي باشد حق تصرف

.ست

به سعادت د ما را

 آگاهي الزم است

شود و م ميده مي

ي مورد نظر نيست

شود و هدف، مي

هاي ديني

5

علوم تجربيشي 

زة سخن گفتن دا

و آسمان افتد ق مي

ه همواره مراقب آن

از مهلكه نجات

ازمند به ديگري ا

گيرند و به ز او مي

رك بيشتر فقر و ني

د از مشركان خوا

ركس مالك چيزي

در ربوبيت شده اس

و روشي كه بتواند

.زند

آ اشتن شناخت و

شاهدة مستقيم نام

.كند ات مي

ي ارزشي و اعتباري

.بول است

يم مكتب ناميده

ه معارف اقليت

گروه آزمايش

اگر به آنان اجاز: 

ه دوم قيامت اتفاق

ها، ه زندگي انسان

د تا شايد خود را
.كنند تن مي

ي موجود شدن نيا

خود را از» وجود«

در←خودشناسي

ن آغاز رسالت خود
.ت

گردد كه هر وم مي

اشد دچار شرك د

و د، انتخاب هدف

انداز ا به زمين مي

ن به آن هدف، دا

.دهند كيل مي

نمائيم، مش ت مي

ا اثبادارد كه آن ر

هاي ست كه هدف

طه با خدا مورد قب

دهي دبير انجام مي

فرهنگ و م

:ران خود فرمودند

ها در مرحله سمان

تند كه در طول ز

خورند د دروغ مي
روع به سخن گفت

نباشد، برايودش 

«تمام موجودات

افزايش خ: ه است

له و سلم از همان
الّ اهللا مؤيد آن است

مفهو» ...من ولي 

ند خالق معتقد با

تر باشد و صحيح

جان خود، خود را

يزي، براي رسيدن

هاي مكتب را تشك

ا را درك و دريافت

حكيم و مدبري د

ودن هدف اين اس

ت، انسان در رابط

ر اساس عقل و تد

.است ست
السالم به يار عليه

.ت

.ست است
ساختار زمين و آس

.ست است
فرشتگان هست» ن

.ست است
روز قيامت سوگند
به اذن خداوند شر

.ست است
كه وجودش از خو

.ست است
يعني. هستي است

.ست است
سان و خدا اينگونه

.ست است
صلي اهللا عليه و آله
و عبارت ال اله االّ

.ست است
مالهم من دونه«

.ست است
تدبير جهان به چن

.ست است
تر بيني ما عميق ن

.ست است
خطر و صيانت ج

.ست است
ري ب هدف و برنامه

.ست است
ه ايدئولوژي، پايه

.ست است
ها حواس خود آن

.ست است
طبيعت ماورائي،

.ست است
بو» واقعي«يد بر 

.ست است
سي الهي، انسانيت

.ست است
به ارادة خود و بر
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.كنيم مي

2درگزينه 

.بيان كند

ationgroup

خود را شناسايي م

د بهترين جواب

.سن قائل هستند

تر مالتش را واضح

جهان پيرامون خ

.هد

.شود مي

.كنيم فاده مي

هاي موجود گزينه

wh درست است.

