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 3 گزینه پاسخ: 1

 .درستی آمده  استبه « 3»واژۀ صورت سوال در گزینۀ  از شش معنی چهار واژه
 : پاسبان و نگهبان ،  شب گرد     داروغه

 : می فروش      خّمار 
  حاکم ، فرمانروا:  والی

 : صاحب جمال       قسیم  
 معلم و مربیدان ، شناس ، سخندان ، ادب: آدابادیب

 بازگشت به  سوی خدا ، توبه ، پشیمانی  انابت : 

 1پاسخ:گزینه  2

 .واژه نادرست آمده است کی یداده شده فقط معنا یواژه ها انیاز م
 سخنرانی، خطبه خواندن، وعظ کردن :خطابه

 3پاسخ: گزینه  3

 اَلم ) درد( ⬅عَلَم ) پرچم( 

 شادی ما دردی است که  از تو به ما برسد و آزادی ما در بندگی توست .  خدایامفهوم  عبارت : 
 ها چطورید؟مازی سالم

بندی خواندن هست. چند تا دسته بندی مهم کتاب هست که خیلی آقا نکته اول ، یکی از نکاتی که به شدت در لغت خواندن حائز اهمیت هست،دسته
 باید حواستون بهش باشه.                                                                        

بندی وانات و ... با توجه به بودجهها / انواع داد و فریاد و صداهای کتاب / انواع اعضای حیهای کتاب / انواع اسبانواع حیوانات کتاب / انواع لباس
نویسم، یاد بگیرید. باشد که رستگار شوید :                                                                                     این آزمون براتون همه اعضای حیوانات که در درس کالس نقاشی هست یک جا می

                                                                                                         ُکله:برآمدگی پشت پای اسب    
 آخره:چنبره گردن،قوس زیر گردن                                                                                          

                                                                                      غارب:میان دو کتف                
 گرده:پشت و باالی کمر                                                                                                         

                                                                          وقب:هر فرورفتگی اندام چون گودی چشم          
 ی طراحان کنکور هست. پس یک بار برای همیشه با دقت بخونشون.              تجربه نشون داده مورد عالقه 

ی چشم غلط هست چون گودی چشم مثالی برای معناش ها را کامل باید بیاره، مثال اگر برای وقب بنویسه گودها دقت کنید معنای لغتراستی بچه
 هست نه خودش. پس خواهشا دقیق و کامل بخون.
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 وند.رنمی اگر بر مسیر درست تجب نیسعجای ت رکب غول گمراهی هستندمخلق ظالم ( 1

 بهتر است. برای تو از ملک سبا همکه این دو  زار باشبشناس و شکرگرا  ( خداوند2

 گرداند.رجمند میااین دوری مرا زیرا  نیستخیالی  ،لت و دوری انداختذاگر او مرا در ( 4



 2صفحه  2مرحله  -آزمون ماز )دفترچه عمومی( پاسخنامهادبیّات و زبان فارسی                                      

 ارسال کنید. 20008585را به سامانه  20ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد  آزمونکه برای ثبت نام در در صورتی

 .می شود به پاسخ  این سوال رسید نوشته شده است البته  با کمی دقت  به راحتی« ابد»به  نادرستی « عبد»واژۀ « 3»در گرینۀ « : 3»بیت گزینۀ 

  الی اسرار الهی مخفی است .البهدا راه زیادی نیست  .ولی خداوند در بنده تا خاز  « 3»معنی بیت 
خوام شما هم حواستون دم و میهای امالیی گیر میکنم یا به مشابهتهای مهم را مرور مینویسم یا تک امالییبراتون هر آزمون یک نکته امالیی می

 بیشتر باشه.                                                                                    
                                                                                     ی اول معنای خوبی به ذهن نمیاره میشه ))دوری(( و دومی معنای مثبتی داره میشه ))آسایش((              فراق سخت / فراغ دوست داشتی پس طبیعتا کلمه 

 ام من و این بس عجب مدار                   روز فراق را که نهد در شمار عمر                                           بی عمر زنده
کشه، مشکل داره، به فنا میره، پس طبیعتا معنای مثبتی ام( یعنی طرف داره سختی میعمر زنده)بی کند! میگهدقت کنید معنا به شما بسیار کمک می

 کنه.رساند! بعد میگه: روز جدایی را چه کسی جزء روزهای زندگی حساب میبه ذهن نمی
                                               فرماید:                                                                   یا موالنا می

 تا دهد جان فراقش گوشمال          جان بداند قدر ایام وصال                                                           
آسایش یار؟ هر چند بستگی به نگاه طرف  کنه یاتونه داشته باشه. دوری یار طرف را اذیت میده پس معنای مثبتی طبیعتا نمیداره گوشمالیش می

 داره اما خداییش دوری باعث اذیت میشه.                                                             
          فرماید:                                                                                                          حافظ می

 مرا در خانه سروی هست کاندر سایه قدش      فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم                        
دهم ولی معناش هست که من یک معشوق خوب و خفنی دارم تشبیه بیت که فعال باهاش کاری ندارم بعدا مفصل در یک درسنامه براتون توضیح می

 نیاز هستم)فراغ( در اینجا همراه با یک دایورت بودن ریزی هست!ر معشوق کوچه،بازار و خیابون بی)قطعا عرفانی( که از ه
 فرماید:                                                                                                       یا جانب سعدی می

 تو در جمع امدی ناگاه و مجموعان پراکندی                                               مرا زین پیش در خلوت فراغت بود و جمعیت  
 باز هم دقت به معنای بیت جمعیت، جمع و مجموع به معنای آرامش هست. پس باید بین فراغ و فراق، فراغ به معنای آسایش وآسودگی را انتخاب

هایی که برای رسیدن به تر به جواب برسیم)البته کلمهتونیم با پیدا کردن چند کلمه زودتر و راحتکنیم، میها الزم نیست کل عبارت را معنا  کنیم. بچه
 ها باید کلی تمرین کنیم.(   آن

 3گزینه  :پاسخ 5

عالوه بر  وسعیدبا»است . را در شرح کرامات او نوشته  « اسرارالتوحید» کتاب « محمدبن منوّر» ابوسعید ابوالخیر است که  نوۀ او » از « الف»بیت 

 .هم می سرود رباعیات او معروف استشعر  این که  عارف بوده است

 به  نثر است و سایر آثار او همگی به  نطم  هستند .  « االولیاتذکره» دارد که  فقط  ی. عطار آثار گرانقدراست «از عطّار« ب»بیت 
ی ریاضی و تجربی ی مهم براتون مرور کنم و بگم :برادر من، خواهر من اگر رشتهود یک نکتهکتاب فارسی دهم الزم ب  57ی صفحه با توجه به درسنامه

ازن هستی الزم نیست بیش از نیمی از تایم ادبیات خواندن هفته رو به شناختن اسم سجع بگذرونی. االن بدونی سجعش مطرف هست یا متوازی یا متو
 بهتر یاد داشته باشند و خوب مرور کنند. من کامل میگم ولی الرم نیست زیاد ذهنُت درگیرش کنی.  های انسانی خوره؟؟ البته بچهکجا به دردت می

 واجب موجود متوازن

 بازو ترازو مطرف

 بار کار متوازی

 ها مهم است.                                                             ها و مصوتحالت اول: جایگاه قرارگیری صامت
 موجود: صامت، مصوت، صامت، مصوت، صامت                                                                       

 واجب:صامت، مصوت، صامت، مصوت، صامت             
 او       -ای  –ها             بلند: آ مصوت       

 :   َ ِ  ُ کوتاه                      
 حروف پایانی مثل هم هست و تعداد حروف زیاد مهم نیست.                                                                  حالت دوم: 

های باشد. دقت کنید سجع برای بچهحالت سوم: هر دو مورد یعنی هم حروف پایانی، هم جایگاه قرارگیری صامت و مصوت مهم است و مانند هم می
 ی فقط در نثر هست و باید در آخر عبارت باشه.                                            ریاضی ، تجرب 

کنم اخر عبارت. تازه در دو عبارت متفاوت. مثال در عبارت )این افالک را بر پای داشت و این امالک را بر جای گذاشت(بین داشت و گذاشت تکرار می
 چون آخر عبارت نیستند سجع نیست. به زبان خودمونی سجع در نثر در حکم قافیه در شعر.سجع داریم. )امالک،افالک( )پای،جای( 
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« گل»به  « اجل»  است  که « گل اجل» تنها تشبیه این  عبارت  .یک  تشبیه  دارد« 3»دارای دو تشبیه  هستند ولی عبارت گزینۀ همۀ گزینه ها 

این  به  آتشی تشبیه  شده  است  « فراق» می تواند اضافۀ استعاری باشد چرا که « دود فراق» . دقت داشته  باشید که  ترکیب تشبیه شده است

 .به  محذوف استهای این  مشبهانهاز نش« دود »  ه است وآتش خاموش شد

 سایر گزینه ها: تشریح

 ) اضافۀ تشبیهی( زیور قبول) اضافۀ تشبیهی(   //    عروس فکر«:   1»  ی گزینه 

 ) اضافۀ تشبیهی( وحید ) اضافۀ نشبیهی(  //  ثمرۀ طاعتدرخت  ت«:    2» ی گزینه

   آتش فراق ) اضافۀ تشبیهی( // فراق به  دوزخ  تشبیه  شده است  .«  4»  ی گزینه 
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 ها:تشریح سایر گزینه

 به  کار رفته  است  :« ایهام  » در تمام  ابیات  آرایۀ 

با  دست  زیبای یار می هر که   -2هرکه  این  گونه  می بخورد  زود از دست می رود    -1ایهام  دارد  : « زین دست» ترکیب :  «الف»بیت  

 بنوشد زود از دست می رود .

    (  که  با توجه به  بر سر ره  کامال پذیرفتنی است)  خاک آلوده -1ایهام  دارد  : در مصراع دوم  «خاکسار» «:ب» بیت 

هم « ایافتاده» . در ضمن  دقت کردید که    ( کامال پذیرفتنی است« ایافتاده»که با توجه به  ) فروتن  -ارزشمقدار و کمبی -خوار و ذلیل-2

 ایهام  دارد!!!!

 یمن  با  وجود ناکام  -2   دمیجمال کام  را د یمن  در جشم  ناکام -1باشد  رشیقابل پذ ریتواند در دو تعب یم یناکام نِیدر ع  «:ج » بیت 

 .  دمیجمال کام را د

هیچ  چیز   -2هیچ  چیز بهتر از آن  نیست  که  در پی یار بگردی   -1مصراع دوم را می توان  به  دو شکل تعبیر کنیم  :« گردی:  » «د » بیت  

 روان باشی. « گرد و غبار»بهتر از آن نیست  که  در پی عقب او مثل 

 1گزینه  پاسخ: 8

این گونه    -1دومعناست که هر دو در بیت  قابل جای گذاری است :  ندرای« بدین صورت» تضاد هستند . / ترکیب  ۀدارای آرای« خواب/ بیدار»

مستی فرو  خوش مرا در خواب زیبای  یار چنان صورت -2که  من  در مستی به  سر می برم  عجیب است اگر از صدای صور اسرافیل بیدار گردم 

 برد اگر من  از نفخۀ صور اسرافیل بیدار گردم  جای تعجب دارد .

 تشریح سایر گزینه ها:
چرا که   آمیزی نداردحس «نرم هایخاک» کنایه  است از این که  از مسیر درست  منحرف مشو .ترکیب  «از راه مرو»عبارت«:   2»  ی گزینه

 .خاک  می توان نرم  باشد

 . دلیل دروغین و ادبی ذکر نگردید  نداریم  چون« جناس وجود دارد . حسن تعلیل « من ، چمن» بین   «: 3»  ی گزینه

 د.ارند« استعاره»دارد. بیت «  ضرآب حیوان و داستان  حضرت خ»تلمیح  به  «  4»  ی گزینه
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یک بار مثل نامه  بخوانی و مرور  مرا  -2  را بخوانی و صدا بزنیاگر یک بار او -1به  دو شکل قابل تعبیر است « بخوانی « » هـ »شمارۀ  ایهام:

 کنی

 ست.ا ارادوکسیپیک ترکیب  «زورِ ناتوانی»: «د » شمارۀ  :پارادوکس

که  برای این  « جو ، فضا ، اکسیژن »ست  اما در معنای ابه کار رفته«  و  و میلآرز» در این  بیت  در معنای « هوا« » ج»شمارۀ ایهام تناسب :

 .تناسب دارد« خاک»بیت معنای غیر اصلی محسوب می گردد با 
 



 4صفحه  2مرحله  -آزمون ماز )دفترچه عمومی( پاسخنامهادبیّات و زبان فارسی                                      

 ارسال کنید. 20008585را به سامانه  20ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد  آزمونکه برای ثبت نام در در صورتی

 .آشنایی است که  بیگانه نمی گردد غم  مثل« الف»شمارۀ  تشبیه :

 .صد هزار اغراق ایجاد کرده است« ب»شمارۀ  اغراق :
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 حذف فعل به  قرینۀ معنوی دیده  نمی شود.« هـ»و « الف» در بیت های  تنها

 های دیگر :تشریح گزینه
 مصراع  برجسته  دور است که از خاطر برود صائب نیز قد دلجوی ترا فراموش نمی کند .: «الف»گزینۀ بیت 

   .استخوش آن دمی  ؛وشا دمیخ: «ب»بیت شمارۀ 

 .معنوی( که به  خدای اعتماد کنمآن  بهتر است ) حذف فعل به قرینۀ تو را  به خلق مثل اوحدی بگویم؟  چگونه  درد :«ج»بیت

 رینۀ معنوی( و آرام است  .ای ندارد صدف، دَر به  کف)دست( آورده است ) حذف فعل است به  قبحر می جوشد و جز باد بهره: «د»گزینۀ 

 کدام  قطره است که  ... کدام  ذرّه است  که  ) معنوی(« و»بیت شمارۀ 

 .گفتند که  او را به خروش آوردند . مطربان  زیر لب با نی چهحذف فعل ندارد« هـ»بیت شمارۀ 
 هر تست ماز، یک کالس درس! نکاتی مهم از دستور زبان فارسی:

 انواع )واو(یک مبحث ساده و دوست داشتنی که احتمال آمدنش در کنکور زیاد هست.                                                
 آید.                                                                     (واو ربط: یک حرف ربط همپایه ساز که اصوال بین جمالت می1

 مغان آمد یارم قدحی در دست               مست از می و میخواران از نرگس مستش مست                                  در دیر 
های حذف شده در مصرع دوم یک حذف فعل داریم : از می مست )بود( ...  پس این )واو( بین دوجمله آمده است پس ربط است؛ حواست به فعل

 مالت را بهتر تشخیص بدی.                                                  باشه تا بتوانی پایان ج
 آید.                                                             (واو عطف: یک حرف معطوف ساز که بین کلمات یک جمله و عبارت می2

 یعت دل پیمار من است                                                شربت قند و گالب از لب یارم فرمود           نرگس او که طب
 محتوا بیت به ما چه! )واو( بین قند و گالب عطف است چون در یک جمله به کار رفته است.                                        

 آمد                                         ووجو، رفتتوگو، جسوند: بین حروف یک کلمه به کار رفته است مانند: گفت(واو میان3
 وآمد نفس است           ز فرق تا قدم خود کف پشیمان گیر                                                  دلیل مقصد اگر رفت

 وند است.                                               گیرد. )واو( آن )واو( میانوآمد( یک واژه است و یک نقش می)رفت
       یک بیت خفن:                                                                                                                  

 ن و خرم جویبار ای دل                      مه دی رفت و بهمن رفت و آمد نو بهار ای دل        جهان سبزست و گل خندا
ای که شیوه بالغی دارد )واو( بین رفت و آمد )واو( ربط است!!! چون اینجا یک واژه نیستند و در حقیقت ماه بهمن رفته و بهار آمده پس بین دو جمله

                                              شود.                                                     )واو( ربط گذاشته می
رود یا )پرسپولیس و قهرمانی آیند! مثال )امام حسین و ذلت( یعنی امام حسین زیر بار ذلت نمی(واو استبعاد)مباینت(: برای دو چیزی که باهم نمی4

زند، چای نویس استقاللی لبخند میآسیا نشده است.)درسنامه آسیا( یعنی تا این لحظه که این درسنامه نوشته شده است تیم محبوب پایتخت قهرمان
      دهد.(                                                                                                                        نوشد و درسنامه را ادامه میمی

است.)گفتم من و طالع نگوسارم( یعنی من همراه با بخت و اقبال بدم. البته )واو( همراهی و مباینت در  (واو همراهی)معیت(: به معنای )همراه با(5
 نظام جدید کاربرد زیادی ندارد، صرفا گفته شد تا با عطف اشتباه نشود.                     

                                                          آید.    )واو( معدوله، حالیه، مقابله و ... داریم که زیاد به کار کنکور نمی 
                             یک بیت خفن                                                                                                                   

                                                                                            نوع )واو(های بیت زیر چیست؟                  
 با وجود رخ و باالی تو که کوته نظری است                 در گلستان شدن و سرو خرامان دیدن                                      

است اما برای مصرع دوم دقت کنید، )شدن( مصدر است و مصدرها اسم هستند و با فعل اشتباه نکنیم هر دو )واو( عطف است!! مصرغ اول که آسان 
                                                                                                                              شود. )در گلستان رفتن و سرو خرامان دیدن(، پس فعلی نداریم پس )واو( عطف است.                                                    و معنا می
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 :نقش یک  واژه  نادرست آمده است در تمام ابیات

در این  بیت به  « چو»  نهاد جمله است :  وقتی دوست گرد جهان می گردد . دقت داشته  باشید که« دوست»قید است  اما « چرا »«: الف»بیت 

 محسوب نمی گردد . « حرف اضافه » است  پس « که وقتی» کعنی 

به  معنی حرف « که»دارد اما یادمان  باشد که  در عباراتی که  با صفت تفضیلی همراه  هستند معموال « مسندی»نقش « خوشتر»« : ب»بیت

هالک جان می دهد : « از »معنی  «که»به  کار رفته  است  زیرا  « متممی» در نقش « رفتن» به  کار می رود . در این  بیت  نیر  واژۀ « از»اضافۀ 

 من به دست تو هزار بار از رفتن من  به  سوی دیگران  برای حمایت برای من  خوشتر است .

در نقش « ظالم » هاد جمله است  و ن» فقیر در این  بیت  زند : دقت داشته باشید که  معنی در تعیین  نقش حرف اساسی را می« : ج» بیت 

شود اگر علف ببیند) و مانعی سر فقیر ظالم می شود اگر با نرمی  با او مدارا کنی هم چنان که  گوسفند گرگ می » .به کار رفته است  « مسندی 

 راه او نباشد (. 

است به  کار رفته« نزد ، پیش» در این   بیت در معنای « بر»است  زیرا « مضاف الیه»در مصراع  دوم « ما» آخر درست است اما » نقش « : د» بیت 

 . اشتباه  نگیرید« حرف اضافه» نای به  مع« بر». این  واژه  را  اب 

نهاد است و « چشم»پس ...« چشم  تو هر دل را که  دید ربود است  و باید به  معنی عبارت دقت شود : « ج» این  بیت  شبیه  بیت « : هـ»بیت 

 . الیه استدر انتهای بیت مضاف« که»فعول  می باشد .نقش م« دل»
نزد من    به  نردیک من  جنگ  بهتر که  صلح = به» به  کار می رود مانند : « از » بعد از صفت تفضیلی در معنی « که»گاهی اوقات  نکات مهم درسی:

 «.جنگ  از صلح  بهتر است

 3پاسخ: گزینه  12

 :پاسخ  تشریحی

ان گه به یک  و /  هستند (« ربط» ها «واو»این ابیات  همین مورد است و سایر « واو عطف») تنها  عطف ⬅« نی ونای »ترکیب : «الف»بیت 

 ربط ⬅پیمانه  می 

 خواران  از چشمش مست هستند .میو  است : یارم از می مست است « ربط» به کار رفته در این  بیت  « واو» « : ب»بیت

 از سنگ  لعل برآورد . و  برآورد« دُر»: هر کس از آموختن ننگ ندارد از آب  است« ربط» نیز   تیب  نیار رفته در ابه ک« واو» « :ج»بیت 

 پیکر من کمان شد . و تن ناتوان  شد . تو مثل تیر رفتی و : دل زار شد است« ربط»  زین  تیب  نیبه کار رفته در ا «واو» هردو  « :د»بیت 

در ظاهر بین دو اسم  قرار گرفته  « واو»است حال ممکن  است  این  « واو ربط» دو جمله  را  به هم  ارتباط بدهد حتما « واو»اگر  نکات مهم درسی:
 دوجمله  را  به  هم  وصل می کند یا  خیر؟« واو» باشد یا الزاما بعد از فعل نیامده  باشد . باید به  بیت  یا  عبارت دقت کنیم که  آیا 

 مله  را  به هم  وصل کرده  است.دو ج« واو»ه  به  ظاهر عبارت فقط نگاه  کنیم  .در تمام  ابیات فوق  نه  این  ک 
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 کاررفته  متفاوت  است ها نقش ضمیرهای بهدارند اما در سایر گزینه« مضاف الیهی» هر دو ضمیر به کار رفته نقش« 4»در بیت گزینۀ  

الیه( به  دلم  بانگ  شادی و سرور سروری در سرم ) مضاف الیه( نیست  غمی نیست هر دم  از غم  عشق او ) مضافاگر « : 4»بیت گزینۀ معنی 

 می آید.

 است.کمر بندگیبه کار رفته« مفعول» و « مضاف الیه»که به ترتیب در نقش های   این  بیت دیده می شود دو ضمیر پیوسته  در« : 1» گزینۀ بیت

 از پیش براندی ) مفعول( مرا الیه(  / ) مضاف  تو

خاطرم است.به کار رفته« مفعول» و  «هیمضاف ال» یدر نقش ها بیکه به ترتشود  یم دهید وستهیپ ریدو ضمدر این بیت نیز  « :2»بیت 

 ای.بدمهری کنم . گرچه  می دانستم که  مرا ) مفعول( فراموش کردهاجازه  نداد که الیه(مضاف

از لعل خود ساغری  به من ) متمم( است .« مضاف الیه» و ضمیر دوم « متمم»در این بیت  دو ضمیر دیده  می شود که  ضمیر نخست   « :3» بیت

یافت « مفعولی » )در این بیت  ضمیر پیوسته( با نقش بچشان که من  مثل چشمانت سرمست شود و من  مثل زلفت )مضاف الیه( پریشان هستم. 

 نمی شود. 
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 صحیح است . «  4»  گزینه

اگر تو می خواهی به  خاکساری و تواضع در پیشگاه اهل هنر برای چشیدن  شربت وصال است . « 4»مفهوم مشترک  صورت سوال و بیت گزینۀ 

 ما خاکساری پیشه  کنی .جایگاه  واالبرسی باید که در برابر 

 گذشت  . برای بدست آوردن  خلعت شاهان  باید شجاعت داشت و از فدانمودن  جان هراسی نداشت .برای وصال باید از جان  « : 1»بیت گزینۀ 

 به خاک پای تو سوگند می خورم که  فقط به  وصال تو می اندیشم .« : 2»بیت گزینۀ 

 ید از سر بگذری. .اگر وصال می خواهی جانت را قربانی کن و اگر می خواهی به  اسرار جانان  پی ببری با« : 3»بیت گزینۀ 
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 پاسخ تشریحی:

 . شود نمیطنز دیده   « 3» ۀنیگز تدر بی صحیح است .«   3»گزینه  

را می بیند « خود»می تواند خود زاهد باشد زیرا او فقط « عیب.» می بیند دارای طنز است « عیب» که  فقط «  زاهدخودبین« :»1» گزینۀ بیت

 .پس زاهد خود عیب است و این  طنز زیبایی استاست . « عیب» که همان  

می کشد و « صدها عیب»پوشی و زاهدی منطقا باید با عیب و گناه فاصله  داشته  باشد اما در این  بیت او خرقه بر سر خرقه« : 2» ۀگزینبیت 

 .کندپوشی میپرده

 « !!دستم اندر دامن  ساقی سیمین ساق بود» آورد عذر بدتر از گناه  می « گسستن تسبیح»شاعر برای « : 4»ۀ گزینبیت 
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  صحیح است . «4» گزینه 

های عرفان  اسالمی هستی مطلق از آن  خداست و انسان  نباید در برابر هستی حضرت حق قد برافرازد.  سهراب سپهری در این عبارت در آموزه

یده نمی شود که در عرفان اسالمی  انسان برای خود وجودی قائل نیست و خود را اصال ها و نقشه دمعتقد است تصویر انسان به این خاطر در نقش

نمی بیند چرا  که  در این  صورت  وجود او مانعی برای رسیدن  به  ذات حضرت حق است . با توجه  به  این  توضیح  تنها پاسخ  صحیح  می 

 شده است  . « گذشتن از خود و نادیده  انگاشتن آن»  باشد زیرا تنها در این  گزینه  صحبت  از« 4»تواند گزینۀ 

 ای جان! از خود دست  بکش تا به  حضرت حق واصل شوی کسی به خدا می رسد که از خود گذشته باشد .« : 4»بیت گزینۀ 

 : تشریح سایر ابیات
 سخت و دشوار است . گذرد بسیاربه زبان آوردن تصویرهای گوناگون جهان هستی که در ذهن  انسان می: «1»گزینۀ 

  عقل هیچ وقت حریف عشق نمی شود هم چنان که  قلم نقاش هیچ وقت نمی تواند ناله ها را به  تصویر بکشد .: «2»گزینۀ 

تصویر کشیدن  چهرۀ تو شده   چون ممکن نیست کسی بتواند زیبایی و جمال تو را به  صورت کامل به تصویر بکشد شریعت مانع به: «3»گزینۀ 

   .است
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 صحیح است . «   4»  گزینه

 مفهوم  عبارت صورت به این  نکته  تاکید می کند غربت و دوری از وطن  الزاما ناپسند نیست بلکه  در بعضی شرایط انسان ها برای این که 

ی خود را شکوفا سازند . مفهوم  مقابل این عبارت پیشرفت بیشتری داشته  باشند الزم  است  رنج  غربت را برخود هموار سازند تا بتوانند استعدادها

 دیده  می شود  . « 4»تنها در بیت گزینۀ 
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 در غربت به  زندان می افتیدچرا که بیرون از وطن همه جا مثل چاه است . ) نکوهش غربت(«  : 4»بیت گزینۀ 

 تشریح سایر گزینه ها 

 د هر لحظه  خطر به چاه افتادن تهدیدش می کند .ترجیح  غربت بر وطن(:تا وقتی که یوسف ما رنج غربت را متحمل نشو« 1»گزینۀ 

 اگر من در  غربت در زندان  به  سر ببرم  بهتر است از این که  در وطنم در چاه  گرفتار شوم. ) ترجیح  غربت بر وطن(« : 2»گزینۀ 

دلی در  وطن باقی بمانم . ) ترجیح  غربت بر من چرا از سادهتا وقتی که  دل گرفتار من در غربت می تواند به خوشبختی برسد « :  3»گزینۀ 

   وطن(
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 پاسخ تشریحی:

 . صحیح است«  2» گزینه  

آن را را عزیز و این  است که در هر دوبیت شاعر به  دنبال خاک رهگذار دوست  است  و « 2»مفهوم مشترک بیت صورت سوال و بیت گزینۀ 

 ارزشمند می داند.

 داشته  باشم  .: ای معشوق من  غبار رهگذار تو را می خواهم  به  عنوان  یادگاری ارزشمند نزد خود نگهمفهوم  بیت صورت سوال

 . تسکین  دیدل خونبار من  بیاورید گرد و غباری را برایاز رهگذار دوست « : 2»بیت گزینۀ

 : هاتشریح  سایر گزینه
 .ن است که کوی یار عبور کرده استاست  به خاطر ایصبا عطرآگین  اگر نسیم «: 1»گزینۀ 

 .ت  به  رحم  بیاید و تو را ببینمشاید دل ام تاراه  انداختهسیل اشک : «3»گزینۀ 

 .گاه  تو بر  درگاه  دیگری ننشینممن مثل نسیم هستم و فقط پیرامون تو می گردم مثل گرد و غباری هستم که  جز بر در :«4»گزینۀ 
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 پاسخ تشریحی:

  صحیح است .«   1»گزینه  

 نادرست آمده است  . « ج»مفهوم  همۀ ابیات به استثنای بیت شمارۀ 

 در این بیت شاعر آسمان  را بی گناه  می داند و فرد را در سرنوشت خویش موثر می داند .« : الف»مفهوم  بیت 

پیروز گشت)پس در این بیت آب مظهر سرکش است « آب»که  در برابر سرکشی  است« آزادگی» نماد « سرو» در این  بیت  :« ب» تیمفهوم  ب

 نه  تواضع(

توبه که  مثل سنگ  محکم  به  نظر می رسید جام  شراب اما آن را شکست داد. ) پس جام  سنگ  را  شکست نه  سنگ جام  :« د» تیمفهوم  ب

 را(

معنی بیت : مندگی ما شود .اسباب شراعث سکوت  ما شده است نه  این که خاموشی شرم از اظهار وجود و ترس از نابودی ب:« هـ» تیمفهوم  ب

  .اطر همین  از اظهار وجود عاجزیمفنای ما را در پی دارد به خ لب گشودنمثل حباب هستی ما  یک  وهم است .
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  پاسخ تشریحی:

به این نکته اشاره  دارد که  عاشق تا زمان مرگ معشوق را فراموش نمی  بیت نخستای دارند . هر کدام  از ابیات مفاهیم جداگانه« 2»در گزینۀ  

بگشای تربتم » فرماید : رود . حافظ می تر شد بدین  معنا که عشق پس از مرگ هم  از بین نمیکند و البته بعدها در ادبیات  این مفهوم  متعالی

گردد مرگ نمیاما به این  مفهوم  اشاره  دارد که اسیر عشق صید  «2»بیت دوم  گزینۀ «. برآید را بعد از وفات و بنگر / کز آتش درونم  دود از کفن

 .و همیشه  زنده است

 کیمیاگری عشق(خشی عشق به  وجود بی ارزش عاشق )مفهوم مشترک  هر دوبیت  ارزش ب: «1»گزینۀ 

معشوق هراسی ندارد چرا که  جان  را وامی می داند که  در اصل متعلق   جانفشانی عاشق در راه  معشوق ) عاشق از بذل جان  در راه: «3»گزینۀ 

 .(دا کند بدهی خود را ادا کرده استاست و اگر او جان  در راه  یار ف به  یار بوده

 .شودارجمندی و ارزشمندی عاشق می عشق به  حضرت حق باعث« : 4»گزینۀ 
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 1پاسخ گزینه   21

 (4و  2های اهلل الّذی: خدا همان کسی است که )رد گزینه

 (4ی گستراند )رد گزینه(/ یبسط: می3و2های (/ سحاباً: ابری) رد گزینه4و3های انگیزد )رد گزینهتثیر: برمی

 1پاسخ گزینه   22

علیکم: باید، بر شما  /: به صورت مسالمت آمیز هم زیستی کندتتعایشوا تعایشاً سلمیّاً  (2ی خواهید )رد گزینهإن تریدوا: اگر می

 ...من رأی(/ 4و  3های ... نیست )رد گزینه (/ النفعَ فی: هیچ نفعی در4ی (/ بینکم: میان خود )رد گزینه3ی واجب است )رد گزینه

 (3و  2کسی را دید، ببیند )رد گزینۀ  : هرکس...أحداً 
 هر تست ماز، یک کالس درس

 ترجمه شود« هیچ... نیست» ساختار الی نفی جنس می باشد و باید به صورت  ←ال+ اسم منصوب مفرد بدون ال و تنوین 
 )من( شرط  باید به صورت )هرکس( ترجمه شود

 ترجمه شود، هم مضارع التزامی فعل شرط اگر ماضی باشد، هم می تواند به صورت ماضی ساده
 

 2 پاسخ گزینه   23

(/ فلمًا: 4و 1های (/ أصدقاء: دوستان )رد گزینه4و  3های کثیراً: بسیار تعجب کردم )رد گزینه (/ تعجّبت1ُی السّمک: ماهی )رد گزینه

 (1: آن را.... می نامند) رد گزینه ی یسمّونه /(1ی (/ فی: در )رد گزینه 1: جشن می گیرند )رد گزینه ی یحتفل /(1ی یک فیلم، فیلمی )رد گزینه

 1پاسخ گزینه   24

( / علماء العالم: دانشمندان 2ی امید است )رد گزینه(/ لعلّ:شاید، 3ی بسبب: به دلیل )رد گزینه(/ 2: نمی توانم)رد گزینه ی ال أقدر 

دقت } (4و  3سریع ترین)رد گزینه های : سرعأ (/4و 2 یهاگزینه احًا: واکسنی )ردباشد(/ لق( )ترکیب اضافی می4و  2های جهان )رد گزینه

 (4و  3های )رد گزینه : برگردانیمجعرِنُ /کنید که اسم تفضیل را نمی توان به عنوان قید ترجمه کرد{

 هر تست ماز، یک کالس درس

  شاید امید است. ←کاش / لّعل    ←لیت 
رِجع( مضارع باب إفعال است پس باید فعل را به گونه ای ترجمه کرد که مفعول بگیرد. )ن   باب إفعال، فعل را متعدی )گذرا( می کند، یعنی

                         باید گذرا ترجمه شود.

 3 پاسخ گزینه   25

(/ کُتِبَت: نوشته شده استت 4(/ قراءة: خواندن )رد گزینۀ 4 و 1های ( / حیّرتنی: من را حیران کرده است )رد گزینه2کنی )رد گزینۀ تصدّق: باور می

 (4و  2های )رد گزینه (/ العظام: استخوان ها2و 1)رد گزینه های 

 هر تست ماز، یک کالس درس

 به جمع و مفرد بودن کلمات دقت کنید. -فعل نباید به صورت اسم یا مصدر ترجمه شود

 

 صد مجهول است و فعل مجهول با )شدن( ترجمه می شود.در  100هر فعل ماضی که با _  شروع شود، 

 2 پاسخ گزینه   26

 طإّنما:فق (4  إشتریت: خریده بودمشروع کرد به سوزاندن        بدأت ... تحّرق: ( 3(الشتری:تا بخرم                   1

 

 

 3 پاسخ گزینه   27

 نون و تنوینش حذف می شود.مثنی جمع بگیرد. یعنی اگر اسمی مضاف شد ال، « نون» مضاف نمی تواند ال، تنوین و 
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 اشتباه نکنید.(« حَرِّقوا: بسوزانید )با حَرَّقوا: سوزاندند

 

 

 3 پاسخ گزینه   28

 ( 4 یگزینه )رد العربیّۀ قصائدهنّ العربیّۀ، قصائدهم العربیۀ، قصائدهما: عربیشان اشعار
 (2 و 1 هایگزینه )رد الحیاة قصیدة: زندگی شعر /( 1 یگزینه )رد یقرؤوا یقرأن،: بخوانند/  (2 یگزینه )رد الصّف فی: کالس در

 
 ترجمه ی متن:

 سرعت به گاندی  شد باعث که  کرد،  حرکت به شروع قطار . برسد آن به تا دوید می قطار  سویدر یک ایستگاه گاندی همراه با دیگر مسافران 
 زد لبخند گاندی  هنگام این در  !شد ممکن برایش قطار  از  رفتن باال که  پرید ای گونه  به سپس شد، آن به رسیدن نزدیک اینکه تا برود پیش
 کفش  و نکرد تأمل خیلی پس. کند  احساس او اینکه بدون شده قطار  از  خارج به هایش کفش  از  یکی افتادن سبب پرش آن دید که  چرا

 کارش  علت درباره او از  و کردند،  تعجب کارش  این از  مسافران! بگیرد قرار  اولی نزدیک تا کرد  پرتاب را آن سرعت به و آورد در  را دومش
 نمی نباشد همراهم ]اولی[ اگر  همچنین بیاورم، افتاده من از  که  را چه آن تا برگردم توانست نخواهم من: گفت  گاندی  ماهاتما پرسیدند،

 پرتاب کردم.چه بسا کسی آنرا بیابد و از آنها با هم بهره ببرد! را آن پس کنم،  استفاده دومی از  توانم
 

 2پاسخ گزینه    29

 کرد؟ قطار اقدام سمت به پریدن گاندی به زمانی چه

 !(بعد از اینکه پس از یک ساعت به آن رسید1

 !(وقتی به آن نزدیک شد2

 !(وقتی شروع کرد به سرعت به سمت آن پیش برود3

 !(قبل از اینکه قطار حرکت کند4

 3پاسخ گزینه    30

  چه زمان و به کجا کفش دومش را پرتاب کرد؟

 !(آنرا به خارج از قطار پرتاب کرد هنگامی که به سمت آن پرید1

 !(بعد از اینکه بسیار فکر کرد آنرا به نزدیک اولی پرتاب کرد2

 !(به محض اینکه مستقر شد آنرا به خارج از قطار پرتاب کرد3

 !(به محض اینکه قطار شروع به حرکت کرد آنرا به سمت کفش اول پرتاب کرد4

 4پاسخ گزینه    31

 !(گاندی قبل از رسیدن به ایستگاه قطار نمی دوید1

 !توانست همانند دیگران سوار شودنپس  قرر نرسید،(در زمان م2

 !(گاندی نتوانست سوار قطار شود مگر زمانی که در آن پرید3

 !(ماهاتما کفش هایش را پس از استقرار در قطار پرتاب کرد4

 2پاسخ گزینه    32

 :ها گزینه سایر خطاهای

 غاندی: فاعله غاندی./ مفعوله ندارد مفعول زیرا! متعدی نه است الزم إبتَسمَ  (متعدّ :1

 حروف اصلی فعل ب/س/م است.«:ت،س،م»األصلیۀ  حروفه (3

حرف زائد دارد 2واحد: از باب افتعال است بنابراین  زائد حرف له (4

 1پاسخ گزینه    33

در تست های ترجمه مراقب حرکت عین الفعل  الذفمزید تنها در حرکت عین الفعل تفاوت دارند  ثالثیماضی و امر باب های   هر تست ماز، یک کالس درس
 باشید.  
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 :ها گزینه سایر خطاهای

 جمع مثنّی  (2

 مضاف إلیه للمضاف للموصوف  صفةمعرفه/  نکره  (3

 مضاف إلیه  صفةاسم الفاعل/  جمع سالم/ اسم المفعول  جمع تکسیر  (4

 3پاسخ گزینه    34

 باشد.« یَتَفَعَّل»مضارع باب تَفَعُّل است و باید بر ورزن باشد. صورت صحیح این فعل می« ال یَتَقَدَّم» 

 1پاسخ گزینه    35

 است( عامِلاز صبح تا عصر کار می کند:نادرست)این تعریف   الف(مزدور:او کسی است که
 ب(مایه ی تباهی:کسی که دیگران را به اقدام به کار های زشت تشویق می کند:نادرست)این تعریف مُفسِد است(

 چیزی که در آن نیروی الکتریکی ذخیره می شود:درستج(باتری:
 د(خاطرات:آن نیرویی در انسان است که می تواند به کمک آن چیز ها را حفظ کند:نادرست)این تعریف ذِکریّۀ است(

 هت(آبشار:دریایی بزرگ که در آن انواع مختلفی از حیوانات آبی زندگی می کنند:نادرست
 حق مردم:نادرست)این تعریف إِسائَۀ است( و(بدی ها:اقدام به کاری بد در

 3پاسخ: گزینه  36

  4 پاسخ گزینه   37

 باشد.فعل ماضی می« إشتغل»و  فعل امر هستند« إجتمعوا»و « تعاملوا»، «أدخلنا»

 

 4 پاسخ گزینه   38

 باشد.می« مفاعََلة»مصدر باب « ُمناسبة»مع ج« مُناسَبات»

 باشد و مصدر نیست. فعل ماضی می« تشبّه» 1در گزینۀ 

 نیست بلکه اسم فاعل مؤنث می باشد. «مفاعلةباب »مصدر « ُمراِفقة» 2گزینۀ 

 فعل ماضی می باشد و مصدر نیست.« تَخَرَّج»، 3در گزینۀ 

 

 

 

 

 

 

  2 پاسخ گزینه   39

ی جمله در ادامه« قید آینده»یا « ضمیر مخاطب»ی جمله نگاه کنید؛ اگر دید، به ادامهدچار تردید ش مزید بودن فعل« ماضی»یا « امر»هرگاه بین 

 ماضی است. در جمله دیدید، آن («ۀالسنۀ الماضی»)مانند  «قیدهای ماضی»یا  «ضمائر غایب»باشد و اگر می امروجود داشت، آن فعل، 

که تشخیص سخت تر شود. پس به کلمات جمع بیشتر می خواهد، آن را به صورت جمع می آورد « مصدر»اکثر مواقع وقتی سؤال 
 دقت کنید.
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 بررسی انواع ال در چهار گزینه:

 (للجنسالنافیه -)النافیه کل طعام ال یذکر اسم اهلل علیه...ال برکه فیه!(1

 النافیه للجنس(-)الجوابیّه! أ فی مدرسه طالبٌ؟فأجابَ:ال،ال طالب هنا( 2

 النافیه للجنس(-)الناهیه {و ال تحملنا ما ال طاقه لنا بهنا ربّ}( 3

 النافیه(-)الناهیه رین!یعجب اآلخَال تتکلّمن بصوت مرتفع ربّما ال( 4
 هر تست ماز، یک کالس درس

 

 3پاسخ گزینه   40

 نمی تواند بیاید!اول جمله « أنّ»درست است زیرا « إنّک»،  1در گزینۀ 

 باشد.« قَافرم»باید « افقاًرم»: 2گزینۀ 

: ترجمۀ عبارت: کاش بتوانم معلم خوبی برای دانش آموزانم باشم در سال هایی که در مدرسه درس می دادم!)قید ماضی را نمی توان برای 4گزینۀ 

 فعل مضارع آورد.(

 

 هر تست ماز، یک کالس درس

 

 

 انواع ال:
 کند(دهد )مجزوم میآید و انتهای فعل را تغییر میال نهی: قبل از فعل مضارع می -1
 دهد. آید و انتهای فعل را تغییری نمیمضارع میال نفی: قبل از فعل  -2
 آید.بدون ال و بدون تنوین می   َالی نفی جنس: قبل از اسم مفرد، دارای  -3
 آید.هل و أ می ال جوابیه: در جواب -4
 آید. ال تسویه: بین دو اسم می -5

 ( و بدون ال و بدون تنوین باشد. َ)دارای منصوباسمی که بعد از ال نفی جنس می آید باید مفرد، 

 إّن :  قبل از اسم / در اول جمله
 أّن: قبل از اسم/ وسط جمله
 إن: قبل از فعل/ اول جمله

 أن:قبل فعل مضارع/ وسط جمله
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 آیه، مفهومی -3 پاسخ گزینه   41

کافران که همان عبارت صورت سوال بیانگر درک صحیح بیهوده نبودن آفرینش است که در صورت عدم این درک، در حقیق با دیدگاه 

« شویم.میریم و زنده میوَ قالوا ما هِی اِلّا حیاتنا الدُّنیا نموت و نحیا: گفتند زندگی و حیاتی جز همین زندگی و حیات دنیایی ما نیست، می»

 شویم.رو میروبه
 

 متنی، مفهومی – 4 پاسخ گزینه   42

شوند( با اعتقاد به معاد در کتاب ذکر شده است، پیامد )ایجاد امید و نشاط( با عبارت )و ال هم یحزنون: غمگین نمیدو پیامد در ارتباط 

چنین انتخاب این هدف ثمرة اندیشیدن به ارزش کارها و دارد و هم ارتباطو پیامد )نترسیدن از مرگ( با عبارت )فال خوف علیهم( 

نهایت همچنین اندیشیدن به ارزش این کار )خدمت به خلق خدا( و پاسخگویی به میل بی نهایت طلب انسان است.پاسخگویی به میل بی

 شود.طلب او و استعدادهایش، موجب کوشیدن او در این مسیر می

ای از اعتقاد به معاد است و خدمت به خلق تحت تاثیر این ی امید، خود، نتیجه: باز شدن پنجره3و  2گزینة علت نادرستی قسمت دوم 

 گیرد.مورد شک نمی

چنین گیرد. هممطابق روابط علت و معلولی: ابتدا انسان به معاد اعتقاد دارد، سپس پیامد اعتقاد به معاد )غمگین نشدن( در او شکل می

 کند.کند و سپس در راه خدمت به خلق خدا تالش میق خدا، ابتدا به ارزش این کار فکر میبرای خدمت به خل

 مفهومی و متنی - 1 پاسخ گزینه   43

 روحانی /( حفظ آگاهی پس از مرگ ۱ کلیدواژه:

 یر هستند.غیجسمانی و روحانی دارای تعد هر دو بُ دقت کنید: هر سه مورد به درستی ذکر شده اند.

تواند فرسوده شود. ها میمورد )الف(: هر دو بعد جسمانی و روحانی دارای تغییر هستند، به این معنا که ُبعد جسمانی پس از گذشت سال

 تواند کماالتی را کسب کند و تغییر کند.همچنین بُعد روحانی می

 شود.ی و فرسوده میمورد )ب(: بُعد جسمانی پس از مدتی متالش

 کند.مورد )ج(: بُعد روحانی پس از مرگ آگاهی خود را حفظ می
 هر تست ماز، یک کالس درس

 
 ُبعد جسمانی

 ( متغیر1

 ( تجزیه پذیر2

 ( متالشی می شود3

 ( عدم آگاهی پس از مرگ4

 
 ُبعد روحانی

 ( متغیر1

 ( تجزیه ناپذیر2

 ( متالشی نمی شود3

 آگاهی پس از مرگ( حفظ 4

 

 مفهومی، حدیث – 3 پاسخ گزینه   44
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 ( زاییده = معلول۱ کلیدواژه:

نیز به نداشتن ترس و اندوه به عنوان پیامد اعتقاد به معاد ...«  باهللِ نَن آمَ مَ» این حدیث به پیامد دوم اعتقاد به معاد اشاره دارد که در آیه

 اشاره شده است.

