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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  دوممرحلة ـ  دهــمسنجش 

)23/08/1399(  
  )دهـم( علوم تجربي  

  

  :باشد ياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهده م 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

   غوغا

د را سـياه  

را )  پيـري   

ن هسـتي     

ationgroup

ني، برازندگي و

موي سپيدي كه 

مـوي سـپيد و

 ميـان جـان مـن

  .داري

13(  

  ودي

عمارت و آبادان: 

داند در حالي  مي

(هد دشمنش را 

كه تو در  آنجا
  .آيد ن مي

  هيم

شان را طاقت ند

23/08/399 دوم

نابو: زوال 4زينة 

: عبارت است از

         

س ماتم پوشيدن

خواه داند و مي ي

گويد از ند و مي
ها سخن به ميان

و خاك ر) ست
  )ظي

پوش ي مشتي دلق

2  

دمرحلة ( تجربي 

  حت

ي           در گز

  ه

كل صحيح آنها

  . است

          
   

زدگي و لباس تم

 موي سپيد مي

كن عرانه بيان مي
د و بيشتر از آنه

ا(جام گيتي نما 
ذف به قرينه لفظ

هاي تي و گراني

) 1(سي 

نجش دهم؛ علوم

  دن           

مصلح: ب، صواب

گمراهي: ضالل 

نشان داده: موده

گي، غوقا كه شك

گر درست  غلبه

كند مات سياه مي

ل دشمن بودن

گويد را شاع مي
سر زبان هستند

ج) است(ه تهي 
حذ(ديده گهيم 

  ة معنوي
 نازك طبع هست

  .دهد

 فارس

سنج

رهاشد: م، رستن
   پست، نشيب
  شي، احتياط

مان هنگام غروب

3     در گزينة 

كارگران، نم: مل
    ي
  

  ست

گ امارت، برازنده: 

چيره، پيروز،: ب

 صد و تصميم
  مردم جهان

  مردم عالم

ي سپيدش را س
  . برسند

دن مو را به دليل

معشوق سخن نم
ولي ديگران بر س

و كيسه) است(ن 
و ما به د) هستي

ف فعل به قرينة
تو. گرفته است

 به مردم نادان د

    
 

 .رست است
سپيده دم: فجر 
جاي: حضيض 
دورانديشي: حزم 

 .رست است
آسماي آفتاب و 

  و
حسد  : رشك 

 .رست است
جمع عام: عمله 

پاك منشي: ابت
حرص و طمع 

 .استرست 
حت، صالح، درس

 .رست است
:اليي عبارتند از

 .رست است
ست است و غالب

 .رست است
 .رست است

مجاز از قص: سر 
مجاز از: جهان 
مجاز از م: عالم 

 .رست است
دليل اينكه موي 

تر به نظر جوان
كردباز هم سياه 
.  
دليل اينكه با م 

گويم و سخن مي
 .رست است

گنج در آستين 
ه( تو در خواب 

حذف: منادا:  دل
حذف صورت نگ 

 .رست است
ك زمام مراد را

www.sanjeshse

  
  
در 3گزينه  

1در گزينة 
2در گزينة 
4در گزينة 

در 2گزينه  
سرخي: شفق
مو بي: طاس

1در گزينة 
در 4گزينه  

1در گزينه 
نجا 2گزينه 
:آز 3گزينه 

در 1گزينه  
مصلح: صواب

در 3گزينه  
هاي امال غلط

در 1گزينه  
نادرست: قالب

در 2گزينه  
در 4گزينه  

1در گزينه 
2در گزينة 
3در گزينة 

در 3گزينه  
1در گزينة 

كنند تا ج مي
2در گزينة 

روسياه كند
4در گزينة 

كمتر از تو س
در 2گزينه  .

1در گزينه 
كه 3گزينه 
اي 4گزينه 

2در گزينة 
در 4گزينه  .

فلك 1گزينه 

erv.ir
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@sanjesheduc

ـار عزيـز و       

ـاط شـرط      

ب نزديكـي  

ص، اسـتعاره   

  يه

ationgroup

  .ني

  .ه شود

 جـدا شـدن يـ

ق شـادي و نشـ

فاع آن را موجب
.  

تشـخيص: وروز

تشبي: مچون من

13(  

  .غان

 چنگ او فرار كن

د بر دشمن چير

گويـد بـا مي 2 

يـد در راه عشـق

 كوتاه شدن ارتف
مسايه شده بود

ه، حكم كردن نو

هم. اره نيز دارد

23/08/399 دوم

پروري فغ  دشمن

ني يا بتواني از
  ش باش
تواند ره مي هموا

ي كه در گزينة

گويمـي  4گزينة 

ريختن ديوار و
يك شدن دو هم

جاز از ايام كوتاه

شخيص و استعا

3  

دمرحلة ( تجربي 

لمانان از دست

  دف
  ضاد

.  

  )كرد م
  فعول

شي و مغلوبش كن
ت آسوده و خوش
اه آن سرزمين

كند در حالي مي

كه گزحاليد، در 

داند و ر شمه مي
يوار موجب نزدي

دن، پنج روز مج

خواني قمري، تش

نجش دهم؛ علوم

، اي مسلرورمش

  )ن

رابطة ترا: أيوس
رابطة تض:  رفيع

.  

.  
  

.روه اسمي است

  :ت
مملول(كرد  ملول 

ل مسند        مف

  .ه شد
اي بينديش  چاره

، برو با دوستانت
نياز، پادشا  و بي

شين بد دعوت م

باشي دارندخوش
 

دن به آب و چش
ي نيز ريختن د

رمزگونه حرف زد

يه از آوازخكنا: ي

سنج

من آمد چند پر
 .ل است

  )سين
  )ستة پسين

وابستة پسين) (
 .ست

نوميد و مأ  ف
حضيض و  د

طة ترادف دارند
طة ترادف دارند
.طة تضاد دارند

هستة گر:  منزل

وم اين گونه است
مراان شيرين، 

            مفعول

دشمن بايد چيره
كه بتواني بر او
ان تفرقه ديدي،
ر آرامش باشند

و پرهيز از همنش
  ي

شاط حيات و خ
 .م، قرين است

يوار را مانع رسيد
يجمال ميرصادق

ه از پوشيده و ر

  تشبيه 
نوحة قمري 

    
 

عر دشمن جان م
ن، سخن اهل دل

 .رست است
وابسته پس(اليه  ف

وابس(صفت بياني 
)2(ت شمارشي 

ة گروه اسمي اس
 .رست است

رابطة ترادف: بير
رابطة تضاد: يرت

  رابطة تضاد: 
ها رابط همة واژه 
ها رابط همه واژه 
ها رابط همة واژه 

 .رست است
است، ف اضافه

 .رست است
 شدة مصراع دو

از جا و نيرنگ او
 نهاد            
 .رست است

دانديشي بر  چاره
كسي نبرد كن ك

اگر بين دشمنا 
اگر لشكريان د 

 .رست است
ديگر به احتراز و
 بسوزي و بسازي

 .رست است
ديگر تأكيد بر نش
شق همواره با غم

 .رست است
ثنوي معنوي ديو
ند، در داستان ج

 .رست است
كنايه: خن گفتن

:غنچه بيرون آي
 مجاز نداريم 

www.sanjeshse

شع 2گزينه 
اين 3گزينه 

در 2گزينه  .1
مضاف: دولت

ص: سلجوقي
صفت: (پنجم
هستة: داليل

در 1گزينه  .1
حيلت و تدب
صورت و سي
فجر و شفق

2در گزينة 
3در گزينة 
4در گزينة 

در 1گزينه  .1
حرف» براي«

در 4گزينه  .1
شكل مرتب

افسون وكه 
گروه        

در 1گزينه  .1
با تدبير و چ

با ك 2گزينة 
3در گزينة 
4در گزينة 

در 2گزينه  .1
هاي د گزينه

گرامي بايد
در 4گزينه  .1

هاي د گزينه
نيست و عاش

در 1گزينه  .1
موالنا در مث
دا به آب مي

در 1گزينه  .2
در پرده سخ

  . دارد
چو گل از غن

2در گزينة 

erv.ir
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@sanjesheduc

ه مردنـد و   

گويد  مي 2

سخن از  4
كه همـواره  

  جمه نشده  

  ت

 :يالحـظ) 3

ationgroup

يد شاهان همـه

كه گزينة حالي

4ي كه در گزينة 
ي آفريده است ك

  چه كسي؟ : 