ري براي افراد مس

.سم

لماتي بود كه جم

)دوازدهم( 

ري از طبيعت و

.ست

.ست

ده را تشكيل مي

آن مكتب ناميده

استف whereاز 

راين با توجه به گ

hy didn’tست، 

قبل احترام كمتر

.است

ه به او نامه بنويس

نگار كه دنبال كل

6

علوم تجربيشي 

.وند است

آن چيزهاي بسيار

.كند ي مي

تضاد اقتصادي اس

حيات جسماني اس

بيني آن مكتب ن

.شد

.يست

شناسي د، انسان

.د

كند جا اشاره مي

بنابر. مارش است

ه زمان گذشته اس

.د و زير گريه زد

وانان پنجاه سال ق

سنگين  ليم خي

كنم بايد دوباره ي

اش خيره شد، ا ه

انگليسيزبان 

گروه آزمايش

آن در برابر خداو

.مطرح است

اي است كه با آ ده

واه آن را شناسايي

سير قهري خود، ت

.سازد

مگي مربوط به ح

.شود مي

داشته باشد، جهان

باش عالم قدس مي

 در صد، مادي ني

هاي او، وجود دار

ن انسان نفوذ كند

ي كه به محل و

اسم غيرقابل شم

كه hadرساند و  ي

اما ناگهان ايستاد

وز نسبت به نوجو

هاي مادرم گوش. 

فت نكنيم، فكر مي

ت طوالني به قهو

ز

ب، ارزيابي موضع

ر تشخيص نظم م

راه روشن و ساد

طبيعت، خواه ناخو

حرك تاريخ در مس

س راده يا انسان مي

ي وجود انسان، هم

ني، روح ناميده م

به جهان هستي د

ست كه وابسته به

.تعريف است

.ي خدا است

است، انسان صد

نسان و استعداده

و پود، روح و روان

رت بعد از جاخالي

.است 1ن گزينه 

ا milkجمع و 

ل انجام كار را مي

داد بزند، ك بود

كه نوجوانان امرو

كنيد  دتر صحبت

ه جوابش را درياف

داد و سپس مدت

.ست است
ررسي يك مكتب

.ست است
يني و خارجي، در

.ست است
.چنين نيست
.ست است

ستقيم از حواس،
.ست است

خورد با جهان وطب
.ست است

ركسيم، عامل مح
.ست است

ركسيم تاريخ را ار
.ست است

وط به بعد حيواني
.ست است

نبه از حيات انسا
.ست است

هر مكتب نسبت ب
.ست است

سان همان روح اس
.ست است

باط با خدا قابل ت
.ست است

د، نتيجة فراموشي
.ست است

سان داراي فطرت
.ستست ا

در هر مكتب از ا
.ست است

تواند در تار ي مي

گرامر و لغت
.ست است

فهوم جمله و عبار
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كه دليل Bسمت 
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.ست است

وانيد يك كم بلند
.ست است

طي سه روز آينده
.ست است

ون درنگ جواب
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توان گفت ي
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.نيم

ديگر هستند و مي

.د

كن ري استفاده مي

د دور شدن از يك

كند اساسي ميير 

)دوازدهم( 

.ريم

.كردم ا قفل مي

مان حال استمرار

.د مفيد است

ها در حال د كشان

 گردش زمين تغيي

ي

7
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متحاني ديگر بگير

گشتم و در را رمي

.

كند از زم كيد مي

.آيند ل كمكي مي

.شويد ن مي

گير ها صورت مي

.گذارند

.ستند

 . .........

.است...... 

رش است و كهكش

گ د، بنابراين، محل

شناسي زمين

گروه آزمايش

ت و ما مجبوريم ام

بايد بر. فل نكردم

.ن مركز دنيا است

.دهند دامه مي

ست؟

ول مدت زمان تأك

صلي و بعد از فعل

تان باعث پيشرفت

ه يري و رشد بچه

گ اثر مي............... 