 اشتباه نکنیم

دارد  معتقدان به معاد اشاره به دیدگاه« مونعل  و كانوا ي  ل   واُن ي  الح   ى  ه  ة ل  ر  ار اآلخ  الد   إن   و ب  ع  و ل   هو  نيا إال ل  الد   الحياةُ  ه  ذ  ما ه   و  »آیه ( 1
و عبارت « من مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواری نمی بینم»پیامد این دیدگاه اشاره ندارد. اما حديث ولی به 

 اشاره دارند. هر دو به دیدگاه معتقدان به معاد و همچنین پیامد اعتقاد به معاد« نونحز  م ي  عليهم وال هُ  ال خوف  ف  »
باشد. )تغییر عد جسمانی میر تغییر و دگرگونی می شوند، اما تجزیه و تحلیل، فقط مربوط به بُ عد جسمانی و روحانی دچاهر دو بُ ( 3
 جسمانی( ←تجزیه  /دو  هر  ←
همگی مربوط به پیامد اول دیدگاه «. افزایش شور و نشاط / افزایش انگیزه کار و تالش / انرژی فوق العاده / همت»عباراتی مانند ( 4

مربوط به دومین پیامد دیدگاه معتقدان به معاد « فداکاری / دفاع از حق مظلوم / شجاعت»ولی عبارات  به معاد هستند؛ معتقدان
 می باشد.

 

 مفهومیسبک:  – 1 ه  پاسخ گزین 45

را در  «لهو و لعبوَ ما هذه الدنیا اال »مطابق دیدگاه پیامبران الهی، زندگی دنیوی همچون خوابی کوتاه و گذراست و قرآن کریم تعبیر 

 است.« فال خوف علیهم و ال هم یحزنون»ی این دیدگاه، دوری از ترس و غم مورد آن به کار برده است و ثمره

 ، مفهومیمتنی – 1 پاسخ گزینه   46

 علت /( میل به جاودانگی ۱ کلیدواژه:

جاودانگی دارد از پیامدهای مهم نگرش به مرگ به عنوان پایان زندگی )دیدگاه انکار معاد(، این است که برای انسانی که گرایش به 

)علت(، همین زندگی چند روزه نیز برایش بی ارزش می شود، شادابی و نشاط زندگی را از دست می دهد )معلول(، از دیگران کناره می 

 . .گیرد )معلول( و ..

 ، آیهمفهومی – 1 پاسخ گزینه   47

 ( سرانگشتان/ امکان۱ کلیدواژه:

مرتبط با امکان معاد جسمانی با توجه به قدرت « قادریم که سر انگشتان او را درست کنیم آری»موارد )الف( و )ج( به درستی بیان شده اند و عبارت قرآنی 

 خداوند می باشد.

 بیانگر امکان وقوع معاد است.« ابر را برانگیزدفرستد تا خداست که بادها را می»و عبارت 

 مفهومی، آیه – 3 پاسخ گزینه   48

 مؤمنان و مفسدان /( عدم تساوی ۱ کلیدواژه:

خداوند وعده می دهد که مؤمنان و مفسدان جایگاه « المفسدین فی األرضأم نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کَ»مطابق عبارت 

 یکسانی دارند. این موضوع به ضرورت معاد در پرتو عدل الهی اشاره دارد.
 

 هر تست ماز، یک کالس درس

 «بدکاران و متقین» و «مفسدان و مؤمنان» که  دهد می وعده خداوند...«  الصالحات عملوا و آمنوا الذين نجعل أم» آیه در : کنید  دقت
 .(نگیرید اشتباه هم با را ها این. )نیستند برابر  یکدیگر  با

 

 مفهومی، آیه – 3 پاسخ گزینه   49
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( وقوع معاد براساس حکمت مةها و کماالت است و حد و مرزی برایش وجود ندارد، ضرورت )الزواستار زیباییاین موضوع که انسان خ

نیز خداوند از استفهام انکاری استفاده کرد، تا بر هدفمندی آفرینش تاکید ...« أفحسبتم أنما خلقناکم عبثا »نماید و آیة الهی را ایجاب می

 نماید.
 هر تست ماز، یک کالس درس

 ممكن و طبیعی امری به را آن و سازند می خارج «بودن بعید» از  را معاد پردازند، می معاد وقوع امکان به که  آیاتی :کنید  دقت
 .کنند  می تبدیل

 

 هر تست ماز، یک کالس درس

 آیه 
ضرورت / امکان 

 معاد
 حکمت / عدل جسمانی / روحانی

 ......... جسمانی امکان «...آفرینش و برای ما مثالی زد، در حالی که » 1

 ......... جسمانی امکان .«..ای عزیر، چه مدت در این بیابان خوابیده ای؟ عزیر گفت » 2

 ......... جسمانی امکان «...آیا انسان می پندارد که هرگز استخوان های » 3

4 
خداست که بادها را می فرستد تا ابر را برانگیزد. سپس آن »

 .«..به سوی ابر را 
 ......... جسمانی امکان

 حکمت ......... ضرورت «...م کُ و ان   م عبثا  قناكُ ل  ما خ  م ان  بتُ س  ح  أف  » 5

 عدل ......... ضرورت ...«وا لُ م  نوا و ع  ذين آم  ال   لُ جع  ن  أم » 6

 

 ، مفهومیمتنی – 1 پاسخ گزینه   50

 حکمت /( گرایش فطری ۱ کلیدواژه:

 کهاگر دنیای دیگری نباشد تا گرایش فطری انسان به جاودانگی را تأمین کند، این موضوع با حکمت الهی در تناقض است و هم چنین 

 بریم.اثبات ضرورت معاد بر اساس حکمت خداوند پی می

 متنی – 1 پاسخ گزینه   51

 ( خالقیت / علت مالکیت۱ لیدواژه:ک

 نیز می باشد.مطابق متن کتاب درسی، چون خداوند خالق موجودات جهان می باشد، مالک آنها 
 هر تست ماز، یک کالس درس

 تنها خداوند که  شود می سبب یکدیگر  کنار   در  خداوند والیت و مالکیت خالقیت، گیری  قرار  هم کنار   کتاب،  متن مطابق: کنید  دقت
 .باشد هستی رب  

 متنی، مفهومی – 1 پاسخ گزینه   52

 ( عینیت بخشی به توحید / ارجاع توانایی به خداوند۱ لیدواژه:ک

اگر توانایی اولیای دین در ارتباط با برآوردن حاجات مردم را از جانب خداوند بدانیم )به خدا ارجاع دهیم(، این کار عین توحید است. 

 بخشی به توحید( )عینیت

اولیای الهی  (.2توانایی برآوردن حاجات توسط پیامبر )ص( پس از رحلت ایشان نیز ادامه دارد )نادرستی گزینه  ها:بررسی سایر گزینه

تفکر در صفات خداوند مورد تشویق قرار گرفته است. (. 3به واسطه اسباب غیرمادی به یاری مسلمانان می پردازند )نادرستی گزینه 

 .(4نادرستی گزینه )

 ، آیهمفهومی – 1اسخ گزینه  پ 53

 ( مالک مطلق عالم / ما لهم من دونه من ولی۱لیدواژه: ک

ما لهم من دونه » توحید در مالکیت، علت توحید در والیت است. یعنی مالک مطلق عالم بودن خداوند، زمینه پذیرش مفهوم آیه شریفه:

 است.« من ولی
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 هر تست ماز، یک کالس درس
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مراتب توحید

 ( خالقیت1

 بی شریک بودن خداوند در امر آفرینش ←توضیح  (1

 ( بی شریک بودن در آفرینش۲( تنها مبدأ ۱ ← کلیدواژه  (2

 «اهلل خالق كل شيء» ← تناسب با عبارت (3

 ( مالکیت2

 خداوند تنها مالک جهان است. ← توضیح (1

 ( مالک۱ ← کلیدواژه  (2

 خالق بودن خداوند ← علت (3

 «...لک ک المُ هم مال  ل الل  قُ » ←تناسب با عبارت  (4

 ( والیت3

 داشتن حق تصرف در موجودات ← توضیح (1

 ( تغییر۲( تصرف ۱ ← کلیدواژه  (2

 مالک بودن خداوند ← علت (3

 «...لى ن و  م   ه  ن دون  م م  هُ ل   ما» ← تناسب با عبارت (4

 ( ربوبیت4

 خداوند موجودات را پرورش می دهد. ← توضیح (1

 ( هدایت۴( اداره ۳( پرورش ۲( تدبير ۱ ← کلیدواژه  (2

 خالقیت، مالکیت و والیت خداوند ← علت (3

این افتخار بس که تو پروردگار  ..».و حدیث: « ل شيء  كُ   رب   و  هُ  و  » ← تناسب با عبارت (4
 «...منی 

 

 

 ، آیهمفهومی – 3 پاسخ گزینه   54

 ( عین همدیگر بودن خدایان / واجد کمال خدای دیگری۱ کلیدواژه:

ناقص فرض نموده ایم؛ زیرا هر یک  و بیانگر شرک در خالقیت است و هر کدام از آنها را محدود ،چند خالق برای جهان و تصور چند مبدأ

از خدایان کماالتی را باید داشته باشد که دیگری آن کماالت را ندارد وگرنه همگی عین همدیگر می شوند و دیگر، چند خدا نیستند 

 کند.وجود چندین خدایی را رد می« کل شیءٍ ل اهلل خالقُقُ»)نفی تکثر در امر آفرینش( و آیه 
 

 مفهومی، آیه – 1پاسخ گزینه  55

 ( مالک / مالکیت2ربوبیت  / ( مالک اختیار۱ کلیدواژه:

 بیانگر توحید در مالکیت می باشند و دو عبارتهر دو  (فِی السَّماوات وَ ما فِی األرضَِو لِلّهِ ما عبارات )خداوند مالک جهان است( و )

 بیانگر توحید در ربوبیت می باشند.« ءٍیل شَکُ بُّ روَهُ وَ»و « خداوند مالک اختیاری است که تدبیر و پرورش موجودات را بر عهده دارد»

 آیه مفهومی، - 4 پاسخ گزینه   56

 ( نداشتن منافات با توحید در ربوبیت / شفای بیماران۱ کلیدواژه:

درخواست اولیای الهی برای شفای بیماران نیز منافاتی با همان گونه که درخواست از پزشک برای درمان بیمار با توحید منافاتی ندارد، 

توحید در ربوبیت ندارد؛ زیرا پزشک به واسطه اسباب مادی و آنان به واسطه اسباب غیرمادی این کار را انجام می دهند و پیام آیه شریفه 

 بیانگر توحید در ربوبیت است.« ءٍیل شَکُ ربُّ وَهُ وَ»

 مفهومی و متنی - 2 پاسخ گزینه   57

 ( اعتقاد به استقالل / شرک در ربوبیت۱ کلیدواژه:

)ص( میان خدا  واسطه و مجرای دستورات الهی بودن پیامبر»بیانگر شرک در ربوبیت و « اعتقاد به استقالل مخلوقات در فاعلیت»عبارات 

 بیانگر توحید در والیت است.« و بندگان
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 ارسال کنید. 20008585نه را به ساما 20ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد  آزمونکه برای ثبت نام در در صورتی

 حدیث سبک:  – 3 پاسخ گزینه   58

آید، اما هدفی قابل دسترس انسان بتواند با هر چیزی خدا را ببیند، معرفتی عمیق و واالست که در نگاه نخست مشکل به نظر میاین که 

 است، به خصوص برای جوانان و نوجوانان.

 مفهومی، آیه – 4 پاسخ گزینه   59

 والیت / معلول مالکیت/  ( حق تغییر۱ کلیدواژه:

می باشد. همچنین، حق تغییر و « ... ن ربُّل مَقُ»موضوع نهایی بیان شده در عبارت « القهار دُالواحِ وَو هُ ءٍل اهلل خالق کل شیقُ»عبارت 

وَ لِلّهِ ما فِی السَّماوات »آیه استفاده داشتن، مربوط به توحید در والیت است که معلول توحید در مالکیت است و این مرتبه از توحید، در 

 مشهود است.«  وَ ما ِفی األرضِ

 مفهومیآیه،  – 1 پاسخ گزینه   60

 .کندمی رد را امر این بودن موقتیاست و  همیشگی خداوند در امور اندرکاریبیانگر دستدر گزینه یک، « کل یوم»عبارت 
 هر تست ماز، یک کالس درس

 هم به نوربخشی همیشگی خداوند اشاره دارد، اما عبارت )دائمی( در صورت تست و« اهلُل نور السماوات و األرض»عبارت  :کنید  دقت
 کند.در پاسخ تست، تاکید بیشتری بر روی همیشگی بودن  این امر می« کل یوم»عبارت 

 

 



 17صفحه  2مرحله  -عمومی(پاسخنامه آزمون ماز )دفترچه                                         زبان انگلیسی 

 

 ارسال کنید. 20008585را به سامانه  20ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد  آزمونکه برای ثبت نام در در صورتی

 1 انگلیسی زبان  - متوسط - 2 گزینه پاسخ -61

 پاسخ تشریحی:
  شود اگر به مدرسه نرود.جان به جشن برده می 

تست ترکیبی از شرطی نوع اول و مجهول می باشد. شرطی از نوع یک می باشد زیرا از یک واقعیت صحبت می کند و در جمله جواب 

حذف. در جمله جواب شرط نیاز به فعل مجهول داریم  4و 1داریم. پس در جمله شرط به زمان حال نیاز داریم. گزینه های  willشرط 

 نیاز داریم.    beبرای مجهول کردن افعال وجهی به 

 هر تست ماز، یک کالس درس!
 

 Educational Box    
هدف از نوشتن این تست آشنایی بیشتر شما با کتاب درس است. منظورم از آشنایی چیست؟ نه اینکه شما با کتاب آشنا نیستید، عمدتا با  

الیه های پنهان کتاب آشنا نیستید. این الیه ها درست جایی هستند که نگاه طراحان را به خود جلب می کنند. یکی از همین الیه های 
درس یک دهم  زده شدید؟  االن ممکن است بپرسید مگر شرطی در آخرین برگ از درس یک دهم می باشد. شگفت  پنهان وجود جمله

کتاب درسی سال دهم درست آخرین برگ از بودجه بندی همین   41جمله شرطی داشت؟ پاسخ من به شما یک بله بزرگ است. در صفحه 
ینی نیست که هنگام خواندن این صفحه زحمت می کشیدید و نگاهی به آزمون با یک جمله شرطی روبرو هستیم، پس بر شما واجب ع

جمله شرطی که مستقیما در درس سوم سال یازدهم ذکرشده، می کردید. حال اگر حالش را نداشتید و این زحمت را به خود ندادید من این  
 ی گویم : کار را برای شما کرده ام و در قسمت پایین این کادر آموزشی نکته اش را برایتان م

   
 وت است. این قابلیتاستفاده زیادی می شود. یکی از قابلیت های مهم زبان توانایی بیان شرایط مختلف و متفا ifدر زبان انگلیسی از 

ده لیسی در نظر گرفته شدر زبان انگ Ifبیان می شود.  اما عالوه بر این، کاربردهای دیگری نیز برای   Ifدر زبان انگلیسی با حرف ربط 
 است. 

 در زبان انگلیسی از دو بخش تشکیل می شود: Conditional Sentencesجمالت شرطی یا 

 . جمله جواب شرط 2. جمله شرط             1 

واب شرط ) ه جرا جمل( نام دارد و جمله ی بعد یا قبل از آن  if clauseشروع می گردد، جمله شرط )  Ifجمله ای که با حرف ربط 
main clause د باید کاما ( می نامند. اینکه اول جمله شرط بیاید یا جواب شرط فرقی باهم ندارد ولی اگر اول جمله شرط بیای

 گذاشت و بعد جمله جواب شرط را نوشت.

 . شرطی نوع سوم .4. شرطی نوع دوم 3. شرطی نوع اول 2فر . شرطی نوع ص1ر شرط اصلی داریم : در انگلیسی چها

د اما آینده هستن وط زمان حال بهع اول و نوع دوم .  هر دوی این شراین موارد را میخوانید. شرطی نو تا ازخوشبختانه شما فقط دو
 امان از تفاوت هایشان. 

شرطی نوع اول از یک واقعیت صحبت می کند. به این شرطی، شرطی محتمل می گویند چون احتمال اتفاق در این شرطی خیلی زیاد 
 ,willله شرط در زمان حال ساده و فعل جمله جواب شرط دو قسمتی است یعنی از یک فعل وجهی ) است. در این شرطی فعل جم

can,  may, should,  must,…..   .و یک فعل ساده تشکیل شده است ) 

If you study hard, you will pass the exam. = You will pass the exam if you study hard.  
 شما با یک شرطی نوع اول روبرو بودید.  درست در همین تست باال

در زمان  شرطی نوع دوم، شرطی غیر واقعی و نامحتمل است و احتمال وقوع کار تقریبا هیچ است . در این شرطی فعل جمله شرط
 ( و یک فعل ساده تشکیل شده است.  would, could , mightگذشته ساده و فعل جمله جواب شرط از یک فعل وجهی ) 

If I had ten million dollar, I would travel around the world. = I would travel around the world If I 
had ten million dollar 

 کتاب سال یازدهم چیست ؟؟؟  58در صفحه  Ifراستی نظرتون درباره 
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  3 انگلیسی زبان  - سخت - 4 گزینه پاسخ -62

 پاسخ تشریحی:

 ای به زبان انگلیسی به شما داده شد؟الف: آیا روزنامه  

 ب: بله ، اما نمی توانم آن را بخوانم. 

توان  یک فعل دو مفعول طلب است. پس هم می giveداریم. فعل  a/anیک اسم قابل شمارش است پس نیاز به  newspaperکلمه 
 ا مفعول غیرآن را معلوم نوشت هم مجهول. در حالت مجهول دوبار می توان مجهول کرد. یک بار با مفعول مستقیم و یک بار هم ب

 مستقیم. حاال به نظرتان روزنامه می دهد یا روزنامه داده میشود ؟ !  

 

 هر تست ماز، یک کالس درس!

 Educational Box 

 این چند فعل خاص ... ! 
نمی توانید هر فعلی را که دیدید مجهول کنید ! مگر افعال متعددی، یعنی افعالی که مفعول طلبند و گذرا هستند. پس فعل های الزم که 

دارند و اصطالحا مفعول ندارند یعنی ناگذرند، مجهول نمی شوند. حاال نکته اینجاست درست در همین تست  بعضی از فعل ها دو مفعول 
به آنها دو مفعول طلب می گوییم. حال این افعال که تعداد زیادی هم ندارند، دوبار مجهول می شوند. پس این نکته که اگر بعد از جای 
 خالی مفعول آمده بود باید فعل معلوم را انتخاب کنید، یک نظریه اشتباه است. حاال سوال این است که این افعال کدام هستند ؟ پس

 سریعا حفظشون کنید چرا که ممکنه در دام طراحان آزمون سراسری گیرکنید : 

ask , bring, feed, give, offer, pay, promise, read, send, show, teach, tell      
 بعد از این افعال دو مفعول می آید، به مثال زیر دقت کنید : 

 فاعل     مفعول غیرمستقیم)متمم(        فعل     مفعول مستقیم                                                           

       They      send              me                              an email.  
  

 

 1 انگلیسی کار کتاب  – متوسط  - 3  گزینهپاسخ  -63

 پاسخ تشریحی:

 + willاز نظر طرف )حدس شخصی( آنها پرواز خوبی با سیستم هوایی قطر خواهند داشت. برای بیان حدس شخصی در آینده از 

verb   .استفاده می کنیم 
 

  3 انگلیسی زبان بکتا  – سخت - 2 گزینه پاسخ  -64

 پاسخ تشریحی:

 رفته اید.  و از اینکه چه برسرت می آید می ترسم، هنوز دلم برایت می سوزد، ولی خوشحالم که خانه ات خالی است و تو و رز 

 می ( سرطان، بالی عمو4( نعمت، اجازه                3( ترحم، دلسوزی             2( توافق                  1

 3 انگلیسی کار کتاب صفحه – سخت - 2 گزینه پاسخ  -65

 پاسخ تشریحی: 

 الف: آن فرش تمام سطح کف را پوشش خواهد داد حتی با یک متر بیشتر. 

 ب: مطمئن نیستم. بگذار آن را بررسی کنم.
 ( تایید کردن، تثبیت کردن4( مبتال شدن،دستگیرکردن   3( دریغ داشتن، اضافه آمدن     2( اهدا کردن،وقف کردن    1

 

 instagram.com/biomaze  ذاریممی واستون رو ۹۹کنکور هایبرتر از اکرنامه یک روز هر اونجا کنی؟می دنبال رو ماز اینستاگرام راستی
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 هر تست ماز، یک کالس درس!

 Educational Box 
مبادا کلمه ای را دیدید فقط معنی اولش را چک کنید و خیال کنید طراح همان معنی اول را به شما می دهد. اتفاقا طراحان معنی دوم ،  

، فعل، صفت، قید( و استقاده می کنند. پس هر کلمه ای را که یاد گرفتید نقش دستوری ) اسم سوم و گاها چهارم یک کلمه را در تست ها
دریغ داشتن، مضایقه کردن، چشم پوشیدن از "معنایی ازجمله :  spareنرا هم بلد باشید. درست مثل همین تست که کلمه معانی مختلف آ 

 .  دارد "الغر، کم حرف ، یدکی –، بخشیدن، حفظ کردن، اضافه آمدن 
   وای که چقدر برای این کلمه معنی گفتم 

  خودتون بنویسید  catchبرای فعل 

 

 3انگلیسی زبان  -متوسط - 3 گزینه پاسخ  -66

 پاسخ تشریحی:

 چنین مرد مشهور و ثروتمندی ، به طرز شگفت آوری زندگی شخصی اش ساده و معمولی بود

 ( بطور هیجان انگیزی4( بطور شگفت انگیزی       3( بطور کامل           2( بی قیدو شرط           1
 

 1انگلیسی زبان  -سخت - 4 گزینه پاسخ  -67

 پاسخ تشریحی:

 م.خوب ، ما تا زمانی که به ترافیک برخورد نکردیم از برنامه جلوتر بودیم. حاال ، ما با یک ساعت تاخیر می رسی 

 ( برنامه  4( جدول                   3( الگو                       2( طرح                     1

می  behind scheduleعین شده جلوتر بودن. عکس این عبارت یعنی از برنامه م ahead of scheduleبا این عبارت آشنا شوید 
   باشد فکر نکنم نیازی به ترجمه داشته باشه. 

 

 هر تست ماز، یک کالس درس!

 Educational Box 

د  ) است. هم آینیکی از نکات بسیار مهمی که مد نظر طراحان در طرح سواالت واژگانی است استفاده از هم آیند یا همان هم نشین ه
collocation  اسم فت و صهم آیی ( به ما می گوید چه کلمه ای قبل یا بعد از یک کلمه دیگر می نشیند. این کلمات می توانند

 باشند.  read a newspaper فعل و اسم مثل  آییمی توانند هم و هم  fast foodباشند مثل 

   
 هر تست ماز، یک کالس درس!

 Educational Box 

ال برید درس شایدم اصال نگاه نکنید و بپرید به قسمت دیگه یا اصشاید از این قسمت به بعد کمی برایتان سخت باشد که پاسخ دهید ،  
دیگه ..... اما همیشه این باور غلط وجود داشته که متن ها سخت ترین قسمت زبان هستند..... عجب ! پاسخ من به این باور پوچ و 
خیالی این است : برای چه دانش آموزی متن سخت است؟ آیا شما جزو افراد ضعیف هستید یا قوی ؟ اگر ضعیف هستید باید بگویم سر 

کاله می گذارید. وقتی دانش آموزی دو قسمت دستور زبان و واژگان را سپری کرده پس شک ندارم در حل سواالت کلوز   خودتان دارید
. اگر دانش آموز قوی هستید برای این قسمت اصال ترسی ندارید و مثل سواالت قبل به راحتی پاسخ می دهید.  پس استتست توانمند 

 اول بدانید جزو کدام دسته هستید.  
ای پاسخ دادن به سواالت کلوز تست ابتدا باید متن را خوب و با دقت ولی سریع بخوانید. مبادا بر روی گزینه ها مکث کنید. بالفاصله از ر ب

 روی آنها رد شوید و تا انتها بخوانید. تا ایده اصلی کلوز دستتان بیاید. بعید است کلوز مقدمه چینی داشته باشد، طراح سریعا وارد اصل
 می شود حتی ممکن است با جای خالی شروع شود. پس خود را برای یک موضوع آماده تا کنید نه برای خواندن مقدمه. مطلب 
همیدید موضوع راجع به چه چیز می باشد، حاال به اول متن برگردید ودوباره شروع کنید به خواندن.  این بار همانطور که می خوانید وقتی ف

را بر اساس اطالعاتی که از متن دریافت کرده اید حدس بزنید. سپس حدستان را در گزینه ها جستجو   وقتی به جای خالی رسیدید، آن
چه چیز کنید. اگر عینا حدستان در گزینه ها نبود مثل تست های دستور زبان یا واژگان با گزینه ها رفتار کنید اما یادتان باشد که متن درباره 

 بوده است. 
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 :متن ترجمه
زیادی است که مردم احساس می کنند نیازهای جدیدی دارند. نیازهایی که هرچه سریع تر بایستی برآورده شوند. دانشمندان سال های  

 .زیادی با الهام گرفتن از طبیعت و تحقیقات گذشته تالش کردند ابزارهای جدیدی اختراع کنند تا راهی باشد که نیاز های انسانها رفع گردد
ن محصوالت شوکه شدند. فوق العاده ترین آنها گوشی های هوشمند می باشد. گوشی های هوشمند بعنوان مردم عادی از دیدن ای

مفیدترین اختراعات بشر برای ارتباط از راه دور شناخته شدند که مشکل بزرگی برای افراد به حساب می آمد. این وسایل جدید فرصتی شد 
از طریق اینترنت انجام دهند. در  کردن و بارگذاری کردن فایل ها را   ارتباط تصویری، دانلودتا انسانها کارهای متنوعی از قبیل پیام دادن، 

گذشته ، مردم قباًل روزنامه ها را می خواندند ، در حالی که امروزه این روش قدیمی با این تلفن های هوشمند جایگزین شده است تا 
ر و سایر حوادث روزمره آگاه شوند. این روزها مردم این دستگاه های جدید را جزئی تفاوت زیادی در سبک زندگی افراد ایجاد شود تا از اخبا

از زندگی خود می دانند که جدا کردن آنها غیرممکن است. در کل ، اختراعات برای آسایش و آرامش بیشتر ، دریچه جدیدی را برای زندگی 
 .ما گشوده اند

 

 1 گزینه پاسخ  -68

 پاسخ تشریحی:

 ( مکالمه4( طبقه بندی                      3( اطالعات                         2( الهام                           1 
 

 3 گزینه پاسخ  -69

 پاسخ تشریحی:

میگردد و  گوشی های هوشمند نمی شناختند بلکه شناخته شدند یعنی به فعل مجهول نیاز دارید و چون جمله به زمان گذشته بر 
 نیاز داریم. wereاسم جمع است به فعل 

 

 3 گزینه پاسخ  -70

 پاسخ تشریحی:

دوات تمیل از ا Such as) تمثیل ( می باشد.  exemplifyingنویسنده شروع می کند به مثال زدن و این یک تکنیک متن به اسم  
 می باشد. 

 

 4 گزینه پاسخ  -71

 پاسخ تشریحی:

ل مفرد نیاز بصورت مفرد است به فع methodروش جایگزاری نمی کند بلکه جایگزین میشود یعنی به فعل مجهول نیاز داریم. چون  
 درست است. hasفقط  been replacedداریم. با توجه به حضور 

 

 4 گزینه پاسخ  -72

 پاسخ تشریحی:

 ( ابزارها4   ( بخش ها                       3( اختراعات                            2( راه ها                               1 
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 :متن ترجمه
 وان فرزندان پدرو مادرهایمان دالیل زیادی برای دوست داشتن شان داریم اما فکر میکنم دلیل اصلی آن عالقه و اهمیتی است کهما بعن

و  آنان بی قید و شرط به ما میدهند. روزی معلمی در مورد فداکاری های که پدرو مادرمان هر روز در حق مان انجام داده اند تا ما در امنیت
صحبت میکرد. وی همچنین خاطر نشان کرد که ما برای جبران زحمات آنان بایستی با احترام با آنان رفتار کنیم و همواره   خوشحالی باشیم

ن گوش به فرمان آنان باشیم. در اینجا برخی از دالیلی وجود دارد که چرا ما باید به والدین و سرپرستان خود احترام بگذاریم و معتقدم ای
 ودکی کمک کند تا افراد مسئولیت پذیر باشیم.می تواند به ما در ک

ند. دوما اوال، پدرو مادران ما بزرگتر و عاقل تر از ما هستند این بدان معناست که آنها دنیا دیده تر هستند و آنها خوب و بد ما را بهتر میدان
به آنچه امروز  و تالش خود را صرف ما کرده اند ماو مهمتر از همه، پدرو مادر ما را بزرگ کرده اند. آنان زمان گرانبها، پول، عشق، صبر 

هستیم تبدیل شویم. بعالوه، اگر خوب دقت کرده باشید تحت هر شرایطی پدر و مادر پشتیبان ما هستند، حتی زمانی که اشتباه میکنیم 
د از پدرو مادرمان سرپیچی کنیم اما تشخیص می دهند و از ما گوش شنوایی میخواهند. دالیل زیادی وجود دارد که ما نبای خوب و بد ما را

پس احترام گذاشتن یکی از راه های نشان دادن تشکر ما از والدین . داریم بایستی بدانیم که والدین تنها افرادی هستند که قلبا دوستشان
 است.

  1 گزینه پاسخ  -73

 پاسخ تشریحی:

 است.   people in chargeکلمه خط کشیده شده  
 

 4 گزینه پاسخ  -74

 اسخ تشریحی:پ

 اشتباه است.  " دیگر از ما حمایت نمی کنندوقتی اشتباه می کنیم والدین " جمله  
 

2  گزینه پاسخ  -75

 اسخ تشریحی:پ

 می باشد. respecting parentsبه معنای  "نحوه نشان دادن تشکر خود را "جمله 

 
 

1  گزینه پاسخ  -76

 اسخ تشریحی:پ

 می باشد.  "والدین و بچه ها  "بهترین عنوان برای این متن  

 

 :متن ترجمه
برابری در حال انقراض هستند. رشد جمعیت و مصرف روزافزون  1000جهان در معرض بحران انقراض دسته جمعی است. و گونه ها با نرخ  

حیوانات، از بین رفتن زیستگاه گونه های در خطر و مورد تهدید، بروز گونه هایی عجیب و اختالل در آب و هوا از نتایج این موضوع 
 هستند. 

میلیارد تن دی اکسیدکربن به جو اضافه می کنند. این اشعات از صنایع کشاورزی، جنگلداری، 37هر ساله جمعیت روبه رشد جهان در حدود 
آب و برق و حمل و نقل حاصل میشود. دلیل اصلی جنگل زدایی که دلیل اصلی آن سوزاندن جنگل های گرمسیری  است. در حقیقت جنگل 

 اشعات را شامل میشود. همچنین این امر عامل اصلی از بین رفتن تنوع زیستی است.  درصد از این 10زدایی 
اشاعه کربن دی اکسید باعث بهبود توانایی کره زمین در جذب گازهای گلخانه ای شده است. وجود این عدم تعادل باعث اختالل در آب و 

 کسید کربن پایین نخواهد آمد.هوا و انقراض گونه هاست. حتی در خوش بینانه ترین حالت سطح دی ا
در حالی که دولت برای یافتن راه حلی تالش میکند. گونه های حیوانی به دنبال جاهای گرم تر و دمایی هستند که بتوانند بقای خود را 

ه مقاومت حفظ کنند. بعالوه جوامع با سیل،رانش زمین،خشکسالی و سایر پیامدهای زیست محیطی روبرو هستند.به طور کلی،این سیار 
 خود را از دست می دهد
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 4 گزینه پاسخ  -77 

 پاسخ تشریحی:

 توانایی گیاهان در جذب گازهای گلخانه ای حق زندگی از حیوانات را نگرفته است.

 2 گزینه پاسخ  -78

 پاسخ تشریحی:

 می باشد.   cutting treesبه معنای   deforestation کلمه 

 

  3  گزینه پاسخ - 79 

 پاسخ تشریحی:

 می شود "استای کمک کردهجذب گازهای گلخانه اکسید کربن به گیاهان برایدی"مربوط به  پاراگراف سوم

  

 3 گزینه پاسخ  - 80

 پاسخ تشریحی:

 سبب شده است سیاره ما در شرایط بحرانی قرار بگیرد.  "بالیای طبیعی"

 

 (:بشه رفع مشلکت سریع تا بگیری تماس پاسخگوئه خط سی با که ماز پشتیبانی با تونیمی باشه یادت اومد پیش مشلکی اگه آزمون طول تو



 1صفحه  2مرحله  -)دفترچه اختصاصی( ماز آزمون                                                 زمین شناسی

 نید.ارسال ک 20008585را به سامانه  20در صورتی که برای ثبت نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز دارید، عدد 

  (28 صفحۀ -2 فصل -شناسی زمین)  - 3 پاسخ گزینه 81

 آمفیبول ها کمتر از پیروکسن ها می باشد. با توجه به مقادیر درصد وزنی سیلیکات ها در پوستۀ زمین، مشاهده می کنیم که درصد    

    
 درصد وزنی پوسته سیلیکات درصد وزنی سیلیکات پوسته

 %5 ها آمفیبول %39 کلسیم و سدیم فلدسپارهای

 %5 میکاها %12 پتاسیم فلدسپارهای

 %5رسی های کانی %12 کوارتز

 %3ها سیلیکات سایر %11 ها پیروکسن

   (36تا  34 صفحۀ -2 فصل -شناسی زمین)  -  3پاسخ گزینه 82

 .هستند سیلیکاتی نوع از همگی 3 گزینهذکر شده در  های کانی    

 .شود می  یافت دگرگونی  های سنگ  در  که است سیلیکاتی  های کانی از : گارنت

 .شود می  عرضه بازار  در مختلف های تراش و ها نام به که است  متنوع های رنگ با سیلیسی کانی: عقیق

 .شود می  یافت  سبز  رنگ به  که بریلیم  سیلیکات ترین گران و ترین معروف: زمرد

  آن به  دلیل همین به است زیتونی  سبز  رنگ به  و سیلیکاتی کانی، این .گویند می  زبرجد اُلیوین، کانی قیمتی و شفاف نوع به زبرجد:

 .شود می  گفته اُلیوین

 

(32 صفحۀ -2 فصل -شناسی زمین)  - 1پاسخ گزینه  83

 است. گرم 400000 برابر کیلوگرم 400        
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 گرم خواهد بود. 6/1دست آمده برابر ه در نتیجه مقدار طالی ب  

 

  (31و  30 صفحۀ -2 فصل - شناسی زمین)  - 4پاسخ گزینه  84

. شوند تشکیل شدن، سرد حال در ماگمای یک از توانند می آهن و پالتین نیکل، کروم، مانند فلزی عناصر برخی های کانسنگ       

 .دارند گرمابی منشأ دیگر، فلزات برخی و قلع مولیبدن، روی،  سرب، ، مس  ذخایر از بسیاری

 

 «تشکیل نحوۀ و منشأ براساس کانسنگ انواع»    

 

کانسنگ های ماگمایی-1
سردشدن و تبلور ماگما و ته نشینی عناصر فلزی در کف مخزن 

ماگمایی به علت چگالی زیاد
کانسنگ کرومیت: مانند

کانسنگ های گرمابی-2
ط آب انحالل و ته نشینی برخی عناصر در شکستگی سنگ ها توس

های گرم ناشی از شیب زمین گرمایی
ذخایر مس، سرب ، : مانند

...مولیبدن و روی و

ذخایر پالسری طال: مانندته نشینی برخی کانی به علت چگالی زیاد در مسیر رودکانسنگ های رسوبی-3
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 نید.ارسال ک 20008585را به سامانه  20در صورتی که برای ثبت نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز دارید، عدد 

(34 صفحۀ -2 فصل - شناسی زمین)  - 4پاسخ گزینه  85

  قرمز رنگ  و کبود یاقوت آن آبی رنگ شود، می دیده سرخ و آبی رنگ به کرندوم کانی .است (آلومینیم اکسید) کرندوم یاقوت، علمی نام       

 .باشد می کانی ترین سخت الماس، از بعد کانی این   .گویند می  سرخ یاقوت را آن

 (36 صفحۀ -2 فصل -شناسی زمین)  -  4پاسخ گزینه  86

رسوبات  در مرگ، از پس موجودات این بقایای .هستند آلی مواد منشأ ترین مهم ها، پالنکتون         

  یعنی ریز رسوبات الی البه در شده، حفظ و پوشیده باالیی های الیه  توسط که باقیمانده آلی ماده .شوند می مدفون دریا بستر ریزدانۀ

طریق  از  مادر،  سنگ به  ریزدانه  رسوب  تبدیل  طی  در  آلی  مواد .دهد می  تشکیل  را نفت (مادر سنگ) منشأ سنگ

  .شود می تبدیل خام نفت  به شیمیایی های واکنش سری یک

(29 صفحۀ -2 فصل -شناسی زمین)  - 1پاسخ گزینه  87

 است. (Pb) سربگالن مهم ترین کانۀ عنصر       

(37 صفحۀ -2 فصل -شناسی زمین)  -  3پاسخ گزینه 88

 : از عبارتند که باشد داشته را الزم شرایط که باشد مخزن سنگ میتواند D الیه صورتی در       

 (. مرجانی های ریف) دار حفره آهک سنگ  و سنگ ماسه :مانند. زیاد پذیری نفوذ و تخلخل

 سنگ مانند. بیافتد دام به و یافته تجمع نفتی مخزن در نفت تا باشد داشته وجود(  سنگ پوش)  ناپذیر نفوذ الیه یک باید همچنین

 .شیل و گچ

(38 صفحۀ -2 فصل -شناسی زمین)  -  4 گزینهپاسخ  89

 و رطوبت افزایش همچنین. است ناپذیر برگشت فرایند یک شدگی زغال فرایند که گفت میتوان 38 صفحه شکل و مطالب به توجه با

 کاهش فرار مواد و رطوبت باید آنتراسیت به بیتومینه تبدیل برای زیرا کند تبدیل آنتراسیت به را بیتومینه نمیتواند فشار و دما کاهش

 . یابد افزایش دگرگونی درجه و یافته

 (35صفحۀ  -2فصل  -)زمین شناسی  -  1پاسخ گزینه  90

 

  کوارتز نوع یک عقیق، شود. می عرضه در بازار  مختلف  های تراش  و  ها نام  به  که  است متنوع های رنگ با سیلیسی کانی :عقیق

   .شود می یافت  ایران نقاط از بسیاری در که است قیمتی نیمه
 

 

 

 

 «سیلیکاتی هایگوهر انواع» 
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 نید.ارسال ک 20008585را به سامانه  20در صورتی که برای ثبت نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز دارید، عدد 

 
 

 
 

 

بریلیم که به رنگ سبز یافت می شودسیلیکات معروفترین و گرانترین زمرد

. است که درخششی رنگین کمانی داردسیلیسینوعی گوهر اپال

.وددیده می ش... است که معموالً به رنگ سبز، قرمز، زرد، نارنجی و سیلیکاتیاز کانی های گارنت

. وداست که نام علمی آن الیوین و به رنگ سبز زیتونی دیده می شسیلیکاتینوعی کانی زبرجد

.با رنگ های متنوع است که به نام ها و تراش های مختلف در بازار عرضه می شودسیلیسیکانی عقیق



 4صفحه             2مرحله  -آزمون ماز )دفترچه اختصاصی(                                      ریاضی     

 رسال کنید.ا 20008585را به سامانه  20ایی نیاز دارید، عدد در صورتی که برای ثبت نام در آزمون ماز به راهنم

 : دامنه تابع1سوال 

 صحیح است. 4پاسخ گزینه  91

دامنه توابع کسری کل اعداد حقیقی به جز ریشه های مخرج کسر است. در نتیجه برای حل اینگونه سواالت باید ابتدا ریشه  

خرج را محاسبه کنیم و سپس آنها را از دامنه خارج کنیم. در این سوال که فقط یک عدد از دامنه تابع حذف شده است، های م

 اشته باشد دو حالت وجود دارد.برای اینکه مخرج این کسر فقط یک ریشه دباید مخرج کسر فقط یک ریشه داشته باشد. 
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 خارج از کشور مطرح شده بود: 98ساله توجه به حذف ریشه مخرج از دامنه در قالب سوال زیر در کنکور تجربی 

 

 صحیح است.  3در این سوال جواب گزینه 

ردگزینه  ایراد داشت و بازه دوم در ریاضیات بی معنی است. نکته دوم اینکه با استفاده از 1نکته اول اینکه در این سوال گزینه 

د صحیح است. اما نکته ای که در حل این سوال وجو 3می توان تشخیص داد که جواب گزینه  3و  0و امتحان کردن دو عدد 

همین امتحان شود این است که در مراحل حل کالسیک سوال در مرحله آخر  1ی شبیه سوال دارد که می تواند تبدیل به تست

 دامنه حذف کنیم با اینکه پس از ساده کردن در نامعادله دیده نمی شود. باید ریشه مشترک صورت و مخرج را از 
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)احتماال ذهنیت طراح سوال این بوده است که در مقابل این بازه که جواب است بازه  , )4 را نیز به عنوان یکی از گزینه   1

را به صورتی  1را یک نقطه میانی برای این بازه در نظر گرفته است و در نتیجه گزینه  2عدد های غلط قرار دهد که به اشتباه 

)، بازه 1که مشاهده می کنید نوشته است. شاید اگر طراح به جای گزینه  , )1 را قرار میداد شانس اینکه دانش آموزی به   4

 دن این گزینه را انتخاب می کرد وجود داشت. هنگام ساده کر 2دلیل عدم توجه به حذف عدد 

 
 
 
 
 
 

 صفر است(. است  و یک ریشه دارد )ضریب  1مخرج درجه  -1

 

 مخرج درجه دو است و یک ریشه دارد )ریشه مضاعف( -2

 



 5صفحه             2مرحله  -آزمون ماز )دفترچه اختصاصی(                                      ریاضی     

 رسال کنید.ا 20008585را به سامانه  20ایی نیاز دارید، عدد در صورتی که برای ثبت نام در آزمون ماز به راهنم

 : دامنه تابع2سوال 

 صحیح است. 1پاسخ گزینه  92

باعث می شود که نمودار تابع با مقیاس یک دوم کاهش یابد و شکل  2موضوع این سوال انقباض افقی است که به دلیل ضریب 

 زیر بدست می آید. 
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  تجربی خارج از کشور است: 94این سوال برگرفته از تست کنکور 

 

واحدی نمودار تابع به سمت چپ، نمودار تابع اصلی بدست می  2در این سوال پس از انتقال  است. 4گزینه  اب این سوالجو

های منفی قسمتی است که xاز محور طولها قرار دارد و برای  های مثبت قسمتی است که باالترxآید. در اینجا دامنه تابع برای 

 زیر محور طولها قرار دارد. به بیان دیگر قسمتی از نمودار جواب است که در ناحیه اول و سوم قرار داشته باشد. 

ین مساله توجه نشود امتحان پس از انجام عمل انتقال مساله انقباض نمودار نیز باید مورد توجه قرار گیرد. اگر به ا 2در سول 

 بدست می آید.  2گزینه 
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 6صفحه             2مرحله  -آزمون ماز )دفترچه اختصاصی(                                      ریاضی     

 رسال کنید.ا 20008585را به سامانه  20ایی نیاز دارید، عدد در صورتی که برای ثبت نام در آزمون ماز به راهنم

 : برد تابع3سوال 

 صحیح است. 4پاسخ گزینه  93

بطه ال این سوال توجه به نمودار تابع است. از روی نمودار می توان تشخیص داد که محدود تغییرات تابع در ضبهترین روش ح

در دامنه مطرح شده قرار دارد بیشترین  3نیز چون نقطه  2و در مورد تابع درجه  پایین زیرمجموعه ضابطه باالیی می باشد.

 دار در مبدا مختصات که مقدار آن صفر خواهد بود. مقدار تابع در این نقطه بدست می آید و کمترین مق

  
 

 

 

 

  

به صورت ترکیبی با قدر  2موضوع نمودار تابع درجه 

 تجربی مطرح شده بود:  98کنکور  150مطلق در سوال 

 

 چه هر چند که این سوال در موضوع کاربرد مشتق دسته بندی می شود اما چه این سوال واست.  4گزینه  اب این سوالجو

که به ترتیب در نامعادله قدرمطلقی و برد ترکیب توابع قرار می گیرند، با آگاهی به   99کنکور  134و  133سوالهای 

ثانیه  40تا  30و تاثیر قدر مطلق در نحوه تغییر شکل آن می تواند راه حلهای بسیار کوتاه و در حد  2نمودارهای تابع درجه 

 برای این سواالت مهیا کند. 

