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پاسخدفترچه  1401آمادگی کنکور 

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

انویراستاران  طراحمسئول درس  درس 

قندي مهران  –عرفان شکري  حسن وسکري - اسماعیل محمدزاده - افشین محى الدین حسن وسکري زبان و ادبیّات فارسی   

 هاله کریمي  زبان عربی
هاله کریمي 

آیدا اقدامي  -محمدعلي کاظمي نصرآبادي  
فر تابانمحمدعلي   

بقا محمد رضائي فرهنگ و معارف اسالمی  
فيروز نژادنجف  -بقا محمد رضائي  

محسني کبير مرتضي  –  فرهنگيان محمدرضا

 صالح احصایي 

زحل ذوالفقاريعليرضا   

زاده آرمين احمدیان  زبان انگلیسی مراديامير   – زاده آرمين احمدیان   اميررضا احمدي  

حميدرضا عاليلوزمین شناسی
لويعال درضايحم - خواهیگانه یزدي – گلنوش شمس 

طلوع مهر  ثیحد
نژاد مهدي ولي

ابوالفضل ميرزائيمهرداد کيوان – زاده حسين شفيعزاده حسين شفيعریاضی 

حميدرضا زارع شناسی زیست
 خيراندیش   پوریا - محمدرسول خنجري -نژاد سجاد خادم

فرزام فرهمندنيا  - سينا شمسي بيرانوند  -حميدرضا زارع 
ایمان روستا  -شایان تاکي 

عباس غریبي فیزیک

جوینيفرهاد  –مهدي پارسا  -زاده سجاد صادقي   

آقا محمدي زهره  –عطيه کابلي سيده  –آخوندي سجاد  

اميرعلي ميري سيد  –ي نژاد عبدوحسين 

نژاديعبدو نيسح  

اميرحسين قادري 

فردفرشاد هادیان  شیمی 
نژادمهسا بایماني  -فرد هادیان فرشاد   

علي ترابي 
 فرهنگ اميري 

 مدیر آزمون: محمدرسول خنجري

13مرحله  –های تجربی کنکوری دروسآزمون همه   

20/11/1400



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 درس های عربی و ریاضی سخت تر طراحی شدن
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 ؟ معنی چند واژه در مقابل آن درست است 

 الف( جناق: استخوان پهن و دراز در جلو قفسۀ سینه 

 ب( برزخ: فاصلۀ بین دنیا و آخرت

 داشتن: منتظر دریافت پاداش یا مزد بودن ج( چشم 

 شود. نامی شخص مید( حیثیت: ارزش و اعتبار اجتماعی که باعث سربلندی و خوش

 آید.های اخالقی به وجود میو اعتباری که از رعایت کردن ارزش هـ( شرف: حرمت

 و( متقاعد کردن: وادار به قبول امری کردن 

 ( سه 4 ( پنج 3 ( چهار 2 ( شش 1

 ( دشوار  ـ)معنی لغت   1پاسخ: گزینه  

 همۀ موارد صحیح است. 

 
 

 ترتیب آمده است؟ بههای دینی، راه دین« در کدام گزینه معادل معنایی »بینش، بیرق، آیین 
 همیــشه رایـــت او را قـــرین تـواند بود  الف( ستوده نصرت دیـن آن که ذات نصرت و فتح 

 جــست اگر داشت درایتدیــدار تـــو می  وری و بهشت استـ ب(   زاهد که همــه در پی ح

 گری وفیآن یکی زهد و شریعت، آن یکی صــ ج(    آن یکی پند و نصایح، آن یکی عشق و مدیح

 ه ـروی، حج و مناسک و چلصوم وصالت و شب ی اهد(     گر نبُـــدی چنین، چرا جهد و جهاد آمد

 ج  ـ  د ـ الف  ـ ( ب 4 ج  ـ  د ـ ب  ـ  ( الف3 د  ـ ج  ـ الف  ـ ( ب 2 د  ـ ج  ـ ب  ـ  ( الف1

 دشوار( ـ  )معنی لغت   4پاسخ: گزینه  

 های دینی: مناسک د( آیین  شریعت ج( راه دین:    ب( بینش: درایت  الف( بیرق: رایت 

   

 تعداد معنی اشتباه در کدام گزینه بیشتر است؟ 
 رنگ، جَیب: اندوهگین، گمراهی، خشمگین، یقه رایی، شوریدهنژند، تیره (1
 ، توقیع، حَشَم، خیرخیر: متحیّر شدن، نامه، خدمتکاران، آسان ن( فروماند2
 بزرگ، عظیم، بلند قامت ،جیوه ( خرگه، گران، برومند، سیماب: خیمۀ  3
 زار بند، سبزه( سرسام، صلت، عِقد، ضیعت: هذیان، پاداش، گردن 4

 متوسط( ـ )معنی لغت   4پاسخ: گزینه  

 معنی درست:  

 رنگ: آشفته حال ( شوریده1

 ذیل یا بر پشت فرمان یا نامه  ( توقیع: مهر یا امضای پادشاهان و بزرگان در2

 دار میوه( برومند: بارآور،  3

 یزراعت  نی: زمعتیضهای آن، هذیان بوده است/  از نشانههای آن یکی  ( سرسام: تورّم سر و مغز و پرده 4

 
 »غلط امالیی« وجود دارد؟  در کدام بیت 

 دلخواه آه  ۀعاقبت خاموش گشت از نغم غی دلکش در  ۀاز بذل  دیناگهان دم درکش( 1
  ده و دولتیارید  ــــــ رمانـــروز که فــام چــون حـقّ مــروّت و کـــرم نگذارید  ( 2
 روگذار ــخدمت پذیر و جرم و جنایت ف  دگان خویش ــ وار، از بنـزرگ ــاها، بــ( ش3
 د ــ گنجمیـــ راب در ن ـــ خ و محـــشی د ــ گنجمیـ اب در ن ــــب و ایجـــ( سل 4

 )امال ـ متوسط(   2پاسخ: گزینه  

 . « دارای نادرستی امالیی است. صحیح این کلمه »نگزارید« است و از کلمۀ »حق« به راحتی شکل امالیی آن قابل درک است2در بیت گزینۀ »«  نگذارید»
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 آمده است؟ غلطی زیر، چند واژه با امالی هاواژهگروه  در 
، برضخمۀ  ذسایه، طلّ خاکی، بهانه و طفره، حمایل کردن دست برچشم، بوستان و پالیها، انهدام نیرو، شبح و هبچّ ن، ذلّه شدشدن صِرماستخوان جناغ، ُ»

 آور«سنگ، غریب و شگفت 

 ( پنج 4 ( چهار 3 ( سه 2 ( دو1

 )امال ـ متوسط(   2پاسخ: گزینه  

 امالی درست: تل، پالیز، زخمه 

بار در امال »جناغ« آوردیم. و این یعنی بار در معنی لغت »جناق« و یکدلیل ما یک کتاب درسی واژۀ »جناغ/ جناغ« را دو امالیی دانسته است. به همین    نکته: 
 مطالب کتاب درسی را دقیق مطالعه کنید. 

 
 است؟ »نادرست«ام پدیدآوردندۀ چند اثر ن 

 وصل: کامور بخشایش(  ای( )زندان م االولیا: عطّار نیشابوری( )لیلی و مجنون: نظامی گنجه ۀ)مرصاد العباد: نجم الدّین رازی( )تذکر

 االحرار: جامی( )بهارسـتان: قاآنی( )غزلیـات شمس: جالل الدیّن محمد مولوی(   ۀتنها: مجید واعظی( )تحف ی)عباس میرزا، آغازگر

 لخیر( )زندگانی جالل الدّین محمد مشهور به مولوی: بدیع الزّمان فروزانفر( ا)اسرار التوحید: ابوسعید ابو 

 ( دو4 یک  ( 3 ( چهار  2 ( سه  1

 )تاریخ ادبیات ـ متوسط(  4پاسخ: گزینه  

 بهارستان: جامی/ اسرار التوحید: محمد بن منوّر 

 
 شود؟ تشبیه در کدام بیت دیده می ترینکم 

 در شکر با آن حالوت، ذوق این گفتار نیست   ( در سمن با آن طراوت، حسن این رخسار نیست 1
 انند آن رخسار نیست ـ الله در صحن چمن م  روی او ن همچون عرق بر ــرگ سمــر ب ــ( ژاله ب 2
 روحم کنی آزار نیست ــ جر مجـ تیغ هه ر ب ـگ  ن ـ م وصلی نهی بر جان مـو روزی مرهـــ ( چون ت3
 ش تو بر دیوار نیست ـ را که جز نق ۀ دلــخان   ت ـسا  در وهای تو هر س در او غمـــ ا در آید ان ــ( ت4

 (متوسط  ـ ترکیبیـ های ادبی آرایه)  4پاسخ: گزینه  

 تشبیه هر بیت:  

 گفتار به شکر حتّی برتر از شکر   -( رخسار به سمن حتی برتر از سمن 1

 رخسار به الله حتّی برتر از الله  -( عرق روی او به ژالۀ روی برگ سمن2

 تیغ هجر)اضافۀ تشبیهی(  -( مرهم وصل3

 )اضافۀ تشبیهی(  ( خانۀ دل4

 

 رعایت شده است؟ حروف، استعاره«  ۀنغم ل، یتضاد، حسن تعل هام، ی»اهای یات به لحاظ داشتن آرایهدرکدام گزینه ترتیب اب 
 شد تهی پشت زمین و شکم خاک پُر است  زـــزیــــاران عـــی گاران دالرام و زــالف( کز ن

  گل های م لبه ناید بهزین قبل از خنده می  گل کردند مسکین شاد گشت ه بت رویت بــنس   ب( 

ـ از بهر کش  را و ـــرور تـــان پ ــورت جــدادگان صــدل   ج(   ور شدهـ انی صــف حال معــ

 آیدبارد چو در گفتار میکر از پسته میـش  ادی ـت کرد کان شیرین برای چون تو فرهـحکای    د( 

 ایمآمدهریز نگاه ـو لبـــدار تـــر دیـبه  حر ـن که چو خورشید سرده از چهره بـرافکــپ  هـ( 

 ( ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ الف 4 هـ ( ب ـ ج ـ د ـ الف ـ 3 ( هـ ـ د ـ ب ـ ج ـ الف 2 ( هـ ـ الف ـ ب ـ ج ـ د 1

 (متوسط  ـ ترکیبی ـهای ادبی آرایه)  1پاسخ: گزینه  

 )هـ(: دیدار)دیدن/ چهره(   ایهام

 پر است   ≠  )الف(: تهی شد  تضاد

 دهد! داند که گل در اثر تشبیه روی یار به او سر می ای می خنده )ب(: شاعر علت شکوفا شدن گل را    حسن تعلیل

 کوتاه »ـِ« مصوّت  ها از جمله  نغمۀ حروف)ج(: گوشنوازی بعضی از واج 

 )لب و دهان(    پسته  -2)سخن(    شکر  -1:  )د(   استعاره
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 تضاد   انواع  
 معنی   بیایند عبارت  یا  بیت  هر   در   معموال  کلمات،  این. دارند مقابل  معنی  لغوی  نظر   از   یا  است   شده  ضبط هم  مقابل معنی آنها  برای  نامه لغت  در   که   واژه  : دولفظی تضاد
 :  مثل.  دارند متضاد
 ...  و /انبساط  و  انقباض/  بسط و قبض/  زیبا و زشت 

 : کنکور  در   نوع این از   رفته کار   به تضاد دشوارترین 
 . فهمیممی را آن عبارات یا ابیات   بازگردانی از  پس  ما که  افتدمی  فاصله فعل و ساز  منفی عالمت  بین گاهی
 (( دارد ))  دواپذیر (( نه ))  دردی  (( دارد))  اسیر  دل که  دانست : مثال
    عمر  کار   پیداست  نه که  ما کار   دریاب  است  ممکن دیدار  مهلت  که  دم دو یک این: مثال
 .  گرفته  فاصله(( است )) از (( نه ))  که  بینیممی هم نمونه این در 

  نیست  پیدا عمر   کار :  شودمی چنین جمله بازگردانی از  پس
   .دارد تضاد اول  مصراع(( است ))  با(( نیست ))  گوییممی حال

 : مفهومی یا محتوایی تضاد 
  هم   مقابل در   را  آنها گوینده  که  فهمیممی  عبارت  یا بیت   مفهوم  و  معنی  به  توجه با  بلکه  ندارند مقابل معنی اینامهلغت   و  لفظی  نظر   از  متضاد  ۀواژ   دو  تضاد، نوع این  در 

 . ندارند  متضاد و مقابل معنی جمله آن از   خارج در  دیگر  عبارت به .است  قرارداده
 بجوی  دانش(( عمر انتهای)) گور   تا(( عمر ابتدای)) گهواره  ز : مثال

  هم  مقابل  را واژه دو این شاعر  فهمیممی مصراع مفهوم  و معنی به  توجه  با جا این  در  اما  ؛ندارند  متضاد  و مقابل  معنی  نامهلغت  در  و جمله این  از  خارج در  گور   و گهواره- 
 . است  داده قرار 
 ( راست  و خطا: دارد هم لفظی تضاد) راست  و انداز ( کم) یک هوشمندی اگر /  خطاست  صد هر  و تیر   انداختی(  زیاد)صد: دیگر مثال
 ملکا ( زمین)=  ماهی به تا راست  تو (آسمان)= ماه وز :  دیگر  مثال

 : است   آمده محتوایی تضاد هم کنکور   در  
 شرم همچون بود روشن و گرم  خانه قهوه /ترس  همچون سرد، و بود تیره بیرون گرچه*  

  تیره  را دیگری و داندمی روشن را یکی یا ؛متضادند پس سرد، را ترس و داندمی گرم  را شرم شاعر  دیگر  سوی  از  دارد  تضاد (درون )  خانهقهوه با بیرون
 .( دانندمی کمتر   یا  دانندنمی  بقیه که  بداند را چیزی که  است  تر موفق کنکور   در   آموزیدانش. دانندمی همه است  تضاد گرم  با  سرد یا روشن با تیره  که  را این)

 : کنکوری  محتوایی تضاد دیگر  ینمونه
 بلند  کاج  آن پای( کوتاه )= بوها شب  این الی /نزدیکیست  این  در  که  خدایی و

 
 های مقابل کدام بیت »کامالً« درست است؟آرایه 

  حسن تعلیل(  ، تشخیص، ایهام) را  ز ماه و اختران، خورشید خالی کرد میدان د نیکویانـآینعهد حسن تو پیدا نمیه ( ب1
  ه، مجاز( ایهام تناسب، کنای )داخت کمند ـــم انــو در گردن ــحلقۀ زلف ت اق افگند ــ ( ای که شیرینی تو شور در آف2
 معادله( آمیزی، اسلوبتلمیح، حس) ر گفتارشـــ رد لعل شکــ ن ببـــریــآب شی دگیش ــوس بنـ( ملک خسرو برود در ه3
 پارادوکس، تضمین، تلمیح( ) وان اثر کندـــمۀ حیــــرده آب چشـــدر م ات دادـک نکته از لب تو دلم را حیــ( ی 4

 ( دشوار  ـ ترکیبیـ های ادبی آرایه )  2پاسخ: گزینه  

 )معنی مورد نظر: هیجان/ معنی دیگر: مزۀ شور که در این معنی با شیرینی تناسب دارد.(  ایهام تناسب: شور

 )گرفتار و اسیر کردن(   کنایه: در گردن کسی کمند انداختن

 ها و تمام مردم( )سرزمین  آفاق  مجاز:

 های دیگر:موارد نفی گزینه  

 تضمین   ،( پارادوکس4  معادله   ب( اسلو3 حسن تعلیل    ایهام،(  1

 مجاز  
 اند؟  به ابيات زير دقت کنيد، آيا هر کدام از کلمات مشخص شده در معني حقيقي خود به کار رفته

   حافظ کني مدارا تو از اين چه سود داري که نمي بسوزي چو عذار )=چهره( برفروزي  عالميدل 
ـ واند بيستـــت ون کردــگ آزمـــسنکه او  نـــآهدان ـــب    نظامي  ون را بي ستون کردــــــ

  جامي  غم است برم  ۀن درخت همين ميوــوزي سرمت شکوفه دار ــد چو درخــد شـــسپي
  سعدي  گوشوار  ـاشد در پس ديــــــا نبــــــت ويي هوش دار ـــوار آن چه گـــش ديـــپي

عالم، جهان و هستي است يا مردم جهان؟ در اين بيت شاعر از معني حقيقي »عالم« صرف نظر کرده است و معني ديگري مورد نظرش بوده  در بيت اول آيا مقصود از  
کنده است.  بيستون را مياست. در مثال دوم نيز »آهن« در خارج از معني حقيقي خود يعني نوعي فلز، به کار رفته است و مقصود شاعر تيشه است که فرهاد با آن کوه  

»سر« در معني مجازي به کار رفته است، زيرا مقصود جامي فقط موهاي سرش بوده   ،شود. در مثال سومگفته ميمجاز  به اين گونه کاربرد کلمات در غير معني حقيقي،  
شنويم؟ خير مقصود شاعر کسي است که گوش است که سفيد شده است نه کل سرش. در بيت چهارم مقصود سعدي از »گوش« چه بوده است؟ آيا عضوي که با آن مي

 ايستاده است. 
اي برداشت کنيم  توانيم از هر لفظي هر معنيشود. البته بايد دقت داشته باشيد که نميايجاد مي  مجاز  ۀاش به کار ببريم، آراييقيهرگاه لفظي را در غير معني اصلي و حق 

منظورمان تيشه  گويند. مثال اگر بگوییم آهن و  مي  عالقهاي برقرار باشد، به اين رابطه و مناسبت بين معني حقيقي و مجازي  و بايد بين معني حقيقي و مجازي رابطه
بين معني حقيقي و مجازي جنس آن است، يعني چون جنس تيشه از آهن است شاعر به جاي تيشه گفته است آهن. در زير به چند عالقه از    ۀباشد، عالقه و رابط

 تواند در تشخيص مجاز مفيد باشد:  ي هاي غير انساني ضرورت ندارد ولي مآموزان رشتهها براي دانشکنيم، ياد گرفتن آنهاي مهم مجاز اشاره ميعالقه
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 است. جزئيه: جزئي از يک چيز به جاي تمام آن به کار رود: »گوش« در مثال چهارم؛ گفته است گوش ولي منظور انسان است: گوش جزئي از يک انسان  ۀعالق 

 نظور موي سر بوده است: موي سر جزء است و سر کل. آيد: »سر« در مثال سوم؛ گفته است سر ولي مکليه: تمام يک چيز به جاي جزئي از آن مي  ۀعالق 

 آيد: »عالم« در مثال نخست محليه: محل چيزي به جاي خود آن چيز مي ۀعالق 

 جنس: جنس يک چيز به جاي خود آن به کار رود: »آهن« در مثال دوم  ۀعالق 

 قدرت است:  شود: »بازو« در بيت زير مجاز از سببيه: سبب چيزي جانشين خود آن چيز مي ۀعالق 
 عطار اين به بازوي چو مايي کي بود   خسروي کار گدايي کي بود        

گيرد و آتشم رود: »نفس« در عبارت زير مجاز از سخن است: ديدم که نفسم در نميالزميه: چيزي به دليل همراهي هميشگي با چيزي به جاي آن به کار مي ۀعالق 
 کند. در هيزم تر اثر نمي

 ايم:  سرو مجاز از قد بلند، لعل استعاره از لب  به را به جاي مشبه و در معني مجازي به کار گرفتهمصرحه که مشبه ۀهمان استعار  شباهت:  ۀعالق 
 توان با حقيقت پيوند داد.  * گاه مجاز را با بيش از يک عالقه مي

 ايم. ها در کنکور آمده است را در زير آوردهترين مجازهايي که در اين سال* مهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :به جزاجزای اصلی جملۀ پایانی همۀ ابیات »نهاد + مفعول+ مسند+ فعل« است،   

  وی گل دیوانه تر سازد مرا ـــــچوب گل از ب   اک نیست ــ باک را از چوبکاری ب ( شعلۀ بی1
  بوی خون صاحب جگر چون نیشتر سازد مرا   اد کارها ــــوالد دارم درگشـــاخن فـــن (2
   ازد مرا ــ شتر ســـالوت بیـــرویی از ح خـتل  ها دعای جوشن است تلخی ز آفت( بحر را 3
 ر سازد مرا؟ ـــده دلگیر از سفـــکی ره خوابی  ا بود صائب دلیل سیل منــ ذبۀ دریـــ( ج4

 )دستور ـ دشوار(   3پاسخ: گزینه  

 »ساختن« معادل »سازگار بودن« است:  3در گزینۀ  

 حالوت با من سازگار است. رویی بیشتر از  تلخ

 ها »ساختن« معادل»گردانیدن« است: امّا در سایز گزینه
 فعل  مسند  مفعول نهاد 

 سازد)گرداند(  تر دیوانه  مرا  ( چوب گل1
 سازد)گرداند(  صاحب جگر  مرا  ( بوی خون2
 سازد)گرداند(  دلگیر  مرا  ( ره خوابیده 4

 شناخت مسند  
با شناختن فعل اسنادی، به آسانی مسند    زمانی در جمله مسند داریم که فعل اسنادی داشته باشیم و  .زیرا افعال گذرا به مسند محدودند   ؛یافتن مسند بسیار آسان است 

 یابیم.  را در می 

 افعال اسنادی:   
 و...« گردد، بود، ُبویباشد، هستند، میهای فعلی این افعال مثل »میهم خانواده است، بود، شد، گشت، گردید و - الف
 گهی مست جمال )ستی( گهی سرمست باده )ستی(     
 تو )گشتی( چنین شاد و گیتی فروز    

 استثنا: 
 »بود« معادل »وجود داشتن« باشند، اسنادی نیستند.   اگر »است« و  - 1
 های نیمرس باشد مرا )باشد: وجود دارد( درگلستان غنچه    
 آنجاست =)وجود دارد(  =)وجود دارد(درجهان بوی وفا نیست =)وجود ندارد( وگر هست     

 های باال مسند نداریم، چون فعل اسنادی نداریم.( ها و جمله)در مصراع
 در این صورت فعل اسنادی نداریم.  رفت.»شد« در قدیم به معنای »رفت« هم به کار می - 2
 ( مست والیعقل با دوست به بازار شویم )=رویم   

 ریم مسند هم نداریم( )در مصراع باال چون فعل اسنادی ندا 

 مجاز 
 مجازی  معنی واژه  معنی مجازی  واژه 
 کل وجود چشم قصد  سر
 قبر لحد  شراب  جام
 انسان  خاک  سخن  دم

 مردم جهان  جهان  سخن  نفس 
 مردم شهر  شهر  کالم حرف 

 قدرت  دست  شعر، سخن، کالم قم )کلک(
 آینده  فردا  کل دست  کف )کف دست(

 کل وجود دل کل وجود سینه 
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»جستجو کردن«، »تفریح کردن«، »دور زدن« و »چرخیدن« باشند اسنادی نیستند. )دقت شود زمانی این افعال اسنادی نیستند که   اگر »گشتن« و »گردیدن« معادل  - 3
 (. کار »فاعل« داشته باشیم   ۀدر جمله کنند 

 دور زدیم / تفریح کردیم (  /  وار گشتیم )=چرخیدیمعمری به شهر گیتی بیگانه   
 )در مصراع باال مسند نداریم چون فعل اسنادی نداریم( 

 مثال:  ؛رفت در قدیم گاهی »آمد« هم اسنادی به کار مینکته:  
 کشد دل  به آب و سبزه و گل می

 گل دلکش آمد)=شد(   که آب و سبزه و
 »ساختن، نمودن، گردانیدن، کردن« گاهی فعل اسنادی هستند.  - ب

 ( شود واین برای حفظ کردن مفید است.ی »سنگک« ساخته میرف اول این مصادر را بگیریم واژه )اگرح
 اگر بتوانیم به جای »ساختن، نمودن، کردن« از »بازگردانیدن« استفاده کنیم، فعل اسنادی داریم.  مطابق کتاب درسی: »گردانیدن« اسنادی است و

 که از یار سازد )=گرداند( جدا یار را     
 گرداند(  کند)= میادام را بنفشه سیه مست میب   
 دماغ خود را معطر نماید )=گرداند(     

 های باال مسند داریم زیرا فعل اسنادی داریم. در مصرع
 پرسیم: در کدام مصراع فعل اسنادی داریم؟ برای تفهیم بهتر، سوالی می

 توبرون بساز و ما درون بسازیم 
 زشور عشق دل خویش چون سبک سازیم؟

 آید که نوعا صفت است.ای می ها کلمهفعل اسنادی هستند، قبل از آن 4غالبا زمانی که این  نکته:  
 صاف سازیم، تیره کرد، بیمار نمود، روشن گردانید و... مثال: 
 جایگزین آن کنیم. و هر فعلی که بتوانیم یکی از این افعال را . این افعال اسنادی هستند:»پنداشتن، نامیدن، به حساب آوردن - پ
 آتش پنداشتند )اسنادی( کرمک شب تاب =کرمک شب تاب را آتش پنداشتند.    
 بگشودند در   )= اسنادی( چو  جمله را دیوانه نامیدم   

 :  هاهایی برای معادلنمونه 
 . اسنادی داریممی پنداریم« است فعل  دانیم« به معنی »چون»می : پنداریم(دانیم )=می ما طالع خویش را نکو می

 چون »نام نهاد« به معنی »نامید« است فعل اسنادی داریم.  : آدمش نام نهاد = اورا آدم نامید
 پنداشتم« است فعل اسنادی داریم. دیدم« معادل »می میچون»:  پنداشتممی  دیدم(=کاری کامل می  هر  را در  را کامل همی دیدم به هرکار )تو تو

 چون»گفت« و »خواند« معادل »نامید« است فعل اسنادی داریم. : )=نامید( که دور قمرست این / باال نتوان خواند )= نامید( که سرو چمن است آنعارض نتوان گفت 
 بینیم یافتن مسند چقدر آسان است.اکنون که با افعال اسنادی آشنا شدیم، می

 هرگاه فعل اسنادی داریم کافی است از فعل اسنادی بپرسیم: 
 ند= چی، چه جور ...+ فعل اسنادی؟ مس
 نامیدند( گفتند )= میاورا احمد می��

 احمد)=مسند(  - گفتند؟ چی می
 اول نبود )نباشد( عاقبت اندیش   آنکس که ز ��

 چه جور نبود؟ عاقبت اندیش )= مسند( 
 بقا را چون مستدام سازد )= گرداند( کس عمر بی��

 مستدام )= مسند(  - چی سازد؟ 
 م و به سیل تند ویرانش کنیم )=گردانیم ( باده را نی��

 چی کنیم ؟ ویران)= مسند( 
 شود. اند( بشناسیم، یافتن مسند بسیار آسان میباور کنید که وقتی فعل اسنادی را )که سه دسته 

 به این چند نمونه دقت کنید:  
 کیست = »کی مسند است«  او��
 آن چیست= »چی ام مسند است«��
 من آنم = »آن مسند است«  ��
 آن منم =»من مسند است«  ��
 ما مسند است« ۀآموزان مدرس آموزان یا از دانش ماست = »از دانش ۀآموزان مدرساو از دانش ��

 نکته:  
 ما باید آن را مسند محسوب کنیم.  گاهی برسر مسند، حرف اضافه است. یعنی گاهی ممکن است متمم جایگاه مسندی داشته باشد و

 ه صورت همه جسمند )هستند( و به معنی جانند)هستند( = »جسم و جان مسند است«  ب   
 .  آب زده = »رفته و آب زده مسند است« در سرای مغان ُرفته بود و   
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 :به جزدر همۀ ابیات »نقش تبعی« به کار رفته است،  

  مشکبار کنم ی به روز در آن زلف ـــشب  ( خوش آن که روز، شب خود ز روی یار کنم1
 ب و سیم مغلوب ـجدا و دوم غال مکـــی  ونس و مطلوب هر سه از من شد ــ( مراد و م2
  انه کند ـ که شمع، هستی خود در سر زب   داری نگه میــــن و ناگفتنـــ ان ز گفتــ ( زب 3
 شش آمدند ــله پیـــریدان جمـــآن م  ارغ شدند  ـــون فـــه چـــ واف کعبـــ( از ط4

 )دستور ـ دشوار(   1نه پاسخ: گزی 

 های تکراری در یک جمله به کار نرفته است!، این است که کلمهن: آرایۀ تکرار داریم امّا نقش دستوری تکرار نداریم. یک دلیل بدیهی آ1در بیت گزینۀ  

 های دیگر: نقش تبعی در گزینه  

 ( جمله: بدل 4  ( ناگفتنی: معطوف 3  ( مونس، مطلوب، معطوف/ هر سه: بدل 2

 دربارۀ نقش تبعی تکرار  
 . گوییممی  تکرار   تبعی و دستوری نقش  دوم یکلمه  به باشد یکسان جمله  در  تکرار  یکلمه  دو نقش و شود تکرار « جمله  یک  در » ایکلمه  وقتی: تکرار نقش
 : مثال
 ( اول  یار  نقش تکرار : دوم یار ) خویش فریب  دل نگه کز   یار   است  یار ��
  یعنی )متمم. دوم یار  و است  نهاد اول  یار  دیگر  سوی از  و متمم دوم دوست  است و نهاد اول دوست  : زیرا ؛نداریم تکرار   تبعی نقش، یار بر   یار  و رفت  دوست  بر   دوست ��
 .( ندارند  یکسان نقش ،اندرفته کار   به جمله یک  در  که  آن با
   نان بهر  از   نامدیم ما جان جان   جان   جان   ای��

 یا 《جان》دیگر   عبارت  . به(وابسته   یوابسته)  الیهمضاف  الیهمضاف  چهارم  و  سوم  و جان(  وابسته )  الیهمضاف   دوم  و جان  مناداست   اول  جان  : زیرا  .نداریم  تکرار   تبعی  نقش
 همیشه   بیت   یک در   کلمه  تکرار   : یعنی  است؛  تکرار  ۀآرای  ،  تکرار   نقش  انحرافی  و  مهم  ینکته  تبعی؛ پس  نه  وابسته  یوابسته  یا  وابسته  یا است   رفته  بکار   اصلی  نقش  در 
 : دارد شرط دو هم آن و دارد《 تکرار 》دستور  نقش گاهی  اما است  تکرار   ۀآرای
 . باشد رفته بکار  جمله یک در ��
 . باشد داشته همسان نقش��
 : نداریم تکرار   تبعی نقش  زیر  بیت   در   باال ۀنکت به توجه با��
 بیا  جانا دهم جان من تا است  دیر  امداده دل               بدن خود ارزد چه جان بی تن، چو ها جان و تو  جان ای��
 : داریم تکرار   تبعی نقش زیر  بیت  در  اما
 دور لذات، همه از  ُبَود دور  جسور  نباشد کار   در  که  مرد

 :  است  اول دور  نقش تکرار  دوم ) دور (
 دوم  دور  هم است  مسند اول دور  هم      ُبَود دور /  دور   لذات همه از  او
 . گیریممی مسند  یعنی اول، دور  «تکرار» را دومی و

 داریم؟  تکرار  «تبعی نقش» ما از  فراغتی داری تو که  برو برو :مصرع در  آیا : دیگر  ینکته 
 نداریم.  تکرار  تبعی نقش آید،می  حساب به جمله یک فعلی هر  چون

 . افتدمی  اتفاق جمله یک در  «تکرار  تبعی نقش»

 
 ................»وابستۀ وابسته« وجود دارد.  به استثنایدر همۀ ابیات  

  بخت بر درگاه هر سه اسب دولت کرده زین   ( دهر بر منشور هر سه نام دولت کرده نقش 1
  ر به گلستان نرودــــ خاط  ۀــ هرگزش گوش  ه باشد خاری ـــ ش آویختــ( آن که در دامن2
 شترـم ایّام بیــــوری غـــخچندان که می  کاوش فزون شودمه ز ـــد آب چش ـــ( مانن3
 ان نفور ـــر و ج ــــ ف و دل اسیـــ تن ضعی  ت دور ـــ ش و راهی سخـــ ی در پیـــ( آتش4

 )دستور ـ دشوار(   3پاسخ: گزینه  

 های دیگر:وابستۀ وابسته در گزینه  

 الیه ( منشور هر سه / درگاه هر سه: صفت مضاف 1

 الیه الیه مضاف هرگز، گوشۀ خاطرش: مضاف  -گوشۀ خاطر( هرگزش  2

 ( راهی سخت )بسیار( دور: قید صفت4

 )متمم( )حرف اضافه( آب چشمه ، حرف اضافه است. مانند3نکته: »مانند« درگزینۀ 

 وابسته  هایه وابست 
 .د و حفظ کنیدید بگیرید، مطالب زیر را دقیق بفهمها را به آسانی بفهمید و یای وابستههای وصفی یا اضافی یا وابستهخواهید ترکیب اگر می
 های پیشین: وابسته��

 صفت اشاره: این، آن، همین، همان، چنین، چنان، ....  الف_
 ب_ صفت پرسشی: چه، چند، کدام، ... 

 هر، چند، فالن، بعضی، ... :ج _ صفت مبهم
 صفت تعجبی: چه و عجب  د _
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 ه_ صفت عالی: .......+ ترین 
 )اضافی، وصفی( تشخیص نوع ترکیب  ۀدو شیو��

 نکره گرفته است، وصفی است.( )ی( راهی دیگر )چون ترکیب      مثال: راه دیگر  .نکره بگیرد وصفی است )ی(  الف _ اگر ترکیب 
 .بگیرد وصفی است )است( ب_ اگر ترکیب 

 اش بسیار ضروری است( اسم یا صفت بدون یک کلمه )یادگیری  تشخیص ��

 تشخیص: های راه 
 . توانیم اسم یا صفت بودن بسیاری از کلمات را تشخیص دهیمو کار داریم می به عنوان یک فارسی زبان با توجه به این که از کودکی با این زبان سر 

 بگیرد صفت است )تر( ای که _ کلمهالف
 هرگاه در تشخیص اسم یا صفت بودن یک کلمه تردید داریم بهترین روش این است:  ب_
 بریم اگر ترکیب وصفی است صفت داریم و اگر ترکیب اضافی است اسم داریم مورد نظر را به ترکیب می ۀواژ 
 ای آهنی پنجره      ی آهنی  پنجره سازیم: ترکیب می اسم است یا صفت )آهنی( دانیم ال نمی ثم

 صفت است.)آهنی(  ترکیب وصفی است، پس
 ی دیگر: نمونه
 سازیم: پس ترکیب میاسم است یا صفت، )دیگر( دانیم نمی

 ترکیب وصفی است       نوبتی دیگر      نوبت دیگر  
 صفت است.)دیگر( پس 
گیرد پس اضافی است و چون ترکیب  نمی  )ی(ترکیب نکره  ،  ارزشی خوبی       ارزش خوبی    سازیم: اسم است یا صفت، پس ترکیب می)خوبی(  م  یدان نمی   گر: ید   ۀنمون

 .اسم است )خوبی(  اضافی است،
 همین آسانی! به 

 الیه(( به کار رفته است؟ الیه مضافدرعبارت زیر چند ))مضاف 
آلود آن امام راستین و های گریهشنوم. نالهآلود آن روح دردمند و تنها را میهای گریهگیرم، نالههای غیبی سکوتش میتاب قلبم را در باران))هرگاه مشت خونین و بی

 بزرگم را.(( 
 کنیم: بعد فرمول مذکور را پیاده می  کنیم.های هرگروه را مشخص میبودن واژهاول اسم یا صفت 

م: اسم سوم است و مضاف الیه  ؛  قلب: اسم دوم است و مضاف الیه؛  بی تاب: صفت ؛  خونین: صفت ؛  مشت: اسم اول است و هسته=   مشت خونین و بی تاب قلبم  ��
 مضاف الیه 

 الیه الیه مضاف ش: اسم سوم است و مضاف؛ الیه اسم دوم است و مضاف سکوت: ؛ غیبی: صفت ؛ اسم اول است و هستهبارانها: =   بارانهای غیبی سکوتش ��
 تنها: صفت ؛  دردمند: صفت ؛  الیهروح: اسم دوم است و مضاف؛  آن: صفت ؛  آلود: صفت گریه؛  ها: اسم اول است و هستهناله=    آلود آن روح دردمند و تنهاهای گریهناله  ��
بزرگ: ؛  راستین: صفت ؛  الیهامام: اسم دوم است و مضاف؛  آن: صفت ؛  آلود: صفت گریه؛  ها: اسم اول است و هستهناله=  آلود آن امام راستین و بزرگمهای گریهلهنا  ��

 م: اسم سوم است و مضاف الیه مضاف الیه ؛ صفت 
 نرفته است؟ در کدام گزینه ))صفت صفت(( به کار  ��

 )اسم+ صفتی که انواع مختلف دارد + یکی از انواع صفت قبل(  فرمول پیشرفته: 
 ( نظام جمهوری اسالمی ۱

 )که نوعی از انواع جمهوری است(  )صفتی که انواع مختلف دارد از جمله جمهوری اسالمی و...+ اسالمی + جمهوری )اسم( نظام
 ای سوخته ( رنگ قهوه۲

 ای است.()که نوعی از قهوه جمله سیر و روشن و سوخته و ... دارد( + سوختهای )صفتی که انواع مختلف از + قهوه  رنگ )اسم(
 البته در این گزینه بهتر آن است که از فرمول عادی استفاده کنیم.  

 ( صفت شمارشی ترتیبی ۳
 + ترتیبی )یکی از انواع شمارشی است(  + شمارشی )صفتی که انواع مختلف دارد( )اسم( صفت 

 ( چادر کلفت مشکی ۴
 تواند نوعی از کلفت باشد( )که نمی )صفتی که انواع مختلف ندارد( + مشکی ر)اسم( + کلفت چاد

 « پاسخ است. 4پس گزینۀ »
 انواع صفت از نظر محل قرار گرفتن کنار هسته/ اسم:  ��
)دومین(، عالی )کوشاترین...(، تعجبی    )بعضی...(، شمارشی  مبهم  )چند...(،  )این...(، پرسشی  گوییم. و عبارتند از اشارهآیند که به آن پیشین میپیش از اسم می   - الف

 )چه و عجب(  
 گوییم. دیگر( می ۀ آید که به آن پسین = بیانی )به جز شمارشی و یکی دو کلمپس از اسم می - ب

 آید.)به جز...( پس صفت بیانی یعنی صفتی که پس از اسم می
 پردازیم: الیه(( می ت مضافاین پیش نیاز حال به ))صف   ۀپس از ارائ

 آید: الیه به دو شکل می صفت مضاف
 اسم + صفت پیشین + اسم  - ۱

 نمونه: 
 
 
 
 
 
 

 آموز دانش  آن  نمرۀ
 آموز دانش  هر نمرۀ
 آموز دانش  دو  نمرۀ
 آموز دانش  چند  نمرۀ
 آموز دانش  کوشاترین  نمرۀ
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 الیه داریم؟ آیا در گروه زیر صفت مضاف 
 آموز خوب   دانش   ۀنمر 

 پاسخ: خیر؛ زیرا ))خوب(( صفت پیشین نیست. 

 وابسته(( همین آخرین موردی بود که آوردم. به بیانی دیگر:  ۀبسیار مهم: بیشترین دام تستی ))وابست ۀنکت 
 شود. الیه ساخته نمیبا فرمول )اسم + بیانی/ غیر پیشین + اسم( صفت مضاف

 اسم+ اسم+ صفت پسین/ بیانی  - ۲
 نمونه: 

 
 
 
 
 

 الیه در یک گروه: نمونه برای هر دو نوع صفت مضاف
 صفت مض داریم(  ۲آموز کوشا )آن دانش ۀنمر  ��
 صفت مض داریم( ۶کوشای منظم )آموز  ترین دانش آن هردو درسخوان  ۀنمر  ��
 داریم(  الیهمضافصفت  9)  معروف ۀدو مدرس آموز کوشای منظم هر ترین دانش آن هردو درسخوان  ۀنمر  ��

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

 تر از دی رسید نعمت امروزـــخوب مت امسالــالف( بیشتر از پار شد غنی

  برخیز و عزم جزم به کار صواب کن  ست حافظاـصواب باده پرستیکار   ب( 

  ده دشمن بدو شادکام ــه از زنــب ته گردد به نامـجهانجوی اگر کش    ج( 

 م ـرگذر زد آن طرف خیمۀ عظیــب ان شاه محمود کریمـچونکه سلط    د( 

 دو گروه قیدی به کار رفته است.  «الف»( در بیت 1
 ، »کار« و »صواب« رابطۀ معنایی تضمّن دارند. «ب» ( در بیت 2
 ، فعل مجهول وجود دارد. «ج»( در بیت 3
 نقش »شاخص« دارند. ه، دو واژ «د»( در بیت 4

 متوسط( ـ)دستور            1پاسخ: گزینه  

 رسید  خوبتر از دی  نعمت امروز  شد    بیشتر از پار غنیمت امسال 

 فعل  قید        نهاد       فعل  مسند      نهاد        

 های دیگر:اثبات درستی گزینه  

 تواند انواعی داشته باشد از جمله صواب ( کار به عنوان یک مفهوم می 2

 ( کشته گردد= کشته شود: فعل مجهول 3

 ( سلطان)شاخص( شاه )شاخص( محمود)هسته( 4

 
 « است؟نادرستمفهوم کدام بیت، در مقابل آن» 

 )ترک تعلّقات(   افتدهمین رنگست اگر بر دوش شمعم بار می روحی ندارد کاروان من جز سبک ی( متاع1
 )تقابل عقل و عشق(   ک عاشق روشن چو رای عاقلــ گلگون چو اش ری درافکنـــاقی الله رخ را، گو ساغــ( س2
 )پاکبازی عاشق(    ته جان ز برای نثار دوستـرفـــ ف گــ ر کــب  ظر ــت منتــ( بر رهگذار دوست نشسته اس3
 )وجود عشق در سرشت انسان(  رید مرا ــــ ار آفـــن ک ــو بهر همیــدا چــخ ود »جامی« ــ( ز عشق توبه نه مقدور من ب 4

 )مفهوم ـ متوسط(  2پاسخ: گزینه  

 باشی: خوش2مفهوم بیت  

 
 

 

 

 

 

 

 دان غیب  توجه خداوند       
 مهربان  عنایت خداوند     
 وفادار  تالش عاشقان     
 کران بی وسعت دنیای       
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 مفاهیم »زیان تقلید، نظام احسن آفرینش و توصیه به تالش برای کسب روزی« قابل دریافت است؟ ترتیببهاز ابیات کدام گزینه،  
  کنم سینه پرشور و فغان سر پر ز سودا می  کنم  الف( روزگاری شد که من تقلید دنیا می

   د ژاله راـــاشـــر نبوهـجمعیّت گ نشئۀ   عزّت گرفت ۀوان بهرـد نتــتقلی هِاز ر  ب( 

 اند آسمانم کردهون زمین نظم خود بیــچ  ۀ دیگر ندارم در نظر ــز تحیّر رتبــج   ج( 

  الم سراپایـــه عـــابد همـــل یــخل  ک ذرّه را برگیری از جای ــر یــــاگ      د(

 ن کار خود را  ــش ک ـــت خویــولی نعم  ود را  ــه بار خ ــه دوش توّکل منـــب  هـ( 

 همچو شبنم سعی کن آیینه را بی زنگ ساز  روزی که بر بالینت آید آفتاب رسد می    و( 

 هـ  -د -( ب 4 هـ  -ج - ( الف3 و  -ج - ( الف2 و  –د  -( ب 1

 (متوسط ـ مفهوم)             4پاسخ: گزینه  

 ب( تقلید مانع رسیدن به عزّت است. 

 توان تغییر داد.جای یک ذرّه را نمید( در عالم همه چیز مطابق با نظم چیده شده است در حدّی که حتّی  

 نباید فقط به خدا توکّل کنی. برای کسب روزی، خودت تالش کن.   توانی کار کنی،هـ( وقتی می

 )فارسی یازدهم(  1مفاهیم مهم درس  
 شود.شود و اگر نخواهد نمیاگر خدا بخواهد کسی بلند مرتبه می ای نیست.همه چیز به دست خداست و مخلوق کاره - ۱

 نژند آن دل، که او خواهد نژندش  * بلند آن سر که او خواهد بلندش 
 ( ۲۶ - تعز من تشاء و تذل من تشاء )آل عمران ��
 کنی. هر کس را بخواهی عزت می دهی و هرکس را بخواهی خوار می - 

 یکی را به خاک اندر آرد ز تخت  یکی را به سر برنهد تاج بخت 
 )=بدبختی( یکی در برش  شقاوتگلیم  کاله سعادت یکی بر سرش 
 گروهی بر آتش برد ز آب نیل  گلستان کند آتشی بر خلیل 

 ور این است، توقیع)=امضاکردن( فرمان اوست  گر آن است، منشور)اعالمیه( احسان اوست 
 احسان و لطف عام و فراگیر خداوند:  - ۲

 به هرکس آنچه نی بایست، داده ست  ست احسان گشاده ۀ* در نابست 
 نظم احسن در آفرینش: _ ۳

 چیز عالم را سر جای خودش قرارداده است. کند. یعنی؛ خداوند همهتمام جهان از نظم خاصی پیروی می
 که نی )=نه( یک موی باشد بیش و نی کم به ترتیبی نهاده وضع عالم  ��
 خلل یابد همه عالم سراپای )محمود شبستری(  اگر یک ذره را برگیری از جای  ��

 مولکول هم مطابق با نظم آفرینش به وجود آمده است.( )حتی یک 
 عجز و ناتوانی انسان حتی دانشمندان و فیلسوفان در درک عظمت خداوند و سیستم حاکم بر جهان:  - ۴

 که گوید نیستم از هیچ آگاه  * کمال عقل آن باشد در این راه 
 دند در جمع کمال شمع اصحاب ش )= مّطلع( فضل و آداب شدند  آنان که محیط

 ای و در خواب شدند گفتند فسانه  رونــردند بــــاریک نبــــن شب تــره زی
 درخشیدند هم چیزی از آفرینش و رمز و رازهای آن نفهمیدند. آمدند چیزهایی گفتند و رفتند. فاضالن و ادیبان بزرگ که مانند شمعی در جمع می  - 
 سربار بودن/ از تو حرکت، از خدا برکت: خود اتکایی/ توصیه به همت و تالش و کار/ پرهیز از  - ۵
 مینداز خود را چو روباه شل  نده باش ای دغل برو شیر درّ  ��
 به وامانده، سیر؟  چه باشی چو رو چنان سعی کن کز تو ماند چو شیر  ��
 که سعیت بود در ترازوی خویش  بخور تا توانی به بازوی خویش  ��
 ُجستن از درها شرط عقل است  رزق هرچند بی گمان برسد  ��

 اش را در بیاورد نه آنکه تنبل بازی در آورد! آدم باید به هر دری بزند و چند دست بازی کند تا رزق و روزی خودش و زن و بچه 
 نباید جز به خود محتاج بودن  چه در کار و چه در کار آزمودن  ��

 ست کارجاودانی ۀکه سرمای برو کار می کن، مگو چیست کار   ■ 
 که منزل پیش پای خود بود، دامن سواران را  ای دارد از مقصود هرکس بهره  به قدر سعی،

 شوند. )دامن سواران( حتی نیم متر هم به مقصد و مقصودشان نزدیک نمی افراد خانه نشین و تنبل معنی مصراع دوم: 
 دعوت به کمک به دیگران:  - ۶

 نه خود را بیفکن که دستم بگیر  بگیر ای جوان، دست درویش پیر 
 که خلق از وجودش در آسایش است  ا را بر آن بنده بخشایش است خد

 که دون همتانند بی مغز و پوست  کرم ورزد آن سر  که مغزی در اوست 
 که نیکی رساند به خلق خدای  کسی نیک بیند به هردو سرای 
 بهارت خوش که فکر دیگرانی  به گوش ارغوان آهسته گفتم 

 ست آدم باشد و به درد آدم بخورد: تنگدستی، دودوست واقعی کسی است که موقع  - ۷
 تجربه از دوستان طلب   مقرضی به رس معیار دوستان دغل روز حاجت است 

 موفقیتی که حاصل همت و تالش است، افتخارآمیز است:  آید، موجب ننگ است.آنچه بدون همت و تالش به دست می - ۸
 ننگ یعنی آبرو(  ۀ)دقت شود که واژ  داری، از آن فخر، عار دار گر نام و ننگ  فخری که از وسیلت دون همتی رسد 
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 توجهی به آنان/ غنینت شمردن فرصت: نکوهش مالمتگران و بی پندناپذیری عاشقان مدهوش/ - ۹
 کاین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست  دهی با زمانی دیگر انداز ای که پندم می

 است به زخمی که تو مرهم شده باشی رحم ات پر نمکین است ناصح ، سخن ساخته
 کنی بسوزد! ات ظاهرا ملیح و دلپذیر است، دل آدم باید به آن زخمی که تو درمانش میای نصیحت کننده، اگر چه نصیحت مصنوعی و ساختگی

 : توصیه به داشتن همت و غیرتپیام نهایی گنج حکمت)همت(
 )فارسی یازدهم(   2مفاهیم مهم درس 

 : های استنباطی و تحلیلی طرح کند. مثالتواند از این درس تست طراح می 
 _ علت بازگشت سریع شاه به قصر خودش چه بود؟ ۱
 پس سریع به قصر آمد تا همه ببینند که او زنده است.  ترسید با این شایعه، کشور دچار هرج و مرج شود.خبر مرگ شاه شایع شده بود و شاه می - 
 های پر یخ آنجا گذاشتند؟ ها و تاسهای کتان خیس و شاخهد و پرده_ چرا خانه را تاریک کردن۲
 برای پایین آمدن تب  - 
 ای از کافور دور گردن شاه بود؟ چرا مخنقه - ۳
 برای از بین بردن سرسام و...  - 
 پایانی چیست؟  ۀایی جمل در عبارت ))این مرد بزرگ و دبیر کافی، به نشاط قلم در نهاد(( مقصود از ))مرد بزرگ(( کیست؟  و معنی کن - ۴
 بونصر مشکان، شروع به نوشتن کرد. - 

 گذشتن و به کنار نهادن معنی نکنید.(   )دقت کنید که ))درنهادن(( را کنار 
 ))نگویم که مرا سخت دربایست نیست(( قاضی بست، فرد نیازمندی بود یا نبود؟  با توجه به عبارت - ۵
 ندارم یعنی نیاز دارم. گویم نیاز  گوید: نمیبود. قاضی می - 

 )در ریاضی هم داریم: منفی× منفی= مثبت/ نگویم ندارم = دارم( 
 _ دالیل عدم پذیرش صلت چه بود؟ ۶
 با چشم خود ندید که سلطان محمود مطابق سنت پیامبر جنگیده بود یا نه. و ترس از حالل نبودنش. و ترس از قیامت و روز حساب. - 
 قناعت:  - ۷
 اندک است ، قانعم.به آنچه دارم و  ��
 آنچه دارم از حطام دنیا حالل است و به هیچ زیادت حاجتمند نیست.  ��
 خودحسابی/ بررسی اعمال خود قبل از مرگ:  - ۸
 میفکن به روز جزا کار خود را حساب خود اینجا کن، آسوده دل شو ��

 صائب:
 خود، هر روز دید باید )= یاید دید(  ۀدر روزنام منشور رستگاری است طومار خودحسابان 

 شود. کند، رستگار میهرکس هر روز لیست اعمال خود را چک می
 ردد: گتقلید نابجا، سبب زیان می - ۹
 رهروی کبک نیاموخته  عاقبت از خامی خود، سوخته  ��
 ماند غرامت زده)= زیان دیده( از کار خویش  کرد فرامش ره و رفتار خویش   ��
 پیمبر هم ره اجداد رفتی  خوب  ۀتقلید بودی شیواگر  ��

 

 از مفهوم کدام بیت قابل دریافت است؟ مضمون سرودۀ زیر،  
ها باران بارمت بر دیدهها گل نقش امّید/ میکارمت در چشمدهم، من آب و دانه.../ می ب( ای منتظر، مرغ غمین در آشیانه!/ من گل به دستت می

 خورشید.

  جا   گردد سفید اینخورد تا شیر میها میکه خون  ش رنج امید اینجا ـــــ تی مکـــادر گیــ( به م1
   راه انتظار ه  وقت بـــانده از شـ ران مـــکه حی  بس  هم ه آید بروزن نمی  ۀن چون دیدـــم مـ( چش2
 ا رسید ــ ان مـــ وۀ بستــــده میـــورسیـــکان ن   و مژده به بازار شوق بر ــــ ر تـــ ژده ب ـــ( ای م3
 ان هجران گفت ــــن داستــ رغ چمـــ ه مــ ـاگر ن   ( درون غنچه چرا خون و جیب گل چاک است 4

 (متوسط ـ مفهوم)   3پاسخ: گزینه 

 مفهوم مشترک: دادن مژدۀ ایام خوش و امید بخشیدن 

 مفهوم کلی ابیات دیگر:  

 ( ناامیدی به مهر و مهربانی دنیا/ بی وفایی و جفای دنیا 1

 انتظار یار را کشیدن (  2

 ( سختی هجران4
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 از کدام بیت قابل دریافت است؟  مضمون بیت زیر،  
 آورده مرگ گرم به آغوش تو پناه«  های آخرت»لبریز زندگی است نفس

  مرده را کردند ازین رو جامۀ ماتم سپید  رگ از وضع رسوم زندگیــــ( ننگ دارد م1
 ند ــای غنچه لب تو بر سر خاکم بیا بخ  قزار شهید عشــ ست مـــ( مستغنی از گل2
 اودان یافت ــات ج ـــر حیـــچون خض تۀ اوستـه کش ـــ ده دلی کــــ ر زن ـــ ( ه3
 زخم شمشیر شهادت را به آسانی خورم  ( تشنۀ مرگم به عنوانی که چون آب خمار 4

 ( دشوار ـ مفهوم)   3پاسخ: گزینه  

 خورند. اند و نزد خدا روزی می میرند، بلکه زنده نمیمضمون مشترک دو بیت: شهیدان هرگز  

 مفهوم کلی ابیات دیگر:  

 ( تشنه و آمادۀ مرگ بودن 4  ( طلب یار و توجه او 2  ( بی ارزشی رسوم زندگی1

 
 مفهوم کلی بیت زیر، در کدام بیت تکرار شده است؟ 

 فرزند خصال خویشتن باش«    »چون شیر به خود سپه شکن باش 

 گر شودــچون نگه در حیرت افتد عالم دی  ای مرا آئینه کردـــدن سراپـــ گردی( محو 1
  وال قابل پیکر شودــن ننگ هیــد ایــشای   ( ای فلک از مشت خاک من برانگیزان غبار2
 بی نیاز از بحر گردد قطره چون گوهر شود  ( با نسب محتاج نبود صاحب کسب و کمال 3
 د بندم پایۀ منبر شودـــچو نی گر بنــهم  فریادم بلند( نیست غیر از وعظ خاموشی ز  4

 ( دشوار ـ مفهوم)   3پاسخ: گزینه  

 مفهوم مشترک دو بیت:  

 ها و قدرت اصل و نسبهای خود بر تواناییهای اکتسابی/ ترجیح توانایی ارزش توانایی 

 مفهوم کلی ابیات دیگر:  

 خاموشی ( توصیه به سکوت و  4  ( درخواست فنا 2  ( تحیّر شاعر 1

 )فارسی یازدهم(  3مفاهیم مهم درس 
 سازی و آماده کردن ذهن خواننده برای پذیرش موضوع و ماجرای غم انگیز: زمینه - 1
 گشت پشت کوهساران نهان می به مغرب، سینه ماالن قرص خورشید ��

 داران ها و نیزه به روی نیزه ریخت گردی زعفران رنگ فرو می
 ویرانی است. و نهان گشتن یادآور مردن است.  ۀکنندیادآور غروب عمر است. و فروریختن گرد و خاک زرد رنگ تداعی استفاده از مغرب و غروب آفتاب

 وطن دوستی: - ۲
 چه بسیار است، آن سرها که رفته  به پاس هر وجب خاکی از این ُملک  ��

 ز مستی ) عاشقی( بر سر هر قطعه زین خاک/ خدا داند چه افسرها که رفته 
 ما  ۀتا در این ره چه کند همت مردان ایم در ره عشق وطن از سر جان خاسته  ��
 ستایش آزادگی و وارستگی و ترک تعلقات:  - ۳
 سرو را هیچ از این نیست و همه وقتی خوش است و این است صفت آزادگان ��
 ورت ز دست نیاید، چو سرو باش آزاد   گرت ز دست برآید، چو نخل باش کریم   ��

 (مفهوم دعوت به بخشش و احسان هم دارد  )البته بیت 
 همچو سرو از گلستان، ما را لب جویی بس است  مطلب آزادگان دست از دو جهان شستن است 

 هوش.(روحیه است نه بیآموزی نتواند بیت باال را خودش معنی کند، بی)اگر دانش 
 میرند چه فقیر و چه غنی، چه رعیت و چه شاه: بقاست از جمله عمر/ همه میتوجهی به هرچه گذرا و بیسفارش به بی - ۴
 بغداد مرده است.(  ۀپس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد )در حالی که خلیف  گذرد دل منه که دجله بسی به آنچه می ��

 جانانی است  ۀصنمی و چهر  کّف  خاکی که به زیر پای هر نادانی است 
 سلطانی است انگشت وزیر یا  ایوانی است  ۀهر خشت که بر کنگر 

 اند. انسان زیبارویی است که قبال مرده است و دفنش کرده ۀرود، خاک جسم تجزیه شد خبر بر روی آن راه میخاکی که هرکس غافل و بی
 وزرا و شاهان پیشین است که دیگر نیستند و مردند.  ۀشد ۀهای قصر شاهان، از خاک جسم تجزیدندانه

 )فارسی یازدهم(  5مفاهیم مهم درس 
 های خود/ انسان خودش باید فضل و هنر داشته باشد نه آنکه فقط به فضل و هنر پدر و اجداد و اصل و نسب خود ببالد: ه به تکیه به تواناییتوصی

 فرزند خصال خویشتن باش  چون شیر به خود سپه شکن باش
 د، نامردم )= غیر انسان( است و  مک( بُ هر پسر کاو از پدر الفد نه از فضل و هنر / فی المثل گر دیده )= چشم( را مردم )= مرد

 معنی مصراع دوم: 
 شود. دیده را مردم= مردم دیده حتی اگر مردمک چشم آدم باشد، آدم محسوب نمی
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 )فارسی یازدهم(  6مفاهیم مهم درس 
 وفاداری/ پایبندی:  - ۱
 این نیست طریق آشنایی   گویند ز عشق کن جدایی   ��
 جز عشق مباد سرنوشتم  عشق شد سرشتم  ۀپرورد ��
 عاشق تر از این کنم که هستم  گرچه ز شراب عشق مستم   ��

 زان که گر سر بشود، شور تو از سر نشود  شور عشق تو برم تا به قیامت در خاک 
، مثل این   کلی در راه عشق ببازد.کسی که هرچه را که دارد به    - رود: الفپاکباز به دو معنی به کار می ۀ)دقت کنید که واژ  پاکبازی عاشق - ۲ و پاک در این صورت یعنی کاّل 

 یادم رفته بود((.  - کاّلُ   - ))پاک  جمله
 کسی که در عشق ورزی صادق و پاک است.   - ب
 کاو ماند اگرچه من نمانم  کز عشق به غایتی رسانم   ��
 بستان و به عمر لیلی افزای  از عمر من آنچه هست بر جای   ��
 درمان  عشق = درد بی - ۳
 دردی نه دواپذیر دارد  دانست که دل اسیر دارد  ��

 درد عشق است بجز مرگ ُورا درمان نیست  ندهید از پی بهبودی من رنج طبیب 
 پس من چگونه گویم کاین درد را دوا کن دردی است، غیر مردن آن را دوا نباشد 

 دردی که من دارم، دوایی جز مردن ندارد ...
دانم کتاب درسی از کدام  تر! و نمیاش به دست آوردنیتر است و معنیان(( ضبط نشده است بلکه ))آن(( آمده است! و این به نظر درست ک))در چند نسخه نگاه کردم )
 نسخه استفاده کرده است!( 

توانند در این وادی پابگذارند./  فیلسوفان و... نمی گرایان و  دل مشغولی آنان عشق و معشوق است.( و عقل  ای جز یار ندارند )تنهاعشق کار کسانی است که هیچ مشغله  - ۴
 تقابل عشق با عقل و استدالل: 

 عاقلش با کار بیکاران چه کار؟  بازی، کار بیکاران بود عشق ��
 سوز را این کرامت نیست جز مجنون خرمن عاقالن خوشه چین از سّر لیلی غافلند 

 ان مال و جاه اندوز را کان نباشد زاهد عاشقان دین و دنیا باز را خاصیتی است 
 تقابل عشق با عقل از بیت زیر هم قابل دریافت است:  ��
 ها را بگذار که دل حل بکند مسئله  یک بار هم ای عشق من از عقل مندیش  ��
 ازلی بودن عشق/ انسان قبل از به دنیا آمدن عاشق است:  - ۵
 ه ویران ریختند روز اول، رنگ این ویران از سر تعمیر دل بگذر که معماران عشق  ��
 عرفان عملی/ توصیه به ترک عزلت و گوشه گیری/ توصیه به صحبت و مصاحبت و همنشینی:  - ۶
 مرد باید در میان بازار مشغول تواند بود. ��

 
 :به جزمفهوم محوری همۀ ابیات مبتنی بر یک باور است،  

 رغ آن چمنمـــ موان که ــروم به گلشن رض   ن خوش الحانیست ـ ( چنین قفس نه سزای چو م1
 رودیــــ م باال نمـــــر عالــــ م به سیـــآه  رود ا نمیــــ رود که دل از ج ب نمیـــ ک شـ( ی 2
 ن قرار ندارم آ من حیرت ازـــــن نشیـــ دری  مأمن اصلی ه کشد بوق مرا میـــــ د شــــ ( کمن3
 مقام مرغ کز آن بحر خاست کی کند این جا   ای جان ــابیان زاده ز دری ـــ ق چو مرغــــــ ( خل4

 (دشوار  ـ مفهوم)   2پاسخ: گزینه  

 : آه و نالۀ هر شب و دائمی2مفهوم بیت  

ا الیه راجعونباور نهفته در ابیات دیگر:  
ّ
 میل به بازگشت به اصل  /ِانا هلل و ان

 )فارسی یازدهم(   ۸درس مهم میمفاه 
 _طلب دوست: ۱
شفانیحر یا  دیبرو ��  را   زپایآخر صنم گر دیمن آور به  ما را  ار ی دی ، بک 
 _مدارا و حسن ُخلق: ۲
 آورد. ی آنان را به راه راست م و حسن ُخلق، یداد و به نرمی دشمنان را هرگز جواب تلخ نم یطعن و ناسزا ��
 ... نای. فقوال له قوال لیفرعون انه طغ یاذهبا ال ��
 اصله:  یال   رجعی  ءیراجعون/ کل ش هیبه بازگشت به اصل/معادل انا هلل و انا ال  لی_م۳
 عزم تماشا که راست؟ م،یرو  یما به فلک م رسد از چپ و راست  یهر نفس آواز عشق م ��
 )همه(که آن شهر ماست  م؛جملهیباز همانجا رو می ملک بوده ا  ار یم،یما به فلک بوده ا  ��
 روم به گلشن رضوان  که مرغ آن چمنم  است  یچو من خوش الحان  یقفس نه سزا نیچن ��
 درمان است: یب  _درد عشق،۴
 درد را دوا کن نیم،کایپس من چگونه گو مردن کان را دوا نباشد ر یاست غ یدرد ��
 و زنده شدن مردگان: امت ی_اعتقاد به روز ق۵
 گمان باشد؟   نیانسانت ا ۀچرا به دان  ک نُرست   نیکدام دانه فرو رفت در زم   ��

 )فارسی یازدهم(  9 درس مهم میمفاه 
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 توکل به خدا:  دهی_فا۱
 . دیبخشی داشت که به او مقاومت و استحکام و اراده م یمانند مادرم توکل  ز یاو ن ��
 تن دادن به قضا و قدر: /یی گرا   ر ی_تقد۲
 . رفت یپذ ی م یاله ت یوصل بود که خوب و بد را به عنوان مش مانی ا  ۀشائبیهر عصب و فکر به منبع ب  ��
 از انجام گناه:  یریناگز / گناه  طی_آماده و فراهم بودن شرا ۳
 بود و تابستان و آب سرد و استسقا ابانیب از من که بد کردم  ر یخوردم مگ یشربت  به حرص ار  ��
 عاشق، معشوق اوست: ی_تنها دل مشغول ۴
 است  گر ی د یجمع و دلم جا انیمن در م ی ادهیشن ب یهرگز وجود حاضر غا ��
 دوست:  ادی_آرام بخش بودن ۵
 ی است طوفان  یتو آرامش ادیکه   ایب عشق  یکنار نام تو لنگر گرفت کشت   ��
 قدر یو اهلل  دبر یالعبد   و عقل انسان ها:  ر یبر تدب یاله   ر یتقد ی_برتر۶

 دارد؟  کمتریبا کدام بیت ارتباط مفهومی  عبارت زیر، 
گریختی و این چیست که گردد؛ اگر معشوق خواهد که از او بگریزد، او به هزار دست در دامنش آویزد. آن چه بود که اوّل میاینجا، عشق معکوس می -

 آویزی؟امروز در می

آویزم.گریختم، امروز همه دل شدم، در میآن روز گل بودم، می -

دم ـخنسوزی و من چون گل همیمرا چون شمع می هر ساعت   هـد ک ــ ان مهر ورزیدن همان باش( نش 1
سندم ـو نپـــجز روی ته ها بــا و مافیـــن دنیـــازی غیر از تو ه  د من نخواهد بود در عقبی ب ـــ( پسن2
که: چونت آرزومندم؟ دی  ــــو بشنیـــر گوش تـــاگ ( نه چشم و سر بپیچیدی، زمن حالم بپرسیدی 3
ری رویان فراغت بود یک چندم ــذشت آن کز پـــگ ق دلسوزی ـ( نبینی بعد ازین روزی، مرا بی عش4

 (دشوار  ـ مفهوم)   1پاسخ: گزینه 

 : تسلیم و رضای عاشقانه1مفهوم بیت  

معشوق مفهوم مشترک عبارت و ابیات دیگر: پایداری عاشق در عشق ورزی/ نیاز عاشق به عشق  

)فارسی یازدهم(   7  درس مهم میمفاه 
 عشق/ ارزش دل که محل سکونت عشق است:  یرانگر یو و یزیانسان شد/ فتنه انگ نشیعشق سبب آفر - ۱

 فتنه و شور در جهان حاصل شد  صد  دــاک آدم گل شــــق خــــم عشــنـــاز شب
 و نامش دل شد  دی قطره فروچک کی آمپول( عشق بر رگ روح زدند   یکننده  ی)تداع سرنشتر

 کشش، جذبه و جبر عشق:   - ۲
 . زدیبه هزار دست در دامنش آو او زد،یاگر معشوق خواهد که از او بگر   عشق معکوس گردد؛ نجای ا ��
 من ر یز ناگ یشد،هست  ر یتا ز تو دلپذ من  ر یتو شد همه دلپذ  از یناز تو و ن ��
 خدا بودن را داشت:  فهیعشق و خل رشیپذ  _فقط انسان شهامت ۳
 بود.  ستهیآن چه بود؟ گوهر محبت بود ک...جان آدم شا  ��
 السماوات...  یانا عرضنا االمانه عل  ��
 داند:   یفقرا را م از ی. او خود ن ست یبه دست دراز کردن و طلب کمک ن از ی_در بارگاه ادم بخشنده ن۴
 چه حاجت است؟ م،تمنایدر درگاه حضرت کر ست یو زبان سوال ن میارباب حاجت ��
 است:  یخواستن سبب خوار یکمک مال  گرانی _از د۵
 به از مذلت خواست)=خواستن(  یینوا یب کاست   مینانم افزود و آبرو ��
 تواند محرم اسرار عشق باشد:  یم ی_فقط عاشق واقع۶
 ست ینانه ن هرکه را در جان، غم جا جانش محرم اسرار عشق  ست ین ��
 : اری _طلب ۷
 رخ که...  یبنما ��
 افتاب حسن...  یا ��
 ها... دهیپنهان ز د  ��
 معشوق:  یهایتوجهی_قناعت به حداقل توجه/تحمل ب ۸
 ز ناز...  یگفت   ��
 است:  یها در تجلدهیپد   یآن در همه یها ها و نشانهت یشود آ ینم دهیبا آنکه خدا با چشم د شود/ینم دهیخودش با چشم د دیها را آفر _با آنکه خدا چشم۹
 صنعت پنهانم آرزوست  آن آشکار  ها از اوست دهی ها و همه ددهیپنهان ز د  ��
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 « 
 
 يا أي

 
 ذين آمنوا اجتنبوا كثي  ها ال

ً
 ا

 
 من الظ
 
  ن

 
  إن

 
 بعض الظ
 
  سوا و ال يغتب  ال تجس   إثم و  ن

ً
 : «بعضكم بعضا

 .  بکندس نکنید و نباید برخی از شما غیبت برخی دیگر را سّها گناه است و تجها دوری کنید، زیرا برخی گماناید از بسیاری از گمانای کسانی که ایمان آورده (1

 کنند.ها گناه هستند و جاسوسی نکنید و برخی از شما برخی دیگر را غیبت نمیبرخی گمان بی شک بسیار از گمان بپرهیزید  ید  ( ای کسانی که ایمان آورد ۲

س نکنید و باید برخی از شما غیبت دیگران  ها نافرمانی خدا هستند و تجسّ کنید، زیرا برخی گمان  ها دوری باید از بسیاری از گمانشما  اید( ای کسانی که ایمان آورده3
 . ننمایدرا 

 ها گناه هستند و جاسوسی نکنید و نباید غیبت یکدیگر را بکنید. مانگاید از گمان بسیار دوری کنید، زیرا ( ای کسانی که ایمان آورده۴ 

 ( ـ متوسط ه)ترجم   1پاسخ: گزینه  

ِفعل امر یا نهی +     -   (3  ه: دوری کنید )رد گزینجتنبواإِ 
 
ن  زیرا، چونکه، چه آنکه         ا 

نِ 
َّ
ِمنِالظ

ً
ا  (۴و    ۲های  ها )رد گزینه: بسیاری از گمان كثير

نِ 
َّ
 (۴  ه ها )رد گزین: برخی گمانبعضِالظ

ِ  (۲  ه : نباید غیبت کند )رد گزیناليغتب 

 ( 3: گناه )رد گزینة  إثم

 
بیة إخوته   حیاته لير

ً
ء أنفسنا هادیا نشی

ُ
ذی ی

 
رستنا هو أخی ال

ُ
 ا
ی
خص ف

 
 «: ! »أکرم الش

 !کردهدایت  برادرانشاش را به سوی تربیت  سازد درحالی که زندگیرا می ی ما هاجان خانواده برادرم است کهافراد در  ترین گرامی( 1

 !کند هدایت می برادرانشرحالی که زندگی خود را برای پرورش  سازد درا می  ی ماهاکه جان ترین فرد در خانواده ما همان برادرم است گرامی( ۲

 !کندصرف می خواهرشدهد و زندگی خود را در تربیت  ها را پرورش میکه جاندر خانواده ما برادری است   فردترین ( شریف3

