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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  ومسمرحلة ـ  دهــمسنجش 
)07/09/1399(  

  )دهـم( تجربيعلوم   

  

  :باشد ل مشاهده مياز طريق سايت اينترنتي زير قاب 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   مندي از نظرات ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون  هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شـما عزيـزان دعـوت مـي    . گـردد  معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

  . ارزشمند خود را از طريق آدرس فوق با مدير توليدات علمي و آموزشي اين مجموعه در ميان بگذاريد

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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@sanjesheduc

 پسـتي در   

هدف : »ض

ت، جوانـان    

ationgroup

خـواري،: ذالن

غرض«اي آورده، 

د شـباهت اسـت

  .ره دارد

  ظير

13(  

  سار، دهنه

خذ) 3در گزينه 

.  

ادا كرده، به جا 

پسوند» وش«ه، 

شخيص و استعار
  ياه
  

  دان

   استعاري

نظ مراعات: فان

07/09/399 ومس

افس: عنان) 4(نة 

تمكين بودن د: 

.ست كلمه است

:»گزارده« آنها 

  .باشد 

مانند ماه: هوش

آراية تش: ن بخت
تعاره از زلف سي
. و استعاره دارد

 قرباني، كمان د

   تو دور باد

اضافه:  سرِ زلف

  افه تشبيهي
ح و كشتي و طو

2  

سمرحلة ( تجربي 

در گزين. ، شعف

مالحت) 2زينه 
  گر

  هزهر: جرأت 

لحت، شكل درس

كه شكل درست

حقر و ناچيز مي

 منزل داشت، مه

دد و ياري كردن
است: يبارو، هندو

هاي تشخيص ه

ام، تصدق، فدا،

از رخ)  تو ـ ب
  

  
ـ. پذير نيستن

اضا: ـ سيل فنا 
هاي سيل، نوح ه

  تضاد: ر

  .اليه دارند اف

) 1(سي 

نجش دهم؛ علوم

شادي: بهجت) 

 بخشنده در گز
گ حيله: واز، كايد

)تاراج ت: يغما 

مصل: »صواب«ت 

باشند ك مي» ض

ارزش، مح بي: »ر

م كه در بهشت
  

مكان كردن، مد
ره از معشوق زي

آرايه: زند شي مي

ايها: دان ـ قربان

راق و دوري رخ
اميد و آرزو) ب

اميد و آرزو) ب
امكان. دگي كرد

. و استعاره دارد
ـ بين واژه.  دارد

گل و خا) 3ينة 
  .د

خصي نقش مضا

 فارس

سنج

2(در گزينة . ير

 درست است نه
سرود، آو: ن، غنا

)غبطه، الف: ك

جه به معني بيت

قرض«و » گذارده

خوار«رست آن، 

تان حضرت آدم
.ماه زيبا هستند

كنايه از نقل م: ن
استعا: حظه، بت

حظه، خيال نقش

آيين، تيرد) لف
  . ندارد

در فر) يهام الف
رايحه و بو ـ ب) ف

رايحه ب) هام الف
توان زند كه نمي

آراية تشخيص 
ن حضرت نوح

تضاد ـ در گزي: 
 موم تضاد دارند

ماير پيوسته شخ

    
 

 .رست است
شمشي: سيف) 1

 .رست است
بخشش: كرم) 

رشك بردن: بطه
 .رست است
رشك) بهجت، پ

 .رست است
ست است، با توج

 .رست است
گ«رست اماليي 

  .شوند
 .رست است

ت است شكل در
 .رست است
 .رست است

تلميح به داست) 
ناني كه مانند م

رخت كشيدن) 
مجاز از لح: دم) 
مجاز از لح: دم) 

 .رست است
ايهام  ا: كيش) 
ايهامي وجود) 
دور از رخ تو ا) 
ايهام ـ الف: بو) 

 .رست است
ايه: تشبيه ـ بو 

يه از اينككنا: رود
 .رست است

:داي غير انسان
 تلميح به داستا

 .رست است
:گرسنه و سير) 
آهن، فوالد با) 

 .رست است
ضم 1، 2و  3ي 

www.sanjeshse

  
  
در 3گزينه  

1(در گزينه 
در 4گزينه  

)1در گزينة 
غب) 4گزينة 

در 2گزينه  
به: نشاط) ب

در 1گزينه  
نادرس: ثواب

در 2گزينه  
هاي ناد واژه

ش و قصد مي
در 4گزينه  

ر نادرستخا
در 2گزينه  
در 4گزينه  

)1در گزينة 
جوان: مهوش

)2در گزينة 
)3در گزينة 
)4در گزينة 

در 2گزينه  
)1در گزينة 

)2گزينة در 
)3در گزينة 
)4در گزينة 

در 1گزينه  .
:چو باد صبا
ر به سر نمي

در 2گزينه  .
مناد: اي دل

مصراع دوم
در 2گزينه  .1

)1در گزينة 
)4در گزينة 

در 4گزينه  .1
هاي در گزينه

erv.ir
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 درخشـان  

ن و امـان و    
: گويد  مي) 

نـدم از تـو   

ر در برابـر    
ور و سـتم      

ationgroup

خود به خورشيد
  .ست

  .كندن است

به سـاحل امـن
)1(كه در گزينة 

دهد و گن جو مي
  . معامله نكني

ترسد كـه اگـر ي
شـق تشـنة جـو

13(  

  من 
  اليه.م

  ي

ا همت واالي خ
غبار هم بيشتر ا

  .ست
(  

ود را در چاه افك

يشتري دارد تا ب
دارد در حالي ك

س اماره به تو ج
ه با نفس خود

عاشق از اين مي 
تر كند زيـرا عاش

07/09/399 ومس

  د
  ت

دلِ= دلم ) 3ة 
م                  

  ي

 به قرينة معنوي

گويد ذره با و مي
ز ذرات گرد و غ

نشيني خلق اس  
.)وجب امن است

ن به معناي خو

طوفان بال ميل بي
ي عشق درمان ند

گويد نفس مي) 4
س بهتر است كه

)1(ه در گزينة 
اش را كمت وفايي

3  

سمرحلة ( تجربي 

گ گفت و شنيد
 كسي دگر نيست

در گزينة 
          

 به قرينة لفظي
  قرينة معنوي

حذف) و هستم

   پسين

  »دگار

ستايد و يش مي
ز جهت كثرت از

لوت بهتر از هم
گيري مو گوشه(

ت، تنهايي گزيد

نكه عاشق به ط
 چرا كه بيماري

(حالي كه گزينة 
گيرد پس تو را مي

ارد در حالي كه
و خود جور و بي

نجش دهم؛ علوم

  .ست
م نيست برگدگر

ت و شنيد من با

  .اي نخريد ه

حذف: استش 
حذف به ق): ست
با تو(اي سرو ) م

   پيشين
وابستة 5: رهيز

يادگار و ياد«) 2

مت و اراده واالي
يد عاشقان تو از

  .دهد
ريكي است و خل
(ي از آفات است 

 قرار گرفته است

 عالم عشق و اين
رمان آن نيست

شاره دارد در حا
ترين وجود ت ش

 و ستم اشاره د
روي بزرگواري خ

سنج

مفعول اس» ش«
ـ با كسي د ببرد

برگ گفت  ن
  ه

 آنصرِ 
 اليه.م  
را به جرعه آنش 

  مفعول

  »هستي«ل 
غش بي  اع اول مي

اس(اولي : اع اول
خورم  قسم مي( 

وابستة  1: رهيز
هرويان، تقوي، پر

2گزينة  در» توار
  »شادماني

ه را به جهت هم
گو مي» 4«زينة 

د جمع ترجيح مي
عث ظلمت و تار
اه موجب ايمني
ن مورد نكوهش

ه به غم و اندوه
شده و در پي د

  .نداردش وجود 

زوير و دورنگي اش
ز ناچيزي، با ارزش

ايان يافتن جور
ند، معشوق از ر

    
 

«) 4ه در گزينة 
م از دست بدل) 
  مندل از دست

اليه.م              
مص= مصرفش ) 

                   
پير باده فروش) 

م                   
 .رست است

مخفف فعل: گري
در پايان مصرا) 
در پايان مصرا) 
به سر سبز تو) 

 .رست است
تقوي و خرقة پر
رهن، چاك، ماه
 .رست است

استْوار و استُو«) 
شادماني و ش«) 

 .رست است
رهذ 1، 2و  3ي 

 حالي كه در گز
 .رست است

خلوت را بر ج) 
ود خلق باعوج) 
سكونت در چا) 
تنهايي گزيدن) 

 .رست است
اشاره 2و  3و  4

رد عشق مبتال ش
خوشي و آرامش

 .رست است
به تز 1و  2و  3

ني در برابر چيز
 .رست است

به پا: 2و  3و  4
د معشوق ناله كن

  .ت

www.sanjeshse

در حالي كه
)1در گزينة 

             
             
)2در گزينة 

             
)4در گزينة 

             
در 1گزينه  .1

در دگ» ي«
)2در گزينة 
)3در گزينة 
)4در گزينة 

در 3گزينه  .1
ر جامة تهزا
هاي پير واژه

در 3گزينه  .1
)1در گزينة 
)4در گزينة 

در 4گزينه  .1
هاي در گزينه

رسد در مي
در 4گزينه  .1

)1در گزينة 
)2در گزينة 
)3در گزينة 
)4در گزينة 

در 1گزينه  .1
4هاي  گزينه

عاشق، به در
درين عالم خ

در 4گزينه  .2
3هاي  گزينه
گيرد يعن مي

در 1گزينه  .2
4هاي  گزينه

جور و بيداد
معشوق است
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@sanjesheduc