 

 می باشد.  2و  1ب این دو سوال به ترتیب جوا

  

]برد تابع    , ] 0  با رسم شکل  9



 7صفحه             2مرحله  -آزمون ماز )دفترچه اختصاصی(                                      ریاضی     

 رسال کنید.ا 20008585را به سامانه  20ایی نیاز دارید، عدد در صورتی که برای ثبت نام در آزمون ماز به راهنم

 : یکنوایی توابع لگلریتمی4سوال 

 صحیح است. 1گزینه  پاسخ 94

fدانیم میبا توجه به خواص لگاریتم  (x) log (x x )   2
2 2 صعودی اکید باشد باید تابع  f، پس برای اینکه 8

g(x) f (x)   نزولی اکید باشد. از طرفیy log x ر خواص یکنوایی دیک تابع اکیدا صعودی است، پس بنابر  2

g(x)نزولی اکید بودن  ، برایترکیب توابع log (x x )  2
2 2 xباید  8 x 2 2 این سهمی د باشد. و نزولی اکی 8

xدر  1 نزولی اکید است. 

xباشد باید تعریف شده برای اینکه عبارت مورد نظر در دامنه تابع لگاریتم اما   x  2 2 8 که جواب این نامعادله ، 0

xشامل دو قسمت است:   xیا  4  2   اشتراک این دو شرط برابر  در نهایتاست کهx  2 .است 

 

xfتابع را به شکل :روش دوم  (x) log 1
2

g(x)و   x x  2 2 طبق خواص  f(x)دانیم تابع گیریم. میدر نظر می 8

 صعودی باشند پس:                      fogو  gofنیز نزولی باشد تا  g(x)لگاریتم نزولی است پس کافیست تابع 

x

x x ( , ] x ( , ] x ( )


        2

1

2 8 1 1 1 1  

 هم باشیم پس داریم:  fogاز طرفی باید مواظب دامنه 

x x x ( , ) ( , ) ( )       2 2 8 0 2 4 2 
 شود: ( جواب می2( و )1از اشتراک )

( ) ( ) ( , )  1 2 2 
 است.  3کتاب ریاضی  10صفحه  4این سوال برداشتی کامال آزاد از تمرین 

 
    قرار داده ایم. 2قرار دارد یک معادله درجه  xدر واقع به جای عبارت مقابل لگاریتم که در این تمرین کتاب 

 خارج از کشور به صورت زیر مورد سوال قرار گرفته بود:  97ر کنکور سراسری تجربی مساله توجه به دامنه تابع لگاریتمی د

 

است. در این سوال هر سه گزینه دیگر نیز از نظر اتحادها با صورت سوال  4جواب این سوال به دلیل برابری دامنه گزینه 

این آزمون مورد توجه قرار نگیرد، منجر به  4مساله دامنه تابع لگاریتمی اگر در تست بر نیست. یکسان هستند اما دامنه آنها برا

  می شود.  2انتخاب گزینه 

 رأس سهمی
 

 اکیداً نزولی
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جواب نامعادله را تابع همانی در نظر بگیریم و در نتیجه به راحتی جواب سوال  fبرای حل این سوال می توانیم تابع روش اول: 

                                                                                             زیر خواهد بود:
x

x [ , )
x


  


0 0 4

4
 

 اما حل کلی این سوال به صورت زیر است:

fکند لذا از مبدا مختصات عبور می fع تاب  ( ) 0 f، و تابع اکیداً صعودی است. پس معادله 0 (x) 0  .تنها یک ریشه دارد

fبنابراین تابع  (x )4  تنها در نقطهx  کند برای محاسبه دامنه بایستی نامعادله محورهای مختصات را قطع می 4

x

f (x )





0

4
 دهد.را حل نماییم در نتیجه دو حالت زیر رخ می 

 هر دو مثبت یا یکی صفر باشد:  -1

 
x

f (x ) , x f (x ) , x x , x
x


             



4
4 0 0 4 0 0 4 0 0

0
 :الف 

 که اشتراک این دو تهی است.

 هر دو منفی یا یکی صفر باشد:  -2

f (x ) , x f (x ) , x x , x x , x              4 0 0 4 0 0 4 0 0 4  :ب 0

]که اشتراک این دو دامنه تابع است یعنی  , )0 4 

 

xکه در  توابع صعودی اکید با دامنه نکته:  a  محورxکند همواره به ازای ها را قطع می
f (x) x a

f (x) x a

   


   

0

0
  

 برای توابع نزولی اکید برعکس است. 

 
تفاوت مهم. اول اینکه انتقال تابع مورد  2است با خارج از کشور  97اسری تجربی کنکور سر این سوال برداشت آزادی از سوال

 توجه قرار گرفته است و دوم اینکه با توصیف یکنوایی اکید تابع دیگر لزومی به ارائه شکل نبوده است. 

 

  است. 4گزینه  اب این سوالجو
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حذف می شوند. و با امتحان کردن  3و  2نه گزینه های عدد صفر و وجود آن در دام اول: رد گزینه است با امتحان کردنروش 

عدد 
1
2

 حذف می شود.  4و عدم وجود آن در دامنه گزینه  

مهم است که در این سوال دامنه آن کل اعداد حقیقی است. سپس  gتعریف دامنه تابع مرکب ابتدا دامنه  روش دوم:  با توجه به

قرار بگیره. در حل این سوال با یک نامعادله نمایی روبرو می شویم که در  fدر دامنه تابع  gده توسط تابع باید مقادیر تولید ش

 خارج از کشور به فرمی که در ادامه آورده شده است مطرح شده بود: 93سراسری ریاضی  کنکور 

  

  

f

x

fog g f

D x x x x x

D x D |g x D x | x

             

   
            

   

2 6 0 2 3 0 2 3

1 1
2 3

9 2

 

                     
1
9

)xشود پس گاه منفی نمیبه توان هر عددی هیچ  ) 
1

0 3
9

 

x

x

( ) x

x x

( ) x

   

     

   

1
0

1 19
1 1 2 2

3
9 2

 

تذکر مهم: دلیل اینکه در این سواالت دو روش ارائه می شود صرفا بیان دو روش نیست. در سواالت کنکور ممکن است به جای 

که  99ا روش رد گزینه حل سوال ممکن نباشد مانند سوال کنکور بازه در قسمت گزینه ها فرم های دیگری مطرح شود که ب

اختالف ابتدا و انتهای بازه خواسته شده بود. در نتیجه دانش آموزانی که صرفا به روش رد گزینه مسلط باشند وقتی گزینه ها 

 توسط طراح به آن صورت طرح شده باشد نمی توانند سوال را پاسخ دهند. 

  خارج از کشور به صورت زیر مطرح شده بود: 94اسری تجربی مشابه این سوال در سر

 

 . آزمون است 6است و روش حل آن دقیقا مانند سوال  1گزینه  اب این سوالجو
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بدست می  3عدد صفر را قرار دهیم. به راحتی سه گزینه حذف می شود و جواب گزینه  xروش اول: رد گزینه. اگر به جای 

 آید:

x f ( ) gof ( ) g( )      0 0 1 0 1 1 

 روش دوم: حل کامل سوال به صورت زیر است:

   

x x
g x t x tx t x tx t

x x

t
x

t

t t t
g t g x

t t t x

    
             

    


 



    
      

    

1 1
3 1 1 3 3 1

3 1 3 1
1
1 3

1 3 3 1 3 4 4
3 1

1 3 1 3 1 3 1 3

 

تجربی هم یادی کنیم که روش حلش به کمک مربع کامل  90کنکور خارج  133و خوبیه اما جا داره از سؤال سؤال روتین   

 آمد.کردن بدست می

اگر   f (x) x x
2 و  2  f (g(x)) x x

2 )گاه ن، آ2 )( )f g x تواند باشد؟کدام گزینه می 

1 )x 2 1  2 )x 2 1  3 )x x2 2  4 )x x2 2 

 د ایده طرح باشند. توانستننیز می 90سراسری  133و سؤال  135سؤال  97های سراسری تجربی البته سؤال

 : کشور است خارج از 95کنکور سراسری تجربی سوال  این سوال مشابه

 

 ه با این کار سه گزینه حذف می شد:صفر قرار دهیم ک xنیز کافی بود به جای است. در این سوال  3جواب این سوال گزینه 

x g( ) fog( ) f ( )     0 0 1 0 1 5 
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 تابع مرکب: 8سوال 

 .صحیح است 1پاسخ گزینه  98

 

 

 

 بدست آید: 3ه صورت زیر گزینه به صورت وارون داده شده است باعث می شود که ب fدر این سوال عدم توجه به اینکه تابع 

        

   

fog , f g a
a b

gof g b

         
  

       

4 2 1 2 4 1 1
2

4 2 1 2 1
           

 وجود دارد.  3کتاب ریاضی 22صفحه  1مشابه ایده این سوال در تمرین 

 
 

   

اقتباس شده است و مساله تغییر تابع اول به تابع معکوس برای جابجایی  90و خود این سوال از سوال آزمون سراسری ریاضی  

 ا به صورت سوال اضافه شده است. مولفه ه

 

 bالبته در این سوال به دلیل اینکه زوج مرتب مقادیر خواسته شده است با استفاده از مقدار است.  3گزینه جواب این سوال 

 . را انتخاب کرد 3که از زوج مرتب اول بدست می آید به راحتی می توان به روش رد گزینه سه گزینه دیگر را رد کرد و گزینه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

     

   

f , , , , , , , f , , , , , , ,

fog , f g a
a b

gof g b

     

      
  

       

1 1 2 2 3 5 4 4 1 2 1 3 2 4 5 1 4

4 2 3 2 4 3 4
1

4 2 5 2 5
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g f

f f
fg f

f


  

       


 

2
2

5 3 2 7
15 8 2 2 7 2

3 4 2 5 22
4 2

 

 روش دوم: )روش کلی(

 g(x) g f (x)
x f (x) x

   
  

3 3 2
4 4 3

 

 آید یا با طرفین وسطین: قرار داد که مانند روش اول بدست می 2عدد  xتوان به جای اینجا می

f (x) x f (x) x f (x) x           
3 1

8 2 3 9 2 3 9 8
2 2

 

xحال   fکنیم را جایگزین می 2 ( )      
1 7

2 3
2 2

 

 وجود دارد.  3کتاب ریاضی 22صفحه  3مشابه ایده این سوال در تمرین 

 
 

اقتباس شده است و مساله تغییر تابع اول به تابع معکوس برای جابجایی  84تجربی و خود این سوال از سوال آزمون سراسری 

 مولفه ها به صورت سوال اضافه شده است. 

 

 است.  4گزینه  اب این سوالجو

  

  
 

f g
g( )

g( ) g( ) g
g( ) g( )

f g
g( )


  

       
 
 

3
1

1 1 32
2 1 2 3 1 3 1 5

1 1 1 1 21
1 1
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 .صحیح است 4پاسخ گزینه  100

 را امتحان میکنیم: 2روش اول رد گزینه است. ابتدا از گزینه ها عدد 

fog( ) f ( ) ,gof ( ) g( )   
20 11 20

2 5 2
6 3 3

 

گزینه دیگر را نیز  امتحان میکنیم و یکرا  -3یا  3حذف می شوند. حال عدد  3و  1ی نهبا توجه به عدم برابری دو مقدار گزی

 حذف میکنیم تا به جواب برسیم:

fog( ) f ( ) ,gof ( ) g( )   
23 14 26

3 6 3
7 4 4

 

 می شود.  نیز حذف 2با توجه به عدم برابری دو مقدار گزینه 

یادگیری روش حل کلی اینگونه سؤاالت برای مواقعی که دیگر نتوان از روش فوق استفاده کرد ضروری است مثالً اگر طراح اما 
 ها دیگر روش باال  جوابگو نیست.بپرسد مجموع جواب

   

 

  

x
fog x f x

x xx

x x x x
gof x

x x

x x x x x x

x
x x

x

 
     


     

  

         

 
   

 

2 2 2

3 14
3

3 14 6 84
3 5 6 8 4 1

3
1 1

3 17 14 6 32 32 3 15 18 0

2
2 3 9 0

3

 

 دارد.  وجود 3کتاب ریاضی 14مشابه ایده این سوال در کار در کالس صفحه 

 
 

 خارج از کشور به صورت زیر مورد سوال قرار گرفته بود:  97در کنکور سراسری تجربی  همین موضوع

 

  سه گزینه حذف می شوند.  7و  1با امتحان کردن اعداد است. در این سوال  1اب این سوال گزینه جو
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ابتدا با توجه به نکات باال، نمودار 
x

y f ( ) 3
2

 کنیم:را رسم می 

 

xمساحت بین نمودار تابع 
y f ( ) 3

2
]ی ها در بازه xو محور   , ]4 : برابر است با که یک ذوزنقه است، 8

 
4 12

6 48
2

 

شروع می شود درنتیجه یک مثلث کوچک در سمت چپ این ذوزنقه در جواب  -2از اما چون در صورت سوال بازه داده شده 

 است.  45را باید از مساحت کل کم کنیم و جواب عدد ! واحد است 3قرار ندارد. در نتیجه مساحت آن که 

به کمک دو نقطه  چگونه مساحت مثلث را بیابیم؟!
( , )

( , )





0 6

4 0
y)یابیم معادله خط را می  x ) 

3
6

2
xحال در آن    2 

yدهیم تا قرار می   یابیم.بدست آید سپس مساحت مثلث را می 3

 

 

 وجود دارد.  3کتاب ریاضی 23صفحه  12مشابه ایده این سوال در تمرین 

 
 

  

x
y f ( ) 3

2
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( و اینکه ضریب 4و  2با توجه به اینکه ضریب کل تابع تغییری نکرده است پس برد تابع بدون تغییر )حذف گزینه روش اول:  

x  اتفاق افتاده  1که این موضوع فقط در گزینه  حذف( 3برابر شده باشد )گزینه  3یک سوم برابر شده است پس دامنه باشد

 است. 

 می دهیم که به نمودار جدید برسیم: مییر خواسته شده را به ترتیب انجاتغ 3رای حل این سوال بروش دوم: 

 
قطعا  4و  2کتاب مشخص است که برد این تابع تغییر نمی کند در نتیجه گزینه های  18با توجه به نکته مطرح شده در صفحه 

 نیز حذف می شود. 3که در نتیجه گزینه برابر شود  3د دامنه تابع بای 3جواب این سوال نخواهند بود. از طرفی به دلیل ضریب 
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fبا توجه به نمودار  ( ) 0 fو  6 ( )


0
4

aیعنی است  3برابر با  bxCosباشد. در نتیجه ضریب می   و همچنین  3

k  است به  Cosکه اولین مینیمم مثبت تابع  به دلیل اینکه دامنه تابع منقبض شده است و عدد  باشد.می 3


4
تبدیل  

bبنابراین باشد.  4نیز برابر  xشده است باید ضریب    خواهد بود. 4

f (x) Cos x f ( ) Cos
 

       
2 8 3 3

3 3 4 3 3 3
3 3 2 2

 

 

ا اینکه به طور مشخص ایده سوال نمودار تابع مثلثاتی مربوط به فصل دو است اما همانطور که در قسمت زیر مشخص است این ب

با آگاهی به تاثیر تابع مرکب روی نمودار  99موضوع در تمرین های فصل اول کتاب آورده شده است و حتی حل سوال کنکور 

 ن پذیر است.ثانیه امکا 40توابع مثلثاتی در کمتر از 

 وجود دارد.  3کتاب ریاضی 23صفحه  10مشابه ایده این سوال در تمرین 

 
 3-ت                    2-پ                  1-ب                4-الف

   

ی با تجربی نیز از همین ایده طرح شده است. البته الزم به ذکر است که این موضوع برای توابع مثلثات 99کنکور  142سوال 

 از فصل دوم طرح شده است: 99توجه به مفهوم دوره تناوب در فصل دوم بسط می یابد و این سوال در کنکور 
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 cاست. در این سوال نمودار یک واحد به سمت پایین منتقل شده است که باعث می شود مقدار  4پاسخ این سوال گزینه   

رابر شده است در نتیجه می توان تشخیص داد که ترکیب این دو موضوع برابر و برد آن دو ب 3باشد و دامنه تابع  -1برابر 

 است.  4را بوجود می آورد و جواب گزینه  6ضریب 

 خارج از کشور شده بود: 99همین مساله به شکل زیر سوال کنکور 

 

 2است و گزینه های  -1ابر بر cدر این سوال نمودار از حالت بردمتقارن یک واحد به پایین منتقل شده است و در نتیجه مقدار 

با ضریب حذف می شوند. دامنه تابع  3و 
1
3

منقبض شده است. در حالت نمودار عادی فاصله بین دو نقطه ماکزیمم تابع  

باشد. در نتیجه  3باید برابر  bیعنی  xاست اما با توجه به شکل و ثلث شدن این مقدار مشخص است که ضریب  2مثلثاتی 

 است.  1جواب این سوال نیز با توجه به مفهوم انتقال و ترکیب توابع گزینه 

 

 

  



 18صفحه             2مرحله  -آزمون ماز )دفترچه اختصاصی(                                      ریاضی     

 رسال کنید.ا 20008585را به سامانه  20ایی نیاز دارید، عدد در صورتی که برای ثبت نام در آزمون ماز به راهنم
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 صحیح است. 2گزینه  پاسخ 104

حذف می شوند.  4و  1را امتحان میکنیم و گزینه  -1روش اول رد گزینه: عدد 

 نیز حذف می شود. 3را امتحان میکنیم و گزینه  -3عدد 

ه کال در قدر مطلق قرار گرفته نمودار تابع هموگرافیک با توجه به اینک روش دوم:

است به صورت مقابل است. با رسم شکل مشخص است که جواب این سوال یک 

نخواهد بود. با توجه به اینکه عدد سمت راست دقیقا  4و  3بازه از یک عدد منفی تا مثبت بی نهایت است و در نتیجه گزینه 

 3است کمتر از  -2عنی عدد هموگرافیک که بعد از مجانب قائم ی برابر با مجانب افقی تابع هموگرافیک است قسمتی از تابع

این بازه را نشان می دهد اما به دلیل قدرمطلق قسمتی از نمودار دقیقا از بعد از مجانب قائم شروع می شود که گزینه یک است. 

روع شود و به همین دلیل این گزینه ش -2که از مقادیر منفی به مثبت منتقل می شود باعث می شود که بازه ما نتواند دقیقا از 

می تواند جواب  2هم رد می شود و عمال با دانستن شکل تقریبی تابع هموگرافیک و با توجه به ترکیب گزینه ها فقط گزینه 

 باشد. 

ته باشد ت مربوطه داشالبا اینکه توضیحات این قسمت طوالنی است اما اگر شما درک دقیقی از نمودار تابع هموگرافیک و نامعاد

را  2ثانیه اتفاق بیافتد و شما بدون حل دقیق سوال و با توجه به این گزینه ها گزینه  40تمام این نکات می تواند در کمتر از 

 انتخاب کنید. 

  می رسانیم: 2روش سوم: حل جبری در این روش طرفین وسطین می کنیم و طرفین نامعادله را به توان 

 

|)عبارت همواره مثبت است چون مخرج کسر ما یک تذکر:  x |) توانیم در نامعادله طرفین وسطین انجام دهیم در می 2

 توان. غیر اینصورت نمی

 شود.شود ولی جهت نامساوی عوض میالبته همواره منفی هم می

نکور ممکن است به جای بازه در دلیل اینکه در این سواالت دو روش ارائه می شود صرفا بیان دو روش نیست. در سواالت ک 

که اختالف  99قسمت گزینه ها فرم های دیگری مطرح شود که با روش رد گزینه حل سوال ممکن نباشد مانند سوال کنکور 

ابتدا و انتهای بازه خواسته شده بود. در نتیجه دانش آموزانی که صرفا به روش رد گزینه مسلط باشند وقتی گزینه ها توسط 

 صورت طرح شده باشد نمی توانند سوال را پاسخ دهند.  طراح به آن

سوال کنکور کمی در مورد نامعادالت تابع هموگرافیک و درجه توضیح می دهم که چگونه آگاهی به نمودار  4در ادامه در قالب 

 ار شما قرار دهد: این توابع می تواند یک عینک جدید، یک نگاه متفاوت و یک ابزار جدید برای حل اینگونه سواالت در اختی

 

 

  تجربی طرح شده بود به صورت زیر بود. 98سوال مشابهی که در کنکور 

        

           

2 23 2 3 2 9 12 4 9 36 36

32 2
4 36 36 12 48 32

48 3

x x x x x x

x x x x
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قرار می گیرد باعث می شود که جواب سوال یک فاصله از منفی  3و 1در این سوال مجانب افقی تابع هموگرافیک که بین 

را امتحان می  4حذف می شوند. عدد  4و  3نه بینهایت تا یک عدد و از یک عدد تا مثبت بی نهایت باشد و در نتیجه گزی

را انتخاب می کنیم. اگر خوب به گزینه ها  1کنیم و می بینیم که دقیقا مقدار برابر یک می شود و مرز جواب است و گزینه 

ده بیان ش 1هر دو قسمتی از جواب هستند که به طور کامل در گزینه  4و  3دقت کنید متوجه می شوید که در واقع گزینه 

 است. 

 

 رشته تجربی مطرح شده بود: 92این سوال به فرم قدر مطلقی در سال 

 

بود که هم از روش رد گزینه و هم از طریق نمودار در کمتر از یک دقیقه  1و با توجه به شکل تابع هموگرافیک جواب گزینه 

 قابل حل بود.

 

 زه مطرح شده بود داده شود، باید به گونه دیگری حل شود.در قالب با 99اما این روش حل اگر به صورت زیر که در کنکور 

 رشته تجربی:   99آزمون سراسری  
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و فرم قدرمطلقی آن آشنایی داشته باشیم می شود با توجه به  2است که اگر با نمودارهای تابع درجه  1پاسخ این سوال گزینه 

 2و 1به عنوان ریشه مثبت قدر مطلق است با امتحان کرد اعداد  2اینکه مشخص است بازه مورد نظر در همسایگی نقطه 

 رسید.  1خیلی سریع به جواب گزینه 

 

خارج از کشور بوده است که در نگاه اول ممکن است اینگونه به  95برگرفته از سوال سراسری ریاضی  99همین سوال کنکور 

 نحوه تغییر  وتکرار سواالت در کنکورهای سراسری را بهتر متوجه می شوید. نظر نرسد اما اگر به شکل دو سوال توجه کنید

 

 است.  3جواب این سوال گزینه 
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 صحیح است. 4گزینه  پاسخ 105

صدق می کند. در نتیجه این دو  2و  1روش اول: رد گزینه. عدد صفر را امتحان می کنیم. صفر جواب نیست اما در گزینه ای 

مت چپ نامعادله است. و غیرقابل قبول است را متحان می کنیم. این عدد ریشه مخرج کسر س -2گزینه حذف می شوند. عدد 

 است.  4وجود دارد در نتیجه این عدد نیز حذف می شود و جواب گزینه  3ام در گزینه 

روش دوم: این روش برای زمانی کارکرد دارد که مثال پرسیده شود این معادله برای چند مقدار صحیح برقرار است که در این 

 کامل حل شود.صورت باید به صورت زیر معادله 

( ) ( )( )

( )( ) ( )( ) ( )( )

x x x x x x x

x x x x x x

       
    

     

2 21 3 2 4 5 5 1
0 0 0

4 2 4 2 4 2
 

 

   

 خارج از کشور مطرح شده بود: 98سوال زیر در کنکور تجربی 

 

 صحیح است.  3در این سوال جواب گزینه 

اما فرض کنید صحیح است.  3می توان تشخیص داد که جواب گزینه  3و  0با استفاده از ردگزینه و امتحان کردن دو عدد   

ی در کنکور امسال مطرح شود و پرسیده شود چند عدد صحیح در این نامعادله صدق می کند. در این حالت دیگر سوال مشابه

عدد صحیح در مجموعه جواب این نامامعادله  3روش رد گزینه کارکردی ندارد و باید به روش زیر سوال حل شود و در نهایت 

 قرار دارد:

x

x x ( x ) x(x )

(x )(x ) x (x )(x )

x x (x )(x ) (x )
x ( , ) { }

(x )(x ) (x )(x ) (x )



   
   

    

      
        

    

2
2

7 8 7 8 1
0 0

2 1 2 2 1

6 8 2 4 4
0 0 0 1 4 2

2 1 2 1 1

 

 

 
 
 

( , ] ( , ] 2 1 4  :جواب5
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 2معادله درجه : نا16سوال 

  صحیح است. 1گزینه  پاسخ 106

بهترین راه برای حل اینگونه سواالت ترسیم شکل است. پس از ترسیم شکل، برای یافتن نقاط تقاطع که در شکل مشخص 

 شده است، دو معادله زیر را حل می کنیم تا نقاط برخورد بدست آیند.

 

  دهیم: برای یافتن نقطه تقاطع دو نمودار را برابر قرار می

x
x x x    29 3

3 4
2 2

 

( , )

           
 

                 
  

2

2 2

0 3 4 3 2 2
4 20 3 4 6 3 4 0 1 4 4

x x x x x x

x x x x x x x x
 

                               1 2 4 2
1

2 2
x x  

    

  طراحی شده است: 97کور سراسری تجربی کناین سوال مشابه سوال 

 

 

 

 

 

 

 : طول نقطه وسط

 یا

 بود ق چونقغ



 23صفحه             2مرحله  -آزمون ماز )دفترچه اختصاصی(                                      ریاضی     

 رسال کنید.ا 20008585را به سامانه  20ایی نیاز دارید، عدد در صورتی که برای ثبت نام در آزمون ماز به راهنم
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 صحیح است. 2گزینه  پاسخ 107

AB CD
BC x

OA

  
   

 

5
2 1

3
 

 روش دوم: 

 نشان دهیم داریم:  Dxرا با  Dو طول نقطه  Cxرا با  Cاگر طول نقطه 

C

D

AB CD

BC x

AD AO OD x

 



    

5

3

 

C D C DBC CD AD AB x x x x           5 3 5  طمحی 13

Cپس داریم:  20محیط برابر  D C Dx x x x ( )     13 20 7 1 

Bاست پس داریم:  ADو  BCمحور تقارن نقطه وسط  C A Dx x x x 


2 2
 

C D
C D

x x
x x ( )

 
    

3
3 2

2 2
 

Cx( داریم: 2( و )1از )  Dxو  2  5 

x 1 تقارن محور 

 

 

 

 

 

 

 این بحث تکمیل می شود: 2و در کتاب ریاضی  

 محور تقارن
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 تجربی همین موضوع مورد سوال قرار گرفته بود: 99این آزمون برگرفته از همین موضوع است.در کنکور  17سوال 

 

   

 

  تجربی: 99کنکور سراسری 

 

رن و همچنین طول نقطه راس سهمی در این سوال چون دو نقطه با عرض یکسان داده شده است مشخص است که محور تقا

 است و چون محل برخورد با محور عرضها نیز مشخص است در نتیجه داریم: -1

( , )
y ax ax y x x      

1112 22 5 2 4 5 

 می شود که همان راس سهمی است. 1و در نتیجه جواب گزینه 

 خارج از کشور مطرح شده بود: 89اما همین سوال به شکل زیر در کنکور تجربی 

 

است و چون محل برخورد با محور عرضها نیز مشخص  -1سوال نیز به دلیل داشتن دو نقطه با عرض یکسان محور تقارن در این 

 است حل سوال به صورت زیر خواهد بود:

( , )
y ax ax y x x      

102 22 6 2 4 6 

 می شود که همان راس سهمی است. 1و در نتیجه جواب گزینه 
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 2جه : روابط بین ریشه های معادله در18سوال 

 صحیح است. 3ینه گز پاسخ 108

ری در این سوال با توجه به تغییر متغیاست.  2این سوال ترکیبی از سوال تغییر متغیر و بحث در مورد ریشه های معادله درجه 

جدیدی که با تغییر متغیر  2معادله درجه داشته باشد بایستی ریشه متمایز  4 که صورت گرفته است، برای اینکه این معادله

حقیقی و مثبت متمایز داشته باشد می توانیم  ریشه 2 دو ریشه مثبت داشته باشد. زمانی که معادله جدیدم بازنویسی می کنی

از برابر  را با هریک برابر قرار دهیم و در نتیجه هر ریشه معادل با دو ریشه در معادله جدید می شود یعنی  x2متغیر اصلی که 

باید شروط داشتن  در نتیجهدر معادله اصلی بدست می آید. ریشه  4در معادله دوم با متغیرهای اصلی، شه قرار دادن این دو ری

همچنین مثبت و ریشه ها جمع مثبت بودن مثبت بودن دلتا، شرط است.  3را بنویسیم که  2دو ریشه مثبت برای معادله درجه 

 ریم. وآنها را بدست آپس از اعمال هر سه شرط باید اشتراک . بودن ضرب ریشه ها

تذکر مهم: در اینگونه سواالت با توجه به گزینه ها ممکن است الزم نباشد هر سه شرط را کامل حل کنیم. برای مثال در 

حذف می شوند و دیگر الزم نیست دو  4و  2، 1گزینه های همین سوال اگر ابتدا شرط مجموع بزرگتر از صفر را اعمال کنیم، 

 کنیم. شرط دیگر را بررسی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مطرح شده است: 2کتاب ریاضی  11موضوع تغییر متغیر به صورت زیر درصفحه 
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  است: 85این سوال برگرفته از سوال کنکور سراسری تجربی 

 

 است.  2جواب این سوال گزینه 

می شود. و  3و 1ی ث حذف گزینهوع بزگتر از صفر باعبرای حل این سوال نیز باید همان سه شرط بررسی شود اما شرط مجم

 را مثال زد و با رد گزینه به جواب رسید.  9در نتیجه پس از این می توان یک عدد بزرگتر از 
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 صحیح است. 3گزینه  پاسخ 109

تجربی است برگرفته از یکی از تمرین های کتاب درسی است. در این سوال با توجه به  98این سوال که مشابه سوال کنکور 

 در نظر می گیریم: v+6و سرعت در جهت جریان را  vداده شده است، سرعت در خالف جریان را  6 ،اختالف سرعت که در سوال

 
 

 

 

 

 

 

 

 آورده شده است.  1کتاب حسابان  22صفحه  سوال از قسمت معادله و در تمرینهای  این

 
تجربی  98شاید به نظر برسد که این یک سوال کامال تشریحی است و در کنکور چنین سوالی قابل طرح نیست اما در کنکور 

 زیر است:طرح شده بود. متن تمرین به صورت  2کتاب ریاضی  20صفحه  2تستی بر پایه تمرین 

 
 

   

  تجربی که بر اساس این سوال طرح شده بود نیز به صورت زیر است: 98و اما سوال کنکور 

 

  صحیح است.  3جواب این سوال گزینه 
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 گنگ : معادله20سوال 

 صحیح است. 1گزینه  پاسخ  110

 
عبارت گنگ، نمودار آن به صورت زیر رسم شده است. همانطور که در شکل کامال مشخص است، برای درک بهتر این نامعادله 

 ل زیر یک فرم تصویری از نامعادله جبری طرح شده در صورت سوال است. رادیکالی یک نیم دایره است. در واقع شک

 

xنمودار تابع   x با توجه به این که جواب نا معادله از  است.  )5،0(و به مرکز نقطه  5یک نیم دایره به شعاع  210

x 2 آغاز می شود می توان نتیجه گرفت که  f x  از نقطهA
2

4
k می گذرد و به همین دلیل  0 معادله آن  است و

fبه صورت  (x) x  حال برای یافتن نقاط برخورد این خط و منحنی می توانیم معادله این دو را با هم    خواهد بود. 6

 ار دهیم:برابر قر
 

 

 

 

 

 

، در بحث محاسبه دامنه و برد نمودار نیم دایره رسم شده است. شاید ایده معادله 1کتاب ریاضی  115صفحه  2در تمرین 

 تجربی که در ادامه آورده شده است، از همین شکل الهام گرفته شده باشد. 99کنکور  148موجود در سوال 

 
 

 آورده شده است:  93یاضی آزمون از سوال سراسری ر 20ایده سوال 
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 رسال کنید.ا 20008585را به سامانه  20ایی نیاز دارید، عدد در صورتی که برای ثبت نام در آزمون ماز به راهنم

 

برای حل این سوال می توان از روش رد گزینه استفاده کرد. فرم تصویری این نامعادله به صورت زیر است و همانطور که در 

 است. مقدار دقیق عددی از حل معادله زیر بدست می آید: 2شکل مشخص است جواب این سوال گزینه 

 

که به نظر من  99کنکور  148قابل طرح است؟ واقعیت این است که در مسیر حل سوال  آیا چنین سوالی برای کنکور تجربی

 بود، باید یک نامعادله از همین جنس را تعیین عالمت می کردیم: 99سخت ترین سوال کنکور 

 

 یا به بیان ساده تر مثل این است که یک سوال نامعادله به شکل زیر در مراحل حل این سوال ایجاد می شود:

xمجموعه جواب نامعادله  x x   24 2 bاست،  (a,b)به صورت  0 a نقطه مورد نظر در سوال فوق  کدام است؟

2 وتاهتری هم دارد که است. )البته این سوال روش ک 1گزینه  148بود که در شکل زیر مشخص است و جواب سوال  2

 در بحث کاربرد مشتق در مورد آن خواهیم گفت.(

 

 

 

 

 

x x x x x x x

x x x x x

         


        

2 2 2
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1 5 4 2 1 5 4
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 ترکیبی( -متوسط -104)  3پاسخ: گزینه  111

های شود، فشار از روی سیاهرگعهده دارد. در هنگام دم، که قفسۀ سینه باز میماهیچۀ دیافراگم در تنفس آرام و طبیعی نقش اصلی را به

ن دم، ماهیچۀ دیافراگم کشد. در زماشود که خون را به سمت باال میشود و درون آنها فشار مکشی ایجاد مینزدیک قلب برداشته می

 یابد. منقبض شده و طول سارکومرهای آن کاهش می

 ها: بررسی سایر گزینه
 ) قلبمجاور های فشار از روی سیاهرگ کاهش طول سارکومرهای آن نه افزایش طول!()( در زمان انقباض ماهیچۀ دیافراگم 2و1

 شود خون به سمت قلب حرکت کند. شود که سبب میمی فشار مکشی ایجاد هاآن برداشته شده و دروننه دیافراگم!( 

 یابد. های مجاور قلب، فشار کاهش ولی سرعت حرکت خون افزایش میدر زمان دم در سیاهرگ

 شود. های مجاور قلب نه دیافراگم فشار افزوده می( در زمان استراحت دیافراگم، بر سیاهرگ4

 

 مفهومی( -متوسط -103)  4پاسخ: گزینه  112

قورت »های دهان و حلق، با حرکتی شبیه است. قورباغه به کمک ماهیچه باغه دارای پمپ فشار مثبتقور

 راند. ها میهوایی را که از راه بینی وارد حفرۀ دهانی کرده است، با فشار به شش« دادن

 ها: بررسی سایر گزینه
1 ) کنید، در قابل مشاهده میطور که در شکل مدر ضمن همان های هوادار ندارد!قورباغه کیسه

 شود. ها میزمانی که بینی بسته است، هوا از حفرۀ دهانی با حرکتی شبیه به قورت دادن وارد شش

شود. و از هر کمان آبششی، فقط یک سرخرگ خارج می وارد( به هر کمان آبششی فقط یک سرخرگ 2

 . سرخرگ ورودی دارای خون تیره و سرخرگ خروجی دارای خون روشن است

های مویرگی که به تبادل گازها با محیط کنید، شبکهطور که در شکل مقابل مشاهده می( همان3

 قرار دارند.  نه خارهای آبششی!( ) آبششی هایتیغهپردازند، در می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 ترکیبی( -سخت -103)  1پاسخ: گزینه  113

 و رگ خروجی از آن، ن تیرهسرخرگ حاوی خوماهی، رگ ورودی به آبشش در  (1               
 باشد. می سرخرگ حاوی خون روشن              

 طرفه و در تیغه آبششی، یک طرفه است.                                                                              2( جهت جریان خون در رشته و کمان آبششی 2
 ی وجود دارد که هر دو سر آن سرخرگ می باشد،درون هر تیغه آبششی یک شبکه مویرگ ( 3

 سرخرگ ورودی خون تیره و سرخرگ خروجی دارای خون روشن است.  
 مواد غذایی از  خروجکمان آبششی قرار دارند از   سمت داخلیخارهای آبششی که در ( 4

 کنند.   شکاف آبششی جلوگیری می
 از این کمان، یکسان است. محل ورود سرخرگ به کمان آبششی و محل خروج سرخرگ ( 5
 های آبششی، از سمت سرخرگ با خون روشن به سمت سرخرگ با خون تیره است. های موجود در رشتهتیغهطرفین جهت جریان آب در ( 6
 ( در هر آبشش چند کمان آبششی وجود دارد و بر روی هر کمان آبششی چندین رشتۀ آبششی قرار دارد. 7
 های آبششی به سمت بیرون بدن ماهی قرار دارند. خل بدن ماهی و رشته( خارهای آبششی به سمت دا8
 های آبششی با جهت جریان خون در سرخرگ ورودی و خروجی از رشتۀ آبششی، عمود است. ( جهت جریان آب در بین تیغه9
 شود. ( رگ خروجی از هر کمان آبششی به صورت مستقیم به قلب ماهی وارد نمی10
 

 . 
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اکسید وجود های حساس به افزایش کربن دیالنخاع گیرنده. در بصلاست نفساز عوامل موثر در تنظیم ت یکی اکسیدافزایش کربن دی

 یابد. دارد که با تحریک آنها آهنگ )تعداد( تنفس افزایش می

 ها: بررسی سایر گزینه
را کاهش دهد.  pHاسید تولید کند و تواند با آب واکنش داده، کربنیکاکسید این است که میبار بودن کربن دی( یکی از علل زیان2

ماده تواند باعث تغییر شکل آنزیم شود؛ بنابراین امکان اتصال پیشمحیط با تأثیر بر پیوندهای شیمیایی مولکول پروتئین می pHتغییر 

 شوند. های آنزیمی بدن مختل میرود و واکنشبه آنزیم از بین می

طور که گفتیم در زمان افزایش آید. هماندر دقیقه به دست می ضرب حجم جاری در تعداد تنفس در دقیقه، حجم تنفسی ( از حاصل3

 شوند، در واقع مرکز تنفساکسید تحریک شده و سبب افزایش تعداد تنفس میهای حساس به افزایش کربن دیاکسید، گیرندهکربن دی

راین تعداد تنفس در دقیقه و در نهایت حجم کند؛ بنابهای دمی از طریق نورون حرکتی دستور دم را منتقل میبه ماهیچه النخاعدر بصل

 یابد. تنفسی در دقیقه افزایش می

اکسید یابد. این آنزیم کربن دیانیدراز درون گویچۀ قرمز افزایش میاکسید در خون، فعالیت آنزیم کربنیکدر زمان افزایش کربن دی( 4

شود. یون هیدروژن کربنات تجزیه مید به سرعت به یون هیدروژن و بیاسیآورد. کربنیکاسید پدید میکند و کربنیکرا با آب ترکیب می

 شود. کربنات از گویچۀ قرمز خارج میپیوندد ولی یون بیبه هموگلوبین می

 اکسیدبندی کربن دیجمع
 زیستی( و در جهت کند؛ یعنی صرف انرژی جنبشی )نه ها عبور میاکسید به روش انتشار ساده از غشای فسفولیپیدی یاختهکربن دی

 پذیری زیادی در لیپیدهای غشا دارد. اکسید همانند اکسیژن و اوره انحاللکربن دی شیب غلظت.

 اکسید نسبت به هوای دمی بیشتر است. در هوای بازدمی، میزان کربن دی 

 اکسید بیشتری دارد. خون تیره نسبت به خون روشن، کربن دی 

 اسید تولید کند و ه، کربنیکواکنش داد آب تواند باها دور شود؛ چون میاکسید باید از یاختهکربن دیpH  را کاهش دهد. این تغییر

pH ای در کار مختل کند و در نهایت موجب اختالل گستردهها را تواند عملکرد پروتئینشود که میها میباعث تغییر ساختار پروتئین

تر از کاهش اکسید خطرناکشود. در واقع افزایش کربن دیها انجام میای توسط پروتئیناختهها شود، چون بسیاری از فرایندهای ییاخته

 اکسیژن است. 

 اکسید به درون این اکسید هستند. با دمیدن کربن دیبلو رقیق )آبی رنگ( معرف کربن دیرنگ( یا برم تیمولمحلول آب آهک )بی

 شود. ، زرد رنگ میبلوها، آب آهک شیری رنگ و برم تیمولمحلول

 اکسید درصد از کربن دی 7درصد از اکسیژن و  3شود. تنها اکسید به مقدار کمی در خوناب حل میدر دمای بدن، اکسیژن و کربن دی

 شود. در خوناب حمل می

  ها از آن ن متصل و در ششاکسید به هموگلوبیها، کربن دیاکسید تابع غلظت آن است. در مجاورت بافتا گسستن کربن دییپیوستن

 شود. جدا می

  آید. کربنات در میاز به شکل بیرانیددرصد آن توسط آنزیم کربنیک 70اکسید نقش دارد و درصد از کربن دی 23هموگلوبین در حمل

کربنات آزاد یون بی اکسید از ترکیبها، کربن دیشود. با رسیدن به ششد خوناب میکربنات از گویچۀ قرمز خارج شده و واراین بی

 یابد. شود و از آنجا به هوا انتشار میمی

 اکسید وجود دارد )نوعی گیرندۀ شیمیایی است(. که با تحریک آنها آهنگ تنفس النخاع گیرندۀ حساس به افزایش کربن دیدر بصل

 یابد.  افزایش می



 32صفحه             2مرحله  -آزمون ماز )دفترچه اختصاصی(           زیست شناسی                           

 نید.کارسال  20008585را به سامانه  20در صورتی که برای ثبت نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز دارید، عدد 

 

 های کوچک را گشاد و ها، سرخرگهای صاف دیوارۀ رگاهیچهمبر اکسید از جمله مواد گشادکنندۀ رگی است که با اثر کربن دی

 کند تا جریان خون در آنها افزایش یابد. های مویرگی را باز میبنداره

 کنند. اکسید، اوره تولید میهایی وجود دارد که با ترکیب آمونیاک با کربن دیدر کبد آنزیم 

 اکسید به همراه سایر گازها از کنند. کربن دییاهان از هوا )نه خاک!( جذب میترین موادی است که گاکسید یکی از مهمکربن دی

آید کربنات در میاکسید هم با حل شدن در آب، به صورت بیشود. مقداری از کربن دیای گیاه میها وارد فضاهای بین یاختهطریق روزنه

 تواند توسط ریشه یا برگ جذب شود. که می

  )!های هوایی در گیاهان شود. تواند سبب باز شدن روزنهاکسید تا حدی معین میکربن دیکاهش )نه افزایش 

 شوند. اکسید جو میهای فسیلی موجب افزایش کربن دیسوخت 

 شود. در اکسید آزاد می، مولکول کربن دیهای اکسایش پیرووات و چرخۀ کربسای هوازی در واکنشدر فرایندهای تنفس یاخته

 اکسید. ، دو مولکول کربن دیAاکسید و در چرخۀ کربس به ازای هر استیل کوآنزیم یرووات به ازای هر پیرووات، یک کربن دیاکسایش پ

 اکسید مصرف شده، اندازه گرفت. توان با تعیین میزان کربن دیمیزان فتوسنتز را می 

 اکسید، کاهش یافته است. سبت به کربن در مولکول کربن دیهای تثبیت کربن، عدد اکسایش اتم کربن در مولکول قند، ندر واکنش 

 کربنۀ کربنی دوفسفاته  ترکیب کرده و ترکیب شش 5اکسید را با یک قند آنزیم روبیسکو در فعالیت کربوکسیالزی خود، کربن دی

 کند. ناپایدار تولید می

 ود. شاکسید تولید میدر فرایند تنفس نوری، درون میتوکندری کربن دی 

 اکسید، مادۀ آلی تولید کنند.  های شیمیوسنتزکننده بدون نیاز به نور قادرند که از کربن دیباکتری 
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فرستند تا فشار سرخرگی های گردش عمومی قرار دارند؛ پس از تحریک، به مراکز عصبی پیام میهای فشاری که در دیوارۀ سرخرگگیرنده

 های گردش عمومی بدن دارای خون روشن هستند. ر حد طبیعی حفظ و نیازهای بدن در شرایط خاص تأمین شود. سرخرگد

 ها: بررسی سایر گزینه
کنید، گیرندۀ حساس به کاهش اکسیژن در بخش ابتدایی سرخرگ آئورت قرار دارد. طور که در شکل مقابل مشاهده می( همان2

رسانی به سر و های ناحیۀ گردن که خوناکسیژن در خارج از مغز و بیشتر در سرخرگ آئورت و سرخرگ های حساس به کاهشگیرنده

النخاع ها به بصلاند. چنانچه اکسیژن خون کاهش یابد، این گیرندهمغز را برعهده دارند، واقع

 کنند. پیام عصبی ارسال می

ای حساس به کشیدگی وجود دارد که هها گیرندهها و نایژک( در ماهیچۀ صاف دیوارۀ نایژه3

با پر شدن بیش از حد شش تحریک شده و با ارسال پیامی توسط عصب حسی به مرکز تنفس 

 شوند. نایژه دارای غضروف است و نایژک فاقد آن!   النخاع موجب توقف ادامۀ دم میدر بصل

لنخاع قرار دارند. ااکسید و یون هیدروژن در بصلهای حساس به افزایش کربن دی( گیرنده4

فرستند تا فشار سرخرگی های حسی که براساس نوع محرک، گیرندۀ شیمیایی هستند، پس از تحریک، به مراکز عصبی پیام میاین گیرنده

 در حد طبیعی حفظ و نیازهای بدن در شرایط خاص تأمین شود. 
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 «ب»شود. در هنگام دم هوا از ظرف بلو زرد رنگ میها، آب آهک شیری رنگ و برم تیمولاین محلول اکسید به درونبا دمیدن کربن دی

اکسید بیشتری وارد ، کربن دی«الف»کند. بنابراین، به ظرف عبور می «الف»کند و در هنگام بازدم هوای بازدمی عمدتاً از ظرف عبور می

اکسید وجود دارد، در دیدهد. ولی چون در هوای دمی نیز مقدار اندکی کربنگ میشود و محلول درون این ظرف زودتر تغییر رنمی

 دهد.رنگ می نیز تغییر «ب»های متعدد، محلول درون ظرف نهایت طی دم و بازدم
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ای تقسیم کرد. فقط در بخش بخش مبادلهتوان دستگاه تنفس انسان را به دو بخش اصلی به نام بخش هادی و از نظر عملکرد می

 ها قرار دارند. خوارها در حبابکگیرند. این درشتهوای دمی قرار میخوارها در تماس مستقیم با ای، درشتمبادله

 ها: بررسی سایر گزینه
رانند. ر آن را به سوی حلق میهای به دام افتاده دهای خود ترشحات مخاطی و ناخالصیدار، با حرکات ضربانی مژکهای مژک( یاخته1

 ای قرار دارند. دار در هر دو بخش هادی و مبادلههای مژکیاخته

ها تعلق دارند. در دیوارۀ حبابکای ها به بخش مبادلهای و حبابکهای نایژک مبادله( از بینی تا نایژک انتهایی به بخش هادی و بخش2

هایی با ظاهر سنگفرشی و فاقد مژک قرار دارد. ابتدای بینی از پوست نازکی ی( یاختهای( و در ابتدای بینی )بخش هاد)بخش مبادله

 پوشیده شده است. پوست دارای بافت پوششی سنگفرشی چندالیه است. 