 !کندمی خواهرش هدایت اش را در راه پرورش ، زیرا زندگیساخت را  ا ی مهاجان کهکسی همان  است، فرد خانواده ما برادرم  ترینشریف( ۴

 )ترجمه ـ متوسط(    2پاسخ: گزینه  

ِ
 
ِ.  ( به جمع یا مفرد بودن کلمات دقت کنید1: فرد )رد گزینه  خصالش

ً
 (3های ما )رد گزینه: جانأنفسنا

رستنا
ُ
 . ( ضمائر باید ترجمه شوند1: خانواده ما )رد گزینه  ا

ِ  ( 3)رد گزینه  : برادرم  أخ 

ء  (۴و    3های  سازد )رد گزینه: میُینشی

 (۴و    3های  : برادران )رد گزینهإخوة

 

لمیذ: » 
 
 قال المدیر للت

 
 الس   ك كنت تشاغب كل  أنت رسبت ألن

 
  هم و تسأل نة و تعصي أوامر المعل

 
 متعن
ً
 !«: تا

 !پرسیدی گیرانه از او سؤال میردی و مچکم سرپیچی میتمام سال شلوغ کار بودی و از دستور معلّی، زیرا در هست تو مردودآموز گفت: مدیر به دانش( 1

  گیری از او سؤال و برای مچ نمودی مت سرپیچی میلّکردی و از دستورات مع تو برای این مردود شدی که در طول سال شلوغ کاری میآموز گفته بود: مدیر به دانش( ۲
 !پرسیدیمی

 پرسیدی!  ال میؤگیری سو برای مچ نمودی م سرپیچی میتو مردود شدی چون تمام سال اخاللگری کردی و از دستورات معلّ آموز گفت:به دانشمدیر   (3

 پرسیدی!میگیرانه سؤال و از او مچ نمودیم سرپیچی میکردی و از دستورات معلّسال اخاللگری می  ةتو مردود شدی، زیرا در هم  آموز گفت:مدیر به دانش (۴

 )ترجمه ـ دشوار(               4پاسخ: گزینه  

ِ -(   1: گفت )رد گزینه  قال
ً
تا
 
 (3و    ۲های  گیرانه )رد گزینه: مچُمتعن

 فعل ماضی  (1  ه: مردود شدی )رد گزینرسبت

 (3و    1های  کردی )رد گزینهگری می کردی، اخالل: شلوغ کاری میكنتِتشاغب
نةِكلِ   (۲  هسال )رد گزین  ة: همالس 

م
ّ
المعل  ( ۲و    1های  )رد گزینه  م: دستورات معلّأوامِر
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 « 
 
 إن

 
بیعالظ

 
تر ی  واهر الط

 
 تلک القریةة ال

ی
نة الماضیة ف  الس 

َ
 بالغابات  رأیت

ٌ
 ف الجمیلةمملوءة

ُ
 من یشاهدها ت

ً
ا  «: ! عجبه کثي 

 !آید میخوشش بسیار ها را ببیند، هر کس آنپس ست، زیبا های پر از جنگل دیدی  در آن روستا سال گذشته  های طبیعی کهپدیده شک بی (1

 !آیدبه وجد میبسیار  کند، ها نگاه میپر شده است، کسی که به آن زیباهای  با جنگل دیدی  های گذشته در آن روستا سالکه  یهای طبیعپدیدهقطعاً ( ۲

   !کندکند، بسیار تعجّب میها را مشاهده میهای زیبا دیدی و هرکس که آنروستا مملو از جنگل را سال گذشته در این های طبیعیپدیدهتردید تو ( بی3

 !آوردهای زیبا مشاهده کردی، پس هر کس آن را بسیار مشاهده کند، او را به وجد میرا پارسال در آن روستا مملو از جنگل های طبیعتپدیدهشک ( بی۴

 دشوار( )ترجمه ـ    1پاسخ: گزینه  

بیع
 
الط واهِر

ّ
 ( ۴  های طبیعی )رد گزینه: پدیده ةِیالظ

ِ ت 
ّ
ذینِ اسم ال دار + )  -   (۴و    3های  گزینه  رد: که )ال

َّ
،ِال ت 

َّ
ذی،ِال

َّ
ِِِِ(ال  کِهِِِِ

نة  (۲: سال )رد گزینه  الس 

 ( 3: آن )رد گزینه  تلک

عجبه
ُ
 . تواند به صورت مستقبل نیز ترجمه شودشرط می جواب    (3  آورد )رد گزینهآید، او را به وجد می می خوشش  از آن  :  ت

 

خری و غصونها  
ُ
 حیاتها باإِللتفاف حول جذع شجرة أ

ُ
جرة الخانقة شجرة تبدأ

 
 الش

 
یم أن

 
 من معل

ُ
مت

 
 «: ! »تعل

 !کند میهایش آغاز اش را با پیچیدن دور تنة درختی دیگر و شاخهکننده درختی است که زندگی( از معلّمم آموختم که درخت خفه1

 !کننده است کند درخت خفههایشان آغاز میاش را با پیچیدن دور تنة درختان دیگر و شاخه( از معلّمم آموختم که درختی که زندگی۲

 !شودمی اش آغازاش با پیچیدن دور تنة درختی دیگر و شاخهکننده درختی است که زندگی( معلّمم به من آموخت که درخت خفه3

 !شودمیهایش آغاز اش با پیچیدن دور تنة درخت دیگر یا شاخهکننده است که زندگیآموختم که آن درختی خفه ( از معلّمم ۴

 )ترجمه ـ متوسط(                     1پاسخ: گزینه  

یم
ّ
ِمنِمعل

ُ
مت

ّ
 ( 3: از معلّمم آموختم )رد گزینه  تعل

جرةِالخانقةِشجرة
 
ِالش

 
 (۴و    ۲های  )رد گزینهکننده درختی است  : که درخت خفه أن

ِ
ُ
ِأشود »: آغاز میتبدأ ب 

 
یتواند »الزم« معنی شود و هم »« فعل دو وجهی است هم میت

 
بتدأ« اما »متعد  شود. می  « الزم ترجمه ا 

خری
ُ
 (  ۴و    ۲های  ترکیب وصفی نکره )رد گزینه  : درختی دیگرشجرةِأ

 ( 3  ههایش )رد گزین: شاخه غصونها

 

ی ع   : أ الخط ی ّ

۱)ِِ
 
علمِأن ِ إ  ِ!ها برای بندگانش استترین آنترین بندگان خدا نزد خدا سودمندداشتنیبدان که دوستأنفعهمِلعباده!:ِِهللاِإىلِعبادِهللاِأحب 

هربقدِ(2ِ بِِی 
 
ّل
 
داءالط

َ
نِأ ِ!کنندشان فرار میآموزان از انجام تکالیف مدرسهگاهی دانش!:ِهمسیمدرِ ِواجباتِم 

۳ ِ
 
ِشمارد!  سخن پنهانی نزد دیگران کار زشتی است که مؤمن آن را ناپسند میدِاآلخرينِعملِقبیحِيكرههِالمؤمن!:ِعنِ(ِالكالمِالخف 

۴ ِ ِِ(ِرسی
 
ِالن ِحياةِاسِمنِيتجس   

 کند تا آنان را رسوا کند!جاسوسی می مومنان بدترین مردم کسى است که در زندگی ليفضحهم!:ِِالمؤمنیر ِسِف 

 دشوار( ـ  )ترجمه  2پاسخ: گزینه  

سیهِم     !«کنندفرار می   هایشانمعلّمآموزان از انجام تکالیف  دانش  گاهیصحیح: »  ةترجم ِ+ِهمِِِِِِِمدر  سیر    مدر 

 

ی ع  جمة:  أ الخط ی ّ
 الير 

ی
 ف

ماء!:1ِ ِالس  حمکِمنِف  ِاألرضِفير ِ!کندمی است به تو رحمها  اگر به اهل زمین رحم کنی پس آنکه در آسمان(ِإنِترحمِمنِهمِف 

مام(ِعلیک2ِ
َ
میکِالجلوُسِأ

ّ
معل دبِ!ِوالدیکِِو

َ
ِ! هایت با ادب بنشینیباید مقابل پدر و مادر و معلّم:ِبأ

عیلِحملِأشیاءِتفوقِوزنه3 ِ!این حیوان قادر است بر حمل چیزهایی که از وزنش بیشتر است :ِِ!(ِهذاِالحیوانِقادِر

خریِإىلِإیرانِللزِ 4
ُ
یأتونِمنِدولِا اِر و  ِکانِالز   !آمدندزائران از کشورهای دیگری برای زیارت به ایران می:ِِ!یارة(

 دشوار( ـ  )ترجمه   1پاسخ: گزینه  

 « ! کندرحم می  تو، پس آنکه در آسمان است به  کنیرحم    هستندکه در زمین  ان  ترجمة درست عبارت: »اگر به آن
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 :«!هایشان بودند»گردشگرانی را دیدم، آن گردشگران کنار چمدان 

احِجنبِحقائبهم1 ی  الس  احِوِکانوِا جنبِحقائبهم2ِِ!(ِنظرتِإىلِسی  ِکانوِا ذین
ّ
احِال ی  ِِ!(ِشاهدتِالس 

ِجنبِحقائبهم3 احِف  ی  ،ِذلکِالس 
ً
احا احِجنبِحقائبهم4ِِ!(ِرأیتِسی  ی  ِکانِالس  ،

ً
احا ِِ!(ِرأیتِسی 

 ساده( ـ  )تعریب   4پاسخ: گزینه  

ِگردشگرانی ...... آن گردشگران:  
ً
احا احِ.......  سی  ی   (۲)رد گزینه   الس 

 (3و    1های  )بعد از اسم(، کان )قبل از اسم( )رد گزینه  کانوابودند:  

 
غةِالعرب

ّ
تِالل ِکثِِراِنیإِِبعدِوصولِاإلسالمِإىلِِةیِ انتشی ِير

ً
ِکثِِا

 
ِلذلكِفإن ِير

ً
ِِِا ت 

ّ
عربِِومیالِِةیِ نراهاِبالفارِسِِمنِالکلماتِال غةِالعربةیِ لهاِجذوِر

ّ
آدابهاِفرعِِِِةیِ .ِالل سیُِِو ر 

 
ِِِد ِِف 

ِ ِِةیِ رانیأفضلِالجامعاتِاإِل مةِطباطبائ 
 
جامعةِالعّل ِِ.کجامعةِطهرانِِو

غةِالعرِبِِةیمنِالبداِِونیِ رانیاإِل
ّ
الل موِا

ّ
ِِِةیِ تعل لرفعِشأنهاِحت   هاِلغتهم،ِفحاولوِا

 
أن وِا اعتير غةِالفارسِِِو

ّ
ِمنِالل ِِِة،یِ أکير ف  ِمنِالعربِأنفسهمِوِِِِِو ِأکير

ً
ِکتبا فوا

ّ
أنِأل

 
الش هذِا

لغةِالقرآن!ِعیلِِهِایفِِنوِایِ ب ِِِلیسبِِأرساِر
 
فِ»الش

ّ
سِ ِِخیالمثال،ِأل ير

 
ذِِ«الط

ّ
ِِِیال دِف  ِکتابِ»مجمعِالبِِنةیمدُِِول  ِِِانی»تفرش«، ِتفِسِِف  ِیُِالقرآن«ِوِِِِير

 
د فسِِع 

 
الت ِهذِا منِِِِير

فاس
 
ِالت ِأهم  ِِير ت 

ّ
ِِ!ندقائقِلغةِالقرآِهیفِنتیِ بُِِال

ِدیُِ
 
ِِِشاه ِکتبِف  ِأکير

 
غِِأن حوِِو

 
الن فِِو ِمجاالتِالّص  یر ِراِنیاإِلِِیر ِالمسلمِِفاِتیمنِتألِِهمِاير همِلمِِ،ی 

 
غةِأجنبِِعتقدوِایألن

ّ
ِهذهِالل

 
ِ ِِة،یِ أن ض  بِ»الر 

 
ق
ُ
آبادِِلذلكِل ِِِ«یِ األسي 

ذ
ّ
ستان«ِبِِیال غةِالعربکانِمنِمنطقةِ»طير

ّ
ة«ِلمکانتهِعندِعلماءِالل ِِ!ةیِ »نجمِاألئم 

ِِِقولی
 
ِالش ِ»حافظ اِزير

ِ«یِ  قدرةِف  ِإظهاِر ِالمحبوبِِِِةیِ العربِِ: عیلِ ِِعیلِِدلِ یأمام ِاألدبِِو ِأفعلِِحِِسوء مت،ِولکنِماذا ِالص  م ِألي   ِِِیأِرِِیر ِأن ِالعربِِلسائ  ِبالفردات  ِةِ؟یِ مملوًء

 : متن ۀترجم 

دارند.    یعرب  شهیر  میکنیمشاهده م  یکه ما امروزه در زبان فارس  ییهااز واژه  یاریکه بس  یبه طور  افتیگسترش    اریبس  رانیپس از ورود اسالم به ا  یعرب  زبان

 . شودیم  سیتدر  ییمانند دانشگاه تهران و دانشگاه علّامه طباطبا  رانیبرتر ا  یها است که در دانشگاه  یا رشته  یعرب  اتیزبان و ادب

تالش کردند، و در    یاز زبان فارس  شتریب  یباال بردن شأن آن حتّ  یگرفتند و آن را زبان خودشان به شمار آوردند، پس برا  ادیرا    یاز ابتدا زبان عرب  های رانیا

که در شهر »تفرش«    «یطبرس  خی»ش  ،مثال  یزبان قرآن را آشکار کردند! برا   یکردند و در آن رازها   فیألها تاز خود عرب  شتریرا ب  ییهاامر کتاب  نیا  یراستا 

ِالقرآنمتولّد شده است، کتاب » ِتفسير
 انیکه ظرائف زبان قرآن در آن ب  شودیشمرده م  یی رهایتفس  نیاز مهمتر  ریتفس  نینموده و ا  ف ی« را تألمجمعِالبیانِف 

 ! شده است

است، از    گانهیزبان ب  نیآنان اعتقاد نداشتند که ا  رایاست، ز  یرانیمسلمانان ا  فات یاز آن، از تأل  ریصرف و نحو و غ  یهانهیها در زمکه اکثر کتاب  شودیم  مشاهده

 ! است  به »نجم األئمّة« ملقّب شده  ینزد دانشمندان زبان عرب  گاهشی»طبرستان« است، به خاطر جا  ةکه از منطق  «یاسترآباد   ی»رض  رونیا

  بند یو سکوت پا   یو بر من واجب است که به خاموش  کندیداللت م  یادبیدر مقابل محبوب به ب  ی: اظهار قدرت )سرودن( به زبان عربدی گویم  «یرازیش  حافظ»

 است؟  یزبانم سرشار از کلمات عرب  نمیبی که م  یکار کنم هنگامچه  یباشم ول

 
ی    موضوع عی ّ

ً
:  نجده ا ی  المیر

ی
 ف

مکان1ِ غةِالعرب(ِشأنِِو
ّ
ِِ!یر ِیِ رانیاإِلعندِِةیِ الل

ة«ِعندِعلماء2ِ مکانِ»نجمِاألئم  غةِالعرب(ِشأنِِو
ّ
ِِ!ةیِ الل

ِتکمیل3ِ ِف  یر  غةِالعرب(ِمحاولةِالعلماءِاإلیرانی 
ّ
ِ!ِةیِ الل

4ِ ِمجاالتِمختلفةِف  ِف  یر  غةِالعرب(ِتألیفاتِالعلماءِاإلیرانی 
ّ
ِِ!ةیِ الل

 دشوار( ـ  مطلب )درک          1پاسخ: گزینه 

 ترین گزینه باشیم. در اینگونه سؤاالت باید به دنبال بهترین و متناسب

 ها در مورد آن صحبت شده است. موضوعی است که بیشتر از بقیه گزینه  1ها، گزینه  در بین گزینه

 اشاره شده است.   صورتی که در متن فقط به یک کتابباشد استفاده شده در« که جمع میتألیفاتاز کلمه »   ۴در گزینه  

 

حیح   ی الص   عی ّ
َ
ة: ع غة العربی 

 
 ن الل

ِبمساعدةِاإلسالمِ!1
 
ةِإّل غةِالفارسی 

ّ
ِالل غةِف 

ّ
ِ(ِماِدخلتِهذهِالل

ةِ!2 غةِالفارسی 
ّ
ِالل ةِف  ِالفارسی  ِمنِمفردات  ةِأکير ِالعربی 

ُ
ِ(ِتوجدِمفردات

ِِ»حافظ«(ِاعتقد3ِ
 
غةِِلسانهِمملوءِ ِأن

ّ
ِِ!ةیِ جنباأِلبهذهِالل

ت4ِ نتشی غةِالعرب(ِا 
ّ
ِ!ِةیِ الل

ً
ا ِکثير ِبعدِنزولِالقرآنِالکریمِإىلِإیران

 دشوار( ـ  )درک مطلب          4پاسخ: گزینه  

 به کمک اسالم عربی به فارسی ورود پیدا کرده اشتباه است.   فقط( با توجه به خط اوّل متن بعد از ورود اسالم انتشار عربی در ایران زیاد شد پس اینکه  1

 ای نشده است. تن به این موضوع اشاره ( در م۲
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دانستند پس لفظ زبان بیگانه برای آن نادرست است. ( با توجه به متن ایرانیان زبان عربی را بیگانه نمی3

و رانیاإل  لحاوَ لماذا    ؟ ةی  اللغة العربفع شأن لرَ   نی 

غةِالعرب(1ِ
ّ
ِکانتِلغةِالقرآن!ِِِةیِ الل

ِکتبهمِِالقرآنِلغةِونیِ رانیاإِلِستفیِدیِ ِ(2 ِف 
ّ
ِمنِالل ِِ!ةیِ غةِالفارسأکير

3)ِِِ ِکتبِف  ِِکانِأکير ِمجاالتِالّص 
 
الن ِحوِوغفِِو ِِهمِاير غةِالعربِف 

ّ
ِِِ!ةیِ الل

ِکاِِونیِ رانیاإِلِعتقِدیِ ِ(4 غة
ّ
ِأنِهذهِالل

ّ
ِِ!ةیِ غةِالفارسلل

 دشوار( ـ  )درک مطلب              4پاسخ: گزینه 

موِا
ّ
ونِمنِالبدایةِتعل ةِ!اإلیرانی  غةِالفارسی 

ّ
ِمنِالل ِأکير لرفعِشأنهاِحت   هاِلغتهم،ِفحاولوِا

 
أن وِا اعتير ةِِو غةِالعربی 

ّ
ِالل

ِ، پس برای باال بردن شأن آن حتی بیشتر از زبان فارسی تالش کردند. و آن را زبان خودشان به شمار آوردندها از ابتدا زبان عربی را یاد گرفتند  ایرانی 

 جواب است.   ۴با توجه به این جمله، گزینه  

س«:   ر 
َ
د
ُ
 ی

ِ ِِدیمِز(1ِ سِ(ِثالئر الجملةِفعلِ-)مصدره:ِتدر  ِِو ِةیِ مجهول/ِفعل 

ِ ِ-مضارعِللغائب(2ِ دِثالئر ُحذفِفاعلِهِ-مجر  ِِو ِمجهول/ِفعل 

ِ ِِدیمِز(3ِ ُحذفِفاعلِهِ-لیمنِوزنِتفِعِثالئر ِِو /ِفعل 
ٍّ
ِمتعد

ِ ِِدیمِزِ-مضارِع(4ِ معِفاعلهِسی)مصدره:ِتدِرِثالئر ِِو ِِةیِ جملةِفعل(/ِفعل 

 متوسط(ـ  یصرف  لی )تحل          3 نهی: گزپاسخ

ِ (/  1  نهی)رد گز  سی: تدرمصدره (۴  نهیفعل مجهول است و فاعلش حذف شده است. )رد گز  نی(/ ا۲  نه ی)رد گز مزیدِثالئر

  :»  »أهم 

ِ«ِِ-(ِاسمِتفضیل1 فاسير
 
صفتهِ»الت ةِ»ه،ِم،ِم«/ِموصوفِِو ِحروفهِاألصلی 

ِرِ-(ِمفرد2
ّ
ِِ-مذک بحرفِجر  مجروِر ةِ»أ،ِه،ِم«/ِمضافِِو ِحروفهِاألصلی 

ِِ-مفردِ-(ِاسِم3 بحرفِجر  مجروِر /ِمضافِِو دِثالئر  ِمصدرهِمنِمجر 

رِ-(ِاسِم4
ّ
ِِ-مذک بحرفِجر  مجروِر /ِموصوفِِو ِمصدرهِمنِمزیدِثالئر 

 متوسط(ـ  )تحلیل صرفی           3پاسخ: گزینه

ِهای تفضیل مصدرشان  اسم دِثالئر  ِمزیدهای مشتقی که از  است، تنها اسممجر  باشند. شوند اسم فاعل و اسم مفعول مینیز ساخته می ثالئر 

ِترکیب » فاسير
 
ِالت  « یک ترکیب اضافی است. أهم 

«ِ م« در اصل »أهم  ل« و بر وزن »أهم  « بوده است. أفع 

 ضبط الحرکات أو  
ی
حیح ف ی الص  الکلمات:  قراءةعی ّ

ذی1
َّ
بِال ال 

 
میلةِِ(ِأخالقِالط تِج  یس 

َ
ِإىلِالوراءِل

ُ
ت لتف 

ةِ!2ِِِِِ!کانِی 
 
دین لِالم  احِکانواُِیسافرونِإىلِأجم  ی  ِالسُّ

َ
ک ِ(ِأولئ 

إنشائکِف3 ِزمی(ِإنِتقرِأ
ُ
ه تنب  ِی  وف  بِ!لس  ب4ِِكِالُمشاغ  ِ!(ِهذاِالطال  ف  ِالص  ِف  ه  ُِسلوک 

َ
یل ِع  م  ِند 

ِو  ل  ِخج 

 دشوار( ـ )ضبط حرکت   2پاسخ: گزینه 

روِنِِِِِِِِِیسافرون ُیساف 

ی ع   توضیح  الخطاء ی ّ
ی
: المفرداتف

ِء1 الدورانِحولِسی عِِو لتفات(ِِ!(ِالتجمُّ ةِ (2ِ)ا 
ِالقبيح  ماء 

األس  ِب 
ِاآلخرين 

ُ
ة ِِ(ناُبزالِتِ)ِِ!تسمي 

ِتإِ (3ِ
 ِ بدونِدلیلِمنطف  ِ)ِِ!هامِشخصِلشخصِآخِر

ّ
ِ(4ِِِ(نِ سوءِالظ ت 

ّ
روفِ(ِِ!نشاهدهاِحولنِااألحوالِال

ُّ
ِ)الظ

 ساده(  ـ )لغت    1پاسخ: گزینه 

لتفات»  1پاسخ درست گزینه   لتفاف« به معنای »روی برگرداندن« است و »ا  باشد. پیچیدن« می« به معنای »در هم  ا 
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ی ع   محّل المفعول:  ی ّ
ی
 ف

ً
 معرفة

م1
ّ
ِوصفِالمعل ریدِأنِأکتبِإنشاءِف 

ُ
ِِِِِِ!(ِا

قدامهِ!(ِمنِینّصِهللا2ِ
َ
تِأ یثب  ِینّصهِهللاِِو

ِوصفِرسولِهللا3 عراءِقصائدِف 
 
ِمنِالش

 
ِِ!(ِأنشدِعدد

منِعملِبه4 ِحیاتهِفلهِأجِر ِف 
ً
مِعلما

ّ
ِِ!(ِمنِعل

 متوسط(ـ )قواعد   2پاسخ: گزینه  

قدام« و »ه: مغعول و معرفه به علم است البته »هللا
َ
 آنها اشاره نکرده است. هایی هستند که کتاب درسی به  از معرفه « مفعولند و  أ

ِها کلمات »در سایر گزینه
ً
 باشند، ولی نکره هستند. « در محل اعرابی مفعول می إنشاًء،ِقصائد،ِعلما

 آیند.  های اسم به شمار میمعرفه و نکره از ویژگی 

 اسم معرفه: اسمی که نزد گوینده و شنونده، یا خواننده شناخته شده است.  
 (دارد.  ٌ- /ٍ- / ً-اسم نکره: اسمی است که نزد گوینده و شنونده و خواننده ناشناخته باشد و اسم نکره معموال تنوین )

 مهمترین نشانه اسم معرفه:  
 داشتن )ال( - 1

 )قلم را یافتم(  وجدُت الَقَلمَ              )قلمی را یافتم(      مثال: َوَجدُت قلماً 
ُس   )معلم آمد(  )معلمی آمد(                     جاء المدرُس  مثال: جاَء ُمَدرِّ

 شود. گفته می  اسم خاص)یعنی نام مخصوص کسی یا جایی(: که در زبان عربی به آن )اسم َعَلم(- 2 
 مثال: هاشم،مریم،بغداد،مشهد و.... 

باز هم معرفه    )الحسین(  )ال( بیاید  شوند و باز هم علم هستند. وحتی اگر اسم علم با حرفَعَلم مانند عباٌس/کاِظٌم و حسیٌن که تنوین دارند، نکره محسوب نمی های  *اسم
 به علم است.  

 آیند ولی از کتاب درسی حذف شده است.( ه به حساب می )هذا،ذلک،تلک و...( هم معرف   )چه متصل و چه منفصل( و اسم اشاره  ضمایر  *)اسم موصول)اّلذی/اّلتی و....(،

 های معرفه و نکره: نحوه ترجمه اسم 
 جاَء َرُجلٌ  =آمد یمرد یکمرد آمد/ یکآمد/   یدرزبان فارسی اسم نکره به سه صورت می آید: مرد - 1
 )این یا آن( ترجمه کرد. را )ال( وانتمی تکرار شود، )ال( معموال هر گاه اسمی به صورت نکره بیاید و همان اسم دوباره همراه - 2

 کنار صاحبانشان بودند   هااسب آن   رادیدم، هاییاسب ،جنُب صاِحِبها. األفراُس ،کانت َأفراساً مثال: رأیُت 

 

ی ما فیه   فضیل:  ِإسُم عی ّ
 
 الت

1ِ
ً
دا متحانِفلیدرسِجی  ِاإل 

ِأنِینجحِف  حب 
َ
هدی2ِِِ!(ِمنِأ

َ
ِمنِأ ِإخوائ  حب 

َ
ِأ
 
مِأن

َ
ِ(ِأعل ِعیوئر

ِِ!إىل 

هِا3
ّ
ِکل حب 

ُ
ِمنِهنا،ِعشِأنِأ

ً
یتِکتبا شي  4ِِِِ!(ِإ 

ً
ِأنِیأکلِلحمهِمیتا حب 

َ
ِِ!(ِمنِاغتابِصدیقهِفقدِأ

 قواعد(ـ  )متوسط  2پاسخ: گزینه  

ِواژه » حب 
َ
ِت« و واژه »به معنای »دوست داش  و از باب إفعال  فعل ماضی  ۴و    1های  « در گزینهأ حبُّ

ُ
 دارم« فعل مضارع است. معنای »دوست میبه    3« در گزینه  أ

ِواژه »  ۲در گزینه   حب 
َ
 است و اسم تفضیل نیست(    و از باب إفعال  « فعل ماضیأهدیاسم تفضیل است. )دقت کنید که در این جمله »  «ترینمحبوب:ِأ

 : اسم تفضیل 
 زبان فارسی است.  )صفت برترین( در  و معادل )صفت برتر(اسم تفضیل مفهموم برتری دارد و 

 ترین  تر،خوب تر،بزرگترین / أحَسَن: خوببزرگ  مثال: َأکَبر: 
 ُفعلی)کبری/صغری(                      )أکبر/أصغر( و بر وزن مونث  َأفَعل               بر وزن مذکر       

 أفعی / َأَفلّ آید: ها میو گاهی هم وزن اسم تفضیل به این شکل
 ترین( تر/گران)گران َأغَلیـ  )بلندتر/بلندترین( َأعَلیـ  )کمتر/کمترین( َأقلّ  ـ ترین(تر/محبوب وب )محب مثال: َأَحّب 

 آید. (: اسم تفضیل در حالت مقایسه بین دو اسم مونث معموال بر همان وزن َأفَعل می98*مهم)سوال کنکور
 ِمن زینب . َأکبرُ مثال: فاطمٌة 

 )َأفاِعل( است.غالبا جمع اسم تفضیل بر وزن  
 ذا َمَلَک األراِذل َهَلَک االفاِضُل )َأراِذال جمع َأرَذل و َأفاِضل جمع َأفَضل است( ٳمثال: 

 دارد.   )معنای برترین( دارد و هرگاه اسم تفضیل مضاف واقع شود یعنی بعد آن مضاف الیه بیاید )معنای برتر( هرگاه بعد از اسم تفضیل حرف ِمن بیاید 
 ذاک.  این از آن بزرگتر است.  ِمن أکبرُ مثال: هذا 

 فی القرآِن. سوره بقره بزرگترین سوره در قرآن است.  أکبُر سورةٍ مثال: سورُة البقرة 
 شان برای مردم است. ِلّناِس. بهترین مردم سودمندترین أنَفُعهم أفضُل الناِس مثال: 

تواند به معنای اسم تفضیل نیز باشد که در آن صورت معموال بعد آن حرف دارد می  بدی(  ،بد  خوبی/  )خوب،  دو کلمه خیر و شر عالوه براینکه معنای  نکته مهم:  
 است. )مثل باال(  )مضاف( به صورت یا است و )من( جر 

ی َعَلی خیِر الَعَمل. به سوی بهترین کار بشتاب.           مثال: حَّ
ر ساَعٍة خیٌر ِمن عباَدة َسبعین سنًة. ساعتی   اندیشیدن بهتراز عبادت هفتاد سال است.مثال: تفکُّ



 

19 

13ها | مرحله همه دروس | کنکوریآزمون  عربی   

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

 
 

 )بدی( هستند.    )خوبی(، و اگر حرف )ال( دراولشان باید اسم بیاید اسم تفضیل نیستند و به معنای
 مثال: الشرُّ َخصلُة الظاِلِم. بدی، خصلت ستمگر است. 

 بر رنگ و عیب داللت کند اسم تفضیل نیستند.   *اگر وزن )أفَعل(
 )کر( و .....  ُاصمّ  / )کج( أعَوج / )قرمز( َأحَمر  /  )زرد( َأصَفر  / )سیاه( مثال: َاسود

 ُاخَری                 )آَخر( - ُأوَلی      )أّول(  - دنیا *)أدنی(         
 است   اسم تفضیل ُأخریبه معنای دیگری و مونث آن  آَخر و  اسم فاِعل آِخرةبه معنای پایان و مونث آن   آِخر 

 

ی »  ةما« عی ّ طی 
 : الشی 

ارِ!1
 
ِالن ِ(ِماِأرادِهللاِأنِیشعلِإبراهیمِف 

ِیأکلِأوالدکِالیوم2 ت 
ّ
ِِ!(ِماِنوعِاألطعمةِال

اآلخرة3 نیاِِو
 
ِالد مِمنِرسولِهللاِینفعکمِف 

ُ
ِِ!(ِماِأردت

سبوع4ِ
ُ
ِاال ِف  ِعیلِکتابةِإنشائ  ت 

 
ِ!(ِماِساعدت ِالماض 

 (متوسط ـ)قواعد    3پاسخ: گزینه  

« شرطیّه به معنای »هرچه«  ما« آمده و »مادو فعل پس از »  3« است. در گزینه  چه»ما« پرسشی به معنای »  ۲« نافیه است. در گزینة  ما»  ۴و    1های  در گزینه

 است. 

 )انواع َمن و ما( 
 باشد.  تنها راه تشخیص انواع َمن و ما ترجمه می

آید و عمومًا رابطه  باشد و معموال وسط جمله میآنچه( می   چیزهایی که،  کسانی که( و ما موصول به معنی )چیزی که،  )کسی که، ما موصول: َمن موصول به معنیَمن و  
 باشد( باشد. )اگر قبل از َمن و ما حرف جر بیاید معموال من و ما موصول میبین دو کلمه یا دو جمله می

 . داریددوست می از آنچه تا اینکه انفاق کنید به نیکی دست نخواهید یافت، ُتحّبون. الن تنالوا الّبر حّتی ُتنفقوا ممّ مثال: 
  

 آید و بعد آن یک فعل شرط و جواب شرط داریم.  باشد و معموال اول جمله می)هرچه( می هرکه( و ما شرط به معنی )هرکس، َمن و ما شرط: َمن شرط به معنی
 .گیردقرار می  ؟آید و انتهای آن باشد و معموال اول جمله میَمن و ما استفهامی)سوالی(: َمن استفهامی به معنی)چه کسی( و ما استفهامی به معنی)چه چیزی( می

 مثال: من فی الصِف؟ چه کسی در کالس است؟
 رود؟ ؟ چه کسی به نهایی میمثال: َمن یذهُب الی النهایی

 شود.شود و به صورت منفی ترجمه میما نافیه: که بعد آن یک فعل ماضی آورده می

 

 

جم بصورة ِإسم اإلشارة:   ی حرف »ال« یمکن أن یير  عی ّ

1ِ)ِ
 
الط یهِقدِرِةواحِدِةتثبتِحقیقِةبیعظواهِر ِهللاِ!ِةِو

بیع2 ِالر  ِف 
 
ة ِِِ!(ِتنموِأزهارِکثير

ً
ا
 
ِجد

 
جمیلة ِِو

 
بة

 
خّل ِِ!األزهاِر

ِرِالعنُبِ(3ِ ج 
 
ِش ازییلُّ ِِةالير

 
مت

َ
شجاِرِالعال

َ
ِأ نِباف  ِِِِ!ختلُفِع 

ن(4ِ ِعددِم 
ف 
َّ
ل
َ
بیِأ

ِمجاالتِالي   ِف 
ً
با
ُ
ت
ُ
ِک علیمِةالُعلماء 

 
الت ِِ!ِو

 متوسط( ـ)قواعد   2پاسخ: گزینه  

 « !ها واقعاً دلربا و زیبا هستنداین گل  !کنندهای( زیادی در بهار رشد میهای )شکوفه »گل

 ! توان حرف »ال« آن را »این« و یا »آن« ترجمه کردنکته: اگر اسمی به صورت نکره بیاید و همان اسم دوباره با »ال« تکرار شود، می 

 

ذی مصدره عیل وزن »مفاعلة«:  
 
ط ال

ی جواب الشی   عی ّ

ِ(ِإنِتبتعدِنفُس1ِ ِالمدرسةِ (ِما2ِِ!حیاتککِعنِالغضب،ِتنجحِف  مِف 
َّ
ِالبیتِیساعِدتتعل ِِ!ف 

ِمتحانِاإلِ ِة(ِمنِیحاولِلیل3
ُ
ِأعمالهفهوِیشاهد

 
4ِِِ!نتیجة

ً
الءِالیومِالتندمِغدا

 
الُعق ِِ!(ِإنِتشاوِر

 متوسط( ـ )قواعد  2پاسخ: گزینه  

د» ة« جواب شرط و مصدرش »ُیساع 
 
د  « است.  ُمفاعلِة« بر وزن »ُمساع 

 باشند. مجرّد می« جواب شرط هستند که همگی ثالثی  تندم« و »تنجِحبه ترتیب »  ۴و    1هاس  گزینهدر سایر  

 باشد. ای است که جواب شرط است و به تنهایی جواب شرط نمیی اسمیّه»یُشاهِدُ« خبر جمله 3در گزینه  

 مونث مونث مونث

 ما موصولی 
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 جازم دو فعل یا همان اسلوب شرط و ادواتش   

آیند که دو فعل دارد فعل اول باشند. معموال این ادوات بر سر عباراتی میاگر( ادوات شرط می )هرگاه، )اگر(، اذا ̂ن إرچه(، )ه  هرکه(، ما )هرکس، ادواتی مانند َمن
 فعل شرط و فعل دوم جواب شرط نام دارد.  

 کنند.  آنها تغییراتی را ایجاد میشکل ظاهری در  گاهیاین ادوات در معنای فعل شرط و جواب شرط و  

 تغییر ظاهری   

فاصله یا بدون فاصله جواب شرط به صورت فعل ماضی یا مضارع   آید و بعد از فعل شرط، بابعد از ادوات شرط، بالفاصله فعل شرط به صورت ماضی یا مضارع می
 آید. جمله می  یا

   ̂ َتنَجح  ̂ تجَتِهد ̂ مثال: إن 
 
 ( 12و6نون حذف جز صیغه  /   ̂-         ُ-شود یعنی  مضارع باشند آخرشان مجزوم میاگر فعل شرط و جواب شرط فعل )

 َنَجحَ   َصَبَر مثال: َمن 
 

 ( .باشدچون مجزوم شدن برای فعل مضارع می  ؛کند)اگر فعل شرط و جواب شرط فعل ماضی باشند آخرشان تغییری نمی
ل مثال: و من     فهَو َحسُبهعلی اهلِل ̂ یتوکَّ

 

 معموال جواب شرط اونیه که با فاء همراهه آید( )اگر جواب شرط به صورت جمله اسمیه باشد معموال فاء بر سر جمله اسمیه می 

 تغییر در معنا  

 شود. مضارع باشد به صورت مضارع اخباری ترجمه میاگر فعل شرط مضارع باشد به صورت مضارع التزامی و جواب شرط اگر 
 . رسدمیبه هدفش  ،تالش بکندهرکس بسیار الی َهَدِفِه. ̂ ِصل کثیرًا، یَ  ̂ ُیحاِول مثال: من 

   .کنیدرو میشادی  ،بکاریاگر نیکی سرورًا. ̂ َتصُعد  خیرًا،̂ َتزرع  ̂ن إمثال: 
ل مثال: و من   .را کافی است  وی او. بکندو هرکس بر خدا توکل   .َفهو َحَسبهعلی اهلِل ̂ یتوکَّ

مضارع اخباری را  جواب شرطو مضارع التزامی را  فعل شرطتوانیم می باشد ماضی آن فعل شرط و جواب شرط  ای بیایند که حاال وقتی ادوات شرط بر سر جمله
 )یعنی اگر ماضی هم ترجمه کنیم درسته(  ترجمه کنیم

َر مثال:من   )کم شد(  شودخطایش کم می )اندیشید( هرکس پیش از سخن گفتن بیندیشد .َخَطوهُ  َقلَّ قبل الکالِم َفکَّ
 

 )موفق شد(  شود)صبر کند( موفق می . هرکس صبر بکندَنَجحَ  َصَبرَ مثال:من 
 

 

 

اسمیهجواب شرط از نوع جمله    فعل شرط 

 جواب شرط فعل شرط

 جواب شرط فعل شرط

 جواب شرط فعل شرط

 جواب شرط فعل شرط
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کدام ترجمۀ قرآنی تجلی دارد و کدام حدیث نبوی با آن   در  ، گری غفاریت و رحمانیت خدا دربارۀ کسی که تائب از گناه استکمال عطوفت الهی و جلوه  -41
 آوایی دارد؟ هم

 »ـ بخشد. خداوند همۀ گناهان را می ،نباشیداز رحمت الهی ناامید    ،ایدداشتهای بندگان من که بسیار به خود ستم روا ( 1
ُ
ه
َ
َب ل

ْ
ن
َ
َمن الذ

َ
نِب ك

ّ
اِئُب ِمَن الذ

ّ
لت
َ
 « ا

َمن » . ـکندخداوند گناهان آنان را به حسنات تبدیل میدهد، عمل صالح انجام  وایمان آورد   بازگردد و  کسی که( 2
َ
نِب ك

ّ
اِئُب ِمَن الذ

ّ
لت
َ
 ا

ُ
ه
َ
َب ل

ْ
ن
َ
 « الذ

نوَب » . ـکندخداوند گناهان آنان را به حسنات تبدیل میدهد، عمل صالح انجام  وایمان آورد بازگردد و  کسی که  ( 3
ُّ
ِسُل الذ

ْ
غ
َ
لوَب وت

ُ
ُر الق طهِّ

ُ
 ت
ُ
وَبة

َّ
 « الت

نوَب » ـ  بخشد.گناهان را میخداوند همۀ  ،نباشیداز رحمت الهی ناامید    ،ایدای بندگان من که بسیار به خود ستم روا داشته( 4
ُّ
ِسُل الذ

ْ
غ
َ
لوَب وت

ُ
ُر الق طهِّ

ُ
 ت
ُ
وَبة

َّ
 « الت

 ( سخت ـ  83و  82های ـ صفحه 1207)  2پاسخ: گزینه  

بازگردد )تائب از گناه( و ایمان آورد و عمل   که »کسی سورۀ فرقان مذکور است: 70گری غفاریت و رحمانیت خداوند در آیۀ ت الهی و جلوه فاوج و کمال عطو

( دربارۀ این پاکی بعد  ملسو هيلع هللا ىلص )  رسول خدا  است.«کند، زیرا خداوند آمرزنده و مهربان )غفور و رحیم(  صالح انجام دهد، خداوند گناهان آنان را به حسنات تبدیل می

 »  فرماید:از توبه می
ُ
ه
َ
َب ل

ْ
ن
َ
َمن الذ

َ
نِب ك

ّ
اِئُب ِمَن الذ

ّ
لت
َ
 « که هیچ گناهی نکرده است.  است  ه از گناه توبه کرده مانند کسیکسی ک  :ا

 حدیث نبوی 

 (( ملسو هيلع هللا ىلص)پیامبر اکرم )
 توبه و پاکی 

 « َالّتاِئُب ِمَن الّذنِب َكَمن الَذْنَب َلهُ »

 کسی که از گناه توبه کرده مانند کسی است که هیچ گناهی نکرده است. 

 حدیث علوی 
 (( )امام علی )

 توبه و پاکی 
نوَب » ُر الُقلوَب وَتْغِسُل الذُّ وَبُة ُتطهِّ  « التَّ

 شوید. میرا کند و گناهان ها را پاک می توبه دل 

 
 نوید کدام موضوع دربارۀ بازگشت و توبه است؟ ، هر کدام از مفاهیم زیر  -42

 کفایت پشیمانی قلبی در توبه  -

 ا گناه بسعی و تالش برای جبران حقوق ضایع شده  -

 از گناه ابتعادکوشش در جهت  -

 حقیقت توبه ـ مراحل تکمیلی توبه ـ مراحل تکمیلی توبه ( 1

 اهلل ـ مراحل تکمیلی توبه الناس و حقتوبه و پاکی ـ جبران حق ( 2

 اهلل ـ شرایط توبه حقیقی الناس و حقحقیقت توبه ـ جبران حق( 3

 توبه و پاکی ـ مراحل تکمیلی توبه ـ شرایط توبه حقیقی ( 4

 (متوسطـ  78و  68و  82های ـ صفحه 1207)  1پاسخ: گزینه  

واقعاً   شخصیزیرا چنین  ؛« یعنی کفایت پشیمانی قلبی برای توبه، همان حقیقت توبه است.»برای توبه کردن پشیمانی کافی است فرماید:( می امام باقر ) 

تعاد( از گناه« هر دو دربارۀ  بدر جهت دور شدن )اکوشش  »گناه« و    با»سعی و تالش برای جبران حقوق ضایع شده  « گفته است. موضوعات  هللا غفر استدر دل »

 . »مراحل تکمیلی توبه« است

 ی قلب یمانیپش ←توبه  قتیحق 

 «َالّتاِئُب ِمَن الّذنِب َكَمن الَذْنَب َلهُ »: ینبو ث یحد                

 ه ی و تخل شیرا یپ  ← یتوبه و پاک 
نوب»: یعلو ث یحد                  ُر الُقلوَب وَتْغِسُل الذُّ وَبُة ُتطهِّ  « التَّ
 

  تالش در جهت دور شدن از گناه                  
 توبه  یلی مراحل تکم

 و حقوق مردم  یجبران حقوق اله           

 
توجهی به عفاف و پاکدامنی و ... انجام کدام  های اجتماعی از قبیل رباخواری، رشوه گرفتن، بیجامعه از انحرافترین طریق برای معالجه و اصالح  مهم  -43

 در نهایت منجر به ضرورت چه امری است؟ ، شیوه و روش است و کوتاهی و قصور در آن 

 ر شدن گناهان تا به تمام سطح جامعه نرسد.تجلوگیری از قوی ـ  اجتماعی و مراعات حقوق یکدیگر  ۀ( بازگشتن به درگاه الهی و توب1

 های اساسی و زیربنایی الزم است.های بسیار و فعالیتتالش ـ  اجتماعی و مراعات حقوق یکدیگر  ۀ( بازگشتن به درگاه الهی و توب2

 های اساسی و زیربنایی الزم است. های بسیار و فعالیتتالش ـ  امر به معروف و نهی از منکر ۀ ( انجام نظارت همگانی یا همان وظیف3

 تر شدن گناهان تا به تمام سطح جامعه نرسد. جلوگیری از قوی ـ  امر به معروف و نهی از منکر ۀ ( انجام نظارت همگانی یا همان وظیف4
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 (متوسطـ  88ـ صفحۀ  1207)  3پاسخ: گزینه  

امر به معروف و نهی از منکر )نظارت همگانی( است و اگر مردم   ۀها و انحرافات اجتماعی، انجام دادن وظیفین بیماری جامعه از ا ۀترین راه اصالح و معالجمهم 

های بسیار و  شود و نیاز به تالشتدریج انحراف از حق بیشتر شود، اصالح آن مشکل می بهو  )قصور( کنند و اقدامات دلسوزان جامعه به جایی نرسد    کوتاهی

های بزرگی جان و مال خود را تقدیم کنند تا جامعه را از تباهی برهانند و  تا آنجا که ممکن است نیاز باشد انسان  شود.بنایی پیدا میاساسی و زیر   هایفعالیت

 مانع خاموشی کامل نور هدایت شوند. 

کر 
من
از 
ی 
نه
و 
ف 

رو
مع
ه 
ر ب
ام

 

 معلول  علت 

 . انجام وظیفه کوتاهی کنند اگر مردم در 
تمام سطوح  شوند و در تر می تر و محکم گناهان اجتماعی قوی

 کنند. جامعه نفوذ می 
اگر مردم در برابر این گناهان حساسیت نشان دهند و در 

 . برابر آن بایستند و بکوشند که جامعه را اصالح کنند
 . توانند مانع گسترش گناهان شوندآسانی می به 

اقدامات دلسوزان جامعه به جایی  اگر مردم کوتاهی کنند و 
 بیشتر و بیشتر شود.  از حق نرسد و به تدریج انحراف

های  های بسیار و فعالیت شود و نیاز به تالشاصالح آن مشکل می 
شود تا آنجا که ممکن است نیاز باشد  اساسی و زیربنایی پیدا می 

های بزرگی جان و مال خود را تقدیم کنند تا جامعه را از  انسان 
 باهی برهانند و مانع خاموشی کامل نور هدایت شوند. ت

 
 گردند؟ راه راست رهنمون میبه سوی و شده چه کسانی در پرتو رحمت و فضل الهی هدایت  ، سورۀ نساء 175نظر به آیۀ  با امعان  -44
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 ( آسانـ  67ـ صفحۀ   1206)  3پاسخ: گزینه  

ِ وَ »  نساء:  ۀسور  175آیۀ  
َّ
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َ
او  و اما کسانی که به خدا گرویدند و به    : َيْهِديِهْم ِإل

 «کند.  هدایت  ،آنان را در جوار رحمت و فضلی از جانب خویش درآورد و ایشان را به سوی خود، به راهی راست  ]خدا [تمسک جستند، به زودی  

 نکاتی مهم از این آیه:  
ِذيَن آَمُنوا ِباهَّللِ وَ  ﴿ ا الَّ  ﴾ ِإَلْيِه ِصَراًطا ُمْسَتِقيًماَيْهِديِهمْ  َفْضٍل وَ  َفَسُيْدِخُلُهْم ِفي َرْحَمٍة ِمْنُه وَ ِبِه  اْعَتَصُموا َفَأمَّ
 

 )امداد خاص(  سنت توفیق الهی
 

 ( َيْهِديِهمْ توحید در ربوبّیت )

 
 ( گردید و او را در مسلک مردان پرهیزکار درآورد؟ بن حارث توسط امام کاظم ) چه چیزی علت تحول و دگرگونی در بشر  -45

 رحمت الهی ارسال حجت الهی و رجعت او به سوی دامن لطف و ( 1

 خداوند خویش   سپردگی بر پیمان فراموش شده باسروفاداری و  ( 2

 ای که شوق بازگشت داشته رحمت الهی بر بنده لطف و  اوج( 3

 حفظ حرمت صاحب خویش و درک بندگی خدا ( 4

 (متوسطـ  81ـ صفحۀ  1207)  4پاسخ: گزینه  

(: »اگر  وقتی او ماجرا را از خدمتکار خود شنید، لحظاتی به فکر فرو رفت و جملۀ امام کاظم ) خوانیم که  ( می )  حارث« و امام کاظمدر داستان »بشربن 

داشت« چون تیری بر قلبش نشست و او را تکان داد و باالخره در مسلک مردان پرهیزکار و  کرد و حرمت صاحب خود را نگه میبود، بندگی میبنده می

 خداپرست درآمد. 

 انقالب علیه خوددانی  انقالب علیه خود= توبه=
 دانی )نفس اّماره(       

 خود
 عالی )نفس لّوامه(       

 

 

 معلول  علت 
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 ترین نیازهای بشر را داراست، از چه چیزهایی باید آگاهی داشته باشد؟ گویی به متعالیکسی که توانایی پاسخ  -46

 سرنوشت انسان پس از مرگ  ـ( ابعاد جسمی و روحی انسان 1

 محدودیت عمر انسان  ـ  .انسان است( عاقبتی که منتظر 2

 سطح زندگی روزمره  ـ  .( عاقبتی که منتظر انسان است3

 محدودیت عمر انسان  ـ( ابعاد جسمی و روحی انسان 4

 ( آسانـ  14ـ صفحۀ  1101)  1پاسخ: گزینه  

ابعاد دقیق و ظریف روحی و جسمی و    ،آگاهی کاملی از خلقت انسان، جایگاه او در نظام هستی  -1های اساسی انسان را بدهد که:  تواند پاسخ سؤال می  یکس

 هاست. چه سرنوشتی دارند و دقیقاً چه عاقبتی در انتظار آن  ،ها، پس از مرگهمچنین بداند که انسان  -2نیز فردی و اجتماعی او داشته باشد.  

 :هاعلت نادرستی سایر گزینه  

 مواردی مانند محدودیت عمر و زندگی روزمره برای خود انسان نیز آشکار است. 

 مناسب: پاسخ هاییژگیو 

 ( کاماًل درست و قابل اعتماد بودن: الف 
 تجربه و آزمون است.  ازمندینو مشکوک  یپاسخ احتمال - 1
 . ست ین یکاف   ادیز هایراه ۀتجرب  یبرا یعمر محدود آدم  - 2

 : بودن جانبه( همهب 
 با هم دارند.  یابعاد مختلف انسان ارتباط کامل و تنگاتنگ  - 1
 جداگانه کرد.   یزیربرنامه  یهر ُبعد یبرا توانینم - 2

 : دهندهپاسخ هاییژگیو 

 ( ی و ابعاد انسان )علم اله گاه یکامل از خلقت، جا  یآگاه داشتن  - 1
 ( ش یخو ۀندیانسان پس از مرگ )درک آ دانستن سرنوشت و عاقبت  - 2

 
 درست از عمر انسان و محدودیت آن مربوط است؟  ۀپاسخگویی صحیح به کدام دو نیاز برتر، به بهر  -47

 درک آیندۀ خویش  ـ ( شناخت هدف زندگی 1

 زیستن  ییچرا   ـخویش  ۀ( درک آیند2

 کشف راه درست زندگی   ـ ( شناخت هدف زندگی 3

 چگونه زیستن   ـخویش  ۀ( درک آیند4

 ـ دشوار( 14و  13های ـ صفحه 1101)  3پاسخ: گزینه  

داند که اگر هدف حقیقی خود را نشناسد یا در شناخت آن دچار خطا شود، عمر خود را از دست داده است. )شناخت هدف زندگی( دغدغۀ کشف راه  انسان می

)عمر(،    کند. بنابراین در این فرصت تکرارنشدنیبار زندگی در دنیا را تجربه میآید و یکمی بار به دنیا  درست زندگی از آن جهت جدی است که انسان فقط یک

های خدادادی به هدف مندی از سرمایهروی اوست، راهی را برای زندگی انتخاب کند که به آن مطمئن باشد تا بتواند با بهرههایی که پیشباید از بین همۀ راه

 ندگی()کشف راه درست ز  خلقت برسد.

 ( ی)قرب اله  یشناخت هدف زندگ  -1 

 کند؟« یم یچه زندگ  یبداند: »برا خواهدی سؤال مطرح شده: انسان م
 در شناخت آن دچار خطا شود )شرط(، عمر خود را از دست داده است )مشروط(. ایخود را نشناسد  یق یاگر انسان هدف حق

 .«ای دهی آن آفر  یاختصاص بده که مرا برا  یزیمرا به آن چ یزندگان  امیا  ای(: »خداامام سجاد ) ۀوست یپ ی: دعاث یحد

 : یکشف راه درست زندگ  -3 

  دارد. »شناخت هدف زندگی« و »درک آیندۀ خویش«با   یق یارتباط دق
 ستن؟« یسؤال مطرح شده: »چگونه ز 

 .کندی را تجربه م در دنیا یو زندگ  دآییم  ایبه دن بار  ک یچون انسان فقط ؛ فکور و خردمند است  هایانسان یجد ۀسؤال، دغدغ  نیا
 تجربه بردن به کار« یتجربه آموختن/ با دگر یک یروزگار           تا به  نیدر ا  ست یرا/ عمر دو با شهیشعر: »مرد خردمند هنر پ

 است.   ستنی عمر، چگونه ز یریفکور و خردمند، با توجه به تکرارناپذ  هایانسان یجدّ  ۀدغدغ - 1: هاامیپ
 . برتر داد یازهایکاماًل درست و قابل اعتماد به ن   یپاسخ  دیدهد؛ پس با یعمر محدود انسان، فرصت تجربه و آزمون را به انسان نم - 2
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 باشند؟کدام موضوع می در ارتباط باترتیب های اخالقی« و »کسب فضایل اخالقی« هریک به»دوست داشتن فضیلت  -48

 دین واحد الهی در حیطۀ ایمان   ـ ها های فطری مشترک انسان( ویژگی1

 ها های فطری مشترک انسانویژگی ـ ( دین واحد الهی در حیطۀ ایمان 2

 دین واحد الهی در حیطۀ عمل   ـ ها های فطری مشترک انسان( ویژگی3

 ها های فطری مشترک انسانویژگی ـ ( دین واحد الهی در حیطۀ عمل 4

 متوسط(ـ  25و  24های ـ صفحه 1102)  3پاسخ: گزینه  

انند عدالت و خیرخواهی را دوست دارند. همچنین دین واحد  های اخالقی مها فضیلتهای فطری مشترکی دارند. به طور مثال همۀ انسان ها ویژگیهمۀ انسان 

داری را کسب  تالش نماید تا فضایل اخالقی مانند عفت، راستگویی و امانت   ،خواهد با ایمانی که کسب کرده استالهی )اسالم( در عرصۀ عمل از انسان می

 نماید. 

 واحد:  نید یمحتوا 

 ( هستیدر خود و جهان   شهی)با اند  مانیا  ۀطی( در ح الف 
 از شرک  یو دور گانهی  یبه خدا مانیا - 1
 ن ید انیو راهنما یبه فرستادگان اله  مانیا - 2
 عادالنه   یآخرت، پاداش و حسابرس یبه سرا مانیا - 3
 ی به عادالنه بودن نظام هست  مانیا - 4

 

 (مان یاز ا یریگعمل )با بهره  ۀط ی( در حب 
 ( ی چه خداوند حرام کرده است. )احکام الهخدا با انجام واجبات و ترک آن یعبادت و بندگ  یتالش برا - 1
 )اخالق(  یاز رذائل اخالق  یو دور لی کسب فضا  یتالش برا - 2
 محور )قسط(عدالت  ۀجامع یبنا یتالش برا - 3

 
های آن  باشد و یکی از نشانهها میعوامل تجدد نبوتیک از  آمادگی جامعۀ بشری برای دریافت برنامۀ کامل زندگی از علل ختم نبوت، در تقابل با کدام  -49

 چه بود؟ 

 سطح فرهنگی پایین مردم حجاز در برابر آمادگی فکری سایر جوامع  ـ ( استمرار و پیوستگی در دعوت 1

 ها آغاز نهضت علمی و فرهنگی بزرگ با ورود اسالم به سرزمین ـ ( رشد تدریجی سطح فکر مردم 2

 سطح فرهنگی پایین مردم حجاز در برابر آمادگی فکری سایر جوامع  ـ دم ( رشد تدریجی سطح فکر مر3

 ها آغاز نهضت علمی و فرهنگی بزرگ با ورود اسالم به سرزمین ـ ( استمرار و پیوستگی در دعوت 4

 ـ متوسط( 29و  25های ـ صفحه 1102)  3پاسخ: گزینه  

ها بود. در عصر نزول قرآن، با اینکه مردم حجاز سطح  گرفتن برنامۀ کامل زندگی از عوامل تجدید نبوتها و عدم توانایی آنان در  پایین بودن سطح درک انسان 

ترین برنامۀ زندگی را دریافت و حفظ کند و به کمک  توانست کامل به میزانی بود که می مختلف  مادگی فکری و فرهنگی جوامع  اما آ  ،فرهنگی پایینی داشتند

 اجتماعی خود را به دست آورد. آن، پاسخ نیازهای فردی و  

 عوامل تعدد انبیا و ختم نبوت در کنار یکدیگر  )ادامه یا برطرف شدن(   

 . کند ادامه پیدا می( ملسو هيلع هللا ىلص)  امبر ی( وجود امام معصوم پس از پ3 با        در دعوت  یوستگ ی( استمرار و پالف  مورد  

 شود.  ی برطرف میکامل زندگ   ۀبرنام افت یدر یبرا یبشر ۀجامع یآمادگ ( 1   با       سطح فکر مردم یج ی( رشد تدر ب مشکل   
 شود. بر طرف می فیاز تحر می( حفظ قرآن کر2 با    نیشیپ  امبرانیپ  ماتیتعل   فی( تحرج مشکل 

 
 شده است؟آوردن همانند آن« در کدام عبارت قرآنی ذکر  »اثبات نهایت عجز و ناتوانی افراد« و »خبر دادن قرآن از عجز موجودات در  -50
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 ـ دشوار(  38و  37های ـ صفحه 1103)  4پاسخ: گزینه  

 بیاورند.    را  خداوند به کسانی که در الهی بودن قرآن کریم شک دارند، پیشنهاد کرده است تا کتابی همانند آن

ِلهِ ﴿  در عبارت  انساناثبات نهایت عجز و ناتوانی 
ْ
وا ِبُسوَرٍة ِمث

ُ
ت
ْ
أ
َ
ْل ف

ُ
یک سوره همانند آن را بیاورید.« مطرح شده است. بیان عدم موفقیت    توانیدبگو اگر می»:  ﴾ق

 آورده شده است.    ﴾ تون بمثلهأال ی﴿این موضوع در عبارت قرآنی    موجودات )انسان و جن(
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 همانند قرآن    یشک در الهی بودن قرآن = آوردن کتاب  

 اثبات عجز و ناتوانی = آوردن ده سوره مثل قرآن  

 های قرآن اثبات نهایت عجز و ناتوانی = آوردن یک سوره مثل سوره 
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 ـ متوسط( 51ـ صفحۀ  1104)  3پاسخ: گزینه  

 وَ ﴿ء:  سورۀ نسا  60آیۀ  
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توجه به مفهوم   «رسیدن به آن را نادیده بگیرد؟ ۀاما ابزار و شیو ، را برای ارسال پیامبر خود تعیین کند یشود که خداوند هدف»آیا می :ال شود کهؤاگر س  -52

 دهد؟ ال پاسخ میؤبه آن س کدام روایت

1) ﴿ 
َ
ْبِلك

َ
َل ِمْن ق ز 

ْ
ن
ُ
 َو َما أ

َ
ْيك

َ
َل ِإل ز 

ْ
ن
ُ
وا ِبَما أ

ُ
ُهْم آَمن

َّ
ن
َ
 أ
َ
ِذيَن َيْزُعُمون

َّ
 ال

َ
َر ِإَل

َ
ْم ت

َ
ل
َ
   ﴾ أ

ناِت وَ ﴿ (2 نا ِبالَبيِّ
َ
رَسلنا ُرُسل

َ
د أ

َ
ق
َ
نَزلنا َمَعُهُم الِكتاَب وَ  ل

َ
  أ

َ
ان  ﴾ المي  

ْمٍس ﴿ (3
َ
 خ

َ
ُم َعَل

َ
ْسال ِ

ْ
ْل
َ
َ ا ي ِ
ْوِم ُبن  لصَّ

َ
اِة َو ا

َ
ك لزَّ
َ
ِة َو ا

َ
ال لصَّ

َ
 ا

َ
 ﴾ . ..  وَ  َعَل

4 )﴿ 
ُ
ه
َ
ت
َ
َسال  َيْجَعُل ر 

ُ
ُم َحْيث

َ
ْعل
َ
ُ أ
َّ

 ﴾ اّلل

 ـ آسان(  51و  50های ـ صفحه 1104)  3پاسخ: گزینه  

ۀ  اما ابزار و شیو  ،را برای ارسال پیامبر خود تعیین کند  یشود خداوند هدفعدل با اجرای احکام ممکن است. نمی  یکی از اهداف ارسال پیامبران عدل است.
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 دقت کنید:  از ما آیه یا روایت خواسته شده،این که االت به ؤدر صورت س 

َناِت وَ ﴿ ۀمبارک ۀهم آی اُس ِباْلِقْسِط  َأْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب وَ  َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبيِّ ْساَلُم » : فرماید( که می) از امام باقر  و هم روایتی گهربار  ﴾اْلِميَزاَن ِلَيُقوَم النَّ ُبِنَي َاْْلِ
اَلِة  ْوِم َو َاْلَحجِّ َو َاْلوِ َعَلى َخْمٍس َعَلى َالصَّ َكاِة َو َالصَّ تباط با ضرورت اجرای احکام اجتماعی از دالیل تشکیل ار  ر د« هر دو اَلَيةِ اَلَيِة َو َلْم ُيَناَد ِبَشْيٍء َكَما ُنوِدَي ِباْلوِ َو َالزَّ

 باشد. حکومت می

 
ُ ﴿ ۀمبارک  ۀبا توجه به آی  -53 ه
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 کدام گزینه درست است؟  ﴾...  ِلُيذ

 ( بود. امامان و حضرت فاطمه )  ۀدر آن زمان، مربوط به عصمت هم  ، سلمه نازل شده استامۀ  این آیه که در خان (1

 دستورات الهی است.  ۀکنند بیان  اند، سخن و عمل آنان مطابق با دین ومعصوم () چون اهل بیت  (2

 ها. اند از: تطهیر اهل بیت و دور کردن پلیدی از آنترتیب عبارت ین آیه دو انحصار وجود دارد که بهدر ا (3

 پاکی اهل بیت را نیز خواسته است. ،مردم را اراده کرده است ۀ همچنان که خداوند پاکی هم (4

 ـ سخت(  70و  69های ـ صفحه 1105)  2پاسخ: گزینه  

 :هابررسی سایر گزینه 

 امامان نبودند.   ۀاما در آن زمان هم  ؛سلمه نازل شده است امۀ  این آیه در خان  :(1)  ۀگزین

 ها. اند از: دور کردن پلیدی از اهل بیت و سپس تطهیر آنترتیب عبارتدر این آیه دو انحصار وجود دارد که به  :(3)  ۀگزین

 باشد. اکی مردم تشریعی میاما بر پ   ،شند(با)باید    اراده بر پاکی اهل بیت تکوینی است  :(4)  ۀگزین
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 تطهیر به نکات زیر نیز توجه کنید:  ۀدر آی 

 سلمه نازل شده است.امۀ این آیه در خان◄

 شود. را شامل نمی (ملسو هيلع هللا ىلص) زنان پیامبر اکرم ،اهل بیت ◄

 . طهیر است تآیه  ،باشدمی نیز ( حضرت فاطمه ) مربوط بهای که تنها آیه ،5در میان آیات درس ◄

این آیه را تالوت کرده و اهل آن خانه را »اهل بیت«   () حضرت فاطمه ۀبرای آگاهی مردم هر روز صبح هنگام رفتن به مسجد از در خان (ملسو هيلع هللا ىلص) پیامبر اکرم◄

 زد. صدا می

 
  باشد؟می جامعه رهبری در (ملسو هيلع هللا ىلص) اکرم پیامبر رۀسی کدام پیرامون ترتیببه زیر هایعبارت  -54

 . او را مثله نکنید ، کشته شد اگر کافری در جنگ   -

 . مالک برتری ثروت نیست -

 (ملسو هيلع هللا ىلص)  طعنه و نیش زبان به پیامبر اکرم -

 با مردم   محبت و مدارا  ـ  و برابری  تالش برای برقراری عدالت  ـبا مردم  محبت و مدارا    (1

 مردم   کوشی و دلسوزی در هدایتسخت  ـ  و محرومیت  فقر  با  مبارزه  ـ  با مردم  ( محبت و مدارا2

 مردم   کوشی و دلسوزی در هدایتسخت  ـ و محرومیت  مبارزه با فقر  ـ  مردم  کوشی و دلسوزی در هدایتسخت  (3

 با مردم  محبت و مدارا  ـ  و برابری  تالش برای برقراری عدالت  ـ مردم  کوشی و دلسوزی در هدایت( سخت4

 ـ متوسط( 78و  77های ـ صفحه 1106)  3پاسخ: گزینه  

 مردم   کوشی و دلسوزی در هدایتسخت  ←او را مثله نکنید    ،کافری در جنگ کشته شداگر    -

 و محرومیت   مبارزه با فقر  ←  مالک برتری ثروت نیست  -

 مردم   کوشی و دلسوزی در هدایتسخت  ←(ملسو هيلع هللا ىلص)   طعنه و نیش زبان به پیامبر اکرم  -

 توجه کنید که:  
تالش    مربوط به  «ودن و سفید بودن نیست بمالک برتری عرب بودن و غیر و عرب بودن و سیاه  »و  رومیت  و محمربوط به مبارزه با فقر    «مالک برتری ثروت نیست »

 باشد. می و برابری عدالت  برای برقراری

 احادیث مربوط به تیترها دقت کنید.  در حالت کلی هم به توضیحات و مخصوصا   

 
( را به عنوان جانشین پس از رسول توان دریافت که خداوند حضرت علی )دلیلی بر نقص دین اسالم بوده و از کدام راه می ، لهأتوجهی به کدام مسبی  -55

 ؟ اندنصب نموده (ملسو هيلع هللا ىلص)  خدا

 (ملسو هيلع هللا ىلص) مسلم نقل شده از پیامبر اکرم   تدبر در آیات و روایات مطمئن و ـ عدم توجه به تداوم مرجعیت دینی و والیت ظاهری  (1

 ( ملسو هيلع هللا ىلص) مسلم نقل شده از پیامبر اکرم  تدبر در آیات و روایات مطمئن و ـ  و پایان ختم نبوت آن حضرت ( ملسو هيلع هللا ىلص)  خالفت و جانشینی پیامبر اکرم ۀل أمس ۀ دربار مردم  سکوت (2

 های محکم عقلی تاریخ و استدالل  ۀ مطالع ـ  عدم توجه به تداوم مرجعیت دینی و والیت ظاهری (3

 های محکم عقلی تاریخ و استدالل ۀمطالع  ـ  و پایان ختم نبوت آن حضرت ( ملسو هيلع هللا ىلص)  ت و جانشینی پیامبر اکرمخالف  ۀل أمس ۀ دربار مردم  سکوت (4

 ـ متوسط( 64و  63های ـ صفحه 1105)  1پاسخ: گزینه  

ترین دین الهی  م کاملالم است و این در حالی است که دین اس ال خود دلیلی بر نقص دین اس  بزرگ )مرجعیت دینی و والیت ظاهری(  ۀمسئل  توجهی به اینبی

 .است

را به  (  )   طالبابیبن یابیم که خداوند، امیرالمؤمنین علیم درمیالتاریخ اس   ۀو مطالع  (ملسو هيلع هللا ىلص)   نقل شده از پیامبرمسلم    ا تدبر در آیات و روایات مطمئن وب

 از ایشان منصوب نمود.   بعدو امامت    (ملسو هيلع هللا ىلصا ) جانشینی رسول خد

 ها توجه کنید: دو فرض زیر باطل است. به کلیدواژه( ملسو هيلع هللا ىلص) های مرجعیت دینی و والیت ظاهری پس از پیامبر اکرم در مورد مسئولیت 

   و عدم توجه به آن سکوت  - 1
 امور   ۀگر مردم در همقرآن هدایت  •
 ترین مردم نسبت به اهمیت آن پیامبر آگاه  •
 بر نقص اسالم  یدلیل •
 اعالم پایان آن                - 2
 باشد. تر می نیاز به آن افزون ،ه گسترش اسالمبا توجه ب •
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(، خداوند شوق بازگشت ناشی از علم به کدام نکته است و مطابق کالم الهی به حضرت داود )  ، های وجود آدمی از محبت الهیگسسته شدن رشته  -56
 کدام دسته از بندگانش را دارد؟ 

 اند. بندگانی که زیاد به خود ستم روا داشته( چگونگی انتظار کشیدن خدا برای بندگانش ـ 1

 اند.گردانده( چگونگی انتظار کشیدن خدا برای بندگانش ـ آنان که از خدا روی2

 . اندگردانده( حرمت صاحب و مالک حقیقی بندگان ـ آنان که از خدا روی3

 ند.  ا( حرمت صاحب و مالک حقیقی بندگان ـ بندگانی که زیاد به خود ستم روا داشته4

 ـ متوسط( 08ـ صفحۀ  1207)  2پاسخ: گزینه  

کشم و شوق بازگشتشان را  ها را می دانستند که چگونه انتظار آناند می گردانده ( فرمود: »ای داود! اگر آنان که از من رویخدای متعال به حضرت داود ) 

 گسست.« حبت من از هم میدادند و بندبند وجودشان از مدارم، بدون شک از شوق آمدن به سوی من جان می

 مشروط  شرط

دانستند که چگونه  اند می گردانده سخن خداوند: اگر آنان که از من روی
 کشم و شوق بازگشتشان را دارم ها را می انتظار آن 

دادند و بندبند وجودشان  بدون شک از شوق آمدن به سوی من جان می 
 .گسست از محبت من از هم می 

 . داشت کرد و حرمت صاحب خود را نگه می بندگی می  بود،حارث: اگر بنده می به بشربن () حدیث امام کاظم

 
ثیرگذاری هر چه بیشتر آن در تبدیل شدن به حسنات، کدام  أحداقلی توبه در پاک شدن از گناهان در کدام حدیث علوی انعکاس یافته است و جهت ت  اثر  -57

 رسان است؟ عوامل یاری

اِئُب ِمْن ال»( 1
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ُ
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َ
َب ل

َ
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َ
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َ
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2 )« 
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ن
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َ
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َ
ط
ُ
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ُ
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َّ
 ایمان آوردن و انجام عمل صالح  ـ «نوَب الت
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ُ
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 ( متوسط ـ 38و  28های ـ صفحه 1207)  3پاسخ: گزینه  

نوَب »فرماید:  شدن قلب از گناهان با توبه، میتخلیه یا پیرایش به معنای پاک   ۀدربار  () منان علی  ؤم   امیر
ِّ
غِسُل الذ

َ
لوَب َو ت

ُ
ر الق هِّ

َ
ط
ُ
 ت
ُ
وَبة

َّ
 «. الت

 کند.کند، بلکه اگر ایمان و عمل صالح نیز به دنبال آن بیاید، گناهان را به حسنات تبدیل میتنها گناهان را پاک می  توبه نه  

 

 
 

 
 فشانی خود، جامعه را از تباهی برهانند و مانع خاموشی نور هدایت شوند؟ بزرگی با ایثار و جان یهاکه انسان شودمیدر چه شرایطی الزم   -58

 های اجتماعی در همان مراحل ابتدایی خود اصالح نشود.( انحراف1

 ( مردم در برابر گناهان اجتماعی حساسیت به خرج ندهند. 2

 راف از حق ریشه بدواند. اجتماعی کوتاهی کنند و انح   ۀ( مردم در توب 3

 ( جامعه در برخی از ابعاد از مسیر توحید و اطاعت از خداوند خارج شود.4

 (متوسطـ  88ـ صفحۀ  1007)  3پاسخ: گزینه  

اف از حق بیشتر و  اجتماعی( کوتاهی کنند و اقدامات دلسوزان جامعه به جایی نرسد و به تدریج انحر  ۀمعروف و نهی از منکر )توب  به  اگر مردم در انجام امر
های بزرگی  شود تا آنجا که ممکن است نیاز باشد انسان های اساسی و زیربنایی پیدا می های بسیار و فعالیت شود و نیاز به تالش بیشتر شود، اصالح آن مشکل می

 شوند. ند و مانع خاموشی کامل نور هدایت  نجان و مال خود را تقدیم کنند تا جامعه را از تباهی برها

 ها:بررسی سایر گزینه 

 .شودمیاجتماعی    ۀبه توب  مندی( موجب نیاز 4)  ۀشود. گزین( موجب آسان نبودن مقابله با گناه می 2)  ۀشود. گزین( موجب گسترش و ماندگاری گناه می1)  ۀگزین  

 شود.می تر آسان صالحا ←اصالح کنند تا جامعه را و بکوشند  ستندیبه خرج دهند و با ت یاگر مردم در برابر گناه حساس
 است  ممکن ←شودی م  دای پ ییربنایو ز یاساس یهات یو فعال ار یبس یهابه تالش  از یو ن شودمی  مشکل اصالح  ←شود شتر یکنند و انحراف از حق ب  یاگر مردم کوتاه 

 .ندشو ت ی کامل نور هدا   یبرهانند و مانع خاموش ی کنند تا جامعه را از تباه   میجان و مال خود را تقد  یبزرگ  یهاباشد انسان  از نی

 

اثر حداقلی 
 توبه 

ر الُقلوَب َو َتغِسُل الذُّ  (: پاکی: حدیث امام علی) وَبُة ُتَطهِّ  نوَب« »التَّ
ْنِب َكَمْن اَل َذَنَب َلُه«  (: ملسو هيلع هللا ىلص حدیث پیامبر) اِئُب ِمْن الذَّ  »التَّ

وّ »اِ  ۀآی   رین« الُمَتَطهِّ  ِحبُّ ابین و یُّ نَّ اهَّلل ُیِحبُّ التَّ

اثر حداکثری توبه  
و همراه با ایمان 

 عمل صالح  انجام

 تبدیل گناهان به حسنات 
و عمل صالح انجام دهد، خداوند گناهان   آورد  »کسی که بازگردد و ایمان ۀآی 

 کند، زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است.« آنان را به حسنات تبدیل می 
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 پذیر است؟ترتیب به چه صورت امکانجبران هر کدام از حقوق الهی و حقوق مردم به  -59

 ( قضا نمودن ـ کسب رضایت 1

 ( قضا نمودن ـ قضا نمودن 2

 ( کسب رضایت ـ قضا نمودن 3

 ( کسب رضایت ـ کسب رضایت 4

 ( آسانـ  87ـ صفحۀ  1207)  1پاسخ: گزینه  

های ترک  های از دست داده را به تدریج قضا نماید و عبادتهای خود را در پیشگاه خداوند جبران کند، برای مثال نمازها یا روزه کننده باید بکوشد کوتاهی توبه

 شده را به جا آورد. 