اي   بيهـوده       

  .ني
  .مود

مـه نشـده   

  .ت هستند

ـ »  كساني

» لنـا«: 3ه  

ationgroup

 

ـد يعنـي كـار

به خدا توكل كن
ه كرد و توكل نم

ترجم» سبيل« و 

نادرست» س ما

چه«ـ » مانشان

گزينـه» دربزرگ 

13(  

 .شود گردان مي

  .شود

  

  
ن چراغـدان باشـ

  . است
است كه ديگر ب
 به خداوند تكيه

درست هستند

شاگردانِ كالس« 

معلم«: 4گزينه 

مـاد«ده است ـ  

07/09/399 ومس

گ  بخت ازو روي

ش ع تو بيشتر مي

.ه خواهي يافت
  .دل مبند

.ر دارخود را دو
ذر بـاد نگهبـان

  .يست
كاري مكر و دام
سعي و تالش رو
همة هنرها بايد

ناد» خوب«: 4ه 

:4گزينه » دردن

گ» آورد پديد مي

ترجمه نشد» لنـا

)1(

4  

سمرحلة ( تجربي 

افتد و خواري مي

ضا حرص و طمع
  .ود

 زلف پريشان راه
 وفاي عزيزان د
ند از آن چشم خ
ست كه در رهگذ

 تهمتي بيش ني
يم كامل، هر كسل

نا دارد بعد از س
ست با داشتن ه

  ن

گزينه» پروردگار

گمان كر«: 3نه 

پ«: 3گزينه » رد

ل«: 2گزينه » ها
«  

(، زبان قرآن 

نجش دهم؛ علوم

 چاه مذلت و خ
  .كند ن مي

 دور كني، از قض
شو هم كم نميك 

گه داري به آن
 اندوه نشوي به
كن و را غارت مي

د مانند كسي اس

فايده و ن كار بي
 جز توكل و تسل

گاه توكل معن  آن
نش نشانة كفر اس

فتن، پند گرفتن

پ«ـ » نيكويت« 

گزين» كنند  مي

نازل كر«ـ » ند

از آنه«ـ » شتند
ي تناسب ندارد

 عربي،

سنج

 قناعت نكند به
ص را از سر بيرون
بخواهي از خود
 حتي زير خاك

سررشتة وفا را نگ
ي كه دچار غم و
 دين و ايمان تو
هر و وفايي نكرد

ني توكل كردن
ندوه و آسودگي
و تالش بنمايي

دن به تقوا و دانش

عبرت گرف: عتبار

:2گزينه » خوب

گمان«ـ » الس

ش آموزاني هستن
  .تند

گذاش«ـ » ربزرگم
تار جمله با عربي

    
 

 .رست است
 حريص شود و

قناعت، حرص) 
اگر حرص را ب) 
حرص و طمع) 

 .رست است
در عالم عشق س

خواهي اگر مي) 
چشم معشوق) 
هر كس كه مه) 

 .رست است
 خدا خدمت نكن

حتي هنگام اند) 
هر گاه جهد و) 
دل خوش كرد) 

 .رست است
  مند، با ارزش

اع 1و  2و  3ي 

 .رست است
  :ها ينه

خ«ـ » پروردگار

 .رست است
  :ها ينه

دانش آموزانِ كال
 .رست است

  :ها ينه
ينها همان دانش

نادرست هست» ي
 .رست است

  :ها ينه
پدربزرگ و مادر

ساخت«ـ  ه است
 .رست است

  :ها نه

www.sanjeshse

رد 4گزينه  .2
هر كس كه

)1در گزينة 
)2در گزينة 
)3در گزينة 

در 3گزينه  .2
اگر د: مفهوم

)1در گزينة 
)2در گزينة 
)4در گزينة 

  .كند مي
در 2گزينه  .2

اگر به خلق
)1در گزينة 
)3در گزينة 
)4در گزينة 

در 4گزينه  .2
ارزشم: اعتبار

هاي در گزينه
  

در 3گزينه  .2
رد ساير گزي

پ«: 1گزينه 
  .است

در 2گزينه  .2
رد ساير گزي

د«: 1گزينه 
در 1گزينه  .2

رد ساير گزي
اي«: 2 گزينه

چه كساني«
در 4گزينه  .2

رد ساير گزي
پ«: 1گزينه 

ترجمه نشد
در 3گزينه  .3

رد سايرگزين

erv.ir
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 بـا جملـه   

.«  

ــ  »  ندارد

هاي  ساعت
طوبـت در    

شـود   م مي
امكـان  . ـد 

يـن حجـم     
در منـاطق   

ationgroup

ساختار ترجمه«

.ي تناسب ندارد

ر فارسي تناسب

ي پاياني شب و س
ـباع و ميـزان ر

هايي متراكم طره
آيـ  به وجود مي

وچـك بـودن اي
ن و جـانوران دا

13(  

«: 4گزينه » ان

  .د

مه با جمله عربي

 عربي با ساختار

هاي  بين ساعت
 از بخار آب اشـ
 آب به شكل قط
گ باشد، شبنم

با وجود كو. رسد
اهـ ي بعضي گيا

07/09/399 ومس

دوستا«ـ » ام سه

نادرست هستند 

ساختار ترجم«: 3

ساختار جمله«

 آن را در زماني
د كه هوا در آن

رسد، بخار ه مي
ها بزرگ جم قطره

ر هنگام شب بر
رطوبت الزم براي

 .شود  مي

  .كنند

5  

سمرحلة ( تجربي 

مدرس«: 2 هنگزي

»اطلسي«: 4ه 

3گزينه » سابقه

«: 3گزينه  »ـِزلُ 

آ ناسيم و گاهي
افتد تي اتفاق مي

متر از اين نقطه
رد و وقتي حجيگ

ليتر در نيم ميلي
ي براي تأمين ر

 .شناسيم  مي

 

  .اوت دارند

 .صد است

 .رد

 در هوا تشكيل
ك ن استفاده مي

 

 .شد

نجش دهم؛ علوم

گ» .ناسب ندارد

گزينه» اطلسي«

مس«ـ » اي نقره«

  )دند

ُينـ«ـ   زا است ن
  .د

شن  كه آن را مي
حرارت ة در درج

ي حرارت به كم ه
گ ن مه شكل مي
 آنها به نزديك ن

د كه منبع مهمي

هاي خيالي يلم
.بينيم اعت مي
 . هستند

زه با يكديگر تفا

شبنم، افزون از ص
ن رطوبت هوا دار

مع شدهبخار ج
 رطوبت الزمشان

: شخص كنيد
قطرات بزرگ باش

سنج

با جمله عربي تن

ـ » آن ماهيان«

«: 2گزينه  »اي ه

  

طلب آمرزش كرد

ابر بارا »الغـيم« 
نادرست هستند

ي طبيعي است
اين پديده. نيم

نگامي كه درجه
چك باشد، از آن
نم در بعضي از

كند ه كفايت مي

 .كنيد

 ديدن آنها در في
يست و چهار سا

هاي كمياب يده
 اين كه در انداز

هنگام تشكيل ش
ستگي به ميزان
 اشباع رسيدن ب
بنم براي تأمين

 گرفتن شبنم مش
تراكم به شكل ق

    
 

ساختار ترجمه ب
  ».ب ندارد

 .رست است
  :ها ينه
«: 3گزينه » آب

 .رست است
  :ها ينه

نقره«ـ » طاليي
 .رست است

)قوم كافر: ص( 
 .رست است

طل: ص(ش كنيد 
 .رست است

  : ها ينه
چون: لّسـحاب

ن »ُينزِّلُ «: 4ينه 
  :ن

هاي بنم از پديده
كن ه ميظحح مال
و هن. شود د مي

ها كوچ جم قطره
هاي شبن ر قطره

، همين اندازه)م
  .د

 .رست است
ح را مشخص كن
ي طبيعي را با
ي شبنم را در بي
 مه هر دو از پدي

اند جز ع يك نو
 .رست است
 : شخص كنيد

طوبت در هوا، ه
هاي شبنم بس طره

قط در حالت به
 و گياهان از شب

 .رست است
شكل ة را دربار

 كه بخار آب مت

www.sanjeshse

س«: 1گزينه 
عربي تناسب

در 2گزينه  .3
رد ساير گزي

آ«: 1گزينه 
در 4گزينه  .3

رد ساير گزي
ط«: 1گزينه 

در 4گزينه  .3
قوم كافران

در 1گزينه  .3
طلب آمرزش

در 1گزينه  .3
رد ساير گزي

ا«: 2گزينه 
گزي »ُينِزلُ «

ترجمه متن
شبة پديد

آغازين صبح
آن صددرصد
كه وقتي حج
دارد كه قطر

حجم شبنم(
بياباني باشد

در 4گزينه  .3
ة صحيحگزين

هاي پديده )1
هاي قطره )2
شبنم و )3
هر دو از )4

در 1گزينه  .3
اشتباه را مش

نسبت رط )1
ايجاد قط )2
شبنم فق )3
جانوران )4

در 2گزينه  .3
غلط ةگزين

هنگامي )1

erv.ir
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ـ   »انعـرف

» حـرف زائـد

نادرســت  »

.  

ationgroup

ا«: ي و ماضـيه

 ثالثـي و لـه ح

»)الواحـد: مــذکره

. متضاد نيستند

13(  

مزيـد ثالثـي«: 4

مـاٍض ـ مزيـد«

مـ( ـــ األصــلي 

  . سالم باشد

با هم » المطر

  .ت

07/09/399 ومس

 .ست بدهد

4گزينـه   » زائـد

«: 4گزينـه  » ئـد

العــدد«: 4ينــه 

مير جمع مذكر

الّثلج و« ـ» ض

  .د

است »ناهّية :خل

  .است» ر ف

6  

سمرحلة ( تجربي 

 .برسد

 .يتر بسازد

اشباع از دست ةط

ـي و لـه حـرف

 و لـه حـرف زائ

گزي »)الواحـدة: 