   ها شکلی سنگفرشی ندارند!ولی این یاخته  ای هستندکنندۀ عامل سطح فعال فقط در بخش مبادلههای ترشحیاخته( 4

 

 های عملکردی دستگاه تنفس انسانخشبندی بجمع

 ویژگی خاص خط دفاعی           الیه عضالنی با ... های پوششینوع یاخته پوشش سطحی دهندهاجزای تشکیل 

 

 

 

 

 

 هادی

 )اولین بخش دفاعی(و  موها غضروف  الیهچندسنگفرشی پوست نازک بخش ابتدایی بینی

مواد ضدمیکروبی موجود در 
 ترشحات مخاطی. 

 هایی با دیوارۀ نازک.  ای وسیع از رگشبکه

 گرم و مرطوب کردن هوا. 

  استخوان دارمژکایاستوانه مخاط تنفسی ادامة بینی

 

 

 ترشحات مخاطی 

 )مواد ضدمیکروبی دارد(

 هوا محل عبور غذا و+ایگاهی ماهیچهرگذ اسکلتیعضالت  -            -         حلق

  حنجره

 

 

 فسیمخاط تن

 غضروف حنجره و دارمژکایاستوانه

 سکلتیعضالت ا 

 گیری تارهای صوتی. محل قرار

 شود. گلوت مانع ورود غذا به نای میاپی

  حلقه غضروفی ناقص دارمژکایاستوانه نای

(C ماهیچه صاف +)شکل 

ضروف وجود ندارد Cدر دهانۀ ولی  شکل غ
کردن بلع  ماهیچۀ صاف وجود دارد. )آسان

 غذا( 

 + دیواره غضروفی دارمژکهاییاخته هانایژه

 ماهیچه صاف 

های شیییدن بیش از حد ماهیچهکشییییده 
ها، سییبب ارسییال پیام صییاف در دیواره آن

 شود.عصبی به مرکز تنفس می
 ماهیچه صاف و فاقد دارمژکهاییاخته هانایژک

 غضروف

ماهیچه صاف وفاقد  دارمژکهاییاخته ایمبادلهنایژک ایمبادله
 غضروف

 محل اتمام مخاط تنفسی

 محل قرارگیری حبابک 

 کیسة

 یکحباب 

  بیشتر ←1های نوع یاخته بافت سنگفرشی هاحبابک

  کمتر ←2های نوعیاخته

 فاقد غضروف و

 فاقد ماهیچه صاف 

خوارها آخرین خط درشت
 تنفس  دفاعی دستگاه

 محل اصلی تبادل گازها
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ترین رگی است که خون خود را مستقیماً به درون قلب های زیرین و زبرین، بزرگترین رگ و سیاهرگ کرونری، کوچکسیاهرگبزرگ

 ها دارای خون تیره هستند. خون تیره، خونی با غلظت اکسیژن کم است. د. همۀ این رگنکنتخلیه می

 ها: بررسی سایر گزینه
 های زیرین و زبرین و سیاهرگ کرونری )اکلیلی( به دهلیز راست قلب متصل هستند. ( بزرگ سیاهرگ1

 کند. آوری میتر از قلب را جمعهای پایین( سیاهرگ اکلیلی، خون تیرۀ خود قلب و بزرگ سیاهرگ زیرین، خون تیرۀ اندام3

داری ها به طور معنیای در سرخرگولی ضخامت الیۀ پیوندی و ماهیچه ها به هم شباهت داردها و سیاهرگای سرخرگ( ساختار پایه4

 بیشتر است. 
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 نسانگردش خون ا

 گردش ششی

 گردش عمومی

 شود.از بطن راست آغاز شده  و به دهلیز چپ ختم می

 فرستدها میخون تیره را برای تبادل گازها به شش

 شود.از بطن چپ آغاز شده  و به دهلیز راست ختم می

 فرستدخون روشن را برای تبادل گازها به سراسر بدن می

 حفرات قلب انسان

 دهلیز راست

 هلیز چپد

 بطن راست

 بطن چپ

 کند.سیاهرگ و سیاهرگ اکلیلی دریافت میخون تیره را از دو بزرگ

 کند.خون روشن را از چهار سیاهرگ ششی دریافت می

 کند.خون تیره را به سرخرگ ششی وارد می

 کند.خون روشن را به سرخرگ آئورت وارد می
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 همۀ موارد نادرست هستند. 

 بررسی همۀ موارد: 
دامه داشته و در نهایت در دار در سراسر بخش هادی اشود. این مخاط مژکدار آغاز میالف( با پایان یافتن پوست در بینی، مخاط مژک

یابد. نایژک انتهایی، آخرین انشعاب نایژک در بخش هادی است. در حالی که ای است، پایان میای که جزء بخش مبادلهنایژک مبادله

 دار و فاقد غضروف است. ای هم یک مجرای تنفسیِ مژکنایژک مبادله

وارد شده به گویچۀ قرمز اکسید کربن دی نه همه! نه بخش کمی!( ) بخش اعظمب( 

 شود. انیدراز با آب ترکیب میتوسط آنزیم کربنیک

متصل  وارد شده به گویچۀ قرمز به هموگلوبین اکسیدو بخش کمی از کربن دی همۀ اکسیژن
  شوند. می

ها بیش از حد پر النخاع قرار دارد. اگر ششمغزی و بصلدر ساقۀ مغز، مرکز تنفسی در پلج( 

بیش  نه نای!( )ها ها و نایژکدیوارۀ نایژه نه اسکلتی!( )های صاف ماهیچه شوند، آنگاه

ها پیامی توسط عصب شوند که خطرناک است. در این صورت، از این ماهیچهاز حد کشیده می

شود که ارسال می مغزی! نه هر مرکز تنفسی!(نه پل )النخاع به مرکز تنفس در بصل

 کند. ف میبالفاصله ادامۀ دم را متوق

های لنفی موجود در سمت بخشی از گرهکنید، طور که در شکل مقابل مشاهده مید( همان

    کنند.راست بدن، لنف خود را به مجرای لنفی چپ تخلیه می
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 ها قرار دارند. ی بر روی سطح خارجی دندههای شکمکنید، ماهیچههای زیر مشاهده میطور که در شکلهمان

 ها: بررسی سایر گزینه
 ای دو الیه به نام پردۀ جنب فراگرفته است. ها را پرده( هر یک از شش1

 کنید، ضخامت یک دنده از فاصلۀ بین الیۀ داخلی و خارجی جنب بیشتر است. طور که در شکل زیر مشاهده می( همان2

 های دنده در تماس است. چۀ دیافراگم و سطح داخلی استخوانالیۀ خارجی جنب با ماهی
شود یبین دو الیۀ پردۀ جنب، فضای اندکی وجود دارد که از مایعی به نام مایع جنب پر شده است. فشار این مایع از فشار جو کمتر است و موجب م

 ها در حالت بازدم هم نیمه باز باشند. شش
 ذناپذیر هستند. هر دو الیۀ جنب نسبت به هوا نفو

 فاصلۀ بین دو الیۀ پردۀ جنب همواره یکسان نیست. 

کنید، فاصلۀ دیافراگم از استخوان طور که در شکل زیر مشاهده میگیرد. همان( دیافراگم در زمان انقباض به حالت مسطح قرار می4

 است.  کمترآن  جناغ در زمان استراحت دیافراگم )حالت گنبدی بودن( از انقباض )حالت مسطح بودن(

 یابد. در زمان افزایش قطر افقی و عمودی قفسۀ سینه )هنگام دم(، فاصلۀ جناغ و دیافراگم افزایش می

 کند. آوری میها در رودۀ باریک را جمعبیمجرای لنفی چپ، مواد حاصل از گوارش چر  (10
 شود. مانند استخوان ران که در شکل نشان داده شده است. های دراز در مجرای مرکزی استخوان، مغز زرد مشاهده می( در استخوان11
 کهح زیرین قلب قرار دارد در حالیچنین این مجرا در قفسۀ سینه در سطشود. هم( مجرای لنفی چپ با عبور از دیافراگم وارد حفرۀ شکمی می12
 مجرای لنفی راست در سطح باالتری از قلب و تیموس قرار دارد.  

 ای راست، فاصلۀای چپ نسبت به محل اتصال مجرای لنفی راست به سیاهرگ زیرترقوه( محل اتصال مجرای لنفی چپ به سیاهرگ زیرترقوه13
 بیشتری با بزرگ سیاهرگ زبرین دارد.  

 تواند بیشتر از یک رگ لنفی وارد و یا خارج شود. لنفی می هر گره( به 14
 های لنفی درون خود دارای ساختارهای نامنظمی هستند. ( گره15
 ( لنف خارج شده از دو گرۀ لنفی متفاوت ممکن است به صورت همراه با هم وارد یک گرۀ لنفی شود. 16
 
 

 بیشتری نسبت به مجرای لنفی راست دارد.  مجرای لنفی چپ قطر و طول (1               
کند و وارد آوری می( مجرای لنفی چپ، همۀ لنف بدن به جز دست راست، سمت راست قفسۀ سینه و نیمۀ راست سر را جمع2              

 کند. ای سمت چپ بدن میسیاهرگ زیرترقوه
 ای لنفی تراکم بیشتری دارند. ههای بدن مانند زیربغل، شکم و زانوها گره( در بعضی از بخش3
ریز است )دارای مویرگ خونی منفذدار( که از دو بخش تشکیل شده است. این غده در قفسۀ سینه و پشت استخوان ( تیموس یک غدۀ درون4

 جناغ و در جلوی نای، مری و حفرات باالیی )دهلیز( قلب قرار دارد. 
 کنند.تند( لنف خود را به مجرای لنفی چپ تخلیه میهای سمت راست )در ناحیۀ شکمی هس( برخی از گره5
( طحال در سمت چپ و پشت معده قرار دارد. خون سیاهرگی آن از طریق سیاهرگ باب کبدی ابتدا وارد  کبد شده و سپس از طریق سیاهرگ 6

 شود. کبدی، به بزرگ سیاهرگ زیرین وارد میفوق
 باط با گرۀ لنفی و گروهی فقط از یک سمت با گرۀ لنفی  ارتباط دارند. های لنفی در هر دو سمت در ارت( گروهی از رگ7
های لنفی دیگری ارتباط توانند با رگهای خونی از یک طرف بسته هستند؛ یعنی فقط از یک سمت خود  میهای لنفی برخالف مویرگ( مویرگ8

 داشته باشند. 
 های خروجی مانع برگشت مواد ها در رگه لنفی و خروجی از گره وجود دارد. این دریچههای ورودی به گر ای در رگکنندهطرفههای یک ( دریچه9

 های لنفی قبل از ؛ بنابراین ترکیب لنف رگکنندهای ورودی جریان لنف به سمت گره را یک طرفه میهای موجود در رگشوند ولی دریچهبه گره می
 گره با بعد از گره متفاوت است. 
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   فقط مورد ب درست است.

 بررسی همۀ موارد: 
شود. در دم عادی فقط حجم ر نوع دم )عادی و عمیق( منقبض میالف( ماهیچۀ دیافراگم، عامل اول مؤثر در دم است. دیافراگم در ه

هوای جاری و در دم عمیق، هم حجم جاری و هم حجم ذخیرۀ دمی 

 شود. وارد مجاری تنفسی می

انقباض ای خارجی، عامل دوم مؤثر در دم است. دندهب( ماهیچۀ بین

طور که همانگیرد. ای خارجی در هر نوع دم انجام میدندهماهیچۀ بین

های ذخیرۀ حیاتی شامل حجمظرفیت کنید، در شکل مقابل مشاهده می

م عمیق است. در دم عادی حجم جاری و در ددمی، جاری و بازدمی 

در شود؛ بنابراین حجم جاری و حجم ذخیرۀ دمی وارد دستگاه تنفس می

 شود. حیاتی پر میهمواره فقط بخشی از ظرفیت هنگام انقباض این ماهیچه )نه پایان انقباض آن( 

های جاری، ها خارج کرد و برابر با مجموع حجمتوان از ششظرفیت حیاتی مقدار هوایی است که پس از یک دم عمیق و با یک بازدم عمیق می
 ذخیرۀ دمی و ذخیرۀ بازدمی است.

، فقط یکی از )به دنبال یک دم عادی( عمیق شود. در زمان بازدمای داخلی فقط در زمان بازدم عمیق، منقبض میدندهج( ماهیچۀ بین

 ها خارج شود و آن هم حجم ذخیرۀ بازدمی است. تواند از ششای میهای ذخیرهحجم

ماند ولی مانده هوا باقی میها به اندازۀ حجم باقیشود. بعد از انجام بازدم عمیق درون ششم عمیق منقبض مید( ماهیچۀ شکمی در بازد

مانده درون شش هوا باقی مانده است. حتماً میدونی شود به اندازۀ حجم باقیر وقت ماهیچۀ شکمی منقبض میدقت کنید که ما گفتیم ه

   کن! دقت خوب هافعلبه  مانده است! که در ابتدای بازدم عمیق حجم هوای درون شش بیشتر از حجم باقی

 

 

 های تنفسیماهیچه
 های دمیماهیچه

 شوند.در حالت دم منقبض می

 در تنفس آرام و طبیعی، دیافراگم نقش اصلی را بر عهده دارد. دیافراگم ادیدم ع

 رانند.ها را به سمت باال و جلو، و جناغ را به جلو میدنده ای خارجیدنده بین

 کند.نیز، به افزایش حجم قفسۀ سینه کمک می های ناحیة گردنماهیچهانقباض  دم عمیق

 های بازدمیماهیچه

 شوند.بازدم منقبض میدر حالت 

 هاست.های دمی و خاصیت کشسانی ششتنها ناشی از استراحت ماهیچه بازدم عادی

 کند.به کاهش حجم قفسۀ سینه کمک میهای شکمی ماهیچهو  ای داخلیهای بین دندهماهیچه انقباض بازدم عمیق
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 های تنفسی و ظرفیت حجم

 ما بستگی دارد.      چگونگی دم و بازدمشود به ن خارج میها وارد یا از آمقدار هوایی که به شش

 های تنفسی گیری حجماندازهدستگاه  سنج )اسپیرومتر(:دم

سنج از دم و بازدم های فرد که دم نموداری دم نگاره )اسپیروگرام(:

 کند رسم می

 های ششی کاربرد دارد. تحلیل دم نگاره در تشخیص درست بیماری

 او بستگی دارد.  سن و جنسیتبه  فرد سالمتنفسی در  هایمقدار حجم

 های تنفسی: حجم

 ( حجم جاری1

 لیتر است.    میلی 500حدود  ←شود:  مقدار هوایی که در یک دم عادی وارد یا در یک بازدم عادی خارج میتعریف

 شود.    اعصاب سمپاتیک فعال می یابد، مانند حاالتی کهمی افزایشتعداد تنفس، حجم تنفسی در دقیقه نیز  افزایشبا 

 شود. فعالیت مرکز عصبی در پل مغزی با توقف دم مانع از افزایش بیش از حد زمان دم می

 تعداد تنفس در دقیقه  ×حجم جاری=حجم تنفسی در دقیقه

                                                                                                                                                             هوای مرده:                                                                                   

لیتر میلی 150در حدود ←رسدای نمیماند و به بخش مبادلهدستگاه تنفس باقی می هادیکه در بخش  دمی: بخشی از هوای تعریف

 است.     

  شود.هوای مرده بخشی از حجم تنفسی است و خودش حجم تنفسی محسوب نمیحواست باشه که 

 .  کندتغییری نمیاست و مقدار آن طی دم عمیق یا دم معمولی  وابسته به حجم مجاری تنفسی بخش هادیحجم هوای مرده 

اکسیژن ❷تهویه نشده است و  ❶شود، همان هوای مرده است که:ارج میهوایی که از مجاری تنفسی خ اولیندر هنگام بازدم، 

 زیادی دارد.    

 ، هوای مرده بخشی از هوای ذخیرۀ دمی است.          دم عمیقهوای مرده بخشی از هوای جاری بوده و در طی  دم عادیدر طی 

                                                                                                                                                                                                           ( حجم ذخیرة دمی    2

 ها وارد کرد. ، به ششعمیق دم ، با یکمعمولی دمتوان پس از یک : مقدار هوایی که میتعریف

های های کششی در ماهیچهتواند منجر به تحریک گیرندهمی←حجم شش  افزایش←ها ذخیرۀ دمی به شش پس از ورود هوای

 شود.  توقف دم  ←النخاع ها به بصلارسال پیام عصبی از این گیرنده ←ها شودها و نایژکصاف دیوارۀ نایژه

                                                                                                                                                                                          ( حجم ذخیرة بازدمی         3

 ها خارج کرد. از شش عمیق بازدم، با یک معمولی بازدمتوان پس از یک : مقدار هوایی که میتعریف

 ها حضور دارند. ذخیرۀ بازدمی و هوای باقیمانده درون شش در حالت عادی، هوای

                                                                                                                                                                                                    مانده      ( حجم باقی4

مانده این مقدار را حجم باقی ←توان آن را خارج کردماند و نمیها باقی می:حتی بعد از یک بازدم عمیق، مقداری هوا در ششتعریف

 نامند.      می



 39صفحه             2مرحله  -آزمون ماز )دفترچه اختصاصی(           زیست شناسی                           

 نید.کارسال  20008585را به سامانه  20در صورتی که برای ثبت نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز دارید، عدد 

 

 سازد. ن میهمچنین تبادل گازها را در فاصلۀ بین دو تنفس ممک ❷ها همیشه باز بمانندحبابک ❶شود:مانده باعث میحجم باقی

 گیرد.    ها صورت میگازهای تنفسی در شش ، تبادلدم همانند طی فرآیند بازدمدر انسان، 

  های تنفسی:مقایسۀ مقدار حجم

 (mL3000حجم ذخیرۀ دمی ) >( mL1300حجم ذخیرۀ بازدمی )  >( mL1200مانده )حجم باقی  <( mL500حجم جاری )

 های تنفسی: ظرفیت

                       موع دو یا چند حجم تنفسی است.                                                                                                 ظرفیت تنفسی، مج

  ظرفیت حیاتی -1

 ها خارج کرد.توان با یک بازدم عمیق از شش: مقدار هوایی است که پس از یک دم عمیق میتعریف

 (mL4800 : حجم جاری+ ذخیرۀ دمی+ ذخیرۀ بازدمی= )ر است بابراب 

             ها کرد نیز، برابر با ظرفیت حیاتی است.                                                                                        توان وارد ششمقدار هوایی که پس از یک بازدم عمیق، با یک دم عمیق می

 ظرفیت تام   -2

 توانند در خود جای دهند ها میمقدار هوایی است که ششحداکثر : تعریف

 (mL6000 مانده  ): ظرفیت حیاتی + حجم باقیبرابر است با 

 تفاوت ظرفیت تام و حیاتی، در حجم هوای باقیمانده است. تنها
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ایی که ممکن است مضر یا نامطلوب باشند به مجاری تنفسی وارد شوند، باعث واکنش سرفه یا عطسه چنانچه ذرات خارجی یا گازه

شود؛ بنابراین در هر شود؛ در این حالت هوا با فشار از دهان )سرفه( یا بینی و دهان )عطسه( همراه با مواد خارجی به بیرون رانده میمی

 ود. شدو حالت سرفه و عطسه، هوا از دهان خارج می

 ها: بررسی سایر گزینه
شود و محتویات لوله حتی از بخش ابتدای رودۀ باریک به سرعت رو به دهان حرکت ( هنگام استفراغ جهت حرکات کرمی، وارونه می2

نجره نه یعنی ح )گلوت به سمت پایین شود؛ بنابراین اپیکند. در زمان استفراغ همانند بلع، راه نای برای زمانی کوتاه بسته میمی

 کند. حرکت می زبان بزرگ یا کوچک!(

 ) ادامهشود. با رسیدن غذا به حلق، بلع به شکل غیرارادی ( هنگام بلع با فشار زبان، تودۀ غذا به عقب دهان و داخل حلق رانده می3

، راند. بندارۀ ابتدای مریبه مری میشود و حرکت کرمی آن، غذا را ای حلق منقبض میکند. هنگام بلع، دیوارۀ ماهیچهپیدا می نه آغاز!(

 ماهیچۀ ابتدای مری از نوع مخطط است؛ نه صاف!کند. پیدا می ادامهشود. حرکت کرمی در مری شل و غذا به مری وارد می

گلوت به ر اپیهای عطسه و سرفه، هوا باید از راه دهان با فشار خارج شود؛ بنابراین باید راه نای باز باشد، به همین منظو( در انعکاس4

 گیرد. های صوتی قرار میسمت باال یعنی دورتر از پرده
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 وضعیت چهارراه حلق در فرآیندهای مختلف
 وضعیت در فرآیند   شدننحوۀ بسته 

 عطسه سرفه استفراغ بلع

 باز نیمه باز باز بسته باال آمدن زبان   راه دهان

 باز بسته بسته بسته باال رفتن زبان کوچک راه بینی

 باز باز بسته بسته پایین آمدن برچاکنای  راه نای

 بسته بسته باز باز انقباض بندارۀ ابتدایی راه مری
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 درست است.  «د»و  «ج»موارد فقط 

النخاع موجب مرکز عصبی تنفس در بصلهای عصبی به با ارسال پیام و مرکز عصبی تنفس در پل مغزی النخاعموجود در بصل مرکز بلع

 مغزی درست باشه! پس االن باید دنبال مواردی باشیم که در رابطه با مرکز بلع و مرکز تنفس پلشوند. های دمی میتوقف انقباض در ماهیچه

 بررسی سایر همۀ موارد: 
 را تنظیم کند. تواند مدت زمان دم می النخاع!(نه بصل ) مغزیالف( مرکز تنفس موجود در پل

های حساس به افزایش النخاع گیرندهاند. در بصلوامل مؤثر در تنظیم تنفساکسید و کاهش اکسیژن خون، از عب( افزایش کربن دی

 یابد. اکسید وجود دارد که با تحریک آنها آهنگ تنفس افزایش میکربن دی

دانید در طور که میکنند. همانالنخاع منتقل میم توقف دم را به بصلهایی، پیامغزی با تحریک نورونو مرکز تنفسی پلج( مرکز بلع 

همراه است،   ATPپتاسیم قرار دارد. بروز پتانسیل عمل بر فعالیت این پروتئین غشایی که با تجزیۀ -های عصبی، پمپ سدیمغشای یاخته

 موثر است. 

 گیرد. م مرکز تنظیم ترشح بزاق است که به صورت انعکاسی انجام میمغزی ههای بلع، عطسه و سرفه و پلالنخاع مرکز انعکاسد( بصل
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 ) ایپیوستهشود جریان دارند که باعث می یایسازوکارهای تهویه نه جانداران!( ) جانوران نه همه! و نه برخی!( ) بیشتر

جانوران بدون شهرت دارد؛ بنابراین در برخی از ای از هوای تازه در مجاورت سطح تنفسی برقرار شود که به سازوکار تهویه نه متناوبی!(

 گیرد.ای، تبادل گازها در محل ساختارهای تنفسی صورت میوجود سازوکارهای تهویه

 ها: بررسی سایر گزینه

کرم پهن یا هیدر آب  نه فقط!( )مثل  جانورانیو  ها(ها و گروهی از یوکاریوتیعنی همۀ باکتری ) هااییاختهتک( در 1

 ای مبادله شوند. ها و محیط بدون نیاز به ساختار تنفسی ویژهتوانند بین یاختهشیرین، گازها می

ای گیرد. این جانوران دارانجام می پوستتبادالت گازی از طریق  نه همۀ!( ) بیشتر، دوزیستان( در 2

نیز هستند؛ بنابراین دوزیستان در دو بخش از بدن خود به تبادالت گازی تنفس ششی از نوع پمپ فشار مثبت 

 ند. پردازمی

های ستارۀ دریایی. های کوچک و پراکندۀ پوستی هستند، مانند آبششها، برجستگیترین آبشش( ساده3

 ای وجود دارد. کنید، بین آب پیرامونی و مایعات بدن، دو الیۀ یاختهطور که در شکل مقابل مشاهده میهمان
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 خاتمه دم   ←النخاع اثر بر مرکز تنفس بصل ←تعیین مدت زمان دم نقش: مرکز تنفسی باالتر/  موقعیت: پل مغزی 
 
 
 

 النخاع بصل

 کند. مغزی( و مرکز بلع دم را متوقف مینفس که تحت تأثیر مرکز تنفس )پلمغزی / دارای مرکز اصلی تتر از پلپایین موقعیت:
 
 
 

 برای دریافت پیام

های صاف دیوارۀ نایژه و های کششی در ماهیچهمغزی + گیرندهمرکز تنفسی پل خاتمه دادن دم
 ها ها در صورت پر شدن بیش از حد ششنایژک

 آهنگ افزایش
 تنفس

 اکسیدگیرندۀ حساس به افزایش کربن دی نخاع الگیرندۀ درون بصل
 گیرندۀ حساس به کاهش اکسیژن  انخاعگیرندۀ خارج از بصل

 بیشتر در سرخرگ آئورت و ناحیۀ گردن
 النخاعمرکز عصبی بلع در بصل توقف تنفس

 ای خارجی برای انجام عمل دم  دندهگم + بیناماهیچۀ دیافر ارسال پیام به
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شامه شامه. در برونای پیراشامه، ماهیچۀ قلب، بافت پوششی پیراشامه و برونعبارتند از: بافت پیوندی رشتهبه ترتیب  4تا  1های بخش

ای های ماهیچهای در الیۀ میوکارد )ماهیچۀ قلب(، بین یاختهای وجود دارد. بافت پیوندی رشتهای قلب، بافت پیوندی رشتهو الیۀ ماهیچه

 قلبی قرار دارد. 

 ها: زینهبررسی سایر گ
شامه تشکیل شده است. در کننده است. این کیسه از دو الیه به نام پیراشامه و برونای محافظتای همراه با کیسه( قلب اندامی ماهیچه1

 ای وجود دارد که ممکن است در آنها بافت چربی نیز جمع شود. هر دو الیه بافت پوششی سنگفرشی و بافت پیوندی رشته

 ای است. پوششی است؛ بنابراین فاقد بافت پیوندی رشته، بافت 3( بخش 2

 ، بافت پوششی سنگفرشی چند الیه قرار دارد. 1در بخش( 3

 است در آنها بافت چربی نیز جمع شود. ای وجود دارد که ممکنکارد و پریکارد بافت پوششی سنگفرشی و بافت پیوندی رشتهدر هر دو الیۀ اپی
 تر است.   ای نزدیکامه ، بافت پوششی نسبت به بافت پیوندی به فضای آبشامهشدر پیراشامه همانند برون

 ای قلب چسبیده است. شامه برخالف پیراشامه به بافت ماهیچهبرون
 ه بیشتر است. شامای در پیراشامه نسبت به برونضخامت الیه پیوندی رشته

 های موجود در غشای پایه. ( رشته2های موجود در بافت پیوندی (رشته1د: های پروتئینی وجود دار رشته ←های دیوارۀ قلب در همۀ الیه
 فقط الیۀ آندوکارد از دیوارۀ قلب، بافت پیوندی ندارد. 

 شامه )آندوکارد(.  شامه < درونمیوکارد < پیراشامه < برون ←های دیوارۀ قلب ترتیب ضخامت الیه
 ش از یک هسته را مشاهده کرد. هایی با بیتوان یاختهفقط در الیۀ میوکارد می

 میوکارد بطن چپ < میوکارد بین دو بطن < میوکارد بطن راست < میوکارد دهلیزها. ←های مختلف قلب ضخامت میوکارد در بخش
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 فقط مورد ب درست است.

 بررسی همۀ موارد: 
ید، دو دسته تار بطنی وجود دارد که هر کدام کنطور که در شکل مقابل مشاهده میهمانالف( 

 در انتشار جریان الکتریکی به یک بطن نقش دارد.

کنید، در دهلیز راست گرۀ اول و دوم وجود دارد. طور که در شکل مقابل مشاهده میب( همان

 یافته اتصال دارد. ای تخصصهم گرۀ اول و هم گرۀ دوم با چهار دسته تار ماهیچه

یافته جریان ای تخصصکنید، یک دسته تار ماهیچهکه در شکل مقابل مشاهده می طورج( همان

کند. این دسته تار در دیوارۀ بین دو بطن به دو شاخه الکتریکی را از دهلیز به بطن وارد می

 شود. تقسیم می

 شود.ها منتشر مید( در یک دورۀ کاری قلب، جریان الکتریکی ابتدا در دهلیز و سپس در بطن

ای خاص در دیوارۀ بین دو بطن، وجود دارند. این دسته تارها از دیوارۀ بین دو بطن عبور پس از گرۀ دهلیزی بطنی، تارهای ماهیچه

ها و دهلیزها ها تا الیۀ عایق بین بطنکند، سپس دور تا دور بطنکند و با دو شاخه شدن، به سمت پایین و تا نوک قلب ادامه پیدا میمی

 کند. ها گسترش پیدا میدر طی مسیر، به درون دیوارۀ بطن را احاطه و
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جانورانی هستند که دارای تنفس پوستی بوده و به کمک شبکۀ مویرگی وسیعی در زیر پوست خود به تبادل  بالغ کرم خاکی و دوزیستان

 شوند. های قلب توسط خون روشن تغذیه میختهپردازند. در هر دو جانور، یاگازها با محیط می

 ها: بررسی سایر گزینه
های فراوان است و گازها را با هوای درون فضاهای خالی ( کرم خاکی دارای شبکۀ مویرگی زیرپوستی با مویرگ2

 کنند. بین ذرات خاک، تبادل می

 گیرد. های زیر پوست انجام میمویرگکنید، تبادل گازها فقط در طور که در شکل مقابل مشاهده می( همان3

 کنند. ها را از دو روش تنفس پوستی و ششی تأمین میاکسیژن مورد نیاز یاخته بالغ ( دوزیستان4
 
 

 شبکة هادی قلب

 های آنویژگی یاخته

 های آنبخش

 دهندیک درصد ماهیچة قلبی را تشکیل می

قادر به تحریک خودبخودی و انتقال سریع جریان 

 الکتریکی هستند

 هاگره

 دستة تارها

 گره اول )پیشاهنگ(

 بطنی(گره دوم )دهلیزی

 مسیرهای بین گرهی

 دستة تارهای دهلیزی

 بطنی-های دهلیزیدستة تار

 دستة تارهای بطنی

 هاشده در دیوارة بطنهای اختصاصیرشته
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  تنفس پوستی
                                 دارانی مانند دوزیستان وجود دارد.                                                    مهرگانی مثل کرم خاکی و مهرهدر بی

  در جانوران با تنفس پوستی:

ای در عدم عبور گازهای تنفسی از ساختار ویژه ③سامانۀگردش بسته دارند.   ②شبکۀ مویرگی فراوان در زیر پوست وجود دارد.  ①

سطح پوست  ⑤کند.یک سرخرگ با خون تیره، خون را وارد شبکۀ مویرگی زیرپوست می ④پوست. 

 مرطوب دارند.  
توانند مبادله باشن می آب حواست باشه که رطوبت برای تبادل گازها الزمه! چون گازها تنها در صورتی که محلول در

       شوند.       

 تنفس پوستی در کرم خاکی 

سطح تنفسی همان سطح  ② (دوزیستان برخالف) .تنها راه تبادل گاز استها در آنتنفس پوستی  ①

ن ذرات کند و گازها را با هوای درون فضاهای خالی بیدر محیط های مرطوب زندگی می ③بدن است.

 کند.    خاک ) نه جو ! ( تبادل می

                                                                                                                                         تنفس پوستی در دوزیستان      

های تنفس بین ساختار در اندام ترینسادهپوست دوزیستان ②ازی از طریق پوست است. تبادالت گ بیشتر دوزیستان بالغدر  ①

 کند.      کمک می افزایش کارایی تنفس پوستیدارد به ه پوست دوزیستان را مرطوب نگه میماده مخاطی لغزنده ک ③. داران استمهره

  گیرد اما هیچ نقشی در تنفس ندارد.                                                                                 های آب شیرین، ماده مخاطی قرار میروی بدن ماهیبر 

 سطوح تنفس از بطن  در دوزیستان بالغ همۀ خون بازگشتی از سطوح تنفسی )پوست و شش( وارد دهلیز چپ شده و خون وارد شده به

 آمده است.   
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 .یابدمینبطنی انتشار جریان الکتریکی در دستۀ تارهای بین Bکنید، در نقطۀ طور که در شکل مقابل مشاهده میهمان
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 ا: هبررسی سایر گزینه
 کند. گره سینوسی دهلیزی فعالیت الکتریکی خود را آغاز می Aکنید، در نقطۀ طور که در شکل مقابل مشاهده می( همان1

بطنی باز است؛ بنابراین خون تیره از دهلیز راست به بطن راست و خون روشن از دهلیز چپ به -های دهلیزیدریچه Hو  B( در نقاط 2

 شود. بطن چپ وارد می

شوند ها در این حالت گشاد میشود، سرخرگشود، ناگهان مقدار زیادی خون از آن به درون سرخرگ پمپ میوقتی بطن منقبض می( 3

یابد(؛ در هنگام استراحت رخرگ افزایش میتا خون رانده شده از بطن را در خود جای دهند )پس یعنی در هنگام انقباض بطن، قطر س

راند؛ این شود و خون را با فشار به جلو میها جمع میشود، دیوارۀ کشسان سرخرگبطن، یعنی وقتی که دیگر خونی از قلب خارج نمی

 شود.ها و پیوستگی جریان خون در هنگام استراحت قلب میفشار باعث هدایت خون در رگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

( این مرحله در بطن ها و دهلیزها 2کشد. )ثانیه طول می 4/0در این مرحله تمام حفرات قلب در حال استراحت هستند. این مرحله ( 1استراحت عمومی  )
اند؛ تر استراحت خود را شروع کرده) اما دهلیزها قبل شوندمیها وارد استراحت راحت عمومی، بطندر شروع استرویدادها:  در یک زمان آغاز نمی شود. 

وارد  چپهای ششی به دهلیز و خون سیاهرگ راست یزها و سیاهرگ اکلیلی وارد دهلسیاهرگثانیه قبل از شروع استراحت عمومی( خون بزرگ 3/0یعنی
قط ها خون فشود ولی به بطنمی خارج هموارد و  شود. در این مرحله خون به دهلیزها همها مییزها وارد بطناز دهل غیرفعالشود.  خون به صورت می

منتشر شدن پیام انقباض در میوکارد دهلیزها.   ←کند.قلب تحریکات خود را شروع می گره اولکمی قبل از پایان یافتن استراحت عمومی، شود وارد می
ها. افزایش خون درون بطن ←ها سرازیر شدن خون جمع شده در دهلیزها به درون بطن ←هستند باز   بطنی:های دهلیزیدریچهها وضعیت دریچه

خروج خون از  عدم ←هستند  بسته -2قلب  دومایجاد صدای ← شوندمی بستههای سینی ها، دریچهاستراحت بطن شروعدر هنگام -1  های سینی:دریچه
 ادامه دارد. Pشروع و تا قّلۀ موج  Tکمی قبل از پایان موج   ایگاه در نوار قلب:جهای آئورت و ششی. در سرخرگ کاهش فشارخون  ←ها بطن

 

رویدادها: ( عامل انقباض این مرحله، عملکرد گره اول است. 2شوند. )کشد، دهلیزها منقبض میثانیه طول می 1/0طی این مرحله که ( 1انقباض دهلیزی )
ها به طور کامل پر از خون بطن ←شودها وارد میصورت فعال )با مصرف انرژی زیستی( به بطن رون دهلیزها ، برخالف استراحت عمومی، بهباقیماندة خون د

رون این ای میوکارد دهلیزها در حال کاهش و دهای ماهیچهیابد. )نه اینکه آغاز بشه(  طول یاختهها ادامه میشوند.  در این مرحله ورود خون به بطنمی
ها بیشترین مقدار دهلیزها کمترین مقدار خون را دارند + بطن ←یابد در پایان انقباض دهلیزها و مقدار کلسیم سیتوپالسم افزایش می ATPها مصرف یاخته

 های سینی:دریچهمرحله باز بشوند!( باز هستند )نه این که در این  بطنی:های دهلیزیدریچهها وضعیت دریچهخون را دارند + آئورت کمترین فشار را دارد. 
شروع و تا میانۀ  Pاز قّلۀ موج  ایگاه در نوار قلبجآئورت و ششی.  هایبودن فشار درون سرخرگ ها + کمجمع شدن و افزایش خون بطن ←بسته هستند 

ثانیه طول  3/0طی این مرحله که انقباض بطنی   گیره!، قبل از انقباض دهلیز صورت می Pپس حواست باشه که شروع رسم موج ادامه دارد.  RSموج 
های مختلف ها )آئورت و ششی( به قسمتخون بطن از طریق سرخرگ ←یابد ها کاهش میحجم خون بطنویدادها ر  شوند.ها منقبض میکشد، بطنمی

یابد.  و مقدار کلسیم سیتوپالسم افزایش می ATPها مصرف ها در حال کاهش و درون این یاختهای میوکارد بطنهای ماهیچهشود. طول یاختهبدن ارسال می
شده ها بستههنگام شروع انقباض بطن بطنی:های دهلیزیدریچهها وضعیت دریچهها در حدفاصل بین صدای اول و صدای دوم قلب قرار دارد. انقباض بطن

شود.  ها(، بسته شده و صدای دوم قلب ایجاد می)و شروع استراحت بطنها در پایان انقباض بطن های سینی:دریچهشود. و صدای اول قلب ایجاد می
ها، همزمان و پایان انقباض بطن Tادامه دارد. پس حواست باشه که اتمام رسم موج  Tموج  قبل از پایانشروع و تا  RSاز میانۀ موج جایگاه در نوار قلب 

                                                                                                                                                                                                                           نیست.                                                
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های خوناب و باقیماندۀ فشارخون که فشار فشاراسمزی حاصل از وجود پروتئین

بافتی ها و مایع میانتراوشی نام دارد؛ دو نیروی مؤثر در تبادل مواد بین مویرگ

کنید، در اهده میطور که در شکل مقابل مشای هستند. هماندر جریان توده

 فشار تراوشی بیشتر از فشار اسمزی است. سمت سرخرگی )ابتدای( مویرگ 

 ها: بررسی سایر گزینه
گیرد و ها صورت میای، انتقال مواد از منافذ دیوارۀ مویرگ( در جریان توده2

انتقال فعال، مولکول در عامل آن اختالف فشار میان درون و بیرون مویرگ است. 

کند نه از جهت شیب غلظت از غشای یاخته عبور می خالف نرژی و دربا صرف ا

 منافذ دیوارۀ مویرگ! 

های محلول در خون یا مایع از مولکول نه همه! نه برخی!( ) بسیاری( 3

  شوند. میان بافتی از راه انتشار مبادله می

از  تواندها میفشار خون درون سیاهرگ افزایشهای خون و ( کمبود پروتئین4

سرعت بازگشت مایعات به خون بکاهد؛ در نتیجه، مواد خارج شده از مویرگ به 

گویند. مصرف زیاد نمک و مصرف کِم می« اِدم»با « خیز»شوند که به آن هایی از بدن متورم میگردند. در این حالت بخشخون باز نمی

 تواند به خیز منجر شود. مایعات بدن نیز می
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های بدن ها، که در کنار تمام یاختهرسد. انشعابات پایانی نایدیسدر ملخ، گوارش شیمیایی مواد غذایی و جذب آن قبل از روده پایان می

ای هاکسید بین این بخشو کربن دی کند. اکسیژنبست بوده و دارای مایعی هستند که تبادالت گازی را ممکن میگیرند، بنقرار می

 شوند. مبادله می های بدنیاختهبست و بن

 ها:  سایر گزینهبررسی

 بست هستند. گیرند، بنهای بدن قرار مییاخته نه بیشتر! نه برخی!( ) تمامکه در کنار  فقط انشعابات پایانی( 1

یق تواند از طرستند؛ بنابراین اکسیژن میهای منشعب و مرتبط به هم هها لولهکنید، نایدیسطور که در شکل مقابل مشاهده می( همان2

 نفسی به یک نایدیس وارد شود. بیشتر از یک منفذ ت

  پس این نکته رو در ارتباط با پرندگان از ما یاد بگیرید!( این گزینه در ارتباط با پرندگان درست است! 4

 تنفس نایدیسی  
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                                                                        زی مانند حشرات و صد پایان وجود دارد.  مهرگان خشکیدر بی

 کند.          و دستگاه تنفس مستقل عمل می ندارددر این روش، دستگاه گردش مواد نقشی در انتقال گازهای تنفسی 

  ها:نایدیس 

 کمی بدن به خارج راه دارند. از طریق منافذ تنفسی سطح ش ②هم هستند. های منشعب و مرتبط بهلوله ①

 شود.                                                            ساختاری جهت بستن منافذ دارند که مانع هدررفتن آب بدن میمعموالً  ③

آن در محل  ابتداییبخش نایدیس، بخش  قطورترینیابد و می کاهشانشعاب نایدیس، قطر آن نیز  هربا 

                          .منفذ است

منفذ در ارتباط باشد، هر تواند با یک نایدیس می بیش ازمنفذ تنفسی در سطح بدن وجود دارد که  چندین

شدن یک منفذ تواند با چند منفذ تنفسی در ارتباط باشد، بنابراین در صورت بستهنایدیس نیز می هر همچنین

  نفسی مجاور، به تبادل هوا بپردازد.تواند از طریق منفذ تتنفسی، نایدیس می

  منافذ تنفسی:

دارای ساختاری جهت باز و بسته کردن منفذ هستند که معموالً  ②در ابتدای نایدیس قرار دارند ①

 گیرد.    از سطح منفذ قرار می ترپایین

 . باشدجلوگیری از هدر رفتن آب میاکسید و بسته شدن برای ها باز شدن منفذ جهت ورود هوا و خروج کربن دیدر نایدیس نکته

در این انشعابات نایدیس،  ③گیرد. در آنها صورت می فقطها تبادل گازها بین نایدیس و یاخته ②بست هستند.  بن ①  انشعابات پایانی نایدیس ها:

   ند. شوها منتشر میمایعی وجود دارد که به کمک آن گازهای تنفسی به صورت محلول در آب به درون یاخته

  ها )نه حداقل یا حداکثر( از نایدیس انتهایی، چند میکرون است.متوسط فاصلۀ یاخته

 . در تنفس نایدیسی محل ورود اکسیژن و خروج کربن دی اکسید یکسان است. در واقع جهت جریان هوا در نایدیس ها دو طرفه است
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ها، بافت چربی و دستگاه عصبی ها، ششاتنگی دارند. در ماهیچهگهای بافت پوششی با همدیگر ارتباط تنههای پیوسته یاختدر مویرگ

های لنفی هایی که مویرگ پیوسته دارند، جزء اندامشود. این اندامشوند که ورود و خروج مواد در آنها به شدت تنظیم میمرکزی یافت می

 نیستند. 

 ها: بررسی سایر گزینه
ها شوند. این مویرگهای پوششی همراه با غشای پایه ضخیم مشخص میهای منفذدار با داشتن منفذ زیاد در غشای یاختهمویرگ (4و1

های منفذدار، الیۀ پروتئینی موجود در مویرگریز است. ریز و روده وجود دارند. تیموس نوعی اندام لنفی و غدۀ درونها، غدد دروندر کلیه

 کند. ها را محدود میدرشت مثل پروتئینهای عبور مولکول

های بافت ها، فاصلۀ یاختههای ناپیوسته وجود دارد. در این مویرگهای لنفی مانند طحال و مغز استخوان مویرگ( در برخی از اندام2

 شود. هایی در دیوارۀ مویرگ دیده میپوششی دیوارۀ آنقدر زیاد است که به صورت حفره

 شود. توانند به صورت غیرمستقیم منجر به افزایش ترشح اریتروپویتین میهای لنفی میگروهی از اندامدر یک فرد بالغ،   
 شود.  طحال و آپاندیس نوعی اندام لنفی درون حفرۀ شکمی هستند که خون سیاهرگی آنها از طریق سیاهرگ باب وارد کبد می
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های بدن هستند + محل خروج پالسما از خون هستند + جریان خون در آنها کند است + دیوارۀ نازک ترین رگکوچک  ← های خونیهمۀ مویرگها مویرگ
ها در های بدن تا مویرگها، قرار دارند؛ به طوری که فاصلۀ بیشتر یاختهدارند + با ایجاد یک شبکۀ بسیار وسیع در بدن در فاصلۀ بسیار نزدیکی از یاخته

میکرومتر( است + فقط یک الیه بافت پوششی با غشای پایه دارند + فشاراسمزی ثابت دارند + غشای پایۀ اطراف آنها نوعی صافی 20) متر میلی 02/0حدود 
خون را از سرخرگ گرفته و به سیاهرگ  ←های خونیبسیاری از مویرگآورد. های بسیار درشت به وجود میمولکولی برای محدود کردن عبور مولکول

ای به نام بندارۀ مویرگی دارند + در دو طرف خود در اتصال با یک نوع رگ هستند؛ ای ماهیچهدر ابتدای خود حلقه ← های خونیعضی مویرگبدهند. می
  دهند.  دهند، مثل شبکۀ اول مویرگی و یا از سیاهرگ خون گرفته و دوباره به سیاهرگ خون مییعنی مثاًل خون را از سرخرگ گرفته و به سرخرگ می

 یابد.  ها افزایش مینشت مواد از آنها در جریان ورزش و بعضی بیماری 
 های کوچک که قبل از آنها قرار دارند، ها براساس نیاز بافت به اکسیژن و مواد مغذی با تنگ و گشاد شدن سرخرگتنظم اصلی جریان خون در مویرگ

 شود.انجام می
های مختلف بدن مؤثر های سرطانی در قسمتای بزرگ در پخش یاختهستند + با داشتن فضاهای بین یاختهدارای یک انتهای بسته ه ←های لنفی مویرگ

 هستند در واقع در متاستاز نقش دارند. 
توانند های خونی مؤثر هستند + میجایی یاختهشود + در جابهمایع درون آنها در نهایت توسط سیاهرگ به قلب وارد می ←شباهت مویرگ خونی و لنفی 

 نه یکسان( داشته باشند.   ای ) محتویات مشابه
ها، شش، بافت چربی و دستگاه عصبی مرکزی. های پوششی + حضور در: ماهیچهدارای غشای پایۀ کامل + ارتباط تنگاتنگ یاخته ←مویرگ خونی پیوسته 

شود )در هیپوتاالموس های منفذدار هم مشاهده می، مثاًل در مغز مویرگها پیوسته باشندهای این اندامفقط یادت باشه که اینجوری نیست که همۀ مویرگ
 های مغز ممکن است که هیچ منفذی نداشته باشند. و هیپوفیز( در ضمن اینم بگم که مویرگ

 ریز و روده  درونهای پوششی دیواره + حضور در کلیه، غدد ای زیاد در غشای یاختهغشای پایۀ کامل + منافذ یاخته ←مویرگ خونی منفذدار 
 ای + غشای پایۀ ناقص + حضور در مغز استخوان، کبد و طحال  دارای حفرۀ بین یاخته ←مویرگ خونی ناپیوسته 
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در واقع  وندیپ نی. ااستی و خط ردیگیشکل م دهاینواسیآم نیب یدیپپت یوندهایپ جادیساختار اول با ا

 OHکنید، اولین آمینواسید از طریق همانطور که در تصویر مقابل مشاهده می است. یاشتراک وندیپ ینوع

شرکت می شکیل مولکول آب  سیل خود در ت سید بعگروه کربوک گروه  Hدی از طریق کند. و آمینوا

شرکت می شکیل یک مولکول آب  صورتی که کند. به عبارتی دیگر میآمین خود در ت توان گفت در 

سید جدید بخواهد به یک زنجیرۀ  شود، همواره این  یپپتیدپلییک آمینوا صل  سید( مت )نه آمنیوا

سید جدید و صال از طریق گروه آمین آمینوا سیل زنجیرۀ پلیگروه کر ات پذیر خواهد د امکانپپتیبوک

 بود نه برعکس!