ترج» بين«/  ت 

موضوعات :أمور 

3ر ايـن هنگـام   

13(  

گو مي 1 گزينه 

داند، در ح خدا مي

  .شود

ه است در حالي
به نهايت زيبايي

:من/ رت كردند 

شود نادرست است

/زيستي  هم: ش

در: عندئـذ) 2ت   

23/08/399 دوم

  . آماده كند
  .ت

  .ست

د، در حالي كه

وشت بندگان خد
  .كند نمي

ش مال انسان مي

ينات پديد آورده
جهان را بن اين 

طلب مغفر :فروا

ش مانع مي) 4د 

تعايش) 4كند  ي

گسـترش يافـت

  ت  

)1(

4  

دمرحلة ( تجربي 

  .ره دارد

 

ت برگ و توشه
مرگ چاره نيست

  .ش
بهتر از زندگي ا

و داد تأكيد دارند

نزلة خوردن گو
د و آن را برمال ن

ترفيع رتبه و كم

ي در عالم و كاي
ت خويش چنان

اسَتغَفر) 3ناهان 

كند دور مي: يبعد

تأكيد مي :يؤّکد/ 

گ :انبسـطت/ ـد  

براي گناهت :بك

(، زبان قرآن 

نجش دهم؛ علوم

شخيص و استعار
  از لحظه

  گرفتار كردن

 .تشخيص دارد

شود و براي آخرت
 حسادت را جز م

 دوران پيري باش
ت مرگ براي او ب

 استقرار عدل و
  

ند و آن را به من
گذرد ي افراد مي

  .ست داد
فروتني موجب ت

ند شور و غوغايي
 با تدبير و درايت

گن/ چه كسي؟  

ي/ زائد است » ه

/آميز  مسالمت :

كننـ حظـه مـي  

لذنبك/ رزش كن 

 عربي،

سنج

ي غير انسان، تش
مجاز ا: دم 

ر مشكل كردن،

اري و تافة استع

ز آماده مرگ ش
گويد كه ود مي

فكر. اشاره دارد
خبر است شق بي

ز ظلم و ستم و
)عبرت گرفتن (

كن نكوهش مي را
ب بودن از زشتي

 دشمن را شكس
تواضع و ف ديگر 

 و زيبايي خداون
و اينكه خداوند

 
:من) 2 كردند 

كسي كه«) 3د 

:سلميّ ) 2كند  ي

مالح :يالحـظ/ ت 
  د  

طلب آمر: معناي

    
 

مناداي: اي دل 
  از شراب

كنايه از دچار: ن
  . ندارد

اضا: رخ مهتاب 
 .رست است

كنايه از: گ سازد
خطاب به حسو 
نگري ا به آينده 
كسي كه از عش 

 .رست است
ديگر به پرهيز از
. نيز ويرانه شد
 .رست است

كردن رها غيبت
سبب ستارالعيوب

 .رست است
توان فروتني مي
هاي ه در گزينه

 .رست است
ي ديگر، جمال

انديشي است و ه
  .تايش كرد

 .رست است
 : ها ساير گزينه

طلب مغفرت :وا
 .رست است

كند دور مي: يبعد
 .رست است

تأكيد مي :يؤّکد
 .استرست 

زائد است» بـود«
بينند كنند، مي ي

 .رست است

ل امر است به م

www.sanjeshse

3در گزينة 
مجاز: پياله

دردسر دادن
بيت تشبيه
4در گزينة 

در 3گزينه  .2
مرگ را برگ

1در گزينة 
2در گزينة 
4در گزينة 

در 1گزينه  .2
هاي د گزينه
هايشان كاخ

در 2گزينه  .2
ه بقية گزينه

خداوند به س
در 1گزينه  .2

با تواضع و ف
در حالي كه

در 4گزينه  .2
هاي در گزينه

تدبير و چار
بايد او را ست

در 4گزينه  .2
خطاها در س

اسَتغَفروا) 1
در 2گزينه  .2

ي) 1: اهاخط
در 3گزينه  .2

ي) 1: خطاها
در 4گزينه  .2

«) 1: خطاها
مالحظه مي

در 2گزينه  .3
فعل: استغفر

  

erv.ir

21

22

23

24

25

  
  

26

27

28

29

30



 

 
  

 

 

@sanjesheduc

خـواب   .ت  
ر كـه يـك    
ن هميشـه    
 خـود را از    

-اري مـي ـ 
، به خواب 

ationgroup

 

 )   زم

ن خـواب هسـت
 دارد مثال شـير

بـراي همـين .رد
خوابنـد تـامـي  

انجام كارش يـ 
هنگام خوابيدن

  .ست

 

13(  

 طع شده است 

  .است

الزم(ناگذر است 

شاترين از  مهم
 براي خوابيدن
 كند، ترس ندار

چشمان بـاز م و
معده را در ده و

اش در پنجگانه
ن اشاره شده اس

 .ف شده

.كندكمك مي

23/08/399 دوم

قط :قد انقطع/  

   مني 

مذكر ا افتحث و 

باشد و ن شد مي

آب و غذا و ن و
ي روش خاصي

به او حملهري 
 با سرهاي باال و
نرژي كمك كرد

تمامي حواس ،
حاب كهف به آن

  . خاصي دارد
راي خواب تعريف

ه فعاليت معده ك

  ني كرد؟
  ...ي 

5  

دمرحلة ( تجربي 

زائد است» اگر«

دشم :عدوان) 3

مؤنث اجلبي/ نا 

 معناي متحير ش

ازجمله اكسيژن 
هر حيواني.  است

نكه حيوان ديگر
اسب ن زرافه و

 ذخيره كردن ان
جز شنواييبه  و

ي خواب اصحاره

متن آمده روش
متن اين عمل بر

ه شده خواب به

  
  .ابدخو

  .كندظ مي

 
ن را هدايت توان
ش كران برساني

  . رند

نجش دهم؛ علوم

«) 4. زائد است

تجلي يافت : ی

هنا: اينجا) 3. ت
  . است

به َتَحبَّرولي ) ی

.ا ممكن نيست
زسازي عضالت

كند و از اين مي
 حيوانات همچون
ت به حيوان در

خوابدپشت مي
قرآن مجيد دربا

  :اب كنيد
م در .بيدن دارد

م در .كنندم مي
  .خوابد
درمتن گفته. كند

  :ص كنيد
  .خوابد

.ماندشان باز مي
خنه  برزمين مي
دشمنانش حفظ

 م متن هست؟ 
 شنواند يا كوران

به گو دعوت را 
  .ف پرده زديم
گيرست قرار مي

سنج

ز: »گويا«) 3ند 

  برند  ي

تجّلی) 2خوانند 

مؤنث است يفتح
مذكر افتحث و 

متعدی(ير است 

ندگي بدون آنها
باعث باز صبي و

 احساس امنيت
رحاليكه بعضي

بسا اين حالتچه
ي است كه به پ
ق ي است كه در

يح را انتحا صح
ختلفي براي خواب
عصبي را تنظيم
خن به پشت نمي
كواب كمك مي

 خطا را مشخص
خواس انسان مي

خواب چشمهايش
ي است كه آزادا
دنش خود را از د

ه مناسب مفهوم
خدا چيزي تواني
 شنوا كني و نه
ي چند در كهف
لب مورد بازخواس

    
 