بايد مرجع ضم 

ّسماء و األرضل

باشند درست مي

  . اصلي است

التدخ« :4گزينه 

  .ستند

ص ر« :4گزينه 

نجش دهم؛ علوم

مقدارش بترين 
لي حجم نيم ميلي

يزان كمتر از نقط

 : خص كنيد

  رسد؟  مي

مزيـد ثالثـ«: 3ه 
 

مزيـد ثالثـيــ   

مؤنثــه(ـ   ذکرمــ

»هم« به ضمير 

لا«دقّت شود : ه

جه به ترجمه ناد

عدد »عشرين«

گ »ناهّية: تعجل

 بيايد تركيب هس

گ» ط ع ق« :2

سنج

د در هوا به بيشت
هايي با ح  قطره

حرارتش را تا مي

متن نيست مشخ
 بينيم؟  را مي

 افتد؟ ي

 شود؟ ل مي

 به چه مقداري

گزينه » انفعـال
 .رست هستند

للمخاطـب«: 3  

م«: 2گزينــه » 

با توجه: توجه 

توجه. د هستند

با توج »َيخُرجُ  ـ 

«يبي است ولي 

الت« :3گزينه  »

دار شاره اسم ال

گزينه »  ک ر

    
 

ه رطوبت موجود
خار آب متراكم

ح ة كه هوا درج
 .رست است

ه پاسخ آن در مت
شبنم ةعي پديد

ده كجا اتفاق مي
ده چگونه تشكيل
طر بعضي از آنها

 .رست است
  :ها ينه

مزيد ثالثي مـن
نادر »ی المفعول

 .رست است
  :ها ينه

گزينـه» مـاضٍ 
  .ستند

 .رست است
  :ها ينه

العـدد األصــليّ «

 .رست است

)الُمرافقينَ : ص
 .رست است

با هم متضا »ها
 .رست است

  :ها ينه
انکسر ـينفتح 

 .رست است

عدد ترتي »شرين
 .رست است

  :ها ينه
»نافّية: اليذهبن

 .رست است
اه بعد از اسم اش

 .رست است
  :ها ينه

ذ«: 1 درگزينه 

www.sanjeshse

وقتي كه )2
هر گاه بخ )3
هنگامي )4

در 2گزينه  .3
لي را كهؤاس
چه موقع )1
يداين پد )2
اين پديد )3
قط ةانداز )4

در 1گزينه  .4
رد ساير گزي

م«: 2گزينه 
إلی اليحتاج

در 2گزينه  .4
رد ساير گزي

م«: 1گزينه 
نادرست هس

در 3گزينه  .4
رد ساير گزي

«: 1گزينــه 
  .هستند

در 2گزينه  .4
ص(الُمرافقيِن 

در 3گزينه  .4
لها و عليه«

در 4گزينه  .4
رد ساير گزي

ي«هاي  فعل
در 2گزينه  .4

العش«: توجه
در 1گزينه  .4

ساير گزي در
ال« :2گزينه 

در 1گزينه  .4
گا هر: توجه

در 3گزينه  .4
رد ساير گزي
ريشه افعال
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@sanjesheduc

در  »سـاتين

را  1گزينـة     
ـوجهي بـه      

 در ـتالف 

 تمام كه ي

 آخـرت  ي 

و . ـا اوينـد      
ني در نظر 
 را دوسـت   

» .نكـرد  ت 
ن از درگـاه     

 3و گزينة 

و بـا سـه    

ationgroup

سف«سـتند ولـي      

 قسـمت دوم گز
ون ايـن كـه تـ

اخـ«علـت، و  »  

آنجايي از هم و 
سـراي و كننـد  ي 

  .ر گرفت

رينش انسـان بـ
سابي و فراگرفتن

توانـد آن مـي ،    

اطاعـت ر انسـان 
 شـدن شـيطان

رد د. ني نيست

.45ص .  اسـت  

13(  

مـذكر سـالم هس

ب درسـي، اگـر
ستند؛ حتي بـدو

انسـان انديشة و

كنند مي ستفاده
مـي تر نزديك د

توان در نظر مي 
  .ب كرد

ـام خلـق و آفـر
ها را اكتس زيبايي

داقت و عـدالت،

بر سجده براي را
علّت ، رانـده: ن

  .33ص » .ارد
ل و واسطة بيرون

ش منكران معـاد

07/09/399 ومس

جمـع م» سلمين

كتاب 18تن ص 
ة ديگر غلط هس

و نگاه نوع«س 

سا زندگي مادي
خداوند به را خود

مول هجه و معل
توان محسوب  مي

ستند كه از هنگـ
ها و ز ن به نيكي

زرگـواري و صـد

ر خدا فرمان ون
 سجده بر انسان

ند ما در ديگري
مارة انسان عامل

ديدگاه و نگرش

 

7  

سمرحلة ( تجربي 

المسل« :4گزينه 

سخ آن، و نيز مت
وم هر سه گزينة

پس.16ص » .دارد

م هاي بهره از هم
خ دل و جان ند،

ضي جاها، نتيج
لت و سبب هم

  ه

اي هس ن به گونه
ش و ميل انسان

كرامت و بز فتن

چو كرد، طرد را
رمان خدا براي

د نفوذ راه اين، ز
ها و نفس ام س

ثار و پيامدهاي د

)1(و زندگي 

نجش دهم؛ علوم

گ »محبوبون ـ 

و پاس 23ق ص 
دانيم، قسمت د

د انسان انديشة 

ه خود، اصلي ف
دهن مي انجام دا

به نوعي، در بعض 
 بعضي جاها، عل

  

سرماية اوليه= ه 

 در وجود انسان
نوعي، گرايشبه  2
پس از ياد گرفي 

ر او هميشه راي
طاعت نكردن فر

جز و است دادن
هو ،ثانياً.  ندارد

از آثا» و نااميدي

 دين و

سنج

المعّلمون« :3ه 
    

 انديشه و تحقيق
هاي ديني بد وزه

  . باشيم

و نگاه نوع در ه
  .ت

هدف عنوان به دا
خد رضاي جهت

  .21ص » .د
.مولود= رهاورد 

به نوعي، در. ل

.ب درسي است

وديعه. سي است

هاي الهي رمايه
2گزينة اما . تند
هر انساني« :شد

بر و راند خود گاه
اط: پس .35 ص 

فريب د و كردن
سلطه / ن تسلط

ندروزه و يأس و

    
 

 .رست است
  :ها ينه

گزينه» جالسين
.مع مكسر است

 .رست است
پرسش سوم در
ت و براساس آمو

هها داشت  گزينه
 .رست است

ريشه ها، هدفر 
معلول است» ف

 .رست است
خد انتخاب با ك

ج در را خود وي
سازند مي آباد يز
ر= محصول = ه 

عامل= جادكننده 
 .رست است

كتاب 22دبر ص 
 .رست است

كتاب درس 30ص 
 .رست است

ها يا سر ساً وديعه
يا اكتسابي نيست

باش كه غلط مي. 
.«  

 .رست است
درگ از را شيطان

،3حقيق شماره 
  .لول

 .رست است
ك وسوسه ]يطان

شيطان بر انسان

 .رست است
شدن زندگي چن

www.sanjeshse

در 2گزينه  .5
رد ساير گزي

ج«: 1گزينه 
جم 2گزينه 

 

در 1گزينه  .5
با توجه به پ  

كامالً درست
قسمت اول

در 2گزينه  .5
اختالف در«  

هدف انتخاب
در 3گزينه  .5

زيرك افراد«  
دنيو كارهاي
ني را خويش

زاييده: نكته  
ايج= زاينده   

در 1گزينه  .5
مطابق با تد  

در 4گزينه  .5
مطابق با ص  

در 2گزينه  .5
اساس اصالً و  

فراگرفتني ي
.گرفته است
.داشته باشد

در 4گزينه  .5
ش خداوند،«  

انديشه و تح
معلو: خداوند

در 1گزينه  .5
شي[او  كار«  
اوالً، ش: نكته 

 .4و 

در 3گزينه  .5
ارزش ش بي«  
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@sanjesheduc

... ـت كـه   

 بـه  هـاني 

تقـدان بـه    

 فـرا  را گي 

 / مفهوم / 

.  

 دادگـاه  ز

 اسـت بـه   

  .52ص 

 را معـاد  ر 
 بر خداوند

ationgroup

اسـ ايـن  دارد، ي 

جه از تنها مرگ 

  .43و  42ص 

ه يا نگـرش معت

زنـدگ كار، يت و

از نظر پيام وصاً

. مرتبط نيستند

ا تـرس  بـدون   

ـ مر 2زينـة    وطب

ص ».اند داده قرار 

  .53ص » .د

انكـار هـاي  گيـزه 
خ و است شدني 

13(  

جـاودانگي بـه  ل 

با و ايد شده ده

  .3و  1ي 

 به معاد در صص

يامد دوم ديدگاه

فعالي انگيزة و ط

ط چنداني مخصو

  !رد

ها، با يكديگر نه

خواهـد مـي  او ]

حال آن كـه گز

خود دعوت حة
 52.  

