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پاسخدفترچه  1401آمادگی کنکور    

 شود. متخلفين برابر مقررات رفتار ميباشد و با مجاز مي  حق چاپ و تکثير سؤاالت به هر روش )الکترونيکي و ...( پس از برگزاري آزمون براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي تنها با مجوز »گروه ماز«
 

 

ان  طراح مسئول درس  درس  انویراستار   

اسماعيل محمدزاده   -يجي نائ وانيک  -حسن وسکري   حسن وسکري زبان و ادبیّات فارسی   عرفان شکري  

 هاله کریمي  زبان عربی
 هاله کریمي 

آیدا اقدامي  -محمدعلي کاظمي نصرآبادي  
فر محمدعلي تابان  

بقا رضائيمحمد  فرهنگ و معارف اسالمی  
فرهنگيان  مجيد  –  فيروز نژادنجف -بقا محمد رضائي  

 مرتضي محسني کبير 
زحلذوالفقاريعليرضا  –  صالح احصایي  

زاده آرمين احمدیان  زبان انگلیسی پورنرگس نعمت – امير مرادي   – زاده آرمين احمدیان   
 -احمدي اميررضا  –  روژان جواهریان

 اميرمرادي

 حميدرضا عاليلو زمین شناسی
   يفاطمه صادق -طلوع مهر  ثیحد - لويعال درضايحم

رنجبر  گانه ی -شمس  گلنوش - يمحمد فرهاد  
نژاد مهدي ولي  

يشکرمنصف يعل ریاضی   
ي محمدجواد لطف –  سجاد عظمتى - يشکرمنصف يعل  

ي حسام شکر ريام - يمیکر نيمحمدام  
 سيدجواد نظري 

شناسی زیست  حميدرضا زارع  

 خيراندیش  پوریا - محمدرسول خنجري

فرزام  -نژاد سجاد خادم -پور هادي حسن –حميدرضا زارع 

 فرهمندنيا 

ایمان روستا  -شایان تاکي   

 عباس غریبي  فیزیک
سجاد  - يخضر  اريرام -زاده  يسجاد صادق -پارسا   يمهد

نژاد يعبدو نيحس - يکابل ه يعط دهي س- يآخوند  

  نژاديعبدو نيحس

 اميرحسين قادري 

فردفرشاد هادیان  شیمی   
نژادمهسا بایماني  -فرد فرشاد هادیان   

علي ترابي   
 فرهنگ اميري 

 مدیر آزمون: محمدرسول خنجري

 

12مرحله  –های تجربی کنکوری دروسآزمون همه   

06/11/1400  



در کنکور سراسری هر سال بیش از یک میلیون نفر شرکت کرده و برای بدست آوردن صندلی دانشگاه های برتر 

با هم رقابت می کنند.

یکی از وظایف کنکور، متمایز کردن این افراد از هم می باشد. متمایز کردن به این معناست که کنکور باید طوری 

طراحی شود که تا جای ممکن، دو نفر از داوطلبان رتبه یکسانی کسب نکنند. همین ماجرا باعث می شود که 

طراحان کنکور سراسری مجبور شوند هر سال سواالت خود را از سال گذشته سخت تر طراحی کنند. به همین 

دلیل هست که هر سال شاهد نوآوری های جدیدی در کنکور هستیم.

یکی  از ویژگی  های ثابت کنکور در سالیان اخیر، سخت شدن یک دفعه ای بعضی  درس هاست. به این معنی  که 

در هر سال به صورت تصادفی، تعدادی از دروس سخت تر از حد معمول طراحی می شوند. به طور مثال، در کنکور 

سراسری سال 99 درس ادبیات، شیمی  و زیست شناسی  و در کنکور 1400 دروس معارف، ریاضی و زیست از حد 

معمول سخت تر طراحی شدند.

ما در آزمون های ماز نیز تا کنکور همین کار را خواهیم کرد و روند طراحی سواالت ما دقیقا به همین صورت 

خواهد بود. در هر آزمون به صورت تصادفی چند درس  سخت تر از حد معمول طراحی خواهند شد تا بتوانیم 

شما را به چالش بکشیم و کنکور را دقیق تر از هر جای دیگری، برای شما شبیه سازی کنیم

در این آزمون همه دروس سخت تر طراحی شدن.
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 های داده شده، معنی چند واژه »درست« است؟در میان واژه 
( )فلق: فجر( )حدیث: ماجرا( )صبا: باد پاییزی( )معاش: زیست( )شرف: بزرگواری( )مولع: بسیار مشتاق( بلندمنشی( )مکاید: حیله( )رفیع: )نجابت: پاک

 )تناور: فربه( )زهی: شگفتا( )معرکه: جنگ( 

 ( شش 4 ( هشت 3 هفت ( 2 ( نه 1

 )لغت ـ متوسط(  1پاسخ: گزینه  

 معرکه: میدان جنگ، جای نبرد   /بادی که از شما شرقی بوزد  ،ها/ صبا: باد بهاریمکاید: جِ مکیدت، مکرها، حیله

 
 ، کدام است؟ ترتیببهمعادل معنایی »باالی کمر، برآمدگی پشت پای اسب، چنبرۀ گردن، میان دو کتف«  

 ( گُرده، آخره، وقب، کُلّه 2 ( گُرده، کُلّه، آخره، غارب  1
 آخره  ،( غارب، گرده، کُلّه4 آخُره  ،( غارب، وقب، کُلّه3

 )لغت ـ متوسط(  1پاسخ: گزینه  

 وقب: هر فرورفتگی اندام چون گودی چشم 

 
 در کدام گزینه تعداد معنای اشتباه بیشتر است؟ 

  سرنیزه، هولناک، حمله ( درع، سنان، دمان، فوج: زره، 1
 عقلی، پذیرفتن ( هژیر، جولقی، سفاهت، مسلّم داشتن: شیر، درویش، کم2
 شکر، ردا  ،( طبیعت، خودرو، منّت، دستار: خو، لجوج3
 ها ( تقریر، عَنود، لگام، جالجل: نوشتن، دشمنان، افسار، زنگوله4

 ( دشوار ـ لغت )  4پاسخ: گزینه  

 چابک، چاالک  ؛ر: خوب، پسندیده ( هژی2     ( فوج: گروه، دسته1

 کار، دشمن و بدخواه ( تقریر: بیان، بیان کردن/ عنود: ستیزه4 ای که به دور سر پیچند، سربند و عمّامه( دستار: پارچه3
دار فارسی دهم های مهم و دام واژه  

 درست  نادرست  درست  نادرست 
ها افالک: آسمان                                                    افالک: آسمان                                  رّزاق: روزی دهنده رّزاق: روزی   

 کام: مجازًا دهان، سقف دهان                                                           کام: دهان             برازندگی: شایستگی برازندگی: شایسته 
 قفا: پس گردن، پشت                                                           قفا: پس گردنی                         گلبن: بوتۀ گل، بیخ بوتۀ گل گلبن: بوته 

کلیدها مفتاح:    معرکه: میدان جنگ، جای نبرد                                              معرکه: جنگ، نبرد                                             مفتاح: کلید 
داشت تیمار: غم، حمایت و نگه تیمار: غمخواری و محافظت   یله: رها، آزاد                                                                     یله: رهایی، آزادی                 

 تیمار داشتن: غمخواری                                                     تیمار داشتن: غمخوار                                    ضایع: تباه، تلف ضایع: تباهی 
خویشاوندیَقرابت:  َقرابت: خویشاوند   عمله: ِج عامل، کارگران                                                        عمله: عامل، کارگر                            

نیازیمستغنی: بی                                نموده: نشان داده نموده: نشان  نیازتغنی: بی مس                                                                                     
ُستوران بهایم: چارپایان، بهایم: چارپا، ُستور                                          اهلیت: شایستگی                                                   اهلیت: شایسته                        

                                   تازی: عرب، زبان عربی                                                    تازی: عربی                         شوریده: عاشق و عارف شوریده: عاشقی 
                                   َفراغ: آسایش، آسودگی                                                  َفراغ: آسوده                                               َفَرج: رهایی َفَرج: رها

                              مرّوت: جوانمردی، مردانگی                                                   مرّوت: جوانمرد                                ُبحران: آشفتگی ُبحران: آشفته 
                                              بیرنگ: طرح اولیه                                                     بیرنگ: اولیه                           تساّل: آرامش یافتن تساّل: آرامش 

                                        حقارت: خواری،پستی                                               حقارت: خوار، پست                         خطابه: سخنرانی خطابه: سخنران 
کتف  غارب: میان دو غارب: دو کتف                                    عیال: زن و فرزندان، زن                                                  عیال: زن و فرزند                       

راحتی و آسودگی  مرّفه:                                ُکّله: برآمدگی پشت پای اسب                                     ُکّله: برآمدگی پشت اسب                       مرّفه: راحت و آسوده 
وفاجفا: بی وفایی، ستمجفا: بی                                      مشوش: آشفته و پریشان                                      مشوش: آشفتگی و پریشانی                    

                                سودایی: عاشق، شیفته، شیدا                                      سودایی: عاشقی، شیدایی                              َطَرب: شادی َطَرب: شاد 
                                                  عداوت: دشمنی                                                    عداوت: دشمن                     ُفرقت: جدایی، دوری ُفرقت: جدا، دور

گرکایدان: حیله                    لئیمی: پستی، فرومایگی لئیمی: پست، فرومایه  گران: ِج کاید، حیلهیداناک                                                                                   
                                   ِمحنت: غم، اندوه، ناراحتی                                               محنت: ناراحت                      ُوصلت: پیوند، پیوستگی ُوصلت: پیوسته 
                                     دولت: زمان فرمانروایی                                     دولت: مکان فرمانروایی                                 رحمت: مهربانی رحمت: مهربان 
بهرگی از یاریخذالن: درماندگی، بی خذالن: درمانده                                                  عمارت: آبادانی                                                  عمارت: آبادان       
نیازَغنا: توانگر، بی                              نسیان: فراموشی نسیان: فراموش  نیازیَغنا: توانگری، بی                                                                                     

هانفوس: مجازًا انسان                            نفوس: مجازًا انسان                         آرمان: آرزو، عقیده آرمان: آرزوها، عقاید                                     
گستاخ   باک وجسارت: بی باکی و گستاخیجسارت: بی                                        توسن: اسب سرکش                             توسن: سرکش              

                                   َزَبر: باال، فوق، مقابل پایین                                         َزَبر: پایین                            ِفراق: دوری، جدایی ِفراق: دور، جدا 
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حیابی شرم،ِوقاحت: بی                     ُستوه:درمانده و ملول ُستوه: درماندگی حیاییشرمی، بیِوقاحت: بی                                                 
                              مضّرت: زیان، گزند رسیدن                             مضّرت: گزند رساندن                          افسون: ِسحر کردن افسون: ِسحر 

، حصارباره: دیوار قلعه باره: قلعه                                          بادپا: تیزرو، شتابنده                                  بادپا: اسب تیزرو                    
تیزی هرچیز ِسنان: سرنیزه، ِسنان: نیزه  آراستگی، شادی پدرام:                                                          پدرام: آراسته، نیکو، شاد                       

نرم  تلّطف: مهربان، نرمی کردن تلّطف: مهربانی،                                     َاشباه: ِج شبه، مانندها                                        َاشباه: مانند                     
خرد، کم عقل، نادان َسفاهت: بی عقلی، نادانیخردی،کمَسفاهت: بی                                           زبون: خوار، ناتوان                         زبون: خواری، ناتوانی           
بخت خوش بخت،اقبال: نیک خوشبختی بختی،اقبال: نیک                                 َندامت: پشیمانی، تأسف     َندامت: پشیمان                         

ستمکار جافی: جفاکار، جافی: جفا، ستم                               ِادبار: تیره بختی، بدبختی                       ِادبار: تیره بخت، بدبخت                                    
ای ازدستگاه شورشهناز: گوشه شهناز: دستگاه شور  هاها زنگولهجالِجل: ِج جلجل، زنگ                          جالِجل: زنگ، زنگوله                                     

های دولتی تعلیقات: نشان های ارتشیتعلیقات: نشان  های ارتشیضمایم: نشان                             های دولتیضمایم: نشان                                                  
زبون گردیده خوار، مخذول:  مخذول: خواری  خواهکار، دشمن و بدَعنود: ستیزه               َعنود: ستیزه، دشمنی و بدخواهی                                           

                                       معاصی: گناهان                                     معاصی: گناه                               ُمنَکر: زشت، ناپسند ُمنکر: زشتی، ناپسندی 
درمانده عاجز: ناتوان، عاجز: ناتوانی، درماندگی                             تاکستان: باغ انگور                     تاکستان: انگور                     

                            مرحمت: مهربانی مرحمت: مهربان   

 

 
 در کدام بیت »غلط امالیی« وجود دارد؟  

 قدسی از اوج این نه طاق گذر چو طایر   ای چنین محبوس ( در این حضیض چرا گشته 1

    برد رضــوان می  کبه لطف روضۀ او رش  خــــورد کوثر ( ز آب صـــافی او غبـــطه می2

    گـزاری  زیـــرا کــــه تـــو شـــاه حق  ( حـــق تــــو گــــزارد نصــــرت حـــــق 3

 خــوان او  ذائغۀ من شناخت چاشـــنی  گرفت ( هر کس از این بارگاه خواهش خود می4

 ( متوسطـ  امال)  4پاسخ: گزینه  

 خانواده با ذوق درست است.»ذائقه« هم

 از نظر امالیی در فارسی دهملغات بررسی  

 :درس ستایش
  تعلیمی ـ  عّطار ـ  خواهیـ  یقینـ  وصفیـ  نقش شوقـ   عجایب ـ  فروغـ  ُرخسار ـ  پردهـ  حقیقت ـ  بهار ـ  نهانـ  زهیـ  خاّلقـ  پنهانـ   رّزاقـ  نظر ـ  رحمت  ـ فضل

 شاهکار  ـارائه   ـ جّذابیت ـ  معارفـ  مذهب ـ   حکمت ـ بهره ـ  قالب شعر  ـ حکایت ـ   شیوهـ اجتماعی ـ  مسئله  ـ اخالقی ـ مفهومـ  موضوعـ  خواسته است  ـگونه ـ  
 جنبه ـ  آثار طنز ـ  مثنوی معنویـ  کلیله و دمنه ـ  نامهقابوسـ 

 :ها(دانشو گنج حکمت )خالصۀ  ()چشمه  درس یکم
برازندگی )رسم ـ    صاحب پیرایهـ    حامل سرمایه ـ  باغ  ـ  تابناکـ  گهر  ـ    قطرهـ    بوسهـ    آغوشـ   سبزهـ    صحراـ    معرکهـ    هدفـ   صدفـ    تیزپاـ   نماچهرهـ    ُغلُغله زن
  هنگامه ـ    َیله ـساحل    ـ  زلزله ـَزهره    ـ  سیه  ـ  نعرهـ  نادره  ـ    سهمِگنـ    بحــر خروشندهـ    مبدأ  ـ غرور   ـ  مست شدهـ    َنَمط  ـ  همسریـ    زندگی )رسم الخطی(ـ    الخطی(

  سپهری ـ    تّکه  ـ  حس آمیزی  ـ  آرایه  ـ  مرّتب ـ    اجزای جمله   ـ  براساس ترتیب   ـ  مقایسه  ـ  معادل امروزیـ    اسفندیاریـ    خیره  ـ  برتر   ـ  حادثه ـقدم  ـ    ورطه  ـ  خواست ـ  
  محتوا ـ    نثر روان  ـ  نحؤە تفّکر ـ    تغییر   ـ  قدرت و اختیار   ـ  قصد و اندیشه  ـ  ُغّصهـ    همان طور ـ    هوشـ    َمجاز   ـ  غیر اصلیـ    معنای اصلیـ    سرودهـ  آمیخته  ـ    مصراع  ـ
 غافل  ـ  هوای نفس و شیطانـ    خصلت ـ    بهشت ـ    عیب و گناهـ    حــــرامـ    مال حاللـ    علم دروغـ    تحصیلـ    کارگاه متن پژوهیـ    شخصّیت ـ    چشم حقارتـ    حّقاـ  
 صاحبدالن محمدی اشتهاردی  هایداستانـ  سیراب ـ

 :درس دوم )از آموختن ننگ مدار( و روان خوانی )دیوار(
ـ   مُوَلعـ    ُحرمت ـ    قبیلهـ    طاقت  ـقرابت  ـ    خاّصهـ    سزابهـ    ضایعـ    حّق و باطلـ    حال و نهاد خویشـ    ُمحالـ    اندوهگینـ    غم  تیمار ـ    مستغنیـ    نمودهـ    میاسا
صورت گرفته   ـ عبارتـ  راهنمایی ـ معنویـ  قرینٔه لفظیـ  حذف فعلـ  خوانندهـ  ذکر ـ  تنهاییـ  بهتر ـ  همنشینـ  مّتضادـ  عنصرالمعالی کیکاووس ـ  َرستهـ  بیگانه

ـ   عوضـ   محو تماشا ـ حیرت زدهـ پّله  ـحاسبوا ـ  می گذرندـ  بزی ـویژگی)رسم الخطی( ـ  تأکیدـ  کناییـ   تأثیر ـ  َمَثلـ  مضارع ـ حفظ شخصـ  نوع آنـ  اجزا ـ
ـ    شلوغـ    صداـ    توپ قرمز ـ    بّراقـ    هنوز ـ    اّتفاقـ    تعّجب ـ    تکیه ـ    نردهـ    خوشحالـ    مسواک ـ    لِب حوضـ    دور باغچهـ    توی حیاط ـ    همسایهـ    بهمنـ    ای تازه
 مهمان بازیـ    طولی  نــاصر ـ    یک ریز ـ    یک مرتبهـ    اتاقـ    زمانهـ    صافـ    حسابـ    اطمینانـ    استاد عّباسـ    اوقات تلخیـ    مشغولـ    هاُخردهـ    خشت ـ    َتّلیـ    طرف

ـ   دعواـ   لب برچیده  ـ  آهنیهای  میلهـ    قفسـ   بهانهـ    ُشلـ    پنجرهـ   تعریفـ    ظهر ـ    جشن مفّصلـ    قاش خربزه  ـ  سماور ـ   چهار زانوـ    سایهـ    قالیچهـ    رو به راهـ  
ـ   تر راحت ـ    ِاصرار ـ    احتیاج  ـ  قفلـ    بیفتد)رسم الخطی(ـ    اعتناـ    بارک اهللـ    تشنهـ    چّکهـ  سنگ ریزه  ـ    پیغام  ـ  خواستندمیـ    حرصـ    نفرت  ـ  عمله  ـ  کینه ـ   بغض

 ـ  یا اهلل  ـ خواستگاری ـ غم زده ـ بخواباَند ـ تاب  ـحمله  ـ چاق و گندهـ  نیمه کارهـ  نارسابی مهر و ـ  خفه و غریبه ـ  جزِء خیاالت ـ  وضعـ  از نو ـ عصر ـ  هابقّیٔه بّچه
الخطی(ـ    خیرهخیرهـ    جرئت ـ    التماسـ    آها )رسم  آجر ـ    احتیاطـ    بیزاری  ـ  قناریـ    درماندگی   )سِرتاس(   سِرطاس  ـ  دلهرهـ    وحشت ـ    پاره 

 توضیح ـ  عناِصر ـ  تلخیص ـتصّرف  ـ ِهق ِهقـ  ِسفت ـ  بغلـ   برهنه ـ سراسیمهـ  جیغـ  خپله رعشه
 :( و گنج حکمت )دیوار عدل(ی از حقیقت )پاسدار درس سوم
تجاوز بیگانگان)رسم ـ    استکبار ـ    عوامل استبداد  ـ  هـای ظالمحکومت   ـ  ادب مقاومت   ـ  ایستادگی )رسم الخطی(ـ    مظلومیت ـ    ستم ستیزیـ    عدات خواهی ـانتقادی  
 عزمت  ـ در یک تراز ـ   بهاخون   ـ غبطه ـقدر بیـ   ُسخره ـ عزیز ـ  حضیضـ  رفیعـ ای نماز صبح شهادت گزارده ـ محراب ـ فلق  ـ شفقـ َمهر ـ  قیامـ  احترام  ـ الخطی(

سرافکندگی )رسم  ـ    )رسم الخطی(  شرمندگی  ـ   حاصلیبی  ـ  وزن عروضیـ    رهگذار   ـ  تاالبـ    کودک عقلـ    تنـاور ـ    صداقت ـ    شجاعت   ـ  امضای راستی  ـ   ضامنـ  
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ـ    عمارتـ    عاِمل شهر ـ    )رسم الخطی(  بندگانت ـ    خیره الضاللهـ    عبادک من الجهالهـ    ِلیستنقذَ ـ    بذل مهجتهـ    دلپذیر ـ    مخاطب ـ    برهانـ    ُحسن تعلیلـ    الخطی(
 خواجه نظام الملک توسی نامهسیاست ـ  خوف

 :خوانی )همای رحمت()بیداد ظالمان( و شعر  درس پنجم
سیف ـ   گرگ طبعـ   رمهـ  سپر ـ  تیر جور ـ   طالعـ  چراغدانـ  سگان عوعوـ  ُغّرش شیرانـ  بقاـ  داد عادالنـ  حلق ـ  خاص و عامـ  آب َاَجلـ  بوم محنت ـ  رونق زمان
 ماَسواـ   آیت ـ  هماـ  ِخذالنـ  بارگه ـ ذائقه الموتـ  علیکـ  الّدهر ـ  تاخت و تاز ـ  مغوالن ـ  سدٔە هفتمـ  استعاره ـ  اعتبار  ـ قدر هّمت ـ  عنان َمرَکبـ  لعلـ فرغانی 

 لسان غیب ـ  شهریار ـ  َشه ُملک الفتی ـ متحّیر ـ  َعَلم کند ـ ابوالعجایب ـ  قاتلـ  مسکینـ 

 
 ها با امالی »درست« آمده است؟در کدام گزینه، همۀ واژه  

 قریحه، لهو و لعب  ( الفت و دوستی، تدائی معانی، ذوق و 1
 ( عادت معلوف، غالب و چیره، عتاب و تندی، وقار و طمأنینه2
 ( عربده و سفاهت، صاحب دلق، اشباه و همانندان، میغ و ابر 3
 ( خطّۀ نغز، خطوط و سطور، ضجر و مصادره، ازدحام مردم 4

 ( متوسطـ  امال)  3پاسخ: گزینه  

 ها:  امالی درست واژه

 زجر (  4  ( مألوف 2  ( تداعی 1

 : )حّقۀ راز(وفا( و گنج حکمت  و درس ششم )مهر 
 ـ  محضـ    جهش  ـ  مضاٌف الیهـ    غالبا  ـ    اّرهـ    زبان سؤالـ    ارباب حاجت ـ    نسیم صباـ    غبار راهگذار ـ    حقِّ صحبت ـ    سِر رشتهـ    معشوقـ    بلغزدـ    معاشـ    حضرت
 اسرارالّتوحید ـ  سرّ ـ  سودای ـ زینهار  ـ وعده ـ آنچِ  ـ َاسرار حقـ  فهو حسبه ـ پیغام سروش ـ نامحرمـ  گمراه عالمـ   بوی زلفـ  رایحهـ  َهله بنوازمـ  وهمـ  ایهام

 :ها(بوی گل و ریحان)  1درس هفتم )جمال و کمال( و شعر خوانی
  َطَرب  ـ نهایت  ـ بدایت  ـ آفت ـ   محنت ـ  ُوصلت  ـ ُفرقت ـ  ضد دوـ  هاحیات تنـ  هزارگونه نعمت  ـ حوزٔە ادب غناییـ غنی ـ   رباعیـ  غزلـ  مرثیهـ  لطیفـ  عمیق

خواست غیب   ـ  تقدیر رحمانـ    تدبیر   ـ  عداوتـ    عنایت ـ    لئیمیـ    مقابلهـ    پادشاه عالم  ـ  حبس  ـ  سیرت  ـ  ُحسن صورتـ    قرار بی ـ    زلیخاـ    یوسف صّدیقـ    از بهر آنـ  
 خوانش شعر ـ لحن  ـسهل  ـ عشق حرم ـ غم خار  ـ نقض پیمانـ  ریحــــانـ  ُبستان ـ مسّجعـ  سجعـ احمدبن زید طوسی  ـ دان

 : )سفر به بصره( درس هشتم
زبان   ـ  آل احمد  ـحسب حال  ـ    گزارشـ    )رسم الخطی(  زندگی نامهـ    خاطره نگاشت ـ    ثبت ـ    توصیف حاالتـ    شرح جزئّیاتـ    ُرخدادـ    سراینده ـ    قبادیانی ـ    ابومعین
ـ وسعتی  ـ ابوالفتحـ  مغربیـ  نگذاشت ـ  کاغذـ   پالس پارهـ  بهاـ  ُلنگ کهنهـ  جامهـ  گرمابه ـ  )رسم الخطی( دیوانگانـ  عاجزی ـ برهنگی )رسم الخطی( ـ صمیمی

 ـ   اعرابیـ    رمضانـ    شعبان  ـ  متدّین  ـ  متواضعـ    نیکو منظر   ـ   تن  جامهـ    حاضر   ـسیوم  ـ    فـــاضلـ    اهلّیت   ـ   قیاسـ    اّطالعـ    تصّور ـ    َغَرضـ    عذر خواستم  ـ  ُرقعه
بر پای ـ  خشنودـ  عزَّ َو جلّ  ـ َفراغ و آسایشـ  گسیل ـ  ِانعام ـ بخواستیم رفت ـ  به حّق الحّق و اهلهـ  دهادـ  قرضـ  عذابـ  بندگان)رسم الخطی( ـ تبارک و تعالی

ـ  بهایمـ  غــوکان - ایشوریدهـ  بیشهـ  سحر ـ  خزانـ  نپذیرفت ـ  خورجینکـ  تحّول معناییـ  رحیمـ  هَعّم نوالـ  فصلـ  زبان تازیـ  َمسلخـ  میانهـ  قّیمـ  خاستند
 سعدیـ  شرط آدمّیت ـ  مدهوشـ  دوستان مخلصـ  صبر  ـخفته ـ  غفلت ـ  تسبیحـ  مرّوت
 : م )کالس نّقاشی(هندرس 
 طرحـ  پیوسته ـ عادت ـ الُبدـ  ایلولهـ  گرته حدیثیـ   زدرقم میـ   رعناـ  مرغانـ  عرفانِی اسلیمیپیچ و تاب ـ  دستی نازکـ  نقشٔه قالیـ  چهلـ  صورتکـ  دلخواه

ـ   آُخرهـ    وقب ـ    رازی در بر داشت ـ    زندگان)رسم الخطی(ـ    نیم رخ  ـ  هنــــرور ـ    پهلو خلف صدقـ    طّراحی  ـ  ته کالس  ـ  صدا برخاست ـ    شیطنت   ـ  نقطه چینیـ  
ـ   حقیر ـ    مخمصه  ـ  علفـ    ساق  ـ  هایی درهمخط ـ    گریزی رندانهـ    اش)رسم الخطی(درماندگیـ    ُسمـ    تمـــــامت ـ    طلبیدمیـ    فــــراز ُکّلهـ  ُگرده  ـ    یال و غارب
  سراغ ـ    عالیه   ـ  شمعی  ـ  خطابه  ـ  ُبر خورده  ـ  جماعت   ـ  شعرا  ـ  زبر و زرنگ  ـ  َعَلم کردهـ  فرهنگ  ـ    نویسندگانی)رسم الخطی(ـ    ربطـ    چنبرهـ  اتــاق  ـ    چارهـ    صورتگری

  ـ   حقوق- رسیدگی )رسم الخطی( عهدهـ    صـرفـ    شندر غاز   ـ  مرّفهی  ـ  فایدهـ    بحران بلوغـ    عیال  ـ  سالم علیکـ    غنیمت ـ    بیغوله ـ    معاشرت همسایگانه  ـ  وقفیـ  
 ـ  هر ادایی  ـ  طریقـ    تالطمبی  ـ  تساّلیی غم غربت   ـ  صرفه جوییـ    ییالقیـ    ر قندها  ـ   ُبنشن  ـ  تره بار   ـ  معیشت تنگی  ـ  تحّملـ    پناهگاهیـ    به خصوص  ـ  وضعی

 ـ   قاطر ـ    کنارٔە جاّدٔە چالوس ـ    غیر عادیـ    َشستمـ    مجسمٔه دورٔە فراعنه   ـ  ُطمأنینه   ـ  در واقع ـ    سر تسلیِم   ـ  چشم زمانه ـکج و کوله   ـ   ُاخت ـ    سادگی )رسم الخطی( 
 استنباط  ـ قوم و خویش ـقبله  ـ پرسیدهی میـ  کـــورهداغ  ـ  کرسیـ   جغدـ  الغر 

 :)یک گام فراتر( )دریادالن صف شکن( و گنج حکمت  درس دهم
راست و ـ    تنظیم  ـ  وصّیت نامه  ـ  محاسبه قاضی  ـ  وسواسـ    زائران  ـ  وضو  ـ  کنندطی می  ـ  انتظار   ـساعات  ـ    جلیقهـ    مسّلح  ـ  اشتیاقـ    تحّققـ    اروند رودحاشیۀ  
  ـ   مغـازه  ـ  طلبه  ـ  رزمنده  ـ   وصف  ـ   صفـــا   ـ لحظات  ـ  راز خلقت  ـگنجینه   ـمعمولی   متــواضعـ    ماسک  ـ   طرز   ـ  وارسی  ـ  دّقتی عجیب   ـ  قایق  ـ  ُسّکان دار   ـ  ریس

  ـ  صف طویلـ  توّسل غّواص ـ یکسره ـ فاعیخطوط د ـ فتحـ  فضاـ  عـــاشورا ـ ُحنین ـ ایستایی ـ قّؤە الهی ـ ُرعب و وحشت ـ  آغوش عملّیاتـ  سولهـ  دورافتادۀ 
  ـ   دائم  ـ   معّطر   ـ   ُنفوس  ـ جـــــزر    ـ غفلت   ـ  ِنسیان  ـ  ســردمدارانـ    همیشگی)رسم الخطی(  ـ عظیمـ    فاتحانه  ـ فتوحــات  ـ  وسعت جبهه  ـ  رزمندگان)رسم الخطی(

ـ   َغنای خالق مخلوقـ  مظهـــر فقر ـ  ُانسی ـ  تفهیم ـ  بولدوزرچی ـ  ابوالفضل ـ ُاسوه تمثیل ـ هدیه ـ  جاودانگی )رسم الخطی(ـ   نهراسد ـ مجاهدان ـ تالفی ـ صلوات
 پیغمبران ـ  بر پای خاست  ـ ُمقریانـ  خانقاهـ  اجــابت ـ استدعای ـ  طوسـ  تطمئُن القلوبـ  َعَلم دارانـ  شانٔه پهنـ  مراتب ُقرب
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 غلط امالیی است؟ »فاقد«های کدام گزینه همۀ عبارت 
 الف( ماهی نیافت، غوک را با بچگان جمله بخورد. 

  ها منتظر آن فصاحت و مالهت مانده بود.ب( گوش

 ج( فرّاش عجل فرّاش عمل را درنوردید.

 د( چون باد کرم خواست، دل و جان تو را نخواست. 

 نگرداند. ای را به خذالن خویش، هرگز او را زنده هـ( چون بمیراند بنده

 د - ( ج4 ج  -( ب 3 هـ  - ( الف2 هـ  -( د1

 امال ـ متوسط(  )ترکیبی ـ   2پاسخ: گزینه  

 فهمیدید که »باد خاست/ باد برخاست« درست است. کردید، میها: ب( مالحت  ج( اجل، امل  د( خاست )اگر به وجود واژۀ »باد« توجّه میامالی صحیح واژه

 :خوانی )شیرزنان ایران(و روان درس یازدهم )خاک آزادگان(
ـ   تیغ ستمـ    )رسم الخطی(  آزادگانمـ    تــــوحیـــدـ   آزادهـ    خوشهـ    توسنـ    خواهشـ    سازشـ    افروزدـ   افسردهـ    شعلهـ    تجّلی هستیـ   آرمانـ   ُرباییـ  خصم  

ـ   ارزشمندـ    ذخیرهـ    احساس دوگانهـ    ُمّعّظمـ    تقریظ ـفراهانی  ـ    مگسلـ    َتنومندـ    پرستییگانهـ    شیؤە عــادیـ    رساییـ    مقّدمـ    شیؤە بالغیـ    قالب و مضمون
ـ    منتقلـ    جنازٔە شهدا ـ    اضطراریـ    قطع برقـ    هشدار ـ    زوزٔە آمبوالنسـ    کالفهـ    اهداـ    ازدحامـ    قیچی ـ    اورژانسـ    مجروحانـ    سپردن ـقلم  ـ    حــافظهـ    ذهن

  ُمهره مهّم نظامی ـ    پرورشگاهـ    مأموریت ـ    آستر  ـمقنعه  ـ    هاکمینگاهـ    قنداقـ    مهیب ـ   توّجهمـ    متوّقفـ   خوروی خودیـ    سینه خیز ـ    منطقـ    حلّ ـ   رهــاـ    ترجیح
ـ    قامت ـ    سرازیر ـ    هجومـ    بعثی  ـ  سرنوشت مبهم  ـ  جســارتـ    عنوانـ    ضعفـ    اسارتـ    استقامت ـ    خطرناکـ    هالل احمر   ـ  ارسالـ    بالفاصله ـبنات الخمینی  ـ  

آستین  ـ   لباس ضخیم ـَحَرس ـ  معیار ـ  سیدالّشهداـ  عینـ  َتنومهـ  قبولـ  مصلحت ـ   مّطلع ـ سراسیمه ـ همهمه  ـ شغلـ  بع بع ـ  فضله ـ  رأسـ ای ه محاسنی قهو
ر میـ    ُاسراـ    اردوگاهـ    هیجانـ    صلیب سرخـ    هیئت ـ    وطنـ    َحکـ    قابـ    دیوار سلولـ    بلند  آمار گیری ـ    ُاسطوره ـچکیده    - مطمئنـ    نور دیدهـ    حواسم ـ    دندکر َسی 

  خمیر مایه ـ  معجزهـ  متالطم   ـ  قسم ـ  حینـ   ِو قاحت  ـ آمادٔە شاّلق ـ اذّیت و آزار  ـ  فحش و ناسزاـ  قد  خمیدهـ  سالخـورده ـ معلول ـ تخوانیسا ـضربه  ـلعنتی 
 ( تربیت شدگان)رسم الخطی ـ حفظ ـ اعتقاد ـ میهن ـ نسل ـ تاوان ـ َگزیدهـ   انتظار طاقت فرساـ  عقب نشینی ـ گداخته ـ   مالحظهبیـ  سهمـ  افسوسـ 

 : (اشکبوس( و گنج حکمت )عامل و رعّیت  درس دوازدهم )رستم و
ـ    نهندمیـ    پهلوان ـ    افراسیاب ـ    تورانیانـ    خرق عادت ـ    اساطیر ـ    استقاللـ    مّتحدـ    هاقبایل و تیرهـ    خارق العادهـ    قهرمانیـ    اصطالحـ    متون حماسیـ    روحیه
ام   ـ  گرز ـ   کاموس  ـ  نعل ـ  ساعد ـ بهرامـ   طنز گویی ـ صحنهـ  ترینعالیـ  پیاده ـّ  ترگ ـ ُپتکـ  عنانـ  وردتلهم ـ  کارزار  ـ  تهمتنـ  ُستوه ـ  برآهیخت ـ  بوق ـ  ُرهـــ

جوانه  ـ    سپهر ـ    به شست اندر ـ    چوبه ـ    رنجهـ    سندروسـ    برآساییـ    سزدـ    زه ـ    مزیحـ    ُفسوسـ    ِسلیحـ    نَبــــردهـ    بیُهدهـ    )رسم الخطی(  بارگی/یکبارگیبیـ  
 دفع مضّرت ـ    خزینه  ـ  باز ستانی ـمصادره    زجر ـ  ستده  ـ    ذوالنون مصریـ    اغراقـ    رجز خوانیـ    حجیب ـ    حجابـ    گیتی فروز  همی کـاستـ    شبکٔه معناییـ    مجموعه

 : دلیران و مردان ایران زمین()  3شعرخوانی )ُگرد آفرید( و درس سیزدهم
 نیزه  ـ  زرهـ  چاره گر ـ  بدخواهـ  پر از تابـ  ِسنانـ  بر سان آتشـ  کار آزمودهـ   َویَلهـ   رعدـ  ِدرعـ  قیر ـ  وریدانـ  ُهجیر ـ  سرسختانهـ   رهسپار ـ  برجستهـ  حضوری

ِخّطٔه ـ    رجوعـ    امثال و حکمـ    دودهـ    افسون  ـ  باره  ـ  سمند سرافراز ـ    نظـــارهـ    بینداخت)رسم الخطی(  ـ  فتراکـ    آوردگاه  ـ  افسر   ـ  سپهبد ـبسنده    ـ   برخاست گرد  ـ
  یــــزدانـ  عزمـ  نگهبانـ  حافظـ  فوج فوجـ  نغز پدرام

 : رفیق!(درس چهاردهم)طوطی و بّقال( و گنج حکمت )ای 
ـ  قیاسـ  طشت  ـ طاس ـ جولقی ـ  زار ـ  حیـــرانـ  نطقـ  نعمت ـ  میغ ـ دریغ ـ ندامت ـ  ضرب ـ روغن ـخواجه ـ  فارغـ  صدر ـ  حاذقـ  ناطق ـ  خطابـ  سوداگر 

  تحسین ـ    َسفاهت ـ    عربدهـ    مسّلمـ    سبیل تلّطفـ    ابلهیـ    صدر ـ    قدر خویشـ    معرفت عالی صفت ـ    استنباط  ـ  تأییدـ    َاشباهـ    آبخور ـ    سرگینـ    ابدالـ    صاحب  دلق
 واعظـ  ُخلق عاقلـ  جاهلـ  زاید میـ  یترشحـ  قهرو غضب ـ  زبونـ 

 :)طّراران(4درس شانزدهم)خسرو( و روان خوانی 
مطابق  ـ  میرزا مسیح خان ـ  مفتولی ـمعّین  ـعبــرت  ـ  الّصبیاننصاب ـ  تقلید ـ تقریر ـ  سبکـ  تحویلـ  احسنت  ـمبلغی ـ  صدای رساـ  ارتجاال   ـ مصطفیـ  انشا

ر بیضی  ـ    معمول   مغلوب ـ    حریف ـ    خروس غالب ـ    خوشمزگی )رسم الخطی(ـ    خـــورش ـصدمت  ـ    مخذولـ    روزمّرهـ    محاورهـ    متداول   ـ  برزنـ    ملتفت   ـعینک دو 
اساسا  ـ    مسائل ـبه قول  ـ    الزامی   ـ  جوهر   ـ  یک ُربع ساعت ـ    وقار ـ    دوات   ـ  فرسودهـ    بدسگالـ  طعمه  ـ  همگان)رسم الخطی( هلیمی  ـ    ِبسملـ    استرحام و رحمـ  

ـ   ضمایم و تعلیقات  ـ  ُبّته ـحلبی عادت مألوف  ـ  َطَرب  ـ    کژطبع ـذوق  ـ    آواز خوانی  ـ  تالوت قرآنـ    عتاب  ـ   شهناز ـ    مرحوم درویش خـــانـ    صدقهـ    تصدیق نامه
مهارت قمـ    انواعـ    طبیعت ـ    نهـــایت  ُحجب ـ    نصیب ـ    رهاوردـ    تقدیمـ    زیارت  عین  فّیاضـ    افـــزون  ـ  در  اوانـ    استعدادی   معدل ـ    مطربیـ    آن 

شیرٔە ـ    پرفروغـ    چهرٔە تکیدهـ    ُمسکریـ    معــاصیـ    فی الجمله  ـ  عنودان بدگهر ـ    - لهو و لعب ـ  حسود  ـ    تکریم  ـ  برگزار ـ    گوش اطاعت  ـ   مسخرگی )رسم الخطی(
  موضع ـ    به غیر مصلحتش  ـ  کین او برخاست ـ    تضمینـ  نقیضه    عبــــدالحسینـ    ُمنــدرسـ    مالقاتـ    قضا و تقدیر ـ    قریحهـ    استماع  ـ  تقولـ    زهر خندیـ    تریاک

   فخرالّدین علی صفیـ  فلطایف الطوایـ  پـاس ـ دستار  ـ صندوقچه ـ مؤّذن ـُطرفه ـ  برقرار ـ 
 :درس هفدهم )سپیده دم( و گنج حکمت )مزار شاعر(

ـ   ُالفت   ـ  همبستگی )رسم الخطی(  تــرادف ـِنزار َقّبانی  ـ    َسمفونیـ    تاکستان  ـ  ِعنب   ـ  آزادگان)رسم الخطی(  ـ  غنچه  ـ  َسرَور ـ    بر روی خار و دردـ    مقاومت ـ    صّیاد
   فرانسوا کوپهـ  فاتح ـ زائر ـ  معبد ـ تاتار  ـ قره قوم ـ ای اسرار آمیز جذبه ـ شهر توس ـ مزار  ـ زّرین ـ مراعات نظیر  ـ عطر 

 : )سه پرسش(5 درس هجدهم )عظمت نگاه( و روان خوانی
آمادگی )رسم ـ    رنگ هوسـ    پذیراـ    َتَرکـ    خــــاست نسیمی به هوا برمیـ    ارمغان ـاعمال  ـ    عظمت ـ    گذراـ    هدایت خویشـ    معطوفـ    شوق پرواز ـ    ناتانائیل
ـ   تزار ـ    عظمت   ـ  تدرکه االبصار   ـ  حضور ـ    هویدا   ـ  غیبت ـ    بوی عود  ـآندره   ـمــائده    ـ  سترهگـ    نثار ـ    بیهوده  ـ  مبتنی  ـ  قائلـ    تمایز ـ    تصاُحب   ـ  تمّلک   ـ  الخطی(

 از جا برخاست ـ  فرزانه ـ َکرت ـ  فرزانگی )رسم الخطی(ـ   راهب  ـ موافقت  ـ ناهمگونـ  چیره دست ـ  رایزنانـ  شهروندـ  معتقد ـ وقت گذرانی ـ تعیین ـ اندیشه ور 
 ِکشت  ـ  مرحمت ـ  رحم نکردنـ  ُچمباتمهـ   غالمـ  انتقامـ از خواب برخاسته ـ  مـــرد غریبهـ  آسودهـ  آستانه - آغشتهـ 
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 نام پدیدآورندۀ چند اثر در مقابل آن »درست« است؟ 
پرسش: فرنسوا کوپه( )اخالق محسنی: سوی گرمارودی( )قابوس نامه: عنصر المعالی کیکاووس( )دیوار: جمال میرصادقی( )سه)گوشوارۀ عرش: مو

زده: سیمین دانشور( )اتاق آبی: اخوان ثالث( )داستان ام: معصومه آباد( )اسرارالتّوحید: ابوسعید ابوالخیر( )ارزیابی شتابحسین واعظ کاشفی( )من زنده

 خسرو: عبدالحسین وجدانی( 

 ( هشت 4 ( شش 3 ( هفت 2 ( نه 1

 )ترکیبی ـ تاریخ ادبیات ـ متوسط(   3پاسخ: گزینه  

 : تولستوی پرسشسه

 اسرارالتّوحید: محمّدبن منوّر 

 زده: جالل آل احمد ارزیابی شتاب

 اتاق آبی: سهراب سپهری 
 مـــــــانــــــدگــــــار آثـــــــار  اسامی شاعران/ نویسندگان  ردیف 

 الهی نامه )به تصحیح فؤاد روحانی(  الدین عّطار نیشابوری فرید  1
 مثنوی)چشمه(  نیما یوشیج )علی اسفندیاری(  2
 دالن )به کوشش محمدی اشتهاردی( های صاحب داستان  محمد محمدی اشتهاردی  3
 غالمحسین یوسفی(قابوس نامه )به تصحیح  بن ُوشمگیرکیکاووس  4
 97)درس دیوار( چاپ سال  - داستان کوتاه   ۀ برگزید   - عناصر داستان  جمال میر صادقی  5
 داستان و نقد داستان  احمد گلشیری  6
 سفرنامه  ابو معین ناصر خسروقبادیانی  7
 غزلّیات«(   - بوستان   - » گلستان - کلیات )به تصحیح محمد علی فروغی  مصلح بن عبداهلل سعدی  8
 اتاق آبی)در قالب نثر(  سهراب سپهری  9
 ارزیابی شتاب زده )روان خوانی»پیر مرد چشم ما بود« درمورد نیما(  جالل آل احمد  10
 الدین سالمی« نور  یوسف)ع( »به شرح و انتخاِب:  ۀتفسیر سور  بن محمد بن زید طوسی   احمد  11
 97ای آیینی( چاپ سال ه)مجموعه کامل شعر  عرش ۀگوشوار  سید علی موسوی گرمارودی  12

13 
 الدین خرمشاهی  ءبها 

 منوچهر مرتضوی
 حافظ نامه - حافظ

 مکتب حافظ
 الملوک( به اهتمام جعفر شعار)سیر  نامهسیاست  الملک توسی خواجه نظام  14
 اهلل صفا دیوان محمد سیف فرغانی به تصحیح ذبیح  ( 7الدین محمد فرغانی)قرن سیف 15
 دیوان شهریار  بهجت تبریزی)شهریار( سید محمد حسین   16
 ادبّیات داستانی  ۀمجل  - شهری در آسمان سید مرتضی آوینی  17
 ادبّیات دفاع مقدس  محمدرضا سنگری  18
 محمد حسین روحانی( ۀادب مقاومت)گردانید غالی شکری  19
 ام)خاطرات دوران اسارت( من زنده  معصومه آباد  20
 )به تصحیح شفیعی کدکنی(  الشیخ ابوسعید الّتوحید فی مقامات اسرار  بن منّور محمد  21
 موسیقی شعر - ُصَور خیال در شعر فارسی محمدرضا شفیعی کدکنی  22
 غزِل حماسی)خاک آزادگان(  باکویه(  اعظِم  )ُسرور  کاشانی   ۀسپید 23
 سرایی در ایران حماسه اهلل صفا ذبیح 24

 آثار ماندگار  نویسندگان اسامی شاعران/  ردیف 
 الدین کّزازی جاللباستان( به کوشش میر   ۀشاهنامه)نام ابوالقاسم فردوسی  25
 شاهنامه)جلد چهارم(به تصحیح ر. علی یف، آ. برتلس، م. عثمانف  القاسم فردوسی ابو  26
 بهار بهمن  محمود شاهرخی)جذبه(  27
 سبک شناسی شعر  - انواع ادبی سیروس شیمسا 28
 های شاهنامه فرهنگ نام - انواع شعر فارسی منصور رستگار فسایی  29
 فرهنگ کنایات  منصور ثروت  30
 حافظ شیرین سخن  - جلدی( 6 ۀفرهنگ فارسی)دور  محمِد ُمعین  31
 دیوان محتشم کاشانی  علی بن احمد محتشم کاشانی  32
 رضوی( دیوان سنایی)به اهتمام مّدرس  ابوالمجد آدم سنایی غزنوی  33
 شرح مثنوی شریف  الزمان فروزانفر بدیع  34
 شرح جامع مثنوی  کریم زمانی  35
 مثنوی معنوی)به تصحیح نیکلسون(  الدین محمد بلخی)موالنا( جالل  36
 پور(اخالق محسنی)به تصحیح شبنم حسن  حسین بن علی کاشفی  37
 درس»خسرو« الحسین وجدانی عبد  38
 الطوایف لطایف  الدین علی صفی فخر  39
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 آشنایی با ادبیات مقاومت جهان  الدین ترابی ضیاء  40
 عربعلی رضایی(  ۀتاریخ ادبیات جهان)ترجم باکنر، ب تراویک  41

 قّبانی  نزار  42
   - نصیحت، سید هادی خسرو شاهی( محمد شکرچی، ناهید ۀ)ترجم سمفونی پنجم جنوب

 ترجمه موسی بیدج 
 97مهستی بحرینی( چاپ سال ۀ)ترجم های تازههای زمینی و مائده مائده  ژید  هآندر  43
 جوامع الحکایات)به تصحیح مظاهر مصّفا( الدین محمد عوفی سدید  44
 فردوسی« ۀای دربار درس»مزار شاعر«»قطعه  فرانسوا کوپه  45
 ( 95و    96)بینوایان: ویکتورهگو چاپ سال    97سه پرسش چاپ سال   لئون تولستوی  46

 
 نظیر، ایهام تناسب، استعاره، تشبیه« به کار رفته است؟الهای »مراعات در کدام بیت همۀ آرایه 

   خواهی از روی زمین نـام و نشـانم را که گم می  بری نامــــم ولی چنــدان بدی با من ( به نیکی می1

 دوســتی و دوســت داری دشمنـانم را نمـایی  ( به این خوش دل توان بودن که بهر مصلحت با من 2

 م را ـدان خبر کن ای صبــا زین نکته، باری نکته  ن ـ ( چو رنجانید یاران را به جان نتوان نشســت ایم3

 که چون رفتم به زاغان دادی ای گل، آشیانم را  ت ـ ( چو بلبل زان نکردم بـــاز میــل گلشـــن کوی4

 ( ساده ـ  هیآرا )  4پاسخ: گزینه  

 بلبل و زاغ با آشیان   -نظیر: بلبل، گلشن، گل  ال  مراعات

 ایهام تناسب: باز )معنی به کار رفته: دوباره/ معنی دیگر: پرندۀ باز که در این معنی با بلبل و زاغ تناسب دارد.(

 استعاره: زاغان )رقیبان(/ گل: یار

 تشبیه: من به بلبل مانند شده است. 

 
 از ابیات دیگر است؟  کمترتعداد استعاره در کدام بیت   

   که رسم خنده رفت از یاد لعل نوشخندش را   ( در آیین غضب کوشید چندان آن گل خنـدان 1

 پیش آن بت همـه در رشتــۀ آه است امشب   ( دوشم از عشــق نهان هـر گوهــر راز که بـود 2

  گشــتم کباب دیده آبی زد بر آتش ورنـه می  ( دی که در من دیـــدن آن آفتـاب آتش فکند 3

 اش گفت چرا نیست دگر چیـزی هست غمزه  ( عقل گفت این همه ناز است دگر چیزی نیست 4

 )دستور ـ متوسط(  2پاسخ: گزینه  

 استعاره در هر بیت:  

 ( بت )یار( 2  ( گل خندان )یار(/ لعل )لب( 1

 ت )از نوع تشخیص(( عقل گفت/ غمزه گف4  ( آفتاب )یار(/ آتش )عشق( 3

 
 های »ایهام تناسب، جناس، کنایه، ایهام، اغراق« کدام است؟ترتیب ابیات به لحاظ داشتن آرایه 

 وطـــن مـرامهر رخ تــــو کــرده چنیــن بی  الف( در هیــچ جــا قـــرار نــدارم چو آفتـاب

  گــردد روان از جـو مرا جــــای آب میخون به  ب(   جوهر تیغش به قتلم سرخ کرده روی خویـش 

  دفع تلخی چون کنم زین طبع شیرین کار خویـش  ـندی عیـش بر من تلخ شد کج(    شور تا در من ف

 دل را کــه دار کعــبۀ وصلــت مقـــام شـــد  د(     در عمرها صفـــای تـو باشــد قـرین حال

 هــوش مـــا را نیــز قوّت نیـست یک رفتار وار و هـ(   جسم را تنــها نیفـگنده است از پا عشق ا

  ب   -الف - هـ -د - ( ج2 ج  - د -ب  -هـ - ( الف1
 هـ  - د -ب  -الف - ( ج4 ج  - ب - د -هـ - ( الف3

 ( دشوار ـ  هیآرا )  2پاسخ: گزینه  

 تلخ، تلخی و شیرینی تناسب دارد.ایهام تناسب )ج(: شور: معنی به کار رفته در بیت: هیجان/ معنی دیگر: مزۀ شور که در این معنی با  

 دار   -جناس )د(: در

 وان کردن(تکنایه )هـ(: از پا افگندن )نابود و نا
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 به جز: های نوشته شدۀ کنار همۀ ابیات درست است، آرایه 

  گــــر ز آتـش کلیـم نــدیــدی زبــانه را )استعاره، تشبیه، تلمیح(  س فـروغ مِی ــبنـگر بـه سقـف مِیکده عک (1

 ها )مجاز، حسن تعلیل، تضاد( اند کفـن چون الله چرا غرقــه بـه خـون  هـای چمـن گر نـه شهیـدان فـراقـند گـل( 2

 حال و گه آرد به حال آن بو مرا )تناسب، تضمین، کنایه( ند بیگه ک ید ـات تا در دماغ من رسبوی مشکین طرّه  (3

 ( استعارهتا دگر بینــــم صفــایی روزگار خویش را )تضاد، کنایه،   ود ـروزگارم تیـره شد از رنج آن مَه، کی ش( 4

 ( دشوار ـ  هیآرا )  3پاسخ: گزینه  

 --- کنایه:   /---تناسب: بو، دماغ/ تضمین:  

 دیگر: های بررسی گزینه 

اره به دوران پیمبری  ( استعاره: فروغ مِی )مِی مانند ماه یا خورشید فروغ و پرتو دارد(/ تشبیه: تابش و فروغ مِی به زبانۀ آتش تشبیه شده است./ تلمیح: اش 1

 حضرت موسی )ع( و آتش کوه طور  

 اند )هستند(   ≠اند )نیستند(    ---داند!/ تضاد: نه  میباغ(/ حسن تعلیل: شاعر علت قرمزی گل الله و گل سرخ را شهید شدن    =( مجاز )چمن 2

 یار( : مَه )استعارهصفایی/ کنایه: تیره شدن روزگار کسی )بدبخت شدن(/    ≠( تضاد: تیره  4

 ح ی تلم
چشم  ۀبه گوش یح در لغت به معنیم. تلم یروی در آغاز کار سراغ آن م  یبیترک یهان در تست یهم یبرا ؛ع و مطمئن است یدا کردن آن سر یاست که پ ییهاهی از آرا

 و ...  یری ، اساطیخ ی تار  یهااز دانسته یاست به بخش  یااشاره کردن )همان چشمک زدن( است و در اصطالح اشاره 
 نفروشم«  ییناخلف باشم اگر من به جو   رضوان به دو گندم بفروخت  ۀ»پدرم روض 

-یم  ما همۀ که  یداستان  از  شعرش کردن  باتر یز  یبرا فروخت، خواهم یزیچ نیکمتر  به را آن و خواهمینم را آن یهانعمت  و بهشت  من دیبگو  خواهدیم شاعر 
-یم  رگذار یتأث  و ز یانگال یخ را شعر  بهشت  از  او شدن رانده و آدم  داستان یتداع  و بای ز و فیظر  ۀاشار  نیا . آدم پدرمان، خوردن گندم  داستان رد،یگیم کمک  میدان

 ای  شاعر  که  است  یادانسته از  یآگاه  ح،ی تلم از   یمندبهره  الزمۀ. خواهدبود  رگذارتر یتاث   حیتلم باشند، تر فیلط اشاره مورد یهااسطوره و هاداستان قدر  هر . سازد
  : کرد  میتقس  بخش چند به توانیم  بهتر  یریادگی  یبرا را هادانسته نیا . کندیم اشاره  بدان سندهینو
  ...و مجنون و یلیل  داستان م،ی ابراه شدن افکنده  آتش در  دارا، و اسکندر  نبرد به اشاره مثل یاافسانه  ای یااسطوره ،یخ یتار  یهاداستان به اشاره (1
 :شودیم  دهید حافظ از  ر یز  ت یب در  که  انسان بر  امانت  کردن  عرضه ۀی آ   به اشاره مثل ،مشهور سخن ای ت یب ث،یحد  ه،یآ  کی به اشاره( 2

  زدند« وانهید من نام به کار   قرعۀ  د یکش  نتوانست  امانت  بار  »آسمان
 ... آن  امثال و جم جام به اشاره ای ظلمات  در  آن گرفتن  قرار  و اتیح آب به اشاره مثل باور  و دانسته کی به اشاره( 3

 اند: که در کنکور تکرار شده  ییهاحی از تلم یبرخ 
 داستان یا آیه مورد اشاره    یواژگان کلید

 فرهاد و شیرین  فرهاد، شیرین، خسرو، شکر، بیستون  
 سیاوش و کشته شدن او به دست افراسیاب   سیاوش، سودابه، آتش، کاووس، افراسیاب )شاه ترکان(  

 رانده شدن آدم از بهشت   آدم، گندم، بهشت )روضه(، طاووس 
 گلستان شدن آتش بر ابراهیم )ع(   خلیل، آتش، گلستان 

 دم روح بخش حضرت مسیح  مسیح، دم  
 به چاه و زندان افتادن یوسف و به مقام عزیزی رسیدن او   یوسف، مصر، چاه، زندان 

 برادران یوسف و توطئه آنان ضد یوسف  نیل، گرگ، پیراهن  اخوان،
 نابینا شدن یعقوب از هجر یوسف و بینا شدن آن با بوی پیراهن  االحزان، کنعان، بینایی  بو، پیراهن، یعقوب، بیت 

 و تبدیل عصای او به اژدهامعجزۀ ید بیضای حضرت موسی  ید بیضا، کلیم، عصا، اژدها
 وحی شدن به حضرت موسی   ایمن    یآتش طور، چراغ طور، واد

  طوفان نوح و کشتی ساختن او کشتی، نوح، طوفان 
 داستان سلیمان و هدهد و ...  /  داستان سلیمان و بلقیس و ...  هدهد، سبا، سلیمان، بلقیس، پیک، سبا 

 سخن گفتن مور با سلیمان   سلیمان، مور 
 داستان گم شدن انگشتر سلیمان و به دست اهریمن افتادن آن  اهریمن  ـسلیمان  ـ انگشتر)نگین، خاتم(

 داستان به دارکشیده شدن حالج   منصور   ـ دار  ـ حالج
 وجود آب حیات در ظلمات و ...  آب حیات، خضر، ظلمات، اسکندر  

 جمشید و جام جم او  جمشید و جام جم 
 داستان زندگی پادشاهان   قیصر، کی، فرعون، فریدون، ... 

 داستان بیژن و منیژه و به چاه افکندن او توسط افراسیاب   منیژه، بیژن، چاه، شاه توران )افراسیاب(، رستم )تهمتن(  
 اطلبوا العلم من المهد الی اللحد )ز گهواره تا گور دانش بجوی(   گور   ـ  گهواره ـ  مهد ـ علم  ـ اطلبوا

 آیۀ: انا عرضنا االمانه علی السموات و ...  آسمان، بار امانت، انسان  
 حدیث: الدنیا مزرعه االخره   کشته، آخرت 

 اصل انسان از عالم باال است   شاهباز و سدره نشینی / مرغ و باغ ملکوت / نی و نیستان  
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ن یاورد به آن تضمیرا ب یت یا ب یه ی ث، آ یک حدی ن  یع یت. اگر شاعریک بیا  یه یث، آ ی ک حدین ینجا سخن از اشاره است نه آوردن عی د که در ای* دقت داشته باش
 ح اشتباه نشود.  ی د که با تلمیع. فقط دقت داشته باشیاست و سر یا ار سادهیبس  ۀیاست و آرا بار در کنکور آمده   3ن تا کنون یم، تضمییگویم

ت آمده است یعقوب در بیخا و یوسف و زلیکلمات   یپنهان؛ مثال گاه  یآشکار هستند و گاه  یکنند گاه یم ییمورد نظر راهنما ۀکه ما را به دانست  یح کلمات ی * در تلم
 راهن و بو و مصر است:  یتر است و مثال سخن از پهم اشاره پنهان  یم، گاه یبری ح می به تلم یتر پ که ما ساده

   راهن اگر قافله ساالر شود«    یپ یبو   دن تا مصر یک چشم پر یتوان رفت به ی»م 
 هم دارند.   یح یر تلم یمعموال با هم مراعات نظ است که  یدیا کلمات کلی ح، توجه به کلمه )مثال جام جم، آتش طور و ...( یدن به تلمی به هر حال راه رس

 
 « است؟ نادرستبا توجه به ابیات زیر، دادۀ کدام گزینه » 

  دینار قصد کفّ تو دارد ز کان خویـش الف( تقدیر گوش امــر تـو دارد ز آسمـان

 رودزین قند پارسی که به بنـگاله مـی ب( شکّرشکن شوند همــه طوطیان هنـد 

 با حوصلۀ تنگ، غم عشـق بالیی است کند سینۀ خود را نکند چاک؟ج( صائب چه 

 چون بــاز بــه ابــــر بر به پروازی ای و بــر بــــازید( از طاعــت خفتــه 

 ( در بیت الف، واژۀ دو تلفظی آمده است.1
 ای آمده است که در گذر زمان شکل نوشتاری آن عوض شده است.( در بیت ب، واژه2
 ، واژۀ »صائب« نقش منادا دارد.( در بیت ج3
 ( در بیت د، واو ربط وجود دارد. 4

 (متوسطـ  دستور )   3پاسخ: گزینه  

 »صائب« نقش نهاد دارد. 

 های دیگر: اثبات درستی گزینه 

 ( »آسمان« دو تلفظی است: آسمان/ آسِمان 1

 ( »پارسی« امالی »فارسی« را پذیرفت.2

 ت، ربط است. ( چون »واو« بین دو جمله قرار گرفته اس4

 
 نقش دستوری ضمایر متّصل در قافیۀ کدام بیت یکسان است؟   

 دوغ او داغ بـــر جگـر نهــــدت   ( دستش ار شــربت دگــر دهـدت 1

 دویدش رسن در گردن از پس می  ( بتازید اسب چون درویش دیـدش 2

 کــه ز گــردن گــذشت فریادت   ( گفت کای پیـــرزن چــه افتادت 3

 به صد عزّت عــزیز مصر خواندش   جای خود به تخت زر نشاندش ( به  4

 )دستور ـ متوسط(  4پاسخ: گزینه  

 او )مفعول( را به تخت نشاند. 

 نامید( = او )مفعول( را عزیز خواند ) 

 های دیگر: بررسی گزینه 

 ( اگر دست او به تو )متمم( شربت دیگر دهد. دوغ او داغ بر جگر تو )مضافٌ الیه( نهد. 1

 دوید. الیه( از پس میرسن در گردن او )مضافٌ  -چون درویش او )مفعول( را دید، بتازید(  2

 الیه( از گردون گذشت؟ ( گفت که ای پیرزن بر/ برای تو )متمم( چه افتاد که فریاد تو )مضاف3ٌ

 

 
 های مشخص شده، به ترتیب کدام است؟نقش واژه 

 را؟! اضطرابشبخشد جلوۀ او  مگر آرام سودی  تپش »دل حیرت پرستم را نباشد جز 

 زبان یا لیتَنی ُکنت ترابـش را« وردنما  خاک پـــای توسنش بودن  خیالاگر داری    

  ( مسند، مفعول، مفعول، نهاد 2 ( نهاد، متمم، مفعول، مسند 1
 ( نهاد، متمم، نهاد، نهاد4 ( مسند، مفعول، نهاد، مسند 3
 
 

 آیۀ الست و پیمان گرفتن خداوند از موجودات   ، ازل، قالوا بلی، عهد  الست 
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 ( دشوارـ  دستور )   1پاسخ: گزینه  

   ]را [خاک پای توسنش بودن    خیالآرام بخشد. اگر    اضطرابشوجود ندارد(. مگر جلوۀ او به    =جز تپش نباشد )  سودیبرای دل حیرت پرست من  

 مفعول                    متمم                   نهاد                               

 گردان(   =زبان نما )  وردداری یا لیتنی کنت ترابش را  
 مسند              

 
 نکتۀ کنار کدام بیت »نادرست« است؟ 

 پرسی در این میدان که سرگردان چو گوست )جملۀ اول و آخر »پیرو« هستند(( تا به خود بازآیم آن گه وصف دیدارش کنــم         از که می1
 جمله است(   4ت )بیت ـدرّم نه پوسوفــا یـــارم کـــه پیـــراهن همـیبی     ننـدم دوستــان ک( عیـب پیـراهن دریـدن می2
 ت )هم حذف به قرینۀ لفظی هم معنوی صورت گرفته است( ـوجوس ق اندر جستــو گوی عاشت ـــ مدّعی در گف   ( تیــربــاران بــر ســر و صوفی گرفتــار نظر 3
 ت )برای یک متمم دو حرف اضافه آمده است( ـ کان چنــان شـــوریده سر پایش به گنجی در فروس  آمد تو دست از وی بدار ( هر که را کنج اختیار 4

 ( دشوارـ  دستور )   3پاسخ: گزینه  

 در این گزینه سه فعل به قرینۀ لفظی حذف شده است: 

 ]است [.......... گوی    ]است [.......... نظر    ]است [.......... سر  

 های دیگر: تی گزینهاثبات درس 

 ( بر سر جملۀ اول و آخر پیوند وابسته ساز »تا« و »که« آمده است، پس جملۀ پیرو هستند. 1

 جمله(   4درم پس از پوست( داریم )درّم( + بی وفا یارم )هستم( + یک فعل محذوف )همیکنند و همی( دو فعل داریم )می2

 در   گنجی ( به  4
 متمم            

 
 ترتیب چند ترکیب وصفی و اضافی به کار رفته است؟ زیر، بهدر عبارت  

  درمان اوست  ز رــصب میحک  یدرد مرا ا به صبر خبرانمیکنند ب حتیچند نص الف( 
 احسان اوست تیف غاــور بنوازد به لط ستا  عادت بخت من گناهیگر بزند بب(   
 ان اوستـحاکمست بنده به فرمور نکند  نگاه ن یکـاو در من مس گر کند انعامِج(    

 نه  -( یک  4 نه   -( دو3 هشت  -( دو2 هشت  - ( یک1

 ( دشوارـ  دستور )   1پاسخ: گزینه  

 وصفی: من مسکین    ترکیب

 فرمان او    -8انعام او      -7احسان او       -6غایت احسان    -5بخت من       -4عادت  بخت    -3درمان او     - 2درد من    -1های اضافی:  ترکیب

 
 بیت زیر با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟  

 حقیقت پرده برداری ز رخسار«  »چو در وقت بهار آیی پدیدار 

 صدق سپـــردم طــــریق اولی را به پای   ( ز هر چه هست طریق ثنای او اولی است1
 لباس حسن عبـارت عـــروس معنــی را  ( مقدّری که به صنـع بدیــع خود پوشید 2
 به نور خویش قوی داشت دست موسی را  ( پی هــدایت فرعــونیــان ظلــمــت رو3
 راگــاه چمـــن شیـــوۀ تجلّی به جلــوه ( ز نــار اللــه و نـــور شــکوفه تازه کند4

 )ستایش ـ مفهوم ـ ساده(   4پاسخ: گزینه  

 ها شود/ تجلّی خداوند در پدیدهمی  ای یافتمعنا و مفهوم مشترک: خداوند در هر پدیده 

 مفهوم کّلی ابیات دیگر:  

 بخشی خداوند ( آگاهی3( ستایش خداوند بابت زیبایی بخشیدن به معنی     2( ثنای بی ریا     1

 فارسی دهم مهم  میمفاه

 : 1ستایش و درس 
 خداوند.  فیها و سخنوران( در درک و توصبودن خداوند و عجز شاعر  )انسان فیتوص  رقابلیو رحمت و رزاق و خالق بودن و غ  فضل

 آمده است.  یاز سعد یشعر در قلمرو فکر امیو پتقریبا مفهوم مهمی ندارد  متن چشمه  - 
 شود یآدم م یتواضع موجب ارزشمند  و تواضع  یدعوت به فروتن
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 درس:  نیا  گر یمهم د  میمفاه
 گوش  وار یپس د در  تا نباشد  هوش دار  ،ییآنچه گو وار یپشت د - 

 ...  ای  ییگودهیبه سنج هی: توصمفهوم
 د یزنم که غصه سرآ  یدست به کار دیت برآ ـــــ_ بر سر آنم که گر ز دس

 و ... یباشدر خوش ی: سعمفهوم
 مهم در گنج حکمت:   میسر انجام مفاه و
 از دروغ  ز یره پو  ییدعوت به راستگو - 
 یی جوب یاز ع ز یدر اصالح خود و پره  یسع - 
 لزوم قناعت و حفظ عزت نفس - 
 ی نفسان  یمبارزه با هواها - 

    ۱ یفارس ۲مهم درس ممفاهی 

 و داشتن صداقت در کارها:   یو دورنگ  یاکاریاز ر  ز یبه پره هیتوص - ۱
 . یجوفروش نباش یمدار تا گندم نما گر ی مگو و به دل، د گر ی * به زبان د

 شود. یمواخذه نم امت یدر روز ق ،عمل خود که هرکس اعمال خود را حساب شده انجام دهد یبه حسابرس هیتوص - ۲
 باشد.   یبدهد، از داور مستغن شتنیبده که هرکه داد از خو  شتنیداد از خو ی* و اندر همه کار

 * حاسبوا قبل ان تحاسبوا 
 ماند یهم نم نیا ؛ ماندینم کسانیحال و روز انسان ؛ هات یموقع یداریناپا - ۳

 . یدیرا در نوم دی بسته دان و ام دی در ام یدی* نوم
 گذرند   یو زود م ندیزود آ   و غم یکه شاد  یغم بزی* شاد و ب 

 ران یاحترام به پ  - ۴
 کند طفل از دبستان ادب یم یریکسب پ یجوان تا بر خور ینگه دار ا رانی* حرمت پ

 مقابله با دشمن یو آماده بودن برا ایمه - ۵
 گردان.   منیا یرا از و شیخو ،یمن یزود به مقدار ناا ،یشو منیناا گانهی* اگر از ب

 قبا دارد  ر یها، زره ز یچنار از سالخورد  غافل  دگانیادیخصم، دن  اطیاز احت   ندیَ * نِ 
 عشق  یرانگریغوغا و و - ۶

 سودا نهاد  ۀجان ما در بوت   در نهاد ما نهاد  ی*عشق شور
 به پا کرد و ما را با خود )عشق( آزمود.  ی: عشق در وجودمان آشوب یمعن
 : واریداستان د  امیپ - ۷

 و...  ییاز جدا  ز یپره

 
 است؟ »نادرست«مفهوم کدام بیت در مقابل آن  

 زمانه مرا پتــک تــرگ تو کـرد )تهدید(  ( مرا مادرم نام، مـــرگ تو کرد1
 به کشتن دهی سر به یکبــارگی )سرعت عمل(  بــــارگی ( کشانی بدو گفت بی 2
 پیــــاده بیــامــوزمت کـــارزار )طنز(  اکنون تو را، ای نبرده سوار ( هم3
 سپهر آن زمان دست او داد بوس )پیروزی( زد بر بر و سینـۀ اشکبـــوس ( ب4

 )مفهوم ـ ساده(  2پاسخ: گزینه  

 : کشته شدن سریع در اثر آماده نبودن تجهیزات جنگ 2مفهوم بیت گزینۀ  

 ( را »طنز« دانسته است.3تحقیر )مثل بیت گزینۀ  ،  نکته: تاکنون کنکور

    ۱ یفارس  3مهم درس ممفاهی

 است که در آن ساکن است.  یارزش مکان وابسته به کس _۱
 بود  ز یتوان عز یهم م ضی در حض بودم  دهی ند عی رف نیچن یگودال   چی* ه

 ن ی*  شرف المکان بالمک
 ست یاز آب و گل ن ر یدل افسرده غ    ست ی دل ن  ست ین سوزی که  را دل آن هر   ■ 
 ندارد.  یصورت دل ارزش نیا  ر یبا ارزش است که سوز و عشق ساکن آن باشد در غ یباور است که دل زمان  نیشاعر بر ا  ت یب نیدر ا 
 )ع(:  نیامام حس  امیق ی_  روشنگر۲

 . یآشامان  یرهگذار را م  ت یو بشر  از فرهنگ  یبا جام ی استاده یا  خیدر گذرگه تار  ش یاز خون خو  ی* بر تاالب 
 : الضالله رهیعبادک من الجهاله و ح ستنقذی*  و بذل مهجته فبک ل

 نجات بخشد.  (یگمراه ) یو سرگردان  ی)ع(، خونش را در راه تو داد تا بندگانت را از نادان نیاو حس
 : یثمری و ب  یحاصلینکوهش ب   - ۳
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 ینبود به جز شرمندگ  یحاصلیل ب ـــــحاص  کردــمجنون در تمام عمر سر باال ن دی*  ب
 را  یبر یاست مر ب  ن ــــیود همـــــسزا خ  بر  یــــب انــــــدرخت چوب بسوزند  ■ 
 ثمر است  یباغ هرکه ب  نیدر ا دیچو سرو و ب  باغبان خجلت  یکشد از رویم شههمی  ■ 
 عدل(:  وار ی)د  گنج حکمت   امیپ  - ۴

 ی به عدل و دادگر  هیتوص

    ۱ یفارس 5مهم درس ممفاهی

 بودن مرگ:  یحتم  - ۱
 بگذرد ز ــیا نـــــهم رونق زمان شم  بگذرد ز ـــــیشما ن*  هم مرگ بر جهان 

 بگذرد ز ـــیا نـــشم انیبر دولت آش  آن تا کند خراب   یبوم محنت از پ نی* و
 بگذرد  ز ینشما  نیبر حلق و بر دهان ا  خاص و عام ر ی* آب اجل که هست گلوگ

 بگذرد ز ــینا ـــــهم بر چراغدان شم  ها بکشت شمع یکه در زمانه بس  ی* باد
ـ ناچار کاروان شم   ت ــ کاروان گذش  یبس یکاروانسرا  نی* ز  بگذرد  ز ـــــیا نــــ

 * کل نفس ذائقه الموت 
 قدرت آنها  یمرگ شاهان و زوال و نابود - ۲

 بگذرد ز یا نـــــان شمـــظالم دادــــیب  *  چون داد عادالن به جهان در، بقا نکرد
 چه رسد خذالن  ییبر قصر ستمکاران، گو  م بر ماــــرفت ست نیا  می* ما بارگه داد 

 ها: ت یموقع  یداری و ناپا یثبات یب   - ۳
 بگذرد  ز یا نـــاختران شم  ر یتاث شتن ـیمفتخر به طالع مسعود خو ی* ا

 گذرد ـب ز یکمان شما ن  یتا سخت  میل سپر کنــــجورتان ز تحم ر ی*  بر ت
 بگذرد  ز یشبان شما ن یگرگ   نیا تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع  ی* ا

 : کیعل  ومیلک  ومی  ومانی* الدهر  
 روز به ضرر تو  کی روز به نفع تو،  کیدو روز است:  ایدن
 از حرص و آز:  ز یدعوت به پره  - ۴

 عنان مرکبش، آز  ردیهر که گ   د ی* بر در بخت بد فرود آ 
 برد. یم یبدبخت  ۀرا سوار اسب خود کند، او را به سمت خان ی: حرص و آز اگر کسیمعن
 به مبارزه با ظلم   هیتوص - ۵
 ظلم برکند  یبنا شهـــــــیاز ر د ی بنا که با نیبرکن ز بن ا* 

 رحمت   یما* ه
 )ع(:  یرحمت بودن عل  ۀیما - ۶

 رحمت...  یهما یا ی* عل
 )ع(: یشناخت بودن عل ۀلی_ وس۷

 ...  ی* دل، اگر خداشناس
 )ع(:  یوجود عل  ی_ رادمرد۸

 ... یگدا  ی* برو ا
 : شانیا  شی_ عفو و بخشا۹

 به ...  دیکه گو  ی* به جز از عل 
 : شانیعظمت ا - ۱۰

 ...ب ی ابوالعجا   یکه آرد پسر  ی* به جز از عل 
 . ی)ع( نگاه کننیامام حس یعنیاو  یبس که به عظمت پرورده نی، همیببر ی)ع( پ یبه عظمت عل یخواه ی: اگر مدیگویم شاعر 

 در راه دوست:  یو جانفشان  یوفادار - ۱۱
 * چو به دوست عهد... 

 : شانی ا یجوانمرد )ع( یعظمت عل  ف یو عجز شاعر در توص  ر یتح - ۱۲
 * نه خدا توانمش ... 

 ی امرسان یصبا نماد پ  ار ی یاز سو  امیانتظار پ - ۱۳
 ... نی* همه شب در ا

 همه:  ییگو  حی مناجات و تسب از،یراز و ن - ۱۴
 ... احقیمرغ   ینوا ز 
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 ؟ نداردکدام بیت با بیت زیر قرابت مفهومی  
 گاهی شود بهار، دگر گه خزان شود« »دوران روزگار به ما بگذرد بسی 

 خزان هم بگذرد تا بنگری ایـن کاخ ویـــران را   ( بهار عمر را دیدی که چون رفت و خزان آمد 1
 زان که دوران فلک، دایم به یک احوال نیــست   قدر بر حـال نــاکامـان مخنـد ( مدّعی گو این 2
 بر نیــاید دیـــر کــــایـــــن هـــم بگــذرد   ( روز شـــادی رفـــت زود و غـــم رسیــــد 3
 هر دو، همچون جوهر و آیینه یکسان بوده است   ( در بلند و پست اوضاع جهان کردیـــم سیــر 4

 )مفهوم ـ متوسط(  4نه پاسخ: گزی 

 : یکسان بودن اوضاع جهان 4مفهوم بیت گزینۀ  

 ها مفهوم مشترک ابیات دیگر: یکسان نبودن و ناپایداری موقعیّت

    ۱فارسی  6مفاهیم مهم درس

 این درس مفاهیم بسیار بسیار مهمی دارد: 
 اعتمادی به نامحرمان: رعایت اصل رازداری و بی - ۱

 نا سخن آشنا نگه دارد ــــــــــکه آش مگر به حضرت دوست * حدیث دوست نگویم 
 گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش  زی نشنویــــــ* تا نگردی آشنا زین پرده رم

 رح درد اشتیاق ــــــــــم شـــتا بگوی راقــــــرحه از فــرحه شــ* سینه خواهم ش
 توصیه به وفاداری و پایبندی به عهد:  - ۲

 ر رشته تا نگه دارد ــــــــــنگاه دار س  هواست که معشوق نگسلد پیمان * گرت 
 خواهی معشوق به عهد با تو وفادار بماند، تو نیز به عهد خود وفادار بمان. اگر می

 ق صحبت مهر و وفا نگه دارد ــــکه ح  سر و زر و دل و جانم فدای آن یاری  ■ 
 ))مقابلش(( فراوان است.  مفهوم 

 ل((: مفهوم ))مقاب
 تو آِن خویش کن و من از آِن خویش کنم  از آِن توست جفا و از آِن بنده وفا ■ 
 زلف معشوق:   درونهای عاشقان تصویر وجود دل - ۳

 های تست در کنکور تصویرسازی است. مثال در این بیت شاعر دل خود )عاشقان( را بر زلف یار آویزان شده، نقاشی کرده است: یکی از گونه
 جا نگه دارد که ز روی لطف بگویش    ن سر زلف ار دل مرا بینی * صبا بر آ 

 *این تصویر در شعر شاعران زیادی آمده است.از جمله: 
 در دام سر زلف تو چون شانه اسیر است   بال شکسته  دلِ  فریاد که این مرغِ  ■ 
 یا رب که در آن شام غریبان به چه حال است   آن دل که سفر کرده به چین سر زلفت  ■ 
 شد)=رفت( که بازآید و جاوید )=همیشه( گرفتار بماند   به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی  ■ 

 ی مهم دیگر این بیت: نکته
 رسانی است و در ابیات بسیار بسیار زیاد و در کنکورها چند بار آمده است.   رسانی و نامهباد صبا نماد پیام

 توصیه به توکل به خداوند:  - ۴
 ز دست بنده چه خیزد خدا نگه دارد   نگاه دار چه گفت * چو گفتمش که دلم را 

 : *و من یتوکل علی اهلل فهو حسبه
 ست و نیازی به شخص دیگری نیست.( هرکس بر خدا توکل نماید، خدا برای او کافی است )همین کافی

 ایم ما با خدای خویش به کشتی نشسته   مصلحت ما بشوی دست  ای ناخدا ز  ■ 
 فکر ما نباش چون ما به خدا توکل کردیم. همین برای ما بس است و نیازی به تو نداریم. معنی: ای ناخدا به 

 ویژگی رادمردان و کریمان:  - ۵
 کنند نه آن که منتظر باشند آنان دست نیاز دراز کنند. دهند و برطرف میراز تشخیص میباند که خود نیاز طرف مقابل را بدون ا رادمردان کسانی
 یست. یازمندیم( و زبان سوال )گدایی و دست درازکردن( ن)ن * ارباب حاجتیم

 نیازی نیست که دست نیاز دراز کنیم.   ،دهن در درگاه یک آدم بخش
 توصیه به بخشش و عطا:  - ۶

 پاشکش و نیمی می نیمی سوی خود می  * تعلیم ز اره گیر در امر معاش 
 ملموس و قابل تصویری آورده است، بیت نیازی به معنی کردن ندارد.(  ۀ)با توجه به آنکه شاعر نمون

 تحیر و عجز در شناخت و معرفت حق:  - ۷
 نشان محض، نشان از که جویمت؟ / گم گشت در تو هردو جهان از که جویمت؟* ای بی

 راز((:  ۀپیام گنج حکمت ))حق - ۸
 رازداری 
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     : ۱فارسی  7مفاهیم مهم درس  

 سیرت و باطن بر صورت و ظاهر_ترجیح ۱
 مدارا  - ۲

 لئیمی، کریمی کرد. ۀزشتی، آشتی کرد و در مقابل  ۀجفا، وفا کرد و در مقابل ۀ* در مقابل 
 تفوق و برتری تقدیر الهی بر تدبیر انسان  - ۳

 * تدبیر برادران برخالف تقدیر رحمان آمد. ملک تعالی او را دولت بر دولت زیادت کرد. 
 دان برابر نیاید. خداوند غیب  ن با خواسِت * هرگز کید کایدا

 : * و مکروا و مکراهلل واهلل خیرالماکرین
 مکر ورزیدند و خدا ] در پاسخشان[ مکر در میان آورد. و خدا بهترین مکرانگیزان است.

 صبر موجب موفقیت است:  - ۴
 * الصبر مفتاح الفرج 

 گل و باغ و بهشت و حور و تفریح و ... توجهی ندارند.فقط یار مقصود و مطلوب عاشقان واقعی فقط یارشان است. آنان به   - ۵
 * گه نعره زدی بلبل ... 
 * تا عهد تو در بستم... 
 * تا خار غم عشقت... 

 دشواری راه و لزوم تحمل آن:  - ۵
 * گر در طلبت رنجی ..... 

 جاودانگی عشق و عشق ورزی:  - ۶
 * گویند مگو سعدی، چندین... 

 
 متفاوت با ابیات دیگر است؟مفهوم کدام بیت  

 ندا زدند که خواجو، خموش بـاش و بپــوش دادند ( مرا چو خلعت سلطان عشـــق می1

 که شرح شوق، ز حد عبارت است، زیـــادت شـود بـه حکایتق، میسّر نمیـ ( بیان عش2

 رموز عشــق نباشـــد حدیـث گفت و شنود ( زبان قال فروبنــدد نـــزد اهل، »کمال«3

 گوید سخن زین سبب با خویشتن، دیوانه می ( نیست گوش اهل عالم محرم اسرار عشق4

 متوسط()مفهوم ـ   2پاسخ: گزینه  

 : عجز در بیان و توصیف عشق و شوق 2مفهوم بیت گزینۀ  

 مفهوم مشترک ابیات دیگر: اشاره به اصل رازداری در عشق 

    ۱ یفارس 8مهم درس ممفاهی

 سخنگوست:  ت ی_ سخن معرف شخص ۱
 . ست ی ( چیستگ ی)شا ت یکند که مرا اهل  اسی، قابدیمن اطالع  ی* چون بر رقعه

 و هنرش نهفته باشد  ب ی )انسان( سخن نگفته باشد/ ع * تا مرد
 ها: ت یموقع  یثبات یو ب  یداریناپا - ۲
 روز بود! ست یهردو حال درمدت ب  نی* ا

 ( یود بهار، دگر گه خزان شود )سعدـــ ش یــــگاه  یا بگذرد بســـــــــ* دوران روزگار به م
 سان نباشد حال دوران غم مخور  کیدائما   بر مراد ما نرفت  ی* دور گردون گر دو روز

 به فضل و رحمت خداوند/ توکل:  یدواریام - ۳
 است.  میو رح یباشد که او تعال  دینبا  دیو از فضل و رحمت کردگار، جل جالله و عم نواله، ناام دی نال دی ، نبادیآ  شیکه از روزگار پ  ی* مردم بدانند که به شدت 

 حال گردان  یرا مکن قطع/ از فضل خدا دی ام ی* خاقان 
 موجودات:  یو مناجات همه ییگو  حی تسب - ۴

و من به  حی کردم که مروت نباشد، همه در تسب  شهیاند شه؛یاز ب  میب و بها که به نالش درآمده بودند از درخت و کبکان از کوه و غوکان در آ   دمی* گفت: )بلبالن را د 
 غفلت، خفته.( 

 (یو من خاموش)سعد یگو  حیمرغ، تسب   ست ی ن ت یشرط آدم نی* گفتم ا
 ( یامراغه  یدر دشت و سنگ در کهسار )اوحد  گیر   ند یگو  یاو هم حـــی* همه تسب 

 ( ینگر یکل  ندیگویم  نیموجودات((. به ا  ی))همه ییگو  حی به تسب  میکرد  لی را تبد  ((وانات ی))پرندگان و ح ییگو  حی )دقت شود که ما تسب

     ۱ یفارس 9مهم درس ممفاهی

 و صداقت:  یکرنگ ی شیستا - ۱
 * معلم دور نبود.صورتک به رو نداشت. 
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 ز سوختن چو سمندر کند تو را )صائب(  منیا   ز صدق  یاگر به آتش سوزان شو  کرنگی* 
 سوزد.( یدر آتش نم  ندیبه سوسمار که گو هی شب یمثل سمندر.)جانور یسوزی، نمیدرون آتش هم برو  ی، حت ی: اگر صادق و خالص باشیمعن
 بودن مرگ   یحتم - ۲

 تازه خاموش شده.  یاکه او نباشد....آن سر بزرگ داغ داغ بود ...کوره  یروز دیخواهد رس یکردم که به زودی* من فکر نم
 رسته است/   ییز لب  فرشته خو ییگو  ُرسته است  یی* هر سبزه که برکنار جو

 رسته است  ییسبزه ز خاک الله رو  کان   ی ننه یبر سر سبزه تا به خوار پا
 : یرباع  یمعن
-یم   هیتغذ  انیباروی که از جسم ز  ییهاسبزه یاند، پس با چشم حقارت از رودفن شده  نیاست که قبال در زم یینها انسا یشده  هی ها انگار از خاک جسم تجزسبزه

 شوند، رد نشو. 
 شود: یغربت و مهاجرت، سبب کمال م - ۳

 نشده بود.  مایبود، ن امدهینه که اگر به شهر ن ایدانست یدانم خودش می* نم
 ( دلیخشک چون شد، گوهر است )ب یمیت یقطره در ُگرد   اختر است  کیمردم ن  یایمی* خاک غربت ک

 شود.یشود، گوهر میو تنها در صدف پرورده م میتی که چون    یموجب کمال انسان است همچون ُدرّ  ،یی: خاک غربت و تنهایمعن
 مردم و زمانه به هنرمندان:    یتوجهیب  - ۴

 سالها بسته ماند.  یادر صدف کج و کوله دی همچون مروار  هامان ُاخت شد.یت تا دست آخر با حقارت زندگ تر بس* هرچه بر او تنگ گرفتند، کمربند خود را تنگ 
 ی حاصل هنر نخوریشهرت ب  ب یفر  ی محروم یها* بود به قدر هنر، داغ

 است.(  شتر یطراحان به آن ب ی احتمال دسترس  میداشته باش  ادیشعر ز  ی. هرچه در موضوع میدار  یدر شعر فارس یادیز اتیباب اب نی)توجه شود در ا 
 . اتیشود. مگر در داستانها و روای: ))بود(( غالبا ))ُبَود(( تلفظ منکته

 
 به جز: بیت زیر از همۀ ابیات قابل دریافت است،  مقابلمفهوم  

 حاصلی نبود به جز شرمندگی«حاصل بی  »بید مجنون در تمام عمر، سر باال نکرد

 بری از سنـگ طفـــالن ، بیــد را شد حصاری بی  حاصـلیعافیت افتـــادم از بی( در بهشت 1

 چــون ســرو و بیـــد ز ثمـــر آزاد کــن مــرا  حاصلی ز سنگ مالمـــت بــود حصار ( بی 2

 چو نخل در عــوض سنـــگ اگر چه بر دادیــم  ایم چو بید ( همان ز شرم کرم ســرفکنـده3

 از تهیدستی به خود چون بید اگر بالد به جاست  ن حوادث فارغ است( از جفای سنگ طفال4

 )مفهوم ـ متوسط(  3پاسخ: گزینه  

 ثمری ثمری موجب شرمندگی است./ نکوهش: بیمفهوم بیت صورت سؤال: بی

 ثمری ثمری موجب نجات است./ ستایش بی: بی4و    2،  1مفهوم بیت گزینۀ  

 رم و لطف/ کم دانستن کرم و بخشش خود : احساس شرمندگی از ک3مفهوم بیت گزینۀ  

    ۱ یفارس 10مهم درس ممفاهی

 : نشینگرش و ب ر ییتغ - ۱
شگفت خلقت هستند اما تو تا به حال در  یاز رازها ییها نهی گنج  ایاش یی. تو گوابند ییم گر ی د  یقت یحق یمعمول یزهایچ یساعات، همه نیو در ا نجای* اما در ا 

 . یاافتهیینم
 . دید د ی با گر ی شست، جور د دبای را هاچشم ■ 
 توام بودن رحمت و صولت:  - ۲

 لرزانند. یرا از رعب و وحشت م طانیهستند که دل ش ی صف شکن  ادالنیدر  زند،یریاند و اشک مرا در آغوش گرفته  گر یکدیکه   نهای*  ا
 هاست:و ذکر سبب آرامش قلب  مانیا - ۳

 حکومت دارد.  است، مانیکه حاصل ا   یقلوب مجاهدان خدا، آرامش ۀ*  در معرک
 * اال بذکراهلل تطمئن القلوب 

 و تواضع:  یخاکسار - ۴
 . یبه مراتب قرب ندار یراه  ،یریخالق است....تا با خاک انس نگ یاند و خاک مظهر فقر مخلوق در برابر غنابا خاک گرفته  ی* آنها چه انس 

 : یو حرکت و سع ییای_ پو۵
 درون دشت شب خفته است  کآرام  *حسرت نبرم به خواب آن مرداب 

 همه عمر خوابش آشفته است  ایدر   باکم از طوفان  ست ینو   میا یدر
 گام، فراتر(:   کیگنج حکمت )  امی_  پ۶
 ی به کمال طلب هیتوص 
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 مفهوم عبارت زیر، از کدام بیت هم درک می شود؟  
 اند و خاک، مظهر فقر مخلوق در برابر غنای خالق است ... تا با خاک اُنس نگیری، راهی به مراتب قرب نداری.«ها چه اُنسی با خاک گرفته»آن

 تـــالش ریــشه رسد ثمر که بــه کام حاصـــل مدّعا، به  ( در اعتـباری اگر زنـــی، مگذر ز ســاز فــروتــنی1

 ای به فســـانه، پــــردۀ کس مدر اگر از حیا نگذشتـــــه  ( به شمار عیب گذشتگان، مگشا ز هـم لــب تر زبان 2

 چو چــراغ انجـمــن نفس به فســانه شـــد شب ما سحر  ( سر و برگ فرصت آگهی همه سود غفلت گفت و گو 3

 ای به زمین چو بهلۀ )دستکش( بی کمر ایم دست بریده زده کســی ـم بــی( نرسید دامـــن همّتــی به تظلّم غـ4

 )مفهوم ـ متوسط(  1پاسخ: گزینه  

 : تواضع موجب رسیدن به مطلوب است. 1مفهوم مشترک عبارت و بیت گزینۀ  

 مفهوم کّلی ابیات دیگر:  

 ( لزوم کتمان عیب مردگان و دیگران2

 ( نکوهش غفلت/ بهره نبردن از فرصت3

 یأس و ناامیدی (  4

    ۱ یفارس 11 مهم درس ممفاهی

 : یو دوام در دوست داشتن و عشق ورز یداری_ پا۱
 ن من ـخصم سر از ت یا یازــس جدا  ی بدوز رمیبه ت  ،ی* تنم گر بسوز

 من هنـیمن و م انیعشق م وـــــت  یی ز قلبم ربا یتوان یم کجا
 دفن من ـــبعد از من افروزد از م که  شعله،افسرده گردد  نی*مپندار ا 

 وند یپ  ۀش یآب و خاک ر نیاز   مگسل  درخت تنومند  یا ی*تا زبر خاک 
 : رندیمیزنده اند و هرگز نم دانی_شه۲

 است جان کندن من  یهست  یتجل  آرمانم شهادت   میرانی*من ا
 ....  یقتلوا ف  نی* و التحسبن الذ 
 در جوار رحمت حق آگاه است؟)درس دهم(  شی خو یهراسد آنکس که به جاودانگ ی*کجا از مرگ م

 و خداوند:  دی _اعتقاد به توح۳
 ستم گردن من  غی به تگر   یزن   هرگز ننوشم دی *جز از جام توح

 بازگشت به وطن:  لیو م ی_وطن دوست ۴
 تنم را  یوطن،بو یتا باد برد سو  د ی بگذار یبلند ی*تابوت مرا جا

 دوست:  ۀسخن و ارزش نام  ر ی_تاث۵
...نامه را گرفتم و دمیفهم ینه م دمیشنی و ترجمه را نه م حی توض  گر ید به تکه کالم پدرم...روشن شد. چشمم کباره،یها بود که تمام حواسم به نامه *من هم،

 . دمیخنک و گوارا نوش ی...تمام کلمات را...مثل شربت دمیبوس

    ۱ یفارس 12مهم درس ممفاهی 

 _رجز: ۱
 ست یسرت را که خواهد گر یتن ب  ست؟ ی*بدو گفت خندان:که نام تو چ

 : دی_تهد ۲
 زمانه مرا پتک ترگ تو کرد  *مرا مادرم نام،مرگ تو کرد

 _طنز: ۳
 جفت  هی گرانما  شی به پ نیکه بنش  رستم به آواز گفت  دی*بخند 

 کند( ی(( مری))تحق بلکه مصراع دوم طنز دارد که رستم اشکبوس را ست ی(( ندی))بخند  یوجود واژه ت یب نی)علت طنز ا 
 _اعتقاد به قضا و قدر: ۴

 سپهر آن زمان،دست او داد بوس   اشکبوس  نهی*بزد بر بر و س
 حماسه:  یمل  ینهی_زم۵

 فروز یت یکاست زو،فر گیهم گون گشت روز  رهی بر ت دی *به جمش
 حماسه است(  یمل نهی زم، اعتقاد قدما ن یشوند و اشاره به ا یها شاه و بزرگ مشود که آن یل پادشاهان و بزرگان مشام ینور اله ای)قدما اعتقاد داشتند که فر 

 از وقوع:  شی عالج واقعه پ /ی عاقبت نگر _اغتنام فرصت/۶
 تمام ستده باشد.  ت یکه مال از رع   یاو بده  یسزا ی،روزیبدهم. گفت:بل او یسزا یروز *گفت: 

 د ی نه چون گوسفندان مردم در  د یبر باید هم اول  دی*سر گرگ با

    ۱ یفارس 13مهم درس ممفاهی

 _مهارت و دقت: ۱
 گذر   رشیت  شینُبد مرغ را پ  *کمان را به زه کرد و بگشاد بر 
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 : دی توسط گرد آفر ب یو فر رنگیآغاز ن صلح/ شنهادیپ  _صلح/۲
 جنگ جست  یآشت   نیبر ا  دینبا *کنون لشکر و دژ به فرمان توست 

 اندازد: یخود را در معرض خطر م ،خورد را جلوه دهد  یهاییبا یها و زییهرکه توانا  از ماست که بر ماست/ به ترک غرور/ هی _توص۳
 ش یخو یخورد گاو نادان ز پهلو ش یخو یبه بازو منیبس ا ی*نباش

 _مبارزه با دشمن: ۴
 اند گران بر دل دشمن  یخدنگ   اند را آتش خرمن  شی*بداند 

 و توکل به خداوند:  مانیا  ۀدی_فا۵
 هم او مر شما را نگهبان بود   بود  زدانی*شما را چو باور به 

 
 المثل »از کوزه همان برون تراود که در اوست« قرابت مفهومی دارد؟ بیت ..... با ضرب به استثنایهمۀ ابیات  

 روی تو پیدا شود، پنهان شود در وی نقاب روشــنی( گر نقابی بر رخ رخشـان کشی از  1

 چون کرد پیش مــردم اشکـــم بیان واقع ( حال درون پر خون از خلق چـون بپــوشم 2

 نقش هر معنی شود آری ز صــورت آشکار ( صورت شاهی و پیدا، معــنی شــاهی ز تو 3

 آگاه بر مضمــون او تا هم از عنوان شــوم ( نامۀ قتلم نوشت و ساخت عنوانش به خون 4

 )مفهوم ـ دشوار(   1پاسخ: گزینه  

 : توصیف روشنی و سفیدی رخ یار در حدّ اغراق 1مفهوم بیت گزینه  

 دهندۀ باطن است. المثل و ابیات دیگر: ظاهر نشانمفهوم مشترک ضرب

    ۱ یفارس  14مهم درس ممفاهی

 غلط:  اسی_ق۱
 پنداشت صاحب دلق را کاو چو خود   خنده آمد خلق را  اسشی*از ق

 افراد:  یوجود ت ی_تفاوت در ظرف ۲
 *کار پاکان را... 

 *هر دو گون زنبور... 
 گون آهو...  *هر دو
 ... ی*هر دو ن 

 ... نیچن  نی*صد هزاران ا
 است   افتهیمحراب و آن بت   یک ی  نیا است  افتهیجا تفاوت  نی*معرفت ز

 صفت  یره عال ن ـــــیهر اــــــسپ از  اب معرفت ــــد آفتــــــبتاب ونچ
 ش یصدر خو قت ــیدر حق ابدــــی باز  شیود بر قدر خوـــــش نایب  یک یهر
 : نی_دقت در انتخاب همنش۳

 داد دست  دی نشا یپس به هر دست  هست  یآدم رو سیابل   ی*چون بس
 حکمت  گنج
 ق ی_رفی#ا
به   دیاز همه در کنکورها آمده است پس شما هم با شتر ی(( تا کنون به یبما ف ترشحیتوان ادعا کرد که مفهوم ))از کوزه همان برون تراود که در اوست/کل اناء یم

 : دیکن  یشتریالمثل توجه بضرب  نیمفهوم ا
 باطن است:  ی_ظاهر نشان دهنده۱

 دهد از سر درون می خبر  رخساره رنگ■ 
 ست ی چشم و گوش را آن نور ن کیل ست ی)ظاهر( دور ن من ۀنال از ( باطن)  من سر ■ 
 مرا  ندی:شناختن( گو در سخن)ظاهر( ب دنی )ددنمیهر که خواهد د  بو در برگ گلمانند شدم  مخفی سخن در ■ 

 ی درونم را بشناس یتوان ی : از سخن من مدیگویم شاعر 
 : ندیگویشاعران م یاریبس  اتابی در  و■ 
   دارند. ی))از کوزه همان برون تراود که در اوست(( قرابت مفهوم با اتیگونه اب  نیو همه ا  دیببر  یبه درون ما پ  دیتوانیاشک و سرشک ما م از 
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 اعتقاد موجود در بیت زیر، از همۀ ابیات کدام گزینه، قابل دریافت است؟ 
 غیــر مصلحتش رهبــــری کنــد ایّام«به  »هر آن که گردش گیــتی بــه کین او برخــاست

 همچو روی نــامه با روی سیـــاه آری مـرا ( گر حدیث من به قدر جرم من خـواهی نوشـتالف

 بــاری که پیــری از خم دوشم فگنده است ب(   از خــاک برنـــداشـت فلک هر قـدر خمید 

 ســایه نســخه در بغـل آفتاب داشتچون  انـد ج(    ایــن تیــرگی که در ورق مــا نوشــته

 کز ســرنوشـــت جـز نم خجلت رقم نماند د(     سعی امیـــد بر چه علــم دســت و پـا زند

 از نصیب خضر جز حسرت به اسکندر چه حظ  هـ(  جام قسمت بر تالش جست و جو موقوف نیست 

 هـ  - ب - ( الف4 د - ج -( ب 3 هـ  -د - ( ج2    د - ب - ( الف1

 )مفهوم ـ دشوار(   2ینه پاسخ: گز 

 اعتقاد مشترک موجود در ابیات: تقدیرگرایی 

 مفهوم ابیات دیگر: الف( اقرار به مجرم بودن     ب( توصیف ایّام پیری 

    ۱ یفارس 16مهم درس ممفاهی

 بدون دغدغه و همراه با آرامش:  ی_ زندگ ۱
 اد سال ـهفتاد و هشتر  ـــــــبه از عم  س از بدسگالــــــــآب خوردن پ ی*دم
 : یق یموس ر ی_تاث۲

 ی ورــجان تو را کژ طبع  ست یگر ذوق ن  *اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب 
 : ییگرا  ر ی_تقد ۳

 دانه و دام  یبردش تا به سویقضا هم  د یواهد دــــــنخ انیکه دگر آش  ی*کبوتر
 ام یکند ا  یرــــمصلحتش رهب ر یبه غ  است ــاو برخ نیبه ک یت ی*هرآنکه آتش گ

 خوب:  نیهمنش به انتخاب  هیتوص /ن یهم نش ر ی_تاث ۴
 کند   دیو را پلــت یاک ــــــه پــــگرچ  که صحبت بد  نیــــــــ*با بدان کم نش

 دـکن  دـــیدـــــر ناپــــــــاب یالکه   را یزرگ ــــــــــب ن ـــــــــیبد یآفتاب 
 پرکاربرد است(  ز یمفهوم ن  نی)ا

 . دندیو معشوق و لهو و لعب کش یرا به م یچه سود که ))حسودان تنگ نظر و عنودان بد گهر(( و ی* ول
 جان و مرده است: یب  ،واری د  یرو یندارد او مانند نقاش ر یدر او تاث  و سخن عشق  ست یعاشق ن هرکس _۵

 و در او اثر نباشد  ندیگو  ز عشق  یسخن  که با او  یو چه آدم وار ی*چه وجود نقش د 
     است  ر یز ت ی آور مفهوم ب  ادی ت یب نیمفهوم ا  ضمنا
 ی تو را کژ طبع جانور ست یگر ذوق ن  به شعر عرب در حالت است و طرب  اشتر 
 : ی))طراران(( در روان خوان  _مفهوم داستان۶

 ی و ابله  یاز نادان  ز یپره

 
 ؟ نداردکدام بیت با عبارت مقابل خود تناسب مفهومی  

 اد داده )ــ ه ب ــبا هر دو چیز هستم، خرمن ب  ( از دیده آب ریــزم وز دل فــــروزم آتش1
َ

یک
َ
 َو َیوٌم َعل

َ
ک

َ
هُر َیوماِن َیوٌم ل

َّ
 ( الد

 عالمی شد غرق و دست ناخدایی برنخاست ) ( کشتی خود با خدا بسپار کز طوفان یأس2
ُ
ُهَو َحْسُبه

َ
ِ ف

ه
 اَّلل

َ
َوکْل َعَل

َ
 (َو َمْن یت

َرجض دوا بینی )ــا فیــ ن تــ ا درد تحمّل کــب  ( با هجر شکیبا شو تا وصل به دست آری3
َ
ُ ِمفتاُح الف  (الّصبر

ـ هانم آرزوســعت پنـــ کار صنـــآن آش ها از اوستها و همه دیده( پنهان ز دیده4 ْبصاَر ت )ـ
َ ْ
 اْل

ُ
ِرك

ْ
َو ُيد

ُ
ْبصاُر َو ه

َ ْ
 اْل

ُ
ه

ُ
رِك

ْ
د

ُ
 ( ال ت

 )مفهوم ـ دشوار(   1پاسخ: گزینه  

 : احساس فنا و نابودی 1مفهوم بیت گزینۀ  

 ها: ناپایداری موقعیّت1مفهوم حدیث گزینۀ  

 مفهوم مشترک ابیات دیگر با عبارات مربوط به خود:  

 ها( اشاره به پنهان بودن خداوند از چشم4 ( صبر سبب رسیدن به موفقیت است.3 ( توصیه به توکّل 2

     ۱فارسی  17مفاهیم مهم درس 

 پیوند و اشتراک در ادیان:  _۱
 *دریا متنی نیلگون است 

 نویسد که علی آن را می 
 ها روی شن و مریم هرشب،
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 نشیند به انتظار مهدی می
 امید و انتظار:  _۲

 نمانده است؛ *جز تو کسی
 مگر تو! 
 مگر تو! 

 پس درهای امید و روشنایی را به روی ما بگشای 
 است/توصیه به پرهیز از غفلت/توصیه به شکرگزاری: انسان اشرف مخلوقات  _۳

 تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری  *ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند
 پیام گنج حکمت)مزار شاعر(:  _۴

 نکوهش ظلم و ظالم  

    ۱فارسی  18مفاهیم مهم درس

 ی خداوند است. ای نشانههر آفریده  _۱
 ی او نیست:دهندهای نشانی خداوند است اما هیچ آفریدهای نشانههر آفریده  _۲

 یابد و او نامرئی و دقیق و آگاه است. ها را در مییابد ولی او چشمها او را در نمیاالبصار و هو اللطیف و الخبیر: چشم و هو یدرک *ال تدرکه االبصار 
 توصیه به ترک ما سوی اهلل یا هرچه غیر از خداست:  _۳

 گرداند. ما را از راه آفریدگار باز می، ای نگاهمان را به خویش معطوف کند*همین که آفریده
 معادل وحدت وجود در عرفان ما:  _۴

 به تصور در آید.  ه*خدا در همه جا هست؛ در هرجا ک
 کنون در وجود خود داری. یعنی در نیافتن اینکه او را هم ا در انتظار خدا بودن، ،توان در انتظارش بود*تنها خداست که نمی 

 ای که هویدا کنم تورا پنهان نگشته  ای که شوم طالب حضور غیبت نکرده *
 توانی خدا را به تمامی در تملک خویش داشته باشی. روز می  ۀبدان که در لحظه لحظ *
 لزوم تغییر در نگاه:  تاکید بر داشتن بینش و نگاه درست/ _۵

 کنی در آن چیزی که بدان نگاه می*ای کاش عظمت در نگاه تو باشد و نه  
 ها را باید شست،جور دیگر باید دید. *چشم

 *نگرش تو باید در هر لحظه نو شود.
 _برای به دست آوردن مقصود باید صبور بود و زحمات و مشکالت را تحمل کرد: ۶

 است. های دیگر سوخته تر از برخی جانبرای این است که سخت  اگر جان ما ارزشی داشته باشد،
 کجا دیدی که بی آتش کسی را بوی عود آید  *بسوز ای دل که تا خامی نیاید بوی دل از تو 

 توصیه به کمک به دیگران:  _۷
 ))تا آن جا که ممکن است بار بشر را به دوش گرفتن((.  *نیکوترین اندرز من، این است: 

 تقدیر گرایی:  _۸
 آید، آرزو مکن. ت می باش و جز آنچه به سوی آید*منتظر هرآنچه به سویت می

   عمل هم باید باشد  ،فقط علم کافی نیست  _۹
 معرفت حاصل از حس و تجربه: 
 ام آن را حس کنند. خواهم که پاهای برهنهمی نیست. بس  های ساحل نرم است،* برای من ))خواندن(( اینکه شن

 *به چشم من هر شناختی که مبتنی بر احساس نباشد، بیهوده است. 
 ها خداست: زیبایی ۀزیرا آفرینند ؛ها نشانه خدا پرستی است شتن زیباییدوست دا _۱۰

 کنم.  ام که بی درنگ نخواسته باشم تمامی مهرم را نثارش *هرگز هیچ زیبایی لطیفی را در این جهان ندیده 
 عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست  *به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست 

 #سه_پرسش: 
 مدارا و آشتی با دشمن:  _۱

 *تزار بسیار شادمان شد که به این آسانی با دشمنش آشتی کرده است. 
 اغتنام فرصت/توجه به حال نه توجه به گذشته و آینده:  _۲

-ست میا  ای که در آنقط به آن لحظه)مستقبل( ف اندیشد و نه به آیندهمعادل ))ابن الوقت بودن صوفی(( در تصوف که معتقدند صوفی نه به گذشته)ماضی( می 
 اندیشد. 

 ))حال(( است.  *یک زمان بسیار مهم وجود دارد و آن
 ۱۰نیایش)الهی( فارسی _۳

 رسیدن به خدا بیان شده است.  و طلب   لطف، توکل به خداوند، در این نیایش عجز انسان در شناخت، طلب 
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  ﴿ 
 
 ِذكرا

ُ
م ِمنه

ُ
يك
َ
ل
َ
و ع

ُ
تل
َ
ل َسأ

ُ
ِ ق
ن ي 
َ
رن
َ
ن ِذي الق

َ
 ع

َ
ك
َ
ون
ُ
سأل

َ
 :  ﴾ َو ي

 . خوانممی شما  بر  او از  حکایتی من  که ده پاسخ  خواهند کرد؛ سؤال ذوالقرنین درباره تو از و( 1

 .خواند خواهم را  او  از ذکری  زودی به : بگو پرسند؛ می تو دربارۀ  ذوالقرنین  از و( ۲

 .خواند خواهم شما  برای  را او از  ذکری: بگو پرسند؛ می ذوالقرنین دربارۀ تو از و( ۳

 .  خوانممی ذکری او از شما برای : بگو  کنند؛می سؤال از ذوالقرنین تو از و( ۴

 ترجمه(  - )متوسط  3پاسخ: گزینه  

 ( ۲: دربارۀ ذوالقرنین )رد گزینة  عن ذي القرني   

 (۴و    1های  : خواهم خواند )رد گزینهسأتلو

م
ُ
 (۲  : بر شما، برای شما )رد گزینةعليک

 
 المدینة و سار 

ن
 الّسنة الماضیة لبث قائد هذه البالد ف

ن
 الحدود ةیبالقر  استعان الحدود إیل وصوله عند و شی الج »ف

ّ
گذشته در سال  «:  ! عبر المستنقع یل ةی

 ..................... 