ها را در حد توان ادا کند و رضایت صاحبان حق را  ن را جبران نماید و حقوق مادی یا معنوی آنآ  ،کننده باید بکوشد اگر ستمی به مردم کرده استتوبه  

 دست آورد. به

 های ترک شده قضاکردن عبادت اهَّلل( جبران حقوق الهی )حق

 رضایت کسب کردن از صاحبان حق  الّناس( جبران حقوق مردم )حّق 

 
 های شیطان در دورکردن انسان از توبه است؟ حیله هر یک از توصیفات زیر، بیانگر کدام یک از   -60

 کشاند.به سوی گناه می ، کن ـ ابتدا انسان را با این وعده که گناه کن و بعد توبه

 گوید تو هنوز جوانی و فرصت توبه داری. ـ به انسان می

 برد تا انسان متوجه زشتی گناه و قبح آن نشود. ـ این حیله را به کار می

 گام کشاندن به سوی گناه  بهداختن توبه ـ ناامیدکردن از رحمت الهی ـ گامخیر انأتبه ( 1

 خیر انداختن توبه ـ ناامیدکردن از رحمت الهی ـ تسویف و تعویق توبه أبه ت( 2

 خیر انداختن توبه ـ تسویف و تعویق توبه أناامید کردن از رحمت الهی ـ به ت( 3

 گام کشاندن به سوی گناه بهداختن توبه ـ گامخیر انأناامید کردن از رحمت الهی ـ به ت( 4

 ـ متوسط( 86و  85، 84های ـ صفحه 1007)  4پاسخ: گزینه  

 از:   است  های شیطان برای دور کردن انسان از توبه، عبارتحیله

می کشاند و وقتی که او آلوده شد، از رحمت الهی  ین وعده که »گناه کن و بعد توبه کن!« به سوی گناه  ا  ـ ناامید کردن از رحمت الهی: از ابتدا انسان را با1

 «چه یک وجب، چه صد وجب.گوید: »آب که از سرگذشت  سازد و می مأیوسش می 

گوید تو هنوز جوانی و فرصت توبه داری، باالخره  رود. به او میشیطان، بیشتر برای گمراه کردن جوانان به کار می  ۀـ به تأخیر انداختن توبه )تسویف(: این حیل2

 توانی توبه کنی.در آینده می

 د. گام کشاندن به سوی گناه: انسان را آهسته به سوی گناه می کشاند تا در این فرآیند تدریجی متوجه زشتی گناه و قبح آن نشوـ گام به3

 نکته:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

های شیطان )برای دور حیله
 از توبه( انسان کردن

 ـ 1

 «ال َتقَنطوا ِمن رحمة اهلل»ناامید کردن از رحمت الهی ✓
 گناه کن، بعد توبه کن✓
 بیت »این درگه ما درگه نومیدی نیست ...«✓

 ـ 2 

 به تأخیرانداختن توبه )تسویف(✓
 تو هنوز جوانی ...✓

 

 ـ3

 سوی گناهگام کشاندن به بهگام✓
 متوجه زشتی و قبح گناه نشود و توبه نکند.انسان تا است فرآیند تدریجی و آهسته این ✓
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 What is the meaning of the following sentence? 

"If people drove more carefully, there would be fewer accidents." 

1) People drive carefully, so there are a few accidents. 

2) People drive carefully, so there aren't any accidents.  

3) People don't drive carefully, so there are a lot of accidents. 

4) People don't drive carefully, so there aren't any accidents. 

 (1202ـ  گرامر ـ   دشوار )   3پاسخ: گزینه    

EDUCATIONAL BOX 

تجزیه و تحلیل شماست، اینکه مفهوم درس دوم دوازدهم طرح شده که هدف آن به چالش کشیدن قدرت  در    2این تست مفهومی از مبحث شرطی نوع   
 اید. اید یا صرفا به صورت فرمولی آن را حفظ کردهشرطی نوع دوم را درک کرده

 چیست؟  زیر  جمله معنی: سوال صورت ترجمه
 ". افتادمی اتفاق کمتری  تصادفات کردند،می  رانندگی بیشتری دقت  با مردم "اگر 

 . دهد می رخ تصادف( تا  چند) تعدادی پس کنند،می رانندگی دقت  با مردم( 1
 . ندارد وجود تصادفی هیچ  پس کنند،می رانندگی دقت  با مردم( 2
 . افتدمی  اتفاق بسیاری تصادفات پس  کنند،نمی رانندگی دقت  با مردم( 3
 . ندارد وجود تصادفی هیچ پس  کنند،نمی رانندگی دقت  با  مردم( 4
 

کند. همانند شرطی نوع اول بازه  شود در مورد احتماالت غیرممکن و ناشدنی صحبت میناممکن و غیرمحتمل هم شناخته می  شرطی نوع دوم که به عنوان شرطی
آیند تا بر ناممکن بودن  گذشته می   به شکل  ،گیرد ولی برخالف شرطی نوع اول، افعال در جمله شرط و جواب شرط در شرطی نوع دومزمانی حال تا آینده را در برمی

 داللت کنند. آن 
If + past simple, would + infinitive. 
Would + infinitive + if + past simple 

 چند نکته مهم:  

 کرد.   هم استفاده  might یا couldاز  wouldدر جواب شرط به جای توان شرطی نوع دوم میدر  •

در انگلیسی   wasکنیم. هرچند که استفاده از  استفاده می  wereهم برای فاعل مفرد و هم جمع از    در قسمت جمله شرط )نه جواب شرط( در شرطی نوع دوم   •
 رایج است.  مفرد شخص غیررسمی برای فاعل اول شخص و سوم

 ه این کار نیست. ولی اگر جواب شرط ابتدا بیاید نیازی ب ،( از جواب شرط جدا شودcommaدقت کنید اگر جمله شرط ابتدا بیاید، باید با یک ویرگول ) •

و هسته است. در حالی که )چون جواب شرط جمله اصلی    !!!کنیم نه جمله شرطهای تاییدی از جواب شرط استفاده میبرای سوالی کردن یا ساختن پرسش •
 جواب شرط حذف کنیم.( توانیم این جمله را بدون لطمه به اش ناقص است و می، جمله وابسته است که بدون حضور جواب شرط معنی جمله شرط

( داده است.و تصادفات زیادی رخ    نکردند. )که با دقت رانندگی  دادمی   رخ  کمتری  تصادفات کردند،می  رانندگی  بیشتری   دقت  با  مردم  اگر مفهوم این تست:  معنی و  
 قرار دارد.  3ن مفهوم این تست در گزینه  شود که واقعیت ندارد و صرفا یک حالت خیالی و غیرواقعی است. بهتریپس در این تست حالتی بررسی می

 An online writing course might be fun, but it won't necessarily be ----------- cake; it's essential to know that you may 

be required to read and write a great deal to keep up with the teacher's assignments. 

1) a bag of           2) a loaf of  3) a piece of  4) a bar of 

 ( 1101 ـ گرامر ـ   متوسط)  3پاسخ: گزینه    

EDUCATIONAL BOX   

 را زد.  3شود گزینه با دیدن واژه کیک به راحتی می طوالنی ولی جوابی به شدت راحت دارد.تست ظاهری 
 سوال:  صورتترجمه 

 معلم  تکالیف  با  شدن  همگام  برای  است   ممکن  که  است   ضروری  نکته  این  دانستن.  نیست   آسان  لزوما  اما  باشد،  کننده  سرگرم  است   ممکن  آنالین  آموزشی  دوره  یک
 . باشید  داشته  نیاز  زیادی مطالب  نوشتن و خواندن به

به راحتی  را ندانید که تاثیری هم در حل این تست ندارد. این عبارت به معنای کار راحت و آسان است، تقریبا معادل عبارت "   a piece of cakeشاید معنای عبارت  
 " در فارسی خودمان. آب خوردن

  ----------- poor people suffer from hunger and poverty, which cause some serious crimes. 

1) Hundered of millions of 2) Hundereds of millions of 
3) Hundered of million of 4) Hundereds of million of  
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 ( 1101 ـ گرامر ـ   متوسط)   2پاسخ: گزینه 

EDUCATIONAL BOX 
همراه بوده و همیشه به شکل ترکیبات جمع مورد استفاده قرار    (plural noun)  با اسم جمع  billions ofو    hundreds of  ،thousands of  ،millions ofترکیبات  

 .( شوند بسته جمع باید همگی هم باز  بیایند، هم سر  پشت  سوال، این مثل اگر  حتی)  گیرند.می
 را نداریم. ها شود و اجازه جمع بستن آنقرار بگیرند که خود در حکم یک عدد واحد محسوب می two hundred ofمگر اینکه همراه اعداد مثل 

 : سوال صورت ترجمه
 . شوند می« وخیم خطرناک،  سنگین، مهم، جدی،» جرایم برخی باعث  که  برند،می رنج فقر  و گرسنگی  از  فقیر، افراد یا  مردم( از  نفر )  میلیون صدها

 In the last few weeks, ----------- teachers all around the country protested and demanded their fair and absolute rights, 

that is, an increase in their salary and social value. 

1) a couple of 2) a pair of 3) a host of 4) a kind of

 (1202 ـ واژگان ـ دشوار )  3پاسخ: گزینه   

و    ماهیانه  معلمان در سراسر کشور دست به اعتراض زدند و خواستار حقوق عادالنه و مطلق خود یعنی افزایش حقوق  انبوهی از در چند هفته اخیر  :  ترجمه

 شدند.   خود  ارزش اجتماعی

EDUCATIONAL BOX 

شاید این ترکیب برای اکثر شما ناآشنا باشد، ولی اگر کتاب درسی را به دقت خوانده باشید، دیگر غریبه نخواهید بود 
 کتاب درسی دوازدهم در قالب جمله زیر از این ترکیب زیبا استفاده کرده است:   67صفحه 

Online dictionaries offer immediate, direct access through large databases to a word’s spelling and meanings, plus a host of information, 
including its spellings, pronunciation, and origin, etc. 

 دهد. تعداد کثیری" از می انبوهی از" و "رود و معنی "این عبارت هم با اسامی قابل شمارش و هم غیرقابل شمارش به کار می

یک جفت از، تعداد کمی از(  1

 یک جفت از (  2

 تعداد انبوهی از (  3

نوعی از (  4

 Fortunately, nowadays, ----------- vaccination, the death rate of COVID-19 has been decreased. 

1) by means of 2) despite 3) in relation to 4) in comparison to

 ( 1101 ـ واژگان ـ متوسط)  1پاسخ: گزینه   

 . است  یافته  کاهش  19-کووید  از  ناشی  میر  و  مرگ  میزان  واکسیناسیون،  از  استفاده  با  امروزه  خوشبختانهترجمه:  

 ، با استفاده از به وسیله(  1

 رغمعلی(  2

 در رابطه با (  3

 در قیاس با(  4

 People looking for a bit more challenge in their workout routine can go for a ----------- if their physician has approved 

this increased level of exercise. 

1) trip 2) party 3) rest 4) jog

 ( 1102 ـ واژگان ـ متوسط)   4پاسخ: گزینه 
 

  ، است   کرده  تاییدرا    تمرین  از   یافته  افزایش  سطح  این  هاآن  پزشک  که   صورتی   در  هستند،  خود  تمرینی  برنامه  در   بیشتر  چالش  کمی   دنبال  به   که  افرادیترجمه:  
. بپردازند  آرام  دویدن  به  توانندمی
   مسافرت(  1
 پارتی، جشن (  2
 استراحت (  3
 دویدن  آهسته  نوعی دویدن،  (  4
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 Besides the advantages of virtual classes, some bad results also have been developed. Teenagers have turned into -----

--- that are just watching TV programs. 

1) couch potatoes 2) devils 3) smart creatures  4) strong athletes   

 (1102 ـ واژگان ـ آسان)  1پاسخ: گزینه  

 د. ان شده  تلوزیونی  هایخورههای تلویزیونی تبدیل به  . نوجوانان فقط با تماشای برنامهاندشده های مجازی، نتایج بدی نیز ایجاد  مزایای کالس  سوایترجمه:  

   (.معادل رایج و دقیقی در فارسی ندارد  couch potato)عبارت    تلوزیونی  هایخوره(  1

 شیاطین (  2

 هوشمند   مخلوقات(  3

 ورزشکاران قوی (  4
 

The whale is the largest mammal in the world. Since the whale is shaped like a fish, why is it still (68) ----------- a mammal? 

The fact is that the whale did live on (69) ----------- a very long time ago; however, the whale gradually became structured like a 

fish during thousands of years of living in the water. Although the whale resembles the fish externally, it still retains the 

characteristics of a mammal. One significant difference between a whale and a fish is that the baby whale (70) ----------- alive. It 

doesn't hatch from an egg. (71) ------------, the baby whale is fed on its mother's milk like other mammals. Unlike other sea 

creatures, the whale is a warm-blooded animal. It keeps itself warm in the cold water with a layer of blubber. Fishes breathe (72) 

------------ their gills; however, whales have lungs instead of gills. 
 

 ترجمه متن کلوز: 

  نهنگ  که  است  این  واقعیت  شود؟می  محسوب  پستاندار  یک  هنوز  چرا  ،است  ماهی  شبیه  نهنگ  شکل  که  آنجایی  از.  است  جهاندر    پستاندار  بزرگترین  نهنگ

  اگرچه .  کرد  پیدا  ماهی  یک  به  شبیه  ساختاری  تدریج  به  نهنگ  آب،  در  زندگی  سال  هزاران  طول  در  حال،  این  با.  کردمی  زندگی  خشکی  بر روی  پیش  وقت  خیلی

 به  زنده  نهنگ  بچه  که   است  این  ماهی   و  نهنگ  بین   قابل توجه  تفاوت  یک.  دارد  را  پستاندار  یک  هایویژگی  همچنان  اما  است،  ماهی  شبیه  ظاهری  نظر  از  نهنگ

 دریایی،  موجودات  دیگر  برخالف.  شودمی  تغذیه  شمادر   شیر  از  پستانداران  سایر  ماننده  نهنگ  بچه  عالوه،به  .  آیدنمی  بیرون  تخم  از  )بچه نهنگ(  .آیدمی  دنیا

  دست  به  ماهی  روغن  آن  از  که  دریایی  پستانداران  دیگر  و  نهنگ  پیه  یا  روغن  نوعی)  چربی  از  ایالیه  با  سرد  آب  در  را  خود.  است  گرم  خون  حیوان  یک  نهنگ

  های خود آبشش   طریق  از  ها(های مختلف ماهی)منظور گونه  هاماهی.  داردمی  نگه  گرم(  دریایی  پستانداران  سایر  و(  baleine=    نهنگ  وال،)  بالن  چربی  آید،می

 . دارند  ریه  آبشش  جای  به  هانهنگ  اما.  کشندمی  نفس

 1) compared            2) concluded           3) combined            4) considered 

 (       متوسط)     4پاسخ: گزینه  

 آید ، به حساب میشودمی  محسوب(  4           شودمی  ترکیب(  3          شودمی  گرفته   نتیجه(  2           شودمی  مقایسه(  1

 1) the earth                   2) land                     3) ground                 4) floor  

 (       متوسط)     2پاسخ: گزینه  

 ، طبقه( کفِ زمین4                  ، خاک، زمین( کفِ زمین3 ( خشکی                          2 ( کرۀ زمین                  1

 1) born                    2) was born             3) is born                 4) bears   

 (       متوسط)     3پاسخ: گزینه  

 (2با توجه به اینکه جمله به صورت یک گزارۀ کلی بیان شده، زمان جمله باید مضارع باشد. )رد گزینه  

 (4و    1های  توجه به اینکه جمله فاقد فاعل است، باید از ساختار مجهول استفاده کرد. )رد گزینهبا  

 1) Furthermore       2) Although             3) Actually              4) Generally 

 (    متوسط)    1پاسخ: گزینه  

 ، در کل کلی  طور  به(  4                  ، در واقعحقیقت  در (  3                           ، هر چنداگرچه(  2                 این  بر  عالوه(  1

 جای   این  دارای   جمله  که  این  دلیل  به.  است   هاماهی  مثل  دیگر   دریایی  جانوران  و  نهنگ  بین  هایتفاوت  ،71  شماره  خالی  جای  پیرامون  جمله  چند  محتوای  و  موضوع
 انتخاب  بهترین   Furthermore  و  In addition  و  Besides  و  Additionally  و  Also  مانند   کلماتی   آید،می   میان  به   دیگر   مورد  یک  از   بعد  که  است   تفاوت   موارد   از   یکی  خالی

 . هستند
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 1) from                   2) among                 3) through                4) about  

 (     آسان)    3پاسخ: گزینه  

 ( درباره 4                     ، توسط( از طریق3 ( در میان                        2( از                              1  

 For centuries, human beings have speculated about causes of diseases. They first thought disease was due to disturbances or 

imbalances of body fluids, activities of devils or evil spirits, or irregular living. These beliefs were mainly based mainly on 

superstition and tradition. The true nature of the disease was understood only after the beginning of scientific experimentations. 

The first steps in this scientific revolution were taken in Holland, with the invention of the compound microscope by Zacharias 

Janssen in 1590 and the later discovery of bacteria by Anton van Leeuwenhoek in 1677. Unfortunately, Leeuwenhoek’s discovery 

remained a curiosity until 1760, when Marcus Anton von Plenciz, an Austrian physician, first proposed that a specific organism 

is associated with each disease; these organisms can reproduce outside the body. Also, they may be carried from one place to 

another by the air. Plenciz’s theory was far ahead of its time and was not proved until the second half of the nineteenth century. 

About 1870, Louis Pasteur demonstrated that specific microbes indeed caused specific diseases. This concept of specific 

causation is the cornerstone of modern medicine. 

 ترجمه متن اول: 
بدن،    سیاالت  هایناهماهنگیکه بیماری به دلیل اختالالت یا    کردندها در ابتدا فکر می. آناندزنی کردهگمانهها  ها در مورد علل بیماریها، انسانقرن  برای

های  از آزمایشهای شیاطین یا ارواح شیطانی یا زندگی نامنظم است. این باورها عمدتاً مبتنی بر خرافات و سنت بود. ماهیت واقعی بیماری تنها پس از آغفعالیت
 شد.   فهمیدهعلمی  

  ها ، و بعدها کشف باکتری1590در سال    Zacharias Janssenاولین گام ها در این انقالب علمی در هلند برداشته شد، با اختراع میکروسکوپ مرکب توسط  
س  ، مارکو 1760در حد یک کنجکاوی باقی ماند. تا اینکه در سال    Leeuwenhoek. متاسفانه، کشف  1677در سال    Anton van Leeuwenhoekتوسط  

قادر به   هاارگانیسم ؛ این  شوده یک بیماری میمنجر ب  یک ارگانیسم خاصکه    این موضوع را مطرح کردآنتون فون پلنسیز، یک پزشک اتریشی، برای اولین بار  
از زمان خود بود و تا نیمه    ها ممکن است از جایی به مکان دیگر توسط هوا حمل شوند. نظریه پلنسیز بسیار جلوتر در خارج از بدن هستند. همچنین آن  تکثیر

 دوم قرن نوزدهم به اثبات نرسید. 
  اساس . این مفهوم از علیت خاص،  شدندهای خاص میباعث بیماری  در حقیقتهای خاص  ، لویی پاستور اثبات کرد که میکروب1870در حدود سال  
 . پزشکی مدرن است

 What does the passage mainly discuss? 

1) Superstitions and traditions people believe in  

2) Discovery of bacteria 

3) The evolution of medical science over time 

4) Biography of Zacharias Janssen 

 (     آسان)    3پاسخ: گزینه  

 ؟پردازدبه چه چیزی می   عمدتااین متن  .  73
 ها اعتقاد دارند هایی که مردم به آن( خرافات و سنت1
 ها ( کشف باکتری2
 ( تکامل علم پزشکی در گذر زمان 3
 Zacharias Janssen( زندگی نامۀ  4

 .  است  آمده  میان به سخن مدرن دوران تا قدیم از   پزشکی  علم تکامل از  پس شد؛ اثبات مدرن پزشکی اساس که  رسیدند جایی به سر  آخر  متن، توضیحات

 Which of the following statements is TRUE according to the passage? 

1) Discovery of bacteria took place in 1590. 

2) In the past, people had some beliefs about diseases which were not based on scientific knowledge. 

3) Invention of compound microscope was the only step of scientific revolution. 

4) Plenciz’s theory was confirmed at his time. 

 (      متوسط)     2پاسخ: گزینه  

 های زیر طبق متن درست است؟کدام یک از گزاره.  74
 رخ داد.   1590در سال    ها( کشف باکتری1
 . نبودند  بر پایه علمها عقایدی داشتند که  درمورد بیماری( در گذشته، مردم  2
 ( اختراع میکروسکوپ مرکب تنها گام انقالب علمی بود. 3
 شد.   تصدیق  ( تئوری پلنسیز در زمان خود4
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 The word “demonstrate” in paragraph 3 is closest in meaning to -----------. 

1) prove                      2) claim                     3) predict                       4) divide 

 (     دشوار)     1پاسخ: گزینه  

 . --------بسیار شبیه است به    از نظر معنی  3در پاراگراف    ”demonstrate“  واژه.  75

 ثابت کردن(  1

 ادعا کردن (  2

 پیشبینی (  3

 ، تفکیک کردنبندی کردنتقسیم(  4

 The passage would most probably continue with a discussion of -----------. 

1) the theory Louis Pasteur demonstrated 

2) modern medicine and its improvements 

3) other claims and opinions about organisms 

4) the causation of different diseases  

 (     دشوار)  2پاسخ: گزینه   

 ادامه خواهد یافت.   --------- متن احتماالً با بحث در مورد  .  76

 ای که لوییز پاستور اثبات کرد ( نظریه1

 های آن ( پزشکی مدرن و پیشرفت2

 هاو نظرات در مورد ارگانیسم( سایر ادعاها  3

 های مختلف بیماری( علیت  4

Before an earthquake happens, two pieces of rock along the sides of one of the big cracks in the earth’s crust start to rub 

together very slowly. That is when it may be possible to tell where and when the earthquake will happen. 

Scientists think that animals, for example, snakes and some fishes, can hear the noises of rocks rubbing together. They can 

feel the first shaking of the earth’s crust. Now geologists are looking for new ways to tell us if an earthquake is coming. They use 

specialized instruments in Japan, USA, and New Zealand to discover whether the crack in the earth’s crust underneath these 

countries is rubbing together dangerously or not. They can test the gases in the water under the ground; some gases can tell us 

that an earthquake is coming. 

Perhaps one day, it will be possible to know where and when exactly an earthquake will happen. So it will help to save many 

people’s lives. 

 ترجمه متن دوم: 

کنند. این زمانی است  می   با یکدیگر  آرامی شروع به ساییدگی  بسیارپوسته زمین  در  های بزرگ  یکی از شکاف   امتدادقبل از وقوع زلزله، دو تکه سنگ در 

 د. اافتخواهد  که شاید بتوان گفت که زلزله کجا و چه زمانی اتفاق  

بشنوند. اعتقاد بر  را  شوند  می  ساییده  هم  به  که  هایی  سنگ  توانند صداهایها، میکه حیوانات، به عنوان مثال مارها و برخی از ماهی  معتقدنددانشمندان  

ای  های جدیدی هستند تا به ما اطالع دهند که آیا زلزله شناسان به دنبال راهتوانند اولین لرزش پوسته زمین را احساس کنند. اکنون زمینمی  هاآناین است که  

پوسته زمین در زیر این    موجود در  کنند تا دریابند که آیا شکافدر ژاپن، آمریکا و نیوزیلند استفاده می  تخصص یافتهها از ابزارهای  در راه است یا خیر. آن

توانند به ما بگویند  برخی از گازها می؛  توانند گازهای موجود در آب زیر زمین را آزمایش کنندها میشود یا خیر. آنکشورها به طور خطرناکی به هم ساییده می

 در راه است.   که یک زلزله

کمک خواهد    . در نتیجه به نجات جان بسیاری از مردمداد  خواهد  رخ  زمانی  چه  و   کجا  دقیقاً  زلزله  یک  بفهمیم  که  باشد  محتمل  و  ممکن(  ی) روز  یک  شاید

 .کرد

 We can understand from the passage that -----------. 

1) geologists are working on places where earthquakes are rare 

2) the crust is thicker underneath countries such as New Zealand 

3) earthquakes occur very much in the USA 

4) scientists are trying to predict earthquakes in three countries  
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 (      متوسط)     3پاسخ: گزینه  

 . --------توان برداشت نمود که  از متن می.  77

 .کنندمی  کار  است،  نادر  هاآن  در  زلزله  که  هاییمکان  روی  بر  شناسان  زمین(  1

 . است  ترضخیم  نیوزلند  مانند  کشورهایی  زیر  در  زمین  پوسته(  2

 . افتدمی  اتفاق  وفور  به  آمریکا  محتدۀ  ایاالت  در  زلزله(  3

 . هستند  کشور  سه  در  هازلزله  بینی  پیش  برای  تالش  حال  در  دانشمندان(  4

 The result of researchers’ experiments will be -----------. 

1) a decrease in the number of earthquakes in the world 

2) finding animals that can help human beings predict earthquakes  

3) improvement of the scientific method of investigation 

4) reduction of the number of people who die or get injured during an earthquake 

 ( متوسط)     4پاسخ: گزینه  

 خواهد بود.   --------نتیجۀ آزمایشات محققان  .  78

 جهان   در  هازلزله  تعداد  ( کاهش1

 کنند  کمک  اشخاص  به  هازلزله  بینی  پیش  در  توانندمی  که  حیواناتی  کردن  ( پیدا2

 تحقیق  علمی  روش  بهبود (3

 شوند می  زخمی  یا  کنندمی  فوت  زلزله  یک  طول  در  که  افرادی  تعداد  کاهش(  4

 The word “They” in paragraph 2 refers to which of the following?   

1) Scientists                   2) Noises                     3) Rocks                  4) Animals  

 (      متوسط)     4پاسخ: گزینه  

 ؟ کنداشاره میدام یک  به ک  2در پاراگراف    ”They“واژه  .  79

 دانشمندان(  1

 صداها (  2

 ها سنگ(  3

 حیوانات (  4

 Which of the following best describes the author’s attitude towards future? 

1) Uncertain                  2) Anxious                        3) Optimistic           4) Surprised 

 (     دشوار)     3پاسخ: گزینه  

 کند؟توصیف می  آیندهنویسنده را نسبت به    بهترین شکل نگرشکدام یک از موارد زیر به  .  80

 ، نامطمئن مردد(  1

   نگران(  2

 خوشبین (  3

 متعجب(  4
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 دهد؟ کدام گزینه توصیف درستی از عنصری خاص، بر اساس عبارت زیر ارائه می 

شوند که باعث ایجاد عوارض و یا بیماری میو مورد نیاز و گاهی به عنوان عنصر سمی محسوب می صر، گاهی در بدن به عنوان عنصر اساسیاین عن»

 .« ردندگ 

 شود.استخراج می در بافق یزد  معدن چغارت هنجاری مثبت ازعنصری که به دلیل بی (1
 تواند در هم ایستایی این عنصر در بدن انسان، نقش داشته باشد. می پاراتیروئیدی  هورمون (2
 کند.رشد گیاهان رامحدود  تواندمی آن  کمبودو  اغلب برای گیاهان غیرقابل دسترس است عنصری که  (3
 شود.ایکس استفاده می برداری توسط پرتو محافظ در هنگام عکسهای در تهیه لباسعنصری که از آن  (4

   (1105 ـمفهومی  ـ متوسط)      4گزینه   : پاسخ 

 به  گاهی  و  نیاز  مورد  و  اساسی  عنصر  عنوان  به  بدن  در  گاهی  عناصر،  این  .شوندمی  یافت  کم  بسیار  مقدار  به  زنده  موجودات  بدن  و  زمین  پوسته  در  جزئی،  عناصر

  جمله   از...  و   کادمیم  سرب، روی،  طال،  مس،  عناصر  شده  ارائه جدول  طبق.  گردندمی بیماری  یا  و عوارض  ایجاد باعث  که  شوند می  محسوب  سمی عنصر عنوان

 . هستند  جزئی  عناصر
 غلظت در پوسته  اهمیت در بدن  بندی عناصر طبقه  عناصر 

 درصد  1بیشتر از  اساسی  اصلی  اکسیژن، آهن، کلسیم، سدیم، پتاسیم و منیزیم 
 درصد  1/0تا  1بین  اساسی  فرعی منگنز و فسفر 

 درصد  1/0کمتر از  سمی - اساسی  جزئی مس، طال، روی، سرب، کادمیم و ...

 ها: بررسی گزینه 

 آهن از عناصر اصلی است.   .شودمعدن چغارت در بافق یزد استخراج می، عنصر آهن از  2(: طبق اطالعات فصل  1گزینه )

 کلسیم از عناصر اصلی است.   .در بدن انسان، نقش داشته باشدکلسیم    تواند در هم ایستایی عنصرهورمون پاراتیروئیدی می(:  2گزینه )

 صر فرعی است. فسفر از عنا  .محدود کند  تواند رشد گیاهان رااغلب برای گیاهان غیرقابل دسترس است و کمبود آن می  فسفر  عنصر(:  3گزینه )

 سرب از عناصر جزئی است.   .شود برداری توسط پرتو ایکس استفاده میهای محافظ در هنگام عکسدر تهیه لباس(: از عنصر سرب  4گزینه )

 
کدام گزینه در رابطه با  ، در سطح زمین پخش شد.Bتن عنصر    5500و حدود    Aمیلیون تن عنصر    2، حدود  1991طی فوران آتشفشان پیناتوبو در سال   

 این دو عنصر صحیح است؟

 تواند سبب اختالل در سیستم ایمنی شود. می Bهمانند عنصر  Aالف( افزایش عنصر 

 . زنجیره غذایی شوددر  Bعنصر ث افزایش غلظت باع تواند در مواردی می Aب( عنصر 

 است. در ژاپن، سوئد، عراق و ایاالت متحده مشاهده شده،  Bج( مسمومیت با متیل عنصر 

 ها شود.در بدن، ممکن است سبب تغییر شکل استخوان Aو کاهش عنصر  Bد( افزایش عنصر 

 ( ج و د4 ( ب و د 3 ( ب و ج 2 الف و د (1

    (1105 ـمفهومی ـ  متوسط)      3گزینه   : پاسخ 

هوایی کرۀ    و آب شرایط و شد خارج میالدی،1991 سال در پیناتوبو فعال آتشفشان از اکسیدگوگرددی  تن میلیون 20و ماگما تن  میلیارد 10 روز، دو طی  در

  سطح   در  را(  Bعنصر)  کادمیم  تن  5500  و  مس  تن  میلیون  1  ،( Aعنصر)  روی  تن  میلیون  2تنهایی  به  رویداد  این.  داد  قرار  تأثیر  تحت  سال  سه  طی  در  زمین را

 . کرد  پخش  زمین

  بررسی موارد:  

  و   خونیکم  باعث  تواندمی  روی  مقدار  زیادی!  آن  افزایش  نه  است  بدن  در  روی  کمبود  عوارض  از  بدن،  ایمنی   سیستم   در  اختالل   و  قد  کوتاهی.  نادرست:  )الف(

 .  ندارد  بدن  ایمنی  سیستم  بر  تاثیری  مستقیما  کادمیم  عنصر.  شود  مرگ  حتی

  غلظت   افزایش  باعث  تواندمی  مزارع  در  شود،می  تولید  روی  معدن  سنگ  از  که  روی  کودهای   از  استفاده.  است  همراه  روی  عنصر   با  همیشه  کادمیم.  درست:  )ب(

 .  شود  غذایی  زنجیره  و  گیاهان  در  کادمیم

 .  است  شده  مشاهده  متحده  ایالت  و   عراق  سوئد،  ژاپن،  در  !(  کادمیم  نه)  جیوه  متیل  به  مسمومیت.  نادرست:  )ج(

  برنج   مزارع  و  رودخانه  وارد  سرب،  و  روی  معدن  یک  از  کادمیم  از  سرشار  معدنی  هایآب  که  شد  مشخص  زمانی  از  سالمتی  بر  کادمیم  منفی  تأثیر.  درست:  )د(

  در  بعدها.  شودمی  مسن  زنان  در  استخوان  نرمی  و  شکل  تغییر  باعث  بیماری،  این.  ایتای شد  ایتای  بیماری  شیوع  باعث  مدتی  از  پس  و  گردید  ژاپن  در  ایمنطقه

 . شود  هااستخوان  شکل  تغییر  سبب  تواندمی  کادمیم،  عنصر  همان  یا  B  عنصر  افزایش  پس.  داد  رخ  نیز  کلیوی  هایآسیب  منطقه،  این  مردم

عنصر   کمبود پس. شود مرگ حتی و خونیکم باعث تواندمی روی مقدار زیادی. است بدن ایمنی سیستم در اختالل و قد کوتاهی شامل روی، کمبود عوارض

A   شود  آن  شکل  تغییر  سبب  تواندمی  و  گذاردمی  تاثیر  استخوان  روی  نیز . 
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 کدام گزینه پیامد مستقیم عبارت زیر است؟ 

 .« دنکنبرابر مقدار معمول فلوراید را وارد بدن می  8تا  2 د، حدودنفلوراید باشهنجاری مثبت های طبیعی، دارای بیدر صورتی که آب»

 شود. تخریب می بافت مینای دندان (1
 دهد.رخ می   هاخشکی استخوان و غضروف (2
 .ها همچنان در برابر پوسیدگی مقاوم هستنددندان (3
 . بردزیبایی دندان را از بین میس، فلورسی ناپذیر   بازگشت ۀعارض ( 4

 ( 1105 –خط به خط  - متوسط)      3گزینه   : پاسخ 

.  کند  می  برابر مقدار معمول فلوراید را وارد بدن  8تا    2هنجاری مثبت فلوراید باشد، حدود    های طبیعی، دارای بی  در صورتی که آب
پیامد  مستقیم 
این حالت،    در        ←

                                                                                                                                                                                                                          .ان در برابر پوسیدگی مقاوم هستندها همچندندان

ناپذیر  ای بازگشتگویند که عارضهبرد. به این عارضه، فلورسیس دندانی میزیبایی دندان را از بین میای پوشیده شوند که  های تیرهبا لکه  ممکن استتنها  

   .شوداست و براثر تخریب بافت مینای دندان ایجاد می

 فلورسیس دندانی بر اثر تخریب بافت مینای دندان ایجاد شود پس قطعی و مستقیم نیست.  ممکن است: دقت شود  (1)گزینه  

 .دهدها رخ میرسد، خشکی استخوان و غضروفبرابر حد مجاز می 40تا    20 یابد و بهکه مصرف فلوراید بسیار افزایش می  هنگامی:  (2)  گزینه

 برابر شدن فلوراید در بدن است.   8تا    2: درست است این عبارت پیامد مستقیم  (3)گزینه  

 ، زیبایی دندان را از بین ببرد. این پیامد غیر قطعی است. های تیرهفلورسیس دندانی با لکه  ممکن است: دقت شود  (4)گزینه  

 
 کند؟ کامل می نادرستچند مورد عبارت زیر را به طور  

 شود.« می......سمی موجود در آن ..........  ....است که عنصر............... از نوع ...................یک کانی سمی و .......»

 نیز یافت   در پیریت –سولفیدی  –غیرسیلیکاتی  –رالگار  الف(

 با آب آلوده وارد بدن    –اکسیدی  –غیرسیلیکاتی  -رالگار ب(

 بیماری دیابت را سبب   –سولفیدی  –سیلیکاتی  –اورپیمان  ج(

 غیرضروری محسوب  –اکسیدی  –غیرسیلیکاتی  –اورپیمان  د(

1) 1 2 )2 3 )3 4 )4   

  (1105ـ  مفهومیـ  متوسط)    3گزینه   : پاسخ 

اطالعات فصل   به دو گروه سیلیکاتکانی،  2طبق  براساس ترکیب شیمیایی  بندی  ها ردهغیرسیلیکات  وها  ها، 

دهند و در ترکیب  میزمین را تشکیل    از پوسته  درصد  90بیش از    هایی هستندکهها، کانیسیلیکاتد.  شون می

Sioشیمیایی خود، بنیان سیلیکاتی های آذرین، رسوبی و یا دگرگونی  سیلیکاتی در سنگهای  دارند. کانی 44−

 .  شوندیافت می

عنصر سمی موجود در آن   یک کانی سمی، غیر سیلیکاتی، و سولفیدی است.   AsSرالگار با فرمول    .)الف(: درست

 توان در پیریت مشاهده کرد. یعنی آرسنیک را می

شوند و عناصر موجود  دارای آرسنیک مانند پیریت، در معرض هوازدگی، اکسیده یا حل میهای  ها و کانیسنگ

 .گرددشود و باعث ایجاد بیماری میدر آنها وارد منابع آب و سپس وارد بدن موجودات زنده می 

ان و  از زمین به گیاهآرسنیک  مسیر انتقال  . مهمترین  ار از نوع سولفیدی است نه اکسیدی. رالگ (: نادرستب)

 . این عنصر است  جانوران و انسان، از راه آب آلوده به

  االیب وقتی مقادیر، غیر سیلیکاتی، و سولفیدی است.  یک کانی سمی  3S2As. اورپیمان با فرمول  درست: نا(ج)

های متعددی مانند    شود، عوارض و بیماریوارد بدن انسان می، یعنی آرسنیک  سمی موجود در اورپیمانعنصر

 .کندشدن کف دست و پا، دیابت و سرطان پوست را ایجاد می  و شاخی شدن  های پوستی، سختلکهایجاد  

. اورپیمان از نوع سولفیدی است نه اکسیدی. آرسنیک سمی است و از دسته عناصر جزئی محسوب  رست: ناد(د)

 شود. می
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دهند. این سه محدوده به ترتیب ر زمین زاد به بدن انسان را نشان میسه محدودۀ مشخص شده در نمودار زیر، عملکرد بدن در مقابل میزان جذب عناص 
 های زیر انطباق بیشتری دارد؟ با کدام یک از گزینه

 گواتر  - فلورسیس - ( ایتای ایتای1
 ایتای ایتای   -افزایش تراکم استخوان -( کم خونی 2
 میناماتا   -فلورسیس  -( کوتاهی قد 3
 کی غضروفخش  -افزایش تراکم استخوان -( گواتر 4
 
 

 
 

 (1105 ـخط به خط ـ  متوسط)    4گزینه   : پاسخ 

اثر افزایش ورود    بر  فلورسیس  (B)  -  ×افزایش ورود کادمیم به بدن  اثر  بر  ایتای ایتای(A) :  1گزینه  

 × بر اثر کمبود ید در بدن    گواتر(C)   -×فلوئور به بدن  

ورود    بر اثر  افزایش تراکم استخوان(  B)  -×براثر افزایش مقدار روی در بدن    خونیکم(A) :  2گزینه  

 ✓بر اثر افزایش ورود کادمیم به بدن    ایتای ایتای( C)  -✓مقدار متناسب کلسیم به بدن  

 ✓بر اثر افزایش ورود جیوه به بدن  میناماتا  (C)  -×بر اثر افزایش ورود فلوئور به بدن  فلورسیس( B)  -✓بر اثر کمبود روی در بدن   کوتاهی قد  (A):  3گزینه  

بر اثر افزایش    خشکی غضروف(  C)  -✓بر اثر مقدار متناسب ورود کلسیم یه بدن    افزایش تراکم استخوان(  B)  -✓بر اثر کمبود ید در بدن    گواتر  (A):  4گزینه  

 ✓ورود فلوئور به بدن

 
 باشد؟تعریف مناسب عنصر سلنیم میکدام  

 شود.اساسی است که مستقیما از طریق نوشیدن آب وارد بدن می ( یک عنصر1
 در درمان سرطان موثراند.Lio2هایی مثل نصر، با از بین بردن سوپراکسیدهای حاوی این ع( آنزیم2

Sسهند که در خاک آن بنیان ( احتمال دیده شدن این عنصر در گیاهان مجاور کوه 3  وجود دارد، بسیار زیاد است.  2−
 .های آب گرم و همچنین حین ملقمه کردن طال مشاهده کردتوان همراه با جیوه در چشمه( این عنصر را می4

 (1105  ـ خط به خطـ  متوسط)     3گزینه   : پاسخ 

های  های آتشفشانی و خاکهای آب گرم، سنگو نقره، چشمه   الهای سولفیدی و به خصوص در معادن ط است که در کانی  سرطان   اساسی ضدسلنیم، یک عنصر  

برخی عناصر به خصوص    .شود. بنابراین، منشأ اصلی سلنیم از خاک و مسیر ورود آن به بدن انسان، از طریق گیاهان استحاصل از آنها به مقدار زیاد یافت می 

کنند. به همین دلیل این عنصر، اهمیت زیادی در  بین بردن سوپراکسیدها، از وقوع سرطان پیشگیری می  های حاوی این عنصر، با ازیق آنزیمسلنیم، از طر

  د.شوسرطان شناخته می  مت انسان دارد و به عنوان ماده ضدالس

   !(نه آب).  : منشا اصلی گیاه است(1)گزینه  

 ( !نه در درمان آن )به سرطان موثر است    الگیری از ابتسرطان است و در پیش: این ماده ضد  (2)گزینه  

  د.شوها یافت میهای حاصل از آنهای آتشفشانی و خاکو سنگ(   𝑆−2دارای بنیان)های سولفیدی  : این عنصر در کانی(3)گزینه   

 .شوداما در ملقمه کاری از سلنیم استفاده نمی.  دهای آب گرم مشاهده کره در چشمهتوان همانند جیو: این عنصر را می(4)گزینه  

 

 بیان شده است؟ نادرستیبه  «عناصر سمی موجود در پوسته زمین و بدن موجودات زنده»کدام گزینه در مورد  
 های سفید شود. عملکرد گلبولتواند باعث اختالل در شود همانند کمبود عنصر روی مینوعی عنصر سمی که در ملقمه کردن طال باعث آلودگی می (1

 .شود در جنوب شرقی سوئد نسبت به سایر مناطق این کشور بیشترین مقدار را داردهای سولفیدی یافت می ( نوعی عنصر سمی که همانند سلنیم در کانی2

 . اند وارد بدن انسان شودتوشود از طریق آب و گیاهان خوراکی میهای آتشفشانی یافت می( نوعی عنصر سمی که همانند روی در سنگ3

 های رالگار و اورپیمان وجود دارد. ( نوعی عنصر سمی که همانند فلوئور برای آزاد شدن وابسته به سوزاندن زغال سنگ است، در کانی4

 (1105 –مفهومی  - متوسط)     3گزینه   : پاسخ 

 . است  …  و  کادمیم  سرب،  روی،  طال،  مس،  مثل  جزئی  عناصر  از  تعبیری  زنده  موجودات  بدن  و  زمین  پوسته  در  موجود  سمی  عناصر

  های گلبول  عملکرد  در  اختالل  باعث  تواندمی  روی  عنصر  کمبود  همانند(  جیوه  یعنی )  شودمی  آلودگی  باعث  طال  کردن   ملقمه  در   که   سمی  عنصر  نوعی:  (1)  گزینه

  و   گوارش  عصبی،  هایدستگاه  به  رساندن  آسیب  باعث  پوست،  و(  غذا  و   آب)  دهان  طریق  از  جیوه،  معرض  در  مدت  دراز  قرارگیری  زیرا  است  درست  .شود  سفید

 . است  بدن  ایمنی  سیستم  در  اختالل  و  قد  کوتاهی  روی،  کمبود  عوارض  از  همچنین  و.  شودمی  ایمنی
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  آتشفشانی   هایسنگ  گرم،  آب  هایچشمه  نقره،  و  طال  معادن  در  خصوص  به  و  سولفیدی  هایکانی  در   که  است  ضدسرطان  اساسی  عنصر  یک  سلنیم، :  (2)  گزینه

 نقشه .  شودمی  یافت  سولفیدی  هایکانسنگ  در  که   زاستسرطان  و  سمی  عنصری  هم  کادمیم  همچنین   و  شودمی  یافت   زیاد  مقدار  به  آنها  از  حاصل  هایخاک  و

 . دهدمی  نشان  سوئد  شرقی  جنوب  در  را  عنصر  این  فراوانی  ژئوشیمیایی

  به  زمین  از   آرسنیک  انتقال  مسیر  ترینمهم  اما.  شوندمی   یافت  آتشفشانی  هایسنگ  در  روی  همانند  که  هستند  سمی  عنصر  دو  آرسنیک  و  جیوه  :(3)  گزینه

  آسیب   باعث  پوست،  و(  غذا  و  آب)   دهان  طریق  از   جیوه،  معرض  در  مدت  دراز  قرارگیری  طرفی  از.  است  عنصر  این  به  آلوده  آب  راه  از  انسان،  و  جانوران  و  گیاهان

 . شودمی  ایمنی  و  گوارش  عصبی،  هایدستگاه  به  رساندن

 . بشوند  بدن  وارد  خوراکی  گیاهان  طریق  از  توانندنمی  جیوه  و  آرسنیک  عناصر  از  کدام  هیچ

 . دارد  وجود  آرسنیک  عنصر(  3S2As)  اورپیمان  و(  AsS)رالگار  کانی  دو   هر  شیمیایی  فرمول  در:  (4)  گزینه

  وسیله  به ذرت  و  قرمز فلفل کردن خشک در توانمی آن  از اینمونه  به.  شودمی منتقل غذایی  مواد به سنگ  زغال  مانند ها، سنگ از  بعضی در موجود آرسنیک

  و  آرسنیک  شدن  آزاد  سبب  بسته،  محیط  در  سنگ  زغال  حرارت  با  غذایی  مواد  کردن  خشک  منطقه،  این  در.  کرد  اشاره  چین  جنوب  از  ایناحیه  در  سنگ  زغال

 . شودمی  هاآن  آلودگی  و  غذایی  مواد  به  آن  ورود
 توضیحات بیشتر  بیماری که ایجاد می کند  راه ورود به بدن  شود کجا یافت می نوع  عنصر 

 
 آرسنیک 

 
 غیرضروری سمی 

 ها مانند برخی سنگ
 های آتشفشانی سنگ 

 سنگ دارای پیریت 
 زغال سنگ

 
ترین راه مهم آب

 ورود است.

های پوستی، سخت شدن  لکه
شدن کف دست و پا،  و شاخی 

 دیابت و سرطان پوست 

ها  از جمله عناصری که آتشفشان
 کنند. آن را پخش می

 
 
 کادمیم 

 

 
 زا سمی و سرطان
 جزئی اساسی 

 
 های سولفیدی در کانسنگ

ترین منشأ آن در معادن  مهم
 روی و سرب است 

 
گیاهان خوراکی و 

 آب 
 

 
 ایتای ایتای 

 بیماری کلیوی 
 

5500 
تن از آن طی فوران پیناتوبو   

 پخش شد. 

 
 
 جیوه

 جزئی سمی

های  های آتشفشانی چشمهسنگ
 آب گرم 

در طی فرایند استخراج مواد  
معدنی و جداسازی طال از  
 کانسنگ آن )ملقمه کاری( 

از طریق دهان )آب  
 و غذا( و پوست 

های  آسیب رساندن به دستگاه
 عصبی، گوارش و ایمنی 

مسمومیت متیل جیوه و 
 یماری میناماتا ب

ها  از جمله عناصری که آتشفشان
 کنند. آن را پخش می

 

 
 فلوئور

 جزئی اساسی 
 زغال سنگ حاوی فلوئور

 های رسی و میکای سیاه کانی

 
منشأ اصلی و مسیر  
 ورود آن آب است. 

 

تر شدن و مقاومت سخت 
 بیشتر دندان در برابر پوسیدگی 
موثر در کاهش ابتال به پوکی 

 ممکن است استخوان 
 باعث فلورسیس دندانی شود. 

 
 در خمیر دندان از فلوئوریت 

2CaF   
 شود. استفاده می

 
 
 سلنیم 

 
 

 جزئی اساسی 

های سولفیدی و به خصوص  کانی
های  در معادن طال و نقره، چشمه

های آتشفشانی و آب گرم، سنگ
 های حاصل از آنها خاک

 منشا اصلی گیاهان 
 ضد سرطان 

 مبارزه با سوپر اکسیدها  
------ 

 
 ید 

 
 جزئی

 های حاوی ید خاک
خاک و گیاهان و 

 جانوران 

 
 کمبود باعث گواتر

 شود. می

های آن بسیار انحالل پذیر نمک
 است.

 روی

 
 

 جزئی اساسی 
 
 

 های سولفیدی کانی
-های آهکی و برخی سنگ سنگ

 های آتشفشانی 

بیشتر از طریق  
 گیاهان

کوتاهی قد کمبود روی، شامل  
 و اختالل در سیستم ایمنی بدن 
افزایش باعث کم خونی و حتی 

 مرگ 

معادن سرب و روی ایرانکوه در  
 پهنۀ سنندج سیرجان قرار دارند. 
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 به درستی بیان شده است؟ شود، های سولفیدی یافت میر کانیهر عنصری که دکدام گزینه در رابطه با  

 آید. حساب میاساسی به   -( نوعی عنصر فرعی1
 ( ممکن است از طریق گیاهان خوراکی وارد بدن انسان شود. 2
 تواند سیستم ایمنی را تضعیف کند. ( افزایش آن در بدن انسان، می3
  .شودآنها به مقدار زیاد یافت می های حاصل از های آتشفشانی و خاکسنگ( در  4

 (1105 ـ مفهومی ـ متوسط)    2 گزینه  : پاسخ 

 . شوند می  یافت  سولفیدی  هایکانسنگ  در  که  هستند  عناصری  جمله  از روی  و  مسلنی  کادمیم،

 . است  جزئی  عنصر  روی:  (1)  گزینه

  عنصر . است گیاهان طریق از  انسان، بدن به آن  ورود  مسیر  و خاک از سلنیم اصلی منشأ.  شودمی  بدن وارد آب و خوراکی گیاهان طریق از کادمیم: (2) گزینه

 . شودمی  انسان  بدن   وارد  گیاهان  طریق  از  بیشتر  روی

 .ندارد  ربطی  ایمنی  سیستم  به   هم  عناصر  بقیه.  شود  بدن  ایمنی  سیستم  در  اختالل  و  قد  کوتاهی  باعث  تواند می  روی  کمبود  تنها:   (3گزینه )

  آتشفشانی   هایسنگ  گرم،  آب  هایچشمه  نقره،  و  طال  معادن  در  خصوص  به  و  سولفیدی  هایکانی  در   که  است  ضدسرطان  اساسی  عنصر  یک  سلنیم، :  (4گزینه )

 . شودمی  یافت  زیاد  مقدار  به  آنها  از  حاصل  هایخاک  و

 
ایرانکوه قرار دارد. اهالی روستا برای آبیاری مزارع خود از رودخانه  ای که آب معدنی آن از سنگهای زیرین و کنار معدن  روستایی در مجاورت معدن 

هایی در اهالی این روستا مشاهده شده است. به نظر شما بروز چه تعداد از موارد زیر در اهالی این کنند. اخیرا بیماری استفاده میشود،  ایرانکوه تامین می
 تر است؟ روستا محتمل

 الف( در درازمدت ممکن است کودکان ناقص متولد شوند.

 خونی شدید شوند.  ب( برخی از افراد ممکن است دچار کم

 های کلیوی شوند. ج( پس از مدتی ممکن است دچار آسیب

 ای از کنترل خارج شود.در افرادی ممکن است چرخۀ یاخته د(

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 ( 1107و  1105 ـ ترکیبی ـ متوسط)     3گزینه   : پاسخ 

  دیده  عنصر  دو  این  از  فراوانی  مقادیر  منطقه  این  ساکنین  مزارع  محصوالت  در  پس.  دارد  وجود  روی  و  سرب  معادن  ایرانکوه  در   ،7  فصل  اطالعات  به  توجه  با

 . شودمی
 هاویژگی منابع اقتصادی  های اصلی سنگ نام پهنه 

 معادنی مانند:         سنگ های دگرگونی        سنندج ـ سیرجان  
 سرب و روی ایرانکوه       

 های دگرگونیانواع سنگ    

 . در میناماتا ژاپن شایع شد که باعث بروز بیماری میناماتا و تولد کودکان ناقص گردید  1956مسمومیت با جیوه، اولین بار در سال    نادرست.)الف(:  

 .خونی و حتی مرگ شودتواند باعث کمزیادی مقدار روی می  )ب(: درست.

تأثیر منفی کادمیم   تواند دلیلی بر وجود کادمیم در این منطقه باشد.این منطقه می. پس فراوانی روی در  کادمیم همیشه با عنصر روی همراه استدرست.  :  )ج(

ای در ژاپن گردید و پس از  های معدنی سرشار از کادمیم از یک معدن روی و سرب، وارد رودخانه و مزارع برنج منطقه متی از زمانی مشخص شد که آبال بر س

های کلیوی  شود. بعدها در مردم این منطقه، آسیباستخوان در زنان مسن می  بیماری، باعث تغییر شکل و نرمی  شد. اینی  ایتا  مدتی باعث شیوع بیماری ایتای

 . نیز رخ داد

 شود. ای از کنترل خارج مییاخته  زا است. در سرطان چرخۀو سرطانسرب عنصری سمی    )د(: درست.

 
 کند؟ ها، تکمیل میگزینهای متفاوت با سایر کدام گزینه عبارت زیر را به گونه 

 ...« . ......شود،......... ..تواند سبب............ در خاک یا آب یک منطقه، می... هنجاری..........»عنصری که در اثر بی

 .این عنصر است ، از راه آب آلوده بهجانورانمسیر انتقال آن از زمین به تنها  -های پوستیلکه -( مثبت1
 شود.  می زیست  سنگ، وارد محیط بر اثر سوزاندن زغال - هاروی دندان های تیرهلکه -( مثبت2
 شود.  در مناطق کوهستانی به مقدار کم یافت می -بزرگی غدۀ تیروئید  -( منفی3
 .شودبیشتر از طریق گیاهان وارد بدن انسان می  -کوتاهی قد -( منفی4

 (1105ـ  مفهومیـ  سخت )                            4گزینه   : پاسخ 

از راه  آن  ترین مسیر انتقال  مهم  /آرسنیک    ←. شود  پوستی  هایلکه  سبب  تواندمی  ، منطقه  یک  آب  یا  خاک  در  مثبت  هنجاریبی  اثر  در  که  : عنصری(1)گزینه  

 ( !نه تنها راه)  .این عنصر است  آب آلوده به
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بر اثر سوزاندن  وئور /  فل  ←  .ها شودهای تیره روی دندانسبب لکه  تواندمی  منطقه،  یک  (!نه خاک )   آب  در  مثبت  هنجاری  بی  اثر  در  که  : عنصری(2)گزینه  

 .شودزغال سنگ، وارد محیط زیست می

ید / در مناطق کوهستانی به مقدار    ←  .سبب بزرگی غده تیروئید شود  تواندمی  منطقه،  یک  (نه آب !  )خاک  منفی در   هنجاریبی  اثر  در  که   : عنصری(3)گزینه  

 شود.  یافت میکم  

  انسان  بدن  وارد  گیاهان طریق از بیشتر / روی ←  .شود قد کوتاهی سبب  تواندمی منطقه،  یک آب یا خاک در منفی هنجاریبی اثر در که عنصری: (4) گزینه

 . شودمی
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چند عدد از مجموعه   M , ,...,= 1 2  باشد؟ نمیپذیر بخش  3پذیر است اما بر بخش 4بر  400

1 )67 2 )77 3 )33 4 )23 

  ساده(  - 1)ریاضی   1پاسخ: گزینه  

 تست ماز یک کالس درس! هر 

پذیر هستند را از فرمول  بخش  aکه بر عدد دلخواه   kتعداد اعداد طبیعی کوچکتر یا مساوی    ✓
k

a

 
 
 

   bو    aدانیم اگر عددی بر  آوریم. همچنین میبدست می  

 پذیر است. نیز بخش  bوaدو عدد ک.م.م پذیر باشد بر  بخش 
 . هستند مهای زیر بسیار مهدر ریاضی دهم با تعداد اعضای یک مجموعه آشنا شدیم. فرمول  ✓

( ) ( )n A B n(A) n(B) n A B= + − (1 

n(A ') n(U) n(A)= − (2 

( ) ( )n A B' n A B n(A) n(A B)= − = − (3 

n(A)
 

→ = = 
 

100
400
4

Aپذیرند بخش   4  اعدادی که در این بازه بر  تعداد   = 

Bپذیرند بخش   3اعدادی که در این بازه بر    تعداد = 

( )n A B
 

→ = = 
 

33
400
12

Aپذیرند  بخش  4و    3اعدادی که در این بازه بر    تعداد   B = 

Bپذیر نیستند را  بخش   3طبق تعریف متمم مجموعه، مجموعه اعدادی که در این بازه بر    : نامیم. جواب به این شکل خواهد بودمی  '

 ( )n A B' n(A) n(A B)= − − ==100 33 67 

 سواالت منتخب:  

مجموعه  در بین اعداد  , , ,...,1 2 3  پذیر نباشد؟  بخش  7پذیر باشد ولی بر بخش  4عدد وجود دارد که بر چند  200

1 )42 2 )43 ✓ 3 )44 4 )45 

 
 n  .هایی است که رئوس  هایی که رئوس آنها بر این نقاط واقع شده برابر تعداد چهارضلعیتعداد مثلثنقطه متمایز روی محیط یک دایره قرار گرفته است

 کدام است؟  nآنها بر این نقاط قرار گرفته است. عدد طبیعی  

1 )5 2 )6 3 )7 4 )8 

  ساده(  - 1)ریاضی   3پاسخ: گزینه  

 هر تست ماز یک کالس درس! 

 آید. ضلعی به دست می kنقطه متمایز واقع بر محیط یک دایره و اتصال این نقاط به یکدیگر، یک  kانتخاب هر   ءبه ازا

( )

n n!

k n k !k!

 
 

− 
= 

اگر داشته باشیم  : کتهن 
n n

k d

   
=   

   
kگاه داریم: آن   d n+ = 

              
( )

( )

n n!

n ! ! n!

n n!

n ! !

 
= =  

−  


  
= =  −  

3 3 3

4 4 4 (n ) (n )!

(n )!

− −

−

3 4

3 !3

n!
=
( )n !−4

!

!

4 3

4
n

n
n= − =

−
   =

1 1
3 4

3 4
7 

 ها تعداد مثلث

 هاچهارضلعیتعداد  

 تعداد کل مجموعه  
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سواالت منتخب: 

بر روی    هاهایی است که رئوس آنضلعی  3ها روی این نقاط واقع است چند برابر تعداد  هایی که رئوس آنضلعی  5نقطه روی محیط یک دایره قرار دارد. تعداد    10تعداد  

 این نقاط قرار گرفته است؟  

1  )
10
21

2  )
21
10

✓3  )
21
5

4  )
5
21

ن کالس اول یک در میان هستند؟  آموزا اند، در چند حالت دانشآموز کالس اول در یک ردیف کنار هم ایستادهدانش 3آموز کالس دوم و دانش 4

1  )!4 3 2  )! ! 2 3 4 3  )! !4 3 4  )
!7
2

 متوسط(  - 1)ریاضی   3پاسخ: گزینه 

هر تست ماز یک کالس درس! 

)یک در میان باشند   aرا طوری قرار داد که اعضای گروه  bو   aبرای آنکه اعضای دو گروه  )a b  های گروهابتدا باید تعداد جایگشتa  را حساب کرد و با

 را چید.  bتوجه به جاهای خالی ایجاد شده، اعضای گروه  

! ! ! !  = 3 1 4 3 4

 سواالت منتخب: 
پرسپولیسی به صورت یک در میان قرار بگیرند؟   6توانند کنار هم قرار بگیرند به طوری که  پرسپولیسی به چند طریق می 6استقاللی و  5

1 )86400 ✓ 2 )42300 3 )72000 4 )76400

ها بیشتر است؟ ها چند تا از تعداد مربعدر شبکه مقابل تعداد مستطیل
1 )203 
2 )520 
3 )420 
4 )476 

 ساده(  - 1)ریاضی   4پاسخ: گزینه 

هر تست ماز یک کالس درس! 
nدر یک جدول   m    قت کنید  دآید. ) خط یک مستطیل پدید می   4رخورد این  خط عمودی انتخاب کنیم. از ب  2خط افقی و    2برای رسم یک مستطیل کافی است

     مربع هم نوعی مستطیل است.(  
n m+ +   

   =
   

1 1

2 2
 هاتعداد مستطیل 

nهمچنین در یک جدول   m  :داریم
n m= هایتعداد مربع1 1

( ) ( )n m= −  −1 2هایتعداد مربع1 2

( ) ( )n m= −  −2 3هایتعداد مربع2 3

6در این جدول   داریم:   7

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

+



   
=  =  =    
    


=  +  +  +  +  +  

= + + +

−

+ =

=



588 112 476

7 8
21 28

2 2

6 7 5 6 4 5 3 4 2

2

5

3 1 2

4 30 20 12 2

88

16 2 1

دانش آموز پایه اول 3

دانش آموز پایه دو  4

یک در میانآموزان به صورت دانش نتعداد حالت قرارگرفت

دانش دو آموزانجایگشت دانشپایه پایه اولآموزانجایگشت

ها  تعداد مستطیل

ها  تعداد مربع

و دوم یک در میان هستند؟
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 سواالت منتخب: 
5در یک جدول    هاست؟  ها چند برابر تعداد مستطیلتعداد مربع 5

1  )
11
45

 ✓ 2  )
20
11

 3 )2 4  )
1
2

 

 

صادق در تساوی   nعدد طبیعی  
n n     

+ =     
     

2 2 11
4 3 4

 چه عددی است؟   

1 )7 2 )6 3 )5 4 )4 

 ساده(  - 1)ریاضی   3پاسخ: گزینه  

   : نکته 
n n n

k k k

+     
+     

+ +   
=

 

1

1 1
 

 

n

n n n

n

+     
+ = =     

    




+ =  =

 

 

5

2 2 2

4

1

4 3 4

2 1

11

1 1

 

 سواالت منتخب: 

حاصل عبارت  
         

+ + + +         
         

5 5 6 7 8

2 3 4 5 6
 کدا  است؟   

1  )
 
 
 

9

7
 2  )

 
 
 

7

5
 3  )

 
 
 

8

4
 4  )

 
 
 

9

3
 ✓ 

 

fاگر   (x) x x
x

 = − −
  

25 fمقدار ، 3 '(    ؟است کدام 2(

1 )2 2  )−2 3  )−3 4 )3 

 متوسط(  - 3)ریاضی   4پاسخ: گزینه  

 هرتست ماز یک کالس درس!
تابع  شود. همچنین اگر در ضابطۀ یک گیری باید مقدار براکت را مشخص کرده و براکت برداشته می اگر در ضابطۀ یک تابع براکت وجود داشته باشد، قبل از مشتق 

 ( مشخص شود و بدین ترتیب ضابطه تابع بدون قدرمطلق نوشته شود.  - یا  +قدرمطلق وجود داشته باشد، باید عالمت ضابطه داخل قدرمطلق )

الزم است به این نکته دقت کنیم که تابع  : 1 نکته  f (x)  فقط در نقاطی کهf (x)  یاf (x)  .دارای مینیمم باشد، پیوستگی دارد 

fپذیری  اند، اما باید دقت کنیم مشتق توابع قدرمطلقی پیوسته  : 2 نکته  (x) در نقاطی کهf (x)  است نیاز به بررسی دارد.  0=

  
x
lim /

x→

 
− = − = 
 

−
2

3
5

2 5 

 

x x x , x
x x

x x x

( x x) x x

x f '( ) (

f

f '(x

(x)

))

 −  
− = 

− +  

= − − + = −

= −→− = =

2
2

2

2 2

3

3 3 0
3

3 0 3

3 3 3 9

6 9 2 6 2 9

 

 سواالت منتخب:  

اگر داشته باشیم 
x

f (x) x x
− + 

= − 
 

22 1
3 5

7
fحاصل عبارت    '(  کدا  است؟   9−(

1 )98 2  )−98 3  )118 4  )−118 ✓ 
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)fاگر   ) f '( )= =2 3 2 fمقدار مشتق تابع ، 6
( )

f

+
2
xء به ازا 1 =  است؟ کدام  2

1  )
2
27

 2  )−
2
27

 3  )
1
27

 4  )−
1
27

 

 ساده(  - 3)ریاضی   2خ: گزینه پاس 

 هرتست ماز یک کالس درس!

( )

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

g(x) g(x)

 − 
=

2
 مشتق  

( ) ( )
n n

f (x) nf '(x) f (x)
−

= 
 مشتق  1

   

( ) ( ) ( ) ( )(

f

f f '( ) f ( ) f '( ) ( ) ( )
y y ( )

ff f f ) f )

(

'

)

f

(

( )

+ − −  − − 
= = + = +⎯

=

⎯

=

⎯ = + =→
−

2 2 2 4 2 4 7
1 1 1 2 2 2 2 2 2 6 2

2
2

2

2

6

2

2

6

2
26

 

 سواالت منتخب: 

fاگر   (a) f '(a)= =4 ، مقدار مشتق عبارت  2
f (x)

f (x)

+3 1
xدر نقطۀ    a=   است؟   کدا 

1 )2 2  )−6 ✓ 3  )6 4  )−2 

 

fاگر   (x) x= − − 22 4 fمقدار  9 ' ( )−  است؟ کدام  0

1 )3 2  )−2 3  )
3
2

 4  )−
3
2

 

 ساده(  - 3)ریاضی   4پاسخ: گزینه  

 هر تست ماز یک کالس درس! 

f '(x)
f (x)

f (x)
=
2

 مشتق  

fهمچنین اگر بدانیم مقدار   (x)    در نقطهx a=   توانیم با استفاده از تکنیک ضرب کردن کسر در مزدوج و ساده کردن،  شود، میگیری( صفر می )نقطه مشتق
 تر کنیم. عبارت را ساده 

xدر  fاگر تابع   : نکته  a=  پذیر باشد و  مشتقf (a) xدر g)عامل صفرکننده( و تابع   0= a= گاه داریم:  و دارای حد باشد، آن  بودهشده  فتعری 

( )f g '(a) f '(a) g(a) =
 

 گیریم.  گرفتن از کل عبارت، فقط از عامل صفرشونده مشتق می   یعنی به جای مشتق 

 

( )'

x

xx x
f

f

(x) x

x x

l( )

x

x im

x
−

−
→

+ −
= − −  = =

+ − + − + −

= 

+

−  = −=

−

2 2
2

2 2 2

20

3
2

32 4 9 9
2 4 9

2 4 9 2 4 9 2 4 9

1
3

1
3

2
2 4

0
9

 

 سواالت منتخب:  

fبا فرض   (x) x= − −1 fاختالف مشتق چپ و راست تابع   1 (x xدر نقطه   2( =  چقدر است؟   0

1  )2 ✓ 2  )2 2 3  )
2
2

 4  )4 2 

 
 

 گیریمشتق
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f(x)نمودار مشتق تابع   x x= xدر مجاورت  23+ =  به کدام صورت است؟   0

 
1 ) 2  ) 3 ) 4 ) 
 
 

 متوسط(  - 3)ریاضی   4پاسخ: گزینه  

 هر تست ماز یک کالس درس! 

xدر   مشتق چپ و راست حد د یکه حتمًا با  کنیددقت   aدر نقطه  fبرای بررسی نمودار مشتق تابع   a=  مورد بررسی قرار بگیرد. پس تابع مشتق را نوشته و حد
 کنیم. را در نقطه موردنظر بررسی می  مشتق چپ و راست تابع

x a

lim f '(x)
−→

و                    
x a

lim f '(x)
+→

 

 گیریم:مشتق می  هدقت کنید فقط از عامل صفرشوند

( )

( )

g(x) h(x)

x x

x x

f (x) x x x x x x

lim g '(x) lim

x
(gh) ( ) g ( ) h( )

lim g '

gh (x) g (x) h

m

x

(x) li

x

( )

+

−

+

−→ →

→ →

= + = + =  +

−
= =


 =  

 =


 =



−

→

= +



0

2

23 3 33

3 2

3
1

0

0

0

1 1

1

3
0 0 0

1

3

 

 سواالت منتخب:  

fاگر   (x) x=   باشد، نمودارf xدر مجاورت   ' =  کدا  است؟   0

 

1 ) 2 ) 3 ) 4 )  ✓ 

 

 

 

هرگاه  
x

f (x)
lim

x→

−
=

−

3

31

1
6

1
y تابع مشتقمقدار پذیر باشد، تابعی مشتق fو   fof=  درx =  است؟  کدام  1

1 )1 2 )6 3 )36 4  )
1
6

 

 ساده(  - 3)ریاضی   3پاسخ: گزینه  

 هر تست ماز یک کالس درس! 