اند دانسته خدا به

انگي از يكـي  رآن 
و ممكن امري 

07/09/399 ومس

  .كند فرق مي

ميـل و است لب

آفريد بقا براي ه
  . است

هاي رد گزينه. ه

ت و آثار اعتقاد

اند، اثر يا پي مده

نشاط و شور«ن 

ستند، اما ارتباط

 مطرح شده ندار

وم در ساير گزين

]كـه  است اين 

  .ست
ح. هستند» دارند

سرلوح كتاپرستي
ص»  دانند مي 

ب ايمان الزمة را

قـر رو، ايـن  از .
معاد دهد نشان

8  

سمرحلة ( تجربي 

عاد است فم به 

طلب نهايت بي كه

هبلك ايد، نشده ق
آمده 42در ص 

، و نه آية شريفه

درسي آمده است

آ 4و  2 گزينة 

ست و درست آ

طالب درستي هس

اطي به پرسش
  .ده است

بخش اول و دو 

انكارش علت[ ه
  .سي

است 57تا  54 ص
د داللت معاد ن

يك و توحيد كنار
آخرت جهان ر
 آن و اند كرده ح

.نيست آن بودن
ن تا آورد مي دي

نجش دهم؛ علوم

نگرش معتقدان

ك انساني براي  ]

خلق فنا و ابودي
آية كريمه نيز د
ديث نبوي است

كتاب د 41 ص 

 در قسمت دوم

غلط ا» كار ت و

گر، مطاگزينة دي

ت است، اما ارتبا
كتاب درسي آمد

:ها  ساير گزينه

بلكه) ندارد شك
كتاب درس 58ص 

تاب درسي، صص
امكان بر كه اليلي

.  

ك در ديگر را ان
در برتر حيات ي
مطرح را آخرت 

ب غيرممكن بر ل
زيا شواهد و يل

سنج

دهاي ديدگاه و ن

]انكار معاد[رش 

نا براي«: )ص( م
و آ. 41ص » .يد
، حد»انتَبهوا توا،

در» ... مؤمنان 

  .ر غلط است
كه» ع از مظلوم

فعاليت انگيزة و 

سه گ. سي است
  .ث ندارند

 اعتقادي درست
ك 60حقيق، ص 

رد. ذ شده است

ش معاد وجود در
از تدبر ص» .كند

  .كتاب درسي

چهارم كت درس
دال«مربوط به  4
.»دارند داللت د

جها در زندگي 
سوي به ذرگاهي

به ايمان خدا، ه

دليل هرگز سان
دالي و كند مي ي

    
 

 كه آثار و پيامد
 .رست است

نگر اين مهم ي
  .45ص . » ]ل

 .رست است
قدر رسول اكرم

شوي مي منتقل، 
س ،يامذا نمات فَا

 .رست است
ترين شوباه«ي 
  :ها ينه

 سه گزينة ديگر
 از مرگ و دفاع

  .ون است
نشاط و شورتن 
  .ست

 .رست است
كتاب درس 43ص 

ستنباط از حديث
 .رست است

رچند كه از نظر
 در انديشه و تح

 .رست است
كتاب درسي اخذ

 .رست است
د انسان(«: سؤال
ك گناه عمر تمام
ك 57ص : سؤال

 .رست است
د ي مختلف متن

4و  3و  1هاي 
معاد ضرورت بر 

 .رست است
به ايمان... لهي 
گذ را مرگ لهي،

به ايمان از پس 
 .رست است

انس براي چيزي ن
معرفي داخ درت

www.sanjeshse

گزينة ديگر
در 2گزينه  .6

پيامدهاي از«  
موارد سؤال[

در 4گزينه  .6
حديث گرانق  

ديگر، جهان
اَلنّا«عبارت   

در 1گزينه  .6
حديث نبوي  
رد ساير گزي  
قسمت اول  
نهراسيدن«  

معاد يا الهيو
از بين رفتن«  

اس» گيرد مي
در 3گزينه  .6

مطابق با ص  
اس / برداشت

در 1گزينه  .6
هر 1گزينة   
اين پرسش  

در 1زينه گ .6
ك 56از ص   

در 3گزينه  .6
بخش اول س  

ت رد قيامت،
بخش دوم س  

در 2گزينه  .6
هاي از بخش  
ه آيات گزينه  

كه داليلي«
در 4گزينه  .6

پيامبران ال«  
ال پيامبران«  
آنان همة«  

در 4گزينه  .6
بودن بعيد«  

قد نشناختن
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. ش هستند

كتـاب   57
اشـاره  » ي 

، صص 4س 

ationgroup

 

ريمة همان بخش

7و  56م، صـص   
زمة حكمت الهـي

درس. كنند ه مي

13(  

 .كتاب درسي 

نيز از دو آية كر 

 از درس چهـارم
معاد الز«و » اد

ثبات معاد اشاره

  .پردازيم

  .د

  

07/09/399 ومس

60تحقيق، ص 

4و  1هاي  زينه

 

ريفة دوم سؤال ا
ضرورت معا«به 

ي قرآن دربارة اث
4.  

  .د

عد به مطالعه بپ

 

دخيل هستند) 

.است» خدا«ن 

  ديني

9  

سمرحلة ( تجربي 

سوم، انديشه و ت

گز. درسي است

 .است ب درسي

و آية شر 15ص 
دو ب اد شده، هر

عقالني / ي عقلي
44، ص 3درس 

كند وادار مي» ر

داشت كنيم و بع

  .دهند

  .هد

 ».بر خدا است

  .كند   مي

، برنامه، آگاهي

  .نام دارد» 

و معني ديگر آن

هاي اقليتف و 

نجش دهم؛ علوم

و نيز سؤال س. ت

كتاب د 58ص  
 

  .ت

كتاب 60ق ص 

 از درس اول، ص
ام از صفحات يا

هاي به استدالل 
د. ران معاد است

تأمل بيشتر« به 

را براي خود يادد

  .ت

د را تشكيل مي 

ده را تشكيل مي

موضع آن در براب

نها آشنايي پيدا

هدف(م عوامل 

بيني جهان«ارد 

بيني قرار دارد و

معارف

سنج

5.  

كتاب درسي است

»تدبر« اول در 
 .است 54 ص 

كتاب درسي است

 انديشه و تحقيق

ريفة اول سؤال
ه مطالب هر كدا

4و  2و  1هاي 
رة ديدگاه منكر

نگام تفكر ما را

ر» سؤال درس«

 هدف الزم است

»مكتب«ولوژي 

ينش مذهبي رب

كتب، ارزيابي، م

هاي هستي با آن

دهيم ر انجام مي

جهان هستي دا

ب ير اصول جهان

    
 

54ص » .ستانا
 .رست است

كت 56و  57ص 
 .رست است

آية شريفة ط به
مربوط به متن 

 .رست است
كت 57و  56ص 

 .رست است
و 57و  56ص 

 .رست است
آية شر. بي است

ند و با توجه به

 .ت استسر
ه گزينه .بي است

دربا 3ما گزينة 

 .رست است
يش آمده در هن

 .رست است
«دن درس بايد 
 .رست است

ريزي انتخاب ه
 .رست است

بيني و ايدئو هان
 .رست است

ساس و شالودة ب
 .رست است

ر بررسي يك مك
 .رست است

ه اسايي، واقعيت
 .رست است

 با اراده و اختيا
 .رست است

ه يك مكتب از ج
 .رست است

در رأس ساي» ي
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» ـ گزينش  

گون نظـم    

). 2و  1ي  
ـا تسـاوي        

ationgroup

  .است» گاهي

.  

 .نمايد مين مي

  .است

ت ـ حسابگري ـ

از جهـات گونـاگ

هـاي رد گزينـه (  
صـفات برتـري يـ

13(  

  .ديگر است

جربي و آزمايشگ

  .رد

است» حقايق« 

را تأ» في واقعي

ا» نگري دقيق ه

ميزان دقت«: ن

، ا»خصوص اجزا

باشـد مـي  aـد   
پـس بايـد از ص

07/09/399 ومس

دن به واقعيات د

  .است» جاز

تج« غيرمستقيم 

پذير انجام مي» ف

ي وسيلة كشف

  .شود يده مي

هدف«هنگي آنها 

 

  . وجود دارد

آيند«ت نشانگر 

توان ه به آنها مي

كار مخ«د مؤيد 

عرف اسـم ماننـ
شـود، پ نجام مي

 

10  

سمرحلة ( تجربي 

 

راه پي برد» قل

وحي و اعج«راه 

هدة مستقيم و

هاي مختلف  راه

هاي عقلي ستدالل

نامي» منظم«ن، 

  .است» 

شود و هماه  مي

  .كند ي

 .است»  معين

دهندة آن شكيل

 وجود آمده است

گيرد كه با توجه

خوبي انجام شو

ً نيازمند يك مع
ان) ي در تابستان

)1(انگليسي 

نجش دهم؛ علوم

 .و ساده است 

عق«آن به كمك 

شود ر منتهي مي

ستي، تنها مشاه

با«ي گوناگون 

ن، عقل و اسگو

هاي منظم آن ده

»هدف واقعي«ة 

ناميده» نظم« 

و مفهوم پيدا مي

منظم و«جموعه 

عت و اجزاي تش

ها پيش به مدت

گ قرار ميد توجه 

 براي اينكه به خ

 كار رود و حتماً
ان و كوهنوردي

ا

سنج

س، راهي روشن

گيري از آ نتيجه

 شناخت الهي م

خت واقعيات هس

ها دن به واقعيت

هاي گوناگ آگاهي

شتن نظم و پديد

دهندة سي، نشان

در يك مجموعه

معني و» هدف«

جزء در يك مجم

شكل و قيافة ساع

تمان موجود، مد

تگاه منظم مورد

گاه قرار گرفته،

ك د به تنهايي به
وردي در زمستا

  ).4و  2ي 

    
 