 !کند عبور تنگه از بتواند تا کرد کمک یتقاضا روستا از کرد، حرکت  مرزها یسو به ارتش که ( رهبر این کشور در شهر پنهان شد و هنگامی1

 !کند عبور مرداب از که خواست کمک یمرز یروستا از مرزها به دنشیرس هنگام و کرد حرکت ( رهبر این کشور در شهر ماند و ارتش۲

 !کند عبور مرداب از که خواست کمک یمرز یروستا از مرز به دنشیرس هنگام و رفت شیپ سرعت به ( رهبر این کشور در شهر پنهان شد و ارتش۳

 !کند عبور تنگه از کرد درخواست یمرز یروستا از د،یرس مرزها به که یزمان  و کرد حرکت ( رهبر این کشور در شهر ماند و ارتش۴

 ( ترجمه  - )متوسط 2 هپاسخ: گزین  

 (۳و    1های  : ماند )رد گزینهلبث

 (۳: حرکت کرد، سیر کرد )رد گزینة  سار

 (۴و    1های  : رسیدن »مصدر« )رد گزینهوصول

 ( ۴: کمک خواست، تقاضای کمک کرد )رد گزینة  استعان

 
  

ن
 بیت من ملّمعاته ف

ن
ازّی ف ب 

ّ
عوب ثقافة »کما یقول حافظ الش

ّ
مة الش

ّ
  المتقد

ُ
ب من خطأ حسبی   دیجد أن تجرَّ

 
 «: ! قبل من اآلخرون جّربها تجربة

 اشتباه شرفتهیپ یهاملّت فرهنگ در یکن تجربه  دوباره اند،داشته قبالً گرانید که را  ییهاتجربه نکهیا  گوید( همانطور که حافظ شیرازی در بیتی از ملمّعاتش می1

 !شود یم شمرده

 اشتباه را شود تجربه دوباره اند،داشته قبالً گران ید که یاتجربه نکهیا شرفتهیپ یهاملّت گوید فرهنگهمانطور که حافظ شیرازی در یکی از ابیات ملمّعاتش می(  ۲

 !کنندیم محسوب

 اند،کرده تجربه قبالً را آن گرانی د که یاتجربه که شودیم محسوب اشتباه شرفتهیپ یهاملّت فرهنگ گوید در( همانطور که حافظ شیرازی در بیتی از ملمّعاتش می۳

 !شود  تجربه دوباره

    !آورندیم حساب به خطا شرفتهیپ یکشورها فرهنگ را یگرید نیشیپ ةتجرب مجدّد گوید آزمودن( همانطور که حافظ شیرازی در بیتی از ملمّعات می۴

 ترجمه(  - )متوسط 3  هپاسخ: گزین  

 (۴و    ۲های  در بیتی از ملمّعاتش )رد گزینه:  ملّمعاتهبیت من 

عوب
ّ
 (۴ها )رد گزینة: ملّتالش

 ( ۴و    ۲های  شود )رد گزینهشود، شمرده می: محسوب میحسبی  

ب  (۴و    1های  : تجربه شود )رد گزینهتجرَّ

 (.1« مفرد است )رد گزینة  تجربة »

 
 من  

ُ
 الغابة: »سألت

ن
ذین کانوا ف

ّ
قون هلالسّیاح ال

ِّ
 هذه األفراس تقدر تصد

ّ
ن أن

َ
  تنام أ

 
 «: ! إحتفاظ تعادلها؟  أقدامها مع عل  واقفة

 !کنند؟ حفظ را تعادلشان بخوابند و شانیپاها یرو توانندیم هااسب که این کنیدباور می ای( از گردشگرانی که به جنگل رفته بودند پرسیدم: آ1

 !و بخوابد؟  ستد،یبا شی پاها یرو تعادلش حفظ با تواندیم این اسب که دیکنیم باور ای گردشگران و کسانی که در جنگل بودند پرسیدم: آ( از ۲

 !بخوابند؟ شان،یپاها یرو ستادهیقادر هستند ا  تعادلشان حفظ با ها که این اسب گویید( از گردشگرانی که در جنگل بودند پرسیدم: آیا راست می۳

 !شان، بخوابند؟ یپاها یرو ستادهیا  توانندیم ها با حفظ تعادلشاناین اسب د کهیکنیم باور ای( از گردشگرانی که در جنگل بودند پرسیدم: آ۴

 ترجمه(  - )متوسط 4 هپاسخ: گزین  

قون
ِّ
 ( ۳  کنید )رد گزینه: باور میتصد
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 (۲ها )جمع »فرس«( )رد گزینة  : اسب األفراس

 ( ۳توانند )رد گزینه  می:  تقدر

 عیل أقدامها
ً
 (۲و    1های  : ایستاده روی پاهایشان )رد گزینهواقفة

 ( 1  : با حفظ )رد گزینهمع إحتفاظ

ی یسحب اإلعصار أسماک المحیط و ی 
ّ
 موسوعة جد

ن
تب ف

ُ
 جمهور  إیل انایجلبها أح»ک

ّ
ن مّرت الُهندوراس ةی   ي 

ن
 «: ! دةیبع مسافة من الّسنة ف

 !آوردیم هندوراس یجمهور ها بهکشد و آنمی  را انوسیاق انیماه دور مسافت از سال در بار دو اوقات یبعض اند گردباددانشنامه پدربزرگ من نوشته( در 1

 ! شوند یم آورده هندوراس یجمهور بهکشیده شده و    فاصله نیدورتر  از گردباد ةلیوس به سال در بار دو یگاه انوسیاق یهایپدربزرگم نوشته شده ماه  ( در دانشنامه۲

 !آورندیم هندوراس یجمهور ها را بهآن کشند وانوس مییاق از را انیماه گردبادها دور یمسافت از سال در بار دو مواقع ی( در دانشنامه پدربزرگم نوشته شده بعض۳

!آوردیم هندوراس یجمهور به را هاآن یدور ةفاصل  از سال در بار دو یگاه کشد وهای اقیانوس را می( در دانشنامه پدربزرگم نوشته شده است گردبار ماهی۴

ترجمه(  - )متوسط  4 هپاسخ: گزین 

ِتب
ُ
 . و نباید به صورت معلوم ترجمه شود)به جز افعالی مانند قُلتُ(  ( هر فعل ماضی که با ضمّه » ُ« شروع شود مجهول است  1: نوشته شده است )رد گزینه  ک

 )فعل مضارع معلوم( (  ۲آورد )رد گزینه  : مییجلب

 (۲کشد )رد گزینه  : مییسحب

 ( ۳: گردباد )رد گزینة  اإلعصار

 ( ۳های اقیانوس )رد گزینة  : ماهیأسماک المحیط

 (۲و    1های  )موصوف و صفت(: فاصلة دور، مسافتی دور )رد گزینه مسافة بعیدة

 خمسة و ثالث » 
ن
 ف

ُ
ن عندما کنت     من عمریي 

ّ
 من استاذی أن

ُ
ة لغة واناتیالح ألغلب  سمعت  امتالکها إیل إضافة  قهایطر  عن نهایب مایف تتفاهم و بها خاصَّ

 «: !  عاّمة   للغة  

زبان   مالک نکهیا بر افزون رسند،یم تفاهم به  آن ق یطر  از که دارند خود خاص یزبان  واناتیح شتریب  شکی( هنگامی که پنجاه و سه ساله بودم از استادم شنیدم ب 1
!هستند عام

آن، بر افزون و کنندیم تفاهم قیطر آن از خود  انیم و دارند خود به مخصوص زبان کی  واناتیح تمام ( هنگامی که سی و پنج ساله بودم از استاد خود شنیدم که۲
!دارند زیعام ن  زبان کی

!کنندیم تفاهم آن قیطر  از خود انیم و دارند خود ۀژ یو یزبان  عام، یزبان  داشتن بر عالوه واناتیح شتریب  که ( هنگامی که سی و پنج ساله بودم از استادم شنیدم۳

!کنندیم تفاهم خود نیب  که دارند عام زبان کی  نکهیا  بر افزون است، خاص یزبان  نزدشان واناتیح اکثر ( هنگامی که پنجاه و سه ساله بودم از استادم شنیدم که۴

ترجمه(  - )دشوار  3 هپاسخ: گزین 

آید  آید سپس دهگان )برعکس فارسی که اول دهگان میبه بعد، اول یکان می   ۲1( در عربی در اعداد دو رقمی  ۴و    1های  : سی و پنج )رد گزینهي   خمسة و ثالث

 سپس یکان( 

 
َّ
شک«: همانا، بیإن( »1: که )رد گزینة  أن

 (۴و    ۲های  : از طریق آن )رد گزینهعن طریقها

 نکره است (  1: زبانی )رد گزینة  لغة  

 ( ۲: اغلب، بیشتر )رد گزینة  أغلب

ذین قد آمنوا باهلل من »من 
ّ
هم بطاعة شتغلونی ال

ّ
ن  جتنبونی و رب ابي 

ّ
 «: ! للا  عند محبوبون هؤالء و الکذ

!اندمحبوب خدا نزد هانیا و کنندیم یدور بسیاردروغگویان از و باشندیم  مشغول شیخو  پروردگار اطاعت به ازکسانی که به خدا ایمان آوردند یا( عده1

! هستند یداشتن دوست خدا نزد هانی ا و شوندیم دور هادروغ از  و پروردگار هستند عبادت مشغول کسانی که به خدا ایمان آوردند از یا( عده۲

!هستند محبوب خدا نزد و کرده یدور بسیاردروغگویان از پرداخته، پروردگارشان اطاعت به که هستند ی کسان  آورند( آنان که به خدا ایمان می۳

!هستند محبوب خدا نزد کنند،یم یدور بسیاردروغگویان از و مشغولند پروردگار عبادت به که یکسان کسانی که ایمان آوردند انیم ( از۴

ترجمه(  - )متوسط  1 هپاسخ: گزین 

ذین قد آمنوا باهلل
ّ
 (۳ای از کسانی که به خدا ایمان آوردند )رد گزینة  عده:  من ال

 (۳باشند )رد گزینة  : مشغول می یشتغلون

 (۴و    ۲های  : پروردگارشان )رد گزینهرّبهم

 (۳و    ۲های  کنند )رد گزینه: دوری مییجتنبون
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ابي   
ّ
 (۲: بسیار دروغگویان )رد گزینه  الکذ

 (۴و    ۳های  ها )رد گزینه: اینهؤالء

 
ن ع   : الخطأ  ي ّ

 !بر آنچه که دوستش داری و خدا آن را دوست ندارد  اطاعت بر صبر باستیز چه: ! حّبه هللایما تحّبه و ال  عیل عیل اإلطاعة و الّصب   أجمل ما( 1

مس کونی( 2
 
ان خ

ّ
هم و ي   مسلم  العالم سک

ّ
 !اند پراکنده زمینها در  ی آنول هستند، مسلمانان جهان ساکنان یک پنجم: ! تفّرقوا ف  األرض لکن

ذی أنعمه منهمرة عیل کّل عباده( 3
ّ
 !هایش بر تمام بندگانش ریزان است است که نعمت پروردگار مهربانمان آن همان : ! ذاک هو رّبنا الّرحیم ال

م جاء( 4
ّ
ا ف  القاعة باألوراق المعل

ّ
 !امتحانی را آوردهای زمانی که در سالن بودیم معلم برگه :! اإلمتحانّیة لّما کن

 ترجمه(  - )متوسط  2 هاسخ: گزین پ 

 « !اندپراکنده شده هستند، ولی در زمین    مسلمانانترجمة درست عبارت: »یک پنجم ساکنان جهان  

 
  
َ
ن ع   الخطأ ي ِّ

ن
جمة:  ف

ّ
 الّب

ا جاء أخ  ( 1
ّ
  بعد یبالش

ّ
 !آورد خانهرا بعد از جمع شدن مهمانان در   یچا برادرم: ! وف ف  البیتیاجتماع الض

ج منسی( 2   المدرسةِ  هذه تخرَّ
 
ة
َ
الیة طالب   مئ

ّ
 !خواهند شد  ل یالتحص فارغ مدرسه نی ا  از آموز دانش کصدی های بعددر سال : ! ف  الّسنوات الت

ت( 3
ْ
ف ة عیل تعرَّ  هذه المدرسة الکبب 

 !شدم آشنا نیکوکاری  دوستان با در این مدرسه بزرگ، : ! أصدقاء محسني   ف 

منا بإغالق( 4
ّ
ا ف  الصّف قام معل

ّ
وافذ عندما کن

ّ
 !برخاست  جا از درها و هاپنجره بستن یبرا بودیم معلّممان کالس هنگامی که در  : ! األبواب و الن

 ترجمه(  - )دشوار  4 هپاسخ: گزین  

 شود. ترجمه می « به کار رود، به معنای »پرداخت، اقدام کرد«  ِب « به معنای »ایستادن« هرگاه با »قامَ فعل »

 .  کندگاهی حرف اضافه معنای فعل را عوض می 
 مثال: 
 قام ِب )اقدام کرد،عمل کرد،پرداخت،انجام داد(  )ایستاد(   قام

 جاء ِب )آورد(  جاء )آمد( 

 
 : کند!هایش کمک میهای زیادی وجود دارد که به بهبودی زخمدر زبان گربه غدهدانی آیا می  

، الغدد المتعددة تساعد ف  إلتئام الجروح!  هل تعلم (1
ّ
 ف  لسان القط

 إللتئام جرحه!  هل تعلمي    (2
ّ
 تمد

ّ
ة ف  لسان القط  هناک الغدد الکثب 

تی تمکن مساعدة إلتئام جروحه! هل تعلم ( 3
ّ
 الغدد المتعددة ال

ّ
 ف  لسان القط

 تساعد ف  إلتئاهل تعلمي   ( 4
ّ
ة ف  لسان القط  م جروحه! هناک غدد کثب 

 تعریب(  - )متوسط   4پاسخ: گزینه  

 ها:رد سایر گزینه 

 (۲  و  1  هایرد گزینه)  غدد متعددةهای بسیاری:  غده 

 (۲و    1  هایرد گزینه) جروحههایش:  زخم

 ( ۳)رد گزینه    تساعدکند:  کمک می

 
نيا َواآلِخَرِة َمَع الِعلِم   قال رسول هللا: 

ُّ
ب   الد

َ
م  و   مینصوصنا الدينية التعل  تطلب  . خ

ّ
ا   التعل

ّ
 ت.  من

ّ
م العلوم و حد

ّ
ي    ث العديد من أحاديث األئمة عن أهمية تعل

التفكب  ف 

ي العصور القديمة، كان التدريس و   »طلب العلم فریضة«.  ف  حدیث جمیل  قال رسول هللا )ص(  کما    الكون. 
   ف 

ّ
م   م يتّم التعل

ّ
من خالل الكتب، ولكن اليوم يمكن تعل

نت و  امج ا التلفزيون و  العلوم من خالل اإلنبی  . لمختلفةالب 

 
ّ
ب ال

ّ
ة إزداد عدد الطّل  الغربّیي   یستخدمون  ف  الّسنوات األخب 

ّ
راسة ف  جامعاتها و اکتساب العلوم و الفنون الجدیدة. ف  الواقع أن

ّ
ذین یرحلون إیل البالد الغربّیة للد

ب بشکل أحسن! هذا یکون الّسبب األصیلّ أس
ّ
موا الطّل

ّ
ات حدیثة لیعل

ّ
مة و معد

ّ
اس عیل    الیب متنّوعة و متقد

ّ
شّجع جمیع الن بنا إیل هناک و اإلسالم ی 

ّ
لرحلة طّل

 . طلب العلم

ب وطنهم حتیّ یرفعوا  
ّ
ب أن یرجعوا إیل بالدهم و مواطنهم و یتعاهدوا أمر تعلیم سائر طّل

ّ
لوا إحتیاج عیل هؤالء الطّل

ّ
قل مستوی الجامعات العلیّم ف  بالدهم و ی 

طوا عیل المسلمي   من أیِّ طریق ممکن و ال یحّبون ااِلستغناء العلیمّ 
ّ
 الغربّیي   یحّبون أن یتسل

ّ
 عنهم، کما جاء ف  القرآن الکریم: المسلمي   إیل الجامعات الغربّیة، ألن

د »لن یجعل هللا للکافرین عیل المسلمي   سبیال« و 
َ
شاه

 
نت جمالت   ت  حول العلم و العلماء!«منقذة ف  اإلنبی
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 ترجمه متن:  

م  وعل   یریفراگ  تیاز امامان در مورد اهم  یشماری ب   ثی احادخواهند.  از ما تعلیم و علم آموزی را میما    ینیمتون دپیامبر خدا فرمودند: خیر دنیا و آخرت همراه علم است.  
از    یر یادگیآموزش و  گذشته  در    پیامبر فرمودند: طلب علم واجب دینی است.  ؛همانطور که پیامبر خدا در حدیثی زیبا گفت  صحبت کرده است.  یو تفکر در مورد هست

 مختلف آموخت.  ی هاو برنامه ونیزی ، تلونترنتیا  ق یتوان علم را از طریشد، اما امروزه می م کاملکتاب   قیطر

کنند، فزونی یافته است. در واقع  هایشان و کسب علوم و فنون جدید کوچ میکه به کشورهای غربی برای درس خواندن در دانشگاه های اخیر تعداد دانشجویانی در سال
یان ما  گیرند تا این که دانشجویان را به صورتی نیکوتر آموزش دهند. این علت اصلی کوچ دانشجو های متنوع و پیشرفته و تجهیزات جدیدی را به کار میها روشغربی

های خویش بازگردند و امر تعلیم و آموزش سایر  نماید این دانشجویان باید به سرزمین و زادگاهبدانجاست و دین اسالم همه مردم را به خواستن علم و دانش تشویق می
های غربی کاهش  باال ببرند و نیاز مسلمانان را به دانشگاهها را در کشور خویش  آموزان و دانشجویان سرزمین خود را به عهده بگیرند تا این که سطح علمی دانشگاهدانش

ها را دوست ندارند. چنانچه در قرآن کریم آمده است:  نیازی علمی از آناند که به هر طریق ممکن بر مسلمانان برتری و تسلط یابند و بیها مایلدهند. برای این که غربی
 شود«. دیده می و علما ای درباره علم رار نخواهد داد و در اینترنت جمالت نجات دهنده»خداوند هرگز برای کافران بر مسلمانان تسلّطی ق

 

ن الّصحیح:    عي ّ

رجع األساتذالجامعات الغربّیة ( ف  1 ب المسلمي   إیل بالدهم!  ة ی 
ّ
 الطّل

2 
ّ
ب إیل جامعات البالد الغربّیة ألن

ّ
مة! ( یرحل الطّل

ّ
 ها تستفید من أسالیب متقد

 الغربّیون ( 3
ّ
ط إن

ّ
ا!  وا قد تسل

ّ
ة جد  جامعاتهم کبب 

ّ
 عیل بالدنا اإلسالمّیة ألن

نت و التلفاز ف  هذه األیام ( 4 م العلوم المختلفة من اإلنبی
ّ
 ! فقط نستفید لتعل

 درک مطلب(   - )دشوار  2پاسخ: گزینه  

 کنند«.پیشرفته استفاده میهای آموزشی  کنند، زیرا از روش های کشورهای غربی کوچ می»دانشجویان به دانشگاه

 های دیگر:تشریح گزینه  

 گردانند«. های غربی دانشجویان مسلمان را به کشور خود باز می: »استادان در دانشگاه 1گزینه  

 هایشان بسیار بزرگ است«.ها بر سرزمین اسالمی ما تسلط یافتند زیرا دانشگاه: »غربی۳گزینه  

 کنیم!«.یادگیری علوم جدید فقط از اینترنت و تلویزیون استفاده می: »امروزه برای  ۴گزینه  

 
  : ن ن الخطر للمسلمي   عي ّ

ب المسلمي   إیل البالد الغربّیة! 1
ّ
 ( ازدیاد مهاجرة الطّل

مونا! 2
ّ
عل  ( طلب العلم من الغربّیي   و هم الیحّبون أن ی 

ب المسلمي   من البالد الغربّیة قبل إتمام دراساته 3
ّ
 م! ( رجوع الطّل

4 ! ط الغربّیي   عیل المسلمي   بسبب احتیاجهم العلیّم إیل الغربّیي  
ّ
 ( تسل

 درک مطلب(  - )متوسط 4پاسخ: گزینه   

 ها، برای مسلمانان خطرناک است!« شان به غربی ها بر مسلمانان به دلیل نیاز علمی»تسلّط غربی

 های دیگر:تشریح گزینه  

 ای غربی! زیاد شدن مهاجرت دانشجویان مسلمان به کشوره(  1

 ها درحالی که دوست ندارند به ما بیاموزند! طلب دانش از غربی (  ۲

 بازگشت دانشجویان مسلمان از کشورهای غربی قبل از اتمام درسشان! (  ۳

 
!«؟   ن طلبوا العلم و لو بالّصي 

ُ
 ما هو مقصود عن هذا الکالم »ا

م بکل طریق یمکن علینا! 1
ّ
م 2  ( تعل

ّ
 لهّیة! اإلعلوم ال( تعل

م 3
ّ
ار! 4 نافعة! العلوم ال( تعل

ّ
م العلوم من الکف

ّ
 ( إجتناب من تعل

 درک مطلب(  - )متوسط   1پاسخ: گزینه  

 شد »علم را طلب کنید حتی اگر در چین باشد!« این کشور نماد دور بودن و مسافت طوالنی محسوب می

 یادگیری به هر راهی که برایمان ممکن است! -1

 های دیگر:تشریح گزینه  

 : یادگیری علوم الهی! ۲گزینه

 : یادگیری علوم نافع! ۳گزینه  

 : دوری از یادگیری علوم از کافران! ۴گزینه  
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ّص  

ّ
 أنسب للن

ً
 : عي ّ  عنوانا

م بأی طریق ممکن! 1
ّ
م خب  من التعلیم! 2 ( تعل

ّ
 ( التعل

 بالعلم! 3
ّ
دت نصوصنا الدینّیة إّل

ّ
 ( العلماِء أحّب عبادهللا! 4 ( ما أک

 درک مطلب(  - )متوسط  1پاسخ: گزینه  

 تر است. آموختن به هر طریق ممکن! برای عنوان متن، مناسب 

 های دیگر:تشریح گزینه  

 : آموختن بهتر از آموزش دادن است! ۲گزینه  

 اند! های دینی ما فقط به علم توصیه کرده: متن۳گزینه  

 : دانشمندان محبوبترین بندگان خدا هستند! ۴گزینه  

 
 »تطلب«:  

 معلوم/ فعل و مع فاعله جملة فعلّیة  -للمخاطب  -( فعل مضارع1

 طلب(/ فاعله »الدینّیة« : مجّرد ثالثی )مصدره -للغائبة  -( مضارع 2

 فعل و مع فاعله »نصوص« الجملة فعلّیة / معلوم  -له حرف زائدلیس  -( للغائبة3

)مصدره -للمخاطب -( مضارع 4  نصوص«إطالب(/ فعل و فاعله » : مجّرد ثالثی

 ( ی صرف  لی تحل - )متوسط 3پاسخ: گزینه    

 ة للغائب للمخاطب :  1گزینه  

 فاعله »نصوص«  فاعله »الدینّیة« :  ۲گزینه  

 طلب  للغائبة/ إطالب للمخاطب :  ۴گزینه  

 
د«:  

َ
شاه

ُ
 »ت

 فعلّیة مزید ثالثی )حروفه األصلّیة: ش ه د(/ فعل و فاعله محذوف و الجملة  -للغائبة  -( فعل مضارع1

 مزید ثالثی من وزن فاعل و مصدره مفاعلة/ فعل مجهول  -للمخاطب -( مضارع 2

 معلوم/ فعل و فاعله جمالت  -ش ه د(   : مزید ثالثی )حروفه األصلّیة -( فعل مضارع3

 مجهول/ فعل و الجملة فعلّیة  -مزید ثالثی )من وزن تفاَعل( -( مضارع 4

 ( ی صرف  لی تحل - )متوسط  1پاسخ: گزینه   

 للغائبة  للمخاطب :  ۲گزینه  

 فاعله محذوف  مجهول/ فاعله جمالت  معلوم:  ۳گزینه  

 فاعل  تفاَعل:  ۴گزینه  

 

 »ُمنِقذة«:  

نت«  هإسم فاعل )مصدر  -مؤنث  -( اسم 1  »إنقاذ«(/ صفة للموصوف »اإلنبی

 إسم فاعل )فعله: نقذ(/ صفة للموصوف »جمالت« -مؤنث  -( اسم 2

 فاعل )مصدره: إنقاذ(/ صفة للموصوف »جمالت«إسم -مفرد مؤنث-( اسم 3

 )فعله: أنقذ(/ صفة و الموصوف: جمالت  مفعولاسم  -معرفة )علم( -( مفرد مؤنث 4

 ( یصرف   لیتحل - )ساده  3پاسخ: گزینه  

 های دیگر:تشریح گزینه  

نت« :  1گزینه    »جمالت«  »اإلنبی

 أنقذ  نقذ :  ۲گزینه  

 إسم فاعل  إسم مفعول  / نکرة معرفة علم  :  ۴گزینه  
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ن ال   ضبط حرکات الحروف:  خطأ عي ّ
ن
 ف

 هذه( 1
 
یت َ

ت ف  شاِرعنا!   ةَصیدلیَّ  من ةدویاأل  إشبیَ
َ
 کان

لوا َجمی(  2
ُ
 عک

 
ک  الب 

َّ
قوا إن رَّ

َ
ف
َ
 و الت

ً
 ! ةَمع الجماعَ  ةا

ة! قادر هذا الَحیوان ( 3
َ
لف
َ
خت جاهات م 

ِّ
یه ف  إت

َ
دیَر َعین  أن ی 

صامنا ( علی4
َ
  اإلعت

 
ه حبل َیساعد

ّ
 ! ف  الحیاة نا ِبَحبِل هللا ألن

 ضبط حرکت(  - )متوسط  4پاسخ: گزینه  

ساِعد« مصدر باب إفتعال و »إعِتصام»  « مضارع باب  ی 
 
فاَعل  .است  ةم 

 
ن    عن عالمات المؤمن:  الخطأ عي ّ

! 2 ( هو ماصب  عند المصیبۀ! 1
ً
ا  ( عندما یغضب، یحلم کثب 

3 !
ً
 ( ف  الخفاء و العلن ورعه ثابت! 4 ( عندالخوف و الّرجاء یصدق دائما

 لغت(  - )متوسط  1پاسخ: گزینه  

 ( کندنمی)  نکرد در هنگام مصیبت صبر

 
 عدد محاسبة ی  أ 

َّ
ة«؟  من أقلَّ  عددا یتساو  ةی

َ
 »ِمئ

ون1   و ثالثة زائد أربعة و خمسون (2 خمسة  ف   ( عشر
ّ
 ي   ست

 تقسیم عیل واحد  مئة (4 أربعة  ( أربعون ناقص3

 قواعد( - )متوسط  3پاسخ: گزینة  

 است؟   100کدام محاسبة عددی برابر با عددی کمتر از  

 (۲0×  5=100( بیست ضرب در پنج )1

 ( 5۴+6۳=  117( پنجاه و چهار به عالوۀ شصت و سه )۲

 ( ۴0-۴=۳6( چهل منهای چهار )۳

 (100÷ 1=100( صد تقسیم بر یک )۴

 

 مساوی است با  =یساوی  

 چهار عمل اصلی به عربی        

 +  زائد           به عالوه    

 ناقص  -                منها     

 ÷ تقسیم علی          تقسیم    

 × ضرب فی یا فی          ضرب     

 
ن ع  ذی الفعل ي ّ

ّ
ائدة حروفه  عدد یختلف ال

ّ
 : البقیة عن الز

ر ن تس ( قراءة القرآن ف  شهر رمضان1 ک( 2 ! وبنا قل وِّ   تنعقد حفلة   ف  مع زمالئنا  نشبی
ً
کة ف   سنوّیا

 ! الشرّ

ث  3
ّ
میکم   عوا إجتمِ  ( طّل

ّ
 ! ( ف  المطار سائح یتبّسم عند مشاهدة األطفال4 ! اإلمتحان صالة ف  مع معل

 قواعد(  - )دشوار  1پاسخ: گزینة  

نَ َس » رت   « است و یک حرف زائد دارد. تفعیل« از باب »وِّ

معوا، سایر افعال: »
َ
، إجت

 
، تنعِقد

ُ
ک شبی

َ
 « هستند و دو حرف زائد دارند. تفّعل« یا » إنفعال«، »إفتعالهای »« همگی از بابیتبّسمن

 .جدول حفظ شود نی*ا
  تعداد حروف زائد                مصدر)اسم(            امر  مضارع  ماضی 

  الف/س/ت  استفعال  ِ̂اسَتفِعل  سَتفِعل  یَ  ِاسَتفَعلَ 
   استخراج  ِ̂اسَتخِرج  سَتخِرج  یَ  ِاسَتخَرجَ 
  الف/ت                         افتعال  ِ̂افَتِعل  فَتِعل  یَ  ِافَتَعلَ 

   اکتساب  ِ̂اکَتِسب  کَتِسب  یَ  ِاکَتَسَب 
  الف/ ن                         انفعال  ِ̂انَفِعل  نَفِعل  یَ  ِانَفَعلَ 
   انجماد  ِ̂انَجِمد  نَجِمد  یَ  ِانَجَمدَ 
لَ  ل  یَ  َتَفعَّ ل  َتَفعَّ ل  َ̂تَفعَّ  ی ریاثرپذ  ت/ ع                           َ̂تَفعَّ
مَ  م  یَ  َتَقدَّ م  َتَقدَّ م  َ̂تَقدَّ    َتَقدُّ
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ل    َ̂تفاَعل  َتفاَعل  یَ  َتفاَعلَ    الف                  ت/ تفاع 
ب    َ̂تکاَتب  َتکاَتب  یَ  َتکاَتَب     تکات 
  الف  مفاَعَله )ِفعال(               ̂فاِعل فاِعل  ی   فاَعلَ 
   مجاهده)ِجهاد(  ̂جاِهد جاِهد  ی   جاَهدَ 
لَ  ل  ی   َفعَّ ل     َفعِّ   ع  ل ی تفع َ̂فعِّ
رَ  ر  ی   َکبَّ ر َکبِّ    ر یتکب    َ̂کبِّ
  الف  افعال ̂افِعل  فِعل  ی   َافَعلَ 

   احسان  ̂احِسن  حِسن  ی   َاحَسَن 

 
  
َ
ن ع   ختلفی ما ي ِّ

ن
:  نوع ف  الخبر

 نظر1
ّ
م ( إن

ّ
  إیل المعل

ً
المیذ حّبا

ّ
  لهم الت

 
م( 2 ! عبادة

 
ر ف  العال

ّ
 ! صالة و صیام  من ألفب  خ  تفک

ر به بقی  ( لهذا الحیوان صوت3
ِّ
 یَّ حذ

َ
  لسان( 4 ! واناتیالح ة

ِّ
  مملوء بغدد تفرز القط

ً
را  سائل  ! مطهِّ

 قواعد( - )متوسط  3پاسخ: گزینة  

 قرار گرفته و بر مبتدا مقدّم شده است.  جملة اسمیه« خبر است. این ترکیب به شکل جارّ و مجرور آمده که در جایگاه خبر  لهذا ترکیب » ۳در گزینة  

 های »واژه   
 
 خبرند که از جنس اسم هستند؛ نه جارّ و مجرور.   ۴و    ۲،  1های  « به ترتیب در گزینهمملوء « و »خب   « ، » عبادة

 

 است  دو رکن مبتدا و خبر  شود و دارایشروع می اسم ای است که باجملهجمله اسمیه:  
 گزاره در زبان فارسی است( )مبتدا و خبر شبیه همان نهاد و  

 مرفوع است.   شهیاعراب آن هم شود وی آن خبری گفته میآید و دربارهمی درابتدای جملهاسمی است که  مبتدا: 
 تواند ضمیر منفصل مرفوعی و یا اسم اشاره باشد( )مبتدا می 

مِلک   مسوول   أنت  مثال:   ن ع   ع 
 مبتدا   خبر               

)مفرد(/فعل)جمله(/جارومجرور)شبه  اسمو به سه شکل  باشدهم مرفوع می اعراب خبر  و دهدخبری می مبتدای درباره خبر: بخش دوم جمله جمله اسمیه است و 
 )به ترتیب اولویت( ما در جمله اول دنبال خبر مفرد هستیم اگر نبود خبر جمله و اگر نبود در نهایت خبر شبه جمله  آید،می  (جمله 

 اگر چندتا جار و مجرور داشته باشیم،جار و مجرور )ک+اسم(خبر است  
 کالصدیق لنا فی المدینه   لحاکما
 مبتدا                   ج.م)خبر(  

 شود. مجرور باشد و مبتدا نکره باشد خبر بر مبتدا مقدم می و  شود در صورتی که خبر از نوع جار گاهی خبر بر مبتدا مقدم مینکته خیلی مهم: 
 صورة       الجدارِ  علی     مثال: 

 
 
 
 

 
ن ع  ذفدا یمز  فعال ي ّ

ُ
 فاعله:   ح

اهرة هذه سّمونی   ( علماء تلک المدینة1
ّ
 ! الّسمک مطر الظ

 فعلینا العبادة ف    هللاعیطی  ( 2
ً
 جمیل

ً
 اة! یالح العابدین أجرا

فتح3
 
 ! أبواب المساجد ساعة واحدة قبل أذان المغرب ( ت

ع زمالث  ی   (4  ! المدرسةمدیر  أسلوب  إستخدام عیل شجَّ

 قواعد(  - )دشوار  4پاسخ: گزینة  

 سؤال فعل ثالثی مزیدی را خواسته است که فاعلش حذف شده است؛ یعنی مجهول شده است. 

 ها:بررسی گزینه  

سّمون»(  1  . ( است اما مجهول نشده باب تفعیل« ثالثی مزید )ی 

 ( است اما مجهول نشده. باب إفعال« ثالثی مزید )ی عیط»(  ۲

فتح»(  ۳
 
 هول است؛ ولی ثالثی مجّرد است. « مجت

ع»(  ۴  « و هم مجهول است. تفعیل« هم فعل ثالثی مزید از باب »یشجَّ

 

 

 خبر مقدم 

 )جارومجرور( 

 مبتدا 

 )موخر(
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 فعل ماضی و مضارع برای مجهول شدن چه تغییری باید بکنند؟ 
ب           مجهول کردن فعل ماضی     ت  / ک  ج       - ُکِتب                     بروزن ُفِعل  ر   ُخِرج            خ 

 . دهیم و با حرف ساکن کاری نداریم میُ- داده و حرف قبل از آنرا حرکت ضمه ِ- دومین حرف اصلی یا همان حرف وسط را کسرهحرکت عین الفعل یعنی 
/ُاکُتِسب   ب  س  /ُاعِلم            إکت  م   مثال: أعل 

ذهُب               مجهول کردن فعل مضارع  ُل/ ی  ُب        ُ         بروزن ُیفع  خرُج       –یذه  جُ             ی   ُیخر 
 . دهیم و با حروف دیگر هیچ کاری نداریممی ُ- داده و حرف مضارع را در اول فعل ضمه -  عین الفعل یعنی دومین حرف اصلی یا همان حرف وسط را فتحهحرکت 

خِرُج        ست  ج         مثال: ی  خر   ُیست 
 . باشد مجهول است ِ- و عین الفعل آن کسره (  ُ- )ضمه هر فعل ماضی که اولش: پس

 شروع شود حتما مجهول است(  –ُ)کال فعل ماضی اگر با  
 . ( باشد مجهول است  -  )فتحه ( و عین الفعل آن ُ- )ضمه فعل مضارع اگر اولش

ُل( تفعیل، )ُیفِعُل( إفعال و به سه باب -  فتحه شروع شود حتما باید به عین الفعل آن توجه کرد که ُ-اما مضارع اگر با  عِّ ة ، )ُیف  ل   . نرفته باشد )یفاِعل(مفاع 

 
ن ع   ذ الفعل ي ّ

ّ
 (: المعنن  أو القواعد حسب )عل  مجهوال قرأی أن مکنیال  یال

ة ف  هذه القریة!  ( ارسلت1
ّ
ختی الّصغ اکرمت( 2 ماء إیل مناطق جاف

ُ
  ةب  ا

 ! افة بیتی یض ف 

ت3  ! الّرسول و عیل المؤمني   انزلت سکینة عیل ( 4 ! المباراة ف   نجاخ هو و حسن بخب   زمیلتی  ( اخب 

 قواعد(  - )دشوار  1پاسخ: گزینة  

 . خوانده شودابتدا به صورت سؤال دقّت کنید: فعلی را مشخّص کن که ممکن نیست مجهول  

کرمت « و »أکرمت:»۲در گزینة  
ُ
 )هم معلوم و هم مجهول(   « هر دو قابل خواندن است.ا

ت: »۳در گزینة   ت« و »أخب  خب 
ُ
 )هم معلوم و هم مجهول(   خواندن است.« هر دو قابل  ا

 » :۴در گزینة  
 
نزلت« و »أنزلت

ُ
 )هم معلوم و هم مجهول(   « هر دو قابل خواندن است.ا

 فقط یه صورت »أرسلتُ« قابل خواندن است، زیرا اگر مجهول باشد از نظر جنس و تعداد با »کتاب« مطابقت ندارد.   1ولی در گزینة  

 
ن ع    ي ِّ

 
  وفالحر  هایف ماجاءت عبارة

ُ
ة  : معا  ةِ یو نون الوقا الجارَّ

ة1 لف کان(  2 ! ( کان أث  یبت  مدرسة ف  تلک القریة الّصغب 
ُّ
 عیلي   الد

ً
 ! من الغرق نقذث  ی  أن  قادرا

ع ف   ا وب  صغ ت  یع  ف   اجعلت   ( و3
 
 ب  اآلخرین کب ي   أ

ً
خذث   (4 ! ا

 
ِ  إیل ء  شر  قبل أن أغرق أ

اط 
ّ
 ! الش

 قواعد( - )متوسط  1پاسخ: گزینة  

 نیامده است.   وقایة « آمده، ولی نون  ف  حروف جرّ »  1در گزینة  

 آمده است:   وقایةچنین نون  و هم  جّر ها حروف  در سایر گزینه

ن ینقذث  در فعلِ »  وقایة « / نون  عیل و ِمن( حرف جرّ »۲
 
 « أ

 « إجعلت  در فعل »  وقایة « که دو بار آمده/ نون  ف  ( حرف جرّ »۳

خذث  در فعل »  وقایة «/ نون  إیل( حرف جرّ »۴
 
 « أ

 )حرف جر(  مجرور  و جار  
ن، ِل، ِب، علی، إلی، فی، )ِمن، به حروف (  ع   گویند. می مجرور( و )جّار  هر دوو به   )مجرور( هاآن و به اسم پس از  )حروف جر( در دستور زبان فارسی ک 

 ترین معانی حروف جر: مهم 

 بیان جنس و ....برای بیاِن آغاز زمان یا مکان و برای       )از(        ِمن - 1 
 .  ِمن+ما(  =دارید. )ِمّما آنچه دوست می  از تا انفاق کنید مثال: حّتی تنفقوا ِمّما ُتحبون 

 اینجا تا آنجا از . مثال: ِمن ُهنا إلی ُهناک

 فی)در( - 2 
 رستگاری است. در رهایی   .الصدقِ  فی النجاةُ : مثال

 تا(  به سوی، )به، إلی - 3 
بعث مثال:   مردمش فرستاد.  بسویخداوند پیامبرش را . قومهِ  إلی رسوله اللُ  ی 
 کرد. مزرعه کار می شب در  تاکشاورز از صبح   .الیل لیإِ  الصباح ِمن المزرعة  فی یعملُ   الفالحُ  کان  مثال: 

ی - 4  ل   است. )باید( به معنی گاهی در اول جمله برسر اسم یا ضمیر،  و (روی )بر، ع 
ةِ  علی الحقیبةُ مثال:  د   میز است.  رویکیف .  الِمنض 
لیالناُس مثال:   . دین پادشاهانشان هستند  بر مردم دیِن ُملوِکِهم.  ع 

 در(  )با(، )به وسیله ِب  - 5 

تبُت مثال:     با قلم نوشتم القلِم. بک 

د نصرُکم الُل مثال:   ق  ل   جنگ بدر یاری کرد. در و خدا شما را بدٍر. بِ و 



 

27 

12| مرحله  هاآزمون همه دروس | کنکوری عربی   

 . ارسال کنید 20008585را به سامانه  20عدد ، نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز داریددر صورتی که برای ثبت 

 
 

 قبال در موردش توضیح دادیم. داشتن(  ازآِن)ماِل(، )برای، لِ  - 6 

ن - 7   درباره(  )از، ع 
اِت.  ئ  یِّ ِن السَّ عُفو ع  قبُل التوبة عن عبادِة و ی  ذی ی   مثال: و هو الَّ

   کند.ها دور میپذیرد و از بدیبندگانش می از   او کسی است که توبه را

 )مانند(  ک    - 8 
 نور است.  مانندقرآن در هدایت کردن  .الهدایةِ  یف کالنورِ   القرآُن مثال: 

   گویند.می  نون وقایهنقش مفعول را دارد و به آن نون هم  ی  ، نونی بیاید در این صورت ضمیر  یاگر بین فعل و ضمیر : تشخیص ی فاعلی از مفعولی
 شناسد( ی)مرا م یعرفنی               ی + عِرفی   : مثال
خذنی)مرا برد(   مثال:   مفعولی        أ 

 فاعلی                 ُاترکی)ترک کن( 
 فاعلی )چون نون برای خود فعل است(                              ُاحُزنی 
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 دارد؟ ای ایشان را از یاد خدا و نماز باز میخود قرار داده است و به چه وسیله ۀها، تجلی چه چیزی را در برنامشیطان برای فریب دادن انسان   -51

 شراب و قمار  ـ  دنیا )1

 طوالنی فریفتن با آرزوهای  ـ  دنیا )2

 شراب و قمار   ـ گناه )3

 فریفتن با آرزوهای طوالنی   ـ گناه )4

 ـ متوسط(  34ـ صفحۀ  1002(  3پاسخ: گزینه  

 «.دارد  باز  نماز  و  خدا  یاد  از  را  شما  و  کند  ایجاد  کینه  و  دشمنی  شما  میان  در  قمار،  و  شراب  ۀوسیل  به  خواهدمی  شیطانسورۀ مائده: »  91آیۀ  

 . پس زیبا نشان دادن دنیا توسط شیطان غلط است  ،د گناه را در نظر ما زیبا نشان بدهده خواشیطان میتوجه داشته باشید که 
 . در خواهد ما را از یاد خدا و نماز بازداشیطان با استفاده از شراب و قمار می

 
 مورد دوم مربوط به کدام عالم است؟ترتیب در کدام گزینه مشهود است و انسان در سخن شیطان در قیامت، به اختیارایجاب و سلب   -52

 قیامت  ـمن بر شما تسلطی نداشتم   ـ و شما فریادرس من نیستید  (1
 دنیا  ـ من فقط شما را به گناه دعوت کردم ـ و شما فریادرس من نیستید  (2
 دنیا  ـ  این خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتید ـ پس مرا سرزنش نکنید و خود را سرزنش کنید  (3
   قیامت ـ  توانید مرا نجات دهیدو نه شما می توانم به شما کمکی کنمنه من می ـشما را دعوت کردم و شما مرا پاسخ دادید   (4

 ـ متوسط( 33صفحۀ ـ  1002) 4گزینه   : پاسخ  

دنیا و    ۀ بیانگر عدم اجبار شیطان و مختار بودن انسان در محدود  ،شیطان خطاب به جهنمیاناز زبان    «شما را دعوت کردم و شما مرا پاسخ دادید»عبارت  

 .قیامت است   ۀسلب اختیار شیطان و انسان در محدودنشان دهندۀ    «توانید مرا نجات دهیدتوانم به شما کمکی کنم و نه شما مینه من می»عبارت  

 . ولی در قیامت اختیار ندارد ،انسان در دنیا اختیار دارد 

گوید که بر انسان در دنیا تسلط نداشته است و این انسان بوده است که با اختیار خود، گناه کرده پاسخ دادید«، می شیطان در عبارت »شما را دعوت کردم و شما مرا
 .است 

 . سان و شیطان در قیامت است کنم و نه شما ...«، بیانگر سلب اختیار ان   یتوانم به شما کمک عبارت: »نه من می 

 
 شوند«، چه کسانی هستند؟ ای با خواری و سرافکندگی وارد جهنم میمخاطب واجب تعالی در این جمله که: »یک عده  -53

 گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن.کسانی که به خدا می (1

 طلبند.کسانی که کاالی زندگی دنیا و آرایش آن را از خدا می (2

 نمایند. کنند و برای آن سعی و کوشش می کسانی که سرای آخرت را طلب می (3

 طلبند.کسانی که تنها زندگی زودگذر دنیا را می (4

 ـ متوسط(  17ـ صفحۀ  1001)  4گزینه   پاسخ:  

 ؛دهیممی  -  و به هر کس اراده کنیم  -  آن را که بخواهیمطلبد، آن مقدار از  آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می»اسراء :    ۀسور   18  ۀشریف  ۀبر اساس آی

 .«سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم داد تا با خواری و سرافکندگی در آن وارد شود

زندگی زودگذر دنیا به   طلبیدن ،به عبارت دیگر .خواهندطلبند و میورود با خواری و سرافکندگی در جهنم مربوط به کسانی است که تنها زندگی زودگذر دنیایی را می
 . ای جز ورود به جهنم با خواری و سرافکندگی نداردتنهایی نتیجه

 
کافران که زندگی را منحصر به زندگی   ۀگردد و مبنای نادرستی عقیداز کدام عبارت شریفه مستفاد می ، تجلی ایمان به خدا و روز قیامت و عمل صالح  -54

 دانند، چیست؟ دنیوی می
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 متوسط( ـ  44و  42های ـ صفحه 1003)  1پاسخ: گزینه  
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 ایمان به خدا و روز قیامت و عمل صالح یعنی اثرات اعتقاد به معاد. نتیجه یا تجلی  

 . «، مشهود است ََل ُهْم َيْحَزُنوَن  َفََل َخْوٌف َعَلْيِهْم وَ » ۀپس اثرات اعتقاد به معاد در عبارت شریف 
َما َلُهْم ِبذِلَك ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُهْم کنند: »بلکه از روی ظن و خیال و گمان بیان می ،گویندچون این عقیده را از روی علم و آگاهی نمی ،منکران معاد درست نیست  ۀعقید

وَن   « ِإَلا َيُظنُّ

 
 ؟  ترتیب چه متبوع و تابعی دارددنیایی برای کسانی که اعتقادی به معاد ندارند، به ۀارزش شدن زندگی چند روزبی  -55

 گیری از دیگران ( گرایش به جاودانگی ـ کناره 1
 معبود و هدف قرار دادن به عنوان ( گرایش به جاودانگی ـ دنیا را 2
 معبود و هدف قرار دادن به عنوان طلبی بیش از اندازه ـ دنیا را  ( تنوع3
 گیری از دیگران طلبی بیش از اندازه ـ کناره( تنوع4

 ـ متوسط( 45صفحۀ ـ  1003)  1پاسخ: گزینه  

در    ؛شودارزش میاین است که همین زندگی چند روزه برایش بی  ،به جاودانگی دارد  طلب است و میلنهایتبیانسانی که    برای  از پیامدهای مهم این نگرش

ی به  )معلول(  می أنتیجه  دچار  ناامیدی  و  می س  دست  از  را  زندگی  نشاط  و  شادابی  و  از شود  )معلول(،  ک  دهد  انواع    کندمی  گیرینارهدیگران  به  و  )معلول( 

 شود )معلول(. های روحی دچار می بیماری 

 . شودارزش میبرایشان بی نیز  دنیایی ۀها چون میل به جاودانگی دارند، اگر معتقد به معاد نباشند و منکر معاد باشند، زندگی چند روز انسان
 های روحی و ...گرفتار شدن به بیماری  -2گیری از دیگران کناره  -1ثر برای ما به همراه دارد : ارزش شدن زندگی دنیایی(، چند ااگر این اتفاق بیفتد )بی 

 
 معاد جسمانی در منکران معاد کدام است؟  انکار ۀضرورت بحث از معاد چیست و انگیز  -56

 .دانندآن را بعید می ،به علت محدودیت ذهن ـ  .دفع خطر احتمالی الزم است (1

 . دانندـآن را بعید می ،به علت محدودیت ذهن ـ  .خداوند حکیم است (2

  .به قدرت خداوند معرفت ندارند ـ  .دفع خطر احتمالی الزم است( 3

 . ندارند  به قدرت خداوند معرفت ـ  .خداوند حکیم است( 4

 ـ متوسط( 54و  53های ـ صفحه 1004)  3پاسخ: گزینه  

جهان پس از مرگ بپردازیم، بهتر است به این سؤال پاسخ دهیم که ضرورت بحث از معاد چیست؟ برای اثبات اهمیت و ضرورت    ۀقبل از اینکه به بحث دربار
 « دفع خطر احتمالی الزم است.»م و آن اینکه  کنیتأمل در موضوع معاد، تنها به یک دلیل بسنده می

 . کندی میهای انکار معاد را نشناختن قدرت خدا معرفقرآن یکی از انگیزه

 توجه کنید که:  

 دفع خطر احتمالی ←ضرورت بحث از معاد 
 . باشدمیخداوند حکمت و عدل ←ضروت معاد 

 
کردند، با چه زبانی آخرت را انکار با توجه به آیات سورۀ مبارکۀ واقعه، دوزخیان در حالی که در دنیا مست و مغرور نعمت بودند و بر گناهان اصرار می  -57

 کردند؟  می

 ؟ کندهای پوسیده را دوباره زنده میوانخاین است  ( چه کسی1

 .( پروردگارا ما را بازگردانید، باشد که عمل صالح انجام دهیم2

 ( زندگی و حیات ما چیزی جز همین زندگی و حیات دنیایی ما نیست.  3

 ؟ ( هنگامی که ما مردیم و استخوان شدیم، آیا برانگیخته خواهیم شد 4

 ـ آسان(  58ـ صفحۀ  1004)  4گزینه  پاسخ:  

هنگامی    گفتند:کردند و میمست و مغرور نعمت بودند و بر گناهان بزرگ اصرار می عالم دنیا(  )دوزخیان( پیش از این )در  آنانسورۀ واقعه: »  48تا    45آیات  

   آیا برانگیخته خواهیم شد؟«  استخوان شدیم،  وخاک    مردیم و  ما  که

 ا از هم تفکیک کنید: دقت کنید که این دو مورد زیر ر  
در  ،برای ما مثلی زدو فرماید: »آنجا که قرآن کریم می است. « مربوط »پیدایش نخستین انسان«؟کندهای پوسیده را دوباره زنده میوانخچه کسی این است » عبارت
 که ...«   خداییبگو همان   دوباره زنده کند؟پوسیده را  های کیست که استخوان   :گفت   ه بود،نخستین خود را فراموش کرد آفرینشکه حالی

مست و   عالم دنیا( )دوزخیان( پیش از این )در  منکران معاد است که »آنان ۀ« دربار هنگامی که ما مردیم و استخوان شدیم، آیا برانگیخته خواهیم شد اما عبارت »
 آیا برانگیخته خواهیم شد؟«  استخوان شدیم، خاک ومردیم و  ما »هنگامی که  گفتند: کردند و میمغرور نعمت بودند و بر گناهان بزرگ اصرار می
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 شود؟ خداوند بر هرکای تواناست« کدام مفهوم حاصل میکه دانم »می ۀمبارک  ۀاز آی  -58

 ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی  ( نمایش محسوس قدرت خداوند با استدالل بر1

 استدالل بر امکان معاد جسمانی ( نمایش محسوس قدرت خداوند با 2

 (  با نشان دادن قدرت الهی به حضرت عزیر )   ( ضروری بودن معاد و قطعیت آن3

   نخستینِ انسان  آفرینش( اشاره به قدرت الهی با استدالل بر امکان معاد جسمانی در پرتو 4

   ـ سخت(  55ـ صفحۀ  1004)  2گزینه   پاسخ:  

-تری نشان میها که قدرت خداوند را به شکل محسوسبر امکان معاد جسمانی با اشاره به زنده شدن انسان  ،هرکای تواناست«خداوند بر  که  دانم  »میعبارت  

 « دانم خداوند بر هر کاری تواناست.می»گفت:    پس از اینکه زنده شدن االغ را به چشم خود دید،  ()   عزیر  .، استدالل دارددهد

 ها:بررسی سایر گزینه 

 ضرورت معاد غلط است.  : «1ۀ »گزین  رد

 : ضرورت معاد غلط است.«3»  ۀگزین  رد

 انسان غلط است. نخستینِ   آفرینش:  «4»  ۀگزین  رد

 : توجه داشته باشید که 

 . ها اشاره دارد هایی از زنده شدن انسانمربوط به امکان معاد با اشاره به نمونه ← «ی تواناست ردانم خداوند بر هرکامیعبارت »
 . نخستین انسان اشاره دارد آفرینشبه   است ومربوط به امکان معاد   ← «به هر خلقتی داناست خدا » عبارت

 
   شود؟تجسم اعمال انسان در قیامت، کدام واکنش بدکاران را به دنبال دارد و چگونه امکان انکار از ایشان سلب می  -59
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 ـ متوسط(  77و  76های  هـ صفح 1006)  4گزینه   پاسخ:  

به دروغ    ،ات خود از مهلکهنجآورند تا جایی که برای  به انکار اعمال ناشایست خود روی می زا(  های وحشتاعمال )تجسم اعمال: صورت  ۀبدکاران با دیدن نام

 . خورندسوگند می

 .ها دیگر انکار کردن میسر نیستکند، که با وجود آنرا حاضر میشاهدان و گواهانی  خداوند    در این هنگام،  

 بهتری است.   ۀگزیناعضای بدن    شهادت اما یه درباره حضور شاهدان است.دو آ  هر توجه کنید که  

 حضور شاهدان و گواهان  

 اند ظاهر و باطن اعمال ما را دیده امامان و پیامبران: بهترین گواه:  (1
 ﴾ َتْفَعُلوَن َيْعَلُموَن َما   ِكَراًما َكاِتِبيَن *  ِإنا َعَلْيُكْم َلَحاِفِظيَن * وَ ﴿ : فرشتگان (2
ُمنا وَ  َأْفواِهِهمْ  َنْخِتُم َعلى  اْلَيْومَ ﴿: اعضای بدن (3  ﴾ َيْكِسُبوَن  ِبماكاُنوا َأْرُجُلُهمْ  َتْشَهدُ  وَ  َأْيِديِهمْ  ُتَكلِّ

 
تا چه زمانی باز   شود و بساط تکلیفاز توجه به کدام بخش از آیات مربوط به سخنان فرشتگان با ستمکاران بر خود، حیات برزخی روح فهمیده می   -60

 است؟

 ﴿ ـ چگونه بودید؟  [دنیا]شما در  (1
ُ
َمْوت

ْ
ُم ال

ُ
ه
َ
َحد

َ
 ﴾ َجاَء أ

 ﴿ ـ چگونه بودید؟  [دنیا]شما در  (2
َ
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َ
 ﴾ ِإَل

 ﴿  ـ .کنندشان را دریافت میفرشتگان به کسانی که روح  (3
ُ
َمْوت

ْ
ُم ال

ُ
ه
َ
َحد

َ
 ﴾ َجاَء أ

 ﴿  ـ .کنندرا دریافت میشان فرشتگان به کسانی که روح  (4
َ
ون

ُ
َٰ َيْوِم ُيْبَعث

َ
 ﴾ ِإَل

 ـ متوسط( 68و  65های ـ صفحه 1005)  3گزینه   پاسخ:  

 است.   برزخی  بیانگر حیات  روح یا همان »توفی«دریافت  
 پذیر است و پس از آن تکلیفی نیست.امکان   تکلیف تا مرگ

 یک نکته خوب:  
 ﴾ ِإَذا َجاَء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت ﴿ ← مرگ باز است   ۀلحظ)یعنی عمل به تکالیف الهی( تا  بساط تکلیف

 ﴾ِإَلٰى َيْوِم ُيْبَعُثوَن ﴿ ←  عمل تا قیامت باز است  ۀپروند
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َ ﴿کند و کدام حدیث نبوی مؤید آیۀ در چه صورتی انسان غیر خدا را اختیار نمی  ، (در کالم امام سجاد )  -61
ّ

 اَلل
َ
ون ِحبُّ

ُ
ْم ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
ْل ِإن

ُ
ِ  ق ِ

ِبُعون 
َّ
ات
َ
 است؟ ﴾...  ف

 «.اش را در اطاعت او بگذراند، دوست دارد»خداوند کسی که جوانی -( »آن کس که با خدا انس گیرد«1

 « .شود»هر کس در روز قیامت با محبوب خود محشور می -»آن کس که با خدا انس گیرد«( 2

 «.شود»هر کس در روز قیامت با محبوب خود محشور می  -( »هر کس که لذت دوستی خدا را چشیده باشد«3

 «.اش را در اطاعت او بگذراند، دوست دارد»خداوند کسی که جوانی -( »هر کس که لذت دوستی خدا را چشیده باشد«4

 (متوسطـ  114و  110های ـ صفحه 1009)  4پاسخ: گزینه  

ای از  غیر تو را اختیار نکند و آن کس که با تو انس گیرد، لحظه  ،ات را چشیده باشد دانم هرکس لذت دوستیفرماید: »بارالها! خوب می( میامام سجاد ) 

محبت به خدا و  از آثار    ،«پیروی از خداوند»دوست دارد« مربوط به    ،اش را در اطاعت او بگذرانددیث نبوی: »خداوند، کسی که جوانی گردان نشود.« ح تو روی

لْ »لذا با آیۀ شریفۀ    .افزایش آن است  هایراه
ُ
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ْ
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ُ
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ْ
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ُ
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وَن ﴿: هی آ          ﴾ ... ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّ
  َُعَصاه : َما َأَحبا اهَّللَ َمْن ث یحد از خداوند:       یرویپ -     
 ( ث ی حد  5) ث یبخش تفکر در احاد ث یاحاد       

 ( () و اهل بیت ایشان (ملسو هيلع هللا ىلص)  دوستی با دوستان خدا )رسول خدا - :های افزایش آن محبت به خدا و راهآثار  

 ی و تبر یتول                    
 ﴾ ََل ِإَلَه ِإَلا اهَّللُ﴿ از دشمنان خدا و مبارزه با آنان:  یزاریب -                       

 () ین یسخن امام خم                  

 
 ؟ستا  چگونه توصیف شده  ، عمرانآل ۀفروشندگان پیمان الهی و سوگندهای خود به بهایی ناچیز و اندک، طبق بیان قرآن کریم در سور احوال  -62

 . گویدها سخن نمی خداوند با آن الف(

 .هاستعذاب دردناکی برای آنب( 

 . کشدآتش جهنم از درون جانشان شعله می ج(

 . شونداند و در جایگاهی تنگ افکنده میدر غل و زنجیر بسته شده د(

 ب  ـ  ( الف4 د  ـ  ( ج3 ج  ـ ( ب 2 د  ـ  ( الف1

 ( سخت ـ  100ـ صفحۀ  1008(  4پاسخ: گزینه  

ای در آخرت نخواهند داشت و  ها بهرهفروشند آنخوانیم: »کسانی که پیمان الهی و سوگندهای خود را به بهای ناچیزی میعمران می آل  ۀسور  77  ۀدر آی

 هاست.«سازد و عذاب دردناکی برای آنها را )از گناه( پاک نمینگرد و آنگوید و به آنان در قیامت نمیها سخن نمیند با آنخداو

 آیات تدبر 
 دهم 8درس 

 درباره عهد بستن 

 فتح  ۀسور  10 ۀآی 
به زودی پاداش عظیمی به او   ،* و هر که به عهدی که با خدا بسته وفادار بماند )علت(

 )معلول(  .خواهد داد

 عمران آل ۀسور  77 ۀآی 

 فروشند: * کسانی که پیمان الهی و سوگندهای خود را به بهای ناچیزی می
 ای در آخرت نخواهند داشت.ها بهرهآن -1
 گوید. ها سخن نمیو خداوند با آن -2
 نگرد. و به آنان در قیامت نمی -3
 سازد. از گناه( پاک نمیها را )و آن -4
 ست. هاو عذاب دردناکی برای آن -5

 بقره  ۀسور  40 ۀآی 
 .اید وفا کنید تا من نیز به پیمان شما وفا کنم* به پیمانی که با من بسته

 )وفای به عهد متقابل خداوند( 

 
 بقره، نتیجه و بازتاب وفاداری عهد انسان با خدا چیست؟  ۀسور 40 ۀگردد و با توجه به آیها به چه کسانی اطالق میترین انسان باهوش ، ی در کالم علو  -63

 وفای به عهد متقابل خداوند  ـ . کننداند و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده میآنان که فراوان به یاد مرگ( 1

 فت پاداش عظیمدریا ـ . کننداند و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده میآنان که فراوان به یاد مرگ( 2

 دریافت پاداش عظیم ـ .کسی که از خود و عمل خود برای بعد از مرگ حساب بکشد( 3

 وفای به عهد متقابل خداوند  ـ .کسی که از خود و عمل خود برای بعد از مرگ حساب بکشد( 4

 (متوسطـ  102و  100های ـ صفحه 1008)  4پاسخ: گزینه  

( امیرالمؤمنین  کالم  میدر  که:  (  )باهوشزیرک»خوانیم  انسانترین  استترین(  بکشدکه    ها کسی  حساب  مرگ  از  بعد  برای  خود  عمل  و  خود  «  . از 

 وفای به عهد متقابل خداوند. =   «.اید وفا کنید تا من نیز به پیمان شما وفا کنمخوانیم: »به پیمانی که با من بستهبقره می  ۀسور  40  ۀ همچنین در آی
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 ﴾ َو اْصِبْر َعَلى َما َأَصاَبَك ...﴿حرکت  یو عزم برا میتصم -      
 در تدبر(  هیآ  3عهد بستن با خدا ) -      

 دارد ...«  در پی یآفات  ،امی((: »گذشت ا) یامام عل ث یمراقبت )حد - : یقرب اله ر یثابت قدم ماندن در مس  یچهار گام برا 

 »حاِسُبوا َاْنُفَسُکم ...«(: ملسو هيلع هللا ىلص ) امبر یپ  ث یحد -                    
 کسی است که ...  هاانسان نیتررک یز -              ی اب یمحاسبه و ارز  -                  

 «َمن حاَسَب نفَسُه وَقَف ...» -    (:  ) یامام عل ث یاحاد  -                       
ْفِس َثَمرُة الُمحاَسبِة َصَلُح » -                                  «النا
 «َمن حاَسَب َنفَسُه َسِعدَ » -                               

 
بردیم و پیامبر او را اطاعت گویند: »ای کاش خدا را فرمان میشود و میاحزاب، آنجا که نالۀ حسرت دوزخیان بلند می ۀسور 67و  66با توجه به آیات   -64

 دهند؟ ای را متمسک خویش قرار میچه بهانه ، کردیم«می

 . فالن شخص ما را از یاد خدا بازداشت( 1

 .برای ما دالیل روشنی از سوی پیامبران نیامده است( 2

 .شیطان و بزرگان و سرورانمان سبب گمراهی ما شدند( 3

 .یمدهعمل صالح انجام می ،تقاضای بازگشت که اگر به دنیا بازگردیم( 4

 ( آسانـ  88ـ صفحۀ  1007)  3پاسخ: گزینه  

بردیم و پیامبر او را اطاعت  گویند: »ای کاش خدا را فرمان میشود، میگاه که نالۀ حسرت دوزخیان بلند میخوانیم: آناحزاب می  ۀسور  67و    66در آیات  

 (.67  ۀ« )آی.دندشیطان و بزرگان و سرورانمان سبب گمراهی ما ش خوانیم: »بعدی می ۀ( و سپس در آی66  ۀ« )آی.کردیممی

 دهم دقت کنید:  7به آیات پشت سر هم در درس 

 88ص  سورۀ احراب  67و  66آیات 

 88ص  سورۀ فرقان 29و  28آیات 

 88ص  سورۀ غافر  50و  49آیات 

 89ص  سورۀ مدثر  47تا   40آیات 

 89ص  سورۀ واقعه  46و  45آیات 

 85ص  سورۀ زمر  74و  73آیات 

 
عمران، یادآور آل ۀاز آیات سور متقین تجسم عمل راستی صادقان در رستاخیز چگونه بیان شده است و کدام ویژگی ، به آیات قرآن کریمبا امعان نظر   -65

 شده است؟

 نشینی با پیامبران و شهیدان مصاحبت و هم ـ  های بهشتیتکریم در باغ( 1

 ستی اهل انفاق در زمان توانگری و تنگد ـ  های بهشتیتکریم در باغ( 2

 اهل انفاق در زمان توانگری و تنگدستی ـ  هایی از بهشتتمسّک باغ( 3

 نشینی با پیامبران و شهیدان مصاحبت و هم ـ  هایی از بهشتتمسّک باغ( 4

 ( سخت ـ  86صفحۀ ـ  1007(  3پاسخ: گزینه  

 «هایی از بهشت است )تمسّک(.ها باغها سود بخشد، برای آن)صادقان( به آنخوانیم: »امروز روزی است که راستی راستگویان  سورۀ مائده می  119  ۀدر آی

ها و زمین است و برای  خوانیم: »و شتاب کنید برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتی که وسعت آن، آسمانعمران میسورۀ آل  135تا    132  در آیات

 کنند و ...« تنگدستی، انفاق می  ها که در زمان توانگری وهمان  ؛متقیان آماده شده است 

 مقایسه دو آیه از تدبر 
 دهم  -86 فحۀص

 های بهشت تمّسک باغ
-باغ  هابرای آنها سود بخشد، امروز روزی است که راستی راستگویان به آن

 (119هایی از بهشت است. )سورۀ مائده آیۀ  

 های بهشت تکریم در باغ
ها که به راستی ادای کنند و آنرعایت میها و عهد خود را ها که امانت و آن

های بهشتی گرامی ها که بر نماز مواظبت دارند، آنان در باغشهادت کنند و آن
 ( 32-35شوند. )سورۀ معارج آیات داشته می
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 کیلومتر شده، چیست؟  30که مجموع مسافت رفت و برگشت او  یتکلیف شرعی مسافر  -66

 فرسخ شرعی باشد، نباید روزه بگیرد. 4( اگر مسافت رفت او بیش از 1

 ( اگر سفر او حرام نباشد، نباید روزه بگیرد.2

 ( اگر کمتر از ده روز در محل اقامت خود بماند، نباید روزه بگیرد.3

 بیماری دارد، نباید روزه بگیرد.( اگر عذر شرعی مانند  4

 ( متوسطـ  131ـ صفحۀ  1010)  4 هپاسخ: گزین  

 برای اینکه مسافری روزه نگیرد، باید هر سه شرط زیر به طور همزمان برقرار باشد: 

 باشد. کیلومتر(    45فرسخ )  8کیلومتر( باشد و مجموع مسافت رفت و برگشت او بیش از    5/22فرسخ )  4الف( مسافت رفت او بیش از  

 ب( مدت اقامت در محل سفر، کمتر از ده روز باشد. 

 ج( سفر برای کار حرامی نباشد. 

و    1های گزینههر یک از این شرایط نقض شود، نیازی به بررسی بقیه نیست و شخص مسافر باید نماز و روزه خود را به طور کامل انجام دهد )دلیل نادرستی 

 (.3و    2

 در سفر و چه در وطن خود، گرفتار بیماری شود و روزه برایش ضرر داشته باشد، نباید روزه بگیرد.   اما اگر شخصی در هر حالتی، چه

 برای اینکه شخص مسافر روزه نگیرد و نمازش شکسته باشد:  

گر بخشی از این شرط برقرار  کیلومتر( برسد و ا  45فرسخ ) 8کیلومتر( برسد و هم باید مجموعۀ مسافت رفت و برگشت به   5/22فرسخ ) 4هم باید مسافت رفت به  
 ها تأثیری در تکلیف مسافر ندارد و باید نمازش را تمام بخواند و روزه بگیرد. نباشد، دیگر بررسی سایر شرط

 
 شود؟ هر یک از اوصاف زیر، در مورد پیروان کدام یک از ادیان الهی در مورد حجاب حمل بر صحت می  -67

ای داشتند که مورخان غربی آنان را منشأ گسترش حجاب در کردند و چنان پوشش برجستهوآمد میعمومی رفتهای زنان با پوشش کامل در محل -

 دانستند. جهان می

 کشیدند. پیشوای خود را با پوشش کامل می ، ترنقاشان به خصوص نقاشان قدیمی -

 پایبند بودند. پوشاندند و به حجاب زنان هنگام حضور در اجتماعات، موی سر خود را می -

 مسیحیت  ـ یهود  ـ زرتشت (1

 یهود  ـ  مسیحیت ـ زرتشت (2

 یهود  ـ  زرتشت ـ  مسیحیت (3

 زرتشت  ـ  یهود ـ  مسیحیت (4

 ( سخت ـ  150و  149های ـ صفحه 1012)  2 هپاسخ: گزین  

کردند. پوشش و حجاب زنان در ایران باستان  وآمد می رفت های عمومی  با پوشش کامل در محل  د،زنان ایرانی قبل از اسالم که عموماً پیرو آیین زرتشت بودن

 توان ایران باستان را منشأ اصلی گسترش حجاب در جهان دانست. چنان برجسته بود که حتی برخی از مورخان غربی بر این باورند که می

 کشیدند.  ( را با پوشش و حجاب کامل میتر، تصویر حضرت مریم )ینقاشان مسیحی، به خصوص نقاشان قدیم

 پوشاندند و به حجاب پایبند بودند. مطابق با آیین یهود، زنان هنگام حضور در اجتماعات، موی سر خود را می 

 پوشاندند و به حجاب پایبند بودند. زنان هنگام حضور در اجتماعات، موی سر خود را می آیین یهود 

 ( موی سر خود را بپوشانند و با حجاب وارد جامعه شوند. مانند حضرت مریم )کوشند ( میزنان معتقد به حضرت مسیح ) آیین مسیحیت 

 آیین زرتشت 
کردند و حجاب زنان چنان برجسته بود که حتی  وآمد میهای عمومی رفت زنان ایرانی قبل از اسَلم، با پوشش کامل در محل
 اصلی گسترش حجاب در جهان دانست.  توان ایران باستان را منشأبرخی از مورخان غربی بر این باورند که می

 

جای کنند وجود خود را برای دیگران اثبات کنند، چگونه قابل تحلیل است و عرضۀ نابهرفتار آنان که با به کار بردن کالم زشت و ناپسندی، تالش می  -68
 زیبایی، نابودگر چیست؟ 

 بهتر کردن وضع خود  ـ  اند.پایین آوردهجویی دیگران خود را در حدّ ابزاری برای هوسرانی و لذت( 1

 کنترل و اعتدال  ـ  اند.جویی دیگران پایین آوردهخود را در حدّ ابزاری برای هوسرانی و لذت( 2

 کنترل و اعتدال   ـ اند.ضعف روحی و ناتوانی خود را در جلب تحسین دیگران از راه سازنده نشان داده( 3

 بهتر کردن وضع خود   ـ اند.تحسین دیگران از راه سازنده نشان داده ضعف روحی و ناتوانی خود را در جلب ( 4
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 (متوسطـ  140و  139، 138های ـ صفحه 1011)  3 هپاسخ: گزین  

ار  های نامناسب یا به کدهند و با پوشیدن لباسهای درستی نمیاندک افرادی وجود دارند که به نیاز طبیعی خود به مقبولیت و جلب تحسین دیگران، پاسخ

خواهند وجود خود را برای دیگران اثبات کنند. این قبیل اعمال، نشانۀ ضعف روحی و ناتوانی در  بردن کالم زشت و ناپسند یا با گذاشتن سیگاری بر لب، می

 اثبات خود از راه درست و سازنده است.

نابه از  عرضۀ  اعتدال و میانهبین میجای زیبایی، به جای گرمی بخشیدن به کانون خانواده، عفت و حیا را  برابر  برد. عفاف همان حالت کنترل و  روی در 

 هاست. ها و کندرویتندروی

 : انواع مقبولیت 

 های ورزشی، هنری، کارگاه صنعتینشان دادن استعدادها در رشته از راه درست 

 از راه نادرست 
 پوشیدن لباس نامناسب، کَلم زشت و ناروا، سیگاری بر لب 

 روحی و ناتوانی در اثبات خود از راه درست و سازنده علت: ضعف 

 
(، ضعف و سستی دینداری  ای در وجود انسان خواهد داشت و مطابق حدیث شریف امام صادق )های عفاف در روح انسان چه ثمرهشتهرقوت یافتن    -69

 کند؟فرد، چگونه ظهور و بروز پیدا می

 جلب توجه با انجام گناه   ـ  باوقار شدن نوع پوشش و آراستگی( 1

 نما لباس نازک و بدن  ـ باوقار شدن نوع پوشش و آراستگی ( 2

 نما لباس نازک و بدن  ـ پرهیز از آراستگی ظاهری ( 3

 جلب توجه با انجام گناه  ـ پرهیز از آراستگی ظاهری ( 4

 ( آسانـ  140 ۀـ صفح 1011)  2 هپاسخ: گزین  

 شود.  شود، نوع آراستگی و پوشش او باوقارتر میمیانسان قوی و مستحکم  های عفاف در روح  به همان میزان که رشته

 نما نپوشید؛ زیرا چنین لباسی نشانۀ سستی و ضعف دینداری فرد است.« فرماید: »لباس نازک و بدن( میامام صادق ) 

 پوشش باوقارتر  نتیجۀ قوی و مستحکم شدن عفاف 

 خودنمایی تر و جنبۀ پوشش سبک نتیجۀ ضعف عفاف 

 نما لباس نازک و بدن نتیجۀ ضعف دینداری 

 مقبولیت از راه نادرست  نتیجۀ ضعف روحی 

 
 اش را قضا کند و برای هر روز یک مُد طعام به فقیر بدهد؟ تکلیف شرعی کدام شخص این است که باید روزه  -70

  رمضان آینده قضای آن را به جا نیاورد. ( فردی که روزۀ ماه رمضان را عمداً نگیرد و تا قبل از ابتدای ماه 1

  ( فردی که روزۀ ماه رمضان را عمداً نگیرد و تا قبل از ابتدای ماه رمضان آینده قضای آن را به جا آورد.2

 ( کسی که به علت عذری نتواند روزه بگیرد و تا ماه رمضان آینده بیماری او باقی مانده و قضای روزه را نگیرد.3

 لت عذری نتواند روزه بگیرد و پس از درمان، تا ماه رمضان آینده عمداً قضای روزه را نگیرد.( کسی که به ع4

 ( سخت ـ  130ـ صفحۀ  1010)  4 هپاسخ: گزین  

را  روزه    در صورتی که شخص مکلفی به علت عذری شرعی مانند بیماری یا سفر، نتواند روزه بگیرد و تا رمضان آینده عذرش برطرف شود، اما عمداً قضای

 گرم گندم و جو یا مانند آن به فقیر بدهد.   750  تقریباً  نگیرد، باید عالوه بر قضای روزه، یک مد طعام به فقیر دهد؛ یعنی

 اگر به علت عذری مانند بیماری روزه نگرفته: 
 باید تا رمضان آینده قضای آن را بگیرد 

 اگر نگرفت، عَلوه بر قضای روزه، یک ُمد طعام بدهد. 

 عمدًا )بدون عذر شرعی( روزه نگیرد: اگر 
باید عَلوه بر قضای روزه، کفاره بدهد. یعنی برای هر روز، یا دو ماه روزه بگیرد )که 
 یک ماه آن پشت سر هم باشد( و یا شصت فقیر را طعام دهد )به هر فقیر یک ُمد( 

 باید عَلوه بر قضای روزه، کفارۀ جمع بدهد؛ یعنی هر دو کفارۀ یادشده را انجام دهد.  اش را باطل کند: اگر با چیز حرامی )مانند دروغ بستن بر خدا( روزه 

 
 یابیم؟ ها تنظیم کرده است، به کدام ثمره دست میعمل به برنامه و احکام و دستوراتی که خدای مهربان برای زندگی انسان با   -71
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 ـ سخت(  21ـ صفحۀ  1001ترکیبی با  122ـ صفحۀ  1010)  3 هپاسخ: گزین  

اط با خدا، خود، خانواده، جامعه و خلقت است. با  ای تنظیم کرده که دربردارندۀ احکام و وظایف گوناگون در ارتبها برنامهخدای مهربان برای زندگی ما انسان

تواند در مسیر نزدیک شدن به خدا )قرب الهی( گام بردارد و به رستگاری دنیا و آخرت برسد و مصداق  عمل به این برنامه و احکام و دستورات آن، انسان می

 ﴿عبارت قرآنی  
َ
د
ْ
ِعن
َ
ِ  ... ف

ه
واُب  اَّلل
َ
يا  ث

ْ
ن
ُّ
ِخَرةِ  وَ  الد

ْ
 شود.   ﴾اْل

دوازدهم مطرح شده است و هم در آیۀ  8عمل به احکام اسَلم، هم رستگاری ُاخروی و ابدی را به دنبال دارد و هم زندگی سالم دنیا را. این مفهوم هم در درس 
ْنيا  َثواُب  اهَّللِ َفِعْندَ ...﴿  تأکید شده است. به آن  ﴾اْْلِخَرةِ  وَ  الدُّ

 
 های زیر پاسخ دهید:در خصوص »قانون حجاب« به هر یک از پرسش  -72

 فایدۀ اجتماعی آن چیست؟  -

 یکی از آثار فردی آن کدام است؟ -

 شود؟ موجب توجه جامعه به چه چیزی در وجود انسان می -

 شخصیت، استعدادها و کرامت ذاتی او  ـ  تقویت آرامش روانی ـ ( افزایش سالمت اخالقی 1

 زن در ظاهر و قیافۀ ویارزش   ـ  تقویت آرامش روانی ـ ( افزایش سالمت اخالقی 2

 شخصیت، استعدادها و کرامت ذاتی او  ـ افزایش سالمت اخالقی ـ ( تقویت آرامش روانی 3

 ارزش زن در ظاهر و قیافۀ وی   ـ افزایش سالمت اخالقی ـ ( تقویت آرامش روانی 4

 ـ متوسط( 149ـ صفحۀ  1012)  1 هپاسخ: گزین  

آنکه ارزش زن را در ظاهر و قیافۀ وی خالصه کند، به شخصیت، استعدادها و کرامت ذاتی وی توجه کند. این  کند تا جامعه به جای  قانون حجاب کمک می

 شود سالمت اخالقی جامعه باال رود )فایدۀ اجتماعی حجاب(؛ حریم و حرمت زن حفظ شود و آرامش روانی وی افزایش یابد. )اثر فردی حجاب( امر موجب می

 رانان قرار نگرفتن مورد آزار هوس -2عفاف و پاکی شناخته شدن به  -1 فواید قرآنی حجاب: 

 افزایش آرامش درونی  فایدۀ فردی حجاب: 

 افزایش سَلمت اخَلقی جامعه  فایدۀ اجتماعی حجاب: 

 
 اند؟یافتهترتیب در کدام عبارات تجلّی »تناسب آراستگی ظاهری و باطنی« و »تناسب آراستگی ظاهری با سطح معیشت جامعه« به  -73

 « رود، آماده و آراسته باشد.به سوی دوستان خود می  شاخدای تعالی دوست دارد وقتی بنده» ـ ( خداوند آراستگی و زیبایی را دوست دارد.1

 «باشد.رود، آماده و آراسته به سوی دوستان خود می  شاخدای تعالی دوست دارد وقتی بنده »ـ  ( آراستگی از اخالق مؤمنان است.2

 «امروز ما در شرایط بهتری هستیم و عموم مردم توانایی پوشیدن چنین لباسی را دارند.» ـ  ( آراستگی از اخالق مؤمنان است.3

 «امروز ما در شرایط بهتری هستیم و عموم مردم توانایی پوشیدن چنین لباسی را دارند.» ـ ( خداوند آراستگی و زیبایی را دوست دارد.4

 ( متوسطـ  137ـ صفحۀ  1011)  3 هپاسخ: گزین  

را این عبارت،  اخالق و ایمان، مربوط به آراستگی باطنی است و عبارت »آراستگی از اخالق مؤمنان است.« بیانگر هماهنگی آراستگی ظاهری و باطنی است. زی

اینکه در هر زمان، نوع لباس و آراستگی ظاهری باید با وضع  نمودند. توصیۀ پیشوایان دین است که هم به آراستگی ظاهری و هم آراستگی باطنی تشویق می

(: »در آن زمان مردم در سختی بودند، اما امروز ما در شرایط بهتری هستیم و عموم  اقتصادی عمومی جامعه هماهنگ باشد، در حدیث امام صادق ) 

 مردم توانایی پوشیدن چنین لباسی را دارند.« تجلی یافته است. 

 اقسام آراستگی: 
 مرتب و منظم بودن لباس و بدن  ظاهری
 آراستگی روح به صفات زیبای اخَلقی  باطنی 

 
 کنند؟ دارد و این اعمال تحت چه عنوانی انسان را گرفتار میانسان را از اعمال پلید و کارهای شیطانی برحذر می ، چرا خداوند   -74

 های سلطۀ شیطان راه ـ  ( دور شدن از عناد میان افراد و غفلت از یاد خدا و نماز1

 های فریب شیطان راه ـ  ( دور شدن از عناد میان افراد و غفلت از یاد خدا و نماز2

 های فریب شیطان راه  ـ ( دور شدن از تزیین اعمال زشت و آرزوهای طوالنی3

 های سلطۀ شیطان راه  ـ ( دور شدن از تزیین اعمال زشت و آرزوهای طوالنی4

 ـ متوسط( 34ـ  صفحۀ   1002ـ ترکیبی با  127ـ صفحۀ  1010)  2 هپاسخ: گزین  

آزمایی، پلید و از کارهای شیطانی  های بخت پرستی و تیرکاید؛ به راستی شراب و قمار و بتفرماید: »ای مردمی که ایمان آورده خداوند در قرآن کریم می

راب و قمار بین شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا دور سازد و از نماز  خواهد با ش ها دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان می است. پس از آن
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 های فریب اوست و این در حالی است که شیطان هیچ تسلطی بر ما ندارد. بازدارد.« این کارهای شیطانی، از راه

 ها: دو نکتۀ مهم در حل تست 
 کتاب درسی. ماننِد: توجه به استفادۀ طراحان از اصطَلحات جایگزین در   -1

  ِعناد  
 دشمنی 

 عداوت  
 دانستن حکمت و فلسفۀ احکام الهی بسیار مهم است؛ ماننِد:  -2

 خدا  ادیبازداشتن از  -2مردم و  انیم یو دشمن نهیک  جادای -1 ←شراب و قمار  میحکمت تحر -1
 از گناه  یدور  -2خدا در دل و   ادی ت تقوی -1 ←حکمت وجوب نماز  -2
 تقوا  ت تقوی  ←حکمت وجوب روزه  -3

 
 اش را بگیرد؟در کدام یک از سفرهای هفت روزۀ زیر، شخص مسافر باید روزه  -75

 ( مسافت رفت او کمتر از چهار فرسخ و مجموع مسافت رفت و برگشت او کمتر از هشت فرسخ نباشد.1

 کمتر از نیمی از آن نباشد.( مجموع مسافت رفت و برگشت او کمتر از هشت فرسخ و مسافت رفت او 2

 ( مجموع مسافت رفت و برگشت او بیش از هشت فرسخ و مسافت رفت او پنج فرسخ باشد. 3

 ( مسافت رفت او کمتر از چهار فرسخ و مجموع مسافت رفت و برگشت او بیش از دو برابر آن باشد. 4

 ( متوسطـ  131ـ صفحۀ  1010)  4 هپاسخ: گزین  

فرسخ باشد و مجموع مسافت رفت و برگشت او بیش از   4شود شخص مسافر روزه نگیرد، این است که مسافت رفت او بیش از یکی از شرایطی که موجب می

 اش را بگیرد. فرسخ باشد، باید روزه  4فرسخ شود. پس اگر مسافت رفت مسافری کمتر از    8

 گانۀ مسافری که نباید روزه بگیرد و نمازش را شکسته بخواند: شرایط سه 

 ( لوکتریک  45فرسخ ) 8از   شیرفت و برگشت ب ۀ( و مجموعلومتریک  5/22فرسخ ) 4از   شیرفتن ب الف( 
 که سفر کرده بماند.   ییب( بخواهد کمتر از ده روز در جا

 انجام کار حرام سفر نکرده باشد.  یج( برا
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76-  A: This letter is in French, but I don't know French. Can you help me? 

B: Sure, I ---------- it for you. 

1) am going to translate          2) won't translate          
3) will translate    4) am translate   

 (1001ـ  گرامر ـ   متوسط)  3پاسخ: گزینه    

EDUCATIONAL BOX 
 ترجمه: 

A بلد نیستم. ممکن است به من کمک کنید؟ فرانسویاست ولی من  فرانسوی: این نامه به زبان 
B.حتما، آن را برای شما ترجمه خواهم کرد : 

ها باید با توجه به بافت و کرد. بقیه گزینهرا به دلیل غلط بودن ساختار حذف    4گزینه  شود  تست به لحاظ گرامری تست متوسطی است و به راحتی می 
( . دهدمی  نشان   را  B  شخص  موافقت  که  Sure  کاربرد  دلیل  به)   شود.حذف می  2. ساختار مثبت در جای خالی نیاز است پس گزینه  رددبررسی گمفهوم تست  

استفاده  willکنیم از ساختار تصمیم به انجام کاری در آینده می ریزیو بدون برنامه است. وقتی ناگهانی 3و  1نکته این تست متوجه شدن تفاوت ریز گزینه 
 کنیم. می

77-  His explanations are ------------, so I need to surf the net to find some information to increase my grammar knowledge.  

1) the least useful 2) more useful  3) less useful  4) the most useful 

 (1002 ـ گرامر ـ   دشوار )  3پاسخ: گزینه    

EDUCATIONAL BOX   
 .کنم  پیدا خود گرامر   دانش افزایش برای اطالعاتی تا دارم اینترنت گذار در   و به گشت  نیاز  من بنابراین ،تری دارد(تر است )فایده کمکم فایده   او توضیحاتترجمه: 

  گوینده   نیاز  وزند که از ناکافی بودن اطالعات حرف می  soبا توجه به ادامه جمله بعد از   .تست، باز هم کلید حل ما معنا و مفهوم تست هست با وجود گرامری بودن  
)به   آید.گزینه یک هم به لحاظ معنایی اصال با صورت تست جور در نمی   باشد.می سهبهترین گزینه، گزینه اطالعات بیشتر،  یافتن برای net در  جو و جست  به جمله

 ترین است ناجور است( لحاظ معنایی اینکه بگوییم کم فایده

 !!  usefuler نه است more/less useful صورت به آن  برتر  شکل ،دارد قسمت یک از   بیش که  است صفاتی  جزو  useful  صفت چون توجه:  

78-  Last night I ------------ on my English project, and it ----------- me a while to realize that my phone was ringing. 

1) worked-took 2) was working-was taking 
3) was working-took  4) worked-was taking  

 (1003 ـ گرامر ـ   متوسط)   3پاسخ: گزینه  

EDUCATIONAL BOX 
 . خوردمی زنگ تلفنم شدم متوجه تا  کشید  طول کمی  و کردممی کار   امانگلیسی پروژه  روی داشتم دیشب ترجمه: 

 take a whileاز ترکیب   همچنین  وشود.  می  استفاده   استمراری  ماضی  زمان  از  آن  بیان  برای  که  کار کردن روی کتاب انگلیسی بوده   تر و مستمر بودهعملی که طوالنی
 کنیم. می استفادهبه صورت ساده 

79-  He imagined only important possibilities; "If the enemy attacks the right flank," he said to himself, " Kyiv grenadiers 

and Podolsk forces ----------- hold their position till the reserves from the center come up." 

1) can  2) may 3) must  4) would 

 ( 1004 ـ گرامر  ـ  دشوار )  3پاسخ: گزینه    

 که  زمانی  تا   باید پودولسک  نیروهای و  کی اف  هایانداز   نارنجک: "گفت   خود  با"  کند  حمله  راست   جناح   به  دشمن  اگر : "کردمی تصور  را  مهم  احتماالت فقط  او:  ترجمه
 ." کنند  حفظ را خود موضع بیایند، مرکز  از  نیروهای کمکی

 به معنای الزام استفاده کنیم.  mustبا توجه با بافت جمله باید از  

80-  Many students attempted to thwart others during the competition, but the only one who just focused on his job and 

tried to keep the competitive spirit ----------- was Ali. 

1) appropriate       2) alive 3) unsafe  4) boring 
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 ( 1001 ـ واژگان ـ دشوار )  2پاسخ: گزینه    

 رقابتی  روحیه  کرد  سعی  و  کرد  تمرکز  خود  کار  روی  فقط  که  کسی  تنها  اما  بگذارند،  ناکام   را  دیگران  کردند  سعی  مسابقه  طول  در  آموزاندانش   از  بسیاریترجمه:  

 . بود  علی  دارد،  نگه  زنده  را

 کننده، خسته کنندهکسل  (  4    نا امن (  3   زنده (  2    مناسب(  1

 آید. از اسم نمی قبلبه معنای زنده  aliveدقت کنید که صفت  

 های پرکاربرد است. prefixیکی از   unشود. به صفت دیگری با معنی مخالف و متضاد تبدیل می  unبا افزوده شدن پیشوند  safeصفت  

81-  He knew that Russia would never ------------ relinquish Grand Duchy, while Sweden could not hope to retain there 

permanently, even if it reconquered there. 

1) seriously 2) dangerously 3) amazingly  4) voluntarily 

 (1001 ـ واژگان ـ دشوار )   4پاسخ: گزینه  
 

 حفظ   همیشه  برای  را  آن  که  باشد  امیدوار  توانستنمی  سوئد  که  حالی  در  ،نخواهد کردترک    را  قلمرو دوشس  داوطلبانه  هرگز  روسیه  که  دانستمی  اوترجمه:  

 . کردمی  فتح  را  آن  دوباره  اگر  حتی  کند،

 داوطلبانه (  4   به طور جالب (  3  به طور خطرناک (  2    به طور جدی(  1

82-  Our city isn't the ----------- one from Tehran, but to be honest, it is a bit far. So when we decide to go there, we pick a 

bunch of things to entertain ourselves in the car during the trip. 

1) farthest 2) nearest 3) best  4) worst   

 (1002 ـ واژگان ـ دشوار )   1پاسخ: گزینه  

  برای   وسایل  سری  یک  ما  برویم،  آنجا  به  گیریممی  تصمیم  وقتی  بنابراین.  است  دوراندکی    ،راستش را بخواهید  اما  نیست،  تهران  از  شهر  دورترین  ما  شهرترجمه:  

 . داریممی  بر  سفر  طول  در  ماشین(  داخل)  در  خودمان  کردن  سرگرم

   بدترین(  4    بهترین (  3  ترین نزدیک(  2    دورترین(  1

 توجه کنید.  «یک سری وسایل»به معنای  a bunch of thingsبه کاربرد عبارت  

میاد. اول یه دید کلی از روی سوال داشته باشید که از آب در ذهن خودتون استفاده کنید تست جالب و راحتی از این تست اگر از ظاهر طوالنی تست نترسید. تو  
نشان دهنده مسافت و فاصله هستش. با توجه به معنا که   fromتونید بزنید چون حرف اضافه  رو تو هوا می  4و    3. گزینه     سواله  %80تو این سوال به نظرم  

. گزینه دو معنا رو خراب     قرینه قشنگی بود   farهست. خود کلمه    1تونیم بگیم جواب گزینه  می  کمی دور هست،نیست ولی با این وجود بازم    دورترینگفته شده  
 ن شهر نیست ولی دوره؟! تریکرد، یعنی چی که بگیم نزدیک می

83-  My dad called me to ---------- the garbage outside. I hate these kinds of stuff. 

1) collect 2) contain 3) carry  4) confirm 

 (1002 ـ واژگان ـ ساده)   3پاسخ: گزینه  

 . متنفرم  چیزها  جور  این  از  من.  ببرم  بیرون  را  زباله  که  مرا صدا زد  پدرمترجمه:  

  تایید کردن(  4   حمل کردن، بردن (  3 حاوی بودن، در برداشتن (  2   آوری کردنجمع(  1

84-  Just because your friend disagrees with your new relationship status, you shouldn't ------------ on it. With all due respect 

to others' points of view, you yourself must decide what to do. 

1) take up 2) take off 3) give up  4) give off 

 (1003ـ  واژگان ـ دشوار )   3پاسخ: گزینه  

  دیگران،  های دیدگاه به احترام تمام با. بکشید دست  آن از نباید ،کندمی مخالفت شما جدید رابطه وضعیت مورد در شما  دوست که  دلیل این به  فقطترجمه: 

 . دهید  انجام  را  کاری  چه  که  بگیرید  تصمیمخودتان    باید

 ( نور  صدا،  بو،)  کردن  منتشریا    کردن  تولید(  4 دست کشیدن، تسلیم شدن(  3 زمین   روی  از(  هواپیما)  شدن  بلند(  2  بلند کردن(  1

85-  Professional critics and experts must not involve their personal ----------- in reviewing an article. 

1) experiments 2) beliefs 3) findings  4) relations 
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 (1003 ـ واژگان ـ متوسط)   2پاسخ: گزینه  

 . دهند  دخالت  مقاله  یک  بررسی  در  را  خود  شخصی  عقاید  نباید  ایحرفه  کارشناسان  و  منتقدانترجمه:  

 روابط (  4    هایافته(  3   عقاید (  2    آزمایشات(  1

 beliefs  جمع اسمbelief  می باشد ، ولیbelieves   برای حالت سوم شخص مفرد / حال ساده فعلbelieve .به کار می رود 

86-  Reza thinks that cheap hotels are more ------------ than luxurious ones; however, despite the differences, I believe 

wherever you feel comfortable is good to stay. 

1) imaginary 2) domestic 3) international  4) hospitable 

 ( 1004 ـ واژگان ـ دشوار )   4پاسخ: گزینه  

 کنیدمی  راحتی  احساس  که  جا  هر  معتقدم  من  ها،تفاوت  علیرغم  حال،  این  با.  ترند  نوازمهمان  مجلل  هایهتل  از  ارزان  هایهتل  که  کندمی  فکر  رضاترجمه:  

 برای ماندن خوب است. 

 نواز، حاصل خیز مهمان(  4   المللی( بین3  داخلی، بومی(  2    خیالی(  1

 رود... حاصلخیز است و برای زمین و ناحیه و منطقه به کار می hospitableیکی از معانی  
The company utilizes this technology to create a more hospitable environment for the trees. 

 .کندمی استفاده  درختان برای حاصلخیزتر  محیطی ایجاد برای  فناوری این از  شرکت  این

87-  We have branches all over the country. We can ----------- customers from all over the country due to our unique services 

and experiences. 

1) attract 2) improve 3) gather  4) navigate 

 (1004 ـ واژگان ـ)متوسط   1پاسخ: گزینه  

 .کنیم   جذب  کشور  سراسر  از  را  مشتریانی  خود،  فرد  به  منحصر  تجربه  و  خدمات(  واسطه  به)  دلیل  به  توانیممی  داریم.  شعبه  شهر  سراسر  در  ماترجمه:  

 مسیریابی کردن (  4   جمع آوری کردن (  3  ارتقا دادن (  2    جذب کردن(  1

          Immigration is one of the rising phenomena of our society. There are many reasons (88) ---------- force people to 

abandon their homeland and go abroad. One of those is escaping from poverty and an inefficient political system. Whatever the 

reason is, immigrants usually have to sacrifice a familiar life to an unknown one. In this way, those who are willing to immigrate, 

need the guidance and help of a migration (89) ---------, which may cost them a fortune. The cheaper way, also the suggested one, 

is to (90) ----------- with a friend and start collecting needed information through the internet, social media, etc. Furthermore, for 

passport services, notarial services, and getting advice and information, you should go to the (91) -----------. Besides immigrants, 

those who decide to live in their home country from the (92) ----------- to the grave are appreciated as well. 
 

 ترجمه متن کلوز: 
.  کندمی  کشور  از  خارج  به  سفر  و  شانوطن  ترک  به  مجبور  را  افراد  که  دارند  وجود  بسیاری  دالیل.  ماست  جامعۀ  افزایش  حال  در  هایپدیده  از  یکی  مهاجرت

  مبهم   زندگی  یک  فدای  را  مأنوس  و  آشنا  زندگی  یک  که  دنشو می  مجبور  مهاجر  افراد  دلیل،   هر  به.  است  ناکارآمد  سیاسی  سیستم  و  فقر  از  فرار  ،هاآن  این  از  یکی
  را  زیادی  هایهزینه است ممکن که دارند، نیاز مهاجرتی وکیل یک  کمک و راهنمایی به هستند مهاجرت به  مایل که کسانی به این ترتیب. دنکن نامشخص و

  اینترنت،   طریق   از  نیاز  مورد  اطالعات  آوری  جمعشروع به    و  جفت شدن با یک دوست  ،شود ، که پیشنهاد هم میترارزان  شیوۀ.  باشد  داشته  دربر  برایشان
. کرد  مراجعه  سفارت  به  است  بهتر  اطالعات  و  توصیه  دریافت  ،رسمی  اسنادپاسپورت و    به  مربوط  خدمات  برای  این،  بر  افزون .  است...    و  اجتماعی  هایرسانه

   .اندستایش  و  احترام  مورد  نیز  کنند  زندگی  خود  وطن  در  گور  تا  گهواره  از  که  گیرندمی  تصمیم  که  افرادی  کنندگان، مهاجرت  عالوه بر

88-  1) who                2) which                   3) whom                      4) where   

 (      آسان)    2پاسخ: گزینه  

 استفاده کنیم  whereقبل جای خالی اسم مکان نیست که از  (.  3و    1)حذف گزینه    کنیماز ضمیر موصولی مربوط به غیر انسان استقاده می  reasonsبه دلیل  

 (. 4)رد گزینه  

89-  1) span                         2) fact                            3) agent                       4) inventor 

 (      آسان)    3پاسخ: گزینه  

 مخترع(  4                وکیل، عامل(  3                 حقیقت(  2 ، دوره مدت زمان(  1  
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90-  1) pair up                         2) keep off                    3) reflect on                 4) come across 

 (      دشوار)     1پاسخ: گزینه  

 ، برخورد کردن مواجه شدن (  4                    اندیشیدن(  3      ، پرهیز کردنواردن نشدن به جایی(  2  شدن ملحق  (  1

91-  1) department                  2) office                        3) observatory             4) embassy   

 (    متوسط)     4پاسخ: گزینه  

 سفارت (  4                  رصدخانه(  3                   اداره(  2  دپارتمان (  1

92-  1) childhood                    2) heaven                      3) pyramid                  4) cradle   

 (      متوسط)     4پاسخ: گزینه  

 گهواره (  4   هرم (  3                    بهشت(  2                      دوران کودکی(  1
 . است  آمده دهم 3 درس  ابتدای در  «گور  تا گهواره  ز » معنی به" from the cradle to the grave" عبارت

 It is human nature to avoid emotions that scare us. Fear is one of the most basic human emotions. It is programmed into the 

nervous system and works like an instinct. Fear arises with the threat of harm. It can be physical, emotional, or psychological, 

real or imaginary. While traditionally considered a "negative" emotion, fear plays an essential role in keeping us safe as it 

mobilizes us to cope with potential danger. 

Fear helps us to protect ourselves. It makes us alert to danger and prepares us to deal with it. When we sense danger, the brain 

reacts instantly, sending signals that activate the nervous system, which causes physical responses, such as a faster heartbeat, 

rapid breathing, and blood pressure increase. 

This response is known as "fight or flight"; because that is what the body is preparing itself to do: fight off the danger or run 

fast to get away. When your brain senses danger, it signals to pump stress hormones and prepares the body to either fight for 

survival or flee to safety. Today, this fight-or-flight response is more likely to be triggered by emotions such as stress, fear, 

anxiety, aggression, and anger.  

 ترجمه متن اول: 

  ریزی برنامه  عصبی  سیستم  در.  است  انسان  احساسات  تریناساسی  از  یکی  ترس.  کند  اجتناب  دنترسانمی  را  ما  که   احساساتی  از  که  است  انسان  طبیعت  این

 طور   به  که  حالی  در.  باشد   خیالی  یا  واقعی  روانی،  یا  عاطفی  ،جسمی  تواندمی.  شودمی  ایجاد  آسیب  تهدید  با  ترس.  کندمی  عمل  غریزه  یک  مانند  و  است  شده

 .کندمی  تجهیز  احتمالی  خطر  با  مقابله  برای  را  ما  زیرا  دارد  ما  داشتن  نگه  ایمن  در  اساسی  ینقش  ترس  شود،می  گرفته  نظر  در  "منفی"  احساس  یک  سنتی

  احساس   را  خطر  وقتی.  کندمی  آماده  آن  با   مقابله  برای  را  ما  و  کندمی  هوشیار  خطر  به  نسبت  را  ما.  کنیم  محافظت  خود  از  تا   کندمی  کمک  ما  به  ترس

  قلب  ضربان  مانند فیزیکی هایواکنش باعث که د،نکنمی فعال را عصبی سیستم که کندمی ارسال را هاییسیگنال و دهدمی نشان واکنش فوراً مغز کنیم،می

 . شودمی  خون  فشار  افزایش  و  سریع  تنفس  تر،سریع

  برای   سریع  دویدن  یا  خطر با  مبارزه:  کندمی   آماده  آن  انجام  برای  را  خود  بدن  که   است چیزی  همان  این  زیرا  است،  معروف   «گریز  یا  جنگ»  به  پاسخ  این

  به   یا  بجنگد  بقا  برای  تا  کندمی  آماده  را  بدن  و   دهدمی  استرس  هایهورمون  پمپاژ  برای  را  هاییسیگنال  کند،می  احساس  را  خطر  شما  مغز  که  هنگامی.  فرار

 .افتد راه میبه    خشم  و  پرخاشگری  اضطراب،  ترس،  استرس،  مانند  احساساتی  توسط  بیشتر  گریز  یا  جنگ  واکنش  این  امروزه،.  کند  فرار  یتامن  سمت

93-  It can be understood from the passage that -----------. 

1) fear, although can be considered as a negative emotion, can be beneficial 

2) according to the passage, “fight or flight” is another name for anger 

3) we are unable to think properly when we are in a fearful situation 

4) in “fight or flight” situations, the body decides to stay and fix the danger 

 (     ساده )     1پاسخ: گزینه  

 . -----------  که  فهمید  توانمی  متن  از.  93

 باشد   مفید  تواندمی  اما  شود،  گرفته  نظر  در  منفی  احساس  یک  است  ممکن  اگرچه  ترس،  (1

 است   خشم  ی برایدیگر  نام  «گریز  یا  جنگ»  متن،  این  اساس  بر  (2

 قادر به درست فکر کردن نیستیم  هستیم،  ترسناک موقعیت  یک  در  وقتی(  3

 کند   برطرف  را  خطر  و  بماند  گیردمی  تصمیم  بدن  ،"فرار  یا  جنگ"  هایوضعیت  در  (4
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94-  Which of the following questions does the passage provide enough information to answer ? 

1) When does the nervous system work instinctively? 

2) Why do we avoid emotions that scare us? 

3) How does the brain respond in fight or flight? 

4) What has made the sense of fear a “negative” emotion? 

 (     دشوار)     3پاسخ: گزینه  

 ؟کندمی  فراهم  زیر  سؤاالت  از  یک  کدام  به  پاسخ  برای  کافی  اطالعات  متن  این.  94

 کند؟( چه زمانی سیستم عصبی بطور غریزی کار می1

 کنیم؟ترسانند اجتناب میچرا از احساساتی که ما را می (2

 دهد؟ می  نشان(  پاسخ)  واکنش  چگونه  گریز  یا  جنگ  در  مغز (3

 ؟یک احساس »منفی« تبدیل کرده است  چه چیزی حس ترس را به (4

95-  Which one of the following is true based on the information in the passage? 

1) The sense of fear in the human being is inherent. 

2) Fear once used to be referred to as a bad emotion. 

3) Fear has changed its meaning in comparison to the old days. 

4) Coping with the potential danger is one of the disadvantages of fear 

 (     دشوار)     1پاسخ: گزینه  

 است؟  صحیح  زیر  موارد  از  یک  کدام  متن،  در  مندرج  اطالعات  اساس  بر.  95

 . است  ذاتی  انسان  در  ترس  حس  (1

 . شدمی  یاد  بد  احساس  یک  عنوان  به  ترس  از  زمانی  (2

 . است  داده  تغییر  را  خود  معنای  قدیمزمان    با  مقایسه  در  ترس  (3

  .است  ترس  معایب  از  یکی  احتمالی  خطر  با  مقابله  (4

96-  The word “threat” in the first paragraph is close in meaning to all of the followings except ---------. 

1) danger 2) warning 3) risk 4) promotion 

 (      متوسط)   4پاسخ: گزینه    

 . ----------  جز  به  است  ترنزدیک   زیر  موارد  همه  به  معنی  نظر  از  اول  پاراگراف  در  "تهدید"  کلمه.  96

 ارتقا (  4   ریسک(  3   هشدار (  2   خطر (  1

Fascinating, elegant, and mysterious to watch in the water, take the jellyfish out of the water, and you will see that it becomes 

a much less fascinating blob. That is because jellyfish are about 95 percent water. 

Lacking brains, blood, and even hearts causes them to be pretty simple creatures. They are composed of three layers: an outer 

layer, called the epidermis; a middle layer made of a thick, elastic, jelly-like substance called mesoglea; and an inner layer, called 

the gastrodermis. An elementary nervous system, or a nerve net, allows jellyfish to smell, detect light, and respond to other 

stimuli. 

Jellyfish had drifted along on ocean currents for millions of years, even before dinosaurs lived on the Earth. The jelly-like 

creatures pulse along on ocean currents. They are also abundant in cold and warm ocean water, in deep water, and near coastlines. 

But despite their name, jellyfish aren't fish. They are invertebrates or animals with no backbones. Jellyfish can sting with their 

tentacles, however, the severity of stings varies in humans. Most jellyfish stings which are performed as a defensive mechanism, 

result only in minor discomfort. 

 ترجمه متن دوم: 

  این. شودمی تبدیل کمتر جذابیت با حباب یک  به که خواهی دید و بیاور بیرون آب از را دریایی عروس. است مرموز و  ظریف جذاب، آب در تماشا برای

 . هستند  آب  درصد  95  حدود  ها دریایی  عروس  که  است  آن  خاطر  به

 الیه  یک اپیدرم؛ نام به بیرونی الیه یک: اند شده  تشکیل الیه سه از  هاآن. باشند ساده بسیار موجوداتی  هاآن شودمی باعث قلب حتی و خون مغز، فقدان

  ابتدایی   عصبی  شبکه  یا  عصبی   سیستم   یک.  گاسترودرمی  نام  به   داخلی  الیه  یک  و  مزوگلیا  نام  به  مانند  ژله  و  کشسان  ضخیم،  یماده  یک  از  شده  ساخته  میانی

 . دهدمی  را  دیگر  هایمحرک  به  پاسخ  و  نور  تشخیص  کردن،  بو  اجازه  دریایی  عروس  به
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  در   مانند  ژله  موجودات  این.  کنند  زندگی  زمین  روی  دایناسورها  اینکه  از  قبل  حتی  شناورند،  اقیانوسی  جریانات  بر  که  است  سال  هامیلیون   هادریایی  عروس

  های ماهی  آنها،  نام  وجود  با  اما.  هستند  فراوان  ساحلی   خطوط  نزدیکی  در  و  عمیق  هایآب  در  اقیانوس،  گرم  و  سرد  هایآب  در  و  ورندغوطه  اقیانوسی  هایجریان

  خود   هایشاخک  با  زدن  نیش  توانایی دریایی  های عروس  .ندارند  فقرات  ستون  که  هستند  حیواناتی  یا  مهرگانبی  آنها  نیستند.  ماهی  واقع  در(  jellyfish)  ایژله

منجر    تنها  د،نشومی انجام دفاعی  مکانیسم  یک  عنوان  به  که  دریاییهای  عروس  هاینیش  اغلب است،  ها متفاوتدر انسان  هانیش  شدت  که  حالی  در.  دن دار  را

 . دنشو می  جزئی  ناراحتی  به

97-  What does the passage mainly discuss? 

1) Watching water 

2) Lack of brain 

3) A describtion of jellyfish 

4) Stings of jellyfish 

 (     ساده )     3پاسخ: گزینه  

 دهد؟ متن عمدتاً چه چیزی را مورد بحث قرار می.  97
 مغز   فقدان  (2    آب  تماشای  (1
 دریایی  عروس  نیش  (4   دریایی   عروس  از  توصیفی  (3

98-  The passage would most probably continue with a discussion of ----------. 

1) the anatomy of different species of jellyfish 

2) first aid treatment for a jellyfish sting 

3) the condition of jellyfish’s living area 

4) the food jellyfish mostly consumes 

 (     دشوار)    2پاسخ: گزینه  

 . داشت  خواهد  ادامه  ----------  مورد  در  بحث  با  زیاد  احتمال  به  متن.  98
 دریایی  عروس  مختلف  هایگونه  آناتومی(  1
 دریایی  عروس  نیش  برای  اولیه  هایکمک  درمان(  2
 دریایی  عروس  زندگی  محل  وضعیت(  3
 کند می  مصرف  بیشتر  دریایی  عروس  که  غذایی(   4

99-  What is the best title for the passage?    

1) The nervous system of jellyfish 

2) What is jellyfish? 

3) The defensive mechanism of jellyfish 

4) Layers of jellyfish 

 (     ساده )     2پاسخ: گزینه  

 چیست؟  متن  برای  عنوان  بهترین.  99
 دریایی   عروس  عصبی  سیستم  (1
 چیست؟  دریایی  عروس  (2
 دریایی  عروس  دفاعی  مکانیسم  (3
 دریایی  عروس  هایالیه  (4

100- The word “abundant” in paragraph 3 could best be replaced by which of the following? 
1) Backed out 2) Plentiful 3) Spontaneity 4) Living 

 (     دشوار)     2پاسخ: گزینه  

 کرد؟   جایگزین  ممکن  شکل  بهترین  به  زیر  موارد  از  یک  کدام  با  توانمی  را  3  بند  در  "abundant"  کلمه.  100

 کرده  نشینی  عقب  (1
 فراوان   (2
 ناگهانی   (3
 ه زند  (4
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ها،  گیریاند که به طور تقریبی با زمین و خورشید در یک راستا قرار دارد. بر اساس اندازه را کشف کرده   Erisای به اسم  دانشمندان اخیرا خرده سیاره  -101
سال زمینی به دور خورشید گردش داشته است. با در   864ها به مدت  گیریواحد نجومی و این سیاره تا زمان اندازه  35فاصلۀ این سیاره با زمین برابر  

 چند دور به دور خورشید گردش داشته است؟ Erisنظر گرفتن این اطالعات، سیارۀ 

1 )1 2 )2 3 )3   4 )4   

 ( 1101 - سالهم - )متوسط    4پاسخ: گزینه  

 فاصلۀ سیاره از زمین                             =  35واحد نجومی  

 ( فاصلۀ سیاره از خورشید d)  = 35+    1  =  36واحد نجومی  

 :  آوریمبا استفاده از قانون سوم کپلر، زمان یک دور گردش سیاره به دور خورشید را به دست می

    p   ⇒  3(36 )= 2P     ⇒   3d  = 2P = 216 سال                                                                                                                          

 

                                                                                                        4 =  
864

216
 تعداد دور تا زمان اندازه گیری     =  

 
 کند؟ کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می  -102

 ،.........«  استترین حالت ممکن و به سمت جنوب رجه شمالی طوالنید 5/1۹»در موقعی از سال که سایۀ اجسام در مدار

 سرعت حرکت انتقالی زمین بیشینه است. (2 سرعت حرکت وضعی زمین بیشینه است. (1
 ساعته داریم. 24در قطب جنوب شب  (4 ساعته داریم.  24در قطب شمال شب  (3

 ( 1101ـ  مفهومیـ  )متوسط    4پاسخ: گزینه  

یابیم که تابد، در میالسرطان عمود میترین حالت به سمت جنوب است، یعنی خورشید بر مدار راس بیان کرده است سایه در طویل  کهباتوجه به صورت سوال  

 تابد. السرطان عمود میاواخر بهار یا اوایل تابستان هستیم و خورشید در اول تابستان بر مدار راسدر  

 (: سرعت حرکت وضعی زمین همواره ثابت است. 1گزینه )

 (: سرعت حرکت انتقالی در اول تابستان کمترین مقدار است. 2گزینه )

 ساعته داریم.   24اول تابستان در قطب شمال به دلیل انحراف محور زمین، روز  (: در  3گزینه )

 ساعته داریم.   24(: در اول تابستان در قطب جنوب به دلیل انحراف محور زمین، شب  4گزینه )

 
 اند؟ ای و اقیانوسی به درستی بیان شدههای قارهکدام موارد در رابطه با ورقه  -103

 ای، چگالی بیشتری دارد.به سنگ کره قارهالف( سنگ کره اقیانوسی نسبت 

 اند.های ورقۀ اقیانوسی، در پالئوزوئیک تشکیل شدهترین سنگب( قدیمی

  ای نسبت به سنگ کره اقیانوسی، ضخامت بیشتری دارد.ج( سنگ کره قاره

 اند. ای، در پروتروزوئیک تشکیل شدههای ورقۀ قارهترین سنگد( قدیمی

 ( ج و د4 ( ب و ج 3 ج ( الف و 2 الف و ب  (1

 ( 1101ـ خط به خط ـ  )متوسط   2پاسخ: گزینه  

 موارد )الف( و )ج( درست هستند. 

میلیارد سال بوده،    8/3ای زیاد و حدود  های قارهورقه  سنکمتری دارد. از طرفی    چگالیبیشتر و    ضخامت  ای نسبت به سنگ کره اقیانوسیسنگ کره قاره 

 میلیون سال قدمت دارند.   200ها حداکثر  اقیانوسهای بستر  درحالی که سنگ

 بررسی موارد نادرست:  

 اند. های ورقۀ اقیانوسی، در مزوزوئیک تشکیل شده ترین سنگ)ب(: قدیمی

 اند. ای، در آرکئن تشکیل شدههای ورقۀ قارهترین سنگ)ج(: قدیمی

 
تر است؟ )عرض ایم. روز آزمایش به کدام روز نزدیکگیری کردهدرجه اندازه  36حدود  به هنگام ظهر شرعی در تهران، سایۀ یک میلۀ عمود بر زمین را    -104

 درجۀ شمالی است.( 35جغرافیایی تهران برابر 
 اسفند   29( 4 شهریور   29( 3 خرداد   29( 2 آذر  29( 1
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 (1101 ـمفهومی ـ  )سخت    4پاسخ: گزینه  

 شمالی واقع شده است. با توجه به شکل، ایران )تهران( در نیم کرة  

درجۀ عرض شمالی است.   35مختصات جغرافیایی آن،    

 

 

 

 

 
 درجه( پس:   90تابد )درجۀ شمالی( عمود می  5/23السرطان )اگر در نیم کرة شمالی تابستان باشد، خورشید بر مدار راس

)عرض جغرافیایی شهر تهران(    35  –السرطان(  )عرض جغرافیایی راس     5/23 = 5/11  

السرطان(  )زاویۀ تابش خورشید بر راس   90  –    5/11 )زاویۀ تابش خورشید بر تهران در تابستان(   5/78 =  

 درجه( پس:   90تابد )درجۀ جنوبی( عمود می  5/23الجدی )اما اگر در نیم کرة شمالی زمستان باشد، خورشید بر راس

)عرض جغرافیایی شهر تهران(    35  +الجدی(  جغرافیایی راس )عرض      5/23 = 5/58  

الجدی(  )زاویۀ تابش خورشید بر راس   90  –    5/58 )زاویۀ تابش خورشید بر تهران در زمستان(   5/31 =  

ل( و هرگاه دو مدار در دو طرف استوا قرار داشتند، استوا قرار داشتند، عدد عرض جغرافیایی آنها را از یکدیگر کم کرده )حالت او  طرف دو مدار در یک    نکته: هرگاه 
 کنیم )حالت دوم( عدد عرض جغرافیایی آنها را با یکدیگر جمع می

 اسفند )فصل زمستان( است.   29و روز آزمایش    5/31خورشید بر تهران حدودا     تابشزاویۀ  

 

 به جز:اند، های زیر در رابطه با سن نسبی شکل زیر درستهمۀ عبارت  -105

1 )M  جدیدتر ازB ،L تر از قدیمیK  ،A  جدیدتر ازG 
2 )A  جدیدتر ازC ،L تر از قدیمیJ  ،H  جدیدتر ازD 
3 )G تر از قدیمیI ،K  جدیدتر ازJ ،B تر از قدیمیK 
4 )K تر از قدیمیA ،J  جدیدتر ازL  ،D تر از قدیمیI 
 
 

 

 ( 1101ـ  خط به خطـ  )سخت    2پاسخ: گزینه  

 رویدادها در شکل زیر با شماره از قدیم به جدید مشخص شده است: سن نسبی  

 

 

 

 

 

 

 
 پالئوزوئیک به بخشی از رشته کوه  برای تحقیق بر روی تعدادی فسیل مربوط به دوران  دانشگاه تهران  شناسانگروهی از دیرینهطی یک پروژۀ تحقیقاتی    -106

 محتمل است؟  توسط این دیرینه شناسانی زیر هااز فسیل اند. بررسی چه تعدادالبرز رفته

 ب( تریلوبیت در سنگ کوارتزیت     الف( دوزیست اولیه در سنگ گابرو

 ماهی متعلق به پرمیننوعی ( د  ج( سرخس در ماسه سنگ 

 و( گل سوسن متعلق به سیلورین    ه( دلفین در سنگ شیل 

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



 

45 

شناسی زمین 12های تجربی | مرحله | کنکوری دروسآزمون همه    

 . ارسال کنید 20008585را به سامانه  20عدد ، نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز داریددر صورتی که برای ثبت 

 
 

 ( 1101 ـمفهومی  ـ )متوسط   1پاسخ: گزینه  

پردازد.  های رسوبی میشناسی است که به بررسی آثار و بقایای موجودات گذشته زمین در الیهای از علم زمینشاخهابتدا باید حواسمان باشد که دیرینه شناسی

 شوند.  پس مورد )الف( به دلیل آذرین بودن گابرو و مورد )ب( به دلیل دگرگونی بودن کوارتزیت حذف می

 های دوران پالئوزوئیک توجه داشته باشیم. رخ داده در هر یک از دورهسپس باید به وقایع  

 )ج( درست است. سرخس نوعی گیاه آونددار است که از دورة سیلورین به بعد وجود داشته و ماسه سنگ هم نوعی سنگ رسوبی است.   مورد

 اند. ها از اردوویسین به بعد وجود داشتهمورد )د( نیز درست است. ماهی

اند، اما دلفین نوعی پستاندار است و نخستین ها از دورة اردوویسین شکل گرفته)ه( نادرست است. درست است که شیل نوعی سنگ رسوبی است و ماهیمورد  

 پستاندار در دورة تریاس از دوران مزوزوئیک بوجود آمده است. 

 ( دار اشتباه نشود! با گیاهان آوندمزوزوئیک پدید آمده است.)مورد )و( نادرست است. اولین گیاه گلدار در دورة کرتاسه از دوران  

 
 کند؟ کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می  -107

 .......« ..که........   خۀ ویلسونای از مراحل چردر هر مرحله»

 .درازگودال اقیانوسی بودتوان شاهد تشکیل می شود،تبدیل می  اقیانوس  به   بعد  سال میلیون چند دریایی  آن  علت ( به1
 .شوندهایی تشکیل میلرزه، رشته کوه شود، ضمن رخ دادن زمین ها مشاهده میدر آن حرکت همگرایی ورقه (2
 .تشکیل نوعی از جزایر شوندسبب   توانندمی یکسان جنس  با  هاییافتد، ورقهمی اتفاق فرورانش آن  ( در3
 . میان اقیانوسی بود های توان شاهد تشکیل پشتهرد، میتوان آب مشاهده کیند وقوع آن میآدر فر( 4

 ( 1101 ـ خط به خط ـ)متوسط   3پاسخ: گزینه  

افتد. که در این مرحله دو ورقه هم جنس اقیانوسی که یکی از آنها به زیر دیگری  چرخه ویلسون )مرحله بسته شدن( فرورانش اتفاق می   3تنها در مرحله  

 توانند منجر به تشکیل جزایر قوسی شوند.  رود، میمی

 های نادرست: بررسی گزینه 

یابد و  چرخه ویلسون )گسترش( با دور شدن ورقه آفریقا و عربستان دریای سرخ تشکیل شده است که این دریا به تدریج گسترش می  2(: به علت مرحله  1)

 شود.سی تشکیل نمیبه اقیانوس تبدیل خواهد شد. در مرحله گسترش، درازگودال اقیانو 

 شود. اقیانوسی تشکیل می –اقیانوسی یا اقیانوسی  –ای نکته: دراز گودال اقیانوسی هنگام فرورانش دو ورقه قاره 

شود  تشکیل می )برخورد( رشته کوه 4شوند اما فقط در مرحله ها حرکت همگرا دارند که باعث ایجاد زمین لرزه میچرخه ویلسون، ورقه  4و 3(: در مرحله 2)

 )بسته شدن( صادق نیست!   3و این موضوع برای مرحله  

 شود. همگرا، واگرا، امتدادلغز( وقوع زمین لرزه مشاهده میها )نکته: در همه حرکات ورقه 

 حرکت همگرا دارند.   4و  3چرخه ویلسون حرکت واگرا و در مراحل  2و  1های سنگ کره در مرحله نکته :ورقه 

های میان  پشته  2کتاب درسی دقت کنید( اما فقط در مرحله    19و    18های صفحه  شود )به شکله ویلسون، آب مشاهده میچرخ  3و    2(: در مراحل  4)

 صادق نیست!   3شوند و این موضوع برای مرحله  اقیانوسی تشکیل می

 
و از استخراج     (b)گرم فلز با ارزشمیلی  2000،گرم سنگی دیگر  106×5گرم طال به دست آورد و از استخراج    2فرض کنید بتوان از هر تن از نوعی سنگ،  -108

 است؟ نادرستدر این صورت، چند مورد از روابط زیر  به دست آورد. ppm 3را با عیار  (c)همان مقدار سنگ بتوان فلز 
 استخراج شده (c)مقدار فلز >ه  الف( مقدار طالی استخراج شد

 ppmبرحسب  (c)عیار < ppmبر حسب  (b)ب( عیار

×   kgج( 10-38 + 2/5 𝒈 > 
مقدار  فلز (𝒄) استخراج شده بر حسب  گرم 

 مقدار  فلز (𝒃 )استخراج شده بر حسب  گرم 
 

 <  ppm( بر حسب (cد( عیار 
𝒑𝒑𝒎  عیار طال بر حسب

𝒑𝒑𝒎  بر حسب (𝒃)عیار فلز
  

 ( هیچ کدام 4   1( 3 2( 2 3( 1

 ( 1102ـ مساله  ـ)سخت    3پاسخ: گزینه  

 محاسبات:

=Au)طال(
2 g

106 g
× 106 = 2 ppm           

B=
2 g

5×106 g
 × 106 = 0/4 ppm 
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C=
x

5×106 g
× 106= 3 ppm     ⇒    x=15 g 

 غلط    ←       g 2  <    g15الف( 

 صحیح     ←    < ppm  3ppm 0/4ب(  

+   g  =10 g  >  5/2 8ج(   
15

2
 صحیح←         

< ppm 5 =د(   3ppm     ←     
2

0/4
 صحیح

 
 طلق نسوز طبیعی، کدام شرط الزم است؟های بسیار بزرگ برای تشکیل ورقه  -10۹

 .های رسوبی تزریق شودمذاب، اشباع از مواد دیرگداز باشد و در بین الیه ة های بسیار داغ مادآب (1
 .گیر تزریق شودهای نازک سنگ درونمذاب، حاوی مقدار فراوانی سیلیس باشد و در شکاف ة ماد (2
 .مانده حاوی آب و مواد فرار فراوان باشدمذاب باقیمادة  ، متبلور شد بخش اعظم ماگما اینکه   پس از (3
 .دیرگداز همراه داشته باشد معدنی مقدار فراوانی ترکیباتدر مراحل انتهایی، شده مذاب تشکیل ة ماد( 4

 ( 1102 ـخط به خط  ـ )متوسط  3پاسخ: گزینه   

  تشکیل  بلورهای  رشد  برای  شرایط باشد، طوالنی  و  کند بسیار  تبلور زمان  طرفی از  و  فراوان   و... اکسید دی  مانندکربن   موادفرار و  آب مقدار  ماگما،  اعظم بخش  تبلور  از  پس  اگر

  بعضی و لیتیم  مانند خاص  عناصر   بعضی برای مهمی کانسار  تواند می  شودکه می تشکیل پگماتیت  نام به درشت،  بسیار بلورهای با  هایی سنگ و  فراهم سنگ، دهنده

 باشد.  نسوز( )طلق  مسکوویت   مانند صنعتی های   کانی یا زمرد     مانند گوهری  های کانی

 
.  هستند  فعالیت  درحال  سنگ  زغال  استخراج  برای    A , B , C , D , E  نقاط  در  هایی کارگاه  کوهستانی  منطقهیک    در  -110

 ؟نیست  صحیح  عبارت کدام دار زغال هایالیه این با ارتباط در  باشد،  نداده  رخ هاالیه در وارونگی که صورتی در

 .باشد آنتراسیت نوع  از تواند می A سنگ  ( زغال 1

 . دارد C سنگ زغال  به نسبت  بیشتری مرغوبیت  B سنگ  ( زغال 2

 .است شده  تشکیل ترپیشرفته گیاهان   تجزیه از D به   نسبت C سنگ  ( زغال 3

 . دارد یبیشتر  فرار مواد و آب و کمتر  کربن درصد C به   نسبت D سنگ  ( زغال 4
 
 

 (1102 ـ مفهومی ـ )متوسط  3پاسخ: گزینه  

 های زغال سنگ از قدیم به جدید:الیه

A  ← B   ←  C ←  D 
تر باشد یعنی از گیاهان  تر باشد درصد کربن و مرغوبیت بیشتر و آب و مواد فرار کمتری دارد. هم چنین هرچه زغال سنگ قدیمیهرچه زغال سنگ قدیمی

 تشکیل شده است. تری  ساده

 تواند از نوع آنتراسیت باشد. خوردگی هم در آن وجود دارد و میقدیمی است و چین  Aزغال سنگ  
 ویژگی نوع زغال سنگ 

 
1 

 

 
 تورب 

 آید. ها و در محیط  بدون اکسیژن به وجود می*از انباشته شدن مواد آلی در باتالق
  است. نارس  زغال   نوع *یک

  است.  متخلخل و  پوک  *ماده ای 
  می شود.     بهره برداری سوختی یک ماده    عنوان   به نکته: در کشور  ایرلند، تورب

 
2 
 

 
 لیگنیت 

 آید. های باالیی و خروج مواد فرار از تورب به وجود می * در اثر فشار سنگ
 * نسبت به تورب، آب و مواد فرار و ضخامت کمتری دارد. 

 بیشتری دارد. * نسبت به تورب، درصد کربن 

 
3 
 

 
 بیتومینه 

 آید. * در اثر افزایش فشار و تراکم از لیگنیت به وجود می
 ، مواد فرار و ضخامت کمتری دارد. لیگنیت * نسبت به  

 * نسبت به تورب، درصد کربن، مرغوبیت و توان تولید انرژی بیشتری دارد.  
 

4 
 

 آنتراسیت 
 

 آید. ها از بیتومینه به وجود میتراکم و چین خوردگی الیه * در اثر افزایش فشار،
 ، درصد کربن، مرغوبیت و توان تولید انرژی بیشتری دارد. بیتومینه* نسبت به 
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رابطه با »گوهری که ترکیب شیمیایی آن مشابه نوعی ماده است که در فرآیند هال برای استخراج نوعی فلز ارزشمند استفاده شد«، درست کدام گزینه در    -111
 است؟

 شود. های دگرگونی یافت میترین رنگ آن قرمز بوده و در سنگفراوان (1
 ها نیز کاربرد دارد. افزون بر استفادة گوهری، در ساینده (2
 آید.شفاف و قیمتی کانی الیوین به حساب مینوع   (3
 شود.تنها به دو رنگ در طبیعت یافت می  (4

 (1102 ـ مفهومی ـ )متوسط  4پاسخ: گزینه  

Alاکسید آلومینیوم ) عبارت صورت سوال به یاقوت یا کرندوم با ترکیب شیمیایی   O2  اشاره دارد.   (3

 .گویند می سرخ  یاقوت  را آن  قرمز  و رنگ  کبود یاقوت  آن  آبی رنگ  شود،  می دیده سرخ  و  آبی رنگ به کرندوم  کانی

 
 اند؟ ها به طور صحیح بیان شدهکدام عبارت  -112

 جامد زمین کمتر است.  )برحسب درصد( در پوستۀالف( مجموع غلظت آهن و کلسیم از غلظت آلومینیوم 

 د. نترین سیلیکات بریلیم باشکانسار مهمی برای معروفتوانند های بسیار درشت میهایی با بلورب( سنگ

 کنند.را به روش زیر زمینی استخراج می ر به صورت عمودی باشد، آنکه پراکندگی ماده معدنی بیشتج( زمانی 

 ترین نقش را بر عهده دارند. د( در تبدیل مواد آلی به نفت، محیط بدون اکسیژن و رسوبات دانه ریز مهم

 ( ج و د4 ( ب و د 3 ب و ج  (2 ( الف و ج 1

 (1102 ـ خط به خط ـ )متوسط   2پاسخ: گزینه  

 موارد )ب( و )ج( درست اند. 

 ها: بررسی عبارت 

( از غلظت آلومینیوم  86/10است که مجموع آنها )  %06/5% و کلسیم    8/5الف( غلظت آهن در پوسته زمین  

 است بیشتر است.   %8که  

ترین  های گوهری مانند زمرد )معروفدرشت )پگماتیت( برای بعضی کانیهایی با بلورهای بسیار ب( سنگ

 ترین سیلیکات بریلیم( می توانند کانسار مهمی باشند. و گران

رو، هنگامی که توده ماده معدنی به صورت عمودی باشد، از روش زیر زمینی برای  ج( با توجه به تصویر روبه

 شود.استخراج ماده معدنی استفاده می 

 ترین عامل در تبدیل مواد آلی به نفت هستند. های غیرهوازی مهماکتری( بد

 
 به جز:های زیر صحیح هستند، در مورد مهاجرت نفت تمام گزینه  -113

 گیر خوب است.های یک نفت( سنگ مخزن نفوذپذیر و پوش سنگ نفوذ ناپذیر از ویژگی1
 گیرد.ترین سطح قرار میپایین( در مهاجرت ثانویه نفت به علت چگالی نسبتاً باالی آن در 2
 .تشکیل دهند یک سنگ مخزن خوب راتوانند  دار میحفره ( ماسه سنگ و سنگ آهک3
 ( مهاجرت اولیه نفت برخالف مهاجرت ثانویه آن ناشی از فشار طبقات فوقانی است.4

 (1102ـ  خط به خطـ  )متوسط   2پاسخ: گزینه  

گیرد و سپس  ترین سطح قرار میترین آنها بوده و در پایینآب شور چگال شوند.چگالی آب شور و نفت و گاز از هم جدا میدر مهاجرت ثانویه، به دلیل اختالف  

 گیرد.نفت و در باالترین سطح هم گاز قرار می

 ها:بررسی سایر گزینه 

 ب های یک نفت گیر خوب: سنگ مخزن نفوذپذیر/ پوش سنگ نفوذناپذیر/ شکل هندسی مناس ( ویژگی1

 دهند.های مرجانی( به دلیل تخلخل و نفوذپذیری سنگ مخزنی مناسب را تشکیل میدار)ریف( ماسه سنگ و سنگ آهک حفره3

گذاری در سنگ به دام افتاده، به علت فشار طبقات فوقانی و نفوذپذیری  شود، همراه با آب دریا که از زمان رسوب( نفت و گازی که در سنگ مادر تشکیل می4

 دهد. مهاجرت ثانویه در اثر اختالف چگالی در داخل سنگ مخزن رخ می گویند.کنند که به آن مهاجرت اولیه نفت میبه سمت باال حرکت می  هاسنگ
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متر در دقیقه و عرض    120ای فصلی وجود دارد که در فصل تابستان در آن سرعت آب  رودخانه  -114
در فصل بارش   متر مکعب بر ثانیه است. 20در این شرایط دبی رودخانه    .است متر 5رودخانه 

اگر عرض    شود.مترمکعب بر ثانیه می  80آید و دبی رودخانه  باال می  hآب رودخانه به اندازه  
چند متر    hارتفاع  باشد،    کیلومتر بر ساعت  6/3متر و سرعت آب    16رودخانه در این فصل  

 است؟

1 )1 
2 )3 
3 )5 
4 )7 

 ( 1103 ـ مساله ـ )سخت     2پاسخ: گزینه  

 کنیم:ابتدا عمق آب را در فصل خشک سال حساب می
Q=A×V 

   =A عرض × عمق  

= 2 m/s  120÷60 V = 

                                                                                                                 m =  × عمق   2×5  =  20      ⇒عمق      2

 کنیم:حال عمق آب را در فصل بارندگی حساب می

Q=A×V 

 A  = عرض × عمق

m/s  1=  6/3×1000÷3600 V= 

                                                                                                             m =  × عمق    1×16  = 80      ⇒عمق      5

 تفاوت میان عمق آب در این دو حالت است:   hارتفاع  

h= 5 −2= 3 m 

 
 دام گزینه آمده است؟های زیر به ترتیب از راست به چپ در ک پاسخ صحیح پرسش  -115

  شود؟گذاری یک رود چه زمانی آغاز میرسوب 
  تواند موجب حاصلخیزی خاک یک منطقه شود؟ کدام ترکیب می 
  کند؟ اگر ذخیرۀ یک آبخوان بیشتر شود، آنگاه حجم مخروط افت چه تغییری می 
   شود؟ تشکیل میمتر خاک سال، حدودا چند سانتی 50به طور میانگین در طی زمان 

 6/0 -کاهش -ماسه(  30شن + % 40هوموس + % 20)%  -میزان مواد معلق >( توان حمل رواناب  1

 4/0 -کاهش -( رس  40+ %هوموس   20+ %ماسه  40)%  -توان حمل رواناب >میزان مواد معلق  ( 2
 6/0 -افزایش -( هوموس  30+ %ماسه   50+ %رس   30)%  -میزان مواد معلق <( توان حمل رواناب  3
 4/0 -افزایش  - (هوموس  20+ %الی   20+ % شن   40)%  -توان حمل رواناب <( میزان مواد معلق  4

 (1103ـ  خط به خط ـ )متوسط   2پاسخ: گزینه  

 پاسخ سواالت به ترتیب:

  شود؟رسوب گذاری یک رود چه زمانی آغاز می 

 گردد. گذاری رود شروع مییا از سرعت آب جاری کاسته شود، رسوب  وقتی میزان مواد معلق، بیشتر از توان حمل رواناب باشد و    

   تواند موجب حاصلخیزی خاک یک منطقه شود؟ کدام ترکیب می 

 شود. خیزی خاک می ای و رسی و استفاده از کود مناسب یا گیاخاک، ترکیب مناسبی است که موجب حاصلمخلوط مناسب خاک ماسه     

   کند؟تر شود، آنگاه حجم مخروط افت چه تغییری میاگر ذخیرة یک آبخوان بیش 

 یابد. هرچه ذخیرة آبخوان بیشتر شود، حجم مخروط افت کاهش می      

     شود؟                متر خاک تشکیل میسال، حدودا چند سانتی  50به طور میانگین در طی زمان 

 متر تشکیل شود: یلیم  25سال زمان الزم است تا خاکی به ضخامت    300به طور کلی      

  X =
50×2/5

300
≈ 0/4 cm 
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درصد با حجم  62با درصد تخلخل   مترمکعب و یک الیه ماسه  6/8× 310درصد با حجم کل    15در یک سفره زیرزمینی با یک الیه سیلت با درصد تخلخل    -116
تواند ذخیره  مترمکعب به طور کلی چند متر مکعب آب در خود می4000درصد با حجم کل    52مترمکعب و یک الیه شن با درصد تخلخل    5/3×  310کل  

با بهره   ، کندمتر افت می  12درصد برداشت کنیم سطح ایستابی    35کیلومترمربع و تخلخل    310کند؟ اگر این مقدار آب را از یک آبخوان به مساحت  
 میلیون مترمکعب آب از این آبخوان سطح ایستابی چندمتر افت خواهد کرد؟  500رداری ب

1 )710×372  – 16 2 )710×2/37  - 15    
3 )610×372  – 16 4 )610×2/37  – 15 

 (1103 ـمساله  ـ )سخت      1پاسخ: گزینه  

 برای حل این سوال ابتدا بهتر است با شیوه حل مسئله آشنا بشویم.
 