  ها:بررسی سایر گزینه
در  Rمینی و کربوکسییییلی نقش دارند و گروه عاملی های آ( در تشیییکیل پیوندهای پپتیدی گروه2

 تشکیل پیوند پپتیدی میان آمینواسیدها برای ایجاد ساختار اول نقشی ندارد.

سید یک زن4و3 شد، اولین آمینوا شاره  شرکت  OHجیره فقط از طریق ( همانطور که ا شکیل مولکول آب  سیل خود در ت گروه کربوک

سید از طریق می شرکت نمی Hکند پس این آمینوا شکیل آب  سید هر زنجیره دارای گروه آمین خود در ت کند. همچنین آخرین آمینوا

 ند.کگروه آمین خود در تشکیل یک مولکول آب شرکت می Hگروه کربوکسیل آزاد بوده و از طریق 
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 یدر ساختار سوم، تاخوردگ .داردی بستگ Rگروه  ییایمیش تیآن به ماه ریمؤثر باشد و تأث نیپروتئ یدهتواند در شکلیم دینواسیهرآم

شک. ندیآیدر م یمتفاوت یهاها به شییکلنیدهد و پروتئیم رخ هاچیصییفحات و مارپ شییتریب ی هااثر برهم کنش سییاختار در نیا لیت

ست؛ زیگرآب سیآم R یهاصورت که گروه نیبه ا ا شند. در تا شوندیم کینزد گریکدیبه  زند،یکه آب گر ییدهاینوا  معرض آب نبا

 شود.آمینواسیدها ایجاد نمی Rاین ساختار، پیوند اشتراکی میان گروه پس در تشکیل 

ساختار نهایی  شید که  شته با صورتی که یپتیدپهر زنجیرۀ پلیتوجه دا ست. در  سوم ا ساختار  بیش از یک  پروتئینی)نه پروتئین( 

 پپتیدی داشته باشند، آخرین سطح ساختاری آنها، سطح چهارم خواهد بود.زنجیرۀ پلی

 ها:بررسی سایر گزینه

 ار!دنه شاخه است یخطو  ردیگیشکل م دهاینواسیآم نیب یدیپپت وندیپ جادیبا ا هاپروتئین ساختار اول( 1

شاهده می2 سی م شکل کتاب در سطح دوم پروتئین( همانطور که در  شکیل   Rها، گروه کنید، در ایجاد پیوندهای هیدروژنی موثر در ت

 نقشی ندارد.

سیدهای یک زنجیره می3 ستند بلکه آمینوا سیدها آبگریز نی شید که همۀ آمینوا شته با شند که در این ( توجه دا ست نیز با توانند آبدو

 گیرند.اسیدها در معرض آب قرار مین آمینوصورت ای
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ها، موثر هسییتند. تمامی آمینواسیییدهای یک زنجیره، با شییرکت در تولید پیوند پپتیدی در تشییکیل اولین سییطح سییاختاری پروتئین

هر دو حالت یک اتم  کنند که درکت میبرای شیییرکت در تشیییکیل مولکول آب شیییرخود  Hیا از طریق  OHآمینواسییییدها از طریق 

 کنند.هیدروژن را آزاد می

 ها:بررسی سایر گزینه
سیدی1 صیت ا سیل با خا ساختار خود دارای گروه کربوک سیدها در  سیاگرچه آماند. ( تمامی آمینوا  یانواع گوناگون عتیدر طب دهاینوا

 روند.یها به کار منیدر ساختار پروتئ آنها نوع از 20اما فقط دارند 

خود برای تولید مولکول آب، تنها در تشکیل یک پیوند پپتیدی شرکت  H( آخرین آمینواسید یک زنجیره ضمن آزادسازی یک اتم 3و2

 کند نه پیوندها!می

 توجه داشته باشید که آخرین آمینواسید یک زنجیره دارای گروه کربوکسیل آزاد است.
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ساختار آن ینیپروتئ نیاول سا که  صویر  بود. نیوگلوبیمشد  ییشنا همانطور که در ت

های پیوند پپتیدی بین اتمها، کنید، در سیییاختار اول پروتئینالف مشیییاهده می-17

 شود. نیتروژن و کربن دو آمینواسید مجاور هم تشکیل می

 ها:پاسخ سایر گزینه
شکل 1 شاهد-17( همانطور که در  سی م کنید، اتم هیدروژن متصل ه میب کتاب در

کند بلکه میان اتم به کربن مرکزی، در تشیییکیل پیوندهای هیدروژنی شیییرکت نمی

ماندۀ گروه کربوکسیل پیوند هیدروژنی ماندۀ گروه آمین و اکسیژن باقیهیدروژن باقی

 برقرار است. 

سوم، تاخوردگ( 2 ساختار  ها نیدهد و پروتئیم رخ ها چیصفحات و مارپ شتریب یدر 

 R یصیییورت که گروه ها نیاسیییت؛ به ا زیگر آبی هاسیییاختار در اثر برهم کنش نیا لی. تشیییکندیآیدر م یمتفاوت یهابه شیییکل

 نه اینکه از یک دیگر دور شوند! معرض آب نباشند در تا شوندیم کینزد گریکدیبه  زند،یگرکه آب ییدهاینواسیآم

 پپتیدی دارد پس این پروتئین فاقد ساختار چهارم است.( میوگلوبین تنها یک زنجیرۀ پلی3

 ساختار آمینواسیدها     

 گروه آمین      
      (NH2  ) 

 در ساختار آن فقط پیوند یگانه وجود دارد.   دار که در هر نوع آمینواسید وجود دارد.  بخش نیتروژن

شرکت ( 2( و هیدروژنی )سطح  Hز دست دادن ا – 1در ایجاد پیوند پپتیدی ) سطح
 دارد.  

یک گروه آمین آزاد حداقل پپتیدی در هر زنجیره پلی
 داریم. 

 گروه کربوکسیل
  (COOH  ) 

 گانه است.  2نوع اتم و دارای پیوند  3در ساختار خود  بخش فاقد نیتروژن که در هر نوع آمینواسید وجود دارد.  

( شرکت 2ی )سطح ( و هیدروژن OHز دست دادن ا – 1در ایجاد پیوند پپتیدی )سطح
 دارد. 

یک گروه کربوکسیل حداقل  پپتیدیدرهر زنجیره پلی
 آزاد داریم. 

   
 Rگروه      

 دهی پروتئین موثر است . هر آمینواسید، در شکل Rدر آمینواسیدهای مختلف، متفاوت است و ماهیت شیمیایی گروه 

 دوست باشد.   گریزی ، یونی یا آبدارای خاصیت آبممکن است  دهد.  های منحصر به فرد میبه آمینواسید ویژگی

 تواند در پیوندهای اشتراکی و غیراشتراکی )آب گریز ، یونی و هیدروژنی( شرکت داشته باشد. شود و میوارد پیوند می 3در سطح 

 طرف رشته قرار دارند.   2رت یک درمیان و درای به صودر خارج از محور میانی قرار دارند و در ساختار صفحه Rهای در ساختار مارپیچ، گروه
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 .شودیم نیپروتئ در ساختار اول رییموجب تغ گاهیهر جادر  دینواسیآم رییتغ

 ها:بررسی سایر گزینه
ها نیساختار دوم در پروتئ لیمنشأ تشک وندهایپ نیبرقرار شود. ا یدروژنیه یوندهایتواند پیمی دیپپت یپل رهیاز زنج ییهابخش نیب( 1

 .است یاو ساختار صفحه چیساختار مارپ دو نمونه معروف آنهاشوند. یم دهیصورت د چند که به هستند

شکل بردن یپ یهااز راه یکی( 2 ستفاده از پرتوها نیپروتئ به  ست کسیا یا صاوا ستفاده از ت صل ری. با ا  گر،ید یهاآن و روش از حا

اتم را  هر گاهیجا یبرند که در آن حتیم یپ ها نیپروتئ یسیییاختار سیییه بعد به نیمحقق

 توانند مشخص کنند.یم

کنید، در سیییاختار مارپیچی یک زنجیره، ( همانطور که در تصیییویر مقابل مشیییاهده می4

 اند. آمینواسیدهای اول و آخر در تشکیل پیوند هیدروژنی شرکت نکرده

هیدروژن از گروه آمین  اتمپیوند هیدروژنی بین اکسیژن از گروه کربوکسیل یک آمینواسید با 
 شود.  آمینواسید دیگر، تشکیل می

مانده از گروه آمین چهارمین آمینواسید بعد از خود مانده از گروه کربوکسیل یک آمینواسید با اتم هیدروژن باقیدر ساختار مارپیچی اکسیژن باقی
 دهد.      پیوند هیدروژنی تشکیل می

 ای است.                                                                                                      وندهای هیدروژنی تشکیل شده در ساختار مارپیچی بیشتر از ساختار صفحهدر تعداد آمینواسید معین، تعداد پی
مًا  همه آمینواسیدها در تشکیل این پیوند شرکت ندارند. شود اما لزوها فقط پیوند هیدروژنی تشکیل میدر ساختار دوم هر پروتئین بین آمینواسید

 باشد.            ای نمیها فقط به دو شکل مارپیچی و صفحهساختار دوم پروتئین
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 فقط مورد ب صحیح است.

سوال ویژگی همۀ  شید که متن  شته با ضوع توجه دا سوال باید به این مو شده در یاختهآنزیمبرای حل این  صلی غدد های تولید  های ا

 ها بسنده نکنید.های ترشح شده از این یاختهخواهد و فقط به آنزیممعده را از شما می

 بررسی موارد:
یز هایی از جنس رِنا ندار آنزیمهای هسییتهیاختهها پروتئینی هسییتند نه همۀ آنها! توجه داشییته باشییید که در تمامی الف( بیشییتر آنزیم

 شود.ساخته می

ش میآنزب(  ساختار خود بخ ش فعال گاهیفعال دارند. جا گاهیبه نام جا یها در  ص یبخ صا ست که پ میدر آنز یاخت ماده در آن قرار  شیا
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 ایجاد میشود برای تثبیت ساختار سوم   Rدر ساختار سوم بین گروه های  یونی 

 ایجاد میشود در واقع منشا ایجاد ساختار سوم است  Rدر شکل گیری ساختار سوم بین )برخی (گروه های  آب گریز 

 کند. شود و الگوهایی تکراری ایجاد میهای آمین و کربوکسیل ایجاد میاین پیوند منشا ساختار دوم است و بین گروه 2سطح  هیدروژنی 

 می باشد  Rهای در ساختار سوم برای تثبیت ساختار ایجاد میشود و بین گروه  3سطح 
   

   
   

   
   

ی 
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ا

 

  

 شود و نوعی پیوند اشتراکی غیر پپتیدی است )خارج از کتاب مثل: دی سولفیدی( ایجاد می Rبرای تثبیت ساختار سوم بین گروه های   3ساختار 

 
 

  1ساختار 

 گیرد ا شکل میهای آمین و کربوکسیل آمینواسیدهگیری ساختار اول به دلیل پیوند پپتیدی است که بین گروهشکل
 در زنجیره پلی پپتید ،در اولین آمینواسید گروه آمین و در آخرین آمینواسید کربوکسیل در پیوند پپتیدی شرکت ندارند  

 ریبوزوم و توسط آنزیمی غیرپروتئینی.   Aدر جایگاه  نوعی واکنش سنتز آبدهی است )مصرف انرژی/ تولید آب(  ایجاد   

  
 تجزیه  

  . گیردواکنش هیدرولیز است )تولید انرژی/ مصرف آب( که توسط پروتئازها و اسید معده صورت مینوعی 
)محل  در  بدن انسان تجزیه آن در معده )بخش کیسه ای لوله ( به صورت ناقص صورت می گیرد ولی در روده باریک

 و روده  اصلی گوارش و جذب( به صورت کامل صورت می گیرد توسط پروتئازهای پانکراسی
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  شوند.از یاخته به فضای بیرونی ترشح نمیکنند هایی که درون یاخته فعالیت میج( آنزیم

س نهیبه pHمثالً  ند؛یگویم نهیبه pHرا دارد که به آن  تیفعال نیربهت ژهیو pH کیدر  میهر آنزد(  ست 2 حدود نیپپ . اما همانطور ا

 کنند.فعالیت نمی 2برابر  PHهای داخل یاخته در شوند و آنزیمها از یاخته خارج نمیکه اشاره کردیم، همۀ آنزیم

 

 ترکیبی(-سخت-121) 3پاسخ: گزینه  137

اما باید توجه داشته باشید که این  است. نیوزیم و نیاکت یعنی گریکدی یرو نیدو نوع پروتئ یرکت لغزشاز ح یناش هاچهیماهانقباض 

های جانوری دارای توانایی تقسیییم، برای تقسیییم سیییتوپالسییم ای وجود ندارند بلکه تمامی یاختههای ماهیچهها فقط در یاختهپروتئین

پمپ  نیاسیم هستند. پتا-های بدن انسان دارای پمپ سدیمها نیاز دارند. تمامی یاختهخود به کمربندی انقباضی از جنس این پروتئین

 هم دارد. یمیآنز تیکند و فعالیرا در عرض غشا جابه جا م میو پتاس میسد یهاونی

 ها:بررسی سایر گزینه
 ود هستند.اکسیژن مورد نیاز خای دارای پروتئین میوگلوبین برای ذخیرۀ های ماهیچه( تنها یاخته1

 صادق است.ای های ماهیچه( این ویژگی، فقط برای یاخته2

 اند پس از یک ژن خاص دارای چندین نسخه هستند.های ماهیچۀ اسکلتی، دارای چندین هسته( یاخته4

-متصل می Zهای نازک بوده و از یک طرف به خط رشته ۀدهندپروتئین اکتین تشکیل ①  اکتین

 گیرد )در حالت استراحت ماهیچه(قرار می Zین در بخش روشن مجاور خط بیشتر طول اکت ② .باشد
 . شوندها به درون سارکومر کشیده میاین رشته ③

های نازک بوده های ضخیم است که در بین رشتهرشته ۀدهندپروتئین میوزین تشکیل ①  میوزین
که در طی انقباض سبب دارای سرهایی برای اتصال به اکتین هستند   ②. متصل نیست Zو به خط 

زنجیره تشکیل شده که به دور هم پیچ  2هر مولکول میوزین از  ③شوند.حرکت دادن اکتین می
 سر خود حالت برآمده دارند )سرهای میوزین(   2خورده )دم میوزین( و در 

ای از جنس اکتین و گی حاصل انقباض حلقهشود. این فرورفتهای جانوری تقسیم سیتوپالسم با ایجاد فرورفتگی در وسط آن شروع میدر یاخته
 یازدهم(  6)فصلگیرد و به غشاء متصل است. میوزین است که مانند کمربندی در سیتوپالسم قرار می
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 بزاق و لوزالمعده، الزیآم. کندهای غذایی در بدن انسییان را آغاز میآنزیم آمیالز بزاق، با اثر بر روی نشییاسییته گوارش شیییمایی مولکول

 ها قابلیت جذب ندارند.که این مولکول دنکنیم لیتر تبددرشت یهابه نام مالتوز و مولکول یدیساکاریرا به د نشاسته

 ها:بررسی سایر گزینه
سپس با وارد نکنیم جادیا غشا در یمنفذ نیبه نام پرفور ینیبا ترشح پروتئکشنده  Tهای های کشندّ طبیعی و لنفوسیت( یاخته1 د. 

ای دیگر ای دیگر تولید و در یاختهها در یاخته. پس این آنزیمشودیم اختهیشده  یزیرباعث مرگ برنامه اخته،یبه درون  یمیکردن آنز

 کنند.فعالیت می

صرف می2 سید، کربنیکادیکند و با ترکیب آن با مولکول کربن( آنزیم انیدرازکربنیک در طی فعالیت خود مولکول آب م سید تولید ک ا

 ست.کند. این آنزیم فاقد توانایی آبکافت نوعی پیوند اشتراکی امی

ای سییازی نوعی واکنش در خارج از فضییای یاختههای رودۀ باریک، منجربه کاهش انرژی فعالهای موجود روی غشییای یاخته( آنزیم3

 اند.ها از یاخته به خارج ترشح نشدهشوند اما این آنزیممی
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ساز مطرح م یبدن موجود زنده که با عنوان کل انجام واکنش ها در ضور آنزیسوخت و شتر آنزیمشوندیانجام م میشوند با ح ها از . بی

م از روی اطالعات ژنی هایی که از جنس رِنا هسییتند به طور مسییتقیها از جنس رِنا هسییتند. آنزیماند اما بعضییی از آنزیمجنس پروتئین

 شوند.تولید می

 ها:بررسی سایر گزینه

که به )نه فلزها(  یمواد آل به .دارند  ازیها ننیتامیمثل و یمواد آل ایمانند آهن، مس و  یفلز یهاونیبه  تیفعال یها برامیآنز یبعض( 1

 .ندیگویم میکنند کوآنزیکمک م میآنز

توان گفت که هر آنزیم فقط در یک پس نمی ند؛یگویم نهیبه pHرا دارد که به آن  تیفعال نیبهتر ژهیو pH کیدر  میهر آنز( 2

PH .خاص توانایی انجام فعالیت دارد 

 .دارند یاختصاص ها عملمیشود که آنزیگفته م نیماده خاص مؤثر است. بنابرا شیپ چند ای کی یرو میهر آنز( 3

به دنبال اتصال نوعی آنزیم  ❹شوندآبدهی ایجاد میطی واکنش سنتز ❸پلی مر هستند  ❷د دارای جایگاه فعال هستن ❶ها : همۀ آنزیم
                                                 شوند                                                                                                                         ایجاد می DNAبسپاراز به 

 ها. دهنده در باکتریمراز نیست مثل آنزیم برششکند لزوما نوعی پلیاسترا را میدیهای فسفوهر آنزیمی که پیوند 
 ژن دخالت ندارد مثل هلیکاز  شکند لزوما در فرایند بیانهر آنزیمی که پیوند هیدروژنی را می 
 خودی استتتت یا تبدیل کربنات و یون هیدروژن خودبهکنند. مثاًل تبدیل استتتیدکربنیک به بیشتتترکت میهای بدن ها در بیشتتتتر واکنشآنزیم

 گیرد.( انجام میHCLپپسینوژن به پپسین به کمک اسید )
روی دنا ستتتاخته  ها از آنزیمهمۀ باشتتتند. هم رنا و هم پروتئین، روی دنا ژن دارند؛ بنابراین ها یا پروتئینی هستتتتند و یا از جنس رنا میآنزیم

 شوند.می
 های پروتئینی به کمک آنزیم آنزیمrRNA  و آنزیمrRNA سپاراز تولید می سط آنزیم رناب آنزیم به کمک آنزیم دیگری تولید هر شود؛ بنابراین تو

 شود! می
ی دارد و هم خاصیت نوکلئازی. توانند یک یا چند واکنش را به انجام برسانند. مثاًل دنابسپاراز هم خاصیت بسپارازها میآنزیم 
 ای ستتمی استتت اما اگر به اینکه ماده استتازد. آمونیاک بماده استتتفاده کرده و اوره میآنزیمی در کبد وجود دارد که از آمونیاک به عنوان پیش

یگاه فعال آنزیم، لزومًا مانع پس قرارگرفتن هر مادۀ ستتمی در جا دهد. جایگاه فعال این آنزیم متصتتل شتتود، ستترعت این آنزیم را کاهش نمی
 شود!  فعالیت آنزیم نمی

 پپتیدها دارند، دارای پپتیدها یا دیهایی که در رودۀ باریک توانایی ایجاد آمینواسید را از تجزیۀ پلیآنزیمpH  هستند.  8بهینۀ 
  هر آنزیم درpH  .بهینه خود، بهترین فعالیت را داردpH است.  2حدود  بهینۀ آنزیم پپسین معده 
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امکان اتصال آن  جهیو در نت شود میشکل آنز رییباعث تغتواند یم نیمولکول پروتئ ییایمیش یهاوندیبر پ ریبا تأث طیمح pH رییتغ

 دایپ ریبرگشت ناپذ ای یعیطب ریل غشکباالتر ممکن است  یدما ها در میآنز کند. رییآن تغ تیفعال زانیم وبرود،  نیماده از بشیبه پ

 فعال شوند. ریکنند و غ

 ها:بررسی سایر گزینه
ماده را افزایش دهد. اما باید توجه داشته باشید که در انتهای متن سوال به برخورد آنزیم و پیشتواند ماده می( افزایش دما و پیش1

 توانند باعث افزایش فعالیت طبیعی آنزیم شوند.ه این دو مورد میکند کعوامل کاهش دهندۀ میزان فعالیت طبیعی آنزیم اشاره می

)نه تخریب پیوندهای میفعال آنز گاهیقرار گرفتن در جاتواند با یم کیو آرسن دیانیس مثل طیدر مح یاز مواد سم یوجود بعض( 4و3

 گیرند.ها در جایگاه فعال آنزیم قرار نمیاما باید توجه داشته باشید که کوآنزیم آن شود تیمانع فعال ،موجود در جایگاه فعال(

 پایین فعالیت دارند  pHهایی که در آنزیم
 نوعی پروتئاز(  –شود آنزیم پپسین )در معده از پپسینوژن تحت تاثیر اسید معده و نیز خود پپسین ایجاد می 
 برای فعالیت نیازمند صفرا نیست( –لیپیدهاست  آنزیم شروع کننده گوارش –شود آنزیم لیپاز معده )از سلول اصلی معده ترشح می 
  در تیالکوئید کلروپالست )درون تیالکوئید اسیدی است(   2آنزیم تجزیه کننده آب در فتوسیستم 

 قلیایی فعالیت دارند pHهایی که در آنزیم
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  ها است(  ده گوارش شیمیایی کربوهیدراتشروع کنن –دارای هیدرولیز ناقص است  –آنزیم آمیالز در بزاق )پیش ماده آن نشاسته است 
 باریک ترشح می شوند )پروتئاز های این شیره در پانکراس غیرفعال هستند و در روده فعال میشوند( ۀآنزیم های شیره پانکراس که به رود 

 شوند عواملی که سبب اسیدی شدن مایعات بدن می
   های ایجاد شرایط مناسب برای آنزیم+ های اصلی و کناری اثر دارد لور ترشح و بر سلولاز غدد مجاور پی+ گاسترین )نوعی هورمون پروتئینی

 معده(    

 ( نزیمآ ها و ایجاد محیط نامناسب برای متابولیسم چربی در سلول افزایشبیماری دیابت شیرین) های خون 
 اکسید حاصل از تنفس سلولی هوازی با آب واکنش که کربن دیریتواند عاملی برای اسیدی شدن مایعات بدن باشد به طواختالل در بازدم می

                 شود                                                                                                                          دهد و اسیدکربنیک تولید میمی
  شودلولی بی هوازی با ورود به خون سبب اسیدی شدن خون میاسیدالکتیک حاصل از تنفس س . 

                                                                                      محیط داخلی بدن                                                                                                                pHعوامل موثر در تنظیم 
  انواع گلوبولین ها و هموگلوبین با جذب و انتقال یون ها در تنظیمPH  د                                                                                                                            ننقش دار                       

  در زمان اسیدی شدن خون کلیه ( ترشح افزایشها  +H دهد و در زمان قلیایی شدن خون ترشح را انجام می+H  می کاهشرا                                                                                                                        ).دهد                                                                                                                                                                                                                             
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 فقط مورد ج صحیح است.

 یها میتنظ تا کنندیرا در بدن جانوران ردوبدل م یااختهی نیب یهاامیکه پ نیو انسییول نیتوسیی یاکسیی جمله از هاهورمون شتریب

 .هستند ینیپروتئمختلف در بدن انجام شود، 

 بررسی موارد:

ای کرده و به درون مایع بین یاخته عبور )به روش اگزوسیتوز( ها برای انجام فعالیت خود از غشای یاختۀ سازندۀ خودهورمون همةالف( 

 شوند.وارد می

 ها یعنی آمینواسیدها، پیوند پپتیدی وجود ندارد.ب( توجه داشته باشید که درون واحدهای سازندۀ پروتئین

 وند.شای از دِنا( تولید میهای ویژهها توسط اطالعات ژنی)قسمتها پروتئینی هستند که این نوع از هورمونج( بیشتر هورمون

 دهند.های مختلف انتقال میای را در جهت تنظیمیاختههای بینها)نه بیشتر آنها( پیامد( همۀ هورمون
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سالم، منتقل می97بخش اعظم اکسیژن )  سان  ست که  ینیپروتئ ن،یهموگلوبشود. درصد( توسط هموگلوبین در بدن یک ان از چهار ا

. پس این پروتئین دارای ساختار به نام هِم متصل است ینیرپروتئیگروه غ کیشده است. هر رشته، به  لیتشک یدیاسنویآمۀ ریزنج

توان گفت که در شییود، میهای آن پیوندهای اشییتراکی و یونی ایجاد میچهارم اسییت و از آنجا که در سییاختار سییوم هر یک از زنجیره

 شوند.می ساختار چهارم آن نیز این پیوندها مشاهده

 ها:برریی سایر گزینه

س( 1 ست که م یگریمولکول د د،یکربن مونوک شود با ا نیتواند به هموگلوبیا صل  شد،  یوقت تفاوت که نیمت صل  سانمت جدا  یبه آ

 .است ژنیاکس همان محل اتصال ن،یمولکول به هموگلوب نی. محل اتصال اشودینم

های درصد وارد گویچه 93شود و درصد به صورت محلول در پالسما منتقل می 7ون، اکسید وارد شده به خدیدرصد کربن 100( از 2

اکسید وارد شده دیدرصد کربن 23توان گفت بیش از شود پس میدرصد آن به هموگلوبین متصل می 23این میزان شود. از قرمز می

 شود.های قرمز)نه خون( توسط هموگلوبین منتقل میبه گویچه

 بیترت ره،یاز نوع بتا است. هر نوع زنج رهیو دو زنج آلفا از نوع رهیشده است. دو زنج لیتشک یدیپپت یپل ۀریاز چهار زنج نیهموگلوب( 3

 .ندیآیدر م چیشکل مارپدر ساختار اول دارند. در ساختار دوم به  را دهاینواسیاز آم یخاص
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از  ییهاممکن اسییت مولکول یاصییل یها عالوه بر دِناوتیپروکاریوکاریوتی دارای بیش از یک مولکول دِنا هسییتند. همچنین های یاخته

شند. اطالعات ا (دیپالزم) َسکیبه نام د گرید ییدِنا شته با  شیافزا بدهد مانند یباکتر را به یگرید یهایژگیتواند ویها ممولکول نیدا

های یوکاریوتی های پروکاریوتی نیز مانند یاختهتوان گفت که یاختهپس می ها. (کیوتیب یآنت)سیییتیدر برابر پادز یمقاومت باکتر

 دارای بیش از یک مولکول دِنا باشند. توانندمی

های وراثتی خود را بدون تقسیم یاخته به یاختۀ د مولکولتواننهای پروکاریوتی میهمانطور که در آزمایش گریفیت مشاهده شد، یاخته

 منتقل کنند. دیگر

 ها:بررسی سایر گزینه
 یدر هر فام تن به صورت خط دِنا شوندیو جانوران را شامل م اهانیقارچ ها، گ ان،یآغاز یعنیموجودات زنده  هیها که بقوتیوکاریدر ( 1

 همراه آنها قرار دارند. ها هستندستونیآنها ه نیترمهم ها کهنیاز پروتئ یاست و مجموعه ا

 هموگلوبین                                               میوگلوبین                                                   

 نوعی پروتئین درون سلولی  ( 1
 در ستوپالسم سلول ماهیچه ای اسکلتی و قلبی قرار دارد( 2
 ) سلول مذکور می تواند چند 

 ای باشد یعنی از هر کروموزوم چند نسخه داشته باشد ( هسته
  تنفسی/ گیرنده نهایی الکترون در تنفس گاز اکسیژن )نوعی گاز ۀ  در ذخیر ( 3

 هوازی( نقش دارد. سلولی
  .باشداز تار تند می بیشترای کند مقدار آن در تار ماهیچه (4
  /سطح سومپلی پپتیدی ساخته شده است. )سطح نهایی:  ۀاز یک رشت( 5

 در ساختار خود
 دارد(  گریز راآبهای کنشبرهمپپتیدی، هیدروژنی و پیوندهای قطعاً  
 پروتئینی که ساختار آن کشف شده است.  اولین( 6
 اتم( متصل 2و به یک مولکول اکسیژن )دارد یک گروه هم و یک اتم آهن ( 7
  .شودمی 
 دارای یک ابتدای آمین و یک انتهای کربوکسیل است ( 8
 . مشابه ساختار زنجیره آلفای هموگلوبین است.  9
  . استقرمزته !!!! رنگ آن  (10
 سلول  هرآن در  ۀدر تولید آن یک ژن دخالت دارد. )ژن رمزکنند( 11

 شود( ای بیان میوجود دارد اما فقط در سلول ماهیچه دار بدنهسته
 گیرد.صورت می 2رنابسپاراز توسط ۀ آنرونویسی از ژن رمزکنند( 12
 میوگلوبین افزایش یافته پس ۀبا ورزش، رونویسی از ژن رمزکنند( 13

 ین پروتئینتولید ا 
 تحرکمثاًل در تبدیل تارهای نوع تند به کند در افراد کم یابد.افزایش می نیز  
  در اثر ورزش!  

 کند.شکل سه بعدی آن تحت تاثیر پروتئازها تغییر می( 14
 

 (  نوعی پروتئین درون سلولی 1
 در سیتوپالسم گلبول قرمز بالغ وجود دارد )سلول مذکور بدون هسته بوده و( 2
 فقط تنفس سلولی  

 هوازی دارد( بی
  ؛ % کربن دی اکسید 23اکسیژن و  % 97در حمل گاز های تنفسی ) ( 3

 ( وشودگازی که سبب تغییر رنگ محلول آب آهک به شیری رنگ و محلول برم تیمول بلو به زردرنگ می
  . خون نقش دارد به آن( H+) از طریق اتصال  Hp تنظیم 
  .نوع متفاوت است 2لی پپتیدی از پ ۀزنجیر  4دارای ( 4
  .های پلی پپتیدی در سطح دوم به شکل مارپیچ هستندزنجیره( 5
 جهش )جانشینی از نوع دگرمعنا( سبب تغییر در نوع آمینواسیدهای این پروتئین( 6
 شود. شکل میخونی داسیبه بیماری کم شود و منجر می 
 . شودتغییر شکل گلبول قرمز می تغییر شکل هموگلوبین )به دنبال جهش( سبب (7
 + مونواکسید کربن+  اکسیژن . موارد زیر به هموگلوبین توانایی اتصال دارند: 8
 (H+)یون هیدروژن +  اکسید کربندی 
 ابتدای آمین است.  4انتهای کربوکسیل و  4دارای ( 9
  . استقرمزته !!!! رنگ آن ( 10
  د. بیش از یک ژن دخالت دار در تولید آن ( 11
  گیرد.صورت می 2رونویسی از ژن رمزکنندۀ آن توسط رنابسپاراز ( 12
   . شوددر مغز قرمز استخوان درون گلبول قرمز نابالغ تولید می( 13
 صفرا از بدن  به کمکروبین تولید و در مسیر تجزیه و دفع آن در کبد بیلی( 14

 شود. دفع می
 به غلظت این گازها  2COو  2O میل ترکیبی هموگلوبین برای ترکیب با( 15

 بستگی مستقیم دارد.  
 می باشد  COدارای میل ترکیبی باالیی برای ترکیب با ( 16
 کند.  بعدی آن تحت تاثیر پروتئازها تغییر میشکل سه( 17

 متصل می شود  گازهایی که به آن تعداد اتم آهن  محل        تعداد هم ساختار نهایی     چند نوع رشته   تعداد رشته  

 فقط اکسیژن )یک مولکول یا دو اتم اکسیژن(    1       سلول ماهیچه   1     سوم             1           1      میوگلوبین

           CO  /2COاتم اکسیژن( /  8مولکول یا  4اکسیژن ) 4       گلبول قرمز     4     چهارم          2           4     هموگلوبین
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ای و خطی هستند رشتهاسید تکریوتی در سیتوپالسم خود دارای رِنا هستند. رِناها نوعی نوکلئیکهای یوکاریوتی و پروکا( همۀ یاخته2

 ه باشند.های مختلف خود قطر متفاوتی داشتتوانند در بخشبازها در ساختار خود، میکه به علت نبود جفت

شییوند. همانند  یاز هم باز م دِنا دو رشییته گاهیجا نیخود دارند. در ا یدر دِنا یآغاز همانندسییاز گاهیجا کیها فقط وتیاغلب پروکار( 4

سازوتیوکاری ساز کی از یعنیوجود دارد؛  زیها نیدر باکتر یدو جهت یها، همانند تا  ابدی یشروع و در دو جهت ادامه م ینقطه همانند

 .ابدی انیپا یو همانندساز دهیرس گریهمد به
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 زین توپالسمیسبر هسته در  عالوه ها وتیوکاری. در ندیگویم یاهسته یِدِنا درون هسته قرار دارد که به آن دِنا شتریبها در یوکاریوت

 سییهیو د ی(توکندریم) زهیدارد در راک یحلقو از دِنا که حالت نوع نی. اندیگویم یتوپالسییمیسیی یدِنا وجود دارد که به آن دِنا یمقدار

 شود.یم دهید (پالست)
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ها در ر این یاختهکند. از آنجا که بیشییتر مولکول دِنا دهای دِنای یک یاختۀ یوکاریوتی سییوال میمتن سییوال در مورد بعضییی از مولکول

وع از دِنا حلقوی است. ندارند. این  ها قراراین یاخته هایبعضی از آنها در سیتوپالسم و درون راکیزه گفتتوان هسته قرار دارند، پس می

 شود.می فسفات مشاهده-در دِنای حلقوی به تعداد نوکلئوتیدها باز آلی وجود دارد و دو برابر تعداد نوکلئوتیدها پیوند قند

شید:  شته با شا-پیوند قند در یک مولکول دِنا دو نوعتوجه دا سفات م سفات موجود در هر نوکلئوتید و ف-شود. یک پیوند قندهده میف

 د مجاور!ایجاد شده میان قند یک نوکلئوتید و فسفات نوکلئوتی فسفات-پیوند قند دیگری

 ها:بررسی سایر گزینه
سل دری اطالعات وراثت( 1 سل د یدِنا قرار دارد و از ن سازمانده ییعات در واحدهااطال نیشوند. ایمنتقل م گریبه ن اند. شدهی به نام ژن 

همۀ دِناها )نه فقط بعضییی از آنها(ی موجود در  .نجامدیب دیپپت یپل ایرِنا  دیتواند به تولیآن م انیاز مولکول دِنا اسییت که ب یژن بخشیی

 دارای ژن هستند. های بدن انسانیاخته

ا توسییط سییاختارهای غشییایی ههای دیوارۀ حبابکهای دِنای یاختهمولکول همة( 2

 اند.)هسته یا راکیزه( احاطه شده

در  OHکند اما دِناهای حلقوی فاقد ( این گزینه در مورد دِناهای خطی صییدق می3

 ساختمان قند خود هستند.
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 فقط مورد ج صحیح است.

 ه دِنای اصلی آن نوعی دِنای حلقوی است.جاندار مورد مطالعۀ ایوری، استرپتوکوکوس نومونیا بود ک

 بررسی موارد:
نا در هر جفتالف(  قۀ آلی نیتروژن 5باز از یک مولکول دِ نه حل قۀ آلی) باحل ید دارای  قۀ آلی دار( وجود دارد. نوکلئوت ز پورینی )دو حل

نی)یک حلقۀ آلی متعلق به باز و یک حلقۀ آلی متعلق به باز و یک حلقۀ آلی قند( و نوکلئوتید مکملش که نوکلئوتید دارای باز پیریمیدی

 nنوکلئوتید  nبازها)نصف نوکلئوتیدها( خواهد بود یا به عبارتی دیگر برای برابر تعداد جفت 5های آلی قند( است. پس تعدادحلقه
5

2
   

اسیییت. پس در هر صیییورت تعداد فسیییفات در یک مولکول دِنای حلقوی دو برابر تعداد کل نوکلئوتیدها -همچنین تعداد پیوندهای قند

 فسفات خواهد بود.-از تعداد پیوندهای قند بیشهای آلی در یک مولکول دِنای حلقوی حلقه

ب( تعداد بازهای پورینی و پیریمیدینی در یک مولکول دِنا با یکدیگر برابر و برای هر کدام به تعداد نصیییف نوکلئوتیدها اسیییت. پس 

شت :  توان برای بازهای یک مولکول دِمی نا این رابطه را نو
𝐴+𝐺

𝐶+𝑇
از آنجائیکه در یک مولکول دِنا تعدادبازهای آدنین برابر تیمین و  1 =  

ست می سیتوزین برابر گوانین ا سازی کرد:  توان معادلۀ باال تعداد بازهای  را به این صورت معادل 
𝐴+𝐶

𝐺+𝑇
پس در مولکول دِنا تعداد  1 =  

 است. برابرجموع بازهای آدنین و سیتوزین بازهای پورینی با م

نا تعداد بازهای تک ای نصیییف تعداد نوکلئوتیدها اسیییت اما تعداد پیوندهای میان قند و باز به تعداد کل حلقهج( در یک مولکول دِ

 نوکلئوتیدها است.
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های است. همچنین تعداد بازهای آلی)نه حلقهر استر با تعداد نوکلئوتیدها برابد( در یک مولکول دِنای حلقوی، تعداد پیوندهای فسفودی

 آن( در یک مولکول دِنا برابر با تعداد نوکلئوتیدهای آن دِنا است.
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ضییلعی هسییتند که از طریق این ای( دارای یک حلقۀ شییشحلقهبا توجه به شییکل مقابل، بازهای آلی پیریمیدینی)تک

ها به طور حتم یک باز آلی پورینی)دوحلقه کنند. بازز مکمل خود پیوند هیدروژنی برقرار میحلقه با با ای( مکمل آن

ست که صال دارد پس از طریق حلقۀ ششاز طریق حلقۀ پنج ا ضلعی خود با باز مکمل خود پیوند ضلعی خود به قند ات

 کنند.برقرار می

 ها:بررسی سایر گزینه
 ، بازهای آلی پورینی از طریق حلقۀ پنج ضلعی خود به قند متصل هستند.( همانطور که اشاره شد1

شته دِنا را در مقابل هم نگه م نیب یدروژنیه یوندهایپ( 2 ص به جفت بازها نیب وندهایپ نیدارد. ا یبازها، دو ر شک یصورت اختصا  لیت

  شود.یم لیتشک یشتریب یدروژنیه وندیپ Tو  Aنسبت به  Gو  C نیب. ندیگو یمکمل م یجفت بازها بازها نیشوند. به ایم

شاهده می3 شکل مقابل م صل ای نیز دو حلقۀ پنجبازهای آلی دو حلقهکنید، در ( همانطور که در  ضلعی به یکدیگر مت شش  ضلعی و 

 هستند.
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. همانطور که شودیجام متن اننقطه در هر فام نیدر چند یها، آغاز همانندسازوتیوکاریدر 

شاهده می شکل مقابل م شتر از جایگاهکنید تعداد جایگاهدر  سازی بی های های آغاز همانند

ها وتیاغلب پروکارپایان همانندسازی)نقاط مشخص شده با رنگ زرد( است. در صورتی که 

 یها، همانندسازوتیوکاریشوند. همانند یاز هم باز م نادِ دو رشته گاهیجا نیخود دارند. در ا یدر دِنا یآغاز همانندساز گاهیجا کیفقط 

و  دهیرسییی گریتا به همد ابدی یشیییروع و در دو جهت ادامه م ینقطه همانندسیییاز کی از یعنیوجود دارد؛  زیها ن یدر باکتر یدو جهت

  عداد جایگاه آغاز و پایان برابر است.ها به علت حلقوی بودن دِنا، ت. توجه داشته باشید که در همۀ پروکاریوتابدی انیپا یهمانندساز

 ها:بررسی سایر گزینه
 دینوکلئوت مکملی ۀگردد و رابطیاستر، برم یفسفود وندیهر پ یدِنابسپاراز پس از برقرار میآنزها، ها همانند همۀ باکتری( در یوکاریوت1

 دهد.یآن قرار م یدرست را به جا دیبرداشته و نوکلئوتاشتباه باشد آن را  اگر اشتباه؟ ای است درست آن ۀکند که رابطیم یرا بررس
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 پردازند.های جدید میآنزیم دِنابسپاراز به ساخت رشته همانندسازی دوها در هر دو راهی( در تمامی یاخته3

 شوند.های هلیکاز از یکدیگر دور شده و منجربه جداسازی دو رشتۀ دِنای اولیه میها نیز آنزیم( در باکتری4

 

 

 مفهومی(-سخت-121) 4پاسخ: گزینه  148

 با توجه به شکل مقابل، در صورتی که همانندسازی دِنا به صورت :

نیمه حفاظتی باشد: پس از دور اول دو مولکول دِنا با چگالی متوسط و پس از دور دوم همانندسازی،  -1

دیگر دارای چگالی سبک چهار مولکول دِنا تولید خواهد شد که دوتای آن دارای چگالی متوسط و دوتای 

 خواهند بود.

حفاظتی باشد: پس از دور اول دو مولکول دِنا یکی با چگالی سبک و دیگری با چگالی سنگین  -2

و پس از دور دوم همانندسازی، چهار مولکول دِنا تولید خواهد شد که یکی از آنها دارای چگالی 

 سنگین و بقیه دارای چگالی سبک خواهند بود.

ظتی باشد: پس از دور اول دو مولکول دِنا با چگالی متوسط و پس از دور دوم چهار غیر حفا -3

 تولید خواهد شد. تر نسبت به دور اولمولکول دِنا با چگالی کمی سبک

 محصور نشده غشا در آنها وراثتی های مولکول

 شوندمی هاباکتری یهمه شامل 

ها ایهستهپیش 

 ها()پروکاریوت

 است حلقوی ایدِن مولکول یک صورت به اصلی تنفام

 دارد قرار سیتوپالسم در 

 غشای یاخته متصل است. به 

 باشند داشته )پالزمید(  دیسَک نام به دِنای دیگر از هاییمولکول اصلی دِنای بر عالوه است ممکن

 بدهد باکتری به را های دیگریویژگی تواند می هامولکول این اطالعات

 .ها بیوتیک آنتی ربراب در باکتری مقاومت افزایش مانند

 دارد قرار دِنا از بخش خاصی در نقطه این

 دارند خود دِنای در همانندسازی آغاز جایگاه یک فقط اغلب
 .شوند می باز هم از دِنا رشته دو جایگاه این در

 جهتی دو ها همانندسازییوکاریوت همانند

  دارد وجود نیز هاباکتری در

 سازی پایان یابد.یابد تا به همدیگر رسیده و همانندجهت ادامه می دو در و شروع مانندسازیه نقطه یک از یعنی در باکتری،
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حال با توجه به نتایج آزمایش مزلسون و استال، از آنجائیکه پس از دور اول و با گریزانۀ  

توان گفت که پس از این دور، شکیل شد، میلوله، تنها یک نوار در وسط لوله ت

 مانند.میهمانندسازی حفاظتی رد شده و دو طرح نیمه حفاظتی و غیر حفاظتی باقی

و از آنجائیکه پس از دور دوم و پس از گریزانۀ لولۀ آزمایش، دو نوار در لوله یکی در باال 

 شود.د میو دیگری در میانه تشکیل شد، در این دور، طرح غیرحفاظتی نیز ر

بندی : در آزمایشات مزلسون و استال، پس از دور اول طرح همانندسازی پس برای جمع

 حفاظتی رد شد و پس از دور دوم طرح همانندسازی غیرحفاظتی رد شد.