 .رست است

گوين مي: يقولون 
 .رست است

از بين مي: ِهبنَ 
 .رست است

خ فرا مي :يدعون
 .رست است

افمذكر و  اجلب
مؤنث اجلبي/  ك

 .رست است

پذي مفعولَحبََّر  
  :ك مطلب

زن جود دارند كه
ي دستگاه عصده

ه است همواره
در .خوابدين مي

 حفظ كنند يا چ
سان تنها موجودي
ن همان موضوعي

 .رست است
يگزينه: هازينه

ني روشهاي مخ
ب نظم سيستم ع
جودي جز انسان
 فرايند عمل خو

 .رست است
يگزينه: هازينه

ي حوخواب همه
حيوانات هنگام خ
ايحيوانات درنده

ي خوابيدطريقه
 .رست است

كدام آيه: هازينه
ران را از كالم خ
واني مردگان را

هاي آنان سالياني
ش و چشم و قل

www.sanjeshse

در 1گزينه  .3
)2: خطاها 

در 3گزينه  .3
ُيذه) 3: خطا

در 4گزينه  .3
ي) 1: خطاها

در 1گزينه  .3
ا) 2: خطاها

كتل: كذل) 4
در 3گزينه  .3

:متحير كرد
ترجمه درك
چيزهايي وج
تنظيم كنند
حيوان درند
آشكار برزمي
دشمنانشان

اما انس .كند
اين رود ومي

در 3گزينه  .3
ي گزترجمه

هر حيوان )1
آب غذا و) 2
هيچ موج) 3
معده به) 4

در 1گزينه  .3
ي گزترجمه

هنگام خ) 1
بعضي ح) 2
شير از ح) 3
زرافه با ط) 4

در 3گزينه  .3
ي گزترجمه

آيا تو كر) 1
توتو نمي) 2
هبرگوش) 3
قطعاً گوش) 4
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  .است عدة

  . شد

. را پرسـيد    

معنـاي بـه   

از باب  »تح

ationgroup

يساعد، مساعل 

  درست  

تواند نهي باش مي

 آمـوزان درس ر

به م» إحـداث« 
  .  است

فـتح«از ريشه  »ح

13(  

  .است نافية 

مصدر فعل) 4 لة

  نيست 

ناد! كند حت مي
  درست   

  

 است كه فعل م

ز همـه دانـش

از مصدر» حـدثَ 
درست 2گزينه 

تنفـتح«اما . شند

23/08/399 دوم

 .د

ن:ال/ َأمکن : ر

مفاعلةدر بر وزن 

 است و مضاف ني

كارهايشان نصيح
!شود ها مي خانه
  نادرست ! زد

نادرست! هاست

اي خطاب قرينه

لم ا بودند و مع
  ست بود؟ 

  .ستند

َأحـ«اما . است) 
جه به ترجمه، گ

  . ند

با مي افتعـالب 

6  

دمرحلة ( تجربي 

  :ن

خوابد زمين مي
  . ست

امر) 4 افعال: در

مصد/  )هي(بة 

مفرد: النوم) 4

  . باشد مي» 

ا را براي انجام ك
ا سبب ويراني خ

ريز ز در دريا نمي
ه مهر نزد ايراني

  . باشد مي» ر

  ) ست
وجود منادا و خ 3

نفر غائب 5روز 
هايشان نادرس سخ

هس تفعيل مصدر 

)الزم(علي ناگذر 
است لذا با توج) 

كم احداث كردن

و از با »م و نبه

نجش دهم؛ علوم

ن را مشخص كن

ين آزادانه روي
كردن وابسته اس

مصد/ أمکن : ضي

رد المؤنث الغائب

4موصوف است  

»َيفَتِعلُ « بر وزن

دهد و آنها ور مي
 است و چه بسا
ن است كه هرگز
ران در آغاز ماه م

ر ط ی«لي آن 

مجزوم نشده اس
3ت و در گزينه 

ز وجود دارد امر
 دانش آموز پاس

ها از  ديگر فعل
  

، اتفاق افتاد، فع
)متعدی(مفعول 
هايي محك  م خانه

نخب، نقم«يشه 

سنج

 موجود در متن
 . است

 .خوابدمي
ترسد براي هميي

وردن و تنفس ك

ماض) 3)  ك ن

للمفرد) 2 س ع د

:طريقة )2ست 

و مضارع آن ب ل

سؤولين را دستو
 ثابت در مكاني
ش آب از آسمان
گرامي داشت بار

گاه و حروف اصل

م. (عل ضمه دارد
 نشانه نهي است

دانش آمو 27ا 
چند. درست بود

هاي ما در گزينه
تعليم : تعّلم/ د 

د آمد، روي داد،
ك فعل گذرا به م
د روي داد، مردم

از ري »م، انتبهوا

    
 

 .رست است
يجمله: هازينه
ي شنواييسيله

نند حيوانات نم
 دشمنانش نمي
ه خوابيدن و خو

 .رست است

م(حروف اصلي 
 .رست است

س: اصلي حروف
 .رست است

مذكر اس: حيوان
 .رست است

افتعالاز مصدر  
 .رست است

  :ها نه
سي است كه مس
باد شديد و غير

از انواع بارش عي
جشني براي گ: 

 .رست است

فرودگ: َمطار و 
 .رست است

آخر فعل نه حرف
حذف نون 4و  

 .رست است
  دانش آموز 

در كالس ما: ت
دانش آموز د 1

 .رست است

است ام تفّعلدر 
تأكيد :يؤّکد/ ق 

 .استرست 

 معناي به وجود
 احداث كرد يك
 از اينكه گردباد

 .رست است

نتخب، ال تنتقم

www.sanjeshse

در 4گزينه  .3
ي گزترجمه

گوش وس )1
انسان ما) 2
انسان از) 3
زندگي به) 4

در 2گزينه  .4
ح) 1: خطاها

در 3گزينه  .4
ح) 1: خطاها

در 3گزينه  .4
ح) 1: خطاها

در 1گزينه  .4
يحتِرم: خطا

در 2گزينه  .4
ترجمه گزين

كس :قائم) 1
ب: گردباد) 2
نوع: باران) 3
:مهرجان) 4

در 2گزينه  .4
باران :مطر

در 1گزينه  .4
در اين گزين

2در گزينه 
در 2گزينه  .4

د 11جواب 
ترجمه عبار

1هاي  پاسخ
در 3گزينه  .4

از مصد تبّين
تفريق :تفّرق

در 2گزينه  .4
به »َحـَدثَ «

وجود آورد،
بعد: ترجمه

در 3گزينه  .5
ان«هاي  فعل
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 تمام كه ي
 آخـرت  ي 

 جهـان  كه
 اي حكيمانه

 فريـب  را 
 ما خود ن

ردن بايد از 

 داد؛ حـق 
 ايـن  .ردم 

ationgroup

آنجايي از هم و 
سـراي و كننـد  ي 

ك دارد اين ت بر
حك هدف سوي ه

  .15ص 

آدم فرزنـدان  ه
اين .ندارد ما در ي

وذ و وسوسه كر

وعدة ح شما به د
كـر دعوت گناه 

13(  

كنند مي ستفاده
مـي تر نزديك د

داللت خوبي به ه
به و است نهاده 

ص» .است حكيم 

كه است د كرده
ديگري نفوذ راه 
شك اين راه نفو 

خداوند: گويد مي
به را شما فقط 

23/08/399 دوم

اس زندگي مادي
به خداوند را خود

آيه اين .نهاست
اين جهان گام 

خدايي آنها الق

يا سوگند و دارد
اين، جز و ست
پس بي. 33ص 

م جهنم اهل به 
؛نداشتم سلطي

 4.  

