
  

  
  
  
  
  
  
  

يازدهمد و     تجربي هم 
  

  سؤال  1100داراي   
  آزمون 6شامل  دوره 
 2 مبحث آزمون جمع از  دهمهاي  بندي   سال 
 2 مبحث آزمون جمع از   سال يازدهمهاي  بندي 
 2 مبحث آزمون جمع از  يازدهمهاي  بندي  دهم و     سال 
 تشريحي پاسخ   همراه با 

  
 150 سؤال فارسی 
 150 سؤال عربی ـ زبان قرآن 
 150 سؤال دین و زندگی 
 150 سؤال زبان انگلیسی 

 20  شناسی زمینسؤال 

 120  ریاضیسؤال 

 120 شناسی سؤال زیست 

 120 سؤال فیزیک 

 120 سؤال شیمی 

  
  هيئت مؤلفان مؤلفان:

درس جمع وهاي  بندي    اختصاصيعمومي 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

يازدهماختصاصي  عمومي و هاي  بندي  درس جمع  عنوان كتاب: <<    تجربي دهم و 
  چي كاظم قلم  ريزي آموزشي: برنامه <<

 هيئت مؤلفان    مؤلفان: <<

محمدي  مدير توليد: << منصورخاكي -الهام  غياثي-فاطمه    زهراالسادات 

  مريم صالحي  مدير مستندسازي: <<

محمدي  سازي:مستند << مظفري- فاطمه  زارع  -  پريا  مؤمني  –سامان راستروان  -وحيد  رحيم خانلو  –مهدي    حميدرضا 

سليمي  درفكي  -  پارسا  منصوري  –علي  خلفائبان –احمد    نگار 

  سارينا كشوري  آرا: صفحه <<

  فرشيد حيدري  :طراح جلد <<

  رحلي  قطع: <<

  اول  چاپ: <<

  چكاد چاپ  : چاپخانه <<

  جلد 5000  تيراژ: <<

  چكاد چاپ  ليتوگرافي: <<

  ريال   قيمت: <<

    شابك: <<

  

 بندي جمعهاي بر مجموعه كتاب



  
  
  
  
  

  
  
  

   تيراژتيراژ    سالسال  چاپچاپ  
  5000                                                                    13961396اول                                     اول                                                                                               

  
  

  
  

  ها: بندي، گزينش و حذف و اضافة سؤال همكاران براي اولويت
  فراهاني  علي ونكي –پويا شمشيري 

  :ويراستاران
  ـ محدثه قرآني ـ آناهيتا اصغري فريده هاشمي –آذريان  نازنين زهرا

   هاي عمومي: گزينشگران درس
  كاظم كاظمي ـ الهام محمديفارسي: 

  فاطمه منصور خاكي ـ سيد محمدعلي مرتضوي عربي، زبان قرآن:
  پور ـ سيد احسان هندي محمد آقاصالح ـ امين اسدياندين و زندگي: 
  سپيدة عرب ـ جواد مؤمنيزبان انگليسي: 
  هاي اختصاصي:  مؤلفان درس

  شناسي: مهدي جباري زمين
  فرد آرمان جالليرياضي : 

  شناسي: محمدامين عرب شجاعي زيست
  كفش حميد زرينفيزيك: 
  نژاد ايمان حسينشيمي : 

  بندي جمعهايمجموعه كتاب



 
 

   مقدمه
 

  دهم و یازدهم  آزمون 2آزمون یازدهم،  2دهم،  آزمون2

آموزانی که هر یک از سه  ) دهم و یازدهم است؛ زیرا دانش3) یازدهم 2) دهم، 1طراحی این کتاب در سه بخش جداگانۀ 

  ها قابل استفاده باشد.  دارند، این کتاب براي آنهاي پایۀ خود  بندي مبحث وضعیت زیر را در جمع

  توانند از این دو آزمون استفاده کنند.  اند؛ می بندي سال دهم پرداخته آموزانی که به جمع آزمون سال دهم: دانش 2

  اده کنند. توانند از این دو آزمون استف اند؛ می بندي سال یازدهم پرداخته آموزانی که به جمع آزمون سال یازدهم: دانش 2

توانند  اند، از این دو آزمون می آموزانی که هر دو مقطع دهم و یازدهم را مطالعه کرده آزمون سال دهم و یازدهم: دانش 2

 استفاده کنند. 

  بازة زمانی براي استفادة از این کتاب  4
  :توانند از این کتاب استفاده کنند هاي زمانی می این بازه در دوازدهمی آموزان دانش

  توان از این کتاب استفاده کرد.  ماه می ماه و بهن سال اول مدارس در دي الف) پس از پایان امتحانات نیم

  توان از این کتاب استفاده کرد.  بندي می ب) در دوران طالیی نوروز و دوران جمع

  توانند از این کتاب استفاده کنند: هاي زمانی می بازهآموزان یازدهمی در این  دانش

  توان از این کتاب استفاده کرد.  ) بعد از امتحانات خردادماه و قبل از اولین آزمون تابستان میج

  ماه می توان از این کتاب استفاده کرد.  ) پایان شهریورماه و قبل از شروع اولین آزمون مهرد

  آزمون با سطح دشواري یکسان 6 
  آزمون یکسان در نظر گرفته شده است .  6از لحاظ سطح دشواري، دشواري هر 

دار کنید تا در  هاي مهم آزمون را نشان زمون بعدي جبران کنید. ضمناً سؤالي خوبی نداشتید، در آ نخست نتیجه اگر در آزمون

 ط شما افزایش یابد.آزمون مجدد، تسل

  تست کلیدي و مهم  1100
  اند. هاي هر مبحث مطرح شده ترین سؤال ترین و کلیدي اصلی

یادي را هاي ز اند و تست ها معموالً در کنکورهاي مختلف مورد پرسش قرار گرفته ایم که مشابه آن هایی را انتخاب کرده تست

  ي اصلی پاسخ داد. توان به کمک ایده می

   شماره براي هر سؤال 2
آموزانی که  براي دانش .ست بزنید یا آزمون محورتفاده شما قرار گیرد. درس محور، تتواند مورد اس این کتاب به دو صورت می

  شماره دوم زده شده است.  ،تست کار کنند، کنار هر سؤال خواهند آزمون محور می