در آزمایش مزلسون و استال، پس از دور اول دو مولکول دِنا با چگالی متوسط که در 

( و پس از دور 1بودند )رد گزینۀ  N14یگر دارای و در رشتۀ د N15یک رشتۀ خود دارای 

دوم، چهار مولکول دِنا تولید شد که دوتای آنها دارای چگالی متوسط و دوتای دیگر در 

 بودند. N14هر دو رشتۀ خود دارای 
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سه حلقنوکلئوتیدها می شد یک حلقۀ آلی مربوط توانند دارای دو یا  شند. اگر نوکلئوتید دارای باز پیریمدینی با ساختار خود با ۀ آلی در 

ای( باشییید، آن کربنه بوده و حلقۀ آلی دیگر متعلق به باز آلی اسیییت و در صیییورتی که نوکلئوتید دارای باز پورینی)دو حلقهبه قند پنج

 حلقۀ آلی خواهد بود.نوکلئوتید در مجموع دارای سه

 ها:سی سایر گزینهبرر
خواهد این گزینه درست نیست زیرا نوکلئوتیدهای دارای ( از آنجائیکه متن سوال ویژگی مشترک همۀ این دسته از نوکلئوتیدها را می1

 و حلقۀ آلی دارند و لفظ حداقل برای آنها درست نیست.باز پیریمیدینی فقط د

 نیآدن دیمثال نوکلئوت یبرا برعهده دارند. اختهیدر  زین یگرید یاساس یهاا نقشعالوه برشرکت در ساختار دِنا و رِن دهاینوکلئوت( 2

اما باید  کند.یمختلف از آن استفاده م یهاتیدر فعال اختهی است و اختهیدر  یانرژ جیبه عنوان منبع را (فسفات یتر نیآدنوز) ATPدار

تمامی نوکلئوتیدهای شوند. پس ( تبدیل میADPوتیدهای دو فسفاته )توجه داشته باشید که این نوکلئوتیدها در صورت مصرف به نوکلئ

 فسفاته نیستند.درون یاخته سه

حامل الکترون را بر  نقشی ااختهیفتوسیینتز و تنفس  یندهایشییوند که در فراوارد  ییهادر سییاختار مولکولتوانند می دهاینوکلئوت( 4

های توسیییط آنزیم ها. نوکلئوتیدهای موجود در این مولکولعهده دارند

 گیرند.شوند و در ساختار ژن قرار نمیبسپارازی مصرف نمی
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دار را نهیپوش یهاباکتری ۀعصارایوری و همکارانش در طی سه آزمایش مختلف ماهیت مادۀ وراثتی را مشخص کردند. در آزمایش سوم، 

ها، نیها، پروتئدراتیکربوه) یگروه از مواد آل کیکننده بیتخر می. به هر قسیمت، آنزکردند میتقسیاسیتخراج و آن را به چهار قسیمت 

س کینوکلئ ها،دیپیل سپس هر کدام را به مح (دهایا ضافه کردند.  شت حاو طیرا ا ش یباکتر یک اجازه دادند تا  و منتقل نهیبدون پو

صت شد و تکث یبرا یفر صفت و ر شند ریانتقال  شته با شد که در هم. مدا که  یبه جز ظرف ردگییصورت م انتقالظروف  ۀشاهده 

پس باید توجه داشته باشید که حتی در آن سه ظرفی که انتقال صفت صورت گرفت، انتقال سریع  کننده دِنا است. بیتخر میآنز یحاو

 صفت انجام نگرفت.

 ها:بررسی سایر گزینه
یب تخردار کشته شده استفاده شد اما در آزمایش دوم هیچ مولکولی های کپسولریاز عصارۀ استخراج شدۀ باکت( در هر سه مرحله، 1

 نشد.



 62صفحه             2مرحله  -آزمون ماز )دفترچه اختصاصی(           زیست شناسی                           

 نید.کارسال  20008585را به سامانه  20در صورتی که برای ثبت نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز دارید، عدد 

 

کنندۀ مولکول دِنا استفاده نشد، اما فقط در آزمایش دوم بعد از گریزانه با سرعت باال، های تخریبهای اول و دوم، از آنزیم( در آزمایش2

 هایی جداگانه تفکیک شدند.مواد آلی به صورت الیه

ثبات شد که های فاقد پوشینه استفاده شد، اما در آزمایش اول فقط این موضوع ادر هر سه مرحلۀ آزمایش، از محیط کشت باکتری (3

  ها مادۀ وراثتی نیستند اما توانایی دِنا در انتقال صفت اثبات نشد.پروتئین
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 2گزینۀ  :پاسخ 151

 جابجایی فاصلۀ مستقیم مبدا تا مقصد و مسافت طول مسیر طی شده است. :مقدمه 
  ABدر شکل روبرو، مسیر حرکت متحرک را با خط چین و جابجایی آن را با بردار  پاسخ:

 نشان داده ایم. 
 

 چه طول می بینید با هم جمع کنید.  ( هر Lتغییر جهت می دهد. برای محاسبۀ مسافت ) Cفرض کرده ایم متحرک در نقطۀ 
                    است. ABجابجایی فاصلۀ مستقیم 

 

L AC CB   

 x AB   
L=AC+CB=AB+BC+CB=AB+2BC 

BC BC BC m      300 160 2 2 140 70  
 از مکان اولیه اش تغییر جهت می دهد: ACو در فاصلۀ  Cمتحرک در نقطۀ 

   AC AB BC m    160 70 230  
 

 3گزینه  :پاسخ 152

 تفاوتهای سرعت متوسط و تندی متوسط رو می دونی؟ مقدمه:

 

 

 

 کجاست؟ s6اول ببینیم جسم در لحظۀ پاسخ: 

t s t s
av t s

x x xx
v x m

t

 


 
      
 

6 0 6
6

3
2 9

6 0 6
  

xزمان در صورت تست، متحرک ابتدا از مکان  -با توجه به نمودار مکان m0 xبه مکان3 m1  جابجا xدر جهت محور  m2می رود؟ یعنی  5

           می شود.

x x x m-x                1 1 0 5 3 21  

xبه حرکت خود ادامه می دهد، از مکان  xاز اینجا به بعد متحرک در خالف جهت محور  m1 xبه مکان 5 m 9 می رود، یعنیm14  در

t      جابجا می شود.  xجهت محور  خالف sx x x m       2 6 1 9 5 14  

L               را طی می کند: m61مسافت  s6مسیر متحرک ظرف  x x m      1 2 2 14 16  

av
L m

s
t s

  


 16 8
6 3

  

 

 

 

 

 

 

 

 تندی متوسط سرعت متوسط کمیت

 رابطه
x

t

        
        




 

L

t

        
        

 

 نرده ای برداری نوع کمیت

 ش به معنی سکون است(مثبت، صفر )صفرشدن مثبت، منفی، صفر عالمت

 )جابجایی(

 )زمان جابجایی(

 )مسافت(

 )زمان(

C 
B 

A 
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 3پاسخ: گزینه  153

لباس  مقدمه: فرض کنید روی یک مسیر مستقیم به سمت مدرسه حرکت می کنی، یک دفعه متوجه می شی یادت رفته 
و برگشت به معنی  لحظه توقف و برگشت از مسیر اومده! توقف به معنی صفر شدن سرعت بپوشی!! چی کار می کنی؟! یک

 ( تغییر عالمت سرعت2( صفر شدن سرعت 1نه. بنابراین شرط تغییر جهت تغییر عالمت او

 

vلحظۀ تغییر جهت متحرک هم زمان است با صفر شده سرعت و تغییر عالمت آن. پس ببینیم کی پاسخ:  0
 می شه!

 

 

 

 

  
 

 

 

هند سرعت متحرک تا دمطابق شکل )ب( است. هردوی اینها به شما نشان می  vمتحرک مطابق شکل )الف( و جدول تغییر عالمت  t-vنمودار 

tلحظۀ  s در  رو بچسب!!( عالمتیاد شدن سرعت نداشته باش! وده و متحرک خالف جهت محور حرکت می کرده! ) کاری به کم و زمنفی ب 3

 ی دهد. ماز آن سرعت متحرک مثبت می شود و متحرک در جهت محور به حرکت خود ادامه  پسمتحرک یک لحظه توقف می شود و  s3لحظۀ 

  تست زیر را ببین. ؛فرق بذارمان ز  -زمان و مکان -بین معادلۀ سرعت خطر:

xبه صورت SIزمان متحرکی در  -معادلۀ مکان تست: t t  2 2 است. این متحرک در چه لحظه ای )برحسب ثانیه( تغییر  3

 جهت می دهد؟

 گاههیچ( 4 3( 3 2( 2 1( 1

  1پاسخ: گزینه 
مودار از نقطۀ اکسترمم را از رابطۀ معروف زمان متحرک مطابق شکل )الف( است. لحظه عبور ن -نموار مکان

s
b

t
a



2

 حساب کردیم.  

 

 

 

 

s s
( )

t s x ( ) m
 

        


22
1 1 2 1 3 4

2 1
 

tمتحرک تا لحظۀ  s1  در خالف جهت محورx  و بعد از آن در جهت محورx  .حرکت می کند. شکل )ب( مسیر حرکت جسم را نشان می دهد

tر که می بینید متحرک در لحظۀ همان طو s1 مکان(x m 4 ( تغییر جهت می دهد ) در واقع سرعت متحرک در لحظهt s1   صفر و

  تغییر عالمت می دهد.( سپس

 

 

 

 3-  

x(m) 

  

  

4-  
 )ب(

t(s) 

  

3-  3 

(الف)  

t(s) 

x(m) 

3-  3 

-4 

1 

(الف)  
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sاکسترمم هم که از رابطۀ  از  نقطهحظۀ عبور تغییر جهت می دهد. ل t-xمتحرک در نقاط اکسترمم نموار  توجه:
b

t
a



2

به  

 تلف نکنید. x-tدست می آید. پس زمانتون را برای رسم نمودار 

 

 4پاسخ: گزینه  154

زمان در یک بازه برابر سرعت متوسط متحرک در آن بازۀ زمانی و شیب خط مماس  -شیب خط قاطع بر نمودار مکان مقدمه:
 زمان در هر لحظه برابر سرعت در آن لحظه است. -ر مکانبر نمودا

 

 

 

ثابت و هم اندازه با شیب نمودار است. شیب خط مماس بر  Aثابت است. بنابراین، سرعت متحرک  Aبه شکل مقابل نگاه کنید. شیب نمودار پاسخ: 

 Bاست. پس بزرگی سرعت )تندی( متحرک  A( تقریباً موازی  L4)یعنی  t4و سرعت آن متغیر است. خط مماس بر نمودار در لحظۀ  Bنمودار 

 است. Aبرابر بزرگی سرعت )تندی(  متحرک t4در لحظۀ 
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 : شتابدار می گوییم که در آن بردار سرعت متحرک تغییر کند را  حرکتی مقدمه:

 
v

av av
v

a a
t

0
0  

 

( یا تغییر در 2(، تغییر در جهت بردار سرعت )شکل 1تغییر بردار سرعت ممکن است به خاطر تغییر  در اندازۀ سرعت ) شکل 
 ( باشد. 3اندازه و جهت بردار سرعت )شکل 

 

 

 

 

 

یک یک گزینه ها را پاسخ: 

 بررسی می کنیم.

 : اگر متحرک با تندی1گزینۀ 

 .یر می کند و حرکت آن شتابدار استثابت بر مسیر منحنی شکل حرکت کند، جهت بردار سرعت آن تغی

شتاب چنین متحرکی صفر است. رسیدیم به  .ثابت است، هم جهت آن v: وقتی می گوییم سرعت متحرکی ثابت است، یعنی هم اندازۀ 2گزینۀ 

 جواب!

1) change in speed 

but not direction 

40 km/h 

2) change in direction 

but not speed 

3) change in speed     

and direction 

80 km/h 0 km/h 
40 km/h 

40 km/h 

t 

x 

 x  x 
 x 

            

t 
o 

x 

A 
L6 

L5 
L4 

L3 L2 L1 
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ب داریم که سرعت تغییر کند! اگر سرعت به طور یکنواخت تغییر کند، شتاب متحرک ثابت می ماند، مثالً اگر سرعت تای ش: اصالً وقت3گزینۀ 

متحرکی در هر بازۀ زمانی یک ثانیه ای دلخواه
m

s
افزایش یابد، شتاب آن  2 

m

s
 

2
 است. 2

 متحرک در یک لحظه در راستای سرعت آن نباشد.  شتاب  یست، در جهت تغییرات سرعت است. پس می تواند: شتاب در جهت سرعت ن4گزینۀ 
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  a,v,xما به سه کمیت مهم در حرکت شناسی سروکار داریم:  مقدمه:
 رابطۀ این سه کمیت به شکل زیر:

 

 

 

 

 

 

 

شیب خط  .نمودار از راس دورتر باشد، شیب آن بیشتر است نقطه ی روی  ر چهیک سهمی به شکل مقابل است.ه یزمان متحرک -نمودار سرعت

tنمودار در لحظۀ  بر  مماس s  بیشتر از بقیه لحظه های مطرح شده در سایر گزینه هاست.  3

tپس شتاب متحرک در لحظۀ  s  بیشتر از شتاب آن در بقیۀ لحظه هاست. 3
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 قبل از هر چیز به جدول زیر که ویژگی های حرکت با سرعت ثابت در آن فهرست شده توجه کنید. مقدمه:

 

 توضیح رابطه کمیت

a شتاب 0 .چون بردار سرعت ثابت است، شتاب متحرک صفر است 

avv سرعت متوسط v است. دلخواهرک هر لحظه برابر سرعت متوسط  آن در هر بازه زمانی سرعت متح 

x زمان -جابجایی v t   .جابجایی با زمان جابجایی نسبت مستقیم دارد 

x زمان -مکان vt x   مکان تابع درجۀ اول زمان است. 0

 

زمان در حرکت با  -تابع درجۀ اول زمانه، سرعت متحرک ثابته، از مقایسۀ معادلۀ داده شده با شکل کلی معادلۀ مکان xستش سرکاریه! چون تپاسخ: 

xسرعت ثابت ) vt x  می فهمیم سرعت متحرک ثابت و برابر  ( 0
m

s
2  ضریب(tاست و سرعت متوسط در هر بازه ای که شما بگی ) د، ثابت

و
m

s
2 .است 

av av av
m m

v s v
s s

    2 2   

 

 3پاسخ: گزینه 158

x 

 x-tشیب نمودار 

v a 

 v-tشیب نمودار

 a-tنمودار سطح زیر نمودار v-tنمودارسطح زیر 

a ∆x ∆v 

t(s) 

  

1 2 3 

L3 

L2 

L1 
L0 
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vفرض کنید متحرکی با سرعت های ثابت ولی متفاوت مقدمه:  ,v ,2  و ... روی خط راست حرکت کند، در این صورت:  1

av
x x ... v t v t ...x

V
t t t ... t t ...

      
  
      

1 2 1 1 2 2

1 2 1 2
 

av

x x ... v t v t ...L
S

t t t ... t t ...

       
  
      

1 2 1 1 2 2

1 2 1 2
 

 

Lدر شکل زیر فرض کرده ایم متحرک فاصلۀ پاسخ:  AB1  را با سرعت
m

V
s

1 Lرفته و فاصلۀ 100 BC2  را با سرعت

m
V

s
 2  برمی گردد، داریم: 200

 

 

L
L v t L t t

L L
L v t t t

      

      

1
1 1 1 1 1 1

1 1
2 2 2 2 2

100
100

200
2 400

  

 

m
av s

L L
L

L LAC
V

L L Lt t t




    
   



1 1
1

1 2

1 1 11 2

2 2 40
5

100 400 400 

av

L
L L

AB BC m
S

L Lt s
L




   




1
1 1

1 1
1

3
2 2 120

5
400100 400  

طراح تست )خودم!( فاصلۀ طی شده رو داده؟ نداده! چرا نداده؟ ! چون مهم نبوده! یعنی این فاصله هر چی که  تیزباش:
باشه در جواب نهایی تاثیر نداره. پس یک کاری کنیم: خودمون یک عدد دلخواه برای فاصلۀ طی شده انتخاب کنیم. بهتره 

 .400بخش پذیر باشه. مثال  200و  100و فرض کنیم که به اعداد عددی ر 

av

av

L m t t s

L
L t t s

L L m
V

t t s

L L m
S

t t s

1 1 1

1
2 2 2

1 2

1 2

1 2

1 2

400 400 100 4

400
200 200 200 1

2 2
400 200 200

40
4 1 5

400 200 600
120

4 1 5
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A 
B 

C 
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شکل زیر رو ببین! دو اتومبیل سرعت های ثابت  مقدمه:
m m

v , v
s s

   2 12 در  1در یک جهت حرکت می کنند. متحرک  3

ز اتومبیل  m1در هر ثانیه  1رن. پس اتومبیل  جلو می m2در هر ثانیه  2و متحرک m3هر ثانیه  جابجا می شه،  2بیشتر ا

با سرعت  1ساکن و اتومبیل 2درست مثل حالتی که اتومبیل
m

s
 حرکت کند! 1

 

، 2نسبت به اتومبیل  1اصطالحاً می گیم سرعت اتومبیل
m

s
 است: 1

m
v v

s
v             =    1 2 3 2 1  

حاال فرض کنید دو اتومبیل با سرعت های 
m m

v , v
s s

    1 23 در خالف جهت  به سمت هم حرکت می کنند. در این صورت، دو  2

به هم نزدیک می شوند. برای ساده سازی می توانیم فرض کنیم یکی از دو اتومبیل ساکن است و اتومبیل دیگر با سرعت  m5اتومبیل در هر ثانیه 

m

s
 به آن نزدیک می شود. هیچ فرقی بین این وضعیت و واقعیت نیست! 5

 

 

  

m
v v v ( )

s
             =     2 1 2 3 5 

vاگر دو متحرک با سرعت های  نتیجه: ,v2 vدر یک جهت حرکت کنند  1 v v    1 vو اگر دو متحرک با مسیر های 2 ,v2 در خالف 1

vجهت هم حرکت کنند v v    1  است.  2

با سرعت نسبی  Bثابت است و قطار  Aبرای سادگی می توانیم فرض کنیم قطار 
m

s
 Bجلوی قطار به آن نزدیک می شود. از لحظه ای که  20

BLگیرد تا لحظه ای که انتهای آن از جلوی چشمان او عبور می کند، به اندازۀ طول خود ) قرار می Aروبروی یکی از مسافرهای قطار  m 200 

 است.  s10( جابجا می شود. زمان طی این مسافت برابر با 

x v t t t s   =          200 20 10  
 

 

 

 

 تاثیری در جواب نداشت؟ Aشما: یعنی طول قطار

ه، شما هم فقط اخل یک وسیلۀ نقلیه هستی ) حاال اون وسیله هر چی می خواد باشه( قطاری از جلوی چشمات رد می شما: نه! شما فرض کن د

 نگاه می کنی، زمان دیدن قطار به چی بستگی داره؟ جلوتو

 شما: سرعت و طول قطار.

 ندارد. Bتاثیری در زمان مشاهدۀ قطار  Aطول قطار  پس !نه چیزی که ما داخلشیم ،بستگی داره چیز ایول!!!زمان دیدن یک چیز به طول اون ما:

 

 

 

 

 نسبی نسبی

1نسبت به  2  

2نسبت به  1  

 نسبی

 نسبی

    

A 

  

  B 

  

m
v

s
2 2  

 ب

m
v

s
 1 3

ب   
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 3پاسخ: گزینه  160

xچون در حرکت یکنواخت روی خط راست، مکان تابع درجۀ اول زمان است. ) مقدمه: vt x  ( با توجه به عالمت  0
 ه در شکل زیر است:مان آن، مطابق یکی از شش حالت رسم شدز  -سرعت و مکان اولیۀ متحرک، نمودار مکان

 

 

 

 

 

 

 

 

( را حساب کنیم. نسبت اضالع xبا توجه به تشابه دو مثلث مشخص شده در شکل می توانیم فاصلۀ دو متحرک از هم ) راه حل اول: پاسخ؛

 نظیر دو مثلث برابر است با: 

 

 

tx x
x m

x t

  
      

 

2

0 1

6 2
7 2 14

7 2
  

tدو متحرک در لحظۀ  دوم: راه حل s  :، پساز یک مکان عبور می کنند2

 

A B(t s:x x )A A A A
A B A B A B

B B B B

x v t x v t m
(v ) (v ) v v v v /

x v t x v t s

    
           

   

20

0

5
2 5 2 2 2 2 7 3 5

2

 

A B A B A B A Bt s x x (v ) (v ) v v (v v ) / m                         6 6 5 6 2 6 6 5 2 6 7 6 3 5 7 21 7 14
  

x 

  
  
  

t 

  

x 

  
  
  

t 

  

0 

A 

5-  

t 

B 
x

  

x m  70
  

t 2
  

t 1
  

2 6 

5-  

2-  t 

x 
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 2پاسخ: گزینه  161

E / E2 10 8 

U / ( mV

0
21

0 8
2

mgh) 

/ (  

0
1

80 0 8 20 0
2

( / x))   20 10 0 4 

x 80 64 160 
x x / (m)  16 160 0 1  

x mm100     

 

 1پاسخ: گزینه  162

 قانون پایستگی انرژی خواهیم داشت: با توجه به 

E E h h / m        2
1 2

1
2 4 2 10 0 8

2
 

H Lcos m   
1

60 2 1
2

 

 شود. می m2/0فاصله از سقف برابر 
 

 

 4پاسخ: گزینه  163

 

از رابطه پایستگی که سرعت برخورد زمین کمتر از پرتاب است پس مقاومت هوا داریم. جاییاز آن

2انرژی 1 fkE E w   : خواهیم داشت 

fk
mgh mV w (I) 2

1
1
2

 

 

 

 

 

fk
mV mgh w (II) 2

2
1
2

 

 
 داریم:  (II)و  (I)از معادله 

h h    40 2 64 2 36 40 

h h / m  80 200 2 5 
 
 

A

cm x40

 مبدأ
V 0 2 

1 

60
H

h
1 

2 

 مبدأ

m
V

s
 18

1 

2 

h

 رفت

m / s2 6

 برگشت
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 1پاسخ: گزینه  164

𝑊پمپ = mgh mv 21
2

 

𝑊پمپ =     
1

4000 10 10 4000 100
2

 

m V kg   1000 4 4000 

𝑊پمپ = 600000  

𝑝مفید =
𝑊پمپ

𝑡
= W4

600000
10

60
  

                                             t min s 1 60  𝑅𝑎 =
ρمفید

𝜌کل
⟹ 𝑝کل = w / kw

510
12500 12 5

8
   

 

 

 2پاسخ: گزینه  165

منفدی اسدت.  Uمثبدت و  Kیابدد یعندی در حین رها شدن و سقوط انرژی جنبشی افزایش و انرژی پتانسیل گرانشی کاهش می

 پس: 

K

U


 



2
5

 

 از طرفی طبق قانون پایستگی انرژی داریم: 

   
Kf f

f f

E E W K U K U W

K U W U U U W

      

           

2 1 2 2 1 1

2 3
5 5

 

mgدانیم می gW U  

mg

f

W U

W
U


  



5
3 3
5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m10

m

s
10
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 2پاسخ: گزینه  166

 

E E U k k   1 2 1 1 2 

m m mv     2 2
2

1 1
10 30 10

2 2
 

V  2
2

1
300 50

2
 

V 2 10 7 
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 A BRa Ra / 0 20  

mgh
P tRa Ra
P P

   100  

A B

B

mgh mgh

t t
/ /

P t


   

    
1000 10 10 1000 10 10

0 2 0 2 5000
20

 

Bt s 25  

 2پاسخ: گزینه  168

 

  با توجه به قضیه کار و انرژی

TW k  

F F F N mg fkW W W W W W k k      1 2 3 2 1 

F FW W Fdcos /     2 1 10 37 20 5 0 8 80 

N fk kW W f d / mgd /          0 0 1 0 1 40 5 20 

mgW 0 

k k    2
1 2

1
0 4 5 50

2
 

F FW W     3 380 20 50 10 

V m / s1 10

m30

2 

1 

 کل

 کل

 مفید
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FW F d F F N      3 3 33 10 5 10 2 

 
 

 1پاسخ: گزینه  169

 با توجه به اینکه اصطکاک ناچیز است در نتیجه خواهیم داشت: 

A B A B B BE E U K mg( ) K K m      6 60 

A C A C C CE E U U U m U m      60 10 

U m  50 

BKخواستۀ سوال 
?

U
 

BK m
?

U m
 
60 6
50 5

 

 1پاسخ: گزینه  170

 

 مورد پ فقط نادرست است. قضیه کار و انرژی در همۀ مسیرها برقرار است. 

 فنر گرانش فنر

 فنر

 فنر

 فنر
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 2پاسخ: گزینه  171

 

 ثابت   Cماند.  ثابت است. پس ظرفیت خازن ثابت می Aکند در نتیجه اگر مساحت یک صفحه زیاد شود، مساحت مشترک تغییر نمی

حال بررسی میدان الکتریکی، باید بدانیم 
V

E
d

  و هنگامی کهV  وd  تغییر نکرده و ثابت است در نتیجهE  .نیز ثابت است 

 

 1پاسخ: گزینه  172

 

 ثابت است.  qخازن بعد از پر شدن از مولد جدا شده در نتیجه 

 حال داریم: 

V q
E

d k A
 

0
 

 بستگی ندارد وقتی خازن از مولد جدا شده است.  dبه  Eکه بینیم می

 مورد الف نادرست 

Eمورد ب نادرست زیرا 
A


1

 است.  

         حال فرمول انرژی خازن: 
q q d

U
C k A

 


2 2

02 2
 

)مورد پ درست است  )U d  خطی  1

Uمورد ت نادرست 
A


1

 است.  

 4پاسخ: گزینه  173

 

kهوا  1 Eو   1 1  خازن 800

 ثابت است. و  qخازن از مولد جدا شده 

E   2 800 600  خازن 200

E kq
E

k A E k k
    



2 1

0 1 2

200 1
800

 

k  4 
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 1پاسخ: گزینه  174

k 1 1 

q
C f q c v v

C
       

200
4 200 50

4
 

He q ne / / C         2 19 192 1 6 10 3 2   ذره 10

F Eq / E /      15 193 2 10 3 2 10 

V
E E

d d


     

4
4 10 50

10
1

 

d m mm / cm   35 10 5 0 5 
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 دور استوانه، طول سیم برابر محیط مقطع استوانه است. هر دو سیم 

L L
R

A





 
  

 

5

6
10

40
64 10
4

 

L  64 

L N R N /      2 64 2 0 05 

N  640 

 

 

 2پاسخ: گزینه  176

 

 برابر بار الکتریکی عبوری است: زمان -جریانمساحت زیر نمودار دانیم می

 

 

 

 

 

 

S (t ) t s    2 250 10 20 35 

D mm 8

D mm10

10

10
t

I

20

S2

t

S q S      1 2150 400 150 250
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 4پاسخ: گزینه  177

 

 کنیم. شده در باتری را محاسبه میبار الکتریکی ذخیرهابتدا 

q I t t Ah C         2 2 6 12 12  ذخیره3600

 :سپس جریان موردنیاز مدار 

q
I t s

t t

 
      
 

3 12 3600
200 10  نیاز216000

                                                 t min  3600         

 

 2پاسخ: گزینه  178

 

 مورد پ و ت درست است. 

 مورد الف و ب و ث نادرست است. )مطابق متن کتاب درسی( 

 دقیقا برعکس جهت حرکت سوق الکترونهاست.الف(جهت قراردادی جریان 

 ب(اگر الکترون ها همجهت یا به عبارتی بار خالص از مقطع رسانا عبور کند جریان داریم.

 ث(برخی رساناها ناگهان مقاومت به صفر رسیده و ابررسانا می شود.

 1پاسخ: گزینه  179

 بررسی تک تک گزینه ها

نیز ثابت می ماند در نتیجه با دوبرابر شدن طول سیم مساحت آن نصف خواهد شد پس نادرست است.با ثابت ماندن جرم ، حجم  الف(

 داریم

2 1 2 1

2 2 2 1

1 1 1 2

1
2 ,

2

4

L L A A

R L A

R L A





 

 

 

2Aب(نادرست است. زیرا با افزایش مساحت مقاومت کاسته می شود. همچنین مساحت مقطع سیم به صورت  R  است با توان دوم شعاع

برابر شده در نتیجه مقاومت الکتریکی جسم 4رابطه دارد یعنی با دوبرابر شدن قطر، مساحت 
1

4
 برابر می شود. 

 پ(درست است. با توجه به رابطه چگالی و داده های مسئله خواهیم داشت

, 2 , 2

2 2

2

A B A B A B

A A B B A A B B A B

A A A B

B B B A

L L m m

m v v v A L A L A A

R L A

R L A

 

  





  

      

 

 

 الکتریکی در هر رسانایی به اختالف پتانسیل بستگی ندارد بلکه به ساختمان داخلی رسانا بستگی دارد.مقاومت نادرست است. ت(
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هایی  های جامد را ساخته و نمک پتاسیم یا آمونیوم اسیدهای چرب)نمک (، صابون 𝑅𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎هایی با فرمول  در دمای اتاق، نمک سدیم اسیدهای چرب)نمک 

حالت مایع و ترکیبی با فرمول   𝑅𝐶𝑂𝑂𝐾سازند. چون در دمای اتاق ترکیبی با فرمول های مایع را می(، صابون𝑅𝐶𝑂𝑂𝑁𝐻4و  𝑅𝐶𝑂𝑂𝐾با فرمول 

𝑅𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎   را   جامد  صابونتر و ترکیب دوم نیز دمای ذوب باالتری دارد. توجه داریم که  کیب اول دمای ذوب پایین توان گفت تر حالت جامد دارد، پس می  

 .کنندمی   تهیه  هیدروکسید  سدیم  با  پیه  و  نارگیل  زیتون،  روغن  مانند  چربی  یا  گوناگون  هایروغن   مخلوط  کردن  گرم  از

 ها: بررسی سایر گزینه 

  و  چربی  هایلکه  هوا،  وغبار  گرد  آب،  والیگل.  دارند  وجود  جستتتم  یک  یا  ماده  نمونه  محیط،  یک  در  طبیعی  مقدار  از  بیش  که  هستتتتند  موادی  هاآالینده(  1

 های مناسب استفاده کرد.کنندهها از یک محیط، باید از پاکبرای زدودن آالینده  .هستند  آنها  انواع  از  هایینمونه  ،بدن  پوست  و  هالباس  روی  غذایی  مواد

 دهد: ( جدول زیر، اطالعات مربوط به مولکول اوره را نشان می3

 
پیوندهای هیدروژنی    های این ماده توانایی تشکیلهای نیتروژن متصل هستند وجود دارد، پس مولکول در ساختار مولکول اوره، چهار اتم هیدروژن که به اتم 

  ساختار  در( دارند. 𝑂𝐻−)گروه هیدروکسیل  گروه توجهی قابل شمار خود ساختار در که است قطبی هایمولکول حاوی نیز عسلتوجه داریم که را دارند. 

  پیوندهای  تشکیل توانایی نیز ماده این هایمولکول  پس دارد، وجود استشده  متصلاکسیژن  اتم  به که هیدروژن اتم یک گروه عاملی هیدروکسیل نیز

 . دارند  را  های آببا مولکول   هیدروژنی

 . ساختار این مواد به صورت زیر است:دانست  (زیاد  مولی  جرم  با)استرهایی  زنجیر  بلند  استرهای  و  چرب  اسیدهای  از  مخلوطی  توانمی  را  هاچربی(  4

 
𝐶همانطور که مشخص است، در ساختار اسیدهای چرب فقط یک پیوند   = 𝑂    پیوند    3نیز    زنجیر  بلند  استرهایو در ساختار𝐶 = 𝑂  .وجود دارد 
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متصل شده است. بر   −𝐶𝑂𝑂که به یک گروه   دارد وجود کربنه 18 یسیرشده  کربنی یزنجیره  یک داده شده، صابونی یپاکننده آنیونی  شدر ساختار بخ

 : شودمی مورد نظر به صورت زیر    صابونی  یکننده ساختار پاک   این اساس،

 
،  کنند. با توجه به ساختار داده شدههای گیاهی با محلول سود)سدیم هیدروکسید( تهیه میهای جانوری و یا روغنهای جامد را از واکنش چربی صابون 

 شود: ی مورد نظر به صورت زیر می کننده واکنش تولید پاک توان گفت  می

 
 کنیم.است. بر این اساس، مقدار محلول سدیم هیدروکسید مصرف شده را محاسبه می   𝐶18𝐻37𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎کننده به صورت  فرمول شیمیایی این پاک 

? 𝐿  محلول سود = 0/3 𝑚𝑜𝑙 𝐶18𝐻37𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎 ×
3 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻

3 𝑚𝑜𝑙 𝐶18𝐻37𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎
×

1 𝐿  محلول سود

0/5 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻
= 0/6 𝐿
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 سوزد:ی شیمیایی زیر به طور کامل می است. این ماده بر اساس معادله   𝐶60𝐻116𝑂6فرمول مولکولی استر مصرف شده نیز به صورت  

𝐶60𝐻116𝑂6 + 86𝑂2 → 60𝐶𝑂2 + 58𝐻2𝑂 
 کنیم.اکسید تولید شده را محاسبه می گاز کربن دی   مقداری سوختن این ترکیب آلی،  با توجه به معادله 

? 𝐿 𝐶𝑂2 = 0/1 𝑚𝑜𝑙 𝐶60𝐻116𝑂6 ×
60 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶60𝐻116𝑂6
×
22/4 𝐿 𝐶𝑂2
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

= 134/4 𝐿 
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 های )پ( و )ت( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

 ها به صورت زیر است: کننده ی غیرصابونی است. ساختار این پاک کننده ، یک پاک 𝑅𝐶۶𝐻4𝑆𝑂3𝑁𝑎ای با فرمول کننده آ( پاک 

 
  صابون به نسبت بیشتری کنندگیپاک   قدرت مواد این. شود می تولید صنعت در پیچیده هایواکنش  طی پتروشیمیایی مواد ازهای غیرصابونی، کننده پاک 

 . دهندنمی  رسوب   هاآب   این  در  موجود  هاییون   با  زیرا   ،کنند می  حفظ  را  خود  کنندگیپاک   خاصیت  نیز  سخت  هایآب   در  و  دارند

  جان   و هشد  گیرهمه  جهان  در  بارها تاریخ طول در  بیماری این .شودمی  شایع بهداشت  نبود و آب شدن آلوده دلیل به که است   واگیردار بیماری یک  وباب( 

  از  پیشگیری راه مؤثرترین و ترینساده . باشد کننده تهدید جامعه هر برای واندتمی هم هنوزکن نشده و ریشه  ه است. این بیماری،گرفت را انسان هامیلیون

 . است  همگانی  و  فردی  بهداشت  رعایت  بیماری،  این

 دهد: تصویر زیر، مخلوطی از آب و صابون را نشان می پ(  

 
دهند. با ریختن صابون در روغن، دم هیدروکربنی ذرات صابون به طرف  دوست( این ماده را تشکیل می گریز)چربی آب دم هیدروکربنی ذرات صابون، بخش 

 شوند.گیری کرده و در این ماده حل می های روغن جهت بخش ناقطبی مولکول 

 دهد: ها را نشان می ها، کلوئیدها و سوسپانسیون های محلولجدول زیر، ویژگی ت(  

 
ها بزرگ است، هنگام عبور  ی آنی ذرات سازنده ها نوعی مخلوط ناهمگن و ناپایدار هستند و چون اندازه سوسپانسیون توان گفت این جدول، میبا توجه به 

 کنند. نور نیز نور را پخش می
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 ساختار یک اسید چرب سیرشده، به صورت زیر است:
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شود. به ازای هر پیوند دوگانه که در  می  𝐶𝑛𝐻2𝑛𝑂2ها به صورت  ی کربنی موجود در ساختار این مواد کامال سیرشده باشد، فرمول مولکولی آن اگر زنجیره 

پیوند دوگانه وجود   𝑚ول  در نظر بگیریم که در ساختار این مولکشود، پس اگر  اتم هیدروژن از ساختار مولکول حذف می  2ساختار این ترکیب قرار بگیرد، 

های اکسیژن و کربن  توجه داریم که وجود پیوندهای دوگانه، هیچ تغییری در تعداد اتم   شود.می  𝐶𝑛𝐻2𝑛−2𝑚𝑂2داشته باشد، فرمول مولکولی آن به صورت  

 به صورت زیر است:   𝐶𝑛𝐻2𝑛−2𝑚𝑂2کند. واکنش سوختن  این مولکول ایجاد نمی 

𝐶𝑛𝐻2𝑛−2𝑚𝑂2 + (
3𝑛 −𝑚

2
− 1)𝑂2 → 𝑛𝐶𝑂2 + (𝑛 −𝑚)𝐻2𝑂 

 کنیم.را محاسبه می   𝑛اکسید تولید شده در واکنش سوختن، مقدار  در قدم اول، با توجه به مقدار کربن دی 

33/6 𝐿 𝐶𝑂2 = 0/1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑛𝐻2𝑛−2𝑚𝑂2 ×
𝑛 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑛𝐻2𝑛−2𝑚𝑂2
×
22/4 𝐿 𝐶𝑂2
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

           
⇒   𝑛 = 15 

، به صورت  𝑛شود. واکنش سوختن این ماده نیز با توجه به مقدار  می  𝐶15𝐻30−2𝑚𝑂2، فرمول مولکولی اسید چرب مورد نظر به صورت  𝑛با توجه به مقدار  

 زیر خواهد بود: 

𝐶15𝐻30−2𝑚𝑂2 + (
43 −𝑚

2
)𝑂2 → 15𝐶𝑂2 + (15 −𝑚)𝐻2𝑂 

 کنیم.را محاسبه می   𝑚ی این واکنش و جرم آب تولید شده، مقدار  با توجه به معادله 

16/2 𝑔 𝐻2𝑂 = 0/1 𝑚𝑜𝑙 𝐶15𝐻30−2𝑚𝑂2 ×
(15 −𝑚) 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶15𝐻30−2𝑚𝑂2
×
18 𝑔 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

           
⇒   𝑚 = 6 

𝐶ی پیوند دوگانه  ۶ب مورد نظر توان گفت که در ساختار اسید چر ، می𝑚با توجه به مقدار  = 𝐶   برقرار شده است. بجز این پیوندهای دوگانه، یک پیوند

𝐶 = 𝑂  با توجه به مقدار خواهد بود.  7نیز در ساختار این ماده وجود دارد، پس مجموع تعداد پیوندهای دوگانه در این ماده برابر با𝑚  فرمول مولکولی ،

 ی واکنش این ماده با محلول پتاسیم هیدروکسید به صورت زیر است: خواهد بود. معادله   𝐶15𝐻18𝑂2این ترکیب به صورت  

𝐶15𝐻18𝑂2 + 𝐾𝑂𝐻 → 𝐶15𝐻17𝑂2𝐾 + 𝐻2𝑂

 یم.کنی واکنش، جرم اسید چرب مصرف شده در واکنش با پتاسیم هیدروکسید را محاسبه می با توجه به معادله 

? 𝑔 𝐶15𝐻18𝑂2 = 2/5 𝐿 محلول ×
0/2 𝑚𝑜𝑙 𝐾𝑂𝐻

1 𝐿 محلول
×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶15𝐻18𝑂2
1 𝑚𝑜𝑙 𝐾𝑂𝐻

×
230 𝑔 𝐶15𝐻18𝑂2
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶15𝐻18𝑂2

= 115 𝑔 

 توجه داریم که صابون تولید شده در این فرایند حالت مایع دارد. 
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این مخلوط   .رودمی  شمار به خورنده یکننده پاک  یک ،، جوهر نمک و محلول سودهاسفیدکننده  همانند هیدروکسید، سدیم و آلومینیم پودر از مخلوطی

 دهد: ی زیر با آب واکنش میجامد بر اساس معادله 

 
 دهد.کنندگی این مخلوط را افزایش می پاک   تها شده و قدرگرما و گاز هیدروژن آزاد شده در این واکنش، موجب تخریب ساختار آالینده 

 ها: بررسی سایر گزینه 

ها در یک مکان ثابت، اجزای موجود  های پایدار بوده و بر این اساس، با قرار دادن آن ، یک کلوئید است. کلوئیدها جزو مخلوط صابون  و  روغن  آب،  مخلوط(  1

 شوند. نشین نمیها ته در آن 

  ستود  و  گوستفند  پیه  صتابون،  این  تهیه  برای.  استت  ایران  ستنتی  صتابون  ترینمعروف  قدمت،  ستال  150  از  بیش  با  ،مراغه  صتابون  به معروف  ،طبیعی  صتابون(  2

  شتیمیایی  افزودنی  صتابون  این.  کنندمی  خشتک  آفتاب  در  را  آنها  ،گیریقالب  از  پس  و  جوشتانندمی  ستاعت  چندین  برای  آب  با  بزرگ  هایدیگ  در  را  ستوزآور

 .شودمی  استفاده  چرب  موهایاز آن برای شستن    ،مناسب  بازی  خاصیت  دلیل  به  و  نداشته

  استیدها  هایویژگی بر  افزون  هادانشتیمی  شتود،  شتناخته  بازها  و  استیدها  ستاختار  آنکه  از  پیش  دهندمی  نشتان  که  دارد  وجود  علم  تاریخ  در  بستیاری  شتواهد(  4

  که  بود  کستی  نخستتین  آرنیوس  ستوانت.  داشتت  نیاز علمی  مبنای  یک  به  بازها و  استیدها  رفتار  توجیه  اما  د،بودن  آشتنا نیز  آنها  هایواکنش  از  برخی  با  ،بازها و

 .کرد  توصیف  های مختلفو در هنگام کار کردن بر روی رسانایی الکتریکی محلول  علمی  مبنای  یک  بر  را  بازها  و  هااسید
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ها نیز در  بوده و یکی از آن  𝐻𝐴های  ها به در قالب مولکول مورد از آن  4( وجود دارد که در تصویر نشان داده شده 𝐴اتم فلوئور)اتم   5در محلول مورد نظر، 

تبدیل شده    +𝐻و   −𝐴های  مولکول اسید حل شده در محلول، یک مولکول یونش یافته و به یون   5توان گفت از هر  است. بر این اساس، می  −𝐴قالب یون  

 است. با توجه به توضیحات داده شده، داریم:

درصد  یونش  = 
تعداد مولکول یونیده شده 

تعداد کل مولکول های حل شده در محلول
× 100 =

1

5
× 100 =  درصد  20

 کنیم.اسید حل شده در محلول و درصد جرمی این ماده را محاسبه می   کدر قدم بعد، جرم هیدروفلوئوری 

? 𝑔 𝐻𝐹 = 5 𝐻𝐹  ذره ×
1/204× 1023 𝐻𝐹 مولکول

1 𝐻𝐹  ذره
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐹

6/02 × 1023 𝐻𝐹 مولکول
×
20 𝑔 𝐻𝐹

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐹
= 20 𝑔 

𝐻𝐹  درصد  جرمی =
𝐻𝐹  جرم

جرم  محلول
× 100 =

20 𝑔 𝐻𝐹

200 𝑚𝐿 محلول×
1/25 𝑔 محلول

1 𝑚𝐿 محلول

× 100 =  درصد  8

 مول بر لیتر است.  5است. غلظت مولی هیدروفلوئوریک اسید نیز در محلول مورد نظر برابر با    %8برابر با  با توجه به محاسبات باال، درصد جرمی این محلول  

 

 ( 121  -مفهومی و مساله  –  متوسط )       4گزینه  187

 های داده شده درست هستند. ی عبارت همه 

 بررسی چهار عبارت: 

 شود. بر این اساس، داریم:می  14−10های آبی برابر با  های هیدروژن و هیدروکسید در محلولضرب غلظت مولی یون ، حاصل ℃25آ( در دمای  

[𝐻+] × [𝑂𝐻−] = 10−14
     [𝐻+]=4×106×[𝑂𝐻−]     
⇒                  4 × 106 × [𝑂𝐻−] × [𝑂𝐻−] = 10−14

            
⇒   

[𝑂𝐻−] = 0/5 × 10−10 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1
            
⇒   [𝐻+] = 2 × 10−4 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

 کنیم. این محلول را محاسبه می  𝑝𝐻د، با توجه به غلظت یون هیدروژن،  در قدم بع

𝑝𝐻 = −log[𝐻+] = − log(2 × 10−4) = 4 − 0/3 = 3/7 

 ی واکنش انواع اکسیدهای اسیدی با آب به صورت زیر است:معادله ب(  

 
𝑆𝑂4اکسید در آب، یون سولفات) با انحالل گاز گوگرد تری 

 ساختار لوویس این یون به صورت زیر است: شود.  ( در محلول ایجاد می −2

 
یک رسانای   کند کهاست. این اسید به طور جزئی در آب یونش یافته و محلولی ایجاد می  یکتر از با ثابت یونش کوچک  ضعیفیک اسید  نیترو اسید،پ( 

𝑁𝑂2است. با توجه به قدرت اسیدی کم این ماده، غلظت مولی آنیون حاصل از یونش آن)یون یونی 
  اسید یونیده نشده  هایمولکول در مقایسه با غلظت (−

 کمتر است.   در محلول

 دهد: تصویر زیر، نمایی از محلول هیدروکلریک اسید که در مسیر یک مدار الکتریکی قرار گرفته است را نشان می ت(  

 
 کنند.حرکت می   های هیدروژن( به سمت قطب منفیها)یون و کاتیون   به سمت قطب مثبت  (−𝐶𝑙های  یون ها) آنیون ، در محلول مورد نظر  با توجه به تصویر
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  طوری  به  دانستت،  پوشتیده  آب  هاییون  شتامل  محلولی  توانمی  را  قوی  استیدهایسترکه، محلولی از استتیک استید)اتانوئیک استید( در آب استت. به طور کلی،  

  هایمولکول  پوشتیده،  آب  هاییون  اندک  بر افزون  ضتعیف  استیدهای  محلولدر    ی مقابل،در نقطه.  شتودنمی  یافت  نشتده  یونیده  هایمولکول  تقریباً  آنها  در  که

  شتمار  با  زمانهم  هیدروژن(،های استتات و )یونپوشتیدهآب  های  یون  از  ناچیزی  شتمار  سترکه  محلول  در  نمونه،  برای.  شتوندمی  یافت نیز  یونیده نشتده  استید

  محلول  در  موجود  هایگونه  همه  غلظت  معین،  شترایط  در  که  دهندمی  نشتان  تجربی  هاییافته.  دارند  حضتور  نشتده  یونیده  استید استتیک  هایمولکول  از  زیادی

 .است  ثابت  ضعیف  اسیدهای  دیگر  همانند  اسید،  این

 ها:بررسی سایر گزینه

توان گفت هیدروسیانیک اسید، قدرت اسیدی  تر از ثابت یونش هیدروفلوئوریک اسید است، پس می (، کوچک 𝐻𝐶𝑁هیدروسیانیک اسید) ( ثابت یونش 1

  هیدروسیانیک  محلول  ،هامحلول غلظت و دما  نظر از یکسان شرایط درشود. بر این اساس، کمتری داشته و در محلول خود به مقدار کمتری یونیده می 

 . است  اسید  هیدروفلوئوریک  محلول  از  بیشتر  اسید

شود. بر  ن یونیده شدن، در آب حل می وشود. شکر نیز یک ترکیب مولکولی بوده و بدبه صورت مولکولی در آب حل می  و بوده رنگبی الکل یک اتانول،( 2