 .رست است
مستقيم از حواس

 .رست است
و ن» مشاهده«ز 

 .رست است
 طريق انبياء به

 .رست است
كرد كه راه شناخ

 .رست است
شناخت، پي برد

 .رست است
ه دست آوردن آ

 .رست است
عت، به علت داش

 .رست است
ن دوربين عكاس

 .رست است
جزاي متفاوت د

 .رست است
« وجود داشتن 
 .رست است

ضو و مقدار هر ج
 .رست است

ميان شك» هنگي
 .رست است

ايي كه در ساخت
 .رست است

ري در يك دست
  .ه دست آورد
 .رست است

 عهدة كل دستگ

 .رست است
moun تواند نمي

كوهنو(مورد  2 
هاي گزينهرد (يم 
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  .است
 

در 3گزينه  .7
ntainاسم   

مقايسه بين
استفاده كني
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تـوان از   ـي   
از سوي . )3
رسـد كـه    ي
  ).4و  

noisy   بـه
)proper (

» بـد «ـاي   
ه به وجـود  

شنويم   مي

  .ند
  

ationgroup

شـود، پـس نمـ
3رد گزينة (ت 

نين به نظر مي
2هاي  رد گزينه

yصـفت  ). 3ـه  

(ك اسـم خـاص    

.  
بـه معنـ badت  

لي دوم با توجه

  صيف كردن

  .ست دارد
  قت، آفرينش

  . ياد بگيريد
  م

  .د
  دست دادن

  ن

  .ديدند يز
  يقت

ك است كهدنار

  يراً

كنمي كمك ]تو
 برابر، در مقابل

13(  

ش مورد انجام نمي
ر كلي ناقص است
 نظر منطقي چن

ر(ستفاده كنيم 

رد گزينـ(داريـم  
    Tehran يـك

 بهتر نياز داريم
ل بايد از صـفت
 كه در جاي خا

  ).2و  1ي 

  . كردند
توص) 4 

تعداد زيادي دو
خلق) 4 

خواهيد زبان ي
مهم) 4 

كند دا مياها قر
از د) 4  ت دادن

  . غريب است
امن) 4  ه

، روي ميون بود
حقي) 4 

اين واقعاً در. رم

اخي) 4 

به ت[ل زمستان 
در) 4 
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م 2اي بين  يسه
هم به طور 3نة 

دا انجام شود، از
 be going t اس

تري يا تساوي د
ي ديگـر، اسـم

  ). 3و  

به يك مكانيك
ر جاي خالي اول

دقت كنيد). 4 
هاي رد گزينه(رد 

 كشورمان دفاع
  كردن

ه او در مدرسه ت
 ت

چرا ميشن كنيد 
 

براي كمك به فق
نداز كردن، نجات

ش من عجيب و
ب، منظم، باقاعد

كه شبيه خونگ 
 

ض، را دوست دار

 ور ويژه، بويژه

در فصل ل سرما
 اي

11  

سمرحلة ( تجربي 

ا ياد شده و مقا
ساختار گزين). 4

يا قرار است فرد
toد از ساختار 

ياز به صفات برتر
از سـوي). 1ينـة  

2هاي رد گزينه

كنم ما ب فكر مي
، در»اما«معناي 
و 2هاي   گزينه

رين استفاده كر

طي جنگ از ر
دفاع) 3 

جيبي نيست كه
بهشت) 3 

هم است كه روش
سالم) 3 

هزار دالر ب 2ود 
ان پس) 3 

د كمي به گوش
مرتب) 3 

ك مايع قرمز رنگ
مدار) 3 

رض خطر انقراض

به طو) 3 

تو در مقابل زت ا
به جا )3 

نجش دهم؛ علوم

گيزترين كشورها
4و  2هاي  گزينه

ه بازديد از ايتالي
ه است، پس بايد

اند، پس ني گرفته
رد گزي(شـود   ي

(گ نوشته شود 

 نيست، اما من ف
به م butف ربط 

رد(رست باشد 
وان از صفت برتر

دجاعي بود كه 
 وري كردن

ن است و چيز عج
 جيب، شگفتي

ليسي، خيلي مه
 ت

 و هر ساله حدو
 كردن

كند ي صحبت مي
  و غريب

از يك هقطر چند 

در معر] حيوانات

 ر طبيعي

با محافظتت گرم 

سنج

انگ كي از شگفت
رد گ(تفاده كرد 

ي جمله و اينكه
 قبل گرفته شده

د مقايسه قرار گر
 صفت برتري مي
ول آن بايد بزرگ

ن مكانيك بدي
مله و وجود حرف
حاظ معنايي در
تو يچ عنوان نمي

ز آن سربازان شج
آو جمع) 2 

لو خيلي مهربان
چيز عج) 2 

ك زبان آموز انگل
متفاوت) 2 

اً بخشنده است
حمل ك) 2 

رد جوان فارسي
عجيب) 2 

 خانه رسيدند،
 مايع) 2 

ح[يوانات، بويژه 
  .نند

به طور) 2 

كنم كه اين كت
 باال) 2 

    
 

 .رست است
تاليا به عنوان يك
ي يا تساوي است

جه به مفهوم كلي
نجام اين كار از
 .رست است

 و اصفهان مورد
nois تبديل به

شود و حرف او ي
 .رست است

آقاي اميريان: له
مفهوم كلي جمل

جمله به لح يم تا
اي خالي، به هي

 .رست است
پدرم يكي از: له

  كردن
 .رست است

دختر كوچول: له
 

 .رست است
به عنوان يك: له
 ك

 .رست است
آن مرد واقعاً: له

 دن، بخشيدن
 .رست است

طوري كه مر: له

 .رست است
وقتي آنها به: له

 .رست است
من همه حيو: له

كن ا را شكار مي
 با دقت

 .رست است
ك من فكر مي: له
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ـه، بايـد از   

 همـراه بـا    

  .ت

ationgroup

در نتيجـ. سـت    

  .يم

  ل

  قه

بايـد nicestن   

استترين  نزديك

13(  

 گرفتـه شـده ا

 of استفاده كني

مثال) 4 

عالق) 4 

صـفت برتـرين 

  .نند

ن ------------
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 جنگل از قبـل

 از حرف اضافة

 عات

 ه

).3و  2هاي  نه

كن مي ، دفاعازد

-ظر معنايي به 

  ي اشاره دارد؟

12  

سمرحلة ( تجربي 

ميم به رفتن به

بايد» كردن از ت

اطالع) 3 

آينده) 3 

 a  نرد گزي(دارد

را به خطر بياند

---------.  

----.  
  شند

 شده است از نظ

ست به چه چيزي

نجش دهم؛ علوم

ص است كه تصم

مراقبت«معناي 

 عمر

عرف اسم مانند

ما رسالمت  كه 

------جنگند 
  نيم

------------
كش ها را نمي وب

كشيدهآن خط  

  .ند

  است؟ ت
  .بودند اير

---------.  

 كشيده شده اس

سنج

در جمله مشخص
  .ستفاده كنيم

“take car به م

 الگو) 2 

طول ع) 2 

د نياز به يك مع
  ).1د گزينة 

 برابر هر چيزي

ج مي ها ميكروب 
كن رما و درد مي

--عتقاد دارد كه 
 خودشان ميكرو

زير 1پاراگراف 
  »محافظت

  چيست؟
شر را تغيير داد

درستمتن  ساس
عشاكار در زمين 

 ------------
  رود نيل بود

زير آن خط 2 

    
 

 .رست است
وجود دمشواهد 

 be going اس
 .رست است

”re ofساختار 

 .رست است
  ورزش

 .رست است
 اني، نقطه

 .رست است
p در حالت مفرد

رد(بيايد  theف 
 .رست است

  متن چيست؟
در ، سفيد از ما
 .رست است

هاي سفيد با ول
خود احساس گر

 .رست است
رسد اع  نظر مي

يدهاي سف لبول
كه در پ imm“ .رست است

pr  م«به معناي
 .رست است

وان براي متن چ
چگونه زندگي بش

 .رست است
، بر اس موارد زير

شروع به كا ل از
 .رست است

توان فهميد كه
 مصر به خاطر ر

 .رست است
كه در پاراگراف

  اغذبه معناي 
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) B' A−1  
) (A −2  
) (A3  

, ,

+ +
5 8 1

3 5  

, ,

+ +
1 5 9

4 4
nt n= 4  

a a=2
6 4  

a +2
1  

a +1  

ationgroup

A' ( ) (= −1 3
B') (B−  
B) (B − 

, , ...