 برخورد با یک مساله زمین شناسیروش حل و  
 نوشتن اطالعات مسئله به صورت خالصه   - 1
 به دور واحد اعداد خط بکشید.  - 2
 نوع مسئله و فرمول مناسب رو تشخیص بدهید.  - 3
 با ارامش سوال رو حل کنید.  - 4

 مسائل دشوار را به چند مسئله کوتاه و ساده بشکنید.  

 تمرین، کند حل کردید همان موقع یکبار و در پایان روز بار دیگر حل کنید )تثبیت راه حل( ای را در موقع  اگر مسئله 
 شود ولی شما باید برای هر چیزی اماده باشید. البته به طور معمول در کنکور سواالت بسیار سخت محاسباتی مطرح نمی 

 و وسواس گونه پرهیز کنید.   هایی از راه حل را در ذهنتان انجام دهید و از نوشتن تشریحیحتما قسمت  

 وریم  آکنیم و سپس مجموع حجم فضاهای خالی را بدست میبرای حل این سوال ابتدا حجم فضاهای خالی هر الیه را حساب می

 خالیVدرصد تخلخل × حجم کل=  

V / / /

V / / /

=   = 

=   = 

3

3 3

0 15 8 6 103 1 29 10

0 62 3 5 10 2 17 10
   

V / /=   = 3 30 52 4 10 2 08  خالی کل 10

V =  خالی کل 5540

×  = حجم آب در آبخوان     12×31×107=  327  107

 تخلخل × حجم کل = جم فضاهای خالی 

 کند.متر افت می  16میلیون متر مکعب حدود    500متر افت پیدا کرده بنابرین به ازای    12به ازای این حجم سطح ایستابی  

 
 باشد؟ صحیح تواندمی مقابل شکل با ارتباط در عبارت کدام  -117

 .  شودمی تشکیل باتالق A  نقطه در  شکستگی وجود صورت  ( در1

 . آیدمی باال  پیزومتریک سطح  تا  آب شود، حفر چاه اگر  D نقطه  ( در2

 .باشد متخلخل  رس  جنس از تواندمی B نقطه  در منطقه  ( خاک3

   .آیدمی باال چاه  دهانه  تا شود، آب حفر چاهی اگر  C نقطه  ( در4

 
 

 (1103 ـمفهومی  ـ )متوسط    4پاسخ: گزینه  

های نفوذپذیر قرار دارد )رس نفوذناپذیر  کند( پس آبخوان آزاد است و در الیه شود )از توپوگرافی سطح زمین تبعیت میدر شکل سطح ایستابی مشاهده می 

باشد. در صورت وجود شکستگی در نقطه شود همان دهانه چاه میمی  Cر نقطه  آید که داست(. اگر چاهی در این آبخوان احداث شود تا سطح ایستابی باال می

Aشود. ، چشمه تشکیل می 
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 ؟  مطابقت داردنادرستی با عبارت زیر  یا، کدام گزینه از لحاظ درستی به شکل زیربا توجه   -118
هندۀ خاک بر حسب اندازه  د تشکیلخاک دلخواه کشاورزان در ترکیب خود دارای مخلوطی از سه دستۀ اصلیِ ذرات »

 باشد.« می

 شود. تواند حاوی عنصری باشد که در ساختار سنگ آهک هم دیده می( بخش معدنی خاک موجود در این منطقه می1
 های رسی باشد. تواند وجود کانیها مینسبت به سایر افق A( علت تیره بودن رنگ افق 2
 است. برده زمان  سال 450میانگین طور ه ب   آن تشکیل باشد،  مترسانتی B ، 75/3افق در  موجود خاک  ضخامت ( اگر3
 مشاهده شود.  Aبرخالف افق   B، می تواند در افق ه کار رفته در سدهای بتنی و خاکی( یکی از مصالح مشترک ب 4
 
 

 (1103 ـ ترکیبی ـ )متوسط    2پاسخ: گزینه  

 کنیم. درستی یا نادرستی مشخص میابتدا عبارتی را که در صورت سوال آمده، از لحاظ  

 شود.  است. یعنی شن که جزو ذرات درشت دانۀ خاک است را شامل نمی  ماسه، رس و الی نام دارد که ترکیبی از    خاک لومخاک دلخواه کشاورزان،  

 پس این عبارت نادرست است. 

ای را خواسته که با عبارت نادرست داده شده مطابقت داشته باشد، باید در  گزینهنیم؛ چون صورت سوال  کها را بررسی میاکنون درستی یا نادرستی گزینه

 ها به دنبال عبارتی نادرست باشیم:گزینه

هایی است که در ساختار خود دارای عناصر نیتروژن، فسفر، کلسیم و ... هستند. عنصر کلسیم یکی از عناصر  ( درست؛ بخش معدنی خاک شامل برخی کانی1

 گ آهک است. سازندة سن

 شوند. بندی میهای رسی جزو مواد معدنی طبقهها، وجود مواد آلی در آن است نه مواد معدنی! کانینسبت به سایر افق  Aعلت تیره بودن رنگ افق    ( نادرست؛2

  450متر خاک، سانتی 75/3بینیم که به ازای سال زمان الزم است. با یک تناسب ساده می 300متر، سانتی 5/2متر یا همان میلی 25( درست؛ به ازای هر 3

 سال زمان الزم است. 

وجود    Aخاک برخالف افق    Bای است که در افق  ( درست؛ مصالح مشترک به کار رفته در ساخت سدهای بتنی و خاکی، شن و ماسه است. که شن ماده 4

 دارد. 

 
گراد  درجه سانتی   40کیلوگرم آب    2در صورتی که    گرم است.  100گراد برابر با  درجه سانتی   40گرم آب    100( در  CaCI2کلرید )   کلسیمپذیری  انحالل  -11۹

و   باشیم  کلسیممیلی  870داشته  قبلگرم  از  و  بیفزاییم  آن  به  باشدمیلی3،آب  کلرید  داشته  هم  منیزیم  آب  ،  گرم  کل                                           است؟  چقدرسختی 

(
kg

m
=

3
CI  / چگالی آب 1000 = 35  /Ca = 40) 

1 )6/401 2 )6/411    
3 )6/421   4 )6/431 

 ( 1103ـ  مسالهـ  )سخت     1پاسخ: گزینه  

 شود: گرم( آب حل می  2000کیلوگرم )  2میزان از این ماده در  کلرید در آب باید ببینیم چه  با توجه به انحالل پذیری کلسیم

870×100÷100= 870 gr 

 شود. اش در آب تبدیل میهای سازندهشود. یعنی به یونگرم حل میمیلی  870کلرید ما همه  گرم کلسیممیلی  870پس، از  

 جرم مولی کلسیم کلرید:   

                35+35+40=110 

 گرم کلسیم کلرید چه میزان کلسیم داریم:میلی  870  گرم آن کلسیم است. حال حساب کنیم درمیلی  40م کلسیم کلرید،  گرمیلی  110از هر    

870×40÷110=316/36  

 گرم منیزیم داریم. میلی  3گرم کلسیم و  میلی  36/316پس اکنون ما  

 کیلوگرم آب داریم که باید حجم آن را بر حسب لیتر به دست آوریم:  2

2×1÷1000=0/002 𝑚3      →  0/002× 1000 = 2 𝐿𝑖𝑡 

 گرم بر لیتر: غلظت هرکدام از عناصر بر حسب میلی

Ca: 360/316  ÷2= 180/158 mg/lit 

Mg: 3÷2= 5/1  mg/lit  

 آوریم: حال سختی آب را بر اساس فرمول به دست می

TH = 5/2 [Ca2+ ]+ 1/4  [Mg+ 2 ]          ⇒  TH= 6/401 mg/lit 
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 حالت زیر، یک تونل پایداری بیشتری خواهد داشت؟ در کدام    -120

 از یک الیه شیل عبور کرده و در پایین سطح ایستابی حفر شود.  بندی باشد،( محور تونل موازی الیه 1
 از یک الیه هورنفلس عبور کرده و در پایین سطح ایستابی حفر شود. بندی باشد،( محور تونل عمود بر الیه 2
 بندی باشد، از یک الیه کوارتزیت عبور کرده و در باالی سطح ایستابی حفر شود.یه ( محور تونل موازی ال 3
 بندی باشد، از یک الیه شیست عبور کرده و در باالی سطح ایستابی حفر شود.( محور تونل عمود بر الیه 4

 ( 1104 ـ خط به خط ـ  )متوسط                  3پاسخ: گزینه  

هایی که عبور کرده باشد، استحکام تونل بیشتر خواهد بود. به طور کلی، تونل  الیۀ محکم و مقاومباشد و تونل فقط از یک    بندیالیهموازی  وقتی محور تونل  

 گیرند، از پایداری بیشتری برخوردار هستند. قرار می  باالی سطح ایستابیدر  

 
 اند؟ های اصلی تاثیر گذار در شکل مقابل، از قدیم به جدید کدامتنش  -121

 ( فشاری، فشاری، کششی 1
 ( کششی، فشاری، کششی 2
 ( فشاری، کششی، کششی 3
 ( کششی، کششی، فشاری 4

 
 

 

 

 

 ( 1106و  1104 ـترکیبی  ـ )متوسط   3پاسخ: گزینه  

کششی سبب  ها و سپس تنش کششی سبب ایجاد گسل عادی سمت چپ و در نهایت تنش  با توجه به شکل، ابتدا تنش فشاری سبب چین خوردگی الیه

 تشکیل گسل عادی سمت راست شده است. 
 تغییر شکل حاصل از تنش  اثر تنش   نوع تنش  شکل گسل  ویژگی گسل  گسل 

 
 
 عادی

 ـ سطح گسل مایل است. 1
ـ فرادیواره نسبت به فرودیواره به 2

 سمت پایین
یا فرودیواره نسبت به فرادیواره به  

 سمت باال
 حرکت کرده است 

 
 
 
 کششی 

 
 
 سنگ گسستگی 

 
 

 

 
 
 

 معکوس

 ـ سطح گسل مایل است. 1
ـ فرادیواره نسبت به فرودیواره، به  2

 سمت باال
یا فرودیواره نسبت به فرادیواره به  

  .حرکت کرده است  سمت پایین

 
 
 
 فشاری

 
 

 متراکم شدن سنگ 

 

 
 است؟  صحیح همواره گزینه کدام  هاالیه امتداد و شیب با ارتباط در  -122

 . است  عمود هاالیه امتداد  بر  همیشه هاالیه  شیب  ( بردار1

 .دارد بستگی  زمین  سطح شیب  به ها الیه شیب  ( میزان2

 . شودمی بررسی  جنوب  به شمال راستای   در ها الیه امتداد  (3

 . کنندمی بررسی عرضی مقطع در را الیه امتداد ( اطالعات 4
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 (1104 ـ مفهومی ـ )متوسط   1پاسخ: گزینه  

 دهند. جغرافیایی نشان می جهت با و )نه سطح زمین(  افق سطحبا   الیه سطح برخورد : محل امتدا

ها ها همیشه بر امتداد الیهآورند. بردار شیب الیهکه اطالعات آن را از مقطع عرضی به دست می  درجه است.  90شیب: زاویۀ سطح الیه با سطح افق از صفر تا  

  عمود است.

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 ، به «فضاهای زیرزمینی هستند  شناسان، در شناسایی »مناطقی با کمترین هوازدگی، در احداث ها، دلیل مناسبی برای تمرکز مطالعات زمینعبارت ۀهم  -123

 :جز

 . آیدبه حساب می   هافشار آب زیرزمینی، از عوامل مهم ناپایداری تونل (1
 فراوانی برخوردار است. از اهمیت ها  کنترل جریان آب زیرزمینی، در ترانشه (2
 .های زیرزمینی بسیار اهمیت دارددر فرار آب، از سازه ی زیرین زمینهاجنس الیه (3
  .های زیرین زمین بر کیفیت آب زیرزمینی تأثیر داردهای تبخیری، در الیهقرارگرفتن سنگ  (4

 ( 1104ـ خط به خط  ـ )متوسط  4پاسخ: گزینه  

 ها و فضاهای زیرزمینی است. زیرزمینی، از عوامل مهم ناپایداری تونلجریان و فشار آب  

هایی به علت این  های زیرزمینی بوده است، در برخی موارد، پروژههای عمرانی و معدنی، ناشی از برخورد با آبها در پروژهبخش بزرگی از مشکالت و خسارت

هایی  ها و زمین زیر سازه و حتی درون سازهها، ترانشهد میزان و کنترل جریان آب زیرزمینی در تونلاند. بنابراین، برآورمشکالت، تکمیل نشده و متوقف شده

 مانند سدها، بسیار مهم است.  

 گیرد.  ها و پی سد از نظر پایداری و فرار آب مورد بررسی قرار میگاهشناسی سد، وضعیت مخزن، تکیهدر مطالعات زمین

 
 است؟ صحیح زیر عبارات از مورد چند  شکل،  به توجه با  -124

 . است  مترمیلی 075/0  از بزرگتر ذراتی  دارای  B بخش (الف

 .هستند مترمیلی 075/0 از کوچکتر ذراتی دارای  BوC  بخش (ب

 . دهندمی  تشکیل را روسازی DوC  بخش و زیرسازی B وA  بخش (ج

 . دارد برعهده را زهکشی عمل آهنراه در باالست همانند A بخش (د

 .اندشده تشکیل ماسه و شن و قیر مخلوط از DوC  بخش (ه

1 )2 2 )3  

3 )4 4 )5 

 (1104 ـخط به خط ـ  )متوسط   2پاسخ: گزینه  

 های )الف(، )ج( و )ه( صحیح هستند.عبارت

 : رویه D: آستر    C: زیر اساس    B: اساس    Aهای مشخص شده در شکل به ترتیب برابرند با:  بخش

های آستر و رویه که بایستی مقاوم  شود. الیهکند، از مخلوط شن و ماسه یا سنگ شکسته استفاده میر اساس که به عنوان الیه زهکش عمل میبخش زیدر  

 باشند که مخلوطی از شن، ماسه و قیر است. باشند، از جنس آسفالت می
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-میلی  075/0تر از  های ریزدانه، مانند رس و الی، اندازة ذرات، کوچکشوند. در خاکتقسیم میدانه  ها به دو دسته ریزدانه و درشتبندی، خاکبر مبنای دانه

ت متر اسمیلی  075/0دانه، مانند ماسه و شن، اندازة ذرات، بزرگتر از  های درشتتر و در خاکم

 
 

 

 های زیر از لحاظ درستی یا نادرستی با عبارت زیر مطابقت دارد؟  کدام یک از گزینه  -125

 در نوعی سنگ آهکی بیشتر از نوعی سنگ تبخیری است.«  های انحاللیزمان تشکیل حفره و غارمدت »

 ها دارد. منفی در پایداری دامنه کوبی، تاثیر( رشد ریشۀ گیاهان برخالف پایدارسازی به روش میخ1
 ها هستند. ها و مغارصنوعی بودن مانند تونلاز نظر طبیعی یا م توان دریافت، میهاهمۀ ترانشهبا بررسی ( 2
 دارند.  نیز  سیمان  عالوه بر خاک رس، شود که در ساختار خود( از هستۀ رسی در ساخت سدهایی استفاده می3
 نیستند.  مناسب هاسازه پِی سنگ  یبرا  الیه  ضخیم  آهک سنگبرخالف  بودن  سست و تورق دلیل به ها شیست (4

 (1104ـ مفهومی ـ  )متوسط  1پاسخ: گزینه  

 عبارت بیان شده در صورت سوال عبارت درستی است.  

 گوید:کتاب درسی که می  63باتوجه به عبارت بیان شده در صفحۀ  

ها و غارهای انحاللی در  نتیجه بگیریم که مدت زمان تشکیل حفرهتوانیم  های آهکی است، میتر از سنگهای تبخیری بیشتر و سریعپذیری سنگانحالل

 های تبخیری است. های آهکی بیشتر از این مدت زمان در سنگسنگ

 ها به دنبال عبارت درست باشیم تا با این عبارت مطابقت داشته باشد.  پس باید در گزینه

کوبی روشی برای افزایش پایداری  ها است اما میخها دارای تاثیری منفی در پایداری دامنهها و افزایش لغزش آن( درست؛ رشد ریشه گیاهان با تخریب سنگ1

 ها است. دامنه

ها و مغارها فضاهای  توانند طبیعی یا مصنوعی باشند اما تونلها میفهمیم که ترانشهکتاب درسی، می  66( نادرست؛ باتوجه به توضیح ترانشه در پایین صفحۀ  2

 باشند. ی و ساختۀ دست انسان میزیرزمینیِ مصنوع

 شود اما سدهای خاکی دارای سیمان در ساختار خود نیستند. ( نادرست؛ از هستۀ رسی در ساخت سدهای خاکی استفاده می3

سست بودن ویژگیِ ها برای پِی سنگ سازه اشتباه ذکر شده است. تورق و  ( نادرست؛ عبارت در نگاه اول عبارت درستی است اما دلیلِ مناسب نبودن شیست4

 ها!! ها است نه شیستشیل

 

 

 

 

برش 
عرضی 
جاده

زیرسازی-1

زیر اساس
.به عنوان الیۀ زهکش عمل می کند

.از مخلوط شن و ماسه یا سنگ شکسته تشکیل می شود

اساس

روسازی-2

.از جنس آسفالت می باشد که مخلوطی از شن، ماسه و قیر استآستر

.از جنس آسفالت می باشد که مخلوطی از شن، ماسه و قیر استرویه
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 های زیر قطعاً نامتناهی است؟مجموعهیک از متناهی باشد، کدام  Bنامتناهی و مجموعۀ  Cو  A مجموعه واگر د 

) -الف )A C B   ب- ( )B C A  پ- ( )C A B− 

 ( فقط پ 4 ( فقط ب 3 ( ب، پ 2 ( الف، پ 1

 ساده(  - 12تا  1صفحه  - 1)ریاضی   3پاسخ: گزینه  

 هر تست ماز یک کالس درس! 

ای که شامل اعداد طبیعی  نامند. به عنوان مثال مجموعه می  ناهیتنام را  نو در غیر این صورت آ  متناهیاگر تعداد اعضای یک مجموعه قابل شمارش باشد، آن را  (1
ای که شامل همۀ اعداد طبیعی باشد یک مجموعۀ نامتناهی است ای متناهی است چون تعداد اعضای آن قابل شمارش است و مجموعهباشد، مجموعه  100کوچکتر از 

 . نیست چون تعداد اعضای آن قابل شمارش 

Aهای دو مجموعۀ متناهی باشند، مجموعهBو Aاگر  (2 B  ،A B ،A B−   وB A−  هستند. متناهیهمگی 

Aدو مجموعۀ نامتناهی باشند، مجموعۀ   Bو Aاگر ( 3 B های  اهی بوده، اما در رابطه با مجموعه تننامA B ،A B−   وB A−  توان اظهارنظر کرد، نمی
 د. نممکن است نامتناهی باش یای  چرا که ممکن است متناه 

Aهای گاه مجموعه یک مجموعۀ نامتناهی باشد، آن Bیک مجموعۀ متناهی و Aاگر  ( 4 B   وB A− های و مجموعه  نامتناهیA B  وA B−  متناهی
 هستند. 

)متناهی است، پس    Bدانیم اشتراک یک مجموعۀ متناهی با هر مجموعه دلخواه قطعاً متناهی خواهد بود. چون  می   -الف )A C B   .متناهی است 

)نامتناهی است، پس   Aجا که دانیم اجتماع یک مجموعۀ نامتناهی با هر مجموعۀ دلخواه قطعاً نامتناهی خواهد بود از آن می -ب )B C A   قطعاً نامتناهی

 است. 

Aهای  مجموعه  -پ B    وCدو مجموعۀ نامتناهی الزاماً نامتناهی نیست، پس    نامتناهی هستند، از طرفی تفاضل( )C A B−   .الزاماً نامتناهی نیست 

 :سواالت منتخب 
 های زیر درست است؟  چه تعداد از عبارت -1

Aاگر مجموعه   - الف B   ،نامتناهی باشدA   وB  .هر دو نامتناهی هستند 

Aمتناهی باشند، مجموعه   Bو  Aهای اگر مجموعه -ب B  .هم متناهی است 

Aای متناهی باشد، مجموعه  مجموعه Bای نامتناهی و  مجموعه Aاگر   -پ B  .حتماً متناهی است 

 ( صفر 4 3( 3 ✓ 2( 2 1( 1

 ؟هر دو متناهی هستند Bو  Aهای  توان نتیجه گرفت مجموعهاز متناهی بودن کدام مجموعۀ زیر، می -2

1  )A B− 2  )A B✓ 3  )A B 4  هیچکدام ) 

 

2اند،  قبول شده  Aنفره، تعداد افرادی که در درس    28در یک کالس   
3

اند، اگر تعداد افرادی که در هر دو درس  قبول شده  Bتعداد افرادی است که در درس    

یک از دو درس قبول نشده باشند، تعداد افرادی که فقط در یکی از دو  چ  نفر در هی  2اند و  قبول شده  Aاند ثلث تعداد افرادی باشد که در درس  قبول شده
 اند کدام است؟  درس قبول شده

1 )16 2 )18 3 )20 4 )22 

 متوسط( - 12تا  1صفحه  - 1)ریاضی   4پاسخ: گزینه  

 هر تست ماز یک کالس درس! 

Aهایی مانند شود و در رابطه با تعداد اعضای مجموعه ها داده می اطالعاتی عددی در مورد مجموعه  ،در برخی مسائل -  B ،A B هایی مطرح  و ... سوال
 توانیم از نمودار ِون استفاده کنیم. شود. برای راحتی کار می می 

 ها نیستند؟  کدام از تیم ها عضو هیچنفر عضو هر دو تیم هستند. چند نفر از آن  10نفر عضو تیم فوتبال و  22فر عضو تیم بسکتبال و ن 18نفری،  50در یک کالس  مثال:
 با استفاده از نمودار ِون داریم: 

 

( ) − + + = 2050 12 8 10 

 
 

 نفر عضو هیچ تیمی نیستند.  20پس 
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 ه داریم: ئلدر نظر بگیریم، با توجه به صورت مس  xاند را  قبول شده   Aاگر تعداد افرادی که در درس  

                     ( ) xn A B n(A)= =
1
3

1
3

)و     ) xn(A) n(B) n B n(A)= = =
2 3

2
3
23

 

x
n(B A) n(B) n(A B) x x

x
n(A B) n(A) n(A B) x x


− = − = − =


 − = − = − =


3 7
2 3 6

2
3 3

                   

                                   ( )

( )
( ) ( )

x x
x x x

n A B x

n A B n B A

n B A x

+ + = =  =


− = =

−

 

 + − =
 − = =


+ =



14 8 22

2 7 13
26 26 12

3 3 6 6

2
8

3

7
14

6

 

 :سواالت منتخب 
 دو گروه نیستند؟   یک ازنفر فقط در گروه ورزشی هستند. چند نفر از آنان عضو هیچ 9دیواری و نفر در گروه روزنامه  12نفر در گروه ورزش،   16نفری،   39در یک کالس  -1

1 )15 2 )16 3 )17 4 )18 ✓ 

درس قبول    دو  ردود شده باشند، چند نفر در هرم نفر در هر دو درس   10اند. اگر  نفر در درس فیزیک قبول شده  30نفر در درس ریاضی و    35نفری،    50در یک کالس    -2

 اند؟  شده

1 )15 2 )25 ✓ 3 )18 4 )22 

 
tدر یک دنبالۀ اعداد   = −1 nو برای هر  1 )رابطۀ  2 )n nt nt n !−= + −1  است؟ -120برقرار است، چندمین جمله دنباله برابر  2

 ( جمله هفتم4 ( جمله ششم  3 ( جمله پنجم2 ( جمله چهارم  1

 متوسط(  - 27تا  14صفحه  - )ریاضی دهم  3پاسخ: گزینه  

 هرتست ماز یک کالس درس!
شود. به عبارت دیگر به جای آن که ضابطۀ دنباله را به صورت صریح  هایی هستند که در آن هر جمله براساس جمالت قبلی محاسبه می های بازگشتی، دنباله دنباله  - 

 ن جمالت دنباله را در اختیار داریم. بی طۀدر اختیار داشته باشیم، راب nبرحسب متغیری مانند 

tجملۀ پنجم دنبالۀ زیر را که در آن  مثال: =1 tو 0 =2  است را بیابید.  1

n n nt (n n)t t , n− −+ = −2 2 15 3 

t ( )t t t ( )( ) ( )( )

t ( )t t t ( )( ) ( )( )

t ( )t t t ( )( ) ( )( )

= − + = + =

= − + = + = + =

= − + = =



+ + =

2
3 1 2 3

2
4 2 3 4

2
5 3 4 5

3 3 5 6 0 5 1 5

4 4 5 12 1 5 5 12 25 37

5 5 5 20 5 5 37 100 185 285

 

)با توجه به رابطۀ   )nn !t nt n−= + −1 nبرای    2   آوریم:  ، حاصل هر جمله را بدست می 2

 

( )

( )

( )

( )

( ) ( )

t

t t !

t !

t !

t

t

!

tt !

t

= + = − + =

= + = − + =

= + = − + =

= + = − +

−

=

= + = − +

−

−

−

=

−

5

2

6

3

1

2

3

4

5

4

1

120

2 0 2 1

3 1 3 1

4 2 8 2

5 3 30 6

6 4 2

2

24

4

6

6 24

 

tپس   = −6 120 

x
2
3

x
7
6

28

2

BA

x

3
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 سواالت منتخب:  

مجموع شش جملۀ اول دنبالۀ   -1
( )

( )
n

n ! ; n
t

n ; n

−


= 
−

2

1

1
 کدام است؟  

1 )49 2 )58 3 )62 ✓ 4 )70 

tدر یک دنبالۀ اعداد   -2 = −1 nو برای هر   4  nرابطۀ  2 nt t n−= + 2
 برقرار است. جملۀ پنجم این دنباله کدام است؟   13

1 )62 - ✓ 2 )62 3 )60 - 4 )60 

tدر یک دنبالۀ حسابی غیرثابت    =6 باشد. اگر سه برابر جملۀ ششم این دنباله، واسطۀ هندسی بین جملۀ سوم و نه برابر جمله هشتم این دنباله باشد، می   12
t50  کدام است؟ 

1 )76 2 )76 - 3 )78 - 4 )78 

 متوسط(  - 27تا  14صفحه  - 1)ریاضی   2پاسخ: گزینه  

 کالس درس!   هر تست ماز یک

)به صورت  t1و جملۀ اول  dجملۀ عمومی یک دنبالۀ حسابی با قدرنسبت   (1 )nt t n d+= −1  است. 1

bسه جمله متوالی دنبالۀ هندسی باشند:  cو   a ،bاگر  (2 ac=2 (b واسطه هندسیaوc  ).است 

به ترتیب سه جمله متوالی از یک دنبالۀ حسابی با قدرنسبت مثبت باشند و   mو   5و   nاگر  مثال:
3
5

برابر جملۀ میانی واسطۀ هندسی بین جمالت قبل و بعد از  

 را بدست آورید.  nوmخودش باشد، 

nدانیم وجه به خواص دنبالۀ حسابی، می با ت d= mو  5+ d=  است، پس:  5−

( )( )

d

( )( ) (m)(n) d d d

d ,d n m


 
= = − + = −

=

 

 ⎯⎯

 
 

= = + = =⎯ − =→ 

2
2

02

3
5 9 5 5 9 25

5

16 4 5 4 9 5 4 1

 

tتوانیم جملۀ سوم را به صورت  می d−6 tو جملۀ هشتم را به صورت   3 d+6  بنویسیم و با توجه به شرط ایجاد واسطۀ هندسی داریم:   2

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

( )( ) ( )

t t t t t d t d

t t d t d t t t d d d t d

= = − +

= − =



 + − − + =

2 2
6 3 8 6 6 6

2 2 2 2
6 6 6 6 6 6 6

3 9 9 3 9 2

3 2 6 6 0
 

 t

d

d



 −

= − = =




= 

−6 2
6

0

12
6

 

 t t d ( ) − == + = + − = −50 6 12 88 7644 12 44 2 

 سواالت منتخب:  
درنسبت دنبالۀ هندسی کدام  اگر جمالت دوم، دو برابر جملۀ چهارم و چهار برابر جملۀ هفتم یک دنبالۀ حسابی به ترتیب سه جملۀ متوالی از یک دنبالۀ هندسی باشند، ق  -1

 است؟  

1  )
4
3

 2  )
3
2

 3  )2 4  )3 ✓ 

ترین  توانند سه جملۀ متوالی از یک دنبالۀ حسابی باشند. بزرگترین این سه عدد چند برابر کوچکدر یک دنبالۀ هندسی، جملۀ دوم، دو برابر جملۀ پنجم و جملۀ هشتم می  -2

 هاست؟ آن

1  )+2 3 2)  +5 2 3 3  )+5 4 3 4  )+7 4 3 ✓ 

 

n  هرابط ntدر یک دنبالۀ حسابی با جمله عمومی   nt t −= +3 tبرقرار است. عبارت   15 t−2 2
9  چند برابر جملۀ هفتم است؟  5

1 )35 2 )40 3 )45 4 )50 
 
 
 

 فرد

 زوج 

است   غیرثابتاست چون دنبالۀ حسابی  غیرقابل قبول    
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 دشوار(  - 27تا  14صفحه  - 1)ریاضی   2پاسخ: گزینه  

 هر تست ماز یک کالس درس! 

 دانیم که: می dو قدرنسبت t1با جمله اول  های حسابیدر دنباله  - 

( )nt t n d= + −1 1 (1 

( )m nt t m n d− = − (2 

tاگر در یک دنبالۀ حسابی   مثال: =1 tو  5 t− =10 5  را به دست آورید.  t20گاه باشد، آن   30

t

d

t t d d

t t d t
=

=

− = = =

= +

 

+ ⎯⎯⎯→ = =1

10 5

5
20 1 206

30 5 30 6

19 5 114 119
 

nبا توجه به رابطۀ   nt t −= +3  های حسابی داریم:  و خواص دنباله   15

 ( )( ) ( )( )

n n
n n n n

t t d
t t t t d d

t t t t d tt t
d

t t t

−
−

− =
−= + −

+

 ⎯⎯⎯⎯= = =

−−
= = = =

⎯

 =

→ 3
3 3

2 2
9 5 9 5 79 5

7 7

3

7
8 5 40

15 15 3 15 5

4 2
8

 

)ق به جای عبارت  شود پس در محاسبات فویک واسطۀ حسابی محسوب می   t9و   t5برای جمالت    t7جایی که از آن )t t+9 )، عبارت  5 )t72  .را قرار دادیم 

 سواالت منتخب 
 برابر مجموع سه جملۀ بعدی آن است. جملۀ ششم کدام است؟    4مجموع سه جمله اول یک دنبالۀ حسابی  -1

 2( 4 ✓( صفر 3 1( 2 - 1( 1

tاگر   ntدر یک دنبالۀ حسابی با جملۀ عمومی  -2 =5 tو  3 t− =2 2
6 4  باله کدام است؟  باشد، قدرنسبت دن  48

1 )2 2 )3 3 )4 ✓ 4 )6 

 
 دایره دارند؟   300کمتر از  ، با توجه به الگوی مقابل، چه تعدادی از اشکال 

1 )21 
2 )22 
3 )23 
4 )24 

 دشوار(  - 27تا  14صفحه  - 1)ریاضی   2پاسخ: گزینه  

 هرتست ماز یک کالس درس!

naدهند و جمله عمومی آن به صورت  ای است که تفاضل جمالت آن تشکیل دنبالۀ حسابی می دنبالۀ درجه دوم، دنباله  -  an bn c= + است. برای بدست   2+

 م: کنیبه صورت زیر عمل می cوbوaآوردن ضرایب 
 اگر دنبالۀ زیر درجه دوم باشد، داریم: 

( )

d
a

a , a , a , a ,...

c a x d


=






= − −

1 2 3 4

1

2 

 
 

توانیم  را بدست آوردیم. همچنین می  bکافی است از یکی از جمالت دنباله استفاده کرده و  cو   a، بعد از مشخص شدن ضرایب bبرای به دست آوردن ضریب 

 را بدست آوریم.  cو bرا به صورت فوق بدست آوریم و با استفاده از دو جملۀ دنباله و حل دستگاه دو معادله دو مجهول، ضرایب   aضریب  

 

 

 

 
 

 

...

 1  2  3 
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 ها، یک دنبالۀ درجه دوم است. دنبالۀ مربوط به تعداد دایره 

 

( )
n

d

, , , ,... t n bn

c

 


=

= + +
 = − − =

2
1

12 23 6 10 15 1
2

3 3 1 1

 

 

 

t از طرفی داریم:   ( ) b( b)= + + = =2
1

3
2

1
3 1 1 1 3

2
 

ntپس   n n= + +21 3
1

2 2
 دهیم:  قرار می  300دایره دارند، جمله عمومی را کمتر از    300است. حال برای آن که مشخص کنیم چه تعدادی از اشکال کمتر از    

 ( )( )

n

nt n n n n

n n n n

n

n



 + +  + + 

+ − 

  

+



 

⎯⎯⎯

 −





→

−

2 2

1

2

1 22

1 3
300 1 300 3 2 600

2 2

3 598 0 26 23 0 26 23 

 دایره دارند.   300شکل کمتر از    22پس  

 سواالت منتخب:  
 است؟   105ها در کدام شکل برابر در الگوی مقابل تعداد مربع -1

  ( دوازدهم 2  ✓( چهاردهم 1

 م ه( هفد4  ( پانزدهم 3

 

 های رنگی کدام است؟  است، تعداد مربع 66های سفید برابر با توجه به الگوی مقابل در شکلی که تعداد مربع -2

1 )66  2 )68 

3 )77    4 )78 ✓ 

 

 

=Aاگر  
− +3 3
3

4 2 1
)باشد، حاصل    )A −

 کدام است؟   91

1  )3 2 2  )32 2 3  )4 4  )8 

 متوسط(  - 67تا  48صفحه  - 1)ریاضی   4پاسخ: گزینه  

 هرتست ماز یک کالس درس!
 کنیم. ومًا از اتحادهای مزدوج و چاق و الغر استفاده می های رادیکالی وجود دارد عم برای گویا کردن مخرج کسرهایی که در آن عبارت  - 

مخرج کسر  مثال:
−3
2

3 1
 را گویا کنید.  

 کنیم: کنیم و صورت و مخرج کسر را در چاق عبارت مخرج ضرب می برای گویا کردن مخرج کسر از اتحاد چاق و الغر استفاده می 

( )

( ) ( )

( ) ( )

+ ++ +
 =

− + + −

+ + + +
= = = + +

−

3 33 3

3 3 3 3 33

3 3 3 3
3 3

2 9 3 12 9 3 1

3 1 9 3 1 3 1

2 9 3 1 2 9 3 1
9 3 1

3 1 2

 

 

 

 

...

3+  4+  

1+  

5+  

1+  
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aچون مخرج کسر به صورت   ab b− +
3 32 )است پس باید از اتحاد چاق و الغر یعنی    23 ) ba b a ab b a

 
+ − + = 


+



3 32 23 3 رای گویا کردن  ب  3

 کنیم: مخرج کسر استفاده می

 

( )

( ) ( )A

++
 = = +

+− + +

= = =−

33
3

3 3 3

99 3 3 8

3 2 13 2 1
2 1

2 14 2 1 2 1

21 2

 

 سواالت منتخب:  

)حاصل عبارت   -1 )
−−

+ −
+

127 1
2 3

4 3
 (99)تجربی خارج کدام است؟  

1  )+1 2 3 ✓ 2  )2 3 3  )+1 3 4  )1 

حاصل عبارت   -2
− +

1

3 2 1
 کدام است؟   ،گویا کردن مخرج از پس 

1  )
− +2 2 6

4
 ✓  2  )

+ −2 2 6
4

 

3  )
− + +2 2 3 6

4
  4  )

+ + −2 2 3 6
4

 

Aاگر  

( )

 
=

6 53 5

11
15

2 3 4

6

باشد، حاصل   
A +10

1
1

 کدام است؟   

1 )2 2  )
1
2

 3  )
1
4

 4  )
3
2

 

 دشوار(  - 67تا  48صفحه  - 1)ریاضی   3پاسخ: گزینه  

 هرتست ماز یک کالس درس!

آوریم و با استفاده از ویژگی  ها را بدست میترین مضرب مشترک فرجه های متفاوت ابتدا کوچکضرب چند رادیکال با فرجه برای ساده کردن حاصل  - 

kmn n kma a
 

= 
 

 نویسیم. می  های مختلف را به صورت یک رادیکال با فرجۀ یکسانضرب چند رادیکال با فرجه ، حاصل

 حاصل عبارت زیر را بدست آورید.  مثال:

 

  =   =   = 

3 6

6 6 6 6 63 2 2 3 2 2 5 23 6

2 3 4

2 3 4 2 3 2 2 3 2 2 3
 

 ها را در هم ضرب کنیم. بنابراین خواهیم داشت:  کنیم تا بتوانیم رادیکال ها را یکسان میدر صورت کسر همۀ فرجه

 

 

A

( ) (

A

( )

) ( )

( ) ( )
A ( )

( ) ( )

A

=

     
= = =


 

 =

= = =

=
+

+

6 5 30 305 2 10 25 12 22 22 33

11 11 11
15 15 15

22 11 1
130 22 10 30 15 10
10

11 11
1

1

5 15

1
100

10
1 1

4

6

3

2 3 2 2 3 2 2 3 3

6 6

6 36 3
3

6

1

6

1

1
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 سواالت منتخب:  

Aاگر   -1 =
3

3

2 4

2 2 2
+−Aباشد، حاصل     کدام است؟   67

1 )1 2 )5/1 3 )2 4 )3 ✓ 

Aاگر   -2
 

=
3 3

6 5

3 3 4

3
)، مقدار  باشد  )A

−
+

1
4  کدام است؟   21

1  )
1
2

 ✓ 2  )
2
3

 3  )
5
2

 4  )
4
5

 

 
xنامعادلۀ  جواب مجموعه  x x−  − + 2 1 1  شامل چند عدد صحیح است؟  5

 ( صفر 4 شمار ( بی3 2( 2 3( 1

 دشوار(  - 93تا  88صفحه  - 1)ریاضی   3پاسخ: گزینه  

 هرتست ماز یک کالس درس!

h(x)برای حل نامعادالت به شکل    f (x) g(x)   کنیم: به صورت زیر عمل می 

fبرای بدست آوردن مجموعۀ جواب نامعادلۀ ( 1 (x) g(x)  :داریم 

f (x) g(x) g(x

a

b

) f (x) g(x) −  +  

fها، مجموعه جواب نامعادلۀ گیری از مجموعۀ جواب آن اشتراک و  bو   aبا تحلیل نامعادالت   (x) g(x) آید. بدست می 

h(x)برای بدست آوردن مجموعه جواب نامعادله  ( 2 f (x)  :داریم 

 
d

f (x) h(x) یا  −

c

h(x) f (x) f (x) h(x)  + 

h(x)ها، مجموعه جواب نامعادلۀ گیری از مجموعه جواب آن و اجتماع dوcبا تحلیل نامعادالت   f (x) آید. بدست می 

h(x)نامعادلۀ  (، پاسخ 2( و )1های )اشتراک مجموعه جواب ( 3 f (x) g(x)   .خواهد بود 

xبرای حل این نامعادله ابتدا باید ریشه داخل قدرمطلق    بندی کنیم.ه زرا با  1−

 x : x x x x x −  − +  −  − 1 2 1 1 5 2 1 2 1 5  (1 

 

u u x

x

x x u x x x

x x x x

 




−  −  −   






−  −  − 

⎯⎯⎯→   ⎯⎯

− 

⎯→

  ⎯  ⎯⎯→

1

1

1
2 1 2 1 0 2 1 0

2

2 1 5 5 2 1 5 2 3 1 3

   

xیابیم در بازۀ  های بدست آمده درمیاز اشتراک جواب  1    .جواب نداریم( )x 

 x : x x x x −  − +   − 1 2 1 1 5 2 1 1 5  (2 

 
x

x x x x


 →−     ⎯⎯⎯ 
12 1 1 2 2 1 1 

x( با بازۀ 2بدست آمده در نامعادلۀ ) پس اشتراک جواب 1،   به صورت( ),− (  2( و )1های )خواهد بود. مجموعه جواب نامعادله از اجتماع مجموعه جواب  1

)آید. پس مجموعه جواب برابر است با  بدست می  ) ( ), ,− = −1  شمار عدد صحیح است.که شامل بی  1

 

 

 

 

 

 همواره برقرار  
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 سواالت منتخب:  

)در بازۀ   -1 )a,b   نمودار تابع با ضابطۀy x= −22 yدر زیرخط   4 x= bواقع است. بیشترین مقدار   2 a−  ( 99)تجربی داخل کدام است؟ 

1 )1 ✓ 2 )2 3 )3 4 )4 

x،  همجموعه جواب نامعادل -2 x− − 3 1  شامل چند عدد صحیح است؟   2

1 )1 2 )2 ✓ 3 )3 4 )4 

 
yشکل مقابل نمودار تابع   f(x)=  دهد، اگر مجموعه جواب نامعادلۀ  و نیمساز ناحیه اول و سوم را نشان میf (x) xf (x)− 2 به صورت    0 a,b− 

aباشد، حاصل   b−   کدام است؟ 

1 )1 -  
2 )2 -  
3 )3 - 
4 )4 - 
 
 
 
 
 

 متوسط(  - 93تا  88صفحه  - 1)ریاضی   4پاسخ: گزینه  

 هرتست ماز یک کالس درس!

yاگر نمودار تابع   -  f (x)=  ای بر حسب را در اختیار داشته باشیم و بخواهیم نامعادله یا معادلهf (x)  :حل کنیم، باید توجه داشته باشیم 

fجواب معادلۀ   (1 =  ها برخورد داشته باشد. xشامل نقاطی است که نمودار با محور   0

fنامعادلۀ  جواب ( 2   ها قرار دارد. xباالتر از محور  fای است که در آن بازه، نمودار شامل بازه 0

fجواب نامعادلۀ  ( 3   ها قرار دارد. xتر از محور پایین  fای است که در آن بازه، نمودار شامل بازه  0

yشکل روبرو نمودار تابع  مثال: f (x)=   است. دامنۀ تابعxf (x)   کدام است؟ 

xfعبارت  (x)  :زیر رادیکال با فرجۀ زوج قرار دارد، پس بایدxf (x) 0 
 

 

                                             x ,  −4 0 

 
 

 

Aبا فرض   f (x) xf (x)=  داریم:   2−
 

( )f (x) xf (x) f (x) f (x) x−  − 2 0 0 

 

 

 

fپس عبارت   (x) xf (x)−2    در بازۀ ,− −2 aاست، پس    منفی  2 = bو2− aو    2= b− =  است.   4−

 

 

 

 

 

x 2- 0 2

− +− +

+ − + −

− + + −

f(x)

f (x) x−

A
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 سواالت منتخب:  
yشکل روبرو نمودار تابع   -1 f (x)=   است، مجموعه جواب نامعادلۀxf (x) 0   کدام است؟ 

1  )[ , ) ( , ]1 5 5 6   

2  ) ( , ) ,−3 0 1 5 

3  ) [ , ) ,01 5 6 

4  )( ) ( ), ,01 5 6 ✓ 

yرو نمودار تابع  شکل روبه -2 f (x)=   است. مجموعه جواب نامعادلۀ
(x )f (x)

x

−


+

1
0

3
 کدام است؟   

1  )( , ]−3 1 

2  )( , )− 2 

3  )( , )− −3 2 ✓ 

4  )[ , )+1 

 

 

xمعادلۀ  هایتعداد و عالمت جواب   x− + − − =2 24 9 4  کدام است؟   3

 ( دو جواب برابر 4 ( دو جواب قرینه 3 ( دو جواب منفی 2 ( دو جواب مثبت 1

 دشوار(  - 24تا  19صفحه  - 2)ریاضی   3پاسخ: گزینه  

 یک کالس درس! هر تست ماز 
 نامیم. معادالت دارای عبارات رادیکالی را معادالت گنگ یا رادیکالی می  - 
ریم. سپس طرفین تساوی را به توان یک  ببکنیم عبارات رادیکالی را یک طرف تساوی برده و سایر عبارات را به طرف دیگر تساوی  در حل معادالت رادیکالی سعی می   - 

 آوریم. های معادله را در صورت وجود بدست می ها حذف شده، سپس ریشه یکال رسانیم تا راد عدد مناسب می 
ها مقایسه کرده یا در معادله صدق دهید، چرا که معمواًل به توان رساندن باعث ایجاد ریشۀ  های بدست آمده را با دامنۀ رادیکال توجه داشته باشید که در نهایت ریشه   - 

 زائد خواهد شد. 

 کنیم.ها را تعیین میعبارات، زیر رادیکال فرجه زوج هستند، قبل از شروع به حل محدودۀ آنچون  

 x x x x x   −     −2 24 0 4 2 2 2  (1 

 x x x x−    −     +2 24 0 4 2 2 2  (2 

 x x x x x   − −   −  −  − 2 2 2 29 4 0 9 4 81 4 77  (3 

x( فقط  3( و )2( و )1از اشتراک جواب ) = xو   2− =  قابل قبول است که باید در معادله امتحان شوند.   2

xقابل قبول    x = + =→ = =2 0 9 3 3 3 2 

xقابل قبول   x= − + = −→ = =2 0 9 3 3 3 2  

 باشد. می  دو جواب قرینهپس معادله فوق دارای  

 سواالت منتخب: 

xتعداد و عالمت جواب معادلۀ   -1 x+ − + =6 2 5  چگونه است؟   1

 ( فقط یک جواب مثبت 2  ✓( فقط یک جواب منفی 1

 ( دو جواب مثبت 4  ( دو جواب مثبت و منفی3

xمعادلۀ   -2 x x x x− + − + − =3 2 2 1  چند جواب دارد؟   0

 3( 4 2( 3 ✓ 1( 2 ( صفر 1

 
 

3-

4-

5 6
x

y

1

2- 2 x

y

1

 یا 
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کند. اگر سرعت دونده متر بیشتر از دومی طی می  4کنند. دونده اول در هر ثانیه  متری دور زمین فوتبال شروع به دویدن می  80دو دونده در یک مسیر   
 متر بر ثانیه باشد، دونده اول دو دور مسیر را چند ثانیه زودتر طی کرده است؟   16دوم 

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

 متوسط( - 24تا  19صفحه  - 2ی )ریاض  1پاسخ: گزینه  

 هر تست ماز یک کالس درس! 

 طی کند، سرعت متوسط آن برابر است با: tرا در مدت زمان  x2تاx1اگر جسمی فاصله   - 

x x x
v

t t

−
= =

2 1 

 شود:  نتایج زیر حاصل می  ،وسطین کردن رابطهاز رابطۀ فوق با طرفین 

x
t

v


= (2  x vt = (1 

 پیماید؟  برابر شود همان مسافت را در چند برابر زمان اولیه می  2پیماید. اگر سرعت خودرو می tدر زمان   vبا سرعت   اخودرویی مسافتی ر  مثال:

x x

v v

t x v t v tx
t

v t x v t v t

t t

 =

=


= =  ⎯⎯⎯⎯⎯→ = 



=

=




1 2

2 1

2 2 1 2 1 2
21 1 2 1 1 1

2 1

1
1

2 2

1
2

 

 د، داریم: نکمی  یر از دومی بیشتر طمت  4اول در هر ثانیه    هبنامیم، چون دوند   v2  رابنامیم و سرعت دوندۀ دوم  v1اگر سرعت دوندۀ اول را  

 

m
v ( )

sm m
v v ( ) v v v ( )

s s

=

 ⎯⎯⎯⎯− = = + = +⎯→ =
2 16

1 2 1 2 14 4 16 4 20 

 متر( برابر است با:    160زمان طی شده توسط دو دونده در دو دور مسیر )

                                                                                                              )

x
: t t (s)

v

x
: t t (s)

v

(s


= = =


= = =



− =



160
8

20
160

10
1

8 2

6

10 

 کند.ثانیه زودتر طی می  2پس دوندۀ اولی دو دور مسیر را  

 سواالت منتخب:  
شود. بهروز به تنهایی در چند ساعت این کار  ساعت این کار انجام می  20کند. اگر هر دو با هم کار کنند، در  فرهاد تایپ میساعت زودتر از   9بهروز یک مجله را به تنهایی    -1

 (98)ریاضی داخل  دهد؟را انجام می

1 )32 2 )33 3 )35 4 )36 ✓ 

کنیم. به محلول حاصل چند کیلوگرم نمک اضافه کنیم  رصد مخلوط مید 14کیلوگرم محلول آب نمک با غلظت  40درصد را با 24کیلوگرم محلول آب نمک با غلظت  10 -2

 درصد برسد؟  20تا غلظت آن به 

1  )2 2  )/3 25 3  )/2 5✓ 4 )75/3 

 
yتابع  باشد. فاصلۀ رأس سهمی به صورت مقابل می gو  fنمودار توابع درجه دوم   f(x) g(x)=  أ مختصات کدام است؟ تا مبد −

1  )15 
2  )4 

3  )17 

4  )3 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دونده اول 

 دونده دوم 
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 دشوار(  - 18تا  11صفحه  - 2)ریاضی   3پاسخ: گزینه  

 درس!هرتست ماز یک کالس 

yهای یک معادلۀ درجه دو باشند، معادلۀ سهمی به صورت  ریشه واگر -  k(x )(x )= − −   خواهد بود و برای بدست آوردنk  یکی از نقاط داده شده از ،
 دهیم. می سهمی را درون آن قرار 

 
 
 
 
 

 معادلۀ سهمی روبرو را بدست آورید.  مثال:
 

( )( )
( )

( )( )

( )( )

,
y k x x k

k

y x x

⎯⎯⎯→



→

= − − = − −

=

= − −

01
2 5 1 0 2 0 5

1
10

1
2 5

10

 

 

yهای تابع درجه دوم  ابتدا ریشه  f (x) g(x)=  اند، پس:  متقاطع  3و    -1های  در دو نقطه با طول   gو    fکنیم، از آن جایی که نمودار دو تابع  را تعیین می  −
 y f (x) g(x) f (x) g(x) x , x= − == − = = 1 30 

yس معادلۀ منحنی  پ f (x) g(x)= )را به صورت   − )( )y k x x= + −1 xگیریم و با قرار دادن  در نظر می   3 =  در آن داریم:    0

 

( )( ) ( )( )

( )( )

x

g(

f ( )

x
s

)

s

y f (x) g(x) k x x f ( ) g( ) k

k k y x x

b ( )
y x

)
yx x

a (

=

=

=−

=

⎯⎯⎯→

⎯⎯⎯⎯→

= − = + − − = + −

− − = − = = + −

− − −
 −=

 

 ⎯⎯ → == − − = ⎯=

1

0

1

2
0

2

0

4

1 3 0 0 0 1 0 3

2 1 3 1 1 3

2
2 3 1

2 2 1

 

) پس فاصله رأس سهمی تا مبدأ برابر است با:   ) ( )OS = − + − − =
2 2 171 0 4 0 

 سواالت منتخب:  

yمساحت مثلثی که از اتصال نقاط برخورد سهمی به معادلۀ   -1 x x= − − +22 2  کدام است؟   ،شودبا محورهای مختصات ایجاد می 4

1 )3 2 )4 3 )6 ✓ 4 )8 

xخط   به اگر سهمی مقابل نسبت  -2 =  متقارن باشد، عرض رأس سهمی چقدر است؟  2

1 )6 - 

2 )7 - 

3 )8 - 

4 )9- ✓ 

 

xهای معادلۀ درجۀ دوم  ریشه واگر   x− + =2 4 2 د، حاصل عبارت  نباش 0
 +

+
  +

2

2
22

3 2
 کدام است؟  

1  )
11
3

 2  )
13
3

 3  )
13
6

 4  )
11
6

 

 
 
 
 

 

 yدر معادله
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 متوسط( - 18تا  11صفحه  - 2)ریاضی   4پاسخ: گزینه  

 هرتست ماز یک کالس درس!

شود، برای حل این  خواسته می  و شود و حاصل یک عبارت نامتقارن برحسب  های معادلۀ درجۀ دوم داده می به عنوان ریشه  ودر بعضی از سواالت،  - 

در معادلۀ درجۀ دوم داده شده، به دو معادله برحسب وکنند، بنابراین با جایگذاری  های معادله در آن صدق می سواالت باید به این نکته توجه کرد که ریشه 

 توانیم حاصل آن عبارت را بدست آوریم. ها برحسب عبارت داده شده در سوال، می رسیم و با مرتب کردن این معادله میو

xتوانیم معادله را به صورت  می x+ =2 2  دهیم. ها را در معادله قرار میهای معادله هستند، آن ریشه  وجایی که  بازنویسی کرده و از آن  4

 
x

x

=   + =   +   
+ = + =

 

→


→  +=   + = 
+ =

2 2

22

2 4 2 2 4
6

2
32

4 1
342 24

11
3

 

 سواالت منتخب:  

xهای معادلۀ درجۀ دوم  ریشه x2وx1اگر   -1 x− − =2 5 x)باشند، حاصل   0 )(x )− −2 2
1 25  کدام است؟   5

1 )3 2 )2 - 3 )4 4 )5- ✓ 

xهای معادلۀ درجۀ دوم  ریشهواگر  -2 x+ + =2 6 4 باشند، مقدار   0 − +2 6  کدام است؟  5

1 )32 2 )37 ✓ 3 )42 4 )53 

 

xهای معادلۀ ریشه cosو   sinاگر   mx m+ + − =22 1 sinد، حاصل  نباش 0 2   کدام است؟ 

1  )
3
2

 2  )
2
2

 3  )
1
3

 4  )−1 

 دشوار(  - 18تا  11صفحه  - 2)ریاضی   4 پاسخ: گزینه 

 هرتست ماز یک کالس درس!

معادلۀ PوSای برحسب  بایست با استفاده از روابط مثلثاتی، رابطه شوند، میهای معادلۀ درجه دوم داده می در برخی از سواالت که توابع مثلثاتی به عنوان ریشه  - 
 درجه دوم پیدا کرده و مجهوالت مدنظر را محاسبه کنیم. 

xهای معادلۀ ریشه  cotوtanر اگ مثال: mx m− + −2 2 tanباشند، حاصل   1 cot +    کدام است؟ 

oS

P

m
m tan c t

m
tan cot

−
= − = = + 

−
= =  

2
2

1

1
1

 

tanهمچنین میدانیم حاصل  cot   است، پس:  1برابر 
m tan cot m tan cot m− =   =   +  = =1 2 2 4 

xمعادلۀ    Pو    Sابتدا   mx m+ + − =22 1  های معادله هستند، داریم:  ریشه  cosوsinکنیم و از آن جایی که را محاسبه می   0

 PS
m m

sin cos sin cos
−

= +  = − = =  
1

2 2
 

sinدانیم مچنین میه cos +  =2 2 )و با استفاده از اتحاد    1 )a b a b ab+ = + −
22 2  داریم:   2

 

( )sin cos sin cos sin cos S P

mm m m
( ) ( ) m

m
m m

 


   



+  = 

=


+  −   = − = 

=−
− − = −

=
+ = −

22 2 2

2
2 2

1 2 1 2 1

01
2 1 1 1 4

4
0

2 2 4

 

 
m

sin sin cos ( ) m −
−

 =   = − − == 0 1 1
1

2 2 2 1
2

 

m = sin  نقابل قبول نیست چون به ازای آ  4  =2 −sinدانیم که همواره  خواهد شد و می  3   +1 2  است.  1
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 سواالت منتخب:  

xدر معادله درجۀ دوم   -1 ax+ + =22 9  مجموع دو ریشۀ مثبت کدام است؟  ، یک ریشه دو برابر ریشۀ دیگر است 0

1  )/3 5 2  )4 3  )/4 5 ✓ 4  )5 

xاگر   -2 tan a=1وx cot a=2 های معادلۀ  ریشهx x m− + − =22 5 3  کدام است؟  mباشند، مقدار   0

1 )2 2 )6 3 )5 ✓ 4 )3 

 
f، نمودار تابع mبه ازای چند مقدار صحیح از   (x) x mx m= − + + −2  کند؟  ، فقط از ناحیۀ دوم مختصات عبور نمی3

 mمقدار ( هیچ4 3( 3 2( 2 1( 1

 متوسط( - 18تا  11صفحه  - 2)ریاضی   1پاسخ: گزینه  

 هر تست ماز یک کالس درس! 
 : داریمبرای آن که نمودار سهمی فقط از یک ناحیۀ خاص مختصات عبور نکند،  - 
a,          فقط از ناحیۀ اول عبور نکند:  ( 1 ,P ,S    00 0 0 
a,      فقط از ناحیۀ دوم عبور نکند:  (2 , P ,S    0 0 0 0  

a,       فقط از ناحیۀ سوم عبور نکند:  ( 3 , P ,S    0 0 0 0    

a,        فقط از ناحیۀ چهارم عبور نکند:  ( 4 ,P ,S    0 0 0 0 

fبرای آن که نمودار سهمی به معادلۀ   (x) x mx m= − + + −2  د:  یفقط از ناحیۀ دوم مختصات عبور نکند با  3
 a , ,P ,S   0 0 0 0 

 a  −0 1 0  (1 

 (m) ( )(m ) m m (m )(m ) = − − −  + −  +  −2 24 1 3 0 4 12 0 6 2 0 (2 

 m  mیا2  −6 

 
m

P m m
−

=  −  
−


3

0 3 0 3
1

  (3 

 S
m

m
−

=  
−

0 0
1

  (4 

mداریم:  (  4( و )3(، )2(، )1)های  جواب   با گرفتن اشتراک از مجموعه  2 3 

)تنها مقدار صحیح در بازه   , ]2 3  ،m =  است.   3

 سواالت منتخب:  

xمعادلۀ درجه دوم   -1 mx m+ + + =22 6  ( 99)تجربی خارج کدام است؟  mدارای دو ریشۀ مثبت است. بازۀ مقادیر   0

1  )( ),−4 0 2  )( ),− −4 2 3  )( ),−6 0 4  )( ),− −6 4  ✓ 

)سهمی به معادلۀ   mبه ازای کدام مجموعه مقادیر   -2 ) ( )y m x m x= − + − −21 2 3  ( 89خارج  ریاضی) هاست؟ xهمواره پایین محور   1

1  )m 1 5 2  )m 2 5 ✓ 3  )m 2 4 4  )m 2 6 

 
 چه تعداد از متغیرهای زیر، کمی از نوع پیوسته هستند؟   

مقیاس ارزیابی تحصیلی  -دمای هوای داخل یک کالس  -گروه خونی افراد -نمرۀ آخرین آزمون  -رتبه کنکور -رنگ چشم افراد -تندی حرکت خودرو

 مدت زمان پاسخگویی به سواالت امتحان  -میزان تحصیالت یک فرد -عالی()ضعیف، خوب، 

1 )2 2 )3 3 )4 4 )5 
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 متوسط(  - 170تا  152صفحه  - 1ریاضی )  3پاسخ: گزینه  

 هر تست ماز یک کالس درس! 
یرهایی مانند جمعیت یک شهر، وزن، فشار هوا و قد و ... از نوع  شوند. مثاًل متغ گیری بودن یا نبودن به دو نوع کمی و کیفی تقسیم می متغیرها براساس قابل اندازه  - 

شوند. اما متغیرهایی مانند گروه خونی، رنگ چشم، بوی غذا و ... متغیرهایی از نوع کیفی هستند چون با گیری بوده و با عدد گزارش می کمی هستند چون قابل اندازه 
 شوند. عدد گزارش نمی 

 شوند: بندی می و متغیرهای کیفی نیز به دو نوع ترتیبی و اسمی طبقه پیوسته و گسسته  متغیرهای کمی، خود به دو نوع
 
 

 متغیرهای کمی
 
 
 
 
 

 هستند:   کیفیمتغیرهای زیر از نوع  

 میزان تحصیالت یک فرد  -مقیاس ارزیابی تحصیلی )ضعیف، خوب، عالی(  -گروه خونی افراد  -رنگ چشم افراد

 هستند:  پیوسته  از نوع    کمیمتغیرهای زیر  

 الت امتحانامدت زمان پاسخگویی به سو  -داخل یک کالسدمای هوای    -نمرۀ آخرین آزمون  -تندی حرکت خودرو

 هستند:    گسستهاز نوع    کمیمتغیرهای زیر  

 رتبه کنکور

 سواالت منتخب:  
 میزان آالیندگی هوا، کدام نوع متغیر است؟   -1

 ( کیفی ترتیبی4 ( کیفی اسمی 3 ✓( کمی پیوسته 2 ( کمی گسسته 1

 اوت است؟  نوع کدام یک از متغیرهای زیر با بقیه متف -2

 ( درجه سربازان 4 ✓( وضعیت تاهل 3 ( مراحل رشد 2 ( مراحل تحصیلی 1

 
 گاه میانگین آنها کدام است؟  باشد، آن 28های مقابل برابر اگر میانۀ داده 

1  )/28 1 
2  )28 
3  )/27 8 
4  )/27 9 

 دشوار(  - 163تا  153صفحه  - 2)ریاضی    4پاسخ: گزینه  

 هرتست ماز یک کالس درس!

ها زوج باشد ها فرد باشد، دادۀ وسط، میانه خواهد بود و اگر تعداد داده نامند. اگر تعداد داده میانه معیاری از متوسط جامعه است که آن را دادۀ وسط نیز می  - 
 میانگین دو دادۀ وسط میانه خواهد بود.

 های آماری زیر را بیابید: میانۀ داده  مثال:
,میانه 11= , , , 3 8 1115 29 (1 

+
= =
27 33

30
2

,میانه    , , , , 17 23 27 33 40 45 (2 

xها برابر با از آن جایی که تعداد داده +6 شود چرا  واقع می  27و    29است پس قطعاً میانه، بین دو عدد    28برابر با  نیز  قطعاً عددی زوج است و مقدار میانه    و  8

 که 

 +
= 8

29 2
2

2
7 

 دانیم تعداد اعضای قبل از میانه با تعداد اعضای بعد از آن برابر است، پس داریم:  همچنین می

( ) ( ) ( ) ( )x x x x x x= − + + =+ = + 26 3 3 1 1 4 2 

 هاداده 25 27 29 31
x +1 x +3 1 x3 x−6 تعداد 

و را نیز اختیار کند. به عنوان مثال اگر  و را اختیار کند، تمامی مقادیر بین  پیوسته: متغیر کمیای است که هرگاه دو مقدار 

و باشد، هر عددی بین آن را نیز میتوان به عنوان قد یک شخص گزارش کرد.   قد دو نفر 
 

شود. مثاًل تعداد مسافران یک اتوبوس یک متغیر کمی گسسته هر متغیر کمی که پیوسته نباشد، گسسته محسوب میگسسته: 

نفر یا  نفر اعالم کرد.  است چون نمیتوان تعداد آن را 
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 کنیم: ها اضافه میبه آن   در آخرکنیم و  میکم  لیۀ اعضا  واحد از ک  25حال برای راحتی محاسبۀ میانگین  

 

x

x

/

/
 +  

=

+  +
− =



= =

27 9

0 4 2 6 4 7 6 3 58
25

20 2
9

0
2

 

 سواالت منتخب:  
 آید؟  است، اگر میانگین این اعداد از میانه کم شود، چه عددی بدست می 147عدد متوالی برابر  7مجموع  -1

 ✓( صفر 4 - 7( 3 7( 2 21( 1

fهای  باشد، میانه داده  27برابر  aوbوcو dوeوfهای  اگر میانۀ داده -2 −2 e−2و11 a......و و11 −2  کدام است؟   11

1 )43 ✓ 2 )42 3 )44 4 )45 

 

به آنها اضافه   24و    12های  ها حذف کرده و دادهرا از میان داده  21و    15های  است. اگر داده  4/0و    64داده آماری به ترتیب    20تغییرات  واریانس و ضریب   
 شود؟ های جدید چه مقدار اضافه میکنیم. به واریانس داده

1  )/4 5 2  )/3 3 3  )/2 7 4  )/5 4 

 دشوار(  - 163تا  153صفحه  - 2)ریاضی   3پاسخ: گزینه  

 هرتست ماز یک کالس درس!

nxهای آماری میانگین داده  -  , x , x ,..., x1 2  . دهیمنشان می xشود و آن را با  از رابطۀ زیر محاسبه می  3

n

i
n i

x
x x x ... x

n n
x =+ + + +
= =


1 2 3 1 

nxهای آماری  واریانس داده  -  , x ,..., x1  دهیم. نشان می 2شود و  آن را با از رابطۀ زیر محاسبه می  xبا میانگین   2

( ) ( ) ( )
( )

n

i
n i

x x
x x x x ... x x

n n

=

−
− + − + + −

 = =


2

2 2 2
1 22 1 

 دهیم و حاصل آن برابر است با جذر واریانس. نشان می انحراف معیار را با   - 
 شود.دهیم و مقدار آن از رابطۀ زیر محاسبه می نشان می  cvبا   را ضریب تغییرات - 

cv
x

=


 

 های اولیه داریم:  برای محاسبۀ میانگین داده 

 
c

/
v x

x cv

 =  = =


=






== =

2

0

64

8
0

6

4

4

2

8
 

)های حذف شده  میانگین داده   نوچ )های اضافه شده  است و میانگین داده   18برابر    2115,( ),12  کند و داریم: است، پس میانگین تغییری نمی  18نیز برابر    24

 x = xقدیم20  جدید =

 
( )

( )
i

i
i

i

x x

x x
n

=

=

 = 

−

= −




20

2

2
20

21

1

220

( )
n

i
i

x x

n

=

−

 =


2

2 1 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )i
i

x x

=

+



− − − − − − + −

=


20

2 2 2 2 2

12
21 20 15 20 24 20 12 20

20
   

 / +2 2 7+ =
54
20

 − − + +
= =  2

2
2 20 1 25 16 64

20
 

2/جدید به میزان    هایداده   پس  واریانس  شود.زیاد می  7

 هاداده 0 2 4 6

 تعداد 4 6 7 3
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 سواالت منتخب:  
+eهای  برابر صفر باشد، واریانس داده aوe،d،c،bهای  اگر واریانس داده -1 3 ،d+2  ،c+1 ،bوa  کدام است؟  1−

 4( 4 ✓ 2( 3 2(  2 ( صفر 1

 ها کدام است؟  است. واریانس آن 12ها و مجموع آن 10دادۀ آماری  6میانگین مربعات   -2

1 )4 2  )6 3 )2 4 )6 ✓ 

 
داده  میانگین  nxهای  اگر  , x , ..., x+ + +1 22 1 2 1 2 داده  11برابر    1 واریانس  nxهای  و  ,x , ..., x− − −1 23 3 تغیی  9برابر    3 ضریب  دادهباشد،  های  رات 

nx , x , ..., x− − −1 23 1 3 1 3  کدام است؟  1

1  )
3
14

 2  )
9
14

 3  )
3
15

 4  )
9
15

 

 دشوار(  - 163تا  153صفحه  - 2)ریاضی   2پاسخ: گزینه  

 هرتست ماز یک کالس درس!

nxهای آماری  انحراف معیار داده واریانس و  2میانگین، xاگر   -  , x ,..., x1 های باشد مقدار میانگین، واریانس و انحراف معیار داده  2

nax b,ax b,ax b+ + +1  شود:  به صورت زیر محاسبه می  2

ax b=  میانگین  +

a= 2  واریانس 2
a=   انحراف معیار 

nxهای  اگر میانگین داده  , x ,..., x1  فرض کنیم، داریم:   xرا برابر    2
 xx + ==  52 1 11 

می دادهدانیم  همچنین  تمامی  کنیماگر  تفریق  یا  جمع  ثابت  مقدار  با  را  بنابراین  ها  ندارد،  معیار  انحراف  و  واریانس  مقدار  روی  تاثیری  داده ،  های  واریانس 

nx ,x ,..., x1 nxهای  با واریانس داده   2 , x ,..., x− − −1 23 3 nxهای  است پس واریانس و انحراف معیار داده   برابر  3 ,x ,..., x1  برابر است با:    2

  = =2 9 3 
ixهای  حال ضریب تغییرات داده  −3  آوریم:  را بدست می  1

 
ixcv

x
−

 
= = =

−  −
3 1

9
14

3 3 3
3 1 3 5 1

 

 سواالت منتخب:  
های  های جدید چند برابر دادههای جدید حاصل شود. ضریب تغییرات دادهکنیم تا دادهواحد اضافه می 3ها ، به دو برابر هر یک از داده12دادۀ آماری با میانگین  150در  -1

 قبلی است؟  

1  )
7
9

 2  )
5
6

 3  )
7
8

 4  )
8
9

 ✓ 

داده  -2 میانگین  nxهای  اگر  , x ,..., x− − −1 21 1 داده  1 واریانس  nxهای  و  , x ,..., x+ + +1 22 2 داده  9برابر    2 تغییرات  ضریب  های  باشد، 

nx , x ,..., x+ + +1 22 5 2 5 2  کدام است؟  5

1  )/0 24 ✓ 2  )/0 32 3  )/0 4 4  )/0 5 
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 تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ کدام گزینه، برای   -146
اندازه از نوع دیگر،  اصلی تشکیل شده است. در نوعی رگ خونی که .................. برخالف رگی هم ۀهای خونی انسان از سه الیدو نوع از رگ ۀ»دیوار

 طور حتم ..................« به

 های کشسان )االستیک( زیادی وجود دارد. صاف، رشته ۀ ماهیچ های عمقی هر اندام قرار گرفته است ـ همراه( معموالً در قسمت۱
 شود. تر و بیشتر است و حجم بیشتری از خون در آن جا میداخلی گسترده ۀشود ـ حفر( در برش عرضی بیشتر گِرد دیده می۲
 کند. رگ را تحمل می ۀنازک و دارای مقاومت کم، نیروی وارد شده به دیوار  ۀ آن در نبود خون بسته است ـ دیوار ۀ ( دهان ۳
   طول رگ ندارد.جریان خون در  ۀادام فشار خونی نقشی در انجامد ـ  ( افزایش فشار در آن به خیز )اِدِم( می۴

 ـ سخت ـ مقایسه ـ مفهومی(  ۱۰۰۴)  ۳پاسخ: گزینه  

 های عمقی هر اندام قرار گرفته است = سرخرگ نوعی رگ خونی که معمواًل در قسمت  

 شود = سرخرگ خونی که در برش عرضی بیشتر ِگرد دیده می نوعی رگ  

 آن در نبود خون بسته است = سیاهرگ   ۀنوعی رگ خونی که دهان 

 انجامد = سیاهرگ  نوعی رگ خونی که افزایش فشار در آن به خیز )ِاِدم( می  

 ۀ ها از سه الیها و سیاهرگ سرخرگ   ۀهم  ۀوجود دارد. دیوارای مرتبط به هم  در دستگاه گردش خون، سه نوع رگ )سرخرگ، مویرگ و سیاهرگ( در شبکه

 اصلی تشکیل شده است.  
 و سیاهرگ  مقایسه سرخرگ 

 سرخرگ  سیاهرگ  نوع رگ 

 الیۀ داخلی 
 بافت پوششی سنگفرشی که در زیر آن غشای پایه قرار دارد 

 ـ کبوتری را شکل دهد. ممکن است دریچۀ النه 

 الیۀ میانی 
 های کشسان )االستیک( زیاد رشته ماهیچۀ صاف + 

 دارای ضخامت بیشتر نسبت به سیاهرگ  دارای ضخامت کمتر نسبت به سرخرگ 

 الیۀ خارجی 
 بافت پیوندی 

 دارای ضخامت بیشتر نسبت به سیاهرگ  دارای ضخامت کمتر نسبت به سرخرگ 
 تر( ای و پیوندی ضخیم دلیل الیۀ ماهیچه زیاد )به  کم تحمل فشار 

ـ  برش عرضی شکل در   شودبیشتر ِگرد دیده می  ــــ
 ترتر و کمکوچک تر و بیشتر گسترده  حفرۀ داخلی 

 زیاد  کم مقاومت دیواره 

 کم زیاد  گنجایش خون 

 ندارد  های دست و پا در سیاهرگ  کبوتری دریچۀ النه 
 دور کردن خون از قلب  کردن خون به قلب نزدیک  وظیفه 

 هامهای عمقی اندا بیشتر قسمت  هاهای سطحی اندام بیشتر قسمت  محل قرارگیری 

 ها:گزینه   ۀبررسی هم 

های کشسان )االستیک( زیادی وجود دارد. دقت داشته باشید که ای صاف است که همراه آن، رشتهمیانی، ماهیچه ۀ ها، الیها و سیاهرگسرخرگ  ۀ( در هم۱

 ها در سرخرگ بیشتر از سیاهرگ است.  های کشسان زیاد است اما مقدار این رشتهدر سیاهرگ نیز میزان رشته 

ها  (. سیاهرگ ۲ ۀتر و بیشتر است )نادرستی گزینآنها گسترده  داخلی ۀتر دارند و حفرای نازک خود، دیواره  ۀاندازای هم هها نسبت به سرخرگ( سیاهرگ ۳و  ۲

 (. ۳  ۀتوانند بیشتر حجم خون را در خود جای دهند )درستی گزینای با مقاومت کمتر، می با داشتن فضای داخلی وسیع و دیواره

های  ها است و عامل حرکت خون در رگها یا سرخرگ بطن  ۀشود و ناشی از انقباض دیوار رگ وارد می  ۀسوی خون بر دیوار( فشار خون، نیرویی است که از ۴

 شود.  جریان خون می   ۀفشار سرخرگی باعث ادام  ۀها نیز باقیماندبدن است. دقت داشته باشید که در سیاهرگ 

 
 دار، صحیح است؟ اندام دارای نقش اساسی در حفظ تعادل آب و دفع مواد زائد نیتروژن ۀکدام عبارت، دربار  -147

 ای قرار دارد.  مویرگی دورِلوله ۀگرداند، در مجاورت شبکای که مواد مفید خود را به محیط داخلی برمی( هر لوله۱
 ای واحدهای عملکردی، خون غنی از اکسیژن جریان دارد.  های ضخیم بخش لولهقسمت  ۀهای اطراف هم ( در مویرگ۲
 دهد.  انجام نیست، مقدار مواد دفعی را افزایش میهایی از گُردیزه قابلای از تشکیل مایع دفعی که در بخش( هر مرحله۳
 تری دارد. رگ خونی ورودی به اندام، مواد دفعی کم کند، نسبت به( هر ساختاری که مایع حامل مواد دفعی را از اندام خارج می۴

 ـ سخت ـ قید ـ مفهومی ـ نکات شکل(  ۱۰۰۵)  ۴پاسخ: گزینه  

 دار، از جمله وظایف کلیه هستند.  ها و نیز دفع مواد سمی و مواد زائد نیتروژن ایستایی نقش اساسی دارند. حفظ تعادل آب، اسید ـ باز، یونها در همکلیه
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 ها:گزینه   ۀبررسی هم 

ای، دوباره جذب و به این ترتیب به  های دورِلوله گردند. این مواد از طریق مویرگ اند، دوباره به خون بازمی( در فرایند بازجذب، مواد مفیدی که تراوش شده ۱

ای قرار  مویرگی دورِلوله ۀکننده، شبکجمع شود اما در مجاورت مجرای کننده نیز بازجذب انجام می شوند. دقت داشته باشید که در مجرای جمع خون وارد می 

 ندارد.  
 (۵۱۰ـ  ۰۵) های مویرگی مرتبط با نفرون )ُگردیزه( شبکه  نامه: شکل 

 

 سرخرگ آوران نسبت به سرخرگ وابران، قطر بیشتری دارد.  •

 شود. خورده نزدیک و دور و همچنین بخش باالروی هنله مشاهده می های پیچ انشعابات سرخرگ وابران در اطراف لوله  •

 روی هنله، انشعابات سرخرگ وابران وجود ندارد و اولین انشعاب از سیاهرگ کلیه، در اطراف  در اطراف بخش پایین  •

 شود. روی هنله تشکیل میبخش پایین         

 های نفرون، سرخرگ دارای خون روشن وجود دارد.  روی هنله، در مجاورت سایر بخش جز بخش پایین به  •

 باشد. جهت جریان مواد در لوله هنله با جریان خون در رگ مجاور آن برعکس می  •

 کننده، هیچ رگ خونی وجود ندارد.  در مجاورت مجرای جمع  •

دور و نزدیک و قوس هنله هستند. قسمت انتهایی بخش    ۀخورد های پیچ ها شامل لوله ای نفرونهای لولههستند و بخش ها  ها واحدهای عملکردی کلیه( نفرون ۲

های نفرون، ضخامت بیشتری دارند. همانطور که در شکل کتاب درسی  روی هنله و قسمت ابتدایی بخش باالروی هنله، ضخامت کمی دارند و سایر قسمت پایین 

 ی خون تیره است.  راروی هنله، انشعابی از سیاهرگ کلیه قرار دارد که دارت بخش پایینمشخص است، در مجاو
 ( ۵۱۰ـ  ۰۴) کننده نفرون )ُگردیزه( و مجرای جمع  نامه: شکل 

 
 شکل هستند.  ایهای نفرون، لوله ابتدای نفرون، ساختاری شبیه به قیف دارد و سایر بخش  •
 های میانی لوله هنله، ضخامت بیشتری دارند.  قسمت ابتدایی و انتهایی لوله هنله نسبت به قسمت  •
 ضخامت قسمت ابتدایی لوله هنله بیشتر از ضخامت قسمت انتهایی آن است.  •
 ها را دریافت کند و به بیش از یک نفرون متصل است. تواند محتویات نفرون های مختلف خود می قسمت  کننده در هر مجرای جمع  •
 خورده دور است. خورده نزدیک بیشتر از لوله پیچ خوردگی لوله پیچ میزان پیچ  •
 

های بعدی  شود و بازجذب و ترشح در بخش تراوش، بازجذب و ترشح است. تراوش فقط در کپسول بومن انجام می  ۀ( فرایند تشکیل ادرار، شامل سه مرحل۳

کند. در تراوش و ترشح، مقدار مواد دفعی در نفرون  فرایند تشکیل ادرار صدق می   ۀهر سه مرحل   ۀشوند. بنابراین، قسمت اول این گزینه دربارنفرون انجام می 

 گردند.  در بازجذب، مواد مفید درون نفرون به خون برمی   یابد اماافزایش می 

شوند و  ها طی فرایند تشکیل ادرار، وارد ترکیب ادرار میکند که بخشی از آن( سرخرگ کلیه که رگ خونی ورودی به کلیه است، مواد دفعی را وارد کلیه می۴

 زان مواد دفعی در سرخرگ کلیه بیشتر از میزنای و سیاهرگ کلیه است.  مانند. بنابراین، میبخشی از مواد دفعی نیز در جریان خون باقی می

 
 کند؟ طور صحیحی تکمیل میچند مورد، عبارت زیر را به  -148

 .«بخشدتواند با ..................، وضعیت سالمت خود را بهبود »فردی که ..................، می

 دار های گلوتنـ مصرف فراورده با اختالالت رشد ناشی از سوءتغذیه مواجه است -الف

 نوعی حساسیت غذایی، باعث آسیب ریزپرزهایش شده است ـ عدم مصرف نان  -ب

 های گیاهی در آن، عوارض چاقی بروز پیدا کرده است ـ مصرف گروهی از شیره -ج

 شود ـ مصرف چغندر قرمزدرستی انجام نمیاش، بهفرایندهای مغزی -د

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ـ سخت ـ چندموردی ـ ترکیبی ـ مفهومی(  ۱۰۰۶)  ۴گزینه   پاسخ:  

 هر چهار مورد این سؤال، صحیح است.  

 موارد:  ۀبررسی هم 

تواند به بهبود وضعیت سالمتی افرادی که اختالالت رشد ناشی از سوءتغذیه دارند، کمک  دار میهای گلوتن الف( گلوتِن نوعی پروتئین است و مصرف فراورده 

 کند.  

تونه دالیل مختلفی داشته باشه. مثاًل در  شه. این اختالل رشد، می می دلیل سوءتغذیه داره که باعث کاهش دسترسی به مواد مغذی موردنیاز فرد  ما یه فردی داریم که اختالالت رشد به
باریک، منجر به کاهش جذب مواد مغذی و اختالالت رشد میشه. اما این سوءتغذیه و اختالل   ۀخونیم که در افرادی که سلیاک دارند، آسیب دیدن پرزها و ریزپرزهای رودکتاب درسی می 

تونه به سالمت این فرد کمک کنه. اما اگه بیماری فرد سلیاک باشه، دیگه مصرف گلوتن برای فرد مضر هست. ای باشه. پس مصرف مواد پروتئینی، می ه تونه ناشی از دالیل دیگرشد می
 تواند« در صورت سؤال که هست؟حواستون به »می 
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و  گلوتن، در بذر گندم و جو وجود دارد  شود.  ن، سلیاک گفته می شود، ناشی از گلوتِن است و به آهایی که منجر به آسیب ریزپرزها می ب( یکی از بیماری 

 های غذایی دارای گندم و جو )مثل نان( اجتناب کنند.  بنابراین، افرادی که به بیماری سلیاک مبتال هستند، باید از مصرف فراورده 

 محل ذخیره  ساز ذخیرۀ غذایی پیش ماهیت ذخیرۀ غذایی  ذخیرۀ غذایی  گیاه

 نشادیسه  گلوکز ساکارید پلی نشاسته  زمینی سیب

 واکوئول  آمینواسید  پروتئین گلوتن گندم و جو 

 سـازد. رویان غالت هنگام رویش دانه، مقدار فراوانی هورمون جیبرلیـن می  [۱یازدهم: گفتار   ۹ترکیب ]فصل  

 هایسبب تولید و رها شدن آنزیم گذارد و دار( اثر می ترین الیۀ آندوسپرم )الیۀ گلوتن این هورمون بر خارجی 
 کننـد. نشاسـته، یکی  ها و ذخایر آندوسپرم را تجزیه می ها، دیوارۀ یاخته شود. این آنزیم گوارشی در دانه می   

 شود. از این ذخایر است که بر اثر آنزیم آمیالز به گلوکز تجزیه می 
 

  ۀ ها، سکتشدن سرخرگ ، انواعی از سرطان، تنگ۲هایی مانند دیابت نوع  احتمال ابتال به بیماری اندازد و عوارضی دارد؛  ج( چاقی سالمت فرد را به خطر می 

توانند در  شوند و بنابراین، می های گیاهی وجود دارند، برای تولید داروهای ضد سرطان استفاده می دهد. آلکالوئیدها که در شیرابهقلبی و مغزی را افزایش می

 ز چاقی مصرف شوند.  های ناشی ادرمان سرطان 

های دیگر بدن نقش  دیسه، پاداُکسنده هستند. ترکیبات پاداُکسنده، در پیشگیری از سرطان و نیز بهبود کارکرد مغز و اندام د( ترکیبات رنگی در واکوئول و رنگ 

 هبود کارکرد مغز کمک کند.  تواند به بمی  کهآنتوسیانین وجود دارد    ۀچغندر قرمز نیز رنگیز   ۀهای ریشدارند. در واکوئول یاخته
 انواع ترکیبات رنگی در گیاهان 

 آنتوسیانین  کاروتنوئید  کلروفیل )سبزینه(  نوع مادۀ رنگی 
 متغیر  است. کاروتن نارنجی   سبز رنگ

 محل قرار گیری 
سبزدیسه )مقدار  

 فراوان( 
 واکوئول  دیسه  سبزدیسه )کم( + رنگ 

 نقش 
رنگیزۀ اصلی در  

 فتوسنتز 

ـ فعالیت ۲مشارکت در فتوسنتز، ـ ۱
های پاییزی و ـ ایجاد رنگ برگ ۳اکسیدانی، آنتی 

 ریشۀ هویج 

 ـ ایجاد رنگ ۱
 اکسیدانی ـ فعالیت آنتی ۲

    شرکت در فتوسنتز 
    نی اکسیدافعالیت آنتی 

    های مختلف pHتغییر رنگ در 
    شدن در فصل پاییزتجزیه 

 مثال
برگ و ساقۀ سبز  

 گیاهان
های پاییزی، ریشۀ هویج + برگ و ساقۀ برگ 

 گیاهان
ریشۀ چغندر قرمز، کلم بنفش و 

 هایی مانند پرتقال توسرخ میوه 
 باشد. فرنگی رسیده نیز ترکیب رنگی قرمز رنگ وجود دارد که پادُاکسنده می گوجه در ریشۀ روناس و میوۀ  
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 ه ..................«توان گفت ک طور حتم در ارتباط با گردش مواد در بدن می»در جانوری که اسکلت .................. است، برخالف جانوری که ..................، به

 وجود ندارد.   در بدن جایی مواد گیری آن ـ دو طناب عصبی موازی دارد ـ مایعی برای جابه( در اثر تجمع مایع در بدن، عامل شکل۱
 آبششی دارد ـ قلب در سطح پشتی بدن قرار گرفته است. ۀ بدن جانور ـ تعدادی کمان آبششی متصل به رشت ۀ ( عامل محدودیت انداز۲
 ورودی و خروجی قلب، نوعی دریچه وجود دارد.  ۀمتصل به روده دارد ـ بین حفر دارمواد نیتروژن دفع ۀترین نوعی بافت پیوندی ـ سامان( دارای محکم۳
 شود.ای حفظ میرودهراستایستایی مایع در گردش با کمک غدد غضروف ـ تنفس ششی برخالف طناب عصبی پشتی دارد ـ همبافت ( درون بدن و دارای ۴

 ـ سخت ـ مقایسه ـ ترکیبی ـ مفهومی(  ۱۱۰۳)  ۳پاسخ: گزینه  

های مالپیگی است  دفعی متصل به روده نیز لوله   ۀشود. سامانهای غضروفی( دیده میجز ماهی داران )به ترین نوع بافت پیوندی است که در مهره استخوان، محکم 

های  توی یکی از آزمونخروجی قلب(، نوعی دریچه وجود دارد.    ۀورودی قلب( و بطن )حفر  ۀداران، بین دهلیز )حفر مهره   ۀ شود. در همکه در حشرات دیده می 

تایپی رخ داده بود و نوشته شده بود که بین دهلیز و بطن ماهی دریچه وجود نداره. بابت این اشتباه تایپی  قبلی، در یکی از نکاتی که راجع به قلب ماهی در پاسخنامه ذکر شده بود، اشتباه 
 داران، بین دهلیز و بطن دریچه وجود داره! مهره ۀخوایم و حواستون باشه که در همعذر می

 ها:بررسی سایر گزینه 

ایستایی دارد. در پالناریا، دو طناب عصبی موازی وجود دارد  دهد. عروس دریایی اسکلت آب ل می ایستایی در اثر تجمع مایع درون بدن به آن شک( اسکلت آب ۱

خاطر برخالف غلطه! حواستون باشه پس این گزینه بهجایی مواد وجود ندارد. گوارشی دارد و در آن مایعی برای جابه  ۀد. پالناریا حفر کنمانند ایجاد میو ساختار نردبان 
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گردش   ۀی راجع به سامانای، ممکنه که شما راجع به یکی از اجزای مقایسه اطالعات کافی رو نداشته باشین ولی اون گزینه بر اساس جزء دیگه رد بشه. مثاًل ما چیزمقایسهکه توی سؤاالت  
  شه.دونیم اما این گزینه با توجه به همون پالناریا رد میمواد عروس دریایی نمی 

شود که در حرکات جانور محدودیت ایجاد  تر شدن آن میبودن اسکلت خارجی، باعث سنگین پوستان، اسکلت بیرونی وجود دارد. بزرگ ( در حشرات و سخت ۲

گردشی باز وجود دارد و قلب در سطح پشتی بدن قرار گرفته   ۀشود. در حشرات، ساماناز حدّ خاصی بیشتر نمیاین جانوران    ۀکند. به همین علت، انداز می

های آبششی به یک پس این گزینه چرا غلطه؟ چون در ساختار آبشش، تعدادی رشتهاست. اما در ماهی که تنفس آبششی دارد، قلب در سطح شکمی بدن قرار گرفته است.  

 هستن نه برعکس!  کمان آبششی متصل
 (۳۱۰ـ  ۲۱) تنفس آبششی در ماهی  نامه: شکل 

 
 ای آبششی ـهشود، در بین تیغه آب از طریق دهان وارد بدن ماهی می  •

 شود. ها از بدن ماهی خارج می یابد و سپس از طریق آبشش جریان می 

 هر آبشش شامل تعدادی کمان آبششی است.  •

 ها وارددارند که انشعابات آن های خونی وجود در هر کمان آبششی، رگ 

  شوند.های آبششی می رشته 

 تعداد زیادی رشتۀ آبششی به هر کمان آبششی متصل است.  •

 روی هر رشتۀ آبششی، تعداد زیادی تیغۀ آبششی وجود دارد.  •

 آبشش  =چند کمان آبششی   |کمان آبششی    =چند رشتۀ آبششی   |رشتۀ آبششی   =چند تیغۀ آبششی  

 شوند. های آبششی تشکیل می های مویرگی درون تیغه شبکه  •

 های آبششی است. های آبششی خالف جهت جریان آب در بین تیغه های مویرگی تیغه جهت جریان خون در شبکه  •

داران استخوانی است  ماهی، جنس این اسکلت از نوع غضروفی است، ولی در سایر مهره ها مانند کوسه داران اسکلت درونی دارند. در انواعی از ماهی مهره  ۀ( هم۴

ماهی( وجود  ماهی و سفره ای فقط در ماهیان غضروفی )نظیر کوسه روده اما غدد راست   ،داران، اسکلت درونی و غضروف دارندمهره   ۀکه غضروف نیز دارد. پس هم

خُب حاال که این گزینه رو بررسی کردیم اینو هم بگیم که منظور از جانور دارای تنفس ششی ولی فاقد طناب عصبی پشتی،  داران صادق نیست.  سایر مهره   ۀدارد و این گزینه دربار 

  زی دارای شش مثل حلزون است.مهرگان خشکی بی

 
 ؟ کندنمیرستی تکمیل کدام گزینه، عبارت زیر را به د   -150

 »به طور معمول، فردی که دچار .................. شده است، می تواند به نوعی .................. مبتال گردیده باشد.« 

 تیروئید  غدۀ کاریهیپوفیز ـ کم غدۀ پیشین بخش  هایهورمون از  یکی ترشح  حد  از  بیش  ( افزایش۱

 پاراتیروئید  غدۀ کاریافزایش احتمال بروز پوکی استخوان ـ کم  و روده از  مواد برخی جذب  ( کاهش۲

 کلیه فوق غدۀ مرکز ـ پرکاری   افزایش میزان نوعی مونوساکارید در خون و مرده  هوای حجم  ( افزایش۳

 هورمون هیپوفیز در تولید نوعی  غدۀ پسین بخش  خون ـ پرکاری   فشار افزایش و ها در نفرون تولیدی ادرار   حجم  ( کاهش۴

 ـ سخت ـ عبارت ـ ترکیبی ـ مفهومی(  ۱۱۰۴)  ۴پاسخ: گزینه  

این  .  شودمی  پسین ترشح  هیپوفیز  غدۀ  از  تشنگی  هایگیرنده  تحریک در نتیجۀ  که  است  هیپوتاالموس  در  شده  تولید  هایهورمون   از  یکی  ادراری  ضد  هورمون

  فشار  خون،  در آب میزان همچنین با افزایش. کندمی   پیدا  کاهش ادرار  از راه آب دفع ترتیب این  به و دهدمی  افزایش را آب  بازجذب ها،کلیه  بر اثر  با  هورمون

 شود. می  ترشح  هیپوفیز  غدۀ  پسین  بخش  از  و  شده  تولید  هیپوتاالموسدر    هورمون  این  که  باشید  داشته   دقت.  یابدمی   نیز افزایش  خون

 ها:بررسی سایر گزینه 

  هورمون محرک   ترشح  با  هیپوفیز  غدۀ  حالت  این  در.  شودنمی  ساخته  کافی  اندازۀ  به  تیروئیدی  هایهورمون   گاه  آن  نباشد،  کافی  مقدار  به  غذا  در  ید  ( اگر۱
 . کمبود ترشح هورمون را جبران کند  تا  شودمی   غده  بیشتر  تحریک  باعث  تیروئید،

  به  پاسخ هورمون پاراتیروئیدی در. کنندمی ترشح پاراتیروئیدی هورمون غدد، این. دارند  قرار تیروئید غدۀ  پشت در عدد چهار  تعداد به پاراتیروئید های( غده ۲
در نتیجه  ؛کندآزاد می   به خون جدا و استخوان زمینۀ مادۀ از را کلسیم هورمون، این. دارد نقش کلسیم ایستاییهم در و  شودمی ترشح خوناب کلسیم کاهش

بر ویتامین    اثر  پاراتیروئیدی  هورمون  کارهای  از  دیگر  یکی.  دهدمی  افزایش  کلیه   در  را  کلسیم  بازجذب  همچنین  یابد.احتمال بروز پوکی استخوان افزایش می
D    است. این هورمون، ویتامینD  ویتامین   ن کمبودبنابرای  دهد؛  افزایش  را  روده  از  کلسیم  جذب  تواندمی  که  کندمی  تبدیل   شکلی  به  راD  جذب   کاهش  باعث  

 . شودمی  روده  از  کلسیم
  فرد وقتی. عصبی دارد  ساختار مرکزی بخش. اندهمدیگر مستقل  از که است  شده تشکیل مرکزی و  قشری بخش دو از و  دارد قرار کلیه روی کلیهفوق  ( غدۀ۳
  خوناب   و گلوکز  خون  فشار ضربان قلب،  هاهورمون   این .  کندمی  ترشح  نفریناپی نور  و   نفریناپی   هاینام  به  دو هورمون  بخش  این  گیرد،می  قرار تنش  شرایط  در
 چه هر افتد،می دام به هوایی مجاری در مرده هوای که جاییآن از. کنندمی باز هاشش در را هاو نایژک دهندمی  افزایش را (گلوکز نوعی مونوساکارید است.)

 .شود می  بیشتر  نیز  بماند  باقی  آنها  در  تواندمی  که  هوایی  حجم  شوند،  هوایی گشادتر  مجاری

 



 

74 

شناسی زیست  21های تجربی | مرحله آزمون همه دروس | کنکوری   

 . ارسال کنید 20008585را به سامانه  20عدد ، نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز داریددر صورتی که برای ثبت 

 
 

 درستی بیان شده است؟ مکانیسم انقباض ماهیچه به ۀکدام عبارت، دربار  -151
 شود.  ، پل اتصالی بین اکتین و میوزین تشکیل میATPدیافراگم، بالفاصله پس از مصرف مولکول  ۀالنخاع به ماهیچ( پس از رسیدن پیام بصل۱
 شود.)اسفنکتر( داخلی مخرج، بالفاصله پس از لغزیدن میوزین و اکتین، طول سارکومر کوتاه می ۀ ( پس از ایجاد موج تحریکی در طول غشای بندار۲
 شوند.سارکومر به هم نزدیک می Zسر میوزین به اکتین، دو خط ای، بالفاصله پس از اتصال آندوپالسمی تار ماهیچه ۀ( پس از آزاد شدن کلسیم از شبک۳
 یابد. سر افزایش میسه ۀ حرکتی، مصرف انرژی در غشای نوعی اندامک ماهیچ  های( پس از برخورد دست به جسم داغ، بالفاصله پس از دریافت پیام در نورون۴

 هومی ـ نکات شکل( دار ـ ترکیبی ـ مفـ سخت ـ عبارت ـ زمان  ۱۱۰۳)  ۴پاسخ: گزینه  

سر بازو استراحت  سه  ۀشود و ماهیچدو سر بازو منقبض می  ۀشود. در این انعکاس، ماهیچکشیدن دست آغاز میپس از برخورد دست به جسم داغ، انعکاس عقب 

شود. با توقف پیام عصبی انقباض،  می   سر توسط نورون رابط مهارسه  ۀسر بازو، نورون حرکتی ماهیچسه  ۀکند. برای توقف پیام عصبی انقباض در ماهیچمی

 شوند.  آندوپالسمی بازگردانده و در نتیجه، اکتین و میوزین از هم جدا می   ۀسرعت با انتقال فعال )همراه با مصرف انرژی زیستی( به شبکهای کلسیم بهیون

 ها:بررسی سایر گزینه 

النخاع(،  تنفس در بصل( با رسیدن پیام از مراکز عصبی )مثالً مرکز  ۳و    ۲،  ۱

ای )مثالً  ماهیچه  ۀعصبی به یاخت  ۀای از یاختتحریک از طریق سیناپس ویژه 

عصبی آزاد    ۀیاخت  ۀرسد و ناقل عصبی از پایانای دیافراگم( می ماهیچه   ۀیاخت

ای،  ماهیچه  ۀهای خود در سطح یاختشود. با اتصال این ناقلین به گیرنده می

غشای طول  در  تحریکی  موج  می  یک  ایجاد  یاختیاخته  تحریک  با   ۀ شود. 

این   ۀشود. در نتیجآندوپالسمی آزاد می  ۀهای کلسیم از شبکای، یون ماهیچه

پروتئین سرهای  رشتهعمل،  به  میوزین  می های  متصل  اکتین  شوند.  های 

از مصرف   پس  بالفاصله  است،  کتاب درسی مشخص  در شکل  همانطور که 

ATP می شکل  تغییر  میوزین  سر  نیست  ده،  متصل  اکتین  به  هنوز  اما  د 

تغییری    Z(. پس از اتصال سر میوزین به اکتین، طول خط  ۱  ۀ)نادرستی گزین

کند و پس از اینکه اکتین و میوزین با حرکتی شبیه پارو زدن در مجاورت  نمی

( نیز دقت داشته باشید که  ۲)  ۀ(. در ارتباط با گزین۳  ۀشود )نادرستی گزینشوند و طول سارکومر کوتاه می به یکدیگر نزدیک می   Zیکدیگر لغزیدند، دو خط  

 (. ۲  ۀصاف است و سارکومر ندارد )نادرستی گزین  ۀاسفنکتر داخلی مخرج دارای ماهیچ
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 وان گفت که ویژگی .................. آن با فرایندِ .................. این است که ..................« تشود میادرار می ۀفرایندی که باعث تخلی ۀ»دربار

 مانند است. کیموس معده ـ وابسته به افزایش حجم ساختاری کیسه ۀمشترک ـ تخلی -الف

 گیرد.  مشترک ـ ترشح بزاق ـ تحت تأثیر فعالیت اعصاب خودمختار قرار می -ب

 حلقوی است. ۀمتفاوت ـ بلع ـ همراه با کاهش انقباض در نوعی ماهیچ -ج

 متفاوت ـ دفع مدفوع ـ تحت کنترل مراکز عصبی مغز و نخاع است.   -د

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 چندموردی ـ مقایسه ـ ترکیبی ـ مفهومی( ـ سخت ـ  ۱۰۰۵)  ۲پاسخ: گزینه  

 موارد )ج( و )د(، نادرست هستند.  

 موارد:  ۀبررسی هم 

شود. مثانه نیز  گوارش( انجام می  ۀمانند لولمعده )ساختار کیسه  ۀمعده پس از انبساط اندک دیوار  ۀهای دیوارکیموس معده، انقباض   ۀالف( در فرایند تخلی

 شود.  ادرار می  ۀآن، باعث شروع سازوکار تخلی  ۀکند و افزایش حجم ادرار در مثانه و کشیدگی دیوار طور موقت ذخیره می ر را بهای که ادراای است ماهیچه کیسه

صاف است و    ۀداخلی میزراه، نوعی ماهیچ  ۀبندار  ۀادرار نیز ماهیچ  ۀ ب( فعالیت ترشحی غدد بدن تحت تأثیر دستگاه عصبی خودمختار است. در فرایند تخلی

 شود.  لیت آن، توسط اعصاب خودمختار تنظیم میفعا

ادرار نیز انقباض اسفنکتر داخلی    ۀیابد تا غذا از مری وارد معده شود. در فرایند تخلی حلقوی اسفنکتر انتهای مری کاهش می  ۀج( در فرایند بلع، انقباض ماهیچ

 یابد تا ادرار بتواند از بدن دفع شود.  و خارجی میزراه کاهش می 

صاف اسفنکتر    ۀاسکلتی است. فعالیت غیرارادی ماهیچ  ۀصاف و اسفنکتر خارجی دارای ماهیچ  ۀدر مخرج و هم در میزراه، اسفنکتر داخلی دارای ماهیچد( هم  

 شود.اسکلتی اسفنکتر خارجی توسط مغز تنظیم می  ۀداخلی توسط نخاع و فعالیت ارادی ماهیچ
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دهنده،  گل  ۀشوند. در سال دوم، ساقآن ذخیره می  ۀاول، رشد رویشی دارد و مواد حاصل از فتوسنتز، در ریششلغم، نوعی گیاه دو ساله است که در سال    -153
های شلغم و سایر یاخته  ۀهای آوندی ریشتبادل مواد بین یاخته  ۀکند. کدام عبارت، دربارشده در ریشه را برای تشکیل گل و دانه مصرف میمواد ذخیره

 ت؟ آوندی، صحیح اس ۀاستوان
 شود. ریشه وارد آوند آبکش می ۀ های زنددر سال اول، طی بارگیری آبکشی، آب از یاخته( ۱
 جوان و علفی، بیشتر از آوند آبکش ریشه است. ۀ( در سال دوم، فشار در آوند آبکش هر ساق ۲
 شوند.های معدنی وارد آوند چوبی می، در پی مصرف انرژی زیستی، یوندر سال دوم، طی بارگیری چوبی( ۳

 شود.  تر انجام میتر و آسان، سریعنسبت به سایر آوندها های آوندی زنده( در سال اول، انتقال مواد در یاخته۴

 ـ سخت ـ عبارت ـ مفهومی(  ۱۰۰۷) ۳پاسخ: گزینه  

های زندۀ پیرامون آوندهای ریشه، با انتقال  پوست و یاختههای درون یاختههای معدنی به درون آوند چوبی است.  معنای انتقال آب و یونبارگیری چوبی، به

 شود.  کنند. در انتقال فعال، انرژی زیستی مصرف می های معدنی را به درون آوندهای چوبی منتقل می فعال، یون 

 ها:نهبررسی سایر گزی 

مواد، هنگام دریافت مواد    ۀکنندذخیره   ۀشود. اما دقت داشته باشید که ریش( در بارگیری آبکشی، آب همراه با مواد آلی، از محل منبع وارد آوند آبکش می ۱

 شود. بنابراین، در سال اول، ریشه محل مصرف است نه منبع.  آلی، محل مصرف است و هنگام آزاد کردن مواد، محل منبع محسوب می 

دهنده مصرف  گل   ۀشده در ریشه، توسط ساقدهنده، محل مصرف است. دقت داشته باشید که مواد ذخیره گل   ۀ( در سال دوم، ریشه محل منبع است و ساق۲

ای مواد آلی از آوند آبکش ریشه به سمت آوند آبکش  تر از آوند آبکش ریشه است تا جریان توده دهنده کمگل  ۀشوند و بنابراین، فشار در آوند آبکش ساقمی

 دهنده انجام شود.  گل  ۀساق

دیگر   ۀای به یاختآبکشی و از یاخته  ۀهای زندیاخته  ۀیاختطریق میان   پرورده، از  ۀ های آوندی زنده، آوندهای آبکش هستند. حرکت شیر ( منظور از یاخته۴

 تر است.  خام کندتر و پیچیده   ۀپروده از شیر   ۀشود. بنابراین، حرکت شیرانجام می 

 مقایسۀ بارگیری و باربرداری آبکشی 
 باربرداری آبکشی  بارگیری آبکشی  نوع فرایند 

 « ۴مرحلۀ » «۱مرحلۀ » زمان انجام در الگوی جریان فشاری 

 مواد آلی نظیر ساکارز  مواد آلی نظیر ساکارز  جاشده مواد جابه 
 از آوند آبکشی به محل مصرف  از محل منبع به آوند آبکشی  جهت حرکت مواد 
 انتقال فعال  انتقال فعال  روش انتقال مواد 

   ATPمصرف انرژی 
   های همراهکمک یاخته 

 (۷۱۰ـ  ۱۹) چگونگی حرکت مواد در آوند آبکش  نامه: شکل 
 
 حرکت شیرۀ پرورده در گیـاه بر اســاس الگوی جریـان فشاری ارنست مونش است.  •
 « و از محل ۱ـ در مرحلۀ »۱شـود: آب در دو مرحله و از دو محل وارد آوند آبکش می  •

 « و از آوند چوبی. ۲ـ در مرحلۀ »۲منبع و 
 اســت.  تــراکــم مـــواد آلـــی در محـــل منبــع بیشتـــر از محـــل مصـــرف •
 . شده در شکل، فاقد دیوارۀ عرضی هستندداده  آوندهـای چوبی نشان  •
 جایی آب بین آوند چوبی و آبکش « الگوی جریان فشـاری، جابه۴« و »۲در مرحلـۀ » •

 شود. «، آب از آوند چوبی به آوند آبکشی وارد می۲شـود. در مرحلـۀ »مشـاهـده می 
 شـــود.«، آب از آونـــد آبکشـــی وارد آونــــد چــوبـــی می۴در مـــرحلـــۀ »

 شـود. « الگــوی جریــان فشــاری، بــارگیــری آبکشـی انجــام می ۱در مرحلـــۀ » •
 شــونـد.آبکشــی، مـواد آلـی از محل منبع به آونــد آبکشی وارد می در بــارگیری 

 شــود.  « الگوی جریــان فشــاری، بــاربــرداری آبـکشــی انجــام می ۴در مرحلۀ » •
 شـوند.در بــاربــرداری آبکشــی، مــواد آلی از آونـد آبکشی وارد محل مصرف می 

 جایی مواد آلی بین آوند آبکش کشی، جابه هم در بارگیری آبکشی و هم باربرداری آب •
 شود.با یک یاختۀ دیگر مشاهده می 
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 الگوی جریان فشاری انتقال شیرۀ پرورده

 مرحله 
 ATPبدون مصرف انرژي  ATPبا مصرف انرژي 

 تغییر فشار در آوند آبکش 
 ای در آوند آبکش جریان توده  انتقال آب  انتقال فعال مواد آلی 

۱ 
 بارگیری آبکشی 

 )از محل منبع به آوند آبکش( 

از محل منبع به آوند 
 آبکش 

 )همراه با مواد آلی( 
 افزایش  ندارد 

 افزایش  ندارد  از آوند چوبی به آوند آبکش  ندارد  ۲
ـ  دارد )آب و مواد آلی(  ای همراه با جریان توده  ندارد  ۳  ــ

۴ 
 باربرداری آبکشی 

 )از آوند آبکش به محل مصرف( 
آوند آبکش به آوند  از 

 چوبی
 کاهش ندارد 

 میانبر: حرکت شیره پرورده در گیاه
 کند. شیرۀ پرورده درون آوندهای آبکشی حرکت می •
کند. با توجه به اینکه در شیرۀ تواند انجام شود. اما شیرۀ خام فقط در یک جهت )از ریشه به سمت برگ( حرکت میحرکت شیرۀ پرورده در همۀ جهات می •

 تواند در همۀ جهات حرکت کند. توان گفت که آب نیز می پرورده آب نیز وجود دارد، می 
 د محل مصرف باشند.  تواننهای غیرفتوسنتزکنندۀ گیاه، می همۀ بخش  •
 .  باشندمحل منبع  توانندمی های فتوسنتزکنندۀ گیاه، همۀ بخش  •
تواند انجام یاه )مانند ساقۀ جوان( نیز فتوسنتز می های دیگری از گها، در قسمت بر برگهای منبع در گیاهان هستند. عالوه محل   نه تنها()ترین  ها، مهمبرگ  •

 توانند محل منبع باشند.  ای گیاه نیز می های ذخیره توانند محل منبع باشند. همچنین بخش شود و می
 آیند.  شمار می کنندۀ مواد آلی، هنگام ذخیرۀ این مواد، محل مصرف و هنگام آزادسازی آن، محل منبع به های ذخیره بخش  •

شوند. در گیاهان دوساله، مانند شلغم و چغندر قند، در سال اول رشد رویشی دارند و مواد حاصل از فتوسنتز در ریشۀ آنها ذخیره می   [۳یازدهم: گفتار    ۸ترکیب ]فصل  
ن دوساله، ریشه در سال اول، محل رسند. در گیاهامصرف می شده در ریشه برای تشکیل گل و دانه به شود و مواد ذخیره دهنده ایجاد می سال دوم ساقۀ گل

 شود. مصرف و در سال دوم، محل منبع محسوب می 
 ها استفاده کرد.  توان از شته برای تعیین سرعت و ترکیب شیرۀ پرورده می  •
 شود. با توجه به اینکه آوند آبکشی در سمت خارج آوند چوبی قرار دارد، خرطوم شته وارد آوند چوبی نمی  •

 
 تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  کدام گزینه، برای  -154

 .................. وجود ..................«  ۀهای یک فرد سالم، در محلی که ..................، امکان مشاهد»در نفرون

 شوند ـ انتشار مواد دفعی به فضای درون نفرون ـ ندارد.  شده می( ترکیبات سمی وارد مایع تراوش۱
 کند ـ ورود گلوکز به درون نفرون ـ دارد. و آمونیاک از غشای پایه عبور می 2CO( محصول ترکیب ۲
 شده ـ دارد.برای بازجذب آب از مایع تراوش ATPگردند ـ مصرف مویرگی برمی ۀ ( آمینواسیدها به شبک۳
-کنند ـ افزایش فعالیت پروتئین ناقل های هیدروژن محیط داخلی از غشای ریزپرزدار عبور می( یون۴

3HCO   .ـ ندارد 

 ـ متوسط ـ عبارت ـ مفهومی(  ۱۰۰۵)  ۲پاسخ: گزینه  

 ها عبور کرده و وارد کپسول بومن شوند.  یاخته   ۀتوانند از غشای پایو گلوکز می و آمونیاک است. طی فرایند تراوش، هم اوره    2COاوره، حاصل ترکیب  

 دار انسان مواد دفعی نیتروژن 

 اسید اوریک  اوره  آمونیاک  دار نوع ماده سمی نیترون 

 منشأ تولید 
تجزیه موادی مانند  

 آمینواسیدها 
ترکیب آمونیاک و کربن 

 اکسید دی
 دار نیتروژن تجزیه بعضی از ترکیبات 

 های مختلف بدن یاخته  کبد های مختلف بدن یاخته  محل تولید 

ـ  پذیری در آب انحالل   اسید بیشتر از اوریک  ـــــ
تمایل به رسوب و تشکیل   کم 

 بلور 

ـ  تر از آمونیاک بسیار کم زیاد  میزان سمّیت   ـــــ

 عوارض تجمع در بدن 
سرعت باعث مرگ به 

 شودمی 

شدن آن در  انباشته امکان  
بدن و دفع با فواصل زمانی  

 وجود دارد 

 ها: سنگ کلیهدر کلیه 
التهاب و درد   در مفاصل: نقرس  

 مفصل 

  فراوانی در ادرار 
ترین ماده دفعی آلی  فراوان 

 ادرار 
 تر از اوره کم
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 ها:بررسی سایر گزینه 

صورت غیرفعال و با انتشار نیز انجام  تواند بهصورت فعال است اما میطور معمول به شوند. ترشح بهشده می( طی فرایند ترشح، ترکیبات سمی وارد مایع تراوش ۱

 شود.  

شود. دقت داشته باشید که بازجذب  های بعد از کپسول بومن انجام میمعنای فرایند بازجذب است که در بخشمویرگی به ۀ( بازگشت آمینواسیدها به شبک۳

 شود.  انجام می  ATPصورت غیرفعال و بدون مصرف انرژی  آب با فرایند اسمز و به 

نزدیک، یون   ۀخوردپیچ  ۀشود. در لولیابد و دفع یون بیکربنات کم میشود، دفع یون هیدروژن افزایش میتر از حالت معمول میخون اسیدی   pH( زمانی که  ۴

ها  همانند سایر یون  تواند بازجذب شود. دقت داشته باشید که بیکربناتتواند با فرایند ترشح وارد نفرون شود و در همین مکان نیز بیکربنات می هیدروژن می 

 ر کند.  تواند با انتشار ساده از غشا عبور کند و با کمک نوعی پروتئین غشایی باید از غشای یاخته عبونمی  غیرمحلول در چربی است و در نتیجه،

 
  نادرستاین شکل    ۀدهد. کدام عبارت، دربارهای بدن انسان را نشان میبخشی از یکی از اندام  ۀهای دیوارشکل مقابل، یاخته  -155

 است؟
 کند.  معده است و بیکربنات ترشح می ۀهای حفر«، جزء یاخته۲» ۀ « برخالف یاخت۱» ۀ ( یاخت۱
 ای چسبناک در سطح مخاط معده نقش دارد. ژله ۀ «، در ایجاد یک الی۱» ۀ« همانند یاخت۲» ۀ ( یاخت۲
 خونی خطرناک مؤثر است. «، در جلوگیری از ابتالی فرد به نوعی کم۲»  ۀ« برخالف یاخت ۳» ۀ( ترشحات یاخت ۳
 دهند.های شیمیایی، میزان ترشحات خود را تغییر می«، تحت تأثیر انواعی از پیک۴» ۀ« همانند یاخت۳» ۀ ( یاخت۴

 دار ـ متن ـ مفهومی( ـ متوسط ـ مقایسه ـ شکل  ۱۰۰۲)  ۳پاسخ: گزینه  

پوششی    ۀـ یاخت۱اند از:  ترتیب عبارت شده در شکل، بههای مشخص های معده« است. بخش »غده   ۀدهندشکل نشان 

 اصلی.   ۀـ یاخت۴کناری و    ۀـ یاخت۳مخاطی،    ۀماد  ۀکنندترشح   ۀـ یاخت۲سطحی،  

 ها:گزینه   ۀبررسی هم 

  ۀمخاطی، یاخت  ۀماد  ۀکنندترشح   ۀها )یاختمعده است و سایر یاخته  ۀهای حفرپوششی سطحی، جزء یاخته  ۀ( یاخت۲و    ۱

تواند موسین و  پوششی سطحی، می   ۀمعده هستند. یاخت  ۀهای غد ریز(، جزء یاخته درون   ۀاصلی و یاخت  ۀکناری، یاخت

تواند موسین ترشح کند اما توانایی ترشح بیکربنات ندارد  مخاطی، می  ۀماد  ۀکنندترشح   ۀکند. یاختبیکربنات ترشح می 

ای چسبناک در سطح مخاط معده نقش دارند )درستی  ژله ۀ(. بنابراین، هر دو نوع یاخته در ایجاد الی۱ ۀ)درستی گزین

 (.۲  ۀگزین

کنند. عامل داخلی معده، برای ورود  های معده، کلریدریک اسید و عامل داخلی معده ترشح می های کناری غده اخته ( ی۳

نشدن  بر ساختهها تخریب شوند )مثالً تحت تأثیر اسید معده( یا معده برداشته شود، عالوه باریک ضروری است. اگر این یاخته ۀهای رودبه یاخته 12Bویتامین 

های  ای حفاظتی، در حفاظت از یاختهژله  ۀمخاطی نیز با ساختن الی  ۀماد   ۀکنندهای ترشحشود. یاخته خونی خطرناکی دچار می سید، فرد به کم کلریدریک ا

پوششی    ۀ ختکناری با ترشح عامل داخلی معده و یا  ۀتوان گفت که یاختشوند. بنابراین، می ها می کناری در برابر اسید معده نقش دارند و مانع تخریب آن 

و    12Bها، در جذب ویتامین  های کناری و جلوگلیری از تخریب این یاختهحفاظتی در سطح یاخته  ۀمخاطی با ایجاد الی  ۀماد  ۀکنندترشح  ۀسطحی و یاخت

 خونی خطرناک نقش دارند. جلوگیری از بروز نوعی کم

های شیمیایی دستگاه عصبی  طور کلی، پیک کنند. پس بهو هورمونی تنظیم می  های عصبیهای دیگر بدن، دستگاه ( فعالیت دستگاه گوارش را مانند بخش۴

های دستگاه گوارش نقش دارند. مثالً،  های دوربُرد( در تنظیم فعالیتها؛ پیک ریز )هورمون های شیمیایی درون بُرد( و پیک های کوتاه های عصبی؛ پیک )ناقل 

نیز    معدهریز  های درون شده از یاخته ترشح  گاسترینوانند تحرک و ترشح را در معده تنظیم کنند. هورمون  تمعده می  ۀهای عصبی دیوارهای عصبی شبکه ناقل

های دیگری هم روی ترشحات  طبیعتاً هورموناصلی( در معده شود.  ۀکناری( و افزایش ترشح آنزیم )تحریک یاخت ۀتواند باعث افزایش ترشح اسید )تحریک یاختمی

  ذارن. مثالً، هورمون انسولین.می معده تأثیر 

 (۲۱۰ـ  ۹) د. ـکننح می ـره معده را ترشـواد مختلف شیـده، مـای معـهای غده ـهاخته ـای معده؛ یـهغده  نامه: شکل 
  د.ـ ود دارنـوجی ـی سطحـ ای پوششـهه ـاختـی فقطده، ـی معـای درونــح فضـده و سطــمع ۀر ـدر حف

 ا ـهات یک مجرا وارد آن ـو فقط ترشحد ـاط هستنـدر ارتب دهـا یک غـب طـفقده، ـرات معـبعضی از حف
 و بیش از یک مجرا اط هستند ـبیش از یک غده در ارتبا ـز بـده نیـرات معـی از حفـا بعضـود امـشمی 
 ریزد.  ها می به آن  

 مخاطی،   ۀماد ۀکنندرشح ـای تـههـاختـیو ا ـهاخته ـی رینـتبزرگ اری، ـای کنـهه ـاختـیده، ـدر غدد مع
 ها هستند.  یاخته  ترینو کوچک ترینفراوان 

 اوت است.  ـدی زیرین متفـها در بافت پیوند و میزان نفوذ آن ـهای مختلفی دارنده، شکلـای معـهغده 
 هایی در سطح خود دارند.  های کناری، در سمتی از غشای خود که در مجاور فضای مجرا قرار دارد، زائدهیاخته 
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 چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -156
 پروتئینی که ..................، در هنگام ..................«  ۀرشت  هر نوعای،  ماهیچه ۀ»با توجه به ساختار واحدهای تکراری یک تارچ

 دهد. خورده به دور هم دارد ـ انقباض، طول خود را کاهش میپیچ ۀدو زنجیر -الف

 دهد. شکل تشکیل شده است ـ استراحت، بیشتر نواحی روشن را تشکیل میاز اجزای کروی -ب

 پروتئینی دیگر متصل است. ۀانقباض، به نوعی رشت باشد ـای میعلت ظاهر مخطط تار ماهیچه -ج

 پروتئینی دیگر دارد.  ۀشود ـ استراحت، سرهای جدا از رشتای نیز مشاهده میهای غیرماهیچهدر یاخته -د

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ـ سخت ـ چندموردی ـ مفهومی ـ نکات شکل(  ۱۱۰۳)  ۲پاسخ: گزینه  

ها از واحدهای تکراری به  ای وجود دارد. تارچه ماهیچه  ۀاسکلتی، تعداد زیادی رشته به نام تارچ  ۀ)تارِ( ماهیچ  ۀر یاختموارد )ب( و )ج(، صحیح هستند. درون ه

 اند.  نام سارکومر تشکیل شده 

 موارد:  ۀبررسی هم 

اند.  پپتیدی است که در قسمت دم، به دور یکدیگر پیچ خورده پلی   ۀالف( همانطور که در شکل کتاب درسی مشخص است، هر مولکول میوزین دارای دو زنجیر 

باعث    Zشدن خطوط  شوند. نزدیکسارکومر به هم نزدیک می  Zهای میوزین به اکتین و تغییر شکل آن، خطوط  در طول انقباض ماهیچه، با اتصال پروتئین

 شود.  در کل، کاهش طول ماهیچه میهای پروتئینی( و  شدن طول رشته شدن طول سارکومرها )نه کوتاه کوتاه 

های اکتین  اند. نوار روشن سارکومر، توسط رشته شکل تشکیل شده های اکتین از اجزای کروی ب( همانطور که در شکل کتاب درسی مشخص است، رشته 

توان گفت که بیشتر )نه  شود. بنابراین، می یبر نوار روشن، بخشی در قسمت میانی سارکومر هم که فقط میوزین دارد، روشن دیده مشود و عالوه تشکیل می

 شود.  های اکتین تشکیل می ( نواحی روشن سارکومر، توسط رشتهۀهم

های میوزین به  پروتئینی اکتین و میوزین است. در فرایند انقباض ماهیچه، سرهای پروتئین  ۀای به دلیل وجود دو نوع رشتهای ماهیچهج( ظاهر مخطط یاخته

 شوند.  متصل می   های اکتینرشته

ای از جنس اکتین و میوزین  شود. این فرورفتگی حاصل انقباض حلقه های جانوری تقسیم سیتوپالسم با ایجاد فرورفتگی در وسط آن شروع می د( در یاخته

میوزین دارای    ۀنقش دارد. اما فقط رشتنیز    هستههای جانوری پس از تقسیم  بر انقباض ماهیچه، در تقسیم سیتوپالسم یاختهاست. پس اکتین و میوزین، عالوه 

 اکتین جدا است.    ۀسر است که در هنگام استراحت نیز این سر از رشت

 
 های مختلف بدن انسان، کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ با توجه به ساختار بافتی قسمت  -157

 طور حتم ..................« ..................، به ۀدیوار ۀ............... الیهای دیواره را بررسی کنیم، در ...»اگر از بیرون به سمت داخل الیه

 توانند بیش از یک هسته نیز داشته باشند. شوند که میهایی با ظاهر مخطط مشاهده می( دومین ـ قلب برخالف مری، یاخته۱
 اند. های ترشحی وجود دارند که توسط نوعی بافت پیوندی احاطه شدههایی از یاخته( سومین ـ نای برخالف قلب، مجموعه۲
 باشد.  های با ظاهر سنگفرشی و غشای پایه میوجود دارد که واجد یاخته ( آخرین ـ سرخرگ برخالف مری، بافتی۳
 شود. های دارای اکتین و میوزین و نوعی بافت پیوندی غیرمتراکم دیده می( دومین ـ معده برخالف نای، یاخته۴

 ـ سخت ـ مقایسه ـ ترکیبی ـ مفهومی ـ نکات شکل(  ۱۰۰۴)  ۲پاسخ: گزینه  

 این سؤال، ابتدا به جدول زیر دقت کنید:برای پاسخگویی به  

 نام الیه  نام ساختار  نام الیه  نام ساختار  ترتیب الیه از خارج  گزینه 

   ایماهیچه  مری ای ماهیچه  قلب  دومین  ۱ ۀگزین

 ( آندوکارد)شامه درون  قلب  زیرمخاط  نای سومین ۲ ۀگزین

 مخاط  مری بافت پوششی  سرخرگ  آخرین  ۳ ۀگزین

 ایغضروفی ـ ماهیچه  نای ای ماهیچه  معده  دومین  ۴ ۀگزین

 ها:گزینه   ۀبررسی هم 

توانند یک یا دو هسته داشته باشند. در مری،  هایی با ظاهر مخطط هستند و میای قلبی وجود دارند که یاختههای ماهیچهای قلب، یاختهماهیچه ۀ( در الی۱

ای با ظاهر  تههایی چندهساسکلتی نیز دارای یاخته  ۀصاف است. ماهیچ  ۀاسکلتی و در ادامه، دارای ماهیچ  ۀای در بخش ابتدایی دارای ماهیچماهیچه  ۀالی

 مخطط است.  