(a b ) (a b)(a ab b )

(a b ) (a b)(a ab b )

 − = − + +

 + = + − +

3 3 2 2

3 3 2 2
  الغر و  چاقاتحاد  

( )( ) ( )

x a

'

f (x) f (a)
f '(a) lim

x a

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

→

−
=

−

=

 

  

xخرج کسر به ازای  در حد داده شده، م  xشود، اما چون حاصل حد عدد حقیقی است، بنابراین صورت کسر هم باید به ازای  بر صفر میبرا  1= برابر صفر شود که   1=

)پس از رفع ابها    )
0
0

fشود، پس:   6قیقی ح ، حاصل حد برابر عدد  ( ) f ( )− =  =3 1 1 0 1 1 

f ( )

f '(

x x x

)

f (x) f (x) f (x) f (x)
lim lim lim

xx x x→ → →

− − + +
=  =

−− + +

3 2

3 21 1

1

1

1

6
1 1 1

11 1
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( ) ( )
'

( ) ( )
f '( ) , f

( )

fof ( ) f '( ) f ' f ( )

f '( () )
+

=
+

 =
+ +

=

→ =

= =

2

2

6

1 1

1
1 1

1

1
1

6

6

6
1 1

1 6

1

31

 

 سواالت منتخب:  

اگر 
x

f (x) f ( )
lim

x→

−
=

−22

2
3

4
)حاصل مشتق تابع  ،  )f x + x  ءبه ازا 3  است؟   کدا  1=

1  )
3
16

 2  )
3
4

 3 )3  ✓ 4 )1 

 

fبا ضابطه  fتابع   (x) x ax bx= + +3 هرگاه   مفروض است،  22
xf (x) x

g(x)
f '(x) x


= 



1
1

xدر   =  کدام است؟   bدارای مشتق باشد، مقدار  1

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 متوسط(  - 3)ریاضی   4پاسخ: گزینه  

 هرتست ماز یک کالس درس!

 برابر باشند. نیز پیوسته باشد و مشتق چپ و راست در آن نقاط مرزی  پذیری در نقاط مرزی آن است که تابع ای، شرط مشتق در توابع دو ضابطه 

 x ax bf '(x) = + +26 2 

 g( ) g( ) a a b ab+ −= + + = + = −+ 41 1 2 6 2  (1 
' 'g ( ) g ( )+ −=1 1  (2 

 
f ( ) f '( ) f ''( )

a a bb b a

+ =

+ + + + + = + =→ 4

1 1 1

2 6 2 12 2
 

 سواالت منتخب:  

تابع  
ax x x

f (x)

x b x

 + 
= 
 + 

2

3

3 1

3 1
xدر     کدا  است؟   abپذیر است. حاصل  مشتق 1=

1 )27 2 )18 3 )9 ✓ 4 )6 

 
fهای رسم شده بر نمودار تابع مماس  (x) x x a=  کدام است؟   aدر مبدأ مختصات بر هم عمود هستند، مقدار  −

1  )−1 2  )−2 3 )1 4 )2 

 متوسط(  - 3)ریاضی   1پاسخ: گزینه  

 هرتست ماز یک کالس درس!

 . ه دست آوریمبرای بدست آوردن شیب خط مماس باید مشتق تابع را در نقطه موردنظر ب 

xدر نقطه  راست  شیب خط مماس بر منحنی از سمت  a= f ' (a)+ = 

xدر نقطه  چپ شیب خط مماس بر منحنی از سمت  a= 'f (a)− = 

mبر خط دیگری با شیب  mاگر خطی با شیب   :نکته   mعمود باشد، داریم:   ' m ' = −1 

xتابع در   =  پیوسته است و در یک همسایگی آن داریم:   0

 

'

'

x
x a x

f ( ) ax x a x x a
f (x) f '(x)

xx x a x f ( ) ax a x
x a

a a ( a) a

+

−


− +   = −−  −  

= =  
−− −    = − − − − + 

 −

− − − = − =−



− = − −



1

0
00 2

0 00
2

1 1
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 سواالت منتخب:  

)مماس چپ و راست تابع   )f (x) x x a= xدر نقطه   + =  کدا  است؟   aبر هم عمودند، مجموعه مقادیر   0

1  ) −1 2  ) 1 3  ) ,−11 ✓ 4  ) 

 

f تابع مشتقمقدار   (x) ( x)
x

= − 4
3
1 x  یبه ازا 2 =  است؟  کدام 1

1  )
7
3

 2  )
−7
3

 3  )
−28
3

 4  )
28
3

 

 ساده(  - 3)ریاضی   4پاسخ: گزینه  

 هر تست ماز یک کالس درس! 

( )
'

n ' nf (x) n f (x) f (x)−=   1 

از فرمول باال از   با استفاده و سپس هدار، )توان گویا( نوشتتر شدن محاسبۀ مشتق، بهتر است عبارت را به صورت توان در بسیاری از عبارات رادیکالی، به منظور آسان 
 . بگیریمآن مشتق 

xتابع در    پیوسته است.   1=

 '

'

)

f x ( x) (x x)
x

)

( x ( x )
x

( )( ( )

f (x)

f )

(
−

−

= − = −

=  −  − −

=  −  − − =

1
4 43

3

4
3 3

3

3 28
3

1
2 2

1 1
4 2 2

3

1
4 11 2 2

3

 

 سواالت منتخب:  

yمشتق تابع  مقدار 

x

=

+2

1

2 4
xدر    =  کدا  است؟    2

1  )−
3
6

 2  )
3
6

 3  )−
3

18
 ✓ 4  )

3
18

 

 

f  با فرض  (x) x
x

= +2 بر بازه  f تابع ر متوسطیآهنگ تغی، 4 ,1 4 ،4
3

 کدام است؟  است. مقدار  x=در  f تابع اییر لحظهیبرابر آهنگ تغ 

1  )/2 5 2 )2 3 )3 4  )/3 5 

 ساده(  - 3)ریاضی   2پاسخ: گزینه  

 هر تست ماز یک کالس درس! 

ای مانند  آهنگ تغییر متوسط یک تابع در بازه   ✓ a,b برابر است با :  
y f (b) f (a)

x b a

−
=



 −
 

fبرابر است با:  aای یک تابع در نقطه آهنگ تغییر لحظه   ✓ '(a) 

f ( ) f ( )
f '( ) ( )

− −
=  =  −

− 

 − =  −  − =




  =

2

3 2
2

2

4 1 4 17 5 4 4
2

4 1 3 3 3

2 3
2 3 4 0

2
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 سواالت منتخب: 

fاگر   (x) x
x

= −
3

در بازه   fتابع  متوسطتغییر آهنگ باشد،  2 ,1  در کدا  نقطه برابر است؟  fای تابع تغییر لحظه با آهنگ 3

1  )+1 2 2  )2  هیچ نقطه ( 4 ✓ 3(  3 3

 
fسهمی    (x) x x= − fمقدار    ، باشدبر نمودار سهمی مماس    x= ای به طولدر نقطه   L  خطاگر  در شکل مقابل رسم شده است.    Lو خط    24 ( )    کدام

 است؟ 

1  )−4 6 6 

2  )−2 6 6 

3  )+4 6 6 

4  )+2 6 6 
 
 

 متوسط(  - 3)ریاضی   1پاسخ: گزینه  

 هرتست ماز یک کالس درس!

fخط  (x)  بر سهمیg(x)   در نقطهa  :مماس است، آنگاه داریم 

f (a) g(a)

f '(a) g '(a)



 =

=
 

fمعادلۀ هر خط به شکل   (x) ax b=  گویند. آن خط می   عرض از مبدأ bشیب خط و به  aبه  که  است  +

k

(I)

f '( ) k k
f (x) x x

k kg(x) kx
f ( ) g( ) k (

k

(I)

k

f (

k

)

) ( )
k

k



 = −  =
= −   − = = +  = +

 =   − =  +   + −  + =  = − − = 
− = − =

⎯

− 

−  = −

→

 =⎯

= −

→ =

 →
→ →

→

→ → −

2

2 2 2

0

6 4 6 6

4 2
4

4 2 6 4 2 66 4 6 4 6 0 4 2
6

6

4 0
4 2 6 4 2

4 2 4 2 4 2 6 

 سواالت منتخب:  
 کدا  است؟   aبا توجه به شکل مقابل، مقدار  

1  )3 ✓ 

2 )5 

3  )
11
2

 

4 )6 

 
fتابع    (x) x x= −3 بازه    23 در  ,−3 لحظه  0 تغییر  آهنگ  است.  در  fای  تعریف شده  xرا  = xو   x=−1و    3− = ترتیب    0  m3و    m1 ،  m2به 

 ام گزینه صحیح است؟ نامیم. کدمی

1  )m m m 3 1 2  2  )m m m 1 3 2 
3  )m m m 1 2 3  4  )m m m 3 2 1 

 ساده(  - 3)ریاضی   4پاسخ: گزینه  

 هر تست ماز یک کالس درس! 

xدر  f تابع ایآهنگ تغییر لحظه  a=  برابر است باf '(a). 
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f '(x) x x

m f '( )

m f '( )

m f '(

mm

)

m

= −

= − =

= − = 

=

 

=

1

2

22

3

3

1

3 6

3 45

1 9

0 0

سواالت منتخب:  

fای تابع  آهنگ تغییر لحظه (x) x x x= − + −3 26 است؟   مقدار  در کدا  نقطه کمترین 1

1 )1 2 )2 ✓ 3 )3 4 )4

fدو منحنی  (x) x= +2 g(x)و  3 x mx= + +23 بر یکدیگر مماسند، طول نقطۀ تماس کدام است؟   11
1  )3 2  )8 3  )4 4  )2

 ساده(  - 2)ریاضی   4پاسخ: گزینه 

هر تست ماز یک کالس درس! 

fسهمی  (x)  وg(x) کنیم.اند، برای بدست آوردن نقطه تماس به این شکل عمل می بر هم مماس 

h(x)

f (x) g(x)− =0

 کنیم.معادله را حل می  ،ضابطه یک خط شد h(x)اگر  (1

باید  حتماً  ،ضابطه یک سهمی شد h(x)اگر ( 2  باشد.  0=

x x mx x mx
m

m
m= 

+ =


=
 ⎯+ ⎯⎯+ + + = − = 

=
→

−




02 2 2 23 1
8

3 1 2 8 0 64
8

0

x x x x x x+ =  +   + =  = 2 2 23 3 8 11 2 8 8 0 2

 سواالت منتخب:  

fدو منحنی  (x) x x= − +2 2 g(x)و   3 x mx= + +25 اند، طول نقطه تماس کدا  است؟  بر هم مماس 4

( 2 2و  - 6( 1
1
2

−و  
1
2

2و  -2( 4 4و  -4( 3✓ 

f اگر (x) x
x

= −2 fتابع، مشتق12 'ofیبه ازاx = است؟ کدام 1

1 )1 2  )
117
4

3  )
117
8

4  )
57
8

متوسط(  - 3)ریاضی   3پاسخ: گزینه 

fابتدا   fو    ' آوریم:  را بدست می   ''

( )

( )

f (x) x x f '(x) x x x

y f 'of (x) f '(x).f '' f (x)

y '( ) f '( ).f '' f ( ) y '( )

)

( )

'

.f ''(

f ''(

) ( )

x

y

− − −
= − = + = −

= =

= = +

 



  =  =

1 3 5
2 2 2 2

117
8

1 3
2 4 4

2 4

1 9 13
1 1 1 1 4 1

2 2 4

سواالت منتخب:  

fاگر   (x) x x= −3 fتابع  ، مقدار مشتق22 'of ( است؟   کدا  1(

1 )40 ✓ 2 )16 3 )50 4 )36
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بر منحنی  Aدر نقطۀ  dدر شکل مقابل، خط   
n

f (x)
x

=
Bمماس است. اگر  1 Ay y=3 مقدار طبیعی  ، باشدn    کدام است؟ 

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

 متوسط(  - 3)ریاضی    1پاسخ: گزینه  

 هر تست ماز یک کالس درس! 

fخط (x) بر سهمیg(x)   در نقطهa  :مماس است، آنگاه داریم 

f (a) g(a)

f '(a) g '(a)



 =

=
 

 کنیم: فرض می   g(x)را    dخط

 

( )A

A

B

A B
n

g(x) kx y

y y
f (x)

x

A

k
y

, y

 = +




−

= = =





−




21 

 

n nA
A An n n

n
A An

f
yn n n

g '( )

f

k ( ) ' k y n y
nx x

g( )

'( )

n

( y y)

+ +

− − −
=  = →= =   =  →



=    
= 

 =



 =   =
 

→ → →

→

→ →



=



1 1
2

21
2

2
1

21
1

 

 سواالت منتخب:  

yسهمی  x mx= + +22 xمطابق شکل در نقطه  Lو خط   2 a= مقدار اند، برهم مماسm   کدا  است؟ 

1 )2- ✓  

2 )3 - 

3 )4 

4 )6 

 

fاگر   (x) x x= + و  2
x

g(x) g( )
lim

x x→

−
=

−23

3
2

3
)باشد، مقدار    )gof '(  است؟  کدام 1(

1 )24 2 )36 3 )12 4 )48 

 متوسط(  - 3)ریاضی    3پاسخ: گزینه  

 هرتست ماز یک کالس درس!

x a

f (x) f (a)
lim f '(a)

x a→

−
=

−
 (1 

( ) ( )fog '(a) g '(a) f ' g(a)=  (2 

d

AB

f

x

y
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( ) ( )

x

g(x) g( ) g ( )
lim

x x

f ( )

f (x) x x
f '

g '( )

f '( )

'

(x)
x

gof '( ) f '( ) g f ( ) g '( )

→
 

→=

−
 = =

−

=


= + 
+



= 

=

 

=

= = =

3
3 6

1 2

12

3 1 3
2 2

3 3

1 3

2 1
1

1 1 1 2 3 2 6

 

 سواالت منتخب:  

g(x)اگر   x= باشد و داشته باشیم   3+
x

f (x) f ( )
lim

x→

−
=

−22

2
3

4
xدر نقطه   fogحاصل مشتق تابع     کدا  است؟   1=

1  )
3
16

 2  )
3
4

 3 )3 ✓ 4 )12 
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 شناسی یازدهم زیست 

 یازدهم ۵ فصل ۀمنامشاوره
حال، رویکرد کلی  های دیگر کتاب درسی هست. با این ای از مباحث مختلف و در عین حال مرتبط با یکدیگر و همچنین مرتبط با فصل ( یازدهم، فصلی با گستره ۵فصل )

 سؤاالت آن برآمد.   ۀتوان از عهدسادگی میهای مختلف سؤاالت این فصل، به معمواًل ثابت است و با آشنایی با انواع سبک سؤاالت این فصل  

 ـ پاسخ التهابی ۴های دفاعی، ـ پروتئینB ،۳های ـ عملکرد لنفوسیت ۲های سفید، انواع گویچه  ـ۱ ترتیب اهمیت:به یازدهم  ۵فصل مباحث ترین مهم 

دندریتی،    ۀعملکرد یاخت  ۀـ نحو۴طبیعی،    ۀکشند  ۀعملکرد یاخت   ۀـ نحو۳ـ مراحل التهاب،  ۲عملکرد پادتن،    ۀـ نحو۱  ترتیب اهمیت:یازدهم به  ۵های فصل  ترین شکلمهم 

 ـ پاسخ ایمنی اولیه و ثانویه ۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسیم. مهم می  ۀبا توجه به جدول آماری باال، به چند نکت

 ( دهم است.  ۴صورت ترکیبی با فصل )هاست. این سؤال معمواًل به عملکرد آن  ۀهای سفید و مقایسانواع گویچه  ۀ معمواًل در هر کنکور، یک سؤال دربار ـ ۱

 ری است. ها، مورد توجه طراحان کنکور سراسهای دفاعی و عملکرد آن های سفید، آشنایی با انواع پروتئین بعد از گویچه ـ ۲

 گفتارها در کنار یکدیگر باید مطالعه شوند.   ۀصورت ترکیبی بین گفتارهای مختلف فصل است و نکات همسؤاالت این فصل معمواًل به ـ ۳

 : نخستین خط دفاعی؛ ورود ممنوع  ۱گفتار 

   نخستین خط دفاعیـ ساختار پوست، انواع سازوکارهای دفاعی در ۱ ترتیب اهمیت:به  ۱مباحث گفتار ترین مهم 

( دهم است  ۳( و )۲های درسی، مثل فصل )های کتاب ای دارد و حجم کمی نیز دارد. اما مباحث این گفتار دارای نکات ترکیبی زیادی با سایر فصل(، مباحث ساده۱گفتار )

 یرد.  صورت ترکیبی مورد سؤال قرار بگ تواند به و هر قسمتی از بدن که در این گفتار ذکر شده است، می 

 های عمومی اما سریع : دومین خط دفاعی؛ واکنش ۲گفتار 

 ها عملکرد یاخته  ۀـ نحو۴ـ پاسخ التهابی، ۳های دفاعی، ـ انواع پروتئین ۲های سفید، ـ انواع گویچه ۱ ترتیب اهمیت:به  ۲مباحث گفتار ترین مهم 

طور معمول،  طراحان کنکور است و به   ۀهای سفید، جزء مباحث موردعالقهای انواع گویچه ویژگی( این فصل است.  ۲های درسی، گفتار )ترین گفتارهای کتابیکی از مهم 

ها، اهمیت باالیی در  عملکرد یاخته  ۀدر هر کنکور حداقل یک سؤال به این مبحث اختصاص دارد. همچنین فرایندهای ذکرشده در این گفتار، مانند پاسخ التهابی یا نحو

 کنکور سراسری دارند.  

 : سومین خط دفاعی؛ دفاع اختصاصی ۳فتار گ

   های دستگاه ایمنیـ بیماری ۳ـ پاسخ ایمنی اولیه و ثانویه، B ،۲عملکرد لنفوسیت  ۀـ نحو۱ ترتیب اهمیت:به  ۳مباحث گفتار ترین مهم 

های پادتن و عملکرد آن و همچنین است و همین قسمت، بیشترین اهمیت را در کنکور دارد. توجه به ویژگی   Bهای  ( در ارتباط با عملکرد لنفوسیت ۳گفتار )  ۀحجم عمد 

 های دستگاه ایمنی، برای پاسخگویی به اکثر سؤاالت مربوط به این گفتار کافی است.  بیماری 

  

 ۱۴۰۰کنکور  ۱۳۹۹کنکور  ۱۳۹۸کنکور  سال کنکور 

 :۱گفتار 
 ورود ممنوع نخستین خط دفاعی؛ 

ـ  ـ  ــــ ـ  ــــ  ــــ

دومین خط دفاعی؛  : ۲گفتار 
 های عمومی اما سریعواکنش 

های سفید ـ انواع گویچه ۱
+(۱۰۰۴) 

ـ سیستم ایمنی بدن انسان  ۲
 ( ۳)+گ

ـ   ــــ
های سفید ـ انواع گویچه ۱

+(۱۰۰۴) 

 های سفید و التهاب ـ گویچه ۲

 :۳گفتار 
 سومین خط دفاعی؛ دفاع اختصاصی 

ـ  ( گ 2+های دفاعی )ـ پروتئین ۱ پادتن ـ ۱  ــــ

ـ  نکات ترکیبی  ـ  ــــ ـ  ــــ  ــــ

 مجموع 
 سؤال ۳

 ترکیبی ۀ نکت  ۰سؤال مستقیم +  ۳
 سؤال ۱

 ترکیبی ۀ نکت ۰سؤال مستقیم +  ۱
 سؤال ۲

 ترکیبی   ۀنکت ۰سؤال مستقیم +  ۲
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 ازدهم ی یشناسست یز
 

 یازدهم  6 فصل ۀمنامشاوره
صورت ترکیبی  شود که اهمیت این فصل کم باشد؛ زیرا، نکات این فصل به جزء فصولی است که سؤال زیادی در کنکور ندارد ولی این موضوع باعث نمی ،  ( یازدهم۶فصل )

 گیرند و همچنین برای درک بهتر این فصول الزم هستند.  با فصول تولیدمثل و ژنتیک مورد سؤال قرار می 

 ـ تومور۵ـ مرگ یاخته، ۴ـ تقسیم سیتوپالسم، ۳ـ مراحل تقسیم میوز، ۲ـ مراحل تقسیم میتوز، ۱ رتیب اهمیت:تیازدهم به  ۶ترین مباحث فصل مهم 

 ای و نقاط وارسییاخته   ۀـ چرخ۴ـ مراحل میوز، ۳ـ مراحل میتوز، ۲گیاهی،   ۀـ تقسیم سیتوپالسم در یاخت۱ ترتیب اهمیت:یازدهم به  ۶های فصل ترین شکل مهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسیم. مهم می  ۀبا توجه به جدول آماری باال، به چند نکت

 شوند.  ها استفاده می صورت ترکیبی در سؤاالت سایر فصل طور معمول فقط یک سؤال مستقیم در کنکور دارد. نکات این فصل، بیشتر به ( به ۶فصل )ـ ۱

 ( یازدهم هستند.  ۶ترین مبحث فصل )ای، مهم مراحل تقسیم یاخته ـ ۲

 تنهایی مورد سؤال قرار بگیرند.  توانند به ها میهاست که هر کدام از آن ای در ارتباط با مرگ و تقسیم یاخته این فصل دارای مباحث گسترده ـ ۳

 تن )کروموزوم( : فام۱گفتار 

 ـ ساختار و تعداد کروموزوم ۲ای، یاخته  ۀـ مراحل چرخ۱ ترتیب اهمیت:به  ۱ترین مباحث گفتار مهم 

صورت مستقیم، اهمیت زیادی  ای برای گفتارهای بعدی این فصل هست و بنابراین، نکات آن نیز در ارتباط با گفتارهای بعدی است و بهعنوان مقدمه ( بیشتر به ۱گفتار )

 ندارد.  

 : رشِتمان )میتوز( ۲گفتار 

 ـ تومور ۴ای، ـ مرگ یاخته ۳م، ـ تقسیم سیتوپالس۲ـ مراحل میتوز، ۱ ترتیب اهمیت:به  ۲ترین مباحث گفتار مهم 

های این فصل نیز شامل یک  ها را بلد باشید. سایر قسمت ( در مبحث مراحل میتوز و تقسیم سیتوپالسم، الزم است که اتفاقات هر مرحله و ترتیب زمانی آن ۲در گفتار )

 صورت ترکیبی انجام شود.  ها باید به آن  ۀمطالع های دیگر نیز هستند و سری مباحث حفظی است که دارای نکات ترکیبی با مباحث فصل 

 : کاستمان )میوز( و تولیدمثل جنسی ۳گفتار 

 هاـ جدا نشدن کروموزوم۲ـ مراحل میوز، ۱ ترتیب اهمیت:به  ۳ترین مباحث گفتار مهم 

زایی  ارتباط با مراحل گامت   مشابه مبحث مراحل میتوز، در تقسیم میوز نیز الزم است که ترتیب مراحل و اتفاقات هر مرحله را بلد باشید. اما نکات این مبحث بیشتر در 

اند و بنابراین، سؤاالت این قسمت نیز ح شده ( دوازدهم مطر۴ها نیز جزء مباحثی است که نکات بیشتر آن در فصل ) باشد. مبحث جدا نشدن کروموزوم( می ۷در فصل )

 ( دوازدهم هستند.   ۴صورت ترکیبی با فصل )به 

 

 

 

 

 

 ۱۴۰۰کنکور  ۱۳۹۹کنکور  ۱۳۹۸کنکور  سال کنکور 

ـ  تن )کروموزوم( فام: ۱گفتار  ـ  ــــ ـ  ــــ  ــــ

ـ  رشِتمان )میتوز(: ۲گفتار   ــــ
ـ تقسیم میتوز و تقسیم ۱

 گیاهی  ۀسیتوپالسم در یاخت 
ـ   ــــ

 :۳گفتار 
 کاستمان )میوز( و تولیدمثل جنسی 

ـ  ـ  ــــ  ــــ
شده و ریزی ـ مرگ برنامه ۱

 مردگیبافت 

ـ  نکات ترکیبی  ـ  ــــ ـ  ــــ  ــــ

 مجموع 
 سؤال 0

 ترکیبی  ۀنکت  ۰سؤال مستقیم +  0
 سؤال ۱

 ترکیبی ۀ نکت ۰سؤال مستقیم +  ۱
 سؤال ۱

 ترکیبی  ۀنکت ۰مستقیم + سؤال  ۱

 



 

54 

شناسی زیست  13 ههای تجربی | مرحلدروس | کنکوری ه آزمون هم   

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

 
 

 توان جنسیت وی را با قعطیت تعیین کرد؟ میدر صورت وجود کدام ویژگی در یک یاختۀ بدن یک انسان،   -111
 برخالف داشتن یک نوع کروموزوم جنسی  Y( داشتن کروموزوم X   ۲برخالف نداشتن کروموزوم   X( داشتن فقط یک کروموزوم ۱
   Xموزوم همانند وجود داشتن بیش از یک کرو Y( فقدان کروموزوم ۴ ( داشتن دو نوع کروموزوم جنسی همانند نداشتن کروموزوم جنسی۳

 ـ متوسط ـ مقایسه ـ مفهومی(  ۱۱۰۶)  ۲پاسخ: گزینه  

های  شود. کروموزوم های جنسی گفته میها، کروموزوم هایی وجود دارند که در تعیین جنسیت نقش دارند. به این کروموزوم در انسان و بعضی جانداران، کروموزوم 

حاال منظور صورت سؤال چیه؟    اما  دارند.  Yو یک کروموزوم   Xو مردان یک کروموزوم    Xدهند. زنان دو کروموزوم  نشان می   Yو    Xجنسی در انسان را با نماد  
ای رو پیدا کنیم که اون ویژگی رو داشته  تونیم یاختهتونه مربوط به یک جنس باشه یا اینکه ما در هر دو جنس میشده، فقط میتوی هر مورد، باید بررسی کنیم که ویژگی گفته

 باشه. 

انسانی که   Yهای جنسی مهم نیست. تنها چیزی که اهمیت دارد، وجود داشتن کروموزوم  برای تعیین جنسیت در انسان، تعداد کروموزوم  نکته:  است. هر 
 است.  ؤنث وجود ندارد، م Yاش کروموزوم های پیکری است و هر انسانی که در هیچ یک از یاخته  ذکر داشته باشد، م Yکروموزوم 

 :هاگزینه   همۀبررسی   

هستند.   Xهای جنسی زنان، دارای یک کروموزوم  های مردان و همچنین یاختهای مردان، بعضی از اسپرم هستههای پیکری تک معمول همۀ یاخته  طور به(  ۱

هستند   Xاقد کروموزوم ف ،های مردانهای قرمز بالغ در مردان و زنان و بعضی از اسپرم بنابراین، در این حالت، تعیین جنسیت ممکن نیست. همچنین گویچه 

 و این مورد هم برای تعیین قطعی جنسیت مناسب نیست.  

های انجام شود، اووسیت   I. زمانی که دختر به سن بلوغ برسد و میوز  یا چند تا باشد  ۲تواند صفر،  های پیکری یک دختر، می در یاخته   Xهای  تعداد کروموزوم  نکته:  
   دارند. Xروموزوم شوند که یک کهاپلوئید ایجاد می ثانویۀ 

 یا چند تا باشد.   ۱تواند صفر، های یک پسر، می در یاخته  Xهای تعداد کروموزوم  نکته:  

، بازم مرده! در واقع، چیزی که جنسیت Xتا    Y  ،۱۰۰۰۰۰۰یه دونه  مشاهده شود، آن یاخته قطعاً مربوط به یک مرد است.  Yای کروموزوم ( هر زمانی که در یاخته ۲
رو نداشت، قطعاً مربوط به یک زنه؟   Yتونیم بگیم اگه سلولی کروموزوم رو داشته باشه، مرده. اما می Yاست. کسی که کروموزوم  Yکنه، کروموزوم انسان رو تعیین می

های جنسی مردان هم فقط یک نوع کروموزوم جنسی  است. اما در یاخته  Xدار زنان، فقط یک نوع کروموزوم جنسی وجود دارد که  های هسته در همۀ یاخته

 باشد.    Yیا    Xتواند  وجود دارد که می

های جنسی مردان نیز فقط یک نوع کروموزوم در مردان، دو نوع کروموزوم جنسی وجود دارد ولی زنان فقط یک نوع کروموزوم جنسی دارند. البته، یاخته   نکته:  
 جنسی دارند. 

ای فاقد کروموزوم  ، قطعاً مربوط به یک مرد است. اما اگر یاختهYخاطر داشتن کروموزوم  را داشته باشد، به   Yو    Xای دو نوع کروموزوم جنسی  اگر یاخته(  ۳

یچ کروموزومی )چه جنسی و باشند و بنابراین، ههای قرمز بالغ در انسان فاقد هسته میپذیر نیست. مثالً، گویچهجنسی باشد، تعیین جنسیت با قطعیت امکان 

 چه غیرجنسی( ندارند.  

ای پیدا  این هست که اون فرد، مرد هست. اما آیا برعکسشم صادق هست؟ آیا اگه در فردی یاخته  ۀدهنددر یک یاخته، قطعاً نشون  Yقبالً گفتیم که وجود کروموزوم  (  ۴
  Yهای بدن یک زن، کروموزوم  کدام از یاخته در هیچیاخته مربوط به یک زن هست؟ جواب منفیه! تونیم با اطمینان بگیم که اون بود، می Yکردیم که فاقد کروموزوم 

های قرمز بالغ بدن یک مرد و همچنین، نیمی وجود دارد. با این حال، در گویچه  Yدار بدن یک مرد، کروموزوم  های پیکری هستهوجود ندارد. اما در همۀ یاخته

تواند هم مربوط به یک مرد باشد و هم یک زن. درضمن  در یک یاخته، می  Yوجود ندارد. بنابراین، فقدان کروموزوم  Yموزوم های بدن یک مرد، کرواز اسپرم 

  Xدار زنان، بیش از یک کروموزوم  های پیکری هسته تواند مربوط به هر دو جنس باشد. در همۀ یاخته در یاخته هم می  Xوجود داشتن بیش از یک کروموزوم  

ای اسکلتی، چند  های ماهیچه وجود دارد. مثالً، یاخته   Xای مردان نیز بیش از یک کروموزوم  های چندهسته وجود دارد. اما دقت داشته باشید که در یاخته

 باشند.  می   Xها در مردان دارای چند کروموزوم  وجود دارد. بنابراین، این یاخته  Xها، یک کروموزوم  که در هر کدام از آنهسته دارند  

 زن باشد. یک  تواند مربوط به یک مرد یا ، میYداشته باشد، مربوط به یک مرد است. اما یاختۀ فاقد کروموزوم  Yای که کروموزوم هر یاخته  نکته:  
 

 های غیرعادی از لحاظ تعداد هسته و کروموزومیاخته  :دام تستی 
باشند. اما در حالت بالغ، فاقد هسته، ژن، کروموزوم و... های بدن می ها در حالت نابالغ، دارای هسته هستند و مشابه سایر یاخته های قرمز: این یاخته ـ گویچه ۱

 هستند. 
ها، دارای  است؛ بنابراین هر کدام از این یاخته لتی، از بهم پیوستن چندین یاخته در دوران جنینی ایجاد شده ای اسکلتی: هر یاختۀ ماهیچۀ اسک های ماهیچه ـ یاخته ۲

 های معمولی بدن است.ها، بیشتر از یاخته این یاخته  یهاد. بنابراین تعداد کروموزومنباشچندین هسته می 
 باشند. های انسان عادی را دارا می ها، نصف کروموزومند. این یاختهتوانند هاپلوئید باشهای جنسی، میهای جنسی: یاخته ـ یاخته ۳
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 کنند؟  هایی درست است که در دومین خط دفاعی بدن انسان فعالیت میکدام عبارت، دربارۀ یاخته  -112
 دهد.  ارائه می Tهای  ها را به لنفوسیتژنکند، آنتیخواری میای که در الیۀ بیرونی پوست بیگانه( هر یاخته۱

 سازد. های سرطانی دارد، یاختۀ خاطره میای که با ترشح اینترفرون، نقش مهمی در مبارزه با یاخته( هر یاخته۲
 یابد.ها تغییر شکل میکند، برای عبور از دیوارۀ مویرگهایی را در سیتوپالسم خود حمل میای که دانه( هر یاخته۳
 .گیرددر غشا قرار  های سازندۀ منفذفعالیت پروتئینتواند تحت تأثیر آید، میوجود میها بهنوسیتای که از تغییر مو ( هر یاخته۴

 ـ سخت ـ قید ـ مفهومی( ۱۱۰۵)  ۴پاسخ: گزینه  

مونوسیت یاخته تغییر  حاصل  ماکروفاژها،  و  دندریتی  یاختههای  و  هستند  بیگانه ها  هستند.  های  غپروتئینخوار  در  منفذ  سازندۀ  پرفورین های  نیز  و شا  ها 

   یابد.خواری افزایش میها، بیگانه های مکمل هستند که در اثر فعالیت آنپروتئین 

 ها:بررسی سایر گزینه 

ه دهند.  ها ارائژن( را در سطح خود قرار دهند و به لنفوسیت هایی از میکروب )آنتیتوانند قسمتهای دندریتی در الیۀ بیرونی پوست قرار دارند و می ( یاخته ۱

 شوند.  ها نیز در الیۀ بیرونی پوست دیده میخوارهای دیگری نظیر ماکروفاژها و ماستوسیت های دندریتی، بیگانه بر یاخته اما عالوه 

 ۱۱۰۵ـ  ۰۳ ای( های دندریتی )دارینه عملکرد یاخته  ۀنحونامه: شکل  

 هایی از ذرۀ بیگانه را در سطح خود قرار دارد. تواند قسمت جا می یاختۀ دندریتی در الیۀ بیرونی پوست قرار دارد و در آن  ✓

 رود. هایی از میکروب، ابتدا به الیۀ درونی پوست و سپس از آنجا به رگ لنفی می یاختۀ دندریتی پس از اتصال به قسمت  ✓

 جا، یاختۀ ایمنی غیرفعال را به یاختۀ ایمنی فعال  رود و در آن می  ساختار )اندام یا گرة( لنفینوعی یاختۀ دندریتی از طریق رگ لنفی به  ✓

 کند.تبدیل می  ✓

 رود. یاختۀ ایمنی فعال از طریق رگ لنفی به محل عمل خود می  ✓

کند. این نوع اینترفرون نقش مهمی در مبارزه  فعال میخوارها را شود و درشت ترشح می Tهای های کشندۀ طبیعی و لنفوسیت ( اینترفرون نوع دو از یاخته۲

 های خاطره را بسازند.  توانند یاختهمی  Bو    Tهای  های سرطانی دارد. لنفوسیتعلیه یاخته

 باشند. های خاطره می ژن و ایجاد یاخته های کشندۀ طبیعی مربوط به خط دوم دفاعی بدن هستند و فاقد توانایی شناسایی آنتی یاخته  دام تستی: 

دار دارند. نوتروفیل، بازوفیل و  هایی هستند که سیتوپالسم دانه ها، یاخته ها( و ماستوسیت ها و ائوزینوفیلها، بازوفیلدار )نوتروفیلهای سفید دانه ( گویچه۳

 انایی دیاپدز ندارند.  ها توها( را دارند. ماستوسیت ائوزینوفیل، توانایی دیاپدز )تغییر شکل پیدا کردن و عبور از دیوارۀ مویرگ 

 ۱۳۹۸داخل نامه: تست 
 های تیره دارد، درست است؟ ای )سیتوپالسمی( با دانه یاخته کدام عبارت، دربارٔه نوعی یاختٔه خونی که هستٔه دو قسمتی روی هم افتاده و میان 

 ژن به سرعت تکثیر شود.  تواند پس از شناسایی آنتی ( می۱
 خوار تبدیل شود. تواند پس از تغییر، به نوعی درشت ( می ۲
 خطر واکنش نشان دهد. شود تا دستگاه ایمنی به مواد بی ( در مواردی باعث می ۳
 اندازد. ای را به راه می شدهریزی ( در مواردی، به کمک نوعی بسپار )پلیمر( خود، مرگ برنامه ۴
 
 

دهند. حساسیت واکنش دستگاه  زا پاسخ می ها به مواد حساسیت های تیره وجود دارد. بازوفیل ها، هستٔه دو قسمتی روی هم افتاده و سیتوپالسمی با دانه در بازوفیل 
(.  ۱توانند تکثیر شوند )نادرستی گزینٔه ژن می پس شناسایی آنتی Tو  Bهای (. لنفوسیت ۳خطر و ایجاد پاسخ ایمنی در برابر آن است )درستی گزینٔه ی ایمنی به مادٔه ب 

از تغییر، به درشت مونوسیت  لنفوسیت  ۲شوند )نادرستی گزینٔه  خوار یا یاختٔه دندریتی تبدیل می ها پس  کشنده با کمک نوعی آنزیم    T(. یاختٔه کشندٔه طبیعی و 
 (.۴شده شوند )نادرستی گزینٔه ریزی اندازی فرایند مرگ برنامه توانند باعث راه می 

 
 است؟  نامناسب کردن عبارت زیر چند مورد، برای کامل  -113

 شود، قطعاً ..................« »در یک یاختۀ جانوری، هر زمانی که .................. دیده می 

 یاخته در حال تقسیم نیست. صورت واحدهای تکراری شامل پروتئین ـراثتی بهمادۀ و -الف

 های درهم و فاقد فشردگی ـ دوک تقسیم تشکیل نشده است.  شکل رشته مادۀ وراثتی به -ب

 متصل است.   DNAصورت فشرده و غیرکروماتینی ـ پروتئین اتصالی به دو مولکول مادۀ وراثتی به -ج

 دو نسخه از هر ژن در ساختار کروموزوم ـ محلی در وسط کروموزوم، جایگاه اتصال دو کروماتید خواهری است.   -د

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 

 

 ـ آسان ـ عبارت ـ ترکیبی ـ مفهومی(  ۱۱۰۵)  3پاسخ: گزینه  

  



 

56 

شناسی زیست  13 ههای تجربی | مرحلدروس | کنکوری ه آزمون هم   

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

 
 

 ـ سخت ـ چندموردی ـ قید ـ متن ـ مفهومی( ۱۱۰۶) ۴گزینه  پاسخ:  

 های هیستون(+ پروتئین  DNAواحدهای تکراری شامل پروتئین = نوکلئوزوم ) 

 های در هم و با فشردگی کم مادۀ وراثتی = فامینه )کروماتین( رشته  

 جایگاه اتصال دو کروماتید خواهری = سانترومر  

 هر چهار مورد این سؤال، نادرست است.  

 تن(  ساختار کروموزوم )فام میانبر: 
 وراثتی:  مادۀهای مختلف شکل  •
 کروماتین )فامینه( های درهم و دارای فشردگی کم = ای از رشته توده  نیست ـ زمانی که یاخته در حال تقسیم ۱
 شده کروماتین مضاعفهمانندسازی مادۀ وراثتی =  ـ قبل از شروع تقسیم یاخته ۲
 تن(کروموزوم )فامتر شدن مادۀ وراثتی = افزایش فشردگی مادۀ وراثتی = تر و ضخیم کوتاه   ـ پس از شروع تقسیم یاخته ۳
 شده است.  تشکیل تن( نوکلئوزوم )هسته های تکراری به نام از واحد  ،هر رشتۀ کروماتینی •

 ها پروتئین هیستون + حدود دو دور مولکول ِدنا در اطراف هیستون  ۸نوکلئوزوم = 
 گویند. می  کروماتید خواهریهستند. به کروماتیدهای یک کروموزوم مضاعف،  کروماتید )فامینک(شده دارای دو های مضاعفکروموزوم •
 است.   یکساندر کروماتیدهای خواهری  های ژنی(ها )جایگاه نوع ژن  •

 

 تعریف ساختار

DNA  ای که در ساختار مادۀ وراثتی وجود دارد. مولکولی دورشته 

 پیچد تا نوکلئوزوم تشکیل شود. دور آن می  DNAنوعی پروتئين در ساختار کروماتین و کروموزوم که  هیستون 

 پیچد. های هیستون می دور اطراف پروتئین  ۲حدود  DNAکه در آن،   DNAپروتئین هیستون و  ۸ای شامل مجموعه  نوکلئوزوم

 شود. ای از واحدهای تکراری نوکلئوزوم که در طول اینترفاز در هسته مشاهده می مجموعه  کروماتین 

 شده )دوکروماتیدی( باشد. تواند مضاعفشود و میشده که در مرحلۀ تقسیم یاخته مشاهده می کروماتین فشرده  کروموزوم

 شوند.شده که در محل سانترومر به کروماتید خواهری متصل می در یک مولکول کروموزوم مضاعف DNAهای هر یک از مولکول  کروماتید 

 شوند. توسط پروتئین اتصالی به یکدیگر متصل می  ،محلی که در آن، دو کروماتید خواهری یک کروموزوم سانترومر 

 :موارد همۀبررسی  

شود که در آن،  تن( تشکیل می نام نوکلئوزوم )هسته   از واحدهای تکراری به   ،کروماتینی  ۀهر رشتالف(  

مولکول پروتئینی به نام هیستون پیچیده است. زمانی که   ۸دور در اطراف    ۲حدود    DNAمولکول  

ها را  شوند و کروموزوم فشرده می ،شده های کروماتینی مضاعف شود، رشتهتقسیم می ۀیاخته وارد مرحل

 تن( هم واحدهای تکراری نوکلئوزوم وجود دارد.  آورند. بنابراین، در ساختار کروموزوم )فام وجود می به

که همانندسازی    Sشده باشند. پس از مرحلۀ  صورت مضاعف توانند بههای کروماتینی می رشته   نکته:  
 در ساختار هر رشتۀ کروماتینی وجود دارد.  DNAشود، دو مولکول انجام می 

 

 [:  ۲دوازدهم: گفتار  ۱]فصل ترکیب  
ها هستند، همراه ترین آنها )نه تنها نوع آنها( هیستون ها که مهمای از پروتئين صورت خطی است و مجموعهتن( به ( در هر کروموزوم )فامDNAها، ِدنا )در یوکاریوت 

 آن قرار دارند.  
 

 شوند. ها دیده می د و انواع دیگری از پروتئین، همراه کروموزوم باکتریهای هیستون وجود ندارنها، پروتئین در ساختار کروموزوم باکتری  نکته:  
 

 [:  ۱دوازدهم: گفتار  ۱]فصل ترکیب   
شود. ها از آن جدا شوند تا همانندسازی بتواند انجام  های همراه آن یعنی هیستون وتاب فامینه )کروماتین( باز و پروتئین(، باید پیچ DNAقبل از همانندسازی ِدنا )
 شود.هایی انجام می این کارها با کمک آنزیم 

های درهم است که به ای از رشتهصورت تودهتر و بهوراثتی هسته، کم  مادۀزمانی که یاخته در حال تقسیم نیست، فشردگی  ب(  

که فاقد فشردگی باشد.  تر است نه اینگویند. دقت داشته باشید که فشردگی کروماتین از کروموزوم کمآن، کروماتین )فامینه( می

   ها به دور یکدیگر، کروماتین نیز مقداری فشردگی دارد.وتاب خوردن نوکلئوزوم ها و پیچدلیل تشکیل نوکلئوزوم بلکه، به

 تر است. هم کروماتین و هم کروموزوم، دارای فشردگی هستند اما فشردگی کروماتین از فشردگی کروموزوم کم نکته:  

 شوند و کروموزوم وجود ندارد.  های کروماتینی در هسته دیده می ته در حال تقسیم نیست، فقط رشته زمانی که یاخ نکته:  

 شود. البته در انتهای تقسیم نیز کروماتین دیده می  ؛مشاهده است فقط در طول تقسیم است که کروموزوم قابل نکته:  
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 [:  ۳دوازدهم: گفتار  ۲]فصل ترکیب   
های فشردۀ کروموزوم کمتر در دسترس ِرنابسپاراز  طور معمول بخشتنی( است. به ها، تنظیم در سطح کروموزومی )فامهای تنظیم بیان ژن در یوکاریوت روش یکی از  

(RNA ها قرار میپلی)بسپاراز را به ژن مورد نظر تنظیم  های خاصی، دسترسی ِرناتواند با تغییر در میزان فشردگی کروموزوم در بخشین، یاخته میا گیرند. بنابر مراز
 کند. این نوع تنظیم، مثالی از تنظیم بیان ژن پیش از رونویسی است.  

آورند. پس منظور این مورد، کروموزوم است. دقت داشته  وجود میشوند و کروموزوم را به های کروماتینی فشرده می گفتیم که در طول تقسیم یاخته، رشتهج(  

 DNAها، دو مولکول  شوند که در آنشده )دوکروماتیدی( مشاهده میهای مضاعف پروفاز، پرومتافاز و متافاز تقسیم میتوز، کروموزوم   ۀباشید که در مرحل

ند. در  شوکروماتیدی مشاهده می های تک آنافاز میتوز، کروموزوم   ۀاند. اما در مرحلدهنده به یکدیگر متصل شده کروموزوم، توسط پروتئین اتصال  ۀدهندتشکیل

 وجود دارد.    DNAکروماتیدی، فقط یک مولکول  های تککروموزوم 

 شده( باشد. کروماتیدی یا دوکروماتیدی )مضاعف تواند تک کروموزوم می   نکته:  

  کروماتیدی باشد و چه دوکروماتیدی، فقط یک سانترومر دارد.هر کروموزوم، چه تک  نکته:  

مضاعف د(   کروموزوم،  که  )دوکروزمانی  مولکول  شده  دو  باشد،  و  DNAماتیدی(  دارد  یکسان  ی 

از هر ژن می از بخشبنابراین، دارای دو نسخه  های  باشد. در کروموزوم دوکروماتیدی، به هر یک 

ها  های دوکروماتیدی، از نظر نوع ژنشود. کروماتیدهای کروموزوم دهنده، کروماتید گفته میتشکیل

شود. کروماتیدهای خواهری در محلی به  اهری گفته می ها کروماتیدهای خویکسان هستند و به آن 

متصل هم  به  سانترومر  که  نام  است  مشخص  کاریوتیپ،  شکل  به  توجه  با  باشید  داشته  دقت  اند. 

   تواند نزدیک به یکی از دو انتهای کروموزوم باشد. سانترومر همیشه در وسط کروموزوم قرار ندارد و می 

های همتا، محل سانترومر مشابه کنند. در کروموزومها را در کاریوتیپ مرتب می هایی است که بر اساس آن، کروموزوم گی محل سانترومر، یکی از ویژ   نکته:  
 است.

هایی که دارند مشابه هستند اما از نظر محتوای هر ژن، ممکن است با یکدیگر تفاوت داشته های همتا، از نظر ژن کروماتیدهای غیرخواهری در کروموزوم  نکته: 
ها، مربوط به رنگ تیرۀ پوست باشند. مثاًل، ممکن است دو کروماتید غیرخواهری در کروموزوم همتا، ژن مربوط به رنگ پوست را داشته باشند اما یکی از آن 

 باشد و دیگری مربوط به رنگ روشن پوست. 
 

 [:  ۲دوازدهم: گفتار  ۴]فصل ترکیب   
ای از کروموزوم بین کروماتید )فامینک(های غیرخواهری مبادله شود. این های همتا و ایجاد تتراد )چهارتایه(، ممکن است قطعهشدن کروموزوم، هنگام جفت ۱در میوز  

وجود ها در این دو کروماتید بهدیدی از الل شده حاوی الل )دگره(های متفاوتی باشند، ترکیب جگویند. اگر قطعات مبادله شدن( میاور )چلیپایی پدیده را کراسینگ 
های دو کروماتید خواهری کاماًل یکسان نیستند و در ای که کروماتید نوترکیب دارد، ژن شدهگویند. در کروموزوم مضاعفآید و به آنها کروماتیدهای نوترکیب میمی 

 . باشندشته با یکدیگر تفاوت داتوانند می شده، قطعۀ مبادله 
 

 ( ۱۱۰۶ـ  ۰۱و  ۰۲)            شدهتن( مضاعف تن( + ساختار یک کروموزوم )فامشدن کروموزوم )فاممراحل فشرده ه: نامشکل  

 های پروتئینی پیچیده است.  در ساختار هر نوکلئوزوم، هشت پروتئین هیستون وجود دارد و مولکول ِدنا، حدود دو دور در اطراف این مولکول  ✓

 خورند تا فشردگی بیشتری پیدا کنند.  ا، دو بار روی خود تا می ههای کروموزومنوکلئوزوم  ✓

 ر ــکروماتیدهای خواهری در محل سانترومر به یکدیگ ✓

 متصل هستند.  

 اولین مرحلۀ فشردگی در مادۀ وراثتی، ناشی از تشکیل  ✓

 ای ِدنا است.  مارپیچ دورشته 
 
 
 

 
 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -114

 ..................« است که  نیدر ا..................  کشنده و T تیمشترک لنفوس یژگ یو»

 .کنندیترشح م نترفرونیا دز،ی ا ی ماریدر ب  ـ  یعیکشنده طب ۀ اختی ( ۲ کنند.  ییرا شناسا  گانهیعامل ب  توانندیم ـ  یتیدندر ۀ اختی ( ۱
 کنند.  تیفعال یو اختصاص یراختصاصیدر دفاع غ توانند یم ـ خوار ( درشت۴ . ندینمایم دیرا تشد  یبافت یخوارهاگانهیب   تیفعال  ـساز  پادتن ۀ اختی ( ۳
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ـ متوسط ـ مقایسه ـ مفهومی(  ۱۱۰۵)  ۳پاسخ: گزینه 

های بخش پیوند شده  یاخته کند. همچنین به  اند، نابود می اند، مثالً سرطانی یا آلوده به ویروس شده های خودی را که تغییر کرده کشنده، یاخته   Tلنفوسیت  

آورد.  کشنده را پدید می   Tهای  شود و لنفوسیتژن تکثیر میپس از شناسایی آنتی   Tکند. لنفوسیت  حمله می

 :هاگزینه   همۀبررسی  

تواند به یک نوع کند؛ یعنی فقط میاند. هر گیرنده اختصاصی عمل میژن دارد که همگی از یک نوعهای آنتیدر سطح خود، گیرنده  Tیا   B( هر لنفوسیت ۱

نی ژساز، فاقد گیرندۀ آنتیکشنده همانند یاختۀ پادتن  Tشود. اما دقت داشته باشید که لنفوسیت  ژن شناسایی میژن متصل شود و به این ترتیب، آنتیآنتی

شوند و بنابراین، یاختۀ  ها شناسایی میهای عمومی آنژن را شناسایی کند. در دومین خط دفاعی بدن نیز عوامل بیگانه بر اساس ویژگی تواند آنتیاست و نمی 

 دندریتی توانایی شناسایی عامل بیگانه را دارد.  

کشنده،   Tهای  ساز )پالسموسیت( و لنفوسیت شود. یاختۀ پادتنخاطره انجام می   و  Tو    Bهای  شناسایی اختصاصی عوامل بیگانه، توسط لنفوسیت   دام تستی:
 فاقد توانایی شناسایی عامل بیگانه هستند. 

از یاختۀ آلوده به ویروس    Iشود. اینترفرون نوع  می  HIVکننده آلوده به ویروس  کمک  Tبه نام لنفوسیت    Tهای  ( در بیماری ایدز، نوع خاصی از لنفوسیت ۲

Tکند. بنابراین، در بیماری ایدز، لنفوسیت  ها را در برابر ویروس مقاوم میکند و آنهای سالم مجاور هم اثر میبر یاختۀ آلوده، بر یاخته شود و عالوه میترشح 

توانند اینترفرون نوع  ی میو یاختۀ کشندۀ طبیع  Tهای  کشنده! همچنین دقت داشته باشید که لنفوسیت   Tکند، نه لنفوسیت  کننده اینترفرون ترشح می کمک

II  های آلوده به ویروس( دارد.  )نه یاخته   سرطانیهای  کند. این نوع اینترفرون نقش مهمی در مبارزه علیه یاختهخوارها را فعال می را ترشح کنند که درشت 

 یابد. طور کلی کاهش مییماری ایدز، ایمنی بدن به شدن آن در ب کننده، بر فعالیت ایمنی بدن تأثیرگذار است و با آلودهکمک  Tلنفوسیت  دام تستی:

 [: ۲یازدهم: گفتار  ۴]فصل ترکیب  
شود. در صورت ترشح مداوم و بیش از  های طوالنی مدت ترشح میهای قشر فوق کلیه و در پاسخ به تنش کورتیزول نوعی پیک شیمیایی دوربرد است که از یاخته

 شود.اندازۀ آن، دستگاه ایمنی بدن تضعیف می

اندازند. پس از مرگ یاخته،  می  شده« را به راه ریزی شوند و با ترشح پرفورین و آنزیم، »مرگ برنامه کشنده به یاختۀ هدف متصل می  Tهای  ( لنفوسیت ۳

تواند  ژن نیز میساز به آنتی یاختۀ پادتن   کنند. اتصال پادتن تولیدشده توسطها می خواری آنای مرده و بیگانه ماکروفاژها اقدام به پاکسازی بافت از اجزای یاخته 

ها  هم چسباندن میکروب به  -۲های محلول،  ژنرسوب دادن آنتی  -۱شوند:  خواری می ها با سه روش، باعث افزایش بیگانه خواری شود. پادتنسبب افزایش بیگانه 

 ژن. سازی آنتی خنثی  -۳و  

خط دفاعی بدن شرکت دارند و بنابراین، مربوط به دفاع غیراختصاصی هستند. البته، دقت داشته باشید  هایی هستند که فقط در دومین ( ماکروفاژها، یاخته ۴

کشنده نیز مربوط به دفاع اختصاصی است و البته با ترشح اینترفرون،    Tهای دفاع اختصاصی نیز همکاری کنند. لنفوسیت  توانند با یاختهکه ماکروفاژها می 

 صی نیز شرکت داشته باشد.  تواند در دفاع غیراختصامی

 های کشنده، در خط دوم دفاعی قرار دارد. ها و لنفوسیت خوارها در نتیجۀ فعالیت پادتنخواری درشت افزایش فعالیت بیگانه  دام تستی:

؟نیستپذیر گذراند، بروز کدام واقعه امکانبا توجه به مراحلی که یک یاخته از پایان یک تقسیم تا پایان تقسیم بعدی می  -115
 ای هیپوکامپ. ترین مرحلۀ چرخۀ یاختهها و عوامل موردنیاز برای تقسیم در کوتاه( افزایش ساخت پروتئین۱
 ای از اینترفاز که مدت زمان متوسطی دارد.وششی کبد در مرحله( دو برابر شدن مقدار مادۀ ژنتیکی هستۀ یاختۀ پ۲
 شود.ای که کارهای معمول یاخته انجام میدار در مرحله( گذراندن بیشتر مدت زندگی یک گویچۀ سفید خونی دانه۳
ماند.در آن میکند و مدت زمان زیادی ای که یاخته در آن رشد می( گذر مستقیم از مرحلۀ تقسیم هستۀ یاخته به مرحله۴

 ـ متوسط ـ عبارت ـ مفهومی( ۱۱۰۶)  ۳پاسخ: گزینه 

 ایند = چرخۀ یاخته راگذتقسیم تا پایان تقسیم بعدی می یک  مراحلی که یک یاخته از پایان  

 ( 2Gای = مرحلۀ وقفۀ دوم )ترین مرحلۀ چرخۀ یاخته کوتاه 

 Sای از اینترفاز که مدت زمان متوسطی دارد = مرحلۀ مرحله  

 شود = اینترفاز گذراند و کارهای معمول یاخته در آن انجام می ای که یاخته بیشتر مدت زندگی خود را در آن می ای از چرخۀ یاخته مرحله  

 ( 1Gماند = مرحلۀ وقفۀ اول )کند و مدت زمان زیادی در آن می ای که یاخته در آن رشد می مرحله  

گویند. این چرخه، شامل مراحل اینترفاز و تقسیم است. در  ای مییاخته   ۀذارند را چرخگان تقسیم بعدی میتقسیم تا پاییک  مراحلی که یک یاخته از پایان  

   های مختلف، مدت این مراحل متفاوت است.یاخته

تر زمان اینترفاز کوتاه ای با سرعت تقسیم یاخته ارتباط دارد. هرچقدر سرعت تقسیم یاخته بیشتر باشد، مدت  مدت زمان مراحل مختلف چرخۀ یاخته   نکته: 
شوند، کل زمان زندگی خود را در مرحلۀ  هایی که تقسیم نمیاست و هرچقدر سرعت تقسیم یاخته کمتر باشد، مدت زمان اینترفاز بیشتر است. برای مثال، یاخته 

کنند.  نترفاز سپری می شوند، مدت زمان کمی را در مرحلۀ ایهای مریستمی که دائمًا تقسیم می گذرانند و یاخته اینترفاز می 

اینترفاز هیپوکامپ.

 (G2) اینترفاز = مرحلۀ وقفۀ دوم  
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 وقایع اینترفاز

 مادۀ وراثتی  رخداد  زمان  مرحله 

1G  ترین طوالنی 

 ـ رشد یاخته ۱
 مانند. ها مدت زمان زیادی در این مرحله می ـ یاخته ۲

ورود موقتی یا دائمی به   توقف در این مرحله   د نشوهایی که موقتی یا دائمی تقسیم نمی ـ یاخته ۳
 0Gمرحلۀ  

 کروماتین 

 کروماتین  ای اندازی فرایندهای مرگ یاخته راه  اطمینان از سالمت ِدنا: آسیب غیرقابل اصالح ِدنا   G1نقطۀ وارسی  

S همانندسازی  متوسطDNA ی هسته 
کروماتین 

 شده مضاعف

2G ترین کوتاه 
 سازی یاخته برای تقسیم _ آماده 1

 ها(ها و عوامل مورد نیاز )مثل تقسیم سانتریول پروتئین _ ساخت 2
 شدن میتوکندری و کلروپالست _ تقسیم 3

کروماتین 
 شده مضاعف

 G2نقطۀ وارسی  
عدم عبور از  نبودن یاخته برای تقسیم  های دوک تقسیم و عوامل الزم برای میتوز: آماده بررسی پروتئین 

 این مرحله 
کروماتین 

 شده مضاعف

 :هاگزینه   همۀبررسی  

ها و  شوند. در این مرحله، ساخت پروتئینتقسیم میها آمادۀ مرحلۀ  تر است و در آن، یاخته نسبت به مراحل قبلی اینترفاز، کوتاه   2G( مرحلۀ وقفۀ دوم یا  ۱ 

درت  نهای دستگاه عصبی بهخوانیم که نورون شوند. در کتاب درسی می تقسیم می  مادۀها آکنند و یاخته عوامل موردنیاز برای تقسیم یاخته افزایش پیدا می 

 پذیر است.  در این گزینه، امکان   ها نیز ممکن است گاهی تقسیم شوند و وقوع رخداد ذکرشدهدهد که نورون شوند. این جمله نشان می تقسیم می

 شوند که توانایی تقسیم داشته باشند. هایی مشاهده می اینترفاز، فقط در یاخته  2Gو  Sدقت داشته باشید که مرحلۀ    نکته:  
 

 دوازدهم[:   ۶و  ۵]فصل ترکیب   
  2Gتوانند مستقل از یاخته و یا همراه آن تقسیم شوند. در صورتی که یاخته بخواهد تقسیم شود، میتوکندری و کلروپالست در مرحلۀ  میتوکندری و کلروپالست می 

 شوند.  تقسیم می 

دیگر دارد.    ۀمدت زمان متوسطی نسبت به دو مرحل  S  ۀمرحلترین مرحله. بنابراین،  اه، کوت2Gترین مرحلۀ اینترفاز است و مرحلۀ  اینترفاز، طوالنی  1G( مرحلۀ  ۲

 همانندسازی است.    ۀشود که نتیجانجام می  S  ۀی هسته، در مرحلDNAدو برابر شدن  

هر یک از مراحل تقسیم یاخته، از مراحل اینترفاز   . البته دقت داشته باشید که2Gترین مرحلۀ اینترفاز،  است و کوتاه  1Gترین مرحلۀ اینترفاز، مرحلۀ  طوالنی   نکته:  
   تر هستند.کوتاه

 

 [:  ۲دوازدهم: گفتار  ۱]فصل ترکیب   
رسند. این کار با  وکاست به دو یاختۀ حاصل از تقسیم می عنوان مادۀ وراثتی، حاوی اطالعات یاخته است. هنگام تقسیم یاخته، این اطالعات بدون کم( به DNAِدنا )

 گویند.  شدن مولکول ِدنای جدید از روی ِدنای قدیمی همانندسازی می شود. به ساخته همانندسازی ِدنا انجام می 

کارهایی مانند رشد، ساخت مواد مورد نیاز و انجام کارهای معمول یاخته، در این مرحله  گذرانند.  اینترفاز می   ۀها بیشتر مدت زندگی خود را در مرحلیاخته(  ۳

های سفید خونی، فقط بین گویچه  در  گذراند.اینترفاز می   ۀای توانایی تقسیم نداشته باشد، تمام مدت زندگی خود را در مرحلاگر یاختهشود. البته،  انجام می 

اینترفاز    1Gتوانند تقسیم شوند. بنابراین، همیشه در مرحلۀ دار، نمیهای سفید دانه های سفید، از جمله گویچهها توانایی تقسیم دارند و سایر گویچهلنفوسیت 

ای به  طور موقت یا دائم به مرحله ها بهشوند. این یاختهمتوقف می  1Gلۀ  شوند، معموالً در مرحطور موقت یا دائم تقسیم نمیهایی که بهمانند. یاخته باقی می

 شوند. وارد می  0Gنام  

   اینترفاز شوند. 2Gو   Sتوانند وارد مرحلۀ ها میتوانند تقسیم شوند. در واقع، لنفوسیت ها پس از برخورد با میکروب، می لنفوسیت   نکته:  
 

 های سفیدتعبیر: انواع گویچه  
 هاها + نوتروفیلها + ائوزینوفیل بازوفیل  = دار های سفید دانه گویچهـ  ۱
 باشند. ها فاقد دانه در سیتوپالسم خود می ها و لنفوسیت های سفید بدون دانه = مونوسیت ـ گویچه ۲

و بعد از مرحلۀ    1Gطور معمول، قبل از مرحلۀ  مانند. به ها مدت زمان زیادی در این مرحله میو یاخته   هاسترشد یاخته   ۀ، مرحل1Gاول یا    ۀوقف  ۀمرحل(  ۴

ای بعد از تقسیم هسته، تقسیم سیتوپالسم انجام ندهد و مستقیماً وارد  تقسیم هسته، مرحلۀ تقسیم سیتوپالسم وجود دارد. اما گاهی ممکن است که یاخته

 یابد. های یاخته افزایش می شود. در این حالت، تعداد هسته  1Gمرحلۀ  

 [: ۳یازدهم: گفتار  ۷]فصل ترکیب   
های  اندازۀ تخم است؛ زیرا، یاخته ای است که تقریبًا به کند. نتیجۀ آن، ایجاد تودۀ یاخته ساعت پس از لقاح، یاختۀ تخم تقسیمات میتوزی را شروع می   ۳۶حدود  

 اند.  شده  Sاند؛ یعنی، بعد از تقسیم سیتوپالسم بالفاصله وارد مرحلۀ  حاصل از تقسیم رشد نکرده 
 



 

60 

شناسی زیست  13 ههای تجربی | مرحلدروس | کنکوری ه آزمون هم   

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

 
 

 ای در کیسۀ رویانی نهاندانگان.  ای، انجام تقسیم میتوز بدون تقسیم سیتوپالسم است؛ مثل یاختۀ دو هسته های چندهسته یکی از دالیل ایجاد یاخته   نکته:  
 

 [:  ۲یازدهم: گفتار  ۳]فصل ترکیب   
شود و به  شوند. در واقع هر یاخته از به هم پیوستن چند یاخته در دورۀ جنینی ایجاد می ای با چندین هسته دیده می مانند استوانه   اسکلتی ایهای ماهیچه یاخته 

 همین علت چند هسته دارد. 

 
تقسیم    -116 مراحل  ضخیم  هستۀدر  شروع  زمان  بین  فاصلۀ  در  انسان،  پوست  )اپیدرم(  بیرونی  الیۀ  پوششی  یاختۀ  رشتهیک  شدن  کروماتینی تر  های 

 دهد؟ ای( و زمان تجزیۀ پروتئین اتصالی، کدام رویداد رخ می)فامینه
 ها درون هسته تن(شدن کروموزوم )فامبعد از پایان فشرده  ،ها به دو طرف یاخته(( حرکت سانتریول )میانک۱
 بالفاصله پس از تشکیل دوک تقسیم ،های دوک تقسیمها به رشتهتن(شدن سانترومر کروموزوم )فام( متصل۲
 (ها قبل از جدا شدن کروماتید )فامینک ، ها با میکروسکوپ نوریتن(ترین کروموزوم )فام( ایجاد قابلیت مشاهدۀ کوتاه۳
 های دوکها توسط رشتهتن(قبل از ایجاد شدن دسترسی به کروموزوم )فام ، شدن پوشش شبکۀ آندوپالسمی یاختهقطعه( قطعه۴

 دار ـ متن(ـ سخت ـ عبارت ـ زمان ۱۱۰۶)   ۴خ: گزینه پاس 

 های کروماتینی = مرحلۀ پروفاز تر شدن رشته شروع ضخیم  

 زمان تجزیۀ پروتين اتصالی = مرحلۀ آنافاز 

آنافاز نیز پروتئین اتصالی    ۀشوند. در شروع مرحلتر میهای کروماتین فشرده، ضخیم و کوتاه پروفاز، رشته   ۀدر شروع مرحل

ای صحیح است که در فاصلۀ بین این دو رخداد، یعنی در فاصلۀ بین شود. بنابراین، گزینهۀ سانترومر تجزیه میناحی  در

 شروع پروفاز تا شروع آنافاز، رخ داده باشد.  

 :هاگزینه   همۀبررسی   

ها به دو طرف یاخته حرکت  سانتریول شدن کروموزوم )نه بعد از آن(،  خوانیم که ضمن فشرده می( در کتاب درسی  ۱

  ۀ ها، در مرحلشود. دقت داشته باشید که حداکثر فشردگی کروموزوم ها، دوک تقسیم تشکیل می کنند و بین آنمی

   شود.متافاز ایجاد می 

 دهد.رخ می  هاشدن کروموزومزمان با فشرده تشکیل دوک تقسیم هم   نکته:  

ها مشاهده ترین کروموزوممتافاز، فشرده   مرحلۀ  رسد. در نتیجه، در پایان می متافاز، به مرحلۀ  شود و در  پروفاز آغاز می  ها از مرحلۀفشردگی کروموزوم  نکته:  
 ها هنوز در حداکثر فشردگی خود قرار دارند.  شوند. البته، در مرحلۀ آنافاز نیز کروموزوممی 

تر تجزیه  شود. در این مرحله، ابتدا، پوشش هسته و شبکۀ آندوپالسمی به قطعات کوچکمی ( بالفاصله پس از تشکیل دوک تقسیم، مرحلۀ پرومتافاز آغاز  ۲

شوند. این گزینه نیز با توجه به  های دوک متصل می ها به رشتهها برسند. در همین حال، سانترومر کروموزوم های دوک بتوانند به کروموزوم شوند تا رشته می

 »بالفاصله« نادرست است. 