+
3 2

7


, , ... 
+
13
4

n t−  23 

a (a× 4 12
a d+ +11 25

d a+ = 2 

  .ست

13(  

  
  
) = ≠ φ3 1
A) (( ,= 1 2
A) (( , )− = 1 2

  
x −19  

  
  

t =19 3

nt n = +4

( )= −4 2 3

a d)+ =2
1 5
d a= +2 2

15 1
a =3 

درست اس 3ينة 

sin  

S =  
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) ) (( ,−1 2
) ( , ) ( 2 3

x x+ + −22

  

+ × =18 2 3

  :باشد ي مي
tb =⎯⎯⎯→11

=3 77

(a d)+ ×1 3
a d d+114 33

است، پس گز −

m
n

m
α = =3

5

= × ×1 8 152

13  

سمرحلة ( تجربي 

         

) ( , ))3 1 2
(( , ) ( ,−2 3 1 2

x− + =6 4

.ره حضور دارند

39

يك الگوي خطي
b= + 1 4

  :پس
(a d)× +1 11

d a d =2
14

−و  −،  + ب 

= 3
5

× =3 365

)1(ياضي 

نجش دهم؛ علوم

:كنيم  رسي مي

( ) ( )= 2 2
)) ( , , )=2 1 2 3

x − =47

در اين جشنوار ي

  :پس 

ت زير است كه 
b = −3

اند، پ لة هندسي

d a= − 28

b  وc به ترتيب

  :ت با

 ري

سنج

ها را برر ك گزينه

A= ≠2
) ( ) = 3 3

 

x=  =4

يانماييع غير پو

.سازند سابي مي

ه شده به صورت

متوالي يك دنبال

a d= −1 2

a ،bه مقادير 

ED برابر است

    
 

 .رست است
ودار وِن تك تك


A'= 

   .رست است

7

فيلم با موضوع 1
 .رست است

دنبالة حس ،مالت

 .رست است
ها در الگوي داد

 .رست است
a12 سه جملة م

 .رست است
زواياي داده شده

 .رست است
ABE داريم:  

Cاحت مثلث 
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y + =3  

cos x4
  

  
a bsi+  

sin

cos−
4

1
  

sin α +  

tan α +  

.  

a =32  

n =2  
b −2  

n< 33  

=3 4 2  
n− =12   

ationgroup

(x )= −3 

sin x.co

sin x

+
−

2

1

n x sin= +1

co

sin

° +−
°

1
4



cosα = 1
3

cot+ α = 1
4
9

.صفر و يك است

a=  32 2

+ 4 2 3
a− = − =8 7

<  <4 27

A= 12 4

= − 4 2

13(  

y x = 3

os x cos=
2

n x a =1

os si

n (

° =
°

4
4



sin α +2

1


tan α +

عددي بين ص 3

a=  =4

n = +2
=1

n< < 64

A= 44 2

n = 
11
22 32
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  :س
x .رد − 3

s (cos x

sin x

+
−

2 2

1

,b = 1 1 2

in (

( cos

− −
− °

2 4 1
1 4




cos+ α +2 2

cot α = − 9
4

3−دد  2 2 1

(a=  +8 1

  :، پس
n =3 4

ها  nتعداد  

A ( = 4

n =
51
22 2
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پس. دگذر مي) 
 2 گذر مي) 3

sin x)

x
=

2 1
1

a b+ = 3

cos )

)sin

− °
° °

2 4
4



  :پس 

sin cosα α

9
4

ها فقط عد گزينه

)
− −

= =
1 1
4 49

n است، −)
+ +4 4 3 3

= − −64 27

) A =42

n = 4

نجش دهم؛ علوم

و  3−(قطه 
و 3(ز ا

sin x

sin x

− =
−

2

1

sin

( cos

°=
−

2 4
1 4



tan α باشد مي.

sinα = 
1
9

 در گ. باشد مي

  :ت، پس
−

= =
1
2 13

3

( n )− = 2
= +3 7 4 3

− =1 36

= × =8 22 2 2

  :م

سنج

tan 6  و از نق

sin x+1

sin

)sin

° − °
° °

2 4
4 4


 

cotα + α =

n cosα α = −

>aپس  <1

=5 32 است 2

3

nبرابر  nد 

a ,b = 7

12 

كنيم و داريم  مي

    
 

 .رست است

°برابر  = 3

 .رست است

 .رست است

° =
°


 .رست است

sin cos
=

α α
1

− 4
9

 .رست است

a− است، پ 2<
 .رست است

2برابر  32 عدد 

 .رست است

هاي دوم عد شه 
b = 4

 .رست است

 .رست است

 .رست است
ها را يكسان ال
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( −12 3 2  

(= +12 1  

a− =4  

b a= 3  

[(
−2  

+ +2 1 2  

A = 3  

( )
A

−1
21

2  

يونـد بـين     
O   تبـديل

. است سفر
DN   يـك

 -7ـدمثل  

ationgroup

) (×3 122 2

) (+ − +22 1

/−   8

b ( = 122

)( +
+

3 2 6
5 6

= +2 2 3 2

×
3

33 36 3 39

( )
−

=
1 1
2 21

36

راي شكسـت پي
OH و Hب به 

ن، نيتروژن و فس
NAكند كه  مي

توليـ -6محـيط    

13(  

( )+ ×43 2 2

)+ =2 122

a = ×122 1
  .ن است

)−×
1

2 12 31

)
)−+ +16 3

2

= ×63 4 36

( )= =
1
236

  .ند
بـر. ريدها باشند

ي آن مولكول آب

سيژنكا ،يدروژن
ي چنين بيان م

پاسـخ بـه م -5   

07/09/399 ومس

(× − +12 1

=1 1

  :ست
− 121

b ريشة سوم آن

−= ×4 42 1

( )]+ =21 3

× =2 36 3 3

=36 6

  .ت
قش آنزيمي دار
داراي مونوساكار
يز است كه طي

كربن، هي حاوي 
كتاب درسي. ست

  :با هم دارند
تفاده از انـرژي

15  
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) ((= 
2

122 3

شة چهارم آن اس

bبنابراين . است

/=4 16  

[(= −2 3

×6 2 32 9 3 3

ها صادق است ي
گروهي از آنها نق

توانند د  كه مي
 واكنش هيدرولي

  .كند
دي هستند كه

تعيين صفات اس
  . هم دارد

ويژگي را با 7مة 
ند جذب و اسـت

)1(شناسي ت

نجش دهم؛ علوم

)(− +
1

3 2 2 3

مقدار منفي ريش

ين صفر و يك ا

) ]+ +3 1 3

=3 18

 

 

 ولي براي چربي
تنوعي دارند و گ

اند هاي زيستي ل
ساكاريد نياز به
ك  نقش بازي مي
دهاي نوكلئوتيد
ت عات الزم براي
ويم نوع ديگري

جانداران هم ،ت
فراين -4 و نمو 

 زيست

سنج

)) (+
32 2 3

−/س  8   م

بي aشة چهارم، 

] (= +2 2 1

 .تر است كم 3

 1شناسي  ست

ها صادق نيست
ردهاي بسيار مت

ولكولواعي از م
س ساكاريد يا پلي
ساكاريدها از هم

DN داراي واحد
RN فاقد اطالع

شو س متوجه مي

  
 از مرزهاي حيات

رشد -3ستايي 

    
 

)(+ −3 2 2 1

 .رست است
مثبت است، پس

مقدار منفي ريش

 .رست است

) =21

 .رست است

23=واحد از  9

 .رست است
زيس 23و  10تا  

  :ها نه
راي فسفوليپيده

ها عملكر روتئين
ها انو كربوهيدرات

س دها در يك دي
مونوسجدا شدن 

RNA  وNA
NA باشيم كه 

كلئيك است پس
 .رست است

1شناسي  يست
ف كتاب درسي ا

ايس هم -2ترتيب 

www.sanjeshse

)+ 22

در 3گزينه  .11
a عددي م

با توجه به م

در 1گزينه  .11

در 4گزينه  .12

ه وس 6عدد 
  
 
 
  

 
در 3گزينه  .12

8صفحات   
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هـا  ياختـه ك  

  كره

 اي  زمينـه 
ت پيونـدي  

  .دهد مي
.  

ـاره نشـده   
 1شناسـي  

 يـا ياختـه     

ارت ديگـر  
در  عصـبي  

ationgroup

بـراي تـك ،هـا 

كر زيست -10وم 

  .ت ندارند

هين مـاد ا بنـابر   
اي بافت ن ياخته

فاق را تشكيل م
.عصبي استتة 

هاي مري اشـ ي
ش زيسـت  36حة 

  .ره هستند

حـيط داخلـي

مده است به عبا
هـاي ع ة ياختـه 

13(  

ه ش تعداد ياختـه 

بو زيست -9گان 

يابي حيات سازمان

وپالسـم اسـت
در فضاي بينن 

كه بخشي از صف
 فاقد شبكة ياخت

خوردگي  به چين
صفح 5يز شكل 

رش داراي بندار

هستند و فاقد مح

  .ست
ن آن به وجود آم
 خبري از شبكة

07/09/399 ومس

افزايش -2ليه و 

سازگ بوم -8ماع 

هم در سطوح س

اي يعني سيتو ته
شسا كالژن و ك

  .وند

نه الية بيروني ك
 وجود دارد كه

ه در متن كتاب
 بهترين شكل ني

وده در لولة گوار

ز رودة باريك ه

اي اس ياخته ينب 
 و برآمده كردن
 است و بنابراين

16  

سمرحلة ( تجربي 

  .تند
شت به حالت اول

متاج -7جمعيت 
  .شود دي نمي

.  
خري نسبت به ه

ه با غشاي ياخت
هاي پروتئيني ه

شو صبي يافت مي

اند ن هاي عصبي
ة ماهيچه مورب

البته. شود ت مي
 مالحظه كنيد

رو  انتهاي راست

هاي پوششي پرز

ون، لنف و مايع
وششي اين اليه
ز را ايجاد كرده

نجش دهم؛ علوم

سي قابل برداشت
خته بدون بازگش

جم -6جاندار  -5
بند ح حيات طبقه

.شود بندي نمي ه
ند و تقدم و تاخ

ضاي احاطه شد
رشتهدر حاليكه 

السم ياختة عص

  1سي 

ه ي شبكة ياخته
چة حلقوي، الية

  1شناسي 
هايي يافت ردگي
هاي آن را ردگي

  .ح است

 انتهاي معده و

ه ي غشاي ياخته
  .هستند

خو :رسي شامل
بافت پوي به زير 

رودة باريك، پرز

سنج

 متن كتاب درس
فزايش حجم ياخ

   .شود

  
5دستگاه  -4م 

ست و در سطوح
وح حيات طبقه
ان چه هر دو اندام

 صورت سؤال فض
د .واد ديگر است

كه درون سيتوپال

شناسيزيست 36

خاط دارايم و زير
ر زير الية ماهيچ

ش زيست 18حة 
خور ن باريك چي

خور توانيد چين 

1  
صحيح 1 گزينه 

  1شناسي  ست
ا، انتهاي مري،

  .است 2ينه 

1  
ي ميكروسكوپي
خشي از ياخته ه
 تعريف كتاب در
دي الية مخاطي
ر الية مخاطي ر

    
 