باشد. اما در زیرمخاط  های ترشحی نیز می شود که فاقد یاختهالیه دیده میقلب، بافت پیوندی وجود ندارد و فقط بافت پوششی سنگفرشی تک   شامۀدرون ( در  ۲

 شود.  نای، بافت پیوندی و غدد ترشحی دیده می
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 ( ۴۱۰ـ  ۰۵) ساختار بافتی قلب  نامه: شکل 
 

 است.ۀ قلب ترین الیۀ دیوار ترین الیۀ دیوارۀ قلب و ماهیچۀ قلب، ضخیم شامه، نازک درون  •

 هایی است. شامه صاف نیست و دارای برجستگی سطح داخلی درون  •

 شامه، مسقیمًا با ماهیچۀ قلب در تماس هستند اما پیراشامه، در تماس با ماهیچۀ قلب نیست. شامه و درونبرون  •

 باشد. شامه بیشتر می و پیراشامه تقریبًا یکسان است و از درون شامه ضخامت برون  •

 ساختار بافتی قلب 
 ویژگی هابافت  الیه 

الیۀ بیرونی 
 شامهبرون  

 ـ بافت پوششی سنگفرشی ۱
 ـ بافت پیوندی متراکم ۲

 آورد. وجود میگردد و پیراشامه را به روی خود برمی 

شامه و فضای بین برون 
 پیراشامه 

 پر شده است.با مایع  
 ـ محافظت از قلب ۱
 ـ کمک به حرکت روان قلب ۲

 پیراشامه 
 ـ بافت پوششی سنگفرشی ۱
 ـ بافت پیوندی متراکم ۲

 شود.ترین قسمت مشاهده می در خارجی 

الیۀ میانی 
 

 ماهیچۀ قلب 
 های ماهیچۀ قلبی ـ بیشتر یاخته ۱
یاخته ۲ بین  متراکم  پیوندی  بافت  های  ـ 

 ای ماهیچه 

 ترین الیۀ قلب ضخیم ـ ۱
 های کالژنای به رشته های ماهیچه ـ اتصال بسیاری از یاخته ۲
 های قلبی توسط بافت پیوندی متراکم ـ استحکام دریچه ۳
 های کرونری قلب ـ خونرسانی توسط رگ ۴

الیۀ  
درونی 

 

 ـ یک الیۀ نازک بافت پوششی ۱ شامهدرون 
شامه را به الیۀ میانی  شامه، بافت پیوندی وجود دارد که درون ـ در زیر درون ۱

 کند. قلب متصل می 
 خوردگی بافت پوششی این الیه هستند. های قلبی حاصل چینـ دریچه ۲

 (۱۱۰ـ  ۰۵)ساختار بافتی دیواره نای   نامه: شکل  
 
  ای در نای هست.غضروفی ماهیچه ای در مری بیشتر از ضخامت الیۀ ضخامت الیۀ ماهیچه  •

 شکل( و در قسمت عقبی، ماهیچۀ  Cشکل )ای، در قسمت جلویی، غضروف نعلی در نای، در الیۀ غضروفی ماهیچه  •

 صاف وجود دارد.         

 در الیۀ زیرمخاط نای، غدد ترشحی وجود دارد. بنابراین در نای، هم مخاط و هم زیرمخاط، فعالیت ترشحی دارند.   •

 گیرد.  الیۀ پیوندی دیوارۀ نای در امتداد الیۀ پیوندی بیرونی مری قرار می         

 

 

انواع    ۀشود. در همای دیده می مری، بافت پوششی سنگفرشی چندالیه  مخاط  ۀای و در الیالیههای خونی، بافت پوششی سنگفرشی تک ( در سطح داخلی رگ ۳

 بافت پوششی، غشای پایه نیز وجود دارد.  
 ساختار بافتی دیواره لوله گوارش 

 ویژگی هابافت  الیه 
 بخشی از صفاق در حفرۀ شکمی  ـ پیوندی ُسست ۱ بیرونی 

 ای ماهیچه 
 ـ پیوندی ُسست ۱
 ـ ماهیچۀ صاف یا مخطط ۲

 هامخطط در دهان، حلق، ابتدای مری و بندارۀ خارجی و صاف در سایر بخش ـ ۱
 یابی به شکل حلقوی و طولی ـ سازمان۲
 در معده  اضافی ای موربـ شامل یک الیۀ ماهیچه ۳
 ـ ایجادکنندۀ حرکات لولۀ گوارش۴
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 پیوندی ُسست ـ ۱ زیرمخاط 
 ایـ چسبیدن مخاط روی الیۀ ماهیچه ۱
 ای خوردن یا لغزیدن راحت مخاط روی الیۀ ماهیچه ـ چین۲

 مخاط 

 ـ پیوندی ُسست ۱
ـ پوششی سنگفرشی چندالیه یا ۲

 الیه ای تک استوانه 
)در شکل  ایهای ماهیچه ـ یاخته ۳

 دیواره روده مشخص است( 

های مختلف لولۀ گوارش، کارهای متفاوتی مثل جذب و ترشح را  هایی از بافت پوششی که در بخشیاخته 
 دهند.  انجام می 
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 (۲۱۰ـ  ۰۳)الف   های لوله گوارش ساختار الیه  نامه: شکل  
 

 با توجه به وجود پرز در مخاط لولۀ گوارش، شکل مربوط به بخشی از رودۀ باریک است.  •

 ای، بین ماهیچۀ طولی و حلقوی قرار گرفته است. های عصبِی الیۀ ماهیچه شبکۀ یاخته  •

 ماهیچۀ طولی در سمت خارج ماهیچۀ حلقوی و در مجاورت الیۀ بیرونی قرار دارد.  •
 

شود. بافت پیوندی  ای دیده می ای نای، بافت ماهیچهغضروفی ـ ماهیچه  ۀای معده و الیماهیچه  ۀای، دارای اکتین و میوزین هستند. در الیماهیچه های  ( یاخته ۴

   شود.ای نای نیز نوعی بافت پیوندی غیرمتراکم محسوب میغضروفی ـ ماهیچه  ۀای معده و بافت پیوندی غضروف در الیماهیچه  ۀسُست در الی
 مقایسه ساختار بافتی دیواره لوله گوارش و نای

 نای لولۀ گوارش 
 بیرون 

 الیۀ بیرونی 
 ـ دارای بافت پیوندی سست ۱

 ـ شرکت در تشکیل بخشی از صفاق در حفرۀ شکمی۲
 ـ دارای بافت پیوندی ]سست[ ۱

 ای الیۀ غضروفی ـ ماهیچه  ایالیۀ ماهیچه 
 هابافت پیوندی سست در بین ماهیچه ـ ماهیچۀ طولی و حلقوی همراه با ۱

 در دیوارۀ معده  اضافی  ـ دارای یک الیۀ ماهیچۀ مورب۲
 های عصبی برای تنظیم حرکات ای از یاخته ـ دارای شبکه ۳

 کننده قطعه دهندۀ حرکات کرمی و قطعه ـ انجام ۴
ـ ماهیچۀ اسکلتی در دهان، حلق، ابتدای مری و بندارۀ خارجی مخرج و  ۵

 هاسایر قسمت  ماهیچۀ صاف در 

 در عقب ه شکل( در جلو و ماهیچCشکل )ـ دارای غضروف نعلی ۱

 الیۀ زیرمخاط 
 ـ دارای بافت پیوندی سست ۱

 های عصبی برای تنظیم ترشحات مخاط ای از یاخته ـ دارای شبکه ۲
 ـ دارای بافت پیوندی و غدد ترشحی ۱

 الیۀ مخاط 
 مری ای در دهان و ـ بافت پوششی سنگفرشی چندالیه ۱
 ای در معده و روده الیه ای تک ـ بافت پوششی استوانه ۲

 ـ شرکت در ترشح شیرۀ گوارشی، مادۀ مخاطی و جذب مواد ۳

 دار ای مژک الیه ای تک ـ دارای بافت پوششی استوانه ۱
ها به سمت ـ ترشح مادۀ مخاطی با ضخامت غیریکنواخت، هدایت ناخالصی ۲

 کردن هوای دمی حلق، مرطوب 
 درون 

 
 است؟  نامناسبکدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر   -158

 دهد.«توان گفت که .................. پس از .................. رخ می»با توجه به فرایند بلع غذا، می

 غذا به عقب دهان با فشار زبان  ۀشدن تود( ادامه پیدا کردن بلع به شکل غیرارادی ـ رانده۱
 غذا از بخش مشابه یک چهارراه   ۀگوارش ـ رد شدن تود ۀ انقباضی در لول  ۀ( ظهور حلق۲
 ای ـ جذب آب فراوان توسط موسین ماهیچه ۀغذایی در لول ۀتر تود( حرکت آسان۳
 ( انتهای مریۀ شدن اسفنکتر )بندارمعده ـ شل ۀ های دیوارخوردگی( کاهش چین۴

 دار ـ متن(ـ متوسط ـ عبارت ـ زمان  ۱۰۰۲)  ۲پاسخ: گزینه  

(. ۱  ۀکند )درستی گزینشکل غیرارادی، ادامه پیدا میشود. با رسیدن غذا به حلق، بلع بهغذا به عقب دهان و داخل حلق رانده می  ۀهنگام بلع با فشار زبان، تود
(. حرکت  ۲  ۀراند )نادرستی گزینشود و حرکت کرمی آن، غذا را به مری می ای حلق منقبض میماهیچه   ۀکنند. در ادامه، دیوارهارراه تشبیه میحلق را به چ

با پر شدن معده    هایی دارد کهخوردگی معده چین   ۀشود. دیوار( انتهای مری، غذا وارد معده میۀشدن اسفنکتر )بندارکند و با شلکرمی در مری ادامه پیدا می 
تر  کنند تا حرکت غذا آسان مخاطی ترشح می   ۀهای مخاط مری، ماد(. غده ۴ ۀشده در آن انبار شود )درستی گزینشوند تا غذای بلع )ورود غذا به معده( باز می 

 (.  ۳  ۀشود )درستی گزینمخاطی، در پی جذب آب فراوان توسط موسین )نوعی گلیکوپروتئین( ایجاد می  ۀشود. ماد
 فرایند بلع 

 اسفنکتر انتهای مری  نای گلوت اپی  زبان کوچک زبان  نام ساختار 
 بسته )منقبض(  باز باال  پایین  پایین  وضعیت قبل از شروع بلع 

 باز )شل(  بسته  پایین  باال  باال و عقب  وضعیت هنگام بلع 
ـ  بستن راه نای  بستن راه بینی  راندن غذا به حلق  نقش در بلع   ورود غذا به معده کنترل  ــــ
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 شکل مقابل درست است؟ ۀچند مورد، دربار  -159
 « است.  1« بیشتر از بخش »4میانی قلب، میزان بخش » ۀالی  موجود دردر بافت پیوندیِ -الف

 « است.  3« بیشتر از بخش »2کننده از مغز، میزان بخش »محافظت ۀالی ترینمستحکمدر  -ب

 سازد.« می2« نسبت به بخش »3میانی سرخرگ آئورت، مقدار بیشتری از بخش »  ۀ« در الی4بخش » -ج

 هایی مشابه غشای پایه مخاط معده دارد.  ای معده، فراوان است و مولکولماهیچه ۀ« در بافت پیوندی الی1بخش » -د

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 دار ـ ترکیبی ـ مفهومی ـ نکات شکل( ـ سخت ـ چندموردی ـ مقایسه ـشکل  ۱۰۰۱)  ۴پاسخ: گزینه  

ای،  زمینه  ۀـ ماد ۱اند از:  ترتیب عبارت شده در شکل، به های مشخص »بافت پیوندی سُست« است. بخش   ۀدهندهر چهار مورد این سؤال، صحیح است. شکل نشان 

 بافت پیوندی.    ۀـ یاخت۴کشسان و    ۀـ رشت۳ـ کالژن،  ۲

 موارد:  ۀبررسی هم 

ای اندکی  زمینه  ۀای(، بافت پیوندی متراکم وجود دارد. در بافت پیوندی متراکم، مادماهیچه  ۀ میانی قلب )الی  ۀالف( در الی

اند. بنابراین،  های پیوندی را احاطه کرده های کالژن پر شده است که اطراف یاخته وجود دارد و بیشتر فضای بافت توسط رشته

ای  زمینه  ۀهای پیوندی بیشتر از مادهای کالژن بیشترین فراوانی را دارند و پس از آن، یاخته در بافت پیوندی متراکم، رشته 

 هستند.  

 بافت پیوندی ُسست و متراکم  ۀیسمقا

 بافت پیوندی متراکم  بافت پیوندی ُسست  نوع بافت 

 کم رنگ و چسبنده زیاد؛ شفاف، بی  ای زمینه  ۀماد

 انواع کم و تعداد کم  انواع مختلف و تعداد زیاد  هایاخته 

های رشته 
 کالژن 

 بیشتر از بافت ُسست؛ بیشتر حجم بافت  کمتر از بافت متراکم 

 استحکام و مقاومت زیاد  پذیر؛ معمواًل همراه بافت پوششیانعطاف  ویژگی بافت 

  ۀالی،  قلب، کپسول مفصلی، کپسول کلیه، زردپی، رباط ۀشامای و برونماهیچه  ۀالی گوارش   ۀهای لولالیه  ۀهم مثال
 درم پوست 

 فراوانی وجود دارند.  های کالژن به کننده از مغز، استخوان جمجمه است. در بافت استخوانی، رشته محافظت   ۀالی  ترینمستحکمب(  

 های کشسان فراوان وجود دارند.  ها، رشته میانی سرخرگ   ۀج( در الی

وندی سست زیاد است و در آن، همانند غشای پایه،  ای در بافت پیزمینه  ۀگوارش، بافت پیوندی سست وجود دارد. مقدار ماد  ۀلول  ۀهای دیوارالیه  ۀ د( در هم

 های گلیکوپروتئینی وجود دارد.  مولکول 

 
 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -160

 « .................. طور حتم ، بهای، ..................بافت زمینهسامانۀ ای از »وقتی در یاخته

 یابد.  نفوذپذیری دیواره نسبت به آب کاهش میـ   شودای اضافه مییاخته ۀچوب به دیوار ۀ ( ماد۱
 اند.  پسین توسط پروتوپالست ساخته شده ۀ های دیوارالیه  ـ ای زیاد باشد یاخته ۀ ( ضخامت دیوار۲
 د.  شوای مناسب برای تولید طناب و پارچه ایجاد مییاخته  ـ وجود بیاید ای بهیاخته ۀ ( انشعاباتی در دیوار۳
 شود. های سطحی اندام کمک میپذیری قسمتبه استحکام و انعطاف  ـ شوند( ترکیبات کوتینی به سطح دیواره اضافه می۴

 ـ متوسط ـ عبارت ـ مفهومی(  ۱۰۰۶)  ۱پاسخ: گزینه  

ای پسین  یاخته   ۀاسکلرانشیمی که دیوار  هایدهد. به همین دلیل، یاختهشدن آن، نفوذپذیری دیواره نسبت به آب را کاهش می شدن دیواره و چوبی ضخیم

 شده دارند، نفوذپذیری کمی نسبت به آب دارند.  ضخیم و چوبی

 ها:بررسی سایر گزینه 

 نخستین ضخیم دارند.    ۀ، دیوارکالنشیمیهای  شده دارند اما یاختهپسین ضخیم و چوبی  ۀ، دیواراسکلرانشیمیهای  ( یاخته۲

ها، نخستین و سلولزی است این یاخته   ۀای ضخیم دارند ولی زنده هستند. دیوار یاخته   ۀ های گیاهی هستند که دیوار ، گروهی از یاخته کالنشیمیهای  یاخته   نکته:
 های جوان گیاه کمک کنند. متوانند به استحکام اندا ضخیم خود، می  ۀها با دیوار شود. این یاخته و چوبی نمی

از فیبرها در تولید طناب و پارچه استفاده    که، درحالی های اسکلرئیدی، منشعب هستند، یاخته مشخص است  اسکلرانشیمیبافت  ( همانطور که در شکل  ۳
 شود.  می
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ت  شدن ترکیبااضافه  کهدرحالی   در زیر روپوست قرار دارند.  معموالًاست که    کالنشیمیهای  های سطحی اندام، ناشی از یاخته پذیری قسمت ( استحکام و انعطاف ۴
 های روپوستی است.  ای، مربوط به یاختهیاخته   ۀکوتینی به دیوار

یاخته ممکن است باعث افزایش   ۀدهد اما تغییر در ترکیب دیوار های مختلف یک دیواره، همواره میزان استحکام ساختمان یاخته را افزایش میتشکیل الیه  نکته:
 تر شدن دیواره شود. استحکام و یا نرم 

 سازند.  های روپوستی کوتین می کنند بلکه یاخته کالنشیمی، کوتین تولید نمی   هاییاخته  نکته:

 ای بافت زمینه  ۀهای سامانیاخته 

 کالنشیمی  پارانشیمی  نوع یاخته 
 اسکلرانشیمی 

 فیبر  اسکلرئید 

 شکل 
 

 
 

 
 بلند  کوتاه بلند  کوتاه طول 

 محل قرارگیری 

 ای زمینه ترین در سامانۀ بافت ـ رایج ۱
 ـ سامانۀ بافت آوندی ۲
 ـ پیراپوست )پریدرم( ۳

یازدهم[ بافت خورش +  ۸ـ ]فصل ۵و  ۴
 دانه )آندوسپرم( درون 

 معمواًل در زیر روپوست 
های سخت سامانۀ ذره 

 ای گالبی بافت زمینه 
 ای ـ سامانۀ بافت زمینه ۱
 های آوندی ـ اطراف دسته ۲

ـ  کاربرد ـ  ــــ ـ  ــــ  پارچه تولید طناب و  ــــ

  ضخیم  نازک  دیوارۀ نخستین 
 شده چوبی   دیوارۀ پسین 

    شدن دیواره چوبی 
    الن 

 شدن دیواره مرگ پس از چوبی    پروتوپالست

    توانایی رشد 
    استحکامی نقش 

   شدن گیاه، برای ترمیم زخمپس از زخمی  تقسیم توانایی 
داشتن سبزینه و  

 فتوسنتز 
و  4Cدار )غالف آوندی در گیاهان پارانشیم سبزینه 

   ای و اسفنجی( میانبرگ نرده 

 وظیفه 
 ـ ذخیرۀ مواد ۱

 ـ فتوسنتز۲
 ـ استحکام ۱

 پذیری اندام ـ انعطاف ۲
 استحکام 

 (۶۱۰ـ  ۱۴و   ۱۵، ۱۶) های پارانشیمی، کالنشیمی و اسکلرانشیمی یاخته  نامه: شکل 
 های اسکلرانشیمی، پروتوپالست از بین رفته است. های پارانشیمی و کالنشیمی، پروتوپالست زنده دارند اما در یاخته یاخته  •
 باشند.  های کالنشیمی و فیبر، دراز می های پارانشیمی و اسکلرئيد، کوتاه هستند و یاخته یاخته  •
 های اسکلرانشیمی، دیوارۀ پسین دارند. های پارانشیمی و کالنشیمی، دیوارۀ نخستین و یاخته یاخته  •
شده( دیده  نشده( و اسکلرانشیمی )پسین چوبی های کالنشیمی )نخستین چوبی های پارانشیمی، دیوارۀ نازک )نخستین( دارند ولی دیوارۀ ضخیم در یاخته یاخته  •

 شود.  می 
 ای زیاد است.  یاخته در پارانشیم هوادار، فضای بین  •
 شود. ای دارای الن دیده می ای، دیوارۀ یاخته ۀ بافت زمینه های ساماندر همۀ یاخته  •
 در اسکلرئيدها، انشعاباتی از مرکز یاخته در دیوارۀ پسین وجود دارد که به سمت دیوارۀ نخستین کشیده شده است.   •
 های سختی وجود دارند که از جنس اسکلرئید هستند. در بخش خوراکی میوۀ گالبی، ذره  •
 های کالنشیمی قرار دارند.  الیه از یاخته  در زیر روپوست، چند •
آمیزی، از رنگ کارمن زاجی که دیوارۀ سلولزی آید. بنابراین، در این روش رنگ های کالنشیمی به رنگ تیره در میآمیزی، دیوارۀ سلولزی یاخته در نوعی روش رنگ •

 آورد، استفاده نشده است.  را به رنگ قرمز در می 
متیل که دیوارۀ چوبی را به رنگ آبی  آمیزی، از رنگ آبی آید. بنابراین، در این روش رنگ های فیبر به رنگ قرمز در می آمیزی، دیوارۀ چوبی یاخته در نوعی روش رنگ  •

 آورد، استفاده نشده است. در می 
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 های گیاهی در یک نگاهیاخته 

 وظیفه  محل قرارگیری  پروتوپالست ای اخته یدیوارۀ  یاخته  بافت  سامانه 

ی
ش

پوش
 

ت 
روپوس

 
تار  سازندۀ 

 کشنده 

نخستین و نازک  
ـ دیوارۀ شکمی  
یاختۀ نگهبان، 

 . ضخیم است 

 زنده 

فقط در 
 ریشه 

 جذب آب از خاک 

های  اندام  کرک سازندۀ  
هوایی  

 گیاه

تر کردن  کاهش تبخیر از سطح برگ، سخت 
حرکت حشرات، حس برخورد حشرات در 

 گیاه گوشتخوار برگ  
 ترشح مواد  ترشحی 

 کنترل باز و بسته شدن منافذ ـ فتوسنتز  نگهبان روزنه 

 روپوست 
کل سطح  

 های جواناندام 
 محفاظت از گیاه و کاهش تبخیر آب 

پریدرم 
 

کامبیوم 
ساز پنبه چوب

های + یاخته 
  حاصل از آن

)بافت 
پنبه +  چوب

های یاخته 
 پارانشیمی( 

پسین و 
 ای پنبه چوب

 
 

+ دیوارۀ   
 غیرچوبی 

 مرده 
 
 

 زنده 

ساقه و ریشۀ  
 مسن

 محفاظت از گیاه و کاهش تبخیر آب 

زمینه 
ی 

ا
 

شیمی 
پاران

 

 دار سبزینه 

 زنده  نخستین و نازک 

های سبز  اندام 
 گیاه

 فتوسنتز 

 سایر 
ی همه

 های گیاهبخش 
 دیده ـ ذخیرۀ مواد ترمیم بافت آسیب 

شیم 
کالن

 

 کالنشیم 
نخستین و 

 ضخیم 
 زنده 

بیشتر در زیر  
 روپوست 

 های جوان پذیری اندام استحکام و انعطاف 

شیم 
اسکلران

 اسکلرئید  
پسین  

ضخیم و  
 چوبی

 مرده 

های قسمت 
 سخت میوه 

 استحکام گیاه 
 فیبر 

ای، بافت زمینه 
در مجاورت 
 بافت آوندی 

ی 
آوند

 

چوبی
پسین   تراکئید  

ضخیم و  
 شده چوبی 

 مرده 
های دسته 

 آوندی 
 انتقال شیرۀ خام 

 عنصر آوندی 

ش 
آبک

 آوند آبکش  
 زنده  نازک  و نخستین

های دسته 
 آوندی 

 انتقال شیرۀ پرورده 

 کمک به انتقال شیرۀ پرورده در آوند آبکش همراه 

 
جانوری   ۀکنند. کدام عبارت دربارهای رفتاری ایجاد میگونه پاسخهمانشوند، در افراد دیگری از های شیمیایی که از یک فرد ترشح می انواعی از پیک  -161

 کند، درست است؟های شیمیایی برای هشدار خطر حضور شکارچی به دیگران استفاده میکه از این پیک
 ش غیرمرئی نور را به مغز بفرستد.تواند پیام عصبی تولیدشده در اثر بخ ای با توانمندی زیاد در بازجذب آب دارد، می( برخالف جانوری که کلیه۱
 روده فشار اسمزی محیط داخلی را تغییر دهد.  های راستیاخته  ۀواسطتواند بهغضروفی برای محافظت از مغز دارد، می ۀ( همانند جانوری که جمجم ۲
 نمود( خالص تولید کند.  دارای ژنوتیپ )ژن ۀزاد ، تواند با بکرزاییها را دارد، میاثر فرومون ۀکنندهای دریافتیابی گیرنده( همانند جانوری که هنگام جفت۳
 ها را کنترل کند. های عصبی در طناب عصبی خود، فعالیت ماهیچهتواند با کمک جسم یاختهبطنی کامل دارد، میبین ۀ ( برخالف جانوری که قلب دارای دیوار۴

 ت ـ مقایسه ـ ترکیبی ـ مفهومی( ـ سخ ۱۱۰۴)  ۲پاسخ: گزینه  

 ها کنند = فرومون های رفتاری ایجاد می گونه پاسخ شوند و در افراد دیگری از همانهای شیمیایی که از یک فرد ترشح می پیک  

 کند = زنبور )نوعی حشره( ها برای هشدار خطر حضور شکارچی به دیگران استفاده می جانوری که از فرومون  

 ی با توانمندی زیاد در بازجذب آب دارد = خزندگان + پرندگان اجانوری که کلیه  

 ماهی(ماهی و سفرهغضروفی برای محافظت از مغز دارد = ماهیان غضروفی )نظیر کوسه ۀجانوری که جمجم 
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 ها را دارد = مارهااثر فرومون  ۀکنندهای دریافت یابی گیرنده جانوری که هنگام جفت  

 هابطنی کامل دارد = پرندگان، پستانداران و بعضی از خزندگان نظیر کروکودیل ین ب ۀجانوری که قلب دارای دیوار  

ها  های مالپیگی وارد روده شدند، بازجذب آب و یونهای مالپیگی وجود دارد. بعد از اینکه مواد دفعی از لوله دفعی متصل به روده به نام لوله   ۀدر حشرات سامان

ای وجود دارند  رودهحشرات در تنظیم اسمزی محیط داخلی نقش دارد. در ماهیان غضروفی نیز غدد راست   ۀرودن، راست شود. بنابرایروده انجام می در راست 

 ترتیب، در تنظیم فشار اسمزی محیط داخلی مؤثر هستند.  توانند محلول نمک غلیظ را به روده ترشح کنند و بدینکه می

 شناسایی فرومون  ترشح فرومون  استفاده از فرومون  نام جانور 

 هاسایر زنبور  شکارچی  ۀکنندزنبور شناسایی  اعالم خطر حضور شکارچی  زنبور 

 _____  جانوران موجود در اطراف مار  تشخیص جانوران در اطراف خود  مار

 شوند افراد دیگری که وارد قلمرو می  صاحب قلمرو  ۀگرب تعیین قلمرو گربه 

 ها:بررسی سایر گزینه 

 شود.  فروسرخ دیده می  ۀنور فرابنفش وجود دارد. در بعضی مارها نظیر مار زنگی نیز گیرند  ۀعسل، گیرند( در زنبور  ۱

 های حاصل از بکرزایی، نرهای هاپلوئید هستند.ها دارای ژنوتیپ خالص هستند اما در زنبور عسل، زاده دهند، زاده ( در مارهایی که بکرزایی انجام می ۳

داران نیز طناب  کند. در مهره های همان بند را کنترل می عصبی است که فعالیت ماهیچه   ۀعصبی شکمی در هر بند از بدن دارای گر ( در حشرات، طناب  ۴

   ها نقش دارد. کشیدن دست پس از برخورد با جسم داغ، نخاع در کنترل انقباض ماهیچه ها را تنظیم کند. مثالً در انعکاس عقب تواند فعالیت ماهیچهعصبی می

 
 کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -162

های اندازه مجاور پردهریز همدرون»در انسان .................. همانند افزایش .................. می تواند ناشی از .................. شدید فعالیت ترشحی چهار غدۀ 

 صوتی باشد.«

 غلظت ادرار ـ افزایش ( بروز اختالل در تولید ترومبین ـ ۱
 ( بروز عالئمی از خیز ـ غلظت نوعی یون در مدفوع ـ افزایش ۲
 ( بروز عالئم پوکی استخوان ـ تغییر شکل نوعی ویتامین محلول در چربی ـ کاهش ۳
 ها ـ کاهش ی دیوارۀ نفرونهایاختهدر  ATP( بروز اختالل در کاهش طول عضلۀ چهارسر ـ میزان ۴

 ـ سخت ـ مقایسه ـ ترکیبی ـ مفهومی(  ۱۱۰۴)  ۴پاسخ: گزینه  

تیروئید منفرد است اما در صورت  ۀهای صوتی است. دقت کنید که غد تیروئید و پاراتیروئید در نزدیکی حنجره قرار دارند. حنجره محل قرارگیری پردهغدد  

باض  قهورمون موجب کاهش کلسیم در خوناب شده و در نتیجه، انکاهش این  توانند غدد پاراتیروئید باشند.اندازه اشاره شده که میهمسوال به چهار غده  

  ، دهد و بازجذب افزایش می  نیز  رادر کلیه  ین هورمون بازجذب کلسیم  . اباض به کلسیم نیاز دارندقها به منظور انچهگردد چراکه ماهی  ها مختل میهچماهی

ها شده و بدین ترتیب  ی پوششی دیواره نفرون ها یاختهدر    ATPب کاهش مصرف  کاهش میزان این هورمون سب اغلب با مصرف انرژی همراه است. در واقع  

 افزایش می یابد.   هایاختهدر این    ATPمیزان  

 ها:بررسی سایر گزینه 

   .گردددهد و در نتیجه موجب کاهش غلظت ادرار می هورمون پاراتیروئیدی بازجذب کلسیم در ادرار را افزایش می (  ۱

 . یابدیابد و در نتیجه غلظت کلسیم در مدفوع کاهش میجذب کلسیم از روده افزایش می   ،هورمون پاراتیروئیدیبا ترشح    (۲

یابد.  ای استخوان افزایش یافته و بنابراین احتمال بروز عالئم پوکی استخوان کاهش میدر طی کاهش ترشح هورمون پاراتیروئیدی، میزان کلسیم مادۀ زمینه(  ۳

 . یابدکاهش مینیز   D یافتن این هورمون، تغییر شکل ویتامینبا کاهشهمچنین  

 
 کند؟ طور صحیحی کامل میانسان به ۀچند مورد، عبارت زیر را دربار  -163

 ای .................. هستند.« طور حتم، نسبت به انواع دیگر تارهای ماهیچهای اسکلتی که ..................، به »گروهی از تارهای ماهیچه

 کامل گلوکز دارند ـ نیازمند استفاده از اسیدهای چرب بیشتری  ۀتوانایی بیشتری برای تجزی -الف

 مقدار بیشتری اکسیژن   ۀدر دوندگان دوی ماراتن فراوانی درصدی بیشتری دارند ـ قادر به ذخیر -ب

 وراثتی  ۀتری مادکنند ـ دارای مقدار کمقرمز تولید می ۀداندر پی انقباضات مستمر، مقدار زیادی رنگ -ج

 دهند ـ در تجمع ترکیبات اسیدی در ماهیچه، مؤثرترهای اتصالی را در ثانیه تشکیل میبیشترین تعداد پل -د

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ـ سخت ـ چندموردی ـ مقایسه ـ قید ـ مفهومی ـ نکات فعالیت(  ۱۱۰۳)  ۴پاسخ: گزینه  

بندی بر اساس  های تُند )سفید( و کُند )قرمز( تقسیم کرد. این تقسیمتوان به دو نوع یاخته ای را می های ماهیچهمورد این سؤال، صحیح است. یاخته  هر چهار

 سرعت انقباض است. 
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 ای انواع تارهای ماهیچه 

 تار تند  تار کند  ای نوع تار ماهیچه 

 سفید  قرمز رنگ

 کم زیاد  میوگلوبین 

 کم زیاد  میتوکندری 

 هوازی بی هوازی روش اصلی تنفس 

 برداری انقباضات سریع؛ مثل دوی سرعت و وزنه حرکات استقامتی؛ مثل شنا و دوی ماراتن کاربرد

 . تحرک بیشتر است در افراد کم . در افراد ورزشکار بیشتر است  رابطه با میزان فعالیت بدنی 

 شوند. دهند و خسته می سریع انرژی خود را از دست می  . دارندنیاز بیشتری به اکسیژن  توضیحات 

 موارد:  ۀبررسی هم 

توانند مقداری اکسیژن ذخیره کنند. این تارها بیشتر انرژی خود  قرمز به نام میوگلوبین دارند که می  ۀدانای کُند )قرمز(، مقدار زیادی رنگ الف( تازهای ماهیچه 

ای نوع کند برای حرکات  شود. تارهای ماهیچه کامل گلوکز نیز در تنفس هوازی و در حضور اکسیژن انجام می   ۀآورند. تجزیدست می را به روش هوازی به 

ها از اسیدهای چرب  تر، ماهیچهای تند دارند. برای انقباض طوالنی تری نسبت به تارهای ماهیچههای طوالنی اند و انقباض استقامتی مانند شنا کردن ویژه شده 

 ای نوع کُند بیشتر است.  توان گفت که مصرف اسیدهای چرب در تارهای ماهیچهد. بنابراین، می کنناستفاده می

ای نوع کُند بیشتر است. تارهای نوع کُند، میوگلوبین بیشتری نسبت به  ب( در دوندگان دوی ماراتن نسبت به دوندگان دوی صدمتر، فراوانی تارهای ماهیچه

 اکسیژن دارند.    ۀانایی بیشتری هم در ذخیرتارهای تند دارند و در نتیجه، تو

افراد کم )انقباضات مستمر(، تارهای نوع تند به نوع کند تبدیل میتحرک دارای تار ماهیچهج(  با ورزش  و  این تبدیل، ای تند بیشتری هستند  شوند. در 

کنند و  کردن، میوگلوبین تولید میتارهای نوع تند هست که با ورزش   ۀریابد. پس این مورد دربا قرمز( و میتوکندری در یاخته افزایش می   ۀدانمیوگلوبین )رنگ 

ها  تری نسبت به تارهای نوع کند دارند و بنابراین، مقدار دِنای سیتوپالسمی در آنشوند. تارهای نوع تند، تعداد میتوکندری کمبه تارهای نوع کند تبدیل می

 تری دارند.  وراثتی کم  ۀتر است و در کل، مادکم

شود. هر چقدر  به سمت هم کشیده می   Zهای اتصالی دائماً تشکیل و با حرکتی مانند پارو زدن، خطوط  د( در فرایند انقباض ماهیچه، بین اکتین و میوزین پل 

ض بیشتری دارند و این  نیز بیشتر است. تارهای نوع تند، سرعت انقبا   شده در واحد زمان بیشتر باشد، سرعت انقباض ماهیچه های اتصالی تشکیل تعداد پل 

آورند و چون مقدار میوگلوبین این تارها هم کمتر است، این  دست میهوازی بههاست. تارهای نوع تند، انرژی خود را بیشتر از راه تنفس بیآن  ۀمورد، دربار 

شود که در اسید تولید میشود، الکتیکانجام می   هوازیصورت بیگلوکز به  ۀشوند. زمانی که تجزیدهند و خسته میتارها سریع انرژی خود را از دست می

 شود.  ای می اسید پس از تمرینات ورزشی طوالنی، باعث گرفتگی و درد ماهیچهشدن الکتیکشود. انباشته ماهیچه انباشته می 
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 طور حتم ..................« شود، به.. می گوارش انسان که ................ دستگاه»در محلی از 

 شوند.  ( گوارش شیمیایی لیپیدهای غذا آغاز ـ مقدار اندکی از مواد مغذی وارد محیط داخلی می۱
 شود.ها ایجاد میوساز گروهی از باکتریهای پوششی ـ اختاللی در سوختوارد یاخته 12B( ویتامین ۲
 ای وجود دارند.  های چندهستههای عصبی انجام ـ یاختهز شبکههای گوارشی مستقل ا ( تنظیم فعالیت۳
 شود. تولید می ،گوارش ۀ محیط درون لول pH کاهش غذا تمام ـ هورمون مؤثر بر  ۀیافت ( جذب مواد گوارش۴

 ـ متوسط ـ قید ـ عبارت ـ ترکیبی ـ مفهومی(  ۱۰۰۲)  ۴پاسخ: گزینه  

 شود = معده )با تأثیر آنزیم لیپاز معده( گوارش انسان که گوارش شیمیایی لیپیدهای غذا آغاز می   ۀمحلی از لول 

 + رودۀ بزرگ باریک  ۀشود = رودهای پوششی میوارد یاخته  12Bگوارش انسان که ویتامین   ۀمحلی از لول 

 های عصبی( شود = دهان و حلق )فاقد شبکه ی انجام می های عصبهای گوارشی مستقل از شبکه گوارش انسان که تنظیم فعالیت   ۀمحلی از لول 

 باریک  ۀشود = انتهای رودغذا تمام می  ۀیافت گوارش انسان که جذب مواد گوارش  ۀمحلی از لول 

 تحریک ترشح بیکربنات از پانکراس(  ۀواسطگوارش = سکرتین )به   ۀمحیط درون لول  pHهورمون مؤثر بر افزایش   
 

شود و با تحریک افزایش ترشح  باریک( ترشح می   ۀدهه )ابتدای رود زشود اما هورمون سکرتین، از دواغذا تمام می   ۀیافتباریک، جذب مواد گوارش   ۀدر انتهای رود 

 شود. لولۀ گوارش می  pHبیکربنات از لوزالمعده، موجب افزایش  
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 های شیمیایی تولیدشده در دستگاه گوارشترکیب

 صفرا  نام ماده
عامل داخلی   پروتئاز 

 معده 
 لیپوپروتئین  سکرتین  گاسترین 

 فعال غیرفعال

محل  
 تولید 

کبد: ذخیره در  
 کیسۀ صفرا 

اصلی غدۀ معده   هایته یاخ
پوششی  هایته یاخ /

 پانکراس 

در فضای درون معده /  
  شود.روده فعال می 

 هایته یاخ
 کناری معده 

 هایته یاخ
 ریز معده درون 

 هایته یاخ
ریز درون 

 دوازدهه 
  کبد

محل  
 ورود

 جریان خون  جریان خون  جریان خون  معده  ـــــ  فضای درون معده / روده  دوازدهه 

ـ  دوازدهه  محل اثر  ــــ
فضای درون معده /  

 روده 
 رودۀ باریک 

اصلی  هایته یاخ
 و کناری معده 

 هایته یاخ
ریز برون 

 پانکراس 
ـ   ــــ

از یاخته هورمون [  ۱یازدهم: گفتار    ۴ترکیب ]فصل    اندام ها ممکن است به شوند. این یاخته ریز ترشح می های درون ها  ها دیده شوند. مثاًل صورت پراکنده در 
 کنند. ترتیب، هورمون گاسترین و سکرتین را ترشح می ریز در معده و دوازدهه، به های درون یاخته 

لولۀ گوارش است که دارای دو بخش برون [  ۲ار  یازدهم: گفت  ۴ترکیب ]فصل    از غدد مرتبط با  ریز پانکراس،  ریز است. بخش برون ریز و درونپانکراس، یکی 
 کند. های انسولین و گلوکاگون را ترشح می ریز پانکراس، هورمون سازد و بخش درون های گوارشی و بیکربنات را می آنزیم 

 گوارش شده از لولۀ  های ترشح هورمون 
 کنند.  های دستگاه گوارش را تنظیم می ـ همراه با دستگاه عصبی، فعالیت ۲       شوند. های مختلف معده و روده ترشح می ـ از بخش ۱

 گاسترین  سکرتین  مثال
 ریز معده  های پوششی درون یاخته  ریز دیوارۀ دوازدهه های پوششی درون یاخته  محل تولید 
 ریزند ها به خون می هورمون محل ورود 

 های اصلی و کناری غدد معده یاخته  ریز پانکراس بخش برون  محل اثر
 تحریک ترشح پپسینوژن )آنزیم( و اسید کلریدریک )اسید معده(  تحریک ترشح بیکربنات به دوازدهه  عملکرد 
 بودن تر شدن = افزایش اسیدی = اسیدی  معده pHهش کا بودن تر شدن = کاهش اسیدی قلیایی دوازدهه =  pHافزایش  نتیجه 

 ها:بررسی سایر گزینه 

 شود.  باریک انجام می   ۀ( ورود مواد به محیط داخلی بدن، جذب نام دارد. در دهان و معده، جذب اندک است و جذب اصلی در رود۱
 های زیستی محل گوارش مولکول 

مولکول نوع 
 زیستی 

 کربوهیدرات 
 پروتئین

 لیپید 
 اسید نوکلئیک 

 سایر لیپیدها  گلیسرید تری  هاسایر کربوهیدرات  نشاسته 

شروع 
 گوارش 

 فقط رودۀ باریک  فقط رودۀ باریک  معده  معده  فقط رودۀ باریک  دهان  محل 

 آمیالز بزاق  آنزیم 
آنزیم رودۀ باریک و 

 پانکراس 

 لیپاز معده  پپسین 
آنزیم رودۀ  
باریک و  
 پانکراس 

آنزیم رودۀ باریک و 
 پانکراس 

تکمیل 
 گوارش 

 رودۀ باریک  رودۀ باریک  رودۀ باریک  محل 

 آنزیم 
روده  هایآنزیم 

 و پانکراس 
و پانکراس   هایپروتئاز 

 رودههای آنزیم 
بیشتر در اثر فعالیت لیپاز 

 پانکراس + لیپاز روده 

نیز در رودۀ بزرگ تولید شده و    12Bبر این، مقداری ویتامین  شود. عالوه موجود در غذا در رودۀ باریک و همراه با عامل داخلی معده جذب می   12Bویتامین  (  ۲

ها را از ز باکتری تواند گروهی اشود که دارای آنزیم لیزوزیم است. این آنزیم، میهای لولۀ گوارش، مادۀ مخاطی تولید میشود. در همۀ بخش جا جذب میدر آن

 بین ببرد.

 باشند.  ای( می های چندهستهاسکلتی )واجد یاخته   ۀهای عصبی وجود ندارند. دهان و حلق، دارای ماهیچ( در دهان و حلق، شبکه ۳

 
 است؟  مناسب زیر عبارت تکمیل برای گزینه،  کدام  -165

 شود.« توجهی زیاد میطور قابل.................. شدید میزان گلوکز در خوناب، میزان .................. به طور معمول در هر فرد، به دنبال »به

 ریز پانکراس های درونبعضی از یاختهفعالیت ترشحی ـ افزایش ( ۲      بدن   هاییاختهبعضی   در موجود گلیکوژن ۀ ـ تجزیکاهش ( ۱

 ها دسترس یاخته در  هایپروتئین و  هاچربی  ـ تجزیۀکاهش ( ۴      انسولین  ترشح مقدار کافی ر صورتد هایاخته به  گلوکز ـ ورودافزایش ( ۳

 ـ سخت ـ قید ـ عبارت ـ مفهومی( ۱۱۰۴)  ۱پاسخ: گزینه  

و    شود  تجزیه گلوکز  به  تواندمی  لزوم  صورت  در  هاماهیچه  در  موجود  گلیکوژن  که   اند شده   ذخیره  گلیکوژن  صورتبه  گلوکز  هایمولکول   ها،ماهیچه  و  کبد  در

  صورت   در  گفت  توانمی  بنابراین.  گرددمی  تبدیل  گلوکز  به  گلیکوژن کبد  پانکراس،  ریزدرون   بخش  از  گلوکاگون  ترشح  با  باشد،  کم  خون  گلوکز  اگر  همچنین،

 شود.  گلیکوژن بیشتر می   ۀتجزی  میزان  افراد )چه سالم و چه بیمار(  همۀ  در  خون،  در  گلوکز  کاهش
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 ریز پانکراسهای بخش درون هورمون 
 نتیجه  تأثیر بر یاختۀ هدف  هدف  یاختۀ تنظیم ترشح  علت ترشح  محل ترشح  نام هورمون 

 انسولین
جزایر النگرهانس  

 پانکراس 
افزایش گلوکز 

 )قند( خون 
خودتنظیمی 

 منفی 
های یاخته   اغلب

 بدن 
 ـ ورود گلوکز به یاخته ۱

 گلیکوژن در کبد و ماهیچه ـ ساخت  ۲
کاهش گلوکز  
 )قند(  خون 

 گلوکاگون
جزایر النگرهانس  

 پانکراس 
کاهش گلوکز  

 )قند(خون 
خودتنظیمی 

 منفی 
 های کبدییاخته 

ورود گلوکز به   تجزیۀ گلیکوژن به گلوکز 
 جریان خون 

افزایش گلوکز 
 )قند( خون 

 ها:بررسی سایر گزینه 

افراد مبتال به دیابت  ۲ اندازاند و انسولین ترشح نمی انسولین در جزایر النگرهانس از بین رفته  ۀکنندهای ترشح ، یاخته ۱نوع  ( در  کافی ترشح    ۀشود یا به 

 شود.  نمی

انند گلوکز را از خون  توها نمید و یاختهندهها به انسولین پاسخ نمی( در افراد مبتال به دیابت شیرین نوع دو، انسولین به مقدار کافی وجود دارد ولی گیرنده ۳

 بگیرند. 

 ی بدن کنند. هایاخته دیابتی است که نمی توانند گلوکز را وارد  ها مختص افراد  ( تجزیۀ چربی و پروتئین برای تأمین انرژی مورد نیاز یاخته ۴

 
 کند؟ بخش را بیان میتوان دستگاه تنفس را به دو بخش اصلی تقسیم کرد. چند مورد، ویژگی مشترک این دو از نظر عملکرد، می  -166

 نازک قرار بگیرد. ۀها با دیوارای از رگتواند در نزدیکی شبکههوای مرطوب می -فال

 شوند. پوشانده می دار و بدون مژک، توسط ترشحات حاوی مواد ضدمیکروبیهای مژکیاخته -ب

 دهد.  ا خروجی را مینوعی مجرای تنفسی دارند که به دستگاه تنفس امکان تنظیم مقدار هوای ورودی ی -ج

 های خونی مبادله کنند. توانند گازهای تنفسی را با مویرگهای پوششی مستقر بر روی غشای پایه، مییاخته -د

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ـ سخت ـ چندموردی ـ مقایسه ـ مفهومی(  ۱۰۰۳)  ۴پاسخ: گزینه  

ای تقسیم کرد. از  های بخش هادی و بخش مبادله توان دستگاه تنفس را به دو بخش اصلی به نام هر چهار مورد این سؤال، صحیح است. از نظر عملکرد، می 

 ای هستند.  ها، جزء بخش مبادله ای و حبابک بینی تا نایژک انتهایی، جزء بخش هادی دستگاه تنفسی است و نایژک مبادله

 وارد: م ۀبررسی هم 

کند. این شبکه به سطح درونی بینی بسیار نزدیک است. همچنین در نازک وجود دارد که هوا را گرم می  ۀهایی با دیوارای وسیع از رگالف( در بینی، شبکه

نازک قرار بگیرد. در    ۀیوارها با دای از رگتواند در نزدیکی شبکه شود و بنابراین در بینی، هوای مرطوب میبینی هوا توسط ترشحات مخاطی مرطوب می

 بسیار نازک دارند.    ۀگیرد که دیوارهای ششی قرار می شود، هوای مرطوب در نزدیکی مویرگ گازها انجام می  ۀها نیز که مبادلحبابک 

های این  یاخته  ۀت، همشود. همانطور که در شکل کتاب درسی مشخص اسهای مخاط ترشح میمخاطی توسط یاخته   ۀای، مادب( از بینی تا نایژک مبادله 

 باشند.  های مخاط این مجاری، فاقد مژک می ها دارای مژک نیستند و گروهی از یاختهقسمت

دهد تا بتواند مقدار هوای ورودی یا خروجی  ها به دستگاه تنفس امکان میتوانند تنگ و گشاد شوند. این ویژگی نایژک ها میعلت نداشتن غضروف، نایژک ج( به 

 ها، در بخش هادی قرار دارند.  ای دستگاه تنفس و سایر نایژک ای در بخش مبادله ند. نایژک مبادله را تنظیم ک

های  های بدن برای انجام فعالیتیاخته  ۀشود. اما دقت داشته باشید که همای انجام می ها، فقط در بخش مبادله گازهای تنفسی با هوای درون حبابک   ۀد( مبادل

ها نیز  های دیگری از دستگاه تنفس که خارج از حبابکهای پوششی قسمتاکسید دارند. بنابراین، یاختهافت اکسیژن و دفع کربن دی زیستی خود نیاز به دری

 های خونی مبادله کنند.  توانند گازهای تنفسی را با مویرگ قرار دارند، می 

 
 طور صحیحی بیان شده است؟به شکل مقابل ۀکدام عبارت، دربار  -167

 شود. « دیده می۱شده در بخش »ذخیره «، ترکیبات۳« برخالف بخش »۲( در بخش »۱
 شوند.  « می۴کند که وارد بخش »«، ترکیباتی را تولید می۵« همانند بخش »۱( بخش »۲
 کنند.یان خون وارد میهایی دارد که ترشحات خود را به جر «، یاخته۴« برخالف بخش »۵( بخش »۳
 تواند تغییر کند.  « می۴«، تحت تأثیر ترشحات بخش »۳« همانند بخش »۲( ترکیب مواد در بخش »۴

 

 دار ـ ترکیبی ـ مفهومی ـ نکات شکل( ـ متوسط ـ مقایسه ـ شکل  ۱۰۰۲)  ۱پاسخ: گزینه  

 ـ پانکراس.  ۵ـ دوازدهه و  ۴ـ مجرای پانکراس )لوزالمعده(،  ۳ـ مجرای صفرا،  ۲صفرا،    ۀـ کیس۱اند از:  ترتیب عبارت شده در شکل، بههای مشخص بخش 

 ها:گزینه   ۀبررسی هم 

رود و نهایتا از طریق یک مجرای مشترک، به  شود. صفرا از طریق مجرای صفرا به سمت دوازدهه میصفرا، صفرای تولیدشده در کبد ذخیره می  ۀ( در کیس۱

اما پادوازدهه می  شود و بخش  ریزد و صفرا وارد آن نمی تنهایی به دوازدهه میبر این مجرای مشترک، یک مجرای دیگر هم دارد که بهنکراس عالوه ریزد. 
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 شده در شکل، همین مجرای دوم است.  گذاری عالمت 

شود اما دقت داشته باشید که صفرا  وارد دوازدهه می  صفرا نیز صفرا  ۀریزد. از کیسکند و به دوازدهه می های گوارشی و بیکربنات تولید می ( پانکراس، آنزیم۲

 صفرا.    ۀشود نه کیسدر کبد تولید می

کند. دوازدهه  های انسولین و گلوکاگون را وارد جریان خون می دهند که هورمونریز این اندام را تشکیل می( جزایر النگرهانس در پانکراس، بخش درون۴و    ۳

(. سکرتین باعث افزایش ترشح بیکربنات از پانکراس  ۳  ۀتوانند هورمون سکرتین را به خون ترشح کنند )نادرستی گزینه میریزی دارد کهای درون نیز یاخته 

 (. ۴  ۀشود و تأثیری بر ترکیب صفرا ندارد )نادرستی گزینمی
 ( ۱۱۴ـ  ۱۱)  پانکراس نامه: شکل 

 کنند.  تعدادی مجرا از کبد، صفرا را وارد مجرای صفرا می  •

 کند و به سطح جلویی مجرای صفرا از پشت دوازدهه و بزرگ سیاهرگ زیرین عبور می  •

 رود.پانکراس می 

 شود و قسمت انتهایی شکل دارد که از جلوی پانکراس شروع می Cدوازدهه ساختاری  •

 آن در پشت پانکراس قرار دارد.  

 بین دوازدهه و پانکراس، سرخرگ و سیاهرگ قرار دارد.   •

 

 کند؟ طور صحیحی تکمیل میکدام گزینه، عبارت زیر را به  -168
 شناسی نوین، ..................« »هنگام بررسی .................. بر اساس نگرش زیست

 باشد.  های ساکن خاک ـ کُلِ باکتری، برابر با مجموع اجزای درونی پیکر باکتری می( باکتری۱
 های درون پیکر جاندار برخالف تعامل با جانداران دیگر وجود دارد.تعامل ۀها ـ امکان مشاهد( قارچ۲
 کند.  معنی پیدا میبزرگ است که در نمای کلی  ۀ ( گیاهان زراعی ـ هر اندام گیاه، بخشی از یک سامان ۳
 توان توضیح داد.  اجزای پیکر آن می ۀهای رفتار مهاجرت جانور را فقط از طریق مطالع مونارک ـ ویژگی ۀ( پروان ۴

 ـ متوسط ـ عبارت ـ متن( ۱۰۰۱)  ۳پاسخ: گزینه  

دهد که در نمای کلی برای ما  بزرگ را تشکیل می  ۀامانپیکر هر یک از جانداران نیز از اجزای بسیاری تشکیل شده است. هر یک از این اجزا، بخشی از یک س

 کند. معنی پیدا می 

 ها:بررسی سایر گزینه 

  ۀاجزای سازند   ۀتوان فقط از طریق مطالعهای سامانه را نمیدانند که اجزای آن با هم ارتباط دارند؛ به همین علت ویژگی( جانداران را نوعی سامانه می ۴و    ۱

( و ارتباط بین اجزا نیز مانند خود اجزا در تشکیل جاندار، مؤثر و کُلِ سامانه، چیزی بیشتر از مجموع اجزای آن است )نادرستی  ۴  ۀی گزینآن توضیح داد )نادرست

 (. ۱  ۀگزین

ها و گیاهان  بین قارج بر اینکه اجزای درونی پیکر جانداران با یکدیگر در ارتباط هستند و تعامل دارند، هر جاندار با جانداران دیگر نیز تعامل دارد. مثالً  ( عالوه ۲

 کند.  ها به افزایش محصول کمک میهای سودمند یا زیانمندی را مشاهده کرد که شناخت بیشتر آنتوان تعامل می

 
 انواع دیابت است؟ ۀچند مورد، ویژگی مشترک هم  -169

 ها وجود دارد.  اختاللی در دریافت گلوکز توسط یاخته -ب  یابد.  شده از گلومرول افزایش میحجم مایع تراوش -الف

 ریز بدن وجود دارد. اختاللی در عملکرد دستگاه درون -د  نوعی بیماری وراثتی در بروز عالئم بیماری مؤثر است.  -ج

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ـ متوسط ـ چندموردی ـ قید ـ ترکیبی ـ مفهومی(  ۱۱۰۴)  ۱پاسخ: گزینه  

ترشح هورمون ضدادراری و  مزه ناشی از اختالل در  مزه و دیابت شیرین است. دیابت بی طور کلی، دیابت شامل دو نوع دیابت بی فقط مورد )د(، صحیح است. به 

 ریز هستند.  انواع دیابت نوعی اختالل در عملکرد دستگاه درون   ۀدیابت شیرین ناشی از اختالل در ترشح یا عملکرد هورمون انسولین است. بنابراین، هم

 بررسی سایر موارد: 

دلیل کاهش میزان بازجذب آب  شود اما این افزایش حجم ادرار بهمی  یابد و آب بیشتری از طریق ادرار دفعانواع دیابت حجم ادرار افزایش می   ۀالف( در هم

 باشد نه افزایش تراوش.  می

تواند ناشی از بیماری وراثتی  مزه هم می مزه صادق نیست. البته، دیابت بیکند و راجع به دیابت بی دیابت شیرین صدق می   ۀب و ج( این دو مورد فقط دربار

 ست و بنابراین، هر دو مورد )ب( و )ج(، نادرست هستند.  باشد اما الزاماً اینگونه نی
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 فرنگی، صحیح است؟ های سبز گیاه گوجهبرگ ۀکدام عبارت، دربار  -170
 غیرممکن است.   O2Hیابد، دفع  زا افزایش میریشه ۀ در الی ATP( زمانی که رطوبت محیط و مصرف ۱
 شود.ای کم میهای میانبرگی که حفرات هوا دارد، تعرق روزنهآب در یاخته میزان( در پی کاهش شدید ۲
 شوند. برگ باز می  ۀهای لبشود، روزنهزیاد می ریشه آوندیِ  ۀ( وقتی که فشار در آوندهای چوبی استوان۳
 شود. م میهای میانبرگ کشده در سیتوپالسم یاخته( در شرایط محیطی مناسب برای تشکیل شبنم، حجم آب ذخیره۴

 ـ متوسط ـ عبارت ـ مفهومی(  ۱۰۰۷)  ۲پاسخ: گزینه  

ها، بخار آب ناشی از  های هوایی قرار دارد، حفرات هوایی وجود دارند که در آن در برگ، دو نوع میانبرگ وجود دارد. در نوعی میانبرگ که در مجاورت روزنه

ها بسته شوند تا میزان تعرق  یابد، الزم است که روزنه شدت کاهش میآب در میانبرگ به   میزانهای میانبرگ وجود دارد. وقتی که  یاخته   ۀتبخیر آب دیوار

 کاهش یابد و آب در گیاه حفظ شود.  

 ها:بررسی سایر گزینه 

های معدنی به  زا مربوط به انتقال یون ریشه ۀدر الی ATPایش مصرف بر این، افزیابد. عالوه یابد، شدت تعرق کاهش می ( وقتی که رطوبت محیط افزایش می۱

 شود.  های آبی انجام میای زیاد باشد و تعرق انجام نشود، دفع قطرات مایع آب از طریق روزنهای است. زمانی که فشار ریشهدرون آوند چوبی و ایجاد فشار ریشه

 هوایی ی ها شدن روزنهعوامل مؤثر بر باز و بسته 
 توضیحات  تأثیر کاهش تأثیر افزایش  نوع عامل 

 ها شدن روزنه بسته  افزایش شدید   هاشدن روزنه بسته  ها باز شدن روزنه  نور 

 ها شدن روزنه بسته  افزایش شدید   هاشدن روزنه بسته  ها باز شدن روزنه  دما
 ها شدن روزنه بسته  کاهش شدید   ها باز شدن روزنه  هاشدن روزنه بسته  اکسید کربن دی 

 ها شدن روزنه بسته  کاهش شدید   ها باز شدن روزنه  هاشدن روزنه بسته  رطوبت 
 ـــــ  هاشدن روزنه بسته  ها باز شدن روزنه  آب 

 افزایش مقاومت گیاه در شرایط خشکی  ها باز شدن روزنه  هاشدن روزنه بسته  اسید هورمون آبسیزیک 
 ها در روز بسته و در شب باز هستند. روزنه  ها باز شدن روزنه  هاشدن روزنه بسته  هاکاکتوس روشنایی در بعضی  

شود، احتمال بروز تعریق  فرنگی( است. وقتی که فشار در آوندهای چوبی ریشه زیاد میای )مثل گوجهگیاهان دولپه  ۀآوندی فاقد بافت مغز، ریش  ۀ( استوان۳

 شوند.  های آبی همیشه باز هستند و باز نمییابد ولی دقت داشته باشید که روزنهافزایش می 

های میانبرگ کمتر دفع  ی که شدت تعرق کم باشد، آب سیتوپالسم یاخته ( شرایطی برای تشکیل شبنم مناسب است که در آن، شدت تعرق کم باشد. وقت۴

 شود.  شده در سیتوپالسم، زیاد میشود و حجم آب ذخیره می

 
 های درسی، کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟های ذکرشده برای انسان در کتاببا توجه به بیماری  -171

 .«ندارندطور حتم .................. تند، به»در افرادی که .................. هس

 ترین بخش خون حضور های انعقادی در حجیمترین نوع هموفیلی ـ پروتئین ( مبتال به شایع۱
 شکل بنیادی میلوئیدی، ظاهر داسی  ۀهای حاصل از تقسیم یاختـ یاخته SHbSHb( دارای ژنوتیپ ۲
 ها وجود سرخرگ ۀرسوبات دارای لیپید و پروتئین در دیوارشدت مستعد ابتال به دیابت نوع دو ـ ( به۳
 های تیروئیدی در دوران کودکی وجود  ماندگی ذهنی ـ مقادیر کافی هورمونعالئم عقب ۀ( بروزدهند۴

 ـ سخت ـ قید ـ عبارت ـ ترکیبی ـ مفهومی(  ۱۰۰۴)  ۲پاسخ: گزینه  

دلیل اختالل  های قرمز در این افراد، به شدن گویچهشکل شکل هستند. دقت داشته باشید که داسی یخونی داسمبتال به بیماری کم   SHbSHbافراد دارای ژنوتیپ  

های قرمز نابالغ  دهد. بنابراین، گویچهها، پس از تولید هموگلوبین رخ می شدن این یاخته شکل های بتای هموگلوبین است و در واقع، داسی در ساختار زنجیره 

 شکل ندارند.  اند، ظاهر داسی بنیادی میلوئیدی هستند و هنوز هموگلوبین را تولید نکرده های  که حاصل تقسیم یاخته
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 های خونی در مغز قرمز استخوان تولید یاخته 

نوع یاخته  
ی 

بنیاد
 یاخته بنیادی مغز استخوان  

یاخته بنیادی  
 لنفوئيدی 

 یاخته بنیادی میلوئیدی 

یاخته 
صل  

ی خونی حا
ها

سیم 
تق

 

 دار های سفید دانه گویچه  های سفید بدون دانه گویچه 
های  ها )یاخته مگاکاریوسیت 

 دار و بزرگ( هسته 
 

 شدن قطعهقطعه 
 

رنگ ای بی ها )قطعات یاخته پالکت 
 های زیاد( و بدون هسته دارای دانه 

گویچه قرمز نابالغ )یاخته  
 دار و فاقد هموگلوبین( هسته 

 
شدن  از دست دادن هسته و پر 

 با هموگلوبین
 

های قرمز بالغ )فاقد  گویچه 
 هسته و فرورفته در دو طرف( 

 لنفوسیت 

 مونوسیت 
 دانه روشن دانه تیره 

 دانه ریز  دانه درشت 

ترین  بزرگ 
 یاخته خونی 

بازوفیل 
ائوزینوفیل  

 

نوتروفیل 
 

شکل 
 

  

   
 

 

 ها:بررسی سایر گزینه 

توانند در خوناب  های انعقادی دیگر مانند پروترومبین یا فیبرینوژن می هشت وجود ندارد اما پروتئین  ۀهموفیلی، عامل انعقادی شمار ترین نوع  ( در شایع ۱

 ترین بخش خون( حضور داشته باشند.  )حجیم

 خون و اجزای آن نگاه: نیم 
 های خونی جریان دارد. چرا یک  نه دو طرفه( در رگ   طرفه )طور منظم و یکخون، نوعی بافت پیوندی است که به 

 هایی که در مسیر گردش خون وجود دارن. چون خون، یک بافت پیوندی هست، خاطر وجود دریچه طرفه است؟ به 
 هایی هست: مثل هر بافت پیوندی دیگر دارای بخش 

 یا ِگرده( است.   نه یاخته( )پالکت   ای )ات یاخته های قرمز و سفید( و قطعهای خونی )گویچه ای: که شامل یاخته ـ بخش یاخته ۱
 های پروتئینی )نظیر فیبرینوژن( است. ای بافت پیوندی و رشته ـ خوناب )پالسما(: حالت مایع دارد. خوناب، در واقع شامل ماده زمینه ۲

 های پروتئينی )فیبرینوژن(  د دفعی( + رشته ها و مواای، مواد غذایی، یون های غیررشته ای )آب، پروتئين ماده زمینه  =)پالسما(  خوناب
 ها( ها یا ِگردهای )پالکت های سفید( + قطعات یاخته های قرمز و گویچه های خونی )گویچه یاخته  =ای بخش یاختـه 

 : جداسازی اجزای خون
درصد را بخش    ۴۵درصد حجم خون را خوناب و    ۵۵شوند. در یک فرد سالم و بالغ،  اگر مقداری خون را گریزانه )سانتریفیوژ( کنیم، دو بخش خون از هم جدا می

 دهند.  ای تشکیل می یاخته 
 گیرد.در انتهای لوله قرار می  ای بیشتر است و پس از سانتریفیوژ دهد اما وزن بخش یاخته بیشتر حجم خون را خوناب تشکیل می  نکته: 

الیه در آزمایش  صورت الیه شده به دار کشته های کپسولـ جدا کردن مواد عصاره باکتری ۲ای خون،  ـ جدا کردن خوناب و بخش یاخته ۱  ترکیب | کاربردهای سانتریفیوژ |
 ـ سنجش چگالی ِدناها در هر فاصله زمانی در آزمایش مزلسون و استال۳دوم ایوری، 

لیتر    ۵شود. مثاًل اگه  بهر )هماتوکریت( گفته می شود، خونصورت درصد بیان می های قرمز خون به حجم کل خون که به بهر(: به نسبت حجم گویچه هماتوکریت )خون 
 درصد است.   ۴۰بهر(،  های قرمز باشه، هماتوکریت )خونلیترش مربوط به گویچه  ۲خون داشته باشیم و 

حجم گویچه های قرمز  خون
حجم کل  خون

 = هماتوکریت  
 

 

 انعقاد خون  نگاه:نیم 
 تواند از رگ خونی خارج شود. در صورتی که جلوی این  دیدگی می زمانی که یک رگ خونی آسیب ببیند، خون از محل آسیب 

 شود. برای جلوگیری از خونی و عوارض مربوط به آن می دهد و دچار کمخونریزی گرفته نشود، فرد خون زیادی از دست می 
 دیدگی، اقدامات مختلفی را خونریزی، پالکت )ِگرده(ها نقش اصلی را برعهده دارند. پالکت )ِگرده(ها با توجه به شدت آسیب 

 ها اشاره شده است.  ند که در کتاب درسی، به دو مورد از آن دهبرای جلوگیری از خونریزی انجام می 
 : آسیب جزئی + خونریزی محدود تشکیل درپوش پالکتی

 ها دور هم  شود. برای تشکیل درپوش، پالکت اگر دیواره رگ آسیب جزئي ببیند و خونریزی محدود باشد، درپوش تشکیل می 
 چسبند.  شوند و به هم می جمع می 

 ایجاد درپوش ها هم چسبیدن پالکت  به  ها شدن پالکت دور هم جمع  رگ و خونریزی محدود  آسیب جزئی دیواره
 لخته خون: آسیب شدید + خونریزی شدید تشکیل 
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ها با آزاد کردن ترکیبات فعال موجود در ها در تشکیل لخته خون، نقش اصلی را برعهده دارند. پالکت شود و پالکت های شدیدتر، لخته خون تشکیل می در خونریزی 
، یون کلسیم و عامل Kکنند. وجود ویتامین های خوناب )مثل پروترومبین و فیبرینوژن(، لخته را ایجاد میهای خود )مثل آنزیم پروترومبیناز( و با کمک پروتئیندانه 

 شود. انعقادی شماره هشت نیز در انجام روند انعقاد خون و تشکیل لخته الزم است. انعقاد خون طی چند مرحله انجام می 
 های  دیده رگ خونی و پالکت های آسیب بیند، بافت ـ ترشح آنزیم پروترومبیناز: زمانی که دیواره رگ خونی آسیب می ۱
 کنند. دیده، آنزیم پروترومبیناز را به درون خون ترشح می سیب آ 
 کند. ـ تبدیل پروترومبین به ترومبین: آنزیم پروترومبیناز، پروترومبین را تجزیه کرده و به ترومبین تبدیل می ۲
 کند. ـ تبدیل فیبرینوژن به فیبرین: ترومبین، فیبرینوژن را تجزیه کرده و به فیبرین تبدیل می ۳
 دهند.  ها را دربرگرفته و لخته را تشکیل می های خونی و پالکت های پروتئینی فیبرین، یاخته شکیل لخته: رشته ـ ت۴

 همه نکات ترکیبی لخته خون 
سکته قلبی شود؛ ها )تصلب شرایین(، ممکن است باعث  شدن دیواره آن های اکلیلی )کرونری( توسط لخته یا سخت شدن سرخرگ بسته   [۱دهم: گفتار    ۴ترکیب ]فصل  

 میرند. های آن می رسد و یاخته چون در این حالت به بخشی از ماهیچه قلب، اکسیژن نمی 
 ای به نام هپارین دارند. هپارین ضد انعقاد خون است. ها، هیستامین و ماده های موجود در بازوفیل دانه  [۲یازدهم: گفتار  ۵ترکیب ]فصل 
ترین نوع  شود. شایع شدن خون دچار اختالل می و نهفته است. در این بیماری، فرایند لخته   Xلی یک بیماری وابسته به  هموفی[  ۲دوازدهم: گفتار    ۳ترکیب ]فصل  

 )هشت( مربوط است.  VIIIهموفیلی به فقدان عامل انعقادی 
های شش، مغز و  کند، اما تشکیل لخته در سرخرگ تشکیل لخته، یک فرایند زیستی مهم است که از ادامه خونریزی جلوگیری می   [۲دوازدهم: گفتار    7ترکیب ]فصل  

طور طبیعی  ها بهتواند باعث مرگ شود. لخته شود که بسیار خطرناک است و میهای شش، سکته مغزی و قلبی میشدن رگ ترتیب منجر به بسته ماهیچه قلب، به
 شوند. پالسمین کاربرد درمانی دارد.   توسط آنزیم پالسمین تجزیه می  در بدن

 
 
 
 
 
 
 
 

شوند.  چگال( نیز محسوب می)لیپوپروتئین کم  LDLتحرکی، از عوامل مؤثر در ایجاد بیماری دیابت نوع دو هستند و هر دو، جزء عوامل افزایش  ( چاقی و کم۳

 شود.  ها و تصلب شرایین می سرخرگ   ۀچگال باعث رسوب کلسترول در دیوارافزایش لیپوپروتئین کم

ماندگی ذهنی و برای نمو دستگاه عصبی مرکزی الزم است؛ بنابراین، فقدان آن به اختالالت نمو دستگاه عصبی و عقب   3T( در دوران جنینی و کودکی،  ۴

تواند باعث  کتونوری نیز می دالیل دیگری نیز رخ دهد. مثالً بیماری فنیلتواند بهماندگی ذهنی میانجامد. البته دقت داشته باشید که عقب جسمی جنین می 

 ی ذهنی شود.  ماندگعقب 

 
 بین بطن راست و سرخرگ ششی انسان، درست است؟ ۀدریچ ۀچند مورد، دربار  -172

 خوردگی بافت پوششی است.بین مثانه و میزنای، حاصل چین ۀهمانند دریچ -الف

 کند. طرفه میکبوتری، جریان خون را به سمت باال یکالنه ۀمشابه دریچ -ب

 شود. منفذ قلب ملخ، هنگام خروج مایع از قلب باز می  ۀمثل دریچ -ج

 قلب است.   ۀترین دریچشدن پایینزمان با بستهشدن آن همبسته -د

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ترکیبی ـ مفهومی ـ نکات شکل( ـ سخت ـ چندموردی ـ مقایسه ـ  ۱۰۰۴)  ۲پاسخ: گزینه  

 سینی سرخرگ ششی ۀبین بطن راست و سرخرگ ششی انسان =  دریچ  ۀدریچ 

 موارد )ج( و )د( نادرست هستند.  
 ( ۴۱۰ـ  04) های قلب  دریچه  نامه: شکل 

 ها متفاوت است. های بین دهلیزها و بطن های سینی و دریچه ساختار کلی دریچه  •
 ها، دارای سه قطعه  ای است که دو قطعه دارد و سایر دریچه دریچۀ دولختی، تنها دریچه  •

 . هستند
  شوند.تشکیل می  در ابتدای آئورتسرخرگ کرونری چپ و راست، بالفاصله  •
 هایی متصل هستند. های دهلیزی بطنی، به رشته قطعات آویختۀ دریچه  •
 سینی قرار دارد.  های کرونری در باالی دریچۀ محل انشعاب سرخرگ  •
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 موارد:   ۀبررسی هم 

خوردگی مخاط مثانه )دارای  بین مثانه و میزنای نیز حاصل چین   ۀهستند. دریچ  شامه درون   ۀخوردگی بافت پوششی الیهای قلبی، حاصل چین الف( دریچه 

 باشد.  بافت پوششی( می 

های  کبوتری در سیاهرگ های النهگیرند. دریچه ها را می کنند و جلوی برگشت خون به بطن طرفه می های سینی، جریان خون را به سمت باال یکب( دریچه

 کنند. طرفه میباال )به سمت قلب( یکتر از قلب نیز جریان خون را به سمت  پایین 

دار به قلب شود. اما در ملخ، همولنف از طریق منافذ دریچهسینی سرخرگ ششی در هنگام انقباض بطن و خروج خون از قلب باز می  ۀج( در انسان، دریچ

 ز باشند. ها در هنگام برگشت خون به قلب )ورود خون به قلب( باید باگردد و بنابراین، این دریچهبرمی 

شوند.  ها بسته میانقباض بطن   ۀهای دهلیزی ـ بطنی، در ابتدای مرحلدهلیزی ـ بطنی( است. دریچه   ۀلختی )نوعی دریچسه  ۀقلبی، دریچ  ۀترین دریچد( پایین 

 شوند.  استراحت عمومی بسته می   ۀهای سینی، در ابتدای مرحل اما دریچه 
 های قلبی دریچه 

 نوع دریچه 
 دریچه سینی  هاهای بین دهلیزها و بطن دریچه 

 سرخرگ ششی  سرخرگ آئورت  لختی سه دولختی 
 سه قطعه  سه قطعه  سه قطعۀ آویخته  دو قطعۀ آویخته  تعداد قطعات 
 ابتدای سرخرگ ششی  ابتدای سرخرگ آئورت  بین دهلیز و بطن راست  بین دهلیز و بطن چپ  محل قرارگیری 

 هاجلوگیری از بازگشت خون به بطن  بازگشت خون به دهلیز جلوگیری از  وظیفه 
 هاابتدای مرحلۀ انقباض بطن ها(شروع مرحلۀ استراحت عمومی )= پایان انقباض بطن  زمان باز شدن 

 ها(ثانیه )مرحلۀ انقباض بطن   ۳/۰ ثانیه )مرحلۀ استراحت عمومی + انقباض دهلیزها(  ۵/۰ ای که دریچه باز است بازه 
 ها(شروع مرحلۀ استراحت عمومی )= پایان انقباض بطن  ها )= پایان انقباض دهلیزها( شروع انقباض بطن  شدن زمان بسته 

 ثانیه )مرحلۀ استراحت عمومی + انقباض دهلیزها(  ۵/۰ ها(ثانیه )مرحلۀ انقباض بطن   ۳/۰ است  ای که دریچه بسته بازه 

 ترصدای دوم قلب )تاک(: واضح و کوتاه  تر )پوم(: قوی، گنگ و طوالنی صدای اول قلب  صدای قلبی مربوطه 
 شامه قلب خوردگی بافت پوششی درون چین جنس 

 ای قلب بافت پیوندی متراکم در الیۀ ماهیچه  عامل استحکام 

 
 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -173

 طور حتم .................. دارد.« شود، بهپروتئینی که .................. می  ۀای ُکند، هر رشتتار ماهیچه ۀهای سازند»در یک سارکومر موجود در رشته

 ( در نوار تیره و روشن دیده ـ یک انتهای آزاد۲ ( در بخشی روشن دیده ـ ضخامت کمی ۱
 Zتر به خط همپوشانی مشاهده ـ سر نزدیکهایی، بدون ( در قسمت۴ ( باعث ایجاد بخشی تیره ـ در تشکیل پل اتصالی نقش  ۳

 ـ متوسط ـ قید ـ نکات شکل(  ۱۱۰۳)  ۲پاسخ: گزینه  

 اند.  ها از واحدهای تکراری به نام سارکومر تشکیل شده ای وجود دارد. تارچه ماهیچه  ۀاسکلتی، تعداد زیادی رشته به نام تارچ  ۀ)تارِ( ماهیچ  ۀدرون هر یاخت

 ها:گزینه   ۀبررسی هم 

شود که در آن، بر نوار روشن، در قسمت میانی نوار تیره نیز بخشی روشن مشاهده می شوند. اما عالوه های نازک اکتین مشاهده می( در نوار روشن، فقط رشته۱
 جود دارد که دارای ضخامت زیادی است.  میوزین و  ۀرشت

اکتین است.    ۀشود. بنابراین، منظور این گزینه، رشتمیوزین دیده می  ۀاکتین و هم رشت  ۀاکتین وجود دارد و در نوار تیره، هم رشت  ۀ( در نوار روشن، فقط رشت۲
 باشد.  شده است، آزاد میمتصل است و انتهای دیگر آن که به درون سارکومر کشیده    Zیک انتهای اکتین به خط  

  مستقیما   نیز یک خط تیره است و  Zبر نوار تیره، خط  های اکتین و میوزین وجود دارند که در تشکیل پل اتصالی نیز نقش دارند. اما عالوه ( در نوار تیره، رشته۳
 های اتصالی ندارد.  نقشی در تشکیل پل

های میوزین، فاقد همپوشانی با یکدیگر هستند. همانطور که در شکل کتاب درسی مشخص است، دم  های اکتین و رشته هایی از سارکومر، رشته( در بخش۴
 اکتین صادق نیست.    ۀتر است. قسمت دوم این گزینه دربارنزدیک  Zها، به خط  ها در قسمت میانی سارکومر قرار دارند و سر آن میوزین 

 (۱۱۳ـ  ۱۳) مخطط و سارکومر ۀتصویر میکروسکوپی از ساختار ماهیچنامه: ل شک
 اکتین وجود دارد.  ۀدر نوار روشن، فقط رشت •
 اکتین و میوزین وجود دارند.   ۀدر نوار تیره، رشت •
 میوزین وجود دارد و در این قسمت، یک بخش روشن   ۀدر قسمت میانی نوار تیره، فقط رشت •

 شود. و یک خط تیره هم دیده می 
 ، یک خط تیره در سارکومر است.  Zخط  •
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 کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -174

 توان گفت ..................« ریز انسان، میریز و برونهای درونوجه .................. یاخته ۀ»دربار

 ریز مشاهده شوند. هایی درونیافته در غدهتوانند به صورت پراکنده یا تجمعریز میهای درون( افتراق ـ یاخته۱

 ها قرار گیرند. شده از نورونشیمیایی ترشحتوانند تحت تاثیر پیک  ریز میهای برون( افتراق ـ یاخته۲

 توانند ترشحات خود را به وسیلۀ مجرایی به محیط داخلی بدن وارد کنند.( اشتراک ـ هر دو می۳

 توانند متعلق به نوعی بافت اصلی مشترک باشند.( اشتراک ـ هر دو می۴

 ـ سخت ـ مقایسه ـ ترکیبی ـ مفهومی(  ۱۱۰۴)  ۴پاسخ: گزینه  

  داشته   تعلق  پوششی  بافت  توانند بهمی  ریزبرون   و  ریزدرون   هایای. یاختهبافت اصلی جانوری عبارتند از: بافت پوششی، پیوندی، عصبی و ماهیچه  چهار نوع

 .  باشند

 ها:بررسی سایر گزینه 

درون    توانندمی  ریز نیزبرون   هایشوند، یاخته ریز مشاهده میها و مجتمع در غدد درون  ریز به دو صورت پراکنده در اندام های درون ( عالوه بر اینکه یاخته۱
 .کنند  پوششی سطحی در حفرات معده( فعالیت  یهایاخته   )مانند  مخاط  در  پراکنده  صورت  به  یا  و  ریزبرون   غدد

های عصبی ترشحات  توانند تحت تاثیر ناقلیز میرهای برون برد )ناقل عصبی( ترشح کنند. یاختهتوانند پیک شیمایی دوربرد )هورمون( و کوتاه ها می( نورون ۲
دهند. همچنین های ارسالی از پل مغزی، میزان ترشحات خود را تغییر میریز غدد بزاقی تحت تاثیر پیامهای برون خود را تنظیم کنند. به طور مثال یاخته

 تأثیر   تحت  پیشین که  هیپوفیز  در  ریزدرون   هاییاخته  مانند  گیرند؛  ها قرارنورون   از   شدهترشح  شیمیایی  پیک  تأثیر  تحت  توانندمی  نیز  ریزدرون   هاییاخته
 .شوندتولید می  هیپوتاالموس  عصبی  هاییاخته  مهارکننده در  و  آزادکننده  هایهورمون .  گیرندمی   قرار  مهارکننده  و  آزادکننده  هایهورمون 

 نه محیط داخلی!   شودمیتوسط مجاری مشخصی به سطح یا حفرات بدن منتقل    هایاخته ریز  ( دقت داشته باشید که ترشحات برون۳

 
 کند؟ طور صحیحی کامل میچند مورد، عبارت زیر را به  -175

 .«شودنمیترین .................. را دارد، .................. دیده »در جانوری که ساده

 ساختار اختصاصی برای تنفس و گردش مواد دار از طریق آبشش، مواد نیتروژن ۀکنندساختار عصبی ـ برخالف جانور دفع -الف

 دار گردش خون بسته ـ  برخالف جانور دارای واحدهای بینایی مستقل، بازگشت خون به قلب توسط منافذ دریچه ۀسامان -ب

 گردش مواد در انتقال گازهای تنفسی ۀبی شکمی، دخالت مایعات سامانها ـ همانند جانور دارای طناب عصآبشش -ج

 نسبی مغز، سازوکار فشار منفی در فرایند بازدم  ۀدار دارای بیشترین اندازگردشی مضاعف ـ همانند مهره  ۀسامان -د

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ات شکل( ـ سخت ـ چندموردی ـ مقایسه ـ ترکیبی ـ مفهومی ـ نک ۱۱۰۲)  ۲پاسخ: گزینه  

 موارد )الف( و )د(، صحیح هستند. برای پاسخگویی به این سؤال، ابتدا به جدول زیر توجه کنید: 

 

 

 

 

 

 

 

 ای بافت ماهیچه 

 صاف  قلبی  اسکلتی )مخطط(  نام بافت 

 شکل دوکی شکل منشعب ایاستوانه  شکل ایاستوانه  شکل یاخته 

 غیرارادی  غیرارادی  ارادی )و گاهی غیرارادی(  عمل

 سفید ـ صورتی  قرمز قرمز ـ سفید رنگ

 ایهسته تک  ایای و بعضی دو هسته هستهبیشتر یک  ایچندهسته  تعداد هسته 

 مرکز یاخته  مرکز یاخته  حاشیۀ یاخته  محل هسته 

 مثال
های  های متصل به استخوان، دیافراگم، ماهیچه ماهیچه 

 ...ابتدای مری و اسفنکتر خارجی مخرج و  
 الیۀ میانی قلب 
 )ماهیچۀ قلب( 

های دارای فعالیت غیرارادی  اندام 
دستگاه های اندام جز قلب(؛ مثل )به 

 گوارش
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 جانور  تعبیر  جانور  تعبیر  مورد 

ترین  جانور دارای ساده  الف 
 ساختار عصبی 

مواد  ۀکنندجانور دفع  عصبی(  ۀهیدر )دارای شبک 
 دار از طریق آبشش نیتروژن 

 پوستان سخت 

ترین  جانور دارای ساده  ب 
 گردش خون بسته   ۀسامان

های حلقوی )نظیر کرم کرم
 خاکی(

جانور دارای واحدهای بینایی  
 مستقل 

 حشرات )دارای چشم مرکب( 

ترین  جانور دارای ساده  ج
 آبشش 

های  دریایی )برجستگی  ۀستار 
 پراکنده و کوچک پوستی( 

جانور دارای طناب عصبی  
 شکمی

 حشرات 

ترین  جانور دارای ساده  د
 گردشی مضاعف   ۀسامان

دار دارای بیشترین  مهره  دوزیستان 
 نسبی مغز  ۀانداز 

 پرندگان و پستانداران 

 موارد:  ۀبررسی هم 

خوانیم که »در دار از طریق آبشش، دارای سامانۀ گردشی باز و تنفس آبششی هستند. در کتاب درسی مینیتروژنکنندۀ مواد دفعی  پوستان دفع سخت الف(  

ای برای تنفس وجود ندارد«. همچنین توانند با محیط تبادالت گازی داشته باشند، ساختار ویژه های بدن میها و جانورانی مانند هیدر که همۀ یاختهای یاختهتک

تر )از جانوران دارای سامانۀ گردش آب و حفرۀ گوارشی(، دستگاه اختصاصی  خوانیم که »در جانوران پیچیده ش مواد در جانوران، در کتاب درسی میدربارۀ گرد

ی گردش مواد  جایی مواد وجود دارد«. پس در جانوران دارای حفرۀ گوارشی، دستگاه اختصاصی برا گیرد که در آن مایعی برای جابهبرای گردش مواد شکل می

 جایی مواد وجود ندارد. و مایعی برای جابه 
 تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران 

 نوع جاندار 
 تنظیم اسمزی  دار دفع مواد زائد نیتروژن 

 مکانیسم  ساختار مکانیسم  ساختار
 انتشار از طریق غشای یاخته  دفع از طریق غشای یاخته  ها ای یاخته بسیاری از تک 

 دفع آب همراه با مواد دفعی  واکوئول انقباضی  دفع همراه با آب  واکوئول انقباضی  پارامسی 

 مهرگان دارای نفریدی بی
 دفع از طریق منفذ نفریدی  نفریدی  دفع از طریق منفذ نفریدی  نفریدی 

 رودنفریدی برای دفع، تنظیم اسمزی یا هر دو مورد به کار می 
ـ  انتشار ساده  هاآبشش  پوستان سخت  ـ  ــــ  ــــ

 حشرات 
های مالپیگی لوله 

 )متصل به روده( 

های اسید و آب به لوله ورود اوریک 
مالپیگی و سپس روده و دفع همراه با  

 مدفوع 
ـ  ـــــ   ــــ

 ترشح محلول نمک بسیار غلیط به روده  ایروده غدد راست  تشکیل ادرار  کلیه  ماهیان غضروفی 

 ـــــ  تشکیل ادرار  کلیه  ماهیان آب شیرین
نوشیدن کم آب + دفع حجم زیادی از آب 

 صورت ادرار رقیق به 

 کلیه و آبشش  تشکیل ادرار  کلیه  ماهیان استخوانی آب شور
 ـ نوشیدن مقدار زیاد آب ۱

صورت ادرار غلیظ توسط ها بهـ دفع برخی یون ۲
 ها و برخی از طریق آبشش کلیه 

 مثانه  تشکیل ادرار  کلیه  دوزیستان 

 ها ـ ذخیره آب و یون ۱
 ـ افزایش اندازه مثانه در محیط خشک۲

 ـ کاهش دفع ادرار در محیط خشک ۳
ـ افزایش بازجذب آب از مثانه به خون در  ۴

 محیط خشک 
 توانمندی زیاد در جذب آب  کلیه  تشکیل ادرار  کلیه  خزندگان و پرندگان 

برخی خزندگان و پرندگان  
 دریایی و بیابانی 

 تشکیل ادرار  کلیه 
غدد نمکی نزدیک  
 چشم یا زبان 

های غلیظ صورت قطره دفع نمک اضافه به 
 نمکی 

گردشی باز، خون    ۀگردد. دقت داشته باشید که در سامانداری وجود دارد که همولنف )نه خون( از طریق آن به قلب بازمی ب( در قلب حشرات، منافذ دریچه

 دار.  گردد نه از طریق منافذ دریچهوجود ندارد. در کرم خاکی نیز خون از طریق رگ متصل به قلب به قلب برمی
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 گردش باز   هسامان نگاه:نیم 
 های کلیویژگی

 های مالپیگی قرار دارد. قلب: در سطح پشتی بدن و باالی لوله گوارش و لوله 
 بافتی را برعهده دارد.  های خون، لنف و آب میان مایع سامانه گردشی: همولنف که نقش 

 مویرگ: در سامانه گردشی باز، مویرگ وجود ندارد.  
 ها جریان  شود و در مجاورت آن های بدن وارد می تبادل مواد: همولنف مستقیمًا به فضای بین یاخته 

 یابد. می 
 شود. گردش مواد است و توسط سامانه تنفسی نایدیسی انجام می تبادل گازها: مستقل از سامانه  

 
 نحوه عمل سامانه گردشی باز 

 های بدن: قلب، تعدادی منفذ خروجی دارد که در ابتدای آن، نوعی دریچه وجود دارد.  ـ ارسال همولنف به حفره ۱
 د. شوهای بدن وارد می حفره همولنف، از طریق این منافذ از قلب خارج شده و به 

 یابد.  ها جریان می شود و در مجاورت آن های بدن وارد می ـ جریان همولنف: همولنف، مستقیمًا به فضای بین یاخته ۲
 گردد. دار به قلب بر می ـ بازگشت همولنف به قلب: همولنف از طریق چند منفذ دریچه ۳

 در سامانه گردشی باز، خون و مویرگ وجود ندارد.  
 در سطح شکمی رگی وجود ندارد. در سامانه گردشی ملخ، 

 

 گردش کرم خاکی   هسامان نگاه:نیم 

 سامانه گردشی بسته، در کرم خاکی وجود دارد.  ترینساده

 های کلیویژگی

 مایع سامانه گردشی: خون 

 مویرگ: سامانه گردشی بسته، مویرگ دارد.  

 دهند.  بافتی، تبادل مواد غذایی، دفعی و گازها را انجام می ها و با کمک آب میان ها در کنار یاخته تبادل مواد و گازها: مویرگ

 گردش مواد در کرم خاکی

 رود. سطح تنفسی کرم خاکی، پوست آن  شود و به سطوح تنفسی میـ خروج خون از قلب: خون تیره از قلب خارج می ۱

  خاکی، تنفس پوستی وجود دارد. در ابتدای منفذ خروجی از قلب، دریچه وجود دارد.است و در کرم 

 شود. ـ تبادل گازهای خون تیره: در پوست، پس از تبادل گازها، خون تیره به خون روشن تبدیل می ۲

 دهد. ها را انجام می رسانی بافت ها: خون روشن اکسیژن ـ تبادل گازها در بافت ۳

 گردد. در ابتدای منفذ ورودی قلب، دریچه وجود دارد.  ـ بازگشت خون به قلب: خون تیره مجددًا به قلب بازمی ۴

دریایی وجود دارد که مایعات بدن درون آن جریان دارند و گازهای تنفسی    ۀج( همانطور که در شکل کتاب درسی مشخص است، مجرایی در زیر پوست ستار

تنفسی است و دستگاه گردش مواد نقشی در انتقال گازهای تنفسی    ۀگردش مواد مستقل از سامان  ۀشوند. اما در حشرات، سامانمی   از طریق آن در بدن منتقل

 ندارد.  

 شود. ها انجام می ها و ایجاد فشار مثبت در شش ها در فرایند بازدم با وارد شدن فشار به شش داران دارای تنفس ششی، خروج هوا از شش مهره   ۀد( در هم
 ( ۳۱۰ـ  ۲۰)ترین آبشش در ستاره دریایی  ساده  نامه: شکل 

 
 های کوچک و پراکندۀ پوستی است. صورت برجستگی های ستارۀ دریایی به آبشش 

 برجستگی، دارای پوستی است که یک الیه یاختۀ پوششی دارد. هر 

 در نزدیکی سطح بدن ستارۀ دریایی، نوعی مجرای افقی وجود دارد که مایعات بدن ستارۀ دریایی در آن جریان دارند. 

 پوست   شود. دیوارۀ این مجرا نیز هماننداز این مجرای افقی، انشعاباتی وارد هر برجستگی پوستی ستارۀ دریایی می 

 ستارۀ دریایی، یک الیه یاختۀ پوششی دارد.   
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 تنوع تبادالت گازی در جانداران 

 فاقد ساختار تنفسی ویژه 

)پارامسی( و   اییاخته تک 
 هیدر 

 توانند با محیط تبادالت گازی داشته باشند. های بدن می همۀ یاخته 

 دارای ساختار تنفسی ویژه 

سی 
نایدی

 

 حشرات 

ها به خارج بدن از طریق منافذ تنفسی داشتن نایدیسراه  های منشعب و مرتبط به هم به نام نایدیس  ـ دارای لوله ۱
 هاابتدای نایدیس 

امکان   های بدن  بست و دارای مایع در کنار همۀ یاخته انشعابات پایانی ُبن  تر  ها به انشعابات کوچکـ تقسیم نایدیس ۲
 تبادالت گازی 

 بودن دستگاه گردش مواد و دستگاه تنفسی ـ مستقل ۳

پوستی  
 کرم خاکی 

  های فراوان ـ شبکۀ مویرگی زیرپوستی با مویرگ ۱
 دوزیستان  بودن سطح پوست ـ مرطوب ۲

شی 
ش

آب
 

 ـ آبشش محدود به ناحیۀ خاصی نیست.۲ های کوچک و پراکندۀ پوستی ترین نوع آبشش: برجستگی سادهـ ۱ ستارۀ دریایی 
سایر 

 مهرگان بی
 . ها محدود به نواحی خاصی از بدن هستندآبشش 

ها و  ماهی
نوزاد  

 دوزیستان 

 های آبششیـ ورود آب به بدن از طریق دهان و جریان پیدا کردن در بین تیغه ۱
تبادل گاز از طریق آبشش  ها های تیغۀ آبششی و جریان آب اطراف تیغه بودن جهت جریان خون در مویرگ ـ مخالف ۲

 بسیار کارآمد است. 
 ـ هر آبشش، چند کمان آبششی دارد. هر کمان آبششی، چند رشتۀ آبششی و هر رشته، چند تیغۀ آبششی. ۳

ی
ش

ش
 

 ای ندارد. ساز و کار تهویه حلزون  
 دادن( های دهان و حلق )شبیه قورت ها با فشار با انقباض ماهیچهراندن هوا به شش  ساز و کار پمپ فشار مثبت  دوزیستان 

خزندگان و 
 انسان 

 ها در اثر مکش حاصل از فشار منفی قفسه سینه ورود هوا به شش ساز و کار فشار منفی 

 پرندگان 

 ـ ساز و کار فشار منفی۱
 نیاز بیشتر به اکسیژن  مصرف انرژی بیشتر   ـ پرواز کردن  ۲
افزایش کارایی تنفس پرندگان  ها بر ششکیسۀ عقبی( عالوه   ۴کیسۀ جلویی و   ۵کیسه شامل   ۹های هوادار )ـ کیسه۳

 نسبت به پستانداران  

 
 طور حتم صحیح است؟انسان به ۀکدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر دربار  -176

 کنیم، ..................« »اگر از نمای .................. به اسکلت بدن انسان نگاه 

 دهد. ترین استخوان در سمت چپ قرار دارد و با درازترین استخوان بدن، مفصل لوالیی تشکیل میرو ـ در ساق پای چپ، نازک( روبه۱
 ود دارد. غضروف وج ،ترین استخوان ساعد دست و استخوان کف دست ( پشت ـ در دست راست، در محل اتصال نوعی استخوان کوتاه با ضخیم۲
 دهند، با یکدیگر اتصال دارند.  ای تشکیل میها متصل هستند و با استخوانی دراز مفصل گوی ـ کاسههایی که به ستون مهره( جلویی ـ استخوان۳
 دهند. ل مینوعی مفصل غیرمتحرک را تشکی، های نامنظمی که در تشکیل محور بدن نقش دارند، با استخوانی با شکل متفاوت( عقبی ـ استخوان۴

 ـ سخت ـ عبارت ـ مفهومی ـ نکات شکل(  ۱۱۰۳)  ۳پاسخ: گزینه  

توانیم مفصل لگن را مشاهده کنیم. ای هستند و در نمای جلویی، می های گوی ـ کاسه لگن(، مفصل مفصل شانه )بین بازو و کتف( و مفصل لگن )بین ران و نیم 

لگن با یکدیگر  دارند. همانطور که در شکل کتاب درسی مشخص است، در قسمت جلویی، دو استخوان نیمها نیز اتصال  مهره   لگن، با ستونهای نیماستخوان 

 دهند. مفصل تشکیل می
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 (۱۱۳ـ  ۰۱) اسکلت انسان نامه: شکل 
 دار وجود دارد. هایی با ظاهر دندانه ها، مفصلجمجمه از چند استخوان تشکیل شده است که بین آن  •

 جمجمه در تشکیل سر و صورت نقش دارد.  
 شوند. االیی جناغ سینه متصل می ـود دارد که به دو سمت قسمت بـوه در بدن وجـوان ترقـدو استخ •

 دهد.  مفصل تشکیل می  کتفانتهای دیگر هر استخوان ترقوه، با استخوان  
 دهد. استخوان بازو با استخوان کتف مفصل تشکیل می  •
 ای هستند.  ـ کاسه ، مفاصل گویمفصل شانه و مفصل لگن •
 هایبزرگتری نسبت به مهره  ۀهای کمری انداز یابد و مهره اال به پایین افزایش می ـا از بـهمهره  ۀانداز  •

 ای و گردنی دارند.  سینه 
 د.  ــشونل می ـاغ متصـه جنـس بـد و سپـپیوندنر میــبه یکدیگ ۱۰و   ۹، ۸،  ۷، ۶ای ـهغضروف دنده  •

 شوند. به جناغ متصل نمی  ۱۲و  ۱۱ ۀدند
 ل دهند ـتوانند با استخوان بازو مفصل تشکید زیرین و هم زند زبرین می ـوان زنـ، هم استخجـ در آرن •

 دهد. نی با استخوان ران مفصل تشکیل می اما در زانو، فقط استخوان درشت 
 های ساعد دست استخوان اه وجود دارد که ردیف باالیی آن، با ـوان کوتـدر مچ دست دو ردیف استخ •

 شود. های کف دست متصل میدهد و ردیف پایینی، به استخوان مفصل تشکیل می 
 شوند. ها و در جلو، به یکدیگر متصل میدو استخوان نیم لگن، در پشت به ستون مهره  •
 استخوان ران بلندترین استخوان بدن انسان است   •
 تری از اندام قرار دارند.  نی در ساق پا، نسبت به استخوان مجاور خود، در سمت خارجی استخوان زند زبرین در ساعد دست و استخوان نازک  •
 نی در ساق پا، نسبت به استخوان مجاور خود، ضخامت کمتری دارد.  استخوان زند زیرین در ساعد دست و استخوان نازک  •

 ها:بررسی سایر گزینه 

نی قرار دارد و  تری نسبت به استخوان درشت نی در سمت خارجی نی وجود دارد. در هر دو پا، استخوان نازک نی و درشت ساق پا، دو استخوان نازک   ( در۱

ن  نی قرار گرفته است. مفصل زانو، بین استخوان ران )درازتری همانطور که در شکل کتاب درسی مشخص است، در پای چپ در سمت چپ استخوان درشت 

 شود.  نی( تشکیل مینی )نه نازکاستخوان بدن( و درشت 

ترین استخوان ساعد( مفصل  های زند زیرین و زند زبرین )ضخیم( مچ دست از دو ردیف استخوان کوتاه تشکیل شده است که ردیف باالتر آن، با استخوان ۲

های مچ دست، استخوانی وجود ندارد که هم با هند. بنابراین، در استخوان دهای کف دست مفصل تشکیل میتر، با استخوان دهند و ردیف پایینتشکیل می

 های کف دست مفصل تشکیل دهد. های ساعد و هم با استخوان استخوان 

ند های ستون مهره، نوعی استخوان نامنظم هستدهد. استخوان ( اسکلت انسان شامل دو بخش محوری و جانبی است. بخش محوری، محور بدن را تشکیل می۴

مهره از ستون  است، گروهی  دارند. همانطور که در شکل کتاب درسی مشخص  اسکلت محوری وجود  قرار گرفتهکه در  ناحیه کمر  با ها که در  اند، فقط 

 .  دارنددهند و با استخوان دیگری مفصل ندیگر )دارای شکل مشابه( مفصل تشکیل می   ۀهای مهراستخوان 

 
 کند؟ ر مناسب کامل میطوکدام گزینه، عبارت زیر را به  -177

 ..................«  قطعاً..................،  آن در  که یخاک »

 . باشد  کیآرسن فراوان  ری مقاد یدارا  تواندیم ـ دی رویم سرخس  ینوع( ۱
 . است اهانیگ رشد  یبرا یآلدهی ا  طیمح ـ دارد وجود یستیرزیغ کود یادیز  ار یبس  مقدار( ۲
 . ابدییم بهبود ها، نمک  یکنندهجذب اهانی گ کشت با   ـ کنندیم رشد  خوارگوشت  اهانیگ( ۳
 .باشدیم مناسب  شه یر  نفوذ ی برا  ـ است   شده انجام  ونجهی  یادی ز  اریبس  تعداد متناوب کشت ( ۴

 ـ متوسط ـ عبارت ـ مفهومی(  ۱۰۰۷)  ۴پاسخ: گزینه  

شدند. یکی از انواع گیاهانی که در تناوب  پی کشت می درصورت پی گیاهان زراعی مختلف به شد که در آن،  از گذشته، برای تقویت خاک، تناوب کشت انجام می 

نام گرهک، نوعی باکتری  هایی بهاین گیاهان، و در محل برجستگی  ۀواران )مثل یونجه( هستند. در ریشپروانه  ۀگیرند، گیاهان تیرکشت مورد استفاده قرار می 

ها در خاک  های آن شود، گرهک ها برداشت می های هوایی آنمیرند یا بخش کند. هنگامی که این گیاهان میبیوم زندگی مینیتروژن به نام ریزو  ۀکنندتثبیت

 شود که برای نفوذ ریشه مناسب است.  شدن حالت خاک می کنند. گیاخاک، باعث اسفنجیماند و گیاخاک غنی از نیتروژن ایجاد میباقی می

 ها:بررسی سایر گزینه 

ای  تواند آرسنیک را که ماده صورت ایمن نگهداری کنند؛ مثالً، نوعی سرخس می های زیادی از مواد سمی را درون خود بهتوانند غلظت عضی گیاهان، می( ب۱

تونه داخلش نوعی سرخس باشه، الزاماً نمیهای آشنا بیفتید. اگه یکم فکر کنید، معلومه که هر خاکی که  اینجا باز ممکنه توی دام عبارت سمی برای گیاه است، در خود جمع کند.  

 پذیر باشه! دارای آرسنیک باشه. چرا؟ چون ممکنه سرخسی داخل خاک باشه که نسبت به آرسنیک آسیب 

های زیادی به خاک و محیط زیست  تواند آسیب دانیم که مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی می ( منظور از کود غیرزیستی، کود آلی و شیمیایی است. می ۲

ی کمتر است. پس  تواند به گیاهان آسیب بزند؛ البته، میزان آسیب کودهای آلوارد و بافت خاک را تخریب کند. همچنین، مصرف بیش از حد کودهای آلی، می
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جا باید اعتدال باشه! اگه جایی تعادل از بین   کاًل همهآل برای رشد گیاه ندارد.  خاکی که در آن مقدار بسیار زیادی کودهای شیمیایی یا آلی وجود دارد، شرایط ایده

 بره، دیگه خوب نیست!  
 

 انواع کودهای مهم 
 زیستی )بیولوژیک(  شیمیایی  آلی  نوع کود 

بقایای در حال   اجزا 
 تجزیۀ جانداران 

هایی که برای خاک مفید  باکتری گیرند. راحتی در اختیار گیاه قرار می مواد معدنی که به 
 هستند. 

 ✓ ✘ ✓ داشتن ترکیبات آلی 
 ✓ ✓ ✓ داشتن ترکیبات معدنی 

آزادسازی مواد  
 معدنی 

 هادر پی فعالیت و تکثیر باکتری  سرعت به  آهستگی به 

نیازهای شباهت به 
 جانداران 

ـ  کمترین شباهت  بیشترین شباهت   ــــ

ـ  آسیب زیاد به خاک و محیط زیست و تخریب بافت خاک  آسیب کم به گیاهان  عوارض مصرف بیش از حد   ــــ
احتمال آلودگی به   معایب

 زا عوامل بیماری 
علت ورود این کودها به مرگ و میر جانوران آبزی به 

ها و گیاهان آبزی  ها، جلبک باکتری آب و تسریع رشد 
که باعث کاهش نفوذ نور و اکسیژن کافی به آب  

 شود.می 

✘ 

ـ  ـــــ  روش مصرف   معمواًل همراه کودهای شیمیایی  ــــ

هستند. در چنین مناطقی، مشکل  کنند که از نظر بعضی مواد مانند نیتروژن، فقیر  خوار، فتوسنتزکننده هستند ولی در مناطقی زندگی می ( گیاهان گوشت ۳

شوند.  های معدنی، برای کاهش غلظت مواد معدنی و شوری خاک استفاده مینمک   ۀکنندحالی که گیاهان جذبخاک کمبود مواد معدنی است نه زیادی مواد. در
 میشه! ها رو هم اضافه کنیم که دیگه کاًل اوضاع داغون نمک  ۀکنندپس اگه در چنین محیطی این گیاهان جذب 

 خوار( میانبر: گیاهان گوشتخوار )حشره 
برگ گیاهان حشره  • )کلروفیل(،  سبزینه  )کلروپالست(،  دارای سبزدیسه  بنابراین،  و  فتوسنتزکننده هستند  فتوسنتز خوار،  با  مرتبط  موارد  سایر  و  رنگ  سبز  های 

 باشند. می 
 باشد. کنند که از نظر نیتروژن فقیرند. بنابراین، هدف از شکار و گوارش جانوران، تأمین نیتروژن می خوار در مناطقی زندگی میگیاهان حشره  •
 ند.  اها نیز برای شکار و گوارش جانوران کوچک مانند حشرات تغییر کرده خوار، گروهی از برگ های فتوسنتزکننده در گیاهان حشره بر برگ عالوه  •
ـ نوعی برگ تغییریافته به رنگ زرد و قرمز که ساختاری شبیه کوزه دارد، برای ۲های شمال کشور )مانند گیاه آزوال(، ـ زندگی در تاالب ۱ واش: های گیاه توبرهویژگی •

های درون بخش ـ یاخته ۴کشد،  خود می   مانند سرعت به درون بخش کوزهواش، حشرات و الرو )نوزاد( آنها را به ـ توبره ۳یافته است،  شکار حشرات تخصص 
ـ جذب مواد ۶شود،  ای و در بخش کوزه مانند انجام می یاخته صورت برون واش به ـ گوارش در توبره ۵های گوارشی را دارند،  مانند توانایی تولید و ترشح آنزیم کوزه

 شود. واش انجام می مانند توبرهحاصل از گوارش در بخش کوزه 
هایی وجود دارند که نسبت به مانند، کرکـ در برگ تله ۲مانند برای شکار حشرات دارند،  تله  ـ نوعی برگ۱  [: ۲یازدهم: گفتار    ۹گوشتخوار ]فصل  های گیاه  ویژگی •

ـ پس از ۴،  مانند، نوعی یاختۀ تمایزیافتۀ روپوستی هستندتله   های برگ ـ کرک۳شوند،  ها، تحریک می تماس، حساس هستند و پس از برخورد حشره به آن 
 شود. دام افتادن حشره می شدن برگ و در نتیجه، به افتند که سبب بسته راه می  هایی به ها، پیامتحریک کرک 

 

 های تأمین نیتروژن گیاهان میانبر: راه 
 گیاهان انگل 

 توانند مواد معدنی و آلی مورد نیاز خود را دریافت کنند.  های آوندی گیاه، می های مکنده به درون بافت این گیاهان، با ارسال اندام  
 غیرانگل گیاهان 

ساز  های آمونیاک نیتروژن و باکتری  کنندۀکنند. آمونیوم، توسط جانداران تثبیت گروهی از گیاهان، یون آمونیوم و نیترات موجود در خاک را جذب می   از طریق خاک:   - ۱
 ساز است. های نیترات نیز حاصل عملکرد زیستی باکتری  شود. نیترات تولید می 

نیتروژن مورد نیاز کنندۀ نیتروژن است و  کند. ریزوبیوم، باکتری تثبیت واران، با ریزوبیوم رابطۀ همزیستی برقرار می همزیستی با ریزوبیوم: ریشۀ گیاهان تیرۀ پروانه   - ۲
 کند. گیاه را فراهم می 

های همزیست با این  ها رابطۀ همزیستی دارند. سیانوباکتری گروهی از گیاهان، برای تأمین نیتروژن مورد نیاز خود، با سیانوباکتری  ها: همزیستی با سیانوباکتری   - ۳
 کنند. مورد نیاز گیاه را تأمین می  کنندۀ نیتروژن هستند و نیتروژنهای تثبیت گیاهان، از نوع سیانوباکتری 

های گوارشی توانند جانوران کوچک را شکار کنند. گیاه، با ترشح آنزیم خوار هستند و می شکار جانوران کوچک مثل حشرات: بعضی از گیاهان فتوسنتزکننده، گوشت  - ۴
 آورد.  دست میو هضم پیکر جانور شکار شده، نیتروژن مورد نیاز خود را به 

 

 



 

99 

شناسی زیست  21های تجربی | مرحله آزمون همه دروس | کنکوری   

 . ارسال کنید 20008585را به سامانه  20عدد ، نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز داریددر صورتی که برای ثبت 

 
 

 است؟  نشدهطور صحیحی بیان این شکل به ۀدهد. چند مورد، دربارکل مقابل، بخشی از دستگاه گوارش یک جانور را نشان میش  -178
 کند. غذایی افزایش پیدا می ۀ«، حجم مایع در تود2« برخالف بخش »4در بخش » -الف

 های معده دارد. ای با ساختار متفاوت با سایر بخش«، دیواره2« همانند بخش »1بخش » -ب

 شوند.  یافته مشاهده می«، مواد گوارش4« برخالف بخش »3در اولین ورود مواد غذایی به بخش » -ج

 کند.های زیستی غذا را ترشح میمولکول ۀهای الزم برای تجزی«، آنزیم3« همانند بخش »4بخش » -د

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 دار ـ متن ـ مفهومی( ـ متوسط ـ چندموردی ـ مقایسه ـ شکل ۱۰۰۲)  ۲پاسخ: گزینه  

شده در  خص های مشچهارقسمتی« در پستانداران نشخوارکننده، نظیر گاو و گوسفند است. بخش   ۀ»معد  ۀدهندموارد )الف( و )ب(، صحیح هستند. شکل نشان 

 ـ سیرابی.  ۴ـ شیردان و  ۳ـ هزارال،  ۲ـ نگاری،  ۱اند از:  ترتیب عبارتشکل، به 

 نشخوارکنندگان مراحل گوارش غذا در 
  دهان جویدن کامل غذا در   مری  نگاری ها گوارش ناکامل غذا توسط میکروب     سیرابی  مری  بلع اول غذا  دهان طور ناکامل در جویدن غذا به 

ورود مواد     شیردان گوارش شیمیایی غذا در      هزارالآبگیری حدودی غذا در    ی  نگار   پیدا کردن غذا    بیشتر حالت مایع     سیرابی    مری    غذا  دومبلع  
 دفع مدفوع   بزرگ  ۀرود تکمیل گوارش و جذب مواد   کوچک  ۀرود غذایی به 

 موارد:  ۀبررسی هم 

کند  شود و بیشتر حالت مایع پیدا میشدن کامل غذا، غذا دوباره به سیرابی وارد می الف( پس از جویده 

یابد. مواد از آنجا به هزارال رفته و تا حدودی آبگیری  )افزایش حجم مایع( و سپس به نگاری جریان می 

 شوند )کاهش حجم مایع(.  می

  ۀ هزارال و نگاری با ساختار دیوار   ۀاختار دیوارب( همانطور که در شکل کتاب درسی مشخص است، س

 سیرابی و شیردان متفاوت است.  

جویده است و مقداری گوارش پیدا کرده است.  شود، نیمهج( غذا زمانی که برای اولین بار وارد سیرابی می 

 یافته است.  شود گوارش غذایی هم که وارد شیردان می 

 شود.  نمی   ترشحشود و در این قسمت، آنزیم گوارشی  ها انجام می شده توسط میکروب ترشح   هاید( گوارش غذا در سیرابی توسط آنزیم
 (۲۱۰ـ  ۲۲) معده چهار قسمتی  نامه: شکل 

 
 بخش معده است.   کوچکترینبخش معده و هزارال،   بزرگترینسیرابی،  •

 است.  دو طرفه مسیر حرکت غذا در مری، سیرابی و نگاری  •

 کند. عبور می  ناز هزارال و شیردا یک بار سیرابی و نگاری و از دو بار غذا  •

 ماند و در تماسرا در سیرابی و نگاری می مدت زمان بیشتری در بلع اول، غذا  •

 گیرد. ها قرار می از این قسمت های بیشتری بخش با  

 شود. مشاهده می هاییخوردگیچینساختار فضای درونی نگاری و سیرابی مشابه نیست و در ساختار فضای درونی هزارال نیز  •

 

 کند؟ کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می  -179

 شود، ..................« »ترکیبی که به عنوان .................. شناخته می

 .های پیوندی را داردشود که توانایی تولید نوعی پیک دوربرد موثر بر یاختهمی ترشح  اندامی ـ ازظت سدیم ادرار  غل  هندۀرمون کا( هو۱
 .شودهای متصل به غشای پایه میفسفاته در گروهی از یاخته ش غلظت نوعی مولکول دوکاه  ـ باعثکلسیم خوناب   زایندۀعامل اف( ۲
 . کندمی عبور باب کبدی  سیاهرگ  از حتم  طور به   خود گیرندۀ  به  اتصال از ـ قبلهای قرمز تولید گویچه ۀکنندتنظیم( ۳
 .گرددها میخوارها و تقویت فعالیت مغز استخوندرشت فعالیت  کاهش ـ موجبها  پیک موثر در تمایز لنفوسیت( ۴

 ـ سخت ـ عبارت ـ ترکیبی ـ مفهومی(  ۱۱۰۴)  ۱پاسخ: گزینه  

کند. بخش قشری این غده تستوسترون  کلیه ترشح میفوق   ۀدهد. آلدوسترون را غدکلیه، غلظت سدیم ادرار را کاهش می  ازآلدوسترون با افزایش بازجذب سدیم  

ها و  ن، رشد ماهیچههای دیگر بدشدن صدا، روییدن مو در صورت و قسمت شود؛ مثل بم. تستوسترون باعث بروز صفات ثانویه در مردان می سازدرا نیز می 

 . ها )نوعی بافت پیوندی(استخوان 
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 ها:بررسی سایر گزینه 

دهد و بازجذب اغلب با مصرف انرژی   را افزایش می در کلیه  دهد. این هورمون بازجذب کلسیم هورمون پاراتیروئیدی غلظت کلسیم خوناب را افزایش می( ۲

  ATP ،ADPبه غشای پایه متصل هستند. با مصرف  هایاخته شده و این  نفرونی پوششی هاته یاخدر  ATP همراه است. در واقع این هورمون موجب مصرف

 . فسفاته است  یک مولکول دو ADP گردد وتولید می 

کبدی    شده از کبد وارد سیاهرگ بابهورمون ترشحشود.  کند. این هورمون از کبد و کلیه ترشح میهای قرمز را تنظیم می هچاریتروپویتین تولید گوی(  ۳

 کند. رود و بنابراین، از سیاهرگ باب کبدی عبور نمی شود و خون خروجی از کلیه نیز به کبد نمینمی

بر اثر  ها  ماکروفاژ   چراکه  تواند فعالیت ماکروفاژها را افزایش دهد.ها میها است. این پیک با افزایش تمایز لنفوسیت تیموسین پیک موثر بر تمایز لنفوسیت (  ۴

 .یابدشود، فعالیتشان افزایش می ها ترشح میکه از لنفوسیت   ۲اینترفرون  

 
 است؟  نامناسببافت استخوانی و تشکیل و تخریب آن در انسان، چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر  ۀ با توجه به مطالب کتاب درسی دربار  -180

 ...... است« طور معمول، در زمانی که ..................، قطعاً ............»به

 استخوانی در مردان نسبت به زنان بیشتر  ۀتعیین است ـ شدت تغییرات تراکم تودبدنی قابل ۀوزن مناسب فرد بر اساس شاخص تود -الف

 مشاهده ( قابلDNAهای غضروفی صفحات رشد، همانندسازی دِنا )های استخوانی جدید در حال تشکیل هستند ـ در یاختهدر ران، یاخته -ب

 شکمی  ۀحفرجنسی درون  ۀای مربوط به افراد دارای غدزمینه ۀهای نرم هستند ـ بیشترین میزان ترشح مادها فقط دارای بافتستخوانا -ج

 هاورس ۀاستخوانی بافت فشرده که با بافت پیوندی متراکم تماس دارد، جزئی از سامان ۀکند ـ یاختهای کلسیم در استخوان تغییر میمیزان نمک -د

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ـ سخت ـ چندموردی ـ قید ـ ترکیبی ـ مفهومی ـ نکات شکل ـ نکات فعالیت(  ۱۱۰۳) 4پاسخ: گزینه  

 موارد:  ۀبررسی هم 

، شدت تغییرات تراکم بیست تا پنجاه سالسنی    ۀ در فاصلاما  بیشتر از بیست سال است.    بدنی برای افراد  ۀالف( تعیین وزن مناسب بر اساس شاخص تود

 شود. و بعد از آن، شدت تغییرات تراکم مردان کمتر از زنان می   استخوانی در مردان بیشتر از زنان است  ۀتود

 میانبر: تشکیل و تخریب استخوان و تراکم آن 
 اند.  ترین تراکم را دارند و فقط از بافت نرم تشکیل شده ها کمها در دوران جنینی، استخوان در ابتدای تشکیل استخوان 

 های کلسیم( است. ای )دارای نمک زمینه  ۀتر شدن استخوان ناشی از ترشح مادسخت 
استخوانی و تراکم استخوان کاهش   ۀشوند، تودکار میهای استخوانی کم سن که یاخته   شود. بنابراین، با افزایشهای استخوانی تولید می استخوانی توسط یاخته   ۀتود
 یابد.  می 

 افزایش وزن + فعالیت بدنی )مانند ورزش( ضخامت، تراکم و استحکام استخوان:   ۀعوامل افزایند
های و کلسیم غذا، نوشیدنی  Dوزنی )فضانوردان(، کمبود ویتامین  تر از استخوان، قرارگیری در محیط بی کم  ۀاستفادضخامت، تراکم و استحکام استخوان:    ۀعوامل کاهند

نوشابه  دخانیات، مصرف  و  بعضی هورمون الکلی  ترشح  در  اختالل  و کلسیهای گازدار،  رشد  ترشح هورمون  )مثل کمبود  از حد هورمون   وتونین  ها  بیش  ترشح 
 پاراتیروئیدی( 

 استخوانی در مردان بیشتر از زنان است.   ۀتراکم تود 
 سالگی، شدت تغییرات تراکم استخوان در مردان بیشتر از زنان است.  ۵۰تا  ۲۰بین سنین 

های فاقد حرکت، مثل استخوان  حرکات معمول بدن هستند. پس استخوان   ۀشوند که نتیج های میکروسکوپی می طور پیوسته دچار شکستگی های بدن به استخوان 
 شوند. مجمه، دچار شکستگی میکروسکوپی نمیج

کند.  سازند و پس از چند هفته، آسیب بهبود پیدا میهای جدید استخوانی می های نزدیک به محل شکستگی یاخته در صورت بروز شکستگی در استخوان، یاخته 
های مجاور محل شکستگی تقسیم شوند و صفحات رشد باشد و یا یاخته های غضروفی تواند تحت تأثیر هورمون رشد و تقسیم یاخته بنابراین، تشکیل استخوان می 

 استخوان را بسازند.  
 های استخوانی را دارند.  شدن و تولید یاخته های استخوانی توانایی تقسیم های غضروفی و هم یاختههم یاخته 

گرفتن و افزایش طول است. در این زمان،  انی که استخوان در حال شکل دهد. یکی در زمهای استخوانی جدید در دو زمان رخ می طور کلی، تشکیل یاختهب( به

های استخوانی،  آوند و یاخته های جدیدتر را پدید می شود و یاختههای غضروفی در صفحات رشد تقسیم میهای دراز مانند استخوان ران، یاخته در استخوان 

شوند، پس از شکستگی در استخوان است. در این های استخوانی جدید تشکیل می ه یاختهشوند. حالت دیگری کتر میهای غضروفی قدیمیجانشین یاخته

 سازند.  های جدید استخوانی میهای غضروفی صفحات رشد( یاخته های نزدیک به محل شکستگی )نه یاختهحالت، یاخته 
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 (۱۱۴ـ  ۰۶) های دراز و چگونگی رشد استخوان صفحات رشد در استخوان نامه: شکل 
 
 کشیده شده است و در نزدیکی انتهای استخوان، بین دو طرف آن  رشد غضروفی،  ۀصفح •

 باشد. استخوان می  ۀمرز بین سر و تن

 تر هستند.  های غضروفی جدیدتر به انتهای استخوان نزدیکرشد غضروفی، یاخته  ۀدر صفح  •

 های استخوان ه یاخته تر به مرکز استخوان(، ب تر )نزدیک های غضروفی در سطح داخلی یاخته  •

 شود. سازی از مرکز به سمت خارج انجام می شوند. در واقع، استخوان تبدیل می  
 

های استخوانی تا اواخر  شوند. یاخته های کلسیم سخت میتدریج، با افزوده شدن نمک اند و بههای نرمی تشکیل شده ها از بافتج( در دوران جنینی، استخوان 

استخوانی و تراکم آن افزایش    ۀکنند و بنابراین، تودای ترشح میزمینه   ۀسن رشد، ماد

غدد جنسی در مردان  .  استخوانی بیشتر است  ۀکند. در مردان، میزان تراکم تودپیدا می

   گیرند.می شکمی قرار    ۀدر خارج از حفر  برخالف جنس زن،  ها هستند کهبیضه

دهد. مثالً، تحت تأثیر ور دائمی رخ میطد( تغییر میزان کلسیم در بافت استخوانی به

شود. در  هورمون پاراتیروئیدی یا افزایش سن، میزان کلسیم در بافت استخوانی کم می

خارجی استخوان  همیشه  فشرده  استخوانی  بافت  و  ها،  است  استخوانی  بافت  ترین 

خوان  های استخوانی آن، در تماس با بافت پیوندی متراکم اطراف استترین یاختهخارجی

ها در ترین یاختهقرار دارند. همانطور که در شکل کتاب درسی مشخص است، خارجی 

 کنند.  هاورس مشارکت نمی  ۀبافت استخوانی فشرده، در تشکیل سامان

 کلسیم چیز درباره  همه 

ها و مواد معدنی )مانند کلسیم( تشکیل  ای استخوان از پروتئین زمینه   ۀاند. ماد مواد معدنی، مانند فسفات و کلسیم  ۀها محل ذخیر استخوان [  ۱یازدهم: گفتار    ۳ـ ]فصل  ۱
 شده است.  

