
  

  
  
  
  
  
  
  

   تجربيدوازدهم 
  
 

  سؤال  700داراي   
  آزمون 4شامل  دوره 
 3 مبحث آزمون جمع از  اول نيمهاي  بندي   سال 
 1 مبحث آزمون جمع از  دوم نيمهاي  بندي   سال 
 تشريحي پاسخ   همراه با 

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

 90  ریاضیسؤال 

 110 شناسی سؤال زیست 

 90 سؤال فیزیک 

 90 سؤال شیمی 

  
  هيئت مؤلفان مؤلفان:

درس جمع وهاي  بندي    اختصاصيعمومي 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

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

 هيئت مؤلفان    مؤلفان: <<

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

  مريم صالحي  مدير مستندسازي: <<

شكري-طاها فخاريان  مستندسازي: << مظفري-حسين لشكري-يگانه  سعادتمند- پريا  زارع -مهرشاد  وان رسامان راست –وحيد 

سليمي  –محمودي  اميرمسعود حاجي – درفكي  –پارسا  محمدي يبمحمدمهدي بزازبنا –علي  فاطمه    ـ 

  سارينا كشوري  آرا: صفحه <<

  رحلي  قطع: <<

  اول  چاپ: <<

  چكاد چاپ  : چاپخانه <<

  جلد 5000  تيراژ: <<

  چكاد چاپ  ليتوگرافي: <<

  ريال 350000  قيمت: <<

  978ـ  600ـ  00ـ  1975ـ  4  شابك: <<

  

 بندي جمعهاي بر مجموعه كتاب



  
  
  
  
  

  
  
  

 5000 تيراژتيراژ                        9898  سالسال                    اول          اول            چاپچاپ
  
  
  

  مؤلفان

  
  
  

  ويراستاران
  فريده هاشمي –نازنين زهراآذريان  –سپيده عرب  –محمدآقاصالح  –فراهاني  علي ونكي –پويا شمشيري 

  أت مولفان (به ترتيب حروف الفبا)هي
  مرتضي منشاري –فارسي: محسن اصغري 

  ابوالفضل تاجيك –خالد مشيرپناهي  –عربي، زبان قرآن:حسين رضايي 
  سيداحسان هندي –فيروز نژادنجف  –دين و زندگي: محمدابراهيم مازني 

  جواد مؤمني –اهللا استيري  زبان انگليسي: رحمت
  رياضي : علي مرشد

  شناسي: محمدامين عرب شجاعي زيست
  فيزيك: سروش محمودي

  شيمي : متين هوشيار
  

  بندي جمعهايمجموعه كتاب



 
 

   مقدمه
 

   سال اول نیمهاي  آزمون مبحث3
  توانید استفاده کنید: زمان می سهدر  سال اول بندي نیم از سه آزمون جمع

  سال است. پیشنهاد اصلی ما براي استفاده از این کتاب در بین دو نیم
  خود را آماده کنید.دي)  20ي کانون ( الف: براي آزمون ویژه

  بندي کنید. را جمع سال اول نیمسال اول مدرسه،  ب: پس از برگزاري امتحانات نیم
فروردین از این کتاب در کنار کتاب نوروز که منبع  15توانید براي آزمون  وم ما براي دوران طالیی نوروز است. میدپیشنهاد 

 اصلی دوران طالیی است، استفاده کنید.

بندي است، از این  توانید در این دوران در کنار کتاب زرد که منبع اصلی جمع بندي است. می ما براي دوران جمع سومپیشنهاد 
 کتاب استفاده کنید.

   سال دوم نیمهاي  آزمون مبحث1
  توانید استفاده کنید: ها می در این زمان سال دوم نیمبندي  آزمون جمع یکاز 

سال دوم  بندي مباحث نیم اسفند خود را آماده کنید. (قبل از شروع دوران نوروز یک آزمون براي جمع 23الف) براي آزمون 
   )داریم.

 سال دوم است، خود را آماده کنید.  بندي کل نیم اردیبهشت که جمع 26ب) براي آزمون 

  آزمون یکسان در نظر گرفته شده است . 4از 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

 آزمون مجدد، تسلط شما افزایش یابد.

را  م دو سال نیمهاي  مبحث نیمی ازنیز  مدو سال نیمو آزمون  سال اول نیمهاي  هر کدام تمام مبحث سال اول نیمسه آزمون 
 گیرد. برمیدر

  تست کلیدي و مهم  700
  اند. هاي هر مبحث مطرح شده ترین سؤال ترین و کلیدي اصلی
هاي زیادي را  اند و تست ها معموالً در کنکورهاي مختلف مورد پرسش قرار گرفته ایم که مشابه آن انتخاب کردههایی را  تست
  ي اصلی پاسخ داد. توان به کمک ایده می

   دو شماره براي هر سؤال
  

آموزانی که  براي دانش .ست بزنید یا آزمون محوراده شما قرار گیرد. درس محور، تتفتواند مورد اس این کتاب به دو صورت می
  شماره دوم زده شده است.  ،خواهند آزمون محور تست کار کنند، کنار هر سؤال می