 . .
ارتباط با هم هس

................. . كه 

.......ها  باشند، آن
.م دهند

................ت، يك 

.گذارد ي

هان در حال گستر

كنند را عوض مي

رزشمندي نداشت

آوردم كه در را قف

ور بودند كه زمين

شان آموختن را ا

مدت عمر مهم اس

ه بر استمرار و طو

كه قبل از فعل اص

تن چيزي جديد

. ............
گي ه در مورد شكل

......ستند زيرا بر 

.................ست كه 
ضريب هوشي در

كند ك د كمك مي

.است............ 
بزرگساالن

ب كافي نداشته ب
وبي انجامرا به خ

در متن آمده است

 . ...
زندگي مان اثر مي

دهند كه كيه مي

ورشيد جاي خود

.ست است
ان هيچ نتيجة ار

.ست است
ناگهان به خاطر آ

.ست است
باوي مردم بر اين 

Cloze Test
.ست است

ش م در تمام زندگي
.ست است

آموختن در تمام
.ست است

all the tim كه
.ست است

يويد تكرار است ك
.ست است

وز، شما با آموخت

درك مطلب
.ست است

....پاراگراف اول 
ي در مطالعاتي كه

.ست است
يات اوليه مهم هس

ي و توسعه مغز
.ست است

تن اشاره شده اس
جه قرار گرفتن و ض

.ست است
ب كلمات به افراد
.مالت را بفهمند

.ست است
......متن در مورد 
ها و في براي بچه
.ست است

فراد در شب خواب
هايشان د فعاليت

.ست است
طور كه ب، همان

.ست است
..................متن، 

طور مستقيم بر ز

.ست است
اي نجومي نشان
.ل گسترش است

.ست است
نظريه زمين و خو
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گيري نتيجه

سن پديده= 

مداوم ايجاد

ر آينده دور

ورشيد فقط

ديگر يعني

مان مشاهده
زمستاني يا

دست بهادة 

K با يك بار

x (x −3 4

ationgroup

توانيم ن است، مي

.ند

=عمر  تعداد نيمه

طور م فقط به. رود 

دارد درو احتمال 

در سؤال آمده، خو

دو منطقه. شود ي

ساعت در آسما 2
ست يعني انقالب

شوند و ما ري مي

Kبار مثبت و 3ا 

) x (x= 3 264

سياره تا خورشيد

گوين آن عنصر مي

×عمر  طول نيمه

پوسته از بين مي

به گسترش است

.ست

ي اين مدتي كه د

درجه مي 43مكره 

4خورشيد حدود 
نيمكره شمالي اس

ها، فراو ر كارخانه

با Al. خنثي شود

.زمين نقش دارند

)(x )+ −8 8

)دوازدهم( 

كعب فاصله آن س

.د

عمر آ ل شود، نيمه

آيد و نه پ جود مي

به ستر اقيانوس رو

لسون ارائه شده اس

بنابراين در طي. د

كه براي هر نيمك. 