 شوند.  های کلسیم سخت می شدن نمک تدریج با افزوده ها از بافت نرمی تشکیل و بهدر دوران جنینی، استخوان  [۱یازدهم: گفتار  ۳ـ ]فصل ۲
ها، باعث بروز پوکی استخوان  های الکلی و دخانیات با جلوگیری از رسوب کلسیم در استخوان ی و کلسیم غذا، نوشیدن   Dکمبود ویتامین    [۱یازدهم: گفتار    ۳ـ ]فصل  ۳

 شود.  می 
شود. با توقف پیام عصبی انقباض، آندوپالسمی آزاد می   ۀای، یون کلسیم از شبک ماهیچه   ۀدر فرایند انقباض ماهیچه، پس از تحریک یاخت  [۲یازدهم: گفتار    ۳ـ ]فصل  ۴

 شوند. آندوپالسمی بازگردانده و در نتیجه، اکتین و میوزین از هم جدا می   ۀسرعت با انتقال فعال به شبکهای کلسیم به یون 
کلسیم در خوناب زیاد است، این هورمون از برداشت کلسیم از  تونین است. زمانی که  شده از تیروئید، کلسی های ترشح یکی از هورمون   [۲یازدهم: گفتار    ۴ـ ]فصل  ۵

 کند. ها جلوگیری می استخوان 
]فصل  ۶ پاراتیروئید به تعداد چهار عدد در پشت غدغده   [۲یازدهم: گفتار    ۴ـ  پاراتیروئیدی ترشح می   ۀهای  این غدد، هورمون  دارند.  کنند. هورمون تیروئید قرار 

کند.  استخوان جدا و آزاد می ۀزمین  ۀایستایی کلسیم نقش دارد. این هورمون، کلسیم را از مادشود و در همش کلسیم خوناب ترشح می پاراتیروئیدی در پاسخ به کاه
کلی تبدیل  را به ش  Dاست. این هورمون، ویتامین    Dدهد. یکی دیگر از کارهای هورمون پاراتیروئیدی اثر بر ویتامین  همچنین بازجذب کلسیم را در کلیه افزایش می 

 شود. باعث کاهش جذب کلسیم از روده می  Dتواند جذب کلسیم از روده را افزایش دهد؛ بنابراین، کمبود ویتامین کند که میمی 
ی که کلسیم خون شود. مثاًل، وقتی هورمون پاراتیروئیدهدف، پیام پیک به عملکرد خاصی تفسیر می   ۀبر اساس نوع هورمون و نوع یاخت  [۲یازدهم: گفتار    ۴ـ ]فصل  ۷

 کند. شود و کلسیم را آزاد می استخوان می  ۀکند، اما همان هورمون در استخوان باعث تجزی رسد، بازجذب کلسیم را زیاد می دهد به کلیه می را افزایش می 
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 ر حتم ..................« »در یک فرد سالم و بالغ، هر .................. به طو

 . است هورمون تولید توانایی ـ فاقد مجرا واجد ساختارهای درون به ۀکنند ترشح غدۀ -الف

 . است برددور پیک ـ نوعی ریز به جریان خونهای درونشیمیایی وارد شده از یاخته ۀماد -ب

 ریز است. درون ۀغدـ جزئی از یک  خون درون به دوربرد شیمیایی پیک کنندۀترشح  یاختۀ -ج

 د.شومی، ساخته تولیدکننده  ۀیاخت در انرژی مصرف ـ با شودمیمستقیماً وارد خون  که   دوربردشیمیاییِ پیک -د

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ـ سخت ـ چندموردی ـ قید ـ ترکیبی ـ مفهومی(  ۱۱۰۴)  ۴پاسخ: گزینه  

 هر چهار مورد این سؤال، نادرست است.  
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 ها:بررسی سایر گزینه 

ریز  برون  و  ریزدرون  بخش  دو  دارای  پانکراس  غدۀ  همچون  غدد  برخی.  ریزدمی  بدن  حفرات  یا   سطح  به   مجرایی  طریق  از  را  خود  ترشحات  ریزبرون   ۀغد الف(  

 .دهند  انجام  نیز  را  هورمون  تولید  توانندبنابراین می .  هستند

اکسید را وارد  ریز مواد دفعی خود مانند کربن دی های درون شود، هورمون نیست. مثالً، یاختهریز به جریان خون وارد می های درون ای که از یاختههر ماده   ب(

 کنند. جریان خون می 

ی  ها یاخته  یا  و  شوند  دیده  اندام ها  در  پراکنده  صورت  به  است  ممکن  هایاخته  این.  می شوند  ترشح  ریز  درون  یهایاخته  از  دوربرد(  )پیک های  هاهورمون ج(  

 .است  نشده  ترشح  غده  از  الزاماً  شودمی  ترشح  که  هورمونی  هر  بنابراین.  می دهند  تشکیل  را  ریز  درون  غدۀ  صورت،  این  در  که  شده  مجتمع  درون ریز

شوند.  بافتی وارد خون می، سپس از مایع میان شوند می  بافتیمیان   مایع  وارد  ،ریز()یاختۀ درون  تولیدکننده  ۀیاخت  از  ابتدا  در،  برددور   شیمیایی  هایپیک  همۀ  د(

   های سازندۀ خود، نیازمند مصرف انرژی است.ها در یاختهتولید هورمون 
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 اند. آوندی ساقه و ریشه، بر روی یک حلقه قرار گرفته ۀ ندهای چوبی و آبکش استوان ( در هر سالی از حیات گیاه، آو۱
 چوب سال سوم تا کامبیوم است.  ۀآوند آبکشی سال سوم از کامبیوم آوندساز، کمتر از فاصل  ۀ( در طول حیات گیاه، همواره فاصل ۲
 ها است. آبکش سال دوم از کامبیوم ۀچوب پسین سال دوم از هر کامبیوم، بیشتر از فاصل  ۀ( در سال چهارم زندگی گیاه، قطعاً فاصل۳
 سال رشد پسین انجام داده است. ۷آوندی وجود داشته باشد، گیاه  ۀ الی ۸( زمانی که بین آوند آبکش سال دوم و چوب پسین سال چهارم، ۴

 ـ سخت ـ قید ـ عبارت ـ مفهومی( ۱۰۰۶)  ۳پاسخ: گزینه  

آوندهای چوبی از کامبیوم آوندساز،    ۀشده بسیار بیشتر از آوند آبکش هست. در نتیجه، فاصلدانیم، در هر سال، ضخامت آوند چوبی تشکیل نطور که میهما

کامبیوم آوندساز، بیشتر   آوند چوبی سال دوم از ۀیابد. برای مثال، در سال چهارم زندگی گیاه، فاصلآوند آبکش تا کامبیوم آوندساز افزایش می ۀبیشتر از فاصل

 آبکش سال دوم از همین کامبیوم است.    ۀاز فاصل

کامبیوم   آوند آبکش 
 آوندساز

 آوند چوبی 

 سال دوم سال سوم سال چهارم سال چهارم سال سوم سال دوم

ساز به آوندهای  پنبهقرار دارد. در نتیجه، کامبیوم چوب دانیم که در پوست اندام و در سمت خارج آوندهای آبکشی  ساز هم میپنبهدر ارتباط با کامبیوم چوب 

 تر است تا به آوندهای چوبی. آبکشی نزدیک 

 ها:بررسی سایر گزینه 

جات  ای، دستهعلفی گیاهان دولپه   ۀشوند. در ساقشود و ساختارهای نخستین در ساقه و ریشه مشاهده می ( در سال اول حیات گیاه، رشد نخستین انجام می ۱

شکل( در مرکز  ای شکل )یا ستاره Xصورت ساختاری  ای، آوندهای چوبی بهعلفی گیاهان دولپه   ۀصورت منظم بر روی یک حلقه قرار دارند. اما در ریشبه   آوندی

های  صورت استوانه ذکر است که پس از رشد پسین، آوندهای چوبی و آبکشی به   ها هستند. الزم بهآوندی قرار دارند و آوندهای آبکشی در اطراف آن   ۀاستوان

 شوند. پیوسته در ساقه و ریشه مشاهده می 

آوندهای چوبی از کامبیوم آوندساز نسبت به آوندهای آبکشی، بیشتر است اما این مورد، استثنایی هم دارد. مثالً،    ۀ( گفتیم که فاصل۳)  ۀ( قبالً در توضیح گزین۲

هر دو نوع    ۀای تا کامبیوم ندارند. بنابراین، در این زمان فاصلساله، آوندهای چوبی و آبکش سال سوم، چسبیده به کامبیوم آوندساز هستند و فاصلهگیاه سه  در

 آوند تا کامبیوم آوندساز، یکسان است.  

 چوبی در این شکل رعایت نشده است(:   ( برای بررسی این گزینه، نیاز به رسم یک شکل داریم )تفاوت ضخامت آوند آبکشی و۴

کامبیوم   آوند آبکشی 
 آوندساز

 آوند چوبی 

 ۴سال  ۵سال  ۶سال  ۷سال  ۷سال  ۶سال  ۵سال  ۴سال  ۳سال  ۲سال 

 باشد و شش سال رشد پسین و یک سال رشد نخستین داشته است.  با توجه به شکل مشخص است که گیاه در سال هفتم حیات خود می 

 
 است؟ نادرستبدن انسان  ۀکدام عبارت، دربار  -183

 ای برسد.  سیاهرگ زیرترقوه  یکی ازکند تا به کند، از پشت قلب و تیموس عبور میهای خونی می( نوعی مجرای لنفی که بیشترین میزان لنف را وارد رگ۱
 شود.دوباره منشعب می تر از دهلیز چپ، در سمت چپ قلبشدن جلوتر و پایینکند، پس از دو شاخهرسانی می( رگی که حفرات قلبی دارای خون روشن را خون۲
 کند تا به جلوی پانکراس برسد.بزرگ سیاهرگ زیرین و دوازدهه عبور می جلوی کند، از عمل لیپاز را از محل ذخیره خارج می ۀکنند( مجرایی که ترکیبات تسهیل۳
 کبد است.   جلویو معده در   کمتر که در آن طول بخش عمودی کولون  دیگر آن قرار دارد، در سمتی از بدن قرار گرفته است  ۀای از دیافراگم که باالتر از نیم( نیمه۴

 ـ سخت ـ مقایسه ـ عبارت ـ مفهومی ـ نکات شکل(  ۱۱۰۴) 3پاسخ: گزینه  

دوازدهه عبور  پشت بزرگ سیاهرگ زیرین و  جلویشود. مجرای صفرا از صفرا خارج می ۀصفرا در تسهیل عمل لیپاز نقش دارد و توسط مجرای صفرا از کیس

 ریزد. شدن با مجرای پانکراس، صفرا را به دوازدهه می کند تا به سطح جلویی پانکراس برسد و پس از یکی می
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 ها:بررسی سایر گزینه 

در شکل کتاب درسی مشخص است،  ( مجرای لنفی چپ نسبت به مجرای لنفی راست، قطر بیشتری دارد و حامل مقدار بیشتری لنف است. همانطور که  ۱

 ریزد.  ای چپ میکند و به سیاهرگ زیرترقوه مجرای لنفی چپ از پشت قلب عبور می

شوند. همانطور که در شکل کتاب درسی رسانی می( در قلب انسان، دهلیز چپ و بطن چپ دارای خون روشن هستند و توسط سرخرگ کرونری چپ خون ۲

آن به سمت عقب قلب    ۀشود که یک شاختر از محل قرارگیری دهلیز چپ، سرخرگ کرونری چپ دو شاخه میپایین مشخص است، در سطح جلویی قلب و  

 شود.  رود، مجدداً منشعب میای از سرخرگ کرونری چپ نیز که به سمت عقب قلب میکند. شاخه دیگر، سطح جلویی قلب را خونرسانی می   ۀرود و شاخمی

چپ آن باالتر قرار دارد. معده در سمت چپ بدن و در پشت لوب چپ    ۀراست دیافراگم از نیم  ۀبد در سمت راست بدن، نیمدلیل موقعیت قرارگیری کبه(  ۴

رو که در سمت چپ بدن قرار دارد، طول بیشتری نسبت  رو است و کولون پایین کبد قرار دارد. همچنین منظور از بخش عمودی کولون، کولون باالرو و پایین

 رو دارد. به کولون باال
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 ..................« است که  نیکه دارد ا یامشخصه..................،  ۀغد..................  هیپوتاالموس ۀدر انسان، غد»

 . نیستمؤثر  )هماتوکریت( بهربر مقدار خون ـکبد برخالف ـ  -الف

 .باشدمیمؤثر  زیرغدد درون ریسا تیبر فعال ـ تیروئیدهمانند ـ  -ب

 . نقش دارد زیرغدد درون ریسا  تیفعال میدر تنط ـ همانند ـ هیپوفیز -ج

 . کندیصاف ترشح م  چهیمؤثر بر انقباض ماه یهورمون ـ هیکلفوقبرخالف ـ  -د

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 مقایسه ـ ترکیبی ـ مفهومی( ـ سخت ـ چندموردی ـ  ۱۱۰۴)  2پاسخ: گزینه  

 درست هستند.  (ج)و    (ب)موارد  

 :موارد ۀبررسی هم 

بهر مؤثر است. هیپوتاالموس، با تولید هورمون ضدادراری و  های قرمز، در افزایش مقدار خون الف( کبد، با تولید هورمون اریتروپویتین و تحریک تولید گویچه

 یابد.  بهر کاهش میشود و در نتیجه، مقدار خونخون )خوناب( می افزایش بازجذب آب، باعث افزایش حجم پالسمای  

ریز بدن  های درونهای هیپوفیز پیشین، در تنظیم فعالیت بعضی از غده هیپوتاالموس، با تنظیم ترشح هورمون   ۀهای آزادکننده و مهارکنندب و ج( هورمون 

 ریز شوند.  های درون های غده وساز یاخته توانند باعث افزایش سوخت یرنده دارند و می های بدن گیاخته  ۀهای تیروئیدی نیز در هممؤثر هستند. هورمون 

توسین  های صاف غدد شیری و رحم نقش دارد. البته باید دقت داشته باشید که اکسیتوسین تولیدشده توسط هیپوتاالموس، بر انقباض ماهیچهد( هورمون اکسی 

  ۀ های صاف دیوارکلیه نیز بر انقباض ماهیچه فوق  ۀشده توسط بخش مرکزی غد نفرین ترشحنفرین و نوراپی اپی   شود. هورمونتوسط هیپوفیز پسین ترشح می 

 مؤثر هستند.  ها  و نایژک ها  رگ

 
 کند؟ طور صحیحی تکمیل میکدام گزینه، عبارت زیر را به  -185

 های خود ..................« سراسر قسمت»بخشی از دستگاه تنفسی که از بینی تا نایژک انتهایی ادامه دارد، در 

  کند.  ( هوای ورودی به دستگاه تنفسی را گرم و مرطوب می۱
 دار فراوان و ترشحات حاوی مواد ضدمیکروبی دارد. های مژک( یاخته۲
  کند. های هوا ایجاد می( با کمک موهای خود، مانعی در برابر ورود ناخالصی۳
 کند. گازها با خون آماده می ۀ سیژن را برای مبادل( هوای دارای مقدار زیاد اک۴

 ـ متوسط ـ قید ـ عبارت ـ مفهومی(  ۱۰۰۳)   ۴پاسخ: گزینه  

گازهای تنفسی  ۀها، هوای دمای برای مبادلشدن آنکردن هوا و مرطوب بخش هادی دستگاه تنفسی از بینی تا نایژک انتهایی ادامه دارد. در این بخش با گرم 

 شود.  آماده می

 ها:بررسی سایر گزینه 

 شود.  شدن هوای ورودی به دستگاه تنفسی فقط در بینی انجام می( گرم۱

 شود.  دار دیده میها، مخاط مژک ( در ابتدای بینی پوست مودار و فاقد مژک وجود دارد. در سایر قسمت۳و    ۲
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 مجاری تنفسی قفسه سینه 

 نای نام مجرا 
 نایژک  نایژه 

 اولین نایژک تا نایژک انتهایی  تر انشعابات باریک  اصلی 
نایژک 

 ایمبادله 

 بسیار زیاد  بسیار زیاد  زیاد  ۲ ۱ تعداد 

 ی غضروفی حلقه 
C 

 شکل 
 ندارد  قطعهقطعه  کامل

 دارد  ندارد  توانایی تنگ و گشاد شدن 

 ایمبادله  هادی بخش دستگاه تنفسی 

 دارد  ندارد  حبابک 

 دارد  دارمخاط مژک 

 
 های جانوری، درست است؟واحد ساختار و عملکرد در یاخته ۀکدام عبارت، دربار  -186

 باشد.ها مستقیماً با یکدیگر در ارتباط میهایی تشکیل شده است که فضای درون آنآندوپالسمی زبر همانند دستگاه گلژی، از کیسه ۀ ( شبک۱
 السم دارد و به سمت درون چین نخورده است. ( در هسته برخالف میتوکندری )راکیزه(، غشای داخلی منافذی برای ارتباط با سیتوپ۲
 تر است.ساز، فعالهای کالژنیاخته قرار ندارد و در یاخته  ۀآندوپالسمی صاف، در مجاورت هست ۀ( دستگاه گلژی همانند شبک۳
 وند.  توانند جدا ش های پروتئینی می (های شامل مولکولزیکولآندوپالسمی برخالف غشای یاخته، ریزکیسه )و ۀ ( از شبک۴

 ـ سخت ـ مقایسه ـ مفهومی ـ نکات شکل(  ۱۰۰۱)  ۲پاسخ: گزینه  

است و منافذی    هایی به غشای خارجی پیوسته خورده و فاقد منفذ است. اما در هسته، غشای داخلی صاف است و در بخش در میتوکندری، غشای داخلی چین 

 د.  کنرا تشکیل داده که ارتباط بین هسته و سیتوپالسم را برقرار می 
 های آن یاختۀ جانوری و اندامک  نامه: شکل 

 
 هسته، میتوکندری ]و کلروپالست[، دارای دو غشا هستند.  

 شود.ذی یافت می در پوشش هسته، مناف

 شوند. ها چسبیده به سطح شبکۀ آندوپالسمی زبر دیده می ریبوزوم تعدادی از 

 شکل تشکیل شده است و در نزدیکی غشا قرار دارد.  دستگاه گلژی، از تعدادی کیسۀ منحنی 

 هاست. ای از لوله ها و شبکۀ آندوپالسمی صاف، شبکه ای از کیسهشبکۀ آندوپالسمی زبر، شبکه  

 های دستگاه گلژي، ارتباط فیزیکی وجود دارد ولی کیسه  های شبکۀ آندوپالسمی،بین کیسه 

 ارتباط فیزیکی ندارند.   

 ها:بررسی سایر گزینه 

ها به یکدیگر متصل هستند و بین  آندوپالسمی زبر، این کیسه  ۀاند. در شبکآندوپالسمی زبر و دستگاه گلژی، هر دو از تعدادی کیسه تشکیل شده   ۀ( شبک۱

 ها ارتباط مستقیم وجود ندارد.  دستگاه گلژی از یکدیگر جدا هستند و بین آن  ۀهای سازند اما کیسه  ها ارتباط وجود دارد.آن

بندی  آندوپالسمی صاف در مجاورت هسته نیستند. دستگاه گلژی در بسته  ۀآندوپالسمی زبر قرار دارد و دستگاه گلژی و شبک  ۀشبک  ،یاخته  ۀ( در مجاورت هست۳

آن  و ترشح  به خارجمواد  یاخته  ها  بنابراین، در  و  دارد  نقش  یاخته  پروتئیناز  تولید می هایی که  زیادی  اما شبک های ترشحی  دارد.  زیادی  فعالیت    ۀ کنند، 

 آندوپالسمی صاف در ساختن لیپیدها نقش دارد و عملکرد آن ارتباطی به تولید کالژن ندارد.  

ها  کنند. این پروتئین آندوپالسمی زبر می   ۀسازند، وارد شبکهایی را که میقرار دارند و پروتئینآندوپالسمی زبر    ۀهای یاخته در سطح شبک( گروهی از ریبوزوم ۴

های  بری(، مولکول شوند. همچنین در فرایند آندوسیتوز )درون آندوپالسمی زبر به سمت دستگاه گلژی ارسال می  ۀگیرند و از شبکهایی قرار می درون ریزکیسه

 های جداشده از غشای یاخته قرار بگیرند و وارد یاخته شوند.  ریزکیسه توانند درون  پروتئینی می

 

 

 

 

 



 

105 

شناسی زیست  21های تجربی | مرحله آزمون همه دروس | کنکوری   

 . ارسال کنید 20008585را به سامانه  20عدد ، نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز داریددر صورتی که برای ثبت 

 
 

 های جانوری های یاخته اندامک 
 وظیفه  محل حضور  ظاهر  اندامک 

همۀ 
 هایاخته 

 ریبوزوم )ِرناتن( 
دو زیرواحد کوچک و  

 بزرگ 

آزاد در سیتوپالسم، سطح شبکۀ آندوپالسمی زبر، 
در   کلروپالست )+   روی پوششی خارجی هسته میتوکندری،

 گیاهان و آغازیان فتوسنتزکننده( 
 ساختن پروتئین )فرایند ترجمه( 

های یاخته 
 یوکاریوتی

شبکۀ  
آندوپالسمی 

 

 زبر 
ها ای از کیسه شبکه 

گسترده در سراسر  )دارای ریبوزوم( 
 سیتوپالسم 

در مجاورت هسته و چسبیده به  
 پوشش خارجی هسته 

ها )ترشحی، لیزوزوم و پروتئینساختن 
 ها(وزیکول 

 ساختن لیپیدها  در مجاورت شبکۀ آندوپالسمی زبر  هاای از لوله شبکه  صاف 

 دستگاه گلژی 
های  کیسه 

شکل روی هم منحنی 
 قرار گرفته 

 در نزدیکی غشای یاخته 
ها به بندی مواد و ارسال آن بسته 
ـ ۲ـ ترشح به خارج از یاخته، ۱مقصد: 

 ـ لیزوزوم۳ها، وزیکول 
لیزوزوم  

 تن()کافنده 
 در سراسر سیتوپالسم  شکل کیسۀ کروی

ای )شامل انواعی از  یاخته گوارش درون 
 ها برای تجزیۀ مواد( آنزیم 

ریزکیسه  
 )وزیکول( 

 جایی مواد در یاخته جابه  در سراسر سیتوپالسم  شکل کیسۀ کروی

یاختۀ  
 جانوری 

سانتریول  
 )میانک( 

استوانۀ  یک جفت 
 عمود بر هم

 در نزدیکی هسته 
های دوک  شدن رشته سازماندهی ساخته 

 ای()نقش در تقسیم یاخته  تقسیم

 
 ؟ ندارنداسکلتی وجود  ۀماهیچ ۀگیاهی صحیح است که در یاخت ۀهایی از یک یاختاندامک ۀکدام عبارت، دربار  -187

 ترکیبات رنگی، ممکن است تحت تأثیر تغییرات شدید فشار اسمزی یاخته قرار بگیرد.   ۀکنند( هر ساختار غشادار ذخیره۱
 کنند. ها، خاصیت اکسندگی بعضی از مواد را مهار میشده در این اندامکترکیبات آلی و غیرپروتئینی ذخیره ۀ( هم ۲
 یکسانی دارند.   ۀهای گیاهی دارای پروتوپالست، شکل ظاهری و اندازیاخته  ۀ( در هم۳
 اند.  های گیاهی تولید شدهشده در اندامک، توسط آنزیم( هر ترکیب ذخیره۴

 ـ متوسط ـ عبارت ـ مفهومی(  ۱۰۰۶)  ۱ه پاسخ: گزین  

 جانوری وجود ندارند.    ۀگیاهی وجود دارند ولی در یاخت  ۀهایی هستند که در یاختپالست و واکوئول، اندامک 
 اجزای یک یاخته گیاهی 

 عملکرد  ساختار نام

 ایدیوارۀ یاخته 
تیغۀ میانی )پکتین(، دیوارۀ نخستین )پکتین و 

 پسین )چند الیه سلولزی(سلولز(، دیوارۀ  
ـ کنترل تبادل ۴ـ استحکام پیکر گیاه، ۳ـ استحکام یاخته، ۲ـ حفظ شکل و ۱

 زا ـ جلوگیری از ورود عوامل بیماری ۵ها، مواد بین یاخته 

 غشای یاخته 
دو الیۀ فسفولیپیدی )فاقد کلسترول( همراه با  

 پروتئین و کربوهیدرات 
 کنترل ورود و خروج مواد 

 کیسۀ غشایی  واکوئول 
ذخیرۀ مواد مختلف )آب، ترکیبات پروتئينی نظیر گلوتن، ترکیبات اسیدی و  

 ترکیبات رنگی نظیر آنتوسیانین( 
 محل ذخیرۀ اطالعات وراثتی و انجام فرایندهای همانندسازی و رونویسی  ( DNAدارندۀ ِدنا )دارای دو غشا و نگه  هسته 

 دیسه 

دیسه  رنگ 
 )کروموپالست( 

 ذخیرۀ کاروتنوئیدها  دارای دو غشا و ِدنای حلقوی

سبزدیسه  
 )کلروپالست( 

دارای دو غشا، ِدنای حلقوی، ریبوزوم و تیالکوئيد  
 دوازدهم[  ۶]فصل 

 انجام فتوسنتز   دارای کاروتنوئيد و مقدار فراوان کلروفیل )سبزینه( 

نشادیسه  
 )آمیلوپالست( 

 ِدنای حلقویدارای دو غشا و 
شدن ذخیرۀ  زمینی، مصرف در گیاه سیب  ذخیرۀ مقدار فراوان نشاسته 
 های جدید ها و تشکیل پایه ها برای رشد جوانه نشاسته هنگام رویش جوانه 

های دیگری هستند که در یاختۀ گیاهی وجود دارند و عملکرد مشابهی با  ریبوزوم، شبکۀ آندوپالسمی، دستگاه گلژی، میتوکندری )راکیزه( و وزیکول )ریزکیسه(، اندامک 
 تن(، در یاختۀ گیاهی وجود ندارد.  های جانوری دارند. سانتریول و لیزوزوم )کافنده ها در یاخته عملکرد این اندامک 

 ها:گزینه   ۀبررسی هم 

کند. همچنین در صورتی که ها تغییر میترکیبات رنگی، واکوئول یا پالست است. هنگام تغییرات فشار اسمزی، حجم واکوئول   ۀکنند( ساختار غشادار ذخیره ۱
مدت، منجر به مرگ یاخته  دهد. پالسمولیز طوالنی فشار اسمزی محیط اطراف یاخته زیاد باشد و آب زیادی از یاخته خارج شود، حالت پالسمولیز رخ می 

 روند.  ها، از بین میهای یاخته، از جمله پالست اندامک  ۀاین شرایط، هم  شود و درمی
ها،  ها و واکوئول های پالست ساکاریدها نظیر نشاسته هستند. رنگیزهها و پلیها، شامل رنگیزه ها و واکوئول شده در پالست ( ترکیبات آلی و غیرپروتئینی ذخیره۲

 کنند( اما نشاسته، پاداُکسنده نیست.  کسنده را مهار می پاداُکسنده هستند )خاصیت اکسندگی مواد اُ



 

106 

شناسی زیست  21های تجربی | مرحله آزمون همه دروس | کنکوری   

 . ارسال کنید 20008585را به سامانه  20عدد ، نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز داریددر صورتی که برای ثبت 

 
 

ها یاخته  ۀها در همواکوئول   ۀکند. بنابراین، اندازها، واکوئول درشتی دارند که بیشتر حجم یاخته را اشغال میخوانیم که بعضی از یاخته( در کتاب درسی می۳
 یکسان نیست.  

 شوند.  ها تولید نمیشوند. ترکیبات غیرآلی، توسط آنزیم یز ذخیره می ها، ترکیبات غیرآلی نظیر آب ن( در واکوئول ۴

 
 چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -188

 طور حتم ..................«ضربان قلب که .................. ابتدای آن مرحله، به ۀای از چرخ»بالفاصله پس از پایان مرحله 

 شوند برخالف ـ جریان الکتریکی در دهلیزها در حال انتشار است.   می باز هایزها و بطنبین دهلهای در آن دریچه -الف

 کند.بین دو بطن جریان پیدا می ۀشوند برخالف ـ پیام الکتریکی در دیوارطور کامل با خون پر میها بهطی آن بطن -ب

 شنیدن است.سینه قابل ۀاز سمت چپ قفس ای قلب است همانند ـ بدون گوشی پزشکی، صداییعامل ایجاد حجم ضربه -ج

 دهند.  کند همانند ـ شش سیاهرگ، حجم خون درون دهلیزها را افزایش میفشار بیشینه را در سرخرگ آئورت ایجاد می -د

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 دار ـ مفهومی( ـ سخت ـ چندموردی ـ مقایسه ـ زمان  ۱۰۰۴)  ۲پاسخ: گزینه  

   استراحت عمومی ۀشوند = مرحلمی باز  هابین دهلیزها و بطنهای ضربان قلب که در آن دریچه  ۀای از چرخ مرحله  

 انقباض دهلیزها  ۀشوند = مرحلطور کامل با خون پر می ها بهضربان قلب که طی آن بطن  ۀای از چرخ مرحله  

 هاض بطن انقبا ۀای قلب است = مرحلضربان قلب که عامل ایجاد حجم ضربه  ۀای از چرخ مرحله  

 هاانقباض بطن  ۀکند = مرحل ضربان قلب که فشار بیشینه را در سرخرگ آئورت ایجاد می  ۀای از چرخ مرحله  

 موارد )ب( و )د(، نادرست هستند. برای پاسخگویی به این سؤال، ابتدا به جدول زیر دقت کنید.  

 ۴ ۀگزین ۳ ۀگزین ۲ ۀگزین ۱ ۀگزین گزینه 

 ها انقباض بطن  ها انقباض بطن  انقباض دهلیزها  استراحت عمومی  مرحله 

 استراحت عمومی  استراحت عمومی  ها انقباض بطن  انقباض دهلیزها  بالفاصله پس از پایان 

 موارد:  ۀبررسی هم 

  Pشود. انقباض دهلیزها، اندکی پس از شروع فعالیت الکتریکی دهلیز )اندکی پس از شروع ثبت موج ثبت می Pالف( فعالیت الکتریکی دهلیزها به شکل موج 

پایان نرسیده است و پیام الکتریکی در دهلیزها در حال انتشار    به  Pشود، هنوز ثبت موج  انقباض دهلیزها آغاز می   ۀ( است. بنابراین، زمانی که مرحلPموج    ۀ = قل

 شود.  استراحت عمومی، جریان الکتریکی در دهلیزها منتشر نمی  ۀابتدای مرحلاست. اما در  

 شود.  انقباض دهلیزها انجام می   ۀاست که در مرحل  Qمعنای ثبت موج  بین دو بطن، به  ۀب( جریان پیدا کردن پیام الکتریکی در دیوار
 چرخه ضربان قلب 

 انقباض بطن  انقباض دهلیز  استراحت عمومی  مرحله 
  QRSموج  Pموج  میانۀ Tپایان موج تقریبًا  زمان شروع 
 Tپایان موج تقریبًا  QRSموج    Pموج  میانۀ زمان پایان 
 ثانیه   ۳/۰ ثانیه  ۱/۰ ثانیه   ۴/۰ مدت زمان 

 بسته  باز باز های دولختی و سه لختی دریچه 
 باز بسته  بسته  های سینی دریچه 

  . شوندر می طور کامل با خون پها به بطن  هاورود خون به بطن 
    هاخروج خون از بطن 

 صدای اول قلب   صدای دوم قلب  صدای قلبی 

ها، صدای اول  انقباض بطن   ۀشود. در ابتدای مرحلای نامیده میشود، حجم ضربهج( حجم خونی که در هر انقباض بطنی از یک بطن خارج و وارد سرخرگ می

استراحت عمومی(، صدای دوم قلب )ناشی    ۀها )ابتدای مرحلانقباض بطن   ۀهای دهلیزی ـ بطنی( و بالفاصله پس از پایان مرحلشدن دریچهقلب )ناشی از بسته

سینه یا با استفاده از گوشی پزشکی روی    ۀستوان با چسباندن گوش به سمت چپ قفشود. صداهای قلبی را می های سینی( شنیده می شدن دریچهاز بسته 

 سینه شنید.   ۀقفس

ها وارد دهلیزها  ها، خون سیاهرگ استراحت عمومی و انقباض بطن  ۀکند. در مرحلد( فشار خون بیشینه، فشاری است که انقباض بطن روی سرخرگ وارد می

ـ  ۲ـ بزرگ سیاهرگ زبرین،  ۱سیاهرگ متصل است:    ۷دهلیزهای قلب، مجموعاً    یابد. دقت داشته باشید که بهشود و حجم خون در دهلیزها افزایش میمی

 ـ دو سیاهرگ ششی راست.  ۷و    ۶ـ دو سیاهرگ ششی چپ،    ۵و    ۴ـ سیاهرگ کرونری،  ۳بزرگ سیاهرگ زیرین،  
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 (۴۱۰ـ  ۱۰)     های متصل به آن قلب و رگ  نامه: شکل 
 
 های دهلیزی بطنــی باز هستند. دریچــــــههای سینی بسته و  در این شکل، دریچه  •

 ها نیست.بنابراین، شکل مربوط به مرحلۀ انقباض بطن       

 باشد و نوک قلب بیشتر توسطجهت قرارگیری قلب به سمــت چپ متمـــــایل می •

 بطن چپ ساخته شده است.      

 ای وجود دارنــد کـــه محل اتصــال  های ماهیچه ها، برجستگیدر سطح داخلی بطن  •

 های دهلیزی بطنی هستند. به همین دلیل، سطـح داخلی های مربوط به دریچه رشته      

 ها نسبت به سطح داخلی دهلیزها، ناهموارتر است.  بطن      

 ترین ضخیمچپ،  یزهاست. بطن ها بیشتر از دهلای دیوارۀ بطن ضخامت الیۀ ماهیچه  •

 ای را دارد.  الیۀ ماهیچه       

 بطن چپ < بطن راست < دهلیزها  ای: ماهیچه  هضخامت الی      

 دریچۀ قلبی است  ترینعقبیلختی، دریچۀ قلبی و دریچۀ سه  ترینجلویی دریچۀ سینی سرخرگ ششی،  •

 لختی دریچۀ سه  دریچۀ دولختی  دریچۀ سینی سرخرگ آئورت   دریچۀ سینی سرخرگ ششی  : جلو به عقب های قلب از ترتیب دریچه       

 باشد. رگ بدن انسان نیز می   ترینبزرگ رگ متصل به قلب است. سرخرگ آئورت،    ترینکوچک  رگ متصل به قلب و سیاهرگ کرونری،ترین  بزرگ سرخرگ آئورت،   •

 ها < سرخرگ ششی < سیاهرگ ششی < سیاهرگ کرونریسیاهرگ سرخرگ آئورت < بزرگ  های متصل به قلب: اندازه رگ       

 شود ولی در سمت چپ سرخرگ آئورت قرار دارد. در سمت راست سرخرگ آئورت، بزرگ سیاهرگ زبرین قرار دارد. سرخرگ ششی از بطن راست خارج می  •

کند تا سیاهرگ زبرین عبور می راست از زیر قوس آئورت و پشت سرخرگ آئورت و بزرگ شود. سرخرگ ششی  سرخرگ ششی پس از خروج از قلب، دو شاخه می •

 به شش راست برسد. 

 
 است؟ نادرستانسان  ۀکدام عبارت، دربار  -189

 های متصل به محل قرارگیری هسته دارد.  های اصلی مخ، رشتهپوششی روده، ظاهری نامنظم دارد و همانند یاخته ۀاستخوانی برخالف یاخت  ۀ ( یاخت۱
 فسفات نقش دارند.   ۀشود که نامنظم هستند و در ذخیرهایی تشکیل میشود، بین استخوان( نوعی مفصل که در آن حرکت در چهار جهت انجام می۲
 باشد.ها، شامل بافت چربی میهای متفاوت، توسط مجراهای افقی یا مایل با هم مرتبط هستند و مجرای مرکزی آناندازههای هاورسِ دارای ( سامانه۳
 کند. های استخوانی سر استخوان ران را کم می، تعداد میلهDتیروئید همانند کمبود ویتامین  ۀ ( افزایش در میزان ترشحات غدد چسبیده به پشت غد۴

 ـ سخت ـ مقایسه ـ عبارت ـ ترکیبی ـ مفهومی(  ۱۱۰۳)  ۳پاسخ: گزینه  

های متفاوتی دارند.  های هاورس اندازه همانطور که در شکل کتاب درسی مشخص است، سامانه 

ارتباط بین بین سامانه  )یا مایل( وجود دارند که  افقی  های هاورس مجاور یکدیگر، مجاری 

باشید که در مجرای مرکزی استخوان دراز   کنند. دقت داشتههای هاورس را برقرار می سامانه 

دارد. در مجرای مرکزی    ۀ)نه مجرای مرکزی سامان )بافت چربی( وجود  مغز زرد  هاورس(، 

 شود.  اند و مغز استخوان دیده نمیها و اعصاب قرار گرفتههاورس، رگ   ۀسامان

 

 

 
 (۱۱۳ـ  03) یک استخوان دراز و اجزای آن   ۀساختار بخشی از تننامه: شکل 

 استخوان دراز توسط بافت استخوانی فشرده پر شده است.  ۀتن  ۀبخش عمد  •
 های متفاوتی دارند. های هاورس موجود در بافت استخوانی فشرده، اندازه سامانه  •
 های خونی و اعصاب در آن قرار دارند.  های هاورس مجاور، مجرایی مایل یا افقی وجود دارد که رگ بین سامانه  •
 گیرند و در تماس با بافت پیوندی اطراف استخوان هستند. هاورس قرار نمی  ۀهای استخوانی در بافت استخوانی فشرده، در سامانترین یاخته خارجی •
 شکل است.  ها بیضی این یاخته   ۀنامنظم و تعدادی رشته دارند. هستهای استخوانی ظاهر یاخته  •
 های خونی، اعصاب و مغز استخوان وجود دارد.  ها، رگهای نامنظم دارد که در بین آن بافت استخوانی اسفنجی، حفره  •
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 ها:بررسی سایر گزینه 

هایی  ها، هسته قرار گرفته است. همچنین رشتهنظم دارند و در مرکز آنهای استخوانی ظاهری نام( همانطور که در شکل کتاب درسی مشخص است، یاخته۱

 شود. ها متصل می ای آن یاختههای آکسون و دندریت به جسم های اصلی مخ هستند و رشتهها یاخته نوروناند.  استخوانی خارج شده   ۀاز یاخت

شود. در مفصل لوالیی، حرکت فقط در دو جهت انجام  و چرخشی( انجام می ای، حرکت در تمام جهات )جلو، عقب، چپ، راست  ـ کاسه   ( در مفصل گوی ۲

ها، در  های نامنظم هستند و همانند سایر استخوانها، استخوان های ستون مهره شود. استخوانشود و در مفصل لغزنده حرکت در چهار جهت انجام می می

 مواد معدنی مانند فسفات و کلسیم نقش دارند.    ۀذخیر
 (۱۱۳ـ  ۸0) های متحرک انواعی از مفصل : نامهشکل 

 
 ای، حرکت در تمام جهات )جلو، عقب، چپ، راست ـ کاسه در مفصل گوی •

 شود. و چرخشی( انجام می 
 شود.در مفصل لوالیی، حرکت فقط در دو جهت انجام می  •
 شود. در مفصل لغزنده حرکت در چهار جهت انجام می  •
 ل آرنج،ـد. مفصــای هستنهــوی ـ کاســانه، مفصل گـــمفصل ران و ش •

 ون  ـد. مفصل بین ستـل لوالیی هستنـان، مفصــزانو و مفصل بین انگشت
 ها نوعی مفصل لغزنده است.  مهره 

 

نیز    Dشود که کلسیم از بافت استخوانی آزاد شود. کمبود ویتامین  ارند. هورمون پاراتیروئیدی باعث میهای پاراتیروئید قرار دتیروئید، غده   ۀ( در پشت غد۴

،  Dترتیب، افزایش ترشح هورمون پاراتیروئیدی و کمبود ویتامین . بدین یابدکاهش میرسوب کلسیم در استخوان دهد و در نتیجه جذب کلسیم را کاهش می 

های بدن کاهش  های استخوانی( در استخوان استخوانی کاهش پیدا کند و مقدار بافت استخوانی فشرده و اسفنجی )دارای میله  ۀتودشوند که تراکم  باعث می 

 پیدا کند.  

]هورمون  استخوان نکته  بر  مؤثر  استخوان ۱ها[:  های  طولی  رشد  رشد:  هورمون  دراز،  ـ  هورمون ۲های  سوخت ـ  افزایش  تیروئیدی:  هورمو۳وساز،  های  ن ـ 
ـ انسولین:  ۶ها،  ـ تستوسترون: رشد استخوان ۵ای استخوان،  زمینه   ۀـ هورمون پاراتیروئيدی: جدا شدن کلسیم از ماد۴تونین: جلوگیری از برداشت کلسیم،  کلسی 

 های قرمز توسط مغز قرمز استخوان ـ اریتروپویتین: افزایش تولید گویچه ۷ورود گلوکز به یاخته،  

 
 کند؟ درستی کامل میهای گوارش در جانداران بهانواع روش ۀرا دربار کدام گزینه، عبارت زیر  -190

 »در جانداری که .................. برخالف ..................« 

 شود.کند ـ انسان، کبد توسط یک مجرا مستقیماً به روده متصل میها به گوارش مکانیکی غذا در آن کمک می( بلعیدن سنگریزه۱
 پذیر است.   یافته به دهان امکانرساند ـ گوسفند، ورود غذای گوارشپایان میو جذب مواد مغذی را قبل از روده به ( گیاهخوار است۲
 شود.مواد در محل ورود غذا به بدن دیده می ۀدهد ـ گاو، حرکت دوطرف( گردش مواد و گوارش غذا را با کمک یک کیسه انجام می۳
 دهانی مؤثر هستند.    ۀهای کوتاه و فراوان، در انتقال غذا به حفرشوند ـ ملخ ـ زائدهتولید می ی بدن هادرون یاختهپار(های غذا ( مونومر )تک۴

 ـ سخت ـ مقایسه ـ مفهومی ـ نکات شکل(  ۱۰۰۲) ۱پاسخ:  گزینه   

کند. همانطور که  کردن غذا را تسهیل میبلعد، فرایند آسیاب خوار می دانه   ۀهایی که پرندسنگریزه 

طور مستقیم توسط یک مجرا به  خوار، کبد به دانه   ۀدر شکل کتاب درسی مشخص است، در پرند

روند و در آن  شود. اما در انسان، ترکیبات تولیدشده در کبد به صفرا می باریک متصل می   ۀرود

ای صفرا نیز پس از اتصال به مجرای پانکراس، ترشحات خود را به دوازدهه  شوند و مجرذخیره می 

 ریزد.  می

 ها:بررسی سایر گزینه 

خوار است که جذب مواد غذایی را در معده )قبل  ای گیاه ( ملخ، حشره ۲

ها، مواد غذایی را خرد  دهد. ملخ، با استفاده از آرواره از روده( انجام می

. در نشخوارکنندگان نیز طی فرایند نشخوار  کندو به دهان منتقل می

گوارش  مقداری  که  غذایی  دهان    کردن،  به  دوباره  است،  کرده  پیدا 

 طور کامل جویده شود.  گردد تا بهبرمی 
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 (۲۱۰ـ  ۲۰) لوله گوارش ملخ  نامه: شکل 
 
 دان قرار دارند.  های بزاقی ملخ در مجاورت مری و چینه غده  •

 اند. معده قرار گرفته های معده در محل اتصال معده و پیش کیسه  •

 گوارش است.   ۀبخش لول  ترینحجیم دان چینه  •

 خوردگی در لوله وجود دارد. روده یک پیچ بین روده و راست  •

 از پای جلویی آن است.  بلندتر پای عقبی ملخ  •

 

  ۀ ای است برای گوارش غذا و گردش مواد. در حفر گوارشی کیسه  ۀگوارشی، نظیر هیدر، حفر   ۀدر جانداران دارای حفر(  ۳

صورت دوطرفه  گوارشی به ۀگوارشی، فقط یک سوراخ برای ورد و خروج مواد وجود دارد و بنابراین، حرکت مواد در حفر 

گوارش مانند دهان، مری،    ۀهایی از لولغذا در بخش  ۀدوطرف  شود. در نشخوارکنندگان، مانند گاو نیز حرکتانجام می 

 شود.  سیرابی و نگاری دیده می

 

 

 
 (۱۰۲ـ  ۱۹) در یدر ه یحفره گوارشنامه: شکل 

 
 نقش دارند.   ورود غذا به دهانوجود دارند که در  بازو یتعداد در یدر اطراف دهان ه •
 وجود دارد.   یاه یالک ی یبافت پوشش ینوع  در،ی بدن ه یدر سطح خارج  •
 وجود دارد.  یاه ی الک ی یبافت پوشش ینوع  در،یه یگوارش  ۀحفر  یدر سطح داخل •
 متفاوت است.   گر یکد یبا  یگوارش  ۀحفر  یهااخته یشکل، اندازه و کار  •
 . وجود دارند یپوشش یهااختهیاز   یانواع مختلف  ،یگوارش  ۀدر حفر  •
 
 
 

 

گوارشی )نظیر    ۀجانداران دارای واکوئول گوارشی )مانند پارامسی( و جانداران دارای حفرای در  یاخته( گوارش درون ۴

آن صادق نیست. بنابراین، منظور قسمت    ۀها« دربارای است و لفظ »یاخته یاختههیدر( وجود دارد. پارامسی، جانداری تک

ها  دهانی با حرکت مژک  ۀغذا از محیط به حفر  گوارشی مثل هیدر است. اما انتقال  ۀاول این گزینه، جانداران دارای حفر

ها  های سطح یاختهگوارشی هیدر، زائده   ۀهای کوتاه و فراوان( مربوط به پارامسی است. دقت داشته باشید که در حفر)زائده 

 باشند )تعداد کم(.  بلند هستند و تنها دو عدد می 

 

 
 ( ۲۱۰ـ  ۱۸) ای در پارامسی از آغازیان یاخته گوارش درون   نامه: شکل 

 
 های فراوان وجود دارند.  پارامسی، مژک دهانی(   ۀنه فقط اطراف حفر  )در سراسر بدن  •

 پیوندند.  )بیش از یک( لیزوزوم به واکوئول غذایی می چندبرای تشکیل واکوئول گوارشی،  •

 شود. تا قبل از پیوستن لیزوزوم به واکوئول غذایی و تشکیل واکوئول گوارشی، غذا مقداری ریزتر می  •

 . نیست ای پارامسی یکنواخت پارامسی قرار دارند و غشای یاخته  دو سمت متفاوتدهانی در  ۀمنفذ دفعی و حفر  •

 غذا از   ۀل از تجزی ــواد حاصــس، مود و سپــشام می ــایی مواد غذایی انجــدر واکوئول گوارشی، گوارش شیمی •

 شوند.  ای سیتوپالسم می زمینه  ۀکنند و وارد ماد غشای واکوئول عبور می
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 های اسکلتی بدن انسان درست است؟ماهیچه ۀهم ۀکدام عبارت، دربار  -191
 برد.  شود، در حالت استراحت به سر میاسکلتی جفت آن منقبض می ۀزمانی که ماهیچ  (۱

 کند.  ای، نیروی انقباض ماهیچه را به استخوان منتقل میهای ماهیچه( غالف پیوندی اطراف دسته یاخته۲
 .  شودای میماهیچه ۀشدن چند هسته در یاخت ای در دوران جنینی، باعث دیدههای ماهیچه( به هم پیوستن تارچه۳
 شود. های کالژن دیده میای، نوعی بافت دارای رشتههای ماهیچهای همانند بین یاخته( در بین دسته تارهای ماهیچه۴

 ـ متوسط ـ عبارت ـ مفهومی ـ نکات شکل(  ۱۱۰۳)  ۴پاسخ: گزینه  

دسته تارهای    ۀای و همچنین اطراف مجموعهیچهای، بین دسته تارهای ما)تار(های ماهیچه  همانطور که در شکل کتاب درسی مشخص است، بین یاخته

 ای وجود دارد که دارای مقدار زیادی کالژن است.  ای، بافت پیوندی رشته ماهیچه

 ها:بررسی سایر گزینه 

های متقابل در حالت انقباض  ماهیچهشوند. هنگامی که یکی از جفت  ها میصورت جفت باعث حرکات اندام های اسکلتی به( ماهیچهۀ( بسیاری از )نه هم۱

 دیگر در حال استراحت است.    ۀاست، ماهیچ

خارجی    بندارۀهای اسکلتی به استخوان متصل نیستند. برای مثال،  ماهیچه  ۀشوند و بنابراین، همهای اسکلتی باعث حرکت استخوان نمیماهیچه  ۀ( هم۲

 شوند.  صل نیستند و باعث حرکت استخوان نمیهای بخش ابتدایی مری، به استخوان متیا ماهیچه  میزراه

شود و به  جنینی ایجاد می  ۀشوند. در واقع هر یاخته از به هم پیوستن چند یاخته در دورای با چندین هسته دیده میای مانند استوانههای ماهیچه( یاخته۳

 اند.  ای وجود دارد که موازی هم در طول یاخته قرار گرفتهیچهماه  ۀهمین علت چند هسته دارد. درون هر یاخته، تعداد زیادی رشته به نام تارچ

ای  ماهیچه   ۀای، یکی از اجزای یاختماهیچه   ۀای است. تارچماهیچه   ۀای، اسم دیگر یاخت ای را با یکدیگر اشتباه نکنید. تار ماهیچه ماهیچه   ۀای و تارچتار ماهیچه خطر:  
 ای، از تعدادی تارچه تشکیل شده است. است و هر تار ماهیچه 

 
 چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -192

اند توطور حتم برای کاهش اثر عالئم بیماری در این فرد، افزایش شدید ترشح هورمون .................. می »نوعی بیماری در یک فرد بالغ ..................؛ به 

 مؤثر باشد.« 

 های عصبی است ـ کورتیزول برخالف تیموسینناشی از تخریب غالف میلین اطراف یاخته -الف

 تونین باریک است ـ پاراتیروئیدی برخالف کلسی ۀناشی از تخریب ریزپرزها و پرزهای رود -ب

 نشود ـ تیروئیدی همانند اریتروپویتیهای قرمز خون میشدن گویچهشکلباعث داسی -ج

 شود ـ انسولین همانند گلوکاگون منجر به کاهش مقدار پروتئین و چربی در بدن می -د

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ـ سخت ـ چندموردی ـ مقایسه ـ ترکیبی ـ مفهومی(  ۱۱۰۴)  ۲پاسخ: گزینه  

 موارد )الف( و )ب(، صحیح هستند.  

 اثر سلول هدف  محرک ترشح  نام هورمون  نام غده 

ـ  در پاسخ به تاریکی  مالتونین فیزاپی   روزیهای شبانه تنظیم ریتم  ــــ

 هیپوتاالموس 

های هورمون
بازخورد منفی   آزادکننده 

 هاهورمون

 های هیپوفیز پیشینافزایش ترشح هورمون  هیپوفیز پیشین 

های هورمون
 مهارکننده 

 های هیپوفیز پیشینکاهش ترشح هورمون  هیپوفیز پیشین 

 ضدادراری 
افزایش فشار اسمزی  

 هیپوتاالموس 
 افزایش بازجذب آب در کلیه  های کلیهنفرون 

 توسیناکسی 
انقباضات رحم و 

 مکیدن شیر 
صاف رحم و    ۀماهیچ

 غدد شیری 
 صاف  ۀتحریک انقباض ماهیچ 

هیپوفیز  
 پیشین 

 هورمون رشد 
  ۀهورمون آزادکنند
 هیپوتاالموس 

رشد استخوان   ۀصفح
)و حتی سایر   دراز 

 های بدن( یاخته 
 رشد طولی استخوان دراز 

 پروالکتین 
  ۀهورمون آزادکنند
 هیپوتاالموس 

 غدد شیری 
تحریک تولید شیر + تنظیم تعادل آب و نقش در 

 دستگاه تولیدمثل مرد و دستگاه ایمنی 
محرک 
 تیروئيدی 

  ۀهورمون آزادکنند
 هیپوتاالموس 

 ( 4Tو  3Tهای تیروئيدی )ترشح هورمون  تیروئيد  ۀغد
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محرک 
 کلیه فوق

  ۀهورمون آزادکنند
 هیپوتاالموس 

  ۀبخش قشری غد
 کلیه فوق

 ترشح کورتیزول، آلدوسترون و ... 

محرک غدد  
  FSHجنسی )

 (LHو 

  ۀهورمون آزادکنند
 هیپوتاالموس 

 های جنسی و ... ترشح هورمون  غدد جنسی 

 تیروئيد 

های هورمون
و  3Tتیروئيدی )

4T ) 

هورمون محرک  
 تیروئيدی 

 های بدن سلول ۀهم
گلوکز + تنظیم انرژی در دسترس   ۀافزایش تجزی

 بدن 

 تونین کلسی 
افزایش کلسیم  
 پالسمای خون 

 استخوان 
ای  زمینه ۀجلوگیری از برداشت کلسیم از ماد

 استخوان 

 پاراتیروئيد 
هورمون 

 پاراتیروئيدی 
کاهش کلسیم 
 پالسمای خون 

 استخوان / کلیه 
آزادسازی کلسیم از استخوان / افزایش بازجذب  

  D  کلسیم در کلیه / فعال کردن ویتامین 
 باریک  ۀافزایش جذب کلسیم در رود

ـ  تیموسین  تیموس  بالغ  Tو ایجاد لنفوسیت  Tتمایز لنفوسیت  نابالغ  Tلنفوسیت  ــــ

وق 
ف

یه 
کل

 

 مرکزی
نفرین و  اپی 

 نفرین نور اپی 

مدت:  کوتاه تنش  
تنظیم توسط دستگاه  

 عصبی خودمختار 

هادی قلب /  ۀشبک
ها  صاف رگ   ۀماهیچ

صاف   ۀماهیچ  /
 ها نایژک 

افزایش ضربان قلب و فشار خون / کاهش 
رسانی  گوارش و افزایش خون  ۀرسانی به لولخون

ها / افزایش  ها /  باز شدن نایژک قلب و ماهیچه 
 قند خون 

 قشری
 کورتیزول

بلندمدت: هورمون تنش 
 کلیه محرک فوق

ـ   ــــ
افزایش قند خون / تضعیف دستگاه ایمنی در  

 مدت صورت ترشح طوالنی 

 آلدوسترون 
هورمون محرک  

 کلیه فوق
 های کلیهنفرون 

افزایش بازجذب سدیم و به دنبال آن، افزایش  
 افزایش فشار خون  بازجذب آب  

 پانکراس 

 انسولین
پالسمای  افزایش گلوکز 
 خون

های بدن اغلب سلول 
 کبد   /

ها از خون / افزایش برداشت گلوکز توسط سلول
 تولید گلیکوژن از گلوکز 

 گلوکاگون
کاهش گلوکز پالسمای 

 خون
 گلیکوژن و آزاد شدن گلوکز به خون  ۀتجزی کبد

 تخمدان 
 FSHو  LHهورمون  استروژن 

 FSHو  LHهورمون  پروژسترون  خوانید. ( یازدهم می ۷توضیحات این قسمت را در فصل )

 LHهورمون  تستوسترون  بیضه 

 موارد:  ۀبررسی هم 

کند. های عصبی مغز و نخاع حمله می( نوعی بیماری خودایمنی است که در آن دستگاه ایمنی به غالف میلین اطراف یاختهMSالف( مالتیپل اسکلروزیس )

تواند جلوی بروز عالئم این بیماری را بگیرد اما هورمون تیموسین در تمایز  شود و می افزایش شدید ترشح هورمون کورتیزول باعث تضعیف سیستم ایمنی می

 شود.  نقش دارد و باعث تقویت عملکرد دستگاه ایمنی می  هالنفوسیت 

باریک، جذب مواد مغذی مانند    ۀکاهش سطح جذب مواد در رود  ۀشوند و در نتیجباریک تخریب می   ۀپرزهای رود  حتی  ب( در بیماری سلیاک، ریزپرزها و

تونین  تواند باعث افزایش کلسیم در خون شود و عالئم ناشی از کمبود کلسیم را جبران کند. اما هورمون کلسییابد. هورمون پاراتیروئیدی می کلسیم کاهش می

 گیرد و تأثیری بر جبران کمبود کلسیم خون ندارد.  جلوی برداشت کلسیم از استخوان را می

های قرمز شکل غیرطبیعی دارند. این  بتای هموگلوبین مشکل دارد و در نتیجه، گویچه  ۀشکل، زنجیرهای قرمز داسی خونی ناشی از گویچهر بیماری کمج( د

یابد.  و کلیه افزایش می ها کم شود، ترشح هورمون اریتروپویتین از کبد  رسانی بافت شود. زمانی که اکسیژنها می رسانی بافت موضوع منجر به اختالل در اکسیژن 

تواند منجر به افزایش بروز عالئم بیماری  ها، میرسانی بافت شود، در شرایط اختالل در اکسیژنوساز بدن می اما هورمون تیروئیدی که باعث افزایش سوخت 

 شود.  

یابد.  ها کاهش میشوند و مقدار آن ها تجزیه میا و پروتئین هها در دریافت گلوکز از خون مشکل دارند و در نتیجه، چربید( در بیماری دیابت شیرین، یاخته 

کند. گلوکاگون نیز باعث  های انسولین وجود دارد و حتی در حضور مقدار کافی انسولین، عالئم بیماری بروز پیدا می، اختالل در گیرنده ۲در دیابت شیرین نوع  

تر بشه ولی  تونه باعث بشه که تا حدی عالئم بیماری کم البته از نظر علمی، افزایش ترشح انسولین می ود. ششود و منجر به تشدید عالئم بیماری می افزایش قند خون می 

   ی نداره.طبق کتاب درسی، تزریق انسولین برای کنترل دیابت نوع یک مؤثر هست و در نتیجه، در افراد مبتال به دیابت نوع دو افزایش انسولین تأثیر
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 کند؟ درستی کامل مییک انسان بالغ و سالم به  ۀر را دربارکدام گزینه، عبارت زی  -193
 طور حتم ..................« »در نوعی فرایند تنفسی که ..................، به 

 شود. جا میراند ـ بیش از دو برابر حجم هوای جاری جابه( گازهای نامطلوبِ واردشده به نای را به بیرون بدن می۱
 کنند.   ها به سمت عقب حرکت میشود ـ جناغ و دندههای نزدیک قلب می( باعث ایجاد فشار مکشی در سیاهرگ۲
 یابد. کند ـ طول سارکومرهای دیافراگم افزایش میها کمک میای به جریان خون در سیاهرگماهیچه ۀ( با ایجاد تلمب ۳
 ماند.لیتر هوا در بخش هادی دستگاه تنفس میمیلی ۱۵۰رد ـ حداقل ( باالترین مرکز عصبی تنظیم تنفس در توقف آن نقش دا ۴

 ـ سخت ـ عبارت ـ ترکیبی ـ مفهومی(  ۱۰۰۳)  ۱پاسخ: گزینه  

انجام شود  شوند. برای خروج هوا با فشار، الزم است که بازدم عمیق  در سرفه، گازهای نامطوب واردشده به نای با فشار از راه دهان از بدن به بیرون رانده می 

 شود که مقدار آن، دو برابر حجم هوای جاری است.  لیتر( از بدن خارج می میلی  ۱۳۰۰معادل  حدوداً  بازدمی )  ۀکه طی آن، حجم ذخیر
 ها و قفسه سینه در فرایند دم و بازدموضعیت ماهیچه 

 بند( دیافراگم )میان  نوع فرایند 
های ناحیۀ  ماهیچه  ای دنده ماهیچۀ بین 

 گردن 
های ماهیچه 

 شکمی
 قفسه سینه 

 حجم  جناغ  هادنده  داخلی  خارجی

 دم
 عادی

انقباض )نقش 
 اصلی( 

شدن و حرکت به مسطح 
 سمت 

 استراحت  استراحت  استراحت  انقباض 
  افزایش  جلو و جلو 

 استراحت  انقباض  استراحت  انقباض  انقباض  عمیق 

 بازدم 
شدن و حرکت به گنبدی  استراحت  عادی

 سمت 
و    استراحت  استراحت  استراحت  استراحت 

 عقب 
 کاهش عقب 

 انقباض  استراحت  انقباض  استراحت  استراحت  عمیق 

 ( ۱۰۳ـ  ۱۴)  (روگرامینگاره )اسپ( و دم رومتریسنج )اسپدم نامه: شکل 
 است.   تر یلیل ی م ۵۰۰و مقدار آن، حدود  شودی جا مجابه یبازدم عاد کی ای  یدم عاد کیاست که در  یمعادل با حجم یحجم جار •
  تر یلیل ی م ۳۰۰۰و مقدار آن هنگام »حداکثر دم« حدود  شودی ها وارد م به شش  قیدم عم ک یبا   ،یدم عاد  کیاست که پس از    یمعادل با حجم ی دم  رۀیحجم ذخ •

 است.
است و مقدار   یات یح  ت یمعادل با ظرف  شودی ها خارج م که از شش   ییمقدار حجم هوا   م،یها خارج کنهوا را از شش   قیبازدم عم  کیبا   ق،ی دم عم کیاگر پس از  •

 است.   تر یلی لیم  ۴۸۰۰آن حدود  
)خروج حجم ذخیرۀ دمی+ حجم   شودی ها خارج مهوا از شش   تر ی لی لیم   ۳۵۰۰حالت، حدود    نیرا انجام داد که در ا  یبازدم عاد  کی  توانی م   ق،یدم عم  کیپس از   •

 . جاری(
)خروج حجم جاری+ حجم ذخیرۀ   شودیها خارج م هوا از شش   تر یلی لی م  ۱۸۰۰حالت، حدود    نیرا انجام داد که در ا   قیبازدم عم  ک ی  توان ی م  ،یدم عاد  ک یپس از   •

 . بازدمی( 
 است.  یتنفس عاد کی انجام  یاز زمان الزم برا شتر یب قیتنفس عم کیانجام   یمدت زمان الزم برا •

 های تنفسیها و ظرفیت حجم 

 حجم تنفسی  ظرفیت تنفسی 
مقدار  

(ml ) 
فرآیند 
 تنفس 

های ماهیچه 
 مؤثر 

ظرفیت  
 تام

ظرفیت 
 حیاتی 

 دم عمیق  3000 ی دمی هوای ذخیره 

 دیافراگم 
ای دنده بین

 خارجی
 گردنی 

هوای 
 جاری

 دم عادی  350 دهدانجام می هوایی که تبادل گاز 
 بازدم عادی 

 دیافراگم 
ای دنده بین

 خارجی
 150 هوای مرده  ـــ 

 بازدم عمیق  1۳00 ی بازدمی هوای ذخیره 
 ای داخلی دنده بین

 شکمی

 همیشه وجود دارد.  1۲00 مانده هوای باقی

 ها:گزینه   ۀبررسی هم 

ها به سمت جلو  شود. در دم، جناغ و دنده ها، فشار مکشی ایجاد میشود و درون این رگ های نزدیک قلب برداشته می ( در فرایند دم، فشار از روی سیاهرگ۲

 کنند.  حرکت می 

های شکمی  ها کمک کند. انقباض ماهیچه تواند به جریان خون در سیاهرگای میماهیچه   ۀهای شکمی، با ایجاد تلمبدیافراگم و ماهیچه  ۀ( انقباض ماهیچ۳

یابد(. اما انقباض  دیافراگم در حالت استراحت است )طول سارکومرهای دیافراگم افزایش می  ۀ زمان با آن، ماهیچشود و همدر فرایند بازدم عمیق انجام می

 یابد.  میشود و طی آن، طول سارکومرهای دیافراگم کاهش  دیافراگم در فرایند دم انجام می  ۀماهیچ
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 های تنفسی و فرایندهای تنفسی ارتباط حجم 

 ی تنفسنحوه 
 تنفس شدید  تنفس آرام 

 بازدم عمیق  دم عمیق  بازدم عادی  دم عادی 

جا حجمی که جابه 
 شودمی 

 ی بازدمی هوای ذخیره  ی دمی هوای ذخیره  هوای جاری

 1200 3000 500 لیتر( مقدار )میلی 

ـ  ای خارجی و دیافراگم دنده بین های منقبض ماهیچه   ــ
ای خارجی،  دنده بین

 دیافراگم و گردنی 
 ای داخلی و شکمی دنده بین

های در حال ماهیچه 
 استراحت

ای داخلی و دنده گردنی، بین 
 شکمی

 ای داخلی و شکمی دنده بین هاماهیچه  ۀهم
ای خارجی، دیافراگم  دنده بین

 و گردنی

 شکل( باال )گنبدی  پایین )مسطح(  شکل( باال )گنبدی  )مسطح( پایین  حرکت دیافراگم 

 عقب  جلو عقب  جلو حرکت جناغ 

 پایین و عقب  باال و جلو پایین و عقب  باال و جلو هاحرکت دنده 

 کاهش افزایش  کاهش افزایش  سینه  ۀتغییر حجم قفس

شود. در فرایند دم، مقداری  النخاع قرار دارد. پل مغزی باعث توقف دم میالنخاع، در تنظیم تنفس نقش دارند و پل مغزی، باالتر از بصل( پل مغزی و بصل۴

لیتر است، هوای مرده  میلی   ۱۵۰رسد. به این حجم از هوا که مقدار آن حدود  ای نمیماند و به بخش مبادله هوا در بخش هادی دستگاه تنفسی باقی می

ی  گویند. مقدار هوای مرده به سن، جنسیت و حجم مجاری تنفسی بخش هادی بستگی دارد و همواره مقدار ثابتی نیست؛ مثالً، در صورت تنگی مجار می

 .  کندتنفسی، حجم هوای مرده کاهش پیدا می

 
 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -194

 .................. که ..................«  ۀتازگی به سن بلوغ رسیده است، بخش عمداستخوانی اسکلت بدن پسری که به»در بخش 

 گیرد.های استخوانی نزدیک به هم آن، تحت تأثیر هورمون رشد قرار میاستخوان ران از بافتی پر شده است ـ تولید یاخته ۀ ( انتهای برآمد۱
 خونی و عصب قرار دارد.    دهند که درون آن رگیک مجرا تشکیل میبا همکاری یکدیگر،   هایی است ـ صفحات استخوانیامل یاختهاستخوان ران ش ۀ( تن۲
 شود.تونین، کلسیم در آن ذخیره میای پر شده است ـ کالژن دارد و تحت تأثیر کلسیزمینه ۀها از نوعی مادهای استخوانی ستون مهره( فضای بین یاخته۳
 های بنیادی میلوئیدی است. های خونی و یاختههای نامنظم فراوان آن، دارای رگ( فضای مرکزی استخوان جمجمه شامل نوعی بافت استخوانی است ـ حفره۴

 ـ سخت ـ عبارت ـ ترکیبی ـ مفهومی(  ۱۱۰۳)  ۴پاسخ: گزینه  

های پهن، بافت اسفنجی در قسمت میانی استخوان قرار دارد و در دو طرف آن، بافت استخوانی  در استخوان 

ها  های نامنظم فراوانی است که توسط رگ شود. بافت استخوانی اسفنجی دارای حفره فشرده )متراکم( دیده می 

اسفنجی، مغز قرمز وجود   استخوانی  بافت  استخوان پر شده است. در  استخوان،  و مغز  قرمز  دارد. در مغز 

 های خونی نقش دارند.  های بنیادی میلوئیدی و لنفوئیدی، در تولید یاخته یاخته

 

شود. های پهن، بافت اسفنجی در قسمت میانی استخوان قرار دارد و در دو طرف آن، بافت استخوانی فشرده )متراکم( دیده می در استخوان نکته ]استخوان پهن[:  
 مثل یه ساندویچ هست؛ بافت فشرده نون ساندویچ هست و بافت اسفنجی، مخلفات اون. استخوان پهن 

های شود. در مغز استخوان یاخته های خونی و پالکت )ِگرده(ها در مغز قرمز استخوان انجام میدر یک فرد بالغ، تولید یاخته   [۳دهم: گفتار    ۴ترکیب ]فصل   
تقسیمات خود، بخش با  دارند که  تولید می یاخته   بنیادی وجود  را  یاخته ای خون  لنفوسیت کنند.  تولید  در جهت  لنفوئیدی  بنیادی  و  ها عمل میهای  کنند 

 های خونی هستند.  یاخته  ۀ های بنیادی میلوئیدی، منشأ بقی یاخته 

 ها:بررسی سایر گزینه 

شوند.  رشد ساخته می  ۀستخوان ران، پس از تأثیر هورمون رشد بر صفحهای استخوانی سر ا استخوان ران از بافت اسفنجی پر شده است. یاخته   ۀ( انتهای برآمد۱

 های استخوانی زیاد است.  بین یاخته  ۀدقت داشته باشید که در بافت استخوانی اسفنجی برخالف بافت فشرده، فاصل

از هورمون [  ۲یازدهم: گفتار    ۴ترکیب ]فصل    انداز رشد طولی استخوان های بخش پیشین هیپوفیز است که با  هورمون رشد، یکی  قد را افزایش   ۀهای دراز، 
های غضروفی در این غضروفی وجود دارد که صفحات رشد نام دارند. تحت تأثیر هورمون رشد، یاخته  ۀهای دراز، دو صفحدهد. در نزدیکی دو سر استخوان می 

 شوند. صفحات تقسیم می 
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های ناپیوسته( انسان و همچنین بافت جز بافت پوششی مویرگ بافت چربی و در بافت پوششی )به  در بافت استخوانی فشرده،ها[:  بین یاخته   ۀنکته ]فاصل 
ای زیادی یاخته ای(، فضای بینای اندک است. در بافت استخوانی اسفنجی، بافت پیوندی ُسست و بافت پیوندی متراکم )رشته یاخته فضای بین،  گیاه  روپوستی

 وجود دارد. 

ن، هم بافت استخوانی فشرده و هم اسفنجی وجود دارد اما میزان استخوان فشرده بیشتر است. بافت استخوانی فشرده در طول استخوان  استخوان را  ۀ( در تن۲

نی(  استخوانی )نه صفحات استخواهای  تیغهمرکز از  هایی همصورت استوانه ها بههاورس قرار گرفته است. این سامانه  ۀصورت واحدهایی به نام سامان ران، به

 های استخوانی در بافت اسفنجی وجود دارند.  های خونی وجود دارند. دقت داشته باشید که صفحات و میلههستند. در مجرای مرکزی هر سامانه، اعصاب و رگ

کند و  ها جلوگیری مین تونین، از برداشت کلسیم از استخوامواد معدنی مانند فسفات و کلسیم هست. هورمون کلسی  ۀها، ذخیر ( یکی از وظایف استخوان ۳

ای  زمینه  ۀهای پروتئینی و مادها، رشته های پیوندی، نظیر بافت استخوانی، از انواع یاختهشود. بافت ای بافت استخوانی می زمینه  ۀکلسیم در ماد  ۀباعث ذخیر

های پروتئینی کیل شده است. دقت داشته باشید که رشتهای و کالژن در اطراف آنها تش زمینه  ۀهای استخوانی نیز از مادتشکیل شده است. فضای بین یاخته 

های  ای شامل »رشتهیاختهشوند. در واقع، در بافت پیوندی، فضای بین ای محسوب نمیزمینه  ۀای هستند ولی جزء مادیاخته بافت پیوندی جزء فضای بین

 ای« است. زمینه  ۀپروتئینی + ماد

ای تشکیل زمینه   ۀهای کشسان )ارتجاعی( و ماد های کالژن و رشتههای پروتئینی، مانند رشته ها، رشتهپیوندی از انواع یاخته بافت    [۳دهم: گفتار    ۱ترکیب ]فصل   
 شوند. ای محسوب نمی زمینه  ۀهای پروتئينی جزء مادشده است. دقت داشته باشید که رشته 

 های استخوانی انواع بافت 

 بافت استخوانی اسفنجی  ده )متراکم( بافت استخوانی فشر  نوع بافت استخوانی 

 استخوان + سطح داخلی تنه  ۀانتهای برآمد  قسمت خارجی سراسر استخوان  محل قرارگیری در استخوان دراز 

 دارای حفرات نامنظم متعدد  های هاورس صورت سامانه قرارگیری به  اصلی  ۀمشخص 

های  تیغه مرکز از هایی هماستوانه  هاقرارگیری یاخته  ۀنحو 
 استخوانی 

 ها و صفحات استخوانی میله 

+ مجرای عرضی  هاورس ۀمجرای سامان های خونی و اعصاب محل قرارگیری رگ 
 هابین این سامانه 

 ها حفرات بین یاخته 

 مغز قرمز استخوان  ندارد   مغز استخوان 

 نامنظم  منظم  هانظم بین یاخته 

 تر زیاد  تر کم هابین یاخته  ۀفاصل

 ها؛ میزان و محل قرارگیری متفاوت است. استخوان  ۀدر هم هااستخوان 

 
 با توجه به شکل مقابل که بخشی از دستگاه حرکتی در انسان است، چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -195

 طور حتم ..................« به  به مفصل .................. باشد ومربوط  تواندرو میشکل روبه»

 ها نقش دارد. «، در کاهش اصطکاک سر استخوان3« برخالف بخش »2لوالیی زانو ـ بخش » -الف

 فراوانی وجود دارند. های کالژن به«، رشته1« همانند بخش »4ای لگن ـ در بخش »کاسه  ـگوی  -ب

 «، با غضروف مفصلی تماس مستقیم دارد.3»« برخالف بخش 1بین استخوان بازو و زند زبرین ـ بخش » -ج

 ای غیرمایع دارد.زمینه ۀها و ماد«، انواعی از رشته4« همانند بخش »2متحرک بین انگشتان دست ـ بخش » -د

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 دار ـ ترکیبی ـ مفهومی( ـ متوسط ـ چندموردی ـ مقایسه ـ شکل ۱۱۰۳)  ۱پاسخ: گزینه  

ـ ۴مایع مفصلی و    ۀسازند  ۀـ پرد۳ـ غضروف مفصلی،  ۲ـ استخوان،  ۱اند از:  ترتیب عبارتشده در شکل، بههای مشخصصحیح است. بخش فقط مورد )د(،  

 کپسول مفصلی.  

 موارد:  ۀبررسی هم 

دهد که سالیان زیادی در  ها امکان می کند. مایع مفصلی و سطح صیقلی غضروف به استخوان مایع مفصلی، مایع مفصلی را تولید و ترشح می   ۀسازند   ۀالف( پرد

 خاطر »برخالف« غلط هست.  مجاور هم لیز بخورند و اصطکاک چندانی نداشته باشند. این مورد، به 

. پس چرا این مورد  فراوانی وجود دارندهای کالژن بهدارد. در بافت پیوندی متراکم همانند استخوان، رشته ای )متراکم(  ب( کپسول مفصلی، بافت پیوندی رشته

تونه ولی اگه شک نظرم خیلی مشخصه که نه نمیلگن باشه؟ بهمفصل بین استخوان ران و نیم   ۀدهندتونه نشونبینن؟ آیا این شکل می غلطه؟ به شکل نگاه کنین. چی داخل شکل می

 . تر بررسی کنینلگن رو دقیق های کتاب درسی نگاه کنین و شکل ساختاری مفصل لگن و همچنین استخوان نیم دارین، به شکل

 طور مستقیم در تماس با غضروف مفصلی قرار دارند.  مایع مفصلی، به  ۀسازند   ۀج( همانطور که در شکل کتاب درسی مشخص است، هم استخوان و هم پرد



 

115 

شناسی زیست  21های تجربی | مرحله آزمون همه دروس | کنکوری   

 . ارسال کنید 20008585را به سامانه  20عدد ، نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز داریددر صورتی که برای ثبت 

 
 

ای در بافت پیوندی  زمینه  ۀای وجود دارد. ماد زمینه  ۀهای پروتئینی و ماددی متراکم و غضروف، همانند سایر انواع بافت پیوندی، انواعی از رشتهد( در بافت پیون

 جامد( است.  های پیوندی غیرمایع )جامد یا نیمهخون، مایع و در سایر انواع بافت 
 (۱۱۳ـ  ۰۷) مفصل  ۀدهندهای تشکیل بخش نامه: شکل 

 
   ۀدهندتواند نشان شده در شکل، استخوان دراز است. بنابراین، شکل نمی دو استخوان نشان داده  •

 ای یا لغزنده باشد؛ چون در این مفاصل، استخوان غیردراز هم وجود دارد.  مفصل گوی ـ کاسه
 شده در شکل بسته شده است.  های نشان داده رشد در دو سر استخوان  ۀصفح •
 ایع مفصلی با کپسول مفصلی، استخوان، غضروف و مایع مفصلی تماس مستقیم دارد. م ۀسازند ۀپرد •
 مایع مفصلی، رباط و زردپی تماس مستقیم دارد  ۀسازند ۀاستخوان با غضروف، کپسول مفصلی، پرد •

 ولی با مایع مفصلی در تماس نیست. 
 س است ولی تماسی  مایع مفصلی، مایع مفصلی و استخوان در تما  ۀسازند ۀغضروف مفصلی با پرد •

 با کپسول مفصلی ندارد.  
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 چند مورد از موارد زیر نادرست است؟   -196

 ای هستند.باشد و فشار و جریان الکتریکی کمیت نردهالف( طول یک کمیت اصلی می

 توان آن را ذره فرض کرد.ب( در مدل سازی سقوط برگ پهن یک درخت می

 کنیم. سازی میوها را به صورت موازی مدلج( در »تشکیل تصویر یک درخت در دوربین عکاسی« به دلیل دور بوردن خورشید )چشمه نور(، پرت

 کنیم. نظر میسازی »پرتاب ماهواره به فضا« از تغییر نیروی جاذبه گرانشی زمین صرفد( در مدل

 کند را نادیده گرفت.توان نیرویی که هوا به هواپیما وارد میسازی پرواز یک هواپیما میهـ( در مدل

1 )4 2 )3 3 )2 4 )1 

 2گزینه پاسخ:   

 سازیمدل  

 شود تا امکان بررسی و تحلیل آن فراهم شود.  سازی در فیزیک فرایندی است که طی آن یک پدیده فیزیکی آنقدر ساده و آرمانی می مدل 
 کنیم. گیریم و اثرهای مهم و تعیین کننده را در مسئله اعمال میسازی یک پدیدۀ فیزیکی، اثرهای جزئی را نادیده می هنگام مدل 

 کنیم. را در تمامی سواالت به عنوان اولین نیرو در راستای قائم به سمت زمین ترسیم می  ( mg)نظر کرد. یعنی نیروی وزن توان از نیروی وزن صرف هرگز نمی  نکته: 
 
 
 
 
 
 
 

را نظر کرد و وزن توان از تغییر نیروی گرانش صرف یابد. ولی اگر تغییر ارتفاع زیاد نباشد می دانیم که با افزایش ارتفاع از سطح زمین نیروی وزن کاهش می می 
 ثابت در نظر گرفت.

 
 

 
 
 
 

کنیم.در اجسام متحرک، اصطکاک را خالف جهت حرکت جسم ترسیم می نکته:   
نظر کرد که سطح کاماًل صاف و صیقلی باشد. توان از نیروی اصطکاک صرف فقط و فقط زمانی می  

 
 
 

کنیم. کل جسم فقط مرکز جسم را رسم میکنیم و به جای  در فیزیک اصواًل اجسام را به صورت ذره فرض می نکته:   
 
 
 
 
 
 
 

 
سازی این شکل:  نکات مربوط به مدل   

کند.در این شکل چون نیروی شخص بزرگتر از اصطکاک ترسیم شده است جعبه به سمت چپ حرکت می  
ایم.ها را ترسیم نکرده اند به همین علت آن سطح به علت متوازن بودن یکدیگر را خنثی کرده نیروی وزن و نیروی عمودی   

پوشی کرد که ابعاد جسم در مقایسه با توان از مقاومت شاره چشمکنیم. اصواًل زمانی می مقاومت شاره )هوا( را همواره خالف جهت حرکت جسم رسم می نکته:  
 وزن جسم کوچک باشد.

پوشی کرد.توان از مقاومت هوا و وزش باد چشمتی مثل حرکت پر، چترباز، بالون و قایق بادبانی نمی پس در سواال   

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

گیری فیزیک و اندازه   ساده  10درجه از  7 0 8 دهم    

mg

        mg

        m12  m    

                                             

W N= 50W / N=199 9W N= 200

        

kf

   F

kf
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 سازی سقوط برگ درخت مدل  مثال(
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سازی این شکل:  نکات مربوط به مدل 
 کند پس نیروی وزن از مقاومت هوا بزرگتر است.( چون در نهایت برگ به سمت پایین حرکت می1
اند و این نشان از وزش باد به سمت راست دارد به همین علت نیروی وزش باد شوید که برگها به سمت راست متمایل شده( اگر به شکل دقت کنید متوجه می 2
 ایم. ا به سمت راست ترسیم کرده ر 
نظر کردن از وزن هیچ نیرویی نظر کرد چون در صورت صرف توان از آن صرف ( با وجود سبک بودن برگ، نیروی وزن یک اثر مهم و تعیین کننده است و نمی3

 وجود ندارد که باعث پایین آمدن برگ شود.
 ا ذره فرض کرد؟  توان برگ ر در مدل سازی سقوط برگ چرا نمی  بین: زیرذره 

 به علت مقاومت هوا 
 گاه مقاومت هوا صفر خواهد شد. چون اگر برگ درخت را ذره فرض کنیم آن 

 نظر کرد.های جسم در حین حرکت صرف توان از چرخش در حرکت اجسامی مثل توپ می  نکته: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . کنیممی نظر صرف  توپ چرخش از  - 1    . چرخدمی حرکت  هنگام توپ - 1
 . کنیممی  نظر ¬ صرف ارتفاع تغییر  اثر  در  گرانش  نیروی تغییر  اثر  از  - 2   . کندمی  تغییر  ارتفاع  تغییر  با توپ وزن - 2
 . کندمی حرکت  خأل در  توپ کنیممی  فرض و گرفته  نادیده را باد و هوا مقاومت  اثر  - 3  .کنندمی   وارد نیرو توپ به باد و هوا مقاومت  - 3
 . گیریممی  نظر  در  ذره یک  را آن و کنیممی  نظر صر  توپ  ابعاد از  - 4 . دارد هاییبرجستگی  و درزها و نیست  کامل  کره  توپ - 4

کرد که وقتی توپی به باال پرتاب شود در بینی می ما پیش  گاه مدل گرفتیم آن جای مقاومت هوا نیروی جاذبه زمین را نادیده می سازی توپ بسکتبال اگر به در مدل 
 رود.یک خط مستقیم باال می 

           توپ    تب       و  چن   و       و                  ؟   ث  (        
          گ ف . تو  لف(  ث   ق      و            م 

  ن                .ب( تن           ه    توپ        

  ظ     .تو     فج(     ث  تغ            ذ ه گ              ث  تغ      تف ع  م 

  ن  .  ظ     (    چ خ  توپ   ف

 گ    .  ن     آ      ک ذ       ظ     ظ     ـ(      ع   توپ   ف

 3( 4 2( 3 1 (2 (  ف  1

 3گ  نه  پ  خ:
 ن . چو  تغ      تف ع توپ           پس   ظ        ف ض     توپ    خأل             فتو      آ  ق      و        ت ث                  توپ       پس   

 تو                ث    ف ض    . پس  و     لف   ج           .  

 

        

mg

   f

f
air

        

         توپ

توپ    تب      چ خ 

 ق      و                  ه توپ      
    نن 

      گ             توپ  ه 
  تف ع   ت       

توپ    تب       و 

توپ    تب    ه  و    ک      ق ه 
    ظ  گ فته     و   ذ      

      گ              توپ 
ث       

    آ      توپ    تب  
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    ؟                        عبه                             خو  گ فته    .    م گ  نه     ث  (   ص       ل     ت     عبه 

 

 

1)   2)  3)  4) 

 

 

 1گ  نه    پ  خ:
          خالف             و  .   و    چو   عبه                       تو      تن . پس            عبه                                     

  ث  ( چن   و       و                  ؟   
 پو      .تو       ث            چ             ک ق  ق               ه           تو ه    ته      .  ل          ق  ق پ         لف(       

  ن  . پو               فت ،         ک      ف         چ  ب(       

 ج(        گ فت   ق      و      قوط ق          

 تو          ن               گ ف .        ک   ت          آب     (   

  ن            گ ف . تو           ه  و   ه  و پ م              پ      ک  و پ م     ـ (       

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

 3گ  نه  پ  خ:
  .ب(       :         فت   ث             ک      ف                

 ت     ث   ه      2 ن       ه      تف ع       و ت   قوط                           طبق  حث تن      ، تن   ق   ج(       :  گ   ق      و         قوط ق   

  ت     ث   ه    .   1خو      ،      ل   ه  ق      قع  آ   مت     

 تو   آ            گ ف .     ت          آب        م  (       :        ن     ع     ن       

  ظ     . تو      آ    ف ن         عو                 ال    و پ م         م  ـ (       :         ه  و   ه  و پ م         

 های فیزیکی گیری و کمیت اندازه 

 کنیم. گیری، به طور معمول از عدد و یکای مناسب آن استفاده می بیان نتایج اندازه گیری است و برای اساس تجربه و آزمایش، اندازه 
 شود.گرفت کمیت فیزیکی گفته می در فیزیک به هر چیزی که بتوان آن را اندازه 

 باشند. گیری می طول، جرم، تندی، نیرو و زمان کمیت هستند چون قابل اندازه 
 باشند. گیری نمییت نیستند چون قابل اندازه خوشحالی، دوست داشتن، مزه و زیبایی کم

 یکا   +عدد   =شود منظور عدد و یکا است. اندازه  یک کمیت می   ۀوقتی صحبت از انداز 
 ناممکن است. ها در عمل های فیزیکی آن چنان زیاد است که تعیین یکای مستقل برای همۀ آن تعداد کمیت 

 های مختلف باشند. گیری نیاز داریم که تغییر نکنند و دارای قابلیت بازتولید در مکان های درست و قابل اطمینان به یکاهای اندازه گیریبرای انجام اندازه 
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 آیا هر کمیتی که جهت دارد، برداری هست؟ خیر 
 شود.ای است. چون جمع و تفریق آن جبری انجام می شدت جریان الکتریکی با اینکه جهت دارد ولی کمیت نرده 

 
 
 
 

 ای است چون جهت ندارد!! فشار هم یک کمیت نرده 
 1960نامند، ولی این دستگاه یکاها از سال برند را اغلب دستگاه متریک میدستگاه یکاهایی که امروز بیشتر مهندسان و دانشمندان علوم در سراسر جهان، به کار می

 نامیده شده است. (SI)المللی ، دستگاه بین میالدی، به طور رسمی
ها را دهند. یکای این کمیت المللی یکاها را تشکیل می کمیت را به عنوان کمیت اصلی انتخاب کرد که اساس دستگاه بین   7ها مجمع عمومی اوزان و مقیاس

 نامند. یکاهای فرعی می  شوند،نامند. سایر یکاهای دیگر را که بر حسب یکاهای اصلی بیان می یکاهای اصلی می 
کند تا الزم اند که این وابستگی به ما کمک می های فیزیکی به یکدیگر وابسته ها و تعریف های فیزیکی مستقل از یکدیگر نیستند و توسط رابطه بسیاری از کمیت 

 های فیزیکی یکای مستقل تعریف کنیم. نباشد برای همه کمیت 
 اند. های علمی دانشمندان گذشته نامی مخصوص قرار دادند مثاًل یکای نیرو را نیوتن نامیده به احترام فعالیت برای برخی از یکاهای پرکاربرد فرعی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A4

A2 A2

A5

A2

A3



 

120 

12| مرحله تجربی  هایکنکوریآزمون همه دروس |   فیزیک   

 . ارسال کنید 20008585را به سامانه  20عدد ، نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز داریدبرای ثبت در صورتی که 

 
 

 ها:چند نکته کلی و مهم از مبحث انواع کمیت

دهیم. وقتی اندازه یک کمیت برداری را بخواهیم به دو نمایش می Fنیرو را به صورت شود مثاًل های برداری، روی نماد آن یک پیکان رسم می برای نمایش کمیت 

 دهیم.آن را نمایش می Fیا  Fصورت 

 بیان شده است.تنها اندازۀ آن کمیت برداری شامل عدد و یکا  aو  Fی نیاید مانند ار اگر عالمت پیکان باالی یک کمیت برد
 باشند. )کار ـ گرما ـ انرژی پتانسیل و جنبشی و مکانیکی و ...(ای و فرعی میها ژول است نرده هایی که یکای آن تمامی کمیت 
 شود.جایی یک کمیت فرعی است ولی یکای آن یعنی متر یک یکای اصلی محسوب می کمیت جابه

 ( ( g)یدان الکتریکی ـ میدان مغناطیسی ـ شتاب گرانشی زمین باشند. )مها کمیت برداری و فرعی می تمامی میدان 

 پ  خ ت   ح  ت  :  

  و    )ب(   ) (   ) ـ(           .

 تو   آ     ذ   ف ض    . ب(  م   و   ه گفت   چو      قوط   گ   خ         ق      و   ث           پس  م  

 تو          ث    ف ض    .  م  ( چو  تغ     تف ع    و              

  ظ     . تو      آ    ف        م  ـ(                              و پ م ،        ن          ه  ه  م    ال   

 

/ود  اینج، هر اینچ حد  12فوت، هر فوت برابر    3یارد برابر    1یارد است. این فاصله چند فرسنگ است؟ )   26000میان دو شهر    ۀفاصل  -197 cm2 ، هر ذرع 5
 ذرع است.( 6000و هر فرسنگ معادل  cm104معادل 

1 )25/1          2 )3      3 )75/3  4 )2/4 

 3پاسخ: گزینه  

تر از یکاهای اصلی آن کمیت مواجه شویم، از پیشوندهای یکاهایی که در تر یا بسیار کوچکهای بسیار بزرگ ها با اندازهگیری پیشوندهای یکاها: هرگاه در اندازه
 کنیم. آمده است، استفاده میجدول زیر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 توجه: حفظ کردن ضریب پیشوندها از ترا در جدول سمت راست و از پیکو از جدول سمت چپ تا پایین جدول الزم است. 

کمیت را در یک ضریب تبدیل )نسبتی از یکاها که برابر عدد   ۀاستفاده کرد. در این روش، انداز ای توان از روش زنجیرهتبدیل یکا: برای تغییر یکای یک کمیت می
 کنیم. به مثال زیر توجه کنید: یک است( ضرب می

 است؟  mmچند  cm52مثال:  

   .  ن         cm1        mm10       ه       
cm

mm
=

1
1

10
     

mm

cm
=

10
1

1
 ه ض  ب تب     ن  ب           ؤ      

mm

cm
=

10
1

1
    .  ن            :  

mm
cm ( cm)( ) ( cm) ( ) mm cm mm

cm
= =  =  =

10
52 52 1 52 520 52 520

1
 

 دهیم. تر کار تبدیل واحد را انجام میکنیم. با کمک پیشوند یکاها سریع ورت عمل نمیتوجه داشته باشید ما در روند حل تست قطعًا به این ص 

 : اندمرتبط  یکدیگر به زیر صورت به یکاها است. این جرم گیریاندازه برای  ایرانی قدیمی یکاهای جمله از گندم و نخود مثقال، سیر، تبریز، من خروار،

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

گیری  فیزیک و امدازه   متوسط  10درجه از  5 9 9 دهم    

 نماد پیشوند  ضریب نماد پیشوند  ضریب

 y  و تو Y −2410  وت   2410

 z  ِپتو Z −2110  ِت   2110

 a  َتو E −1810  ِگ   1810

 f فِمتو P −1510 پِت   1510

 p پ  و T −1210 تِ   1210

 n    و G −910 گ   )    (  910

610   ِ  M −610         

 k −310      m    و  310

 c    ت  h −210  ِ تو 210

110    ِ  da −110   ِ  d 
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 مثال:  

     چن  گ م    ؟  5گ م    ،  4/  ثق   تق  ب ً   ک

         ، خو         :                            M         ثق     se            گ  
M / gr

se  gr
se M

  =
640 4 6

5 368
40 1

 

         :   ه  مک تب           ج    

1 ذ ع 
cm104


1 ف  نگ 

6000 ذ ع 
  ft in / cm

yd yd
yd ft in

=    
3 12 2 5

26000 26000
1 1 1

 

/ف  نگ   /
yd /

     
 = = = =

  

2

4

26000 3 12 2 5 26 3 12 2 5 15
26000 3 75

104 6000 13 8 6 4
 

 

/از هم نیز    DوC  ۀمستقیم دو سیار  ۀو فاصل  Au864از هم  Bو  A  ۀدو سیار  مستقیم  ۀفاصل  -198 Ly0 کشد تا است. اگر مدت زمانی که طول می  36
CDگاه  باشد، آن CDtبرود،  DبهCطور مستقیم از کشد تا نور بهو مدت زمانی که طول می ABtبرود،  BبهAطور مستقیم از نور به ABt t−  برابر

 روز زمینی است؟  با چند شبانه

(Au / m=  111 1 5 s، هریک سال  10 73 mو تندی نور در خأل  10

s
 83  است.( 10

1 )12  2 )7  3 )1   4 )4  

 1گزینه پاسخ:   

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

گیری فیزیک و اندازه   سخت 10درجه از  8 10 9 دهم    

 شود.هایی که برای رفتن از یک مبدأ به مقصد پیموده میمسافت: مجموع طول
 گویند. به عبارتی دیگر داریم:  تندی متوسط: به نسبت مسافت پیموده شده به مدت زمان صرف شده برای طی این مسافت، تندی متوسط می

av
L

S
t

=


مسافت پیموده  شدهیا           
زمان 

 = تندی متوسط  

 کتاب نهم خوندید و در فصل اول کتاب دوازدهم هم به صورت مفصل بهش پرداخته خواهد شد.   4توجه: مطالب مربوط به مسافت و تندی متوسط رو در فصل   

~AU  میلیون کیلومتر است.     150میانگین مسافت زمین تا خورشید است، که تقریبًا  (: AUیکای نجومی ) / m 111 1 5 10                  

mتقریبًا   ُتندِی نور در خالء / s 83  است. 10
 دهند. ( نشان میly) light yearمسافتی است که نور در مدت یک سال در خالء می پیماید و آن را با  سال نوری:

   ،   ت         ح  به  ن    ه  ک      و    ع       چن   ت     :   چه

x v t Ly Ly m =   =     = 8 7 151 3 10 3 10 1 9 10  

AB

CD

AB
AB

/ m
x Au Au / m m

Au

m
x / Ly / Ly / m / m

Ly

x
t s s

v s


 = =  =   = 


 = =  =   = 

 
= = =  =  



11
11 11

15
15 15

11
3 3

8

1 5 10
864 864 864 1 5 10 1296 10

1

9 10
0 36 0 36 0 36 9 10 3 24 10

1

1296 10
432 10 432 10

24 36003 10

 

ABt      ب  ه  = 5 

CD
CD

x /
t / s / s

v s

 
= = =  =  



15
7 7

8
3 24 10

1 08 10 1 08 10
24 36003 10

 

CDt      ب  ه  =125 

     ک  ب  ه

  و 

     ک  ب  ه

  و 
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CD      ب  ه  ABt t − = − =125 5 120 
 

 

نویسیم. چگالی این مایع  آوریم و در جدول زیر میدهیم و در هر بار جرم و حجم آن را به دست میدر شکل مقابل مقدار مایع درون ظرف را تغییر می  -199
 چند کیلوگرم بر لیتر است؟ 

 

 

1  )
63
40

 2  )/1 1 3  )1500 4  )/1 5 

 2پاسخ: گزینه  

 گیری گیری و دقت وسایل اندازه درسـنامه: اندازه 
توان خطای  گیری تنها می های دقیق و روش صحیح اندازه های فیزیکی قطعیت وجود ندارد و همواره خطا وجود دارد. با انتخاب وسیله گیری کمیت در اندازه 

 رساند. توان آن را به صفر گاه نمیگیری را کاهش داد ولی هیچ اندازه 
 گیری: سه عامل  مهم در افزایش دقت اندازه 

 گیری گویند. گیری کند را دقت اندازه تواند اندازه ترین مقداری که یک وسیله می گیری: کماندازه  ۀدقت و حساسیت وسیل - 1
 متر مدرج شده است. کشی است که تا سانتی متر مدرج شده بیشتر از دقت خط کشی که تا میلی دقت خط

 گیری است.اندازه  ۀخواندن نتیج  ۀها نحورت شخص آزمایشگر: یکی از مهارت ( مها2
 گیری تاثیر مهمی دارد. اندازه  ۀخطای مشاهده، ناشی از اختالف منظر، در خواندن و گزارش نتیج

 کند دارد. تری نسبت به شخصی که مایل نگاه می خواند دقت بیش گیری را می اندازه  ۀشخصی که به طور مستقیم )قائم( نتیج 
خواند  ا می ر گیری اندازه  ۀنتیج  Bدهد در حالی که گزارش شخصی که از منظر خطا را افزایش می Cو  Aگیری از منظرهای اندازه  ۀمثاًل در شکل زیر خواندن نتیج 

 دقت بیشتری دارد. 
 
 
 
 
 
 
 
کنند سپس عددهایی که اختالف زیادی با بقیه  گیری را چند بار تکرار می گیری هر کمیت، معمواًل اندازه گیری: برای کاهش خطا در اندازه ( تعداد دفعات اندازه 3

 کنند. گیری گزارش میاندازه  ۀنتیج اعداد را به عنوان ۀکنند و میانگین بقی دارند را حذف می 
 
 
 

            م      ق     ت       .           ث  (

 

 

 

 

 

 

 

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

گیری فیزیک و اندازه   متوسط  10درجه از  5 6 5 دهم    

     ت جه                        قع   م  
گ فت      ظ   م  گ    
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 گیری: دقت و حساسیت اندازه 
 گیری گویند. گیری کند را دقت اندازه تواند اندزه کمترین مقداری که یک وسیله می 

  ت   ه     آ    . گ                   ب    ت  ق          ث  (

 

 

/ cm=0    گ     ق        5

 پ  خ ت   ح  ت  :

 آ    :     چ  ل               ت         ک      ل  

m g
/

v cm
 = = =

3
26

1 3
20

  (1 

m g

v cm
 = = =

3
50

1
50

   (2 

m g
/

v cm
 = = =

3
27

2 7
10

  (3 

m g

v cm
 = = =

3
1000

1
1000

   (4 

gچو   
/

cm3
2  گ    :     ق ه خ     ختالف      آ      ذف            ق ه              7

/ g kg
/ /

Lcm

+ +
 = = =

3
1 3 1 1

1 1 1 1
3

 

 

 

بریم و فضای داخلی آن است را به طور کامل داخل ظرف لبریز از آب فرو می cm10و  cm5مخروطی که شعاع خارجی و ارتفاع خارجی آن به ترتیب    -200

4شود. اگر نسبت حجم فضای داخل مخروط به حجم ظاهری آن برابر  کامالً توسط آب پر می
5

ریزد؟ ) باشد، چند گرم آب از ظرف بیرون می   = و   3

g

cm
=

3
 (   آب1

1 )2   2 )15  3 )1   4 )5  

 4: گزینه پاسخ 

 چگالی  

  دهند. )بخوانید ُر ( نشان می نامند و آن را با جرم یکاِی حجم یک جسم را چگالی آن جسم می

، کیلوگرم بر متر مکعب است.                                                                 SIحجم واقعی جسم است. یکای چگالی در  Vجرم و  mکه 
m

V
 =  

 نکته: چگالِی یک ماده، در دماِی ثابت، به جرم و حجم آن بستگی ندارد و فقط به جنِس آن بستگی دارد.  

ا  اثر گرم کردِن یک جسم، حجِم آن  رابطه  یابد.فزایش یابد، چگالِی آن کاهش می نکته: اگر در  ی  چون در 
m

V
 بوده و مخرج  = ثابت  ، صورِت کسر)جرم( 

مانند کاهش چگالی آهن در اثر گرم شدن و اگر در اثر سرد کردِن یک   یابد.در نتیجه حاصل کسر که همان چگالی است کاهش می  کسر)حجم( افزایش یافته،
  . یابدآن کاهش یابد، چگالِی آن افزایش می جسم، حجِم 

 مثال:  

   گو    چ  ل ِ      ث  :  قت   ه   
kg

m3
    ،  نظو  چ   ؟  4500

    وگ م    .    45پ  خ:  عن    م  ک  ت    عب             

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

گیری  فیزیک و امدازه   سخت 10درجه از  10 8 8 دهم    

0
0/5

1 2
1/5 2/5

cm
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تمرین: وقتی که می گوییم چگالِی آهن  
kg

m3
 است، منظور چیست؟ 7800

 پاسخ: یعنی جرم یک متر مکعب از  آهن ، برابر با ..............  کیلوگرم است. 

 پ      :   ج  ظ         ط     ۀ  ت    ه  ح  ب

out out outv R h cm=  =    =2 31 1
3 25 10 250

3 3
 

 گ        :           ، آ   inv   گ   ج  فض     خ      ط      

in
in out

out

v
v v cm

v
= → = =  = 34 4 4

250 200
5 5 5

 

out    ه     ط    آ    خته                ج        inv v−    :    م    ج  آ        ه    ظ ف          ته            

out inv v v cm = − = − = 3250 200   ج  آب          ته   50

v g =  =1 50 mآب 50 =    م آب          ته   

 رو با هم حل می کنیم:  88برای تمرین بیشتر سوال کنکور ریاضی  

     ،   عب:    3gr/cm 8   وگ م    . گ  چ  ل      ف        ت   ت      م آ    1طو     ض ع  ک   عب 

    .                                                                                   cm3750 توپُ         ج  آ  ( 1

    .                     cm31000 ( توپُ         ج  آ  2

    . cm3750   خ ل          ج   ف   (  ف  3

    . cm3250   خ ل          ج   ف   (  ف  4

M                                  پ  خ :  ج  ف    ه      فته             :                                                
M

M

m
V cm= = =



36000
750

8
 

=cm                                    ج  ظ       عب             :                                                          =3 310         Vظ       1000

=cm                         ن                  عب  ف        و          ج   ف         خو     و    :        − = 31000 750  V ف   250

 

ای را  اگر چگالی ماده  -201
gr

/
cm

3
2 kgهای سازندۀ آن را  یک از اتم  هر و جرم  5

− 268 ها نیز به شکل کره باشند، فاصلۀ بین  در نظر بگیریم و اتم   10

)مرکزهای دو اتم مجاور چند پیکومتر خواهد بود؟   )=3 

1 ) 22 10 2 ) 24 10 3 )− 104 10 4 )− 102 10 

 2پاسخ: گزینه  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  6 6 5 دهم  مبحث چگالی  یادگیری تبدیل واحدها فصل فشار متوسط   

 ه:  درسنام 

،  SIچگالی: نسبت جرم به حجم یک ماده را چگالی آن ماده گویند. یکای چگالی در 
kg

m3
باشد که البته با یکاهای دیگری همچون می  

gr

cm3
 ،

kg

lit
و 

gr

lit
نیز  

توان آن را بیان کرد. رابطه چگالی یک جسم برابر است با  می 
m

V
  باشد.  حجم جسم میVجرم ماده و mچگالی ماده،  که در این رابطه   =

  ث  :  

چ  ل    م         
kg

m3
     ،   م            پ     ن  .  m310    .  گ   ج                    2000

m m
m kg

v
 =  =  =2000 20000

10
 

 تب                   چ  ل :  

gr kg

cm m
=

3 3
1 1000 
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gr kg

lit m

kg kg

lit m

=

=

3

3

1 1

1 1000

 

گرم و چگالی آن   20ه سنگی اگر جرم قطع
kg

m3
 متر مکعب است؟ باشد، حجم آن چند سانتی  2500

 حجم اشکال هندسی مهم:  

 

 

  

 

 

v R=  34
3

 v R h=  2 v a= 3 v abc= v R h=  21
3

 

  ث  :  

     آ    .     وگ م     ه 1 ت      م    2چ  ل    عب   ه ض ع  

( )v a m

m kg

V m

= = =

 =   = =

33 3

3

2 8

16
2

8

 

kg             ؤ          ه     چ  ل         ب  

m3
  و    :      

gr kg
/

cm m
 = =

3 3
2 5 2500  

m     تف           ه چ  ل   

v

 
 = 
 

  ن  :   ج   ت     پ        

m
V / m

V V

−
−

 =  =  = 
26

29 38 10
2500 3 2 10 

)گ       ف   ۀ         ت   ج          خو     و               ع ع                 ظ      تو ه  ه  ؤ  ،  ت  )R2    ۀ  ج             .    ط ف          

 :      V R=  34
3

 تو      ع ع     ه    ت  پ     ن  : پس     

( )( )V R / R

/
R R R

−

−
− −

=    =


=  =   = 

3 29 3

29
3 3 30 10

4 4
3 2 10 3

3 3

3 2 10
8 10 2 10

4

 

           ع ع   آ           ه پ  و ت  تب     ن  .                (D)   ج    ف   ه                 ت

D R m

Pm
D mx Pm

m

− −

−

= =   

=  = 

10 10

10 2
12

2 4 10 4 10

1
4 10 4 10

10

 

 ها در کتاب درسی الزامی است. های دیگری نیز استفاده کند بنابراین حفظ کردن جدول ضریب توانست در آخر سؤال برای تبدیل واحد، از ضریب در این تست می 
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 های زیر صحیح است؟ چه تعداد از عبارت  -202

 ی از وجود کشش سطحی هستند. هایهای آب و صابون نمونهالف( شناور ماندن گیرۀ فلزی روی سطح آب و تشکیل حباب

شود و تمایل به بیشینه کردن مساحتش اند، زیرا سطح قطره مانند یک پوسته کشیده میکنند تقریباً کرویهای آبی که آزادانه سقوط میب( قطره

 دارد. 

کند و کشش تۀ تحت کشش رفتار میکنند، سطح مایع مانند یک پوسهای سطح مایع به یکدیگر وارد میج( به دلیل نیروهای ربایشی که مولکول

 دهد. سطحی روی می

 3( 4 2( 3 1( 2 (  ف  1

 3پاسخ: گزینه  

     ) لف(   )ج(  ح     تن    عب    )ب(           .  ه  ت       ه     ت ب      آ             تو ه  ن  :      ق  ت   ت ب     ، عب    

          و      و  تن    مو ه     آب               آب،  ن          گ  ۀ ف      غذ         آب   ت      ب ب فت    خ          ت         

تو                   ول ول  توض      .  ه  ل                       ع       آ       چ ب   ول و        ح    تن .       ح            

   .         ن          ح           نن ،        ع  ب ه  ک پو تۀ تح       فت                ع  ه                        ه  ول و  

   .  ه       جم   ع  ،       ب   ه         ن      نن  تق  ب ً            ه آ     ه  قوط   تو   توض        ه چ   ق      ح   مچن     

 ک پو ته          ، تم     ه  م نه        ن     ن       ه آ     ه  قوط   ت                     .  ه     ت ت ب     ق         ،  وچک 

     ت         . 

    فص    م  ت ب ف   ک       تۀ تج    ط ح        .   8-2     و        س      

 

Pۀکنیم و فشار در کف ظرف به اندازلیتر آب به ظرف اضافه می  2/1در شکل مقابل، ابتدا    -203 لیتر روغن نیز به ظرف اضافه   1س  یابد. سپ افزایش می  1

Pۀ کنیم و فشار در کف ظرف، نسبت به حالت قبل به اندازمی یابد. نسبتافزایش می 2
P

P




2

1
mکدام است؟ )  

g
s

=
2

=/و آب 10 0  (روغن8

1  )1 

2  )2/1 
3  )8/1 
4  )8/  

 

 

 

 

 2پاسخ: گزینه 

 فشار مطلق:  

 از سطح آزاد مایع:  hفشار کل ناشی از فشار مایع و فشار هوا در عمق 

P P gh= +0 فشار مطلق 

P0 فشار ناشی از هوا برحسبPa  ،g  شتاب گرانش برحسب
m

s2
  ،h  ارتفاع برحسبm ،  چگالی مایع بر حسب

Kg

m3
 

 ( نقاطی که در یک مایع و در فاصله یکسانی از سطح مایع قرار دارند، دارای فشار یکسانی بوده و هم تراز و هم فشار هستند. 1نکته  
 ( حواست به تبدیل واحد باشه. 2نکته  
 خواستند)حتی با در نظر گرفتن فشار هوا( می توان از فرمول زیر استفاده کرد: ( اگر اختالف فشار را در مایعات  3 نکته 

P g h =   

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

 10درجه از  6 1 5 دهم  های ماده ویژگی   ساده 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  9 8 9 دهم  فشار   سخت  
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م  پ       ق   ن    ه   تف ع  تو    و      م           ! چ    ه  ه   ب    ف     ف             ض فه     آب         غ    ت  .  ج  خ ل  ق 

    . فعالً        تف ع      ج  ق م  پ     ظ ف        خ ل      cm3600 ن  ،آب  ض فه     cm31200ل ت   عن   2/1   .      ت    ه    cm31800ظ ف 

  تو  آب    پ     ن  : 

cm= hآب hآب 20 = 1200  Vآب =Aق م  پ    hآب 60

 cm3400ۀ و ،    ه  ه        ج  خ ل     ق م  پ     ظ ف  ه تن      الً پ      cm3600 ن  ،      غ   ض فه     cm31000ل ت   عن    1       ه  ه  

  و . پس           تف ع  تو    غ     وط  ه ق م  پ     ظ ف               وط  ه ق م    ال  ظ ف    :         ج  ق م    ال   ظ ف پ    

h h cm= + = + =1 2 10 20   غ 30
h h cm

h
h h cm

=  =


=  =

1 1

2 2

600 60 10

400 20 20
 

P P        ف     تو  آب      1          ف     تو    غ     :    2

/=  = =
4 30 6

1 2
5 20 5


  غ  


آب



h
  غ  

h
آب

  = 


  غ  
gh

  غ  


آب

gh
آب

  
P

P


=



2

1
 

 

سمت چپ است. اگر شیر رابط بین دو طرف را باز کنیم؛ بعد از رسیدن به تعادل،    ۀلول  ۀبرابر قطر قاعد  3سمت راست،  ۀلول  ۀدر شکل مقابل، قطر قاعد  -204

Nشود؟ ) متر میاختالف ارتفاع سطح آزاد در دو لوله چند سانتی
g

kg
= 10  ،

g
/

cm
=

3
0 ،  نفت 8

g

cm
=

3
 افقی ناچیز است.( ۀو حجم لول آب1

1  )5/2 
2  )5 
3  )5/7 
4  )1  

 

 

 4پاسخ: گزینه  

 روی هم هستند پس هم تراز هستند ولی چون در دو مایع مختلف بهرو fو  eی دو نقطه

eقرار دارند پس هم فشار نیستند!   fP P 
 روی هم هستند و نیز در داخل یک نوع مایِع پیوسته قرار دارند بهرو bو  aی دو نقطه

aپس هم تراز و هم فشار هستند.   bP P= 
 
 

 ای که هم تراز و هم فشار هستند را نشان دهید؟ سوال( باالترین دو نقطه
 dو  cی آففففرین، دو نقطه

 
 برابر است.  dو  cی هم تراِز  ق به هر دو مایع است و به همین دلیل، فشاِر دو نقطهتوجه دارید که مرز جدایی دو مایع، در حقیقت متعل 

 دهیم.شکل قرار می Uهای نکته( باالترین سطحی را که زیرش یک نوع مایع پیوسته وجود داشته باشد را مالِک حل لوله 

c dP P P gh P gh h h ( )=  + = +   = 0 1 1 0 2 2 1 1 2 2 1 

     .                 ۀ و     ه  م    خ          ت     چ  ل   ف     ، پس آب ته ع                    ط، چو  چ  ل  آب  

  م                 پس:    ۀ م  چپ   لول  ۀ          لول    ج  آب    ه چه

 

 

 

 

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  8 8 8 دهم  فشار   متوسط   
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     x    A=  چپx چپA    V= چپV 

     x=  xچپ3

D      = 3 D چپ

A D 2
→               

 پ          .    x3  ۀ  ال     ،          م  چپ  ه        x  ۀ م        ه         ۀپس  گ  آب      خ

( x) / ( ) x x x / cm − =  − =  =  =1 50 4 0 8 50 50 4 40 4 10 2 = ف h ف 5  آبh آب 

x cm= =4   ختالف   تف ع     آ          ع   10

 

/متر درون مایعی قرار گرفته است و به سقف لوله به مساحت   2ای به طول  مطابق شکل، لوله  -205 cm
22 13/نیرویی برابر  5 نیوتون از طرف مایع وارد    6

سانتیمی چند  را  لوله  میشود.  وارد  لوله  سقف  بر  مایع  که  نیرویی  تا  ببریم  فرو  مایع  درون  دیگر  0/کند،  متر  یابد؟    68 افزایش  نیوتون 
gr N

/ ,P cmHg,g )
kgcm

= = =03
13 6 76  )جیوه10

1  )4 

2  )8 
3  )  
4  )1  
 

 2پاسخ: گزینه  

 درسـنامه:  
 توانیم همواره از رابطۀ زیر استفاده کنیم:  برای محاسبۀ فشار یک جسم جامد می 

F
P

A
= 

 m2  :Aمساحت مقطع جسم برحسب           N  : Fاندازۀ نیروی عمود برسطح   Pa  :Pفشار برحسب 

 برابر وزن جسم خواهد بود.  Fاگر جسم روی یک سطح در حال سکون باشد، نیروی 

F W= 

  ن  :                    و         گ م

 گ م    :  ح  بۀ ف             قف لوله    تو ه  ه               آ : 

F /
Pa

A / −
= = =

 4
13 6

54400
2 5 10

 P قف 

 گ م   م:  ح  بۀ چ  ل     ع:  

gh / / /+    = +   = + 13600 10 0 76 54400 10 1 44 103360 54400 14 P قف 4 P=0 
kg

/
/ m

 =  = =
3

48960
48960 14 4 3400

14 4
 

P،    ت     قب          ع ف       ، ف             قف  ه      ۀ xگ م  وم:  گ  لوله  ه      ۀ   gx =          ت جه                قف  ه   ف           

F     ۀ   g A =                   تو    و  :   و ،  ن 

F gxA / x / / / x

/
x m cm

/

− =   =      = 

 = = =


40 68 3400 10 2 5 10 0 68 34 0 25

0 68 8
8

34 0 25 100

 

ات را انجام دادیم. شما سعی کنید برای تمرین بیشتر، حتمًا یک  های اول و دوم، فشار را برحسب پاسکال محاسبه کردیم و محاسبتوجه( در پاسخ این سوال در گام
 تر است. متر جیوه هم انجام دهید و ببینید که کدام روش سریع های اول و دوم را برحسب سانتی بار محاسبات گام

 

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

های ماده ویژگی   سخت 10درجه از  2 10 7 دهم    

cm144
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/شده است. اگر فشار هوا    جیوه ریخته   cm18لوله بلندی به صورت قائم نگه داشته شده و در آن تا ارتفاع    -206 kPa97  cm45باشد، با اضافه کردن    2

mشود؟ ) جیوه به مقدار جیوه موجود در لوله، فشار کل در ته لوله چند برابر می
g

s
=

2
و  10

g
/

cm
=

3
13  (جیوه 5

1 )
13
10

 2 )
3
2

 3 )
5
2

 4 )
11
10

 

 2پاسخ: گزینه  

 محاسبه فشار در شاره  

گیریم. مطابق شکل  را در داخل یک شاره ساکن در نظر میAو سطح مقطع hبرای محاسبۀ فشار ناشی از وزن یک شارۀ ساکن، یک مکعب مستطیل به ارتفاع 

 دهیم.نمایش می  p2و فشار در سطح پایین آن را با  p1الف، فشار در سطح باالیی این مکعب مستطیل را  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
شود. از طرفی طبق قانون اول نیوتن مجموع این سه نیرو باید اثر همدیگر  حال مطابق شکل ب، سه نیرو در راستای قائم به این بخش )یا حجم( از شاره وارد می 

 را خنثی کنند )چون شاره ساکن است(. بنابراین داریم:  
F

F A
A
m V

: F F mg F F mg
= → =

=
− − =  = + ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→2 1 2  مطابق شکل ب  10

v Ah
A A vg A A Ahg p gh

=
 =  + ⎯⎯⎯⎯→ =  + ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = +2 1 2 1 2 1 

 

از سطح شاره قرار داشته باشد، آن موقع فشار  hحال اگر این مکعب مستطیل )مطابق شکل( قاعدۀ باالیی آن روی سطح شاره و قاعده پایینی آن هم در عمق  
 وارد بر این مکعب مستطیل برابر است با: 

pاز سطح آزاد شاره است.  hاین همان فشار کل در عمق   gh⎯⎯⎯⎯⎯→ = + →0 

 
P       ت    ب  ف       )پ م  ه P= +0   P  :                ) 

Hg Hg
P gh

Hg

Hg

P / kPa h

h / cm

=
= = ⎯⎯⎯⎯⎯→ =  

 = = =

0
0 97 2 97200 97200 13500 10

972
0 72 72

1350

 

    ت   ت    و     .  72پس ف     و ، 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  6 10 6 دهم  فشار   متوسط   

ط ف      تق    
    A    .  ن  

p)ف    و(  p=1 0 
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t

t

P P h h
/

P P h

+ + + +
= = = =

+ +

2 0 1 2

1 0 1

72 18 45 135
1 5

72 18 90
 

 

و2هایدر شکل زیر، دو مخروط مشابه هم با دو مایع به چگالی  -207 = 1 ها ها در کف ظرفاند. به ترتیب نسبت فشار ناشی از مایعکامالً پر شده  22
P

( )
P

1

2
ها ها بر کف ظرفاز طرف مایعو نسبت های نیروهای وارد  

F
( )

F

1

2
 کدام است؟  

1  )1   ،
4
9

 

2  )2   ،
8
9

 

3  )1   ،
8
9

 

4  )2   ،
4
9

   

 2پاسخ: گزینه  

 آید: ( است و از رابطۀ زیر به دست میPaپاسکال ) SIگیری آن در گویند و یکای اندازه فشار: نیروی عمودی وارد بر سطح را فشار می 

F

A
→  (Pa)فشار=

 خارج  88تست سراسری ریاضی 

ب ً چن    وتو    و ، تق      ،         ه    ط ف   و     ته لوله          cm2 ت       و  پ         .  گ  ق     خ   لوله     ت    1   ق ئ  ت    تف ع ک لولۀ   تو  ه

   ؟  
m gr

( , g , /
s cm )

 =  =
2 3

3 10 13 6 

 (1پاسخ: گزینه )

       ق ع ۀ   تو  ه             :  

       A r cm m−=  =  = = 2 2 2 4 23 1 3 3 10 
    ط ف                ط ف   و     ته لوله             :  

( )F PA ghA / / / N F N−= =  =      = 3 413 6 10 10 0 1 3 10 4 08 4 

شار
ف

 

 در جامدات 

بزرگی نیروی عمودی وارد بر یکای سطح را فشار وارد بر سطح گویند  
 ای است. که یک کمیت نرده

 

مکعب و مکعب  در جامدهای همگن و توپر )مانند استوانۀ قائم،   ✓

Pتوان از رابطۀ مستطیل( می  = ρgh   .نیز استفاده کرد 

 در مایعات

 فشار مایع به عمق و چگالی مایع بستگی دارد.  ✓

 عمق برابر است. در مایع ساکن، فشار در نقاط هم ✓

در هر نقطۀ درون مایع ساکن فشار در تمام راستاها یکسان   ✓
 شود. وارد می

 
 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  8 7 5 دهم  فشار   متوسط   

 

 

 (Nنیرو)          
 (m2مساحت )

   و 

F

A
P = 

P( فشار :Pa)پاسکال( ) 
F( نیروی عمودی وارد بر سطح :N ) 

A ( مساحت سطح :m2) 

 

gh PP  += 

P(    ف :Pa )     پ( ) 

ρ ( چ  ل     ع :kg

m3
) 

g (          ت ب گ  :N

kg
) 

h( تف ع    ع   :m ) 

P(  ف     تم ف :Pa ) 
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 (    .  2(          چ  ل     ع        ) 1(     چو  چ  ل     ع        )2(،          ف               ع          ط     )1ف               ع          ط     ) 

P gh

P gh

 
= = =
 

1 1 1

2 2 2
2 

تو        ف  و                    ط ف    ع     ف ظ ف         ،     A       ظ ف   ه    ع      آ     ته                ق ع  ف    gh*       ه ف       ع  

  :       

F ghA rF
P gh F gh.A

A F ghA r

    
=  = → =   = =  =  =   

    

2 2
1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

2 8
2

3 9
 

 

 

cmظرفدر شکل زیر مساحت قسمت باالی    -208
cmو مساحت قسمت پایین ظرف   250

است. دو مایع مخلوط نشدنی درون ظرف در تعادل هستند و   210
رسند، ها به تعادل میگردانیم و پس از این که مایعاضافه کرده و ظرف را برمی  1گرم به مایع   100است.    F1ها در کف ظرف برابرنیروی ناشی از مایع

Nچند نیوتون است؟   F2و F1شود. اختالف بین می F2ها در کف ظرف برابرنیروی ناشی از مایع 
g

kg

 
= 

 
10 

1  )/12 8 
2  )/16 2 
3  )/17 1 
4  )/19 4 

 

 

 

 4پاسخ: گزینه  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  9 10 9 دهم  نیروی شاره    سخت  

 های قبل رو کامل بخونید... های تست حتمًا درسنامه 

      :         ف ظ ف        ت   ف               ع 

P gh gh / / Pa=  + =   +    = + =3 3
1 1 2 2 10 10 0 2 2 10 10 0 18 2000 3600 5600  

/ N F / N−=   =  =4
15600 10 10 5 6 5  ف ظ ف 6

F
P F P A

A
=  = 1

1 

           ع چه  جم      :    1  ،cm31000             .   g100    ع   ۀ ج    ل 

m      و .      1        ،cm31100پس  ج          ع  
v cm


 = = = 



3
1

1

100
100

1
 

 تغ             .      ت    ج  آ         و    :    2    ج     ع   چه

 

 

( ) ( )v cm=  +  = 3
2 10 10 8 50 500 

 

 

 

 

 

  ال چو     2  خو     و      :    cm10   ق م  پ     ظ ف  ه   تف ع    2    پس    ع   1
v h h cm=  =2 2 2500 10  

  ف ظ ف 

cm20

خأل
cm10

h

خأل

cm10

cm8

cm20

cm2 خأل

g cm =1
31

g cm =2
32
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cm        ط ف   ج  خ ل  ق م  پ     ظ ف   1           cm31100گفت    ه  ج          ع  = 350 20    . پس    ق م    ال  ظ ف،    1000

cm3100    ع      1         گ   : ق 

h cm = =
100

10
10

 

1  ،h  تف ع         ع   cm =1 2  ،h    تف ع         ع    30 cm =2  آ    :               ف ظ ف     ه    . ف               ع   10

P gh gh / / Pa  =  + =   +    = + =3 3
1 1 2 2 10 10 0 3 2 10 10 0 1 3000 2000 5000  

N−=   =45000 50 10  ف ظ ف 25
F

P F P A
A

  =  = 


2
2 

F F / / N − = − =2 1 25 5 6 19 4  
 

 

های متفاوتی وجود دارد. اگر در  شکل، مایع  uهای های آن یکسان بوده و در هریک از لولهشکل در تمام قسمت  uهایدر شکل زیر، سطح مقطع لوله  -209
 صورت، کدام گزینه درست است؟ شود. در اینها یکسان میها در تمام لوله ختالف سطح آزاد مایعافقی، جریان هوا از چپ به راست برقرار شود، ا  ۀلول

 

(3)(2)(1)1 2 3 

1  ) =  +1 2 3 2  ) =  −1 2 3 3  )
 +

 = 2 3
1 2

 4  )( ) =  +1 2 32 

 1پاسخ: گزینه  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  10 9 10 دهم  اصل برنولی   سخت  

 اصل برنولی  

 رو یابد. مطابق شکل روبه در مسیر حرکت شاره با افزایش تندی شاره، فشار داخل شاره کاهش می
 
 
 
 

 ( طبق اصل برنولی فشار و تندی یک شاره نسبت عکس دارند. 1نکته 
 گویند. پایا می گذرند ثابت باشد، جریان ( به جریانی که در آن سرعت همه ذراتی که از نقطه معینی می 2نکته  

درجه تا کرده و درون آب قرار    90بریم و بدون اینکه دو قسمت آن کامالً از هم جدا شوند، آن را  یک نی پالستیکی را مطابق شکل زیر از وسط می 

آب داخل آن چگونه  کند و سطح  دهیم. حال اگر از قسمت افقی آن در جهت نشان داده شده بدمیم. فشار هوا داخل نی قائم، چگونه تغییر میمی

 شود؟  جا میجابه

    .    ، پ       (  ف       1

    .    ، پ       (        2

 آ  .    ،   ال   (  ف       3

 آ  .    ،   ال   (        4

 ( 4پاسخ: گزینه )

  ف ظ ف 
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آ  .          ف     تن          و       ال     طبق        ول  ف     و     ال             و         فق      آب       عمو     ال   

  و .            فته     ختالف ف     و            و     ال       عث   ال آ    آب         

h

(3)(2)(1)1 2 3

P01
P02

 
       ک       تن .      ق         ،    ع   u  ۀ فق     ف     و                           لول  ۀ       و ، ف         خ  لول    ق             قب چه

 ت     .   فق ،      ف         ۀ        ک لول و       ق م ت     ف     و             فق ، ف           لوله     ۀ       و     لول

( ): P gh P=  +0 1 01  ( 1)  ۀلول1
( ): P gh P=  +02 2 01  ( 2)  ۀلول2
( ): P gh P=  +0 3 02  ( 3)  ۀلول3

( ) ( )
( ) ( )

, P P
gh P gh P P P gh


⎯⎯⎯⎯→  + =  + ⎯⎯⎯⎯→ − =  −02 01

1 3
1 01 3 02 02 01 1 3 4 

( ) ( )
( )P P gh gh gh⎯⎯⎯→ − =  ⎯⎯⎯→  =  −

  =  −   =  +

2 4
02 01 2 2 1 3

2 1 3 1 2 3

 

 
و مدت   tکشد تا مایع طول قسمت قطور لوله را طی کند  در لوله شکل زیر مایعی با آهنگ شارش ثابت، در حال شارش است. اگر مدت زمانی که طول می   -210

tباشد،  tکشد تا مایع طول قسمت باریک لوله را طی کند زمانی که طول می 

t

  کدام است؟ 

1  )1 

2)
1
8

 

3  )4   
4  )8 
 

 2پاسخ: گزینه  

 اند دقت کنید: به لوله شکل زیر و قوانینی که از آن بدست آمده 

1 )A v A v=2 2 1 1 

 تر باشد، فشار بیشتر است. است. چون هر جا سطح مقطع بزرگ A2بیشتر از فشار در مقطع   A1( فشار در مقطع  2

 تر باشد، سرعت بیشتر است.  است. چون هر جا سطح مقطع کوچک A1سرعت در مقطع   از بیشتر  A2( سرعت در مقطع  3

A1

V1 V2

A2

 
        نو    :               ت    ت     ب  تن  

=
1
4

 
v ق م   ق و  لوله  

v ق م       ک  لوله  
                       

( D)

(D)
= =

2

2
2

4 
A ق م   ق و  لوله  

A ق م       ک  لوله  
     

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  8 9 5 دهم  برنولی   متوسط   
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L

t V
Lt

V


= =

2
14

4 8
 

 
و    vلغزند. اگر  دار بدون اصطکاک رو به پایین میدر شرایط خأل و از حال سکون از ارتفاعی یکسان روی دو مسیر شیب  Bو    Aمطابق شکل، دو جسم    -211

K  سطح زمین باشند، کدام گزینه درست است؟ به ترتیب تندی و انرژی جنبشی در هنگام رسیدن به 

1  )A BK K=    A Bv v= 
2  )A BK K=    A Bv v= 2 
3  )A BK K= 4    A Bv v= 2 
4  )A BK K= 4    A Bv v= 
 
 
 
 
 
 

 4پاسخ: گزینه  

 انرژی جنبشی:  

 آيد. باشد و مقدار آن از رابطه زير به دست مينوعي انرژي است كه يك جسم متحرك دارا مي

m  جرم جسم :             v                سرعت جسم :k   انرژي جنبشي جسم :                             K mV= 21

2
                                  

 انرژی جنبشی:   –کار   ۀقضی 

 كار نيروي برايند واردبر يك جسم با تغییرات انرژي جنبشي جسم برابراست.