  . كنيد

 

7  

دمرحلة ( تجربي 

 

  

  .ي است

م هاي بهره از هم
خ و دل جان ند،

آ خلقت بودن ر
به اي شده ساب

خا زيرا دارد؛ ود

پند مي آدميان ز
اس فريب دادن و 
ص» .بنديم مي او 

است، نمانده ي
شما تس بر من ته

و 2هاي   گزينه

نگاه 66خ سؤال 

)1(و زندگي 

نجش دهم؛ علوم

   

 .ب درسي است

.خذ شده است

  

  

كتاب درسي 21

ه خود، اصلي ف
دهن مي انجام دا

دار هدف معناي 
حس برنامة ساس

وجو هدفي جهان

  .ت

از برتر را خود ه
كردن وسوسه 
بر را فريب راه 

باقي توبه براي ي
البت . كردم عمل

رد. همان صفحه

وضيح دوم پاسخ

 دين و

سنج

.ب درسي است

كتاب 21ار ص 

ا 17ف اول ص 

.ب درسي است

.ب درسي است

و  20فه صص 

هدف عنوان به دا
خد رضاي جهت

  .21ص » .د

به زمين و ها ن
برا موجودي هر
  

ج اين موجودات

تاب درسي است

كه دهد مي خبر 
او كار. دارد باز 

دهيم يا مي سه
  .يرد
فرصتي كه امت

ع آن خالف و م
ه» .پذيرفتيد را

به تو. سي است

  .سي است

    
 

  . ت

 .استرست 
كتاب 22دبر ص 

 .رست است
ية شريفه و اشعا

 .رست است
و پاراگراف 14ص 

 .رست است
كتاب 21تن ص 

 .رست است
كتاب 20ص  تن

 .رست است
صرع و آية شريف

 .رست است
خد انتخاب با ك

ج در را خود وي
سازند مي آباد يز

 .رست است
آسمان آفرينش ن

ه و نيست هدف
.15ص » .ست
م تك تك خلقت

 .رست است
كت 29-28صص 

 .رست است
بيروني عاملي ز

بهشت به سيدن
اجازة وسو او به

 اماره صورت گي
قيا روز در شمن،
دادم اي ه وعد شما
مر دعوت كه يد

 .رست است
كتاب در 31ص 

 .رست است
كتاب در 29ص 

www.sanjeshse

است انفعال

در 1گزينه  .5
مطابق با تد  

در 1گزينه  .5
مطابق با آي  

در 4گزينه  .5
از مطلب ص  

در 2گزينه  .5
مطابق با مت  

در 1گزينه  .5
مطابق با مت  

در 3گزينه  .5
مطابق با مص  

در 1گزينه  .5
زيرك افراد«  

دنيو كارهاي
ني را خويش

در 3گزينه  .5
بودن حق«  

ه بي آفرينش
اس حركت در
خ پس در«  

در 4گزينه  .5
مطابق با ص  

در 3گزينه  .6
از خداوند«  

رس از و دهد
ب كه هستيم

طريق نفس
دش همين«  

ش به من اما
بود خودتان

در 2گزينه  .6
مطابق با ص  

در 2گزينه  .6
مطابق با ص  
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 آنان و اده
ريفة تـدبر      

 را حقـايق 

 آلـوده  ناه
ناميـده  ...  

قاد به معاد 

 رو، يـن ا ز

 را مـرگ  
 كوله باري

ationgroup

دا زينت ظرشان
ـر سـه آيـة شـر

ح. دهـيم  خيص 

گن به كه گاه آن
»نفس لوامه«را 

ه پيامد اول اعتق

از و شوند مي ل

  !ود

رو، ايـن  از رند؛ 
ك با بينند يا مي 

13(  

  

نظ را در شتشان
ها، تركيبي از هـ

غلط تشـخ هاي ه
 29.  
و آ دهد نشان ش

ر حالت اين ني

يگر و مربوط به

غافل آخرت ياد ز

مي هم مبتال شو

سـپر نمي دل آن
دنيا به محدود 

23/08/399 دوم

.مترادف هستند

ز اعمال شيطان
ه ساير گزينه. 3

راه از را زندگي 
ص. تفكر است 
واكنش زشتي و

عامل درو كريم،

يكدر ارتباط با 

  .ته شوند

از و دهند مي رار
  .45ص 

ماري هاي جسم

آ به اما كنند؛ ي
را زندگي كه ت

8  

دمرحلة ( تجربي 

ه يك معني و م

ش كردند، حق به
34تدبر ص ). 25

درست مسير و 
/تعقل / ة عقل 

و گناه مقابل در 
ك قرآن .برآيد ن

ه گزينة ديگر د

طالعه و ياد گرفت

قر هدف خود و 
ص» .ندارد معاد 

بيمد و لزوماً به 

مي زندگي هم با
است هولناك و ار

  :كنيد
  
  پيامد/ ه 

نجش دهم؛ علوم

يشتن شناسي به

ب پشت آنها، راي
5  آية محمد، ة

بينديشيم آن ا
م اين توانايي قوة

كه شود مي بب
آن جبران نديشة

عاد است، اما سه

 با دقت تمام مط

معبود را دنيا ،ا
منكران با اوتي

  .ت

  .45ص 
شد، حتماً و البد

زيب و كنند مي ي
ناگوا كساني راي

  .رند
ت بسيار دقّت ك

موجب/ عامل / 
ثمر و ثمره/ يده 

سنج

  .سي است
دشناسي و خويش

بر هدايت شدن 
سورة( ».است ته

  .سي است

با تا كرده عنايت
نام» .شويم دور 
سب ها زيبايي و 

ان در و كند مت

دوم اعتقاد به مع

ي دارد كه بايد

ها هوس در تن
تفاكه  است اي ه

كتاب درسي است

ص.  زيادي است
سي منكر معاد ش

  .سي است

زندگي دنيا در ه
بر مرگ كه دند
  .43ص » .ند

سپر نمي دل دنيا
اي كتاب و تست

/باعث / سبب /  
فايد/ نتيجه / ول 

    
 

 .رست است
كتاب در 28ص 
انسان و خود خت

 .رست است
 روشن از بعد ه
فريفت طوالني ي

 .رست است
كتاب در 30ص 

 .رست است
ع نيرويي ما به 
ناداني و جهل 

ها نيكي به سان
مالم و سرزنش 

31.  
 .رست است

ربوط به پيامد د

يدگاه، پيامدهايي
 .رست است

رفت فرو دليل به 
گونه به آنان تار

 .رست است
ك 42و  41صص 

 .رست است
در گزينه» سمي

يست كه اگر كس
 .رست است

كتاب در 40ص 
 .رست است

گرچه حقيقي ن
معتقد آنان. انند

شون مي مواجه ن

د به حقيقي ان
ها ة علّيت جمله

علت : ن به دنيا
معلو: ستن مرگ
  .3ول گزينة 

www.sanjeshse

در 2گزينه  .6
مطابق با ص  
شناخ: نكته  

در 4گزينه  .6
كه كساني«  
آرزوهاي با را

  .هستند
در 4گزينه  .6

مطابق با ص  
در 1گزينه  .6

پروردگار،«  
از و دريابيم

انس گرايش«  
را خود شد،
ص » .است

در 2گزينه  .6
مر 2گزينة   

  .هستند
هر دي: نكته  

در 2گزينه  .6
افراد اين«  

رفت و زندگي
در 3گزينه  .6

مطابق با ص  
در 1گزينه  .7

جس«كلمة   
اين گونه ني  

در 4گزينه  .7
مطابق با ص  

در 4گزينه  .7
خداپرستا«  

د ناگوار نمي
آن با گناه از
  :نكات  
خداپرستا -1
به رابطة -2  
دل نسپردن  
ناگوار ندانس  
رد بخش او  
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 انسان تن 

: وده اسـت 
 جاويد اي

 و و  ب لَعـ﴾ 

 اطالعـات   

ationgroup

.3ش دوم گزينة 

جسم و براي ي

فرمو) ع(حسين 
ها نعمت و هناور

لَهـو ...ةُ الـدنيا  

  .»...كه  است 

ارتباط بـا«خاب 

.  

13(  

رد بخش. ستند

غروبي ن، مرگ را

ثانياً، امام ح). ص
په هاي بهشت و 

43.  