 ها مربوط به مرحلۀ پرومتافاز است.  های دوک به سانترومر کروموزومشود اما اتصال رشته تقسیم در مرحلۀ پروفاز تشکیل می   دوک  نکته:  

ها را مشاهده  توان آنتدریج با میکروسکوپ نوری میطوری که بهشوند، به تر میهای کروماتینی فشرده، ضخیم و کوتاه پروفاز، رشته   ۀگفتیم که در مرحل(  ۳

ها را مشاهده کنیم. ترین کروموزوم ترین و کوتاه توانیم ضخیمشود و بنابراین، در متافاز می ها ایجاد میمتافاز، بیشترین فشردگی در کروموزوم   ۀکرد. در مرحل

شود و سپس کروماتیدهای  ی تجزیه میدهد. اما دقت داشته باشید که ابتدا پروتئین اتصالآنافاز و بعد از متافاز رخ می   ۀجدا شدن کروماتیدها نیز در مرحل

   زمانی ذکرشده در صورت سؤال، قرار ندارد.  ۀشوند. بنابراین، جدا شدن کروماتیدها از یکدیگر، در بازخواهری از هم جدا می 

 وند.  های دوک کوتاه شبرای جدا شدن کروماتیدهای خواهری از یکدیگر، الزم است که پروتئین اتصالی تجزیه شود و رشته  نکته:  

تر تجزیه  شود. در این مرحله، ابتدا، پوشش هسته و شبکۀ آندوپالسمی به قطعات کوچک( بالفاصله پس از تشکیل دوک تقسیم، مرحلۀ پرومتافاز آغاز می ۴

توانند  های دوک تقسیم میرشته  شود و سپس،قطعه میها برسند. بنابراین، ابتدا پوشش شبکۀ آندوپالسمی قطعه های دوک بتوانند به کروموزوم شوند تا رشتهمی

 ها برسند.  به کروموزوم 

 . های دوک، قادر به عبور از غشای هسته و شبکۀ آندوپالسمی نیستندرشته  نکته:  

 شبکۀ آندوپالسمی، در مجاورت هستۀ یاخته قرار دارد.   نکته:  
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 وقایع تقسیم یاخته 

 رخداد  مرحله 

 تقسیم هسته )میتوز( 

 پروفاز
 شوند( تر می ها فشرده، ضخیم و کوتاهها )کروموزومسازی کروموزومشروع فشردهـ ۱
 ها به دو قطب یاخته( سانتریول   تشکیل دوک تقسیم )حرکت جفت ـ ۲

 پرومتافاز
 تجزیۀ پوشش هسته و شبکۀ آندوپالسمیـ ۱
 هاهای دوک به سانترومر کروموزوماتصال رشته ـ ۲

 متافاز
 در وسط )سطح استوایی( یاخته  هاکروموزوم آرایش  ـ ۱
 ها حداکثر فشردگی کروموزومـ ۲

 آنافاز 
 تجزیۀ پروتئین اتصالی در ناحیۀ سانترومرـ ۱
 کروماتیدی به دو قطب یاخته های تکشدن کروموزومهای دوک و کشیده شدن رشته کوتاهـ ۲

 تلوفاز
 های دوک تخریب رشته ـ ۱
 هسته تشکیل مجدد پوشش ـ ۲
 شدن به کروماتین ها و تبدیل شروع باز شدن کروموزومـ ۳

 تقسیم سیتوپالسم و تشکیل دو یاختۀ جدید  تقسیم سیتوپالسم 

 
 در ارتباط با عوامل مؤثر بر تنظیم مرگ و حیات یک یاخته، کدام عبارت، صحیح است؟   -117

 های هدف مشترک خود دارند.  درمانی و هورمون کبدی، تأثیر یکسانی بر یاخته( داروهای شیمی۱
 توانند سبب مرگ یا افزایش تقسیم یاخته شوند.دیده، می(ی آسیبDNAهای مؤثر بر یاختۀ دارای دِنا )( پیام۲
 تواند ناشی از شرایط نامساعد باشد.  ها، میهای گیاهی برخالف کاهش سرعت تقسیم آن( افزایش سرعت تقسیم یاخته۳
 شوند. های بین انگشتان پا فعال میهای پردهکننده در یاختههای تخریب( در دوران جنینی اردک و گنجشک، پروتئین۴

 ـ متوسط ـ عبارت ـ مفهومی( ۱۱۰۶)  ۲پاسخ: گزینه  

 کنند.  د را تنظیم میها در پاسخ به بعضی عوامل محیطی و مواد شیمیایی، سرعت تقسیم خویاخته

 :هاگزینه   همۀبررسی   

های کلیه و ای از یاختههای قرمز، به ترشح هورمونی به نام اریتروپویتین بستگی دارد. این هورمون، توسط گروه ویژه ( در بدن انسان، تنظیم میزان گویچه۱

های  توانند به یاختهدرمانی، می های قرمز را زیاد کند. اما داروهای شیمیگویچهکند تا سرعت تولید  شود و روی مغز استخوان اثر میکبد به درون خون ترشح می

درمانی است که باعث ریزش مو، تهوع و خستگی  ها از عوارض جانبی شیمیدستگاه گوارش نیز آسیب برسانند. مرگ این یاخته  یمغز استخوان، پیاز مو و پوشش

های خونی  شوند تا بتوانند یاخته گیرند، مجبور به پیوند مغز استخوان میدرمانی قوی قرار میای شدید یا شیمیهتأثیر تابش شود. حتی بعضی افراد که تحتمی

 مورد نیاز را بسازند. 

 شود. ریز کبد و کلیه ترشح می های درونهورمون اریتروپویتین، توسط یاخته  نکته:  

 شوند. ریز محسوب می ریز کبد و کلیه، جزء دستگاه درون های درون هورمون اریتروپویتین و یاخته  نکته:  

ها د. بنابراین، مشخص است که در ایجاد سرطان، ژنها هستنها، محصول عملکرد ژن یاخته و مرگ آن هستند. پروتئین  ۀچرخ  ۀکنندها، تنظیم( پروتئین۲

های محیطی و دود خودروها، به ساختار  است. مثالً، پرتوهای فرابنفش، بعضی آالینده  DNAنقش دارند و ایجاد سرطان، ناشی از اختالل در ساختار مولکول  

DNA  زنند. در این حالت، آسیب  آسیب میDNA  شود. البته، آسیب به  سبب افزایش تقسیم یاخته میDNA  شده  ریزی برنامه  تواند سبب شروع مرگ می

های  ای، با از بین بردن یاخته یاخته  ۀشدریزی شود، مرگ برنامهو افزایش احتمال بروز سرطان می  DNAسوختگی باعث آسیب به شود. مثالً، زمانی که آفتاب

 کند.  ی ها را حذف مدیده، آن آسیب 

 تواند منجر به بروز سرطان شود.  شدۀ یاخته نشود، می ریزی ای، اگر منجر به مرگ برنامه ی یاخته DNAآسیب   نکته:  

ذ  ای، مانع نفو شود تا با تقسیم سریع، تودۀ یاخته ایجاد کنند. این تودۀ یاخته دیده )شرایط نامساعد(، نوعی عامل رشد تولید می ( در گیاهان، در محل آسیب ۳

 کنند.  دهند یا متوقف میهای مریستمی تقسیم خود را کاهش می شود. همچنین در شرایط نامساعد محیطی، یاخته ها میمیکروب 

 شود. ها می هم در گیاهان و هم در پوست انسان، در صورت بروز آسیب، نوعی عامل رشد سبب افزایش سرعت تقسیم یاخته نکته:  

 توانند تقسیم شوند تا بافت را ترمیم کنند. های پارانشیمی می بیند، یاخته آسیب میزمانی که بخشی از گیاه   نکته:  

کننده در یاخته شروع به  های تخریب شود. به دنبال این رخداد، در چند ثانیه پروتئین ای، با رسیدن عالئمی به یاخته شروع می یاخته  ۀشدریزی ( مرگ برنامه ۴

می  ۀتجزی آن  مرگ  و  یاخته  یاختهکناجزای  حذف  بخش ند.  از  اضافی  پرده های  مانند  عملکردی  مرگ  های  از  مثالی  پرندگان،  در  پا  انگشتان  بین  های 

ها  شوند اما در اردک، این پرده های میانی انگشتان حذف میدهد. مثالً، در گنجشک، پردهرخ می  یشده است که در برخی از پرندگان در دوران جنینریزیبرنامه 

 .  مانندباقی می
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 دهد. صورت طبیعی رخ می ای است که به شده ریزیهای عملکردی، مثالی از مرگ برنامه های اضافی از بخش حذف یاخته  نکته:  

 
 طور صحیحی بیان شده است؟چند مورد، دربارۀ دستگاه ایمنی بدن انسان، به  -118

 تند.شناسایی هسهای مختلف قابلدر سومین خط دفاعی برخالف خط دوم، میکروب -الف

 هایی در دیوارۀ روده مؤثر هستند. در نخستین خط دفاعی همانند خط سوم، یاخته -ب

 های پوششی مؤثر هستند. در دومین خط دفاعی همانند خط اول، ترشحات یاخته -ج

 های بافت پیوندی نقشی ندارند.  در نخستین خط دفاعی برخالف خط دوم، یاخته -د

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ـ سخت ـ چندموردی ـ مقایسه ـ مفهومی(  ۱۱۰۵)  ۲گزینه پاسخ:   

 موارد )ب( و )ج(، صحیح هستند. 

 بررسی همه موارد:  

های مختلف را شناسایی کند. دقت داشته باشید که در دومین خط دفاعی،  تواند میکروب الف( هم در سومین خط و هم دومین خط دفاعی، دستگاه ایمنی می 

 باشد.  ها( میژنهای اختصاصی )آنتیهای عمومی و در سومین خط دفاعی، بر اساس ویژگی ها بر اساس ویژگیشناسایی میکروب

های لنفی  زا نقش دارند. همچنین در دیوارۀ روده، گره کنندۀ مادۀ مخاطی در روده در مبارزه با عوامل بیماری های ترشح ین خط دفاعی، یاخته ب( در نخست

 کنند.  ها نیز در خط دفاعی سوم فعالیت می ها هستند و لنفوسیت وجود دارند که حاوی لنفوسیت 

 شود. آپاندیس نوعی اندام لنفی است. شاهده میای کوچک مآپاندیس به صورت زائده  دام تستی: 

  های پوششی با ترشح پروتئین های پوششی نظیر ترشح لیزوزیم، اشک، بزاق و ... نقش دارد. همچنین یاختهج( در نخستین خط دفاعی بدن، ترشحات یاخته 

 ند.  شدن به ویروس(، در دومین خط دفاعی بدن نیز نقش داراینترفرون نوع یک )پس از آلوده 

 دقت کنید که لیزوزیم نوعی آنزیم دفاعی و لیزوزوم نوعی اندامک درون سلولی است.  دام تستی: 

های خونی سفید، جزء بافت پیوندی خون هستند که در دومین و سومین خط دفاعی بدن حضور دارند. در نخستین خط دفاعی بدن نیز بافت پیوندی  د( یاخته

 کند.  ها به بدن ایجاد می)درم(، دارای نوعی بافت پیوندی است که سد مکانیکی در برابر نفوذ میکروب نقش دارد. مثالً الیۀ درونی پوست  

 نخستین خط دفاعی بدن انسان  دام تستی: 
برای زندگی   پوشاند. این ماده به علت داشتن اسیدهای چرب، خاصیت اسیدی دارد. محیط اسیدی ای چرب )نه انواعی از مواد چرب!( میـ سطح پوست را ماده۱

 زا مناسب نیست.  های بیماریمیکروب
 ـ قرنیۀ چشم بخشی از بدن است که با محیط بیرون ارتباط دارد ولی با پوست و مخاط پوشانده نشده است.  ۲
 شود.  تر بدن میهای عمیق ها به بخشـ مخاط مژکدار در دستگاه تنفس مانع نفوذ میکروب۳

 
 کند؟ خیم و بدخیم را بیان میبین تومور خوشکدام عبارت، مقایسۀ صحیحی   -119

 های لنفی عبور کند.  تواند از منافذ رگخیم برخالف بدخیم، نمی( تومور خوش۱
 شود.ها ایجاد میخیم، در پی اختالل در فعالیت بعضی از ژن( نوع بدخیم برخالف خوش۲
 اندام اختالل ایجاد کند.  تواند در انجام اعمال طبیعی خیم، می( تومور بدخیم برخالف خوش۳
 های مجاور خود آسیب بزند.  قدر بزرگ شود که به بافتتواند آنخیم برخالف بدخیم، نمی( نوع خوش۴

 ـ متوسط ـ مقایسه ـ متن( ۱۱۰۶)   ۱پاسخ: گزینه  

 شوند.  خیم و بدخیم تقسیم میشود. تومورها به دو نوع خوش نشده ایجاد میای است که در اثر تقسیمات تنظیمتومور، توده 

 :هاگزینه   همۀبررسی   

کند اور حمله میهای مجشوند. اما تومور بدخیم یا سرطان به بافتمانند و منتشر نمیهای آن در جای خود می خیم، رشدی کم دارد و یاخته( تومور خوش ۱

جا  ویژه لنف، به نواحی دیگر بدن بروند، در آنهایی از آن جدا شده و همراه با جریان خون، یا بهو توانایی متاستاز )دگرنشینی( دارد؛ یعنی ممکن است یاخته 

 مستقر شوند و رشد کنند.  

   ها شوند و در سراسر بدن پخش شوند. های لنفی، وارد این رگ توانند از طریق رگ های سرطانی مییاخته   نکته:  
 

 [:  ۲دهم: گفتار  ۴]فصل ترکیب   
  ی سرطانی نیز شود.هاتواند باعث انتشار یاخته های سرطانی است. اما دستگاه لنفی می زا و یاخته های بیمارییکی از کارهای دستگاه لنفی، از بین بردن میکروب 

ها، محصول عملکرد  یاخته و مرگ آن هستند. پروتئین  ۀچرخ ۀکنندها تنظیمشوند. پروتئینای ایجاد مییاخته  ۀاختالل در تنظیم چرخ ۀ( تومورها در نتیج۲

 ها نقش دارند.  ژن هستند. بنابراین، مشخص است که در ایجاد تومور، ژن 
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های محیطی باشد نه اینکه از تواند ناشی از آالینده نقش دارند اما وراثت در همۀ تومورها نقش ندارد. مثاًل، آسیب به ژن می در هر توموری، عوامل ژنی   نکته:  
 پدر و مادر به ارث رسیده باشد.  

تواند  شود، میبیش از اندازه بزرگ می  در مواردی که تومورهای مجاور خود آسیب بزند. البته  که به بافت  شودقدر بزرگ نمیعموالً آنمخیم  ( تومور خوش ۴و    ۳

 در انجام اعمال طبیعی اندام اختالل ایجاد کند. 

 
 کند؟ درستی کامل میکدام گزینه، عبارت زیر را دربارۀ یک یاختۀ بنیادی میلوئیدی در مغز قرمز استخوان لگن به  -120

 .................. وجود دارد.«طور حتم ای، به»در مرحلۀ .................. چرخۀ یاخته

 سانترومر در هسته  ۴۶( پروفاز برخالف تلوفاز ـ ۲ در یاخته  )فامینک(  کروماتید ۹۲( تلوفاز همانند متافاز ـ ۱
 تن( ام( در هر کروموزوم )فDNA( آنافاز همانند وقفۀ دوم ـ دو دِنا )۴ ( پرومتافاز برخالف وقفۀ اول ـ دو سانتریول )میانک( در سیتوپالسم۳

 ـ متوسط ـ مقایسه ـ مفهومی(  ۱۱۰۶)  ۱پاسخ: گزینه  

 برای پاسخگویی به این سؤال، به جدول زیر دقت کنید:

 آنافاز  متافاز  پرومتافاز پروفاز 1G S 2G مرحله 
 ۲تلوفاز )
 هسته( 

تقسیم  
 سیتوپالسم 

 ۴۶ ۹۲ ۹۲ ۴۶ ۴۶ ۴۶ ۴۶ ۴۶ ۴۶ کروموزوم

 ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱ کروماتید هر کروموزوم

 ۴۶ ۹۲ ۹۲ ۹۲ ۹۲ ۹۲ ۹۲ ۹۲ ۴۶ کل کروماتیدها 

DNA ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱ هر کروموزوم 

 ۴۶ ۹۲ ۹۲ ۹۲ ۹۲ ۹۲ ۹۲ ۹۲ ۴۶ ها DNAکل 

 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ سانترومر هر کروموزوم 

 ۴۶ ۹۲ ۹۲ ۴۶ ۴۶ ۴۶ ۴۶ ۴۶ ۴۶ کل سانترومرها 

 ۲ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۲ ۲ سانتریول 

 
 تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ کدام گزینه، برای   -121

 توان .................. را مشاهده کرد.«توان گفت که در هر بخشی از بدن که ..................، می»در ارتباط با دستگاه ایمنی بدن انسان می

 ها تحت تأثیر آنزیم لیزوزیم  شوند ـ از بین رفتن باکتریها می( مایعات نمکی، باعث خروج محتویات درون باکتری۱
 های مجاری با سرفه و عطسهدار وجود دارد ـ توانایی بیرون راندن میکروب( مادۀ لزج و چسبناکی در سطح بافت پوششی مژک۲
 های مرده در سطح بافت پوششیای از یاختهها وجود دارند ـ الیهکننده از رشد گروهی از میکروب( ترشحات اسیدی جلوگیری۳
 کنند ـ تعداد فراوانی رشته مقاوم و تعداد کمی یاخته در بافت پیوندی بافت پوششی و بافت پیوندی زیر آن، سدی مکانیکی را ایجاد می( ۴

 ـ سخت ـ قید ـ متن ـ مفهومی(  ۱۱۰۵)  ۱پاسخ: گزینه  

 ها شود. تواند باعث از بین رفتن باکتریدر عرق و اشک، نمک وجود دارد. در عرق و اشک، آنزیم لیزوزیم هم وجود دارد که می

 ها:بررسی سایر گزینه 

 دار قرار دارد. این گزینه، دربارۀ لولۀ فالوپ نادرست است.  ( در مجاری تنفسی و لولۀ فالوپ، مادۀ مخاطی )مادۀ لزج و چسبناک( در سطح بافت پوششی مژک۲

 باشد.  دار می های مژک لولۀ فالوپ دارای یاخته  دام تستی: 

 ها شوند. این گزینه دربارۀ معده نادرست است.  توانند مانع رشد میکروب( در معده و پوست، ترشحات اسیدی می۳

 [:۱دهم: گفتار  ۲]فصل ترکیب   
به پپسین برای شروع   ها شود. وظیفۀ دیگر آن، تبدیل پپسینوژنتواند مانع رشد میکروب شود. اسید معده می های کناری غدد معده ترشح می اسید معده از یاخته  

 باشد. ها میهضم پروتئین 

کنند. در پوست، بافت پیوندی موجود در الیۀ درم، نوعی  ها ایجاد می( در پوست و الیۀ مخاطی، بافت پوششی و بافت پیوندی زیر آن، سدی مکانیکی را در برابر نفوذ میکروب۴

که تعداد کمی  ای است که دارای تعداد فراوانی رشتۀ پروتئینی و تعدادی کمی یاخته است. اما در آستر پیوندی الیۀ مخاطی، بافت پیوندی سست وجود دارد بافت پیوندی رشته

 رشتۀ پروتئینی کالژن و تعداد زیادی یاخته دارد.  

 د.شونای بافت پیوندی محسوب نمی های پروتئینی جزء مادۀ زمینه رشته  دام تستی: 

 های ارتجاعی، کشسان یا االستیک نام دارند. های مقاوم به کشیده شدن، کالژن و رشته رشته  نکته:  
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 (۱۱۰۵ـ  ۰۱)          های مختلف پوست الیه نامه: شکل  
 تـرین سطحی الیۀ بیـرونی پـوست شـامل چندیـن الیۀ یـاخته است که  ✓

 ریزند.  می  تدریجبه هستند و  های آن مرده یاخته       

 تری دارد.  الیۀ درونی پوست، ضخامت کم بهالیۀ بیرونی پوست نسبت  ✓

 ای و الیۀ درونی الیۀ بیرونی پوست دارای بافت پوششی سنگفرشی چندالیه  ✓

 ای است. دارای بافت پیوندی رشته        

 ، بافت چربی وجود دارد.  پوست در زیر الیۀ درونی  ✓

آزاد( در الیۀ بیرونی پوست قرار دارد. گیرندۀ فشار، در بافت چربی پوست قرار دارد. غدد چربی، غدد عرق و   دندریت گیرندۀ درد )انتهای    [:۱یازدهم: گفتار    ۲]فصل  
 یۀ درونی پوست قرار دارند.   انتهای قاعدۀ مو در ال 

 

 نخستین خط دفاعی بدن انسان 

 توضیحات  نحوۀ دفاع  روش دفاعی اندام

ت
وس

پ
 

های  زا؛ ریزش سلول های بیماری جلوگیری از ورود میکروب  های مردۀ سطحی سلول
 هادور شدن میکروب  سطحی  

 کند. ریزش شدید، شوره را ایجاد می 

 تهیۀ چرم   محکم و با دوام   ایبافت پیوندی رشته 

 در چربی، اسیدهای چرب وجود دارند.  زا های بیماریجلوگیری از رشد میکروب  کردن سطح پوست اسیدی  چربی پوست 

 ها مؤثر است. فقط بر باکتری هانابودی باکتری  ها، لیزوزیم  جلوگیری از رشد باکتری  نمک  عرق پوست 

 زا غیربیماری های میکروب 
جلوگیری از تکثیر   زا  های بیماریپیروزی در رقابت با میکروب 
 زاهای بیماری میکروب 

زا، در برابر های غیربیماری میکروب 
اسید، نمک و لیزوزیم سطح پوست 

 مقاوم هستند. 

اه 
تگ

دس
ی 

س
نف

ت
 

 عطسه و سرفه 
بیرون راندن با فشار ذرات خارجی و گازهای مضر از راه دهان 

 ( و یا بینی و دهان )عطسه( )سرفه 
 النخاع تنظیم توسط بصل 

 دار مخاط مژک 
شدن مادۀ مخاطی  رانده  ها در مادۀ مخاطی دام افتادن میکروب  به 

 خروج از بدن یا ورود به دستگاه گوارش ها به حلق  توسط مژک 
ها و دود سیگار، باعث از کار افتادن مژک 

 شود.کاهش ترشح مادۀ مخاطی می 

ش 
وار

 گ
گاه

ست
د

 

 الیۀ مخاطی 
 مادۀ مخاطی: به  - ۲بافت پوششی و آستر پیوندی: سد فیزیکی،  - ۱

 ها توسط آنزیم لیزوزیم ها و مبارزه با باکتریدام افتادن میکروب 
گلیکوپروتئين موسین + جذب آب فراوان 

  )مادۀ مخاطی )چسبناک و لزج 

 لیزوزیم )نوعی آنزیم دفاعی( های دهان توسط نابودی باکتری  لیزوزیم بزاق 
های بزاقی بزرگ و  ترشح توسط غده 

 کوچک

 های مجاری تنفسی های موجود در غذا و میکروب نابودی میکروب  اسید معده 
   تحت اثر  ترشح از سلول کناری

 گاسترین 

 شود. کرمی وارونه می جهت حرکات   بیرون راندن محتویات معده و بخش ابتدایی رودۀ باریک از راه دهان  استفراغ 

 شودصورت ارادی تمام می انعکاس دفع به  های همراه آن از طریق مخرج خروج مواد دفعی و میکروب  دفع مدفوع 
اه 

تگ
دس

ی 
رار

اد
 

 الیۀ مخاطی 
دام   مادۀ مخاطی: به  - ۲بافت پوششی و آستر پیوندی: سد فیزیکی،  - ۱

 آنزیم لیزوزیم ها توسط ها و مبارزه با باکتریافتادن میکروب 
گلیکوپروتئين موسین + جذب آب فراوان 

  )مادۀ مخاطی )چسبناک و لزج 
 عفونت ادراری وجود میکروب در ادرار   های همراه آن از طریق ادرار خروج مواد دفعی و میکروب  دفع ادرار 

ش 
گو

و 
م 

ش
چ

 

 کردن قرنیه نیز نقش دارد. در مرطوب  هانابودی باکتری  ها، لیزوزیم  جلوگیری از رشد باکتری  نمک  اشک
پلک، مژه و چربی روی 

 کرۀ چشم
 در اطراف کرۀ چشم قرار دارند.  ها به کرۀ چشم ایجاد یک سد فیزیکی در برابر ورود میکروب

مانند و ترشحات  موهای کرک
 مجرای شنوایی گواش

ها به آن ها و جلوگیری از ورود به دام انداختن میکروب 
 تر گوشهای داخلی بخش 

 دار دارند. نقشی مشابه مخاط مژک 

 
 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -122

 طور معمول در نوعی یاختۀ یوکاریوتی که ..................« »به

 شود. شود، پوشش هستۀ گِرد و مرکزی یاخته در مرحلۀ پرومتافاز تقسیم میتوز تجزیه میخیم متداول در افراد بالغ تکثیر می( در نوعی تومور خوش۱
 ش دارند.  تن(ها در مرحلۀ تقسیم هسته نق شود، سانتریول )میانک(ها در حرکت و جدا شدن صحیح کروموزوم )فام( کلسترول به غشای آن اضافه نمی۲
 یابند.  طور دقیق در وسط یاخته آرایش میشده، در مرحلۀ متافاز بهتن(های مضاعفشود، کروموزوم )فام( دوپامین توسط کاتالیزورهای زیستی ساخته می۳
 کند. را زیاد می  2Gدوک تقسیم در  های کنندۀ پروتئین( زیر محل زخم در پوست انسان قرار گرفته است، نوعی عامل رشد سرعت عبور از نقطۀ وارسی بررسی۴
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 ـ سخت ـ عبارت ـ ترکیبی ـ مفهومی(  ۱۱۰۶)  ۴پاسخ: گزینه  

 های چربی(خیم متداول در افراد بالغ = لیپوما )تومور یاخته نوعی تومور خوش 

 های جانوری وجود دارد( شود = یاختۀ غیرجانوری )کلسترول در غشای یاخته نوعی یاختۀ یوکاریوتی که کلسترول به غشای آن اضافه نمی  

 شود = یاختۀ عصبی )مثاًل در سامانۀ لیمبیک( نوعی یاختۀ یوکاریوتی که در آن، دوپامین )نوعی ناقل عصبی( توسط کاتالیزور زیستی )آنزیم( ساخته می  

ود زخم را  ها، سرعت بهبشود که با افزایش سرعت تقسیم یاختهنوعی عامل رشد، در پوست انسان زیر محل زخم تولید می

ها، الزم است که سرعت عبور از نقاط وارسی نیز افزایش پیدا کند. اگر  دهد. برای افزایش سرعت تقسیم یاختهافزایش می 

 دهد.  اجازۀ عبور یاخته از این مرحله را نمی  2Gهای دوک تقسیم یا عوامل الزم برای میتوز فراهم نباشد، نقطۀ وارسی  پروتئین 

 ها:بررسی سایر گزینه 

های چربی تکثیر شده خیم است که در افراد بالغ متداول است. در این تومور، یاخته ( لیپوما یکی از انواع تومورهای خوش ۱

شکل  شده است و هسته بیضیهای چربی، بیشتر حجم یاخته توسط چربی اشغال  کنند. در یاختهو تودۀ یاخته ایجاد می 

 یاخته در یک گوشۀ آن قرار گرفته است.  

شدن  های جانوری، سانتریول )میانک(ها ساختهشود. در یاختهها، ساختارهایی به نام دوک تقسیم ایجاد می( برای حرکت و جدا شدن صحیح کروموزوم ۲

 رول وجود دارد.  های جانوری، کلستدهند. در غشای یاختههای دوک را سازمان می رشته

 های گیاهی(، سانتریول وجود ندارد. های غیرجانوری )نظیر یاخته در یاخته   نکته:  
 

 [:  ۲دهم: گفتار  ۱]فصل ترکیب   
 کند. ها شرکت میهای جانوری و نیز انواعی از هورمون کلسترول یکی از انواع لیپیدهاست که در ساخت غشای یاخته 

ها  یافتن کروموزوم شوند و بنابراین، آرایش ندرت تقسیم میهای عصبی به شود. یاخته های عصبی ساخته می ( دوپامین نوعی ناقل عصبی است و توسط یاخته ۳

 شود.  طور معمول دیده نمیها نیز به در وسط یاختۀ آن

 طور معمول" یا "همواره" یا ... .ه؛ مثاًل گفته باشه "به حواستون به صورت سؤال باشه! چک کنید که آیا قیدی داره یا ن دام تستی: 
 

 [: ۱یازدهم: گفتار  ۱]فصل ترکیب   
 شود.  های عصبی ساخته و درون ریزکیسه )وزیکول(ها ذخیره می ناقل عصبی در یاخته  

 [:  ۲یازدهم: گفتار  ۱ترکیب ]فصل   
شوند که در فرد احساس لذت و سرخوشی ایجاد  های عصبی از جمله دوپامین می موجب آزاد شدن ناقل گذارند و  ای( اثر می مواد اعتیادآور بر سامانۀ لیمبیک )کناره 

 گذارد.  کننده و بازدارنده تأثیر می های عصبی تحریک بر دوپامین، بر فعالیت انواعی از ناقل کند. الکل عالوه می 

 
 انسان چیست؟کننده در سومین خط دفاعی بدن های شرکتویژگی همۀ یاخته  -123

 ای عبور کنند.توانند از همۀ نقاط وارسی چرخۀ یاخته( برخالف نیروهای واکنش سریع، می۱
 شکل را دارند.Yهای دفاعی  های مربوط به پروتئینژن، ژندهندۀ آنتیهای ارائه( همانند یاخته۲
 ی و سریع نقشی ندارند.های عمومکنندۀ واکنشهای کشندۀ طبیعی، در خط دفاعی ایجاد( برخالف یاخته۳
 های بنیادی مغز استخوان هستند.های خونی ایجادکنندۀ آلرژی، نتیجۀ مستقیم تقسیم یاخته( همانند یاخته۴

 ـ سخت ـ مقایسه ـ مفهومی(   ۱۱۰۵)  ۲پاسخ: گزینه  

 Tو  Bهای کننده در سومین خط دفاعی بدن انسان )دفاع اختصاصی( = لنفوسیت های شرکت یاخته  

 هاای واکنش سریع = نوتروفیل نیروه 

 های دندریتی ژن = یاخته دهندۀ آنتی های ارائه یاخته  

 های عمومی و سریع = خط دفاعی دوم بدن خط دفاعی ایجادکنندۀ واکنش  

 هاهای خونی ایجادکنندۀ آلرژی = بازوفیل یاخته  

 کنند. فعالیت می Tو  Bهای سومین خط دفاعی بدن، دفاع اختصاصی است و در آن، لنفوسیت

 ها:بررسی همۀ گزینه  

ها نیز توانایی تقسیم ای عبور کنند. گروهی از لنفوسیتتوانند از نقاط وارسی چرخۀ یاختهها، نیروهای واکنش سریع هستند و توانایی تقسیم ندارند. بنابراین، نمی( نوتروفیل۱

 ها. ندارند؛ مثل پالسموسیت

توانند تقسیم کننده( می کشنده و کمک  Tساز، لنفوسیت  جز یاختۀ کشندۀ طبیعی، یاختۀ پادتن ها )به فقط بعضی از لنفوسیت   های سفید،در بین گویچه   نکته:  
 شدن ندارند.  های سفید، توانایی تقسیم شوند و سایر گویچه 

دار  های پیکری هستهها، در همۀ یاختهست. باید دقت داشته باشید که همۀ ژنشکل نیز پادتن اYژن، یاختۀ دندریتی است و پروتئین دفاعی  دهندۀ آنتی( منظور از یاختۀ ارائه۲

 های بدن انسان، یاختۀ تخم است.  بدن وجود دارد؛ زیرا، منشأ همۀ یاخته
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توانند در دومین خط دفاعی بدن  می  ها،، با ترشح اینترفرونTو    Bهای  های عمومی و سریع، خط دفاعی دوم بدن است. لنفوسیت( منظور از خط دفاعی ایجادکنندۀ واکنش۳

 نیز نقش داشته باشند.  

ای و همچنین از طریق ترشح اینترفرون در خط دوم دفاعی بدن شرکت  های کشندۀ طبیعی از طریق تولید پرفورین و آنزیم القاکنندۀ مرگ یاخته یاخته   نکته: 
 دارند.  

 ینترفرون نوع دو را تولید کنند.  توانند ا های کشندۀ طبیعی می و یاخته  Tهای لنفوسیت  نکته: 

شوند آلوده می   HIVکننده توسط ویروس  کمک  Tهای  توانند اینترفرون نوع یک را ترشح کنند. مثاًل در بیماری ایدز، لنفوسیت های آلوده به ویروس می یاخته   نکته: 
 توانند اینترفرون نوع یک را ترشح کنند.  و می

های لنفی  ها، در سایر اندامشوند. اما لنفوسیتهای بنیادی در مغز استخوان ایجاد میها، فقط از تقسیم یاختهۀ آلرژی، بازوفیل است. بازوفیل( منظور از یاختۀ خونی ایجادکنند۴

 شوند.  های لنفی نیز تولید میو همچنین گره

 هاانواع لنفوسیت 

 خط اصلی  های دفاعیروش نوع لنفوسیت 
شناسایی عامل  

 بیگانه 
 نقش  اختصاصی  غیراختصاصی 

یاختۀ کشندۀ  
 طبیعی 

 غیراختصاصی 
خط دفاعی 

 دوم
های  بر اساس ویژگی 

 عمومی
ترشح پرفورین و  
 IIآنزیم / اینترفرون 

ـ   ـــ
های آلوده  با سلول مبارزه 

 به ویروس و سرطانی 

 Tلنفوسیت 
غیراختصاصی  
خط دفاعی  و اختصاصی 

 سوم

های  بر اساس ویژگی 
کمک  اختصاصی و با  
 ژنی گیرندۀ آنتی 

 IIترشح اینترفرون 
ترشح پرفورین  

 و آنزیم 

های آلوده  با سلول مبارزه 
به ویروس و سرطانی و 

 عضو پیوندی 

لنفوسیت  
B 

ـ  اختصاصی   ترشح پادتن  ـــ
مبارزه با انواع عوامل  

 بیگانه 
 

 های دستگاه ایمنی یاخته  دام تستی: 
 خواری دارد.  دارای یک هستۀ چندقسمتی است و توانایی بیگانه ـ نوتروفیل۱
 ها، نیروهای واکنش سریع بدن هستند.  ـ نوتروفیل۲
 خوار تبدیل شود. درشت  یاای  به یاختۀ دارینه  تواندمی ـ مونوسیت گویچۀ سفیدی با هستۀ تکی خمیده یا لوبیایی است که پس از خارج شدن از خوناب و ۳
 شود.  هایی از بدن که با محیط بیرون ارتباط دارد، به فراوانی یافت میای در بخشدارینهـ یاختۀ  ۴
   خوارها قادر به دیاپدز نیستند چون در خارج از خون قرار دارند. ـ درشت ۵
  شود.، فعال می2 خواری است که تحت تأثیر اینترفرون نوعخوار، بیگانه ـ درشت ۶
 ! نیستندها گویچۀ سفید خوارها و ماستوسیت درشت ای، های دارینه یاخته  - 7

 
های کشندۀ طبیعی هایی است که در ایمنی ایجادشده توسط دومین خط دفاعی بدن نقش دارند ولی یاختهکنندۀ ویژگی پروتئینکدام عبارت، بیان  -124

 ؟ ندارندها را سالم، توانایی ترشح آن

 گذارند. های سالم و غیرسالم بدن تأثیر میبر یاختهشوند و  های سالم بدن ترشح می( فقط از یاخته۱
 توانند مقاومت بدن را افزایش دهند.  ( نوعی پیک شیمیایی هستند و پس از ورود به جریان خون، می۲
 های تغییرکردۀ بدن دارند. ها، نقش مهمی در مبارزه علیه یاختهسازی آنخوارها و فعالبا تأثیر بر درشت (۳
 دهند. های خودی را کاهش میها نقش دارند و احتمال مرگ یاختهزه علیه گروه خاصی از میکروب( فقط در مبار۴

 ـ سخت ـ عبارت ـ مفهومی(  ۱۱۰۵)   ۴پاسخ: گزینه  

کنند. بنابراین، منظور صورت سؤال،  ترشح می  IIو اینترفرون نوع    ریزی شدهالقاکنندۀ مرگ برنامه  های کشندۀ طبیعی سالم، پرفورین، آنزیمدر دومین خط دفاعی بدن، یاخته

 است.   Iپروتئین مکمل و اینترفرون نوع 

 ها:بررسی همۀ گزینه  

 شود. های آلوده به ویروس )غیرسالم( بدن ترشح می، فقط از یاختهI( اینترفرون نوع ۱

توانند با ایجاد منفذ باعث نشت محتویات درون یاخته  شای یاختۀ میکروب، میها، با همکاری یکدیگر و اتصال به غهای مکمل، پیک شیمیایی نیستند. این پروتئین( پروتئین۲

 به بیرون و مرگ آن شوند.  

خوارها  سازی درشت، باعث فعالIIشوند. اما اینترفرون نوع  های مکمل، با اتصال به میکروب و ایجاد منفذ در غشای میکروب، باعث تسهیل فاگوسیتوز میکروب می( پروتئین۳

 . Iهای سرطانی دارد. بنابراین، این گزینه نه در مورد پروتئین مکمل درست است و نه در مورد اینترفرون نوع ترتیب، نقش مهمی در مبارزه علیه یاختهو بدین شودمی

ها نقش دارد. پروتئین مکمل با نابودی  مقاومت علیه ویروسنیز فقط در ایجاد    Iگذارند. اینترفرون نوع  ها تأثیر میهای غشادار، مثل باکتریهای مکمل بر روی میکروب( پروتئین۴

ها نسبت به ویروس  های سالم بدن، باعث افزایش مقاومت آننیز با تأثیر بر یاخته  Iهای خودی کاهش پیدا کند. اینترفرون نوع  شود که احتمال مرگ یاختهمیکروب، باعث می

 گردد. می
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 های دفاعیانواع پروتئین 

 توضیحات  نحوۀ اثر  بخش هدف  بخش سازنده  پروتئین خط 

 لیزوزیم  اول 
اشکی، سلول سازندۀ   دعرق، غد دغد

 بزاقی  دمادۀ مخاطی، غد
 نابودی باکتری  باکتری

 دوم

 های آلوده به ویروسسلول Iاینترفرون 
های آلوده به ویروس و یاخته 

 سالم مجاور 
 سازی سلول سالممقاوم

پروتئين 
 مکمل 

 غشای میکروب  ـــــ 
ایجاد منفذ در غشای  

 میکروب 
  فعالیت ماکروفاژ 

 سازی ماکروفاژفعال ماکروفاژ Tیاختۀ کشندۀ طبیعی و لنفوسیت  II اینترفرون
نقش مهم در مبارزه با  

 سرطان 

دوم و 
 سوم

 پرفورین 
دوم: یاختۀ کشندۀ طبیعی / سوم: 

 کشنده   Tلنفوسیت 
سلول آلوده به ویروس و 

 سرطانی 
 بافت پیوندی + 

ایجاد منفذ در غشای  
 یاختۀ هدف 

  فعالیت ماکروفاژ 
 آنزیم ویژه 

دوم: یاختۀ کشندۀ طبیعی / سوم: 
 کشنده   Tلنفوسیت 

 شدهریزی القای مرگ برنامه 

 ژنسازی آنتی غیرفعال ژن آنتی  ( Bساز )نوعی لنفوسیت یاختۀ پادتن پادتن  سوم
  فاگوسیتوز و عمل

 پروتئین مکمل 
 

 های دفاعیپروتئین  دام تستی: 
 های ایمنی و غیرایمنی ترشح شود.  تواند از یاخته ـ اینترفرون نوع یک، می ۱
های سالم مجاور یاختۀ آلوده به ویروس( های طبیعی بدن )یاختههای خودی تغییریافته )آلوده به ویروس( و هم روی یاختهاینترفرون نوع یک، هم روی یاخته  - 2

 اثر دارد. ولی اینترفرون نوع دو، روی ماکروفاژهای طبیعی بدن اثر دارد.  
 شود.  های روی شبکۀ آندوپالسمی تولید میهای بدن انسان، اینترفرون توسط ریبوزومدر یاخته - 3
 ود. در این صورت در تولید اینترفرون، شبکۀ آندوپالسمی و دستگاه گلژی دخالتی ندارند.  ها تولید شتواند در مهندسی ژنتیک درون باکتریاینترفرون می  - ۴
 بافتی )جزئی از محیط داخلی بدن( شود. وارد مایع میاناز یاختۀ سازندۀ خود های هدف خود باید ترشح شود؛ یعنی باید اینترفرون برای تأثیر بر روی یاخته - ۵
 ها.  تواند فعال شود: برخورد با یک میکروب + برخورد با یک پروتئین مکمل فعال + برخورد با پادتنهای مقابل می ه شکل یک پروتئین مکمل غیرفعال ب  - ۶
 شوند. های مکمل از مویرگ خارج میدر پاسخ التهابی، پروتئین - ۷
 تواند درون خوناب و یا خارج از آن فعال شود.     پروتئین مکمل می - ۸
 های خط دوم دفاعی بدن است. کی از پروتئینپروتئین مکمل ی - ۹
 های تیره بازوفیل هستند.  دهندۀ دانههپارین و هیستامین اجزای تشکیل  - ۱۰

 ها ممکن است فرایند تشکیل لخته دچار اختالل شود.  شود؛ پس در صورت افزایش فعالیت ترشحی بازوفیلهپارین مانع ایجاد لختۀ خونی می
 

 ۱۳۹۹داخل نامه: تست 
 شوند؟ ها به خوناب )پالسما( وارد می های دستگاه ایمنی و در پاسخ به عوامل خارجی موجود در بافت چند مورد، دربارٔه همٔه موادی صحیح است که توسط یاخته 

 دارند.  توانایی اتصال به غشای یاختٔه بیگانه را  - الف
 کنند.  های دفاع اختصاصی عمل می عنوان گیرنده به  - ب
 شوند. مانند باعث مرگ یاخته می کمک ساختارهای حلقه به - ج
 دهند.  هایی مؤثرند که در تب بسیار باال تغییر ساختار می بر فعالیت مولکول  - د
۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳    ۴ )۴ 
 
 

شوند. ها به خوناب )پالسما( وارد می فقط مورد )د(، صحیح است. موادی مانند اینترفرون نوع یک، هیستامین، پادتن و ... در پاسخ به عوامل خارجی موجود در بافت 
توانند به گیرندٔه پروتئینی خود متصل شوند. ون میهای مکمل مؤثر هستند یا هیستامین و اینترفر ها بر پروتئین ها مؤثر هستند. مثاًل پادتن همٔه این مواد، بر پروتئین 

توانند به غشای یاختٔه بیگانه متصل شوند )نادرستی مورد الف(.  دهند )درستی مورد د(. هیستامین و اینترفرون نمی ها در تب بسیار باال تغییر ساختار می پروتئین
های مکمل  د اما این مورد دربارٔه هیستامین و اینترفرون صحیح نیست )نادرستی مورد ب(. پروتئین های دفاع اختصاصی عمل کنن عنوان گیرنده توانند به ها میپادتن 

شوند نه اینکه در  های مکمل در خوناب موجود هستند و پس از ورود میکروب به بدن فعال می شوند. پروتئین مانند باعث مرگ یاخته می با ایجاد ساختارهای حلقه 
 ح شوند )نادرستی مورد ج(.  پاسخ به عوامل خارجی ترش 

 
کنند و توانایی دیاپدز را  های دستگاه ایمنی درست است که نخستین پاسخ را نسبت به آسیب بافتی ایجاد میکدام عبارت، دربارۀ گروهی از یاخته  -125

 ؟ ندارند 
 بری میکروب کنند.درونکردن میکروب توسط غشای خود، اقدام به توانند پس از احاطه( سیتوپالسم بدون دانه دارند و می۱
 دهند.های در گردش را افزایش میکنند که تغییر شکل نوتروفیلهای شیمیایی ترشح میها، پیکهای دیوارۀ مویرگ( همراه با یاخته۲
 منی ایجاد کنند. زا، پاسخ ایهای غیربیماریتوانند نسبت به میکروبشوند و میفراوانی یافت میبه ،( در لولۀ گوارش برخالف مجاری تنفسی۳
 هایی با نقش دفاعی نیستند.کنند، قادر به تولید پروتئینها را شناسایی میهای اختصاصی میکروبهای سفیدی که ویژگی( برخالف گویچه۴

 مفهومی( ـ سخت ـ چندموردی ـ قید ـ عبارت ـ  ۱۱۰۵)  ۱پاسخ: گزینه  
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 ـ سخت ـ مقایسه ـ مفهومی(  ۱۱۰۵)  ۲پاسخ: گزینه  

های شیمیایی را به درون خون ترشح کنند که باعث افزایش  توانند نوعی پیکها، میهای دیوارۀ مویرگیاختهها و  ها هست. در التهاب، ماستوسیتمنظور صورت سؤال، ماستوسیت

  های در گردش، با دیاپدز از دیوارۀ ها و مونوسیتها، نوتروفیلشوند. تحت تأثیر این پیامها وارد جریان خون میشود. این پیکهای سفید به موضع آسیب میفراخوانی گویچه

 کند.  شوند. طی فرایند دیاپدز، شکل گویچۀ سفید تغییر میکنند و وارد محل آسیب میها عبور میمویرگ

 ها:بررسی سایر گزینه 

 دار دارند نه بدون دانه.  ها سیتوپالسم دانه( همانطور که در شکل مقابل مشخص است، ماستوسیت۱

شوند؛ مثل پوست، لولۀ گوارش و مجاری تنفسی. مثالً،  فراوانی یافت میارتباط هستند، به  هایی که با محیط بیرون بدن در ها در محل( ماستوسیت۳

 توانند سبب بروز تنگی نفس در حساسیت شوند.  ها در مجاری تنفسی میماستوسیت

های دارای نفش دفاعی  توانند پروتئینها هم میکنند. ماستوسیتها را شناسایی میژنها یعنی آنتیهای اختصاصی میکروبهای سفیدی هستند که ویژگیها، گویچه( لنفوسیت۴

 های فاگوسیتوزشده، دارای نقش دفاعی هم هستند. ها، نوعی پروتئین هستند که با تجزیۀ میکروبهای گوارشی موجود در لیزوزوم ماستوسیتتولید کنند. مثالً، آنزیم

 های دستگاه ایمنی انواع یاخته  
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 ۱۴۰۰داخل نامه: تست 
 کند؟طور مناسب کامل می مطالب کتاب درسی، کدام گزینه، عبارت زیر را به با توجه به 

 های خونی که .................. دارند، ..................«  »همٔه یاخته 
 شوند.  میها سازی میکروب های مؤثر در پاسخ ایمنی ثانویه، باعث خنثی ( هستٔه دو قسمتی ـ همانند بعضی از یاخته ۱
 یابند. های خاطره، در داخل مغز استخوان تمایز می یاخته )سیتوپالسم( ـ برخالف همٔه یاخته های روشنی در میان ( دانه ۲
 کنند.  ، در دفاع غیراختصاصی شرکت میIIهای تولیدکنندٔه اینترفرون ( هستٔه چند )بیش از دو( قسمتی ـ همانند بعضی از یاخته ۳
 ها شوند.توانند باعث افزایش نفوذپذیری رگ خوار، می های بیگانه یاخته )سیتوپالسم( ـ برخالف همٔه یاخته ای در میان های تیره ( دانه ۴
 
 

کنند  نیز اینترفرون نوع دو را ترشح می  Tندٔه طبیعی و لنفوسیت  های کش. یاخته کنندو در دومین خط دفاعی فعالیت می  ها دارای هستٔه چند قسمتی هستندنوتروفیل 
توانند در دفاع غیراختصاصی شرکت کنند )درستی ها میهای کشندٔه طبیعی و لنفوسیت ها و هم یاخته که بخشی از دفاع غیراختصاصی است. بنابراین، هم نوتروفیل 

زا و تولید هپارین )ضد انعقاد  شود و بازوفیل در پاسخ به مواد حساسیت ها می. ائوزینوفیل باعث نابودی انگل (. بازوفیل و ائوزینوفیل هستٔه دو قسمتی دارند۳گزینٔه  
(.  ۱ها شوند )نادرستی گزینٔه  سازی میکروب توانند با ترشح پادتن در پاسخ ایمنی ثانویه در دفاع اختصاصی، باعث خنثی ساز میهای پادتن خون( نقش دارد. اما یاخته 

بر ها عالوه خاطره و لنفوسیت   هایتوانند در داخل مغز استخوان تمایز یابند. اما یاخته های خونی میهای روشن هستند. همٔه یاخته زینوفیل و نوتروفیل دارای دانه ائو
های تیره در سیتوپالسم خود هستند.  ها دارای دانه (. بازوفیل ۲یابند )نادرستی گزینٔه  های لنفی دیگر نیز تمایز می های دیگر بدن مثل اندام مغز استخوان، در قسمت 

 (.  ۴ها شوند )نادرستی گزینٔه  توانند باعث افزایش نفوذپذیری رگ خوار( با ترشح هیستامین می )نوعی بیگانه  بازوفیل و ماستوسیت 

 
( به افراد سالم در سن COVID-19 vaccineا )شناسی یازدهم، به دنبال تزریق هر نوع واکسن کرونزیست  5با توجه به مطالب گفته شده در فصل    -126

 دهد؟ سالگی، چند مورد به طور حتم رخ می 30تا  20

 شود.با تولید پادتن در غدد لنفاوی، ایمنی فعال ایجاد می -الف

 شود. ها مواجه میویروس کووید تحت شرایط کنترل شده با لنفوسیت -ب

 کند. واکسن، تقسیم شده و دو نوع یاخته ایجاد میهر لنفوسیت پس از مواجه با محتویات  -ج

 شود.های خاطره، تولید میکنندۀ بیشتری نسبت به تعداد لنفوسیتهای عملتعداد لنفوسیت -د

 برد تا دستگاه ایمنی برای مواجه احتمالی با ویروس کووید، آمادگی کسب کند.بیش از یک ماه زمان می -ه

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 مفهومی( ـ سخت  ـ 1105)   2پاسخ: گزینه  

های خاطره پدید  شدۀ آن است که با واردکردن آن به بدن، یاختهشده، پادگنِ میکروب یا سم خنثیشده، کشتهموارد الف و د درست هستند. واکسن، میکروب ضعیف
 نامند. آیند. به همین علت، ایمنی حاصل از واکسن را ایمنی فعال میمی

 رد:بررسی موا 
آورند و تولید پادتن در غدد لنفاوی قابل  کننده را به وجود میهای خاطره و عملتقسیم شده و لنفوسیت Bهای الف( به دنبال تزریق هر واکسن در افراد سالم، لنفوسیت

 مشاهده است. ایمنی حاصل از تزریق واکسن، ایمنی فعال است. 
 تواند حاوی پادگِن ویروس باشد.یب( واکسن الزاماً حاوی خود ویروس نیست؛ بلکه م

 سخت ـ مقایسه ـ قید ـ ترکیبی ـ مفهومی( ـ  ۱۱۰۵)   ۳پاسخ: گزینه  
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ها هستند که پس از مواجه با پادگِن  شدن ندارد!!! کدام لنفوسیتج( هر لنفوسیت توانایی تقسیم
 تقسیم میشن؟ )این نکته کنکور خواهد بود!( 

کنندۀ بیشتری نسبت به  های عملهای بیگانه، تعداد لنفوسیتد( در هر بار برخورد بدن با پادگِن
 (.5فصل  ۱۶آید )شکل های خاطره به وجود میلنفوسیتتعداد 

دهندۀ زمان برحسب هفته هستند.  در  ه( به نمودار مقابل خیلی دقت کنید! اعداد در محور افقی نشان
شود؛ و حدوداً دو هفته بعد پاسخ ایمنی اولیه به اوج  برخورد اول: در هفتۀ اول پاسخ ایمنی ایجاد نمی

تر است  بالفاصله پس از تزریق، واکنش ایمنی  )دوز دوم واکسن(، پاسخ سریع رسد. در برخورد دوم می
 برد تا حداکثر ایمنی ایجاد شود.شود و کمتر از دو هفته زمان میایجاد می

 
 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -127

 ..................« پرندگان به بدن انسان،  یآنفلوانزا روسیو ۀحمل یدر پ»

 . کندیم دایها بروز پدر شش یمنیخودا  ی ماریب  ی( عالئم نوع۱
 . ابدی یم شی افزا یبافت یخوارها گانهیترشحات ب  ،ی( پس از مدت۲
 برعهده دارند.  یبافت  بیاز آس ی ریدر جلوگ  یکشنده نقش مؤثر T  یهاتی( لنفوس۳
 هستند. یراختصاص یمؤثر در دفاع غ ۀشدترشح یهانی تنها پروئ  ، هاتیلنفوس یهانی( پروتئ۴

 ـ متوسط ـ عبارت ـ متن ـ نکات فعالیت(  ۱۱۰۵)  ۲پاسخ: گزینه  

شود  کند و سبب میها حمله میها، از جمله انسان را نیز آلوده کند. این ویروس به ششتواند سایر گونهآورد که میآنفلوانزای پرندگان را ویروسی پدید می
 انجامد.  می   Tهای  دستگاه ایمنی بیش از حد معمول فعالیت کند. بدین ترتیب، به تولید انبوه و بیش از اندازۀ لنفوسیت 

 :هاگزینه   همۀررسی ب  

شود و فرد دچار  شوند. در نتیجه، در عملکرد طبیعی فرد اختالل ایجاد میها میهای خودی، باعث نابودی آنبا حمله به یاخته  Tهای  ها، لنفوسیت شش  ( در۱
های خودی تغییرکرده )آلوده به ویروس( حمله  به یاخته  Tهای  دقت داشته باشید که لنفوسیت شود که ممکن است به مرگ بینجامند.  مشکالت جدی می 

 شود.  ها، خودایمنی محسوب نمیلذا فعالیت آن کنند و  می

 روند.های سالم خودی توسط دستگاه ایمنی از بین می های خودایمنی، یاخته در بیماری  دام تستی: 

 روند.اند از بین می های خودی که توسط ویروس آلوده شده در بیماری آنفلوانزای پرندگان، یاخته  دام تستی: 

یابد. ماکروفاژها، اقدام به  خوارهای بافتی از جمله ماکروفاژها افزایش می، فعالیت بیگانه Tهای در پی حملۀ لنفوسیت  هاهای شش ه ( در اثر از بین رفتن یاخت۲

 کنند. ها میهای مرده و بقایای آن از یاخته   هاهای مرده و پاکسازی بافت خواری یاخته بیگانه 

 تواند حتی منجر به مرگ فرد شود.  شوند و همین موضوع، می باعث تشدید آسیب بافتی می  Tهای  ( همانطور که گفتیم، در بیماری آنفلوانزای پرندگان، لنفوسیت ۳

 باشد(. خود ویروس نمی ها است )مستقیمًا تحت تأثیر های ششهای ایمنی به یاخته علت مرگ در بیماری آنفلوانزای پرندگان، حملۀ یاخته  دام تستی: 

د.  ن های آلوده به ویروس نقش دارهای کشندۀ طبیعی )نوعی لنفوسیت(، در مبارزه با یاخته شده توسط یاخته( در دفاع غیراختصاصی، پرفورین و آنزیم ترشح ۴

ها در  های سالم مجاور، مقاومت یاخته های آلوده و یاخته کنند که با تأثیر بر خود یاخته را ترشح می   Iهای آلوده به ویروس اینترفرون نوع  بر این، یاخته عالوه 

 دهد.  برابر ویروس را افزایش می 

 
 کنند؟ طور صحیحی تکمیل میچند مورد، عبارت زیر را به  -128

 »در نوعی خط دفاعی بدن انسان که ..................« 

 های غیرخونی شرکت دارند.  تهکند، فقط یاخها را ایجاد میبهترین راه در امان ماندن از میکروب -الف

 ها حضور دارند. های دفاعی انواعی از لنفوسیتشود، پروتئینهای سریع نسبت به میکروب ایجاد میواکنش -ب

 شود. های اختصاصی انجام میها بر اساس ویژگیایجاد پاسخ ایمنی در برابر میکروب نیاز به زمان دارد، شناسایی میکروب -ج

 شوند.ها شناسایی می های عمومی میکروبها مؤثر است، قطعاً ویژگیشده در برابر طیف وسیعی از میکروبدههای استفاروش -د

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ـ متوسط ـ چندموردی ـ مفهومی( ۱۱۰۵)  ۳پاسخ: گزینه  

 خط اول  کند =ها را ایجاد می خط دفاعی بدن انسان که بهترین راه در امان ماندن از میکروب  

 خط دوم شود =های سریع نسبت به میکروب ایجاد میواکنشدر آن خط دفاعی بدن انسان که  

 خط سوم ایجاد پاسخ ایمنی در برابر میکروب نیاز به زمان دارد =  در آن خط دفاعی بدن انسان که 

 خط اول و دوم ها مؤثر است =شده در برابر طیف وسیعی از میکروب های استفاده روش  در آن خط دفاعی بدن انسان که 

 فقط مورد )د(، نادرست است.  
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 :موارد همۀبررسی   

ی بدن،  شود. در نخستین خط دفاعها به بدن است که در نخستین خط دفاعی بدن ایجاد میها، جلوگیری از ورود آن بهترین راه در امان ماندن از میکروب   الف(

 های خونی شرکت ندارند.  یاخته

 های خونی، در خط دوم و سوم دفاعی بدن مؤثرند. یاخته  دام تستی: 

ها حضور دارند. مثالً،  های انواعی از لنفوسیت شوند. در دومین خط دفاعی بدن، پروتئینهای عمومی اما سریع ایجاد می در دومین خط دفاعی بدن، واکنش   (ب

ترشح کنند. همچنین، هر یک از    IIتوانند اینترفرون نوع  می   Tهای  ترشح کند. لنفوسیت   IIتواند پرفورین، آنزیم و اینترفرون نوع  ییاختۀ کشندۀ طبیعی م

 کنند. ترشح می  Iها در صورتی که توسط ویروس آلوده شوند، اینترفرون نوع  لنفوسیت 

برای شناسایی آنتی  (ج لنفوسیت ژن و تکثدفاع اختصاصی، فرایندی است که  آنتی یر  نیاز دارد. در دفاع اختصاصی،  اساس ویژگیژنها به زمان  بر  های  ها 

 شوند.  ها شناسایی میاختصاصی آن

شود که در برابر طیف وسیعی از  هایی به کار گرفته میشود. در دفاع غیراختصاصی، روش به اولین و دومین خط دفاعی بدن، دفاع غیراختصاصی گفته می  (د

بر اساس ویژگی ا مؤثر هستند. در دومین خط دفاعی بدن، میکروب همیکروب  این عبارت دربارۀ  های عمومی شناسایی می ها  باشید که  شوند. دقت داشته 

 نخستین خط دفاعی بدن درست نیست.  

 شوند.تصاصی خود شناسایی می های اخهای عمومی و در خط سوم دفاعی، توسط ویژگیدر خط دوم دفاعی ، عوامل بیگانه با کمک ویژگی دام تستی: 

 
 ؟ نیستچند مورد، برای پاسخ به پرسش زیر، مناسب   -129

 ای دارند؟« ، نیروهای واکنش سریع برخالف هر نوع یاختۀ کشنده، چه مشخصهسالۀ سالم 30یک مرد »در بدن 

 دهند. های عمومی انجام میها را بر اساس ویژگیشناسایی میکروب  -الف

 کنند. های آلوده به ویروس حمله میدر دومین خط دفاعی بدن، به یاخته -ب

 شوند. های بنیادی میلوئیدی در مغز استخوان تولید میفقط در پی تقسیم یاخته -ج

 خواری میکروب را آغاز کنند.  بیگانه توانند فرایندبا تغییر در ساختار ظاهری خود، می -د

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ـ سخت ـ چندموردی ـ مقایسه ـ مفهومی(  ۱۱۰۵)  ۲پاسخ: گزینه  

 هانوتروفیل  نیروهای واکنش سریع = 

 لنفوسیت کشندۀ طبیعی )خط دوم( + لنفوسیت کشنده )خط سوم( = های کشندهیاخته  

های  کشنده نیز یاخته  Tتوان به نیروهای وکنش سریع تشبیه کرد. یاختۀ کشندۀ طبیعی و لنفوسیت  ها را میموارد )الف( و )ب(، مناسب نیستند. نوتروفیل 

 شوند. کشندۀ دستگاه ایمنی محسوب می

 :موارد همۀبررسی   

کنند.  ها شناسایی میهای عمومی آن ها را بر اساس ویژگی های کشندۀ طبیعی، در دومین خط دفاعی بدن حضور دارند و میکروب ها و یاخته الف و ب( نوتروفیل 

کنند. البته  ایی میهای اختصاصی شناسها را بر اساس ویژگیکنند و میکروب در دفاع اختصاصی )سومین خط دفاعی بدن( فعالیت می  Tهای  اما لنفوسیت 

های آلوده به ویروس  های کشندۀ طبیعی به یاختهیاخته .  اندژنژنی ندارند و فاقد توانایی شناسایی آنتیکشنده، گیرندۀ آنتی   Tدقت داشته باشید که لنفوسیت  

 کنند.  و سرطانی حمله می

 های کشندۀ طبیعی( و خط سوم دفاعی نقش دارند. به کمک لنفوسیت ها در خط اول فعالیتی ندارند. اما در ایجاد خط دوم ) لنفوسیت  دام تستی: 

وجود  های بنیادی لنفوئیدی بهها در اثر تقسیم یاختهشوند. اما لنفوسیت های بنیادی میلوئیدی در مغز استخوان ایجاد میها، در پی تقسیم یاختهج( نوتروفیل 

 پذیر است.  غز استخوان نیز امکانها در خارج از مبر این، تولید لنفوسیت آیند. عالوه می

 کند. خواری، ساختار ظاهری یاخته تغییر میخواری )فاگوسیتوز( را دارند. در فرایند بیگانه ها، توانایی بیگانه ها برخالف لنفوسیت د( نوتروفیل 

 خواری دارد، نوتروفیل است.تنها گویچۀ سفیدی که توانایی انجام بیگانه  دام تستی: 

 
 ، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ کدام گزینه  -130

 ..................« است که  نیکه دارند ا  یامشخصه د، یسف یهاچهیگو ۀهم..................  یبافت یخوارهاگانهیب»

 مبارزه کنند.  هاکروبیبدن، با م  یهادرون رگ توانندیم ـ( همانند ۱
 . کنندیم ییشناسا  یعموم یهایژگ یرا بر اساس و ها کروبیم ـ( همانند ۲
 ببرند.  نیاز ب  یخوارگانهیرا با ب  کروبیم  ، یدر پاسخ التهاب  توانند یم ـ ( برخالف ۳
 بگذارند. ریبدن تأث  یخط دفاع ن یسوم یهااختهی  ت یبر فعال توانند ینم ـ ( برخالف ۴
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 ـ سخت ـ مقایسه ـ مفهومی(  ۱۱۰۵)  ۱پاسخ: گزینه  

یاخته از  انواع مختلفی  انسان،  بیگانه در  بیگانهخوار شناسایی شده های  یاخته خوارها در جای اند.  ماکروفاژها،  دارند.  انسان حضور  بدن  و جای  های دندریتی 

 خوارهای بافتی هستند.  ها، بیگانه ماستوسیت 

 :هاگزینه   همۀبررسی   

توانند  های خونی حضور ندارند ولی میخوارهای بافتی در رگها بپردازند. بیگانه به مبارزه با میکروب   های خونیتوانند درون رگهای سفید خون، می ( گویچه۱

 ها مبارزه کنند. های لنفی، با میکروب در رگ

 تعبیر: رگ  
 های لنفیسرخرگ + سیاهرگ + مویرگ خونی + رگ ـ هر رگ بدن = ۱
 سرخرگ + مویرگ خونی + سیاهرگ  ـ هر رگ خونی بدن =۲

کنند.  ها شناسایی میهای عمومی آن ها را بر اساس ویژگی های سفیدی که در دومین خط دفاعی بدن حضور دارند، میکروب خوارهای بافتی و گویچه( بیگانه ۲

ها،  اختصاصی میکروب  هایها، یعنی بر اساس ویژگیژنها را از طریق آنتیکنند، میکروب که در سومین خط دفاعی بدن فعالیت می  Tو  Bهای اما لنفوسیت 

 کنند. شناسایی می

خواری از بین  ها را با بیگانه توانند در پاسخ التهابی، میکروب خوارها هستند که هم در بافت و هم در خون حضور دارند و می ها، گروهی از بیگانه ( نوتروفیل ۳

 خواری کنند.  نه توانند در پاسخ التهابی اقدام به بیگاخوارهای بافتی نیز می ببرند. بیگانه 

های ها، یاختهخوار )ماکروفاژ های بیگانه شوند. سایر یاختهها یافت می خواری هستند که هم درون خون و هم در بافت های بیگانهها یاخته نوتروفیل   دام تستی: 
 د.شونهای بدن وجود دارند و در حالت طبیعی در خون مشاهده نمی ها(، تنها در بافت دندریتی و ماستوسیت 

  Tو    Bهای  توانند بر فعالیت لنفوسیت خوارهای بافتی نیز میخوارهای بافتی را تشدید نمایند، بیگانه توانند فعالیت بیگانه می  Tو    Bبر اینکه لنفوسیت  ( عالوه ۴

ها  ها را به لنفوسیت این قسمت   ،لنفاوی نزدیک  هایدهند و سپس، در گرهرا در سطح خود قرار می  هایی از میکروبهای دندریتی قسمتمؤثر باشند. مثالً،  یاخته 

 شوند.  کنند و فعال میها، میکروب مهاجم را شناسایی می ها با شناختن این قسمتکنند. لنفوسیت ارائه می 

 
 انسان، درست است؟ یمنیدستگاه ا ۀچند مورد، دربار  -131

 ، مشابه است. B یهاتیهمۀ لنفوس ییو بلوغ نها دیمحل تول -الف

 .کندیعبور م رگیمو ۀواریبالغ، پس از ورود به خون، از د تیهر  لنفوس -ب

 . کنند  دیرا تشد هاتیفاگوس تیخود، فعال یسطح یهارندهیگ  دیدر محل تول توانندها میتیلنفوس -ج

 .کنندیرا کسب م یخود یهاسلول ییشناسا ییخود، توانا دیاز محل تول ریغ  یدر محل  T یهاتیهمۀ لنفوس -د

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ـ سخت ـ چندموردی ـ قید ـ مفهومی(  ۱۱۰۵)  ۱پاسخ: گزینه  

   .است  حی(، صحجمورد )  فقط

 :موارد همۀبررسی   

باشید  شوند. اما دقت داشته  تولیدشده در مغز استخوان، در همان محل بالغ می   Bهای  ، مغز استخوان است و لنفوسیت Bهای  الف( محل تولید اولیۀ لنفوسیت 
خارج  در  قطعاً  شوند،  هایی که در خارج از مغز استخوان تولید می لنفوسیت های لنفی بدن نیز ممکن است.  های لنفی و گرهها در سایر اندام که تولید لنفوسیت

های  های لنفی و گره شوند و گروهی دیگر، در سایر اندام در مغز استخوان تولید و بالغ می  Bهای  شوند. بنابراین، گروهی از لنفوسیت می   از مغز استخوان نیز بالغ
   لنفاوی.

های  مانند تا با میکروب ها نیز در خون باقی میهای خونی عبور کنند و وارد بافت شوند. اما بعضی از لنفوسیت توانند با دیاپدز از دیوارۀ مویرگ ها میب( لنفوسیت 
 ن مبارزه کنند.  موجود در خو

 های بافتی را تشدید نمایند.توانند فعالیت فاگوسیت، می Tهای  و هم لنفوسیت  Bهای  ج( همانطور که قبالً هم توضیح دادیم، هم لنفوسیت
شوند، در همان  ن تولید می که در خارج از مغز استخوا  T  هایشوند. اما لنفوسیت شوند، در تیموس بالغ میکه در مغز استخوان تولید می   T  هاید( لنفوسیت 

   .کنندیرا کسب م  یخود   یهاسلول   شوند و توانایی شناساییمحل تولید خود بالغ می

 ۱۳۹۸داخل نامه: تست 
 کدام عبارت، در ارتباط با سیستم ایمنی بدن انسان صحیح است؟ 

 کنند.  های دندریتی، همواره در درون خون فعالیت می ( همٔه یاخته ۱
 شوند.  ای سرطانی، توسط سومین خط دفاعی نابود می ه( همٔه یاخته ۲
 روند.  های سفید از بین می خواری گویچه زا، با بیگانه ( همٔه عوامل بیماری ۳
 توانند از خون خارج شوند.  ، میIIهای قادر به ترشح اینترفرون ( همٔه یاخته ۴
 
 ـ متوسط ـ قید ـ مفهومی( ۱۱۰۵)  ۴پاسخ: گزینه   

 



 

73 

شناسی زیست  13 ههای تجربی | مرحلدروس | کنکوری ه آزمون هم   

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

 
 

توانند از خون (، میTو لنفوسیت    Bها )شامل یاختٔه کشندٔه طبیعی، لنفوسیت  توانند اینترفرون ترشح کنند. همٔه لنفوسیت می  Tهای کشندٔه طبیعی و لنفوسیت  یاخته 
های  شوند. بنابراین، یاخته های دندریتی تبدیل می خوار و یا یاخته به درشت   شوند و پس از خروج،ها، از خون خارج می(. مونوسیت ۴خارج شوند )درستی گزینٔه  

توانند با های کشندٔه طبیعی از طریق تولید پرفورین و آنزیم می (. در دومین خط دفاعی، یاخته ۱کنند )نادرستی گزینٔه  دندریتی فقط در خارج از خون فعالیت می
های سرطانی  خوارها در مبارزه با یاخته کردن درشت و فعال  ۲توانند با تولید اینترفرون  می  Tیاختٔه کشندٔه طبیعی و لنفوست  های سرطانی مبارزه کنند. همچنین  یاخته 

زا را  ری(. همٔه عوامل بیما۲های سرطانی نقش دارند )نادرستی گزینٔه نقش داشته باشند. بنابراین، هم دومین خط دفاعی و هم سومین خط دفاعی در مبارزه با یاخته 
ها  کنند. ائوزینوفیل ها مبارزه می خواری نیستند، ائوزینوفیل بیگانه  های انگل که قابل تری مثل کرمزای بزرگ خواری از بین برد. در برابر عوامل بیماری توان با بیگانه نمی

 (.  ۳ریزند )نادرستی گزینٔه های خود را به روی انگل می محتویات دانه 

 
 ..................است که  نیکه دارند ا یامشخصه ها، لیبرخالف نوتروف.................، که  تگاه ایمنیهای دسیاختههمۀ   -132

 .شوندیم یسلول ۀ چرخ 2G  ۀوارد مرحل  ـ  شوندیم دهی د یلنف ی ها( در گره۱

 نقش دارند. تی در بروز عالئم حساس ـ کندیکه رگ را گشاد م کنندیم د یتول ی ا( ماده۲
 های بنیادی مغز استخوان هستند.حاصل تقسیم یاخته  ـالتهاب نقش دارند   ندی( در شروع فرا ۳
 اند.های سفید بدون دانه منشأ گرفتهاز گلبول ـنقش دارند   های قرمز مردهگویچه ی( در پاکساز۴

 ـ سخت ـ مقایسه ـ مفهومی(  ۱۱۰۵)  ۴پاسخ: گزینه  

رسانند و با  ها می ها با تراگذری خود را به آنبافت وارد شود، نوتروفیل   بهزا  ه »نیروهای واکنش سریع« تشبیه کرد. اگر عامل بیماری توان بها را می نوتروفیل 

 کنند و چابک هستند.  ها، مواد دفاعی زیادی حمل نمیکنند. نوتروفیل ها را نابود می خواری، آن بیگانه 

 :هاگزینه   همۀبررسی   

 ای شوند.  چرخۀ یاخته  2Gتوانند وارد مرحلۀ  ها توانایی تقسیم دارند و میهای سفید، فقط لنفوسیت ( از بین گویچه۱

هایی از میکروب را خواری، قسمت بر بیگانه های دندریتی عالوه شوند؛ یاخته های لنفی مشاهده می های دیگری نیز در گره ها، یاختهبر لنفوسیت عالوه  دام تستی: 
 رسانند. های لنفی نزدیک می دهند و خود را به گرهر سطح خود قرار می د

ها، با ترشح هیستامین، در بروز عالئم حساسیت نقش دارند. هیستامین، نوعی مادۀ گشادکنندۀ رگی است. اما دقت داشته باشید که  ها و بازوفیل( ماستوسیت ۲
ای  های تنفس یاخته اکسید نوعی مادۀ گشادکنندۀ رگی است که طی واکنش ، کربن دی گشادکنندۀ رگی بسازند. مثالً توانند مادۀ  های سفید نیز می سایر گویچه 

   تواند تولید شود.های سفید می توسط همۀ گویچه

 باشد. اکسید نوعی پیک شیمیایی می دیالبته دقت کنید که هیستامین برخالف کربن   دام تستی: 

های بنیادی مغز استخوان  ها، حاصل تقسیم یاختهها و هم نوتروفیلستامین، در شروع فرایند التهاب نقش دارند. هم ماستوسیت ها با ترشح هی( ماستوسیت ۳
 هستند.  

را پاکسازی   های قرمز مردهتوانند گویچههاست. ماکروفاژهای کبد و طحال میها یا بقایای آن های مردۀ بافت از بین بردن یاخته  ،( یکی از وظایف ماکروفاژها ۴
 دار هستند.های سفید دانه ها، جزء گویچهشوند. اما نوتروفیلها )نوعی گویچۀ سفید بدون دانه( ایجاد میکنند. ماکروفاژها، از تغییر مونوسیت 

 
 ؟ کندنمیطور صحیح تکمیل چند مورد، عبارت زیر را به  -133

 .......... وجود دارد، ..................« »در نخستین خط دفاعی بدن انسان، هر عامل دفاعی که در ........ 