  حيط
د سوم همگي از

اف -1: ريف دارد
شر به رشد نمي
 .رست است

1شناسي  يست
اندا -3بافت  -2

كيزه اندامك اس
سطو يستگاه جز

ستخوان و ماهيچ
 .رست است

ه باشيد منظور ص
 شامل آب و مو

  .تند
ها هستند ك مك

 .رست است
6و  25، 20 تا 1

  .اند  ت صحيح
اي و اي ماهيچه

نيد در معده در
درسي صفحتاب 

ي، معده و رودة
هاي كتاب مي ل

 .رست است
شناسي  زيست 

ف كتاب درسي گ
 .رست است

زيس 26و  21، 2
تاب درسي شما

زرين گزينه، گت
 .رست است

شناسي  زيست 
هاي ردگيخو چين

 عبارت ديگر بخ
ط داخلي طبق
فتن بافت پيوند
الت ساختاري در

  .يست

www.sanjeshse

سازش با مح
به جز مورد  
رشد دو تعر  

منجرتقسيم 
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زي 8صفحة   
2ياخته  -1  
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زي: 2نه يگز  
اس: 4گزينه   

در 2گزينه  .12
دقت داشته  

سيتوپالسم
مستقر هست

بقيه از اندام  
در 2گزينه  .12

8صفحات   
موارد پ و  
ها اليه )الف  
دقت كن )ب  
كت متن )پ  
در مري )ت  

ولي از شكل
  . است

در 1ه نگزي .12
28صفحة   
طبق تعريف  

در 2گزينه  .12
20صفحات   
در سطح كت  
بنابراين بهت  

در 2گزينه  .12
25صفحة   
چ ،ريزپرزها  

هستند و به
محيط: توجه  
پرز از فرورف  

يعني تعامال
بخش نياين 
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ون مايعات 

ل گازهـاي     

 تنفس بـه  
  .ستند

 رسـد و در 

هـا   د شـش 

ـزي نقـش       

اي  ياخته م

هـا بيشـتر   

ationgroup

به درو) آب( ون

ار منفـي تبـادل

د و در بين دون
هسنادرست  2و 

اي بر ش مبادلـه 
  .شود سوب مي

دارو م معمـولي 

  .مژك است

ن فقـط پـل مغـ

ر جسمرند كه د
  . است

ه ت نـايژه شـعابا 

 

13(  

ي تنفسي از بير

شـايگـري بـا ف  

  )درست

مان ها باقي مي ش
1 هايين گزينه

تواند به بخش نمي
يت حياتي محس

مپـس از د  ميـق 

  .از است

دار و فاقد م مژك

ايـن بـين و در   

داد بي وجو عص
 رشتة مارپيچي

  .شود مي

چه انش يد كه هر

 .استده شده 
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  )ت
اي ورود گازهاي

ت و دفشار مثب

ناد(.كند عمل مي

م هم درون شش
شود و بنابراين مي

شود ولي ن ي مي
جز ظرفي) دهد ي

نبال يك دم عم

ها با يكديگر نيا ه
  .شود

هاي م راي ياخته

م نقـش دارنـد

هاي خاع، ياخته
ود كه داراي دو

تر م جنب منفي

باشي وجه داشته

زك مودار پوشيد

17  

سمرحلة ( تجربي 

نادرست(.ر است
دو اليه ياخته بر

رند كه يكي با ف

ه گردش مواد ع

ازدمشديدترين ب
اتي محسوب نم

تنفسي  دستگاه
 خون انجام نمي

به دن( خيره دمي

صال بين ياخته
ش دو شاخه مي 

  .يح است
دار 1شناسي  ت

دستور خاتمه دم

.  
النخ غزي و بصل

D شو ييافت م
ي، فشار درون ج

تو.  صحيح است
  .د

  .ح است
ت و با پوست ناز

نجش دهم؛ علوم

خاكي مستقر رم
، د1شناسي  ست

زوكار تنفسي دا

ستقل از دستگا

ار هوايي كه با ش
ي از ظرفيت حيا

ردواه طي دم ك
ل گاز تنفسي با

هواي ذخ+ ري 
  .شده است

 پيوندي براي اتص
)خود نتهايا دو

صحيح 1سي شنا
زيست 36صفحة 

  1شناسي  ست
مغزي در ايجاد د

م عصبي نيست
فس يعني پل مغ

DNAن هسته 
اي خارجي ن دنده

،1شناسي  ست
شوند كمتري مي

صحيح1شناسي 
كننده است حرش

 

سنج

  1شناسي 
پوست كر زيردر 

زيس 46صفحة  
  )ت
دار دو نوع ساز ش

  )درست
ديسي تنفس مس

  1شناسي 
مقد( مانده  باقي
جزيي) كند ك مي
يي است كم هوا
و تبادل ماند  مي

جموع هواي جار
زدمي تشكيل ش

  1اسي شن
  .ست

طي وجود بافت
نزديك دنه (خود 

ش زيست 36فحة 
ص 2 طبق شكل 

زيست 44و  40، 
م النخاع و پل ل

لي نيازي به پيام
كننده تنف نظيم

فته است و درون
ض ماهيچه بين

  1شناسي
زيس 37صفحة  6

حاوي غضروف ك
ش زيست 37فحة 
د مخاط تري فاق

 1 شناسي ست
  .اند وم صحيح

    
 

 .رست است
ش زيست 46و  4

ويرگي دشبكة م
20طبق شكل  

درست(.شود ه مي
داران شش مهره 

ناد(.دهد جام مي
در تنفس نايد: م

 .رست است
ش زيست 43و  4
حجم هواي: 2 

 در شش كمك
حجم(هواي مرده 

تنفس باقي ني
يت حياتي از مج
هواي ذخيره باز

 .استست ر
ش زيست 37و  3

ال ناي اسؤرت س
مخاط ر الية زير

خوي در انتهاي 
صف 4طبق شكل 

مخاطي نايالية 
 .رست است

1 ،12 ،16، 27،
در بصللع راكز ب

  .گي دارد
راي بازدم معمول
ر مركز مغزي تن

قرار گرف ها هست
هنگام دم با انقباض

 .رست است
ش زيست 37ا ت 3
6طبق شكل : 3 
تر و ح ها باريك ژه

صف 7طبق شكل 
ر بينيتداي مسي

 .رست است
زيس 40و  38، 3

 به جز مورد سو

www.sanjeshse
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45صفحات   
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بدن مشاهد
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در 3گزينه  .13
42صفحات   
و 1گزينه   

تبادل گازها
ه: 4گزينه   

سطوح فوقان
ظرفي: توجه  

ه) + شود مي
در 2گزينه  .13

36صفحات   
منظور صور  
در: 1گزينه   
نا: 2گزينه   
ط: 3گزينه   
ال: 4گزينه   

در 3گزينه  .13
0 صفحات  
مر: 1ينه زگ  

كنندگ تنظيم
بر: 2گزينه   
در: 3گزينه   

ها اين ياخته
هن: 4گزينه   

در 4گزينه  .13
35صفحات   
و 1گزينه   

شود نايژ مي
ط: 2گزينه   
ابت: 4گزينه   

در 3گزينه  .13
37صفحات   
همة موارد  

erv.ir

29

30

31

32

33

34



  
 

 

@sanjesheduc

  .زند

در  .شـوند  ي  
  .د
ابسته به  و
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ي به بازدم 

) ه بـازدمي 

جنـب   جي   

  .جود ندارد
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يق انتشار بپرداز

ت تعريـف مـي
شود ها وارد مي ش

 دستگاه تنفسي

هـاي مختلـف ش 

وايي است كهه

ي ذخيره بازدمي

  .ده نيز شود
رهوج هواي ذخي

  . هستيم

بـه پـردة خـارج

في وجاليه غضرو
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  .ست
 .ك دارندمشتر

بادل گاز از طريق
  .ندر

نفي و فشار مثبت
ن و حلق به شش
 دارند بنابراين

  .حيات است

بـه روشآمـاده،  

هي مرده اولين 

از خروج هواي ل

مرد ايخروج هو
خرو( زدم عميق

ي مرده را شاهد

د، اين ماهيچه ب

ه و در اين المدآ
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مخاط مژكدار اس
ني غشاي پايه م

  .شوند
 .كند  مي

د با محيط به تب
گ و كوچك دار
 صورت فشار منف

هاي دهان هيچه
ن تنفس ششي

  .ت

هاي ح ز ويژگي
  .يديس است

آمواد مغذي كه 

ي داخلي نيز هوا

دهد پس قبل مي

تواند باعث خ  مي
شود و در باز مي

نيز خروج هواي

شود سه سينه مي

خورده درآ  چين
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.دهند صاص مي
ي مل است داراص

شي مويرگ خوني
ش بندي نمي بقه

رها تغيي حبابك

توانند اي آن مي
خوار روده بزرگ نه

بهكه  هستند 
شار حاصل از ماه

نورانند و اين جا

، صحيح است1ي 
  

وع ا و اين موض
لة گوارشي و ناي

چرا كازي ندارد 

اي دنده اي بين

زدم عميق رخ م

پذيرد و جام مي
 تنفسي خارج م
 بازدم معمولي ن

ايش حجم قفس

ت كه به صورت
  .دهد ي

نجش دهم؛ علوم

 را به خود اختص
حبابكي متصي 

ي با بافت پوشش
يواره حبابك طب
هاي حبابكي و

  1سي 
اه  و همة ياخته

دان هاي و پرنده
اي كارهاي تهويه

هوا به كمك فش
بخشي هستن هار

.  