الحيا هذه﴿خش 
  .است» لم

فراگيري هاي ش

  .هستيم» ات

اييم، دليل انتخ

.وني خواهد شد

  .ي آن دارد

23/08/399 دوم

 باري از گناه نيس

ه معاد يا الهيون

  .42ص . ش
ص(ه رسول خدا 

كرامت و سعادت
3ص » شود؟ قل

ي الحبخ﴾وانُي ،
چهرة ملكوتي عا

  .ت

پرسش از آن، از 

  .42ص . ش
  .ز آن نيست

  

طالعات و معلوما

نما را انتخاب مي

ش تغيير و دگرگو

 

  .است» وژي

هاي ن و واقعيت

  .است» وژي

  ديني

9  

دمرحلة ( تجربي 

ش داشتن كوله

ثانياً، معتقدان به

ارزش ت، و نه بي
است، و نه) ع(ن 
سع ساحل به ها ي

منتق قصر به دان

 اررَةَ لَهِ الدياآلخ
چ«بيانگر  ﴾وانُ

ست، و آيه نيست

پس انسان ينده

ارزش ت، و نه بي
كرد و گريزي از

.نمايد ميبيشتر 

اي اط پاره«د به 

تلف يك مورد ر

باشد، دستخوش

  .جود دارد

 .نام دارد» يني

ايدئولو«نمايانگر 

س نسبت به جهان

ايدئولو«و نام آن 

هاي ف و اقليت

نجش دهم؛ علوم

مصون از بر دوش

ث. نيست) ص(ا 
  .دانند

يا كم ارزش است
ت از امام حسين

سختي ساحل ز
زند از كه دارد ت

لَهو و  بلَعنَّ وا
ويالح ياآلخرَةَ لَهِ
اس)) ص(ل اكرم 

آين و مرگ ستي

يا كم ارزش است
توان نابود ك  نمي

ا وادار به تأمل ب

د مقاصد، نيازمند

 و شهرهاي مخت

ب» زايش آگاهي

در كل زندگي وج

بي جهان«هستي 

نماييم ن خاب مي

ختي كه هر كس

گزينيم و د برمي

معارف

سنج

 و البد و لزوماً م

ت از رسول خد
د مي انسان روح

كيد دارد كه دني
ست اين عبارتر

از را شما كه پلي
كراهت شما از ك

لَ الحياةُ الدنيا االّ
ا الدار﴿و بخش 

حديث از رسول( 

چيس«: سي است

كيد دارد كه دني
نند كه مرگ را

پيش آمده ما را

ت بيشتر در مورد

ها ز ميان محله

با كاهش و افز« 

د» برنامه«و » ف

سبت به جهان ه

ي براي خود انتخ

برداشت و شناخ

خود را براي» ش

    
 

ن به معاد حتماً
 .رست است

  :ها زينه
اوالً، اين عبارت: 2

ر براي تر رخشان
قرآن كريم تأك: 3
اوالً، اصل و د: 4

پل مگر نيست ي
يك كدام پس. د

 .رست است
ا هذه ما و﴿: يفة

و» رة ملكي دنيا
حديث نبوي: 4

 .رست است
كتاب در 40ص 
  :ها زينه

قرآن كريم تأك: 1
دان همگان مي: 4

 .رست است
هاي پ فكر، سؤال
 .رست است

داري از امكانات
 .رست است

شك از فرت، بي
.  

 .رست است
ريزي  كه برنامه
 .رست است

هدف«، »آگاهي«
 .رست است

گاهي هر فرد نس
 .رست است

ر جريان زندگي
 .رست است

بيني يعني ب هان
 .رست است

راه و روش«هان 
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  ».هد

  

گـذارد،   ـي   

سـت، بلكـه   

ـه، بايـد از   
)proper (

ationgroup

د  را تشكيل مي

.كنيم درك مي 

 

ر اختيـار مـا مـ
  .بريم گر مي

ده مستقيم نيسـ

در نتيجـ.  است
(ك اسـم خـاص    

13(  

جهان بيني ما«

  .باشد مي» .م

»ن شدن چراغ

  .شود يده مي

 . شناخت است

 در اين موارد د
ود چيزهاي ديگر

  . عهده دارد

، معموالً مشاهد

  .ستا

  .گرديده است

  .شده است

بل گرفته شده
Damava يـك

23/08/399 دوم

«ي از اين قبيل، 

گزينيم خود برمي

  .ت

  .است» س

با روشن«كنيم  ي

نامي» ني الحادي

روش» مستقيم

آنچه حواسكه 
 آنها پي به وجو

ش اساسي را بر

گيرد ص انجام مي

 واقعيات ديگر ا

ها گ ي از مكتب

پاية آن نهاده ش

جام اين كار از قب
andيگر، اسـم  

 

10  

دمرحلة ( تجربي 

اشد؟ و سؤاالتي

خ صة جهان براي

  » ها ست

  .ست

است» توحيد«ل 

 مستقيم از حوا

ستقيماً حس نمي

بين جهان«نمايد 

مشاهدة م«ست، 

س ما نيست، بلك
از روي»  عقلي

گاهي حواس نقش

رار و دقت خاص

 راه پي بردن به

  .ست

فكري در بسياري

بشري بر پخ علم 

كه تصميم به انج
از سوي د ).3و 

)1(انگليسي 

نجش دهم؛ علوم

با ز آفريننده مي

ست كه در عرص

نيس«و » ها هست

اس» مكتب«الح 

بيانگر گام او» د

گيري بهره« ما 

 اينكه آن را مس

ن عت خالصه مي

اس» موالنا«از » 

رداند، تنها حواس
دليل و استدالل

هاي گوناگون، گ

 و مطالعه با تكر

 به كمك عقل،

او اس» اختيار«جه 

نحرافات بزرگ ف

ن است كه كاخ

مشخص است ك
و 1هاي  د گزينه

ا

سنج

نياز ا هست يا بي

راه و روشي اس« 

ه«اي است از  ه

، معادل با اصطال

خداوند«در برابر 

 جهان پيرامون

 برق را با وجود

در ماده و طبيع 

» و دريا از دليل

گر يتي نائل مي
د«ما با توجه به 

ه ت آوردن آگاهي

 هم كه بررسي
  .ديگر است

گيري از آن جه

ش مذهبي، نتيج

منشاء انح» يست

شاهدي بر آن» ن

It’s all plaم ،
رد(ستفاده كنيم 

    
 

 .رست است
هان را خالقي هس

 .رست است
اربرد ايدئولوژي

 .رست است
بيني مجموعه ان

 .رست است
به مفهوم عام،» 

 .رست است
ضع يك مكتب د

 .رست است
 ساده شناسايي

 .رست است
يسيته و جريان
 .رست است

جهان هستي را
 .رست است

ف به حس بيني
 .رست است

 را به درك واقعي
گري است كه م

 .رست است
 جريان به دست

 .رست است
ي آزمايشگاهي

 چيزي به چيز د
 .رست است

ز مشاهده و نتيج
 .رست است

ها در بينش سان
 .رست است

دانم با ني رز نمي
 .رست است

ه علت پي بردن

 .رست است
anned عبارت 

 be going اس

www.sanjeshse

در 3گزينه  .6
سؤال آيا جه

در 2گزينه  .6
ترين كا رايج

در 2گزينه  .6
بنابراين جها

در 2گزينه  .6
»ايدئولوژي«

در 4گزينه  .6
ارزيابي موض

در 4گزينه  .6
راه روشن و

در 1گزينه  .6
وجود الكتري

در 2گزينه  .6
مكتبي كه ج

در 2گزينه  .6
كف«مصراع 

در 3گزينه  .6
آنچه كه ما

چيزهاي ديگ
در 1گزينه  .7

بنابراين در
در 4 گزينه .7

هاي در تجربه
پي بردن از

در 4گزينه  .7
گيري از بهره

در 1گزينه  .7
مسئوليت انس

در 3گزينه  .7
آميختن مر«

در 3گزينه  .7
از معلول به«

 

در 2گزينه  .7
با توجه به  

 toساختار 

erv.ir

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

  
 

76



 

 
  

 

 

@sanjesheduc

ول منطقـاً  
هاي هفتـه  

بـا  ). 3و  2

ا توجه بـه  
را بـه كـار   

ه منقـرض  

 