در قطب جنوب خ
ترين روز در ن كوتاه

شوند و سپس د ي

بار مثبت خ 4ي با 

ر تشكيل پوستة ز

)(x )+ 8  

8

علوم تجربيشي 

اره متناسب با مك

اند مين ظاهر شده

عنصر پايدار تبديل

وج وستة جديدي به

از هم هستند، بس

بار توسط توزوويل

تابد طان عمود مي

.دهد را پوشش مي
.هند

تابد، د ي عمود مي
ست در اين روز كو

بتدا استخراج مي

بار منفي 4د اين 

درصد، در 5حدود 

رياضيات

گروه آزمايش

دش يك دور سيا

p d∝ 2 3

زوئيك در روي زم

صر راديواكتيو به ع

نه پو. لغزند هم مي

در حال دور شدن

اولين) مرزها(ها  

السرط ه مدار رأس

66/تا  درجه ر 5
ده ه را پوشش مي

السرطان الجدي س
درس. جنوبي گويند

سان، از معادن، ا

كيل يك كاني بايد

ميكاها هر يك با ح

ر

ه مربع زمان گرد

d ∝2 38

پالئوزفر از دوران 

نيمي از يك عنص

وسي در امتداد ه

ورقه اقيانوسي د
.ود

 محدودة اين تكه

به) خرداد 31يا ( 
.تابد عمود مي

23/از عرض  ت 5
23/يك  درجه 5

شيد به مدار رأس
شب نيمكره ج مه

شنا ي توسط زمين
.شود مي

ست كه براي تشك
.هند

ها و مي ي، آمفيبول

.ست است
نون سوم كپلر كه

d d∝ 364
.ست است

يه در دوره كربونيف
.ست است
كشد كه طول مي
.ست است

.ست است
ورقة اقيانوي كه دو 

.شود ي
.ست است

ل درياي سرخ دو
قيانوس تبديل شو

.ست است
كره و بودن سنگ
.ست است

ط در روز اول تير
السرطان ع ار رأس

.ست است
ه در هر نيمكره ا
و سرد قطبي هر ي

.ست است
كره جنوبي، خورش
مه آن خورشيد ني

ل زمستان
.ست است

پس از شناسايي
ت كاال استفاده م

.ست است
بار منفي اس 4اي 

ده مل را انجام مي
.ست است

هاي رسي ين كاني

.ست است

.ود نيست
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AB O=
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3
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9

افزوده شود مقادي

باشدمي 3ت توان 

a 1− است پس

و شعا xالزاويه ائم

.برابر صفر است

ايسطح حلقه. ت

1=پس  2
3 5
 

=. ع است °6 

  .ست

ت

πبه هر كماني 

.ست است

.ست است

a− 42
به صورت3

.ست است

ax b x+ ≡ − −
.ست است

باشد وتر مثلث قا

هاحت

.ست است
به سر مقدار سود

.ست است
rو  rره  + است 2

r r
α = =

+
1  پ

.ست است
O متساوي االضالع

.ست است
18ن   درجه اس

.ست است

.ست است
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است2

x2  ياx π= 9
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.پاسخ دهند
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علوم تجربيشي 
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.كندطه قطع مي

x =   1−داريم

د هم نزولي، پس

x−π ≤ يا در ≥

x
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−

2

ت گذشته است ضا

هاي مامة پرسش

يافته استتشكيل

شناسيست

گروه آزمايش

x  نقط 4پس در

a b+ به ازاي

هم صعودي باشد

.است

≥ي است پس  π
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و از مبدأ مختصات

توانند به همو نمي

ماع چند دستگاه

زيس

2

,− π −π= 3
4 4

bباشد مي 1 = 3

تواندست پس مي

است پس نزولي

xsinع  صعودي2

مواره صعودي اس

x و ها قرار گرفته

.د صعودي است

ووديت هايي دارند

هر جاندار از اجتم

.ست است

,نظر ,π π3
4 4

.ست است
دار سينوس برابر

.ست است

.ست است
[ , ]−1 ثابت اس 2

.ست است
( , ]−∞  ثابت

.ست است
π− باشد تابع2≥

.ست است

توجه به شكل هم

.ست است
مواره باالي محور

.ست است

كل اول نزولي بعد

.ست است
علوم تجربي محدو
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پاية دهم 5