هایی، به اصطالح غیرالکترولیت  به چنین محلول  .است، برابر با صفر  آب  در  شکر  حلولم  آبی اتانول، همانند  محلول  الکتریکی  رسانایی  توان گفتاین اساس، می

 شود.گفته می

ها،  ی مقابل، خون موجود در رگ است. در نقطه   7آن کمتر از    𝑝𝐻ی انسان، یک محلول اسیدی بوده و  ی معده شده، همانند آب گازدار و شیره شیر ترش (  4

 است.  7آن بیشتر از    𝑝𝐻ی انسان، خاصیت بازی داشته و  همانند محتویات روده 
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 . کنیملیتر از محلول مورد نظر محاسبه می  1، غلظت مولی این یون را در  𝑝𝑝𝑚با توجه به غلظت یون فرمات در مقیاس  

?𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑂𝑂− = 1 𝐿 محلول ×
1000 𝑚𝐿 محلول

1 𝐿 محلول
×
1/08 𝑔 محلول

1 𝑚𝐿 محلول
×
250 𝑔 𝐻𝐶𝑂𝑂−

106 𝑔 محلول
×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑂𝑂−

45 𝑔 𝐻𝐶𝑂𝑂−
= 0/006 𝑚𝑜𝑙 

𝐻𝐶𝑂𝑂− غلظت  مولی =
𝐻𝐶𝑂𝑂− مول

لیتر محلول
=
0/006 𝑚𝑜𝑙

1 𝐿 محلول
= 0/006 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

مول بر لیتر است. بر این اساس،    00۶/0ت یون هیدروژن، در محلول مورد نظر برابر با  لظتوان گفت غلظت یون فرمات، همانند غمحاسبات باال، میبا توجه به  

 کنیم.مورد نظر محاسبه می   لی یونش اسید را در محلودرجه 

𝛼 =
𝐻𝐶𝑂𝑂− غلظت  مولی

غلظت  مولی اسید 
=
0/006

0/2
= 0/03 

 کنیم.ی یونش اسید، مقدار ثابت یونش آن را محاسبه میه درجه در قدم آخر، با توجه ب

𝐾𝑎 =
𝛼2 ×𝑀

1 − 𝛼

         𝛼<0/05         
⇒           𝐾𝑎 = 𝛼2 ×𝑀 = (0/03)2 × 0/2 = 1/8 × 10−4

1/8با توجه به محاسبات انجام شده، ثابت یونش فورمیک اسید برابر با   ×  است.  10−4
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های  باران  𝑝𝐻هرچند که    .هستتند  استیدکربنیک  حاوی  معمولی  هایباران  که  حالی  در  هستتند،  استید ستولفوریک و  استیدنیتریک  حاوی  استیدی  هایباران

 دارند.  7تر از  کوچک  𝑝𝐻ها  است، اما هر دو نمونه از آب این باران  معمولیهای  اسیدی کمتر از باران

 ها:بررسی سایر گزینه

  مانند  مرکبات و  ریواس  انگور،  ستیب،  در  موجود  استیدهای  .هستتند  ضتعیف  آنها  اغلب  و  قوی  برخی  که  داریم  ستروکار  استیدها  انواع  با  روزانه  زندگی  در(  1

 .هستند  ضعیف  و  خوراکی  اسیدهای  جمله  از  ،سرکه  انواع  نیز  و  لیمو  و  پرتقال

های کربن موجود در ساختار این مواد،  رند. توجه داریم که با افزایش تعداد اتم کوچکی دا 𝐾𝑎 انواعی از اسیدهای ضعیف بوده و اسیدها،کربوکسیلیک ( 3

 کند. ساختار گروه عاملی موجود درکربوکسیلیک اسیدها به صورت زیر است: ها کاهش پیدا می قدرت اسیدی آن 
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 . شود  محلول  وارد  +𝐻  یون  صورت  بهتواند  یم  کربوکسیل  گروه  𝐻تنها اتم  در این مواد،  

کند. برای  در محلول مورد نظر کاهش پیدا می   غلظت این اسید  نیترواسید،  از  محلولی   به  خالص  آب  مقداری  افزودن  بانیترواسید، یک اسید ضعیف است.  (  4

 شود: ی زیر استفاده می ی ثابت یونش اسید مورد نظر، از رابطه محاسبه 

𝐾𝑎 =
𝛼2 ×𝑀

1 − 𝛼

است 0/ 05درجه یونش نیترواسید اغلب کمتر از                    

⇒                             𝐾𝑎 = 𝛼2 ×𝑀 

( با  𝑀کند. در چنین شرایطی، اگر غلظت اسید) تغییر نمی 𝐾𝑎ییر غلظت اسید، مقدار دانیم، ثابت یونش اسیدها فقط تابع دما بوده و با تغهمانطور که می

 کند. ی یونش اسید افزایش پیدا میافزودن آب خالص به محلول کاهش پیدا کند، درجه 
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 دهد: می جدول زیر، اطالعات مربوط به فورمیک اسید و استیک اسید را نشان  

 
 شود: ی زیر استفاده میبرای تبدیل درصد جرمی یک محلول به غلظت مولی، از رابطه 

غلظت  مولی =
10 × درصد  جرمی  × چگالی 

جرم  مولی

                   
غلظت  مولی     ⇒ ∝

1

جرم  مولی
 

کند. جرم  ی عکس پیدا می مولی آن رابطه ی باال، چون درصد جرمی و چگالی این دو محلول یکسان است، غلظت مولی هر اسید با جرم با توجه به رابطه 

تر بوده و در محلول خود، به مقدار  مولی استیک اسید بیشتر است، پس غلظت مولی این اسید کمتر خواهد بود. از طرفی، استیک اسید یک اسید ضعیف

توان گفت غلظت یون هیدروژن در محلول  ک اسید، میی یونش کمتر استیک اسید در مقایسه با فورمیکند. با توجه به غلظت و درجه کمتری یونش پیدا می 

 ی واکنش یون هیدروژن موجود در محلول این دو اسید با منیزیم به صورت زیر است: این ماده کمتر از محلول فورمیک اسید خواهد شد. معادله 

2𝐻+(𝑎𝑞) + 𝑀𝑔(𝑠) → 𝐻2(𝑔) + 𝑀𝑔
2+(𝑎𝑞) 

غلظت یون هیدروژن در محلول فورمیک اسید بیشتر از محلول استیک اسید است، این محلول   ها است. چونغلظت، یکی از عوامل موثر بر سرعت واکنش 

 دهد.در مقایسه با محلول استیک اسید با شدت بیشتری با فلز منیزیم واکنش می

اسید بیشتر از مقدار اسید موجود در  توان گفت مقدار اسید موجود در محلول فورمیک از طرف دیگر، حجم این دو محلول یکسان بوده و در نتیجه، می 

توان گفت  ی مستقیم دارد، پس میمحلول استیک اسید است. چون حجم گاز هیدروژن تولید شده در هر محلول با مقدار اسید موجود در آن محلول رابطه 

 در محلول فورمیک اسید، حجم نهایی گاز هیدروژن تولید شده نیز بیشتر خواهد بود. 
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 های انجام شده به صورت زیر است: ی واکنش معادله 

4𝑁𝑂2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) → 2𝑁2𝑂5(𝑠)                       𝑁2𝑂5(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑙) → 2𝐻𝑁𝑂3(𝑎𝑞) → 2𝑁𝑂3
−(𝑎𝑞) + 2𝐻+(𝑎𝑞) 

شود.  مول یون هیدروژن در محلول نهایی تولید می   4در واکنش اول،    𝑁𝑂2مول گاز   4توان گفت به ازای مصرف  ها، میارزی واکنش با استفاده از روش هم

 کنیم. بر این اساس، غلظت یون هیدروژن را در محلول محاسبه می

?𝑚𝑜𝑙 𝐻+ = 6/72 𝐿 𝑁𝑂2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑂2

22/4 𝐿 𝑁𝑂2
×
4 𝑚𝑜𝑙 𝐻+

4 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑂2
= 0/3 𝑚𝑜𝑙 

[𝐻+] =
𝐻+ مول

لیتر محلول
=
0/3 𝑚𝑜𝑙

15 𝐿 محلول
= 0/02 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

 کنیم.این محلول آبی را محاسبه می   𝑝𝐻ی بعد،  در مرحله 

𝑝𝐻 = −log[𝐻+] = − log(2 × 10−2) = 2 − 0/3 = 1/7 
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 های )ب( و )ث( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

شده و هیچ   یونیدهبه طور کامل  𝐻𝐼های های آبی، کل مولکول های این ماده به محلول(، یک اسید قوی است. با ورود مولکول 𝐻𝐼آ( هیدرویدیک اسید) 

ی مصرف شده در این  دهنده طرفه بوده و واکنشماند. به عبارت دیگر، واکنش یونش این ماده کامال یک ای در محلول باقی نمیمولکول اسید یونیده نشده 

 ها در مسیر برگشت تولید شود.تواند از واکنش میان فراورده ، نمی(𝐻𝐼های  د)مولکول فراین

  روی  بر  یون  این  غلظت.  هستتتند  هیدرونیوم  یون  ویژه  به  هایون  از  متفاوتی  مقادیر  شتتامل  ،بهداشتتتی و  آرایشتتی  مواد  و  داروها  ها،شتتوینده  ها،خوراکیب(  

  نقش  هیدرونیوم  یون  غلظت  کنترل و  تعیین  اغلب  گوناگون  مواد  تولید  فرایند  دربر این استاس،  .  دارد  شتایانی  تأثیر  ستالمتی  نتیجه  در  و  مواد  این  ماندگاری

 .است  آبی  هایمحلول  الکتریکی  رسانایی  سنجش  برد،  کار  به  توانمی  هیدرونیوم  یون  غلظت  تعیین  برای  که  هاییروش  از  یکی.  دارد  مهمی

کند، اما طی این فرایند  ت یون هیدروژن در این محلول افزایش پیدا میلظغ  در محلول هیدروفلوئوریک استتید،  𝐻𝐶𝑙با انحالل مقداری گاز  هرچند که  پ(  

برای یک   𝐾𝑎کند، چراکه ثابت یونش اسیدی هر ماده، فقط تحت تاثیر دما بوده و در دمای ثابت، مقدار  هیچ تغییری نمیهیدروفلوئوریک اسید   𝐾𝑎  مقدار

 اسید نیز همواره ثابت خواهد بود.

 14−10د برابر با مول بر لیتر است. در چنین شرایطی، غلظت یون هیدروکسی 1برابر با  اسید، هیدروکلریک موالر 1 محلولغلظت یون هیدروژن در ت( 

 توان برابر با صفر در نظر گرفت. در این محلول خیلی کم است، اما مقدار آن را نمی   هیدروکسید  یونغلظت    هرچند که  شود.مول بر لیتر می

کند. بین  زایش پیدا می ها در آب، غلظت یون هیدروکسید در محلول مورد نظر افهای صابونی، موادی با خاصیت بازی بوده و با انحالل آن کننده پاک ث( 

 ی زیر برقرار است: های آبی، رابطه ها در محلولغلظت مولی یون 

[𝐻+] × [𝑂𝐻−] = 10−14 
 کند. بر اساس این رابطه، با افزایش غلظت یون هیدروکسید در محلول، غلظت یون هیدروژن به همان نسبت کاهش پیدا می
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 کنیم.محلول، غلظت مولی یون هیدروژن را محاسبه می   𝑝𝐻در قدم اول، با توجه به  

[𝐻+] = 10−𝑝𝐻 = 10−3/5 = 100/5 × 10−4 = 3 × 10−4 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 
 کنیم.( را محاسبه می 𝑀و ثابت یونش اسید مورد نظر، غلظت مولی اسید)   با توجه به غلظت یون هیدروژن

[𝐻+] = √𝐾𝑎 ×𝑀
                
⇒    3 × 10−4 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 = √6 × 10−8 ×𝑀

               
⇒    𝑀 = 1/5 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

 کنیم.لیتر از این محلول محاسبه می های یون هیدروکسید را در هر میلی در قدم بعد، مقدار مول

[𝐻+] × [𝑂𝐻−] = 10−14
                  
⇒     3 × 10−4 × [𝑂𝐻−] = 10−14

              
⇒    [𝑂𝐻−] = 3/3 × 10−11𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

?𝑚𝑜𝑙 𝑂𝐻− = 1 𝑚𝐿 محلول×
1 𝐿 محلول

1000 𝑚𝐿 محلول
×
3/3 × 10−11 𝑚𝑜𝑙 𝑂𝐻−

1 𝐿 محلول
= 3/3 × 10−14 𝑚𝑜𝑙 
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این درحالی است که در شرایط   است. 14−10های آبی برابر در محلول  +𝐻و  −𝑂𝐻های ضرب غلظت مولی یون ، حاصل (℃25اتاق)دمای در شرایط 

 شود. نمی  14−10  با  برابر  +𝐻و    −𝑂𝐻های  ضرب غلظت مولی یون حاصل (،  ℃37گراد( و یا دمای بدن انسان)دمای  ی سانتی استاندارد)دمای صفر درجه 

 ها: بررسی سایر گزینه 

ی آزاد  هاالکترون  یوسیله به این مواد،  رسانایی قابلیت گیرند.قرار می الکترونی یها رسانا  یرافیت، در دسته ( عناصر فلزی مثل مس، آهن و ...، همانند گ2

های آزاد موجود در  یون   یوسیله   به  نمک،الکتریکی رساناهای یونی مثل محلول آب   رسانایی  قابلیتی مقابل،  در نقطه   .شودمی   انجام  هاموجود در ساختار آن 

 . شودمی   انجام  هاآن 

 دهد. را از زرد به آبی تغییر می   𝑝𝐻یک محلول بازی بوده و رنگ کاغذ    ،)کلسیم هیدروکسید(آب  در  اکسید  کلسیم  انحالل  از  حاصل  محلول(  3

𝐻3𝑂های آب متصتل شتده و به شتکل یون  های آبی، یون هیدروژن به مولکولدر محلول(  4
  در  ،نوشتتن  در  آستانی  برایالبته، توجه داریم که    آید.در می  +

𝐻3𝑂بجای    علمی  منابع
 شود.استفاده می  +𝐻، از همان نماد  +
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های ششم و  به ترتیب در عناصر موجود در تناوب  5𝑓و  4𝑓های های ششم و هفتم قرار گرفته است. زیرالیه در تناوب  𝑓ی دانیم، دسته همانطور که می 

های مختلفی که مجموع  تصویر زیر، ترتیب پرشدن زیرالیه ، خالی از الکترون هستند. تر(های قبل )تناوب های باالترهفتم شروع به پر شدن کرده و در تناوب 

 دهد: است را نشان می   7تا    5ها بین  مقادیر عدد کوانتومی اصلی و فرعی آن 

 
 کند.شروع به پر شدن می   5𝑑تر است، این زیرالیه قبل از زیرالیه  کوچک   𝑓 4همانطور که مشخص است، چون عدد کوانتومی اصلی زیرالیه  

 ها: بررسی سایر گزینه 

های  ن مثال، تفاوت سطح انرژی الیه کند. به عنواها به تدریج کاهش پیدا می های الکترونی، تفاوت سطح انرژی این الیه ( با افزایش عدد کوانتومی اصلی الیه 1

𝑛الکترونی   = 𝑛و    4 = 𝑛های  در اتم هیدروژن، کمتر از الیه   3 = 𝑛و   2 =  است.   1

𝑆𝑒34اتم  کترونی  لآرایش ا(  3
𝑆𝑒34 به صورت مقابل است:    79

 ∶  [ 𝐴𝑟18
 ] 3𝑑10 4𝑠2 4𝑝4 

𝑆𝑒34اتم  است. در    5برابر با    5𝑠و    3𝑑  ،4𝑝های الکترونی  برای زیرالیه   مجموع مقادیر عدد کوانتومی اصلی و فرعی
های  الکترون در زیرالیه   14نیز مجموعا    79

3𝑑  4و𝑝  5قرار داشته و زیرالیه𝑠  نیز خالی از الکترون است. یک الیه (ی الکترونی با عدد کوانتومی فرعی𝑙 برابر با )های نیز معادل با زیرالیه  3𝑓   بوده و

 الکترون را دارند.  10و   6،  2نیز به ترتیب گنجایش    𝑑و   𝑠  ،𝑝های الکترونی  دانیم، الیه همانطور که می   را دارد.الکترون    14حداکثر گنجایش  

𝑛ی الکترونی الیه ( 4 = به بعد،   29شود. از میان عناصر موجود در تناوب چهارم، از عنصری با عدد اتمی می 3𝑑و  3𝑠 ،3𝑝های ، شامل زیرالیه 3

شوند. آرایش  همگی پر از الکترون هستند. این عناصر شامل مس، روی، گالیم، ژرمانیم، ارسنیک، سلنیم، برم و کریپتون می 3𝑑و  3𝑠 ،3𝑝های زیرالیه 

 پر از الکترون هستند، به صورت زیر است:  3𝑑و   3𝑠  ،3𝑝های  زیرالیه الکترونی عنصر مس، به عنوان اولین عنصری که در آن  

𝐶𝑢29
 ∶  [ 𝐴𝑟18

 ] 3𝑑10 4𝑠1 
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 نیزیم به صورت زیر است: مواکنش میان برم و اکسیژن با فلز  

𝐵𝑟2 +𝑀𝑔 → 2𝐵𝑟
− +𝑀𝑔2+ → 𝑀𝑔𝐵𝑟2                    𝑂2 + 2𝑀𝑔 → 2𝑂

2− + 2𝑀𝑔2+ → 2𝑀𝑔𝑂

 کنیم.های مبادله شده در هر واکنش را محاسبه می الکترون   مول  در نظر گرفته و شمار  𝑚جرم اکسیژن و برم مصرف شده را برابر با  

برم ∶ ?𝑚𝑜𝑙 𝑒 = 𝑚 𝑔 𝐵𝑟2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐵𝑟2
160 𝑔 𝐵𝑟2

×
2 𝑚𝑜𝑙 𝑒

1 𝑚𝑜𝑙 𝐵𝑟2
=
𝑚

80
 𝑚𝑜𝑙 

اکسیژن  ∶ ?𝑚𝑜𝑙 𝑒 = 𝑚 𝑔 𝑂2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2
32 𝑔 𝑂2

×
4 𝑚𝑜𝑙 𝑒

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2
=
𝑚

8
 𝑚𝑜𝑙 

 کنیم.های مبادله شده را با هم مقایسه می در قدم بعد، شمار الکترون 

شمار الکترون های مبادله شدن در واکنش اکسیژن و منیزیم

های مبادله شدن در واکنش برم و منیزیمشمار الکترون 
=

𝑚
8  𝑚𝑜𝑙

𝑚
80  𝑚𝑜𝑙

=  برابر 10

𝑂2مصرف شده در واکنش    نم اکسیژ در قدم بعد، جر + 2𝑀𝑔 → 2𝑀𝑔𝑂  کنیم.را محاسبه می 

? 𝑔 𝑂2 = 64 𝑔 𝑀𝑔𝑂 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔𝑂

40 𝑔 𝑀𝑔𝑂
×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2
2 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔𝑂

×
32 𝑔 𝑂2
1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

= 25/6 
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 های )ب( و )پ( درست هستند. عبارت 

 عبارت: بررسی چهار  



   91صفحه   2مرحله  - آزمون ماز )دفترچه اختصاصی( پاسخنامه                                                 شیمی       

 ارسال کنید. 20008585را به سامانه  20در صورتی که برای ثبت نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز دارید، عدد 

این بخش  . دهدمی نشان را الکترونیی ه الی یک از بخش ترینمهم شود که این بخش،تر مشخص میپررنگ  بخش الیه با یک هر اتم، ایالیه  ساختار درآ( 

  که  ایالیه  هر در الکترون دیگر،عبارت  به .کنندمی سپری هسته از فاصله آن در را خود وقت بیشتر الیه، آن هایالکترون  که است بخشیپررنگ، همان 

ای اتم روی  به عنوان مثال، تصویر زیر ساختار الیه   .دارد  بیشتری  حضور  احتمال  شده  یاد  یه محدود   در  اما  ،یابد می  حضور  هسته  پیرامون  نقاط  همۀ  در  ،باشد

 دهد: و یون روی را نشان می 

 
]روم و مس به ترتیب به صورت  کهای  ی آفبا، آرایش الکترونی اتمبر اساس قاعده ب(   𝐴𝑟18

 ]3𝑑54𝑠1   و[ 𝐴𝑟18
 ]3𝑑104𝑠1  آید، درحالی که این  در می

  دهد می   نشان  سنجیطیف   هایداده کند. در واقع،  را توجیه نمی  واسطه  خطی این عناصر-های تجربی نبوده و طیف نشریهای الکترونی مطابق با داده آرایش 

  تنها  (4𝑠ی )زیرالیه خود  زیرالیۀ ترینبیرونی در مس و کروم هایاتم  از یک هر  نمونه برای .کندنمی پیروی آفبا یه قاعد  از هااتم  برخی الکترونی آرایش که

 . دندار  الکترون  یک

الکترونی   2زیرالیه  5(، تنها عناصری از تناوب چهارم هستند که در آرایش الکترونی خود 32( و ژرمانیم)با عدد اتمی 22عناصری تیتانیم)با عدد اتمی پ( 

]دارند. آرایش الکترونی تیتانیم و ژرمانیم به ترتیب به صورت   𝐴𝑟18
 ]3𝑑24𝑠2    و[ 𝐴𝑟18

 ]3𝑑104𝑠24𝑝2  الکترون ظرفیتی    4  است. این دو عنصر، دارای

 های ظرفیتی هر اتم، با رنگ قرمز مشخص شده است. در آرایش الکترونی خود هستند. الکترون

 دهد: های اول تا سوم را نشان می های مختلف از تناوب ای اتمنقطه -تصویر زیر، آرایش الکترونت(  

 
 ای وجود ندارد. الکترون جفت نشده ای هلیم هیچ  ه طنق -همانطور که مشخص است، در آرایش الکترون
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 ای مولکول آب به صورت زیر است: نقطه -ساختار الکترون

 
𝑂 هایی از این مولکول که در تشکیل پیوندهای اشتراکیالکترون  − 𝐻  الکترون   4توان به یک اتم تکی نسبت داد، درحالی که کنند را نمی شرکت می

 ناپیوندی موجود بر روی اتم اکسیژن، فقط متعلق به همین اتم بوده و بین هیچ دو اتمی مشترک نیستند. 

 ها: بررسی سایر گزینه 

- نشری  طیف  توجیه  تواناییفقط    بور،  مدله دارند. این در حالی است که  ( هیدروژن و هلیم، تنها عناصری هستند که در آرایش الکترونی خود فقط یک الی1

 کرد. و طیف حاصل از بقیه عناصر را توجیه نمی   داشت  را  هیدروژن  از  حاصل  طیخ

𝑇𝑒52 به صورت مقابل است:    52آرایش الکترونی عنصری با عدد اتمی  (  3
 ∶  [ 𝐾𝑟36

 ] 4𝑑105𝑠25𝑝4 

تبدیل   −𝑇𝑒2الکترون به یونی با فرمول  2های این عنصر با گرفتن توان گفت اتم واحد کمتر از عدد اتمی گاز زنون است، پس می 2عدد اتمی این عنصر، 

 ای است.جدول دوره   16رسند. توجه داریم که عنصر مورد نظر، متعلق به گروه  رایش الکترونی گاز نجیب میآشده و به  

𝑛رتو حاصلل از انتقال الکترونی  پطول موج  (  4 = 𝑛به    4 = شلود. پرتوهای سلبز  نانومتر بوده و این پرتو، به رنگ سلبز دیده می 486برابر با    ،𝐻در اتم    2

 د.نشومنحرف می  بیشتردر منشور  انرژی بیشتری داشته و  زرد،    هایپرتودر مقایسه با  
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 به صورت زیر است:   𝐶𝑂𝐶𝑙2ساختار مولکول  

 
پیوند اشتراکی( در ساختار خود است. ساختار مولکول آمونیاک نیز به  4جفت الکترون پیوندی)معادل با  4جفت الکترون ناپیوندی و  8این مولکول دارای 

 صورت زیر است: 

 
 نیز به صورت زیر است:   𝑆𝑂2𝐶𝑙2و   𝑆𝑂3ساختار مولکولی    ده است.ها برقرار شپیوند اشتراکی بین اتم   3در هر مولکول آمونیاک نیز  

 
 اکسید برابر است. با مولکول گوگرد تری   𝐶𝑂𝐶𝑙2همانطور که مشخص است، شمار پیوندهای یگانه در  
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  6توان گفت این عناصر در  کند، پس می ها را اشغال می از این تناوب   18تا    13های  های دوم تا هفتم قرار داشته و گروه ای، در تناوب جدول دوره   𝑝ی  دسته 

رم تا هفتم قرار داشته و های چها ای نیز در تناوب جدول دوره   𝑑ی  عدد است. دسته   36ها برابر با  ای قرار داشته و تعداد آن تناوب جدول دوره   6گروه آخر از  

  40ها برابر با  ای قرار داشته و تعداد آن تناوب جدول دوره   4از    گروه  10توان گفت این عناصر در  کند، پس می ها را اشغال میاز این تناوب   12تا    3های  گروه 

 است.   𝑑ی  برابر تعداد عناصر دسته   9/0ای امروزی،  جدول دوره   𝑝ی  مجموع تعداد عناصر موجود در دسته عدد است. با توجه به توضیحات داده شده،  

 ها: بررسی سایر گزینه 

اتم و در واحد   4است. در واحد فرمولی آلومینیم فلوئورید،  𝐴𝑙𝐹3و  𝑀𝑔3𝑁2( فرمول شیمیایی منیزیم نیترید و آلومینیم فلوئورید به ترتیب به صورت 1

 . اتم قرار گرفته است  5فرمولی منیزیم نیترید نیز  

  مولکول  خود ساختار در که شیمیایی مواد. بسازد را اتمی چند یا دو هایمولکول تواندمی  اشتراکی پیوندهای تشکیل با ،مناسب شرایط در نافلزها اتم( 2

  نشان  را در یک مولکول  عنصر هر هایاتم شمار سازنده، عنصرهای نوع بر افزون که شیمیایی فرمول بهبر این اساس،  .شوندمی نامیده مولکولی مواد دارند،

 . گویندمی  مولکولی  فرمول  دهد،می

  بزرگی   قطعۀ   ،میالدی  شانزدهم  قرن  در  ی سخت بوده و گرافیت، نسبتا نرم است.الماس یک ماده   .هستند  کربن  )آلوتروپ(هایدگرشکل   و الماس،  گرافیت(  3

  امروزه.  است  شده  تشکیل  سرب  از  گرافیت  که  پنداشتندمی   زمان  آن  در  مردم  گرافیت،  ظاهری  شکل  دلیل  به  .بود  نرم  بسیار  که  شد  کشف  خالص  گرافیت  از

 .است  معروف  مداد  سرب  به  همچنان  ماده  این  اما  است،  گرافیت  جنس  از  مداد  مغز  دانیم  می  آنکه  با
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الکترون    1آن نیز    3𝑝ی  الکترون و در زیرالیه   6آن    2𝑝ی  است. آلومینیم، عنصری است که در زیرالیه   1برابر با    𝑝های  برای زیرالیه   (𝑙عدد کوانتومی فرعی) 

𝐴𝑙13است، پس نماد این عنصر به صورت    13قرار گرفته است. عدد اتمی آلومینیم، برابر با  
توان گفت جرم مولی آن  شود. با توجه به نماد این عنصر، می می  27

کند. بر این  را تولید می  𝐴𝑙2𝑂3ای با فرمول شیمیایی گرم بر مول است. فلز آلومینیم در ترکیب با اکسیژن، سه الکترون از دست داده و ماده  27با برابر 

 اساس، داریم:

? 𝑂2−  تعداد = 3/4 𝑔 𝐴𝑙2𝑂3 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙2𝑂3
102 𝑔 𝐴𝑙2𝑂3

×
3 𝑚𝑜𝑙 𝑂2−

1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙2𝑂3
×
6/02 × 1023 𝑂2−  تعداد

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2−
= 6/02 ×  تعداد  1022

 ی واکنش فلز آلومینیم با گاز نیتروژن به صورت زیر است: معادله 

2𝐴𝑙(𝑠) + 𝑁2(𝑔) → 2𝐴𝑙
3+(𝑠) + 2𝑁3−(𝑠) → 2𝐴𝑙𝑁(𝑠) 

جرم گاز نیتروژن مصرف شده  ی واکنش طی این فرایند، بخاطر مصرف شدن گاز نیتروژن است، پس مقدار افزایش جرم سامانه معادل با  افزایش جرم سامانه 

 در این فرایند است. بر این اساس، داریم:

? 𝑔 𝑁2 = 0/1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙𝑁 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁2
2 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙𝑁

×
28 𝑔 𝑁2
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁2

= 1/4 𝑔 
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 )ب( و )ت( درست هستند.  )آ(،  هایعبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

، یک ترکیب یونی دوتایی  𝑀𝑔3𝑁2به عنوان مثال، ترکیب    .دنشلومی  نامیده  دوتاییی  یون  ترکیب  اند،شلده  سلاخته  عنصلر  دو  از  تنها  که  یونی  هایترکیبآ(  

ه و  اتم وجود داشلته باشلد، حتما فقط از دو عنصلر سلاخته شلد  2ترکیب یونی که در سلاختار آن فقط    اتم وجود دارد. 5اسلت، هرچند که در واحد فرمولی آن  

 یک ترکیب یونی دوتایی است.

اند( در یک ترکیب یونی،  هایی که از اتصللال چند اتم مختلف به هم تشللکیل شللدههای چنداتمی)یونها، توجه داریم که وجود و یا عدم وجود یونبچه

مختلف)عناصللر  ، از فقط از دو عنصللر  3𝑁(𝑁𝐻4)آن ترکیب یونی نیسللت. به عنوان مثال، آمونیوم نیترید با فرمول شللیمیایی    نبودندلیلی بر دوتایی  

 نیتروژن و هیدروژن( ساخته شده است، اما در ساختار آن یک یون چنداتمی وجود دارد.

الکترون، به    2یا    1از دست دادن    با  مناسب  شرایط  در  )فلزهای قلیایی و قلیایی خاکی(،2  و  1  گروه  عنصرهای  اتمب(  

  عنصرهای   اتمی مقابل،  شوند. در نقطه های یونی میآرایش الکترونی گاز نجیب قبل از خود رسیده و وارد ساختار ترکیب 

الکترون، به آرایش الکترونی گاز نجیب بعد از خود)گاز   1و یا  2، 3گرفتن  با مناسب  شرایط در، 17و  16 ،15 گروه

های  شوند. در مراحل تشکیل سدیم یدید نیز اتم های یونی می تناوب با خود( رسیده و وارد ساختار ترکیب نجیب هم 

 رسند.دیم با تبدیل شدن به یون سدیم، به آرایش الکترونی گاز نجیب قبل از خود میس

  بار   مجموع  با  هاکاتیون  الکتریکی  بار  مجموع  زیرا  است؛  خنثی  الکتریکی  بار  لحاظ  از  یونی  ترکیب  هرتوجه داریم که  

در مورد هر ترکیلب یونی برقرار خواهلد بود:  مقلابللی بر این اسللللاس، رابطله .اسللللت برابر هلاآنیون الکتریکی

×بار  کاتیون   زیروند  کاتیون  = ×بار  آنیون   زیروند  آنیون 

 .دارند  وجود  اتمی  دو  هایمولکول  شکل  به  اتاق  فشار  و  دما  در  که  است  شده  داده  نشان  عنصرهاییدر جدول زیر،  پ(  

،  هسلللتند. توجه داریم که گازهای نجیب  𝑝ی  بوده و سلللایر عناصلللر موجود در این جدول نیز متعلق به دسلللته  𝑠ی  عنصلللر هیدروژن متعلق به دسلللته

 شوند.اتمی یافت میهای تکپذیری بسیار کمی داشته و اغلب به شکل مولکولواکنش

𝐹9ای، عناصللر فلوئور)جدول دوره  17در گروه  
𝐶𝑙17(، کلر) 

𝐵𝑟35(، برم) 
𝐼53( و ید) 

ها معروف هسللتند. با  به هالوژن  اصللطالحار دارند. این عناصللر  ( قرا 

شلللود. ترتیلب  می کمترپلذیری این عنلاصلللر  نلافلزی نیز هلا، شلللعلاع اتمی این عنلاصلللر افزایش یلافتله و بله دنبلال آن، واکنشافزایش علدد اتمی هلالوژن

(تمایل  به گرفتن الکترون ) است:  مقابلها به صورت  پذیری هالوژنواکنش واکنش  پذیری  ∶ 𝐼 < 𝐵𝑟 < 𝐶𝑙 < 𝐹 

ی این عناصلر با گرفتن یک الکترون به آرایش الکترونی گاز نجیب بعد  های سلازندهشلود. اتمختم می  𝑛𝑠2𝑛𝑝5ی  ها به زیرالیهآرایش الکترونی هالوژن

ها را با  ها، فلوئور دارای بیشترین خاصیت نافلزی بوده و نسبت به سایر عناصر، الکتروناز میان هالوژن  کنند.را تولید می −𝑋ده و یون پایدار  از خود رسی

( در دمای اتاق  𝐶𝑙2( و کلر)𝐹2شوند. فلوئور)های دو اتمی دیده میها در حالت آزاد به شکل مولکولهالوژن  کند.قدرت بیشتری به سمت خود جذب می

ها برای  توجه داریم که از هالوژن  شلللوند.( در دمای اتاق به ترتیب به حالت مایع و جامد یافت می𝐼2( و ید)𝐵𝑟2به حالت گاز هسلللتند درحالی که برم)

 شود.ساختن چراغ جلو خودروها استفاده می

شود.  . از این گاز، برای تولید نمک خوراکی)سدیم کلرید( استفاده می دارد گندزدایی و بریرنگ  خاصیت از آن، و یک نمونه کلر، یک گاز زرد رنگ بودهت( 

 . شودمی   استخراج(  دریا  یا  خشکی  در  موجود  منابع)زمین  از  که  است  انسان  استفاده   مورد  منابع  جمله  از  طعام،  نمک

 (101 – مساله  –  سخت )       3گزینه  204

 داریم:  𝑁𝑎𝑥𝑆𝑂3ی آن است. در رابطه با ترکیب  ی عناصر سازنده جرم مولی هر ترکیب، برابر با مجموع جرم مول

جرم  مولی = 𝑥 × +جرم  مولی سدیم  +جرم  مولی گوگرد  3 × جرم  مولی اکسیژن  = 23𝑥 + 32 + 48 = 80 + 23𝑥

 کنیم.را محاسبه می   𝑥های موجود در آن، مقدار  با توجه به جرم این ترکیب و شمار مول اتم

0/3 𝑚𝑜𝑙 𝑎𝑡𝑜𝑚 = 6/3 𝑔 𝑁𝑎𝑥𝑆𝑂3 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑥𝑆𝑂3

(80 + 23𝑥)𝑔𝑁𝑎𝑥𝑆𝑂3
×
(4 + 𝑥) 𝑚𝑜𝑙 𝑎𝑡𝑜𝑚

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑥𝑆𝑂3

            
⇒   𝑥 = 2 

گرم از ترکیب    1/18های اکسیژن موجود در  است. در قدم بعد، جرم اتم   𝑁𝑎2𝑆𝑂3یایی ترکیب داده شده به صورت  توان گفت فرمول شیم بر این اساس، می 

𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂2   کنیم.را محاسبه می 

? 𝑔 𝑂 = 18/1 𝑔 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂2
90/5 𝑔 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂2

×
2 𝑚𝑜𝑙 𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂2
×
16 𝑔 𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂
= 6/4 𝑔 
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تناوب خود، در آرایش الکترونی بیشترین)حداکثر( تعداد الکترون  از جمله کربن، سیلیسیم و ژرمانیم، عناصری هستند که نسبت به عناصر هم  14عناصر گروه  

 نشده را دارند. آرایش الکترونی سیلیسیم به صورت زیر است: جفت 

𝑆𝑖14
 ∶  1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝2 

است، پس عدد   14الکترون وجود دارد. عدد اتمی سیلیسیم، برابر با  2ی الکترونی با زیرالیه  4همانطور که مشخص است، در آرایش الکترونی سیلیسیم، 

، بین عدد اتمی عناصر آرگون)گاز نجیب موجود در انتهای تناوب سوم( و کریپتون)گاز نجیب موجود  𝑌شود. عدد اتمی عنصر می  28برابر با    𝑌اتمی عنصر  

 از تناوب چهار قرار دارد.   10در گروه    𝑌توان گفت عنصر  است، پس می   در انتهای تناوب چهارم( قرار گرفته
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  موجود در  گازهای  میان.  کنیمنمی  حس  خود  پیرامون  در  را  آن  وجود  ،معمول  طور  به  و ببینیم  توانیمنمی  را  هوا  ما  که  طوری  به  ،هسلتند  نامرئی  گازها  اغلب

  و  نبوده  مفید  ی شلیمیاییهاواکنش  این  از  برخی  اما  هسلتند،  سلودمند  سلیاره  این  سلاکنان  برای  آنها اغلب  که  دهدمی  رخ  گوناگونی  شلیمیایی  هایواکنش  هوا،

هایی که منجر به تولید گاز اوزون در الیه تروپوسلفر  به عنوان مثال، واکنش  .نیسلت  خاکی  سلیار   سلاکنان  مطلوب و  دلخواه  که  کنندمی  تولید  هاییفراورده

 شوند.ها میشوند، سودمند نبوده و باعث آسیب رساندن به انسانمی

 ها:بررسی سایر گزینه

اکسید  ، معادل با گاز کربن دیخشک  و  کپا  هوای  در  گازی  ترکیب  ترینفراوانترین عنصر گازی موجود در هواکره، گاز نیتروژن است، درحالی که  فراوان(  2

  پزشللکی  در  بیولوژیک  هاینمونه  نگهداری  برای و  غذایی  مواد  انواع  انجماد  برای  سللرماسللازی  صللنعت  در  خودروها،  تایر  پرکردن  برایاسللت. از گاز نیتروژن،  

 .شودمی  استفاده

 دهد:گیاهان را نشان میی گازهای مختلف بین هواکره، جانوارن مختلف و  ( تصویر زیر، چرخه3

  اکسلیژن  هواکره،  اکسلیددی کربن  گاز  مصلرف و  خورشلید  نور  از  گیریهبهر  با  گیاهان.  اسلت  خورده  گره  هوا،  گازهای  با  کرهزیسلت  در  گوناگون  جانداران  زندگی

کنند. جانداران نیز اکسللیژن را مصللرف  توجه داریم که گیاهان، گاز نیتروژن را به طور مسللتقیم از هواکره جذب نمی.  کنندمی  تولید  را  جانداران  نیاز  مورد

درواقع، این جانداران    .کنندمی  تثبیت  خاک  در  گیاهان  مصللرف  برای  را  هواکره  نیتروژن  گاز  بینی،ذره  جاندارانکنند.  اکسللید تولید میکرده و گاز کربن دی

 کنند.را به مواد محلول در آب مثل یون نیترات و آمونیوم تبدیل کرده و از طریق ریشه، وارد گیاه میگاز نیتروژن  

توجه داریم که استراتوسفر، یکی از    ، قرار دارد.تروپوسفر  یالیه  ترین الیه به زمین، یعنیجرم آن در نزدیک %75ای داشته و بیش از  هواکره سلاختار الیه(  4

 ی اوزون، قسمتی از آن است.های باالیی هواکره بوده و الیهالیه
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در مقیاس  و  θ( است. دمای یک جسم در مقیاس سلسیوس با نماد 𝐾کلوین)  𝑆𝐼( است؛ درحالی که یکای دما در ℃ی سلسیوس) یکای رایج دما، درجه 

 ی بین دمای سلسیوس و کلوین به صورت زیر است:رابطه شود.  نشان داده می   𝑇کلوین با نماد  

𝑇(𝐾) = 𝜃(℃) + 273 
 کنیم. محاسبه می  ی داده شدههوا را در منطقه ی گفته شده، دمای  با توجه به رابطه 

دما  در  مقیاس  کلوین  = −6 × دما  در  مقیاس  سلسیوس 
 
⇒𝑇(𝐾) = −6 × 𝜃(℃)

             
⇒   273 + 𝜃 = −6 × 𝜃

            
⇒   𝜃 = −39℃ 

گراد  ی سانتی درجه  6ی کیلومتر، دمای هوا به اندازه  1ازای هر  به ارتفاع افزایش با الیه این در. دهدمی  رخ تروپوسفر الیۀ در زمین هوای و آب تغییرات

 م.کنیکند. بر این اساس، دمای هوا در سطح زمین را محاسبه می کاهش پیدا می 

دمای هوا در سطح زمین  = دمای هوا در ارتفاع هفت کیلومتری  + 7 × 6 = (−39) + 42 = 3℃ 

 دهد:و تعداد ذرات موجود در واحد حجم هوا را با افزایش ارتفاع در هواکره نشان می   تصویر زیر، روند تغییر فشار هوا
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کند، اما با افزایش بیشتر ارتفاع در طول هواکره، مقدار  هواکره کاهش پیدا می با توجه به تصویر نشان داده شده، با افزایش ارتفاع هواکره، فشار گازها در 

اتمسفر    15/0کیلومتری هواکره برابر با    3و    5/1شود. به عنوان مثال، تفاوت فشار بین ارتفاعات  کیلومتر افزایش ارتفاع، کمتر می   5/1کاهش فشار به ازای هر  

کیلومتری هواکره   5/13و  12اتمسفر بوده و تفاوت فشار بین ارتفاعات  1/0کیلومتری هواکره برابر با  5/7و  6 است، درحالی که تفاوت فشار بین ارتفاعات

 توان به صورت زیر نشان داد: اتمسفر است. در واقع، نمودار روند تغییر فشار در طول هواکره را می   05/0نیز برابر با  

 
تفاوت فشار هوا نسبت به فشار هوا در سطح زمین)خطوط  کیلومتر برسد،    14کیلومتر به    7برابر شده و از    2رتفاع  در طول هواکره ابا توجه به نمودار باال، اگر  

  تفاوت  بیشتر از نصف زمین، سطح به  نسبت کیلومتری 7 ارتفاع در  هوا فشار تفاوتتوان گفت شود، پس میبرابر می 2بنفش رنگ در نمودار باال(، کمتر از 

 . است  زمین  سطح  به  نسبت  کیلومتری  14  ارتفاع  در  هوا  فشار
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 های داده شده درست هستند. ی عبارت همه 

 دهد: های باالیی هواکره را نشان می های گازی موجود در الیه های گازی و مولکولآ( تصویر زیر، نمایی از از یون 

 
های  ها، یون شوند. عالوه بر این یون هیدروژن و هلیم یافت میاتمی حاصل از عناصر  های گازی و تک اکره یون همانطور که مشخص است، در این قسمت هو

 شوند. اتمی و چنداتمی حاصل از اکسیژن نیز در این قسمت از هواکره یافت میگازی تک 

  را هوا دمای فشار،کاهش  از استفاده با سپس شود؛ گرفته آن غبار و گرد تا دهند می  عبور هایی صافی از را هوا نخست ،جز هواتقطیر جزبه  فرایند درب( 

. در دمای  شودمی  جدا  آن  از  درآمده و  یخ  صورت  به  به عنوان اولین جز،  هوا  رطوبتگراد،  ی سانتی صفر درجه   تا  هوا  دمای  کاهش  با.  دهندمی   کاهش  پیوسته

، سایر  ℃200− دمای تا بیشتر کردن سرد با. شودو در قالب یخ خشک، از هوا خارج می  آیدمی  در  جامد حالت  به هوا اکسیددی نیز گاز کربن  ℃78−

 آید.گازها، بجز هلیم نیز میعان شده و مخلوط سردی از چند مایع به وجود می 

  زمین  پوستۀ  زیرین  هایالیه  در  از آن  بیشتری  مقدار و  هوا  در  آن  از  ناچیزی  مقدار  که  طوری  به  شود؛می  یافت  کم  خیلی  مقدار  به  ،زمین  یهکر  در  هلیمپ(  

  از  هلیمتوجه داریم که    .هسللتند  ترمناسللب  صللنعتی  مقیاس  در  هلیم  تولید  برای  و  بوده  سللرشللارتر  هواکره  از  آن  زمینی  منابع  ،به همین خاطر  .دارد  وجود

 .شودمی  گازی  هایمیدان  وارد  زمین،  هایالیه  به  نفوذ  از  پس  گاز  این.  شودمی  تولید  زمین  ژرفای  در  ایهسته  هایواکنش

  سلاختن  در  و  بوده  بو و غیرسلمی، بیرنگبی  گازی  آرگون، نئون و هلیم هسلتند. آرگون،  گازهای  به ترتیب  هواکره،  در  موجود  نجیب  هایگاز  ترینفراوانت(  

 .شودمی  تهیه  زیاد  بسیار  خلوص  با  مایع  هوای  جزءِجزءبه  تقطیر  از  شیراز  پتروشیمی  در  گاز  این  .دارد  کاربرد  ایرشته  هایالمپ
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باشد، پس   %100باید برابر با  4𝑥و  𝑥شود. از طرفی، مجموع مقادیر می 4𝑥باشد، درصد جرمی گاز آرگون برابر با  𝑥اگر درصد جرمی گاز هلیم برابر با 

دمای جوش گازهای آرگون و هلیم به ترتیب برابر    شود.می  %80بوده و درصد جرمی گاز آرگون نیز برابر با    %20درصد جرمی گاز هلیم برابر با  توان گفت  می

شود، اما هلیم به حالت  ن شده و از مخلوط خارج میگراد، گاز آرگون میعای سانتی درجه  -200گراد است، پس در دمای ی سانتی درجه  -269و  -186با 

 ماند. بر این اساس، داریم: گاز باقی می 
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?𝑚𝑜𝑙 𝐻𝑒 = 72 𝑔 مخلوط×
20 𝑔 𝐻𝑒

100 𝑔 مخلوط
×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝑒

4 𝑔 𝐻𝑒
= 3/6 𝑚𝑜𝑙 

 دهد:گلیکول را نشان می جدول زیر، اطالعات مربوط به اتیلن

 
 کنیم.این ترکیب، جرم آن را محاسبه می با توجه به اطالعات داده شده از  

? 𝑔 𝐶2𝐻6𝑂2 = 3/6 𝑚𝑜𝑙 𝐻 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻6𝑂2
6 𝑚𝑜𝑙 𝐻

×
62 𝑔 𝐶2𝐻6𝑂2
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻6𝑂2

= 37/2 𝑔
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  های یافته . شودمی  گازی هایمیدان  وارد زمین، هایالیه  به نفوذ از پس گاز این. شودمی  تولید زمین ژرفای در )نه شیمیایی!(ایهسته  هایواکنش  از هلیم

  گازی  هایمیدان در هلیمگاز  مقدار ، توجه داریم کهالبته. دهدمی  تشکیل هلیم را طبیعی گاز مخلوط از حجمی درصد 7 حدود که دهدمی  نشان تجربی

 بوده و یکسان نیست.   متفاوت  گوناگون،

 ها: گزینه بررسی سایر  

  گوناگون  گازهای از مخلوطی اتمسفر، این. کندمی  فراهم آن روی را زندگی امکان  که دارد اتمسفری زمین تنها خورشیدی، سامانۀ هایسیاره  میان در( 1

  اتمسفر  از آنها خروج از مانع و داردمی نگه خود پیرامون را گازها این ،زمین یه جاذب است.  یافته امتداد زمین سطح از کیلومتری 500 فاصله تا که است

 .شوند  توزیع  هواکره  سرتاسر  در  و  باشند  جنبش  درحال  پیوسته  آنها  تا  شودمی   سبب  هامولکول   گرمایی  انرژی  دیگر،  سوی  از.  دشومی

گاز    شود،می   خارج  آن  از  مایع  هوای  دمای  افزایش  با  که  گازی  اولینترین دمای جوش است، پس  ( بین اجزای موجود در هوای مایع، نیتروژن دارای پایین 3

𝑁  گانهسه   پیوند  یک  دارای  خود  مولکولی  ساختار  درنیتروژن است. نیتروژن   ≡ 𝑁  است. 