( )W m V VF = −2 2
2 1

1

2
Wیا                    KF= 

  كار نيروي وزن  

   دهد.نیروی وزن )گرانشی زمین( بر روی جسم کار انجام می ، دهدهنگامی که یک جسم تغییر ارتفاع می
 . باشدجایی مییابد نیروی وزن در جهت جابههنگامی که ارتفاع جسم کاهش می 

 .  است  مثبت  و کار نیروی وزن در این وضعیت است.(  mghبرابر با  ، کار نیروِی وزنالف)در شکِل 

  و کارِ  بودهجایی جهت جابه نیروی وزن در خالِف  (،بشکل  )در یابدهنگامی که ارتفاع جسم افزایش می 
 است.  mgh– برابر با وزن در این وضعیت  نیروِی 

 

   . ی شروع و پایان بستگی دارد کار نیروی وزن، به مسیِر حرکت بستگی ندارد و فقط به مکان نقطه ته: كن 

 انرژي پتانسيل گرانشي  

 شود. مقابل تعیین مي ۀوضعيت آن، درآن نهفته است و مقدار آن از رابط نوعي انرژي است كه در يك جسم باتوجه به 

h :       )ارتفاع مكان نسبت به مبدأ مقايسه)مانند زمين                                             U mghg = 

gشتاب گرانش :            U انرژي پتانسيل گرانشي : 

 نشان داد كه كار نيروي وزن با منفي تغییرانرژي پتانسيل گرانشي جسم برابراست. توان ميتذکر:  

gW U= − 

 

 

 
 

درجه  میزان 
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست  مفاهیم قابل ترکیب با
 و ترکیب 

شناسه  پایه  مبحث 
 سوال 

 مشخصه  مفهومی  محاسباتی  آموزشی 

10درجه از  9 6 6 دهم  انرژی جنبشی   متوسط   
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 انرژی مکانیکی:   

                    نشان مي دهند.  Eبه مجموع انرژي هاي جنبشي و پتانسيل يك جسم انرژي مكانيكي مي گويند و آن را با 

E K U= + 

 پایستگی انرژی مکانیکی:   

در این صورت فقط تبدیل انرژی پتانسیل و  ثابت خواهد ماند.ر روی جسم کار انجام ندهند انرژی مکانیکی جسم بی انرژی مکانیکی جسم، اگر عوامل تغییر دهنده
 هر مقدار از انرژی پتانسیل کاسته شود به همان مقدار به انرژی جنبشی افزوده خواهد شد و بر عکس.  جنبشی می تواند رخ دهد.

/mِی مترِی سطِح زمین، با سرعِت اولیه  20ای از ارتفاِع  گلوله s4   متر پایین آمدن،    4انرژِی جنبشِی این گلوله بعد از    شود.راستاِی قائم رو به پایین پرتاب می  در
gشود؟) مقاومِت هوا ناچیز وچند برابر می N / kg=10 92( )تجربی خارج ) 

1 )3                      2  )4                 3 )5                             4 )6 
 :        پاسخ

 چون مقاومت هوا وجود ندارد انرژی مکانیکی جسم ثابت می ماند. 
        

                                                                 E K U m(V V ) mgh V V gh =  + =  − − =  − =2 2 2 2
2 1 2 1

1
2

2
 

                                                                                                                     V V− =    =2 2 2
2 24 2 10 4 96                                                                       

                                                                                                                    
K V

K mV
K V

=  = = =
2

2 2 2
2

1 1

1 96
6

2 16
 

    ث       . ژ          آ     لغ   ،  چو         ط خأل             ک   

    ع     ،          .      A    B ق   ن    ه   تف ع         

  و .                 تب       ه    ژ   نب   آ  ه طو        ه  ل   ع م   و       ک   A    B        گ         ژ  پت      

A A A

B B B

A
A A

B B
B

E U k m g h

E U k m g h

m (v )
k v

k v
m (v )

 
= = = =

 

 

= =  =

 

2

2

4
4

1
4

24 1
1
2

 

 
t  ۀدر لحظ  kg3، به جسم ساکنی به جرم  Fمطابق شکل نیروی افقی   -212 =0 ثانیه،    2وارد شده و آن را بر روی سطح افقی بدون اصطکاک، در مدت    0

/1  جایی چند ژول است؟  در این جابه Fکند. کار نیروی جا میمتر جابه 2

1  )/1 08 
2  )/2 04 
3  )/2 16 
4  )/3 6 

 3پاسخ: گزینه  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  6 8 8 دهم  کار و انرژی   متوسط   

 درسنامه:   

)طور کلی، کار  به   )W  که یکای آن در    است  ایکمیتی فرعی و نردهSI ژول ،( )Jیا همان( )N mشود. صورت زیر محاسبه می است و به 

W F d cos=    
 

 است. dوFزاویۀ بین بردارهای دهد وبزرگی نیرویی که کار انجام می  Fجایی، همان اندازۀ جابه  dیا dکه در آن 

 
 
 

Wزاویۀ تند)حاده(باشد،بدیهی است که اگر  0 و اگر ،زاویۀ باز )منفرجه( باشدW 0است. پس در واقع عالمت کار راcos کند. تعیین می 
بدیهی است که اگر  Wباشد، 0=  جایی صفر است. ه ی عمود بر جابخواهد بود، یعنی کار نیرو0=

F F

m m

x / m=1 2x =0 0

F

d
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         .  ن                      ه     ت ب    F                       F،   ت         ت ب     ، پس    آ     گ         F     پ                    

   ث        )چ  ؟!(      :

( )( )
m

x at V t / a a /
s

 = +  = +  =
22

0 2
1 1

1 2 2 0 0 6
2 2

 

        تف       ق  و    م   وتو       :  

net
F F

netF ma F ma F / F / N
=

= ⎯⎯⎯→ =  =   =3 0 6 1 8  
  :                 

W F d cos / / cos W / J=    =    =1 8 1 2 0 2 16  

 کردیم. صورت زیر محاسبه می را با استفاده از قانون دوم نیوتون به Fباید مقدار   Fحال اگر نیروی اصطکاک داشتیم، برای پیدا کردن کار نیروی 

net k kF ma F f ma F f ma=  − =  = + 

mوارد شده و آن را در امتداد سطح افقی با سرعت ثابت    kg2به جسمی به جرم    F: مطابق شکل، نیروی  مثال

s
کند. اگر بزرگی نیروی اصطکاک  جا می جابه   4

cosثانیه چند ژول است؟ ) 2در مدت  Fنیوتون باشد، کار نیروی   5 /=37 0 8 ) 
     1 )5   2 )10 
    3 )20   4 )40 

 
 

 4پاسخ: گزینه 
و کار نیروی اصطکاک جنبشی،   Fکند، انرژی جنبشی آن ثابت، پس کار کل وارد بر جسم نیز صفر است. بنابراین کار نیروی  چون جسم با سرعت ثابت حرکت می

 ک جنبشی را یافته و قرینه کنیم. یعنی: کافی است که کار نیروی اصطکا   Fاند. حال برای پیدا کردن کار نیروی قرینه 

k k
t F f F f

V

W W W W W

=

=  + =  = −0 0
 

 از طرفی برای تعیین کار نیروی اصطکاک باید مسافتی که جسم پیموده است را بیابیم. در حرکت با سرعت ثابت داریم:  
x V t d m =   =  =4 2 8 

( )

k
f k

F F

W f d J

W W J

= −  = −  = −

 = − −  =

5 8 40

40 40
 

 

dشود. تندی جسم پس از طی  متوقف می  dجاییپرتاب شده و پس از جابهV0ۀدر امتداد یک سطح افقی با تندی اولی  mجسمی به جرم   -213
3
4

 (3
4

 

 یابد؟ مسیر( چند درصد کاهش می ۀاولی

1 )25 2)/37 5 3 )5  4 )75 

 3پاسخ: گزینه  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  7 7 8 دهم  کار و انرژی   دشوار   

 درسنامه:   

ها را توان با استفاده از آن، تمامی سؤال ای که همواره می کار و انرژی جنبشی است، به گونه   ۀهای کار و انرژی، استفاده از قضی های حل سؤالیکی از بهترین روش 
 ی زیر است. ک دهم، کار کل شامل کار نیروپاسخ داد. برای این منظور باید کار کل نیروهای وارد بر جسم را تعیین کنیم. معمواًل در کتاب فیزی

 
 
 
 

N
t F g F fW W W W W= + + + 

 
 

 کنیم. صورت زیر معرفی می حال تغییر انرژی جنبشی را به 
 

             

  ق  م 

           

     

            خ      

 ) ث        ( 

          عمو    

 گ  ت  ه

        

F

37

 ثابت 
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( )K K K m V V = − = −2 2
2 1 2 1

1
2

 

 
 

 رود. صورت زیر به کار می و در واقع قضیۀ کار و انرژی جنبشی به 

tW K=  

  d   ،            ک          ال  ً گو     ه              ه          ت        پ ت ب    ، تن           ه                  ج م    ع         

 گ   .  تم       ژ   نب             

گ   .( پس            ه پس     )             ه     صف     ،   م        ژ   نب  ؛     ک چ   م     ،  ک چ   م    ژ   نب  ؛   ...       

d
3
4

3،  ق     
4

1پس  گ   .     ژ   نب              
4

     .  عن :       ق      ۀ   ژ   نب     ل   

K K mV mV V V
 

=  =  = 
 

2 2
2 1 2 1 2 1

1 1 1 1 1
4 2 4 2 2

 

  عن     ط          ، پنج           تن          ته        .  

  و      ض ،    لب گفته          ال     نو    ،      :       گ    و      ه

t f
W W

t fW K W K K
=

=  ⎯⎯⎯⎯→ = −2 1  
  :           

( )f k kW mV f d mV f d mV= −  −  = −  =2 2 2
2 0 0 0

1 1 1
0 1

2 2 2
 

    3
4

     :    ۀ  ل   

( ) ( ) ( )f kW m V V f d m V V = −  −  = −2 2 2 2
0 0

1 3 1
2

2 4 2
 

( )

( )
kf

=
1

2

d

kf− d
3
4

m

=

1
2

V2
0

1
2

m ( )

V

V VV V

V
V V V V

V

 − =
−−


 =  =  = − = −

2
0

2 22 2 00

2 2
0 0

0

4
3

1 1
4 50%

2 2

 

صورت شد، باید به حال اگر فقط در یک مرحله بخواهیم از قضیۀ کار و انرژی استفاده کنیم و رابطۀ بین کار نیروی اصطکاک و انرژی جنبشی اولیه داده شده با 
 زیر عمل کنیم.  

  ث  :  

و .  گ             ق  م           ه    م     ت       ط ف      خ  ج    V2             فق   ه   خت    خو             تن V1  ۀ      ـ  ع    ل گ وله     ،  ـ 

 چن              فته    ؟   V1  ب   ه    V2  خو       ، تن   گ وله    ۀ        ژ   نب   لحظ 84 ع     

1  )9    2  )     3  )1    4  )4 

 2پ  خ: گ  نه  

     ،  عن :         ژ   نب     ل ه   ق       1  خو         ال  ً ت ف  نن ،   ۀ        ژ   نب   لحظ  84       ه  گ               ق  م   ه    ت    

K K= 2 1
16 1
100 2

mV =2
2

16 1
100 2

mV V V
 

 = 
 

2
1 2 1

4
10

 

  و          .  ت      ط    ض    ت ال    ال  ه        تن     ل ه    ته        .  و     عن   

 جذ   تن    

   ل ه 

   ژ   

  نب     ل ه

تغ       ژ   

  نب   

 جذ   تن    

       

   ژ   نب    

       



 

138 

12| مرحله تجربی  هایکنکوریآزمون همه دروس |   فیزیک   

 . ارسال کنید 20008585را به سامانه  20عدد ، نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز داریدبرای ثبت در صورتی که 

 
 

f
W / K

fW K K / K K K K / K
=−

= − ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ − = −  =



10 84
2 1 1 2 1 2 10 84 0 16

1
2

mV /=2
2

1
0 16

2
m

( )/ VV V
V V / V

V V

V V V
/

V V

−  −
⎯⎯⎯⎯⎯→ =  = 

 

− 
 = −   = −

12 2 1
1 2 1

1 1

2 1

1 1

0 4 1
0 4

0 6 100 60%

 

  

mرا با تندی   kg2ای به جرم  گلوله  -214

s
رود. متری زمین باال می  16کنیم و گلوله حداکثر تا ارتفاع  در راستای قائم، از سطح زمین، به باال پرتاب می  20

متری زمین، در رفت، چند برابر تندی آن در همان ارتفاع در برگشت است؟)نیروی مقاوم هوا را ثابت فرض کنید و   7نسبت تندی گلوله در ارتفاع  
m

g
s

=
2

10) 

1 )
5

15
 2 )

15
6

 3 )
3

15
 4 )

15
7

 

 1پاسخ: گزینه  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  8 8 8 دهم  کار و انرژی   دشوار   

 درسنامه:   

 دانیم که انرژی مکانیکی، برابر مجموع انرژی پتانسیل و جنبشی است. یعنی: می 

E U K= + 
 انرژی مکانیکی پایسته است. یعنی:  *در حضور نیروهای پایستار

( ) ( )E U K U K  =  + = +2 Eثابت  10 = 

 ولی در حضور نیروهای ناپایستار، تغییرات انرژی مکانیکی برابر است با کار نیروهای ناپایستار، مثاًل در حضور نیروی اصطکاک داریم: 

f f
W W

f f fE W E E W E E W
=−

 =  − = ⎯⎯⎯⎯⎯→ = +2 1 1 2 

 ها، به مسیر بستگی ندارد، به عبارتی کار نیروهای پایستار در یک مسیر بسته صفر است.  * نیروهای پایستار، نیروهایی هستند که کار مربوط به آن 
 ترین نیروی ناپایستار، نیروی اصطکاک است.  ترین نیروی پایستار، نیروی وزن و معروفمعروف 

 شود. می نبوط به آن به مسیر بستگی دارد و کار آن در مسیر بسته صفر نیروی ناپایستار، نیرویی است که کار مر 
 خوانیم: صورت زیر می یعنی این رابطه را به 

 کند.  ای که اصطکاک در طول مسیر تلف میانرژی  مقدار همۀ انرژی مکانیکی اولیه، برابر است با انرژی مکانیکی ثانویه به عالوۀ 

      .  گ           ب أ پت      گ      ف ض  ن  ،      :       ت  ،        ق  م  و        

( ) ( )

( )

f

D

D

D D

E E W

U K U K f .h

mV mgh f

f f N

= +

 + = + +

 + = + + 

   =   +   =

1 2

1 2

2
0

2

1
0 0 16

2

1
2 20 2 10 16 16 5

2

 

 :   ت               7          ف       تف ع  

 

F DE E W mV mgh mV f h

m
V V

s

= +  = + + 

   =   +   +   =

2 2
1 2 0

2

1 1
2 2

1 1
2 400 2 10 7 2 5 7 15

2 2

 

 

 

 

 

 گ      ذ    

(2)

(1)

V = 0

h m=16

m
V

s
=0 20

(2)

(1)

h m= 7

V m=0 20

V
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        گ  :  

f

m

E E W mV mgh mV f

V

m
V

s

= + =

= +  = + + 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯→   =   +   + 

 =

2 2
1 2 0

16 9 25 2

1 1
2 2

1 1
2 400 2 10 7 2 5 25

2 2

3 15

 

  :               

 

V

V
= =


15 5

3 15 15
         

 
 

 های زمانی نشان داده شده، کار کل منفی است؟ زمان حرکت یک جسم روی یک مسیر است. در کدام بازه یا بازه –شکل زیر نمودار سرعت    -215

 t1ت     (  1
2  )t2     تt3 
3  )t3     تt4 
 t4ت    t1  t3ت     (  4
 
 
 
 

 

 2پاسخ: گزینه  

 طبق درسنامۀ سوال قبل داریم... 

         نف     .   t3ت   t2              نف       ه  جذ     ع               . تن                 

       T(W  آ  :         ه      ه        (

TW k k m(v v )= − = −2 2
2 1 2 1

1
2

 

  ق   ن    ه         ه          ع            ه  ه     آ .  

 کردید که اندازه سرعت مهم است و مثبت و منفی بودن سرعت تأثیری ندارد چون با مجذور سرعت کار داریم. دقت می دام آموزشی: باید 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

دوازدهم 1فصل  متوسط     10درجه از  8 4 7 دهم  قضیه کار و انرژی جنبشی  
 

 

(2)

(1)

h m= 7

V

m9

m16
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، Cۀ کند. اگر انرژی جنبشی جسم در نقطلغزیده و مسیر بدون اصطکاکی را طی می  Aۀ، بدون تندی اولیه از نقطmدر شکل زیر، جسمی به جرم   -216
/1  است؟  C ۀچند برابر ارتفاع نقط  Aۀ باشد، ارتفاع نقط Bۀ برابر انرژی جنبشی آن در نقط 6

1 )5 
2 )7 
3 )9 
4 )11 

 

 

 

 3پاسخ: گزینه  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  7 9 8 دهم  کار و انرژی   سخت  

 پایستگی انرژی مکانیکی:  

 انرژی مکانیکی یک جسم در طول مسیر همواره مقداری ثابت است. به عبارتی دیگر داریم:   نادیده گرفتن نیروهای اتالفی )اصطکاک و مقاومت هوا(با 

E E K U K U=  + = +1 2 1 1 2 2 

mی  ای در شرایط خأل، از سطح زمین با سرعت اولیهگلوله

s
شود. در چند متری سطح زمین، انرژی جنبشی گلوله  در امتداد قائم، به طرف باال پرتاب می  30

 ( 99 –تجربی   –نصف انرژی پتانسیل گرانشی آن است؟ )سراسری 
1 )15                                    2 )20   3 )30   4 )35 

 3پاسخ: گزینه 
 آوریم، پس داریم: گلوله را به دست می   ۀگیریم. سپس انرژی مکانیکی اولیعنوان مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی در نظر میزمین را به 

E K U mV E mV (*)= + =  =2 2
0 0 0 0 0 0

1 1
2 2

 

 از سطح زمین، انرژی جنبشی نصف انرژی پتانسیل گرانشی شده است، پس داریم:   hکنیم در ارتفاع حال فرض می

K U=
1
2

 

V
mV mgh h m

g
=  = = = 



2 2
2 0
0

1 3 30
30

2 2 3 3 10
 

E E= 0 (انرژی  مکانیکی  در همه  نقاط  برابر است.) 
→                                  E K U U U= + = +

1
2

 

  ن  : چو                 ک     پس  ه  مک پ   ت      ژ           ه    ت        أله          

 :  B C( پ   ت      ژ               ق ط 1

C B B C

B C B C

K / K K K

B C B B C C h h U U
E E K U K U

=  =

=  =
=  + = + ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→

5
1 6

8
4 4

 

C C C C C C C C C CK U K U U K U K K U+ = +  =  =  =
5 3 1

4 3 8
8 8 8

 

 :  A C             ق ط ( پ   ت      ژ   2

A

C C

K
A C A A C C K U

A C C A C A C

E E K U K U

U U U U U h h

=

=
=  + = + ⎯⎯⎯⎯→

= +  =  =

0
8

8 9 9
 

   
 

 

 

 

 

 

 

Ah

B Ch h= 4
Ch

C

B

A

m

 ب أ پت      گ     
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   کدام گزینه نادرست است؟   -217
      ع        .     نه   ء     نج  –(     نج  م نه  1
        . (    س         نج  ق     پالت ن ، تغ     ق      ل ت        تغ     2
   و      .  SI(  ق  س         3
 آ   . ( ت  و وپ      بن   ت    گ     ،         ه       4

 4 هپاسخ: گزین 

 

درجه  میزان 
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست  مفاهیم قابل ترکیب 
 و ترکیب 

شناسه  پایه  مبحث 
 سوال 

 مشخصه  مفهومی  محاسباتی  آموزشی 

10درجه از  6 0 7 دهم  دما و گرما    آسان   

 درسنامه:  

 کند. کمیتی است که میزان گرمی و سردی یک جسم را مشخص می   دما
 های جسم متناسب است. دما با انرژی جنبشی متوسطی مولکول 

 آن هم وابسته است. ۀ  انرژی درونی یک جسم عالوه بر انرژی جنبشی ذرات جسم به تعداد ذرات تشکیل دهند
 ر دماسنج است. )مانند تغییر حجم یک مایع، فشار گاز، مقاومت الکتریکی یک سیم و ....(تغییر خواص فیزیکی در اثر گرما، اساس کا

 

نج
اس

دم
 ها 

 کمیت دماسنجی، ارتفاع مایع درون دماسنج است.  ای و الکلی دماسنج جیوه

ج
سن

ما
د

یار 
مع

ی 
ها

 

 اساس کار آن قانون گازهای کامل است. دماسنج گازی 

 اساس کار آن تغییر مقاومت الکتریکی با تغییر دما است.  دماسنج مقاومت پالتینی 

 اساس کار آن مبتنی بر تابش گرمایی است. سنج )پیرومتر( تف

 ترموکوپل 

 کمیت دماسنجی آن، ولتاژ است. 
 های معیار کمتر است.دقت آن از دماسنج

-oتواند از گسترۀ دماسنجی آن می  C270  تاo C1372  .باشد 
 شود. جنس مانند مس و کنستانتان ساخته میاز دو سیم غیرهم

 مزیت آن کوچک بودن محل اتصال و سریع بودن در رسیدن به تعادل گرمایی است. 
 تعیین کمینه و بیشینۀ دمای یک محل  دماسنج کمینه و بیشینه 

           .   4   تو ه  ه    ن  ۀ   ال، گ  نۀ  

 
 

فارنهایت    -218 درجۀ  برحسب  دمای جسمی  کلوین    36اگر  برحسب  آن  دمای  یابد،  افزایش  می  K10درصد  برحسب تغییر  آن  دمای  این صورت  در  کند. 
 سلسیوس چند درصد تغییر کرده است؟

1 )1        2 )1         3 )11        4 )2         

 2پاسخ: گزینۀ  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  4 9 5 دهم  دما و گرما   سخت  

 درسنامه:  

بندی سلسیوس درجه درجه   100دمای ذوب یخ = صفر درجه و دمای جوش آب =    θ  

F درجه  212درجه و دمای جوش آب =  32دمای ذوب یخ =  بندی فارنهایت درجه = θ +
9

32
5

 

)صفر کلوین  بندی کلوین درجه )c273− کمترین دمای ممکن است T = θ +273 

ΔFها:                        رابطۀ بین فاصلۀ دو درجه در دماسنج = Δθ
9
5

   ،ΔT = Δθ 

 کلوین است.   SIواحد دما در 
 شود.واحد، دما هرگز منفی نمی ویژگی واحد کلوین این است که در این 

 یکی از واحدهای رایج دما، فارنهایت است که در صنعت کاربرد زیادی دارد. 

     ۀ تغ               ب    ۀ ف              وس     و    ه      و      : 
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F
  F T

T   

 = 
  =  = 

 = 

9
9 9

5
5 5

 

          :    ظ        ، خو   F گ         ل ۀ     )    ب ف       (     

  F T  F   F F =   =   =
9 36 9

10 50
5 100 5

 

  تو              )    ب ف       (     ه     وس تب     ن  :       

 F     C= +  = +   =
9 9

32 50 32 10
5 5

 

 
   ۀ     وس      قع        ل ۀ        .  )   1       =1 10 ) 

 طبق گفته  و  :  
 T    =   =10 10 

     .    ه )     ب     وس(  ف          1 عن       

   ۀ     وس خو     و . )    2     قع      ث  و ه       = + =2 10 10 20) 

  ن  .          .       ح  به      تغ            ق    تغ             ق      ل ۀ تق        2 ه     1        

 %


 =  =
1

10
100 100 100

10
 

       ف       فته    .     1 ن                     ب    ۀ    و س  

 
 80را    F140برابر نقطۀ ذوب یخ است. اگر این دماسنج، دمای  2شود که نقطۀ جوش آب  ذوب یخ اندازه گیری می  نقطۀتوسط یک دماسنج مخصوص،    -219

دهند؟ )فشار یک اتمسفر است و دماسنج به صورت  ( این دماسنج و دماسنج سلسیوس یک عدد را نشان میSIواحد نشان دهد، در چه دمایی )در واحد  
 خطی مدرج شده است.( 

1  )25 2  )5  3  )   4  )1   

 4پاسخ: گزینۀ  

 

درجه  میزان 
 سختی 

نیاز پیش  پیش نیاز الزم تست  مفاهیم قابل ترکیب   
 و ترکیب 

شناسه  پایه  مبحث 
 سوال 

 مشخصه  مفهومی  محاسباتی  آموزشی 

10درجه از  4 9 7 دهم  دما و گرما    سخت   

 درسنامه: 
 کنیم: برای پیدا کردن رابطۀ یک دماسنج مجهول به شیوۀ زیر عمل می

 کنیم: دهد. رابطۀ آن را پیدا میواحد نشان می 220واحد و دمای جوش آب را  20( دمای ذوب یخ را xبرای مثال یک دماسنج )دماسنج مجهول یا 

  

        x x
  ,  x   m

  x

 =  = 
  =  =  = = =

 =  = 

1 1

2 2

0 20 200
100 200 2

100 220 100
 

 

 کردیم. ک خط را در ریاضی حساب میدقیقا مثل اینکه معادلۀ ی
 کنیم( کنیم سپس )با جایگذاری یکی از نقاط، عرض از مبدا را حساب میابتدا شیب خط را حساب می

x m x   x= +  = +0 2 20 

    .   C100   ق ۀ  وش آب            C0   ف     ک  تم ف   ق ۀ ذ ب  خ 

    .         C0      a     C100      a2        نج 

 
 C   a

C a

 ⎯⎯→

 ⎯⎯→

0

100 2
 

       گ   ک  ع  لۀ خط           ق ط  نو    ، خو         : 

 a a a
m

−
= =

−

2
100 0 100

 )  ب( 

x ه  و    ع  لۀ خط      m x= +    .    و   
a

x a= +
100

 )    نج  ج و (   
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  م   ع ض     ب      ؛  عن   ه            ف     ۀ     وس چه ع                    .(   x) نظو     

  ن  .   ؛   ت               ه    ۀ     وس تب                     F140      8طبق گفتۀ  و  ،         نج      

 F     C= +  = +   =
9 9

32 140 32 60
5 5

 

Cتو             )       = a(           ۀ     نج  ج و  ) 60
x a= +

100
 (     ذ     ن  .

 a
a  a=  +  =80 60 50

100
 

a       ذ     = a       ۀ     نج  ج و  )   50
x a= +

100
 ( خو         : 

x = +
50

50
100

 

                ح  بۀ        ه         نج       نج     وس  ک ع             ن  خو         : 

 x     =    = +   =
50

50 100
100

 

 

دهیم. اگر در محاسبۀ تغییر مساحت این صفحۀ فلزی برحسب دما از رابطۀ متداول افزایش می  C400را  A1دمای یک صفحۀ فلزی به مساحت اولیۀ  -220

A A =  1 / استفاده کنیم، مقدار خطای محاسباتی نسبت به مقدار اولیۀ آن چند درصد است؟ )  2 K
− −=  5 12 5 10) 

1  )1 2  ) 1/  3  )5/  4  ) 5/  

 2پاسخ: گزینۀ  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  6 10 6 دهم  دما و گرما   سخت  

 درسنامه:  

 افزایش دهیم، طول ثانویۀ آن برابر خواهد بود با:  را به اندازۀ  L1اگر دمای یک جسم فلزی به طول اولیۀ 

 L L ( )= +2 1 1 
  برسانیم:  2حال برای محاسبۀ مساحت آن، کافی است این رابطۀ را به توان 

 L L ( )   L L ( )  A A ( )= +  = + +   = + + 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 1 2 1 2 11 1 2 1 2 

از آنجایی که مقدار  2  توان از آن صرف نظر کرد و رابطه را به این صورت نوشت: بسیار ناچیز است، می 2

 A A ( )= + 2 1 1 2 
 ۀ مساحت یک رابطۀ تقریبی است و مقداری خطا دارد. این در واقع اثبات رابطۀ مساحت از روی رابطۀ طول بود. همانطور که دیدید رابط

 مقدار خطای آن به صورت مقابل است: 

 A=  2 2
 مقدار خطای محاسباتی 1

     تو ه  ه    ن  ۀ   ال  ق    خ     ح  ب ت              : 

 A A ( / ) A− −=   =    =2 2 5 2 2 4
1 1 12 5 10 400   ق    خ     ح  ب ت  10

 خو         :       ح  بۀ       

    

A
/ %

A

−

 =
4

1

1

10
100 0 01 

 

های انبساط طولی و ضریب  L2و   L1های دو میله به طول  -221
k

− =  6
1

117 و    10
k

− =  6
2

123  ۀ کنیم تا یک میلرا مطابق شکل به هم وصل می  10

Lدست آید. اگر مرکب به L=2 1
1
2

 کدام است؟  SIمرکب در   ۀباشد، ضریب انبساط طولی میل 

1 )− 613 10 2 )− 615 10 

3 )− 619 10 4 )− 618 10 
 L1 L2
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 3 گزینهپاسخ:   

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  9 9 10 دهم  انبساط طولی   سخت  

Lای مرکب به طولرا در طول هم پرچ کنیم تا میله 2و1و ضریب انبساط طولی L2وL1های اگر دو میله به طول  L+1 ساخته شود، ضریب انبساط طولی  2

میلۀ مرکب برابر با  
L L

L L

 +

+

1 1 2 2

1 2
 شود. می 

 اثبات:  

( )L L L T L L L T L T

L L

L L

 =  +    + =   +  

 + 
  =

+

1 2 1 2 1 1 2 2

1 1 2 2

1 2

 

( )

L L
L L

L L
L L

k

− − − −

−
−

  +    + 
 + 

 = = =
+

+

+
  = = 

6 6 6 6
1 1

1 1 2 2

1 2
1 1

6
6

1 23
17 10 23 10 17 10 10

2 2
1 3
2 2

34 23 10 1
19 10

3

 

 
.ای شکل با دماییک صفحۀ فلزی دایره  -222 c    را به   صفحهدر اختیار داریم. اگر دمای اینF104    درصد    04/0برسانیم، مساحت آن نسبت به حالت اول

.یابد. اگر دمای آن را از  افزایش می c بهF176 یابد؟برسانیم، محیط صفحه چند درصد افزایش می 

1  ) 8/  2  ) 1/  3  ) 2/  4  ) 4/  

 4 پاسخ: گزینۀ 

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  4 8 6 دهم  دما و گرما   متوسط   

 درسنامه:  

L انبساط طولی  L = 1  L L ( )= +2 1 1  

A انبساط سطحی  A = 12  A A ( )= + 2 1 1 2  

V انبساط حجمی  V = 13  V V ( )= + 2 1 1 3  

 تغییر چگالی  = − 13  ( ) =  − 2 1 1 3  

  ن  .   ت                       ه    ۀ     وس تب      

 
  

F   

  


= +   =

= +  
 = +   =


9
104 32 40

9 532
95

176 32 80
5

 

C     ؛  عن :    4     ت   ف ض      نه  ه         ف   ه   = 40 

    :         ۀ تغ           ه  و      ه

 A
A A   

A


 =    = 1

1
2 2 

=−      عن :    /4   4

4
100 4 10
100

  

  − − =    = 4 51
4 10 2 40 10

2
 

C         ه؛  عن :     8 پس ف ض      نه  ه         ف   ه   = 80 

     ؛  ن      : ح ط     نس طو    
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 L
L L   

L


 =   = 1

1
 

 
L

L

− −
=   = 5 4

1

1
10 80 4 10

2
 

 ض ب  ن  ، ع             ب      خو     و :     1     گ      ع          

 /  %−  =44 10 100 0 04 

 
223- kg5 /1   آبC50    روی به  میC−40یخ  g500را  مدتی  از  پس  و  میریزیم  عبارتتعادل  از  یک  کدام  است؟رسند.  درست  مورد  این  در  زیر  های 

F
kJ J

L ,C C =
kg kg.k

 
= = 

 
336 2 4200 

شود. گرم از یخ ذوب شده و دمای نهایی مجموعه صفر درجۀ سلسیوس می 400الف( تنها   

شود. ب( تمامی یخ ذوب شده و دمای نهایی مجموعه صفر درجۀ سلسیوس می  

دهد.ژول گرما از دست می  236250تعادل، آب پ( در هنگام رسیدن به   

دهد.ژول گرما از دست می   315000ت( در هنگام رسیدن به تعادل، آب   

 ( فقط پ 4 (  لف   پ 3 (  لف     2 ( ب     1

 4پاسخ: گزینۀ  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  6 8 5 دهم  دما و گرما   سخت  

 درسنامه:  

 باید مراحل زیر طی شود: c40به آب  c−20برای تبدیل یخ  
 
 
 
 
 

 برای محاسبۀ گرما سه حالت زیر را داریم: 
Qبدون تغییر فاز )همراه با تغییر دما(:   mc=  

FQبدون تغییر دما(: تغییر فاز از جامد به مایع )یا برعکس( )  mL= 

VQتغییر فاز از مایع به گاز )یا برعکس( )بدون تغییر دما(:   mL= 

ها تقسیم مانده را بین آنها را آب صفر در نظر بگیریم و سپس گرمای باقیها این است که مقصد همۀ آنترین روشبرای حل سواالت آب و یخ یکی از آسان
 کنیم تا دمای نهایی را محاسبه کنیم. می

  ن  :      ب     C50آب   kg5 /1  ت   گ      

  
ب آ

Q mc Q / J1 5 4200 50 315000=   =   = 

  خ        ت    ه       ف          پس ذ ب  و ؛ گ      و                                 : 

 ( )   
خ fQي mc mL  Q / / J0 5 2100 40 0 5 336000 210000= +  =   +  = 

 ژ   گ      ق           .     5 1ژ      ؛      قع پس    ذ ب  خ        21ژ     گ      و             ذ ب  خ       315 ن       گ     آب  

  و :     گ     بب  ف           جموعه )آب    خ ذ ب    (   

 Q mc     / C=   =     =105000 2 4200 12 5 
/ و         تع          خ ذ ب    ن       تم      C12  خو     و .   5

 

 تو ط آب خو         :            ح  بۀ گ                  
 Q / ( / )  J1 5 4200 12 5 50 236250=   − = − 

  ن       فقط  و   پ         . 

 

آب              خ  
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تونستیم جواب سوال رو بزنیم ثانیاً محاسبات کنکور اخیراً سخت شده و ما هم هدفمون اینه  بخاطر محاسبات سخت سوال ایراد نگیرید چون اوال با رد گزینه می
 که هنگام دیدن محاسبات سخت کنکور غافلگیر نشین. 

 
Jدر گرماسنجی که ظرفیت گرمایی آن   -224

K
و بازده آن    W2200کن الکتریکی که توان آن  وجود دارد. اگر یک گرم   C−20یخ با دمای   g500است،   800

Fماند؟ثانیه چند درصد یخ اولیه به صورت ذوب نشده باقی می 110درصد است، درون یخ قرار بگیرد، پس از  50

J J
C L

kg k g

 
= = 

 
2100 , 336

خ.  ي

  و .( تم     خ ذ ب   4 75(3  5(  2 25(  1

 2پاسخ: گزینۀ  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  4 9 7 دهم  دما و گرما   سخت  

 درسنامه:  

Qبرای ذوب یک قطعه یخ ابتدا باید دمای آن را به صفر برسانیم. )  mc= ) 

FQسپس آن را ذوب کنیم. ) mL= ) 
 برابر است با:  - 20کیلوگرم یخ   2برای مثال گرمای مورد نیاز برای ذوب کامل 

 FQ mc mL   Q= +  =   + 2 2100 20 2 336000 
 

گیرد سپس به سراغ   توجه کنید که ابتدا باید تمام یخ را به دمای صفر برسانیم سپس گرمای ذوب آن را محاسبه کنیم؛ یعنی مرحلۀ اول باید به طور کامل انجام
 مرحلۀ دوم یعنی ذوب کردن برویم. 

 برابر است با:  - 20خ کیلوگرم ی  2برای مثال گرمای مورد نیاز برای ذوب کردن نصف 

 FQ mc mL   Q= +  =   + 2 2100 20 1 336000 
 کیلوگرم( را به آن اضافه کردیم.   1کیلوگرم( را به دمای صفر رساندیم و سپس گرمای ذوب نصف یخ )  2همانطور که دیدید، برای این کار، ابتدا تمامی یخ )

  ن  :       ح  به     ت      ژ  گ م

  U Ra P t  U J=    =   =
50

2200 110 121000
100

 

Q  ذ ب       خ   ت              خ   گ    نج     ه  ف          )     mc C1 = +  (   پس آ     ذ ب  ن  )fQ mL2 =) 

 ، ظ ف   گ      گ    نج    .   C نظو      

  ه  ف      ،             :   C−20گ      و               ن ه       خ   گ    نج    
  Q mc C   Q / J1 1 0 5 2100 20 800 20 37000= +   =   +  = 

 ژ     ق           .     84  ف              ه    - 2ژ                     خ   گ    نج          37ژ      ژ     ت  ،       121خب      ت    

 تو    ذ ب  ن :   خ       و ؛  ب ن   چه  ق              ژ    ف ذ ب  خ   
 fQ mL   m   m / kg g2 84000 336000 0 25 250=  =   = = 

         5گ م آ  ذ ب خو        عن      25گ م  و .      5    خ  

 
است.    cm20و شعاع حفرۀ داخلی آن    cm30و دیگری تو خالی است که شعاع خارجی آن    cm30(، اولی توپر به شعاع  2( و ) 1)  جنسهمدو کرۀ فلزی    -225

V( برابر1به یک اندازه گرما بدهیم و تغییر حجم کرۀ )اگر به دو کره،  V( برابر2و تغییر حجم کرۀ )  1 باشد، نسبت  2
V

V




2

1
 کدام است؟  

1  )27
19

 2  )8
27

 3  )1 4  )5
9

 

 1پاسخ: گزینۀ  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  4 7 5 دهم  دما و گرما   متوسط   

 به نکتۀ مهم زیر توجه کنید: 
 ای گرما به صورت مقابل است:رابطۀ مقایسه

 
Q m c

Q m c


=  



2 2 2 2

1 1 1 1
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  ای تغییرات حجم نیز به صورت مقابل است: رابطۀ مقایسه

V V

V V

  
=  

  

2 2 2 2

1 1 1 1
 

دو تا از این روابطاگر دقت کرده باشید در هر  




2

1
ای به طرح چنین سوالی دارند که شما از دو رابطۀ باال استفاده وجود دارد؛ بنابراین بسیاری از طراحان عالقه  

کنید؛ مثالً 




2

1
 به دست آورده و در رابطۀ پایینی استفاده کنید یا برعکس.  را از رابطۀ باال 

(R r )
Q c

Q mc Vc   
Q c

r

 −
 

=  =    =   
 



3 3
2 2

2 2 2 2

31 1 1 1
1

4
3

4
3

 

  ه        گ                        ؛  ن      : 

 
( )

  
 −

=     =
 

3 3
2 2

3
1 1

30 20 27
1 1 1

1930
 

       ح  بۀ   ب  تغ       ج  خو         : 

 
V V V

V V     
V V V

   
 =    =    =   =

   

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

27 27
3 1 1

19 19
 

 
 

 

 

 
 



 

148 

12| مرحله  تجربیهای کنکوریآزمون همه دروس |   فیزیک   

 . ارسال کنید 20008585را به سامانه  20عدد ، نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز داریددر صورتی که برای ثبت 

 
 

به بار   q1« و »نیرویی که بار q1« و »نیروی خالص وارد بر بارq3چند میکروکولن باشد تا سه نیروی »نیروی خالص وارد بر بار q3شکل زیر اندازه بار در    -226
q2 کند« برابر شوند؟ ارد میو  

1)  2 2)12    
3)  24 4)  36 
 

 4پاسخ: گزینه  

چند میکروکولن    q2کند، وارد می  q3برq1هم اندازۀ نیروی الکتریکی است که بار   q3ای قرار دارند. برایند نیروهای الکتریکی وارد بر بار  در شکل زیر، سه بار نقطهمثال:  

  (98است؟ )سراسری تجربی 

1)  8   2)  2 

3)  −2   4)  −8 

 3پاسخ: گزینۀ 

 اندازه« استفاده شده پس دو حالت امکان پذیر است:شود چون در سوال از کلمه  »همدو نیرو وارد میq3دانیم بر می

:امکان ندارد  F F F F+ = → =13 23 13 23  حالت اول  0

: F F F F F+ = − → = −13 23 13 23  حالت دوم  132

 و خالف جهت آن باشد. F13دو برابر اندازه   F23یعنی باید اندازه  

k
F F= →23 132

q q 2 3

L2

K
= 2

q  34

( L2
q c

)
→ = 22

2 

 مخالف هم است:  q1و q2است پس عالمت بار   F13خالف جهت  F23چون  

q c q c= +  → = − 1 24 2 

 منفی است پس: q2فرض کنید  

 کند جاذبه و به سمت راست است. وارد می  q1به    q2نیرویی که 

 

 

 

 برابر شود.   F12با    q1خواهیم نیروی خالص وارد بر  می  F31و دیگری    F21شود یکی  وارد می q1دو نیرو بر  

F F
F F F F F F

F F

=−
+ = ⎯⎯⎯⎯→ + = −

→ = −

12 21
21 31 12 21 31 21

31 212
 

 و خالف جهت آن باشد.   F21باید دو برابر    F31پس  

 

 

 

 مثبت است.   q3به سمت خارج است پس    F31چون  

 کنیم. شود که آنها را رسم میوارد می  q3دو نیرو بر  

 

 

 

 شود باید نوشت:   F12برابر با  q3برای اینکه نیروی خالص وارد بر  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

 10درجه از  9 7 5 یازدهم  الکتریسیته ساکن    سخت



 

149 

12| مرحله  تجربیهای کنکوریآزمون همه دروس |   فیزیک   

 . ارسال کنید 20008585را به سامانه  20عدد ، نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز داریددر صورتی که برای ثبت 

 
 

F F
F F F F F F

k
F F

=−
+ = ⎯⎯⎯⎯→ − =

→ = →

13 122
23 13 12 23 12 12

23 12

2

3
q2 kq

r
= 

3
2
23

3
q q1

r

q
q c

( x) x
→ =  → = 

2
2
12

3
32 2

3
3 36

2

 

برابر    F12با    q3را حل کنید. متوجه خواهید شد که در این حالت امکان ندارد نیروی خالص وارد بر    مثبت است مسئله q2شما با فرض اینکه عالمت بار  

 شود. شکل این حالت بصورت زیر است.

 

 

 

اندازه شود دو نیرو همهایی که گفته می در تست   م جهت دو بردار باید باهم برابر باشد.شود دو بردار برابرند، هم اندازه و هدقت کنید که وقتی گفته می   نکته:   
 . میبه عالمت بارها ندار  یکاردهیم و  هستند فقط اندازه عددی آنها را برابر قرار می 

  

qدو کرۀ فلزی خیلی کوچک و مشابه دارای بار الکتریکی    -227 1 q|و    0 | |q |2 متری هم قرار دارند و بر هم نیروی الکتریکی سانتی  3هستند و در فاصله  1
یابد. نیوتن کاهش می 170بعد از تعادل نیروی الکتریکی بین آنها   ، کنند. اگر توسط یک سیم رسانا این دو کره را به هم متصل کنیم نیوتن وارد می210

qحاصل عبارت   q+1 k)چند میکروکولن است؟ 25 Nm / c )=  9 2 29 10 
1)  −32 2)  −8 3)  +32 4)  +8 

 4پاسخ: گزینه  

 درسنامه: 
 :SIیکاهای قانون کولن در  

k | q || q |
F

r
= 1 2

2
 

N F  
Nm

K
c


2

2
   c q 1   c q 2 m r 

 
 
 
 
 
 
 

  توان از رابطۀ زیر استفاده کرد: متر باشد می فقط و فقط در حالتی که بارها برحسب میکروکولن و فاصله برحسب سانتی 

 
| q || q |

F
r

= 1 2
2

90
 

N F   c q  1  c q  2  cm r 
 : اندازه( باهمتماس دو کره رسانای مشابه )هم 

 دهد؟ اگر دو کره رسانای مشابه را با هم تماس دهیم چه اتفاقی رخ می 
 در ابتدا چون بار دو کره متفاوت است پس پتانسیل دو کره متفاوت است. 

 تر پتانسیل بیشتر دارد. کره مثبت 
ها از شود. )جهت شارش الکترون پتانسیل بین دو کره با وصل کلید جریان در سیم رابط از پتانسیل بیشتر به پتانسیل کمتر برقرار می به دلیل وجود اختالف 

 پتانسیل کمتر به پتانسیل بیشتر است.( 
 شود.ی شارش جریان تا زمانی ادامه دارد که دو کره را هم پتانسیل کند. پس بعد از تعادل، پتانسیل دو کره برابر م

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  7 5 7 یازدهم  الکتریسیته ساکن    متوسط   

- 

- 
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دست شود، و از رابطه زیر به نوع میبعد از تماس بار کل دو کره به نسبت مساوی بین دو کره پخش خواهد شد، یعنی بعد از اتصال بار دو کره هم اندازه و هم
 آید: می 

 
 
 

  
        

 

A B
A B

q q
q q

+
  = =

2
 ها بعد از اتصال بار هر یک از کره 

 باشد: ها قبل و بعد از اتصال می م رابط برابر اختالف بار هر یک از کره مقدار بار شارش شده در سی
 
 

  
 
 
 

      
 
 
 

A     ماند: مجموع بار دو کره قبل و بعد از تماس ثابت می B A Bq q q q + = + 
 مثال از حالتهای مختلف اتصال دو کره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B AV V  
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 نکته:  
 ها زمانی بیشینه است که دو عدد برابر باشند: وقتی مجموع دو عدد مثبت و حقیقی مقدار ثابتی است، ضرب آن 

a
x y

maxx y a (x y)
= =

+ = ⎯⎯⎯⎯→ 2 
 به حداکثر حالت ممکن خواهد رسید. اندازه و همنام را به هم اتصال دهیم، بعد از تماس نیروی الکتریکی بین دو کره  وقتی دو کرۀ مشابه با بارهای ناهم 

 ت بماند. اگر دو کره با بارهای ناهمنام را به هم اتصال دهیم بعد از اتصال نیروی الکتریکی بین دو کره ممکن است افزایش یا کاهش یابد و یا ثاب

 منفی است.  q2مثبت است پس  q1باشد. و چون بار  طبق نکتۀ قبل چون نیروی الکتریکی کاهش یافته است پس بار دو کره ناهمنام می

 هد بود. بزرگتر است پس بعد از اتصال با هر دو کره منفی خوا q2از طرفی چون اندازه  

 حالت اول: 
| q || q | | q || q |

F | q || q |
r

= → = → =1 2 1 2
1 22 2

90 90
210 21

3
 حالت اول  

Fنیوتن کاهش یافته پس    170در حالت دوم نیرو   N=2 40 
| q || q | | q || q |

F q q c
r

   
 = → = → = 1 2 1 2

2 1 22 2
90 90

40 4
3

 

 اندازه خواهد شد پس: دانیم بعد از اتصال بار دو کره منفی و هممی
q q c = = − 1 2 2 

q q c q q c → + = −  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + = − 1 2 1 24 4 

 حال باید این دستگاه را حل کنیم.

| q || q |

q q c

=  
→ 

+ = −   

1 2

1 2

21

4
 

 و عدد بزرگتر منفی و عدد کوچکتر مثبت باشد:   4−و جمع آنها    21باید دو عدد پیدا کنید که ضرب آنها  

q c
q q c

q c

= − 
 + =  − = 

= + 

2
1 2

1

7
5 5 3 7 8

3
 

)چند نیوتن است؟ q4در حال تعادل است نیروی خالص وارد بر بار q1ر شکل مقابل بار  د  -228 / ,k Nm / c )= =  9 2 22 1 4 9 10 
1)  54 2)  26 
  40  (4 ( صفر 3

 

 

 

 

 

الکتریکی  بار پایستگی  
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 1پاسخ: گزینه  

F)شود  وارد می  q1سه نیرو بر   ,F ,F )41 31    ایم:های مختلف را در شکل زیر رسم کردهمشخص است. حالت   F21که فقط جهت  21

 1حالت  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 2حالت  

 

 

 

 

 

 

 

 3حالت  
 

 

 

 

 

 را خنثی کند.(  F31و    F21تواند برآیند  می  F41امکان دارد نیروی خالص صفر شود. )یعنی   3فقط در حالت  

 را نداریم.q3مشکل بعدی حل این سوال این است که بار 

نیمساز است پس    F41گیرد. یعنی  در این سوال شکل مربع است و چون نیروی الکتریکی همیشه در راستای خط واصل قرار دارد پس روی قطر مربع قرار می 

 آنها وسط آنها قرار بگیرد. اندازه باشند تا برآیند  هم  F31و   F21طبق نکته قبل باید  
F F q q c= → = = − 21 31 3 2 1 

 اندازه هستند داریم:برهم عمود بوده و هم  F21و  F31از طرفی چون  

k
F F= →41 212

q q4 k

r
= 1

2
41

2
q q2

r

q
q c

( )
→ =  → = + 

1
2
21

4
42 2

1
2 2 2

3 2 3

 

 

 

 

 

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست قابل ترکیب با مفاهیم 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

 10درجه از  8 10 5 یازدهم  الکتریسیته ساکن    متوسط 
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   کنیم.را رسم می  q4حال نیروهای وارد بر  

q q
F

r

F F

q q
F

r ( )

 
= = =

= =

 
= = =

3 4
34 2 2

34

24 34

1 4
14 2 2

14

90 90 2 2 1
20 2

3

20 2

90 90 1 2 2
10 2

3 2

 

 

  آوریم.را بدست می   F24و    F34ابتدا برآیند 

F F F = → =  =242 2 20 2 40 
 

 

 

 

 هم جهت هستند پس:   Fو   F14چون  

/
T

T T

F F F

F / F

=
= + = + ⎯⎯⎯⎯→

= +  → =

2 1 4
14 40 10 2

40 10 1 4 54
 

 

qسه ذرۀ باردار   -229 c= − 1 qو   5 c= − 2 )Aبه ترتیب در مختصات   xoyدر صفحه  q3و 20 , )0 )Bو   0 cm, cm)9 قرار دارند. اگر سه  C(x,y)و   12
yبرحسب میکروکولن و  q3بار در حال تعادل باشند،   x−3 متر به ترتیب کدام است؟ برحسب سانتی 

1  ),
20

9
3

 2)  ,
20

5
3

 3)  ,
20

5
9

 4)  ,
20

9
9

 

 4پاسخ: گزینه  

 درسنامه 
 بر روی خط واصل دو بار الکتریکی: تعادل  نقطۀ

ای به نام نقطۀ تعادل وجود دارد که هر باری در نام باشند بین دو بار و اگر ناهمنام باشند خارج دو بار و در هر دو حالت نزدیک به بار کوچکتر، نقطه اگر دو بار هم
 تعادل است.این نقطه قرار گیرد در حالت 

 
 
 
 
 
 

K
E E= →1 2

q K

r
=

1
2
1

q q q q r
( )

q rr r r
→ = → =

2 1 2 1 21
2 2 2

2 22 1 2

 شرط تعادل 

r=  q1فاصلۀ نقطۀ تعادل تا بار  1

r=  q2فاصلۀ نقطۀ تعادل تا بار   2
 در نقطۀ تعادل میدان خالص صفر است پس هر باری در این نقطه قرار گیرد برآیند نیروهای وارد بر این بار صفر خواهد شد.  - 
 بقیه بارها موثر است.اندازه و عالمت یک بار تاثیری در تعادل خودش ندارد )چون از معادله خط میخورد.( ولی در تعادل  - 
 این نقطۀ تعادل که بحث شده همیشه در راستای خط واصل دو بار است.  - 

  های مختلف نقطه تعادل حاصل از دو بار: حالت 
 
 

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

 10درجه از  6 5 8 یازدهم  لکتریسیته ساکن ا   متوسط 

| q | | q |2 1

| q | | q |2 1
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 روش تستی پیدا کردن نقطۀ تعادل به همراه مثال 

 :مثال

 صفر است؟ q1متری بار  در شکل زیر میدان خالص در چند سانتی 

 

 

 ابتدا مکان نقطۀ تعادل را مشخص کنید. پاسخ:

 

 

 

 

 (E2و   E1در نقطۀ تعادل دو میدان وجود دارد ) 

است.   q1برابر بار   q2 ،9چون بار  
q

( )
q

= =2

1

18
9

2
 

 اندازه شوند. ها همبرابر باشد تا میدان 3پس باید فاصلۀ آن تا نقطۀ تعادل  

 r1برابر   r2  ،3فاصلۀ  ⎯⎯q1  برابر   q2  ،9اندازه  

 

 

 

 

 

 

 

 صفر شود؟  Mچقدر باشد تا میدان خالص در نقطۀ  q2در شکل زیر   مثال:

 

 

 (E2و   E1  دو میدان وجود دارد.)Mمنفی است. در نقطۀ  q2چون نقطۀ تعادل خارج دو بار است پس   پاسخ:

است   r1برابر   r2  ،5چون  
r

( )
r
= =2

1

30
5

6
 اندازه شوند.  ها همتا میدان باشد  q1برابر   25باید  q2پس   

q q q

q c

→ = → =  =

= − 

2 1 2

2

25 25 3 75

75
      

 

 

  

  

 

  

  

  

  
  

 
 

x cm x cm= → =4 20 5

| q | | q |2 1

| q | | q |=2 1

| q | | q |=2 1
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 کنیم:را بررسی می q3شکل را رسم کرده و تعادل بار    xoyابتدا در دستگاه مختصات  

 

 

 

 

 

 آوریم. را بدست می  ACقضیه فیثاغورس فاصلهابتدا با  

AC cm= + = + =  =2 2 2 2

5

9 12 3 3 4 3 5 15 

 برابر باشد.   2آن باید    ۀاست پس فاصل  q1برابر  q2 ،4( چون  F13و    F23شود ) وارد می  q3ایم دو نیرو بر همانطور که در شکل ترسیم کرده

AB cm
L L L cm

BC cm

=
+ = → = → 

=

5
2 15 5

10
 

 را بدست آورد:   yو    xهاتوان با تشابه مثلث از همین جا می 

x cmx y

y cm

y x cm

=
= = → 

=

− =  − =

35
15 9 12 4

3 3 4 3 9

 

 کنیم. به شکل دقت کنید.را بررسی می  q1حال تعادل  
 

 

 

 

 

1تا نقطۀ تعادل    q3چون فاصلۀ  
3

1باید  q3تا نقطۀ تعادل است پس بار  q2برابر فاصلۀ   
9

 باشد. q2برابر    

q q q c= → =  = 3 1 3
1 1 20

20
9 9 9

 

 مثبت است.  q3ناهمنام هستند یعنیq3و  q2چون نقطه تعادل خارج دو بار است پس  

q c= + 3
20
9

 

 ؟ در شکل مقابل اندازه میدان خالص در کدام یک از نقاط زیر کمتر است  -230
1)  A 2)  B 3)  C 4)  D 
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 2پاسخ: گزینه  

 درسنامه 
 رسم خطوط میدان الکتریکی 

 کنیم.داری موسوم به خطوط میدان الکتریکی استفاده می های جهت برای مجسم کردن میدان الکتریکی در فضای اطراف اجسام باردار از خط 
 در هر نقطه، بردار میدان الکتریکی باید مماس بر خط میدان الکتریکی عبوری از آن نقطه و در همان جهت باشد.  - 1
 
 
 
 
 
 تر باشد، اندازه میدان بیشتر است. اندازۀ میدان در آن ناحیه است؛ هرجا خطوط میدان متراکمدهندۀ میزان تراکم خطوط میدان در هر ناحیه از فضا نشان  - 2
 
 
 
 
 
 

 است. Bر از نقطۀ بیشت Aاست، بنابراین بزرگی میدان در نقطۀ Bتر از اطراف نقطۀ خطوط میدان متراکم Aاطراف نقطۀ   - 
 شوند.در آرایشی از بارها خطوط میدان الکتریکی برآیند، از بارهای مثبت شروع و به بارهای منفی ختم می  - 3
 خطوط میدان یک دو قطبی الکتریکی:  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 گذرد. فضا فقط یک خط میدان الکتریکی می  کنند یعنی از هر نقطۀرا قطع نمی  خطوط میدان برایند هرگز یکدیگر  - 4
 
 
 
 
 
 خطوط میدان بر سطوح رسانا عمود است. - 5
 
 
 
 
 
 
 

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست ترکیب با مفاهیم قابل 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

 10درجه از  10 1 7 یازدهم  لکتریسیته ساکن ا   سخت
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 شوند. نسبت بارها برابر با نسبت تعداد خطوطی است که از هر ذره خارج یا به آن وارد می  - 6

q N
q N

q N
 → =2 2

1 1
 

 
 اندازه: الکتریکی دو بار ناهمنام و ناهمخطوط میدان   - 

q N
q q

q N
= = → =2 2

2 1
1 1

16
4

4
 

 
 
 
 
 

 (Aخارج دو بار و نزدیک به بار کوچکتر )نقطۀ   نقطۀ تعادل دو بار ناهمنام: 
 شونده هستند. خطوط میدان الکتریکی حاصل از یک ذرۀ باردار مثبت ساکن و منزوی به صورت شعاعی خارج  - 
 
 
 
 
 
 
 خطوط میدان الکتریکی حاصل از یک ذرۀ باردار منفی ساکن و منزوی به صورت شعاعی وارد شونده هستند.  - 
 
 
 
 
 
 
 

 خطوط میدان الکتریکی یک ذره و یک کرۀ رسانای باردار: 
 
 
 
 
 
 

 خطوط میدان الکتریکی دو بار همنام و ناهم اندازه: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تعادل دو بار همنام: بین دو بار و نزدیک به بار کوچکتر )از لحاظ اندازه( نقطه  - 1

|نزدیکتر است پس   q1نقطه تعادل به   q | | q |1 2  
 کنند. خطوط میدان بار بزرگتر فضای بیشتری اشغال می  - 2

+ 
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x y | q | | q | → 2 1 
 شود.های بیشتری خارج می تعداد خط از بار بزرگتر  - 3

q
q / q

q
= → = −2

2 1
1

9
1 8

5
 

 
 اندازه: نام و همخطوط میدان الکتریکی دو بار هم  - 
 
 
 
 
 
 
 

q نقطه تعادل دقیقًا وسط دو بار است. پس:  - 1 q=1 2 

x  اند. خطوط هر دو بار فضای یکسانی را اشغال کرده - 2 y q q= → =1 2 

N تعداد خطوط خارج شده از هر دو بار یکسان است.  - 3 N q q= = → =2 1 2 19 
 نمایش سه بعدی خطوط میدان برای یک دو قطبی الکتریکی: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 بعدی دارد. تجسم واقعی خطوط میدان در فضاست و بنابراین طرحی سه  - 
 

ای که در مورد نقطۀ تعادل  بر و دشوار است. به نکته  اید. این روش خیلی زماننقطۀ مورد نظر کرده4شاید تعدادی از شما اقدام به محاسبۀ میدان خالص در  

 فتیم دقت کنید. گ

کمترین    Bاندازه همواره کمترین میدان را خواهیم داشت یعنی در این تست در نقطۀ  نام ناهمنام و خارج دو بار ناهم طبق این نکته همواره بین دو بار هم

 میدان وجود دارد. 
 

 

qاگر بار   -231 c=− 4  را از پایانۀ منفی مولدA  به پایانه منفی مولدC  یابد. پتانسیل پایانۀ  میکروژول کاهش می 18ببریم انرژی پتانسیل الکتریکی بار
 چند ولت است؟Cمثبت مولد 

 

 

 

1  )+9 2)  −9 3)  +3 4)  −3 

 4پاسخ: گزینه  

 

 

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

 10درجه از  8 5 7 یازدهم  لکتریسیته ساکن ا   سخت
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 درسنامه 
 اختالف پتانسیل الکتریکی 

 جا شده است. گوییم که ذره میان آنها جابه، اختالف پتانسیل الکتریکی دو نقطه می را به بار ذره الکتریکی نسبت تغییر انرژی پتانسیل
 
 
 
 
 
 
 

E
E E

v

u
V V K W U

q



− =  = = −2 1 

 
J u  تغییر انرژی پتانسیل الکتریکی بار جابجا شده 

v اختالف پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه 
c q  جا شده بار الکتریکی جابه 

 پتانسیل الکتریکی به بار )یعنی اختالف پتانسیل الکتریکی( مستقل از نوع و اندازۀ بار الکتریکی است.نسبت تغییر انرژی   - 
 عامل شارش بار در مدار را اختالف پتانسیل الکتریکی گویند. )دقیقا مشابه اختالف ارتفاع(  - 

qاگر بار    مثال: c= − 40    از نقطۀA    با پتانسیلAV V= BVبا پتانسیل    Bبه نقطۀ    900− = جایی  بهبرود، کار میدان الکتریکی روی این بار در این جا  600+

 ژول است؟ چند میلی

1)  −60   2)  +60   3)  −12   4)  +12 

 2پاسخ: گزینۀ 

E E

B A

W u
E

u u
V V ( ) ( )

q

u ( ) / J mJ

W mJ

−

−

=−

 
− = → + − − =

− 

→  =  −  = − = −

⎯⎯⎯⎯⎯→ = +

6

6

600 900
40 10

1500 40 10 0 06 60

60

 

 درسنامه 
   بررسی تغییرات پتانسیل )عالمت(

 جا شده ندارد. یابد و این ربطی به بار جابه اگر در جهت میدان الکتریکی یا مدار حرکت کنیم، پتانسیل الکتریکی کاهش می  - 1
 

                            V V V → 2 1 0 
 
 
 جا شده ندارد. یابد و این ربطی به بار جابه کتریکی افزایش می اگر خالف جهت میدان الکتریکی حرکت کنیم، پتانسیل ال  - 2
 

                        V V V → 2 1 0 
 
 
 کند. اگر عمود بر خطوط میدان حرکت کنیم پتانسیل الکتریکی تغییر نمی  - 3
 
 

                         V V V= → =2 1 0  
 
 

 سر باتری اختالف پتانسیل دو 
 شود.هر باتری دو پایانه دارد که یکی با مثبت و دیگری با منفی نشان داده می 

 

نیروی میدان باشد. اگر ذره فقط تحت تأثیر   
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 بنا به قرارداد اختالف پتانسیل الکتریکی دو سر باتری برابر با پتانسیل پایانه مثبت منهای پتانسیل پایانه منفی است. - 

V V V+ − = − 
 

های  ولتی در حالت  12ولت از پتانسیل منفی آن بیشتر است. برای این باتری   12ولت است یعنی پتانسیل پایانه مثبت به اندازه 12گوییم باتری خودرو وقتی می مثال:  

 زیر پتانسیل مجهول را بدست آورید. 

V V V ?+ −= − =3 

Vپاسخ:   V− = −15 

V V V ?− += − =5 

Vپاسخ:   V+ = +7 

 

V ?− = 

Vپاسخ:   V− = −12 

V ?+ = 

 

Vپاسخ:   V+ = +12 

 

 کنیم. به شکل دقت کنید.شماره گذاری می های باتری را  قطب 

 

 

 

Vچون به زمین وصل شده است پس پتانسیل آن صفر است   1نقطۀ   =1 ولت کمتر از پتانسیل    6ولتی است پس پتانسیل صفحۀ منفی آن    B  ،6. باتری  0

Vصفحۀ مثبت است پس:   = − = −2 0 6 6 

 وصل است پس پتانسیل یکسانی دارند.   2با سیم به نقطۀ    3نقطۀ  
V V V= → = −3 2 3 6 

 کمتر از صفحه مثبت است.   V3صفحه منفی آن   ولتی است پس پتانسیل  A  ،3باتری  
V ( ) ( ) V= − − = −4 6 3 9 

qطبق صورت سوال بار   c= − 4    ایم پس:برده   5به نقطه    4را از نقطه 

u J
V V V ( )

q J

V / V / V

 − 
− = → − − =

− 

→ + = → = −

5 4 5

5 5

18
9

4

9 4 5 4 5

 

C  ،/1باتری   /ولتی است پس پتانسیل صفحه مثبت آن   5 V1  بیشتر از صفحه منفی آن است. 5
V ( / ) ( / ) V= − + = −6 4 5 1 5 3  

 

0/ای به جرم در شکل مقابل ذره  -232 شود. اگر این ذره حداکثر تا نقطۀ  پرتاب می  Bسمت    Aمتر بر ثانیه از نقطۀ   2میکروکولن با تندی   2−گرم و بار    1
B متر است؟ )از نیروی وزن ذره اغماض کنید.( تیبرود، فاصلۀ دو صفحۀ خازن از هم چند سان 
1)  30 2)  40 
3)  60 4)10  

 

 



 

161 

12| مرحله  تجربیهای کنکوریآزمون همه دروس |   فیزیک   

 . ارسال کنید 20008585را به سامانه  20عدد ، نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز داریددر صورتی که برای ثبت 

 
 

 1پاسخ: گزینه  

 درسنامه 
 انرژی پتانسیل الکتریکی 

در یک جابجایی مشخص برابر با منفی تغییر انرژی پتانسیل الکتریکی  در همان  E»کار نیروی الکتریکی وارد بر یک ذرۀ باردار در میدان الکتریکی یکنواخت  
 جابجایی است« 

E E E EU W U W | q | Edcos


 = − → = − = −  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E mg

m(v v )

W W W K K

−

+ + = −

2 2
2 1

2 1

1
2

    

mgW mg h= −   کار نیروی وزن 

FW Fdcos=   کار نیروی خارجی 
 
 
 اگر هیچ نیروی خارجی بر ذره باردار وارد نشود:  - 

W =0 

 شود داریم: نظر می در حرکت افقی و سواالتی که از کار نیروی گرانش صرف  - 

mgW =0 

 پتانسیل الکتریکی بررسی عالمت و تغییرات انرژی 
  اگر ذره باردار به میل خود در جهت نیروی الکتریکی حرکت کند، شارش آن خود به خودی است. الف( شارش خود به خودی: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 حرکت بار منفی خالف جهت میدان الکتریکی  - 1
 حرکت بار مثبت در جهت میدان الکتریکی  - 2
 نزدیک شدن بارهای ناهمنام به یکدیگر  - 3
 دور شدن بارهای همنام از یکدیگر  - 4
 
 

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 ترکیب و 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

 10درجه از  5 7 8 یازدهم  لکتریسیته ساکن ا   سخت

 خارجی 

 خارجی

 زاویه بین نیروی میدان و جابجایی
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EU                                                      یابد. می کاهش انرژی پتانسیل   -  | q | Ed = − 

E E E EK W U U K W = = − ⎯⎯→    0 0 0 

 است.  مثبت کار نیروی الکتریکی   - 
 یابد.می  افزایشانرژی جنبشی و تندی  - 

 خودی است.اگر ذره باردار برخالف میل خود خالف جهت نیروی الکتریکی حرکت کند شارش آن غیر خودبه   :به خودیشارش غیر خود  ب(
 
 
 
 
 
 
 حرکت بار منفی در جهت میدان الکتریکی  - 1
 حرکت بار مثبت در خالف جهت میدان الکتریکی  - 2
 دور شدن بارهای ناهمنام  - 3
 نزدیک شدن بارهای همنام   - 4

EU                                                    یابد. می  افزایش  انرژی پتانسیل -  | q | Ed = + 

E E E EK W U U K W = = − ⎯⎯→    0 0 0 

 است.   منفی کار نیروی الکتریکی  - 
 یابد.می  کاهش انرژی جنبشی و تندی - 

 اثر است. باردار عمود بر خطوط میدان الکتریکی حرکت کند شارش آن بی اگر ذره : ج( شارش بی اثر
 شود به همین دلیل تغییر انرژی پتانسیل الکتریکی بار صفر خواهد شد. در این حالت چون جابجایی بر نیروی الکتریکی عمود است کاری انجام نمی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cos
E EU | q | Ed cos U

=
 = − ⎯⎯⎯⎯→ =

90 090 0 

EU     ماند. می  ثابت انرژی پتانسیل   -  =0 

E E E EK W U U K W = = − ⎯⎯→ =  = =0 0 0 

 است.  صفرکار نیروی الکتریکی   - 
 ماند. می  ثابت انرژی جنبشی و تندی   - 

 محاسبه میدان یکنواخت 
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 رسم کرد و طول خطی که بر این دو صفحه عمود است را بدست آورد.  B  و Aتوان دو صفحه خازن را از نقاط  برای محاسبۀ این فاصله می 

AV به زمین وصل است پس پتانسیل آن صفر است.   Aنقطه   =0 
 

 

 

 

 

V ( )
E E E

d AB / AB /

− −
= → = → =

+ +

0 300 300
0 2 0 2

 میدان خازن  

bvجلو رفته است پس:    Bذرۀ باردار حداکثر تا نقطه   =0 

ab
K m(v v )

K ( / )( )

K J



−

−

 = −

 =   −

 = − 

2 2

3 2 2

4

1
2

1
0 1 10 0 2

2

2 10

 

mg
W

E mg E
W

E

W W W K W K

W J

=

=

−

+ + =  ⎯⎯⎯⎯⎯→ = 

→ = − 

0

0

42 10

 

Cچون   AV V   خودی است و عالمت  است پس جهت خطوط میدان به سمت راست بوده و شارش غیر خودبهu  .مثبت است 

E
W u

Eu E | q | d W E | q | d
=−

 = + ⎯⎯⎯⎯⎯→ = −

→ −2 − 410 = −E 2 − 610

E
AB /

AB

AB
AB /

AB
AB / m cm

AB /

−

=
−+



⎯⎯⎯⎯⎯→ = 
+

→ = → = =
+

210

300
20 2 300

1 10
0 2

3
1 0 1 10

0 2

 

cm= + =10 20  →فاصله دو صفحه  30

 

 

 

 

 

 

 خارجی 

 

 خارجی 
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+cرسانای تو خالی قرار دارد و بار سطح خارجی و داخلی کره به ترتیب    پوستۀ کرویبدون هیچ اتصالی درون یک  +qبار  در شکل زیر ذره با    -233 12  و

c− 12  باشد. اگر به روش تماس تعداد   می/  137 5 کروکولن الکترون به این کره بدهیم بعد از تعادل بار سطح خارجی و داخلی کره به ترتیب چند می  10

e)خواهد شد؟  / c)
−=  191 6 10 

 ، صفر  12−  (2 12−( صفر ،  1
3)  −6   ،−12 4)  +12   ،−18 

 

   

 

 1پاسخ: گزینه  

 اجسام نارسانا 
 الکتریسیته و گرما باشند. شود عایق اجسام نارسانا الکترون آزاد ندارند، و همین باعث می

 ماند و بقیه سطح نارسانا باردار نخواهد شد. اگر به یک نارسانا بار خالص بدهیم، بار داده شده در نقطه تماس باقی می  - 
 
 
 
 
 
 
 

 اجسام رسانا 
 شود هادی الکتریسیته و گرما باشند. اجسام رسانا الکترون آزاد دارند، و همین باعث می

 رسانا بار خالص بدهیم: اگر به یک  - 
 شود.بار داده شده به جسم رسانا در کل سطح خارجی رسانا پخش می  - 1
 داخل رسانا بار خالص وجود ندارد. )میدان الکتریکی هم نداریم.(  - 2
 بعد از تعادل، پتانسیل تمامی نقاط سطح رسانا برابر خواهد شد. )سطح رسانا هم پتانسیل است.(  - 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تراکم بار )چگالی سطحی( در نقاط نوک تیز بیشتر خواهد شد.  - 4

                                     

A

C B

A B C

A B C

q

V V V

E , E E

=

  

= =

= 

0

0

 

 
 
 
 
 

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

 10درجه از  8 5 5 یازدهم  لکتریسیتۀ ساکن ا   متوسط 
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 رسانای خنثی در میدان الکتریکی 

 
 
 
 
 
 
 
 

شود. میدان القایی به وجود آمده درون رسانا میدان  های رسانا خالف جهت میدان حرکت کرده و اثر القا در رسانا مشاهده می الکترون در اثر نیروی الکتریکی 
 کند. خارجی را خنثی می 

 
 
 
 
 
 
 

 میدان خالص درون رسانا صفر شده است.
 اند. خطوط میدان بر سطوح رسانا عمود شده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شوند تا اثر میدان خارجی درون رسانا از بین برود و میدان خالص درون رسانا صفر شود.های آزاد طوری در سطح جسم پخش می الکترون 
 همه نقاط رسانا پتانسیل یکسانی دارند. )رسانا در تعادل الکترواستاتیکی است.( 

 پتانسیل است. سطح جسم رسانا یک سطح هم 
 بر این سطح است. میدان روی سطح رسانا عمود 

شود. و چون میدان بر سطح رسانا عمود است، کار نیروی چون میدان داخل رسانا صفر است کار نیروی الکتریکی در هر جابجایی دلخواه در درون رسانا صفر می 
 جایی در سطح رسانا، صفر است. الکتریکی در هر گونه جابه 

 

                                 C B AV V V= = 
 
 
 
 
 
 

 آزمایش فاراده 
 ظرف رسانای بدون باری با درپوش فلزی را در نظر بگیرید که روی سطح نارسانایی قرار دارد.  - 1
 کنیم. یک گوی فلزی باردار را بدون تماس با ظرف وارد ظرف می  - 2
)سطح داخلی ظرف( و بار همنام با آن در دورترین فاصله ممکن )سطح خارجی ظرف(  در ظرف القای بار صورت گرفته و بار ناهمنام با کره در نزدیکترین فاصله  - 

 گیرند. قرار می 
 دهیم. گوی فلزی را با کف ظرف تماس می   - 3
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 شود.( شود )چون ظرف سطح بسته نیست و گلوله جزئی از سطح خارجی محسوب میبار گلوله بین ظرف و گلوله تقسیم می  - 
 بندیم. می درپوش فلزی ظرف را  - 4
شود و بار گلوله صفر شود تمام بار گلوله و سطح آن به سطح خارجی ظرف منتقل می با بستن درپوش فلزی چون گلوله جزئی از سطح داخلی ظرف محسوب می  - 

 خواهد شد. 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ه خنثی است. وقتی به کره در حالت اول در اثر القا بار سطح داخلی منفی و بار سطح خارجی مثبت شده است ولی در مجموع بار کر  137 5 الکترون    10

 بدهیم.

q ne q / /

q c q c

−

−

= − → = −   

→ = −  → = − 

13 19

6

7 5 10 1 6 10

12 10 12
 

 گیرد پس: رود و داخل کره باری قرار نمیبار خالص داده شده به سطح خارجی کره می
q c= − 12 بار سطح داخلی 

q ( c) ( c)= +  + −  =12 12  بار سطح خارجی 0

 
 8برابر  V2و    V1یابد. اگر مجموع  افزایش می  c10رسانیم و بار ذخیره شده در خازن  می  V2به    V1اختالف پتانسیل دو سر یک خازن تخت را از    -234

V)ولت باشد   V V)+ =1 2  ، انرژی ذخیره شده در خازن چند میکروژول تغییر کرده است؟8
 های مسأله کافی نیست. داده (4 320  (3  80(2 40  (1

 1پاسخ: گزینه  

 بگیرید فقط دقت کنید که:  خواهیم تغییرات یک کمیت را بدست آوریم ابتدا فرمول مناسب را نوشته سپس از دو طرف فرمول هایی که می در تست 
 شود جواب صفر خواهد شد یعنی نیازی به نوشتن اعداد ثابت نیست. گرفته می  وقتی از اعداد ثابت   - 1
 خارج کرد و پشت آن نوشت.  توان از  ضرایب ثابت را می  - 2

 شود؟ اگر اختالف پتانسیل دو سر یک خازن را تغییر دهیم تغییرات بار خازن چگونه محاسبه می -1مثال 
 

c
q cv (q) (cv) q c v= →  =  ⎯⎯⎯→ =  

 اگر فقط مساحت صفحات خازن را تغییر دهیم:  -2مثال 

K A K
C C A

d d

 
= ⎯⎯⎯⎯⎯→ = 0 0 

  صفحات خازن را تغییر دهیم.اگر فقط فاصله بین   -3مثال 

A
C K C K A ( )

d d

C K A( )
d d

=  ⎯⎯⎯⎯⎯→ =  

→  =  −

0 0

0
2 1

1

1 1
 

 اگر با ثابت نگه داشتن ظرفیت خازن، بار ذخیره شده در خازن را تغییر دهیم:  -4مثال 

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

 10درجه از  7 5 9 یازدهم  لکتریسیته ساکن    سخت

 ثابت 

ثابت K 0 و   Aو 

ثابت K 0 و   Aو 
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q
u u q

c c

u (q q )
c

= ⎯⎯⎯→ = 

→  = −

2
2

2 2
2 1

1
2 2

1
2

 

 

c

v,q

c

q
c

v

q q
c c

v v

u cv u c v

u c(v v )

q
u (v v )

v

q
u (v v )(v v )

v v

u q (v v )

u u J


=



= ⎯⎯⎯→ =



= ⎯⎯⎯→ = 

→  = − ⎯⎯⎯→


 = −




→  =  − +

−

→  =   +

→  =   →  = 

2 2

2 2
2 1

2 2
2 1

2 1 2 1
2 1

2 1

1 1
2 2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
10 8 40

2

 

 

برابر کنیم چه اتفاقی رخ    8در فضای بین صفحات یک خازن، ساکن و در حال تعادل قرار دارد. اگر فاصله صفحات خازن را  qدر شکل مقابل بار    -235
 دهد؟ می
 کند. به سمت باال حرکت می q( بار  1
   کند.به سمت پایین حرکت می q( بار  2
12/( انرژی ذخیره شده در خازن  3  یابد.درصد کاهش می 5
12/( انرژی ذخیره شده در خازن  4  . یابددرصد افزایش می 5

 
 

  

 2پاسخ: گزینه  

 درسنامه 
 نکته 

 ماند.اگر در حالتی که یک خازن به مولد وصل است در ساختمان آن تغییر ایجاد کنیم اختالف پتانسیل دو سر خازن ثابت می 
توانیم تغییر دهیم پس تا زمانی که خازن به  نمیدانیم که اختالف پتانسیل دو سر خازن با نیروی محرکۀ باتری برابر است و چون نیروی محرکۀ باتری را هرگز می 

 کند. باتری وصل است اختالف پتانسیل دو سر آن تغییر نمی 

Vثابت  =  = 

  کنند: ماند و بقیه عوامل با نسبت زیر تغییر می در این حالت اختالف پتانسیل دو سر خازن ثابت می 

V u q c

u q cu q c

=
→ = =

 

2 2 2

1 1 1
 

 ایم: در شکل زیر فاصلۀ صفحات خازن را افزایش داده  - مثال
 
 
 
 
 

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

 10درجه از  6 5 7 یازدهم  لکتریسیته ساکن ا v  متوسط 

c  ثابت 

 ثابت 
 متغیر

 باتری خازن 

 ثابت 

 ثابت 
uوv متغیر   



 

168 

12| مرحله  تجربیهای کنکوریآزمون همه دروس |   فیزیک   

 . ارسال کنید 20008585را به سامانه  20عدد ، نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز داریددر صورتی که برای ثبت 

 
 

 یابد. ماند و ظرفیت خازن کاهش می اختالف پتانسیل دو سر خازن که برابر با نیروی محرکۀ باتری است ثابت می 

K A
C

d


 =



0 

q   یابد. بار ذخیره شده در خازن کاهش می  C V =  

u               یابد.  انرژی ذخیره شده در خازن کاهش می  CV =  21
2

   

                  یابد. میدان الکتریکی خازن کاهش می 
V

E
d

 =


 

 نکته 
 ماند. بار ذخیره شده در خازن ثابت می اگر در ساختمان خازنی که از مولد جدا شده است تغییر ایجاد کنیم 

   کنند.ماند و بقیه عوامل با نسبت زیر تغییر می در این حالت بار ذخیره شده در خازن ثابت می

q
u v c

u v cu v
c

=


→ = =
 



2 2 1

1 1 2
1 

 داشت:  میخواه  م،یده  شیجدا شود و سپس فاصله صفحات خازن را افزا   یاز باتر  یخازن پس از مدت کیاگر ؛  ایمدر شکل زیر فاصلۀ صفحات خازن را افزایش داده  -مثال

 

 
 

   یابد.ماند و ظرفیت خازن کاهش میبار ذخیره شده در خازن ثابت می
K A

C
d


 =



0 

   یابد.  اختالف پتانسیل دو سر خازن افزایش می
q

V
C

 =


 

                   یابد. انرژی ذخیره شده در خازن افزایش می
q

u
C

 =


2

2
 

   ماند. میدان درون صفحات خازن ثابت باقی می
q

E
K A

=
0

 

کشد پس برای اینکه این بار در حال تعادل باشد باید نیروی الکتریکی به سمت باال وارد شده و آن را به سمت پایین میqبر بار   mgدانیم که نیروی می

 به آن وارد شود. 

EF mg= شرط تعادل 

 

 ماند: ثابت می  Vچون خازن به باتری وصل است پس هر تغییری در خازن ایجاد شود 
 

 

 

 

 

 

 

u u→ =2 1
1
8

 

 ثابت 

 ثابت 
 ثابت 

 

 ثابت 



 

169 

12| مرحله  تجربیهای کنکوریآزمون همه دروس |   فیزیک   

 . ارسال کنید 20008585را به سامانه  20عدد ، نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز داریددر صورتی که برای ثبت 

 
 

u u
u

/ %
u u

−


=  =  = −
1 1

1 1

1
8100 100 87  درصد تغییرات انرژی 5

87/پس انرژی خازن    یابد. درصد کاهش می  5

V
E

d
 =

1
8

 برابر

 یابد. میچون میدان کاهش یافته نیروی الکتریکی کاهش  

EF E q = 

Emgپس در حالت دوم   F    شده و بارq کند.به سمت پایین حرکت می 

 

های زمانی زیر، جریان متوسط عبوری از رسانا  نمودار بار عبوری از یک مقطع رسانا برحسب زمان، یک سهمی به شکل زیر است. در چه تعداد از بازه  -236
 صفر است؟ 

الف(  s , s1 5
ب(    / s , / s0 5 3 5

 

پ(  / s , / s1 5 2 5
ت(    / s , / s0 6 3 4

 

 ( یک 1
 ( دو2
 ( سه 3
 ( چهار 4
 
 

 3پاسخ: گزینه  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  5 6 7 یازدهم  بار شارشی   متوسط   

خطی که این دو نقطه  صورت، شیب پاره روی هم باشند، باید میانگین طول این دو نقطه، با طول رأس سهمی برابر باشد که در ایندر سهمی اگر دو نقطه روبه

 کند، صفر خواهد شد.  را به هم وصل می

qدر نمودار   t− زمانی مربوط به این دو    ۀکند، برابر با جریان الکتریکی متوسط رسانا است که در بازهم وصل میخطی که دو نقطه از نمودار را به  ، شیب پاره

 نقطه، از رسانا عبور کرده است.  

)حاال کافیست نقاط ابتدا و انتهای هر بازه را میانگین بگیریم، اگر با طول رأس سهمی  )t s= ریان الکتریکی متوسط، صفر  گاه در آن بازه، جبرابر بود، آن  2

 شود.  می

 

غلط   s , s : s
+

=
1 5

1 5 3
2

 )الف   

درست   
/ /

/ s , / s : s
+

=
0 5 3 5

0 5 3 5 2
2

 )ب  

درست   
/ /

/ s , / s : s
+

=
1 5 2 5

1 5 2 5 2
2

 )پ  

درست   
/ /

/ s , / s : s
+

=
0 6 3 4

0 6 3 4 2
2

 )ت  

 

 

 

 

t (s)

q (c)

2
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 است؟  نادرستهای زیر در مورد آن دهد. چه تعداد از عبارتها را در یک سیم فلزی نشان میشکل زیر حرکت زیگزاگ الکترون  -237

 کنند. ها حرکت میجهت ۀها با تندی بسیار زیادی موسوم به تندی حد در همالف( الکترون

 هاست.  ب( جهت جریان الکتریکی در جهت سرعت سوق الکترون

mسرعت سوق در فلزات در حدود   ۀج( انداز

s

 است.  610

   1( 2 ( صفر 1
3 )2 4 )3 
 

 4پاسخ: گزینه  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  6 1 4 یازدهم  جریان الکتریکی    ساده   

کنند. برای داشتن جریان الکتریکی باید یک شارش خالص  بارهای متحرک، جریان ایجاد نمی   ۀجریان الکتریکی ناشی از شارش بارهای متحرک است، ولی هم

m  ۀهایی از مرتبهای آزاد در طول این سیم با تندی بار از یک سطح مقطع معیّن داشته باشیم. به این منظور سیمی فلزی را در نظر بگیرید. الکترون 

s

610  

هاست. بنابراین، هیچ شارش خالص باری از مقطعی معیّن نداریم )شکل الف(. ولی اگر این سیم جهت  ۀای در همطور کاتوره اند، ولی این حرکت بهدر حرکت

های آزاد در سیم و  شود و باعث حرکت الکترون را در مداری الکتریکی قرار دهیم، اختالف پتانسیلی در دو سر مسیر و میدانی الکتریکی درون آن ایجاد می 

دهند و با سرعتی  ای خود را کمی تغییر میها حرکت کاتورهشود، الکترون در واقع وقتی میدان الکتریکی درون فلز ایجاد میشود )شکل ب(.  ایجاد جریان می

شود.  کنند که این موجب برقراری جریان الکتریکی در رسانا میای سوق پیدا می طور بسیار آهستهمتوسط موسوم به سرعت سوق در خالف جهت میدان به  

mبزرگی    ۀهای مسی از مرتبعت سوق در یک رسانای فلزی بسیار کم و مثالً در سیم سر  ۀانداز

s

mیا    510−

s

است. توجه کنید که جهت قراردادی    410−

 هاست.  ، برخالف جهت سرعت سوق الکترون Iجریان الکتریکی  

A

(الف)
 

A

(ب)

A

+  

 
 مطابق توضیحات فوق، هرسه عبارت نادرست هستند.  

 تجربی طرح شده است.    ۀدر فصل دوم کتاب درس فیزیک یازدهم رشت  7-2این سؤال براساس شکل  
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/و جرم   m25نمودار تغییرات اختالف پتانسیل دو سر یک سیم فلزی به طول   -238 kg0 و جریان الکتریکی گذرنده از آن مطابق شکل است. باتوجه به   25
 هستند.(  SIرحسب واحدهای  باشد؟ )مقادیر داخل جدول بشده یک از فلزات زیر ممکن است ساخته جدول زیر، این سیم از کدام

 

 

 

 

 
 Bیا   D 4  )Aیا   B 3  )A( فقط  C 2( فقط  1

 3پاسخ: گزینه  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  4 8 8 یازدهم  جریان الکتریکی    متوسط   

 درسنامه:  
 صورت زیر است: ( مطابق قانون اهم، رابطۀ ولتاژ و جریان یک مقاومت به 1

V RI= 
 Vاختالف پتانسیل با یکای ولت: 
 Iجریان الکتریکی با یکای آمپر: 

 Rمقاومت الکتریکی با یکای اهم: 
 صورت یک خط صعودی است. ( مطابق قانون اهم، نمودار تغییرات ولتاژ یک مقاومت برحسب جریان الکتریکی آن مطابق شکل زیر به 2

شیب

V

I

R= شیب

I

V

R
=

1

 

 مثال:  

 شود؟  وصل کنیم، جریان آن چند آمپر می V20نمودار تغییرات ولتاژ یک مقاومت برحسب جریان آن مطابق شکل است. اگر این مقاومت را به ولتاژ  

 

 

 

 

 کنیم: مقاومت را محاسبه می ۀابتدا انداز 

V
R

I
= = = 

18
6

3
 

 ، جریان الکتریکی برابر است با:  V20در ادامه با وصل کردن مقاومت به ولتاژ  

V RI I I A=  =  = =
20 10

20 6
6 3

 

توانیم از  های ساختمانی و دمای آن وابسته است و ربطی به ولتاژ و جریان آن ندارد. مقدار مقاومت یک سیم را می ( مقدار مقاومت الکتریکی یک سیم به ویژگی3

Lدست آوریم:                                                              رابطۀ زیر به 
R

A
=       

( )v v

( )I A
3

18

( )v v

( )I A
0/75

1/5
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 Rمقدار مقاومت الکتریکی با یکای اهم: 

 متر(:  مقاومت ویژه با یکای )اهم  

 Lطول سیم با یکای متر:  

 Aسطح مقطع سیم با یکای مترمربع:  

 مثال:   

/مقاومت یک سیم مسی با شعاع مقطع   mm0  متر را محاسبه کنید.   50و طول  1

(/ m−=   81 8  ،مس 10 3 ) 

( )
L L

R /
A r

−

−

=  =  =   = 
 

8
2 24

50
1 8 10 30

3 10
 

 ۀ( باتوجه به رابط 4
L

R
A

= کنیم: صورت زیر عمل می مقاومت الکتریکی دو سیم به  ۀ، برای مقایس 

R L AL
R

A R L A


=   =  



2 2 2 1

1 1 1 2
 

 
 

A d R L d

R L d

  
⎯⎯⎯⎯→ =   

  

2
2

2 2 2 1

1 1 1 2
 

 مثال: 

 شود؟  برابر کند، مقاومت سیم چند اهم می  2است. اگر این سیم را از ابزاری عبور بدهیم تا بدون تغییر در جرم و حجم، طول آن را  10مقاومت یک سیم مسی  

برابر کردن طول سیم، سیم نازک شده و سطح مقطع آن   2با 
1
2

 شود. بنابراین داریم:  برابر می 

R L A RL
R R

A R L A
=  ⎯⎯→ =  =  =  =  = 2 2 1 2

2
1 1 2

2 2 4 4 40
10

 

صورت زیر عمل کنیم. دقت کنید که توانیم به شود. برای حل این سؤاالت می ( گاهی در سؤاالت مربوط به محاسبۀ مقاومت، از جرم و چگالی سیم هم استفاده می 5

 ایم تا با مقاومت ویژه اشتباه نشود.  نشان داده  چگالی را با 

L

A

 
m m m

: A
V AL L

 = =  =


 چگالی 

m
A

LL L
R R

A m

=
 =  ⎯⎯⎯⎯→ = 

2
 

 دست آوردن این رابطه در حل سؤال استفاده کنیم. به مثال زیر توجه کنید.  توانیم رابطۀ فوق را حفظ نکنیم و فقط از مراحل به البته می 

 مثال: 

 ایم. مقاومت این سیم چند اهم است؟  متر ساخته 10ای و توپر به طول گرم آهن، سیمی استوانه 200با 

 است.(  SIواحد   8000و   710−تیب  به تر )مقاومت ویژه و چگالی آهن

 مقاومت و جرم را حفظ باشیم:   ۀاگر رابط 

L
R /

m /

−=  =   = 
2 2

7 10
10 8000 0 4

0 2
 

 کنیم. های زیر حل می این سؤال را در گام

 

 قطر مقطع

 ثابت 
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 جریان:    –مقاومت سیم با استفاده از نمودار ولتاژ    ۀگام اول: محاسب

V /
R

I /
= = = 

1 5
2

0 75
 

L  ۀتوانیم از رابطکه طول و جرم سیم را داریم، میگام دوم: باتوجه به این 
R

m
= 

2
  ۀ تر در مورد این رابطه به درسناماستفاده کنیم. برای توضیحات بیش  

 فوق مراجعه کنید.  

(  SI  )در
L

R
m /

−  =   =     = 
2 2

425
2 8 10

0 25
 

−برابر    SIآن برحسب واحدهای    ۀضرب چگالی در مقاومت ویژ ای باشد که حاصل بنابراین جنس سیم باید به گونه  48 طبق    Dو   Aهای باشد. سیم10

 جدول داده شده دارای این خاصیت هستند.  

 شود؟ برابر شود، مقاومت آن چند برابر می  nطور یکنواخت، طول آن  اگر این سیم را آنقدر بکشیم تا به 

برابر شدن طول سیم، سطح مقطع آن  nپاسخ: با  
n

1
 شود، بنابراین داریم: برابر می  

 

شود. برابر می  R  ،n2مقاومت 
L

R
A

=   

 
 
 
 

 

 
های زیر صحیح یک از عبارتاند. کدامآل متصل شدهطول در یک مدار به یک باتری ایده جنس و همای توپر، هممطابق شکل، سه قطعه فلزی استوانه  -239

 است؟ 

V

A1

A2

A3

r

r

2



r

 

 گیرد.  ( اندازه می2برابر جریانی است که آمپرسنج ) 2گیرد،  ( اندازه می1الف( جریانی که آمپرسنج )

 تر است. باتری کم ۀدرصد از نیروی محرک  40گیرد، سنج اندازه میب( ولتاژی که ولت 

 ( است. 2تر از جریان آمپرسنج )درصد بیش 50گیرد، ( اندازه می3ج( جریانی که آمپرسنج )

 ( )الف(، )ب(، و )ج( 4  ( )ب( و )ج( 3  ( )الف( و )ب(  2  ( )الف( و )ج( 1

 2پاسخ: گزینه  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  2 6 6 یازدهم  جریان الکتریکی    متوسط   

صورت زیر رسم توان مدار را بهعکس دارد، بنابراین می  ۀها رابطها با مساحت مقطع آنمقاومت   ۀها یکسان است، اندازکه طول و جنس مقاومتباتوجه به این

باشد و عبارت )الف(  می x2برابر  I1باشد، جریان  xبر برا I2عکس دارد. پس اگر جریان  ۀهای موازی، جریان با مقاومت رابطکرد. دقت کنید در مقاومت 

 صحیح است.  

 

 

 برابر 

 برابر 
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V

R2

R
A1

A2

A3
R



I x=1 2

I3

I x2 =

 

)عبارت )ج( نادرست( 
I x

I I I x I I
I x

=
 = + =  =

=

1
3 1 2 3 2

2

2
3 3 

eq
eq

R R
R R R I

R R R R
R

   
= + =  = = =

+
3

2 5 3
52 3 5
3

 

:)عبارت )ب( صحیح(   V RI R
R


= =  =  = 3

3 3 60
5 5 100

 سنجعدد ولت 

 های )الف( و )ب( صحیح هستند. مطابق توضیحات فوق، عبارت

 

 
 

 کند؟ چند درصد و چگونه تغییر می Bو   A، مقاومت معادل بین نقاط kدر شکل زیر، با وصل کردن کلید    -240

 درصد کاهش  10( 1
 درصد افزایش  10( 2
 کاهش درصد  16( 3
 درصد افزایش  16( 4

 

 

 

 

 

 1پاسخ: گزینه  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  2 9 7 یازدهم  جریان الکتریکی    سخت  

 درسنامه: 
 های متوالی روابط زیر برقرار است. گوییم. در مقاومت ها سری یا متوالی می ( هنگامی که دو مقاومت پشت سر هم بسته شده باشند، به اتصال آن 1

V2I V1

R1 R2

+  +  

 

14

14

28

82412

16

A B

k
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eq

eq

eq

R R R

I I I

V V V

= +

= =

= +

1 2

1 2

1 2

 

 . تر است ها بزرگ های متوالی، مقاومت معادل از تک تک مقاومت ( در مقاومت 2
 ها رابطۀ مستقیم دارد.  آن  ۀها با انداز های متوالی ولتاژ و توان مقاومت ( در مقاومت 3

V2I V1

R1 R2

+  +  

 
V R

V R

P R

P R

=

=

2 2

1 1

2 2

1 1

 

های موازی روابط زیر برقرار  مت اند. در مقاوصورت موازی به هم متصل شده( هنگامی که دو سر دو مقاومت با سیم رسانا به هم متصل باشد، این دو مقاومت به4
 است. 

V2

Ieq

+  
R2

R1

V1+  
I1

I2 

eq
eq

eq

eq

R R
R

R R R R R

I I I

V V V

= +  =
+

= +

= =

1 2

1 2 1 2

1 2

1 2

1 1 1

 

 تر است.  های موازی کوچکهای موازی، مقاومت معادل از تک تک مقاومت ( در مقاومت 5
 عکس دارد.   ۀها رابطآن  ۀها با انداز های موازی، جریان و توان مقاومت ( در مقاومت 6

V2

Ieq

+  
R2

R1

V1+  
I1

I2 
I R

I R

P R

P R

=

=

2 1

1 2

2 1

1 2

 

خارج شده است. به مثال زیر توجه  Bوارد شده است و یک سیم از نقطۀ  Aبه این معنی است که یک سیم به نقطۀ   Bو  A( مقاومت معادل بین دو نقطۀ  7
 کنید.  
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 مثال: 

 را محاسبه کنید.   Cو  Aو مقاومت معادل بین نقاط   Bو   Aدر شکل مقابل مقاومت معادل بین نقاط  

 

 

 

 

 

 

 

 کنیم.  را محاسبه می Bو  Aابتدا مقاومت معادل بین  

 

 

 

 

 

 

 

 

 موازی است، بنابراین داریم: 6ها با مقاومت  باهم متوالی هستند و حاصل آن 4و  2های  در این حالت مقاومت

ABR


= = = 
+

6 6 36
3

6 6 12
 

 کنیم.  را محاسبه می Cو  Aحال مقاومت معادل بین  

 

 

 

 

 

 

 موازی است.  4ها با مقاومت  متوالی هستند و حاصل آن 6و  2های  در این حالت مقاومت

ACR


= = = 
+

8 4 32 8
8 4 12 3

 

 

 مثال: 

 شود؟  ببندیم، جریان خروجی از آن چند آمپر می Cو  Aو بار دیگر بین   Bو   Aولتی را یک بار بین   24در مثال قبل، اگر یک باتری آرمانی 

 است و داریم:   3بسته شود، مقاومت   Bو   Aاگر باتری بین  

AB

I A
R


= = =1

24
8

3
 

بسته شود، مقاومت   Cو   Aاگر باتری بین  
8
3

 است و داریم:   

AC

I A
R


= = =2

24
9

8
3

 

و   12های  کنیم. دقت کنید که دو سر مقاومت یک بار در حالت قطع بودن کلید و بار دیگری در حالت وصل بودن کلید محاسبه می   مقاومت معادل را

24   باشند.  به هم وصل است و این دو مقاومت موازی می 
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 کلید باز:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eqR = + = 6 14 20 

 

ها دقیقاً مشابه با حالت  سازی مقاومت اول ساده ۀشود. دقت کنید که مرحلشود و از مدار حذف میاتصال کوتاه می 16کلید بسته: در این حالت مقاومت  

 قبل است.  
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eq

eq

eq

R

R

R

 = + = 


 = =

4 14 18

18 90
20 100

 

 یابد.  درصد کاهش می  10بنابراین با بستن کلید، مقاومت معادل  

 گیریم؟  ای می را به یک باتری متصل کنیم و توان خروجی از باتری در حالت باز و بستۀ کلید برابر باشد، چه نتیجه BوAاگر دو سر

rگاه مقاومت درونی باتری برابر  ، توان خروجی از باتری یکسان باشد، آن R2و R1پاسخ: اگر به ازای دو مقاومت  R R= 1  باشد، بنابراین داریم: می 2

r R R= =  = = 1 2 20 18 360 6 10 

 

(، در هر  1کنیم. اگر در مدار شکل )( به اختالف پتانسیل ثابتی وصل می2صورت شکل ) ( و بار دیگر به1صورت شکل )چهار مقاومت مشابه را یک بار به  -241
10/ساعت    شود؟  ( در هر دقیقه چند ژول انرژی تلف می2کیلوژول انرژی تلف شود، در مدار شکل )  8

 

 

 

1 )450 2 )405 3 )192 4 )96 

 4پاسخ: گزینه  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  2 6 8 یازدهم  جریان الکتریکی    ساده   

 درسنامه:  
 ضرب اختالف پتانسیل در جریان آن وسیله است.   ( توان الکتریکی هر وسیلۀ الکتریکی برابر حاصل 1

P VI= 

V  ۀ( برای یک مقاومت اهمی باتوجه به رابط2 RI=  .توان مقاومت از روابط زیر قابل محاسبه است ، 

P VI

P RI

V
P

R

=

=

=

2

2

 توان مصرفی مقاومت    

 های زیر است. ( نمودار توان مصرفی در یک مقاومت برحسب ولتاژ و جریان آن مطابق شکل 3

24

(1)شکل 

24

(2)شکل 
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V

P

سهمی

I

P

سهمی

 
 ها را محاسبه کرد.  توان انرژی مصرفی در مقاومت ( با ضرب کردن توان الکتریکی در زمان می 4

U VIt

U RI t

V
U t

R

=

=

=

2

2

  U Pt= 

U  ۀ( در استفاده از رابط5 Pt= آید و اگر توان برحسب کیلووات و دست می، اگر توان برحسب وات و زمان برحسب ثانیه جایگزین شود، انرژی برحسب ژول به
 آید.  دست می زمان برحسب ساعت جایگزین شود، انرژی برحسب کیلووات ساعت به 

/( کیلووات ساعت معادل  6  63 6  ژول است.   10

kw h / J   61 3 6 10 

 مثال: 

 شود؟  روز چند کیلووات ساعت انرژی در این وسیله مصرف میولت متصل شده است. در هر شبانه 100به اختالف پتانسیل  50برقی با مقاومت الکتریکی    ۀیک وسیل

 توان برحسب کیلووات:   ۀگام اول: محاسب

V
P w / kw

R
= = = =

2 2100
200 0 2

50
 

 روز:  انرژی در هر شبانه ۀمحاسبگام دوم: 

U Pt / / kw h= =  = 0 2 24 4 8 

 کنیم.ها به نکات زیر توجه میجریان ۀکنیم. در مقایس ها را باهم مقایسه میهای یک مدار، ابتدا جریان آنتوان مصرفی در مقاومت ۀ( برای مقایس 7

 های متوالی باهم برابر است.  الف( جریان مقاومت

 عکس دارد.   ۀمقاومت رابط  ۀهای موازی با اندازب( جریان مقاومت

 آوریم.  دست میبه xها را برحسب  گیریم و جریان سایر قسمتدر نظر می xهای مدار را برابر  ها، جریان یکی از شاخهجریان ۀ ج( برای مقایس

 به حل این تست بپردازیم، چند تمرین زیر را حل کنیم.    که تر شود، بهتر است قبل از این باال واضح   ۀ که نکت برای آن 

 (: 1تمرین )
 دست آورید.  به xها را برحسب باشد، جریان سایر مقاومت  xبرابر   3در مدار زیر اگر جریان مقاومت  

3

I1

x

9

6

I2

 
 توان نوشت: مقاومت رابطۀ عکس دارد، بنابراین می  ۀهای موازی، جریان با انداز طور که یاد گرفتیم در مقاومت همان

I x
I

x
=  =  =1

1
3 3
6 6 2

 

 است، بنابراین داریم:   6و   3های های مقاومت برابر مجموع جریان  9همچنین جریان مقاومت  

x x
I x= + =2

3
2 2

 

 
 (:  2تمرین )

 دست آورید.  به xها را برحسب باشد، جریان سایر مقاومت  xبرابر  6در مدار زیر، اگر جریان مقاومت  

 6جریان مقاومت  

 3جریان مقاومت  
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 باهم موازی هستند، بنابراین داریم:  R4و   R3های مقاومت 

I R I
I x

I R x
=  =  =3 4 3

3
4 3

6
2

3
 

 توان نوشت: است، بنابراین می  I4و I3برابر مجموع  I2جریان 

I I I x x x= + = + =2 3 4 2 3 

موازی هستند و    R4و    R3های  کنیم. مقاومت تری در پیش داریم. برای این کار ابتدا سمت راست مدار را ساده می راه سخت   I1دست آوردن جریان  برای به 

 متوالی است، بنابراین داریم:  R2ها با  حاصل آن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دست آوریم. به xرا هم برحسب  I1توانیم جریان  موازی هستند، می  R5و   R1های در نهایت چون مقاومت 

I R I
I x

I R x
=  =  =1 5 1

1
5 1

5 3
3 20 4

 

Pتوانیم به راحتی و با استفاده از رابطۀ  ها، میهای مدار را مقایسه کنیم. پس از مقایسۀ جریان ( در قسمت قبل یاد گرفتیم که چگونه جریان مقاومت 8 RI= 2  ،
 ها را هم با یکدیگر مقایسه کنیم. توان مقاومت 

P R I
P RI

P R I

 
=  =  

 

2
2 2 2 2

1 1 1
 

 کنیم.را در هردو شکل محاسبه میابتدا مقاومت معادل  

(1)شکل  (2)شکل 

R

R

R

R

R

R

R R

 

      eq
R

R R R R= + + =
2

5
2 2

   eq
R

R R R= + =
1

4
3 3

 

 توان نوشت:  انرژی مصرفی در دو شکل می  ۀبرای مقایس
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U Pt
U V R tV

U tV R U V R tP
R

R
U

R

U J

=
     

 =  =        
     =



 =   =



 = =



22
2 2 1 22
1 1 2 1

2

2

4
60 831

510800 3600 15 60
2

8 10800
96

15 60

 

 تجربی طرح شده است.    ۀفیزیک یازدهم رشتدر انتهای فصل دوم کتاب درسی    19این تست براساس تمرین  

 
 گیرند؟  آل به ترتیب از راست به چپ چند آمپر و چند ولت را اندازه میسنج ایدهدر مدار زیر، توان خروجی از باتری بیشینه است. آمپرسنج و ولت   -242

 

1 )2 ،15 
2 )2 ،12 
3 )3 ،15 
4 )3 ،12 

 

 

 1پاسخ: گزینه  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  4 9 9 یازدهم  جریان الکتریکی    سخت  

 درسنامه:  
 صورت زیر است.  به Rهای مدار است، برحسب مقاومت زیر، نمودار توان خروجی باتری که برابر توان مصرفی در مقاومت  ۀ( در مدار تک حلق 1

R
, r

R

Pباتری

r

صعودی

نزولی
r


2

4

 
)تر از مقاومت درونی باتری است ( مطابق نمودار فوق، هنگامی که مقاومت معادل مدار بزرگ 2 )R r  نمودار توان خروجی نزولی است. این نکته به این معنی ،

 یابد. است که با افزایش مقاومت معادل مدار، توان خروجی از باتری کاهش می 

)تر از مقاومت درونی باتری است  امی که مقاومت معادل مدار کوچک( مطابق نمودار فوق، هنگ3 )R r  نمودار توان خروجی صعودی است. این نکته به این ،

 یابد.  معنی است که با افزایش مقاومت معادل مدار، توان خروجی از باتری افزایش می 

Rتوان خروجی از باتری هنگامی بیشینه است که  بینید، طور که در نمودار توان خروجی می( همان 4 r=   باشد. در این حالت توان خروجی از باتری برابر
r

2

4
 

 باشد. می 

 است، یعنی:  R2و  R1های هندسی مقاومت  ۀشد، مقاومت درونی باتری واسط ، توان خروجی باتری یکسان باR2و  R1( اگر به ازای دو مقاومت 5

R R r = 2
1  یکسان باشد.   R2و   R1اگر توان خروجی از باتری با اتصال به   2

 

R R r = 2
1  .  یکسان باشد R2و   R1اگر توان خروجی از باتری با اتصال به   2

 

A

V

/ 1 5

/ 1 5 / 1 5
3 3

1
R1 R2

r = 6

V = 36
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 مثال:  

 باشد، توان خروجی از باتری یکسان است. مقاومت درونی باتری چند اهم است؟   11یا   4برابر   Rدر مدار زیر اگر مقاومت  

R
, r

5

 
Rاگر   = 4   باشد، مقاومت معادل مدار برابرR = 1 Rشود و اگر  می 9 = 11 د، مقاومت معادل مدار برابر  باشR = 2  باال داریم:    ۀشود. مطابق نکتمی 16

R R r r r=   =  = 2 2
1 2 9 16 12 

 شود این نمودار را هم به خاطر بسپارید.  صورت یک سهمی است و توصیه می ( نمودار توان خروجی از یک باتری برحسب جریان عبوری از آن، به 6
 

P I rI=  − 2 
       

I
r

:

P
r


=





=

2

2

4

 رأس سهمی  

 

شود که جریان آن برابر بینید، توان خروجی از یک باتری زمانی بیشینه می می طور که در نمودار باال ( همان 7
r



2
طور که در باشد. مقدار این توان بیشینه، همان 

نکات قبلی دیدیم برابر  
r

2

4
 است.  

توان نتیجه گرفت که مجموع این دو جریان برابر  تلف، توان خروجی از باتری یکسان باشد، می ( باتوجه به تقارن سهمی حول رأس آن، اگر به ازای دو جریان مخ8

r


 است. به شکل زیر دقت کنید.  

I

Pخروجی

r


2

4

r



2 r

I2I1

 
I I+

= 1 2
2

Iو   I1میانگین  
r


= 22

 

I I
r


 + =1 2 

 انتخاب شده است دقت کنید.   1400در نهایت به مثال زیر که از کنکور 

 

 

 

 

 

 

I

Pخروجی
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 مثال: 

 دهد؟  دهد، آمپرسنج چند آمپر را نشان میسنج عدد صفر را نشان مییکسان است. در حالتی که ولت A5و  A3های  در مدار زیر، توان خروجی باتری به ازای جریان

R

A

V

r


 
 برای پاسخ دادن به این سؤال، کافی است دو گام زیر را طی کنیم.  

برابر   I2و   I1، توان خروجی باتری یکسان باشد، مجموع  I2و  I1دانیم اگر به ازای دو جریان  گام اول: مطابق نکات فوق، می
r


 ن نوشت:  توااست، بنابراین می 

E
I I

r r


= +  = + =1 2 3 5 8 

maxIدهد، باتری اتصال کوتاه شده و جریان آن برابر  سنج عدد صفر را نشان میگام دوم: هنگامی که ولت
r


 باشد. می A8دانیم برابر  است که می =

در نظر بگیریم. چون توان خروجی از باتری    Rصورت یک مقاومت  ها را بهتوانیم آن متوالی هستند، بنابراین می   R2و   R1های  ابتدا دقت کنید که مقاومت 

 توان نوشت:  بیشینه است، مقاومت معادل مدار برابر مقاومت درونی باتری است، بنابراین می

A

V

/ 1 5

/ 1 5 / 1 5
3 3

1

r = 6

V = 36

R

متوالی

متوالی

+ = 3 3 6

/ /+ = 1 5 1 5 3

 

A

V

/ 1 5

1

r = 6

V = 36

R موازی /

/


= 

+

3 1 5
1

3 1 5

6
3

موازی

R

R+

6

6



 

eq

eq

R r

R
R

R

R R
R

R R

= = 

= + +
+

⎯⎯⎯⎯⎯→ = + +  =  = 
+ +

6

6
1 1

6

6 6
6 1 1 4 12

6 6

 

 دست آوریم.  سنج را بهتوانیم جریان مدار، جریان آمپرسنج و ولتاژ ولت دانیم، می را می  Rحال که مقاومت  
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tV I V= =5 tو              15 AI A I A
r


= = = → =  =

+

36 12
3 3 2

2 12 12 6
 

 کنیم.طرح شده است که در ادامه آن را بررسی می  97های کنکور سراسری ریاضی  این تست براساس یکی از تست 

 (:  97)تست کنکور سراسری ریاضی 

 برابر با چند آمپر است؟   Iچند اهم باشد تا توان خروجی از مولد بیشینه شود و در این حالت   Rدر مدار زیر، مقاومت  

 12( صفر و 1

4/و   3( 2 8 

 4و  4( 3

2/و   4( 4 4 

 3پاسخ: گزینه 

 

eqRکه توان خروجی باتری بیشینه شود کافی است  برای آن r=   :باشد، پس داریم 

eq
R r

eq

R
R R R

= = 
= + + ⎯⎯⎯⎯⎯→ = + +  = 

21 1 1 1 1 1 1 1
4

6 12 2 6 12
 

 

 

 برابر است با:   Iدر این حالت، جریان  

6

V = 24

r = 2

I x= 2tI

I x =


= 

+

12 4
3

12 4

 

t
eq

I A
r R


= = =

+ +

24
6

2 2
 

 

tI I I x x A

I x A

= +  =  =

 = =

3 6 2
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R6 12

I

V = 24
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 جریان این باتری به درستی رسم شده است؟   –نمودار توان خروجی برحسب جریان عبوری از یک باتری مطابق شکل است. در کدام گزینه نمودار ولتاژ    -243

 

 

 

 

 

 

1 )      2 )    

 

 

3)       4 ) 

 1پاسخ: گزینه  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  4 6 8 یازدهم  جریان الکتریکی    متوسط   

 درسنامه:  
 صورت زیر است:  جریان یک باتری مولد به  –( معادلۀ ولتاژ 1

rI=   Vباتری −
 برابر مقاومت درونی آن است.   rباتری و ۀبرابر نیروی محرک در رابطۀ فوق، 

=rI( مطابق رابطۀ  2   جریان یک باتری مولد مطابق شکل زیر است.  –، نمودار ولتاژ Vباتری −
 
 
 
 
 جریان باتری به نکات زیر توجه کنید:   –( در مورد نمودار ولتاژ 3

 الف( بیشینۀ ولتاژ باتری مولد برابر نیروی محرکۀ آن است.  
 ب( اندازۀ شیب نمودار برابر مقاومت درونی باتری است.  

و طول از مبدأ آن برابر   ج( عرض از مبدأ نمودار برابر  
r


 است.  

د( بیشینۀ جریان خروجی از باتری برابر 
r


 گوییم. است که به آن جریان اتصال کوتاه باتری می  

 

 

 

 

 

 

I (A)
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Iباتوجه به نمودار توان داده شده، توان خروجی از باتری به ازای دو جریان   A=1 Iو    2 A=2  یکسان است، بنابراین داریم:    4

I
I Ir

rI I
I

r


= + +

 = = =
+ =



  =

1 2

1 2

2 42
3

2 2 2

2

6

 

Iاز طرفی توان خروجی به ازای   A=1  توان نوشت:  است، پس می   W16برابر    2
P W

I A
I rI r

=

=
=  − ⎯⎯⎯⎯→ = −

162
2

16 2  Pخروجی 4

( )
r

r r r

r V

=
⎯⎯⎯→ = −  =

 =    =

6 16 2 6 4 16 8

2 12
 

 جریان باتری به شکل زیر است.    –بنابراین نمودار ولتاژ  

I (A)

V (V)

شیب r= − = −2

r


= 6

 =12

 
 باشد؟  وصل کنیم، توان خروجی از باتری چه کسری از توان تولید شده در آن می  6اگر این باتری را به یک مقاومت  

Iشود و در نهایت توان در خود باتری تلف می  rI2کند، مقدار  را تولید می  Iپاسخ: باتری توان  rI −  شود، بنابراین داریم: از باتری خارج می  2

out out

in in

P PI rI rI r r R
( ) /

P I R r R r R r P

 − 
= = − = − = − =  = =

   + + +

2 6
1 1 1 0 75

8
 

 

 شود.  ............... می  L1را باال ببریم، نور المپ  R1شود و اگر دمای مقاومت فلزی  ............... می L2را باز کنیم، نور المپ  kدر مدار زیر، اگر کلید    -244

 کم  –( کم 1
 زیاد  –( کم 2
 کم  –( زیاد 3
 زیاد   –( زیاد 4
 
 

 3پاسخ: گزینه  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  7 2 8 یازدهم  جریان الکتریکی    متوسط   

 درسنامه:  
ها  سنج شود و اثر این تغییرات بر مقادیر ولت کند یا کلیدی باز یا بسته می ها مقدار یک مقاومت تغییر میپردازیم که در آن در این درسنامه به بررسی سؤاالتی می 

 کنیم.  های زیر را طی  توانیم گام شود. برای حل این نوع از سؤاالت می ها از ما پرسیده می ها و یا نور المپ و آمپرسنج 
 کنیم مقاومت معادل مدار چگونه تغییر کرده است. ( تعیین می 1
 کند.  کنیم جریان خروجی از باتری چگونه تغییر می( باتوجه به نتیجۀ گام قبل، تعیین می 2
شود. برای تعیین های مدار مشخص می نج ها و آمپرس سنج ها و یا تغییرات اعداد برخی از ولت ( با مشخص شدن تغییرات جریان باتری، تغییر نور برخی از المپ 3

 کنیم.  ها ولتاژ باتری را بررسی می ها و آمپرسنج سنج های دیگر و مقادیر سایر ولت تغییرات نور المپ 
سنج و  ییرات اعداد ولت ها است و مثال دوم مربوط به تغکنیم. مثال اول مربوط به نور المپ طور کامل واضح شود، دو مثال زیر را حل می که روش باال به برای آن 

 آمپرسنج است.  
 