تـر از  [ زود  

ر طبيعـت     

ـود، پـيش   

ationgroup

 به پس دادن پو
اسم روزه). 4و  

2هـاي   د گزينـه 
  ).4و  2

با). 3رد گزينة (
be going to ر

 كنيم، در آينده

  ع كردن

 .د تا زنده بماند
  دوار

يم گرفـت كـه

  گر

  
  ير، تازه

  .ه كنند
  دناك

گونـه از آنهـا در

  مه داشتن

ريزي شده بـ مه

  مه

13(  

مچنين، تصميم
3هاي  رد گزينه

  ).4و  3ي 

رد(ستفاده شود 
2هاي  رد گزينه

a/this/  داريم)
o بايد سـاختار  

ها شكار  جنگل

قطع) 4 

خوش شانس بود
اميد) 4 

بنابراين او تصمي

ديگ) 4 

.است زياد شود
اخي) 4 

ل كار داوطلبانه
درد) 4 

 بگيريم كـه چگ

برنا) 4 

طور كه برنام مان

برنا) 4 

23/08/399 دوم

هم). 4و  1هاي 
ر(ستفاده كنيم 

هاي رد گزينه(ود 

مان حال ساده اس
( استفاده كنيم 

…/his/the/د 
در نتيجه. شود

نها را درنيم و آ

 ض شدن

ه اندازة كافي خ
 

غيرممكن كرد، ب

 م

هاي آينده قرار ا
 ن

بيمارستان اطفا
 لبانه

ند و ما بايد ياد

 ر كردن

كه همه چيز هم

 ش

11  

دمرحلة ( تجربي 

  ).4گزينة 

ه رد گزينه(يايد 
اس willس بايد از 

زرگ نوشته شو

whe بايد از زم
جاي خالي دوم

معرف اسم مانند
ش وجود انجام مي

قراض توجه نكن

منقرض) 3 

 دست داد اما به
زنده) 3 

 ديگر براي او غ

با هم) 3 

ه شرفته در سال
يكسا) 3 

رار بود در يك ب
داوطل) 3 

نقراض قرار دارن

شكار) 3 

بدين معناست ك

گزارش) 3 

نجش دهم؛ علوم

رد گ(وشته شود 

 صورت جمع بي
ده است، پس ش

ف اول آنها بايد بز

en, as soon a
 اسم مفرد در ج

ت، نياز به يك م
ساس شواهد مو

 معرض خطر انق

 ت كردن

را در تصادف از

ل بازي كردن را

 

ر كشورهاي پيشد
 ك، رايج

ل بودند چون قر

ر معرض خطر ا

 ت كردن

اين بد. نامه است

سنج

ا حرف بزرگ نو

به dollarاسم 
 ناگهاني گرفته

شوند و حرف مي

 as, after,…
ة جمله، بايد از

ل شمارش است
ر مورد آينده براس

2.(  

 به حيوانات در

مراقبت) 2 

اش ر اي خانواده
 ملي) 2 

يت جدي فوتبال

امروزه) 2 

ول عمر انسان د
مشترك) 2 

ن جوان خوشحال
 مفرد) 2 

ميان حيوانات در

محافظت) 2 

يقاً طبق برنگ دق

 خطر) 2 

    
 

ف اول آن بايد با
 .رست است

بايد ا  10  عدد
سد كه به طور
 خاص حساب م

 .رست است
ات ربطي مانند

در ادامة Heمير 
 .رست است

چون مفرد و قابل
بيني در ه، پيش

2و  1هاي  گزينه
 .رست است

وقتي كه ما: مله
.  

 ش كردن
 .رست است

او تمام اعضا: مله
 

 .رست است
آن مصدوميت: مله

  .شسته شود
 ي

 .رست است
ميانگين طو: مله
 ن

 .رست است
آموزان دانش: مله

 ننده
 .رست است

پانداها در م: مله
 .يم

 زدن
 .رست است

پروژة بزرگ: مله

www.sanjeshse
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{A = −  
{B ,= 2  

ationgroup

  .يد
  و

  م

  صدوم

  د داشتن

, , ,− − − −12 6 4
}, , A4 6 8

13(  

هواي تازه بخوري
الگو) 4 

دوم) 4 

مصد) 4 

اميد) 4  يدن

  .ترين است ك

  ؟

, , ,− − −3 2 1 
{A B ,= 2
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 بيرون برويد و ه
 

 يان

  .يم

  .ت

چيزي خط كشي

  دارد؟اره 

نزديك ------ه 

تر هستند؟ زرگ

, , , , , ,1 2 3 4 6 1
}, ,4 6

12  

دمرحلة ( تجربي 

خوبي است كه
شعر) 3 

در مي) 3 

 آينده ساده داري

است theirخصاً 

 امن) 3 

دور چ) 3 

  .نند

ه چه چيزي اشا

از نظر معنايي به

دايناسورها هم بز

}12

)1(ياضي 

نجش دهم؛ علوم

هي اوقات ايده خ
 ت

ه، نياز به زمان

animals مشخ

 يي كردن

---------  
كن التر پرواز نمي

  .كنند مي

ن خط كشيده به

  ب بيايند؟

  ؟
  . كنند

ن خط كشيده ا

ترين د  از بزرگ
  .يوان هستند

 ري

سنج

سل هستيد، گاه
اطالعات) 2 

 كافي) 2 

in fut در جمله

sجايگزيني اسم 

 زنده) 2 

شناساي) 2 

  چيست؟
  .قعي هستند

-  مارهاي پرنده
يين به نقاط باال

-----------  
ي پرنده پرواز م

زير آن 2اگراف 

ها به سطح آب گ

شود؟ هميده نمي
ه انسان زندگي

زير آنكه )  پيكر
  رگ

ها ست كه نهنگ
ترين حي ها بزرگ

    
 

 .رست است
وقتي كه كس: مله

 .رست است

 .رست است
ture قيد زمان 
 .رست است

ي مناسب براي ج
 .استرست 

 .رست است
 ن

 .رست است
وان براي متن چ
نده يك چيز واق

 .رست است
توان فهميد كه 

عمول از نقاط پاي
 .رست است

-----ها   انسان
دانند چرا مارهاي

 .رست است
“one كه در پارا
  نده 

 .رست است
ن، چرا بايد نهنگ

  س هوا
 .رست است

 موارد از متن فه
توانند به اندازه ي

غول(massiv“ .رست است
la به معناي بزر

 .رست است
ده ذكر كرده اس
 دادن اينكه آنها

 .رست است
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x ≤ 2 2  

{A ,= 1  

[a,b]  
x
x

+
  −

  

y − =1
2  

{A ,= 4  
A' B'  

رمجموعـه   

a = +2
1 1  

n + =2 1  

k  
8  
nt  

nb n= 6  
na n= 4  

ationgroup

x ≤ 1
}, ,..., 63 9 3

(c,d) [e,=
y
y

+ = 
− = 

3
11

k M y∈ 

, , , ,...,7 1 13
{' , , , ,= 1 2 3 4

ها تنهـا زير زينه

, a+ = 2
21 2

n= 1157

2  1  
4  2  
8  6  

n b−  55
n a−  2951

13(  

B (= −1 
{, A B− =

,f ) a e =
x , y
[ , ] (

= =
 −

7
3 15 

y k= + 2 1

}1 
, , , , , ,5 6 8 9 1

باشد و بقيه گز ي

, a+ =2
31

n = 2 1156

3  
6  

1  

, c= 5295
=5 1189
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n = 34

  

a= 295

13  

دمرحلة ( تجربي 

, ]8 15
  .ست

}, ,...,7 99

} = −1 16 

 عضو و هم زيرم

x+ + + =8 7
x = −29 2

  

  
x + +15

x w= + =1
  

n n= +2 1

nt n = + 4

نجش دهم؛ علوم

عدد حسابي اس 

=6 84

هم φت تنها 

= 29
= 9

w+ = 32
          17

  

t =24 28

سنج

16شامل  

ها است ه مجموعه

t نويسيم را مي.

8

  :، داريم

    
 

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است
زيرمجموعه همه

.  
 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

k  ،امn  وnt

 .رست است
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B A B= = 

,d = −3 97 1
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b −11 8

باشند كه مجم ي

a= 4  

q=  =6 8

x, + 
3

123 3
x x =3 1

AH= 
2 3

A
AC

= 
3 

=2 3 12
 

= +3 3 مح

)+ +3 2 1

13(  

cپـس   =  ،

B) n(A
B A B= 

= − 1 3 6

b(b )+ 8
= 3

b d,..− مي 4
  .ست

a = 2 4
16
 

a=  32

( ) =
3

2 223 3
,1 3 3 3

AH = 3 

AC = 3 2

,CH =3 3

+ +3 2 3
  

)
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B A [− پ =

A B) n(=
B A − =

na n = −6

b − =2 64 5

..,b...,b + 3
dجه  = اس 21

a = 5

a= ×
22

x x− + +2 1 1

, , ,9 9 3 27

3 

3 

14  

دمرحلة ( تجربي 

,د، آنگـاه    b)

(A B)
φ

+ >1 9 

  
57

d,bت  d+3 4
14  و در نتيج

=1

7

  

نجش دهم؛ علوم

bر  < باشـد 1

.كنيم فرض مي

، زوايا به صورت
 d+ =4 224

سنج

B A− و اگر =

  . دارد

b  وb b− ف 8

 b ،فرض كنيم
bس  = 14 ،

 

    
 

 .رست است
]، آنگاه  , )= 1
d c+ است.  