 شود.  لولۀ گوارش ـ منجر به نابودی میکروب می  -ب                        شود. ها میپوست ـ مانع تکثیر ویروس -الف

 کند.  ها عمل میاشک ـ در جهت نابودی باکتری -د گیرد. ترشحات الیۀ مخاطی ـ جلوی نفوذ میکروب را می -ج

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ـ آسان ـ چندموردی ـ قید ـ متن( ۱۱۰۵)  2پاسخ: گزینه  

 موارد )الف( و )ب(، نادرست هستند.  

 :موارد همۀبررسی   

 د.  ن دارها نو تأثیری بر ویروس   ند ها مؤثر الف( نمک و لیزوزیم موجود در عرق پوست، فقط بر روی باکتری 
 شود نه اینکه نابود شود.  ها، میکروب از بدن دفع می های دفاعی لولۀ گوارش هستند که در آنب( استفراغ و دفع مدفوع، جزء روش 

 ها نقش دارند. استفراغ و مدفوع در بیرون راندن و اسید معده و لیزوزیم مربوط به دستگاه گوارش، در نابود کردن میکروب  دام تستی: 

 دۀ بر این، آنزیم لیزوزیم موجود در ماگیرند. عالوه ها را میاندازند و جلوی نفوذ میکروب دام میها را بهترشحات الیۀ مخاطی، چسبنده هستند و میکروب ج(  
 تر بدن شود.  های عمقیها به بخش ها و جلوگیری از نفوذ آن تواند باعث نابودی باکتری مخاطی، می 

 د. نشو ها میموجود در اشک، باعث نابودی باکتری د( نمک و لیزوزیم  
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 ها بود؟ در قرن نوزدهم میالدی، نظریۀ میکروبی قادر به توجیه ویژگی کدام گروه از میکروب  -134
 کند. هر میکروبی که در دستگاه گوارش انسان زندگی می -ب کند. هر میکروبی که در سطح پوست انسان زندگی می -الف

 شود.ها میهر میکروبی که باعث افزایش نوتروفیل -د شود. های حساسیت میباعث بروز واکنشهر میکروبی که  -ج

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ـ متوسط ـ چندموردی ـ قید ـ مفهومی(  ۱۱۰۵)  ۱پاسخ: گزینه  

هایی زندگی انسان و در دستگاه گوارش، میکروب زایی هستند. در سطح پوست  ها قادر به بیماری فقط مورد )د(، صحیح است. بر اساس نظریۀ میکروبی، میکروب 

  . (خطر است )نادرستی مورد جمعنی پاسخ ایمنی نسبت به مواد بیرد الف و ب(. حساسیت نیز به ازا نیستند و مفید هم هستند )نادرستی مو کنند که بیماری می

 )درستی مورد د(.   زا استشود، یک میکروب بیماری ها میاما هر میکروبی که باعث افزایش نوتروفیل

 
 ؟ کندنمیطور صحیحی تکمیل کدام گزینه، عبارت زیر را به  -135

ای بار .................. با این خط  »در نوعی خط دفاعی بدن انسان، شناسایی میکروب و مبارزه با آن، نیاز به زمان دارد و سریع نیست. زمانی که میکروبی بر

 کند، ..................« دفاعی برخورد می

 ( اول ـ حداکثر شدت پاسخ ایمنی نسبت به بار بعدی، کمتر است.۲ باشد.  ( دوم ـ شدت پاسخ در زمان برخورد، صفر می۱
 بیش از یک هفته زمان الزم است تا حداکثر شدت پاسخ مشاهده شود.( دوم ـ ۴ ( اول ـ حدود یک هفته زمان الزم است تا پاسخ ایمنی ایجاد شود.۳

 ـ سخت ـ عبارت ـ مفهومی ـ نکات شکل(  ۱۱۰۵)  ۱پاسخ: گزینه  

 خط سوم  نوعی خط دفاعی که شناسایی میکروب و مبارزه با آن، نیاز به زمان دارد و سریع نیست = 

ها به زمان نیاز دارد. از این  تکثیر لنفوسیتژن و  دفاع اختصاصی، فرایندی است که برای شناسایی آنتی

 رو، برخالف دفاع غیراختصاصی، دفاع سریعی نیست. برای پاسخگویی به این سؤال، به نمودار دقت کنید.

 ها:بررسی همۀ گزینه  

 ( در زمان برخورد دوم برخالف زمان برخورد اول، شدت پاسخ صفر نیست.  ۱

 تر است.  ( در اولین برخورد نسبت به برخوردهای بعدی، حداکثر شدت پاسخ ایمنی کم۲

 شود.  ( در اولین برخورد، پاسخ ایمنی یک هفته بعد از برخورد آغاز می ۳

 ( رسیدن به حداکثر شدت پاسخ پس از برخورد دوم، بیش از یک هفته زمان الزم دارد.  ۴

 دهندۀ هفته است )نه روز!(. شته شده در خط افقی نمودار، نشان حواستون باشه که اعداد نو  دام تستی: 

های خاطره ایجاد شوند ولی در برخورد دوم از تقسیم یاختهایجاد می  Tیا    Bهای  ژن، از لنفوسیت کننده در برخورد اول با آنتیهای عمللنفوسیت   دام تستی: 
 شوند.  می

 آید.  یاختۀ خاطره پدید نمی در ایمنی ناشی از سرم )پادتن آماده(، دام تستی: 

 ایمنی حاصل از سرم، ایمنی غیرفعال است.  دام تستی: 

 یابد.  خوارهای بدن افزایش می در ایمنی حاصل از سرم و واکسن، فعالیت درشت  دام تستی: 
 

 ( ۱۱۰۵ـ  ۱۵)          پاسخ اولیه و ثانویه نامه: شکل  

 اـهفته زمان الزم است تپس از اولین برخورد با میکروب، حدود یک  ✓

 پاسخ ایمنی اولیه ایجاد شود.  

 روز بعد(، ۱۰بیش از یک هفته بعد از شروع پاسخ ایمنی اولیه )حدود  ✓

 هـود )بیش از دو هفتـشاد می ـاسخ ایمنی اولیه ایجـحداکثر شدت پ

 ابد.  ـیاسخ ایمنی کاهش می ـپس از اولین برخورد( و سپس، شدت پ 

 د. ـرسر نمی ـی به صفـاسخ ایمنــایمنی اولیه، شدت پاسخ ـپس از پ ✓

 انویه ـدد با میکروب، حداکثر پاسخ ایمنی ثـورد مجـرخـورت بـدر ص ✓

 اسخ نیز چند ـشود و شدت په بعد از برخورد ایجاد میـحدود دو هفت

 برابر پاسخ ایمنی اولیه است.  
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 شود؟ ها وارد خوناب )پالسما( می، توسط پالسموسیتBهای نوعی پروتئین درست است که پس از تکثیر لنفوسیت ۀکدام عبارت، دربار  -136
 خوارها شود. تواند باعث افزایش فعالیت درشتمانند، میساختارهای حلقه  ۀ( برخالف هر پروتئین ایجادکنند۱
 تواند مستقیماً باعث مرگ یاخته شود.های دفاع غیراختصاصی، نمی( برخالف هر آنزیم دفاعی لنفوسیت۲
 شود.، باعث ایجاد پاسخ ایمنی اختصاصی میTهای شده از لنفوسیتترشح دفاعی( همانند هر پروتئین ۳
 ژن دارد.  ، دو جایگاه برای اتصال به دو نوع آنتیBژنی در سطح لنفوسیت آنتی ۀ ( همانند هر گیرند۴

 ـ مفهومی( ـ سخت ـ مقایسه  ۱۱۰۵)  ۲پاسخ: گزینه  

 شود = پادتن ها وارد خوناب )پالسما( می ، توسط پالسموسیت Bهای نوعی پروتئين که پس از تکثیر لنفوسیت  

 مانند = پروتئین مکمل ساختارهای حلقه  ۀپروتئین ایجادکنند  

 ایمرگ یاخته  ۀ( = آنزیم القاکنندکشندۀ طبیعی  ۀهای دفاع غیراختصاصی )یاخت آنزیم دفاعی لنفوسیت  

 ای )در دفاع اختصاصی( و اینترفرون نوع دو )در دفاع غیراختصاصی( مرگ یاخته  ۀکنند= پرفورین و آنزیم القا  Tهای شده از لنفوسیت پروتئین دفاعی ترشح  

های مکمل نابود  اری یا تحت تأثیر پروتئین خو ، با درشت های بیگانه ژن شوند و سپس یاخته شدن آنتی توانند باعث غیرفعال ها با چهار روش مختلف می پادتن 

 شود.  یاخته، باعث مرگ یاخته می  ۀشدریزی اندازی مرگ برنامه ای، با راه مرگ یاخته  ۀشوند. اما آنزیم القاکنندمی

 ها:بررسی سایر گزینه 

 خوارها شوند.  توانند باعث افزایش فعالیت درشت ها، هر دو میهای مکمل و پادتن ( پروتئین ۱

 ، مربوط به دومین خط دفاعی )دفاع غیراختصاصی( است.  Tهای  شده از لنفوسیت ( اینترفرون نوع دو ترشح ۳

 ژن مشابه دارند.  نوع( آنتی  و پادتن، دو جایگاه برای اتصال به یک نوع )نه دو  Bژنی لنفوسیت  آنتی   ۀ( گیرند۴

 (۱۱۰۵ـ  ۱۴)          نحؤه عملکرد پادتن نامه: شکل  
 ژن شوند: شدن آنتی تواند باعث غیرفعالروش مختلف می  ۴پادتن به  ✓

 ژن(، ی ـــه آنتـن بـادتــال پــا اتصـــژن )بیــازی آنتـــسـ خنثی۱
 های محلول، ژن دادن آنتی ـ رسوب۳ا، ـهاندن میکروب ـچسبهمـ به۲
 های مکمل.  کردن پروتئین ـ فعال۴

 ایـهژندادن آنتی ا و رسوبـهروب ـدن میکـانـم چسبـهه ـرای بــب ✓
 شوند. های یکسانی متصل می ژن ن به آنتی ـادتـدادی پـول، تعـمحل

 ژنال آنتی ـل، دو جایگاه اتصـ ای مکمـهردن پروتئین ـکالـرای فعـب ✓
 شوند. سپس های سطح یاختٔه بیگانه متصل می ژن آنتی در پادتن به 
 ترتیب، شود و بدین ادتن متصل می ـای دو پـل به انتهـپروتئین مکم

 شود. پروتئین مکمل فعال می 
 هایژنهم چسبیده و آنتی های بهشده، میکروب ای خنثیـهژن آنتی  ✓

 ادتن شوند. بنابراین، پخواری می کرده توسط ماکروفاژها بیگانه رسوب 
 تواند باعث افزایش فعالیت ماکروفاژها شود. می 

 شوند.  مانند، باعث نابودی یاختٔه بیگانه می شده با تشکیل ساختارهای حلقه های مکمل فعال پروتئین ✓
 

 با تغییر  ۱۳۹۸نامه: داخل تست 
 کدام عبارت، دربارٔه هر پادتن موجود در بدن انسان صادق است؟ 

 شونده دارد.   تقسیم  B( ساختاری متفاوت با گیرندٔه لنفوسیت ۱
 شود.ژن( ابتدا باعث نابودی یاختٔه بیگانه می ( در مبارزه با پادگن )آنتی ۲
 ژن( متصل شود.  طور اختصاصی به دو مولکول پادگن )آنتی تواند به ( می ۳
 گردد.  ها میشدن آن (های محلول، باعث غیرفعال ژن با رسوب دادن پادگن )آنتی  (۴
 
 

تواند پس از تبدیل می  B(. هر لنفوسیت ۳ژن دارد )درستی گزینٔه شکل و از جنس پروتئین هستند. هر پادتن دو جایگاه برای اتصال به آنتی Yهایی ها مولکول پادتن 
های مکمل،  کردن پروتئین کند. فعالاثر یا نابود میهای مختلفی بی ژن را با روش(. پادتن آنتی ۱رندٔه خود ترشح کند )نادرستی گزینٔه  ساز، پادتنی مشابه با گیبه پادتن 

ود )نادرستی شژن می شدن آنتی هایی است که پادتن باعث غیرفعالها، جزء روشسازی پادتنها و خنثیهم چسباندن میکروب های محلول، بهژن دادن آنتی رسوب 
ژن توسط پادتن  کردن آنتی های غیرفعالشود. این اتفاق در سایر روشهای مکمل شود، یاختٔه بیگانه نابود می سازی پروتئین (. در صورتی که پادتن باعث فعال۴گزینٔه  

 (.  ۲دهد )نادرستی گزینٔه رخ نمی 
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 کند؟ درستی کامل میها بهمرگ یاخته ۀچند مورد، عبارت زیر را دربار  -137
 ها)ی( ..................« .................. مرگ یاخته )ی(ها»مرگ یاخته

 تواند بخشی از پاسخ دفاع غیراختصاصی یا اختصاصی باشد. مردگی، میشده، برخالف ـ در بافتریزیصورت برنامهبه -الف

 اسید است. ، ناشی از آسیب نوعی نوکلئیک1Gوارسی  ۀهمانند ـ در نقطکبدی در اثر مصرف الکل زیاد،   -ب

 طور تصادفی، در جلوگیری از بروز سرطان مؤثر است.کننده، برخالف ـ بههای تخریبتوسط پروتئین -ج

 مشاهده است.های بدن قابلیاخته ۀپس از رسیدن عالئمی به یاخته، همانند ـ در اثر بریدگی، در هم -د

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ـ سخت ـ چندموردی ـ مقایسه ـ ترکیبی ـ مفهومی(  ۱۱۰۶)  ۳پاسخ: گزینه  

ها پس از رسیدن کننده = مرگ یاخته های تخریب ها توسط پروتئین = مرگ یاخته   1Gوارسی    ۀها در نقطشده = مرگ یاخته ریزی صورت برنامه ها بهمرگ یاخته  
 یاخته  ۀشدریزی عالئمی به یاخته = مرگ برنامه 

 مردگی )نکروز( ها در اثر بریدگی = بافت صورت تصادفی = مرگ یاخته ها بههای کبدی در اثر مصرف الکل زیاد = مرگ یاخته یاخته مرگ  

 فقط مورد )د(، نادرست است. 

 موارد:  ۀبررسی هم 

القا ها مییاخته   ۀشدریزی الف( مرگ برنامه  از آنزیم  طبیعی )در دفاع غیراختصاصی( یا    ۀهای کشندد که توسط یاختهای باشمرگ یاخته  ۀکنندتواند ناشی 
 شود.  کشنده )در دفاع اختصاصی( ترشح می  Tهای  لنفوسیت 

های آزاد با آسیب به دِنای میتوکندری، باعث تخریب میتوکندری و نهایتاً مرگ  شود و این رادیکال های آزاد در میتوکندری می ب( الکل باعث افزایش رادیکال 
، فرایندهای مرگ  و اصالح نشود شود و در صورتی که دِنا آسیب دیده باشدنیز سالمتی مولکول دِنا بررسی می  1Gوارسی   ۀد. در نقطنشوهای کبدی می یاخته
تواند در جلوگیری از بروز سرطان مؤثر باشد )درستی  یاخته می  ۀشدریزی ترتیب، مرگ برنامه شوند )درستی مورد ب(. بدین اندازی می یاخته راه   ۀشد ریزیبرنامه 

 مورد ج(. 
 شود.  ایجاد می ها و در شرایط خاص  شده است که در بعضی یاختهریزی ای شامل یک سری فرایندهای دقیقاً برنامه یاخته  ۀشدریزی د( مرگ برنامه 

 ۱۴۰۰داخل نامه: تست 
 چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

 مردگی، ..................« ای برخالف بافت شدٔه یاخته ریزی »در مرگ برنامه 
 شود. اثرات مثبتی برای بدن ایجاد می  - ب  دهد. های التهابی رخ می پاسخ  - الف

 میرد.  خوارها مییاخته به سبب فعالیت درشت  - د شود.  ابتدا تغییری در غشای یاخته ایجاد می  - ج
۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳    ۴ )۴ 
 
 

مردگی، برای  شده برخالف بافت ریزی روند و به همین دلیل، مرگ برنامه دیده از بین می های پیر یا آسیب شده یاخته ریزی برنامه فقط مورد )ب(، صحیح است. در مرگ  
 ریزی رنامه دهد )نادرستی مورد الف(. مرگ بمردگی(، پاسخ التهابی رخ میبدن مفید است )درستی مورد ب(. در هر نوع آسیب بافتی )مانند آسیب بافتی منجر به بافت 

شود( باشد  کشنده ترشح می   Tای که توسط یاختٔه کشندٔه طبیعی و لنفوسیت  القاکنندٔه مرگ یاخته   متواند ناشی از تأثیر عوامل خارجی )مانند پرفورین و آنزیشده می 
ای به دلیل آسیب مولکول ِدنا باشد که در این صورت، ته شود. یا اینکه ممکن است مرگ یاخکه در این حالت، ابتدا منفذی در غشای یاخته توسط پرفورین ایجاد می 

وارسی   نقطٔه  برنامه   1Gدر  می ریزی مرگ  راه  به  مرگ  شده  در  ج(.  مورد  )نادرستی  نیست  یاخته  غشای  در  تغییر  نیازمند  آن  شروع  قبلی،  حالت  برخالف  افتد که 
 کنند )نادرستی مورد د(.  خواری می های مرده را بیگانه خوارها، یاخته میرد و سپس درشت کننده می های تخریب دلیل تأثیر پروتئین شده، یاخته به ریزی برنامه 

 
 تواند درست باشد؟ دار، میداده در فاصلۀ بین مرحلۀ تلوفاز و وقفۀ اول یک یاختۀ هستهچند مورد، در ارتباط با وقایع رخ   -138

 های هاپلوئید ایجاد یک فرورفتگی در سیتوپالسم در نزدیکی یکی از هسته -الف

 های دوکهای دستگاه گلژی به سطح میانی یاخته با کمک رشتهانتقال ریزکیسه -ب

 های انقباضی در غشای یاخته برای ایجاد دو یاختۀ مجزا از یکدیگرافزایش مقدار پروتئین -ج

 وسط یاخته های دستگاه گلژی در دهندۀ دو یاخته قبل از تجمع ریزکیسهگذاری ساختارهای اتصالپایه -د

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 دار ـ مفهومی ـ نکات شکل( ـ سخت ـ چندموردی ـ زمان  ۱۱۰۶)  ۲پاسخ: گزینه  

 )وقفۀ اول(، مرحلۀ تقسیم سیتوپالسم وجود دارد.   1Gموارد )الف( و )ب(، صحیح هستند. در فاصلۀ بین مرحلۀ تلوفاز و  

 میانبر: تقسیم سیتوپالسم  
 تواند قبل از اتمام مرحلۀ تلوفاز آغاز شود.  تقسیم سیتوپالسم می  •
 هایی با اندازۀ نامساوی ایجاد خواهند شد. صورت مساوی انجام نشود، یاخته در صورتی که تقسیم سیتوپالسم به  •
 های دارای بیش از یک هسته شود.  تواند منجر به تشکیل یاخته عدم تقسیم سیتوپالسم می  •
 ایجاد فرورفتگی در یاخته    های جانوری: حلقۀ انقباضی اکتین و میوزین )کمربندی در سیتوپالسم که به غشا متصل است(  سم در یاخته تقسیم سیتوپال •

 جدا شدن دو یاخته از هم  شدن حلقۀ انقباضی تنگ 

 ـ سخت ـ چندموردی ـ مقایسه ـ مفهومی(  ۱۱۰۶)  1پاسخ: گزینه  
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 شود.ای نیز فعالیت انقباضی اکتین و میوزین دیده می های غیرماهیچه ـ در یاخته ۱
 نقباضی در سیتوپالسم قرار دارد و به غشای یاخته نیز متصل است. ـ کمربند ا۲

 ای( در محل تشکیل دیوارۀ جدید  سازهای تیغۀ میانی و دیوارۀ یاخته های دستگاه گلژی )حاوی پیش های گیاهی: تجمع ریزکیسه تقسیم سیتوپالسم در یاخته  •
اتصال صفحۀ   ای  تشکیل صفحۀ یاخته   ها و ایجاد یک ریزکیسۀ بزرگ  غام همۀ ریزکیسه اد  تر  های بزرگها و ساختن ریزکیسه پیوستن ریزکیسه   به هم
 جدا شدن دو یاختۀ جدید از هم   ای به دیوارۀ یاختۀ مادری یاخته 

 شوند. جا میهای دوک جابه های دستگاه گلژی توسط رشته ـ ریزکیسه ۱
 شوند.می  گذاریـ هنگام تشکیل دیوارۀ جدید، الن و پالسمودسم پایه ۲
 تواند قبل از تشکیل مجدد پوشش هسته آغاز شود.ـ شروع تشکیل دیوارۀ جدید می ۳
 های گیاهی، سانتریول وجود ندارد. ـ در یاخته ۴

 :هاگزینه   همۀبررسی   

شود. در نتیجه، در پایان میوز  طور مساوی انجام نمی زایی انسان، تقسیم سیتوپالسم بهیند تخمکادر فرتواند نامساوی باشد. مثالً الف( تقسیم سیتوپالسم می 
شود. بنابراین، سیتوپالسم  قطبی دوم تشکیل می ۀ گویچ  ۀ در نزدیکی هست  سیتوپالسم شوند، شیار تقسیمقطبی دوم تولید می  ۀ که تخمک هاپلوئید و گویچ  ۲

 رسد.  بیشتری به تخمک می

 ها برابر خواهد بود.  صورت مساوی تقسیم شود، اندازۀ یاخته در صورتی که سیتوپالسم به   نکته:  

نیز یاخته   نکته:   دانۀ گرده  نهاندانگان و  نامساوی مشاهده می در کیسۀ رویانی  اندازۀ  با  نهاندانگان، تقسیم هایی  یاختۀ تخم  شوند. همچنین هنگام تقسیم 
 ود. شطور مساوی انجام نمی سیتوپالسم به 

  های دستگاه گلژی را به سطح میانی یاخته منتقل کنند.  توانند ریزکیسههای دوک تقسیم میب( همانطور که در شکل کتاب درسی مشخص است، رشته 

اکتین و میوزین است  ای از جنس شود. این فرورفتگی، حاصل انقباض حلقه های جانوری، تقسیم سیتوپالسم با ایجاد فرورفتگی در آن شروع میدر یاختهج( 

 شوند.  انقباضی، در نهایت دو یاخته از هم جدا می   ۀگیرد و به غشا متصل است. با تنگ شدن این حلقکه مانند کمربندی در سیتوپالسم )نه غشا( قرار می 

 شود ولی به غشای یاخته نیز متصل است.  کمربند انقباضی، درون سیتوپالسم تشکیل می   نکته:  

شود. این صفحه با تجمع  جدید، ایجاد می   ۀای در محل تشکیل دیواریاخته  ۀساختاری به نام صفح  نخستهای گیاهی،  یتوپالسم یاخته برای تقسیم سد(  

   وند. شگذاری می، پایه جدید   ۀدر هنگام تشکیل دیوار شود. ساختارهایی مانند الن و پالسمودسم نیز  ها تشکیل میهم پیوستن آن های دستگاه گلژی و به ریزکیسه

 [۱دهم: گفتار  ۶]فصل ترکیب   
کند و در نتیجه، شود. این الیه سیتوپالسم را به دو بخش تقسیم میای به نام تیغۀ میانی تشکیل می در تقسیم یاختۀ گیاهی بعد از تقسیم هسته، الیه ـ تیغۀ میانی:  ۱

 دارد. کند و دو یاخته را در کنار هم نگه می چسب عمل می شود. تیغۀ میانی از پکتین ساخته شده است. پکتین مانند  دو یاخته ایجاد می 
اند. به این  ای به یاختۀ دیگر کشیده شده های سیتوپالسمی از یاخته دهد که کانال های گیاهی با میکروسکوپ الکترونی نشان میمشاهدۀ بافت ـ پالسمودسم و الن:  ۲

ها در مناطقی از دیواره به نام  ای به یاختۀ دیگر بروند. پالسمودسمها از یاخته توانند از راه پالسمودسممی گویند. مواد مغذی و ترکیبات دیگر ها، پالسمودسم می کانال
 ای در آنجا نازک مانده است.  شود که دیوارۀ یاخته ای گفته می فراوانی وجود دارند. الن به منطقهالن، به 

 

 (۱۱۰۶ـ  ۹۰)         گیاهی   ۀتقسیم سیتوپالسم در یاختنامه: شکل  
 شود. زمان با مرحلۀ آنافاز آغاز می تقسیم سیتوپالسم در یاختۀ گیاهی هم ✓
 های دستگـاه گلژی توسطدر تقسیم سیتوپالسم یاختۀ گیـاهی، ریزکیسه  ✓

 شوند. جا می های دوک جابه رشته 
 های کروماتینی، گیری رشته هـا و شکل زمـان بـا بـاز شـدن کروموزومهم ✓

 های پیوندند و ابتـدا ریزکیسه جسـم گلـژی به یکدیگر می هـای ریزکیسه 
 شود. بزرگتر و در نهایت، یک ریزکیسۀ بزرگ تشکیل می 

 هـا و غشــای  هـای جدیـد حاصـل محتویـات ریزکیسه دیـوارۀ یـاختـه  ✓
 ها است.های جدید حاصل غشای ریزکیسهیاخته 

 
 شده در شکل: مراحل مشخص  •
 ها در وسط یاخته  است = تجمع ریزکیسه ها قابل مشاهده هستند و هسته هنوز تشکیل نشدهکروموزوم  ـ اواخر آنافاز ۱
 هاهم پیوستن ریزکیسه های دوک در حال تخریب هستند = شروع به هسته در حال تشکیل و رشته  ـ اوایل تلوفاز ۲
 بزرگ  ۀگیری یک ریزکیسچنان در حال تخریب هستند = شکل های دوک همرشته  ـ اواخر تلوفاز ۳
 های جدید تشکیل شده است یاخته   ۀاند = غشا و دیوار ها کاماًل باز شدهطور کامل شکل گرفته و کروموزومهسته به  1G   ۀـ مرحل۴

 

 

 1399داخل نامه: تست 
 دهد؟ یاخته )سیتوپالسم( رخ می ، قبل از شروع مراحل مربوط به تقسیم میان در یک یاختٔه گیاهی در حال تقسیم برگ، کدام مورد

 شود. ای در اطراف هر مجموعٔه کروموزومی بازسازی می ( پوشش هسته ۱
 نمایند.  شده، شروع به باز شدن می تن )کروموزوم(های کوتاه و فشرده( فام۲
 یابند. تجمع می  کروماتیدی در دو قطب یاخته(های تک تن )کروموزوم( فام۳
 آیند. صورت ردیف در می تن )کروموزوم(های غیرهمتا در وسط یاخته، به ( فام ۴
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شوند )درستی گزینٔه  ردیف می  های غیرهمتا در وسط یاختهشود. در مرحلٔه متافاز، کروموزومزمان با مرحلٔه آنافاز آغاز می های گیاهی، تقسیم سیتوپالسم همدر یاخته 
زمان با شروع مراحل مربوط  یز مربوط به مرحلٔه آنافاز )هم( ن۳( مربوط به مرحلٔه تلوفاز )پس از شروع مراحل مربوط به تقسیم سیتوپالسم( و گزینٔه )۲( و )۱(. گزینٔه )۴

 به تقسیم سیتوپالسم( است.  

 
 با توجه به سازوکارهای دومین خط دفاعی بدن، کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  -139

طور حتم  شوند، بهشوند، اولین .................. می بیرونی پوست می ۀها وارد الیبیند و میکروبدلیل بریدگی آسیب می»زمانی که قسمتی از پوست به

 ».................. 

 شوند.  خوار تبدیل میهایی که با دیاپدز )تراگذری( وارد محل آسیب ـ به درشت( یاخته۱
 اند.رسیده  خوارهایی که باعث خروج خوناب )پالسمای( بیشتر ـ با دیاپدز )تراگذری( به محل آسیب( بیگانه۲
 خوانند.  های سفید خون را به محل آسیب فرا میهای شیمیایی، گویچههای فاقد توانایی ترشح هیستامین که در محل آسیب حاضر ـ با تولید پیک( یاخته۳
 کنند. ورود و خروج مواد توسط غشا ایجاد می تنهایی اختاللی در کنترلشدن، بهشوند ـ پس از فعالهای واردشده به پوست متصل میهایی که به باکتری( پروتئین۴

 ـ سخت ـ قید ـ مفهومی( ۱۱۰۵)  ۳پاسخ: گزینه  

 شوند = نوتروفیل هایی که در التهاب با دیاپدز )تراگذری( وارد محل آسیب می اولین یاخته  

 شوند = ماستوسیت خوارهایی که در التهاب باعث خروج خوناب )پالسمای( بیشتر می اولین بیگانه  

 خوار(شوند = ماکروفاژ )درشت های فاقد توانایی ترشح هیستامین که در التهاب در محل آسیب حاضر می ولین یاخته ا 

 های مکمل شوند = پروتئین های واردشده به پوست متصل می هایی که در التهاب به باکتری اولین پروتئین  

 خوانند.  های سفید خون را به محل آسیب فرا می های شیمیایی، گویچهخوارها با تولید پیک ها و درشت مویرگ   ۀهای دیواریاخته

 ها:بررسی سایر گزینه 

ها،  وتروفیل شوند. ن خوار تبدیل می ها به درشت کنند و مونوسیت خواری می ها بیگانه شوند. نوتروفیلها با تراگذری از خون خارج می ها و مونوسیت ( نوتروفیل ۱

 روند. هایی هستند که با دیاپدز به محل آسیب میاولین یاخته 

التهاب، از ماستوسیت ۲ شوند و خوناب  های سفید بیشتری به موضع آسیب هدایت می شود. به این ترتیب، گویچهدیده هیستامین رها میهای آسیب( در 

 حضور دارند و توانایی دیاپدز ندارند.    هاها، فقط در بافتکند. ماستوسیت بیشتری به بیرون نشت می 

آورند. این  وجود می مانند در غشای میکروب، منافذی به تنهایی(، با ایجاد ساختارهای حلقه شدن، به کمک یکدیگر )نه به های مکمل پس از فعال ( پروتئین۴

 میرد.  بیگانه می  ۀو سرانجام یاخت  برندای میکروب را در کنترل ورود و خروج مواد از بین میمنافذ عملکرد غشای یاخته

 (۱۱۰۵ـ  ۰۹)           مراحل التهاب نامه: شکل  

 های دستگاه ایمنی هستند که در پاسخ التهابی در محل آسیب ها و ماکروفاژها، اولین یاختهماستوسیت  ✓

 کنند.  خواری میحضور دارند و اقدام به بیگانه 

 های خونی را افزایش دهند.  هیستامین، نفوذپذیری رگ  رها کردنتوانند با ها میماستوسیت  ✓

 شدن گویچٔه سفید از رگ خونی، ارج ـا دیاپدز از رگ خونی خارج شوند. برای خـتوانند با میـهنوتروفیل  ✓

 کند.  شکل آن تغییر می 

 
 

 ۱۳۹۹داخل  نامه: تست 
 است؟ نامناسب کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر 

 کنند، ..................«های سفید را به موضع آسیب هدایت می های شیمیایی، گویچه هایی که با تولید پیک »در انسان به هنگام التهاب، .................. یاخته 
 نمایند.  ها شناسایی می های عمومی آن ( بعضی از ـ عوامل بیگانه را بر اساس ویژگی۱
 سازند.  هایی از ساختار خود میهای زیستی را در بخش ترین گروه مولکول ( همٔه ـ متنوع ۲
 گردند.  های هدف متصل می های متنوِع دفاع اختصاصی خود به یاخته ( بعضی از ـ از طریق گیرنده ۳
 زا، پروتئین دفاعی بسازند.  توانند در صورت ادامٔه حیات و هنگام مواجهه با عوامل بیماری ٔه ـ می ( هم۴
 
 

شوند و خوناب بیشتری به  هدایت می های سفید بیشتری به موضع آسیب  شود. به این ترتیب، گویچهدیده هیستامین رها میهای آسیب در التهاب از ماستوسیت 
خوانند. پس سؤال های سفید خون را به محل آسیب فرا می های شیمیایی، گویچه خوار نیز با تولید پیکها و درشت های دیوارٔه مویرگ کند. یاخته بیرون نشت می 

توانند  ژنی، میهستند که با کمک گیرندٔه آنتی   Tو    Bهای  فاع اختصاصی لنفوسیت های مؤثر در دخوار است. اما یاخته دربارٔه ماستوسیت، یاختٔه دیوارٔه مویرگ و درشت 
توانند عوامل  های دومین خط دفاعی هستند و میخوارها جزء یاخته ها و درشت (. ماستوسیت ۳عوامل بیگانه را شناسایی کنند )نادرستی گزینٔه  یهای سطح ژن آنتی 

 ـ سخت ـ قید ـ عبارت ـ مفهومی( ۱۱۰۵)  ۳پاسخ: گزینه  

 

 ـ سخت ـ عبارت ـ مفهومی ـ نکات شکل(  ۱۱۰۶)   ۴پاسخ: گزینه  

 



 

79 

شناسی زیست  13 ههای تجربی | مرحلدروس | کنکوری ه آزمون هم   

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

 
 

های خود، توانند با استفاده از ریبوزومدار و زندٔه بدن انسان می های هسته(. همٔه یاخته ۱ها شناسایی کنند )درستی گزینٔه  های عمومی آن بیگانه را بر اساس ویژگی
را تولید و    ۱  شدن با ویروس، اینترفرون توانند در صورت آلوده ها می (. همٔه این یاخته ۲های زیستی( را بسازند )درستی گزینٔه  ترین گروه مولکول ها )متنوع پروتئین

 (.  ۴ترشح کنند )درستی گزینٔه  

 
 شکل مقابل مربوط به یکی از مراحل تقسیم یک یاختۀ پوششی کبد است. کدام عبارت، دربارۀ این شکل صحیح است؟  -140

 کند.  ( در مرحلۀ قبل از آن، پوشش هسته شروع به تخریب می۱
 کنند. دن میشهای دوک شروع به کوتاه( در مرحلۀ بعد از آن، همۀ رشته۲
 شود. تن(های یاخته دو برابر می( در مرحلۀ بعد از آن، تعداد کروموزوم )فام۳
 کند.  (ها افزایش پیدا می( در مرحلۀ قبل از آن، فاصلۀ بین سانتریول )میانک۴

 دار ـ مفهومی( ـ متوسط ـ شکل ۱۱۰۶)  ۳پاسخ: گزینه  

 دهندۀ »مرحلۀ متافاز تقسیم میتوز« است. مرحلۀ قبل از متافاز، مرحلۀ پرومتافاز و مرحلۀ بعد از متافاز، مرحلۀ آنافاز است.  شکل نشان 

 ها:بررسی همۀ گزینه  

 کند.  ( در مرحلۀ پروفاز )نه پرومتافاز(، پوشش هسته شروع به تخریب می۱

 تعبیر: پوشش هسته در مراحل مختلف میتوز  
 ـ شروع تخریب پوشش هسته در میتوز = پروفاز ۱
 شود = پرومتافازطور کامل تخریب می پوشش هسته به در آن  ای از میتوز، که ـ مرحله ۲

اند و  های دوک تا وسط یاخته کشیده شده خص است، در مرحلۀ آنافاز، تعدادی از رشته( همانطور که در شکل مقابل مش۲

 شوند.  کوتاه نمی

 های دوک در مرحلۀ آنافاز  سرنوشت رشته  دام تستی: 
 شوند. اند، کوتاه می هایی که به سانترومر متصل بودهـ رشته۱
 شوند. تر میصل نشدند، طویل اند، ولی به سانترومر متهایی که تا وسط یاخته آمده ـ رشته۲
 کنند. اند که در این مرحله تغییری نمی هایی نیز به دو قطب یاخته رفته ـ رشته ۳

کروماتیدی در یاخته وجود دارد. بنابراین، در مرحلۀ آنافاز تعداد  کروموزوم تک  ۹۲شوند و  کروماتیدی می های دوکروماتیدی، تک( در مرحلۀ آنافاز، کروموزوم ۳

 شود.  های یاخته دو برابر می کروموزوم 

های دو کروماتیدی(. در مرحلۀ آنافاز و با تجزیۀ های تک کروماتیدی به فامینک شود )تبدیل فامینک در همانندسازی، میزان مادۀ وراثتی دو برابر می   دام تستی: 
 . کروموزوم تک کروماتیدی(   92وزوم دو کروماتیدی به کروم  46یابد )تبدیل ها افزایش می پروتئین اتصالی در ناحیۀ سانترومر، تعداد کروموزوم

 کند.  ها افزایش پیدا می کنند و فاصلۀ بین آنها به سوی دو قطب یاخته حرکت می( در مرحلۀ پروفاز )نه پرومتافاز(، سانتریول ۴

 (۱۱۰۶ـ  ۷۰)        ای از مراحل تقسیم میتوز )رشتمان(طرح ساده نامه: شکل  

 حضور سانتریول و تشکیل حلقۀ انقبـاضی، شکل مربوط با توجه به  ✓
 است.   4n=2به یک یاختۀ جانوری است. عدد کروموزومی یاخته نیز  

 صورت کروماتین در هستــه وجود دارد در اینترفاز، مادۀ وراثتی به  ✓
 کند.  شدن میفشرده  و از پروفاز، شروع به      

 شوند و دو جفت ها دو برابــر میاینترفاز، سانتریول   2Gدر مرحلۀ  ✓
 شوند.سانتریول در مجاورت هسته دیده می       

 کننـد و گرفتن میفاصـله  ها شروع به در مرحلۀ پروفاز، سانتریول ✓
 در این مرحلــه، پوشش  دهنـد.هـای دوک را تشکیـل می رشته      
 کنـد. هسته نیز شروع به تخریب می       

 

 شوند.  ها متصل می های دوک به سانترومر کروموزومرود و رشته طور کامل از بین می در مرحلۀ پرومتافاز، پوشش هسته به  ✓

 به هر سانترومر یک رشتۀ دوک متصل است.  در مرحلۀ پرومتافاز و متافاز، به هر سانترومر دو رشتۀ دوک متصل است و در مرحلۀ آنافاز،  ✓

 شود. طور موقت دو برابر می های یاخته به شوند و تعداد کروموزومکروماتیدی می ها تک در مرحلۀ آنافاز، کروموزوم ✓

    شود.زمان با مرحلۀ تلوفاز و تشکیل مجدد پوشش هسته، مرحلۀ تقسیم سیتوپالسم آغاز می هم ✓
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 یازدهم ۵قیدنامه: فصل  

 نخستین خط دفاعی 
 ها، جلوگیری از ورود آنها به بدن است. راه در امان ماندن از میکروب  بهترین •
 )نه بالفاصله(   تدریجبه های مرده اند. یاخته های آن مرده یاخته  ترینخارجی)نه یک( الیٔه یاختٔه پوششی است که  چندینالیٔه بیرونی )اپیدرم( پوست شامل  •

 ریزند.  می 

 خوارها ن خط دفاعی و بیگانه دومی
ها  شوند. این یاخته یافت می   فراوانیبههایی از بدن که با محیط بیرون در ارتباط هستند، مثل پوست و لولٔه گوارش،  ای( در بخشهای دندریتی )دارینه یاخته  •

 دهند.  )نه کل( میکروب را در سطح خود قرار می  هایی از قسمت خواری، بر بیگانه عالوه 
 شوند. یافت می  فراوانیبه هایی از بدن که با محیط بیرون در ارتباط هستند، ای( در بخش های دندریتی )دارینه ها مانند یاخته وسیت ماست •

 های سفید دومین خط دفاعی گویچه 
 کنند و چابک هستند.  )نه زیاد( حمل می  کمیها مواد دفاعی  نوتروفیل  •
 خواری از بین برد. انه با بیگ تواننمی زا را عوامل بیماری  همهٔ  •

 التهاب و تب 
 کند. )نه سراسری( است که به دنبال آسیب بافتی بروز می  موضعیالتهاب پاسخی  •
 های میکروبی، تب است.  های بیماری)نه تنها( نشانه  یکی از  •
 برد.  ها، دمای بدن را باال می )نه همٔه( ترشحاِت میکروب  بعضیهیپوتاالموس در پاسخ به  •

 دفاع اختصاصی 
 شوند و در ابتدا، نابالغ هستند.  در مغز استخوان تولید می  Tو هم لنفوسیت  Bهم لنفوسیت  •
 شود. ل می شود و اندازٔه آن تحلی از فعالیت آن کاسته می   تدریجبه دارد اما  زیادیتیموس در دوران نوزادی و کودکی فعالیت  •
 هستند.  یک نوعاز   همگیژن( دارد که های پادِگن )آنتیدر سطح خود، گیرنده  Tیا  Bلنفوسیت  هر  •
 ژن متصل شود.  آنتی یک نوعتواند به می  فقطکند. یعنی عمل می  اختصاصیژن، گیرندٔه آنتی   هر  •
 ساز هایی به نام پادتنشود و یاخته تکثیر می   سرعت به ژن را شناسایی کند،  آنتی   های مختلف، آن لنفوسیتی که توانسته است با گیرنده   Bهای  از میان لنفوسیت  •

 آورد.  )پالسموسیت( را پدید می 
 با گیرندٔه خود ترشح کند.  مشابهساز، پادتنی تواند پس از تبدیل به پادتن می  Bژن دارد. هر لنفوسیت  برای اتصال به آنتی دو جایگاهپادتن  هر  •
   سریعی نیست.ها به زمان نیاز دارد. از این رو، برخالف دفاع غیراختصاصی، دفاع ژن و تکثیر لنفوسیت دفاع اختصاصی، فرایندی است که برای شناسایی آنتی  •
 است.  تر قویو  تر سریع به قبل  ژنی که قباًل به بدن وارد شده است، دوباره به بدن وارد شود، پاسخ دفاع اختصاصی نسبت اگر آنتی  •
 لنفوسیت خاطره  بیشتریصورت پذیرد و برای برخوردهای بعدی، تعداد  تر سریع ژن شود تشخیص آنتی لنفوسیت خاطره در خون، باعث می زیادیوجود تعداد  •

 پدید آید.   

 ایدز، حساسیت و خودایمنی 
 واگیر ممکن است به مرگ منجر شود.   هایبیماری  خطرترینکمدر فرد مبتال به ایدز، حتی ابتال به   •
 عالمتی از ایدز ندارد.  هیچاست، اما بیمار نیست و  HIVماند، فرد آلوده به باقی می  نهفتهصورت  زمانی که ویروس ایدز به  •
 انجامد.  ( میTهای دستگاه ایمنی )نه فقط لنفوسیت   کلکننده در بیماری ایدز به تضعیف  کمک  Tهای از بین رفتن لنفوسیت  •
• HIV  های از لنفوسیت  نوع خاصیفقط بهT به نام لنفوسیت ،T  کند. کننده، حمله می کمک 
 ضرر، تحمل ایمنی دارد.  دهد و نسبت به مواد خارجی مفید یا بی مواد خارجی پاسخ نمی  همهٔ دستگاه ایمنی به  •
 گیرد و درهای عصبی در مغز و نخاع مورد حملٔه دستگاه ایمنی قرار می ن اطراف یاخته (، نوعی بیماری خودایمنی است که در آن میلیMSمالتیپل اسکلروزیس )  •

 رود. طور کامل( از بین می)نه به  هاییقسمت  

 ایمنی در جانوران 
 شود. داران دیده می در مهره  اساساً جانوران ایمنی غیراختصاصی دارند، اما ایمنی اختصاصی  همهٔ  •
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 یازدهم  ۶قیدنامه: فصل  

 تن )کروموزم( فام
 گویند. است که به آن، فامینه )کروماتین( می  درهمهای ای از رشته صورت توده و به کمتر های هسته،  زمانی که یاخته در حال تقسیم نیست، فشردگی کروموزوم •
مولکول پروتئینی   ۸دور در اطراف    ۲  حدودتن )نوکلئوزوم( است. در هر نوکلئوزوم، مولکول ِدنا به نام هسته   تکراریهر رشتٔه فامینه )کروماتین( دارای واحدهای   •

 به نام هیستون پیچیده است.  
 صورت کروماتین است. جز تقسیم، به مراحل زندگی یاخته، به  تماممادٔه وراثتی هسته در  •

 تعداد و انواع کروموزوم 
 های پیکری خود دارند.  کروموزوم در یاخته   معینید هر گونه از جانداران، تعدا  •
 باشد. مانند همجانداران  بعضی از های پیکری ممکن است تعداد کروموزوم یاخته  •
 داکثر حها با  شود. کاریوتیپ تصویری از کروموزومهای کروموزومی، کاریوتیپ تهیه می )نه همٔه( ناهنجاری   بعضی از ها و تشخیص  برای تعیین تعداد کروموزوم •

 فشردگی است. 
 هایی وجود دارند که در تعیین جنسیت نقش دارند.  )نه همٔه( جانداران، کروموزوم بعضیدر انسان و  •

 ای چرخٔه یاخته 
 است.   متفاوت، مدت این مراحل مختلفهای ای شامل مراحل اینترفاز و تقسیم است. در یاخته چرخٔه یاخته  •
 شود. یاخته در این مرحله انجام می  معمولگذرانند و کارهای رحلٔه اینترفاز می مدت زندگی خود را در م  بیشتر ها یاخته  •
 مانند.  ( می 1Gرا در مرحلٔه وقفٔه اول ) زیادیها مدت زمان یاخته  •
ای به به مرحله   دائمیا    موقت طور  ها به شوند. این یاخته)نه همیشه( در این مرحله متوقف می   معموالً شوند،  تقسیم نمی   دائمییا    موقت طور  هایی که به یاخته  •

 شوند. وارد می   0Gنام 
 است.   تر کوتاه( نسبت به مراحل قبلی اینترفاز،  2Gمرحلٔه وقفٔه دوم )  •

 تقسیم میتوز و تقسیم سیتوپالسم 
 های حاصل، تقسیم شوند.بین یاخته   مساویمقدار  یاخته آرایش یابند و به   وسطدر    دقیقطور  بتدا باید به اند، اها که در هسته پراکنده در تقسیم هسته، کروموزوم •
 های پروتئینی است.)نه یک( ریزلوله  ای از مجموعه شود. دوک تقسیم، ها، ساختارهایی به نام دوک تقسیم ایجاد می کروموزوم  صحیحبرای حرکت و جدا شدن  •
 ها را مشاهده کرد.  توان آن با میکروسکوپ نوری می  تدریجبه طوری که شوند. به می  تر کوتاه های کروماتین )فامینه( فشرده، ضخیم و  در مرحلٔه پروفاز، رشته  •
 فشردگی را دارند.    بیشترینها در مرحلٔه متافاز، کروموزوم •

 ها و ایجاد تومورتنظیم تقسیم و مرگ یاخته 
 تقسیم شوند.   دائماً توانند های مریستمی گیاهان می های بنیادی مغز استخوان و یاختهبدن جانداران، مانند یاخته  هاییاخته  بعضی •
 شوند. تقسیم می  ندرتبه های عصبی یاخته  •
ها نیز وجود دارند که در دیگر از پروتئین   )نه یک نوع(   انواعیشوند.  ای می ها وجود دارد که با فرایندهایی منجر به تقسیم یاخته )نه یک نوع( پروتئین  انواعی از  •

 شوند. ها می شرایط خاصی، مانع از تقسیم یاخته 
 شود. ایجاد می  شرایط خاصها و در یاخته  بعضیشده است که در ریزی برنامه  دقیقاً فرایندهای  یک سریای شامل شدٔه یاخته ریزی مرگ برنامه  •

 تومور
بزرگ    بیش از اندازههای مجاور خود آسیب بزند. البته در مواردی که تومور  شود که به بافت قدر بزرگ نمی )نه همیشه( آن   معموالً دارد و    کمخیم رشد  تومور خوش •

 تواند در انجام اعمال طبیعی اندام اختالل ایجاد کند.  شود، می
 است.   متداولفراد بالغ خیم است که در الیپوما یکی از انواع تومورهای خوش •
 لنف به نواحی دیگر بدن بروند، در آنجا مستقر شوند و رشد کنند.  ویژهبه توانند از آن جدا شده و همراه با جریان خون، یا های تومور بدخیم )سرطان( می یاخته  •
 گیرد. ها مورد استفاده قرار می ترکیبی از این روش گاهیها وجود دارد و  برای تشخیص و درمان سرطان  متعددیهای روش •
 شود. بافت سرطانی یا مشکوک به سرطان برداشته می  بخشی از یا  تمامبرداری روشی است که در آن،  بافت  •
 ودرمانی است.  درمانی و پرت )نه تنها روش( درمان سرطان شامل جراحی، شیمی  رایجهای روش •
 گیرند.  )نه غیرمستقیم( تحت تأثیر پرتوهای قوی قرار می مستقیمطور شوند، به سرعت تقسیم می هایی که به در پرتودرمانی، یاخته  •
 شود. بدن می همهٔ ها در درمانی با استفاده از داروها باعث سرکوب تقسیم یاخته شیمی •
 هاست. ، نقش ژن ها در بعضی جوامعسرطان  بعضیعلت شیوِع بیشتر  •

 هاتقسیم میوز و تغییر در تعداد کروموزوم
 شود. ، تقسیم سیتوپالسم ایجاد می ۱)نه همیشه( در پایان میوز  معموالً  •
 ممکن است اشتباهاتی در روند تقسیم رخ دهد.   ندرتبه شود، ولی ای با دقت زیادی انجام می گرچه تقسیم یاخته  •
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 دوازدهم  یشناسست یز

 دوازدهم ۵ فصل نامۀ مشاوره
( دوازدهم است. این فصل، هم سؤاالت مستقیم و هم سؤاالت ترکیبی زیادی داره و به همین خاطر، اهمیت ۵شناسی کنکور، فصل )های مهم در زیست یکی از فصل 

ارن و با کمی تمرین  زیادی در سرنوشت شما در کنکور سراسری داره. همچنین مطالب این فصل هم مفهومی و هم حفظی هستن ولی معمواًل سبک مشخص و خاصی د

 سادگی از عهدۀ اونا بربیاین.  تونین به و دقت می

 ـ تأثیر مواد مختلف بر زنجیرۀ انتقال الکترون ۴ـ مراحل گلیکولیز، ۳ـ انواع تخمیر، ۲ـ زنجیرۀ انتقال الکترون، ۱ ترتیب اهمیت:دوازدهم به  ۵ترین مباحث فصل مهم 

 چرخۀ کربس، - ۵ـ اکسایش پیرووات و ۴ـ انواع تخمیر، ۳ـ مراحل گلیکولیز، ۲ـ زنجیرۀ انتقال الکترون، ۱ ترتیب اهمیت:دوازدهم به ۵های فصل شکل ترین مهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسیم. با توجه به جدول آماری باال، به چند  نکتۀ مهم می 

 ( دوازدهم هستند.  ۵ترین گفتارهای فصل )(، مهم۳( و گفتار )۱گفتار )ـ ۲ دوازدهم در کنکور سراسری در حال افزایش است.  ۵اهمیت فصل ـ ۱

 ها اهمیت باالیی در کنکور سراسری دارد. دانستن مراحل واکنش ـ ۴ ( است. ۳بیشتر نکات ترکیبی مربوط به زنجیرۀ انتقال الکترون و گفتار )ـ ۳

 : تأمین انرژی  ۱گفتار 

 ـ میتوکندری ۴ـ اکسایش پیرووات، ATP ،۳های تولید ـ روش۲ـ مراحل گلیکولیز، ۱ ترتیب اهمیت:به  ۱ترین مباحث گفتار مهم 

های تولید  این گفتار دربارۀ روش  طور کامل بلد باشید. مطالب دیگر ( است. شما باید وقایع هر کدام از مراحل گلیکولیز را به ۱ترین مبحث گفتار )مراحل گلیکولیز، مهم 

ATP شوند. صورت ترکیبی در سؤاالت دیگر مطرح می ، ساختار میتوکندری و اکسایش پیرووات، بیشتر به 

 : اکسایش بیشتر  ۲گفتار 

 ـ چرخۀ کربس۲ـ زنجیرۀ انتقال الکترون، ۱ ترتیب اهمیت:به  ۲ترین مباحث گفتار مهم 

صورت مستقیم یا ترکیبی از آن در هر کنکور بسیار باال است و هم متن و هم شکل آن، اهمیت شدن سؤال به زنجیرۀ انتقال الکترون جزء مباحثی است که احتمال مطرح 

 ها مدنظر است. بسیار باالیی دارند. سایر مطالب این گفتار اهمیت چندان زیادی ندارند و بیشتر نکات ترکیبی آن 

 : زیستن مستقل از اکسیژن ۳ گفتار 

 ـ تأثیر مواد مختلف بر زنجیرۀ انتقال الکترون ۲های تخمیر، ـ انواع روش ۱ ترتیب اهمیت:به  ۳ترین مباحث گفتار مهم 

فرد های منحصربه یژگی خصوص مقایسه دو روش تخمیر الکلی و الکتیکی و دانستن وهای تخمیر یکی دیگر از مباحث موردعالقۀ طراحان کنکور است و بهانواع روش

دارد و دانستن مفاهیم و ها از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. بحث عوامل مؤثر بر زنجیرۀ انتقال الکترون نیز جزء مباحثی است که نکات ترکیبی بسیار زیادی آن 

 نکات ترکیبی آن ضروری است.

 

 

 

 

 ۱۴۰۰کنکور  ۱۳۹۹کنکور  ۱۳۹۸کنکور  سال کنکور 

ـ  ولیز کـ مراحل گلی۱ ـ اکسایش پیرووات ۱ : تأمین انرژي ۱گفتار   ــــ

ـ  : اکسایش بیشتر ۲گفتار  ـ  ــــ  ـ زنجیرۀ انتقال الکترون ۱ ــــ

ـ  : زیستن مستقل از اکسیژن ۳گفتار   ــــ
ـ تأثیر سیانید بر تنفس  ۱

 ای یاخته 
 ـ انواع تخمیر ۱

ـ  نکات ترکیبی   ــــ
ـ زنجیرۀ انتقال الکترون و بازسازی ۱

+NAD   ایدر تنفس یاخته 
 ـ انتقال پیرووات به میتوکندری ۱

 در گلیکولیز  NADHـ تولید ۲

 مجموع 
 سؤال ۱

 نکتۀ ترکیبی  ۰سؤال مستقیم +  ۱
 سؤال ۳

 نکتۀ ترکیبی  ۱سؤال مستقیم +  ۲
 سؤال  ۴

 نکتۀ ترکیبی  ۲سؤال مستقیم +  ۲
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 است؟  نامناسببا توجه به عملکرد زنجیرۀ انتقال الکترون در انسان و عوامل مؤثر بر آن، کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر   -141
 طور حتم ..................« تواند باعث .................. شود، برخالف ..................، به»عاملی که می

 شده در پرتقال توسرخ ـ توسط آخرین پمپ غشایی زنجیرۀ انتقال الکترون ساخته شده است.  انین ذخیرههای یاخته ـ آنتوسی ( تخریب پروتئین۱
 دهد.  های آزاد در نوعی اندامک دو غشایی را افزایش میمردگی )نکروز( کبد ـ مادۀ کاهندۀ ظرفیت حمل اکسیژن در خون ـ مقدار رادیکال( بافت۲
 شود.  های آزاد ـ مانع انتقال الکترون به اکسیژن میهای تنفس هوازی ـ مادۀ کاهندۀ عملکرد میتوکندری در کاهش رادیکال( مهار یکی از واکنش۳
 شود.  ه میهای آزاد در یاختای سیتوپالسم ـ منجر به تجمع رادیکالهای معیوب زنجیره ـ کاهش شدید مصرف گلوکز در مادۀ زمینه( تولید پروتئین۴

 ـ سخت ـ مقایسه ـ ترکیبی ـ مفهومی(  ۱۲۰۵)  ۳پاسخ: گزینه  

 های یاخته = رادیکال آزاد عامل تخریب پروتئین  

 مردگی )نکروز( کبد = الکل عامل بافت  

 مادۀ کاهندۀ ظرفیت حمل اکسیژن در خون = کربن مونواکسید  

 های تنفس هوازی = مواد سمی عامل مهار یکی از واکنش  

 های آزاد = الکل دۀ عملکرد میتوکندری در کاهش رادیکال مادۀ کاهن 

 های معیوب زنجیره = نقص ژنی عامل تولید پروتئین 
 

 |:  ایمقایسه تکنیک | سؤاالت  
ها بپردازید. دقت داشته باشید که در بررسی جزء دوم، »برخالف«  ها را بررسی کرده و سپس به بررسی جزء دوم گزینه ای، ابتدا جزء اول همۀ گزینه در سؤاالت مقایسه 

 شود.  شدن( گزارۀ سؤال می شدن )منفی باعث برعکس 

از واکنش که    مواد سمی فراوانی وجود دارند یا تعدادی  . سیانید و کربن  شوندو مرگ می   ایهای تنفس هوازی، سبب توقف تنفس یاختهبا مهار یک 

را مهار و در نتیجه، باعث توقف زنجیرۀ انتقال الکترون    2Oها به  توانند واکنش نهایی مربوط به انتقال الکترون مونواکسید جزء این مواد سمی هستند که می

شود و بنابراین، سرعت انتقال  های آزاد از اکسیژن می صادق نیست. الکل نیز باعث افزایش سرعت تشکیل رادیکال   دربارۀ سایر مواد سمی  الزاماً  شوند. این مورد،

 دهد.  را افزایش می   2Oالکترون به  

 [:  ۳دوازدهم: گفتار  ۱]فصل ترکیب   
توانند با قرار گرفتن در جایگاه فعال آنزیم، مانع فعالیت آن شوند. بعضی از این مواد به همین طریق باعث بعضی از مواد سمی در محیط مثل سیانید و آرسنیک می 

 شوند.  مرگ می 
 

 شود. می  گیرد و مانع فعالیت آنسیانید در جایگاه فعال آخرین پروتئين زنجیرۀ انتقال الکترون قرار می  نکته:  
 

 

 [:  ۲یازدهم: گفتار  ۹]فصل ترکیب   
شوند.  های گیاهی ساخته میاند که در تعدادی از گونه دار از این گروهشوند. ترکیبات سیانید خواران می کنند که سبب مرگ یا بیماری گیاه گیاهان ترکیباتی تولید می 

ای سازد که تأثیری بر تنفس یاخته ای خود گیاه، گیاه ترکیب سیانیدداری می سیانید بر فرایندهای یاخته کند. برای جلوگیری از اثر  ای را متوقف میسیانید تنفس یاخته 
 شود. خورد، این ترکیب تجزیه و سیانید که سّمی است از آن جدا می ندارد؛ اما وقتی جانور گیاه را می 

 ها:بررسی سایر گزینه 

الکترون( رادیکال ۱ برای جبران کمبود  باعث تخریب آن ها( و اجزای آن، حمله می های سازندۀ یاخته )نظیر پروتئین ی خود به مولکول های آزاد  ها  کنند و 

شوند که در انتهای زنجیرۀ انتقال الکترون میتوکندری، آخرین پمپ غشایی زنجیره الکترون را به اکسیژن منتقل  های آزاد زمانی تشکیل میشوند. رادیکال می

اثر تخریبی آنها بر  شود. آنتوسیانین، نوعی ترکیب پاداُکسنده است که در واکنش با رادیکال ( می2O-یون اکسید )   کند و باعث تولیدمی از  های آزاد مانع 

 شود.  شود. آنتوسیانین توسط زنجیرۀ انتقال الکترون ساخته نمیهای بدن می های زیستی و در نتیجه، تخریب بافت مولکول 

 [: ۱ دهم: گفتار  ۶]فصل ترکیب   
دیسه )مانند کاروتنوئید(، پادُاکسنده  هایی مانند پرتقال توسرخ( و رنگترکیبات رنگی در واکوئول )مانند آنتوسیانین در ریشۀ چغندر قرمز، برگ کلم بنفش و میوه 

 نقش مثبتی دارند.   های دیگر اکسیدان( هستند. ترکیبات پادُاکسنده در پیشگیری از سرطان و نیز بهبود کارکرد مغز و اندام )آنتی 

های آزاد با حمله  شود. رادیکال دهد و مانع از عملکرد میتوکندری در جهت کاهش آنها می های آزاد از اکسیژن را افزایش می ( الکل سرعت تشکیل رادیکال ۲

نتیجه، مرگ یاخته  DNAبه   بافت میتوکندری، سبب تخریب میتوکندری و در  و  اتصال به  مردگی )نکروز( کبد میهای کبدی  با  شوند. کربن مونواکسید 

دهد. مونواکسید  شود، ظرفیت حمل اکسیژن در خون را کاهش می آسانی از هموگلوبین جدا نمی شود و چون به هموگلوبین، مانع از اتصال اکسیژن به آن می

 گیرد.  های آزاد اکسیژن را می تولید رادیکال ترتیب، جلوی  شود و بدینها به اکسیژن نیز میکربن سبب توقف واکنش مربوط به انتقال الکترون 

 [: ۲یازدهم: گفتار  ۶]فصل ترکیب  
 شود. مردگی )نکروز( گفته می روند. به این حالت، بافت بینند و از بین می ها آسیب میتواند تصادفی باشد؛ مثاًل در بریدگی، یاخته ها میمرگ یاخته  

 

 های آزاد اکسیژن در یاخته کاهش یابد. شوند که تولید رادیکالسیانید و کربن مونواکسید، با مهار واکنش انتقال الکترون به اکسیژن، باعث می نکته:  
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 الکل |  ۀچیز دربار | همهترکیب  
 شود. های زیستی محسوب می الکل جزء سوخت  [: ۱دهم: گفتار  ۱ـ ]فصل ۱
های برگشت اسید معده طراب، از علت ضبیش از اندازه از غذاهای آماده، تنش و ا  ۀغذایی نامناسب و استفاد  سیگار کشیدن، الکل، رژیم   [: ۱دهم: گفتار    ۲ـ ]فصل  ۲

 )ریفالکس( هستند. 
های الکلی متفاوت کوکائین، نیکوتین، هروئین، مورفین و کافئین اعتیادآورند. مقدار الکل )اتانول( در نوشیدنی مواد گوناگون مانند الکل،   [: ۲یازدهم: گفتار  ۱ـ ]فصل ۳

های های عصبی بخششود. الکل از غشای یاخته سرعت جذب می دهد. الکل در دستگاه گوارش به ترین مقدار الکل، بدن را تحت تأثیر قرار می است و حتی مصرف کم 
گذارد و عامل کننده و بازدارنده تأثیر می های عصبی تحریک بر دوپامین، بر فعالیت انواعی از ناقل کند. الکل عالوه های آنها را مختل می بور و فعالیت مختلف مغز ع

های  نتیجه، زمان واکنش فرد به محرک کند و در  های بدنی، ایجاد ناهماهنگی در حرکات بدن و اختالل در گفتار است. الکل فعالیت مغز را کند می دهندۀ فعالیت کاهش
 کند. مشکالت کبدی، سکتۀ قلبی و انواع سرطان از پیامدهای مصرف بلندمدت الکل هستند. محیطی افزایش پیدا می 

ا، باعث بروز پوکی استخوان  ههای الکلی و دخانیات با جلوگیری از رسوب کلسیم در استخوان و کلسیم غذا، نوشیدنی   Dکمبود ویتامین    [: ۱یازدهم: گفتار    ۳ـ ]فصل  ۴
 شوند.  در مردان و زنان می 

]فصل  ۵ سرطان   [: ۲یازدهم: گفتار    ۶ـ  شیمیایی  مواد  و  دودی پرتوها  غذایی  مواد  ویروس زا،  بعضی  دودی،  ماهی  و  مثل گوشت  قرصشده  ضدبارداری،  ها،  های 
 زایی هستند. های الکلی و دخانیات از عوامل مهم سرطان نوشیدنی 

توانند در روند ها میتوانند موجب اختالل در تقسیم میوز شوند. دخانیات، الکل، مجاورت با پرتوهای مضر و آلودگیعوامل محیطی می  [: ۳یازدهم: گفتار  ۶ـ ]فصل ۶
 ها در هر دو جنس، اختالل ایجاد کنند.  جدا شدن کروموزوم

 توانند از جفت عبور کنند و روی رشد و نمو جنین تأثیر سوء بگذارند.  وتین، کوکائین و الکل می زا و موادی مانند نیکعوامل بیماری [: ۳یازدهم: گفتار  ۷ـ ]فصل  ۷
، به اتانال تبدیل  2COورآمدن خمیر نان به علت انجام تخمیر الکلی است. در این فرایند، پیرووات حاصل از گلیکولیز با از دست دادن    [: ۳دوازدهم: گفتار    ۵ـ ]فصل  ۸

 کند.  ، اتانول )الکل( را ایجاد می NADHهای ا گرفتن الکترون شود. اتانال بمی 
]فصل  ۹ افزایش می الکل سرعت تشکیل رادیکال   [: ۳دوازدهم: گفتار    ۵ـ  را  از اکسیژن  از عملکرد میتوکندری در جهت کاهش آنها می های آزاد  شود. دهد و مانع 

شوند. به همین علت مردگی )نکروز( کبد می های کبدی و بافت کندری و در نتیجه، مرگ یاخته میتوکندری، سبب تخریب میتو   DNAهای آزاد با حمله به  رادیکال 
 ترین عوارض نوشیدن مشروبات الکلی است.  اختالل در کار کبد و از کار افتادن آن از شایع 

ژن۴ در  نقص  گاه  پروتئین (  به  مربوط  ساختههای  به  الکترون،  انتقال  زنجیرۀ  پروتئینهای  میهای  شدن  میتوکندری معیوب  این   انجامد.  که  )راکیزه(ای 

های آزاد از سرعت مبارزه با  های آزاد، عملکرد مناسبی ندارد. اگر به هر علت سرعت تشکیل رادیکال های معیوب را داشته باشد، در مبارزه با رادیکال پروتئین 

های آزاد، الزم است که تنفس هوازی انجام شود  کنند. برای تولید رادیکال را تخریب می  یابند و آنهای آزاد در میتوکندری تجمع میآنها بیشتر باشد، رادیکال 

ه، میزان تنفس  و در انتهای زنجیرۀ انتقال الکترون، الکترون به اکسیژن مولکولی منتقل شده و یون اکسید تولید شود. در صورت کاهش مصرف گلوکز در یاخت

 شوند.  تری تولید می های آزاد کمیابد و رادیکال نیز کاهش می  هوازی و فعالیت زنجیرۀ انتقال الکترون

 ای های آزاد و عوامل مؤثر بر تنفس یاخته میانبر: رادیکال  
های دهندۀ بافت های تشکیل توانند در واکنش با مولکولپذیری باالیی دارند و می نشده در ساختار خود، واکنشهای جفت علت داشتن الکترون های آزاد به رادیکال  •

 بدن، به آنها آسیب برسانند.  
های شدن یون ترکیب   2O  -تولید یون اکسید    به اکسیژن مولکولی    های آزاد اکسیژن: انتقال الکترون در پایان زنجیرۀ انتقال الکتروننحوۀ تشکیل رادیکال  •

 های آزاد اکسیژن رادیکال  های اکسید در واکنش تشکیل آب نکردن تعدادی از یون شرکت  ( و تولید مولکول آب H+های هیدروژن )اکسید با یون 
ها را خنثی کنند. این عملکرد میتوکندری وابسته به ترکیبات پادُاکسنده )نظیر ارزه کرده و آنهای آزاد مبتوانند با رادیکال های زنجیرۀ انتقال الکترون می پروتئین •

 کاروتنوئید و آنتوسیانین( است.  
کترونی د و برای جبران کمبود ال ن یابهای آزاد در میتوکندری تجمع می ها، رادیکال های آزاد از سرعت مبارزه با آن در صورت بیشتر بودن سرعت تشکیل رادیکال  •

 شوند.  کنند و سبب تخریب میتوکندری و مرگ یاخته میهای سازندۀ آن حمله می خود، به ِدنای میتوکندری و سایر مولکول
 شوند.های آزاد در یاخته می های آزاد، باعث تجمع رادیکال الکل و نقص ژنی، با ایجاد مشکل در عملکرد میتوکندری در مبارزه با رادیکال  •

 

 ای های آزاد و عوامل مؤثر بر تنفس یاخته رادیکال 

 نوع عامل 
تولید رادیکال  

 آزاد 
مبارزه با  

 رادیکال آزاد 
 انتقال الکترون  ۀتأثیر بر زنجیر 

تأثیر بر میزان  
 رادیکال آزاد 

ـ  ترکیبات پاداکسنده  ـ  + ــــ  کاهش ــــ

 افزایش  ـــــ  کاهش افزایش  الکل 

ـ  انتقال الکترون  ۀهای زنجیر پروتئين نقص ژنی در   افزایش  ـــــ  کاهش ــــ

 سیانید 
 کاهش ها به اکسیژن توقف واکنش مربوط به انتقال الکترون  ـــــ  کاهش

 کربن مونواکسید 
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 ۱۳۹۹داخل نامه: تست 
 چند مورد در ارتباط با طریقٔه عمل سیانید بر یاختٔه جانوری صحیح است؟ 

 گذارد. تأثیر می   NADHابتدا بر تجزیٔه  - الف
 شود.  مانع تشکیل آب در بخش داخلی راکیزه )میتوکندری( می  - ب
 کند. ساز موجود در غشای خارجی راکیزه )میتوکندری( را غیرفعال می ATPآنزیم   - ج
 آورد.  عمل می ها به فضای داخلی راکیزه )میتوکندری( ممانعت به از پمپ شدن پروتون  - د
۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳    ۴ )۴ 
 
 

های اکسید  شود؛ یون کند. بنابراین، مانع تشکیل یون اکسید می فقط مورد )ب(، درست است. سیانید واکنش نهایی مربوط به انتقال الکترون به اکسیژن را مهار می 
های آب در شود که مولکولباعث میکسید اهای کنند. در نتیجه، مهار تولید یون میهای آب را تولید ها ترکیب شده و مولکولدر بخش درونی میتوکندری با پروتون 

شود و سیانید مستقیمًا بر آن  انتقال الکترون انجام می   ۀتوسط نخستین پروتئین زنجیر   NADH  ۀبخش درونی میتوکندری تشکیل نشوند )درستی مورد ب(. تجزی 
شوند نه  ها به فضای بین دو غشا پمپ می پروتون د )نادرستی مورد ج(.  ساز در غشای درونی میتوکندری قرار دار ATPگذارد )نادرستی مورد الف(. آنزیم  تأثیر نمی 

 بخش درونی میتوکندری )نادرستی مورد د(. 

 
   چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ای، با توجه به مطالب کتاب درسی دربارۀ تنفس یاخته  -142

 طور حتم ..................« شود که بهماده در سیتوپالسم، ترکیبی تولید میدر سطح پیش ATPای ُکند، پس از تولید »در یک تار ماهیچه

 کند. اکسید آزاد مییافتن، ابتدا یک کربن دیبرای اکسایش -ب کند. با نوعی ترکیب دو نوکلئوتیدی الکترون مبادله می  -الف

 شود.به بخش درونی میتوکندری )راکیزه( منتقل می ، با انتقال فعال -د دارد.  Aشدۀ بیشتری نسبت به استیل کوآنزیم هانرژی ذخیر -ج

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ـ سخت ـ چندموردی ـ مفهومی(  ۱۲۰۵)  ۲پاسخ: گزینه  

 ( گلیکولیز ۴ماده در سیتوپالسم = مرحلۀ ) در سطح پیش  ATPتولید  

           = پیروواتماده در سطح پیش  ATPپس از تولید گلیکولیز    ۴ترکیب تولیدشده در مرحلۀ  
   (2FADH)و  FAD( + NADH)و  NAD+ترکیب دو نوکلئوتیدی =  

 
 

 |:  قیدهای قطعیتتکنیک |  
شود. بنابراین، در این  طور حتم و ...« دیدید، با پیدا کردن فقط یک مثال نقض برای هر مورد، آن مورد نادرست می اگر در سؤالی قیدهایی مانند »قطعًا، همواره، به 

 سؤاالت به موارد خاص و استثنائات توجه خاصی داشته باشید.   