 رأس

 رأس

L3L2 R1

L1

, r

k
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 مثال: 

 کند؟  چگونه تغییر می L2و   L1های ، نور المپkدر مدار زیر با بستن کلید  

L1L2 L3

, r

k

 
 کنیم.  های زیر را طی میبرای حل این سؤال گام

 یابد. شوند و در نتیجه مقاومت معادل مدار کاهش می، دو المپ باهم موازی میk: با بستن کلید  1گام 

 شود. هم زیاد می L1گذرد، با افزایش جریان، نور  می L1المپ  طور کامل از  شود. چون جریان باتری به: با کاهش مقاومت مدار، جریان خروجی از باتری زیاد می2گام 

توانیم تغییرات نور  بنابراین با کمک جریان نمی  تقسیم شود،  L3و    L2: جریان کل مدار زیاد شده است، ولی این جریان با بسته شدن کلید باید بین دو المپ  3گام  

 گیریم. را بررسی کنیم. برای این کار از تغییرات ولتاژ باتری در مدار کمک می L2المپ  

 

 

 

 

 صورت زیر خالصه کرد:  توان بهحل این مثال را میبا کاهش ولتاژ آن کم شده است. راه L2بنابراین نور المپ  

tپر نورتر   tR I L      kبستن کلید   1

Lvکم نورتر   L   
2 tIباتری2 v  

 : 2مثال 

 کند؟  گیرند چگونه تغییر میآل اندازه میسنج و آمپرسنج ایده، مقادیری که ولتR2مت  در مدار زیر با افزایش مقاو

R3


A

VR2

R1

r

 
 توان نوشت:  ه میص طور خالباتوجه به مثال قبل به

 
 

 

 
 

 گیرد. سنج اندازه میهمان ولتاژی است که ولت R3دقت کنید که ولتاژ دو سر مقاومت  

 کنیم. هریک از دو حالت را جداگانه بررسی می

L3L2 R1

L1

, r

k
tI

 
 

 : k( باز کردن کلید  1

t tR I       باز شدنk 
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=rI  ۀش جریان خروجی از باتری، طبق رابطبا کاه    L2و    L1های  که ولتاژ باتری برابر مجموع ولتاژ المپ شود. باتوجه به این ، ولتاژ باتری زیاد می vباتری−

 است، داریم:  

 

 

 شود.  ، نور آن زیاد میL2با افزایش یافتن ولتاژ المپ  

شود و در نتیجه مقاومت معادل مدار هم افزایش  : با افزایش دمای این مقاومت، مقدار مقاومت الکتریکی آن زیاد میR1ی  ( افزایش دمای مقاومت فلز2

 کاهش خواهد یافت.    L1شود و نور المپ  است کم می  L1یابد، بنابراین جریان خروجی از باتری که همان جریان المپ  می

 تجربی طرح شده است.   ۀدر انتهای فصل دوم کتاب درس فیزیک یازدهم رشت  24این سؤال براساس تمرین  

 
 

 های زیر الزاماً درست است؟  دهیم تا دمای آن به تدریج افزایش یابد. چه تعداد از عبارتحرارت می R1در مدار زیر به مقاومت فلزی    -245

 یابد. یش می، مقاومت معادل مدار افزاR1الف( با افزایش دمای 

 یابد. ، جریان خروجی از باتری کاهش میR1ب( با افزایش دمای  

 شود. کم می R2، توان مصرفی در مقاومت  R1ج( با افزایش دمای 

 یابد.  ، توان خروجی از باتری افزایش می R1د( با افزایش دمای 

1 )1 2 )2    
3 )3 4 )4 
 

 

 3پاسخ: گزینه  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  6 6 10 یازدهم  جریان الکتریکی    متوسط   

یابد و در نتیجه جریان مدار کم خواهد شد.  شود، بنابراین مقاومت معادل مدار هم افزایش می ، مقدار این مقاومت زیاد میR1با افزایش دمای مقاومت فلزی  

های  حات، عبارتشود و در نتیجه توان مصرفی در این مقاومت کاهش خواهد یافت. باتوجه به این توضیهم کم می  R2با کاهش جریان مدار، جریان مقاومت  

پردازیم. شکل زیر نمودار تغییرات توان خروجی از باتری را برحسب مقاومت معادل  )الف(، )ب( و )ج( حتماً درست هستند. در ادامه به بررسی عبارت )د( می 

دی است و با افزایش مقاومت معادل، توان  تر باشد، نمودار صعوبینید، اگر مقاومت معادل مدار از مقاومت درونی باتری کمطور که میدهد. هماننشان می 

تر از مقاومت درونی باتری باشد، نمودار نزولی است و در نتیجه با افزایش مقاومت معادل،  شود. همچنین اگر مقاومت معادل بیش خروجی از باتری زیاد می

 یابد.  توان خروجی از باتری کاهش می 

R

Pباتری

r

صعودی

نزولی
r


2

4

 
تر از مقاومت درونی باتری باشد. بنابراین عبارت )د( ممکن  تر یا بیشدانیم، مقاومت معادل مدار ممکن است کمرا نمی  R1ه مقدار مقاومت کباتوجه به این 

 است درست باشد یا ممکن است نادرست باشد.  

 بینیم. حل آن را باهم میدر ادامه تست کنکور و راه طرح شده است که    96های کنکور سراسری سال  این تست براساس یکی از تست 

 

 

 

 

 

R = 2 2

r = 6

V =12

R1
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 (: 96)تست کنکور ریاضی 

 کنند؟  ه تغییر میو توان خروجی مولد به ترتیب چگون R1برود، توان مصرفی مقاومت   Bبه   A  ۀرئوستا از نقط ۀ در مدار زیر، وقتی لغزند

R = 2 6

r = 2



R1

A B

 
Rیابد. دقت کنید که چون  مقاومت مدار افزایش می  Bرئوستا به    ۀحل: با بردن لغزندراه = 1 تر است بنابراین با افزایش مقاومت  از مقاومت درونی باتری بزرگ  6

 یابد.  مدار، توان خروجی مولد کاهش می

 توان نوشت:  می R1در مورد توان مصرفی در مقاومت  
 
 

  ۀ ، طبق رابطR1با افزایش مقاومت  
v

P
R

=
2

 یابد.  افزایش می R1، توان مصرفی در مقاومت  

 

Nدر شکل زیر، میدان الکتریکی یکنواختی به بزرگی    -246

C

که درون    Bو    A  ۀاختالف پتانسیل الکتریکی بین دو نقط  ۀدر صفحه برقرار است. انداز  510

 میدان الکتریکی هستند، چند کیلو ولت است؟  
1 )12 
2 )14 
3 )16 
4 )18 

 

 

 3پاسخ: گزینه  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  10 10 10 یازدهم  پتانسیل الکتریکی   سخت  

 نکته:   

Vقرار دارند، از رابطۀ    Eاندازۀ اختالف پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه که درون میدان الکتریکی یکنواختی به بزرگی   Ed = ، اندازۀ  d11آید که  دست میبه   11
 میان دو نقطه، در راستای میدان است.  ۀفاصل

x (cm)

y (cm)

A

B
20

15

E
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ABC  ،B̂  ۀالزاوی باتوجه به شکل مقابل، مشخص است که در مثلث قائم = −90    وÂ =  

در راستای خطوط میدان    Bو    Aمیان    ۀفاصل  ۀ ، همان اندازBCاست. از طرفی، طول ضلع  

 است.  

 

tan sin
+ =

 = = ⎯⎯⎯⎯→  =
2 2 23 4 520 4 4

15 3 5
 

چهارضلعی   پس  است  یکنواخت  الکتریکی،  میدان  متوازی   ODABچون  االضالع  یک 

ABاست و   OD cm= =  داریم:    ABC. در مثلث 20

AB

AB

BC
sin BC AB sin cm

AB

V E d E BC / V

V kV

 =  =   =  =

  = =  =  =

  =

5
11

4
20 16

5

10 0 16 16000

16

 

 

 

cmای به مساحت  ، حلقه 20از سیمی با مقاومت الکتریکی    -247
دهیم. اگر بزرگی میدان در  ساخته و آن را در میدان مغناطیسی یکنواختی قرار می 2400

 آمپر و جهت آن چگونه است؟  تسال کاهش یابد، بزرگی جریان القایی متوسط در حلقه چند میلی 02/0ثانیه و بدون تغییر جهت، مدت دو میلی
 و ساعتگرد  20( 1
 و پادساعتگرد  20( 2
 و ساعتگرد  2( 3
 و پادساعتگرد  2( 4
 
 
 
 

 1پاسخ: گزینه  

 درسنامه:  
 شود: گذرد به صورت زیر محاسبه میمی Aای به مساحت که از پیچه   Bای است که برای میدان مغناطیسی یکنواخت دانیم که شار مغناطیسی کمیتی نرده می

B


 
 های منجر به جریان القایی در مدار، تغییر شار مغناطیسی عبوری از پیچه است.پدیده  دانیم، عامل مشترک در تمامیحال می

  آهنگ تغییر شار مغناطیسیشود که بزرگی آن با ای در آن القا میگذرد، تغییر کند، نیروی محرکهای میای که از مدار بستهبه طور کلی، هر گاه شار مغناطیسی 
 متناسب است. 

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  8 8 8 یازدهم  القا    متوسط   

x (cm)

y (cm)

A

B
20

15

E







O

D
C
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N نیروی محرکۀ القایی متوسط  
t


 = −


 

 جریان القایی متوسط  
N

I
R R( t)

 − 
= =


 

 (  SI)همۀ یکاها در 

BA( cos )

Bcos ( A)

A cos ( B)

 =  

 =  

 =  

 

 ندۀ جریان القایی، مخالفت کند. ای است که آثار مغناطیسی ناشی از آن، با عامل به وجود آور از طرفی با توجه به قانون لنز، جهت جریان القایی به گونه

cosبا توجه به اینکه حلقه بر میدان مغناطیسی عمود است،    بوده، بنابراین داریم:   1=

| | | A B | ( / )( ) Wb

N ( )( )
| I | / A mA

R t ( )( )

− −

−

−

 =  =  = 

 
= = = =

 

4 4

4

3

0 02 400 10 8 10

1 8 10
0 02 20

20 2 10

 

 سو در حال کاهش است، جهت جریان القایی ساعتگرد خواهد بود تا با کاهش شار مغناطیسی عبوری از حلقه مخالفت کند.  از طرفی چون میدان درون

 کنید؟ برای یافتن پاسخ به مثال زیر توجه کنید.  حال اگر بار الکتریکی عبوری از هر مقطع فرضی سیم را بخواهد، چگونه عمل می

 مثال:   

وبر و بدون تغییر جهت کاهش یابد، بار الکتریکی القایی عبوری از هر مقطع فرضی حلقه    04/0  ۀ، به انداز5بسته با مقاومت    ۀیک حلق   اگر شار مغناطیسی عبوری از 

 کولن است؟  چند میلی

1 )20   2 )2   3 )8/0   4 )8 

 4 ۀ پاسخ: گزین

 کنیم: میبرای تعیین بار الکتریکی القایی به صورت زیر عمل 
q

II
tRN( ) N( ) q N( ) N

| | I q
t R . t t R . t R

( )( / )
q q C mC


==


−

    
 = ⎯⎯⎯→ = ⎯⎯⎯⎯→ = → =

   

→ = → =  =31 0 04
8 10 8

5

 

 

 

qو بار الکتریکی   g80ی بارداری به جرم  تشکیل شده است. و ذره  mm3در شکل زیر، سیملوله از تعدادی سیم چسبیده به هم به قطر مقطع   -248 mc= −2 

با سرعت  به صورت درون mسو 

s
 55 از سیم  10 ناشی  مغناطیسی  میدان میواردمیدان  از  ثابت در همان جهت  با سرعت  و  تعداد  لوله شده  گذرد. 

T.mی سیموله را چند درصد افزایش دهیم تا توان خروجی باتری تغییر نکند؟ هم چسبیدههای بهحلقه
( )

A
− =  7

0 12 10 

1)  30 2)  50   
3)  300 4)  500 

 

 

 

 

 3پاسخ: گزینه  

 درسنامه 
 آید: ی زیر به دست می لوله، از رابطه میدان مغناطیسی درون یک سیم 

T.m
( )

A

−=  74 ضریب گذردهی مغناطیسی در خل 10
NI

B :
L


=  0

0 

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  7 7 6 یازدهم  مغناطیس   سخت  

V12 =

r 4= 
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 I لوله: شدت جریان عبوری از سیم   L  لوله: طول سیم
 Nلوله: های سیمتعداد حلقه 

 لوله است، نه طول سیم !!! * طول سیمLی باال، * مهم: دقت کنید در رابطه 

Lی  های سیملوله به هم چسبیده باشند، طول سیملوله از رابطه در این میان اگر حلقه  N d=   آید. به دست می 
 

dقطر سیم : 
N ها: تعداد حلقه   

L Nd= 

NI N
: B

L

 
= =0 0 I

N

I

dd


=  پس 0

 کند، در نتیجه نیروی مغناطیسی وارد بر آن با نیروی وزن ذره برابر است. از آن جا که ذره با سرعت ثابت در همان جهت قبلی حرکت می 

w mg / N

F W F / N

= =  = 

 = → = 

80
10 0 8

1000

0 8

 

Fی  از رابطه  | q | vBsin= کنیم: لوله را محاسبه می ، میدان مغناطیسی درون سیم 

  دقت کنید که جهت حرکت بار، عمود بر خط میدان است. = 090 

/ B B T

NI N
B

L

− −=      → = 

 
= =

3 5 4

0 0

0 8 2 10 5 10 1 8 10

I

N

I I
B I A

dd

−
−

−

  
→ =   = → =



7
40

3
12 10

8 10 2
3 10

 

 کنیم: محاسبه می حال از طریق جریان، مقاومت سیملوله را  

I R
R r R


= → = → = 

+ +

12
2 2

4
 

 چون گفته توان خروجی باتری تغییر نکند: 

r R R R R= → =  → = 1 2 2 24 2 8 

کنیم، برابر می  4ها را  اند، تعداد حلقهچسبیده   ها به هم برابر کنیم که چون حلقه  4برابر شود، باید طول سیم را  4که مقاومت الکتریکی،  دانیم برای آنمی

 درصد افزایش!! 300یعنی 

 صحیح است!  3ی  پس گزینه
 

tی شار مغناطیسی گذرنده از یک حلقه برحسب زمان به صورت  معادله  -249 t= − +2 5 لحظاتی جهت جریان القایی باشد. در چه لحظه یا  میSIدر    6
 کند؟ تغییر می

1  )s2  وs3 2  فقط )s6 3  )s3  وs4 4  فقط )/ s2 5 

 4پاسخ: گزینه 

 درسنامه: 
شود، که هرچه می  طبق قانون القای الکترومغناطیسی فارادی، تغییر شار مغناطیسی گذرنده از یک پیچه یا حلقه، سبب القای جریان الکتریکی در پیچه یا حلقه

 تر خواهد بود. ن القایی نیز بیش تری تغییر کند، شدت جریاآهنگ تغییرات شار مغناطیسی بیشتر باشد، یعنی شار مغناطیسی با سرعت بیش
ABcosجا که از آن  =  باشد، پس برای تغییر شار مغناطیسی، باید به تغییر مساحت حلقه یا تغییر میدان مغناطیسی گذرنده از حلقه و یا تغییر زاویۀ  می

 میان میدان مغناطیسی و نیم خط عمود در صفحه فکر کنیم. 
 ند: شوی القایی متوسط و جریان القایی متوسط به این صورت محاسبه می صورت، نیروی محرکه در این 

N
N I

t R R t

     
 = − → = = −   

    
 

توان به این شکل استفاده کرد که ی باال در نمودارها می از رابطه 
t




)همان شیب نمودار   t)−  تواند جریان القایی  دهد، پس شیب این نمودار می را نشان می

 ش بدهد. ی القایی را برای ما نمای و نیرو محرکه 

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  6 5 7 یازدهم  مغناطیس   متوسط   

L  طول سیم لوله:  
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t


=


 شیب 

 
 
 
 
 
 

 مثال: 

)به صورت   SIای در شار مغناطیسی گذرنده از حلقه  t t ) = − +23 2 اول چند ولت است؟ )تجربی    ۀ القایی متوسط در حلقه در ثانی  ۀباشد. بزرگی نیروی محرک می  2

89 ) 

1  )1   2)  3   3)  7   4)  9 

 پاسخ: 

t s wb
wb

t s wb

= → = 
 =

= → = 

1

2

0 2
1

1 3
 

|L          صحیح است. 1 گزینه | | N | V
t


 = − =  =



1
1 1

1
 

 

 مثال: 

ی القا  ار نیروی محرکهکند. نمودبه طور عمود بر یک میدان مغناطیس قرار دارد و میدان مغناطیسی مطابق شکل تغییر می 5و مقاومت   cm10یک حلقه به شعاع   

)شده در حلقه کدام است؟   ) = 3  

 ( 96)ریاضی خارج 
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 :  2حل مثال 

 

N N
t


 = − = −



B
A( )

t t

A R ( ) /
B

/ ( )
tB

(B t)
T

 
= −

 


=  =  =  

  = −
 → −

 

1

2 21
3 0 03

10
0 03

 

/
( ) / V

/

+
 = − = −

3 0 5
0 15

100 0 1
/  ۀ:در باز s−0 0 1 

Bصفر  / ( )
/

 = →  = −  =
0

0 0 03
0 1

/  ۀ:در باز s / s−0 1 0 2 

L
/

B / T ( ) / v
/

−
 = − → = −  = +

3 0 5
0 5 0 15

100 0 1
/در بازه  : s / s−0 2 0 3 

 باشد!( می1با توجه به اطالعات به دست آمده، پاسخ این سؤال، گزینۀ )

)جا که شیب نمودار  آن تغییر کند. از آنبرای تغییر جهت جریان القایی، باید ابتدا جریان صفر شود و سپس عالمت   t)−  جریان القایی را به ما نشان ،

)دهد، پس باید شیب نمودار  می t)−   :صفر شود و جهت شیب عوض شود 

  بینیم، جریان در رأس سهمی صفر خواهد شد:طور که میهمان

b ( )
t / s

a ( )

− − −
= = =

5
2 5

2 2 1
 

   است.   4ی  پاسخ تست، گزینه
 

 

 

Bدر فضای شامل میدان مغناطیسی یکنواخت     -250 i
−= به صورت زیر در میدان مغناطیسی محکم شده   A5)بر حسب تسال( سیم حامل جریان    110

متر   2یکسان و برابر   cdو    bcو   abهای  )طول هر یک از سیم چند نیوتون است؟  Bاز طرف میدان مغناطیسی   abcdاست. بزرگی نیروی وارد بر سیم  
 است.( 

 ( صفر  1
2 )2 
3 )1 

4  )2 

 
 
 
 
 

 4پاسخ: گزینه  

 درسنامه:  
با یکدیگر بسازند، از طرف میدان بر  ای که راستای میدان و سیم، زاویۀ  قرار گیرد به گونه Bدر میدان مغناطیسی  lبه طول  Iدانیم که اگر سیم حامل جریان می

 اش به صوت زیر است: بزرگی شود که وارد می عمود بر راستای سیم و میدانسیم، نیرویی 

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  7 8 7 یازدهم  مغناطیس   متوسط   

نمودار  شیب  

 رأس 
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F

I



B

 
F  هستند(   SI)همۀ یکاها در  IlBsin=  

ای قرار گیرد که بردار  ای که اگر چهار انگشت دست راست در جهت جریان به گونهشود به گونه دست راست تعیین می ۀاز طرفی جهت نیرو نیز با استفاده از قاعد
 دهد.  از کف دست خارج شود، انگشت شست جهت نیروی وارد بر سیم را نمایش می میدان

 شود، یعنی:  بدیهی است که اگر راستای سیم و میدان مغناطیسی موازی باشد، بر سیم از طرف میدان نیرویی وارد نمی

F
F IlBsin

F

=

=

=⎯⎯⎯⎯→
= 

=⎯⎯⎯→

0

180

0

0
 

 شود، یعنی: بیشترین نیروی ممکن به سیم، از طرف میدان وارد میو اگر راستای سیم بر میدان عمود باشد، 

maxF IlBsin F IlB
=

= ⎯⎯⎯→ =
090 

شود؛ چون با میدان مغناطیسی که نیرویی وارد نمی  bcقرار دارند. بدیهی است که به سیم    Bبینیم که در میدان یکنواخت مغناطیسی  سیم می  3در اینجا  

 راستا است. است، هم  xموازی محور  

 شود:  ها عمود بر میدان است(، نیرویی از طرف میدان به صورت زیر وارد می)که راستای آن  abو    cdا بر دو سیم  ام

ab cdF IlBsin F F IlB ( )( )( ) N
= −= ⎯⎯⎯→ = =  =

090 15 2 10 1 
 ها، بدیهی است که این نیروها بر هم عمودند، پس در نهایت داریم: از طرف با توجه به جهت جریان و راستای سیم

T ab bc
F F F N= + = + =2 2 1 1 2 

 کنید؟  ها از طرف میدان مغناطیسی پرسیده شود، چه میحال اگر در سؤال جهت نیروی وارد بر سیم
 یابیم(.  ها را میدست راست، جهت نیروها و سپس برایند آن ۀ)پاسخ شما درست است، با استفاده از قاعد

 کنیم؟! گرفت و نیروی کل وارد بر حلقه مطلوب بود، چه میحامل جریان در میدان مغناطیسی یکنواخت قرار می ۀبست ۀهمچنین اگر یک حلق
 حامل جریان از طرف میدان مغناطیسی یکنواخت، صفر است(  ۀبست  ۀ)پاسخ شما درست است، نیروی وارد بر حلق

 

با  انرژی   dو    b  ،cشده و از یکی از نقاط    Bوارد میدان مغناطیسی یکنواخت  به طور عمود    kبا انرژی جنبشی    a  ۀمطابق شکل یک پروتون، از نقط  -251
 شود. اگر تنها نیروی وارد بر آن نیروی میدان مغناطیسی باشد، کدام گزینه صحیح است؟ خارج می dkو  ckو  bkجنبشی  

bخارج شده و   b( از 1 ak k  
dخارج شده و   d( از 2 ak k  
bخارج شده و   b( از 3 ak k=  
dخارج شده و   d( از 4 ak k=  

 

 

 

 3پاسخ: گزینه  

 درسنامه:  
بسازند، بزرگی  ۀ ای حرکت کند که راستای بردار میدان و سرعت ذره، با یکدیگر زاوی به گونه Bدر میدان مغناطیسی  Vبا سرعت  qباردار    ۀبه طور کلی اگر ذر 

 گردد. به ذره به صورت زیر محاسبه می Bنیروی وارد از طرف میدان مغناطیسی  

 

درجه  میزان
 سختی 

تستپیش نیاز الزم  مفاهیم قابل ترکیب با   پیش نیاز  
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  8 6 8 یازدهم  مغناطیس   متوسط   
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F هستند(   SIیکاها در  ۀ)هم | q | VBsin=  
ار انگشت در جهت سرعت ذره ای که اگر چهدست راست تعیین کرد، به گونه  ۀتوان با استفاده از قاعدباردار مثبت را می ۀبدیهی است که جهت نیروی وارد بر ذر 

 دهد.  باشد و بردار میدان مغناطیسی از کف دست خارج شود، انگشت شست جهت نیروی وارد بر ذره را نمایش می
 کنیم. کنیم یا از همان اول، از دست چپ استفاده مییافته شده را عکس می * توجه کنید که اگر ذره منفی باشد، یا جهت 

 راستا باشند، نیروی وارد بر ذره صفر است. یعنی:  ی وارد بر ذره، اگر بردار سرعت و میدان مغناطیسی هماما در مورد بزرگی نیرو

F
F | q | VBsin

F

=

=

=⎯⎯⎯⎯→
= 

=⎯⎯⎯→

0

180

0

0
 

 ولی اگر این دو بردار بر هم عمود باشند، داریم: 

maxF | q | VBsin F | q | VB
=

= ⎯⎯⎯→ =
090 

ت، ترین نکاتی که باید به آن توجه کنیم این است که بردار نیروی وارد بر ذره از طرف میدان مغناطیسی، بر بردارهای سرعت و میدان عمود اسو اّما یکی از مهم 
 یعنی:  

 
 
 
 
 
 

دهد، باردار در میدان کاری بر روی ذره انجام نمی  ۀجایی یک ذر جایی صفر است، نیروی میدان مغناطیسی در جابهحال با توجه به اینکه کار نیروی عمود بر جابه
 ماند. لذا اگر تنها نیروی وارد بر ذره، نیروی ناشی از میدان مغناطیسی باشد، بزرگی سرعت ذره تغییر نکرده و انرژی جنبشی آن ثابت می

 دست راست، ذره به طرف باال منحرف شده و مسیر حرکتش مطابق شکل است:    ۀبا توجه به قاعد 

F

V

b

B

a +

 
کار و انرژی جنبشی، تغییر انرژی جنبشی صفر بوده    ۀدهد، با توجه به قضیجا که نیروی میدان بر روی ذره کار انجام نمیشود و از آنخارج می   bپس ذره از  

 یعنی: 

t
W

t b a b aW k k k k k
=

=  = − ⎯⎯⎯→ =
0 

ها را  بر  کی عمود بر هم حرکت کند، برای تعیین نیروی خالص وارد بر ذره، باید نیروی هر یک از میدانحال اگر ذره در فضایی شامل دو میدان مغناطیسی و الکتری
 ها را بیابیم. روی ذره محاسبه کنیم و در نهایت برایند آن

آن صفر بوده، پس بزرگی سرعت ذره )تندی  بدیهی است که اگر ذره بدون انحراف، در دو میدان مغناطیسی و الکتریکی یکنواخت حرکت کند، نیروی خالص وارد بر  
 شود.  ذره( به صورت زیر محاسبه می

netایم.(            نظر کرده )البته حواستان  باشد که از نیروی وزن ذره صرف
E

F qVB E.q V
B

= → = → =0 

   ☺در این حالت بحث کنید.   Bو  V  ،Eحاال شما در مورد جهت سه بردار  

 مثال:  

+Cباردار  ۀمطابق شکل ذر 2   به طور عمود بر دو میدان مغناطیسی و الکتریکی یکنواخت با سرعت
m

s
 45 ها شده است. اگر تنها نیروی  وارد فضای شامل میدان  10

 نیوتون است؟  ناشی از این دو میدان باشد، بزرگی نیروی وارد بر ذره هنگام ورود به این فضا چند میلی وارد بر ذره  

1 )1 

2 )2 

3  )2 

 ( صفر  4

   1 ۀ پاسخ: گزین
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 یابیم: باردار و جهت آن را می  ۀ در ابتدا بزرگی نیروی وارد بر ذر

E E

B B B

F E | q | N mN F

F | q | VBsin ( )( )( )( ) F N mN F

− −

− − −

= =   =  = 

=  =    → = = 

3 6 3

6 4 4 3

10 2 10 2 10 2

2 10 5 10 100 10 1 10 1
 

 و در نهایت داریم:  

BF

EF

+

 
 

تواند میدان مغناطیسی برایند ............ می ۀاند. نیروی بین دو سیم .............. و در نقطشکل دو سیم موازی و بلند حامل جریان نمایش داده شده  مطابق  -252
 ناشی از دو سیم، صفر شود.  

 b –( رانشی 1
   b –( ربایشی 2
 a –( رانشی 3

   a –( ربایشی 4
 

 

 

 

 2پاسخ: گزینه  

 درسنامه:  
توان جهت میدان را در کنند که با استفاده از قاعدۀ دست راست میهای حامل جریان در فضای اطراف خود یک میدان مغناطیسی ایجاد میدانیم که سیممی

 اکم خطوط میدان کاهش یابد.  دانیم که هر چه فاصله از سیم بیشتر شود، بزرگی میدان و البته تر ها تعیین کرد. از طرفی میاطراف آن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جا صفر شود. بدیهی است که ها در آنای را یافت که میدان مغناطیسی برایند حاصل از سیمتوان نقطه ها، می دانیم که با توجه به جهت جریان سیماز طرفی می 
 تواند صفر باشد.  های همسو می های موازی حامل جریانای بین سیممیدان برایند در ناحیه

ها همسو باشد، نیروی ای که اگر جریان سیمشود. به گونهها وارد میهمچنین به دلیل اثر میدان مغناطیسی هر یک بر سیم حامل جریان دیگری، نیرویی به سیم
 ها ربایشی و اگر غیرهمسو باشد، رانشی است. وارد بر سیم

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  8 4 8 یازدهم  مغناطیس   ساده   
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I2 I1

B1 B2

F12 F21

                                      

I2 I1

B1 B2

F12 F21

 
 تواند صفر باشد.  می  b  ۀها ربایشی بود و میدان مغناطیسی برایند در نقطها، نیروی بین سیمبا توجه به جهت جریان سیم

I I

F F

B
 

 ها چگونه است؟! داشته باشند، نیروی وارد بر سیمها افقی و دیگری قائم، در صفحۀ کاغذ قرار اگر یکی از سیم حال
 برای پاسخ به این سؤال به مثال زیر توجه کنید.  

 مثال:

 ها عبور کند، حرکت سیم افقی چگونه است؟ از آن  Iتواند در صفحه حرکت کند. اگر همزمان جریان در شکل زیر، سیم قائم ثابت شده و سیم افقی به راحتی می 

 

 

 

 

 

 

 

 کند. ف باال حرکت کرده و ساعتگرد دوران می( به طر 1

 کند. ( به طرف باال حرکت کرده و پادساعتگرد دوران می2

 کند. ( به طرف پایین حرکت کرده و ساعتگرد دوران می3

 کند. ( به طرف پایین حرکت کرده و پادساعتگرد دوران می4

   1 ۀ پاسخ: گزین

 با توجه به جهت میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط سیم قائم در محل حضور سیم افقی، داریم:  

 

 

 

 

 

 کند.  ، سیم عالوه بر اینکه به طرف باال حرکت انتقالی دارد، به طور ساعتگرد دوران میFبا توجه به میزان میدان مغناطیسی و نیروی 
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 ریان به صورت زیر است. ضریب القاوری آن چند میلی هانری است؟  نمودار تغییرات انرژی القاگر بر حسب ج  -253
1 )1 
2 )3 
3 )4 
4 )10 
 
 
 

 

 4پاسخ: گزینه  

 درسنامه:  
شود که به صورت زیر دانیم که وقتی جریانی در القاگر برقرار شود، بخشی از انرژی مولد که باعث برقراری جریان شده، در میدان مغناطیسی القاگر ذخیره میمی

 گردد.  محاسبه می

U هستند(   SI)همۀ یکاها در  LI= 21
2

  

شود که جریان در آن پایا نباشد و در حال افزایش باشد. همچنین این  این مطلب توجه کنیم که در یک القاگر آرمانی، تنها وقتی انرژی وارد القاگر میتذکر: باید به  
 . شودشود. هنگام عبور جریان پایا از یک القاگر آرمانی، انرژی به آن وارد یا از آن خارج نمیانرژی، هنگام کاهش جریان، آزاد می

Iبه ازای دو جریان   A=1 Iو    1 A=2  داریم:   2
I A

I A

U U mJ

U L
U LI

U L

U U L L L L L mH

=

=

− =

⎯⎯⎯→ =
=

⎯⎯⎯⎯→
=

− = − = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = → =

1

2

2 1

1
12

2 2

15
2 1

1
1

2
2 2

1 3 3
2 15 10

2 2 2

 

 

 

)sinی  در شکل مقابل، یک مولد جریان متناوب، نیروی محرکه   -254 t)


 =50
6

tسنج در  ایجاد کرده است. عددی که ولت ( SI)در    s= دهد،  نشان می 1

tچند برابر عددی است که آمپرسنج در   s=  دهد؟ نشان می 3
1)  5 2)  3 

3)  
1
5

 4)  
10
3

 

 

 

 

 

 4پاسخ: گزینه  

 درسنامه 
کند و های مختلف تغییر می ی پیچه با خطوط میدان، شار مغناطیسی عبوری از پیچه در زمان ی قرار گرفته در میدان مغناطیسی و تغییر زاویه با چرخش یک پیچه 

 به این ترتیب نیروی محرکه و جریان القایی در پیچه خواهیم داشت. 
 حال تغییر است. در جریان متناوب، جهت جریان در 

m                           ی شار مغناطیسی متناوب: معادله  cos( t)
T


 = 

2
 

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  4 8 7 یازدهم  القا    ساده   

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  8 8 8 یازدهم  مغناطیس   سخت  
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 کشد تا پیچه یک دور کامل را طی کند. دوره تناوب است. یعنی مدت زمانی که طول می  Tکه در آن،  
 
 
 
 
 
 

 شود که: با توجه به قانون القای الکترومغناطیس فارادی، ثابت می 

m

m

sin( t)
T

I I sin( t)
T


 = 


=

2

2
 

mدانیم در واقع: که می 
mI

R


= 

 کنیم: ابتدا مقاومت معادل را پیدا می 

  T

/
, / : R

/
R

, : R

 
  = = + 

→ = + + = 
   = = 

+ 

10 2 5
10 2 5 2

10 2 5
2 4 4 10

5 20
5 20 4

5 20

   

 :  s1ولتاژ در  

sin( ( )) V


 = =50 1 25
6

 

 
x

x v

x v

=

=

=

5 25

5

2 10

 

 :s3در    جریان آمپرسنج

t
t

sin( ) sin( ) V

I A
R r

 
 = = =


= = = 

+

3
50 50 50

6 2

50
5

10

 

 
y y= → = 5 5 1 

 

( s)

( s)

| V |

| I |
=

1

3

10
3

 

 

 
.......................... ماده در حضور میدان مغناطیسی   ، سموتیاز مواد مس، نیکل، اورانیوم، اکسیژن، کبالت، ب  -255 سرب و سدیم به ترتیب از راست به چپ 

خالف جهت   هاآنمغناطیسی    هایدوقطبیو ....................... ماده در حضور میدان مغناطیسی خارجی    یابدمیمغناطیسی افزایش    هایحوزهخارجی حجم  
 ؟ شودمیمیدان خارجی القا 

 1و  3( 4 3و  2( 3 2و  3( 2 2و  2( 1

 3پاسخ: گزینۀ  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  7 0 7 یازدهم  ساختمان مواد مغناطیسی   متوسط   

 مواد: ساختمان مغناطیسی 
 شوند.مواد مغناطیسی به سه گروه پارامغناطیس، دیامغناطیس و فرومغناطیس تقسیم می 

 

 

 

 

 موازی 

 موازی 



 

201 

12| مرحله  تجربیهای کنکوریآزمون همه دروس |   فیزیک   

 . ارسال کنید 20008585را به سامانه  20عدد ، نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز داریددر صورتی که برای ثبت 

 
 

 
اند و  گیری کرده سمت ای طور کاتورهها، بههای مغناطیسی وابسته به آن های مواد پارامغناطیسی، خاصیت مغناطیسی دارند اما دوقطبی اتم مواد پارامغناطیس: 

 کنند. میدان مغناطیسی خالصی ایجاد نمی 
 

 های مغناطیسی با قرار دادن مواد پارامغناطیس درون میدان مغناطیسی خارجی قوی، دوقطبی 
 کنند و به مقدار مختصری در راستای نما در نزدیکی آهنربا رفتار می ها، مانند عقربه قطب آن 

 های مغناطیسی وند. با دور کردن آهنربا از این مواد، دوقطبی شهای میدان مغناطیسی منظم می خط
 کنند. گیری میای سمت طور کاتورهها، دوباره به آن 

کنند. اورانیوم، پالتین،  های مغناطیسی قوی، خاصیت مغناطیسی ضعیف و موقت پیدا می توان گفت مواد پارامغناطیس در حضور میدان به این ترتیب می 
 اکسیژن و اکسید نیتروژن از جمله مواد پارامغناطیسی اند. آلومینیوم، سدیم، 

 
 طور ذاتی فاقد خاصیت مغناطیسی اند. های مواد دیامغناطیس، نظیر مس، نقره، سرب و بیسموت، به اتم مواد دیامغناطیس: 

تواند سبب القای ضور میدان مغناطیسی خارجی، می های این مواد، دارای دوقطبی مغناطیسی خالصی نیستند. با وجود این، حبه عبارت دیگر، هیچ یک از اتم 
 های مغناطیسی در خالف سوی میدان خارجی، در مواد دیامغناطیسی شود.دوقطبی 

 
 دهند. های مغناطیسی تشکیل می صورت گروهی، حوزههای مغناطیسی به در این مواد دوقطبی مواد فرو مغناطیس: 

کند، یابند و ماده خاصیت مغناطیسی پیدا می ها در راستای میدان است گسترش می های آنهایی که دوقطبی با قرار گرفتن این مواد در میدان مغناطیسی، حوزه
 گیرند ها در راستای میدان قرار می در حالت اشباع تمام دوقطبی 

 
 شوند: قسیم می مواد فرو مغناطیس به دو دسته نرم و سخت ت

 موادی مانند آهن و کبالت و نیکل فرو مغناطیس نرم  
 ها مانند فوالد، فرومغناطیس سخت هستند و آلیاژ آن 

 دهد. تر آهنربا شده و پس از خروج از میدان، زودتر خاصیت آهنربایی خود را از دست می در میدان مغناطیسی، مواد فرومغناطیسی نرم، راحت نکته: 
 شود.ها و ساخت آهنرباهای الکتریکی استفاده می ها و سیملولهمغناطیسی نرم در هسته پیچهمواد فرو 

مغناطیس  دیاو مواد    کنندمی مغناطیسی بیشتری پیدا    یهاحوزه مواد فرومغناطیس مانند آهن و نیکل و کبالت در حضور میدان مغناطیسی خارجی حجم  

 . شوندی مخالف جهت میدان اصلی القا    هاآن مغناطیسی    یهایدوقطبمغناطیسی خارجی    در حضور میدان  بیسموتمانند مس، نقره، سرب و  

 
 

 

 

 

 

 

 

 در غیاب میدان  در حضور میدان 

 در غیاب میدان  در حضور میدان 
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 های داده شده درست هستند؟ چه تعداد از عبارت 

 .است گرفته  انجام خورشیدی  سامانۀ بیشتر شناخت منظور به ، 2 و  1 وویجر فضاپیماهای طوالنی آ( سفر

 .کردند  ایجاد را هاسحابی و شده منبسط هلیم و هیدروژن گازهای دما،  افزایش و زمان گذشت با مهبانگ،  از ب( پس

 .است ایدوره  جدول 𝒅 یدسته به متعلق و داشته  خواریچکش خاصیت  زمین،  یسیاره در موجود عنصر ترینپ( فراوان

 . است داده انجام «دهند؟می رخ چگونه و چرا طبیعی هایپدیده » پرسش  پاسخ یافتن برای ایگسترده تالش تجربی ت( علم

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 (1001 -  مفهومی – متوسط)       3 گزینهپاسخ:   

 ( و )ت( درست هستند.های )آ(، )پعبارت 

 بررسی چهار عبارت:  

برای شناخت بیشتر سامانۀ خورشیدی انجام گرفت. این    2و    1كیهان ادامه دارد. برای مثال، سفر دو فضاپیمای وویجر    بیشتر  شناخت  برای  دانشمندان  آ( تالش

 خورشیدی به سمت فضا پرتاب شدند.   1357فضاپیماها در سال  

ها را تهیه کنند و به های بعد از مریخ یعنی مشتری، زحل، اورانوس و نپتون شناسنامۀ فیزیکی و شیمیایی آن دو فضاپیمای وویجر ماموریت داشتند با گذر از سیاره 
 ها حاوی اطالعات زیر بودند: زمین ارسال کنند. این شناسنامه 

 ترکیب درصد مواد شیمیایی  -3ها      های شیمیایی در اتمسفر سیاره ترکیب  -2ها      ه سیاره نوع عنصرهای سازند - 1

ها  سحابی   .كردند  ایجاد  سحابی  نام  به  گازی  هایمجموعه   و  شده  متراكم  شده،  تولید  هلیم  و  هیدروژن  گازهای  دما،  كاهش  و  زمان  گذشت  با  مهبانگ،  از  ب( پس

 شوند. ها میها و كهکشان سبب پیدایش ستاره 

همانطور    .است  ایدوره   جدول  𝑑  یدسته  به  متعلق  و  داشته  فلزی  خاصیت  است. این عنصر  26زمین، آهن با عدد اتمی    یسیاره  در  موجود  عنصر  ترینپ( فراوان 

از تناوب    𝑑ی  شوند. تصویر زیر، نمایی از عناصر در دسته ی چکش، خرد نمی پذیری دارند و بر اثر اصابت ضربه خواری و شکل دانیم، فلزها خاصیت چکش كه می

 دهد: چهارم را نشان می 

 
ترین فلز  توجه داریم كه فراوان   ی زمین است.ن موجود در سیاره عنصر فراوا  8قرار داشته و جزو    𝑑ی  ای است كه در دستهبجز آهن، نیکل نیز عنصر واسطه 

 اصلی موجود در سیاره زمین، منیزیم است. 

 تجربی   علوم  از  استفاده  با  ، «دهند؟  می   رخ  چگونه  و  چرا  طبیعی  های  پدیده»  و  «است؟  گرفته  شکل  چگونه  كنونی   جهان»  هایپرسش   به   پاسخ  ت( دادن

  افزایش   مادی  جهان  یدرباره   ما  دانش  تا  شد  سبب  هاتالش   این.  است  داده  انجام  پرسش  دو  این  پاسخ  یافتن  برای  را  گسترده  تالشی  تجربی  علم.  است  پذیرامکان 

 . كنند  تصور  را  آنها  توانستند  نمی  حتی  نیاكانمان  كه  داریم  اطالعاتی  آن  منشأ  و  كیهان  دربارۀ  ما  امروزه.  یابد

 
𝑷𝒕9۴بر اساس معادله    239- رادیوایزوتوپ پلوتونیم 

239 → 𝑼92
23۵ + 𝑯𝒆2

𝑷𝒕9۴گرمی از   8/286ی  کند. بر اثر واپاشی یک نمونهواپاشی می   ۴
در طول مدت    239

۵ × لیه پلوتونیوم باقی اتمسفر تولید شده و پس از گذشتن این مدت زمان، چند گرم از نمونه او  6/۵و فشار    ℃۰سال، چند لیتر گاز هلیم در دمای   1۰3
2/۵برابر با   239-عمر پلوتونیوم ماند؟ )نیممی ×  سال است.( 1۰3

1 )8/1 – 3/57 2 )6/3 – 3 /57 3 )8/1 – 7/71 4 )6/3 – 7 /71 

 ( 1001 -  مساله – متوسط)       4 گزینهپاسخ:   

𝑃𝑡۹4 است:   مقابلشود به صورت  ای كه منجر به واپاشی پلوتونیم میمعادله واكنش هسته
23۹ → 𝑈۹2

235 + 𝐻𝑒2
4 

 های اولیه پلوتونیم را محاسبه كنیم.در قدم اول، باید شمار مول 

?𝑚𝑜𝑙 𝑃𝑡۹4
23۹ = 286/8 𝑔 𝑃𝑡۹4

23۹ ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑃𝑡۹4

23۹

23۹ 𝑔 𝑃𝑡۹4
23۹ = 1/2 𝑚𝑜𝑙 

2/5نیم برابر با  عمر پلوتونیم × 2/5توان گفت با گذشتن هر  سال است، پس می   1۰3 × های پلوتونیم موجود در  سال از عمر نمونه اولیه، شمار مول اتم  1۰3

 كنیم:شود. بر این اساس، مقدار مول پلوتونیم واپاشی شده را محاسبه میاین ماده نصف می

𝑃𝑡۹4 باقیمانده 
23۹ مول  = 𝑃𝑡۹4 اولیه 

23۹ مول  × (
1
2
)

مدت زمان سپری شده 

نیمعمر 
= 1/2 𝑚𝑜𝑙 × (

1
2
)

5×1۰3

2/5×1۰3

= ۰/3 𝑚𝑜𝑙 

𝑃𝑡۹4 مصرف  شده 
23۹ مقدار   = 𝑃𝑡۹4 اولیه 

23۹ −مقدار   𝑃𝑡۹4 باقیمانده 
23۹ مقدار   = 1/2 𝑚𝑜𝑙 − ۰/3 𝑚𝑜𝑙 = ۰/۹ 𝑚𝑜𝑙 

𝑃𝑡۹4مول    ۹/۰با توجه به محاسبات باال،  
𝑃𝑡۹4در طول مدت زمان گفته شده مصرف شده است. از طرفی، با واپاشی هر اتم    23۹

، یک اتم هلیم تولید شده است  23۹

𝑃𝑡۹4مول   ۹/۰توان گفت در طول این مدت، با مصرف پس می 
در قدم بعد، با استفاده از قانون گازها باید  مول گاز هلیم نیز تولید شده است.  ۹/۰، به اندازه 23۹
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ی گازی، به شرح  های مختلف دو نمونه ای قانون گازها برای مقایسه میان مولفهی مقایسهمول گاز هلیم را در شرایط داده شده محاسبه كنیم. رابطه   ۹/۰حجم  

 زیر است: 

𝑃𝑉

𝑇
∝ 𝑛 →

𝑉2

𝑉1
=
𝑇2

𝑇1
×
𝑃1

𝑃2
×
𝑛2

𝑛1

     مقایسه با شرایط استاندارد      
⇒               

𝑉2

22/4
=

273 + ۰
273

×
1

5/6
×

۰/۹
1
             
⇒   𝑉2 = 3/6 𝐿

 كنیم. برای محاسبه جرم پلوتونیوم باقیمانده نیز به صورت زیر عمل می

𝑃𝑡۹4 باقیمانده 
23۹ جرم   = 𝑃𝑡۹4 اولیه 

23۹ جرم   × (
1
2
)

مدت زمان سپری شده 

نیم عمر
= 286/8 𝑔 × (

1
2
)

5×1۰3

2/5×1۰3

= 71/7 𝑔 

 
+𝑨2در ساختار یون تک اتمی  

 
𝑿۴2و    𝑨برابر عدد اتمی است. تفاوت شماره گروه عناصر   ۵/1های زیراتمی خنثی  ، شمار ذره2۰۰

چقدر بوده و در یک نمونه     
 گرمی از یون تک اتمی حاصل از این عنصر، چند مول الکترون وجود دارد؟  16۰

1 )6  - 6/۹3 2 )8  - 6/۹3 3 )6  – 4/62 4 )8  – 4/62 

 ( 1001 -  مساله – متوسط)       3 گزینهپاسخ:   

+𝐴2عدد جرمی یون 
 

های زیر  های موجود در یون مورد نظر است. منظور از ذرهها و پروتون ، معادل با مجموع تعداد نوترون مقداربوده و این    2۰۰برابر با    2۰۰

 های موجود در این یون است. بنابراین داریم:همان نوترون  اتمی خنثی،

  
(1)    𝑁 + 𝑍 = 2۰۰

(2)   
𝑁

𝑍
= 1/5         

}     →    1/5 𝑍 + 𝑍 = 2۰۰ → 𝑍 =
2۰۰

2/5
= 8۰ 

گرم از    16۰ها را در  خواهد بود. حاال تعداد مول الکترون  78نیز برابر    +𝐴2های موجود در ساختار یون  و تعداد الکترون  8۰برابر    Aبنابراین عدد اتمی عنصر  

 كنیم. بر این اساس، داریم:  این یون حساب می

?𝑚𝑜𝑙 𝑒− = 16۰𝑔 𝐴2+ ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐴2+

2۰۰𝑔 𝐴2+ ×
78 𝑚𝑜𝑙 𝑒−

1 𝑚𝑜𝑙 𝐴2+ = 62/4 𝑚𝑜𝑙 𝑒− 

توانیم معادل با جرم مولی)جرم هر مول از آن گونه در مقیاس گرم(  ( را می𝑎𝑚𝑢توجه داریم كه جرم اتمی هر گونه)جرم هر یک عدد از آن گونه در مقیاس 

است    42نیز برابر با    𝑋گیرد. عدد اتمی عنصر  از تناوب ششم قرار می   12است، پس این عنصر در گروه    8۰رابر با  ب  𝐴عدد اتمی عنصر    آن گونه در نظر بگیریم.

 از تناوب پنجم قرار خواهد داشت.   6پس این عنصر در گروه  

 
 است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام 

 الکترون ظرفیتی دارد. 4شود، های دو اتمی دیده میمولکولترین عنصر از سیاره زمین كه در شرایط اتاق به شکل ( فراوان1

 .دارد وجود پایدار  ایزوتوپ  2 دومین فلز قلیایی خاكی،  از طبیعی نمونه یک برخالف لیتیم، از طبیعی نمونه یک   ( در2
 .است كمتر  1/ 5 از هاپروتون به هانوترون  شمار  میان نسبت   آن، هایدر اتم  و بوده  رادیواكتیو  عنصر یک ( تکنسیم3
 .كرد استفاده   هاتوده این تشخیص برای  توانمی بدن،  سرطانی  هایتوده در دار نشان  گلوكز ذرات تجمع  ( از 4

 ( 1001 -  مفهومی – سخت )       1 گزینهپاسخ:   

ی این مواد، ناقطبی هستند. جدول زیر،  های سازنده مولکول شوند.  های دو اتمی جورهسته یافت می برخی از عناصر نافلزی، در دما و فشار اتاق به شکل مولکول 

 دهد:شوند را نشان می های دو اتمی دیده میعناصر مختلفی كه در شرایط اتاق به شکل مولکول 

 5 4 3 2 1 شماره تناوب 

 ید  برم  کلر فلوئور - اکسیژن   –نیتروژن  هیدروژن  عناصری با مولکول دو اتمی 

بوده و در    16شود. اكسیژن متعلق به گروه شماره  های دو اتمی دیده می ترین عنصری از سیاره زمین است كه در شرایط اتاق به شکل مولکول فراوان اكسیژن،  

 دهد: های زمین و مشتری را نشان میالکترون ظرفیتی است. نمودار زیر، عناصر فراوان موجود در سیاره  6هر اتم خود دارای  
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 ها:گزینه  بررسی سایر  

های موجود در دو  ایزوتوپ مختلف وجود دارد. نمودارهای زیر، ایزوتوپ   3ی طبیعی از منیزیم،  ی طبیعی از لیتیم، دو ایزوتوپ و در یک نمونه( در یک نمونه2

 دهد:ی طبیعی از این عناصر را نشان مینمونه 

 
𝑇𝑐43( تکنسیم)3

برای    شود. با توجه به نماد نوشته شدهتر از خود تبدیل میر زمان واپاشی كرده و به عناصر ساده است كه به مرو  رادیواكتیو  عنصر فلزی  یک   (۹۹

  ها پروتون   به  هانوترون   شمار  میان   نسبت  هر اتم تکنسیم  در   توان گفتنوترون وجود دارد؛ پس می   56الکترون و    43پروتون،    43، در هر اتم تکنسیم  این عنصر

 . است  كمتر  5/1  از

های بدن به ها برای رشد و تولید مثل خود در مقایسه با سایر سلول این سلول  .دارند تریسریع  و غیرعادی رشد كه  هستند هایییاخته  سرطانی، هایتوده( 4

ق یک نمونه از گلوكز پرتوزا  كنند. پس از تزریمواد غذایی بیشتری نیاز داشته و این مواد غذایی مورد نیاز خود را به طور عمده از قند خون)گلوكز( تامین می

برداری از بدن بیمار توسط یک سرطانی تجمع پیدا كرده و در صورت عکس   تودۀ  پرتوزا در  اتم  حاوی  و گلوكز  معمولی  به بیماران مبتال به سرطان، گلوكز

پرتوزا را به طور همزمان جذب    اتم  حاوی  و گلوكز  های سرطانی گلوكز معمولیشود. توجه داریم كه تودهی سرطانی تشخیص داده میآشکارساز، موقعیت توده 

های بدن انسان  ی مورد نیاز سلول ی اولیهاست كه در جریان خون وجود داشته و انرژی و ماده   𝐶6𝐻12𝑂6تركیب قندی با فرمول مولکولی    یک كنند. گلوكز،  می

در    های گلوكزی واكنش اكسایش مولکول اكسید همراه است. معادله كربن دی گاز  ب و  كند. اكسایش این ماده در بدن، با آزاد شدن انرژی و تولید آرا تامین می 

 به صورت زیر است:   بدن
𝐶6𝐻12𝑂6(𝑎𝑞) + 6𝑂2(𝑔) → 6𝐶𝑂2(𝑔) + 6𝐻2𝑂(𝑙) + 𝑄 

 ها عادی هستند.ی اتمها رادیواكتیو)پرتوزا( بوده و بقیهتوجه داریم كه در یک مولکول گلوكز پرتوزا، فقط برخی از اتم

 
 های داده شده درست هستند؟ کدام موارد از عبارت 

 .  کرد  توجیه را  ایدوره جدول  در موجود عنصرها همه خطی- نشری طیف توانمی اتم،  ایالیه ساختار کمک آ( به

𝑨گروه شده و فقط عناصری با  18ای امروزی شامل جدول دورهب(  = 𝑨تا   1 =  را در خود جا داده است.  118

 شود. به یک زیر الیه الکترونی مشابه با تعداد الکترون برابر ختم می 𝑪𝒖29و  𝑲19آرایش الکترونی عناصر پ( 

𝒏 در طیف نشری عنصر هیدروژن، نوار سرخ ناشی از انتقال الکترون از الیهت(  = 𝒏به الیه   2 =  است.  1

 ( ب و ت 4 ( ب و پ 3 ( آ و ت 2 ( آ و پ 1

 ( 1001 -  مفهومی – آسان)      1 گزینهپاسخ:   

 های )آ( و )پ( درست هستند.عبارت 

 بررسی چهار عبارت:  

  را   عنصرها  دیگر  خطی-نشری  طیف  توجیه  توانایی  امّا  كند،  توجیه  را  هیدروژن  اتم  خطی- نشری  طیف  موفقیت  با  توانست  بور  مدل  دانید،می  كه  آ( همانطور

  نیز   و  عنصرها از جمله هلیم، سدیم و ...  دیگر  از   حاصل  خطی  نشری  طیف  هیدروژن،  اتم  بر  عالوه  توانستند  اتم  ایالیه  ساختار  كمک  به  دانشمندان.  نداشت

 .كنند  توجیه  را  هااتم  از  نور  نشر  چگونگی

ای امروزی شامل  توان گفت جدول دوره شوند. بر این اساس، مینشان داده می  𝐴و عدد جرمی عناصر مختلف نیز با نماد    𝑍ب( عدد اتمی عنصر مختلف با نماد  

𝑍گروه مختلف شده و عناصری با    18 = 𝑍تا    1 = را در خود جا داده است. اولین عنصر موجود در جدول تناوبی، هیدروژن بوده و آخرین عنصر موجود    118

 در آن نیز اوگانسون است. 

 سیم و مس به صورت زیر است: های پتاپ( آرایش الکترونی اتم
𝐾1۹
 ∶  1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝64𝑠1                             𝐶𝑢2۹

 ∶  1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑1۰4𝑠1 
ترین  ، بیرونی 4𝑠ختم شده و در هر دو عنصر، یک الکترون در این زیرالیه قرار دارد. توجه داریم كه زیرالیه    4sی  آرایش الکترونی هر دو عنصر یاد شده به زیرالیه

 رود.زیرالیه الکترونی در اتم مس به شمار می

𝑛ت( در طیف نشری هیدروژن، نوار سرخ ناشی از انتقال الکترون از الیۀ   = 𝑛به    3 = است. به طور كلی، در اتم هیدروژن نوارهای رنگی وقتی ایجاد   2

𝑛ی  باالتر به سمت الیه   الکترونی  هایها از الیهشوند كه الکترون می = یب افزایش طول  خطی هیدروژن به ترت-چهار نوار رنگی طیف نشریمنتقل شوند.    2

ایزوتوپ های طبیعی

منیزیم

24-منیزیم فراوان ترین ایزوتوپ منیزیم

25-منیزیم

26-منیزیم

لیتیم
6-لیتیم

7-لیتیم فراوان ترین ایزوتوپ لیتیم
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هستند. بنابراین در این طیف، كمترین طول موج به نوار بنفش    )یا به تعبیر چاپ جدید كتاب درسی، بنفش، نیلی، آبی و قرمز(موج بنفش، آبی، سبز و قرمز

 خطی این عنصر و روند ایجاد شدن آن، به صورت زیر است: -رنگ مربوط است. طیف نشری

 
های مختلف كتاب درسی متفاوت از  باال توجه داشته باشید كه رنگ خطوط مرئی طیف نشری گاز هیدروژن در چاپ   ها، در رابطه با نموداربچه

نانومتر را سبز و برخی دیگر، این خط را آبی    486یکدیگر بوده و این تفاوت، حتی در منابع علمی نیز وجود دارد. برخی از منابع خط با طول موج  

كتاب درسی دهم هم مطابق تصویر مقابل این خط در طیف نشری با رنگ آبی مشخص شده، اما در قسمت   ۹8پ گیرند. حتی در چادر نظر می

ها  كنم كه در حل سواالت این مبحث در سایر آزمونپایینی آن، از یک فلش سبز رنگ برای انتقال الکترونی آن استفاده شده است. توصیه اكید می

 را انتخاب كنید تا دچار اشتباه نشوید!  و ...، سعی كنید حتما بهترین گزینه  

 
 دهد:  های آهن را در یک نمونه از این ماده نشان مینمودار مقابل، فراوانی ایزوتوپ 

گرمی از   2/۴۵بوده و یک نمونه  𝒂𝒎𝒖با توجه به نمودار، جرم اتمی میانگین آهن در این نمونه برابر با چند 

 دهد؟ موالر هیدروکلریک اسید به طور کامل واکنش می 2/۰لیتر محلول این فلز، با چند 

1 )8/56 – 8 2 )5/56 – 8 

3 )8/56 – 12 4 )5/56 – 12 

 

 

 (1001 -  مساله – سخت )       2 گزینهپاسخ:   

ی مورد نظر از فلز  ی مورد نظر قابل محاسبه باشد. در نمونهست بیاوریم تا جرم اتمی آهن در نمونه های مختلف را بد در قدم اول، باید مجموع فراوانی ایزوتوپ 

اتم مختلف وجود دارد. بر این اساس، جرم اتمی میانگین فلز آهن را در نمونه مورد نظر محاسبه    3۰۰های داده شده در نمودار، مجموعا  آهن، با توجه به فراوانی 

 كنیم. می

جرم  اتمی  میانگین =
مقدار فراوانی هر ایزوتوپ  × جرم اتمی هر ایزوتوپ 

مجموع مقدار فراوانی ایزوتوپ ها 
=
(18۰× 56)+ (۹۰× 57)+ (3۰ × 58)

3۰۰
= 56/5 𝑎𝑚𝑢 

 كردیم:های آهن داده شده بود، باید از رابطه زیر استفاده میتوجه داریم كه اگر در محور عمودی نمودار درصد فراوانی ایزوتوپ

جرم  اتمی  میانگین =
درصد فراوانی هر ایزوتوپ ) × (جرم اتمی هر ایزوتوپ  +⋯

1۰۰
 

 دهد: ی زیر با محلول هیدروكلریک اسید واكنش می فلز آهن بر اساس معادله 
𝐹𝑒(𝑠) + 2𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) → 𝐹𝑒𝐶𝑙2(𝑎𝑞) + 𝐻2(𝑔) 

ی واكنش نوشته شده و جرم اتمی با توجه به معادله كند.  را تولید می  𝐹𝑒𝐶𝑙2الکترون از دست داده و    2باید دقت داشته باشید كه در این واكنش، هر اتم آهن  

 كنیم.میانگین آهن، حجم محلول مصرف شده را محاسبه می

? 𝐿 محلول = 45/2 𝑔 𝐹𝑒 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒
56/5 𝑔 𝐹𝑒

×
2 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙
1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒

×
1 𝐿 محلول

۰/2 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙
= 8 𝐿 

 لیتر محلول اسیدی مصرف شده است.   8همانطور كه مشخص است، در واكنش مورد نظر  
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 است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام 
 .كرد  استفاده سنجیطیف هایداده از باید آن  كردن تعیین برای و  نکرده پیروی آفبا قاعده  از  كروم الکترونی   ( آرایش1

𝑛الکترون با   12عنصری كه در آرایش الکترونی خود  ( 2 + 𝑙 =  گیرد.ای قرار میجدول دوره 𝑝دارد، در دسته   5

 . است كمتر عنصر این بعد  و  قبل  عناصر از هلیم، ای اتمنقطه-الکترون آرایش  در نشده  جفت الکترون  ( شمار 3

𝑛های مختلفی با  بین زیرالیه( 4 + 𝑙 =  شود.ها از الکترون پر میزودتر از سایر زیرالیه  5𝑝ی ، زیرالیه6

 (1001 -  مفهومی – متوسط)       4 گزینهپاسخ:   

𝑛هایی كه  از میان زیرالیه + 𝑙   4ی  است، زیرالیه  6ها برابر  برای آن𝑑   شود؛ چراكه مقدار  ها از الکترون پر میزودتر از سایر زیرالیه𝑛  كمتر از برای این زیرالیه ،

𝑛هایی با  سایر زیرالیه + 𝑙 =  دهد:ها را نشان میتصویر زیر، روند پر شدن این زیرالیه  است.  6

 

 ها:بررسی سایر گزینه 

در    .نارسایی دارد  ای مثل كروم و مس،جدول دوره   عنصرهای  اتم برخی  برای  اما  كند؛ می  بینی  پیشرا    عنصرها  اغلب  اتم  آرایش الکترونی  آفبا،  ی( قاعده 1

 آرایش الکترونی  پیشرفته،  سنجی  های طیفروش   كمک  به  امروزهدهد.  می  3𝑑پر نشده و یک الکترون خود را به زیرالیه    4𝑠های این دو عنصر، زیرالیه  اتم

 آرایش الکترونی كروم و مس به صورت زیر است:   .كنندمی  تعییندقت    با  را  هاییاتم  چنین
𝐶𝑟24
 ∶ [ 𝐴𝑟18

 ] 3𝑑5 4𝑠1                                         𝐶𝑢2۹
 ∶ [ 𝐴𝑟18

 ] 3𝑑1۰ 4𝑠1 
كنند.  ی آفبا پیروی نمیها از قاعدهپس این اتم  منتقل شده است؛  3𝑑ی  به زیرالیه  4𝑠ها یک الکترون از زیرالیه  ، در آرایش الکترونی این اتمگفتیمهمانطور كه  

 سنجی به صورت زیر است: كاربردهای مختلف انواع طیف 

 
𝑛( مقدار  2 + 𝑙   5های  برای زیرالیه𝑠  ،4𝑝    3و𝑑    الکترون با    12در آرایش الکترونی خود  است. ژرمانیم عنصری است كه    5برابر با𝑛 + 𝑙 = دارد. آرایش    5

 عنصر به صورت زیر است:الکترونی این  
𝐺𝑒32
 ∶ 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑1۰4𝑠24𝑝2 

 گیرد.قرار می   𝑝ی  بوده و در دسته  14ژرمانیم متعلق به گروه  

الی كه رفتار  فلزها بیشتر به فلزها شبیه بوده در حاند. خواص فیزیكی شبه ای قرار گرفته همانند مرزی بین فلزها و نافلزهای موجود در جدول دوره  فلزهاشبه 
 جامد حالت  در  فلزی،شبه  عنصر  دو این.  جدول هستند 14شیمیایی آنها اغلب همانند نافلزها است. به عنوان مثال، سیلیسیم و ژرمانیم دو عنصر شبه فلزی از گروه 

 از  پس و نبوده خوار چکش  نافلزی، عناصر  همانند ژرمانیم، و سیلیسیم .کنندمی  بازتاب را خود سمت  به شده تابیده نور  پرتوهای و داشته صیقلی و درخشان سطحی
 . هستند گرما  و الکتریسیته  جریان رسانای فلزی، عناصر  همانند عناصر، این . توجه داریم کهشوندمی  خرد چکش، یضربه  اصابت 

  عنصر  این قبلی و بعدی عناصر اینقطه –الکترون آرایش در حالیکه  در ندارد وجود ای نشده  جفت  الکترون هیچ های هلیم،اتم  ای  نقطه–الکترون  آرایش ( در3

 دهد. ای این عناصر را نشان مینقطه -جدول زیر، آرایش الکترون  .دارد  وجود  نشده  جفت  الکترون  یک  ،(لیتیم  و  هیدروژن)

 
ی گازهای نجیب، هیچ الکترون  های همهای اتمنقطه -شوند. به طور كلی، در آرایش الکترونمی  18ه  و از گرگازهای نجیب، شامل عناصر هلیم، نئون، ارگون و ...  

 ای وجود ندارد. جفت نشده 

 
1/8۰6شود، مجموعا  های برابر از اتانول و فورمیک اسید میدر مخلوطی که شامل جرم  × های اکسیژن موجود در  کربن وجود دارد. جرم اتماتم    1۰23

 شود؟ جزئی از این مخلوط که دمای جوش باالتری دارد، برابر با چند گرم می

(𝑶 = 𝑪 و 16 = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1 )8/4 2 )6/1 3 )6/۹ 4 )2/3 

طیف سنجی

طیف سنج جرمی محاسبه ی دقیق جرم اتم ها و ذرات گوناگون

خطی-طیف سنجی طیف نشری بدست آوردن آرایش الکترونی دقیق عناصر

طیف سنجی فروسرخ
شناسایی انواع آالینده های موجود در هواكره

شناسایی برخی از مولکول ها در فضای بین ستاره ای

انواع
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 (1001 -  مساله – سخت )       4 گزینهپاسخ:   

است. جرم مولی اتانول و فورمیک اسید، با یکدیگر برابر    𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻و    𝐶2𝐻5𝑂𝐻فرمول مولکولی اتانول و فورمیک اسید)متانوئیک اسید( به ترتیب به صورت  

های هر  شود. شمار مول رابر می ها نیز بهای آن توان گفت شمار مول است. چون جرم هریک از این دو ماده برابر است، پس می  46𝑔.𝑚𝑜𝑙−1بوده و معادل با 

 كنیم. های كربن موجود در این مواد را محاسبه می در نظر گرفته و شمار اتم  𝑥تركیب را برابر با  

اتانول  ∶ ? 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝐶 = 𝑥 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻 ×
2 𝑚𝑜𝑙 𝐶

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻
×

6/۰2 × 1۰23 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝐶

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶
= 12/۰4𝑥 × 1۰23 𝑎𝑡𝑜𝑚 

فورمیک  اسید  ∶ ? 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝐶 = 𝑥 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻
×

6/۰2 × 1۰23 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝐶

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶
= 6/۰2𝑥 × 1۰23 𝑎𝑡𝑜𝑚 

 كنیم.را محاسبه می  𝑥های كربن در مخلوط، مقدار  در قدم بعد، با توجه به مجموع شمار اتم

تعداد  اتمهای  𝐶 در مخلوط  = +تعداد  اتمهای  𝐶 در اتانول  تعداد  اتمهای  𝐶 در فورمیک  اسید 
                 
⇒      

1/8۰6 × 1۰23 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝐶 = 12/۰4𝑥 × 1۰23 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝐶 + 6/۰2𝑥 × 1۰23 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝐶
                
⇒    𝑥 = ۰/1 𝑚𝑜𝑙

گرم فورمیک اسید( وجود داشته   6/4مول فورمیک اسید)معادل با  1/۰گرم اتانول( و  6/4مول اتانول)معادل با  1/۰، در مخلوط مورد نظر 𝑥با توجه به مقدار 

ل از دو  گرم بوده است. از بین اجزای سازنده این مخلوط، هر دو ماده جرم مولی برابری دارند اما مولکول اتانو   2/۹است، پس جرم كلی این مخلوط برابر با  

های قطبی ساخته شده و در نتیجه اسید فقط از بخش فورمیکبخش قطبی)گروه هیدروكسیل( و ناقطبی)گروه متیل( ساخته شده است درحالی كه مولکول 

توان گفت دمای  تری دارد، پس میاسید نیروهای بین مولکولی قوی   فورمیکتر است. چون  قدرت نیروهای بین مولکولی در این ماده نسبت به اتانول قوی 

 جوش این ماده نیز باالتر از دمای جوش اتانول خواهد بود. بر این اساس، داریم:

? 𝑔 𝑂 = ۰/1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻 ×
2 𝑚𝑜𝑙 𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻
×

16 𝑔 𝑂
1 𝑚𝑜𝑙 𝑂

= 3/2 𝑔 

 های خود را دارند. ولکول توجه داریم كه هم اتانول، هم فورمیک اسید، توانایی برقرار كردن پیوند هیدروژنی با م 

 
 یک از مطالب زیر درست است؟کدام 

 شود. الکترونی بوده و در سیاره مشتری یافت نمی  6زیرالیه  3( اتمی با ساختار مقابل، دارای 1

 كند. تولید می 1+شود، فقط یون پایداری با بار  ختم می 4𝑝1( عنصری كه آرایش الکترونی آن به  2

 . شودمی دیده  قرمز رنگ به  دارد، قرار مشابه  تناوب  یک در گوگرد با عنصر  كه  قلیایی   فلز از  حاصل ( شعله3
 . شودمی گفته دوتایی یونی تركیب باشد، برابر   هاآن در موجود هایكاتیون و هاآنیون شمار  هایی كهتركیب ( به4

 (1001 - مفهومی – متوسط)       1 گزینهپاسخ:   

شود.  می   1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑64𝑠2الکترون در الیه چهارم خود است، پس آرایش الکترونی آن به صورت    2سوم و    الکترون در الیه  14اتم مورد نظر دارای  

 است.   56برابر  توجه داریم كه این عنصر معادل با فلز آهن بوده و عدد اتمی آن    الکترونی وجود دارد.  6زیرالیه    3در ساختار چنین اتمی،  

 ها:بررسی سایر گزینه 

ی آن  بوده و آرایش الکترونی فشرده 31برابر با فلزی شود. عدد اتمی این عنصر ختم می 4𝑝1ی  است كه آرایش الکترونی آن به زیرالیه فلزی ( گالیم، عنصر2

 به صورت زیر است: 
𝐺𝑎31
 ∶ [ 𝐴𝑟18

 ] 3𝑑1۰ 4𝑠2 4𝑝1 
  +𝐺𝑎3الکترون از دست داده و به یون    3های شیمیایی  ی زیرین آلومینیم قرار داشته و همانند آلومینیم، هر اتم آن در واكنشای در خانه گالیم در جدول دوره 

]شود. آرایش الکترونی این یون به صورت  تبدیل می 𝐴𝑟18
 ]3𝑑1۰    .است 

ی  ای قرار گرفته است. جدول زیر، رنگ شعلهای( است كه همانند گوگرد، در تناوب سوم جدول دوره ه ( سدیم، فلز قلیایی)عنصری از گروه اول جدول دور3

 دهد:برخی از عناصر فلزی را نشان می 

 آهن منیزیم  مس سدیم  لیتیم  فلز 
 نارنجی  سفید  سبز زرد  قرمز رنگ شعله 

ی این عناصر فلزی از یک منشور، نور  توجه داریم كه با عبور دادن نور حاصل از شعلهشود.  همانطور كه مشخص است، شعله فلز سدیم به رنگ زرد دیده می

 شود. خطی عناصر مورد نظر ایجاد می - مورد نظر تجزیه شده و طیف نشری

  اكسید،   سدیم  سولفید،  منیزیم.  شوندمی  نامیده  دوتایی  یونی  تركیب  اند،شده   ساخته  مختلف  عنصر  دو  گرفتن  قرار  هم  كنار  از  تنها  كه  یونی  های( تركیب4

  اند، شده   ساخته  مختلف  عنصر  چند  گرفتن  قرار  هم  كنار  از  كه  یونی  هایتركیب.  هستند  دوتایی  یونی  هایتركیب  جمله  از  فلوئورید،  كلسیم  و  كلرید  پتاسیم

 .هستند  چندتایی  یونی  هایتركیب  جمله  از  كربنات،   آمونیوم  و  سولفات  منیزیم.  شوندمی   نامیده  چندتایی  یونی  تركیب
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 های داده شده درست هستند؟ چه تعداد از عبارت 

 .شودمی نیز باردار هایگونه از برخی شامل گازی،  هایمولکول و مجزا هایاتم  بر عالوه زمین آ( اتمسفر

 . شودمی جدا آن از آب شکل به هوا  در موجود رطوبت  گراد،  سانتی یدرجه صفر تا هوا دمای کاهش ب( با

 کنند.و نیتروژن موجود در هواکره را مستقیما جذب کرده و گاز اکسیژن را تولید می 𝑪𝑶2گیاهان گازهای  پ( 

𝒏های الکترونی های برابری در الیهترین گاز نجیب هواکره، دارای تعداد الکترونفراوانت(  = 𝒏و   2 =  است. 3

 .شودمی خارج  تقطیر ستون از زودتر باشد،  باالتر ماده یک جوش نقطۀ چه هر مایع،  هوای  جزءبهجزء تقطیر فرایند ث( در

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 (102 -  مفهومی – متوسط)       2 گزینهپاسخ:   

 های )آ( و )ت( درست هستند.عبارت 

 بررسی پنج عبارت:  

  اكسید(، دی گازی)مثل گازهای نیتروژن، اكسیژن و كربن   هایمولکول   و  اكسیژن(های گازهای نجیب و یا اتم  مجزا)مثل اتم  هایاتم  بر  عالوه  زمین  آ( اتمسفر

 شوند. های باردار بر اثر تابش پرتوهای خورشیدی ایجاد می این گونه   .شودمی  نیز  +𝐻𝑒و    +𝑂های  باردار مثل یون   هایگونه   از  برخی  شامل

 كه  داریم  توجه.  شودمی  خارج  هوا  مخلوط  از  یخ  صورت  به  جزء،  اولین  عنوان  به  هوا  در  موجود  رطوبت  گراد،  سانتی  یدرجه   صفر  تا  هوا  دمای  كاهش  ب( با

 . است  یخ  ذوب  ینقطه   با  معادل  گراد  سانتی  یدرجه   صفر  دمای

توجه داریم كه گیاهان به   .كنندمی  را تولید جانداران نیاز مورد اكسیژن  هواكره، طی فرایند فتوسنتز 𝐶𝑂2گاز   مصرف و خورشید   از نور  استفاده با پ( گیاهان

ی  كنند. تصویر زیر، چرخه امین می های موجود در خاک تاز هواكره را ندارند و نیتروژن مورد نیاز خود را با كمک باكتری   𝑁2طور مستقیم توانایی جذب گاز  

 دهد:گازهای موجود در هواكره را نشان می

 
 دهد:ترین اجزای موجود در هواكره را نشان میت( جدول زیر، درصد حجمی مهم 

 
 زیر است:ترین گاز موجود در هواكره است. آرایش الکترونی آرگون به صورت  های موجود در این جدول، آرگون فراوان با توجه به داده 

𝐴𝑟18
 ∶ 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝6 

𝑛های الکترونی  همانطور كه مشخص است، در هریک از الیه = 𝑛و   2 =  الکترون وجود دارد.   8اتم آرگون،    3

ن ماده دیرتر تبخیر شده و بر این اساس، دیرتر از ستون تقطیر خارج  آجزء هوای مایع، هر چه نقطۀ جوش یک ماده باالتر باشد،  ث( در فرایند تقطیر جزءبه

 شود. برای مثال در رابطه با هوای مایع متشکل از نیتروژن، اكسیژن و آرگون، داریم:می

{
نقطۀ  جوش  ∶ نیتروژن    < آرگون  <                 اكسیژن 

ترتیب جد ا  شدن  گازها  ∶ → نیتروژن  → آرگون  اكسیژن 
 

 
کیلومتری این الیه در مقیاس کلوین باشد، دمای  ۵/2برابر دمای هوا در ارتفاع    8۵/۰کیلومتری تروپوسفر در مقیاس کلوین،   ۵/9اگر دمای هوا در ارتفاع   

 گراد خواهد بود؟ ی سانتیسطحی زمین در مقیاس سلسیوس برابر با چند درجه

1 )22   2 )24 3) 16 4 )18 
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 (2010 -  مساله – آسان)      1 گزینهپاسخ:   

كلوین( به ازای هر كیلومتر افزایش    6ی سانتی گراد)معادل با  درجه   6ی  ، دمای هوا به اندازه ترین الیه هواكره به سطح زمین()نزدیک ی تروپوسفردر طول الیه

  5/2كلوین( كمتر از دمای هوا در ارتفاع    42گراد)معادل با  درجه سانتی  42ی  كیلومتری به اندازه   5/۹كند؛ پس دمای هوا در ارتفاع  ارتفاع كاهش پیدا می 

 كیلومتری است. بر این اساس، داریم:

 دمای  هوا  ارتفاع  ۹/5 كیلومتری 

دمای  هوا  ارتفاع  2/5 كیلومتری 
=
𝑇۹/5

𝑇2/5
= ۰/85

   𝑇2/5−42=𝑇۹/5   
⇒           

𝑇2/5 − 42

𝑇2/5
= ۰/85

            
⇒   𝑇2/5 = 28۰ 𝐾 

گراد است؛ پس دمای هوا در سطح زمین  ی سانتیدرجه   7كلوین، معادل با    28۰كیلومتری برابر با    5/2با توجه به محاسبات انجام شده، دمای هوا در ارتفاع  

 شود.گراد میی سانتی درجه   22برابر با  

و در مقیاس کلوین با نماد  𝛉است. دمای یک جسم در مقیاس سلسیوس با نماد ( 𝑲کلوین)  𝑺𝑰( است؛ درحالی که یکای دما در  ℃ی سلسیوس) یکای رایج دما، درجه 
𝑻   ی بین این دو مقیاس دمایی به صورت  رابطه   توجه داریم کهشود.  نشان داده می𝑻(𝑲) = 𝜽(℃) + با ارزش   ℃۱است. با توجه به این رابطه، ارزش دمایی    273

 . خواهد بود( 𝑻∆( برابر با میزان تغییر دمای آن جسم در مقیاس کلوین)𝛉∆برابر خواهد بود؛ پس تغییر دمای یک جسم در مقیاس سلسیوس)  ۱𝑲دمایی  

 
 های داده شده درست هستند؟ کدام موارد از عبارت 

 .شودمی آزاد فروسرخ پرتوهای صورت  به انرژی مقداری هواکره،  در 𝑶2  مولکول یک و اکسیژن اتم یک اتصال آ( از

 . دارد  وجود زیستی هایمولکول ساختار در تر، باال جوش دمای با ایماده هایاتم آرگون،  و اکسیژن گازهای ب( بین

 کنند. جدول تناوبی پس از حل شدن در آب، خاصیت اسیدی ایجاد می 𝒑 اکسید حاصل از تمام عناصر دستهپ( 

 .است سمی بسیار و رنگبی آرگون،   گاز  همانند های قطبی تشکیل شده ولکولمونوکسید، از مو کربن ت( گاز

 ( پ و ت 4 ( آ و ت 3 ( ب و پ 2 ( آ و ب 1

 ( 0201 - مفهومی – متوسط)       1 گزینهپاسخ:   

 های )آ( و )ب( درست هستند.عبارت 

 بررسی چهار عبارت:  

شوند. مکانیسم محافظتی  ی اوزون، به پرتوهای فروسرخ با انرژی كمتر تبدیل میموجود در الیه  𝑂3های  آ( پرتوهای پرانرژی فرابنفش، پس از برخورد با مولکول 

كند.  ولکول اكسیژن تبدیل می( و یک م 𝑂كنند و آن را به یک اتم اكسیژن ) برخورد می  𝑂3این الیه، به این صورت است كه پرتوهای فرابنفش، به مولکول  

شود. با تکرار  توانند دوباره با هم واكنش دهند و مولکول اوزون را به وجود آورند. در این حالت، مقداری انرژی به صورت فروسرخ آزاد می های تولیدشده می ذره

 رساند. انرژی فروسرخ را به زمین میم ی اوزون بخش قابل توجهی از تابش پر انرژی فرابنفش را جذب و تابش كاین دو واكنش، الیه

 
 در رابطه با گاز اوزون به مطالب زیر توجه کنید: 

 پیوند اشتراکی وجود دارد. 3باشد. در ساختار هر مولکول اوزون اتم اکسیژن می  3دگرشکلی از اکسیژن است که دارای  
 ی سوم نیز وجود دارد. مقدار آن ناچیز است. البته این گاز در تروپوسفر و الیه های باالیی هواکره)استراتوسفر( وجود دارد، هر چند که در الیه  
 در آن محدوده قرار دارد.  𝑂3ی مشخصی از استراتوسفر است که بیشترین مقدار  ی اوزون منطقه الیه  
 از اکسیژن دارد. جوش باالتری نسبت به گهمانند اکسیژن، در حالت مایع، آبی رنگ است. اوزون ترکیبی قطبی است و نقطه  
 شود.بینی استفاده می ها، سبزیجات و از بین بردن جانداران ذره در صنعت برای گندزدایی میوه  

ای با دمای  توان گفت بین گازهای اكسیژن و آرگون، آرگون ماده است، پس می   -186و    -183ب( دمای جوش گازهای اكسیژن و آرگون به ترتیب برابر با  

ها،  های زیستی از جمله چربی های اكسیژن در ساختار همه مولکول دانیم، اتم ای با دمای جوش باالتر است. همانطور كه مین ماده تر و اكسیژجوش پایین

 ها و قندها وجود دارند. پروتئین 

 كه   گفت  تواننمی  رو  این  از  و  دارند  حضور  آلومینیم  مثل  فلزی  عناصر  از  برخی  هم  و  فلزی  شبه  عناصر  هم  و  فلزی  عناصر  هم  تناوبی  جدول  p  دسته  پ( در

 .دندهمی   تشکیل  اسیدی  اكسیدهای  ،دسته  این  در  موجود  عناصر  تمام
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 . است  غیرسمی  و  بوبی  رنگ،بی  ی ماده   یک  آرگون،  گاز  مقابل،  ینقطه   در.  است  سمی  بسیار  و  بوبی  رنگ،بی  یماده   یک  مونوكسید،  كربن  ت( گاز

 
 است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام 

 .هستند تر مناسب صنعتی  مقیاس در هلیم تولید برای و بوده  سرشارتر  هواكره  از  هلیم، گاز زمینی ( منابع1
 های كاتیون در منیزیم كلرید است. ( اكسید دو برابر شمار الکترون𝐼𝐼های كاتیون در آهن) شمار الکترون( 2

 . هستند خودرو  اگزوز از  شده  خارج  آالینده گازهای  جمله از  اكسیددی نیتروژن   و اكسیددی گوگرد  ( گازهای 3
 است.  7شود، مجموع ضرایب مواد برابر می 𝐶𝑂2و   𝐶𝐹4كه منجر به تولید   𝑂2در واكنش هگزافلوئورواتان با گاز  ( 4

 ( 2010 -  مفهومی – آسان)      2 گزینهپاسخ:   

+𝐹𝑒2به صورت    كاتیوننماد    ،( اكسید𝐼𝐼در آهن ) 
26
است در حالی كه در منیزیم كلرید یا    در آرایش الکترونی خود  الکترون  24دارای  . این كاتیون  است   

𝑀𝑔𝐶𝑙2،  كاتیون  𝑀𝑔2+
12
 ی خود است. الکترون در اطراف هسته  1۰دارای    بوده و این یون،   

 ها:بررسی سایر گزینه 

  زمین   پوستۀ  زیرین  هایالیه  در  آن  از  بیشتری  مقدار  و  هوا  در  آن  از  ناچیزی  مقدار  كه  طوری  به  شود؛می  یافت  كم  یخیل  مقدار  به  زمین،  یكره  در  ( هلیم1

  های واكنش   از  هلیم   كه  داریم  توجه.  هستند  ترمناسب  صنعتی   مقیاس  در  هلیم  تولید  برای   و  بوده  سرشارتر  هواكره  از  آن  زمینی  منابع  خاطر،  همین  به.  دارد  وجود

 . شودمی   گازی  هایمیدان   وارد  زمین،  هایالیه  به  نفوذ  از  پس  گاز  این.  شودمی   تولید  زمین  ژرفای  در  ایهسته

هیدروكربن 3  جمله   از  اكسید،تری   گوگرد  و  مونوكسید  نیتروژن  اكسید،دی   نیتروژن  اكسید،دی   كربن  مونوكسید،  كربن  گازهای  ،(𝐶𝑥𝐻𝑦) نسوخته  های( 

 دهد: های خارج شده از اگزوز خودروها را نشان میتصویر زیر، نمایی از آالینده   .شودمی   خارج  هانآ   اگزوز  از  خودروها  حركت  هنگام  در  كه  هستند  هاییآالینده

 
است. بر   𝐶2𝐹6لی هگزافلوئورواتان به صورت شود. فرمول مولکوهای هیدروژن مولکول اتان را با اتم فلوئور جایگزین كنیم، هگزافلوئورواتان ایجاد می ( اگر اتم4

 شود: ی واكنش انجام شده به صورت زیر میاین اساس، معادله 

2𝐶2𝐹6 + 𝑂2 → 3𝐶𝐹4 + 𝐶𝑂2 
 شود. می  7ی این واكنش، مجموع ضرایب مواد برابر با  با توجه به معادله 

 
کلوین باال    3۰افزایش داده و دمای مخلوط گازها را به اندازه    %۵۰پیستون روان را به اندازه  های گازی موجود در یک سیلندر با  در فشار ثابت، شمار مول  

مخلوط گازی برابر با چند درجه سلسیوس بوده    افزایش پیدا کرده باشد، دمای اولیه  %6۵  این تغییرات، حجم مخلوط گازی به اندازه  بریم. اگر در نتیجهمی
 است؟

1 )57 2 )273   3 )27 4 )127 

 (102 -  مساله – متوسط)       3 گزینهپاسخ:   

را بدست بیاوریم. توجه داریم كه   𝑇1توانیم مقدار  ای قانون گازها می ی مقایسه كلوین در نظر بگیریم، به كمک رابطه  𝑇1ی گازی را برابر  ی نمونه اگر دمای اولیه 

 ه است. بر این اساس، داریم: برابر شد  5/1ی گازی طی این فرایند،  های این ماده شمار مول 
𝑉2

𝑉1
=
𝑇2

𝑇1
×
𝑛2

𝑛1
×
𝑃1

𝑃2
→

1/65 𝑉1

𝑉1
=
𝑇1 + 3۰
𝑇1

×
1/5 𝑛1

𝑛1
×

1
1
→ 1/65 =

𝑇1 + 3۰
𝑇1

× 1/5 →
𝑇1 + 3۰
𝑇1

=
11
1۰
 → 𝑇1 = 3۰۰ 𝐾

مقیاس سلسیوس به مقیاس    برای تبدیل دما در  همانطور  كه گفتیم،بوده است.  𝐾 3۰۰ی این مخلوط گازی برابر با  با توجه به محاسبات انجام شده، دمای اولیه 

 : ی  زیر استفاده كنیمكلوین، باید از رابطه 
θ ℃ + 273 = 𝑇 𝐾

 شود. ی سانتی گراد میدرجه  27ی این گاز در مقیاس سلسیوس برابر با  ی باال، دمای اولیه با توجه به رابطه 

 
ها مخلوط کنیم و طی این فرایند،  زیر، باید چند گرم پتاسیم یدید را با سایر واکنش دهنده  گرمی ید طی واکنش موازنه نشده  1/38برای تولید یک نمونه   

 شود؟  چند لیتر فراورده گازی در شرایط استاندارد تولید می

(𝑰 = 𝑲 و 12۷ = 𝑶 و 39 = 𝑵 و 16 = 1۴ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 

𝑲𝑵𝑶2(𝒔) + 𝑲𝑰(𝒔) + 𝑯𝑩𝒓(𝒂𝒒) → 𝑲𝑩𝒓(𝒂𝒒) + 𝑵𝑶(𝒈) + 𝑯2𝑶(𝒍) + 𝑰2(𝒔) 
1  )8/4۹  –  44/13 2  )8/4۹  –  72/6 3  )۹/24  –  72/6 4  )۹/24  –  44/13
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 ( 0201 -  مساله – متوسط)       2 گزینهپاسخ:   

 ی این واكنش به صورت زیر است: ی موازنه شده معادله 
2𝐾𝑁𝑂2 + 2𝐾𝐼 + 4𝐻𝐵𝑟 → 4𝐾𝐵𝑟 + 2𝑁𝑂 + 2𝐻2𝑂 + 𝐼2 

البته، توجه داریم كه برای حل    كنیم.ی مواد را پیدا می شروع كرده و پس از آن، ضرایب بقیه   𝐾𝑁𝑂2به    1ی این واكنش، كار را با دادن ضریب  برای موازنه 

توانیم های ید در هر تركیب، می وجود داشته و با توجه به تعداد اتم   𝐼2و    𝐾𝐼ی كامل واكنش نداریم چراكه ید فقط در  كردن قسمت اول سوال، نیازی به موازنه

 كنیم. ( مورد نیاز را محاسبه می𝐾𝐼ی واكنش مورد نظر، جرم پتاسیم یدید)ی موازنه شده نسبت میان ضرایب این دو تركیب را محاسبه كنیم. با توجه به معادله

? 𝑔 𝐾𝐼 = 38/1 𝑔 𝐼2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐼2
254 𝑔 𝐼2

×
2 𝑚𝑜𝑙 𝐾𝐼
1 𝑚𝑜𝑙 𝐼2

×
166 𝑔 𝐾𝐼
1 𝑚𝑜𝑙 𝐾𝐼

= 4۹/8 𝑔 

 آوریم.ی بعد، حجم نیتروژن مونوكسید تولید شده)تنها فراورده گازی حاصل از واكنش مورد نظر( را بدست میدر مرحله 

? 𝐿 𝑁𝑂 = 38/1 𝑔 𝐼2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐼2
254 𝑔 𝐼2

×
2 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑂
1 𝑚𝑜𝑙 𝐼2

×
22/4 𝐿 𝑁𝑂
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑂

= 6/72 𝐿 

 لیتر است.   72/6با توجه به محاسبات باال، حجم فراورده گازی تولید شده برابر با  

 
 های داده شده درست هستند، بجز ............... . همه عبارت 

 .گردندباز می  طبیعت به تر، ساده مواد  به  تجزیه با و بوده  پذیر تخریب زیست  سبز، هایسوخت همانند  سبز،  های( پالستیک1

 شود. كمتری تولید می 𝐶𝑂2به ازای تولید مقدار مشخص انرژی الکتریکی به كمک باد، در مقایسه با انرژی خورشید، مقدار  ( 2

2𝐴(𝑠)  ی واكنش( با توجه به معادله3 + 𝐵(𝑠)
  𝑃𝑚(𝑠) 
→     3𝐶(𝑠)ت. توان گفت فلز پاالدیم كاتالیزگر واكنش شیمیایی اس ، می 

 .است  گلخانه  از  بیرون  محیط  دمای تغییر دامنه از  كمتر ها گلخانه  درون محیط  دمای تغییرات ( در روزهای زمستانی، دامنه4

 (0201 -  مفهومی و حفظی – متوسط)       3 گزینهپاسخ:   

البته،    خواهد بود.  𝑃𝑚(𝑠)بوده و نماد عنصر پرومتیم نیز به صورت    𝑃𝑡(𝑠)، مربوط به فلز پاالدیم است، درحالی كه نماد فلز پالتین به صورت  𝑃𝑑(𝑠)نماد  

2𝐴(𝑠)  در معادله   برای پاسخ دادن به این سوال، هیچ نیازی به دانستن نماد عنصر پرومتیم نداشتیم! + 𝐵(𝑠)
  𝑃𝑑(𝑠) 
→    3𝐶(𝑠)  االدیم روی فلش  نماد فلز پ

 توان گفت فلز پاالدیم كاتالیزگر این واكنش شیمیایی است. واكنش قرار گرفته است، پس می

 ها: بررسی سایر عبارت 

ساختار  شوند و به همین دلیل در  پذیر، پلیمرهایی هستند كه بر پایۀ مواد گیاهی مانند نشاسته ساخته میهای زیست تخریبهای سبز یا پالستیکپالستیک(  1

تری  های گیاهی( در مدت زمان نسبتاً كوتاهی به مواد سادههای سبز)مانند اتانول و برخی از روغن ها مشابه سوختها اكسیژن نیز وجود دارد. این پالستیکآن

 گردند.تجزیه شده و به طبیعت باز می

شود. به ازای تولید یک مقدار  ، چه مقدار از این گاز تولید و وارد هواكره میدهد در تولید یک محصول یا بر اثر انجام یک فعالیتنشان می  𝐶𝑂2( ردپای  2

های  تولید شده در روش   𝐶𝑂2شود. نمودار زیر، مقدار گاز  كمتری تولید می   𝐶𝑂2مشخص انرژی الکتریکی با استفاده از باد، در مقایسه با انرژی خورشید، مقدار  

 كند:مختلف را مقایسه می 

 
های فسیلی به شمار رفته و در مقایسه با سایر منابع انرژی مثل خورشید و باد، ردپای كربن  كه گاز طبیعی، نفت و زغال سنگ، از جمله سوخت   توجه داریم

 كنند.اكسید بیشتری را ایجاد می دی 

  و  گیاهان  آنها  در  و  پوشانندمی  شفاف  هایپالستیک  انواع  از  ایالیه  با  معینی   ارتفاع  تا  را  آنها  دور  تا  دور  كه  هستند  ایویژه   كشاورزی  هایزمین  ها،( گلخانه4

  ها گلخانه  اطراف   در  موجود  پالستیک  واقع  در.  كندمی   حفظ  هاآفت   و  دما  تغییر  از  ناشی  هایآسیب   از  را  میوه  یا  گیاه  گلخانه،.  دهندمی   پرورش  گوناگونی  هایمیوه 

 .كاهدمی  دمایی  نوسانات  از  و  كرده  بیرون  محیط  از  ترگرم   را  گلخانه  درون  محیط  گرما،  خروج  از  جلوگیری  و  ایگلخانه   اثر  ایجاد  با

 
های پیوندی  ها در مولکول ............... برابر بوده و نسبت میان تعداد الکترونهای ناپیوندی در مولکول ...............، با شمار این الکترونتعداد جفت الکترون 

 است.  برابر با ...............  𝑯2𝑺، ............... مولکول 𝑵2𝑶 های ناپیوندی در مولکولبه تعداد الکترون

 5/1 - برخالف   – 𝐶𝐻2𝐶𝑙2  -اكسید ( گوگرد دی2 1 - همانند  – 𝑃𝐶𝑙3  - فلوئورید ( اكسیژن دی1

 1 – همانند  – 𝐶𝑂𝐹2  -اكسید ( گوگرد تری4 1/ 5 -برخالف  – 𝐶𝑆2  - ( هیدروژن پراكسید 3
 
 
 

آالیندگی 
كمتر

باد
گرمای 
زمین

انرژی 
خورشید

گاز طبیعی
نفت
خام

زغال سنگ
آالیندگی 

بیشتر
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 (2010 -  مفهومی – متوسط)       4 گزینهپاسخ:   

اكسید( به  و گوگرد دی   𝐶𝐻2𝐶𝑙2ی دوم) های داده شده در گرینهاكسید( و گونه و گوگرد تری   𝐶𝑂𝐹2ی چهارم) داده شده در گزینههای  ساختار لوویس گونه 

 صورت زیر است: 

 
فلوئورید( نیز به  ژن دیو اكسی  𝑃𝐶𝑙3ی اول) های داده شده در گرینهو هیدروژن پراكسید( و گونه  𝐶𝑆2ی سوم) های داده شده در گزینهساختار لوویس گونه

 صورت زیر است: 

 
است، جفت گونه  الکترونس  دوم،  هایهای داده شده در گرینههمانطور كه مشخص  و چهارم شمار جفت  مولکول  وم  دارند. ساختار  برابری  ناپیوندی  های 

 نیتروژن مونوكسید نیز به صورت زیر است: دی 

 
 ساختار مولکولی هیدروژن سولفید نیز به صورت زیر است:جفت الکترون پیوندی وجود دارد.    4جفت الکترون ناپیوندی و    4در ساختار این مولکول نیز  

 
های  چین با استفاده از نقطه جفت الکترون پیوندی وجود دارد. البته، توجه داریم كه برای حل این سوال،    2جفت الکترون ناپیوندی و    2در ساختار این مولکول نیز  

       توانستیم به راحتی دو گزینه را حذف كنیم  سوم و چهارم می 

 
زیر،   بر اساس معادله   𝑵𝒂𝑿3گرمی از ترکیب    ۷8  یک نمونه   است. با تجزیه   𝑿2برابر چگالی گاز    3در شرایط یکسان، چگالی یک نمونه از گاز کریپتون،   

 شود؟ ها مبادله میچند گرم سدیم تولید شده و در واکنش این مقدار فلز سدیم با مقدار کافی گاز فلوئور، تقریبا چند الکترون بین گونه

 (𝑲𝒓 = 𝑵𝒂 و 8۴ = 23 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 )  2𝑵𝒂𝑿3(𝒔) → 2𝑵𝒂(𝒔) + 3𝑿2(𝒈) 

1 )6/27 –  7/2 × 1۰23 2 )6/27 –  3/6 × 1۰23  

3 )8/13 –  7/2 × 1۰23 4 )8/13 –  3/6 × 1۰23 

 ( 2010 -  مساله – سخت )       1 گزینهپاسخ:   

 در شرایط یکسان از نظر دما و فشار محیط، چگالی گازهای مختلف متناسب با جرم مولی آن گازها است. در این رابطه، داریم:

چگالی ∝ جرم  مولی  گاز
             
⇒   

𝐴 چگالی گاز

𝐵 چگالی گاز
=
𝐴 جرم  مولی  گاز

𝐵 جرم  مولی  گاز
 

 كنیم. را محاسبه می   𝑋ی گفته شده، جرم مولی عنصر  با توجه به قاعده 

𝑋2 چگالی گاز

𝐾𝑟 چگالی گاز
=
𝑋2 جرم  مولی  گاز

𝐾𝑟 جرم  مولی  گاز

                
⇒    

1
3
=
𝑋2 جرم  مولی  گاز

84
             
⇒   𝑋2 جرم  مولی  گاز = 28

           
⇒   𝑋  جرم  مولی  عنصر = 14 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1 

2𝑁𝑎𝑋3(𝑠)ی واكنش انجام شده به صورت  معادله  → 2𝑁𝑎(𝑠) + 3𝑋2(𝑔) ی این واكنش شیمیایی، جرم فلز سدیم تولید شده را  است. با توجه به معادله

 كنیم. محاسبه می 

? 𝑔 𝑁𝑎 = 78 𝑔 𝑁𝑎𝑋3 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑋3

65 𝑔 𝑁𝑎𝑋3
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑋3

×
23 𝑔 𝑁𝑎

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎
= 27/6 𝑔 

 كنیم: برای محاسبه جرم فلز سدیم تولید شده با استفاده از روش تناسب، به صورت زیر عمل می

𝑁𝑎𝑋3  جرم

جرم  مولی × ضریب 
=

𝑁𝑎  جرم

جرم  مولی × ضریب 

               
⇒    

78 𝑔 𝑁𝑎𝑋3

65 × 2
=
𝑥 𝑔 𝑁𝑎

23 × 2
                
⇒    𝑥 = 27/6 𝑔 𝑁𝑎 

2𝑁𝑎(𝑠)ی  اس معادله فلز سدیم بر اس + 𝐹2(𝑔) → 2𝑁𝑎𝐹(𝑠)    دهد. طی این فرایند، هر اتم سدیم یک الکترون از دست داده و به  واكنش می   گاز فلوئوربا

 كنیم.های مبادله شده را محاسبه میشود. بر این اساس، شمار الکترون یون سدیم تبدیل می

? 𝑒  تعداد = 27/6 𝑔 𝑁𝑎 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎
23 𝑔 𝑁𝑎

×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑒

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎
×

6/۰2 × 1۰23 𝑒  تعداد

1 𝑚𝑜𝑙 𝑒
= 7/2 × 1۰23 𝑒 
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 است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام 

 شود.بر اثر رعد و برق و یا در دمای بسیار باالی موتور خودروها، از واكنش گازهای اكسیژن و نیتروژن تولید می 𝑁𝑂( گاز  1

 . شودمی هاریه دیدن  آسیب به   منجر تنفسی هوای در  آن وجود  و بوده  پذیرترواكنش اكسیژن  در مقایسه با ( گاز اوزون2
 رسد.باد تایر خودرو، درصد حجمی اكسیژن در باد داخل تایر به صفر می( هنگام استفاده از گاز نیتروژن برای تنظیم 3

 .كندمی اشغال  را ظرف محتوی خود فضای  همۀ  و نداشته  معینی حجم  و شکل  اتاق شرایط   در از كلر، نمونه  ( یک4

 (2010 -  مفهومی – متوسط)       3 گزینهپاسخ:   

 دهد كه با گاز نیتروژن پر شده است: می تصویر مقابل، نمایی از تایر یک خودرو را نشان  

همانطور كه مشخص است، مقداری گاز اكسیژن نیز در میان مواد موجود در داخل تایر وجود دارد. در واقع با استفاده از گاز  

رصد رسد و فقط درسد؛ اما مقدار گاز اكسیژن موجود به صفر نمینیتروژن، مقدار بخار آب موجود در تایر خودرو به صفر می

 كند.آن كاهش پیدا می 

 ها:بررسی سایر گزینه 

 واكنش زیر هستند:   3( منشا گاز نیتروژن مونواكسید موجود در هواكره  1

𝑁𝑂2(𝑔) + 𝑂2(𝑔)
نور خورشید 
→     𝑁𝑂(𝑔) + 𝑂3(𝑔) 

𝑁2(𝑔) + 𝑂2(𝑔)
دمای باال / رعد و برق 
→         2𝑁𝑂(𝑔) 

𝑁2(𝑔) + 𝑂2(𝑔)
در موتور خودرو دمای باالتر از ℃ 1۰۰۰
→                   2𝑁𝑂(𝑔) 

 شود.  ها، گاز نیتروژن مونوكسید در هواكره تولید می با انجام شدن این واكنش 

  آن   وجود  كه  آیدمی   حساب  به  سمی  یآالینده  یک   ماده  این.  دارد   باالتری  پذیریواكنش  مواد،  دیگر  با  مواجهه  در  و  است  اكسیژن  گاز  از  ناپایدارتر  اوزون،  ( گاز2

  هایآالینده   یدسته  در  گوگرد،  و  نیتروژن  اكسیدهای  همانند  نیز  اوزون  گاز  كه   داریم  توجه.  شودمی  ریه   به  آسیب  و  ها  چشم  سوزش  به  منجر  تنفسی  هوای  در

 . دارد  قرار  هوا

محتوی  شود. ماده به حالت گاز شکل و حجم معینی ندارد، بلکه به شکل ظرف  ها بوده و در شرایط اتاق، به حالت گاز یافت می( كلر، عضوی از خانواده هالوژن 4

كند. از این رو، حجم یک نمونه گاز با حجم ظرف محتوی آن برابر است. تصاویر زیر، بیانی از توضیحات داده شده  آید و همۀ فضای ظرف را اشغال می آن درمی

 دهند:را نشان می 

 
 اند. نظر پخش شده های گازی در دو ظرف مورد  همانطور كه مشخص است، با باز شدن شیر رابط بین دو محفظه، مولکول 

 
در دمای مشخص، به چند مول از این ترکیب یونی نیاز داشته و درصد جرمی  1/1𝒈.𝒎𝑳−1لیتیم سولفات با چگالی    لیتر محلول سیرشده ۵/2 برای تهیه  

میحل چقدر  شده  ایجاد  محلول  در  با  شود؟)انحاللشونده  برابر  آزمایش  دمای  در  سولفات  لیتیم  در    2۵پذیری  است.   1۰۰گرم  آب                                          گرم 
𝑺 = 𝑶 و 32 = 𝑳𝒊 و 16 = ۷ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1 )5  - 25 2 )5  - 2۰ 3 )4  - 25 4 )4  - 2۰ 

 ( 0301 -  مساله – متوسط)       ۲ گزینهپاسخ:   

 دهد: پذیری لیتیم سولفات بر حسب تغییر دما را نشان میتصویر زیر، روند تغییر انحالل 
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به عبارت دیگر، از بین    كند.پذیری آن كاهش پیدا میافزایش دما انحالل با توجه به این نمودار، از بین مواد داده شده لیتیم سولفات تنها نمکی است كه با  

با توجه به توضیحات داده شده، در دمای مورد نظر    شود.های داده شده، لیتیم سولفات تنها نمکی است كه بر اساس یک فرایند گرماده در آب حل می نمک

های لیتیم سولفات  كند. بر این اساس، شمار مول گرم محلول سیرشده را ایجاد می   125شده و    گرم آب خالص حل 1۰۰( در  𝐿𝑖2𝑆𝑂4گرم لیتیم سولفات)   25

 كنیم. مورد نیاز را محاسبه می 

?𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖2𝑆𝑂4 = 2/5 𝐿 محلول ×
1۰۰۰ 𝑚𝐿 محلول

1 𝐿 محلول
×

1/1 𝑔 محلول

1 𝑚𝐿 محلول
×

25 𝑔 𝐿𝑖2𝑆𝑂4

125 𝑔 محلول
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖2𝑆𝑂4

11۰ 𝑔 𝐿𝑖2𝑆𝑂4
= 5 𝑚𝑜𝑙 

 كنیم: برای محاسبه درصد جرمی لیتیم سولفات در محلول ایجاد شده نیز به صورت زیر عمل می

درصد جرمی  =
مقدار  انحالل پذیری 

1۰۰ + مقدار  انحالل پذیری 
× 1۰۰ =

25
1۰۰+ 25

× 1۰۰ =  درصد 2۰

 
 های داده شده درست هستند؟ چه تعداد از عبارت 

 . است ثابت تقریبا زمان طول در هاآن در شده حل مواد جرم  مجموع و بوده همگن مخلوطی دریاها و هااقیانوس آ( آب

 . شودمی کرهسنگ و کرهآب هواکره،  هایبخش شامل فقط که گرفت نظر در ای بزرگسامانه توانمی را زمین ب( کره

 .است آب غیراقیانوسی منابع از خاک،   در موجود رطوبت و یخ هایکوه همانند ها، دریاچه  شور موجود در پ( آب

 . کرد استفاده نیترات نقره محلول از توانمی آب،  نمونه از یک در  موجود کلرید  یون وجود بررسی ت( برای

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 (3010 -  مفهومی – متوسط)       3 گزینهپاسخ:   

 های )آ(، )پ( و )ت( درست هستند.عبارت 

 بررسی چهار عبارت:  

  مقدار قابل   رایشور دارد، ز  یاهمگن است كه اغلب مزه   یها مخلوطایها و درانوس یآب اقآ(  

ی  های كره . جرم كل مواد حل شده در آب استگوناگون در آن حل شده   یهااز نمک   یتوجه

شود، از  كره وارد می كره به آبزمین تقریبا ثابت است؛ زیرا همان مقدار موادی كه از سنگ

بزرگ    یاتوان سامانه ی را م  نیزمی  ه كر شود. بر این اساس،  كره وارد می كره نیز به سنگ آب

. شکل مقابل  كره استستیره و زكسنگ   كره،در نظر گرفت كه شامل چهار بخش هواكره، آب 

 دهد: قسمتی از تعامل بین این چهار بخش را نشان می

  نمونه   برای  شود.می  مبادله  گوناگونی  پیوسته مواد  بخش،  چهار  این  بین  و  سامانه  این  درون

  كره   آب  در  بارش  صورت  به  و  شودمی   وارد هواكره  و  بخار  دریاها  آب  از  عظیمی  حجم  ساالنه

  كره   هوا  وارد  را  اكسیددی   كربن  تن  ساالنه میلیاردها  آبزی  جانداران.  آیدمی   فرود  كره  سنگ  یا

  آتشفشانی  هایفعالیت.  كنندمی  مصرف  را  در آب  محلول  اكسیژن  گاز  از  زیادی  بسیار  مقدار  و

  هواكره   وارد  غبار  و  گرد  صورت  به  شیمیایی جامد  مواد  و  گوناگون  گازهای  شود  می  سبب

  های مولکول   صورت  به  و  شده  شیمیایی تجزیه  های  واكنش  براثر  گیاهان  و  جانوران  الشۀ.  شوند

 . شوندمی   كرهسنگ  یا  كرههوا   كره،آب   وارد  تریكوچک 

 کره زمین، به نکات زیر توجه کنید: در رابطه با آب 
ها و دریا توزیع شده است. اگر ی این آب در اقیانوس شود. بخش عمده سطح زمین از آب پوشیده شده است؛ به همین علت در فضا به رنگ آبی دیده می   75% 

 پوشاند.کیلومتر، آب می   2ی سطح آن را تا ارتفاع بیش از بود، همهزمین مسطح می 
دهد ی ا نشان م است. برآوردهگوناگون در آن حل شده   یهااز نمك   یتوجه  مقدار قابل  رایشور دارد، ز  یاهمگن است كه اغلب مزه   یها مخلوط ایها و درانوس یآب اق  
5  كه × كل مواد    جا كه جرمشوند. از آن ی كره موارد آب   ز ین  تن مواد گوناگون از سنگ كره   اردهایل یها وجود دارد و ساالنه مایها و درانوس یدر آب اق  نمكتن    1016

 د.ها خارج شوانوس یو اق اهایاز آب در  ز یمقدار ماده ن نیهم دیپس با  است، ثابت   با  یتقر  نیزمی كره  یهاحل شده در آب 
 آن به صورت زیر وجود دارد:  %2/ 8ها و کره در اقیانوس آب  %2/97مقدار  

منابع  غیراقیانوسی  آب کره ∶   (%2/15های یخ ) کوه >های زیرزمینیآب >هاآب نهرها و جوی>ها، رطوبت خاک و بخار آب دریاچه  ی آب مجموعه  
 ییهته ی  برا  ییالگو  ند،ی فرا  نیا  شود.ی در آب از آن جدا م  شده  مواد حل  یه هم  با  یو باران، تقر   برف  لیهنگام تشك  رایاست، ز  خالص  با  یپاك تقر   یآب باران در هوا 

 . آن آب مقطر نام دارد  یه فراورد و ر یكه تقط  یندی فرا است.  خالص آب

  سامانه   این  درونهمانطور كه گفتیم،  .  است  كرهزیست  و  كرهسنگ   كره،آب  هواكره،  بخش  چهار  شامل  كه   گرفت  نظر  در  بزرگ  ایسامانه   توانمی  را  زمین  ب( كرۀ

 . شودمی   مبادله  گوناگونی  مواد  پیوسته  بخش،  چهار  این  بین  و
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  آب   غیراقیانوسی منابع جمله  از  یخ،  هایكوه   در  موجود  آب و  زیرزمینی  هایآب  هوا،  در  موجود  آب  بخار  و  خاک رطوبت  ها،دریاچه   شور  آب  و شیرین  پ( آب

بندی  تقسیم  .دهندمی   تشکیل  را  زمین  در  موجود  هایآب  كل  از  درصد  8/2  تقریبا  مختلف  آبی  منابع  اینبا توجه به توضیحات داده شده،  .  روندمی   شمار  به

 منابع آبی زمین به صورت زیر است: 

 
  روی  بر  نیترات   نقره  محلول  ریختن  با  اگر.  كرد  استفاده  نیترات  نقره  محلول  از  توانمی   آشامیدنی،  آب  نمونه  یک  در  موجود  كلرید  یون  وجود  بررسی  ت( برای

 دهد:تصویر زیر، نمایی از فرایند انجام شده را نشان می   .است  داشته  وجود  كلرید  یون  محلول  آن  در  یعنی  شود،  ایجاد  سفیدرنگ  رسوب  نظر،  مورد  محلول

 
 

 دهد:  معکوس را نشان می زتصویر مقابل، قسمتی از دستگاه اسم  

و  𝑨های  توان از آن جدا کرد و از میان محلولبا استفاده از این دستگاه، ............... موجود در آب را نمی

𝑩.. بیشتر از محلول دیگر خواهد بود. ، مقدار رسانایی الکتریکی محلول ............. 

 B  -ها ( میکروبB 2  - ( مواد آلی فرار 1
 A  –( مواد آلی فرار  A 4  -ها ( میکروب3
 

 (0301 -  مفهومی – متوسط)       2 گزینهپاسخ:   

 دهد: تصویر زیر، ساختار دستگاه اسمز معکوس را نشان می

 
تر حركت  تر به سمت محیط رقیقكند، اما در فرایند اسمز معکوس، آب از محیط غلیظسمت محیط غلیظ حركت می در فرایند اسمز، آب از محیط رقیق به  

دستگاه اسمز معکوس توانایی جداكردن مواد آلی فرار از    كند. انجام شدن اسمز معکوس، وابسه به تامین انرژی مورد نیاز برای انجام شدن این فرایند است.می

های موجود در آب را از آن بزداید. به همین خاطر است كه آب شیرین  تواند میکروب ین دستگاه، همانند دستگاه تقطیر و صافی كربن، نمی آب را دارد اما ا

 حاصل از این دستگاه را باید قبل مصرف، كلرزنی كرد. 

ستگاه یک محلول غلیظ و خروجی پایین آن نیز آب شیرین  شود. خروجی باالیی دآب شور وارد شده به این دستگاه، توسط دو خروجی مختلف از آن خارج می

شوند، اما آب موجود در آن توسط هر دو خروجی باالیی و است. در واقع امالح موجود در آب شور وارد شده به این دستگاه اغلب از خروجی باالیی خارج می 

( با مقدار امالح موجود در آب شور ورودی)محلول  𝐵شود)محلول  جی باالیی خارج میتوان گفت مقدار امالحی كه از خروشوند. بر این اساس، میپایینی خارج می

اجزای آب كره

منابع اقیانوسی آب اقیانوس ها

منابع غیراقیانوسی

كوه های یخ

آب های زیرزمینی

نهرها

جوی ها

آب دریاچه ها

رطوبت خاک

بخار آب موجود در هوا
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𝐴  تقریبا برابر است، اما حجم آب در محلول )𝐵    كمتر از حجم آب در محلول𝐴    است؛ پس غلظت مواد حل شونده در محلول𝐵    بیشتر از محلول𝐴    .خواهد بود

 شونده در آن بیشتر است، جریان الکتریسیته را به مقدار بیشتری از خود عبور خواهد داد. بین دو محلول مختلف، محلولی كه غلظت مواد حل 

 
، محلولی از 1/۰8𝒈.𝒎𝑳−1درصد جرمی سدیم کربنات با چگالی    ۵3لیتر محلول  میلی  2۴۰در شرایط استاندارد، پس از خارج کردن ............... گرم آب از   

.8𝒎𝒐𝒍این ماده با غلظت   𝑳−1  1/2و چگالی𝒈.𝒎𝑳−1  توان  جرمی سدیم کلرید می  %2۰ایجاد شده و با استفاده از این مقدار آب، ............... گرم محلول
𝑵𝒂ایجاد کرد.)  = 𝑶 و 23 = 𝑪 و 16 = 12 ∶ 𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

 1 )2 /۹7  - 12۰ 2 )2/۹7 – 162 3 )8/64 - ۹۰ 4 )8/64 – 81 

 ( 3010 -  مساله – سخت )       4 گزینهپاسخ:   

 كنیم:ابتدا غلظت مولی محلول اولیه را حساب می

غلظت  مولی اولیه  محلول = 
1۰𝑎𝑑
𝑀

=
1۰× 53× 1/۰8

1۰6 
= 5/4 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

 آوریم: در قدم بعد، حجم محلول نهایی را بدست می

𝑀1𝑉1 = 𝑀2𝑉2 ⟹𝑉2 =
𝑀1𝑉1

𝑀2
=

5/4 × 24۰
8

= 162 𝑚𝐿 

24۰𝑚𝐿گرم)   2/25۹جرم محلول اولیه برابر    بنابر محاسبات انجام شده، × 1/۰8𝑔.𝑚𝐿−1 = 25۹/2𝑔  بوده و جرم محلول نهایی ایجاد شده طی این فرایند )

162𝑚𝐿گرم)   4/1۹4نیز برابر با   × 1/2𝑔.𝑚𝐿−1 = 1۹4/4𝑔25۹/2توان گفت جرم محلول به اندازه  شود. بر این اساس، می( می − 1۹4/4 = گرم    64/8

گرم آب تولید    8/64جرمی كه با استفاده از    % 2۰در قدم بعد، جرمی از محلول سدیم كلرید  تغییر كرده كه این مقدار معادل با جرم آب تبخیر شده است.  

 كنیم: شود را محاسبه می می

? 𝑔محلول = 64/8 𝑔  آب ×
1۰۰ 𝑔 محلول

8۰ 𝑔  آب
= 81 𝑔 محلول 

 
لیتر از محلول سدیم سولفات   8است. اگر    31۰۰𝒑𝒑𝒎و    96۰𝒑𝒑𝒎هایی از سدیم سولفات و سدیم نیترات به ترتیب برابر با  غلظت آنیون موجود در محلول 

شود؟ )چگالی هر محلول را برابر با  لیتر از محلول سدیم نیترات مخلوط کنیم، غلظت یون سدیم در محلول نهایی برابر با چند مول بر لیتر می   ۴را با  
1 𝒈.𝒎𝑳−1  .در نظر بگیرید𝑺 = 𝑶 و 32 = 𝑵 و 16 = 1۴ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1 )۰25/۰ 2 )۰3/۰ 3 )25/۰ 4 )3/۰ 

 ( 3010 -  مساله – متوسط)       2 گزینهپاسخ:   

رای تبدیل در قدم اول، غلظت مولی آنیون موجود در هر محلول را باید محاسبه كنیم و بر این اساس، غلظت یون سدیم را در هر محلول بدست بیاوریم. ب

 كنیم: یک محلول به غلظت مولی، از رابطه زیر استفاده می   𝑝𝑝𝑚غلظت  

غلظت  مولی =
𝑝𝑝𝑚 × چگالی  محلول

1۰۰۰× جرم  مولی
 

 كنیم. بر این اساس، غلظت مولی یون نیترات را در محلول سدیم نیترات محاسبه می

[𝑁𝑂3
−] =

31۰۰ × 1
1۰۰۰ × 62

= ۰/۰5 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

به ازای هر یون نیترات موجود در این ماده، یک یون سدیم نیز وجود دارد، پس در محلول این ماده   است. 𝑁𝑎𝑁𝑂3فرمول شیمیایی سدیم نیترات به صورت  

مول بر لیتر است. حجم این   ۰5/۰توان گفت غلظت یون سدیم در این محلول برابر با شود. بر این اساس، می غلظت یون سدیم با غلظت یون نیترات برابر می 

مول یون سدیم وجود دارد. در قدم بعد، غلظت مولی یون سولفات را در محلول سدیم سولفات    ۰/ 2ت، پس مجموعا در این محلول  لیتر اس  4محلول نیز برابر با  

 كنیم. محاسبه می 

[𝑆𝑂4
2−] =

۹6۰ × 1
1۰۰۰ × ۹6

= ۰/۰1 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

یون سدیم وجود دارد، پس در محلول این ماده    2است. به ازای هر یون سولفات موجود در این ماده،    𝑁𝑎2𝑆𝑂4فرمول شیمیایی سدیم سولفات به صورت  

مول بر لیتر است. حجم این    ۰2/۰توان گفت غلظت یون سدیم در این محلول برابر با  شود. بر این اساس، می برابر غلظت یون سولفات می   2غلظت یون سدیم  

های یون سدیم موجود در این  دارد. در قدم بعد، مجموع مقدار مول   مول یون سدیم وجود  16/۰لیتر است، پس مجموعا در این محلول    8محلول نیز برابر با  

 كنیم.ها را محاسبه میمحلول 

مجموع شمار مولهای یون سدیم  = +مقدار مول   یون سدیم موجود در محلول سدیم نیترات  یون سدیم موجود در محلول سدیم سولفات   مقدار مول   

= ۰/2 𝑚𝑜𝑙 + ۰/16 𝑚𝑜𝑙 = ۰/36 𝑚𝑜𝑙 
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مول یون سدیم وجود دارد. از طرفی، حجم این محلول    36/۰آید، مجموعا  توجه به محاسبات باال، در محلولی كه از مخلوط كردن دو محلول اولیه بدست می با  

 لیتر است. بر این اساس، داریم:  12برابر با  

[𝑁𝑎+] =
مجموع شمار مولهای یون سدیم 

حجم  محلول
=

۰/36 𝑚𝑜𝑙
12 𝐿

= ۰/۰3 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

 
 یک از مطالب زیر درست است؟کدام 

 .شودمی فراسیرشده نظر مورد  محلول نیترات،  پتاسیم از   ایسیرشده محلول  دمای افزایش   ( با1
 . است هم مشابه  سولفات، آمونیوم  ی سازنده كاتیون و آنیون  در مركزی اتم اطراف  در  هااتم  ( آرایش2
 . است شده متصل هامولکول سایر  به هیدروژنی پیوند  4 توسط مولکول هر  اتانول، خالص   نمونه یک   ( در3
 . دهدمی افزایش  را كلیه  سنگ ایجاد احتمال لبنیات،  مصرف برخالف  هورمونی و نوشیدن كم آب،  ( اختالالت 4

 (3010 -  مفهومی و حفظی – متوسط)       2 گزینهپاسخ:   

 دهد:آمونیوم سولفات را نشان می های موجود در  تصاویر زیر، ساختار یون

 
 ها مشابه به هم است. ها در اطراف اتم مركزی در این یونهمانطور كه مشخص است، چینش اتم

 ها: بررسی سایر عبارت 

  محلول   این  نیترات،  تاسیمپ  از  ایسیرشده   محلول  دمای  افزایش  با  گفت  توانمی   پس  كند؛می   پیدا  كاهش  آب  در  نیترات  پتاسیم  پذیریانحالل   دما،  افزایش  ( با1

 . شودمی  تبدیل  سیرنشده  محلول  یک  به

  متصل   های اتانولمولکول   سایر  به  هیدروژنی  پیوند  2  حداكثر توسط  (𝐶2𝐻5𝑂𝐻اتانول)   مولکول  هر  خالص،  اتانول  نمونه از  یک  ( مطابق با تصویر مقابل، در3

 شود. ها نیز توسط اتم هیدروژن متصل به اكسیژن برقرار مییکی از این پیوندهای هیدروژنی توسط اتم اكسیژن و یکی از آن  .است  شده

  تواندمی   شناختی)ژنتیکی(،ژن  یزمینه   بر  افزون  این بیماری.  دارند  كلیه  سنگ  ایران  جمعیت  از  %3  به  نزدیک  كه  دهدمی   نشان  ( آمارها4

  حیوانی  هایپروتئین   مصرف  آب،  كم  نوشیدن  خوراكی)سدیم كلرید(، نمک  از حد بیش  مصرف  تحركی،كم  نامناسب،  یتغذیه  دلیل  به

تواند سبب  از آنجا كه لبنیات حاوی مقدار زیادی كلسیم هستند، مصرف بیش از حد این مواد نیز می .شود هورمونی ایجاد اختالالت و

 ایجاد سنگ كلیه شود.