 .رست است
  :م

 .رست است

مله مثبت وجود
 .رست است

bتوالي را  + 8

 .ست است
را) پنجم(سط 

b = ×9 ، پس7
 .رست است

 .ست است

 . رست است

www.sanjeshse
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b  ياc =1

در 1گزينه  .11
همواره داريم

در 2گزينه  .11

جم 18پس 
در 3گزينه  .11

سه جمله مت

در 1گزينه  .11
اگر جمله وس

18×برابر  
در 2گزينه  .11

در 1گزينه  .11

در 1گزينه  .11
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 وم درسـت   

گي اسمز از 

هـاي   كـول 
توانند از  مي

ي غشـا در    
شاي ياخته 
ت بـه اليـة     

ationgroup

پس ناحيـه سـو

گونگيه بررسي چ

رين مولكتـ  راوان  
انرژي زيستي م

ه با اليـة داخلـي
يب از سطح غش
ت بـزرگ اسـت

  سم گلژي

13(  

 اســت كــه 

س هم عالمتند پ

  .سازگان است

  .است

 اين آزمايش به

ود از طريـق فـر
ظت و با مصرف ا

رد سپس همراه
كند بدين ترتي ي

اس با ذراتدر تم

جس) د 
  .ده است

23/08/399 دوم

A اي بــه گونــه

ينوس و سينوس

  . گونه است
س سطح بعدي بوم

راي آن صحيح ا

پردازد كه در مي

جنبشي ذرات خو
جهت شيب غلظ

گير زرگ قرار مي
ن ياخته وارد مي
هاي غشايي كه د

 كندري
وف مشخص نشد

15  

دمرحلة ( تجربي 

AMBد نظــر 

  .كند ار مي

سوم و چون كسي

يرندة افراد يك
زيست بوم كه س

يف ارائه شده بر

م 1شناسي  ست

  .كنند ي
 كمك انرژي ج
مواد در خالف ج

ماس با ذرات بز
و مواد را به درون
ه ز غشاي كيسه

ميتوك) ج 
 در شكل با حرو

)1(شناسي ت

نجش دهم؛ علوم

c كمــان مــورد ،

را اختيا 3−

 ناحيه دوم يا س

ست كه در برگي
كره است نه ز ت

  . نه جمعيت
 بوم است و تعري

زيس 13ت صفحه 
  .پردازد مي

حيح تكميل مي
شيب غلظت و با
ر انتقال فعال م

  .بور كنند

تمشاي ياخته در 
دهد و شكيل مي

اي از سيتوز اليه

 )كريچه(ل 
 صاف است كه

 زيست

سنج

cosو و محــور 

 m< ≤3 5

، پس ت مختلف

  

تماع، جمعيت اس
 مربوط به زيست
ه اجتماع است

كره، زيست ست

  1شناسي 
 آزمايش فعاليت
سط تخم مرغ م

  1شناسي 
رد الف و ت صح
انند در جهت ش

همچنين د. نند
ي عرض غشا عب

1  
اليه خارجي غش
كيسة غشايي تش
نيد كه در اگزوس

  .ود

1  
واكوئل) ب 

كة آندوپالسمي

1  
  .ت

    
 

 .رست است

ــه شــكل روبــرو

c− <3
و 2

 .رست است
تانژانت از عالمت

 .رست است
1شناسي  يست
  :ها نه

سطح قبل از اجت
عريف ارائه شده

مربوط به 7سطح 
سطح قبل از زيس

 .رست است
ش زيست 14و  1

ل به شرحي از
راوايي نسبي توس

 .رست است
ش زيست 14تا  1

رت سؤال را موار
توا ساده مواد مي

عبور كن) يپيدها
هاي سراسري ين

 .رست است
شناسي  زيست 

يتوز بخشي از ال
رو رفته و يك ك

دقت كن. شود مي
شو خته اضافه مي
 .رست است

شناسي  زيست 
 يول

يد بر عهده شبك
 .رست است

شناسي  زيست 
ول صحيح است

www.sanjeshse

در 2گزينه  .11
بــا توجــه بــ

cosα ≤1
در 3گزينه  .12

سينوس و تا
  .است

 
 
  

 
در 4گزينه  .12

زي 8صفحه   
بررسي گزين  
س: 1گزينه   
تع: 2گزينه   
س: 3گزينه   
س: 4گزينه   

در 1گزينه  .12
3صفحات   
صورت سؤال  

اي با تر پرده
در 2گزينه  .12

2صفحات   
عبارت صور  
در انتشار س  

فسفولي(غشا
طريق پروتئي

در 2گزينه  .12
15صفحه   
طي آندوسي  

آن ناحيه فر
نيز كاسته م
خارجي ياخت

در 3گزينه  .12
11صفحه   
سانتري) الف  
ساخت ليپي  

در 1گزينه  .12
12صفحه   
تنها مورد او  
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  .د

ها نيـز در  

صـلي آن از    
ن و بافـت          

ي بدن نيـز  

ك يـا چنـد    

از بـين  ) ت
اي كـه   چـه   

دهم  2صل 

  .اند ذايي
ين مكـاني   

ationgroup

  .اند در تماس
اند  غشايي متصل

فسفوليپيد) رب

ـده و بخـش اص
چنـد اليـه دهـان

هاي نرژي ياخته

در يـكاي  توانه

نه كربوهيدرات( 
مخـاط و ماهيچ

فص 14و  1شكل 

داراي كريچه غذ
 كدو فاقد چنـي

    هزارال 

13(  

ه فسفوليپيدي د
هاي به پروتئين

اسيدهاي چر(ي 

ريق دهان و معـ
ي سنگفرشـي چ

قيماً در تأمين ان

ي، مكعبي و است

پروتئين گلوتن
براين الية زيـر م

ها طبق ش گزينه

 گوارشي هيدر د
شوند و كرم  مي

 d=

23/08/399 دوم

ها با هر دو اليه ن
 داراي انشعاب به

هاي سطحي با دم

واد مغذي از طر
 بافـت پوششـي

س از جذب مستق

مانند سنگفرشي

 در اثر مصرف پ
ارد بنابدخالت د

گساير . ود ندارد

پوشاننده حفرة
ن با هم مخلوط

 گاري

  .متصل است

16  

دمرحلة ( تجربي 

د و اين پروتئين
هاي ربوهيدرات

  .ست
هاي س پروتئين 

ز موبخشي ا 1ي 
ـوييم از طريـق

و پس ش ندارند

  .شوند

هاي متفاوتي م ل

پرز) يابي حيات
پيوندي مخاط د

ه بزرگ پرز وجو

هاي پ ي از ياخته
ي و دفعي در آن

  
 c= نگ

 جانوران است م

نجش دهم؛ علوم

 غشا اشاره دارد
كر 1شناسي  ست

ي غشا صادق نيس
1شناسي  يست

شناسي ي زيست
توانيم بگـو ن مي

  .شوند ي
هن نياز به گوارش

لي دهان وارد ش

پوششي به شكل

ي  سطح سازمان
فت پوششي و پ

  . ندارند
  .شوند ب نمي

، در روده1سي 

گروهي 1شناسي 
 كه مواد غذايي

.دهد نمايش مي
 رابي

  ه كوچك
شي از معده اين

سنج

 سراسري عرض
زيست 12صفحه  

ورد الية خارجي
ز 12صفحه  10

1  
كتاب درسي 25 

شود و بنابراين ي
 معده جذب مي
معدني مانند آه

 به محيط داخل

1  
هاي بافت پ خته

1  
ترين پايين(هاي 

ر تشكيل پرز با
اند دخالتي صبي

 مواد مغذي جذ

  1شناسي 
شنا زيست 26ه 

1  

  .نور نيست
ش زيست 2فصل 

ه گوارشي است

1  
واركنندگان را ن

 b= سير
 f= رود

شيردان كه بخش

    
 