تواند داشته  سرنوشت متفاوت می  ۲شود. پیرووات تولیدشده در گلیکولیز،  یکولیز، پیرووات تولید می موارد )الف( و )ج(، صحیح هستند. در مرحلۀ چهارم گل

ای سیتوپالسم برای تخمیر. دقت  ماندن در مادۀ زمینهباقی   ـ تخمیر:۲انتقال به میتوکندری برای شرکت در فرایند اکسایش پیرووات،  ـ تنفس هوازی:۱باشد: 

 شود و هم تخمیر الکتیکی. ای، هم تنفس هوازی دیده می ماهیچهداشته باشید که در یاختۀ  

  بررسی همۀ موارد: 

گیرد  الکترون می  NADHشود. در تخمیر الکتیکی، پیرووات از  تولید می  NADHدهد و  الکترون می   NAD+الف( در فرایند اکسایش پیرووات، پیرووات به  

 شود.  یابد( و به الکتات تبدیل می)کاهش می 

 کند.  در اکسایش پیرووات همانند تخمیر الکتیکی، پیرووات با یک ترکیب دو نوکلئوتیدی، الکترون مبادله می   :نکته  

 شود. شود و پیرووات به ترکیبی دو کربنی تبدیل می اکسید از پیرووات آزاد می در اکسایش پیرووات همانند تخمیر الکلی، کربن دی   نکته:  

 شود.  اکسید تولید نمیشود اما در تخمیر الکتیکی، کربن دی اکسید از پیرووات آزاد می ب( در فرایند اکسایش پیرووات، کربن دی 

 است.    Aشده در پیرووات بیشتر از استیل کوآنزیم  شود. بنابراین، انرژی ذخیره یافتن پیرووات تولید می در پی اکسایش  Aج( استیل کوآنزیم  

انرژی ذخیره در پی اکسایش مولکول  نکته:    انرژی ذخیره ها آزاد می شده در آن های آلی،  میدونیم که کاًل یابد.  شده در مولکول آلی کاهش می شود و مقدار 
طور به رش رو بگیم، تتره. ساده های اکسایشی هستن. بنابراین، هرچقدر میزان اکسایش بیشتر شده باشه، میزان انرژی کم ای، واکنش های تنفس یاخته واکنش 

 شه. تر میی کم ژای، هرچقدر از گلوکز دورتر بشیم، میزان انر توی تنفس یاخته کلی 

 شده در فروکتوز دو فسفاته بیشتر از گلوکز است.  میزان انرژی ذخیره  نکته:  

انرژی زیست  د( انتقال فعال )در خالف جهت شیب غلظت و با مصرف  ای سیتوپالسم به بخش درونی  ی(، از مادۀ زمینهبرای اکسایش پیرووات، پیرووات با 

 ماند.  ای سیتوپالسم باقی میشود. اما برای تخمیر الکتیکی، پیرووات در مادۀ زمینهمیتوکندری منتقل می 

 میانبر: اکسایش پیرووات  
 ود. ششود که وارد چرخۀ کربس می تولید می  Aیابد و استیل کوآنزیم  در تنفس هوازی، پیرووات اکسایش می •
ین های یوکاریوتی، محل اکسایش پیرووات، بخش داخلی میتوکندری است. بنابراین، الزم است که پیرووات به بخش داخلی میتوکندری منتقل شود. ادر یاخته  •

شود. بنابراین، بازده  السم انجام می های پروکاریوتی، اکسایش پیرووات در همان سیتوپ شود. در یاخته کار با انتقال فعال )همراه با مصرف انرژي زیستی( انجام می 
 تولیدشده در گلیکولیز به میتوکندری(. NADHدلیل عدم نیاز به انتقال پیرووات و های یوکاریوتی است )به های پروکاریوتی بیشتر از یاخته تولید انرژي در یاخته 

 ـ متوسط ـ چندموردی ـ مفهومی( ۱۲۰۵)  ۱پاسخ: گزینه  
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شدن کوآنزیم افزوده     استیلبنیان    NADH  و تولید    NAD+الکترون به  انتقال    2CO  آزاد شدن    های مربوط به اکسایش پیرووات: پیرووات  ترتیب واکنش  •
A  به بنیان استیل  استیل کوآنزیمA 

 متصل شود، بنیان استیل است نه پیرووات.  Aتواند به کوآنزیم ترکیبی که می  •
 یابد.  می  اکسایشبه نام چرخۀ کربس  های آنزیمیای از واکنش چرخه در  Aاستیل کوآنزیم   •

 

 ایهای اسیدی در تنفس یاخته انواع بنیان 

 الکتات  استیل  پیرووات  نام بنیان اسیدی 

 هوازی فقط بی فقط هوازی هوازیهوازی یا بی  اینوع تنفس یاخته 

 همۀ جانداران  جانداران تولیدکننده 
جانداران دارای تنفس 

 هوازی
جانداران دارای تخمیر  

 الکتیکی 

 تولید 
 ای سیتوپالسم زمینه  مادۀ محل 

بخش درونی   یوکاریوت: 
 میتوکندری 

ای زمینه  مادۀ پروکاریوت: 
 سیتوپالسم 

 ای سیتوپالسم زمینه  مادۀ

 تخمیر الکتیکی  اکسایش پیرووات  گلیکولیز  فرایند 

 مصرف 

 محل 

تنفس  
 هوازی بی

بخش درونی   یوکاریوت:  ای سیتوپالسم زمینه  مادۀ
 میتوکندری 

ای زمینه  مادۀ پروکاریوت: 
 سیتوپالسم 

باید از یاخته خارج و از  
 آن دور شود 

تواند باعث تحریک  می 
های درد و ایجاد  گیرنده 

 ای شود. درد ماهیچه 

تنفس  
 هوازی

 بخش درونی میتوکندری  یوکاریوت: 
ای زمینه  مادۀ پروکاریوت: 

 سیتوپالسم 

 فرایند 
 تخمیر  هوازی: بی تنفس 

 اکسایش پیرووات  تنفس هوازی: 
 Aترکیب با کوآنزیم  - ۱

 کربس   ۀاول چرخ ۀمرحل - ۲
 شود.تدریج تجزیه می به 

 پیرووات  پیرووات  فسفاته کربنی دو اسید سه  مولکول سازنده 

 کربنی فاقد فسفات بنیان اسیدی سه  ویژگی مولکول 
بنیان اسیدی دو کربنی 

 فاقد فسفات 
کربنی اسیدی سه بنیان  

 فاقد فسفات 
 

 1398داخل نامه: تست 
 منظور تغییر محصول نهایی قندکافت )گلیکولیز( و ورود آن به چرخٔه کربس الزم است تا این محصول ابتدا .................. در هر یاختٔه غدٔه سپردیس )تیروئید( انسان، به 

 متصل شود.   A( در درون راکیزه )میتوکندری(، به کوآنزیم ۲   تولید کند.  2CO( در راکیزه )میتوکندری(، ۱
 تولید نماید.   ATP( در غشای خارجی راکیزه )میتوکندری(، ۴ بسازد.   NADHیاخته )سیتوپالسم(، ( در مادٔه زمینٔه میان ۳
 
 

(. در  ۴و  ۳رود )نادرستی گزینٔه محصول نهایی گلیکولیز، پیرووات است. برای ادامٔه تنفس هوازی و آغاز چرخٔه کربس، پیرووات ابتدا به بخش درونی میتوکندری می 
تواند به  آید. بنیان استیل می وجود میه ( و بنیان استیل ب ۱شود )درستی گزینٔه  تبدیل می   NADHبه    NAD+اکسید تولید شده و  بخش درونی میتوکندری، یک کربن دی 

 شود.وارد چرخٔه کربس می  Aکوآنزیم استیل  ( و ۲متصل شود )نادرستی گزینٔه    Aکوآنزیم 

 
 طور حتم درست است؟ کدام عبارت، دربارۀ زنجیرۀ انتقال الکترون در میتوکندری )راکیزه( به  -143

 کند.  منتقل می 2Oرا به   e-گیرد، ( پروتئینی که از یک پروتئین در نزدیک سطح خارجی غشای داخلی الکترون می۱
 گیرد.  کند، الکترون را از یک پروتئین می( پروتئینی که از انرژی ذرات باردار برای عبور مواد از غشا استفاده می۲
 کند.  را با فسفات ترکیب می ADPکند، جا میابهها را در جهت شیب غلظت ج( پروتئینی که پروتون۳
 دهد. کند، تراکم پروتون در فضای بین دو غشا را افزایش میها را منتقل می( پروتئینی که الکترون۴

 ـ سخت ـ عبارت ـ مفهومی ـ نکات شکل(  ۱۲۰۵)  ۱پاسخ: گزینه  

های ظاهری بر نکات مرتبط با متن کتاب درسی و نامگذاری اجزای مختلف شکل، به ویژگی   های کتاب درسی، عالوه هنگام بررسی شکل   |:  هانکات شکل |    مشاوره
 های بین اجزای شکل دقت کنید.   های مختلف شکل، محل قرارگیری اجزای مختلف شکل و ارتباط اجزای شکل، عملکرد بخش 

نزدیکی سطح خارجی غشای داخلی میتوکندری قرار دارد. آخرین پروتئین    قبل از آخرین پروتئین زنجیرۀ انتقال الکترون در میتوکندری، یک پروتئین در

 تواند الکترون را به اکسیژن مولکولی منتقل کند.  زنجیره، می 

 ها:بررسی سایر گزینه 

کنند. اولین پمپ غشایی  کردن پروتون به فضای بین دو غشا استفاده می ها برای پمپ ( سه پمپ غشایی موجود در زنجیرۀ انتقال الکترون، از انرژی الکترون ۲

 گیرند. کند ولی دو پمپ غشایی دیگر، الکترون را از پروتئین قبلی خود میدریافت می  NADHزنجیره، الکترون را از  

 دار ـ متن(ـ آسان ـ عبارت ـ زمان  ۱۲۰۵)  ۱پاسخ: گزینه  
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بسازد.    ATPرا با فسفات ترکیب کند و    ADPتواند  شود که میساز انجام می ATPها در جهت شیب غلظت توسط مجموعۀ پروتئینی آنزیم ( انتقال پروتون ۳

   جزء زنجیرۀ انتقال الکترون نیست. ساز  ATPدقت داشته باشید که مجموعۀ پروتئینی آنزیم  

 دهند.  های پروتئینی است که در غشای داخلی میتوکندری قرار دارند و الکترون را انتقال می ولزنجیرۀ انتقال الکترون فقط شامل مولک نکته: 

 جزء زنجیرۀ انتقال الکترون نیستند.   2FADHو مولکول  NADHساز، مولکول اکسیژن، مولکول ATPمجموعۀ پروتئینی آنزیم  نکته: 

پروتئین، پمپ    ۳توانند الکترون را به مولکول بعدی خود انتقال دهند. از بین این پنج پروتئین،  پروتئین در زنجیرۀ انتقال الکترون وجود دارند که می  5(  ۴

دهند. اما دو پروتئین دیگر، پمپ غشایی  غشایی هستند و با انتقال فعال یون هیدروژن به فضای بین دو غشا، تراکم پروتون را در فضای بین دو غشا افزایش می 

 پروتون به فضای بین دو غشا ندارند.  نیستند و نقشی در انتقال  

 (۱۲۰۵ـ  ۸۰)      ATPزنجیرۀ انتقال الکترون در میتوکندری )راکیزه( و تشکیل نامه: شکل  

 نوع  ۳نوع پروتئین شامل  ۵های زنجیرۀ انتقال الکترون: انواع پروتئین  ✓

 ی. ـپروتئين سطح ۲ری( و ـراسـدروژن )پروتئين س ـایی هیـــپمپ غش

 هـای سطحـی زنجیرۀ انتقـال الکتـرون در وسط دو الیۀ پروتئين یکی از   ✓

 ی ـــر، در نزدیکـــــی دیگـن سطحــروتئیــرار دارد و پـــا قـ ــــغش

 سطح خارجی غشـای درونی.  

از    تنها  گیرد  الکترون می   NADHپروتئین اول زنجیرۀ انتقال الکترون، از   ✓ از خود عبور   NADHهای  الکترون   گیرد و فقطالکترون می   NADHپروتئینی که  را 

 دهد.می 

 گیرد.  تنها پروتئینی که مستقیمًا از دو مولکول مختلف الکترون می  گیرد و پروتئین قبلی خود الکترون می 2FADHپروتئین دوم زنجیرۀ انتقال الکترون، از   ✓

قبلی خو ✓ پروتئین  از  فقط  الکترون،  انتقال  زنجیرۀ  پنجم  و  الکترون می پروتئین سوم، چهارم  الکترون د  دوم، هم  پروتئین  و هم   NADHهای  گیرند و همانند 

 دهند.  را از خود عبور می  2FADHهای الکترون 

 دهند. پروتئین اول، دوم و آخر زنجیرۀ انتقال الکترون، با مولکولی در خارج از زنجیرۀ انتقال الکترون، مبادلۀ الکترون را انجام می  ✓

 NADHکنند. بنابراین،  از چهار پروتئین )شامل دو پمپ( عبور می  2FADHهای  کنند ولی الکترون ج پروتئین )شامل سه پمپ( عبور می از پن   NADHهای  الکترون  ✓

 دارد.   2FADHشدۀ بیشتری نسبت به نقش بیشتری در انتقال پروتون به فضای بین دو غشا دارد و در نتیجه، میزان انرژی ذخیره 

 شود. در بخش درونی میتوکندری انجام می  ATPتولید آب و  ✓

 ساز در بخش داخلی میتوکندری قرار دارد.  ATPقسمت آنزیمی مجموعۀ پروتئینی آنزیم  ✓
 

 ۱۳۹۸ خارجنامه: تست 
 است؟ نادرست کدام گزینه در ارتباط با زنجیرٔه انتقال الکترون موجود در غشای درونی راکیزٔه یک یاختٔه زندٔه پوششی بدن انسان 

 شود. های پرانرژی تأمین می ها از الکترون کردن پروتون ( انرژی الزم برای پمپ ۱
 اکیزه )میتوکندری(، عبور از نوعی کانال پروتئینی است.  ها به بخش داخلی ر ( تنها راه ورود پروتون ۲
 کند. را به فضای بین دو غشای راکیزه )میتوکندری( پمپ می  H+های کنندٔه الکترون، یون ( هر ترکیب دریافت ۳
 آورند. وجود میهای آب را به های موجود در بخش درونی راکیزه )میتوکندری(، مولکول های اکسید در ترکیب با پروتون ( یون ۴
 
 

کندری  را به فضای بین دو غشای میتو   H+های  د یون نتوان ها پمپ غشایی هستند و میتای آن در زنجیرٔه انتقال الکترون، پنج نوع پروتئین وجود دارد که فقط سه
شود های پرانرژی تأمین میها به فضای بین دو غشا از الکترون (. انرژی الزم برای پمپ کردن پروتون ۳پمپ کنند و دو پروتئین دیگر، پمپ نیستند )نادرستی گزینٔه  

ساز است ATPوتئینی موجود در مجموعٔه پروتئينی آنزیم  ها از فضای بین دو غشا به بخش داخلی میتوکندری، عبور از کانال پر (. تنها راه ورود پروتون ۱)درستی گزینٔه  
 (.  ۴آورند )درستی گزینٔه  وجود می های آب را به های موجود در بخش درونی میتوکندری، مولکول های اکسید در ترکیب با پروتون (. یون ۲)درستی گزینٔه 

 
  کلتی درست است؟ای در یک یاختۀ ماهیچۀ اسکدام گزینه، دربارۀ مراحل مختلف تنفس یاخته  -144

 شود.مصرف  ADP، الزم است که دو الکترون و دو به   ( برای تبدیل  ۱
 شود.  تولید می 2COو شش  ATP، چهار به   ( در فرایند تبدیل  ۲

 شود.، چهار یون هیدروژن و دو یون فسفات مصرف میبه   ( در فرایند تبدیل  ۳

 شود.  تولید می ATPو دو  NADH، یک مولکول به   ( هنگام تبدیل  ۴
 
 

 ـ متوسط ـ عبارت ـ مفهومی ـ نکات شکل(  ۱۲۰۵)  ۳پاسخ: گزینه  
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 دار ـ مفهومی ـ نکات شکل( ـ سخت ـ عبارت ـ شکل  ۱۲۰۵)  ۱پاسخ: گزینه  

ای که تعداد مواد تولیدی و مصرفی در فرایند تبدیل دو ماده به یکدیگر مورد پرسش  در سؤاالت مربوط به تنفس یاخته   |:  اییاخته های تنفس  واکنش |    استراتژی
گیرند، مواردی هستند که باید بررسی کنید. همچنین  هایی که در حد فاصل این دو محل قرار می است، محل تولید مادۀ اول و مادۀ دوم را مشخص کنید. کلیۀ واکنش 

های تولیدی و مصرفی در یک مرحله متفاوت است. مثاًل در مرحلۀ  ازای یک مولکول با تعداد کل مولکولهای تولیدی و مصرفی به اشته باشید که تعداد مولکولدقت د
 شود.     ساخته می  NADHکربنی، یک مولکول ازای هر قند سه شود ولی به تولید می   NADHمولکول  ۲گلیکولیز،   ۳

کربنی ، در انتهای فرایند اکسایش پیرووات. بنابراین برای تبدیل اسید سه Aشود و استیل کوآنزیم  گلیکولیز تولید می   ۳دو فسفاته در مرحلۀ    کربنیترکیب سه
  ADPدو مولکول  ازای هر اسید دو فسفاته،  گلیکولیز، به  ۴شود. در مرحلۀ  گلیکولیز و اکسایش پیرووات انجام می   ۴، مرحلۀ  Aدو فسفاته به استیل کوآنزیم  

، دو  NADHبه  NAD+شود. برای تبدیل تبدیل می  NADHبه  NAD+شود. در فرایند اکسایش پیرووات نیز یک تولید می  ATPمصرف شده و دو مولکول 
 شود.  الکترون مصرف می 

 |  NADHبه   NAD+نکته | بررسی واکنش تبدیل   
+NADH + H ⇆ -e2+  +H2+  +NAD 

 شود. الکترون مصرف می  ۲پروتون و  NADH ،۲به  NAD+_ برای تبدیل 1
 تولید شود.   NADHشوند تا یک اضافه می  NAD+همراه یک پروتون به ـ دو الکترون به ۲
 شود. ، یک پروتون نیز تولید می NADHـ همزمان با تولید ۳
 لکول است. کردن این مو برای خنثی  NAD+شده به  های اضافه ـ یکی از الکترون ۴
 یابد.  با از دست دادن الکترون اکسایش می  NADHبا گرفتن الکترون کاهش و  NAD+ ـ ۵

 ها:بررسی سایر گزینه 

های چهار  تواند هر یک از مولکول کربنی چرخۀ کربس باشد. مولکول چهار کربنی نیز میتواند گلوکز یا مولکول شش کربنی بدون فسفات می( ترکیب شش۲
انجام شود. در کربنی در چرخۀ کربس باشد. برای تبدیل گلوکز به مولکول چهار کربنی، الزم است که گلیکولیز، اکسایش پیرووات و بخشی از چرخۀ کربس  

تولیدشده برای تبدیل گلوکز به مولکول چهار    ATPشود و بنابراین، تعداد  تولید می  ATPشود و در چرخۀ کربس نیز  تولید می  ATPمولکول    ۴گلیکولیز  
کربنی چرخۀ  شود. اما برای تبدیل مولکول شش اکسید نیز تولید می عدد است. در فرایند تبدیل گلوکز به مولکول چهار کربنی، شش کربن دی   ۴کربنی، بیش از  

تونه راین، هر جوری که این گزینه رو بررسی کنین، تهش غلط میشه و نمیبنابشود.  اکسید آزاد میکربس به مولکول چهار کربنی این چرخه، فقط دو کربن دی 
  جواب درست سؤال باشه.

حواستون باشه که توی ماهیچه  شود و بنیان استیل نیز در مرحلۀ اول فرایند اکسایش پیرووات.  فسفاته در مرحلۀ دوم گلیکولیز تولید می کربنی تک( قند سه۳
گلیکولیز    ۴و    ۳فسفاته به بنیان استیل، مرحلۀ  کربنی تکبرای تبدیل قند سه  تونه اتانال یا اتانول باشه.ترکیب دو کربنی این گزینه نمی  شه وتخمیر الکلی انجام نمی

 NAD+ل هر  شود و برای تبدیتبدیل می  NADHبه    NAD+کربنی، دو مولکول  ازای هر قند سهشود. در این مراحل، به و مرحلۀ اول اکسایش پیرووات انجام می
فسفاته به اسید دو  کربنی تکشود. اما برای تبدیل قند سهپروتون در این مراحل مصرف می  ۴شود و بنابراین، در مجموع  ، دو پروتون مصرف می NADHبه  

 شود.  فسفاته، یک یون فسفات مصرف می

شود )عدم تولید به روش اکسایشی(؛ بلکه از فسفات متصل به تفاده نمی در مرحلۀ آخر گلیکولیز، از یون فسفات اس  ATPکنید که برای تولید    دقت   دام تستی: 
 . ماده(پیش  سطحشود )تولید در ماده استفاده می پیش 

نیز    ۴شود و در مرحلۀ  تولید می   NADH، دو مولکول  ۳شود. در مرحلۀ  گلیکولیز انجام می   ۴و    ۳،  ۲( برای تبدیل فروکتوز دو فسفاته به پیرووات، مرحلۀ  ۴

 شود.  ساخته می  ATPمولکول    چهار

 ۱۳۹۹داخل نامه: تست 
کربنی دو فسفاته، کدام  منظور تولید هر ترکیب غیرقندی سهای انسان و به ای در یاختٔه ماهیچه به هنگام تجزیٔه یک مولکول گلوکز، طِی اولین مرحلٔه تنفس یاخته 

 شود؟مورد به ترتیب تولید و مصرف می 
۱ )ADP۲  و+NAD۱ ۲ )ATP۲  و+NAD۲   ۳ )NADH۲  وATP2  ۴ )+NAD۱  وADP۲ 
 
 

سه مرحلٔه  شود. بنابراین، برای تولید این ترکیب،  کربنی دو فسفاته است که در مرحلٔه سوم گلیکولیز تولید می کربنی دو فسفاته، اسید سهمنظور از ترکیب غیرقندی سه 
(. در مرحلٔه سوم گلیکولیز برای ۴و    ۲شود )نادرستی گزینٔه  تولید می   ADPمصرف و دو مولکول    ATPشود. در مرحلٔه اول گلیکولیز، دو مولکول  اول گلیکولیز انجام می 

 (.  ۳رستی گزینٔه و ناد ۱شود )درستی گزینٔه تولید می   NADHمصرف و یک مولکول  NAD+کربنی، یک مولکول تولید هر اسید سه 

 
وجود  به   NAD+شوند که در فرایند تشکیل آنها  هایی ایجاد میها نقشی ندارد، مولکولدر انواعی از فرایندهای زیستی که زنجیرۀ انتقال الکترون در آن  -145

 کند؟ طور مناسبی کامل میآید. کدام گزینه، عبارت زیر را دربارۀ این فرایندها بهمی
 طور حتم ..................« که به»در نوعی فرایند که .................. 

 شود ـ نوعی ترکیب اسیدی است. انجام است، پیرووات به ترکیبی تبدیل میهای گیاهی قابل( در یاخته۱
 تری از پیرووات دارد.شود ـ تعداد کربن کم( در تولید ترکیبات غذایی نقش دارد، ترکیبی در نهایت تولید می۲
 کند.  را دریافت می  NADHهای شود ـ الکتروناشد، ترکیبی دو کربنی تولید میب ( علت ورآمدن خمیر نان می۳
 گیرد ـ حاصل تغییر نوعی ترکیب دو فسفاته است.  الکترون می  NADHباشد، ترکیبی از شدن شیر می( علت ترش۴

 ـ متوسط ـ عبارت ـ مفهومی ـ نکات شکل(  ۱۲۰۵)  ۱پاسخ: گزینه  
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 ـ سخت ـ عبارت ـ مفهومی(  ۱۲۰۵)  ۴پاسخ: گزینه  

 تخمیر  آید =وجود میبه   NAD+ها،  شود که در فرایند تشکیل آن هایی ایجاد می ون در آن نقشی ندارد و در آن مولکولانتقال الکتر   ۀنوعی فرایند زیستی که زنجیر  

 انجام است = تخمیر الکلی و تخمیر الکتیکی های گیاهی قابل نوعی تخمیر که در یاخته  

 تیکی نوعی تخمیر که در تولید ترکیبات غذایی نقش دارد = تخمیر الکلی و تخمیر الک 

 باشد = تخمیر الکلی نوعی تخمیر که علت ورآمدن خمیر نان می  

 باشد = تخمیر الکتیکی شدن شیر مینوعی تخمیر که علت ترش  
 

 | تخمیر |:  مشاوره
 فرد هر نوع تخمیر اهمیت زیادی دارد.  های منحصربه برای حل سؤاالت مربوط به تخمیر، دانستن تعبیرهای مربوط به هر نوع تخمیر و ویژگی

دهد. در فرایند تخمیر، میتوکندری )راکیزه(  های تأمین انرژی در شرایط کمبود یا نبود اکسیژن است که در انواعی از )نه همۀ( جانداران رخ میتخمیر از روش

بریم. در تخمیر،  ها بهره میوت از آن و در نتیجه زنجیرۀ انتقال الکترون نقشی ندارند. تخمیر الکلی و تخمیر الکتیکی انواعی از تخمیر هستند که در صنایع متفا

 آید.  وجود میبه  NAD+شوند که در فرایند تشکیل آنها  هایی ایجاد میمولکول 

 ها. شود نه همۀ آن تخمیر در بعضی از جانداران انجام می  نکته:  

 ای سیتوپالسمر مادۀ زمینه ـ در تخمیر د۲ـ در زنجیرۀ انتقال الکترون در میتوکندری، NAD :| ۱+های بازسازی نکته | روش   
 

 تخمیر : میانبر 
 را بازسازی کرد.   NAD+توان در غیاب )یا کمبود( اکسیژن، تخمیر روشی است که با استفاده از آن می  •
 شود. ( جانداران انجام می همۀ تخمیر در انواعی از )نه  •
شود که در غیاب ضروری است. تخمیر باعث می   NAD+، حضور  ATPبرای تداوم گلیکولیز و تداوم تولید  شود. بنابراین، مصرف می   NAD+در مرحلۀ سوم گلیکولیز،   •

 ( تداوم یابد. ATPاکسیژن هم گلیکولیز )و تولید  
 است.   تخمیر الکتیکیو  تخمیر الکلیتر که در صنایع مختلف نیز کاربرد دارند شامل تخمیر وجود دارد. دو نوع معروف   انواع مختلفی •
یرآلی است. اما در تخمیر، تفاوت تخمیر با زنجیرۀ انتقال الکترون: در زنجیرۀ انتقال الکترون، پذیرندۀ نهایی الکترون )و هیدروژن(، اکسیژن است که نوعی ترکیب غ •

 پذیرندۀ نهایی الکترون )و هیدروژن(، یک ترکیب آلی است.  
مستقیمًا به یک ترکیب آلی منتقل    NADHهای  شود و در هر دو فرایند، الکترون بازسازی می  NAD+الکترون: در هر دو فرایند،  شباهت تخمیر با زنجیرۀ انتقال   •

 شود.   می 
 است.  تخمیر  ۀاولین مرحلهمانند تنفس هوازی، گلیکولیز  •
 دهند. الغ تخمیر انجام می های قرمز بدهند؛ مثاًل گویچه های یوکاریوتی فاقد میتوکندری نیز تخمیر انجام می یاخته  •

   
 انواع تخمیر 

 الکتیکی  الکلی  نوع تخمیر 

 های گیاهی و ...ها، یاخته ای بدن انسان، انواعی از باکتری های ماهیچه یاخته  های گیاهی و ... یاخته  دهندههای انجامیاخته 

 سیتوپالسم ای مادۀ زمینه  ای سیتوپالسم مادۀ زمینه  محل انجام در یاخته 

 ور آمدن خمیر نان  کاربرد
 هایی مانند خیارشور های شیری و خوراکیسود: تولید فراورده 

 شدن شیر ضرر: فساد غذا مثل ترش 

 گیرندۀ نهایی الکترون 
 یابد( )که کاهش می 

 اتانال 
 پیرووات 

 )نوعی اسید( 

 محصول نهایی 
 اتانول 

 )نوعی الکل( 
 الکتات 

 )نوعی اسید( 

 ✘ مولکول  ۱ ✓ اکسید تولید کربن دی 

 در گلیکولیز  ATPمولکول  ۲ در گلیکولیز  ATPمولکول  ۲ تولید انرژي )خالص( 

 توضیحات 
ـ   شود.تخمیر الکتیکی باعث گرفتگی و درد ماهیچه می  ــــ

 ها دور شوند.انجامد؛ بنابراین باید از یاخته اسید در یاختۀ گیاهی به مرگ آن می تجمع الکل یا الکتیک 

 ها:بررسی همۀ گزینه  

شود. هر دو نوع تخمیر الکلی و الکتیکی در گیاهان وجود دارد. در تخمیر  هر علتی در محیط گیاه نباشد یا کم باشد، تخمیر انجام می   ( اگر اکسیژن به ۱

شود که ترکیب لی، پیرووات به اتانال تبدیل میشود که نوعی ترکیب اسیدی است. در تخمیر الک اسید( تبدیل میالکتیکی، پیرووات به الکتات )بنیان الکتیک

 غیراسیدی است.  

شود و ترکیب نهایی نیز نوعی الکل است. در تخمیر الکتیکی، پیرووات به نوعی ترکیب اسیدی در تخمیر الکلی، پیرووات به ترکیب اسیدی تبدیل نمی   نکته:  
 باشد. شود که ترکیب نهایی نیز می تبدیل می 

دهندۀ تخمیر  های انجام ان به علت انجام تخمیر الکلی است و بنابراین، تخمیر الکلی در تولید ترکیبات غذایی نقش دارد. انواعی از باکتری ( ورآمدن خمیر ن ۲

ارد. ترکیب نهایی  هایی مانند خیارشور نقش دهای شیری و خوراکیروند. تخمیر الکتیکی در تولید فراورده کار میهای غذایی بهالکتیکی نیز در تولید فراورده 
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تر عداد کربن آن کمدر تخمیر الکتیکی، الکتات است که تعداد کربن برابری با پیرووات دارد. در تخمیر الکلی، ترکیب نهایی اتانول است که دو کربن دارد و ت

 باشد.  از پیرووات می 

   هم تخمیر الکلی و هم تخمیر الکتیکی در تولید ترکیبات غذایی نقش دارند. نکته:  

های غذایی استفاده تواند برای تولید فراورده می  هم شوند( وشدن شیر می هایی که باعث ترش تواند باعث فساد غذا شود )باکتری تخمیر الکتیکی هم می  نکته:   
 های شیری و خیارشور(. های مؤثر در تولید فراورده شود )مانند باکتری 

شود )همانند تنفس هوازی( و بنابراین، ترکیبات بعد از پیرووات، دو کربنی هستند. در تخمیر الکتیکی، کربن اکسید آزاد می در تخمیر الکلی، کربن دی   نکته:   
 شود. اکسید تولید نمی دی

 ـ اتانول ۳ـ اتانال، ۲ـ بنیان استیل، ۱ ای |:| ترکیبات دو کربنی در تنفس یاخته  نکته  

ـ اتانول. اتانال، ترکیبی است که  ۲ـ اتانال و  ۱شود:  ( ورآمدن خمیر نان به علت انجام تخمیر الکلی است. در تخمیر الکلی، دو نوع ترکیب دو کربنی تولید می ۳

 گیرد.  الکترون نمی  NADHشود اما اتانول از  گیرد و به اتانول تبدیل میالکترون می   NADHاز  

ـ اتانال )در تخمیر الکلی(، ۲ـ اولین پمپ غشایی در زنجیرۀ انتقال الکترون میتوکندری )در تنفس هوازی(،  ۱  گیرند |:الکترون می   NADHنکته | ترکیباتی که از    
 ـ پیرووات )در تخمیر الکتیکی( ۳

شوند. در تخمیر  دهد، سبب فساد غذا می ر رخ میشدن شی ها، مانند آنچه در ترشدهند. بعضی از این باکتری ها تخمیر الکتیکی را انجام می ( انواعی از باکتری ۴

 کربنی دو فسفاته است.  کند. پیرووات حاصل تغییر اسید سه الکترون دریافت می  NADHالکتیکی، پیرووات از  

تولید بنیان   2CO  آزاد کردن  +    NAD+یافتن توسط  اکسایش  ـ ورود به بخش درونی میتوکندری با انتقال فعال  ۱  نکته | سرنوشت پیرووات بعد از گلیکولیز |:  
تولید   2CO  ـ از دست دادن  ۳تولید الکتات )در تخمیر الکتیکی(،    ای سیتوپالسم  در مادۀ زمینه   NADHیافتن توسط  ـ کاهش ۲استیل )در تنفس هوازی(،  

 اتانال )در تخمیر الکلی( 

های غذایی نقش شوند و بعضی دیگر، در تولید فراورده  ها، سبب فساد غذا می ی از آن د. بعضندهها تخمیر الکتیکی را انجام می انواع مختلفی از باکتری   نکته:  
 دارند. 

 

 (۱۲۰۵ـ   ۱۰و  ۱۱)                         تخمیر الکلی + تخمیر الکتیکینامه: شکل  

 گلیکولیز مرحلۀ اول تخمیر الکلی و الکتیکی است.   ✓

 رــوان گفت که در تخمیــتراین، می ـابــود و بنـــشد می ــتولی  ATPز، ـولیـدر گلیک ✓

 شود. تولید می  ATPهم 

 شود. از پیرووات آزاد می  2COدر تخمیر الکلی، همانند فرایند اکسایش پیرووات،   ✓

 یابد. گیرد و کاهش میالکترون می  NADHکربنی( از   ۲در تخمیر الکلی، اتانال )ترکیب  ✓

 یابد.  گیرد و کاهش میالکترون می  NADHدر تخمیر الکتیکی، پیرووات از  ✓

 

 
شود. کدام عبارت، دربارۀ این اندامک ای انجام میتنفس یاختهمربوط به  های آنزیمی  ای از واکنشدر نوعی اندامک یک یاختۀ عصبی تاالموس، چرخه  -146

 طور حتم درست است؟ به
 دهند.  گیرند و از دست میهای غشایی الکترون میپروتئین ( در غشای خارجی آن برخالف غشای یاخته،۱
 شود.( در بخش داخلی آن همانند بخش داخلی شبکۀ آندوپالسمی زبر، ساختار ریبوزوم )رِناتَن( کامل می۲
 شود.  ای انجام میای، قبل از شروع تقسیم یاخته( هسته(ی آن همانند ژنوم )ژنگان DNA( همانندسازی دِنا ) ۳

 های الزم برای تنفس هوازی نقش دارند. های سیتوپالسم، در ساخت پروتئین(های آن همانند ریبوزوم( ریبوزوم )رِناتَن۴

 ـ سخت ـ مقایسه ـ ترکیبی ـ مفهومی(  ۱۲۰۵)  ۴پاسخ: گزینه  

 کربس   ۀچرخ ای =تنفس یاخته های آنزیمی مربوط به ای از واکنش چرخه  

   میتوکندری )راکیزه( کربس =  ۀاندامک محل انجام چرخ 

دهم   ۲های  ها در فصل . وظایف بیشتر اندامک شدیم طور کلی آشنا  ها بههای یاخته و وظایف آن ( دهم با انواع اندامک ۱در فصل )  |:  های یاختهانواع اندامک |    مشاوره
دوازدهم   ۶دوازدهم )میتوکندری( و فصل    ۵آندوپالسمی زبر و دستگاه گلژی(، فصل    ۀ دوازدهم )ریبوزوم، شبک   ۲)واکوئول و پالست(، فصل  دهم    ۶)لیزوزوم(، فصل  

ر سؤاالت  صورت مستقیم و هم ترکیبی ممکن است دطور کامل بلد باشید؛ چرا که هم به ها را به این اندامک   ۀاند. الزم است که وظایف هم)کلروپالست( مطرح شده 
 کنکور مطرح شوند.  

 گیرد.  نام چرخۀ کربس، در بخش داخلی میتوکندری )راکیزه( انجام می  های آنزیمی، به ای از واکنش در چرخه   Aاکسایش استیل کوآنزیم  

 ها:بررسی همۀ گزینه  

 توانند الکترون بگیرند یا از دست دهند.  ندری قرار دارند و می هایی تشکیل شده است که در غشای درونی )نه خارجی( میتوک( زنجیرۀ انتقال الکترون از مولکول ۱
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ـ غشای یاخته )مربوط ۲های یوکاریوتی هوازی(،  ای در یاخته ـ غشای داخلی میتوکندری )مربوط به تنفس یاخته ۱  های انتقال الکترون |:های زنجیره نکته | محل   
ـ غشای یاخته )مربوط به فتوسنتز ۴های یوکاریوتی فتوسنتزکننده(، کوئید )مربوط به فتوسنتز در یاخته ـ غشای تیال۳های هوازی(، ای در باکتریبه تنفس یاخته 

 های فتوسنتزکننده( در باکتری 

  سطح(ی مستقل از هسته و ریبوزوم )رِناتَن( مخصوص وجود دارد. اما شبکۀ آندوپالسمی زبر دارای ریبوزوم در  DNA( در بخش درونی میتوکندری، دِنا )۲

 خارجی خود )نه در فضای درونی خود( است.  

| محل    |:نکته  زبر،  ۲ای سیتوپالسم،  ـ آزاد در مادۀ زمینه ۱  های حضور ریبوزوم در یاخته  ـ در بخش درونی ۳ـ در سطح خارجی غشای شبکۀ آندوپالسمی 
 ـ در بخش درونی )بستره( پالست ۴میتوکندری، 

شود. میتوکندری  ای و قبل از شروع تقسیم انجام میچرخۀ یاخته  S(ی خطی هسته در مرحلۀ  DNAندسازی دِنا )( زمانی که یاخته بخواهد تقسیم شود، همان۳

 شود و هم مستقل از تقسیم یاخته.  شود. بنابراین، همانندسازی دِنا در میتوکندری هم قبل از تقسیم یاخته انجام میهمراه با یاخته و نیز مستقل از آن تقسیم می

 [:  ۱یازدهم: گفتار  ۶ل ترکیب ]فص  
شوند و می   تقسیمها آمادۀ مرحلۀ  یاخته   2Gشود که نتیجۀ همانندسازی است. در مرحلۀ  ای انجام می چرخۀ یاخته   S(ی هسته، در مرحلۀ  DNAدو برابر شدن )ِدنا )

نیز تقسیم میتوکندری    1Gتواند مستقل از یاخته نیز تقسیم شود و برای مثال، در مرحلۀ  شود. البته میتوکندری می همانندسازی ِدنای میتوکندری در این مرحله انجام می 
 شود. دیده می 

های  شود. در دِنای میتوکندری، ژن سازی در میتوکندری انجام میئین ( میتوکندری دِنای مستقل از هسته و ریبوزوم مخصوص به خود را دارد. بنابراین پروت۴

ای  بر این، میتوکندری برای انجام نقش خود در تنفس یاختهای وجود دارند. عالوه های مورد نیاز در تنفس یاختهشدن انواعی از پروتئین مورد نیاز برای ساخته 

 شود.  های سیتوپالسمی ساخته میوسیلۀ ریبوزوم ته قرار دارند و بههای آنها در هسهایی وابسته است که ژنبه پروتئین 

 [:  ۲دوازدهم: گفتار  ۲ترکیب ]فصل   
مانند و یا اینکه به میتوکندری، هسته و یا پالست ها در سیتوپالسم می کنند. بعضی پروتئینهای مختلفی پیدا می در سیتوپالسم سرنوشت   شدهساخته های  پروتئین

 روند. )دیسه(ها می 
 

 ها های یاخته بر اساس محل تولید آن سرنوشت پروتئین 

 مقصد پروتئین  محل قرارگیری ژن  محل ریبوزوم

 ِدنای خطی هسته  ای سیتوپالسم زمینه مادۀ 
 ـ هسته۲ ای سیتوپالسم ـ مادۀ زمینه ۱

 ـ پالست ۴  ـ میتوکندری ۳

 میتوکندری  ِدنای حلقوی میتوکندری  میتوکندری 

 پالست  ِدنای حلقوی پالست  پالست

 ِدنای خطی هسته  سطح شبکۀ آندوپالسمی زبر 
 ـ دستگاه گلژی ۲  ـ شبکۀ آندوپالسمی ۱

 ـ واکوئول ۴   لیزوزوم ـ ۳
                 ـ ترشح به خارج یاخته۵

 

پروتئین   تولید   | یاخته نکته  تنفس  در  مؤثر  |:های  در میتوکندری  ریبوزوم ۱  ای  توسط  زمینه ـ  مادۀ  ریبوزوم۲ای سیتوپالسم،  های  توسط  درونی ـ  های بخش 
 میتوکندری 

 

 هاهای یاخته بر اساس مقصد آن پروتئين 

 مسیر  محل تولید  محل قرارگیری ژن  مقصد 

 سیتوپالسم  ریبوزوم   ای سیتوپالسم های مادۀ زمینه ریبوزوم  هسته  سیتوپالسم 

 هسته  ریبوزوم   ای سیتوپالسم های مادۀ زمینه ریبوزوم  هسته  هسته 

 میتوکندری یا پالست
 ـ هسته۱

 ـ میتوکندری / پالست ۲
 سیتوپالسمای های مادۀ زمینه ـ ریبوزوم۱

 های میتوکندری / پالست ـ ریبوزوم ۲
 میتوکندری یا پالست  ـ ریبوزوم ۱

 شود.ـ درون خود اندامک پروتئین ساخته می۲

 شبکۀ آندوپالسمی  ریبوزوم   های سطح شبکۀ آندوپالسمی زبرریبوزوم  هسته  شبکۀ آندوپالسمی 

 دستگاه گلژي  شبکۀ آندوپالسمی زبر   ریبوزوم   آندوپالسمی زبرهای سطح شبکۀ  ریبوزوم  هسته  دستگاه گلژي 

 های سطح شبکۀ آندوپالسمی زبرریبوزوم  هسته  و لیزوزومواکوئول  
دستگاه گلژي   شبکۀ آندوپالسمی زبر   ریبوزوم  

  واکوئول یا لیزوزوم 

 های سطح شبکۀ آندوپالسمی زبرریبوزوم  هسته  های ترشحیپروتئین 
دستگاه گلژي   شبکۀ آندوپالسمی زبر   ریبوزوم  

   غشای یاخته خروج از یاخته با اگزوسیتوز 
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 میانبر: میتوکندری )راکیزه(  
 در میتوکندری است.   انتقال الکترون  ۀزنجیر و  کربس  ۀچرخ، اکسایش پیرووات، یوکاریوتیهای در یاخته  •
خورده به سمت داخل، محل زنجیرۀ انتقال چین  ـ غشای درونی: ۲ای سیتوپالسم،  صاف، در مجاورت مادۀ زمینه   بیرونی: غشای  ـ  ۱است:    دو غشامیتوکندری دارای   •

 .  ATPالکترون و تولید اکسایشی  
ی: وقایع مختلفی ـ بخش داخل۲های هیدروژن )تراکم بیشتر پروتون(،  شدن یون ـ بخش بیرونی )فضای بین دو غشا(: محل پمپ ۱میتوکندری دارای دو فضا است:   •

های ، چرخۀ کربس، مصرف اکسیژن و تولید آب، همانندسازی ِدنای حلقوی، رونویسی، ترجمه توسط ریبوزومATPدهد؛ شامل تولید  در بخش داخلی رخ می 
 مخصوص میتوکندری 

خواهد تقسیم ـ همراه با یاخته: زمانی که یاخته می ۲شتر،  ـ مستقل از یاخته: هنگام نیاز یاخته به انرژی بی۱شود:  طور کلی میتوکندری در دو زمان تقسیم میبه  •
 ای( چرخۀ یاخته  2Gشود )در مرحلۀ  

های مخصوص میتوکندری در بخش سازی توسط ریبوزومـ ِدنای حلقوی میتوکندری: پروتئین ۱ای در میتوکندری دو منشأ دارند:  های مؤثر در تنفس یاخته پروتئين •
 ای سیتوپالسمهای مادۀ زمینه سازی توسط ریبوزوم ِدنای خطی هسته: پروتئین ـ ۲داخلی میتوکندری، 

 
 های زنده هست، چند مورد، صحیح است؟ استفادۀ انرژی در همۀ یاختهای که شکل رایج و قابلدربارۀ ماده  -147

 شود. برای تشکیل آن، طی سه مرحله، فسفات به مجموعۀ آدنین و ریبوز افزوده می -الف

 شود. رض غشای لیپیدی، به مولکولی با دو فسفات تجزیه میعشدن هر انتقال فعال در جامبرای ان -ب

 شود. دار ساخته میشدن فسفات از یک ترکیب فسفاتهای حیاتی جانداران، پس از برداشتهبرای حفظ ویژگی -ج

 شود. وکز در حضور مقدار زیاد آن مهار میبرای جلوگیری از تولید بیش از اندازۀ آن، فعالیت آنزیم افزایندۀ فسفات به گل -د

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ـ متوسط ـ چندموردی ـ مفهومی(  ۱۲۰۵)   ۳پاسخ: گزینه  

 ATPاستفادۀ انرژی در یاخته = شکل رایج و قابل  

 ها است.  استفادۀ انرژی در یاخته فسفات، شکل رایج و قابلیا آدنوزین تری   ATPفقط مورد )ب(، نادرست است.  

 بررسی همۀ موارد:  

شدن فسفات به آدنوزین در  شوند( و سه گروه فسفات تشکیل شده است. افزوده کربنی ریبوز )که با هم آدنوزین نامیده میاز باز آلی آدنین، قند پنج   ATPالف(  

 شود.  فسفات( تشکیل می)آدنوزین تری   ATPفسفات( و بعد  )آدنوزین دی   ADP)آدنوزین مونوفسفات(، سپس    AMPدهد. در نتیجه، ابتدا  سه مرحله روی می 

 [:  ۱دوازدهم: گفتار  ۱]فصل ترکیب   
بر شرکت در دار و یک تا سه گروه فسفات. نوکلئوتیدها عالوه ریبوز(، یک باز آلی نیتروژن کربنی )ریبوز یا دئوکسی هر نوکلئوتید شامل سه بخش است: یک قند پنج 

عنوان منبع رایج فسفات( به )آدنوزین تری   ATPدار های اساسی دیگری نیز در یاخته برعهده دارند. برای مثال نوکلئوتید آدنین (، نفش RNA( و ِرنا )DNAساختار ِدنا )
 کند. های مختلف از آن استفاده می انرژی در یاخته است و یاخته در فعالیت 

 صالً؟ برای بررسی این گزینه، بذارین اول ببینیم انتقال فعال چی هست اب(  

 [:  ۳دهم: گفتار  ۱]فصل ترکیب   
ای را در خالف  های پروتئین با صرف انرژی، ماده د، انتقال فعال نام دارد. در این فرایند، مولکول نکنفرایندی که در آن، یاخته، مواد را برخالف شیب غلظت منتقل می 

 دست آید.  به ATPتواند )نه همیشه( از مولکول کند. این انرژی می شیب غلظت منتقل می 

 دست نیاد.به ATPشه اما این انرژی ممکنه از شن و حتماً هم انرژی مصرف میجا میخالف شیب غلظت و توسط یه پروتئین جابهبرپس در انتقال فعال، حتماً مواد 

ها از شوند. انرژی الزم برای انتقال پروتون ( در سه محل از زنجیرۀ انتقال الکترون از بخش داخلی به فضای بین دو غشا پمپ میH+های ها )یونپروتون  نکته:  
 شود. ( فراهم می ATP)نه مولکول   2FADHو  NADHهای پرانرژی الکترون 

انتقال فعال بدون مصرف      | انتقال فعال پروتون ATP  :|  ۱نکته  از بخش درونیـ  انرژی   ها  با مصرف  بین دو غشا )در تنفس هوازی(:  میتوکندری به فضای 
های برانگیختۀ مرکز واکنش ها از بستره به فضای درون تیالکوئيد )در فتوسنتز(: با مصرف انرژی الکترون ـ انتقال فعال پروتون2FADH ،۲و  NADHهای الکترون 

 2فتوسیستم 

های جانداران مانند رشد و نمو و تولیدمثل به در اختیار داشتن  ه بماند، رشد و فعالیت کند. حفظ هریک از ویژگیتواند بدون انرژی زندج( هیچ جانداری نمی

ATP   های تولید  وابسته است. یکی از روشATP   که در همۀ جانداران وجود دارد، تولیدATP  گلیکولیز    ۴ماده است که برای مثال، در مرحلۀ  در سطح پیش

 شود.  افزوده می  ADPماده( برداشته شده و به  دار )پیش این روش، گروه فسفات از یک ترکیب فسفاتشود. در  انجام می 

 [:  ۲دهم: گفتار  ۱]فصل ترکیب   
گی، جانداران  شود. بر اساس این ویژ تولید می   ATPها، فرایند جذب و استفاده از انرژی است که در آن،  جانداران دارای هفت ویژگی حیاتی هستند. یکی از این ویژگی 

دهند )بازده صورت گرما از دست میکنند و بخشی از آن را به های حیاتی( استفاده می های زیستی خود )مانند حفظ ویژگی گیرند؛ از آن برای انجام فعالیت انرژی می 
 درصد نیست(.  ۱۰۰ای های تنفس یاخته واکنش 

شوند تا تولید  های درگیر در گلیکولیز )قندکافت( و چرخۀ کربس مهار می اد باشد، آنزیم زی  ATPاست. اگر    ADPو    ATPتحت کنترل میزان   ATPد( تولید  

ATP  « گلیکولیز است که در حضور مقدار زیاد  ۱کم شود. آنزیم افزایندۀ فسفات به گلوکز، آنزیم مربوط به مرحلۀ »ATPشود.  ، فعالیت آن مهار می 
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 ATPمیانبر: مولکول  

 است. بنابراین، برای حفظ هفت ویژگی حیات   وابسته ATPدر اختیار داشتن های جانداران به  حفظ هر یک از ویژگی  •
 را داشته باشد.   »فرایند جذب و استفاده از انرژی«در جانداران، جاندار حتمًا باید ویژگی 

• ATP  هاست.  در یاخته  انرژی  ۀاستفادقابل)نه تنها شکل موجود( و  رایجشکل 
• ATP ـ قند ۲ـ باز آلی: آدنین، ۱تشکیل شده است:   سه بخشا از ـانند سایر نوکلئوتیدهـد است و همـنوعی نوکلئوتی 

 شود. گفته می   آدنوزینـ گروه فسفات: دارای سه فسفات. به مجموعۀ »آدنین + ریبوز«، ۳کربنی: ریبوز، پنج 
 است و در فرایند   ریبونوکلئوتیددارای باز آلی ریبوز است، نوعی  ATPبا توجه به اینکه   •

 مصرف شود.  آنزیم ِرنابسپاراز  ۀمادپیش عنوان  تواند به ، می رونویسی
 ،  AMPترتیب دهد و طی آن، به روی می  سه مرحلهشدن فسفات به آدنوزین در افزوده  •

 شود.  تشکیل می  ATPو در نهایت،  ADPسپس 
 انرژی است.  همراه با آزاد شدن ADPی و تبدیل آن به ژ، با مصرف انر PADاز  ATPتشکیل  •
 
 
 

 
 کند؟ درستی کامل میای بهیاختهکدام گزینه، عبارت زیر را دربارۀ اولین مرحلۀ تنفس   -148

 شود« طور حتم .................. میدیگر، به »طی فرایند تبدیل یک ترکیب .................. 

 ( قندی به ترکیب قندی ـ تعداد فسفات در مولکول قند بیشتر ۲ ( دو فسفاته به ترکیبی ـ نوعی نوکلئوتید مصرف  ۱
 کربنی ـ فسفات از یک ترکیب آلی جدا کربنی به ترکیب سه( سه۴ ماده ساخته در سطح پیش ATP( اسیدی به ترکیب اسیدی ـ ۳

 مفهومی ـ نکات شکل( ـ متوسط ـ عبارت ـ  ۱۲۰۵)  ۳پاسخ: گزینه  

 گلیکولیز   ای =تنفس یاخته  ۀاولین مرحل 

شود. تجزیۀ گلوکز در گلیکولیز، نه  ای سیتوپالسم انجام میمعنی تجزیۀ گلوکز است که در مادۀ زمینهای، گلیکولیز )قندکافت( و بهاولین مرحلۀ تنفس یاخته

 شود.  ای انجام می صورت مرحلهباره، بلکه به صورت یکبه

 احل گلیکولیز مر 

 توضیحات  سایر وقایع  فراورده دهندهواکنش  مرحله 

۱ 

کربنی بدون  قند شش 
 فسفات 

 ( گلوکز)

 کربنی دو فسفاته قند شش 
 ( فروکتوز فسفاته ) 

۲  ×ATP   ۲  ×ADP 
های سازی برای انجام واکنش انرژی فعال 

 شود.مربوط به تجزیۀ گلوکز تأمین می 

۲ 

کربنی قند شش 
 دو فسفاته 

فروکتوز ) 
 ( فسفاته 

کربنی  × قند سه ۲
 فسفاته تک 

 ( قند فسفاته )
 شود.فروکتوز فسفاته تجزیه می  _____

۳ 
کربنی  × قند سه ۲

 فسفاته تک 
 ( قند فسفاته )

کربنی دو × اسید سه ۲
 فسفاته 

 ( اسید دو فسفاته )

۲  ×NAD+   ۲   ×
NADH 

 شود.× فسفات مصرف می  ۲
 گیرد. می پروتون  ۱الکترون و  NAD+ ،۲هر 

پروتون تولید   NADH ،۱هنگام تولید 
 شود.می 

۴ 
کربنی دو × اسید سه ۲

 فسفاته 
 ( اسید دو فسفاته )

کربنی بدون  × اسید سه ۲
 فسفات 

 ( پیرووات )
۴  ×ADP    ۴  ×ATP 

پیرووات یا برای تنفس هوازی به  
رود یا برای تخمیر در  میتوکندری می 

 ماند. سیتوپالسم می 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

94 

شناسی زیست  13 ههای تجربی | مرحلدروس | کنکوری ه آزمون هم   

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

 
 

 ( ۱۲۰۵ـ  ۰۴)         )گلیکولیز( نامه: مراحل قندکافت شکل  

 د ـاته )قنـوز فسفــ فروکت۲ات(، ـکربنی بدون فسفز )قند ششــ گلوک۱انواع ترکیبات قندی در گلیکولیز:  ✓

 فسفاته( کربنی تک ـ قند فسفاته )قند سه ۳کربنی دو فسفاته(، شش

 ـ پیرووات ۲ات(، ـی دارای دو فسفـکربنـ اسید دو فسفاته )اسید سه ۱انواع ترکیبات اسیدی در گلیکولیز:  ✓

 کربنی بدون فسفات( )بنیان اسیدی سه 

 ـ فروکتوز ۳(، NADH)و  NAD+ـ ۲فسفات(، )آدنوزین دی  ADPـ ۱انواع ترکیبات دو فسفاته در گلیکولیز:   ✓

 ـ اسید دو فسفاته ۴فسفاته، 

 فسفاته( کربنی تک قند فسفاته )قند سه فسفاته در گلیکولیز:  رکیبات تک انواع ت ✓

 ـ پیرووات ۲ـ گلوکز، ۱انواع ترکیبات بدون فسفات در گلیکولیز:  ✓

 وم(، ـۀ سـرحلـ)در م NAD+ـ ۲ۀ اول(، ـرحلـ)در م ATPـ ۱شده در گلیکولیز: انواع نوکلئوتیدهای مصرف  ✓

 )در مرحلۀ چهارم(  ADPـ ۳

 ی ــود ولـشن می ـتأمی ATPز از ـۀ اول گلیکولیـی در مرحلـرکیب آلـکردن تاته ـی فسففسفات الزم برا ✓

 شود. ای سیتوپالسم مصرف می در مرحلۀ سوم گلیکولیز، فسفات آزاد در مادۀ زمینه 

 دی ــب قنــد و یک ترکیــکنده تغییر می ــدهنی واکنشــز، ماهیت کلــوم گلیکولیــۀ ســـدر مرحل ✓

 شود. به یک ترکیب اسیدی تبدیل می 

 در فروکتوز فسفاته، قند فسفاته و اسید دو فسفاته، گروه فسفات به کربن انتهایی متصل است.  ✓

 ها:بررسی همه گزینه  

 ( در گلیکولیز، چند نوع ترکیب دو فسفاته داریم:  ۱

 .  ADPـ ۴(، NADH)و  NAD+ـ ۳ـ اسید دو فسفاته،  ۲کربنی دو فسفاته(، ـ فروکتوز فسفاته )قند شش ۱ نکته | ترکیبات دارای دو فسفات در گلیکولیز |:  

دارای دو باز آلی آدنین،   HNADکربنی و یک تا سه گروه فسفات است. بنابراین، ، دارای دو نوکلئوتید است. هر نوکلئوتید، دارای باز آلی، قند پنج NADH  نکته:  
 کربنی و حداقل دو گروه فسفات است.  دو قند پنج 

   شود.مینی مصرف  در این مرحله، ترکیب نوکلئوتیدشود.  فسفاته تبدیل میکربنی تکدر مرحلۀ دوم گلیکولیز، فروکتوز دو فسفاته به قند سه

 ( NADH)و  NAD+ـ ATP ،۳ـ ADP ،۲ـ ۱ نکته | ترکیبات نوکلئوتیدی در گلیکولیز |:  

یابد. در مرحلۀ دوم نیز قند  کربنی افزایش میشود. در این مرحله، تعداد فسفات در قند شش( در مرحلۀ اول گلیکولیز، گلوکز به فروکتوز فسفاته تبدیل می۲

 یابد.  شود و تعداد فسفات در ترکیب قندی کاهش میفسفاته تبدیل میکربنی تککربنی دو فسفاته به قند سهشش 

می  نکته:   متصل  قندی  ترکیب  نوعی  به  فسفات  سوم گلیکولیز،  و  اول  مرحلۀ  دوم  در  مرحلۀ  در  فراورده کمشود.  در  فسفات  تعداد  چهارم گلیکولیز،  از و  تر 
 باشد.  دهنده می واکنش 

ماده  در سطح پیش   ATPشود. در این مرحله، تولید  اسید( تبدیل می کربنی دو فسفاته به پیرووات )بنیان پیروویک ه( در مرحلۀ چهارم گلیکولیز، اسید س۳

 شود.  انجام می 

 ـ چرخۀ کربس۲ـ مرحلۀ چهارم گلیکولیز، ۱ ماده |:در سطح پیش  ATPهای تولید نکته | محل   

کربنی شود. در این مرحله، فسفات از اسید سهکربنی بدون فسفات( تبدیل میپیرووات )ترکیب سه   کربنی دو فسفاته به( در مرحلۀ چهارم گلیکولیز، اسید سه۴

شود. در این مرحله، فسفات  کربنی دو فسفاته تبدیل میفسفاته به اسید سهکربنی تکشود. در مرحلۀ سوم گلیکولیز نیز قند سهمتصل می  ADPجدا شده و به  

 شود. شود و از ترکیب آلی جدا نمی متصل می  کربنیاز سیتوپالسم به قند سه

شود. اما در کربنی دو فسفاته )نوعی ترکیب آلی( تأمین می )نوعی ترکیب آلی( و در مرحلۀ چهارم، از اسید سه   ATPدر مرحلۀ اول گلیکولیز، فسفات از    نکته:  
 شود.  مرحلۀ سوم گلیکولیز، فسفات آزاد در سیتوپالسم مصرف می 

 

 لیز گلیکو :  میانبر 
 ، گلیکولیز است. ایتنفس یاخته  ۀاولین مرحل •
 شود. انجام می  ایمرحله صورت شود و در آن، تجزیۀ گلوکز به انجام می  ای سیتوپالسمزمینه  گلیکولیز در مادۀ •
 شود. )در مرحلۀ اول گلیکولیز( تأمین می  ATP ۀتجزی های مربوط به تجزیۀ گلوکز، از مورد نیاز برای انجام واکنش  سازیانرژی فعال  •
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در   ATPتولید    بازده خالصدر مرحلۀ اول گلیکولیز،    ATP  مولکول  ۲با توجه به مصرف    شود.تولید می   NADHمولکول    2  و  ATPمولکول    ۴کولیز،  یدر پایان گل •
   است. ATPمولکول  ۲گلیکولیز، 

 شود. ای می است که وارد مرحلۀ بعدی تنفس یاخته  اسید(پیرووات )بنیان پیروویک تولیدشده در گلیکولیز،  ترکیب نهایی •

 
 باشد؟ است، صحیح می Tهای لنفوسیت کدام عبارت، دربارۀ شکل مقابل که بخشی از غشای یکی از اندامک  -149

 کند.  الکترون دریافت می 2FADH«، از  ۲« همانند مولکول »۱( مولکول »۱
 گیرد. «، مستقیماً تحت تأثیر سیانید قرار می۳« برخالف مولکول »۴( مولکول »۲
 کنند. «، همانند مولکول قبلی خود، پروتون را پمپ می۴« و مولکول »۳( مولکول »۳
 دهد. را از خود عبور می NADHهای «، الکترون۱« برخالف مولکول »۲( مولکول »۴

 دار ـ مفهومی ـ نکات شکل( ـ سخت ـ مقایسه ـ شکل  ۱۲۰۵)  ۲پاسخ: گزینه  

ها از طور کامل بلد باشید و همچنین نکات مربوط به آن گذاری اجزای شکل را به دار، الزم است که نامویی به سؤاالت شکل برای پاسخگ |: دار سؤاالت شکل |  استراتژی
 متن کتاب را بدانید.  

 دهندۀ زنجیرۀ انتقال الکترون در غشای داخلی میتوکندری است.  شکل نشان 

 ها: بررسی همۀ گزینه  

 2FADH«، هم از  ۲گیرد. پروتئین »ن می الکترو  NADH«، فقط از  ۱( پروتئین »۱

 «. ۱گیرد و هم از پروتئین »الکترون می 

را مهار و در نتیجه، باعث    2Oها به  ( سیانید واکنش نهایی مربوط به انتقال الکترون ۲

شود و فقط این پروتئین مستقیماً تحت تأثیر سیانید  « انجام می۴شود. واکنش انتقال الکترون به اکسیژن توسط پروتئین »توقف زنجیرۀ انتقال الکترون می 

 گیرد. قرار می 

 «، پمپ غشایی نیست.  ۲ن دو غشا پمپ کنند اما پروتئین »توانند پروتون را به فضای بی«، پمپ غشایی هستند و می۴« و »۳«، »۱( پروتئین »۳

 کنند. « عبور نمی۱، از پروتئین »2FADHهای  کنند اما الکترون های زنجیرۀ انتقال الکترون عبور میاز تمام پروتئین  NADHهای  ( الکترون ۴

 میانبر: زنجیرۀ انتقال الکترون  
ـ در غشای درونی میتوکندری قرار دارند ۲ـ مولکول پروتئینی هستند،  ۱دارند:    سه ویژگی مشترکدر تنفس هوازی یاختۀ یوکاریوتی،    انتقال الکترون  ۀاجزای زنجیر  •

 از دست بدهند.   وتوانند الکترون بگیرند ـ می۳و 
)فقط پروتئین   2FADH  مولکولـ  ۲)فقط پروتئين اول زنجیره(،    HNADـ مولکول  ۱بگیرند:    توانند الکترون مختلف می   سه منشأهای زنجیرۀ انتقال الکترون از  پروتئین •

 جز اولین پروتئین زنجیره( ـ مولکول پروتئینی قبلی )به۳دوم زنجیره(، 
 . نیستندجزء زنجیرۀ انتقال الکترون   2FADHو مولکول   NADH، مولکول اکسیژن، مولکول سازATPمجموعۀ پروتئینی آنزیم   •
 کند. تبدیل می  یون اکسیدرساند و آن را به  ( می 2O، الکترون را به اکسیژن مولکولی )ال الکترونانتق ۀآخرین پمپ غشایی زنجیر  •
با  پمپ  • الکترون،  انتقال  زنجیرۀ  در  فعالهای غشایی  ولی    انتقال  زیستی  انرژی  با مصرف  پروتون ATPبدون مصرف  )همراه  دو غشا (،  بین  به فضای  را  ی ها 

 دهند. فرستند و تراکم پروتون در فضای بین دو غشا را افزایش می می  میتوکندری
ها را از فضای بین دو غشا به بخش درونی (، پروتون در جهت شیب غلظت )بدون مصرف انرژی زیستی و    شدهانتشار تسهیل ساز، با  ATPمجموعۀ پروتئینی آنزیم   •

 دهد. ا کاهش میفرستد و تراکم پروتون در فضای بین دو غشا ر میتوکندری می 
 کند. ی مها استفاده از انرژی ناشی از حرکت پروتون  ATPکند ولی برای تولید  جایی پروتون از انرژی استفاده نمیساز برای جابه ATPمجموعۀ پروتئینی آنزیم   •
 شود. آب تولید می ، یک مولکول 2FADHو هر  NADHازای هر شود. بنابراین، به برای تولید هر مولکول آب، دو الکترون مصرف می  •

 

 ۱۴۰۰داخل نامه: تست 
 ، در خصوص زنجیرۀ انتقال الکترون موجود در یاختۀ عضلۀ توأم انسان صحیح است؟ کدام عبارت

 شود. ( فقط از مولکول حامِل الکترون موجود در راکیزه )میتوکندری( استفاده می ۱
 های نهایی آن، مشترک است. ( بخشی از مسیر رسیدِن الکترون از حاملین مختلف به پذیرنده ۲
 دهند.  راکیزه )میتوکندری(، آب را تشکیل می  یهای فضای بین دو غشاهای اکسید در ترکیب با پروتون ( یون ۳
 شود. های حامل الکترون تأمین میها به بخش داخلی راکیزه )میتوکندری(، از مولکول ( انرژی الزم برای پمپ کردن الکترون ۴
 
 

ها از پروتئین  به دومین پروتئین زنجیره. مسیر انتقال الکترون   2FADHهای  شوند و الکترون به اولین پروتئین زنجیرۀ انتقال الکترون منتقل می   NADHهای  الکترون 
شود سیتوپالسم نیز استفاده میای  های تولیدشده در گلیکولیز در مادۀ زمینه NADH(. در زنجیرۀ انتقال الکترون، از  ۲دوم تا انتهای زنجیره مشترک است )درستی گزینۀ  

های های مولکولانرژی الکترون (.  ۳دهند )نادرستی گزینۀ  های بخش درونی میتوکندری آب را تشکیل می های اکسید در ترکیب با پروتون (. یون ۱)نادرستی گزینۀ  
  (.۴شود )نادرستی گزینۀ استفاده می لی(  )نه بخش داخ ها به فضای بین دو غشای میتوکندری حامل الکترون نیز برای پمپ کردن الکترون

 

 تر زنجیرۀ انتقال الکترون در میتوکندری بدانید: در ارتباط با اعضای کوچک دام تستی: 
 های دو نوع حامل الکترونی را دریافت کنند.  توانند الکترون_ هر دو می۱
 اخلی میتوکندری قرار دارد.   _ یکی از آنها در تماس با بخش آبدوست الیۀ فسفولیپیدی خارجِی غشای د ۲

 ـ متوسط ـ عبارت ـ مفهومی ـ نکات شکل(  ۱۲۰۵)  ۲پاسخ: گزینه  
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 شود.  فضای درونی راکیزه می Hpفضای بین دوغشا و کاهش  Hpساز درون غشای داخلی راکیزه سبب افزایش  ATPکانال   تستی:دام  

چنین های اکسیژن و تولید آب و همجهت کاهش مولکول  2FADHو    NADHهای  در زنجیرۀ انتقال الکترون در غشای داخلی میتوکندری از الکترون  دام تستی: 
   شود.استفاده می ATPهای این دو مولکول، جهت تولید  به طور غیرمستقیم از انرژی الکترون

 
 است؟  نامناسبچند مورد،  برای تکمیل عبارت زیر   -150

 ..........« طور کامل تجزیه کنند، ........ توانند مولکول گلوکز را به»همۀ جاندارانی که می

 بخشند.، تأمین انرژی از گلوکز را تداوم میNAD+در صورت عدم حضور مقدار کافی اکسیژن، با بازسازی  -الف

  و یون فسفات را فراهم کنند.  ADPتوانند انرژی الزم برای ترکیب مولکول با سه روش مختلف می -ب

 کنند.  پیرووات را به محل اکسایش خود منتقل می ، برای انجام تنفس هوازی، با مصرف انرژی -ج

 کنند. تولید می ATPمولکول  30در ازای تجزیۀ کامل گلوکز در بهترین شرایط، حداکثر  -د

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ـ سخت ـ چندموردی ـ قید ـ مفهومی(  ۱۲۰۵)  ۴پاسخ: گزینه  

ها و طور کامل تجزیه کنند = جانداران دارای تنفس هوازی = همۀ جانوران + همۀ گیاهان + بعضی از آغازیان، قارچ توانند مولکول گلوکز را به جاندارانی که می   
 هاباکتری

 

 تکنیک | سؤاالت چندموردی |:   
بگذارید. سپس به صورت اصلی سؤال نگاه کنید و با   یا    نار آن مورد، عالمت  در سؤاالت چندموردی، ابتدا درستی یا نادرستی هر مورد را مشخص کرده و در ک

 واسته شده است، گزینۀ صحیح را انتخاب کنید.  توجه به اینکه موارد نادرست یا درست خ

 هر چهار مورد این سؤال، نادرست است.  