  سال  میلیون 200 حدود از ،آتشفشانی هایسنگ  و قطبی هاییخچال  در یخ بلورهای در افتاده دام به هوای مورد در  دانشمندان هایبررسی ( بر اساس 4

 . است  و تغییری نکرده  مانده  ثابت  تقریباً  هواکره  سازند   گازهای  نسبت  تاکنون،  پیش
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  تشایی   گوناگون  هایهیدروکربن  را  آن  عمدۀ  بخش  که  اسات  شایمیایی  ترکیب  هزاران  از  مخلوطی  خام،  نفت  که  دهدمی  نشاان  تجربی  هاییافته و  هاپژوهش

. این عنصار،  اسات  کربن  ،خام  نفت  ساازندۀ  اصالی  عنصار  توان گفتشاود، پ  میمی  کربن و  هیدروژن  شاام   کههساتند    هایی ترکیبها،  هیدروکربن.  دهندمی

 پذیری را در میان عناصر موجود در تناوب دوم دارد.ترین واکنشپ  از نئون، کم

حرکت از  رتت پ  به را رت، اب  ا از صاصریت ( را هر نظر بگیریم، هر هر تناوب با 𝑝و   𝑠های ها، اگر فقط عناصرر اصر)عنعناصرر ه ر هبچه
کن  ایا پس از آن، صاصریت هر تناوب اهایه پی ا یع 14هرده  ای  رون  تا گرو  ها کا ر ه یعپذیری آنف)زی عناصرر کا ر ه هر   و واکن 

تدجه بر ررریم  از هر تنراوب   17به گرو   تا نهرای راکنر  ها نیز یجر ها افزای  پیر ا یعپذیری آنناف)زی عنراصرررر افزای  پیر ا کره  و واکن 
 ك)ع  پرذیری انر و وجده هاره  بره عندان ی،رام، نتدهار زیر رونر ( نیز یر  گراز نجیرا برا واکن 18هر تنراوبنگرو   هر آصری  صرانرههاریم کره 

 هه :یع نشان را  ای هور  ج وم هوم تناوب عنصرهای  پذیری  واكن  تغییر 

 
 پذیری بسیار کت ری هاره هر یقایسه با  ایر عناصر یدجده هر ای  تناوب واکن  هتانطدر که یشخص ا ت، گاز نئدن

 ها: بررسی سایر گزینه 

  بسایاری  یهتهی  برای  اولیه  مادۀ  دوم،  نقش  در  و  بوده  انرژی  تأمین  منبع  آن،  نخسات  نقش.  کندمی  ایفا  اسااسای  نقش  دو  کنونی  دنیای  در  خام  نفت  امروزه(  1

 دهد:. نمودار زیر، کاربردهای دقیق نفت خام را نشان میشودمی  استفاده  آنها  از  گوناگون  صنایع  در  که  است  کاالهایی  و  مواد  از

 
 دهد: ها است. تصویر زیر، ساختار این ماده را نشان می ی آلییناستیلن)اتین(، نخستین عضو از خانواده (  3

 
 ( نیز به صورت زیر است: 𝐻𝐶𝑁ها برقرار شده است. ساختار مولیول هیدروژن سیانید) اشتراکی بین اتم پیوند    5در ساختار هر مولیول اتین،  

 
 ها برقرار شده است.پیوند اشتراکی بین اتم  4هیدروژن سیانید یک ترکیب اسیدی بوده و در ساختار هر مولیول آن نیز  

 . است  شده  داده  نشان  نفت خامهای موجود در  هیدروکربن  از  نوع  تصویر زیر، پنج  در(  4

 
  گانه سه   پیوند  یک  دارای  هااز این هیدروکربن   برخی  دارد. این در حالی است که  وجود  یگانه  فقط پیوندهای  کربن  هایاتم   بین  ها،این هیدروکربن   از  برخی  در

در ساختار این    ی نفت خام است.های آروماتیک بوده و از جمله مواد سازنده ی هیدروکربن بنزن، سرگروه خانواده  .هستند دوگانه  پیوند  چند  یک یا دارای  یا

 کربن به صورت ییی در میان دوگانه هستند.- ضلعی، پییوندهای کربن  6مولیول  

کاربردهای نفت 
خام

بیش از)منبع تامین انرژی 
(درصد90

استفاده از نفت به عنوان سوخت در وسای  نقلیه

استفاده از نفت برای تامین گرما و انرژی الیترییی مورد نیاز ما

استفاده در صنایع پتروشیمی 
(درصد10کمتر از )

، استفاده از نفت برای تولید الیاف، پارچه ها، شوینده ها، وسای  آرایشی و بهداشتی
رنگ، پالستیک و مواد منفجره
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ی گازی در شرایط ییسان برابر باشد،  واکنش، با هم برابر است. با توجه به قانون گازها، اگر حجم دو ماده حجم گازهای پروپن و اکسیژن وارد شده به ظرف  

 شود. واکنش سوختن پروپن به صورت زیر است:های آن دو گاز نیز با هم برابر میشمار مول 

2𝐶3𝐻6(𝑔) + 9𝑂2(𝑔) → 6𝐶𝑂2(𝑔) + 6𝐻2𝑂(𝑔) 
مول در نظر بگیریم، در واکنش سوختن ک  گاز   9𝑥های اولیه گاز پروپن و اکسیژن را برابر با اگر تعداد مولی این واکنش شیمیایی، با توجه به معادله 

مول از گاز پروپن در مخزن باقی   7𝑥شوند. در چنین شرایطی،  مول از گاز پروپن مصرف می 2𝑥مول گاز اکسیژن وارد شده به مخزن( و  9𝑥اکسیژن)ک  

 ی این واکنش شیمیایی نیز به صورت زیر است: کند. معادله ز هیدروژن شرکت میمانده و در واکنش با گا

𝐶3𝐻6(𝑔) + 𝐻2(𝑔) → 𝐶3𝐻8(𝑔) 
 کنیم.را محاسبه می  𝑥با توجه به جرم هیدروژن مصرف شده در این واکنش، مقدار  

21 𝑔 𝐻2 = 7𝑥 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻6 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻6

×
2 𝑔 𝐻2
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2

                
⇒    𝑥 = 1/5 𝑚𝑜𝑙 

است. بر این    مول گاز پروپن به طور کام  سوخته  3و از این مقدار،    وارد مخزن شده  پروپنمول گاز    5/13  کارتوان گفت در ابتدای  ، می𝑥با توجه به مقدار  

 یم.کنشود را محاسبه می اکسید که در واکنش سوختن پروپن تولید می اساس، جرمی از گاز کربن دی 

? 𝑔 𝐶𝑂2 = 3 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻6 ×
6 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2
2 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻6

×
44 𝑔 𝐶𝑂2
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

= 396 𝑔 

 گرم بوده است.   396اکسید تولید شده در مخزن اولیه برابر با  توان گفت جرم گاز کربن دیبر این اساس، می 
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 درست هستند.های )آ(، )ب( و )ت(  عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

 آ( ساختار آلیان مورد نظر به صورت زیر است: 

 
گیرند، به سه اتم  ی فرعی قرار میهای کربنی که در انتهای هر شاخه ی کربنی اصلی و اتمهای کربن موجود در دو انتهای زنجیره در آلیان مورد نظر، اتم 

 اند.هیدروژن متص  شده 

  کرده   جوشیدن  به  شروع  مایع  یک  آن  در   که  است  دمایی  با  معادل  جوش،  ینقطه   شود.ها استفاده میآلیانی است که از آن برای پر کردن فندک بوتان،  ب(  

  جوش   دمای  و  کرده  پیدا  افزایش  مواد  این  در  دروالسیوان  نیروهای  قدرت  ،(n)ها آلیان   در  موجود  کربن  هایاتم   تعداد  شدن   بیشتر  با.  شودمی   تبدی   بخار  به  و

ر این  ب .دارد مستقیم یرابطه  هاآن  ساختار در موجود کربن هایاتم  شمار با هاآلیان  جوش دمایبا توجه به نمودار کتاب درسی، . یابدمی  افزایش نیز هاآن 

  دمای   جمله  از)℃0  از  باالتر  دماهای  در  مواد  این  پ   است،  ℃0  از  کمتر  ،(بوتان  و  پروپان  اتان،  متان،)هاآلیان   یخانواده   اول  عضو  چهار  جوش  دمایاساس،  

  عدد   5  از  بیشتر  هاآن   ساختار  در  موجود  کربن  هایاتم   شمار  که  هاییآلیان  مقاب ،  ینقطه   در.  شوندمی   دیده(  g)گاز  حالت  به(  است  ℃22  با  معادل  که  اتاق

 . شوندمی   دیده(  l)مایع   حالت  به  اتاق  دمای  در  است،

رنگ)تینر( استفاده   یکننده  رقیق و ناقطبی مواد زنجیر بوده و از آن به عنوان حاللهای راست ی آلیان ششمین عضو از خانواده (، 𝐶6𝐻14هگزان) پ( 

توان گفت  ( است، پ  می 𝐶8𝐻18های کربن موجود در ساختار هگزان کمتر از اوکتان) چون تعداد اتم رنگ است.  این آلیان، حالت مایع داشته و بی  شود.می

 اریت هگزان در مقایسه با اوکتان بیشتر خواهد بود. فر

های هرده  با افزای  هرتار اتمی ی  یایع برای تبخیر هر ننتب یل هر ن به حالت گاز(، فراریت گه ه یعهای  رازن  به تتایل یدلکدم
ها و به هتی  صاطر، ییزان فراریت آن  پسبی  ی ای  یداه با ق رت بیش ری به یک یگر های  ازن  (، یدلکدم𝑛هانکرب  یدجده هر آلکان

ی یعکدسنوارونه( هاره  ها رابطههای کرب  یدجده هر  راص ار آنها با هرتار اتمکن   به عبارت هیگر، ییزان فراریت آلکانکاه  پی ا یع
 هه :یداه نشان یعهای کرب  یدجده هر ای  ها را با تدجه به تغییر تع اه اتمنتدهار زیر، رون  تغییر صداص یخ )ف آلکان

 

افزایش شمار اتم های 
کربن در آلیان ها

افزایش قدرت نیروهای 
وان دروالسی

(دمایی که یک مایع در آن می جوشد)افزایش دمای جوش 

(تمای  برای تبدی  شدن به حالت گاز)کاهش فراریت 

(مقاومت در برابر جاری شدن)افزایش گران روی و چسبندگی 
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  سبب  ویژگی این. ندارند دیگر مواد با شیمیایی هایواکنش  انجام به چندانی تمای   مواد  این ها،آلیان  یسازنده  هایمولیول  بودن سیرشده به توجه بات( 

  مقدار کاهش سبب هاآلیان  استنشاق البته، .باشد نداشته چندانی تأثیر بدن و هاشش  بر آنها استنشاق و شده کمتر هاآلیان  بودن سمی میزان تا شودمی

  میزان  بر این اساس، اگر.  شودمی  دشوار  کشیدن  نف   به همین خاطر،  و  کندمی  جلوگیری  هاشش   در  تنفسی  گازهای  انتقال  از  و  شده  یدم  هوای  در  اکسیژن

 .شود  فرد  مرگ  سبب  تواندمی   حتی  باشد،  زیاد  هاشش   به  شده  وارد  بخارهای

های هی روژن و کرب  وجده هارن ، فقط اتم  ها،ها و آلکی ، آلک هاپدن هر  راص ار آلکانی یهم هقت هاهر ه باهری   ها، به ی  نک هبچه
رون   بر ای   تقریبا برابر با صررهر بده  و ای  یداه ناقطبع به هررتار یع هی روکربنع ی ای  یداههای  ررازن  ( یدلکدمμگشرر اور هوقطبعن

هیتع پایه هوازههم،  3ج)دتر، هر فصل  کتع  هروالسع ا ت از ندع وان  ها،ها و آلکی ، آلک هایدلکدلع هر آلکاندع نیرهای بی ا اس، ن
 ی ای  یداه آهنا صداهیم ه  های  ازن  ی پخ  بار الک یریکع بر روی اتمها و نحد ی پ انسیل الک روا  اتیکع هی روکرب با نقشه
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 آید:ی زیر بدست می با توجه به قانون گازها، چگالی هر گاز با استفاده از رابطه 

چگالی  =
جرم 

حجم 
=
جرم  مولی

حجم  مولی

  شرایط  استاندارد   
چگالی         ⇒ =

جرم  مولی گاز 

22/4
 

 این اساس، داریم:ی گازی با جرم مولی آن گاز رابطه مستقیم دارد. بر  توان گفت چگالی هر ماده بر این اساس، می 

چگالی  گاز  ∝ جرم  مولی
 
⇒

جرم  مولی آلیین 

جرم  مولی اکسیژن 
=

چگالی  آلیین 

چگالی  اکسیژن 

 
⇒
جرم  مولی آلیین 

32
= 1/25

               
جرم  مولی آلیین     ⇒ = 40 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1 

 است. بر این اساس، داریم:   𝐶𝑛𝐻2𝑛−2ها به صورت  فرمول مولیولی کلی آلیین 

جرم  مولی آلیین  = 14n − 2
 
⇒ 40 = 14𝑛 − 2

 
⇒ 𝑛 = 3 

بوده    𝐶3𝐻4است. فرمول مولیولی این ماده به صورت    ها(ی آلیین )دومین عضو خانواده توان گفت آلیین مورد نظر معادل با پروپینمی،  𝑛با توجه به مقدار  

 آن به صورت زیر است:  مولیولی  ساختار  و

 
 :روندبه شمار می   آلیین مورد نظرهای زیر، ایزومرهای  ترکیب 

 
𝐶3𝐻4(𝑔)واکنش گاز پروپین با هیدروژن به صورت   + 2𝐻2(𝑔) → 𝐶3𝐻8(𝑔)   :است. بر این اساس، داریم 

? 𝑔 𝐻2 = 1 𝑔 𝐶3𝐻4 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻4
40 𝑔 𝐶3𝐻4

×
2 𝑚𝑜𝑙 𝐻2
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻4

×
2 𝑔 𝐻2
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2

= 0/1 𝑔 

 شود. مصرف می  گرم گاز هیدروژن  1/0توان گفت در واکنش مورد نظر  بر این اساس، می 
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 به صورت زیر است:   𝐶𝑂𝐶𝑙2ساختار مولیول  

 
های  جفت الیترون پیوندی در ساختار خود است. جدول زیر نیز اطالعات مربوط به سوختن انواع سوخت  4جفت الیترون ناپیوندی و  8این مولیول دارای 

 دهد:نشان می سنگ را  فسیلی از جمله زغال 

 
 شود. ساختار لووی  این ترکیب گازی نیز به صورت زیر است: اکسید تولید میهمانطور که مشخص است، بر اثر سوختن زغال سنگ، گاز گوگرد دی 
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  از   بیشتری  مقدار  سنگ،زغال  با  نفت  جایگزینی  شود، در صورتتر و بیشتری تولید میهای متنوع آالینده   ، در مقایسه با بنزینسنگچون بر اثر سوختن زغال 

سنگ را  توان کارایی استفاده از زغال کارهای زیر، میبا استفاده از راه البته،  شود.  می  ایگلخانه   اثر  تشدید  و این امر، باعث  شده  به هواکره وارد  هاآالینده   انواع

 بهبود بخشید: 

 آن. اختار  سدیگر از    های  ناخالصی  و  گوگرد  حذف  منظور  به  سنگ  زغال  وشوی  شست •

 اکسید و با استفاده از واکنش زیر:   کلسیم  از روی  خروجی  گازهای  عبور  با  ها  نیروگاه  از  شده  خارج  (𝑆𝑂2اکسید) دی   گوگرد  گاز  انداختن  دام  به •

𝑆𝑂2(𝑔) + 𝐶𝑎𝑂(𝑠) → 𝐶𝑎𝑆𝑂3(𝑠) 
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ها در نفت خام خارج شده از سیوهای نفتی مختلف،  ی نفت خام هستند که درصد فراوانی آن جمله اجزای سازنده بنزین، نفت سفید، گازوئی  و نفت کوره، از  

 اند:شده   مقایسه  های آن سازنده   اجزای  درصد  اساس  بر  خام  نفت  نوع  چهار  زیر،  تصویر  متفاوت از ییدیگر است. در

 
  عدد   15  الی  10  هاآن   ساختار  در  که  شودمی   هاییآلیان   شام   سفید،  نفتتوان گفت نفت سفید در مقایسه با گازوئی  فرارتر است.  با توجه به تصویر باال، می 

  نفت  از عمده طور به سوخت این. شودمی  تولید هاپاالیشگاه  تقطیر هایبرج در  خام نفت پاالیش طی هواپیما سوختتوجه داریم که  .دارد وجود کربن اتم

 .  شودمی  تهیه   سفید

 ها: بررسی سایر گزینه 

 ی کربنی اصلی آن، به صورت زیر خواهد شد: گذاری زنجیره ( ساختار آلیان مورد نظر پ  از نام 1

 
ممین را در خود جای داده   𝐶یشترین تعداد اتم های کربن بگردیم که بای از اتمی کربنی اصلی، باید به دنبال زنجیره برای انتخاب زنجیره توجه داریم که 

تر باشد. در ساختار ترکیب  ی فرعی نزدیک کنیم که به اولین شاخه ی اصلی را از سمتی آغاز می های کربن موجود در زنجیره گذاری اتم باشد. از طرفی، شماره 

قرار گرفته است. با توجه به تقدم حرف اول   3تی  نیز بر روی کربن شماره قرار داشته و یک گروه ا 4و  2های کربن گروه متی  بر روی اتم  2مورد نظر، 

 شود.متی  هگزان می دی - 4،2-اتی -3ی فرعی متی ، نام هیدروکربن به صورت  ی فرعی اتی  در مقایسه با شاخه شاخه 

ی اصرر)ع یکسرران باهرر ،  ررر زنجیر   ی فرعع یدجده هر هر  ررتت تا آنی اولی  هرراصهفاصرر)ه  هر ی  آلکان اگر  ها، تدجه هاریم کهبچه
ی فرعع ی هویی  هراصهفاصر)هح ع اگر تر باهر   ی فرعع نزهی کنیم که به هویی  هراصههای کرب  را از  رت ع آااز یعگذاری اتمهرتار 

تر باه   ی فرعع نزهی کنیم که به  دیی  هاصههای کرب  را از  ت ع آااز یعگذاری اتمیکسان بده، هتار  ی اص)عتا هو  ر زنجیر   هم
 زیر هقت کنی : های آلکانعترکیای اص)ع هر گذاری زنجیر به هتار 

 
 

  با  در پاالیشگاه،کنند. باقیمانده را وارد پاالیشگاه میها، اسیدها و آب موجود در این ماده را از آن جدا کرده و مخلوط پ  از استخراج نفت خام، نمک ( 2

طی این   .کنندمی  جدا هم نزدیک به جوش  ینقطه  با هاییمخلوط  صورت به را موجود در نفت خام هایهیدروکربن  جزء،جزءبه  فرایند تقطیر استفاده از

  باال   به  پایین  با حرکت از سمت  دما  در برج تقطیر،.  کنندمی  هدایت  تقطیر  برج  سمترا به    آن  داده و  گرما  بزرگی)کوره(  یمحفظه   درون  را  خام  نفتفرایند،  
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  از   تری دارند(ی جوش پایین فرّارتر)موادی که نقطه   و  ترسبک   های  مولیول  شود،می   وارد  برج  پایین  قسمت  به  داغ  خام  نفت  هنگامی که.  کندپیدا می   کاهش

 .کنندمی   حرکت  برج  باالی  سوی  به  و  آمده  بیرون  مایع  از  پتروشیمیایی،  جمله مواد

  گاز   رسیده  فرنگیو گوجه   برای مثال، موز.  دارد  وجود  گیاهان  بیشتر  در  ماده این  است.  𝐶2𝐻4ها، اتن با فرمول شیمیایی  ی آلین ترین عضو خانواده ساده (  3

  در   به همین خاطر،.  شودمی   نارس  هایسایر میوه   ترسریع   رسیدن  موجب  خود  به نوبه  رسیده  فرنگی  گوجه  یا  موز  یک  از  شده  آزاد  گاز اتن.  کنندمی   آزاد  اتن

   شود.گاز اتن به عنوان ))عم  آورنده(( استفاده می  از  کشاورزی

  هاییداه و فراوره  از  حجم انبدهع گاز ات   از  ا ر هاه  با صرنایع، ای   هر  ا رت  پ روهریتع صرنایع بنای   رن  (𝐶2𝐻4ات ن گاز ،  هو ر ان
های یهم ای  یاه  نیز یازههم آهرنا هر یم و با  رایر واکن   1ها از ات  هر فصرل ها و آلکانبا واکن  تدلی  الکل   هردهیع تدلی  گدناگدن
 هدیم هوازههم آهنا یع 4هر فصل 
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𝐶ها به دو اتم مجزا شیسته شده و به پیوند  ( در واکنش با آلین 𝐵𝑟2و   𝐹2  ،𝐶𝑙2ها) هالوژن  = 𝐶   های اتن  شوند. به عنوان مثال، واکنش مولیولافزوده می

 با برم مایع به صورت زیر است: 

 
 شود: با برم نیز به صورت زیر می  𝐶𝑛𝐻2𝑛ی واکنش یک آلین با فرمول مولیولی  توان گفت معادله ی این واکنش، میبه معادله   با توجه 

𝐶𝑛𝐻2𝑛 + 𝐵𝑟2 → 𝐶𝑛𝐻2𝑛𝐵𝑟2 
 کنیم. در آلین مورد نظر را محاسبه می  𝑛ی این واکنش شیمیایی، مقدار  با توجه به معادله 

64 𝑔 𝐵𝑟2 = 80 𝑔 𝐶𝑛𝐻2𝑛  ناخالص ×
35 𝑔 𝐶𝑛𝐻2𝑛

100 𝑔 𝐶𝑛𝐻2𝑛  ناخالص
×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑛𝐻2𝑛
14𝑛 𝑔 𝐶𝑛𝐻2𝑛

×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐵𝑟2
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑛𝐻2𝑛

×
160 𝑔 𝐵𝑟2
1 𝑚𝑜𝑙 𝐵𝑟2

 
⇒𝑛 = 5 

 تواند به صورت زیر باشد: شود. ساختار چنین آلینی می می  𝐶5𝐻10توان گفت فرمول مولیولی این آلین به صورت  ، می𝑛با توجه به مقدار  

 
𝑛اتم کربن،  𝑛با  یآلینترکیب در یک  − 𝐶پیوند  2 − 𝐶 ،2𝑛  پیوند𝐶 − 𝐻  و یک پیوند𝐶 = 𝐶  در یک   توان گفتمی شود. بر این اساس، دیده می

ها  پیوند اشتراکی بین اتم 15نیز  𝐶5𝐻10در آلینی با فرمول مولیولی  ها وجود دارد.پیوند اشتراکی)کوواالنسی( بین اتم 3𝑛اتم کربن، مجموعا  𝑛آلین با 

 برقرار شده است. 
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 های )پ( و )ت( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

𝐶کربن)- ی کربنها یک پیوند دوگانه ها که در ساختار آن روکربن به گروهی از هیدآ(  = 𝐶 ترکیب مورد نظر دارای دو   شود.( وجود دارد، آلین گفته می

 رود.ها به شمار نمی ی آلینپیوند دوگانه بوده و عضوی از خانواده 

  رفع  توانایی آینده سال 500 تا سنگ زغال ذخایر که دهدمی نشان برآوردها. است فسیلی هایسوخت  جمله از بنزین، و خام نفت همانند سنگ،زغال ب( 

  اساس،  این بر. رسندمی  پایان به آینده  سال 100 تا فسیلی سوخت  این منابع  خام، نفت برای شده انجام برآوردهای طبق  که درحالی  دارند؛  را  بشر نیازهای

 . شود  خام  نفت  جایگزین  سوخت،  عنوان  به  تواندمی   سنگزغال 

 جهان   رط  هر   نهر  500000 از  بی   صر   رام اصیر، هر  كه  طدری  به  ا رت  آن ا ر خرا  ههردار  هررایط  ی زاام  رن ،یکع از یشرکتت عت  
  رن  زاام از   هر   آزاه  (𝐶𝐻4ی انن گاز   تجتع  هلیل به  اا)ا انهجارها ای   ان هاه   از ه رت را   صده جان یع ن فروریخ   یا انهجار  اثر  بر 
 وجده انهجار  اح تام بر  ، %5 از  به بی  یع ن هدای  هر   اگر ا)ظت آن که  ا ت رن بع  و بدبع   بك، گازی   ی ان   هه یع  یع ن رخ هر 

 ی ان گاز   ا)ظت بر ای  ا اس،  بده صداه   بیش ر  نیز  انهجار  باه ، اح تام باالتر  ی ان هر هدای یع ن ا)ظت گاز  هرپه  ا ت ب یهع  هاره
 هده  کن رم  و گیری   ان از  پید  ه بای  به طدر یع ن  هدای  هر 

شیسته شده و    𝑂𝐻–( و یک گروه  𝐻−های آب به یک اتم هیدروژن) طی این فرایند، مولیول شوند.  ها با آب وارد واکنش میدر شرایط مناسب، آلین پ(  

 صورت زیر است:   ی این واکنش بهشوند. معادله ها افزوده می ی موجود در ساختار آلینبه پیوند دوگانه 
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ی تولید شده در آن یک الی  سیرشده است. به عنوان مثال،  ( کاتالیزگر این واکنش بوده و فراورده 𝐻2𝑆𝑂4سولفوریک اسید)  همانطور که مشخص است،

 های آب به صورت زیر است:واکنش میان گاز اتن با مولیول 

 
شود. این الی ، مایعی  های گلوکز نیز تولید میهوازی مولیول یک ترکیب سیرشده است که بر اثر تخمیر بی تولید شده در این فرایند، (𝐶2𝐻5𝑂𝐻اتانول) 

 کننده است.ی ضدعفونی این الی ، یک ماده   شود.رنگ و فرار بوده و به هر نسبتی در آب ح  میبی

 دهد: ها را نشان می ییلوآلیان ی سجدول زیر، ساختار برخی از اعضای خانواده ت(  

 
 اتم هیدروژن در ساختار خود است. ساختار نفتالن نیز به صورت زیر است:   12سییلوهگزان، چهارمین عضو این خانواده بوده و دارای  

 
𝐶پیوند   5رود. در ساختار هر مولیول نفتالن، یک ترکیب آروماتیک به شمار می  ،𝐶10𝐻8نفتالن با فرمول شیمیایی   = 𝐶  پیوند   8و𝐶 − 𝐻   .وجود دارد

 . استداشته    کاربرد  لباس  و  فرش  نگهداری  ضدبید برای  عنوان  به  هامدت   این ماده، یک ترکیب جامد و سفیدرنگ است که
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 سوزد: طور کام  می ی زیر به  ها، بوتن است. این ترکیب آلینی بر اساس معادله ی آلینسومین عضو خانواده 

𝐶4𝐻8(𝑔) + 6𝑂2(𝑔) → 4𝐶𝑂2(𝑔) + 4𝐻2𝑂(𝑙) 
گرم آب( تولید    72)معادل با  بمول آ  4اکسید( و  گرم گاز کربن دی   176اکسید)معادل با  مول گاز کربن دی   4به ازای سوختن هر مول بوتن در این واکنش،  

 بر این اساس، داریم:گرم است.    104های تولید شده در این فرایند برابر با  ؛ پ  تفاوت جرم فراورده شود می

? 𝑔  تفاوت  جرم  فراورده ها = 0/5 𝑚𝑜𝑙 𝐶4𝐻8 ×
104 𝑔  تفاوت  جرم  فراورده ها

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶4𝐻8
= 52 𝑔 

?𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2 = 0/5 𝑚𝑜𝑙 𝐶4𝐻8 ×
4 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶4𝐻8

= 2𝑚𝑜𝑙 

𝑀𝑔𝑂(𝑠)اکسید تولید شده، در واکنش  از کربن دی گ + 𝐶𝑂2(𝑔) → 𝑀𝑔𝐶𝑂3(𝑠)  شود. بر این اساس، داریم:مصرف می 

? 𝑔 𝑀𝑔𝑂 = 2 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2
×
40 𝑔 𝑀𝑔𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔𝑂
= 80 𝑔 

 است.   گرم منیزیم اکسید مصرف شده  80همانطور که مشخص است، طی این فرایند  
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ی جرم مولی یک اتم کربن بیشتر از جرم مولی اتان  است. جرم مولی پروپن، به اندازه  𝐶3𝐻6و  𝐶2𝐻6فرمول مولیولی اتان و پروپن، به ترتیب به صورت 

ی پروپن است. از  ها در نمونه اتان، بیشتر از شمار مولیولی  ها در نمونه های برابر، شمار مولیول هایی از این دو ماده با جرم توان گفت در نمونه است، پ  می 

های اتان بیشتر از شمار  ها در هر مولیول پروپن برابر است، پ  اگر شمار مولیول جود در هر مولیول اتان، با شمار این اتم ن موژهای هیدروطرفی، تعداد اتم 

 شود. ی پروپن میهای هیدروژن در نمونه های هیدروژن موجود در این نمونه نیز بیشتر از شمار اتم های پروپن باشد، شمار اتم مولیول

 ها: بررسی سایر گزینه 
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𝐶ی ها یک پیوند دوگانه چون در ساختار آلین ها است. ی آلینها بوده و پروپن نیز عضوی از خانواده ی آلیان ( اتان عضوی از خانواده 2 = 𝐶  وجود دارد ،  

𝐶های کربن دخی  در ساختن پیوند  این مواد سیرنشده هستند. در واقع، هریک از اتم  = 𝐶،    جای خالی برای    کز یاتم دیگر متص  بوده  و هنو  3فقط به

 ها بیشتر است. ها در مقایسه با آلیان پذیری آلین دارند. به همین خاطر، واکنش   را  های جدیداتصال به اتم 

تر به حالت  های این ماده در مقایسه با اتان دمای جوش باالتری داشته و راحت توان گفت مولیول چون جرم مولی پروپن بیشتر از اتان است، پ  می ( 3

 شوند. ع تبدی  می مای

 تراکی وجود دارد. اشپیوند    9پیوند اشتراکی و در هر مولیول پروپن نیز    7در هر مولیول اتان،  (  4
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گرم از   5/7های هیدروژن موجود در اتم با توجه به فرمول مولیولی این ترکیب، جرم است.  𝐶11𝐻18ترکیب مورد نظر، یک هیدروکربن با فرمول مولیولی 

 کنیم.آن را محاسبه می 

? 𝑔 𝐻 = 7/5 𝑔 𝐶11𝐻18 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶11𝐻18
150 𝑔 𝐶11𝐻18

×
18 𝑚𝑜𝑙 𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶11𝐻18
×
1 𝑔 𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻
= 0/9 𝑔 

 ها: بررسی سایر گزینه 

شود؛  می  𝐶7𝐻16کربنی است، پ  فرمول مولیولی آن به صورت    7تان، یک آلیان  هپ  است.  𝐶𝑛𝐻2𝑛+2ها به صورت  ی آلیان فرمول کلی اعضای خانواده (  2

 اتم هیدروژن وجود دارد.   18درحالی که در ساختار ترکیب نشان داده شده،  

ک میدان الیترییی،  های کربن و هیدروژن به ییدیگر تشیی  شده باشند(، همگی ناقطبی بوده و در حضور ی هایی که از اتصال اتم ها)ترکیب هیدروکربن( 3

رود. ی ناقطبی به شمار می های کربن و هیدروژن به ییدیگر تشیی  شده است، پ  یک ماده کنند. ترکیب مورد نظر نیز از اتصال اتمگیری پیدا نمیجهت 

ضلعی وجود داشته باشد  ی کربنی شش قه رود، چون در ساختار مواد آروماتیک باید یک حل توجه داریم که این ترکیب، از جمله مواد آروماتیک به شمار نمی

 کربن موجود در آن، ییی درمیان دوگانه هستند. -که پیوندهای کربن

 دهد: اند را نشان می های کربن این ماده متص  شده های هیدروژنی که به هرکدام از اتم و تعداد اتم   داده شدهتصویر زیر، ساختار هیدروکربن  (  4

 
 های کربن موجود در این ماده، به هیچ اتم هیدروژنی متص  نشده است. همانطور که مشخص است، فقط ییی از اتم 
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 کنیم. های هیدروژن موجود در هر ماده را محاسبه میدر نظر گرفته و شمار اتم  𝑥( را برابر با  𝐶2𝐻6و اتان)   (𝐶4𝐻6بوتین) -2های  جرم نمونه 

نمونه اتان  ∶ ?𝐻  اتم = 𝑥 𝑔 𝐶2𝐻6 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻6
30 𝑔 𝐶2𝐻6

×
6 𝑚𝑜𝑙 𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻6
×
6/02 × 1023 𝐻  اتم

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻
=
6/02𝑥 × 1023 

5
 اتم  

نمونه بوتین ∶ ?𝐻  اتم = 𝑥 𝑔 𝐶4𝐻6 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶4𝐻6
54 𝑔 𝐶4𝐻6

×
6 𝑚𝑜𝑙 𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶4𝐻6
×
6/02 × 1023 𝐻  اتم

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻
=
6/02𝑥 × 1023 

9
 اتم  

 بر این اساس، داریم: 

−تعداد  اتم های  هیدروژن  در  نمونه اتان  تعداد  اتم های  هیدروژن  در  نمونه بوتین = 2/408 × 1024
            
⇒    

6/02𝑥 × 1023 

5
−
6/02𝑥 × 1023 

9
= 2/408 × 1024

            
⇒   𝑥 = 45 𝑔 

2𝐶2𝐻6(𝑔)ی  گاز اتان بر اساس معادله  + 7𝑂2(𝑔) → 4𝐶𝑂2(𝑔) + 6𝐻2𝑂  سوزد. بر این اساس، داریم:به طور کام  می 

? 𝐿 𝐶𝑂2 = 45 𝑔 𝐶2𝐻6 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻6
30 𝑔 𝐶2𝐻6

×
2 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻6

×
22/4 𝐿 𝐶𝑂2
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

= 67/2 𝐿 
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 و )پ( درست هستند.  ، )ب(های )آ(عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

 . دارد  کاربرد  استخوان  پوکی  ترمیم  و  پیشگیری  برای  شیر  در  موجود  کلسیم.  هستند  کلسیم  و  پروتئین  تأمین  برای  مهمی  منبع  آن،  هایفراورده   و  شیرآ(  
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 ب ن هر   یدجده های یدن و  هایدلكدم ها،ی اتمعت   بخ   ا رت گدناگدن  های ذر  یح دی  هریتیایع بده  و یداه از  یعجدنع اذا ها، بچه
 ی اذا هر ب ن یا به هرح زیر هس ن :های عت  نق   هدهیع تأیی  صدریمیع كه  اذایع از  ،یا
 های ب نیاهیچهتایی  انرژی یدره نیاز برای حرکت  -1
 های یاص ههیدار  از  هایدلكدم و هایدن جایعجابه عصبع، های  پیام تایی  انرژی یدره نیاز برای ار ام -2
 هاآنزیم ها ویاهیچه ید، پد ت، ا  خدان، صدنع، های یانن   )دم ب ن گدناگدن  های بخ  ره  و  اصت برای  اولیه تایی  یداه -3
 های هیتیایع ن به کت  انجام ه ن واکن تنظیم و کن رم هیای ب -4

 یخ )ف ارذایع یداه ارزش، ایرا هاره نیراز  انرژی  و یراه  بره گدنراگدن  ایراراهی  و اراهی  هرای فعرالیرت تترام انجرام برای  یرا  نتدجره هاریم کره بر 
  انداع یح دی  ها،پروتئی  بر  افزون یاهع، گدهررت  و قریز   گدهررتبه عندان ی،ام،    نیسررت یكسرران ب ن نیاز   یدره انرژی  و یاه  تأیی  هر 

  هست نیز  یع نع یداه و هاوی ایی 

  های حالت   در  هاذره   جنبش  میزان اما هستند  وجوش جنب و حرکت  حال  در  پیوسته گاز،  یا  مایع جامد،   فیزییی حالت  سه  در  ماده یک یسازنده   ذراتب(  

 دهد.های فیزییی و دماهای مختلف نشان می را در حالت   𝐻2𝑂های  تصویر زیر، میزان جنب و جوش مولیول  .است  ییدیگر  از  متفاوت  مختلف،  فیزییی

 
  از حالت مایع  شدیدتر گاز حالت  این ذرات در نامنظم هایها در حال جنب و جوش هستند، اما میزان جنبش حالت  در همه  𝐻2𝑂های هرچند که مولیول 

کاهش یافته و حجم این ماده    𝐻2𝑂های  ی میان مولیول توجه داریم که با ذوب شدن یخ، میانگین فاصله   .است  حالت جامد  از  شدیدتر  نیز  در حالت مایع  و

 کند. با ذوب شدن یخ، چگالی یک نمونه از این ماده افزایش پیدا میشود. به عبارت دیگر،  کمتر می

  های وعده  که کندمی خودنمایی نیز هنگامی تغذیه سوء ها باشد.ذره  انواع از مناسبی مخلوط که شام  است غذایی هایوعده  شام  درست یتغذیه پ( 

 . شد  فراهم خواهد  بیماری  شرایط  و  شده  ضعیف  تدریج  به  بدن  تغذیه،  سوء  در هنگام  .باشد  همراه  هاانواع ذره   از  نوع خاصی  کمبود  با  غذایی

و انرژی گرمایی   𝑥کنیم انرژی گرمایی یک قطعه یخ برابر با . فرض میشودانرژی گرمایی گفته می ،ماده ی یک به مجموع انرژی جنبشی ذرات سازنده ت( 

است، اما با انداختن یخ در استخر آب، انرژی گرمایی این دو ماده با    𝑦تر از مقدار  خیلی کوچک   𝑥است. هرچند که مقدار    𝑦یک استخر آب داغ نیز برابر با 

خواهد بود. البته، توجه داریم که طی این فرایند، میانگین انرژی جنبشی ذرات   𝑦، بیشتر از مقدار 𝑦و  𝑥شود. واضح است که مجموع مقادیر هم جمع می

 کند. مقدار کمی کاهش پیدا می   ، که معادل با دمای استخر آب است، بهخر آبتموجود در اس
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و در مقیاس   θ( است. دمای یک جسم در مقیاس سلسیوس با نماد 𝐾کلوین)  𝑆𝐼( است؛ درحالی که ییای دما در ℃ی سلسیوس) ییای رایج دما، درجه 

 کلوین به صورت زیر است:ی بین دمای سلسیوس و  رابطه شود.  نشان داده می   𝑇کلوین با نماد  

𝑇(𝐾) = 𝜃(℃) + 273 
 کنیم.ی گفته شده، دمای تعادلی مخلوط آب و الی  را محاسبه میبا توجه به رابطه 

دما  در  مقیاس  کلوین  = 8 × دما  در  مقیاس  سلسیوس 
 
⇒𝑇(𝐾) = 8 × 𝜃(℃)

             
⇒   273 + 𝜃 = 8 × 𝜃

            
⇒   𝜃 = 39℃ 

.  شودمی جاری دارد تریپایین  دمای که  جسمی سمت به دارد باالتری دمای  که جسمی از گرما بگیرند، قرار هم مجاورت در متفاوت دمای با جسم دو اگر

  برقرار  برای  و  بوده  معروف  گرمایی  تعادل  به  شرایط  این.  شود  برابر  هم  با  نظر  مورد  اجسام  دمای  که  کندمی  پیدا  ادامه  جایی  تا  حالت  این  در  گرما  انتقال  فرایند

با توجه به تعادل دمایی برقرار شده، دمای    .باشد  برابر  سردتر  جسم  توسط  شده  جذب  گرمای  مقدار  با  باید  ترگرم   جسم  از  شده  خارج  گرمای  مقدار  آن،  شدن

 کنیم.ی اتانول را محاسبه می اولیه 

|𝑄 آب| = |𝑄 اتانول|
   𝑄=𝑚.𝑐.∆θ   
⇒        |𝑚 آب. 𝑐 آب. ∆𝜃 آب| = |𝑚 اتانول. 𝑐 اتانول. ∆𝜃 اتانول|

 
⇒ 

|400 × 4/2 × (39 − 51)| = |300 × 2/4 × (39 − 𝑥)|
           
⇒   20160 = 720 × (39 − 𝑥)

             
⇒   𝑥 = 11℃ 

  زمان  تا گرما یمبادله  روند به توجه با. شودمی  مبادله اجسام آن میان جسم،  چند یا دو میان دمای تفاوت بخاطر که است انرژی از مقداری با معادل ،گرما

 . دهندمی   قرار  گرماده  و   گرماگیر  گروه  دو  از  ییی  در  را  شده  انجام  فرایندهای  گرمایی،  تعادل  برقراری
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   105صفحه   2مرحله   - زمون ماز )دفترچه اختصاصی(پاسخنامه آ                                             شیمی       

 ارسال کنید. 20008585را به سامانه  20در صورتی که برای ثبت نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز دارید، عدد 

کند. چون دمای هر  گرما از لیوان چای به سمت بیرون جاری شده و به تدریج، دمای چای کاهش پیدا می  اتاق، در داغ بسیار چای لیوان یک گذاشتن با

  کاهش   چای  استیان  در  سازنده   ذرات  جنبشی  انرژی  میانگین  ،توان گفت طی این فراینددهد، می ی آن را نشان میسازنده   ذرات  جنبشی  انرژی  میانگین  ماده،

 . کرده است  پیدا

 ها: گزینه بررسی سایر  

مرغ دیگر  برخالف تخم  𝐴مرغ بیندازیم، تخم  ℃75گرم و دمای  200هایی از آب و روغن زیتون با جرم را به ترتیب در نمونه 𝐵و  𝐴های مرغ اگر تخم ( 1

آب گرمای بیشتری را جذب کرده و پخته   در تماس با 𝐴مرغ ی باالتری دارد، تخم شود. در واقع چون آب در مقایسه با روغن زیتون گرمای ویژه پخته می 

 برای پخته شدن آن کافی نیست.  ،روغن زیتون  در تماس با  𝐵مرغ  شود در حالی که گرمای جذب شده توسط تخم می

هرای یکسررران را بره ییزان برابری افزای  بر هیم، یقر ار گریرای یدره نیراز برای تغییر هیرای اگر بخداهیم هیرای هو جسرررم ی هراوت برا جرم
و گریای  ℃25گرم آب با هیای   200تری هاره، نسبت به جسم هیگر بیش ر صداه  بده  به عندان ی،ام، اگر ( بزرگ𝑐نجستع که گریای ویژ 

𝐽  4/18ی ویژ  ∙ 𝑔−1 ∙ 𝐽  1/97ی و گریرای ویژ  ℃25گرم روا  زی دن برا هیرای   200و  1−℃ ∙ 𝑔−1 ∙ را هر هو ظرف جر اگرانره بریزیم،   1−℃
 ژوم گریا نیاز هاریم  19700و  41800، به ترتیا به ℃75های آب و روا  زی دن به برای ر ان ن هیای نتدنه

  10گرم آهن با مقدار ظرفیت گرمایی  10مقدار ظرفیت گرمایی برای مثال، بستگی دارد.  جسمی یک سازنده ی ( به نوع ماده 𝐶مقدار ظرفیت گرمایی) ( 3

متفاوت از مقدار گرمای الزم برای افزایش    ℃1ی  گرم آهن به اندازه   10گرم آب متفاوت خواهد بود. به عبارت دیگر، میزان گرمای الزم برای افزایش دمای  

به جرم آن جسم نیز وابسته است. در واقع با افزایش جرم،    ،(𝐶عالوه بر نوع ماده، مقدار ظرفیت گرمایی یک جسم)   است.  ℃1ی  گرم آب به اندازه   10دمای  

ی  گرمی از آب، دو برابر ظرفیت گرمایی یک نمونه   500ی  کند. به عنوان مثال، ظرفیت گرمایی یک نمونه مقدار ظرفیت گرمایی آن جسم نیز افزایش پیدا می 

 است.گرمی از آب    250

  یسازنده  ذرات نامنظم هایجنبش  .شودمی گفته جنبشی انرژی است، ماده آن  یسازنده  ذرات حرکت از ناشی که ماده یک یسازنده  ذرات انرژی به( 4

 .  است  جامد  حالت  از  شدیدتر  نیز  مایع  حالت  در  و  مایع  حالت   از  شدیدتر  گاز  حالت  در  ماده  یک
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