هاي به پروتئين
10طبق شكل 

اين گزاره در مو 
0طبق شكل : م

 .رست است
شناسي  زيست 

راف اول صفحه
 باريك جذب مي

ك اليه روده و
مواد مغذي م: 3 

 .  
واد ممكن است

 .رست است
شناسي  زيست 

كتاب درسي ياخ
  .يابند ن مي

 .رست است
شناسي  زيست 

ه  سلياك ياخته
قت كنيد كه در

هاي عص ة ياخته
اري بسياري از
 .رست است

ش زيست 26و  1
ييد طبق صفحه

 
 .رست است

شناسي  زيست 
  :ها نه
پارامسي جانو: 2

فص 19طبق شكل 
ر داراي حفرههيد

 .رست است
شناسي  زيست 
بخشي نشخو 4 
 

 دان  
وده كوچك به ش

www.sanjeshse
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:مورد سوم  
مورد چهارم  

  .اند تماس
در 2گزينه  .12

25صفحه   
طبق پاراگر  

طريق روده
اي تك استوانه

و 1گزينه   
نقش ندارند

مو: 4گزينه   
در 2گزينه  .12

15صفحه   
طبق متن ك  

اليه سازمان
در 1گزينه  .12

25صفحه   
در بيماري  

روند و د مي
داراي شبكة

در اين بيما  
در 3گزينه  .13

8صفحات   
دقت بفرماي  

 .اند صحيح
در 4گزينه  .13

30صفحه   
بررسي گزين  
و 1گزينه   
ط: 3گزينه   
هي: 4گزينه   

  .است
در 3گزينه  .13

32صفحه   
شكل معده  
  a= مري
  e= شيرد
رو: 1گزينه   
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چنداني در 

و  HClح    
 1شناسـي  

.  

سوي غشـا  

هـاي آب  ل 

 خوانـد بـا    

 همچنـين  
ـات قطعـه    

ه در معـده  

. مـه دارنـد      

ationgroup

 شيردان نقش چ

زالمعـده، ترشـح
ش كتـاب زيسـت  

شوند و معده مي

د حجم در دو س

  .رود تر مي
ست كل مولكـول

خواهيـد 105 

كربنات و له بي
ة باريـك حركـ

حتياج است كه

  )1گزينه 

 تـا مخـرج ادام

  . شوند نمي

13(  

دارد و نگاري و

كربنـات لوز  بي
ك 28تن صفحه 

د از لوزالمعده و

هاي آب در واحد

ت باالتر دارد بيش
مثال ممكن اس. 

صفحه 7 فصل 

ي مختلف از جمل
همچنين در رود

 يون بيكربنات اح
  .صحيح است

و رد گ 3 گزينه 

رنـد و از مـري
  

و جز آن تلقي نم

23/08/399 دوم

ته درون معده د

و ترشح. ي است
طبق مت. دهد مي

مواد) آغاز ترشح

ه  تعداد مولكول

 فشار اسمزي با
. باهم يكي شود

كه در آينده در
  . كرد

هاي ي آب و يون
ه. ريزد تنوع مي

 شيرة معده به
نها مورد اول ص

تأييد. (شود  مي
  .وند

گوارش وجود دا
.قي مؤثر نيست

 را انجام دهند و

17  

دمرحلة ( تجربي 

.  
يمه گوارش يافت

  عده

صبي و هورموني
عصبي نيز رخ م

نه آ(يش ترشح 

هر چه اختالف
  .ست

ي به سمتي كه
ي دو سوي غشا

همانطور ك. باشد
ور تغيير خواهد

شيرة روده حاوي
زهاي قوي و مت

  .شود
  .را نداريم

در برابر اسيد و
بنابراين تن. شوند

 تا مخرج ديده
شو رد مي 4و  2

اي از لوله گ يچه
شحات غدد بزاق
تار فعاليت خود

نجش دهم؛ علوم

شده است ويده
ب مواد غذايي ني

م مي شود نه مع

 تأثير عوامل عص
ت تأثير عوامل ع
سترين باعث افزا

، ه1شناسي  ست
تر اس اسمز بيش

شود منتهي جا مي
هايداد مولكول

 بستگي داشته ب
آب، سرعت عبو

ر رودة باريك، ش
يي مانند پروتئا

ش مت جلو ميس
د پس ليپاز صفر

حفاظتي محكم د
ش معده ترشح مي

سر لوله گوارش
2هاي  ين گزينه

ير مخاط و ماهي
ين شبكه بر ترش
عصبي خودمخت

سنج

ر غذاي دوبار جو
سي در جذب آب

وده كوچك انجام

  1شناسي 
ه گوارش تحت

ح هورمون، تحت
تين و گاس سكر

1  
زيس 13ر صفحه 
كامل اي توقف 

ج  دو طرف جابه
 پايان توقف، تعد

  .شود
پذيري غشا هم

 كننده حركت آ

  1شناسي  ست
در.  باريك است

ها ربنات و آنزيم
 حركت غذا به س
زيم وجود ندارد

1  
فاظتي به سد ح

ي حفره مسطح

1   
ز شده و در سراس
ن به معده بنابراي

  1شناسي 
بي در دو الية ز
رند و همچنين ا
تقل از دستگاه ع

    
 

هزارال محل عبور
هزارال نقش اساس

  .دارند
جذب مواد در رو

 .رست است
ش زيست 28و  2

شحات در دستگا
معده بدون ترشح

هاي كه هورمون
 .رست است

شناسي  زيست 
كتاب درسي در

د، فشار الزم براي
  :ها ر گزينه

ب به سمت هر
زامي نيست در

ي با غلظت باال ش
تواند به نفوذپذي
هاي تسهيلين

 .رست است
زيست 23و  22، 1

رت سؤال روده 
عده حاوي بيكر
ه و كرمي باعث

اشد در صفرا آنز
 .رست است

شناسي  زيست 
اي حف ل اليه ژله

هاي پوششي س ه
 .رست است

شناسي  زيست 
مي از حلق آغاز
عبور غذا از دهان

 .رست است
ش زيست 20و  1

هاي عصبي ياخته
 حلق وجود ندار

توانند مست ها مي

www.sanjeshse
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جذب آب ند
ج: 4گزينه   

در 4گزينه  .13
27صفحات   
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تر باشد بيش
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مي: 4گزينه   

تغيير پروتئي
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19صفحات   
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در 1گزينه  .13

21صفحة   
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در 3گزينه  .13

20صفحه   
حركات كرم  
بلع يعني ع  

در 2گزينه  .13
9صفحات   
هاي  شبكه  

بنابراين در
ه شبكهاين   
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  .ند

 LDLش   

ه، نيـاز بـه       
گـذارد و  ي    

ationgroup

شون ذخيره مي) 

گيري از افـزايش

  .شود ها مي

  . وجود دارد

رود آن بـه معـده
ز تـنفس اثـر مـي

13(  

)رين ذخيره بدن

واند باعث جلـوگ

ه ديواره سرخرگ

ك مويرگ لنفي

شـود و بـراي ور
ز بلع روي مركـز

  ن
  اق

23/08/399 دوم

تر بزرگ( چربي 
.  

تو ن موضوع مي

 كلسترول در د

  .د

كة مويرگي و يك

م از     
ـي  
بـه   

شترشـح مـي  ) ت
باشيد كه مركزه

ر    

ه است نه روي آن
اند همانند صفا ده

18  

دمرحلة ( تجربي 

بخشي در بافت
 در بافت چربي

را در مدفوع، اين

 احتمال رسوب

آيد جامد در مي

پرز چندين شبك

 نمـايش داديـم
ولـ .شـود  يت مي

ياهرگي خـون ب

حاوي آميالز است
دقت داشته 2نه 

تي ملـخ مسـتقر

  . است

ن افقي زير معده
تلف تشكيل شد

  .اند حيح

نجش دهم؛ علوم

يدها در كبد و بخ
شوند نه خته مي

دارد، با دفع صفر

H باعث افزايش

ها به شكل يون
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