شناسي زيست 4
.آنها د نه درون

محيطي را دارد
 است و فاقد لو

گوارشي نيا وئل
  .شود ب مي

ها قباض ماهيچه

يك باز) ي جاري

پيام عصبي انج ه
گاهمرده از دست

در صورتي كه با

فزطي دم باعث ا

اط حنجره است
ر مهم انجام مي

سنج

ين حجم شش
هاي  كه به كيسه

هاي متعددي شخ
هاي د جز ياخته

ه دم حجم كيسه

شناسي زيست 46
ه گوارشي است
ي هوادار دارند
دار داراي سازوك
ه ،ت در قورباغه

 داراي معده چه
دهد ت انجام مي

1  
6صفحة  21ل 

كند  حركت مي

  1شناسي  ت
هاي م  به محرك

 كدو نوعي انگل
مواد غذايي واكو
ارش انسان جذب

  1شناسي 
 بدون نياز به انق

هواي( م معمولي

به لي بدون نياز
 و عميق هواي م
كمي نياز است د

  1شناسي  ت
ملي است كه ط

  1شناسي 
هاي صوتي مخا 

س دو كاراه تنف

    
 

تر حبابكي بيش
اي نايژك مبادله

ها در بخ حبابك
خوارها ج درشت 
طي دم و بازد: م
 .ست استر
6و  45، 32تا  3

هيدر داراي حفره
ها رندگان كيسه

د اران ششد هره
اي فشار مثبت ويه

شخواركنندگان
دش مواد فعاليت

 .رست است
1شناسي  زيست 
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ها آب بين تيغه 
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 بازدم معمولي
  .شود ج مي

دمس از يك باز
  .ز است

مل بازدم معمول
 بازدم معمولي

هاي شكم ماهيچه
 .رست است

زيست 41و  40
افراگم اولين عام

  
 .رست است

ش زيست 44و  3
الية سازنده پرده
حنجره در دستگا
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2
2 
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هاي حنجره قرار

از طريـق د( رفه 
  .هستند 

نسـبت بـه خـو
گ ششي حياهر

 را تشخيص ده

  .ت

تـوان گفـت مـي 
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هـا بـا ح ولكـول 
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حواسمان باشد ك

كـه معـادل بـا

13(  

پس از آن انته ه

سـر تنفسـي،  ط 
مكرر مبتال هاي

سيژن كمتـري ن
 خون تيره و سي

ها ي ناي و شش

  .ست

 بدن مستقر است

دارند بنابراين نم
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كنند اما ح ت مي

ك، ژول SIي در 
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مخـاط مژكـدار  
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 تيره داراي اكس
رايششي داگ 

 پشتي و جلويي

تر از ناي اس سخت
  نايژه -

در سمت راست

ت دجايي ذرا ابه

ها را جابه ولكول
ي حركت ميبش

شانحركترعت 
ته جهات حرك

  . هستند

 كه يكاي انرژي
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صفحه 3شكل (

امها و دهان انج

هاي ياخته رفتن
گونه اين علت 

شود و خون  مي
، سرخرگ1سي 

 مري نيز سطح
  .حيح است

روفي كه دارد س
-3سياهرگ و  -

صفرا دد كيسة 

  .ست
  .ت

محدوديت در جا
 

ا تغيير شكل مو
ساس انرژي جنب

سرها به يكديگر 
نه در همهادها آزا

هاي برداري يت

با توجه به آن 

)1(يزيك 

نجش دهم؛ علوم

(دناهه قرار گرفت

ه نند لبايي ماه

ر بين از علت به
همين به و ست

 
ربنات حملك ي
شنا زيست 38ة 

توانيم بدون  مي
درسي صحكتاب 

غضرحلقه كامل 
-2سرخرگ  -1

  1ناسي 
پ است و همانند

  .رار دارد
 بدن مستقر اس
دن مستقر است

 تسهيل شده م
 .خواهد شدر ت ش

ها با ي از پروتئين
ها بر اس مولكول

ه رخورد مولكول
ه ولر كلي مولك

 

جايي و نيرو كمي

.يد يكسان باشد

 في

سنج

ر ميانه حنجرهد

ه دا توسط بخش

1  
ب كنند، مي صرف

اس خارجي مواد 

 1شناسي  ست
ون به صورت بي

صفحة 10شكل 

  1شناسي 
 C شكل ناي

ك 42و  41حة 
اصلي به دليل ح
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ت راست بدن قر
راستدر سمت 

ر سمت چپ بد

  1ناسي 
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سرعت هم بيش
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انيد، در انتشارد
با بر ، در نتيجهد

 غيرفعال به طور
 .ظت مواد است
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روابط فيزيك باي

    
 

هاي صوتي د رده
  

دهي به صد شكل
 .رست است
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 .رست است
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V =
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=
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= →
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2

يونيم فاصله است

اع گرفتن از سط

m dm
x

h ks
=

3 3

× ×
364 1

36


  

V a= ρ× →3

 اسـتوانه، بيـرون

/= =


24 1 22

در سـاختن يـك

آيد به دست مي 

/ /

/ /

×
+

4 8 1 6
8 1 6

V
/

 = 36
2

13(  

k
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s
→ =

m
[B]

s
→ =

، يك ده ميليوتر

وزن ورقه با ارتفا

x→ =
3 8

3

× =
×

3 8641 3

  :ست، داريم

m /→ =1 2

ن جسـم درون

g
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= 32 12

وي از دو ماده د
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ρ + ρ

1 2
1 2

2

g
/
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= 32 4
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/
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توان از تغيير و ي
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× × ×8 25 25

بـا انـداختن. ارد   
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m
  3

هاي مساو ز جرم

 مخلوط از رابط

m3

  :كنيم مي
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اولين استاندادر 

تنها ميح شده، 

ks
x

h
× →

cm3تر،  31
−× ×  325 1

خـالي وجـود د
cm+ =1 2 

ن داد هر گاه از

خ ندهد، چگالي

ول دست پيدا م

نجش دهم؛ علوم

د.  طول هستند

چهار مورد مطرح

  :ل است
/

(= ×


8 64
3

ن اين كه هر ليت

m k→ = 2

ه فضـاي خسـتوان 
m3 ،جم جسم

نشا توان مي. يم

هش حجمي رخ

 به چگالي محلو

سنج

 هر دو يكاهاي

A4 ،در ميان چ

در معادله مقابل 
m

)
dm

× 3 1
36

و در نظر گرفتن

kg

اس انتهاي ، در1
كه حج ن دريافت

اوري به دست بي

خلوط كردن كا

و رابطه مقابل، 

    
 

:  

 .رست است
ي و سال نوري،

  .بود
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4ه ورقك ي قوط
  . كرد

 .رست است
x، در تعيين 

s

s
→

 

3

 .رست است

mطه 

V
ρ و =

 .رست است

cm3 اندازه 

توان ز مايع، مي

 .رست است
مخلوط را گالي
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V =

ρ
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 آزاد مـايع     
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A B

A B C

m m
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+ +
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3

ـرف تـا سـطح
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ر آنهـا روي سـط

maxg(h h−

ب مانـدنآطح 

بر كف ظرف مي

A Bm m )g

A

+

 به شـكل اخـتال
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AP gh+ ρ 
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Hg Hgh → 8
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13(  

B C

C

m

V

+
−
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− = 5 12
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عيين فشار آن ب

( /
P→ = 1

با توجه. است 

× = ρ×31 1
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متر جيوه مح تي

/ × =8 5 4 1
P= +1 1 2

 ش حجم
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cm 31

فاصله سطح آزاد
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فلزي روي سط ه

راي تعر گيرد، ب
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 4

8 6
12 1
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P→ =25 1

كاهش
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1 5
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ها، نده اين كره

بريم، ف ه فرو مي
hر است  )> 2
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(× ×3 1 8  

گيرهيك يا  تيغ
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قرا... مستطيل و

= × 41 2 1
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k
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= × 34 1
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كند د ميايجا 5
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− =1 1 25 7

نجش دهم؛ علوم

+ → ρ
−
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دهن ي فلز تشكيل
  :شود صل مي

فاوت را در جيوه
تر  از لوله ضخيم

بمكع ،ستطيل
  :ست

) −− ×3 1  

تيك  قرارگيري 
ي از كشش سطح

مكعب، مكعب م

Pa kP= 4 2

 اختالف عمق 
sin× °4 3 

kg g

m cm
=3 34
  : عبارتست از

kPa=1 4


gي 
/

cm35 1

cm25
cmHg76

سنج

ρ = =


36 312

ها بر چگالي كره
 فضاي خالي حا

متف هاير مقطع
تر، بيشتر  نازك

y1 است.  

 مانند مكعب مس
قابل محاسبه اس

− = ×2 312 1

در سقوط آزاد،
هايي صابون، جلوه

شكل استوانه، م

  : كنيم

Pa

ه درون مايع با
=cm با  2

سطح آزاد مايع

a

از مايع به چگالي

    
 

g

cm33

 .رست است
رم هر كدام از ك
 يكديگر، حجم

 .رست است
له مويين با قطر

(h) لهبراي لو
y<1پس   د، 2

 .رست است
هايي  كه شكل

Pز  gh= ρ ق
Pa kP=3 12
 .رست است

هاي آب د  قطره
هاي آب و ص ب

 .رست است
اي با شه در ظرف

m
P استفاده =

 .رست است
ار ميان دو نقطه

A  وB برابر

از س cm1ق 

 .رست است

cm4ي كه   ا
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