 
 

 های داده شده درست هستند؟ موارد از عبارتکدام  

 های اکسیژن سازنده آن است.جفت الکترون ناپیوندی داشته و بار منفی آن، متعلق به دو عدد از اتم 12آ( یون سولفات، 

 . وجود دارند آشامیدنی آب در هستند که حاصل از عناصر فلزی  هایکاتیون تنها منیزیم،  و سدیم کلسیم،   هایب( یون

 .است کلرید آمونیوم در نسبت این مقدار به مشابه کربنات،  کلسیم در هاکاتیون  به هاآنیون شمار میان پ( نسبت

 . دهدمی قرار گیاه  اختیار در را گوگرد و نیتروژن عنصر دو که است شیمیایی کود نوعی سولفات ت( آمونیوم

 ( پ و ت 4 ( آ و ت 3 ( ب و پ 2 ( آ و ب 1

 (0301 -  مفهومی – متوسط)       4 گزینهپاسخ:   

 های )پ( و )ت( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت:  

𝑆𝑂4آ( یون سولفات با فرمول شیمیایی  
ی  های چند اتمی، بار كلی یون متعلق به همههای كربنات و آمونیوم، یک یون چند اتمی است. در یون، همانند یون−2

 اتم خاص اختصاص داد.   توان به یکها بوده و آن را نمی اتم

( نیز  𝐼𝐼هایی مثل یون آهن) ها، یونهستند؛ اما بجز این یون   آشامیدنی  آب  در  شده  حل  اتمی  تک  هایكاتیون   از جمله  منیزیم،  و  سدیم  كلسیم،  هایب( یون

 . شوندهایی از فلزهای واسطه ایجاد می كه بر اثر یونش اتم  در آب وجود دارند

سنگ كلیه

عوامل ژنتیکی
تغذیه نامناسب

كم تحركی

مصرف زیاد نمک
نوشیدن كم آب

یپروتئین های حیوان

مصرف زیاد لبنیات

اختالالت هورمونی
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توان گفت  شیمیایی این دو تركیب، می  لاست. با توجه به فرمو  𝑁𝐻4𝐶𝑙و   𝐶𝑎𝐶𝑂3پ( فرمول شیمیایی كلسیم كربنات و آمونیوم كلرید به ترتیب به صورت 

 ت. اس  1ها برابر با  ها در آنونیها به كاتنسبت میان شمار آنیون 

  از  یکی  سولفات   آمونیوم.  دارند  نیاز  نیز  پتاسیم  و  فسفر  نیتروژن،  جمله  از  عناصر  از  برخی  به  اكسید،دی   كربن  و  آب  بر  افزون   مناسب،  رشد  برای  ت( گیاهان

  به   مستقیما  كه  است  شیمیایی  كودهای  انواع  از  دیگر  یکی  نیز  آمونیاک.  دهدمی   قرار  گیاه  اختیار  در  را  گوگرد  و  نیتروژن عنصر  دو  كه  است  شیمیایی كودهای

  آمونیاک   جمله  از  مناسب  شیمیایی  كودهای  تولید  و  شناسایی  هایفناوری  كه  داریم  توجه.  دهدمی   قرار  گیاهان  اختیار  در  را  نیتروژن  عنصر  و  شده  افزوده  خاک

 . دارد  جهان  جمعیت  غذای  تأمین  در  چشمگیری  نقش  اوره،  و

 
𝑺𝑴بر حسب تغییر دما به صورت    𝑴  عادله انحالل پذیری نمکم  = 39− ۰/2𝛉  گرم محلول سیرشده از این نمک    22۵آب موجود در    است. برای تهیه

 ها را در حضور مقدار کافی گاز اکسیژن به طور کامل بسوزانیم؟، باید چند گرم از اولین عضو خانواده آلکان℃۷۰در دمای  

 (𝑶 = 𝑪 و 16 = 𝑯 و 12 = 1 ∶ 𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1 )16۰ 2 )12۰ 3 )8۰ 4 )6۰ 

 ( 3010 -  مساله – متوسط)       3 گزینهپاسخ:   

 گراد محاسبه كنیم.ی سانتیدرجه   7۰پذیری نمک مورد نظر را در دمای  در قدم اول، باید انحالل 
𝑆𝑀 = 3۹− ۰/2θ = 3۹ − ۰/2 × 7۰ = 25 𝑔 

آید. بر این گرم محلول سیرشده بدست می  125گرم آب حل شده و    1۰۰گرم نمک در    25گراد  سانتیی  درجه  7۰توان گفت در دمای  بر این اساس، می

 كنیم. گرمی را محاسبه می   225اساس، جرم آب موجود در محلول  

? 𝑔 𝐻2𝑂 = 225 𝑔 محلول ×
1۰۰ 𝑔 𝐻2𝑂

125 𝑔 محلول
= 18۰ 𝑔 

𝐶𝐻4(𝑔)آب، طی واكنش   + 2𝑂2(𝑔) → 𝐶𝑂2(𝑔) + 2𝐻2𝑂(𝑙)    كنیم. شود. بر این اساس، جرم گاز متان مصرف شده را محاسبه می میتولید 

? 𝑔 𝐶𝐻4 = 18۰ 𝑔 𝐻2𝑂 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

18 𝑔 𝐻2𝑂
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4

2 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂
×

16 𝑔 𝐶𝐻4

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4
= 8۰ 𝑔 

 
لول  های مجزایی از منیزیم سولفات و آمونیوم نیترات با درصد جرمی و چگالی برابر در اختیار داریم. اگر تفاوت غلظت مولی یون منیزیم در محمحلول 

.۰/2𝒎𝒐𝒍اول و غلظت مولی یون نیترات در محلول دوم برابر با  𝑳−1  موالر پتاسیم    2/3ول لیتر محلباشد، هر لیتر از محلول منیزیم سولفات با چند میلی
چند   با  برابر  فرایند  این  از  محلول حاصل  در  پتاسیم  یون  غلظت  و  داده  واکنش  کامل  طور  به  .𝒎𝒐𝒍هیدروکسید  𝑳−1  می( 𝑺شود؟  = 𝑴𝒈 و 32 =

𝑶 و 2۴ = 𝑵 و 16 = 𝑯 و 1۴ = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1 )25۰  – 48/۰ 2 )5۰۰  – 64/۰ 3 )25۰  – 64/۰ 4 )5۰۰  – 48/۰ 

 ( 3010 -  مساله – )سخت       3 گزینهپاسخ:   

درصد و    𝑎است. درصد جرمی نمک در هر محلول را برابر با    𝑁𝐻4𝑁𝑂3و    𝑀𝑔𝑆𝑂4فرمول شیمیایی منیزیم سولفات و آمونیوم نیترات به ترتیب به صورت  

 گیریم. بر این اساس، داریم:در نظر می   𝑑چگالی هر محلول را نیز برابر با  

غلظت  مولی  =
1۰ × درصد جرمی  × چگالی

جرم  مولی 

 
⇒{

[𝑀𝑔𝑆𝑂4] =
1۰ × 𝑎 × 𝑑

12۰
=
𝑎𝑑

12
 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1  

[𝑁𝐻4𝑁𝑂3] =
1۰ × 𝑎 × 𝑑

8۰
=
𝑎𝑑

8
 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1

 

𝑎𝑑با توجه به محاسبات باال، غلظت منیزیم سولفات در محلول اول برابر با  

12
𝑎𝑑مول بر لیتر است، پس غلظت مولی یون منیزیم نیز در این محلول برابر با    

12
  

𝑎𝑑شود. در محلول دوم نیز غلظت مولی آمونیوم نیترات برابر با  می

8
𝑎𝑑مول بر لیتر است، پس غلظت مولی یون نیترات نیز در این محلول آبی برابر با    

8
شود.  می  

 بر این اساس، داریم:

[𝑁𝑂3
−] − [𝑀𝑔2+] = ۰/2 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1          ⇒  

𝑎𝑑

8
−
𝑎𝑑

12
= ۰/2

          
⇒  

𝑎𝑑

24
= ۰/2

            
⇒   𝑎𝑑 = 4/8 

مول بر لیتر است.    6/۰مول بر لیتر و غلظت محلول آمونیوم نیترات برابر با    4/۰توان گفت غلظت محلول منیزیم سولفات برابر با  ، می𝑎𝑑با توجه به مقدار  

 دهد:محلول منیزیم سولفات بر اساس معادله زیر با محلول پتاسیم هیدروكسید واكنش می 
𝑀𝑔𝑆𝑂4(𝑎𝑞) + 2𝐾𝑂𝐻(𝑎𝑞) → 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2(𝑠) + 𝐾2𝑆𝑂4(𝑎𝑞) 

 كنیم.بر این اساس، حجم محلول پتاسیم هیدروكسید مورد نیاز را محابسه می

? 𝐿 𝐾𝑂𝐻  محلول = 1 𝐿  محلول  منیزیم سولفات ×
۰/4 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔𝑆𝑂4

1 𝐿  محلول  منیزیم سولفات
×

2 𝑚𝑜𝑙 𝐾𝑂𝐻
1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔𝑆𝑂4

×
1 𝐿 𝐾𝑂𝐻  محلول

3/2 𝑚𝑜𝑙 𝐾𝑂𝐻
= ۰/25 𝐿 
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لیتر محلول پتاسیم هیدروكسید( واكنش داده  میلی  25۰لیتر محلول پتاسیم هیدروكسید)معادل با    25/۰لیتر محلول منیزیم سولفات با    1طی این فرایند،    

در محلول نهایی، به واسطه محلول پتاسیم هیدروكسید  شود. كل یون پتاسیم موجود  لیتر می  25/1توان گفت حجم محلول نهایی برابر با  است. بر این اساس، می

 كنیم. وارد آن شده است. برای محاسبه غلظت یون پتاسیم در این محلول به صورت زیر عمل می

[𝐾+] =
مول  یون پتاسیم 

لیتر محلول 
=

۰/25 𝐿 𝐾𝑂𝐻  محلول ×
3/2 𝑚𝑜𝑙 𝐾+

1 𝐿 𝐾𝑂𝐻  محلول

1/25 𝐿  محلول
= ۰/64 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

 شود. مول بر لیتر می   64/۰همانطور كه مشخص است، غلظت یون پتاسیم در محلول نهایی برابر با  

 
 است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام 

 خواهد بود. 𝑁𝑂پذیری آن در آب بیشتر از گاز  های ناقطبی تشکیل شده است، اما انحاللاكسید از مولکول( هرچند كربن دی1

 . است نیتروژن پذیریانحالل نمودار  شیب  از  تندتر اكسیژن در آب، گاز پذیریانحالل نمودار  شیب  هنری، قانون ( مطابق 2
 .است ضروری  عصبی دستگاه مناسب عملکرد برای یون  این وجود و بوده  پتاسیم یون   حاوی  غذایی مواد ( بیشتر3
 .شودمی استفاده مواد دارویی تهیه در  حالل عنوان به آن از و  بوده ها آزمایشگاه حالل در   ترینرایج  ( اتانول4

 (0301 -  مفهومی – متوسط)       4 گزینهپاسخ:   

  خود  در را  مولکولی مواد و یونی هایتركیب از تواند بسیاریمی  زیرا این ماده است؛ آزمایشگاه و صنعت طبیعت، در حالل موجود ترین رایج و ترینفراوان  آب،

  زیرا   نیستند  آبی  هامحلول   همه  اما  دارند،  حیاتی  و  كلیدی  نقش  جانداران  ها آب است( در زندگیهایی كه حالل آن آبی)محلول   هایمحلول   و  آب.  كند  حل

است. این ماده    𝐶6𝐻14یک حالل آلی با فرمول مولکولی   نیز  هگزانتوجه داریم    .دارند  وجود  نیز  دیگری مثل اتانول، استون و هگزان  هایآب، حالل   بر  افزون

 رنگ كاربرد دارد.   كننده  رقیق  و به عنوان  ناقطبی بوده  مواد  حالل

 ها:بررسی سایر گزینه 

𝐶𝑂2(𝑔)ی  اكسید بر اساس معادله چون كربن دی ( مستقل از مقدار گشتاور دوقطبی مواد،  1 + 𝐻2𝑂(𝑙) → 𝐻2𝐶𝑂3(𝑎𝑞)  پذیری  هد، انحالل دبا آب واكنش می

 شود. در آب بیشتر می  𝑁𝑂پذیری گاز  این تركیب در مقایسه با انحالل 

برابر شدن   𝑛با آب واكنش ندهد، با  𝑋ی مستقیم دارد. در واقع، اگر گاز  پذیری گازهای مختلف در آب، با فشار این گازها رابطه ( طبق قانون هنری، انحالل 2

پذیری یک گاز از گاز دیگر در آب بیشتر باشد،  شود. بر اساس این قانون، اگر در شرایط یکسان انحالل برابر می   𝑛نیز در آب نیز    پذیری آنفشار این گاز، انحالل 

 دهد:شود. نمودار زیر، بیانی از قانون هنری را در رابطه با چند گاز مختلف نشان میپذیری این گاز نیز بیشتر میتاثیر تغییر فشار بر انحالل 

 
  از.  است  یون سدیم   برابر بیشتر از  دو  پتاسیم،  یون  ی بدن ما به( است. نیاز روزانه+𝐾پتاسیم)  یون  بدن،  هایالکترولیت   در  های موجودیون  ترینمهم  از   ( یکی3

  مناسب   عملکرد  و  تنظیم  ایشود. وجود یون پتاسیم بر ندرت در بدن احساس می   به  این یون  كمبود  هستند،  پتاسیم  یون  غذایی حاوی  مواد  بیشتر  كه  آنجا

یون از خالل    این  حركت  اختالل در  درواقع،.  نیست  پذیرامکان   این یون،  وجود  بدون  عصبی  هایپیام   كه انتقال  طوری  به  است؛  ضروری  بسیار  دستگاه عصبی

 . شودمرگ می   به  منجر  شدید  موارد  در  گاهی  و  های عصبی  پیام  انتقال  از  مانع  های عصبی،غشای سلول 

 
 یک از مطالب زیر درست است؟کدام 

 .كندمی حل خود  در را متانول  از نمونه   یک  گیرد،می قرار دیگر  ماده سطح   روی كه ایماده آب، و هگزان از  مخلوطی ( در1
 .شودمی میعان تریپایین دمای  در فلوئورید،  هیدروژن  گاز مقداری با  مقایسه در  كلرید، هیدروژن گاز  ( مقداری2
 . است آب برابر   2 به  نزدیک  در این ماده مولکولی بین نیروهای قدرت و  سولفید هیدروژن  ذرات قطبیت( 3
 . است مایع آب  به نسبت یخ   چگالی  بودن باالتر  علت به   كلم، زدن  یخ هنگام  ها یاخته  دیوارۀ ( تخریب 4

 (3010 -  مفهومی – متوسط)       2 گزینهپاسخ:   

شود. بر این  شود، دمای جوش این ماده بیشتر از دمای جوش هیدروژن كلرید می( پیوند هیدروژنی برقرار می𝐻𝐹هیدروژن فلوئورید) های  چون بین مولکول 

به حالت  میعان)تبدیل از حالت گاز    تریپایین  دمای  در  فلوئورید،  هیدروژن  گاز  مقداری   با  مقایسه  در  (،𝐻𝐶𝑙كلرید)   هیدروژن  گاز  توان گفت مقداریاساس، می

 . شودمی   مایع(
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 ها:بررسی سایر گزینه 

  با   آب،  و  هگزان  از  مخلوطی  در.  كنندنمی  ایجاد  را  همگن  محلول یک  یکدیگر،  با  مخلوط  در  و نشده  حل  هگزان  مثل  ناقطبی  مواد  در  آب،  مثل  قطبی  ( مواد1

  از   نمونه  یک  خاطر،  همین  به  و  بوده  ناقطبی  ماده   یک  هگزان  گفتیم،  كه  همانطور.  گیردمی   قرار  آب  سطح  روی  ماده  این  هگزان،  چگالی  بودن  كمتر  به  توجه

 . شودكند، درحالی كه متانول یک ماده قطبی بوده و در هگزان حل نمیمی   حل  خود  در  را  برم و یا ید  مثل  ناقطبی  مواد

  آن   مولکولی  بین  نیروهای  قدرت  و  آب  هایمولکول   قطبیت  گفت  توانمی  پس  دارد،  بیشتری  نافلزی  خاصیت  گوگرد  اتم  با  مقایسه  در  اكسیژن  اتم  ( چون3

 . است  سولفید  هیدروژن  هایمولکول   برابر  2  به  نزدیک

كند و این مسئله تر است، یخ در حالت جامد نسبت به همان مقدار آب حجم بیشتری اشغال میاز آنجا كه چگالی آب در حالت جامد از حالت مایع كم(  4

 ها در بافت كلم در هنگام یخ زدن این ماده غذایی شود. ث تخریب دیوارۀ یاختهتواند باع می

 
 های داده شده درست هستند؟ چه تعداد از عبارت 

 . دارند صیقلی و درخشان سطحی جامد حالت  در ای، دوره  جدول  از سوم تناوب در موجود عناصر از آ( نیمی

 .دهدمی دست از الکترون هااتم  سایر با واکنش  در  پذیری کمتر، واکنش با عنصری گوگرد،  و سدیم عناصر ب( بین

 . است نئون المپ نور نشر شده از رنگ مشابه کلر،  گاز و سدیم فلز میان واکنش سامانه  از شده گسیل نور پ( رنگ

 کند. رسوب قرمز رنگ تولید می 𝑵𝒂𝑶𝑯، در واکنش با محلول  𝑯𝑪𝒍ت( محلول حاصل از واکنش فلز آهن با محلول 

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 (1011 -  مفهومی – سخت )       1 گزینهپاسخ:   

 فقط عبارت )آ( درست است. 

 بررسی چهار عبارت:  

 . دارند  صیقلی  و  درخشان  سطحی  جامد  حالت  در  ،(سیلیسیم  و  آلومینیم  منیزیم،  سدیم،  عناصر)ایدوره   جدول  از  سوم  تناوب  در  موجود  عناصر  از  آ( نیمی

دهد:گیرند را نشان میای قرار می های مختلف جدول دوره پذیری عناصر اصلی كه در گروهب( تصویر زیر، مقایسه واكنش 

 
ل  پذیری بیشتری دارد. سدیم متعلق به گروه او واكنش   16همانطور كه مشخص است، عنصر موجود در گروه اول هر دوره در مقایسه با عنصر موجود در گروه 

 دهد. ها الکترون از دست میاز دوره سوم است. فلز سدیم، رسانای گرما بوده و در واكنش با سایر اتم  16و گوگرد متعلق به گروه  

پذیری  و واکنش ( را در نظر بگیریم، در هر تناوب با حرکت از سمت چپ به راست، ابتدا از خاصیت فلزی عناصر کاسته شده  𝒑و    𝒔های  اگر فقط عناصر اصلی)عناصر دسته 
ها  پذیری آن کند اما پس از آن، خاصیت نافلزی عناصر به مرور افزایش پیدا کرده و واکنششود. این روند تا قسمت میانی هر تناوب ادامه پیدا می ها کاسته میآن 

 پذیری اندک وجود دارد. ( نیز یک گاز نجیب با واکنش 18ب)گروه  هر تناو  از آن تناوب برسیم. توجه داریم که در آخرین خانه   17کند تا به گروه  مجددا افزایش پیدا می 

 دهد:شود. تصویر زیر، واكنش میان فلزهای قلیایی و گاز كلر را نشان می ی واكنش فلز سدیم با گاز كلر، نور زرد گسیل میپ( از سامانه 

 
 ود. شهای نئون، به رنگ قرمز دیده میاین در حالی است كه نور گسیل شده از المپ

 گیرد:به صورت زیر انجام می   𝐻𝐶𝑙ت( واكنش فلز آهن با محلول  

𝐹𝑒(𝑠) + 2𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) ⟶ 𝐹𝑒𝐶𝑙2(𝑎𝑞) + 𝐻2(𝑔) 
 𝐼𝐼)در واكنش با محلول آهن)   𝑁𝑎𝑂𝐻ای كه محلول  توان برای تشخیص نوع كاتیون آهن موجود در یک محلول استفاده كرد؛ به گونهمی 𝑁𝑎𝑂𝐻از محلول  

  𝐹𝑒(𝑂𝐻)3است، رسوب قرمزرنگ    +𝐹𝑒3( كلرید كه حاوی یون  𝐼𝐼𝐼و در واكنش با محلول آهن)   𝐹𝑒(𝑂𝐻)2است، رسوب سبزرنگ    +𝐹𝑒2كلرید كه حاوی یون  

 كند.تولید می 
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سوزانیم. اگر طی این بعد، اتانول حاصل از واکنش تخمیر را می  هوازی شرکت داده و در مرحلهگرمی از گلوکز را ابتدا در واکنش تخمیر بی  2۷۰ یک نمونه 
خمیر، چند برابر بازده واکنش سوختن بوده است؟ اکسید تولید شده باشد، بازده واکنش تگرم گاز کربن دی  132گرم بخار آب و    2/16فرایند در مجموع  

(𝑶 = 𝑪 و 16 = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1 )4 2 )4/6 3 )5/1 4 )3 

 (1011 -  مساله – سخت )       2 گزینهپاسخ:   

  از   استفاده  تركیب،  ی اینتهیه  هایراه  از  . یکیكه در ساختار مولکولی خود، حاوی اتم اكسیژن است  شود(، یک سوخت سبز محسوب می𝐶2𝐻5𝑂𝐻اتانول) 

ی این واكنش  معادله های دیگر مثل واكنش میان گاز اتن با آب نیز قابل تهیه است. البته، این ماده با استفاده از واكنش گلوكز است.  تخمیر هوازیبی  واكنش

 به صورت زیر است: 
𝐶6𝐻12𝑂6(𝑎𝑞) → 2𝐶2𝐻5𝑂𝐻(𝑎𝑞) + 2𝐶𝑂2(𝑔) 

 ی شیمیایی تانول تولید شده در واكنش مورد نظر، بر اساس معادله شود. اانجام می   ذرت زمینی و سیب نیشکر، مانند گیاهانی این فرایند، با استفاده از بقایای

𝐶2𝐻5𝑂𝐻(𝑙) + 3𝑂2(𝑔) → 2𝐶𝑂2(𝑔) + 3𝐻2𝑂(𝑔)  بازده واكنش اول و دوم را به ترتیب معادل با  .  سوزدبه طور كامل می𝑥    و𝑦 گیریم. درصد در نظر می

 كنیم. نول را محاسبه می بر این اساس، ابتدا مقدار بخار آب تولید شده در واكنش سوختن اتا

?𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻 = 27۰ 𝑔 𝐶6𝐻12𝑂6 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻12𝑂6

18۰ 𝑔 𝐶6𝐻12𝑂6
×

2 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻12𝑂6
×
𝑥 مقدار  عملی

مقدار  نظری 1۰۰
=

3𝑥
1۰۰
 𝑚𝑜𝑙 

? 𝑔 𝐻2𝑂 =
3𝑥
1۰۰
 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻 ×

3 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻
×

18 𝑔 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂
×
𝑦 مقدار  عملی

مقدار  نظری 1۰۰
=

81𝑥𝑦
5۰۰۰

 𝑔 

 گرم است. بر این اساس، داریم:  2/16جرم كل بخار آب تولید شده در این فرایند برابر با  

جرم  آب  تولید  شده  = 16/2 𝑔 =
81𝑥𝑦
5۰۰۰

 𝑔
                
⇒     𝑥𝑦 = 1۰۰۰ 

اكسید تولید شده در مرحله اول را محاسبه  شود، هم در واكنش دوم؛ پس در قدم اول، مقدار گاز كربن دی می اكسید، هم در واكنش اول تولید  گاز كربن دی 

 كنیم. می

?𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2 = 27۰ 𝑔 𝐶6𝐻12𝑂6 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻12𝑂6

18۰ 𝑔 𝐶6𝐻12𝑂6
×

2 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻12𝑂6
×
𝑥 مقدار  عملی

مقدار  نظری 1۰۰
=

3𝑥
1۰۰
 𝑚𝑜𝑙 

ه به محاسبات قبلی، در مرحله اول  با توج
3𝑥

1۰۰
اكسید تولید شده بر اثر سوختن اتانول را محاسبه  مول اتانول تولید شده است. بر این اساس؛ مقدار كربن دی   

 كنیم. می

?𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2 =
3𝑥
1۰۰
 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻 ×

2 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻
×
𝑦 مقدار  عملی

مقدار  نظری 1۰۰
=

3𝑥𝑦
5۰۰۰

 𝑔 

 اكسید( است. بر این اساس، داریم:گرم گاز كربن دی   132مول)معادل با    3اكسید تولید شده در این فرایند برابر با  مقدار كل كربن دی 

مقدار  𝐶𝑂2 تولید  شده  = 3 𝑚𝑜𝑙 =
3𝑥
1۰۰
+

3𝑥𝑦
5۰۰۰

        𝑥𝑦=1۰۰۰        
⇒           3 𝑚𝑜𝑙 =

3𝑥
1۰۰

+
3۰۰۰
5۰۰۰

       
⇒ 3 =

3𝑥
1۰۰

+ ۰/6
       
⇒ 𝑥 = 8۰ 

برابر بازده درصدی واكنش    6/ 4توان گفت بازده درصدی واكنش اول،  درصد است، پس می   5/12و    8۰به ترتیب برابر با    𝑦و    𝑥با توجه به محاسبات باال، مقادیر  

 دوم)واكنش سوختن( است. 

 
۴𝑵𝑯3(𝒈)در واکنش    + ۵𝑶2(𝒈) → ۴𝑵𝑶(𝒈) + 6𝑯2𝑶(𝒈)  چند لیتر گاز اکسیژن در  %۴۰خلوص  گرم گاز آمونیاک با    8۵، به ازای مصرف شدن ،

 شود؟ ای با دمای جوش باالتر تولید میشرایط استاندارد مصرف شده و چند گرم از فراورده

(𝑶 = 𝑵 و 16 = 𝑯 و 1۴ = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1 )56  - 54 2 )56  - 1۰8 3 )28  - 54 4 )28  - 1۰8 

 (111 -  مساله – آسان)      1 گزینهپاسخ:   

 انجام شده به صورت زیر است: معادله واكنش  
4𝑁𝐻3(𝑔) + 5𝑂2(𝑔) → 4𝑁𝑂(𝑔) + 6𝐻2𝑂(𝑙) 

 كنیم: با توجه به معادله این واكنش، حجم گاز اكسیژن مصرف شده را محاسبه می

? 𝐿 𝑂2 = 85 𝑔 𝑁𝐻3  ناخالص ×
4۰ 𝑔 𝑁𝐻3

1۰۰ 𝑔 𝑁𝐻3  ناخالص
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝐻3

17 𝑔 𝑁𝐻3
×

5 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

4 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝐻3
×

22/4 𝐿 𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2
= 56 𝐿
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تر بوده و به دنبال آن، دمای جوش باالتری دارد( تولید شده  ای از واكنش مورد نظر كه قدرت نیروهای بین مولکولی در آن قوی در قدم بعد، جرم آب)فراورده 

 كنیم:در واكنش را محاسبه می

? 𝑔 𝐻2𝑂 = 85 𝑔 𝑁𝐻3  ناخالص ×
4۰ 𝑔 𝑁𝐻3

1۰۰ 𝑔 𝑁𝐻3  ناخالص
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝐻3

17 𝑔 𝑁𝐻3
×

6 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

4 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝐻3
×

18 𝑔 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂
= 54 𝑔

 گرم است.   54با توجه به محاسبات باال، جرم آب تولید شده در این فرایند برابر با  

 
این تناوب و   𝒅 و بین اولین عنصر از دسته پر هستند چقدر بوده  ی الکترونی نیمهمجموع عدد اتمی عناصری از تناوب چهارم که فقط دارای یک زیرالیه 

 گیرند؟ ای قرار میعنصری از تناوب دوم با بیشترین خاصیت نافلزی، چند عنصر دیگر در جدول دوره

1 )1۰6  - 12 2 )1۰6  - 11 3 )87  - 12 4 )87  - 11 

 ( 1011 -  مفهومی و حفظی – متوسط)       2 گزینهپاسخ:   

 دهد: ی تناوب چهار را نشان میالکترونی الیه ظرفیت عناصر واسطه تصویر زیر، آرایش  

 
پر وجود دارد. عالوه بر این دو عنصر، در آرایش الکترونی عناصر  ی نیمههمانطور كه مشخص است، در آرایش الکترونی عناصر منگنز و مس، فقط یک زیرالیه

پر  ی الکترونی نیمه یک زیرالیه  ( نیز فقط4𝑝3پر  ی نیمه و زیرالیه  33( و ارسنیک)عنصری با عدد اتمی  4𝑠1پر  ی نیمهو زیرالیه  1۹پتاسیم)عنصری با عدد اتمی  

 شود. می  1۰6عنصر برابر با    4وجود دارد. مجموع عدد اتمی این  

𝑆𝑐21اسکاندیم)
واسطه   فلز  نخستین  دوره   (،  در جدول  تلویزیون موجود  مانند  خانه  وسایل  برخی  در  ماده  این  است.  برخی شیشه ای  و  دارد.  رنگی  وجود  ها 

𝐹۹فلوئور) 
 وب دوم است كه بیشترین خاصیت نافلزی را دارد. بر این اساس، داریم: ( نیز عنصری از تنا 

شمار عناصر مابین دو عنصر  = عدد اتمی عنصر با عدد اتمی بزرگ تر ) − −(عدد اتمی عنصر با عدد اتمی كوچک تر 1 = (21− ۹)− 1 = 11

 
گازی حاصل از   چند تن فلز آهن تولید شده و در ساختار فراورده،  %6۰( اکسید با مقدار کافی کربن در واکنشی با بازده  𝑰𝑰𝑰تن آهن)   2از واکنش میان   

 این واکنش، تقریبا چند اتم اکسیژن وجود خواهد داشت؟

(𝑭𝒆 = 𝑶 و ۵6 = 𝑪 و 16 = 12 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1 )42/۰ -  1/35 × 1۰28 2 )42/۰ -  2/7 × 1۰28 
3 )84/۰ -  1/35 × 1۰28 4 )84/۰ -  2/7 × 1۰28 

 ( 1011 -  فهومیم – متوسط)       3 گزینهپاسخ:   

2𝐹𝑒2𝑂3(𝑠)واكنش انجام شده به صورت مقابل است: + 3 𝐶(𝑠)
△
→ 4 𝐹𝑒(𝑠) + 3 𝐶𝑂2(𝑔)   

پذیری عناصر کربن و شود. از آنجا که واکنش یافت می  𝐹𝑒2𝑂3آهن در مقایسه با سایر فلزها بیشترین مصرف ساالنه را دارد. این عنصر در طبیعت اغلب به صورت  
 توان استفاده کرد: های زیر می از واکنش  𝐹𝑒2𝑂3سدیم در مقایسه با آهن بیشتر است، برای استخراج این فلز از  

 𝐹𝑒2𝑂3(𝑠) + ۶𝑁𝑎(𝑠)
          
→  3𝑁𝑎2𝑂(𝑠) + ۲𝐹𝑒(𝑠)                    ۲𝐹𝑒2𝑂3(𝑠) + ۳𝐶(𝑠)

   ∆   
→  ۴𝐹𝑒(𝑠) + 3𝐶𝑂2(𝑔) 
های فوالد ی شركت تر بوده و استفاده از این عنصر صرفه اقتصادی بیشتری دارد، در فوالد مباركه همانند همهاز آنجا که دسترسی به كربن در مقایسه با سدیم آسان 

𝐹𝑒2𝑂3(𝑠)ی  کربن مونوکسید بر اساس معادله   از واکنش این ماده با گاز   𝐹𝑒2𝑂3شود. البته، برای استخراج آهن از  جهان، برای استخراج آهن از كربن استفاده می  +

۳𝐶𝑂(𝑠)
         
→  ۲𝐹𝑒(𝑠) + 3𝐶𝑂2(𝑔)  توان استفاده کرد. نیز می 

 كنیم:حال مقدار نظری جرم آهن تولید شده را حساب می

? 𝑡𝑜𝑛 𝐹𝑒 = 2 𝑡𝑜𝑛 𝐹𝑒2𝑂3 ×
1۰6 𝐹𝑒2𝑂3

1 𝑡𝑜𝑛 𝐹𝑒2𝑂3⏟      
(1)

×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒2𝑂3

16۰ 𝑔 𝐹𝑒2𝑂3
×

4 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒
2 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒2𝑂3

×
56 𝑔 𝐹𝑒

1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒
×

1 𝑡𝑜𝑛 𝐹𝑒
1۰6 𝑔 𝐹𝑒⏟    

(2)

= 1/4 𝑡𝑜𝑛 𝐹𝑒 

زنی، از نوشتن  جویی در زمان تستتوان برای صرفهدر محاسبات ما یکسان است، در روش كسر تبدیل می  (𝐹𝑒)و مجهول   (𝐹𝑒2𝑂3)از آنجا كه واحد معلوم 

 آوریم:  نظر كرد. در قدم دوم، مقدار عملی آهن تولید شده را از رابطۀ بازدۀ درصدی بدست می صرف (  2( و )1كسرهای )

(𝑅𝑎) بازدۀ  درصدی  واكنش = 
مقدار  عملی

مقدار  نظری 
× 1۰۰ ⟹ 8۰ =

مقدار  عملی

1/4
× 1۰۰ ⟹ = مقدار  عملی

1/4 × 6۰
1۰۰

= ۰/84 𝑡𝑜𝑛 

 كنیم:عمل میبرای محاسبه جرم آهن تولید شده بر اساس روش تناسب، به صورت زیر     



 

223 

12های تجربی | مرحله آزمون همه دروس | کنکوری شیمی   

 . ارسال کنید 20008585را به سامانه  20عدد ، نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز داریددر صورتی که برای ثبت 

 
 

تن آهن (𝐼𝐼𝐼) اكسید  ×
𝑅𝑎
1۰۰

ضریب  × جرم  مولی
=

تن آهن 

ضریب  × جرم  مولی
⟹

2 ×
6۰

1۰۰
2 × 16۰

=
𝑥

4 × 56
⟹ 𝑥 =

2 × 6۰ × 4 × 56
2 × 16۰ × 1۰۰

= ۰/84 𝑡𝑜𝑛 

توجه داریم كه در روابط مربوط به تناسب، اگر در دو طرف تساوی 
جرم

جرم مولی ×ضریب
كیلوگرم یا تُن قرار داد. در  توان واحد هر دو جرم را گرم،  داشته باشیم، می  

 كنیم: اكسید تولید شده را محاسبه می های اكسیژن موجود در ساختار گاز كربن دی انتها، تعداد اتم

? 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝑂 = ۰/84 𝑡𝑜𝑛 𝐹𝑒 ×
1۰6 𝑔 𝐹𝑒

1 𝑡𝑜𝑛 𝐹𝑒
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒
56 𝑔 𝐹𝑒

×
3 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

4 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒
×

2 𝑚𝑜𝑙 𝑂
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

×
6/۰2 × 1۰23 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂
= 1/35 × 1۰28 𝑎𝑡𝑜𝑚 

 
 است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام 

 است. 𝑑برابر زیرالیه    2الکترون را داشته و مقدار عدد كوانتومی فرعی آن   16حداكثر گنجایش  𝑔( زیرالیه  1

 . است كلر عنصر و گوگرد عنصر  اتمی شعاع  اختالف  از  بیشتر سیلیسیم، و آلومینیم عناصر  اتمی شعاع ( اختالف2
 .دارند خود  الکترونی  آرایش در الکترونی 2 زیرالیه  5 ای،چهارم جدول دوره  تناوب عناصر موجود در از مورد  ( دو3
 .كرد  استفاده آن فلز با   دورههم قلیایی فلز  از  توان می ها، آن كلرید هاینمک از  قلیایی خاكی فلزهای  استخراج  ( برای4

 (1011 - مفهومی – متوسط)       1 گزینهسخ:  پا 

الکترون را دارد. مقدار عدد كوانتومی فرعی برای    18كند، حداكثر گنجایش  ای كه در اتم عناصر شروع به پر شدن می، به عنوان پنجمین نوع زریالیه𝑔زیرالیه  

 است.   2نیز برابر با    𝑑بوده و مقدار عدد كوانتومی فرعی برای زیرالیه    4این زیرالیه برابر با  

 ها:بررسی سایر گزینه 

 است.   𝑆𝑖و عنصر    𝐴𝑙به نمودار زیر در دوره سوم جدول تناوبی، بیشترین اختالف شعاع اتمی میان دو عنصر متوالی، بین عنصر    ( با توجه2

 
ی دو الکترونی  ، دارای یک زیرالیه𝑠ی دو الکترونی  ، عناصری از تناوب چهارم هستند كه بجز چهار زیرالیه32و  22( عناصر تیتانیم و ژرمانیم با عدد اتمی 3

 دیگر هم هستند.

پذیرتر باشد، تمایل  اقع، هرچه فلز مورد نظر واكنش دهد. در وی آن فلز به انجام واكنش شیمیایی را نشان می های سازنده پذیری هر فلز، تمایل اتم( واكنش 4

پذیری  كه واكنش های آن فلز برای انجام واكنش شیمیایی بیشتر است. برای استخراج  فلزها از تركیبات یونی حاوی آن عنصر فلزی، تركیب مورد نظر با فلزی  اتم

فل و  داده  واكنش  دارد،  از تركیب خارج می   زبیشتری  را  نظر  قلیایی)عناصر فلزی موجود در گروه  واكنش   د.نكنمورد  فلزهای  قلیایی 1پذیری  فلزهای  از   )

 های یونی خارج كنند.  توانند فلزهای قلیایی خاكی را از تركیب( بیشتر بوده و به همین خاطر، این فلزها می 2خاكی)عناصر فلزی موجود در گروه  

ها كمتر است. بر دهنده پذیری واكنش ها از واکنشپذیری فراورده شود، واكنشخودی انجام میودبه به طور كلی، در هر واكنش شیمیایی كه به صورت طبیعی و خ
پذیری فلز ها خارج کنیم. به عنوان مثال، چون واکنش توانیم سایر عناصر فلزی را از ترکیبات حاوی آن پذیرتر می ، با استفاده از عناصر فلزی واکنش اساس این قاعده 
( اکسید خارج 𝐼𝐼𝐼خودی زیر از آهن) توانیم فلز آهن را بر اساس واکنش خودبه پذیری فلز آهن بیشتر است، با استفاده از فلز سدیم میبا واکنش   سدیم در مقایسه

 کنیم. معادله این واکنش به صورت زیر است: 
پذیری واکنش  سدیم       > پذیری واکنش  آهن  

       
واکنش  استخراج  آهن ⇒ ∶ ۶𝑁𝑎(𝑠) + 𝐹𝑒2𝑂3(𝑠) → 3𝑁𝑎2𝑂(𝑠) + ۲𝐹𝑒(𝑠) 

 
 های داده شده درست هستند؟ کدام موارد از عبارت 

 . دهدمی واکنش برم با شود، می  هاسایر میوه ترسریع رسیدن موجب که رسیده موز از  آزادشده آ( گاز

 متیل هگزان است. دی-۵،2-اتیل- ۴گذاری ترکیب مقابل، بر اساس قواعد آیوپاک به صورت ب( نام

 . هستند متصل 𝑯اتم   سه  به کربن  هایاتم از مورد ۵ پنتان،  متیلدی- 3،2-اتیل-3 مولکولپ( در 

 . است اکسیدتری گوگرد در  پیوندها این شمار برابر 8  اوکتان،  متیل -2  در اشتراکی پیوند ت( تعداد

 ( ب و ت 4 ( پ و ت 3 ( آ و پ 2 ( آ و ب 1
 



 

224 

12های تجربی | مرحله آزمون همه دروس | کنکوری شیمی   

 . ارسال کنید 20008585را به سامانه  20عدد ، نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز داریددر صورتی که برای ثبت 

 
 

 ( 1011 -  مفهومی – متوسط)       2 گزینهپاسخ:   

 های )آ( و )پ( درست هستند.عبارت 

 بررسی چهار عبارت:  

ها است، مطابق  شود. گاز اتن كه اولین عضو خانواده آلکن های نارس میتر میوه آ( گاز آزادشده از موز و گوجه رسیده، گاز اتن است كه موجب رسیدن سریع

 دهد: واكنش زیر با برم مایع واكنش می 

 
 به صورت مقابل است: تصویر آلکان مورد نظر  ب(  

  شروع  سمت  این  از  را   كربنی  یزنجیره   گذاریشماره   است،  های فرعی در سمت چپ مولکول مورد نظر بیشترچون تراكم شاخه 

گروه اتیل قرار گرفته است. بر این اساس، نام علمی تركیب    1گروه متیل و    2ی اصلی تركیب مورد نظر،  كنیم. بر روی زنجیره می

 متیل هگزان خواهد بود.  دی-5،2-اتیل-3رت  مورد نظر به صو

 پ( ساختار آلکان مورد نظر به صورت زیر است: 

 
گیرند، به سه اتم  ی فرعی قرار میهای كربنی كه در انتهای هر شاخه ی كربنی اصلی و اتمهای كربن موجود در دو انتهای زنجیره در آلکان مورد نظر، اتم

 اند. هیدروژن متصل شده 

 ( به صورت زیر است: 𝑆𝑂3اكسید) ( و گوگرد تری 𝐶۹𝐻2۰متیل اوكتان) -2مولکول  ت( ساختار  

 
 پیوند اشتراكی است.   28متیل اوكتان نیز دارای  -2پیوند اشتراكی و هر مولکول    4اكسید دارای  های فوق، هر مولکول گوگرد تری با توجه به ساختار 

 
 %3۰را بر اساس واکنشی با بازده    %۴/۵۰از این ماده با خلوص    شود. اگر یک نمونهزیر تجزیه می  موازنه نشده  سدیم هیدروژن کربنات، بر اساس معادله 

 کند؟ ی چند درصد کاهش پیدا میتجزیه کنیم، مجموع جرم مواد موجود در ظرف واکنش به اندازه

(𝑵𝒂 = 𝑶 و 23 = 𝑪 و 16 = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 )  𝑵𝒂𝑯𝑪𝑶3(𝒔) → 𝑪𝑶2(𝒈) + 𝑵𝒂2𝑪𝑶3(𝒔) + 𝑯2𝑶(𝒈) 

1 )58/5 2 )7۹/2 3 )16/11 4 )37/8 

 (1011 -  مساله – متوسط)       1 گزینهپاسخ:   

2𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3(𝑠) است:   مقابلی واكنش انجام شده به صورت  معادله  → 𝐶𝑂2(𝑔) + 𝑁𝑎2𝐶𝑂3(𝑠) + 𝐻2𝑂(𝑔) 

گرم گاز    44اكسید)معادل با  مول گاز كربن دی   1گرم بخار آب( و    18مول بخار آب)معادل با    1مول سدیم هیدروژن كربنات)جوش شیرین(،    2ی  بر اثر تجزیه

مجموع جرم مواد  مول سدیم هیدروژن كربنات،    2توان گفت با تجزیه هر  شوند. بر این اساس، میاكسید( تولید شده و از ظرف واكنش خارج میكربن دی 

44ی موجود در ظرف واكنش به اندازه  + 18 = گرم در نظر گرفته و بر   𝑥كند. جرم سدیم هیدروژن كربنات ناخالص اولیه را برابر با میگرم كاهش پیدا   62

 كنیم.این اساس، مقدار نظری كاهش جرم ایجاد شده را محاسبه می

? 𝑔  كاهش  جرم = 𝑥 𝑔 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3  ناخالص ×
5۰/4 𝑔 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3

1۰۰ 𝑔 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3  ناخالص
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3

84 𝑔 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3
×

62 𝑔  كاهش  جرم

2 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3
=

۹3𝑥
5۰۰

 𝑔 

 كنیم. در قدم بعد، مقدار عملی كاهش جرم ایجاد شده در این فرایند را محاسبه می

درصدی  بازده  =
مقدار  عملی

مقدار  نظری 
× 1۰۰

                
⇒    3۰ =

مقدار  عملی
۹3𝑥
5۰۰  𝑔

× 1۰۰
                 
مقدار  عملی     ⇒ =

27۹𝑥
5۰۰۰

 𝑔 

27۹𝑥گرم بوده است. با انجام شدن واكنش تجزیه،   𝑥ی اولیه برابر با  جرم نمونه 

5۰۰۰
و از آن خارج  ی موجود در ظرف واكنش به حالت گاز درامده  گرم از مواد اولیه  

 داریم:   شوند. بر این اساس،می

درصد كاهش جرم  =
مقدار كاهش جرم 

اولیه جرم 
× 1۰۰ =

27۹𝑥
5۰۰۰  𝑔  كاهش  جرم

𝑥 𝑔  جرم  اولیه
× 1۰۰ =  درصد 5/58



 

225 

12های تجربی | مرحله آزمون همه دروس | کنکوری شیمی   

 . ارسال کنید 20008585را به سامانه  20عدد ، نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز داریددر صورتی که برای ثبت 

 
 

 كند.درصد كاهش پیدا می   58/5ی  با توجه به محاسبات باال، طی این فرایند جرم مواد موجود در ظرف به اندازه

 
............... گرم گاز هیدروژن به طور کامل های آروماتیک شناخته می ترکیب  گرمی از ترکیبی که به عنوان سرگروه خانواده  ۴/1۰1ی  یک نمونه  شود، با 

شود. )بازده واکنش لیتر تولید می  گرم بر  2اکسید با چگالی  ی تولید شده در این فرایند، ............... لیتر گاز کربن دیواکنش داده و با سوزاندن فراورده
𝑪است.  %۴۰سوختن برابر با  = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1 )۹/3 – 64/68 2 )۹/3 – ۹6/1۰2 3 )8/7 – 64/68 4 )8/7 – ۹6/1۰2 

 (1011 -  مساله – متوسط)       3 گزینهپاسخ:   

ها، بنزن و نفتالن، از  ها و ساختارهای متفاوت را نیز بسازند. سیکلوآلکان های كربنی با اندازه توانند حلقه های كربنی، می عالوه بر تشکیل زنجیره  كربنهای  اتم

حلقوی سیرنشده با فرمول    اند. بنزن، یک هیدروكربنهای كربنی به یکدیگر متصل شده ها در قالب حلقهموجود در آن   𝐶های  جمله تركیبات آلی هستند كه اتم

 و فرمول ساختاری زیر است:  𝐶6𝐻6شیمیایی  

 
ی این گروه از مواد،  های سازنده های آروماتیک)آروماتیک یعنی خوش بو و معطر( است. در ساختار مولکول ی مهمی از مواد به نام تركیب بنزن، سرگروه خانواده 

ی زیر  كربن موجود در آن، به صورت یکی در میان، دوگانه هستند. این ماده بر اساس معادله-ی كربنشود كه پیوندهاضلعی كربنی دیده میی شش یک حلقه

 دهد: با گاز هیدروژن واكنش می
𝐶6𝐻6(𝑠) + 3𝐻2(𝑔) → 𝐶6𝐻12(𝑠) 

 ی تولید شده، سیکلوهگزان است. ساختار این تركیب آلی به صورت زیر است: فراورده 

 
 كنیم. ش، جرم هیدروژن مصرف شده را محاسبه می ی این واكنبا توجه به معادله 

? 𝑔 𝐻2 = 1۰1/4 𝑔 𝐶6𝐻6 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻6

78 𝑔 𝐶6𝐻6
×

3 𝑚𝑜𝑙 𝐻2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻6
×

2 𝑔 𝐻2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2
= 7/8 𝑔 

𝐶6𝐻12ی تولید شده در این فرایند به صورت  ی سوختن فراورده معادله  + ۹𝑂2 → 6𝐶𝑂2 + 6𝐻2𝑂    است. ابتدا مقدار سیکلوهگزان تولید شده را محاسبه كرده

 كنیم. بر این اساس، داریم:اكسید تولید شده را محاسبه میو در قدم بعد، مقدار گاز كربن دی 

?𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻12 = 1۰1/4 𝑔 𝐶6𝐻6 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻6

78 𝑔 𝐶6𝐻6
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻12

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻6
= 1/3 𝑚𝑜𝑙 

? 𝐿 𝐶𝑂2 = 1/3 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻12 ×
6 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻12
×

44 𝑔 𝐶𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2
×

1 𝐿 𝐶𝑂2

2 𝑔 𝐶𝑂2
×

4۰ 𝐿 مقدار  عملی

1۰۰ 𝐿  مقدار  نظری
= 68/64 𝐿 

 اكسید تولید شده است. لیتر گاز كربن دی   64/68این فرایند  با توجه به محاسبات انجام شده، طی  

 
 است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام 

 . دارد وجود پرشده  زیرالیه الکترونی 6 هگزن، -1 رنگبی مایع  با هیدروژن  گاز  واكنش  كاتالیزگر الکترونی آرایش ( در1
 . است دیگر ماده  از كمتر بوتان نمونه  در كربن  هایاتم  شمار بوتین، -2 و  بوتان  از  برابر  جرم به  هایینمونه ( بین2
 . است  فرارتر هگزان از نمونه   یک  به نسبت  دارد، اشتراكی پیوند 22 خود ساختار  در  كه زنجیریراست ( آلکان3
 .دارند وجود نیز  دیگری عناصر هیدروژن، و كربن بر عالوه ها،پروتئین  همانند ها،كربوهیدرات ساختار  ( در4

 ( 1011 -  مفهومی – متوسط)       3 گزینهپاسخ:   

3𝑛كربنه با استفاده از رابطه    𝑛تعداد پیوندهای اشتراكی موجود در یک آلکان   + زنجیری كه در  توان گفت آلکان راست آید. بر این اساس، می بدست می   1

تری دارد و به ه با هگزان جرم مولی بیشتر و قدرت نیروهای بین مولکولی قوی پیوند اشتراكی دارد، معادل با هپتان است. هپتان در مقایس  22ساختار خود  

 توان گفت این ماده نسبت به یک نمونه از هگزان فراریت كمتری دارد. همین خاطر، می
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اتم  شمار  افزایش  آلکان با  در  موجود  مولکول 𝒏ها)های کربن  حجم  و  مولی  جرم  سازنده (،  یافته  های  افزایش  مواد  این  بین ی  نیروهای  قدرت  آن،  دنبال  به  و 
های ( بیشتر از جرم مولی و حجم مولکول𝐶9𝐻20های نونان) کند. به عنوان مثال، چون جرم مولی و حجم مولکول دروالسی( نیز افزایش پیدا می مولکولی)نیروی وان 

 های هگزان است. دروالسی بین مولکولنیز بیشتر از قدرت نیروهای وان های نونان دروالسی بین مولکول توان گفت قدرت نیروهای وان( است، می 𝐶6𝐻14هگزان) 

 ها:بررسی سایر گزینه 

است. آرایش الکترونی نیکل به   28رنگ هگزان بوده، فلز نیکل با عدد اتمی  هگزن كه فراورده آن مایع بی-1رنگ  ( كاتالیزگر واكنش گاز هیدروژن با مایع بی1

𝑁𝑖28 صورت مقابل است:  
 : 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑84𝑠2    

 همانطور كه مشخص است، در این اتم شش زیرالیه پرشده وجود دارد. 

هایی توان گفت بین نمونه های كربن موجود در ساختار این دو ماده با هم برابر است. بر این اساس، می بوتین كمتر از بوتان است، اما تعداد اتم -2جرم مولی  (  2

های كربن در نمونه این ماده  بوتین بیشتر از ماده دیگر بوده و به همین خاطر، شمار اتم-2ها در نمونه  بوتین، شمار مولکول -2های بوتان و  به جرم برابر از گاز

 شود. بیشتر از بوتان می 

  آمینواسیدها،   ها،چربی   ها،كربوهیدرات   انندم  موادی  و  شوند  متصل...    و  نیتروژن  اكسیژن،  هیدروژن،  مانند  دیگر  عناصر  های اتم  به  توانندمی  كربن  های( اتم4

 . بسازند  را...    و  هاپروتئین   ها،آنزیم

 
 یک از مطالب زیر درست است؟کدام 

 .شودمی  خارج  تقطیر برج از  تریپایین نقاط  در كوره نفت  به  نسبت  دهد،می تشکیل را هواپیما سوخت عمده  بخش كه ای ( ماده1
 .شودمی استفاده  عناصر فلزی خوردگی  از جلوگیری   برای  هاآن همه از خاطر، همین به و بوده  نامحلول   آب در ها( آلکان2
 . شودمی برقرار   هیدروژنی پیوند  ماده  این  از خالص ینمونه  یک در فلوئورواتاندی-2،1 های سازنده مولکول ( بین3
 .اندنشده متصل هیدروژنی  اتم  هیچ به   نفتالن  ساختار در موجود  كربن  هایاتم  از  مورد دو بوتین،-2 ( همانند 4

 (1011 -  مفهومی – سخت )       4 گزینهپاسخ:   

 ساختار مولکول نفتالن به صورت زیر است:  

 
ها كه در ساختار  هیدروكربن به گروهی از    اند.ی كربنی مشترک هستند، به هیچ اتم هیدروژنی متصل نشدههای كربنی از مولکول نفتالن كه بین دو حلقهاتم

𝐶كربن) -ی كربنگانهها یک پیوند سهآن ≡ 𝐶سومین عضو خانواده آلکین -2در مولکول    شود. ( وجود دارد، آلکین گفته می(ها با فرمول مولکولی  بوتین𝐶4𝐻6 )

𝐶نیز دو اتم كربن قرار گرفته در دو سمت پیوند  ≡ 𝐶   داریم كه عدد اكسایش اتم كربنی از یک هیدروكربن كه   اند. توجهبه هیچ اتم هیدروژنی متصل نشده

 شود.  به هیچ اتم هیدروژنی متصل نباشد، برابر با صفر می 

 ها:بررسی سایر گزینه 

  شامل   سفید،  نفت.  شودمی  تهیه   سفید  نفت  از  عمده   طور  به  سوخت  این.  شودمی   تولید  هاپاالیشگاه   تقطیر  هایبرج   در  خام  نفت  پاالیش  طی  هواپیما  ( سوخت1

  برج  در   كه  داریم  توجه.  است  فرارتر  كوره  نفت  از  ماده  این  گفت  توانمی  پس  دارد،  وجود  كربن  اتم   عدد  15  الی  1۰  هاآن   ساختار  در   كه   شودمی  هاییآلکان 

  موادی )فرّارتر  و  ترسبک   هایمولکول   شود،می  وارد   برج  پایین  قسمت  به  داغ  خام  نفت  كه   هنگامی.  كندمی  پیدا  كاهش  باال  به  پایین  سمت  از  حركت  با  دما  تقطیر،

برج، میعان شده    از  باالتری  نقاط  در  و  كنندمی  حركت  برج  باالی  سوی  به  و  آمده  بیرون  مایع  از  پتروشیمیایی،  مواد  جمله  از(  دارند  تریپایین  جوش  ینقطه  كه

 . شوندمی   خارج  و

  دادن   قرار  كه  طوری  به .  كرد  استفاده  فلزها  از  حفاظت   برای  هاآن   از  بتوان  تا   شودمی  سبب  ویژگی  این.  هستند  نامحلول  آب  در  بودن  ناقطبی  دلیل  به  ها( آلکان 2

  توجه . كندمی  جلوگیری فلز خوردگی از  و شودمی  فلز سطح به آب رسیدن از مانع آنها،  با فلزی وسایل و فلزها سطح كردن اندود یا مایع های آلکان در فلزها

  تواننمی  هاآن  از  و  بوده  گاز  حالت  به  معمولی  دمای  در  بوتان،  و  پروپان  اتان،  متان،  كه   حالی   در  است؛  مایع  هایآلکان   به  مخصوص  فقط   ویژگی   این  از  كه   داریم

 . كرد  استفاده  فلزات  از  محافظت  برای

 بوده و ساختار این ماده به صورت مقابل است:    𝐶2𝐻4𝐹2فلوئورواتان، به صورت  دی -2،1( فرمول مولکولی  3

شود. توجه داریم  های آن پیوند هیدروژنی برقرار نمی متصل به اتم فلوئوری وجود ندارد، بین مولکول   𝐻چون در ساختار این مولکول هیچ اتم  

 شود. با گاز فلوئور تولید می كه این ماده از واكنش میان اتن  
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کند. اگر پس از گذشتن مدتی لیتری با حجم ثابت، شروع به تجزیه شدن می  ۵زیر در یک ظرف    نیتروژن مونوکسید بر اساس معادله مول گاز دی  ۴مقدار   
ی آزاد شده و غلظت نهایی گاز اکسیژن در ظرف ی زمانی چند کیلوژول انرژبرابر شود، در طول این بازه  2/1از ابتدای کار، فشار گازهای درون مخزن  

  شود؟ برابر با چند مول بر لیتر می

2𝑵2𝑶(𝒈) → 2𝑵2(𝒈) + 𝑶2(𝒈) , ∆𝑯 = −92 𝒌𝑱 
1 )2/147 – 32/۰ 2 )2/147 – 16/۰ 3 )6/73 – 32/۰ 4 )6/73 – 16/۰ 

 (2011 -  مساله – متوسط)       4 گزینهپاسخ:   

2𝑁2𝑂ی واكنش انجام شده به صورت  ی موازنه شده معادله  → 2𝑁2 + 𝑂2    است. از آنجا كه حجم محتویات موجود در ظرف ثابت است، پس افزایش فشار

ظرف    های گازی موجود در ظرف است. با توجه یه اطالعات موجود در صورت سوال، فشار محتویات درونگازهای موجود در آن به معنای افزایش تعداد مول 

 آوریم.های گازی موجود در ظرف را بدست می برابر شده است. با توجه به قانون گازها، شمار مول   2/1

𝑛 ∝ 𝑃
               
⇒    

𝑛1

𝑛2
=
𝑃1

𝑃2

                
⇒    

4 𝑚𝑜𝑙
𝑛2

=
𝑃1

1/2 𝑃1

               
⇒    𝑛2 =  مول 4/8

 آوریم.ی ثانویه هر ماده را بدست می هاهای گازی موجود در ظرف را داریم، شمار مول حاال كه مقدار مول 
  𝑂2 𝑁2 𝑁2𝑂 مجموع 

 مول اولیه  4 0 0 4

4+ 𝑥 𝑥 2 𝑥 4− 2 𝑥  مول ثانویه 

4+ 𝑥 =  مول 4/8
                        
⇒       𝑥 = ۰/8 𝑚𝑜𝑙 

 آوریم.های هرگاز را بدست می ، شمار مول 𝑥با توجه به مقدار  
  𝑂2 𝑁2 𝑁2𝑂 مجموع 

 اولیه مول  4 0 0 4

4+ 𝑥 = 4/8 𝑥 = 0/8 2 𝑥 = 1/6 4− 2 𝑥 =  مول ثانویه  2/4

 ین.نكنیتروژن مونوكسید مصرف شده، مقدار انرژی مبادله شده را محاسبه میی بعد، با توجه به مقدار گاز دیدر مرحله 

? 𝑘𝐽  انرژی = 1/6 𝑚𝑜𝑙 𝑁2𝑂 ×
۹2 𝑘𝐽  انرژی

2 𝑚𝑜𝑙 𝑁2𝑂
= 73/6 𝑘𝐽 

 كنیم. تولید شده را محاسبه می   گاز اكسیژندر قدم آخر، غلظت  

[𝑂2] =
۰/8 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

5 𝐿 حجم
= ۰/16 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

 
𝑪ارزش سوختی نوعی اتر که در ساختار خود یک حلقه کربنی و یک پیوند    = 𝑪   ۴3دارد، برابر𝒌𝑱. 𝒈−1  مول از این   2۵/۰است. اگر برای سوختن کامل

د  مول گاز اکسیژن نیاز باشد، در ساختار هر مولکول از این ترکیب مجموعا چند پیوند اشتراکی وجود داشته و آنتالپی سوختن آن برابر با چن  ۵ماده به  
𝑶شود؟ ) کیلوژول بر مول می = 𝑪 و 16 = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1 )42  ، ۹۰3۰ - 2 )44  ،۹۰3۰ - 3 )42  ،8428 - 4 )44  ،8428 - 

 ( 2011 -  مساله – سخت )       1 گزینهپاسخ:   

  ساختار گروه عاملی اتری به صورت مقابل است:

شیمیایی كلی اند. فرمول  ( از دو طرف به یک اتم اكسیژن متصل شده ′𝑅و    𝑅های  در ساختار تركیبات دارای این گروه عاملی دو بخش هیدروكربنی)گروه 

دانیم كه به ازای هر حلقه  های كربن موجود در تركیب خواهد بود. از طرفی، میمعادل با تعداد اتم 𝑛است كه در آن  𝐶𝑛𝐻2𝑛+2𝑂اترهای سیرشده به صورت  

توان  كربنی و یک پیوند دوگانه است، پس می   شود و اتر مورد نظر نیز دارای یک حلقهاتم هیدروژن از یک تركیب آلی حذف می  2كربنی و یا هر پیوند دوگانه،  

 سوزد. خواهد بود. این تركیب بر اساس معادله زیر به طور كامل می   𝐶𝑛𝐻2𝑛−2𝑂گفت فرمول مولکولی این تركیب اتری به صورت  

𝐶𝑛𝐻2𝑛−2𝑂 + (
3𝑛 − 2

2
)𝑂2 → 𝑛𝐶𝑂2 + (𝑛 − 1)𝐻2𝑂 

مول گاز    2۰شود، پس برای سوزاندن هر مول از این ماده به  مول گاز اكسیژن مصرف می   5مول از این اتر    25/۰های صورت سوال، برای سوزاندن  طبق داده 

3𝑛−2اكسیژن احتیاج داریم. از طرفی، ضریب اكسیژن در معادله واكنش باال برابر  

2
 : كنیمرا محاسبه می  𝑛است. بر این اساس، مقدار    

3𝑛 − 2
2

= 2۰
               
⇒    3𝑛 − 2 = 4۰

 
⇒ 3𝑛 = 42

          
⇒  𝑛 = 14 

 شود، پس داریم:می  𝐶14𝐻26𝑂، فرمول مولکولی اتر مورد نظر به صورت  𝑛با توجه به مقدار  

تعداد  پیوند  اشتراكی  =
(4× 𝐶  تعداد  اتم های)+ (2 × 𝑂  تعداد  اتم های)+ (1 ×𝐻  تعداد  اتم های)

2
=

4× 14+ 2 × 1+ 1× 26
2

= 42 
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شود. به عنوان مثال، اگر به ازای سوختن کامل هر گرم گاز اتین  ی سوختنی، ارزش سوختی گفته میگرم  از یک ماده  1ید شده در واکنش سوختن  به مقدار انرژی تول 
𝑘𝐽کیلوژول بر گرم)  50کیلوژول انرژی تولید شود، ارزش سوختی این ماده معادل با    50 ∙ 𝑔−1 ی مقابل  ی ماده، از رابطه نمونه ی ارزش سوختی یک  ( است. برای محاسبه

ارزش  سوختی شود:استفاده می  = مقدار انرژی  آزاد  شده بر حسب کیلوژول 
جرم نمونهی ماده بر حسب گرم 

 

 ی زیر برقرار است:بین آنتالپی سوختن یک ماده و ارزش سوختی آن رابطه 

(𝑘𝐽 ∙ 𝑔−1) ارزش  سوختی =
|(𝑘𝐽 ∙ 𝑚𝑜𝑙−1) آنتالی  سوختن|

(𝑔 ∙ 𝑚𝑜𝑙−1)جرم  مولی

              
⇒    43𝑘𝐽. 𝑔−1 =

|∆𝐻 |(سوختن )

21۰
            
⇒   ∆𝐻 (سوختن ) = −۹۰3۰𝑘𝐽 

 سوختن 𝐻∆باشد. بر این اساس،    1ی سوختن باید برابر با  شود؛ پس ضریب آن ماده در معادلهی مورد نظر تعریف میمقدار آنتالپی سوختن برای یک مول از ماده

ی مواد  شود. از آنجا كه واكنش سوختن همواره یک فرایند گرماده است، مقدار آنتالپی سوختن همه می  بیان  𝑘𝐽.𝑚𝑜𝑙−1های مختلف در مقیاس  مواد و تركیب 

 منفی خواهد بود. 

 
 های داده شده درست هستند؟ چه تعداد از عبارت 

 .شوند می استخوان پوکی ترمیم و پیشگیری باعث و بوده کلسیم تأمین برای منبعی آن،  هایفراورده و آ( شیر

 .کنندمی پیدا گیریجهت الکتریکی میدان حضور در گلوکز در بدن،  اکسایش فرایند  از حاصل هایفراورده همهب( 

 .ماندمی ثابت آن،  گرمایی ظرفیت برخالف ماده از نمونه آن ویژه  ظرفیت گرمایی  ماده،  یک جرم کردن دو برابر پ( با

 . است گرماده  فرایند یک بدن،  با گرم شیر شدن دماهم فرایند همانند  انسان،  بدن در بستنی ساز و سوخت ت( واکنش

 است.  ℃2۰، بیشتر از انرژی گرمایی یک لیوان آب با دمای ℃2۰ث( انرژی گرمایی نهفته شده در یک استخر آب با دمای  

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 ( 2011 – مفهومی و حفظی – )آسان      4 گزینهپاسخ:   

 )پ(، )ت( و )ث( درست هستند.های )آ(،  عبارت 

 بررسی چهار عبارت:  

های آن، منبع مهمی برای تأمین پروتئین و كلسیم مورد نیاز بدن انسان هستند. كلسیم موجود در شیر برای پیشگیری و ترمیم پوكی استخوان  آ( شیر و فراورده 

 كاربرد دارد. 

خوریم تأمین  های موجود در بدن ما، از غذایی كه میها و یونها، مولكولی اتماست. بخش عمده های گوناگون  غذا معجونی از مواد شیمیایی بوده و محتوی ذره 
 ی غذا در بدن ما به شرح زیر هستند: های عمدهشود. نقشمی 
 های بدن تامین انرژی مورد نیاز برای حرکت ماهیچه  - 1
 ها ی یاخته ها از دیواره ها و مولكولن جایی یوتامین انرژی مورد نیاز برای ارسال پیام های عصبی، جابه  - 2
 هاها و آنزیم های خونی، استخوان، پوست، مو، ماهیچههای گوناگون بدن مانند سلول تامین مواد اولیه برای ساخت و رشد بخش  - 3
 های شیمیایی تنظیم و کنترل دمای بدن به کمک انجام شدن واکنش  - 4

های ارادی و غیرارادی گوناگون به ماده و انرژی نیاز دارد، اما ارزش مواد غذایی مختلف در تأمین ماده و انرژی مورد لیت توجه داریم که بدن ما برای انجام تمام فعا
 ها و مواد معدنی نیز هست. ها، محتوی انواع ویتامین نیاز بدن یكسان نیست. به عنوان مثال، گوشت قرمز و گوشت ماهی، افزون بر پروتئین

𝐶6𝐻12𝑂6(𝑠)به صورت    گلوكز  و یا اكسایش  كامل  ی واكنش سوختنشده   ی موازنهمعادله ب(   + 6𝑂2(𝑔) → 6𝐶𝑂2(𝑔) + 6𝐻2𝑂(𝑙) + 𝑄   های  است. مولکول

 كنند.گیری پیدا نمی گلوكز ناقطبی بوده و در حضور یک میدان الکتریکی جهت   اكسایشاكسید تولید شده در واكنش  كربن دی 

ی سانتی گراد. با توجه به این تعریف، گرمای  درجه  1ی گرم از آن ماده به اندازه  1رمای الزم برای افزایش دمای  ی هر ماده، عبارت است از گپ( گرمای ویژه 

كند. این در حالی است كه ظرفیت  ی آن تغییری نمیبرابر كردن جرم آن ماده، گرمای ویژه  چندی یک ماده به جرم آن نمونه از ماده وابسته نیست و با ویژه 

 كند.نمونه از ماده به جرم آن بستگی دارد و با افزایش جرم یک ماده، ظرفیت گرمایی آن نیز افزایش پیدا میگرمایی یک  

 ظرفیت گرمایی  گرمای ویژه )ظرفیت گرمایی ویژه(  معیار مقایسه 

 به نوع ماده وابسته است  به نوع ماده وابسته است  وابستگی به نوع ماده 

 به جرم ماده وابسته است  ماده وابسته نیست به جرم  وابستگی به جرم ماده 

.𝐽 واحد  𝑔−1. 𝐾−1 𝐽. 𝐾−1 

طی این   .دارند   قرار  گرماده  فرایندهای  یدسته  در  بدن،  با  گرم  شیر  شدن  دماهم  فرایند  و  بدن  در  غذایی  مواد  سایر  و  بستنی  ساز  و  سوخت  هایت( واكنش 

 شود. ها، گرما به محیط اطراف سامانه واكنش منتقل میواكنش 

، بیشتر  ℃2۰چون جرم استخر آب بیشتر است، انرژی گرمایی یک استخر آب با دمای  انرژی گرمایی هر نمونه ماده با جرم و دمای آن رابطه مستقیم دارد.  ث(  

 شود. می  ℃2۰از انرژی گرمایی یک لیوان آب با دمای  
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 است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام 
 . یابدمی افزایش  گازها آن جنبشی  انرژی میانگین  و فشار بادكنک،   یک در  موجود گازهای به   گرما دادن ( با1
 .خواهد یافت افزایش  كمتری  مقدار به   آب دمای  زیتون، روغن  و آب  از مساوی هایجرم به   برابر انرژی  دادن ( با2
 .دارد وجود نیز  میخک سازنده آلی  تركیب  ساختار  در زردچوبه،   سازنده آلی تركیب  ساختار در  موجود عاملی ( گروه 3
 . بود  خواهد نیاز   مورد گرافیت  جرم از بیشتر نیاز   مورد الماس  جرم   سوختن، واكنش در  انرژی از  مشخص مقدار  تولید ( برای4

 (2011 -  مفهومی – متوسط)       4 گزینهپاسخ:   

شود. الماس و گرافیت، دو آلوتروپ متفاوت از كربن  متفاوت مولکولی یا بلوری یک عنصر در حالت فیزیکی یکسان آلوتروپ یا دگرشکل گفته میهای  به شکل 

 :دهداند. نمودار زیر، روند سوختن الماس و گرافیت را نشان می های كربن به یکدیگر تشکیل شده هستند. این دو ماده به طور خالص از اتصال اتم 

 های موجود در این نمودار، سطح انرژی الماس باالتر از سطح انرژی گرافیت است؛ پس یک نمونه از الماس در مقایسه با یک نمونه از گرافیتبا توجه به داده

توان گفت برای تولید مقدار مشخص از  می تر بودن تغییر آنتالپی واكنش سوختن این ماده،  ناپایدارتر است. با توجه به باالتر بودن سطح انرژی الماس و منفی 

 انرژی در واكنش سوختن، جرم الماس مورد نیاز كمتر از جرم گرافیت مورد نیاز خواهد بود. 

 ها:بررسی سایر گزینه 

. بر اساس قانون گازها، با  یابد( به گازهای موجود در یک بادكنک، دما و میانگین انرژی جنبشی گازهای موجود در آن بادكنک افزایش می 𝑄با دادن گرما) ( 1

 كند.افزایش دمای گازهای موجود در بادكنک، فشار و حجم این گازها نیز افزایش پیدا می 

ی سانتی گراد است. مقدار گرمای  ی یک درجه یک ماده، معادل با مقدار گرمای الزم برای افزایش دمای یک گرم از آن ماده به اندازه ( ظرفیت گرمایی ویژه 2

های مساوی از  ی آب بیشتر از روغن زیتون است، در صورت دادن مقدار انرژی برابر به جرم دهند. چون گرمای ویژه نشان می  𝑐مواد مختلف را با نماد ی  ویژه 

 یابد. آب و روغن زیتون، دمای آب به مقدار كمتری افزایش می 

ی  به یک اتم كربن متصل شده است. این اتم كربن نیز از دو طرف به دو زنجیره   ( در ساختار گروه عاملی كتونی، یک اتم اكسیژن توسط یک پیوند دوگانه3

ها تركیبات كتونی وجود دارد. جدول زیر، این  هایی هستند كه در آن( متصل شده است. میخک و زردچوبه از جمله خوراكی′𝑅و    𝑅های  هیدروكربنی)گروه 

 دهد: تركیبات آلی را نشان می

 𝐶𝑛𝐻2𝑛𝑂های سیرشده به صورت  گیرند. فرمول شیمیایی كلی كتونهیدی و كتونی در یک گروه كلی به اسم گروه عاملی كربونیل قرار میهای عاملی آلدگروه 

معادل  ها و آلدهیدهای سیرشده مشابه به هم و های كربن موجود در تركیب خواهد بود. چون فرمول مولکولی كلی كتونمعادل با تعداد اتم  𝑛است كه در آن 

ترین تركیب كتونی، استون با فرمول  روند. سادههای كربن برابر، نسبت به یکدیگر ایزومر به شمار می ها به شرط داشتن تعداد اتماست، این تركیب   𝐶𝑛𝐻2𝑛𝑂با  

 است.   𝐶3𝐻6𝑂مولکولی  

 
 های داده شده درست هستند؟ کدام موارد از عبارت 

 . واکنش بدهد 𝑯2تواند با  کرده و می رسوب هارگ یدیواره  در آن اضافی مقدار که است  الکلی ترکیب یک آ( کلسترول، 

 . دارد تریمنفی سوختن آنتالپی شود، می استفاده کاربیدی جوش  برای آن از که هیدروکربنی  با مقایسه در ب( اتانول، 

 . کندمی ذخیره بیشتری مقدار به را هاآن بدن، و داشته کمتری  سوختی ارزش ها کربوهیدرات نسبت به هاپ( چربی

 .شودمی استفاده سرمازا هایبسته ساختن برای آن از و رفته شمار به دوتایی یونی  ترکیب نوعی کلرید،   ت( کلسیم

 ( آ و ت 4 ( پ و ت 3 ( ب و پ 2 ( آ و ب 1
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 (2011 -  حفظی و مفهومی – متوسط)       1 گزینهپاسخ:   

 درست هستند.های )آ( و )ب(  عبارت 

 بررسی چهار عبارت:  

ها شده  كند. این فرایند، منجر به گرفتگی رگها رسوب میی رگهآ( كلسترول، یکی از مواد آلی موجود در غذاهای جانوری است كه مقدار اضافی آن در دیوار

 و سکته قلبی را به دنبال دارد. ساختار كلسترول به صورت زیر است:  

 
ی كربنی و یک  حلقه  4ها قرار دارد. این تركیب آلی دارای  پیوند اشتراكی بین اتم  78بوده و در ساختار آن    𝐶27𝐻46𝑂ول به صورت  فرمول شیمیایی كلستر

گیرد. با توجه به گروه عاملی هیدروكسیل موجود در كلسترول، این  های آلی سیرنشده قرار می ی تركیبپیوند دوگانه در ساختار خود است؛ پس در دسته

 شود. تركیب یک الکل سیرنشده محسوب می

 كربن به صورت زیر است: های همها و الکل ها، آلکین ها، آلکن قدر مطلق آنتالپی سوختن آلکان   ب( مقایسه

|آنتالپی  سوختن | ∶ آلکان  > آلکن  > الکل  > آلکین 

(، هیدروكربنی است كه از آن در فرایند  𝐶2𝐻4ربنه است. اتین)ك  𝑛تر از یک آلکین  كربنه منفی  𝑛با توجه به توضیحات داده شده، آنتالپی سوختن یک الکل  

 تری دارد. شود. یک نمونه از اتانول، در مقایسه با اتین، آنتالپی سوختن منفیجوش كاربیدی استفاده می 

 ها مطابق با جدول زیر است: ها و پروتئین ها، چربیپ( ارزش سوختی كربوهیدرات 

 ها چربی  هاپروتئین هاکربوهیدرات  ی غذایی ماده 
𝑘𝐽ارزش سوختی )  ∙ 𝑔−1) 17 17 38 

ها است. میزان  ها با هم برابر بوده و مقدار آن كمتر از ارزش سوختی چربی ها و پروتئینهای موجود در این جدول، ارزش سوختی كربوهیدرات باتوجه به داده 

ها در مقایسه با سایر مواد غذایی،  ی او بستگی دارد. با توجه به ارزش سوختی باالتر چربیهای روزانه میزان فعالیت انرژی مورد نیاز بدن هر فرد به وزن، سن و  

شود و چاقی را به دنبال دارد. البته از آنجا كه فرایند  مقدار اضافی از مواد و انرژی دریافتی از مواد غذایی عمدتا به شکل چربی درآمده و در بدن ذخیره می 

شود، اگر بدن فردی نیاز فوری و ضروری به تأمین انرژی  ها با سرعت بسیار بیشتری انجام میها و چربیها در مقایسه با پروتئین ارش و جذب كربوهیدرات گو

 ها را در خود داشته باشند. داشته باشد، باید مواد غذایی را به آن فرد بدهیم كه درصد باالیی از كربوهیدرات 

 شود. های گرمازا استفاده میاز جمله تركیب یونی دوتایی است. از این تركیب یونی برای ساختن بسته   ت( كلسیم كلرید،

 شود:  کلسیم کلرید بر اساس معادله مقابل در آب حل می 

 𝐶𝑎𝐶𝑙2(𝑠)
انحالل  در آب
→       𝐶𝑎2+(𝑎𝑞) + 2𝐶𝑙−(𝑎𝑞)  .  ∆𝐻 = −83 𝑘𝐽 ∙ 𝑚𝑜𝑙−1 

 شود.های گرمازا استفاده می برای تولید بسته 𝐶𝑎𝐶𝑙2شود. به همین خاطر، از  همانطور که مشخص است، این ترکیب طی یک فرایند گرماده در آب حل می 
 شود: آمونیوم نیترات نیز بر اساس معادله مقابل در آب حل می 

 𝑁𝐻4𝑁𝑂3(𝑠)
انحالل  در آب
→       𝑁𝑂3

−(𝑎𝑞) + 𝑁𝐻4
+(𝑎𝑞) . ∆𝐻 = +26 𝑘𝐽 ∙ 𝑚𝑜𝑙−1 

 شود.های سرمازا استفاده می شود. از این ترکیب یونی برای تولید بسته همانطور که مشخص است، این ترکیب یونی طی یک فرایند گرماگیر در آب حل می 

 
     مقابل را در نظر بگیرید: هایواکنش 

     𝑰) 𝑶2(𝒈) + 2𝑯2(𝒈) → 2𝑯2𝑶(𝒍)                   ,              ∆𝑯 = −۵۷2𝒌𝑱 

𝑰𝑰) 𝑵2(𝒈) + 𝑯2(𝒈) + 3𝑶2(𝒈) → 2𝑯𝑵𝑶3(𝒂𝒒)  ,   ∆𝑯 = −3۴8𝒌𝑱 
𝑰𝑰𝑰) 2𝑵2𝑶۵(𝒈) → 2𝑵2(𝒈) + ۵𝑶2(𝒈)  ,                     ∆𝑯 = −28𝒌𝑱 

2𝑯𝑵𝑶3(𝒂𝒒)ها، اگر در واکنش  با توجه به معادله این واکنش → 𝑵2𝑶۵(𝒈) + 𝑯2𝑶(𝒍)  1۵2ثانیه   2۵۰در طول مدت𝒌𝑱  انرژی مصرف شود، سرعت

 متوسط انجام شدن این واکنش برابر با چند مول بر دقیقه خواهد بود؟ 

1 )72/۰ 2 )۹6/۰ 3 )48/۰ 4 )44/1 

 (2011 -  مساله – آسان)      3 گزینهپاسخ:   

 معادله واكنش هدف به صورت زیر است:
2𝐻𝑁𝑂3(𝑎𝑞) → 𝑁2𝑂5(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑙)    ,     ∆𝐻 =?𝑘𝐽 
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گیریم. برای یکسان كردن موقعیت و ضریب آب، باید  های داده شده می برای بدست آوردن معادله این واكنش، رد هر یک از مواد موجود در آن را در واكنش

ضرب كنیم و برای یکسان كردن   -5/۰( را در 𝐼𝐼𝐼)  ، باید معادله واكنش𝑁2𝑂5ضرب كنیم. برای یکسان كردن موقعیت و ضریب  5/۰( را در 𝐼معادله واكنش ) 

 ضرب كنیم. بر این اساس، داریم:  -1( را در  𝐼𝐼نیز باید معادله واكنش )  𝐻𝑁𝑂3موقعیت و ضریب  
1
2
𝑂2(𝑔) + 𝐻2(𝑔) → 𝐻2𝑂(𝑙)                  ,              ∆𝐻 = −286𝑘𝐽

2𝐻𝑁𝑂3(𝑎𝑞) → 𝑁2(𝑔)+𝐻2(𝑔)+ 3𝑂2(𝑔)  ,   ∆𝐻 = +348𝑘𝐽

𝑁2(𝑔) +
5

2
𝑂2(𝑔) → 𝑁2𝑂5(𝑔)  ,                     ∆𝐻 = +14𝑘𝐽 

 كنیم:های باال را با هم جمع میبرای محاسبه تغییر آنتالپی واكنش هدف، تغییر آنتالپی واكنش 

∆𝐻  واكنش  هدف = (−286)+ (348)+ (14) = 76 𝑘𝐽 

 كنیم. واكنش را محاسبه می در قدم بعد، با توجه به مقدار انرژی آزاد شده، مقدار آب تولید شده در  

?𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂 = 152 𝑘𝐽  انرژی ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

76 𝑘𝐽  انرژی
= 2 𝑚𝑜𝑙 

ضریب آب نیز    .باشد  1  با  برابر  شده  موازنه  یمعادله  در  ضریبش  كه  است  واكنش  آن  از  ایفراورده   یا  دهندهواكنش   سرعت  با  برابر  واكنش  یک  متوسط  سرعت

 است. بر این اساس، داریم:   1در معادله مورد نظر برابر با  

�̅�𝐻2𝑂 = �̅�واكنش =
∆𝑛(𝐻2𝑂)

ضریب  × ∆𝑡
=

2 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

1 × (25۰𝑠 ×
1 𝑚𝑖𝑛
6۰ 𝑠 )

= ۰/48 𝑚𝑜𝑙.𝑚𝑖𝑛−1 

 
گراد افزایش درجه سانتی  ۴۰وان به اندازه  ت ، دمای چند گرم آب خالص را میدر حضور اکسیژن کافی  بخار استون  مول   ۰2/۰سوختن    با انرژی حاصل از 

𝑶آنتالپی پیوند  داد؟ ) = 𝑶    و میانگین آنتالپی پیوندهای𝑪 = 𝑶  ،𝑪 − 𝑪  ،𝑪 − 𝑯   و𝑶 −𝑯    کیلوژول   ۴۷1و    ۴1۵،  338،  8۰۰،  ۴9۵به ترتیب برابر با
.۴/2𝑱با  گرمای ویژه آب برابربر مول بوده و  𝒈−1.  (است 1−℃

1 )125 2 )1۰۰ 3 )25۰ 4 )2۰۰ 

 (2011 -  مساله – متوسط)       4 گزینهپاسخ:   

شود. ابتدا معادلۀ سوختن كامل استون را با رسم ترین تركیب كتونی بوده و با توجه به گشتاور دوقطبی باالی آن، به هر نسبتی در آب حل میاستون، ساده 

 نویسیم:  ساختار لوویس مواد می

  +    4 𝑂 = 𝑂   →   3𝑂 = 𝐶 = 𝑂  +   3𝐻 −𝑂 − 𝐻 
 آید:  واكنش از رابطۀ زیر بدست می  𝐻∆كنیم. مقدار  با توجه به معادله واكنش، تغییر آنتالپی آن را محاسبه می

∆𝐻(واكنش) = [مجموع  آنتالپی  پیوندها  در  مواد  واكنش  دهنده ] −    [مجموع  آنتالپی  پیوندها  در  مواد  فراورده ]

= [6∆𝐻(𝐶 − 𝐻) + 2∆𝐻(𝐶 − 𝐶) + ∆𝐻(𝐶 = 𝑂) + 4∆𝐻(𝑂 = 𝑂)] − [6∆𝐻(𝐶 = 𝑂) + 6∆𝐻(𝑂 − 𝐻)]   
= [(6 × 415) + (2 × 358) + (1 × 8۰۰) + (4 × 4۹5)] − [(6 × 8۰۰) + (6 × 471)]   
= [24۹۰+ 6۹6+ 8۰۰+ 1۹8۰] − [48۰۰+ 2778] = −168۰ 𝑘𝐽   

 كنیم. كند را محاسبه میدر قدم بعد، جرمی از آب كه دمای آن افزایش پیدا می 

? 𝑘𝐽  انرژی = ۰/۰2 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻6𝑂 ×
168۰ 𝑘𝐽  انرژی

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻6𝑂
= 33/6 𝑘𝐽 

𝑄 = 𝑚𝑐∆𝜃
 
⇒ 33/6 × 1۰۰۰ = 𝑚 × 4/2 × 4۰

 
⇒𝑚 = 2۰۰ 𝑔 

 
 های داده شده درست هستند، بجز ............... . همه عبارت 

 .شودمی آن سوختن سبب  شعله،  روی بر  آن  گرد كردن   پخش و پاشیدن و  بوده ایدوره جدول واسطه فلز  ششمین  ( آهن،1
 . كرد تعیین فشار و  جرم مانند هایی كمیت  گیریاندازه با همواره  توانمی را  مختلف مواد تولید  یا مصرف  متوسط ( سرعت2

 برد.( سولفات را با سرعت كمتری از بین می𝐼𝐼( یک تیغه روی، نسبت به مقداری از پودر این عنصر، رنگ محلول مس) 3

 شود. تندتر می 𝐻2𝑂2زمان برای  -اكسیژنه، شیب نمودار غلظت به آب ( با افزودن مقداری محلول پتاسیم یدید4
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 (2011 -  مفهومی – متوسط)       2 گزینهپاسخ:   

گیری جرم را  توان تعیین كرد. در طرف مقابل اندازهگیری فشار میكننده در یک واكنش را با اندازهتنها سرعت متوسط مصرف یا تولید مواد گازی شركت

 شود. ی تعیین سرعت هر حالتی از مواد به كار گرفت. از تغییر غلظت نیز برای بررسی روند تولید و یا مصرف مواد گازی و محلول استفاده می توان برامی

 ها: بررسی سایر عبارت 

شعله، با افزایش سطح تماس  كند؛ در حالی كه پاشیدن و پخش كردن گردِ آهن بر روی  ( شعلۀ آتش، گرد آهن موجود دركپسول چینی را داغ و سرخ می1

 شود. دهنده، سبب سوختن آن میمیان مواد واكنش 

ای که برای كاهش ها وابسته است؛ به گونه دهنده دهنده، كاتالیزگر و سطح تماس واكنش ها به عوامل مختلفی مثل دما، غلظت، نوع مواد واكنش زمان انجام واكنش 
کننده در یک فرایند، تعداد برخوردهای های شرکت دهنده عوامل را تغییر داد. با افزایش سطح تماس میان واکنش توان این  ها مییا افزایش سرعت انجام واكنش 

 شود. ی این مواد افزایش یافته و واکنش مورد نظر نیز با سرعت بیشتری انجام می میان ذرات سازنده 

  با   بیشتری  تماس  سطح  روی  تیغه  با  مقایسه  در  روی  پودر  چون.  كندمی  پیدا  ایشافز  شیمیایی  هایواكنش   شدن  انجام  سرعت  مواد،  تماس  سطح  افزایش  ( با3

  از   كمتری  سرعت  با  را  سولفات(  II)مس   از  محلولی  رنگ  عنصر،  این  پودر  از  مقداری  با  مقایسه  در  روی،  فلز  از  ایتیغه  گفت  توانمی   پس  دارد،  نظر  مورد  محلول

 . بردمی  بین

ی هیدروژن پراكسید)آب اكسیژنه( است. با افزودن چند قطره از این محلول به محلول هیدروژن پراكسید،  محلول پتاسیم یدید، كاتالیزگر واكنش تجزیه(  4

2𝐻2𝑂2(𝑎𝑞)ی این ماده بر اساس واكنش  سرعت تجزیه → 2𝐻2𝑂(𝑙) + 𝑂2(𝑔)   ی آزاد  با سرعت بیشتری انجام شده و گاز اكسیژن نیز با سرعت بیشتر

 كند. زمان این ماده نیز افزایش پیدا می - ی هیدروژن پراكسید، شیب نمودار مولشود. با افزایش سرعت تجزیهمی

 
ثانیه   2۰% در اختیار داریم. اگر نیمی از مالتوز موجود در این محلول در طول مدت زمان  8۴/6گرم و درصد جرمی    2۵۰محلولی از مالتوز در آب با جرم   

 شود؟ می 𝒈.𝒎𝒊𝒏−1زمانی برابر با چند  سرعت متوسط تولید گلوکز در طول این بازه تجزیه شود، 

(𝑶 = 𝑪 و 16 = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1  ) 𝑪12𝑯22𝑶11(𝒂𝒒) + 𝑯2𝑶(𝒍) → 2𝑪6𝑯12𝑶6(𝒂𝒒) 

1 )54   2 )27 3 )5/13 4 )5/4۰ 

 (2011 -  مساله – آسان)      2 گزینهپاسخ:   

 ی واكنش شکستن مالتوز به صورت زیر است: است. معادله   𝐶12𝐻22𝑂11گندم، مالتوز بوده و فرمول شیمیایی آن به صورت    جوانه  در  موجود  قند
𝐶12𝐻22𝑂11(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂(𝑙) → 2𝐶6𝐻12𝑂6(𝑎𝑞) 

 كنیم. نیمی از مالتوز موجود در محلول مصرف شده است. بر این اساس، جرم مالتوز مصرف شده را محاسبه می

?  𝑔 𝐶12𝐻22𝑂11 مصرف  شده = 25۰ 𝑔  محلول ×
6/84 𝑔 𝐶12𝐻22𝑂11

1۰۰ 𝑔  محلول
×

1 𝑔 𝐶12𝐻22𝑂11  مصرف  شده

2 𝑔 𝐶12𝐻22𝑂11
= 8/55 𝑔 

 كنیم.در قدم بعد، جرم گلوكز تولید شده را محاسبه می

?  𝑔 𝐶6𝐻12𝑂6 = 8/55 𝑔 𝐶12𝐻22𝑂11 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶12𝐻22𝑂11

342 𝑔 𝐶12𝐻22𝑂11
×

2 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻12𝑂6

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶12𝐻22𝑂11
×

18۰ 𝑔 𝐶6𝐻12𝑂6

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻12𝑂6
= ۹ 𝑔 

 كنیم.در قدم آخر، سرعت متوسط تولید گلوكز را محاسبه می

�̅�𝐶6𝐻12𝑂6
=
𝐶6𝐻12𝑂6  تغییر جرم

∆𝑡
=

۹ 𝑔 𝐶6𝐻12𝑂6

2۰ 𝑠 ×
1 𝑚𝑖𝑛
6۰ 𝑠

= 27 𝑔.𝑚𝑖𝑛−1 

 
 است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام 

 . هستند مرطوب و روشن گرم، محیط از ترمناسب غذایی  مواد نگهداری   برای تاریک، و خشک  سرد،  ( محیط1

 روند. ها به شمار میهایی از آننمونه 𝑁𝑂و   𝑁𝑂2 ،𝐶𝑂ها سطح انرژی بسیار باالیی داشته و گازهای  ( رادیکال2
 .شودمی تولید داغ گازهای از  زیادی حجم مایع، یا  جامد حالت  به   شونده منفجر  مادۀ  كمی مقدار ز ا انفجار،  واكنش ( در3
 . هستند غذایی صنایع  در شده   ایجاد  پنهان ردپاهای جزو  شوند،می مصرف سفره  سر  تا  كار آغاز  از غذا تولید برای   كه ( منابعی4

 ( 2011 -  مفهومی و حفظی – متوسط)       4 گزینهپاسخ:   

  و   ابزار  فراوری،  انرژی،  و  اولیه  مواد  تأمین  و  تولید  برای  انسانی  نیروی  منابع،  مدیریت  مثل  شوندمی  مصرف  سفره  سر  تا  كار   آغاز  از  غذا  تولید  برای  كه  منابعی

 .هستند  غذایی  صنایع  در  شده  ایجاد  پنهان  ردپاهای  جزو  بایر،  های  زمین  و  مصرفی  انرژی  و  آب  نقل،  و  حمل  بندی،  بسته  نیاز،  مورد  های  دستگاه
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 ها: بررسی سایر عبارت 

تر از محیط گرم، روشن و مرطوب است. نگهداری اغلب مواد  تجربه نشان می دهد كه محیط سرد، خشک و تاریک برای نگهداری انواع مواد غذایی مناسب ( 1

كسیژن، نور و دما در چگونگی و زمان نگهداری غذا مؤثرند. در محیط ها تأییدی بر این تجربه است. در واقع عوامل محیطی مانند رطوبت، اغذایی در سردخانه 

شود، اما در محیط خشک امکان رشد این جانداران ذره  شروع به رشد و تکثیر نموده تا جایی كه مادۀ غذایی كپک زده و سرانجام فاسد می   هامیکروب   مرطوب،

 به مدت طوالنی تری در این محیط نگهداری كرد. بینی وجود ندارد. از این رو می توان خشکبار را آسان تر و  

هایی هستند ها محتوی اتمهای موجود در ساختار آن الکترون جفت نشده دارند. در واقع، رادیکال ی فعال و ناپایداری است كه برخی از اتم( رادیکال، گونه 2

 ( دقت كنید:𝑁𝑂2اكسید) ( و نیتروژن دی𝑁𝑂های نیتروژن مونوكسید) كنند. به عنوان مثال، به ساختار مولکول تایی پیروی نمیی هشت كه از قاعده 

 
شوند. در  ها رادیکال محسوب میها دارای یک الکترون جفت نشده هستند؛ پس این تركیبهای نیتروژن موجود در این تركیبهمانطور كه مشخص است، اتم 

 نشده وجود ندارد؛ پس این ماده یک رادیکال نیست. ساختار این گاز به صورت زیر است:ی مقابل، در ساختار گاز كربن مونوكسید الکترون جفت  نقطه 

 
پذیری بسیار باالیی دارند. در بدن ما نیز به دلیل انجام  های شیمیایی واكنشها، این گونهبا توجه به حضور یک یا چند الکترون جفت نشده در ساختار رادیکال 

های بدن آسیب  های سریع به بافت توانند با انجام واكنش ها خنثی نشود، می هایی به وجود می آیند كه اگر تاثیر آنکال های متنوع و پیچیده، رادیواكنش 

 برسانند. 

 د. شولید میانفجار، واكنش شیمیایی بسیار سریعی است كه در آن از مقدار كمی مادۀ منفجر شونده به حالت جامد یا مایع، حجم زیادی از گازهای داغ تو(  3

شود. واکنش بین می  انفجار، یک واکنش شیمیایی بسیار سریع است که در آن از مقدار کمی مادۀ منفجره به حالت جامد یا مایع، حجم زیادی از گازهای داغ تولید
𝐴𝑔𝑁𝑂3(𝑎𝑞)ی آن به صورت  کلرید که معادله نیترات و سدیم های نقرهمحلول  + 𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑎𝑞) → 𝐴𝑔𝐶𝑙(𝑠) + 𝑁𝑎𝑁𝑂3(𝑎𝑞) های ی دیگری از واکنش باشد نیز نمونهمی

 شود. شیمیایی است که با سرعت باالیی انجام می
سرعت               ∶ انفجار  >  واکنش  بین محلول ها
کننده بوده و پس زنند. زنگار تولید شده ترد و شدر نقطه مقابل، اشیا آهنی در هوای مرطوب با سرعت بسیار کمی با اکسیژن موجود در هوا واکنش داده و زنگ می 

ی کاغذ نیز با سرعت بسیار توان گفت که واکنش تجزیۀ سلولز سازنده شود. بر این اساس، میهای قدیمی نیز در گذر زمان زرد و پوسیده می ریزد. کتاب از مدتی فرو می 
  دهد. کندی رخ می 

سرعت              ∶ زنگ  زدن  اشیا  آهنی  >  تجزیه  سلولز  کاغذ

 
 یر درست است؟یک از مطالب زکدام 

 .ساختند  گیاهان  اجزای و هابافت  از  استفاده با را  مورد نیاز خود هایپوشش نخستین  ها،( انسان1

 . اندمتصل شده یکدیگر  به C  اتم  به كمک آن،  تکرارشونده های گیاهی یافت شده و واحدهای ( سلولز در بافت2
 .رودمی شمار  به  پلیمر نوعی  اتن،پلی همانند  ماده، این و  شده ساخته  اتم زیادی بسیار شمار  از انسولین، های( مولکول3
 . باشند داشته  قوم   یک  رسوم  و آداب از  نشان  توانندمی كه شودمی تبدیل  هاییلباس  به بافندگی  فرایند  طی آماده، ( پارچه 4

 (3011 -  حفظی و مفهومی – متوسط)       3 گزینهپاسخ:   

اتن، واحد تکرارشونده  روند. چون در ساختار انسولین و پلیاند و نوعی درشت مولکول به شمار میشمار بسیار زیادی اتم ساخته شده های انسولین، از مولکول 

 شوند. وجود دارد، این دو ماده پلیمر محسوب می

 شوند: بندی می ها، به دو گروه زیر تقسیم ی آنها با توجه به ساختار و نوع واحدهای سازنده درشت مولکول 
ها بدون هیچ نظم و آرایش خاصی در کنار یکدیگر قرار گرفته و  ها، تعداد بسیار زیادی از اتم های غیرپلیمر: در این گروه از درشت مولکول درشت مولکول   ✓

 یرد. گهایی با جرم مولی بسیار زیاد را پدید آورده است. به عنوان مثال، روغن زیتون در این گروه از مواد قرار می مولکول 
هایی با جرم مولی بسیار زیاد را پدید  ها در قالب واحدهای مشابه و تکرارشونده در کنار یکدیگر قرار گرفته و مولکولها، اتم: در گروه دوم درشت مولکولپلیمرها  ✓

مشابه به گلوکز در کنار هم قرار گرفته و الیاف ی های مختلف در قالب واحدهای تکرارشونده اند. به عنوان مثال، سلولز یک نوع پلیمر است چراکه در آن اتم آورده 
 گیرند. ی پلیمرها قرار می ی گندم و انسولین، از جمله سایر موادی هستند که در دسته اتن، نشاسته اند. پلی سلولزی را به وجود آورده 

 ها:بررسی سایر گزینه 

توانست نخستین پوشش خود را از پشم، مو و پوست جانوران تهیه كند. او با گذشت زمان از  های برگرفته از طبیعت، مندی از هوش و تجربه( انسان با بهره 1

 های جانوری ساخته شده است. های انسان به كمک بافت های گیاهی نیز برای پوشش خود استفاده كرد؛ بنابراین اولین پوشش بافت 

 
 دهد: ی آن را نشان می( تصویر زیر، ساختار میکروسکوپی پنبه و الیاف سلولزی سازنده 2

ترتیب پوشش های انسان بافت های جانوری مثل پشم، مو و پوست بافت های گیاهی
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  دهد می  نشان  آمارها  اند.های اكسیژن به یکدیگر متصل شده شویم كه مونومرهای گلوكز در ساختار این پلیمر، با استفاده از اتم با دقت در این تصویر، متوجه می 

 نیز  استریل  گاز  و  ماهیگیری  تور  پرده،  مبل،   رویۀ  تولید  در  شاک،پو  تولید  بر  افزون  پنبه  از.  شودمی  تهیه پنبه  از  جهان  در  تولیدی  هایلباس  از  نیمی   حدود  كه

 . شودمی  استفاده

 ( مراحل تولید لباس به صورت زیر است: 4

 توانند نشان از آداب و رسوم یک قوم داشته باشند. شود كه میهایی تبدیل میبا توجه به تصویر باال، پارچه آماده طی فرایند دوزندگی به لباس 

های حاصل از طبیعت، توانستند  مندی از هوش خود و تجربه ها نیز با بهره خداوند جانوران مختلف را با پوشش هایی مانند پشم، پر، فلس آفریده است. انسان 
ی پوشش خود استفاده  برای تهیه   های گیاهی نیز ها از بافت های خود را با استفاده از پشم، مو و پوست جانوران تهیه کنند. با گذشت زمان، انسان نخستین پوشش 

ها نیز پیشرفت کرد و عالوه بر تبدیل شدن به صنعتی به نام پوشاک، دچار تنوع و گوناگونی شد؛ به طوری کردند. در گذر زمان و تشکیل جوامع بشری، پوشش انسان 
 دارد. که امروزه پوشاک به شرایط آب و هوایی، فرهنگ، آداب و رسوم و باورهای هر جامعه بستگی 

 
 های داده شده درست هستند؟ چه تعداد از عبارت 

 . خواهد بود پیوندی هایالکترون جفت تعداد برابر  2  ناپیوندی هایالکترون جفت تعداد  تفلون،  سازنده مونومر ساختار آ( در

 . شودمی ایجاد خون  کیسه تهیه  سازنده پلیمر کنیم، جایگزین کلر اتم با را پروپنپلی در موجود متیل هایگروه ب( اگر

 .شودمی استفاده پتو نوعی از تهیه برای سیانواتن،  هایمولکول شدن پلیمری واکنش در شده تولید پلیمر پ( از

 .داد تغییر را  بسپارش واکنش در شده تولید اتنپلی مولی جرم توانمی کاتالیزگرها،  مولی نسبت تغییر ت( با

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 ( 3011 -  مفهومی – آسان)      4 گزینهپاسخ:   

 های داده شده درست هستند.همه عبارت

 بررسی چهار عبارت:  

ی  های سازنده پیوندی وجود دارد. ساختار مولکول   جفت الکترون   6ناپیوندی و    جفت الکترون   12در ساختار مولکول تترافلوئورواتن،  آ(  

 این ماده به صورت مقابل است: 

 شود. رواتن در دمای اتاق به حالت گاز است درحالی كه تفلون در دما و شرایط اتاق به حالت جامد دیده می تترافلوئو

های خون استفاده  آید. از این پلیمر، برای تهیه كیسهوینیل كلرید بدست می پروپن را با اتم كلر جایگزین كنیم، پلیهای متیل موجود در پلیب( اگر گروه 

 وینیل كلرید به صورت زیر است: لکولی پلی شود. ساختار مو می

 
شود. واكنش تولید این تركیب به  ی پتو استفاده میسیانواتن نام دارد. از این پلیمر برای تهیه(، پلی𝐶3𝐻3𝑁های سیانواتن) پ( پلیمر حاصل از بسپارش مولکول 

 صورت زیر است: 
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𝐶همانطور كه مشخص است، در ساختار این پلیمر به ازای هر واحد تکرارشونده یک پیوند   ≡ 𝑁    وجود دارد. سیانواتن مصرف شده در این واكنش در دمای

 شود اما پلیمر تولید شده در آن در دمای اتاق به حالت جامد است. اتاق به حالت گاز دیده می 

 دو  این  مولی  نسبت  تغییر  با.  شودمی   استفاده  است،   آلومینیم  هایاتم   حاوی  دیگر  و  تیتانیم  هایاتم   حاوی  یکی  كه  لیزگركاتا  دو  از  اتن،پلی  تولید  واكنش  ت( در

 . داد  تغییر  را  بسپارش  واكنش  در  شده  تولید  اتنپلی   مولی  جرم  توانمی  كاتالیزگر،

 
2/۴۰8ای از استیرن، شامل  نمونه  × های استیرن موجود در این نمونه در واکنش پلیمر شدن  از مولکول  ٪6۰شود. اگر اتم کربن در ساختار خود می 1۰2۵

خلوص   با  اکسیژن  گاز  کیلوگرم  چند  به  شده،  تولید  پلیمر  کامل  سوزاندن  برای  و  آمده  بدست  پلیمر  گرم  چند  کنند،  داریم؟   %8۰شرکت                                   نیاز 
(𝑶 = 𝑪 و 16 = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1 )312  – 2/1 2 )52۰  - 2 3 )312  - 2 4 )52۰  – 2/1 

 ( 3011 -  مساله – متوسط)       1 گزینهپاسخ:   

 كنیم: ( موجود در نمونه اولیه را محاسبه می𝐶8𝐻8های استیرن) در قدم اول، شمار مول 

?𝑚𝑜𝑙 𝐶8𝐻8 = 2/4۰8 × 1۰25 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝐶 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶

6/۰2 × 1۰23 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝐶
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶8𝐻8

8 𝑚𝑜𝑙 𝐶
= 5 𝑚𝑜𝑙 

 دهد:استیرن را نشان میتصویر زیر، نمایی از واكنش بسپارش استیرن و تولید پلی

 
 توان به صورت زیر نشان داد:معادله نوشتاری این واكنش را می 

𝑛𝐶8𝐻8 → (𝐶8𝐻8)𝑛 
ی این واكنش و تعداد مول استیرن مصرف شده، جرم پلیمر تولید شده  است. با توجه به معادله   %6۰واكنش انجام شده برابر با طبق صورت سوال، عمال بازده 

 كنیم: را محاسبه می 

? 𝑔 (𝐶8𝐻8)𝑛 = 5 𝑚𝑜𝑙 𝐶8𝐻8 ×
1 𝑚𝑜𝑙 (𝐶8𝐻8)𝑛
𝑛 𝑚𝑜𝑙 𝐶8𝐻8

×
1۰4𝑛 𝑔 (𝐶8𝐻8)𝑛
1 𝑚𝑜𝑙 (𝐶8𝐻8)𝑛

×
6۰ 𝑔 مقدار  عملی

1۰۰ 𝑔  مقدار  نظری
= 312 𝑔 

 سوزد:پلیمر تولید شده طی این فرایند بر اساس معادله زیر به طور كامل می 
(𝐶8𝐻8)𝑛 + 1۰𝑛𝑂2 → 8𝑛𝐶𝑂2 + 4𝑛𝐻2𝑂 

 كنیم: با توجه به معادله این واكنش، جرم اكسیژن مورد نیاز را محاسبه می 

? g 𝑂2  ناخالص = 312 𝑔 (𝐶8𝐻8)𝑛 ×
1 𝑚𝑜𝑙 (𝐶8𝐻8)𝑛
1۰4𝑛 𝑔 (𝐶8𝐻8)𝑛

×
1۰𝑛 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 (𝐶8𝐻8)𝑛
×

32 𝑔 𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2
×

1۰۰ 𝑔 𝑂2  ناخالص

8۰ 𝑔 𝑂2
= 12۰۰ 𝑔 

 شود. كیلوگرم( می   2/1گرم)معادل با    12۰۰همانطور كه مشخص است، جرم گاز اكسیژن مصرف شده برابر با  

 
 های داده شده درست هستند؟ کدام موارد از عبارت 

 .بود  خواهد  کدر  آن ظاهر و شده تشکیل دارشاخه هایمولکول از دارد،  بیشتری استحکام که  اتنپلی از وعیآ( ن

 .است هگزانول-1 گریزیآب ویژگی از  کمتر  آن،  گریزیآب ویژگی و بوده اتم هیدروژن  12 دارای پنتانول-1ب( 

 .داشت  خواهد تریپایین جوش دمای اتن،  گاز نمونه یک با مقایسه در  تترافلوئورواتن،  گاز  از نمونه پ( یک

 .است اسید  بوتانوئیک جوش دمای از کمتر  آن،  جوش  دمای و بوده هیدروژن اتم 8 دارای اتانوات ت( اتیل

 ( ب و ت 4 ( ب و پ 3 ( آ و ت 2 ( آ و پ 1

 (3011 -  مفهومی – متوسط)       4 گزینهپاسخ:   

 های )ب( و )ت( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت:  

  گوناگون   وسایل  ساخت  در  آن  از و  شده  تولید  پتروشیمی  هایشركت  در  آن  از  تن  هامیلیون   ساالنه  كه  است  ساختگی  پلیمرهای  ترینمهم  از  یکی  اتن  آ( پلی

  و   كرده  شركت  شدن  پلیمری  واكنش  در  گوناگون  شرایط  در  توانندمی   اتن  هایمولکول   كه  دهندمی   نشان  هادانشیمی  تجربی  هاییافته .  شودمی   استفاده

  در  خطی  صورت   به  پلیمر  ساختار  در  موجود  یتکرارشونده   واحدهای سنگین،  اتنپلی ساختار  در.  بیاورند  پدید  را  متفاوت هایویژگی  و  ساختار  با  هاییاتن پلی



 

236 

12های تجربی | مرحله آزمون همه دروس | کنکوری شیمی   

 . ارسال کنید 20008585را به سامانه  20عدد ، نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز داریددر صورتی که برای ثبت 

 
 

  ترمتراكم   به  توجه  با.  است  معروف   نیز  شاخهبدون   اتنپلی   به  اصطالحا  پلیمر  این.  كنندمی   ایجاد  را  شاخه  بدون  هیدروكربنی  هایزنجیره   و  گرفته  قرار  یکدیگر  كنار

 . دارد  شفافی  ظاهر  سبک  اتنپلی  كه  درحالی  است  كدر  سنگین  اتنپلی   ظاهر  سبک،  اتنپلی  با  مقایسه  در  سنگین  اتنپلی  بودن

های كربن  هگزانول تعداد اتم -1پنتانول در مقایسه با  -1ها رابطه مستقیم دارد. چون  های كربن آن اتم ها، با شمار  دوستی( الکل گریزی)چربی آب   ب( ویژگی

 هگزانول است. -1گریزی یک نمونه از  آب  گریزی یک نمونه از این ماده، كمتر از ویژگی آب  كمتری دارد، ویژگی 

خش قطبی و ناقطبی تشکیل شده است. در این گروه از مواد، بین بخش قطبی و ناقطبی رقابت ها، از دو بها از جمله الکل ی برخی از ترکیب های سازندهمولکول 
 ها را در نظر بگیرید: های سازنده به میزان قدرت هر بخش بستگی دارد. به عنوان مثال، ساختار کلی الکل ایجاد شده و رفتارهای کلی مولکول 

 
سبت به بخش ناقطبی بیشتر باشد)بخش قطبی بر بخش ناقطبی غلبه کند(، مولکول در مجموع قطبی بوده و در  ها، اگر قدرت بخش قطبی ندر این گروه از مولکول

ها قدرت بخش ناقطبی نسبت به بخش قطبی بیشتر باشد)بخش ناقطبی بر بخش قطبی ی مقابل، اگر در این مولکول شود. در نقطه های قطبی مثل آب حل می حالل 
 شود.های ناقطبی مثل بنزین و چربی حل می ع ناقطبی بوده و در حالل غلبه کند(، مولکول در مجمو

توان گفت یک  های ناقطبی تشکیل شده است؛ اما چون جرم مولی این ماده بیشتر از جرم مولی اتن است، می (، همانند اتن، از مولکول 𝐶2𝐹4پ( تترافلوئورواتن) 

 گاز اتن، دمای جوش باالتری خواهد داشت.   نمونه از گار تترافلوئورواتن، در مقایسه با یک نمونه

ها به صورت شود. اتیل اتانوات و بوتانوئیک اسید، ایزومر یکدیگر بوده و فرمول مولکولی آن ایجاد پیوندهای هیدروژنی باعث افزایش دمای جوش مواد می ت(  

𝐶4𝐻8𝑂2  های خود را ندارد، دمای جوش یک نمونه از این ماده،  ند هیدروژنی با مولکول است؛ اما چون اتیل اتانوات، برخالف بوتانوئیک اسید توانایی تشکیل پیو

 كمتر از دمای جوش یک نمونه از بوتانوئیک اسید است. 

 
 است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام 

 . دارند وجود  استری و الکلی عاملی هایگروه آن مولکولی  ساختار در  و بوده آب در محلول  تركیب یک(  ث)  ( ویتامین 1
 . شودمی كمتر  چربی  در ماده این پذیریانحالل هیدروكسیل، گروه با (  كا) ویتامین متیل های گروه ( با جایگزین كردن 2
 . دارد وجود اشتراكی پیوند 23 آن  ساختار در كه   آیدمی بدست   استری  اسید، بوتانوئیک  با   پروپانول واكنش میان ( در3
 . است  برابر  هگزان متیل-2-اتیل-3 در عنصر این های اتم شمار  با بوتانوات،  پنتیل مولکول در هیدروژن  هایاتم ( شمار 4

 (3011 -  مفهومی – متوسط)       4 گزینهپاسخ:   

همانطور كه    است.  𝐶۹𝐻2۰و    𝐶۹𝐻18𝑂2، به ترتیب به صورت  هگزانمتیل  -2-اتیل-3كربنه است. فرمول مولکولی پنتیل بوتانوات و    ۹پنتیل بوتانوات، یک استر  

 نیستند.مشخص است، این دو ماده دارای تعداد اتم هیدروژن برابری در ساختار خود  

 ها:بررسی سایر گزینه 

 دهد.( تصویر زیر، ساختار مولکولی ویتامین )ث( را نشان می 1

 
گروه عاملی هیدروكسیل)الکلی( و یک گروه عاملی استری وجود دارد. فرمول شیمایی این تركیب به   4همانطور كه مشخص است، در این تركیب شیمیایی  

بوده و  های ناقطبی تشکیل شده است، این مولکول محلول در آب  های ویتامین )ث( توسط بخشاست. از آنجا كه بخش بزرگی از مولکول   𝐶6𝐻8𝑂6صورت  

 های آب پیوند هیدروژنی برقرار كند.تواند با مولکول می

دوستی و كاهش خاصیت  دوست بوده و اضافه شدن آن به یک مولکول، موجب افزایش خاصیت آب (، یک گروه عاملی آب𝑂𝐻−گروه عاملی هیدروكسیل)( 2

پذیری آن در چربی)نوعی حالل  زایش مقدار گشتاور دوقطبی این تركیب، انحالل شود. ویتامین )كا( یک تركیب محلول در چربی است. با افدوستی آن می چربی 

 كند.ناقطبی( كاهش پیدا می 

′𝑅ها) توان از واكنش میان الکل ( استرها را می3 − 𝑂𝐻 (و كربوكسیلیک اسیدها )𝑅 − 𝐶𝑂𝑂𝐻 :بدست آورد. فرایند انجام شده به صورت زیر است ) 

 
( است. استرها طی یک  𝐻2𝑆𝑂4ی نشان داده شده، كاتالیزگر واكنش مورد نظر سولفوریک اسید) ن نام دارد. با توجه به معادله این واكنش، اصطالحا استری شد

های آب كه منجر به  ی خود تجزیه شوند. به واكنش استرها با مولکول توانند به اسید و الکل سازنده پذیر تولید شده و در شرایط مناسب می واكنش برگشت 
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ی كلی تولید یک تركیب استری از یک اسید با  شود. معادله كافت گفته میشود، اصطالحا واكنش آبها میی آن ی این مواد به الکل و اسید سازنده هتجزی

 به صورت زیر است:  𝐶𝑤𝐻𝑧𝑂و یک الکل با فرمول شیمیایی    𝐶𝑥𝐻𝑦𝑂2فرمول شیمیایی  
𝐶𝑥𝐻𝑦𝑂2 + 𝐶𝑤𝐻𝑧𝑂 → 𝐶𝑥+𝑤𝐻𝑦+𝑧−2𝑂2 + 𝐻2𝑂 

 ( به صورت زیر است: 𝐶4𝐻8𝑂2( و بوتانوئیک اسید) 𝐶3𝐻8𝑂ی واكنش میان پروپانول) با توجه به توضیحات داده شده، معادله
𝐶4𝐻8𝑂2 + 𝐶3𝐻8𝑂 → 𝐶7𝐻14𝑂2 +𝐻2𝑂 

 است. در رابطه با این تركیب داریم:  𝐶7𝐻14𝑂2فرمول مولکولی استر تولید شده به صورت  

شمار پیوندهای اشتراكی  =
(4 × C  تعداد  اتمهای) + (2 × O  تعداد  اتمهای) + (1 × H  تعداد  اتمهای)

2
=

28+ 4 + 14
2

= 23 

 
  ۴۰/۵𝒈مول از کربوکسیلیک اسید موجود در سرکه، برای تهیۀ نوعی استر گرما داده شده است. اگر در پایان واکنش   3مول پنتانول و    3به مخلوطی از   

𝑶شود؟ )آب تولید شود، بازدۀ درصدی واکنش  چقدر بوده و جرم استر تولید شده تقریبا برابر با چند گرم می = 16 , 𝑪 = 12 , 𝑯 = 1 ∶ 𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1 )75  – 5/2۹2 2 )75  – 8/28۰ 3 )85  – 5/2۹2 4 )85  – 8/28۰ 

 ( 3011 -  مساله – آسان)      1 گزینهپاسخ:   

 شود:    صورت زیر انجام میواكنش استری شده به  

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝐶5𝐻11𝑂𝐻 ⇌ 𝐶7𝐻14𝑂2 +𝐻2𝑂   
 كنیم:ابتدا مقدار نظری آب تولید شده را حساب می

? 𝑔 𝐻2𝑂 = 3𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 ×
1𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

1 mol 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻
×

18𝑔 𝐻2𝑂

1𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂
= 54𝑔 𝐻2𝑂 

 خواهد بود با: بنابراین بازدۀ درصدی واكنش برابر  

بازدۀ  درصدی  واكنش  =
مقدار  عملی

مقدار  نظری 
× 1۰۰ ⟹𝑥 =

4۰/5
54

× 1۰۰ = 75% 

 كنیم:در نهایت جرم استر تولید شده را حساب می

? 𝑔 𝐶7𝐻14𝑂2 = 3𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 ×
1𝑚𝑜𝑙 𝐶7𝐻14𝑂2

1𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻
×

13۰𝑔 𝐶7𝐻14𝑂2

1𝑚𝑜𝑙 𝐶7𝐻14𝑂2
×

مقدار  عملی 75

مقدار  نظری  1۰۰
= 2۹2/5 𝑔 

 
ی این پلیمر در ساختار خود چند پیوند  های سازندهشود. مونومرنمایش داده می  𝒏(𝑪۵𝑯1۰)فرمول شیمیایی پلیمر حاصل از بسپارش یک ماده به صورت   

 توان متصور شد؟ها چند نوع ساختار متفاوت را میاشتراکی داشته و برای آن

1 )15  - 4 2 )15  - 5 3 )14  - 4 4 )14  - 5 

 (3011 -  مفهومی – متوسط)       2 گزینهپاسخ:   

ی  ساخته شده است. توجه داریم كه مونومرهای سازنده   𝐶5𝐻1۰است، از مونومرهایی با فرمول شیمیایی    𝑛(𝐶5𝐻1۰)صورت    پلیمری كه فرمول شیمیایی آن به 

𝐶ی  پلیمرهای افزایشی، باید در ساختار خود حداقل یک پیوند دوگانه  = 𝐶   پلیمری به فرمول شیمیایی  ی  داشته باشند. در واقع، مونومرهای سازنده(𝐶5𝐻1۰)𝑛  ،

كربنه را رسم كنیم. انواع ایزومرهای   5های اتم كربن هستند. برای یافتن پاسخ، باید انواع ایزومرهای موجود برای آلکن 5ها با ی آلکن هایی از خانواده مولکول 

 پنتن به صورت زیر است: 

 
در رابطه با شمار پیوندهای اشتراكی موجود در    ن تهیه كرد.توارا از هریک از مونومرهای فوق می  𝑛(𝐶5𝐻1۰)همانطور كه مشخص است، پلیمری به فرمول  

 ، داریم:𝐶5𝐻1۰تركیبی با فرمول مولکولی  

شمار پیوندهای اشتراكی  =
(4 × C  تعداد  اتمهای) + (1 × H  تعداد  اتمهای)

2
=

2۰ + 1۰
2

= 15 
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خاصیت اسیدی مصرف موالر از مونومری با    ۰2/۰لیتر محلول    ۵در واکنش تولید ترکیبی با ساختار مقابل،   
الکل مصرف شده و جرم پلیمر تولید شده چند برابر جرم آب تولید  شده است. در این فرایند، چند گرم دی

𝑶شده است؟ ) = 𝑪 و 16 = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1  ) 

1 )8/8 - 11 2 )8/8 - 5/5  
3 )4/4 - 11 4 )4/4 – 5/5 
 

 ( 3011 -  مساله – متوسط)       2 گزینهپاسخ:   

 ی واكنش تولید پلیمر مورد نظر به صورت زیر است: معادله 
𝑛(𝐶6𝐻1۰𝑂4) + 𝑛(𝐶4𝐻8𝑂2) → (𝐶1۰𝐻14𝑂4)𝑛 + 2𝑛𝐻2𝑂 

 شود، پس داریم: مولکول آب تولید می  2𝑛، مقدار  𝑛(𝐶1۰𝐻14𝑂4)ی این واكنش، به ازای تولید هر مولکول  با توجه به معادله 

جرم پلیمر تولید شده 

جرم آب تولید شده 
=

تعداد مول پلیمر × جرم مولی پلیمر 

تعداد مول آب  × جرم مولی آب 
=

1 × (𝑛 × (12۰+ 14 + 64))
2𝑛 × 18

=  برابر 5/5

های  با توجه به داده مول آب تولید شده است.    2𝑛الکل(، مول دی   𝑛اسید و مول دی   𝑛مول مونومر)   2𝑛در واكنش مورد نظر، به ازای مصرف  توجه داریم كه  

)تركیبی كه خاصیت اسیدی داشته و در ساختار خود  𝐶6𝐻8𝑂4مونومر    از  موالر  ۰2/۰  محلول  لیتر  5  پلیمر مورد نظر،  تولید  واكنش  موجود در صورت سوال، در

 الکل مصرف شده نیز برابر با است با: است، پس مقدار دی   شده  مصرف  گروه عاملی كربوكسیل است(  2دارای  

? 𝑔 𝐶4𝐻8𝑂2 = 5 𝐿  محلول اسیدی ×
۰/۰2 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻1۰𝑂4

1 𝐿  محلول اسیدی
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶4𝐻8𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻1۰𝑂4
×

88 𝑔 𝐶4𝐻8𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶4𝐻8𝑂2
= 8/8 𝑔 

 
 یک از مطالب زیر درست است؟کدام 

 .پوسندمی هالباس این  و شکسته آمیدیپلی های لباس  در موجود اكسیژن-كربن پیوندهای زمان،  مرور ( به1
 .شودمی برقرار هیدروژنی  پیوند  پلیمری  آسایغول های مولکول بین استرها،پلی از  خالص   ینمونه یک   ( در2
 . هستند اوره مولکول  ساختار در موجود عناصر  مشابه  آمین، متیل  هایمولکول ساختار  در موجود ( عناصر3
 . شوندمی تجزیه  آرامی به  مرطوب،  و  گرم محیط در  های آنمولکول ساكارید بوده و( نشاسته، نوعی پلی4

 (3011 -  مفهومی – متوسط)       4 گزینهپاسخ:   

  به   مرطوب،  و  گرم  محیط  یا  كاتالیزگر  با  مرطوب  محیط  مانند  مناسب  شرایط  در  نشاسته  هایمولکول   كه  انددریافته  تجربی،  هاییافته  به  توجه  با  هادان شیمی

  از  فرایند این )گوارش  هنگام نشاسته. كندمی ایجاد شیرین یمزه   فرایند، این در شده تولید زگلوك. شوندمی تبدیل( گلوكز)خود  یسازنده  مونومرهای  به آرامی

  تسریع  هاآنزیم   انواع  كمک   به   كه   است  آن  تبدیل  یشیمیای  هایواكنش   شامل  نشاسته  گوارش  واقع  در .  شودمی  تبدیل  گلوكز  هایمولکول   به(  شود  می  آغاز  دهان

 .دهدمی  تشکیل  را  خون  قند  و  شده  جذب  نشاسته،  یتجزیه  از  حاصل  گلوكز.  شود  می

 ها: بررسی سایر عبارت 

𝐶به مرور زمان، پیوندهای آمیدی)پیوندهای  ( 1 − 𝑁  پوسند.  ها میآمیدی شکسته شده و این لباس های پلی موجود در گروه عاملی آمیدی( موجود در لباس

𝐶آمیدها اصال پیوند  ولی پلیتوجه داریم كه در ساختار مولک  − 𝑂  شود.یافت نمی 

های پلیمری  ی خالص از این مواد، بین مولکول استرها هیچ اتم هیدروژنی كه به اتم اكسیژن متصل باشد وجود ندارد، در یک نمونه( چون در ساختار پلی2

  Oهای  های عاملی آمیدی از یک رشته با اتمموجود در گروه  Hهای  ا، بین اتمآمیدهی مقابل، در یک نمونه از پلیشود. در نقطهپیوند هیدروژنی برقرار نمی

آمیدها را  های هیدروژنی برقرار شده در پلیشود. تصویر زیر، نمایی از پیوند ی مجاور، پیوند هیدروژنی برقرار می های عاملی آمیدی از یک رشتهموجود در گروه 

 دهد:نشان می 

 
بدست    𝐶𝐻3−آمونیاک با گروه    𝐻های ها است كه از جایگزین شدن یکی از اتمی آمین ترین عضو خانواده ، ساده 𝐶𝐻3𝑁𝐻2شیمیایی ( متیل آمین با فرمول  3

 های متیل آمین به صورت زیر است:  كند. ساختار مولکول های دیگر، بوی ماهی را ایجاد میآید. این تركیب به همراه برخی از آمین می
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 صورت زیر است:   بههای اوره نیز  ط به مولکول اطالعات مربو 

 
 

 

 



مازی های عزیز؛ سالم :)

یه تغيير کوچیک تو تاریخ برگزاری مرحله بعدی آزمون تون ایجاد شده.

آزمون 19 و 20 بهمن ماه در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 20 و 21 بهمن برگزار میشه.

این مرحله از آزمون از ساعت 8 صبح چهارشنبه تا ساعت 14 بعد از ظهر پنجشنبه به روال 

گذشته ادامه دارد.