ationgroup

9صفحه 

0صفحه 

5صفحه 

0صفحه 

2شكل  34صفحه 

3و  32صفحات 

.كنندافت مي
6صفحه 

5صفحه 

6صفحه 

.ها داردن
2صفحه 

3صفحه 

5صفحه 

5و  54صفحات 

9و  58صفحات 

.رد

ص

.كنندح مي

كاهاي ديگر را آب

ستگي به بيان ژن

)دوازدهم( 

.زي توليد كرد

اي زيادي دارمينه

فقط مخاط ترشح

وليپيدها و ليپيده

.شودم مي

ها بسو شكل ياخته

.شود

.شوندض مي

11

علوم تجربيشي 

.ند

محصوالت كشاورز

الژن كم و مادة زم

هاهاي غدهياخته

يسيريدها و فسفو

.كندهان آغاز مي

ه روده است، انجام

و ن است، عملكرد

شنات تشكيل مي

ي شكمي منقبض

.يابدكاهش مي

گروه آزمايش

اكسيد هوا هستني

هاي مو تفاله چوب

سست است و كال

.وندشايجاد مي

.شوندروده مي

كنند ولي برخيي

دوازدهه، تري گلي

آميالز بزاق، از ده

ردان كه متصل به

مواد وراثتي يكسان

روژن و يون بيكربن

هايخلي و ماهيچه

واي درون شش ك

.اشند

ديي افزايش كربن

توان از ضايعات چ

نوع بافت پيوندي

نگام استفراغ نيز ا

ق يك مجرا وارد

كربنات ترشح مي

كنندة ليپيدها در

ها را توسط آدرات

ي معده يعني شير

وجود پر سلولي م

انيدراز، يون هيدر

اي داخي بين دنده

سة سينه، فشار هو

بامان دم، مؤثر مي

.ست است
فسيلي علت اصلي

.ست است
توتي و الكل را مي

.ست است
ها از نديوارة روده

.ست است
ي لولة گوارش، هن

.ست است
ده و صفرا از طريق

.ست است
ششي سطحي بيك

.ست است
كهاي تجزيهآنزيم

.ست است
شيميايي كربوهيد

.ست است
ي در بخش اصلي

.ست است
هاي بدن يك موه

.ست است
رد آنزيم كربنيك

.ست است
هايعميق ماهيچه

.ست است
افزايش حجم قفس

.ست است
در تنظيم مدت زم
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ية دوازدهم

فات به قند

ية دوازدهم

.ست
پاية دهم 7

نندسازي به

ية دوازدهم

ية دوازدهم

ية دوازدهم

ية دوازدهم

av

x
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s

=

=

= =
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3

2

4
2
4
2

ationgroup

0صفحه 

2صفحه 

پا 3و  2صفحات 

ل اتصال گروه فسف

پا 5و  4صفحات 

بيني نيسقابل پيش
صفحه

اند و چون همانده

پا 10شكل  10ه 

پا 12صفحه 

پا 12صفحه 

پا 13صفحه 

( )
m
s

− + =

=

3 23 2 4

2

F1

.شود

.د

ل قند و د، محل

رشته اين تساوي ق

بار تقسيم شد 3ه 

صفحه

=   

)دوازدهم( 

1 F2

.خالت ندارد

شهوادار جلويي مي

ن پوشينه وارد شد

گرفتن هيدروكسيل

در يك ر. م برابرند

6ين در   دقيقه

DN شودمي.

.شودي

12

علوم تجربيشي 

F3

ش مواد دخه گرد

هاي هوارد كيسه

بدون ده به باكتري

و ج، محل قرار گ

اي با همتك حلقه

بنابراي. شدندم مي
.شودوليد مي

.شوندي

NAشتة مولكول 

د ونمو تنظيم مي

t برابر است.

فيزيك

گروه آزمايش













وع تنفس دستگاه

ها شده و از آنجاش

دار كشته شدشينه

و تن اكسيژن قند

اي و تاي دو حلقه

2 دقيقه تقسيم
تو DNAمولكول 

ة مكمل اضافه مي

ب گسستگي در رش

سه به مراحل رشد

tة صفر تا  s= 2

در اين نو. ي دارند

ر عقبي وارد شش

تي از باكتري پوش

ب، محل قرار گرفت

بازها اي تعدادشته

ها در هر باكتري
م 8س از سه نسل، 

ها به انتهاي رشتة

در هر رشته سبب

ها، بسدر يوكاريوت

ت متوسط در بازة

.ست است
د پايان تنفس نايي

.ست است
هاي هواداركيسه

.ست است
گريفيت، مادة وراثت

.ست است
صال باز آلي و ب

.ت

.ست است
ي دو رش DNAل 

.ست است
مزلسون و استال،
حفاظتي بوده پس

.ست است
دسازي نوكلئوتيده

.ست است
د فسفودي استر

.ست است
ي همانندسازي د

.ست است
ط با بزرگي سرعت
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.ي است

m

اي ا شتاب لحظه
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.
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 =2
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t2تاt1در بازة 

جايي ان برابر جابه

vودار  t− برابر

.جايي است ر جابه

.ه برداري هستند

cm31 

.ست است
ي كه دو متحرك

.ست است

.ست است
ودار سرعت ـ زما

.ست است
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خط مماس بر نمو
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