 : موارد ۀبررسی هم 

های تأمین  شود. تخمیر از روش شود و در نتیجه تخمیر انجام نمی ضروری است و اگر نباشد، گلیکولیز متوقف می   NAD+الف( برای تداوم گلیکولیز )قندکافت(،  

 دهد.  انرژی در شرایط کمبود یا نبود اکسیژن است که در انواعی از جانداران )نه همۀ جانداران( رخ می

 شود. ر و تنفس هوازی، در بعضی از جانداران انجام می دهد اما تخمیگلیکولیز )قندکافت( در همۀ جانداران رخ می   نکته:  

 شدن گلیکولیز ضروری هستند.  برای انجام  NAD+، گروه فسفات و ADP، مولکول  ATPهای گلیکولیز، مولکول مواردی نظیر مولکول گلوکز، آنزیم نکته:  

 یابد.  غیاب اکسیژن تداوم می   ، گلیکولیز و تولید انرژی در NAD+شدن تخمیر و بازسازی در صورت انجام   نکته:  

شدن  ـ ساخته۳و  ATPشدن اکسایشی ـ ساخته ۲ماده، در سطح پیش ATPشدن ـ ساخته ۱شود: با سه روش مختلف انجام می  ATPطور کلی، تولید ب( به

 شود.  میشود و در سایر جانداران، انجام ن، فقط در جانداران فتوسنتزکننده دیده می ATPشدن نوری  . ساختهATPنوری  

 دهد. فسفات رخ می ماده در گلیکولیز، چرخۀ کربس و برداشت فسفات از کرآتین در سطح پیش  ATPشدن ساخته  نکته:  

 دهد.  های شیمیوسنتزکننده رخ می در زنجیرۀ انتقال الکترون )در تنفس هوازی( و باکتری ATPشدن اکسایشی ساخته  نکته:  
 

 [:  ۲دوازدهم: گفتار  ۶ترکیب ]فصل   
در بسترۀ کلروپالست )سبزدیسه(    ATPشدن نوری  های یوکاریوتی فتوسنتزکننده، ساخته شود. در یاخته های نوری فتوسنتز انجام می طی واکنش   ATPنوری    شدنساخته 

 شود. انجام می 
 

 ATPهای تولید  روش

 نوری اکسایشی  ماده در سطح پیش  ATPروش تولید 

 محل انجام
 ای سیتوپالسم زمینه ـ مادۀ ۱

 ـ بسترۀ میتوکندری ۲
 یاختۀ یوکاریوتی: میتوکندری 
 یاختۀ پروکاریوتی: سیتوپالسم 

 یاختۀ یوکاریوتی: کلروپالست 
 یاختۀ پروکاریوتی: سیتوپالسم 

 مثال

 _ گلیکولیز 1
 فسفات _ بازتولید سریع با کمک کرآتین2

 ـ چرخۀ کربس 3

 با کمک زنجیرۀ انتقال الکترون 
ای هوازی یا باکتری  تنفس یاخته )در 

 شیمیوسنتزکننده( 

 با کمک زنجیرۀ انتقال الکترون 
 )در فتوسنتز( 

انرژي الزم برای  
 ATPتولید 

 مادۀ مغذی 
با کمک انرژي   H+حفظ شیب غلظت 

 های پرانرژي الکترون 
با کمک انرژي   H+حفظ شیب غلظت 

 های پرانرژي الکترون 
 منشأ انرژی: نور خورشید  منشأ انرژی: اکسایش مواد آلی 

 شده اکسایش مواد غذایی جذب  روش تأمین انرژي 
ای توسط در تنفس یاخته  FADو  NAD+کاهش 

 مواد آلی 
های جذب انرژی نور خورشید توسط رنگیزه 

 نوری
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 منبع فسفات 
 فسفات مادۀ آلی 

 فسفات و اسید دو فسفاته( )مثل کرآتین 
 یون فسفات  یون فسفات 

جانداران  
 دهندهانجام

 همۀ جانداران 
 )چون همۀ جانداران گلیکولیز دارند( 

 جانداران دارای تنفس هوازی 
 های شیمیوسنتزکننده + باکتری

 جانداران فتوسنتزکننده 

های یوکاریوتی، پیرووات از طریق انتقال فعال )با مصرف انرژی زیستی( وارد  شود. در یاختهج( در تنفس هوازی، بعد از گلیکولیز، اکسایش پیرووات انجام می 

کسایش پیرووات، در همان سیتوپالسم  ها(، میتوکندری وجود ندارد و اهای پروکاریوتی )باکتری یابد. در یاخته شود و در آنجا اکسایش می میتوکندری )راکیزه( می 

 شود.  انجام می 

 شود و زنجیرۀ انتقال الکترون نیز در غشای یاخته وجود دارد.  ها، تمام مراحل تنفس هوازی در سیتوپالسم انجام می در باکتری   نکته:  

ه در ازای تجزیۀ کامل گلوکز در بهترین شرایط در یاختۀ تولید شد  ATPدهند که مقدار  های واقعی در شرایط بهینۀ آزمایشگاهی نشان می گیری د( اندازه 

 است.    ATPمولکول    ۳۰یوکاریوت )نه همۀ جانداران(، حداکثر  

های پروکاریوتی، میتوکندری وجود شود. اما در یاخته ای سیتوپالسم به میتوکندری، مقداری انرژی مصرف می از مادۀ زمینه   NADHبرای انتقال پیرووات و    نکته:  
 ATP، همان سیتوپالسم )محل انجام گلیکولیز( است. بنابراین، حداکثر میزان تولید  ATPشدن اکسایشی  د و محل اکسایش پیرووات، چرخۀ کربس و ساختهندار 

 هاست.ها بیشتر از یوکاریوت در پروکاریوت 
 

 در یک یاختۀ یوکاریوتی  ATPتولید مولکول  تستی: دام 
 قندکافت انجام شود.   4ماده در مرحلۀ  سیتوپالسم و به روش تولید در سطح پیشای تواند در مادۀ زمینه_ می1
 ای!(.  های ماهیچه فسفات، انجام شود )فقط در یاختهماده با استفاده از کرآتینای سیتوپالسم و به روش تولید در سطح پیشتواند در مادۀ زمینه_ می2
 ماده )در چرخۀ کربس( و یا به روش اکسایشی انجام شود.  تواند درون میتوکندری به روش در سطح پیش_ می3
 تواند درون بسترۀ کلروپالست و به روش نوری، انجام شود. _ می4

 
طور حتم شود، کدام عبارت بهای در یاختۀ پوششی کبد که به اکسیژن نیاز دارد و در میتوکندری )راکیزه( انجام میای از تنفس یاختهدربارۀ مرحله  -151

 ست؟درست ا
   ( هر مولکول دو کربنی، به دو نوع ترکیب آلی قابلیت اتصال دارد.  ۱

 شود.  دار جدا شده از یک ترکیب آلی، در خوناب حل می( هر ترکیب کربن۲
 تواند با نوعی ترکیب دو کربنی ترکیب شود. ( هر مولکول چهار کربنی، می۳

 الکترون و یک پروتون ترکیب شود.   ۲تواند با  نوکلئوتیددار، می  e-( هر حامل ۴

 ـ متوسط ـ قید ـ ترکیبی ـ مفهومی(  ۱۲۰۵)  ۱پاسخ: گزینه  

ندری انجام شود = مراحل بعد از گلیکولیز = اکسایش پیرووات + چرخۀ کربس + زنجیرۀ انتقال ای که به اکسیژن نیاز دارد و در میتوکای از تنفس یاخته مرحله  
 الکترون 

 شوند.  ها، در میتوکندری )راکیزه( انجام می شوند، به اکسیژن نیاز دارند و در یوکاریوت ای که بعد از گلیکولیز انجام می مراحلی از تنفس یاخته

 ها:بررسی همۀ گزینه  

تواند در چرخۀ  . همچنین استیل میرا بسازد  Aترکیب شده و استیل کوآنزیم    Aتواند با کوآنزیم  از مولکول دو کربنی، بنیان استیل است. استیل می( منظور  ۱

   کربنی را بسازد.کربس با مولکول چهار کربنی ترکیب شود و مولکول شش 

 [:  ۳دوازدهم: گفتار  ۱]فصل ترکیب  
گویند.  کنند، کوآنزیم می ها نیاز دارند. به مواد آلی که به آنزیم کمک میهای فلزی مانند آهن، مس و یا مواد آلی مثل ویتامینها برای فعالیت به یون بعضی آنزیم 

 کند « چرخۀ کربس کمک می۱نوعی ترکیب آلی است که به آنزیم مرحلۀ » Aبنابراین، کوآنزیم  
 

 ، بیش از دو کربن دارد.  Aنیز دارای کربن است و استیل کوآنزیم    Aترکیبات آلی، عنصر کربن وجود دارد. بنابراین، کوآنزیم در ساختار همۀ  نکته: 

تواند در بدن حمل  صورت محلول در خوناب )پالسما( می اکسید بهشود. کربن دی اکسید از پیرووات جدا می( در فرایند اکسایش پیرووات، مولکول کربن دی ۲

   واد حل بشه.شه که بخاصالً وارد خون نمیشود.  در خوناب حل نمی  Aشود. کوآنزیم  از بنیان استیل جدا می   Aشود. در چرخۀ کربس نیز کوآنزیم  

تواند با بنیان استیل )ترکیب دو کربنی(  . فقط مولکول چهار کربنی آغازگر چرخۀ کربس می های چهار کربنی وجود دارند( در چرخۀ کربس، انواعی از مولکول ۳

   های چهار کربنی چرخۀ کربس صادق نیست.کربنی را بسازد. این گزینه دربارۀ سایر مولکول ترکیب شود و مولکول شش 

 بیش از یک نوع مولکول چهار کربنی در چرخۀ کربس وجود دارد.   نکته: 

۴  )FAD    و+NADتوانند الکترون بگیرند.  ، ترکیبات نوکلئوتیدداری هستند که می+NAD  الکترون و یک پروتون بگیرد اما    ۲تواند  میFAD  ۲تواند  می  

 الکترون و دو پروتون بگیرد.  
2FADH ⇆ -e2+  +H2+ FAD  
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 : چرخۀ کربس میانبر 
 شود. در چرخۀ کربس انجام می  نهایی اکسایش گلوکز  ۀمرحل •
از بنیان استیل  Aشود. در این واکنش، کوآنزیم کربنی تولید می با مولکول چهار کربنی ترکیب شده و مولکول شش Aچرخۀ کربس، استیل کوآنزیم اول  ۀمرحلدر  •

 شود. جدا می 
 شود. کربنی تولید می کربنی جدا شده و مولکول پنج از مولکول شش 2COچرخۀ کربس،  دوم ۀمرحل در  •
 شود. شده و مولکول چهار کربنی تولید می  کربنی جدااز مولکول پنج  2COچرخۀ کربس،  سوم ۀمرحل در  •
 شود. )نه یک( مرحله، به مولکول چهار کربنی اولیه تبدیل می  چندشده در مرحلۀ سوم، طی مولکول چهار کربنی تشکیل  •
 شوند. تشکیل می  های متفاوتی از چرخهمحل در  ATPو  NADH  ،2FADHهای در چرخۀ کربس، مولکول  •

 

 )۱۲۰۵ـ  ۰۶، ۰۷و  ۰۹( ای از تنفس هوازیای از چرخۀ کربس + خالصه + طرح ساده Aاکسایش پیرووات و تشکیل استیل کوآنزیم نامه: شکل  

 ان ـالکترون )اکسایش(، به بنی  از دست دادنو  2COپیرووات پس از آزاد کردن   ✓

 شود. استیل تبدیل می 

 ود. ـشتبدیل می  A، به استیل کوآنزیم  Aبنیان استیل با اتصال به کوآنزیم  ✓

 ول  ــشود و مولکجدا می  Aاز استیل کوآنزیم  Aدر چرخۀ کربس، کوآنزیم   ✓

 دـــکربنی تولیشود و مولکول ششچهار کربنی با بنیان استیل ترکیب می 

 اکسید، دی  نـا از دست دادن یک کربـول شش کربنی، بـود. مولکــشمی 

 شود.کربنه می   5

 انواع مختلفی مولکول چهار کربنی در چرخۀ کربس وجود دارد.  ✓

 ار کربنی، ــول چهــی به مولکــکربنول پنج ــدن مولکـشل ـ د از تبدیــبع ✓

 ربنی آغازگر ـار کـول چهـا مولکـود تـشام می ـه واکنش انجــد مرحلـچن

 چرخه مجددًا تولید شود.  

 شودد می ـتولی  ATPول ـ، مولک2FADHد ـل از تولیـربس، قبـرخۀ کـدر چ ✓

  شود.تولید می  NADHنیز مولکول  2FADHو پس از تولید 

 اکسید ن دی ـدن کربـربس پس از آزاد شـۀ کـدر چرخ ATPد  ـل تولیـمح ✓

 شود. ید نمی تول  ATPباشد. بنابراین، قطعًا در مرحلۀ اول چرخۀ کربس می 

 ده در  ـدشــتولی NADHـ ۱أ دارد: ــسه منش NADHوازی، ـــدر تنفس ه ✓

 هـاتــفسفی تک ـکربند سه ـایش قنـاشی از اکسـز )نــگلیکولی  ۳لۀ ـرحـم

 رایند ــده در فــدشــتولی NADHـ ۲وپالسم(، ــای سیته ــادۀ زمینـــدر م

 ی ــای داخلــرووات در فضـایش پیـاشی از اکسـرووات )نـایش پیــاکس

 تولیدشده در چرخۀ کربس )در فضای داخلی میتوکندری(.   NADHـ ۳میتوکندری(، 

 
 است؟  نامناسبای، چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر با توجه به مطالب کتاب درسی دربارۀ تنفس یاخته  -152

 شود.«طور حتم .................. می، بهATPشدن های ساخته..................، برخالف سایر روش  ATPشدن »در روش ساخته

 ماده ـ بخشی از فرایند تجزیۀ گلوکز انجام در سطح پیش -ب در تخمیر الکتیکی ـ فسفات از نوعی ترکیب آلی تأمین -الف

 های موجود در سبزدیسه دیده  صورت نوری ـ فعالیت آنزیم به -د متصل   ADPصورت اکسایشی ـ یون فسفات به مولکول به -ج

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ـ متوسط ـ چندموردی ـ مقایسه ـ قید ـ مفهومی(  ۱۲۰۵)  ۳پاسخ: گزینه  

 ماده در سطح پیش   ATPدر تخمیر الکتیکی = تولید  ATPشدن  روش ساخته 

 فقط مورد )الف(، صحیح است.  

 بررسی همۀ موارد:  

است )درستی مورد الف(.    ADPماده( و افزودن آن به  دار )پیش شدن گروه فسفات از یک ترکیب فسفات، برداشته ATPشدن  های ساختهیکی از روش   الف و ج(

 شود )نادرستی مورد ج(.  متصل می  ADP)اکسایشی و نوری( یون فسفات آزاد به مولکول    ATPشدن  های ساخته در سایر روش 

، یون فسفات برای تولید ATPشدن اکسایشی و نوری  شود اما در ساخته ماده، فسفات از یک ترکیب آلی تأمین می در سطح پیش  TPAشدن  در ساخته   نکته:  
ATP  شود. مصرف می 
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تواند مربوط به بخشی از ماده میدر سطح پیش   ATPشدن  ب( ساخته 

ای )در گلیکولیز و چرخۀ کربس(  فرایند تجزیۀ گلوکز در تنفس یاخته 

های  باشد یا اینکه ارتباطی به تجزیۀ گلوکز نداشته باشد. مثالً یکی از راه 

فسفات و  ها، برداشت فسفات از مولکول کرآتیندر ماهیچه  ATPتأمین  

به   آن  ساختها  ADPانتقال  از    ATPشدن  ست.  استفاده  با 

 ماده است.  در سطح پیش  ATPشدن  فسفات نیز مثالی از ساخته کرآتین

 [:  ۲یازدهم: گفتار  ۳]فصل ترکیب   
 بازتولید کند.  تسرعبه را   ATPتواند با دادن فسفات خود، مولکول فسفات می است. کرآتین  فسفاتکرآتین ها، استفاده از در ماهیچه ATPهای تولید  یکی از روش 

C + ATP )کراتین( + ADP  CP فسفات( )کرآتین 

های  های یوکاریوتی فتوسنتزکننده )مثل یاختهدهد. در یاختهاست که در فرایند فتوسنتز رخ می   ATPشدن نوری  ، ساخته ATPشدن  های ساخته د( یکی از روش 

نوری  میانبرگ گیاهان(، ساخته  انجام می   ATPشدن  )کلروپالست(  باکتری در سبزدیسه  اما در  نوری  های فتوسنتزکننده، ساخته شود.  مادۀ    ATPشدن  در 

 شود.  ای سیتوپالسم انجام میزمینه

 [:  ۲دوازدهم: گفتار  ۶]فصل رکیب ت  
کند. با  ها را پمپ می ها، نوعی پمپ غشایی در زنجیرۀ انتقال الکترون، پروتون شود. در این واکنشتولید می   ATPهای وابسته به نور فتوسنتز، مولکول  در واکنش 

ساز )مشابه آنزیم  ATPای پروتئینی به نام آنزیم  شده از مجموعه تسهیل   توانند بر اساس شیب غلظت خود و با روش انتشار ها میافزایش تراکم پروتون، پروتون 
ATP ها از این مجموعه،  ساز در غشای میتوکندری( عبور کنند. با عبور پروتونATP   شدن  ساخته   شود. بهساخته میATP   شدن نوری  های نوری، ساختهدر واکنشATP 

 افتد. گویند؛ زیرا حاصل فرایندی است که با نور به راه می می 
 

 ATPهای تولید میانبر: روش  
ای شود و مرحلۀ اول همۀ فرایندهای تنفس یاخته شود. چون گلیکولیز در همۀ جانداران انجام می ماده ساخته می در سطح پیش   ATPدر گلیکولیز و چرخۀ کربس،   •

 ماده وجود دارد.  در سطح پیش  ATPشدن ای و در همۀ جانداران، ساخته های تنفس یاخته شتوان گفت که در همۀ رواست، می
)با استفاده از انرژی حاصل از زنجیرۀ انتقال   ATPشدن اکسایشی  ماده )در گلیکولیز و چرخۀ کربس( و ساخته در سطح پیش   ATPشدن  ای، ساختهدر تنفس یاخته  •

 شود. الکترون( دیده می 
صورت نوری را به  ATPای که شود. بنابراین، هر یاختههای فتوسنتزکننده دیده می های وابسته به نور فتوسنتز و در یاخته فقط در واکنش  ATPوری شدن نساخته  •

 کنندۀ نور است. های جذب سازد، دارای رنگیزه می 
 ای انجام شود.  های ماهیچه فسفات در یاخته زیۀ کرآتین ای باشد و در پی تجتواند مستقل از تنفس یاخته ماده میدر سطح پیش  ATPشدن ساخته  •
صورت اکسایشی است و ارتباطی به  به   ATPشدن  شود که مثالی از ساخته های اکسایش، انرژی تولید می های شیمیوسنتزکننده، با استفاده از واکنش در باکتری  •

 ای نیز ندارد.  تنفس یاخته 

 
 است؟ نادرستوازی، کدام عبارت ای هبا توجه به واکنش کلی تنفس یاخته  -153

  شود.  ضلعی آلی دیده می( در ساختار هر مولکول آلی، حلقۀ شش۱
 شود.  ( در ساختار هر مولکول غیرآلی، حداقل یک اتم اکسیژن دیده می۲
  شود. کنندۀ انرژی، پنج نوع عنصر دیده می( در ساختار هر مولکول ذخیره۳
 شود.اتم کربن دیده می ۶ناموجود در میتوکندری، ( در ساختار هر مولکول ۴

 ـ آسان ـ قید ـ متن ـ مفهومی(  ۱۲۰۵)  ۳پاسخ: گزینه  

 صورت زیر است: ای هوازی به واکنش تنفس یاخته 
O + ATP2H6+  2CO6 →+ ADP + P  2O6+  6O12H6C 

 ها:بررسی همۀ گزینه  

 ADPضلعی است. در  صورت یک حلقۀ شش های آلی این واکنش هستند. گلوکز، نوعی مولکول قندی است که ساختار آن به، مولکول ATPو    ADP( گلوکز،  ۱

 ضلعی است.  ضلعی و یک حلقۀ آلی پنجای آدنین وجود دارد که دارای یک حلقۀ آلی شش نیز باز آلی دو حلقه  ATPو  

 ها، اتم اکسیژن وجود دارد.  غیرآلی این واکنش هستند که در ساختار همۀ آنهای  اکسید و آب، مولکول ( اکسیژن، کربن دی ۲

، دارای پنج نوع  ATPرود.  کار می( بهATP)ذخیرۀ انرژی در    ATPشده در گلوکز برای تشکیل مولکول  ای هوازی، انرژی ذخیره ( در واکنش تنفس یاخته ۳

 ا در ساختار گلوکز، فقط سه نوع عنصر )کربن، هیدروژن و اکسیژن( وجود دارد.  عنصر )کربن، هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن و فسفر( است ام

ای سیتوپالسم است  شود اما گلوکز فقط در مادۀ زمینهدر میتوکندری دیده می  ATPاکسید، آب و  ، فسفات، کربن دیADPای، اکسیژن،  ( در تنفس یاخته۴

 کربن وجود دارد.  اتم    ۶شود. در ساختار گلوکز،  و وارد میتوکندری نمی 

 شود؛ بنابراین مشاهدۀ گلوکز در میتوکندری ممکن نیست. های یوکاریوتی، تجزیۀ گلوکز در فرایند گلیکولیز و در سیتوپالسم انجام می در یاخته  دام تستی: 
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 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -154
 شود.«ای سیتوپالسم نوتروفیل، .................. می .................. فرایند تجزیۀ گلوکز در مادۀ زمینهتوان گفت که در مرحلۀ طور حتم می»به

 تولید  H+ای، هنگام ذخیرۀ انرژی در هر حامل الکترون،  ( سوم ـ همانند بخش نهایی تجزیۀ گلوکز در تنفس یاخته۱
 ، مقداری انرژی توسط نوعی کاتالیزور زیستی مصرف ATPشدن اکسایشی مولکول ( اول ـ برخالف فرایند ساخته۲
 ماده ساخته در سطح پیش ATPای که به اکسیژن نیاز دارد، مولکول  ای از تنفس یاخته( چهارم ـ برخالف مرحله۳
 های دو فسفاته در یاخته کم های آنزیمی در میتوکندری )راکیزه(، تعداد مولکولای از واکنش( دوم ـ همانند چرخه۴

 ـ سخت ـ مقایسه ـ مفهومی(  ۱۲۰۵)  ۴سخ: گزینه پا 

 ای سیتوپالسم = گلیکولیز فرایند تجزیۀ گلوکز در مادۀ زمینه  

 ای = چرخۀ کربس بخش نهایی تجزیۀ گلوکز در تنفس یاخته  

 الکترون ای که به اکسیژن نیاز دارد = اکسایش پیرووات، چرخۀ کربس، زنجیرۀ انتقال  ای از تنفس یاخته مرحله  

 های آنزیمی در میتوکندری = چرخۀ کربس ای از واکنش چرخه  

های دو  شود. بنابراین، در مرحلۀ دوم گلیکولیز، تعداد ترکیبفسفاته تبدیل میکربنی تکشکند و به دو قند سهدر مرحلۀ دوم گلیکولیز، فروکتوز دو فسفاته می

 یابد.  )مولکول دو فسفاته( کاهش می  ADPشود و تعداد  تبدیل می ATPبه    ADPشود. در چرخۀ کربس نیز مولکول  فسفاته کم می

 ها:بررسی سایر گزینه 

شود.  ، یون هیدروژن تولید نمی2FADHشود. اما هنگام تولید  ( تولید می H+ای، یک یون هیدروژن )در تنفس یاخته  NADH( هنگام تولید هر مولکول  ۱

 در چرخۀ کربس نادرست است.    2HFADبنابراین، این گزینه با توجه به تولید  

 ATPشدن اکسایشی  شود. در ساخته های تجزیۀ گلوکز تأمین میسازی برای واکنش شود و انرژی فعال تجزیه می  ATP( در مرحلۀ اول گلیکولیز، مولکول  ۲

 شود.  استفاده می   ATPها در جهت شیب غلظت برای تولید مولکول  نیز از انرژی حاصل از عبور پروتون 

های سازی واکنشبرای تأمین انرژی فعال   ATPـ مرحلۀ اول گلیکولیز: مصرف دو مولکول  ۱  ای |:های تنفس یاخته های مصرف انرژی در واکنش نکته | محل   
از بخش درونی میتوکندری   هاـ انتقال فعال پروتون ۳درونی میتوکندری،    تولیدشده در گلیکولیز به بخش  NADHپیرووات و  ـ انتقال فعال  ۲مربوط به تجزیۀ گلوکز،  

ها در جهت )با استفاده از انرژی حاصل از عبور پروتون   ATPشدن اکسایشی  ـ ساخته ۴(،  2FADHو    NADHهای  به فضای بین دو غشا )با مصرف انرژی الکترون 
 ساز( ATPشیب غلظت از مجموعۀ پروتئينی آنزیم 

 شود و این عبارت با توجه به »برخالف« نادرست است.  ته می ماده ساخدر سطح پیش  ATP( در گلیکولیز و چرخۀ کربس،  ۳

 گلیکولیز )قندکافت(   تستی: دام 
 در قندکافت برای تبدیل: 

 شود.  تبدیل می NADHبه  NAD+یک یون فسفات آزاد از سیتوپالسم کم شده و یک مولکول   ـ هر قندفسفاته به اسید دوفسفاته  ۱
تولید    ATPشوند که در نتیجه، دو مولکول  متصل می  ADPو مولکول فسفات به طور جداگانه از آن جدا و به دو مولکول  د  اته به پیرووات  فـ هر اسید دوفس۲

 شود. می
 در مرحلۀ تبدیل فروکتوزفسفاته به قندهای فسفاته.   شود. مثالمصرف نمی ATPـ هر مولکول قند به مولکول قند دیگری لزومن ۳
 شوند.  مصرف نمی ADPو   NAD+های مولکول اکربنۀ دیگر، لزوم3کربنه به یک مولکول 3ـ هر مولکول ۴

 
 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -155

 شود، ..................« ای تولید می.................. که در فرایندهای مربوط به تنفس یاختهکند، هر طور طبیعی در شرایط غرقابی رشد می»در گیاهی که به

 شود. اکسید ـ هنگام اکسایش نوعی مادۀ آلی آزاد می( مولکول کربن دی۲ دهد.  ـ دو الکترون را به نوعی مولکول آلی انتقال می NADH( مولکول ۱
 شود.  ای سیتوپالسم ساخته می( ترکیب دو کربنی ـ در مادۀ زمینه۴ کربنی است.  غییر نوعی اسید سهکربنی ـ حاصل ت( ترکیب اسیدی سه۳

 ـ متوسط ـ قید ـ مفهومی( ۱۲۰۵)  ۱پاسخ: گزینه  

 کربنی دو فسفاته + پیرووات + الکتات شود = اسید سه ای تولید می کربنی که در فرایندهای مربوط به تنفس یاخته ترکیب اسیدی سه  

   شود = استیل + اتانال + اتانولمی ای تولید رکیب دو کربنی که در فرایندهای مربوط به تنفس یاخته ت 

کنند، سازوکارهایی برای تأمین اکسیژن مورد نیاز دارند. تشکیل بافت پارانشیمی هوادار در گیاهان آبزی  طور طبیعی در شرایط غرقابی رشد میگیاهانی که به

شود. هر دو نوع  تخمیر انجام می   ریشه در درخت حَرّا از سازوکارهای این گیاهان است. به هر حال، اگر اکسیژن به هر علتی در محیط نباشد یا کم باشد،و شُش 

کربس( رو در نظر بگیرین   ۀپس در این سؤال، شما هم باید تنفس هوازی )شامل گلیکولیز، اکسایش پیرووات و چرختخمیر الکلی و الکتیکی در گیاهان وجود دارد.  
  و هم تخمیر الکلی و الکتیکی.

شود و یا به طور طبیعی در شرایط غرقابی زندگی هایی از سال با آب پوشیده میکنند که زمان میها و حتی در جاهایی زندگی گیاهان در آب  بعضی دام تستی: 
 های این نوع گیاهان است.  از ویژگی ریشه، ساقه و برگکنند. دارا بودن بافت پارانشیمی هوادار در می

 ای زیاد( است. فضای بین یاختهگیاه آزوال، نوعی گیاه آبزی است که دارای پارانشیم هوادار )دارای   دام تستی: 
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 [: ۳دهم: گفتار  ۶]فصل ترکیب  
شوند. این گیاهان با مشکل کمبود اکسیژن مواجه هستند. به همین هایی از سال با آب پوشیده می کنند که زمان بعضی گیاهان در آبها و یا در جاهایی زندگی می

ریشه نیز جزء های گیاهان آبزی است. داشتن ُششانشیم هوادار در ریشه، ساقه و برگ، یکی از سازشهایی دارند. پار هایی سازشعلت برای زیستن در چنین محیط 
هایی دارند که از سطح آب بیرون های درختان حّرا در آب و ِگل قرار دارند. درختان حّرا برای مقابله با کمبود اکسیژن، ریشه های درختان َحّرا است. ریشه سازگاری

 شوند. ها به علت کمبود اکسیژن می ها با جذب اکسیژن، مانع از مرگ ریشه یشه اند. این رآمده 

 ها:بررسی همۀ گزینه  

یا با کمک زنجیرۀ انتقال الکترون و یا در   NAD+شود. بازسازی  تبدیل می  NAD+حامل دو الکترون است و با از دست دادن الکترون، به    NADH  ( مولکول ۱

دهد. در های خود را به پروتئین )نوعی مولکول آلی( زنجیرۀ انتقال الکترون انتقال میالکترون   NADHشود. در زنجیرۀ انتقال الکترون،  فرایند تخمیر انجام می

دهد و یک  تانال در تخمیر الکلی یا پیرووات در تخمیر الکتیکی( رخ می توسط نوعی ترکیب آلی )مثالً ا NADHپس از اکسایش  NAD+تخمیر نیز بازسازی 

 گیرد.  الکترون می   NADHترکیب آلی از  

 شود. به نوعی مولکول آلی منتقل می  NADHهای هم در تخمیر و هم در زنجیرۀ انتقال الکترون، الکترون  نکته:  

اکسایش پیرووات و چرخۀ کربس، کربن دی ۲ اکسایش پیرووات و مولکول شش اکسی( در فرایند  آلی )پیرووات در  اکسایش نوعی مادۀ  کربنی یا د هنگام 

 یابد.  شود و در تخمیر، پیرووات اکسایش نمی اکسید از پیرووات آزاد می شود. اما در تخمیر الکلی هم کربن دی کربنی در چرخۀ کربس( آزاد می پنج

 شود.اکسید آزاد می دی ای هوازی، کربن یاخته در تخمیر الکلی همانند تنفس  دام تستی: 

 NADHهای  شود؛ اما در تخمیر الکتیکی، پیرووات با دریافت الکترون می   NADHتبدیل به    NAD+یابد و  ای، پیرووات اکسایش می در تنفس یاخته   دام تستی:  
 یابد. کاهش می

کربنی دو فسفاته در پی تغییر  کربنی( است. اما اسید سه غییر پیرووات )بنیان اسیدی سه کربنی دو فسفاته و الکتات حاصل ت( پیرووات حاصل تغییر اسید سه ۳

 شود.  فسفاته تولید می کربنی تکقند )نه اسید( سه 

 شوند؛ اما در تخمیر الکلی، ترکیبات الکلی )نه اسیدی( ساخته می شوند. در گلیکولیز و تخمیر الکتیکی، ترکیبات اسیدی تولید می  دام تستی: 

شوند. اما بنیان استیل، در فرایند اکسایش  ای سیتوپالسم ساخته میهای دو کربنی هستند که در فرایند تخمیر الکلی در مادۀ زمینه( اتانال و اتانول، ترکیب ۴

 شود. پیرووات در بخش داخلی میتوکندری ساخته می 

 شود.نول می و کاهش، تبدیل به اتا NADHاز   اتانال با دریافت الکترون  دام تستی: 

 سازد.  و استیل می   NADHای هوازی، پیرووات تولید شده در گلیکولیز، به میتوکندری رفته و ضمن اکسایش، در تنفس یاخته  دام تستی: 

 هاای در یوکاریوت فرایندهای تنفس یاخته 

نام 
 فرایند 

 هوازی )فقط در حضور اکسیژن(  هوازی )بدون نیاز به اکسیژن( بی

 زنجیرۀ انتقال الکترون  چرخۀ کربس  اکسایش پیرووات  گلیکولیز  تخمیر الکلی  الکتیکی تخمیر  

 غشای داخلی میتوکندری  بخش درونی میتوکندری  ای سیتوپالسم مادۀ زمینه  محل انجام

 پیرووات  گلوکز پیرووات  پیرووات  ترکیب آغازگر
+   Aاستیل کوآنزیم  

 کربنی   ۴مولکول 
_____ 

 یون اکسید  ترکیب چهارکربنی  Aاستیل کوآنزیم   پیرووات  اتانول  الکتات  محصول نهایی 

 _____ مولکول ۲ مولکول ۱ _____ مولکول 2CO _____ ۱تولید  

AT
P

 

تولید 
 

 در گلیکولیز 
 )مرحلۀ اول تخمیر( 

 ماده در سطح پیش 
  ۲مولکول؛  ۴)

 خالص( تا 
_____ 

در سطح  
 ماده پیش 

تأمین انرژی برای تولید  
ATP به روش اکسایشی  

تولید   ATP)مستقیمًا 
 کند( نمی

ف 
صر

م
 

 در گلیکولیز 
 )مرحلۀ اول تخمیر( 

 مرحلۀ اول
)تأمین انرژی  

 سازی(فعال
_____ _____ _____ 

ی 
ون

تر
الک

ل 
ام

ح
 

تولید 
 

 در گلیکولیز 
 )مرحلۀ اول تخمیر( 

NADH   همراه با
 پروتون 

)تولید در مرحلۀ  
 سوم(

NADH  
همراه با 
 پروتون 

NADH   همراه با
 2FADH پروتون + 

_____ 

ف 
صر

م
 NADH 

_____ _____ _____ 
NADH 

2+ FADH 
اکسایش  
 پیرووات 

اکسایش  
 اتانال 
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 ۱۴۰۰داخل نامه: تست 
 کدام گزینه، برای تکمیل عبارِت زیر مناسب است؟

زمان ها، همهایی برای تأمین انرژی، حیات خود را از دست بدهند. در همٔه این روش نهایی حاصل از روشهای گیاهی ممکن است به سبب تجمع محصوالت  »یاخته 
 شود.«وجود آمدن .................. می با به 

۱ )+NADترکیب نهایی، ۲ اکسید تولید ، کربن دی )NADH   مصرف 
 مصرف  ADPکربنی، ( نوعی قند سه ۴ تولید   NAD+کربنی، رکیب سه ( ت۳

 

 
ها دور شوند. انجامد و بنابراین باید از یاخته های گیاهی به مرگ آن میاسید در یاخته هر دو نوع تخمیر الکلی و الکتیکی در گیاهان وجود دارد. تجمع الکل یا الکتیک 

(.  ۳  ۀشود )نادرستی گزینتولید می  NAD+نتقل شده و  به اتانال م   NADHهای  در تخمیر الکلی، ترکیب نهایی اتانول )دو کربنی( است که همزمان با تولید آن، الکترون 
شود )درستی شود و با کاهش پیرووات، الکتات تولید می تبدیل می   NAD+شده و به    مصرف   NADHدر تخمیر الکتیکی نیز ترکیب نهایی الکتات است که برای تولید آن،  

وجود آمدن  چهارم گلیکولیز، هنگام به   ۀاول تخمیر، گلیکولیز است. در مرحل  ۀ(. مرحل۱  ۀستی گزین شوند )نادر اکسید تولید نمی (. در تخمیر الکتیکی، کربن دی۲  ۀگزین
 (. ۴ ۀشود )نادرستی گزین مصرف می  ADPپیرووات )نوعی بنیان اسیدی( 

 
 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -156

 رود که ..................« ین صورت انتظار می»اگر در بدن انسان، به میزان شدیدی ..................، در ا

 های کبدی مهار شود.  کنندۀ قند در یاختههای تجزیه( تعداد پرزها و ریزپرزهای رودۀ باریک کم شود ـ فعالیت آنزیم۱
    در قلب افزایش یابد. Aهای کرونری رسوب کند ـ فعالیت آنزیم وابسته به کوآنزیم در دیوارۀ رگ LDL( کلسترول  ۲
 ها متوقف شود. ای سیتوپالسم یاختهو فسفات در مادۀ زمینه ADP( ترشح انسولین کاهش پیدا کند ـ ترکیب مولکول ۳
 ای قرمز بیشتر شود. ای سیتوپالسم تارهای ماهیچههای تیروئیدی افزایش یابد ـ تولید پروتون در مادۀ زمینه( تولید هورمون۴

 ـ سخت ـ عبارت ـ ترکیبی ـ مفهومی(  ۱۲۰۵)  ۴پاسخ: گزینه  

های تیروئیدی، میزان تجزیۀ گلوکز )گلیکولیز(  کنند. با افزایش تولید هورمون های تیروئیدی میزان تجزیۀ گلوکز و انرژی در دسترس را تنظیم میهورمون 
 شود.  ( تولید میH+، پروتون ) NADHیابد. در مرحلۀ سوم گلیکولیز، هنگام تولید  افزایش می 

 ها:بررسی سایر گزینه 

روند. در نتیجه،  شوند و ریزپرزها و حتی پرزها از بین می های روده تخریب می سلیاک بر اثر پروتئین گلوتن )که در گندم و جو وجود دارد( یاخته  ( در بیماری۱
ن الزم است  دلیل کاهش گلوکز خوشوند. در چنین شرایطی، بهکند و بسیاری از مواد مغذی موردنیاز بدن جذب نمیسطح جذب مواد کاهش شدیدی پیدا می

 یابد.  کنندۀ گلیکوژن در کبد افزایش میزیه شود و قند خون افزایش یابد. بنابراین، فعالیت آنزیم تجزیهجشده در کبد تکه گلیکوژن ذخیره 

 شود.گلوکاگون ترشح شده از لوزالمعده، با اثر بر روی کبد، باعث تجزیۀ ذخایر گلیکوژنی آن و افزایش قند خون می  نکتۀ ترکیبی: 

لیپوپروتئین ۲ از  گروهی  کم(  لیپوپروتئین  آنها  به  و  دارند  زیادی  کلسترول  )ها  میLDLچگال  لیپوپروتئین (  بودن  زیاد  کمگویند.  به های  نسبت  چگال 
های کرونری  در دیوارۀ رگ   LDLدهد. در نتیجۀ رسوب کلسترول  ها را افزایش میهای پرچگال، احتمال رسوب کلسترول در دیوارۀ سرخرگ لیپوپروتئین 

رسد و  ها )تصلب شرایین(، ممکن است سکتۀ قلبی رخ دهد؛ چون در این حالت، به بخشی از ماهیچۀ قلب، اکسیژن نمیشدن دیوارۀ آن )اکلیلی( و سخت 
شود. آنزیم وابسته به    تر انجامهای ماهیچۀ قلبی کمشود که تنفس هوازی در یاختهرسانی ماهیچۀ قلب باعث می میرند. کاهش اکسیژنهای آن مییاخته

 کند. ، آنزیم مرحلۀ اول چرخۀ کربس است و فقط در تنفس هوازی فعالیت می Aکوآنزیم  
ها به گلوکز کاهش یابد. هنگام کاهش گلوکز در دسترس  های بدن کم شود و دسترسی یاخته شود که ورود گلوکز به یاخته( کاهش ترشح انسولین باعث می ۳

 شوند.  و فسفات با یکدیگر ترکیب می  ADP، مولکول  ATPروند. برای تولید  ها میها و پروتئین به سراغ تجزیۀ چربی   ATPای تولید  ها برها، یاخته یاخته

 ه! کنادامه پیدا می  ATPها( تولید ها و پروتئین ها وجود داره )حاال چه گلوکز باشه و چه چربی بنابراین تا وقتی که منبع انرژی برای یاخته  دام تستی: 

 
 است؟  مناسبچند مورد، برای تکمیل عبارت زیر   -157

 تواند منجر به .................. شود.«»در بدن انسان، .................. می

 های اسکلتی همانند عامل ایجادکنندۀ مقاومت فرد در برابر بیماری ماالریا ـ افزایش تولید الکتاتافزایش شدید فعالیت ماهیچه -الف

 شده در کبد های کبد همانند افزایش شدید ترشح هورمون گلوکاگون ـ کاهش میزان گلیکوژن ذخیرهدر یاخته ATPکاهش شدید  -ب

 زا همانند استفاده از منابع جایگزین در افراد دارای سوء تغذیۀ شدید و مزمن ـ تضعیف سیستم ایمنی مدت شرایط تنشتجربۀ طوالنی -ج

 های اسکلتی شدن ماهیچهمدت و شدید ـ ضعیفهای جزایر النگرهانس در نوعی بیماری خودایمنی همانند فقر غذایی طوالنیتخریب یاخته -د

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ـ سخت ـ چندموردی ـ مقایسه ـ ترکیبی ـ مفهومی(  ۱۲۰۵)  ۴پاسخ: گزینه  

 هر چهار مورد این سؤال، صحیح است.  

 : بررسی همۀ موارد 

شود، بلکه  ها نمیها به اکسیژن فراوان نیاز دارد. اگر اکسیژن کافی نباشد، پیرووات حاصل از گلیکولیز )قندکافت( وارد میتوکندری الف( فعالیت شدید ماهیچه 

 ـ متوسط ـ قید ـ عبارت ـ مفهومی(  ۱۲۰۵)  ۲پاسخ: گزینه  
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شکل است. افراد ناقل  ونی داسیخشود. عامل ایجاد مقاومت در برابر بیماری ماالریا نیز داشتن ژن کمبه الکتات تبدیل می  NADHهای  با گرفتن الکترون 
ها و در نتیجه، رسانی بافت تواند منجر به کاهش اکسیژنشکل دارند که میهای قرمز داسی های دارای اکسیژن کم، گویچهشکل، در محیطخونی داسی کم

 ها شود.  افزایش تخمیر الکتیکی در ماهیچه
ای،  ای شود و در چنین شرایطی، برای تأمین گلوکز الزم برای تنفس یاختهیش تنفس یاختهتواند باعث افزاهای کبد میدر یاخته  ATPب( کاهش شدید  

شود  شود. هورمون گلوکاگون نیز در پاسخ به کاهش گلوکز خون ترشح شده و باعث افزایش تجزیۀ گلیکوژن به گلوکز می شده در کبد تجزیه میگلیکوژن ذخیره 
 د.  دهترتیب، قند خون را افزایش میو بدین 

دهد. این هورمون گلوکز خوناب را  مدت، مثل غم از دست دادن نزدیکان، با ترشح کورتیزول پاسخ دیرپا می های طوالنی کلیه به تنش ج( بخش قشری غدۀ فوق 
منی از عوارض سوءتغذیۀ  شدن سیستم ایکند. همچنین ضعیفها به مدت زیادی ادامه یابد، کورتیزول دستگاه ایمنی را تضعیف میدهد. اگر تنش افزایش می 

 مدت در افرادی است که رژیم غذایی نامناسبی دارند یا اینکه به دالیل متفاوت غذای کافی در اختیار ندارند.  شدید و طوالنی

ـ ابتال به ۴ابت شیرین، ـ بیماری دی۳مدت، ـ سوءتغذیه و فقر غذایی شدید و طوالنی ۲مدت کورتیزول، ـ ترشح طوالنی۱ نکته | عوامل تضعیف سیستم ایمنی |:   
 بیماری ایدز 

 

 [: ۲دهم: گفتار  ۲]فصل ترکیب   
ها  خونی و کاهش استحکام استخوان علت کاهش دریافت مواد مغذی دچار مشکالتی مانند کمشوند؛ به خورند و در نتیجه، الغر می افرادی که کمتر از نیاز غذا می  

 شوند. تبلیغات و فشار اجتماعی در تمایل افراد به کاهش وزن بیش از حد نقش دارد.  می 

برد. در نتیجۀ کنندۀ انسولین در جزایر النگرهانس را از بین میهای ترشح عی بیماری خودایمنی است، دستگاه ایمنی یاختهد( در بیماری دیابت نوع یک، که نو 
تواند ناشی از فقر گیرد. همچنین ناکافی بودن گلوکز و ذخیرۀ قندی کبد میها قرار نمیکاهش ترشح انسولین در این بیماری، گلوکز کافی در اختیار یاخته

تواند تحلیل و روند که نتیجۀ آن میها میها و پروتئینبه سراغ تجزیۀ چربی ATPها برای تولید مدت باشد. در چنین شرایطی، یاختهیی شدید و طوالنی غذا
 های اسکلتی باشد.  شدن ماهیچه ضعیف

 [: ۲یازدهم: گفتار  ۴]فصل ترکیب   
ها، محصوالت  انجامد. بر اثر تجزیۀ چربی دست آورند که به کاهش وزن می ها بهها یا حتی پروتئین ها مجبورند انرژي موردنیاز خود را از چربی در دیابت شیرین، یاخته 

دهد. بنابراین،  ها، مقاومت بدن را کاهش مین بر آن، تجزیۀ پروتئیشوند که اگر این وضعیت درمان نشود، به اغما و مرگ منجر خواهد شد. عالوهاسیدی تولید می 
 های هرچند کوچک باشند. ها و سوختگیافراد مبتال به دیابت باید بهداشت را بیش از پیش رعایت کنند و مراقب زخم

 

 [: ۳یازدهم: گفتار  ۵]فصل ترکیب   
ها، بیماری خودایمنی  شود؛ به این نوع بیماری کند و باعث بیماری میه می عنوان غیرخودی شناسایی و به آنها حملهای خودی را بهگاهی دستگاه ایمنی یاخته  

 برد. کند و آنها را از بین میهای تولیدکنندۀ انسولین حمله می گویند. دیابت نوع یک، مثالی از بیماری خودایمنی است. در این بیماری، دستگاه ایمنی به یاخته می 

 
 ، کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟نداردها نقشی که زنجیرۀ انتقال الکترون در آن  ایبا توجه به مراحلی از تنفس یاخته  -158

 شوند، این است که ..................« ای که در .................. یک یاختۀ یوکاریوتی انجام می»وجه اشتراک همۀ مراحل تنفس یاخته

 شود.  مبادلۀ الکترون بین ترکیبی آلی و ترکیبی دو نوکلئوتیدی دیده میها،  ای سیتوپالسم ـ در آن( مادۀ زمینه۱
 های حامل الکترون هستند.ترین فضای میتوکندری )راکیزه( ـ همراه با تولید انواعی از مولکول( داخلی۲
 شود.   ماده تولید میدر سطح پیش ATPها، مولکول ( بخش داخلی میتوکندری )راکیزه( ـ در آن۳
 شود.  ای سیتوپالسم ـ در انتهای آن، نوعی بنیان اسیدی تولید میۀ زمینه( ماد۴

 ـ متوسط ـ قید ـ عبارت ـ مفهومی(  ۱۲۰۵)  ۱پاسخ: گزینه  

= »گلیکولیز + اکسایش پیرووات + چرخۀ کربس« در تنفس هوازی و »گلیکولیز +   ها نقشی نداردانتقال الکترون در آن   ۀای که زنجیر مراحلی از تنفس یاخته  
 « در تخمیر NADHاکسایش 

 = گلیکولیز + تخمیر  شوندیوکاریوتی انجام می  ۀیک یاخت  ای سیتوپالسممادۀ زمینهای که در مراحل تنفس یاخته  

 اکسایش پیرووات + چرخۀ کربس  شوند =وتی انجام می یوکاری ۀیک یاخت  بخش داخلی میتوکندریای که در مراحل تنفس یاخته  

الکترون بین قند سه  الکترون بین  انجام می   NAD+فسفاته و  کربنی تکدر گلیکولیز، مبادلۀ  و یک ترکیب آلی )نظیر    NADHشود. در تخمیر نیز مبادلۀ 
 شود.  پیرووات یا اتانال( انجام می 

 ها:بررسی سایر گزینه 

 شود.  تولید می NADHشوند اما در فرایند اکسایش پیرووات، فقط  تولید می  NADHو    2FADH( در چرخۀ کربس،  ۲

 ها باشه!  حواستون به جمع و مفردهای صورت سؤال و گزینه  دام تستی: 

 شود.  ساخته نمی  ATPشود اما در اکسایش پیرووات،  ماده ساخته می در سطح پیش   ATP( در چرخۀ کربس،  ۳
شود که نوعی بنیان اسیدی هستند. اما در انتهای تخمیر الکلی، اتانول تولید  در انتهای گلیکولیز، پیرووات و در انتهای تخمیر الکتیکی، الکتات تولید می  (۴

 شود که نوعی الکل است.  می
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 است؟ نادرستای، کدام عبارت با توجه به مطالب کتاب درسی دربارۀ تنفس یاخته  -159
 یابد. های چرخۀ کربس، نیاز میتوکندری )راکیزه( به ترکیبات پاداُکسنده برای انجام صحیح عملکرد خود کاهش می( در صورت مهار آنزیم۱
 شود. اکنشی است که در بخش درونی میتوکندری )راکیزه( انجام میکنند، و( منشأ آب موردنیاز حشراتی که در دانۀ لوبیا زندگی می۲
 شود.  کنند، برای تأمین مقدار کافی انرژی، همواره تخمیر انجام میشده با آب زندگی می( در انواعی از گیاهان که در مناطق پوشیده۳
 های ماهیچۀ اسکلتی شود.ت در یاختهتوسط پیرووا NADHهای  تواند باعث افزایش اکسایش مولکول( عامل گازگرفتگی می۴

 ـ آسان ـ عبارت ـ متن ـ نکات فعالیت(  ۱۲۰۵)  ۳پاسخ: گزینه  

 عامل گاز  گرفتگی = گاز کربن مونواکسید 

ای( هوادار در  کنهآکنند، سازوکارهایی برای تأمین اکسیژن مورد نیاز دارند. تشکیل بافت پارانشیمی )نرم طور طبیعی در شرایط غرقابی رشد می گیاهانی که به
شود.  ریشه در درخت حَرّا جزء این سازوکارهاست. به هر حال، اگر اکسیژن به هر علتی در محیط نباشد یا کم باشد، تخمیر انجام میگیاهان آبزی و شُش 

 شود.  بنابراین، در صورتی که این گیاهان بتوانند اکسیژن کافی را برای خود تأمین کنند، تخمیر انجام نمی

 ها:رسی سایر گزینهبر  

تر انجام شود، زنجیرۀ انتقال  های آزاد، به ترکیبات پاداُکسنده وابسته هستند. در صورتی که چرخۀ کربس کمها برای مقابله با اثر سمی رادیکال ( میتوکندری ۱
 یابد.  کندری به ترکیبات پاداُکسنده کاهش می یابد و در نتیجه، نیاز میتوهای آزاد کاهش می کند و تولید رادیکال تر فعالیت میالکترون نیز کم 

ها خشک هستند و تقریباً آبی ندارند و آب مورد نیاز این  کنند. این دانه های خشک و بدون آب مانند نخود و لوبیا، حشرات و الرو آنها رشدونمو می ( در دانه ۲
 شود.  ای در بخش درونی میتوکندری تأمین می جانوران از واکنش تشکیل آب در تنفس یاخته 

آسانی از هموگلوبین  شود و چون به مونواکسید است. کربن مونواکسید با اتصال به هموگلوبین، مانع از اتصال اکسیژن به آن می ( عامل گاز گرفتگی، گاز کربن  ۴
کند  ای هوازی اختالل ایجاد میدهد. این عملکرد مونواکسید کربن، در واقع در انجام تنفس یاختهشود، ظرفیت حمل اکسیژن در خون را کاهش می جدا نمی

 NADHیابد. در تخمیر الکتیکی،  های ماهیچۀ اسکلتی افزایش میهوازی بیشتر انجام شود. در نتیجه، تخمیر الکتیکی در یاختهشود که تنفس بیعث می و با
 یابد.  توسط پیرووات اکسایش می 

 و تداوم انجام فرایند قندکافت است.  NAD+هدف از انجام تخمیر، بازسازی  دام تستی: 

رود و از هوازی مییابد. در این حالت بدن به سمت تنفس بیها نرسد، ترشح اریتروپویتین از کلیه افزایش میی که اکسیژن کافی به بافت زمان   دام تستی: 
 کند.  های آلی مانند پیرووات برای دریافت الکترون استفاده میپذیرنده

تواند انجام ها تخمیر الکلی هم میدلیل تنفس هوازی و یا تنفس نوری نیست؛ چون در یاختهاکسید تولید شده در یک یاختۀ گیاهی به  هر کربن دی  دام تستی: 
  شود.اکسید تولید میشود و در این تخمیر مولکول کربن دی 

 ها!  شوند نه درون اندامکای سیتوپالسم انجام میهای تخمیر در مادۀ زمینه واکنش دام تستی: 

 
 ت است؟کدام عبارت، دربارۀ زرافه درس  -160

 ای وجود دارد. اسید دو رشته( در هر یک از ساختارهای دو غشایی آن، بیش از یک نوکلئیک۱
 خورده است.(ی حلقوی، به سمت غشای خارجی چینDNAهای دارای دِنا ) ( غشای درونی اندامک۲
 شود.  م انجام میای سیتوپالستواند در مادۀ زمینهمرحلۀ اول آن، نمی ای برخالفمرحلۀ دوم تنفس یاخته( ۳
 شود.  شدن یون اکسید و یون هیدروژن در فضای بین دو غشای میتوکندری، سبب تشکیل مولکول آب می( ترکیب۴

 ـ متوسط ـ عبارت ـ متن ـ مفهومی ـ نکات شکل(   ۱۲۰۵)  ۱پاسخ: گزینه  

 های فتوسنتزکننده( ت ساختارهای دو غشایی یاختۀ یوکاریوتی = هسته و میتوکندری + پالست )فقط در یوکاریو  

 های فتوسنتزکننده( (ی حلقوی = میتوکندری + پالست )فقط در یوکاریوت DNAاندامک دارای ِدنا ) 

 ای = گلیکولیز مرحلۀ اول تنفس یاخته  

 )در تخمیر(  NADHای = اکسایش پیرووات )تنفس هوازی( + اکسایش مرحلۀ دوم تنفس یاخته  
یاخته دارد. در بخش درونیهای  در هستۀ  دِنای خطی وجود  مولکول  چند    میتوکندری  یوکاریوتی، چندین  هم 

  به شکل مقابل دقت کنید:مولکول دِنای حلقوی وجود دارد.  

 ها:بررسی سایر گزینه 

 خورده است.  میتوکندری چین داخلی  ( غشای درونی میتوکندری به سمت بخش  ۲
ای  است که در مادۀ زمینه  NAD+ای مربوط به تخمیر و بازسازی  هوازی، مرحلۀ دوم تنفس یاخته ( در تنفس بی۳

 شود.  سیتوپالسم انجام می 

 ها  ای در یوکاریوت تنفس یاخته  دام تستی: 
 ای هوازی = گلیکولیز ـ مرحلۀ اول تنفس یاخته ۱
 هوازی = گلیکولیز ای بی ـ مرحلۀ اول تنفس یاخته ۲
 های زنجیرۀ انتقال الکترون( شوند )اکسایش پیرووات+ چرخۀ کربس+ واکنش هایی که در میتوکندری انجام می ای هوازی = واکنش ـ مرحلۀ دوم تنفس یاخته ۳
 هوازی = تخمیر  ای بیـ مرحلۀ دوم تنفس یاخته ۴

  شود.  )نه فضای بین دو غشا( تشکیل میدرونی  شود و مولکول آب در بخش  میتوکندری انجام میدرونی  ( ترکیب یون اکسید و یون هیدروژن در بخش  ۴
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 دوازدهم  ۵قیدنامه: فصل  

 مولکول پرانرژی ATPای و تنفس یاخته 
 شود. خورند، تأمین میاز غذایی که می  یکسانیجانوران به شیوۀ  انواعانرژی موردنیاز  •

 ATPشدن های ساخته روش
 تواند بدون انرژی زنده بماند، رشد و فعالیت کند. جانداری نمی  هیچ •
 وابسته است.   ATPهای جانداران مانند رشد و نمو و تولیدمثل به در اختیار داشتن یک از ویژگی  هر حفظ  •

 گلیکولیز )قندکافت( 
 ای، گلیکولیز )قندکافت( و به معنی تجزیۀ گلوکز است. مرحلۀ تنفس یاخته  اولین •
 شود.باره( انجام می صورت یک )نه به  ایمرحلهصورت تجزیۀ گلوکز در گلیکولیز به  •

 میتوکندری )راکیزه( مقصد پیرووات و اکسایش پیرووات 
 ای وجود دارد.  های موردنیاز در تنفس یاخته ( پروتئین همۀ)نه  انواعی از دن  شبرای ساخته  موردنیاز های )راکیزه(، ژن  میتوکندری(ی DNAدر ِدنا ) •
   ۀ وسیلها بهها وابسته است، در هسته قرار دارد و این پروتئین ای به آن هایی که میتوکندری برای انجام نقش خود در تنفس یاخته ( پروتئینهمۀ)نه    بعضی از ژن   •

 شوند. های سیتوپالسمی ساخته می ریبوزوم 

 چرخۀ کربس 
 شود. آن در چرخۀ کربس انجام می  بخش دیگر تجزیۀ گلوکز در گلیکولیز )قندکافت( و اکسایش پیرووات و  بخشی از  •
 شوند.  تشکیل می   خههای متفاوتی از چر محل در  ATPو  NADH ،2FADHهای های چرخۀ کربس، مولکولکربنی در واکنش از اکسایش هر مولکول شش  •

 زنجیرۀ انتقال الکترون 
 ها روی پروتون راه پیش  تنهاهای موجود در فضای بین دو غشای میتوکندری بر اساس شیب غلظت، تمایل دارند که به سمت بخش داخلی برگردند، اما الکترون  •

 ساز است. ATP)نه یک( پروتئینی به نام آنزیم   ایمجموعه برای برگشتن به این بخش، 

 ای تنظیم تنفس یاخته 
شرایط در یاختۀ یوکاریوت،   بهترین گلوکز در    کاملتولیدشده در ازای تجزیۀ    ATPدهند که مقدار  نشان می   شرایط بهینۀ آزمایشگاهیهای واقعی در  گیریاندازه  •

 است.   ATPمولکول  ۳۰ حداکثر 
 کنند.  )نه همیشه( از گلوکز و ذخیرۀ قندی کبد برای تأمین انرژی استفاده می  معمول طور به های بدن ما یاخته  •
 )نه اصاًل( آبی ندارند و آب مورد تقریباً ها خشک هستند و کنند. این دانه های خشک و بدون آب مانند نخود و لوبیا، حشرات و الرو آنها رشد و نمو میدر دانه  •

 ولید آب در زنجیرۀ انتقال الکترون است.  نیاز این جانوران حاصل فرایند ت

 تخمیر 
 صورت مستقل از اکسیژن انجام شود.  تواند به تجزیۀ گلوکز و تأمین انرژی می  •
 دهد. های تأمین انرژی در شرایط کمبود یا نبود اکسیژن است که در انواعی از )نه همۀ( جانداران رخ می تخمیر از روش •
شوند؛ اما  دهد، سبب فساد غذا می شدن شیر رخ می ها، مانند آنچه در ترش باکتری بعضی از  دهند.  ها تخمیر الکتیکی را انجام می )نه همۀ( باکتری   انواعی از  •

 روند. کار میهای غذایی به آنها در تولید فراورده عی از انوا
 تخمیر الکلی و الکتیکی در گیاهان وجود دارد.   هر دو نوع •

 های آزاد رادیکال 
 آیند.  صورت رادیکال آزاد در می شوند، بلکه به ها وارد واکنش تشکیل آب نمی اکسیژن  درصدی از آید که پیش می  گاه •
 شوند. و مرگ می  های تنفس هوازی، سبب توقف تنفس یاخته از واکنش  تعدادییا  یکمواد سمی فراوانی وجود دارند که با مهار  •
 شوند. را مهار و در نتیجه، باعث توقف زنجیرۀ انتقال الکترون می  2Oبه  هامربوط به انتقال الکترون  نهاییسیانید و کربن مونواکسید، واکنش  •
شود، ظرفیت حمل اکسیژن در خون را  از هموگلوبین جدا نمی  به آسانی شود و چون کربن مونواکسید با اتصال به هموگلوبین، مانع از اتصال اکسیژن به آن می  •

 دهد.  کاهش می
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برابر انرژی پتانسیل است، تندی آن چند متر بر   3ای که انرژی جنبشی نوسانگر باشد. در لحظه می s−110و بسامد آن   cm4ی حرکت نوسانگری دامنه 
 ثانیه است؟ 

1  )/ 0 8 2  )/ 0 4 3  )/ 0 4 3  4  )/ 0 8 3 

 

 3پاسخ: گزینه  

-کند، تندی آن پیوسته در حال تغییر است و به همین دلیل انرژی جنبشی آن نیز تغییر میمی نوسان ،خط نوساننوسانگر: هنگامی که نوسانگر بر روی پارهانرژی 
 کند.  ر نیز در حین نوسان تغییر میماند و بنابراین انرژی پتانسیل نوسانگپوشی از اتالف انرژی در اثر مقاومت هوا و اصطکاک، انرژی مکانیکی ثابت میکند. با چشم
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خط صفر است خط صفر است و هنگام عبور از مبدأ بیشینه، پس، انرژی جنبشی نوسانگر در ابتدا و انتهای پارهبا توجه به اینکه تندی نوسانگر در ابتدا و انتهای پاره

 و در مبدأ نوسان بیشترین مقدار را دارد. 

max max(k mv )= 21
2

 

یابد و با افزایش با توجه به پایستگی انرژی مکانیکی، انرژی مکانیکی در حین حرکت ثابت است و بنابراین با کاهش انرژی جنبشی انرژی پتانسیل افزایش می 
 بد. پس در مبدأ، انرژی پتانسیل صفر است. یاانرژی جنبشی، انرژی پتانسیل کاهش می

max maxE k E K = +   هنگام عبور از مبدأ  0=

maxE mv= 21
2

 

mmvطبق متن کتاب  kA E kA=  =2 2 21 1 1
2 2 2

     

mبیشینه تندی نوسانگر   mk m v A v A=  → = → =  →2 2 2 2 
 های مربوط به انرژی نوسانگر فقط از روابط زیر استفاده خواهیم کرد. در سؤال

max m

E k U

E kA

k mv

= +

=

=

2

2

1
2

1
2

 

 

 نکته:  
 خط نوسان چون تندی صفر است، انرژی جنبشی برابر صفر بوده و انرژی پتانسیل بیشترین مقدار را دارد.  در ابتدا و انتهای پاره

max maxE U E U = +   خط ی پارهابتدا و انتها 0=

maxEو از آنجا که قباًل هم نتیجه گرفتیم   k= انرژی جنبشی نوسانگر با بیشینه انرژی پتانسیل آن برابر است.  پس بیشینه 

max maxE K U= = 

 (1 مثال 

کنیم. وقتی که تن ی جسم  به  مت را ت کشی ه و ره   ی    cm5  ۀ در شکل  ق بل جسم  تصل به فنر را روی  طح ب و  اصطک ک به ا  از 
m

s
ا ت ا رژی پت  سیل    3

 ش د؟  آ  چن  ژول  ی

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  7 7 7 دوازدهم  نوسان  حرکت شناسی  فصل اول دوازدهم متوسط   
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N
k

m
= 200 m gr= 20

 
 پ  خ تشریحی  ث ل:  

Eی  ابت ا ا رژی  ک  یکی را از رابطه kA= 21
2

 آوریم:   ی به د ت 

E ( ) J−=   =  = 2 2
4

1 5 25
200 100 25 10

2 100 10
 

 کنیم: و بع  ا رژی جن شی را  ح   ه  ی

k mv J− −= =    = 2 2 21 1
2 10 9 9 10

2 2
 

Eی  و ب  ت جه به رابطه k u=  کنیم: ا رژی پت  سیل را  ح   ه  ی +

U E k J− − −= − =  −  = 2 2 225 10 9 10 16 10 

u k E k u k k k= → = + → + =
1 1 4
3 3 3

kی     u= 3 

m m

m m

m

k mV

mV ( mV ) V V

E k mV

m
V A A( f ) ( ) /

s

m
V /

s

−

=

 = → =

= =

=  =  =   = 

= 

2

2 2

2

2

1
1 4 1 32

1 2 3 2 2
2

2 4 10 2 10 0 8

0 4 3

 

 

tی  از لحظه  Mی دهد. سرعت متوسط ذرهنشان می t=0ی  شکل مقابل نقش یک موج را در لحظه   s=1
1
600

tتا    s=2
1
240

cmچند   

s
 است؟ 

1 )1600 - 
2 )800 -   
3 )1600 +   
4 )800 +   
 
 
 
 
 
 
 
 

 1پاسخ: گزینه  

 
 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  9 9 9 دوازدهم  موج حرکت شناسی  فصل اول دوازدهم سخت  
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y)نقش موج، تصویری از موج رونده است در یک لحظه از زمان. اگر نقش موج را بر روی دستگاه مختصات  x)− توانیم اطالعات بسیار مهمی قرار دهیم، می

)موج ی متوالی بر روی نقش موج برابر طولی دو قله یا دو درهآوریم )فاصله  به دست حرکت جسم  بارۀدر  )   ).است 

y(cm)

x(cm)



0



 
 

 :(2 مثال 

 (  1398آوری . )خ رج از کش ر  به د ت  ج را  قش یک   ج  ط بق شکل ا ت، دا نه و ط ل

y(cm)

x(cm)

v

0

2

5

 
Aپ  خ: دا نه بیشترین ف صله از       ک   ا ت و ب  ت جه به شکل،   cm=  ب ش .   ی 2

و ب  ت جه به شکل  ق بل، هر یک از ف اصل ک چک برابر  


4
cmب ش  یعنی   ی  =5 . 

y(cm)

x(cm)

v

0

2

5


2



4

 

 ت ذرات محیط بر روی نقش موج: تعیین موقعی 

-کنیم و خطی فرضی عمود بر محور افقی در نظر میبرای اینکه تعیین کنیم یک ذره در لحظات بعدی چه حرکتی انجام خواهد داد. به جهت حرکت موج توجه می
 دهد. ی ذره را نشان میشود که رفتار گذشته و آیندهمی حرکت، نقش موج به دو قسمت تقسیمکند و با توجه به جهت گیریم که از آن نقطه عبور می

  Mی رد ش ه ا ت. ا    مت چپ بخشی از   ج ا ت که در آین ه از  قطه Mی ده  که ق الً از  قطه، قسمت را ت، بخشی از  قش   ج را  ش    ی ق بل ثالً در شکل 
 رکت درخ اه  آورد. ع  ر خ اه  کرد و آ  را به ح
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 توان تشخیص داد که ذره در حال حرکت به سمت باالست یا پایین! با نگاه کردن به بخش آینده می 

 در ح ل حرکت به  مت پ یین ا ت.  M ثالً در این شکل ذره به 

y(cm)

x(cm)

v

0

2

5

 مت را ت مت چپ

M

 
 آوریم.   ی  به د ت  ج را  ابت ا ط ل ب  ت جه به شکل  

 

                                          

cm / m

vT T T s


= → = =

 = → =   =

3 30 20 0 2
2

2 1
20

10 100

 

 

1بن براین دوره تن وب تم م ذرات  حیط  
100
 ث  یه ا ت.    

Aب  ت جه به  قش   ج   cm= xکه در  ک      Mی  و ذره  4 cm=  ب ش  در واقع در  صف دا نه ا ت.   ی  2

tی  در ح ل حرکت به  مت ب ال ا ت و در لحظه Mی ش یم ذرها ت  ت جه  ی Mی ی ب التر از  قطهم  ه کنا   ب  ت جه به اینکه بخش آی در واقع در  0=

Tخط به  ب ش . ذره برای ر ی   از  صف دا نه به ا ته ی پ رهخط  یح ل حرکت به  مت ا ته ی پ ره 
t =

6
 .    ت ز     ی ز دارد  

                                           

                                                                                 t s = =

1
1100

6 600
 

tپس در لحظه   s=1
1
600

xدر  ک       A= xاز      ب ش  و برای ر ی   ی  + A= xت    + Tبه   ت ز       0=
t =

4
  ی ز دارد.    

t t t  = → + = + = =
1 1 1 1000 1
400 600 400 240000 240

 

tی  یعنی در لحظه s=2
1
240

 در      قرار دارد.    

 آوریم.    به د تت ا یم  رعت  ت  ط را  و ح ال که  ک   اولیه و  ه یی  شخص ش ه  ی

av av
x xx cm cm

V V
t t t s

− − 
= = = = − = −  = −

− −
−

2 1

2 1

0 4 4 4 2400
1600

1 1 10 4 6
240 600 2400
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   ...اگر 
 خواست: اگر طراح شتاب متوسط را در این بازه می

xنوسانگر در مکان    t1ی  در لحظه A= Vاست و   + =1 maxV، در مبدأ و در حال حرکت به سمت پایین پس  t2ی  در لحظه  0 V=  و طبق تعریف شتاب متوسط:   2−

max

av

(V A ) ( )
V VV A /a

t t( )
T


=  − 

− −  − 
 = = = = = = − 

 =
−

2 1

2
4 8001 100 3200002 1 1 6 1

240 600 2400 400

 

 

است،   cm5برابر    مجاورش   جایی آن از وضعیت تعادل بیشینه است تا بیشترین جمع شدگیی جابهای که اندازهی بین نقطهدر یک موج طولی، فاصله 

mاگر این موج با تندی  

s
 در محیط منتشر شود، بسامد این موج چند هرتز است؟ 80

1 ) 200 2 )400 3 )800 4 )1600 
 

 2پاسخ: گزینه  

 به متن کتاب توجه کنید:  
بازشدگی به طور متناوب در طول شدگی و های جمعدر انتشار موج طولی در یک فنر بلنِد کشیده شده دیدیم که با انتشار موج، ناحیههای آن: موج و مشخصهطول

شدگی و بازشدگی را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهیم. در یک لحظه از  های جمعسازی کنیم الزم است ناحیهشوند. برای اینکه این موج را مدلفنر ظاهر می
  فاصلۀجایی هر جزء فنر از وضعیت تعادل برابر صفر است. در وسط هدهد، جاب ها رخ میترین بازشدگی حلقهشدگی یا بیشترین جمع هایی که بیشزمان، در مکان
توان برای فنِر شکل  جایی هر جزء فنر از وضعیت تعادل، بیشینه است. به این ترتیب میجابه ۀمجاوِر هم، انداز  ۀشدگی بیشینه و یک بازشدگی بیشینبین یک جمع

های موج عرضی را تعریف  توانیم همان مشخصه. با استفاده از چنین نموداری، برای یک موج طولی نیز میمکاِن شکل )ب( را رسم کرد –جایی هب )الف(، نمودار جا
بین دو تراکم )برای  فاصلۀموج برابر با متوالی است، در مورد امواج طولی، طول ۀدو قله یا دو در  فاصلۀکنیم؛ مثاًل در حالی که طول موج برای امواج عرضی برابر با 

 جایی از مکان تعادل است. جابه ۀموج طولی برابر با بیشین ۀساط )برای فنر، بازشدگی( متوالی است. همچنین دامنبشدگی( یا دو ان فنر، جمع
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  10 5 9 دوازدهم  موج حرکت شناسی  فصل اول دوازدهم ساده   

 

 

 



 

111 

13های تجربی | مرحله آزمون همه دروس | کنکوری فیزیک   

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

 
 

0

ج ب  یی

 ک  
A B

C

D

E

A

B

C

D

 
 ها هستند. ترین بازشدگی حلقهشدگی یا بیش ترین جمعبیش Eو  Dو  Cو  Bو  Aنقاط 

 ازشدگی بیشینه هستند. شدگی بیشینه و یک بوسط بین یک جمع Dو  Cو   Bو  Aنقاط 

ا ت که این ف صله برابر    cm5ی  ق ط ذکر ش ه در  ؤال برابر  یعنی ب  ت جه به شکل ف ق ف صله  

4
 ب ش .  ی  

cm cm

= → =5 20

4
 

m
v vT T

s
= → = → = 

2
80 80

10
 

T s , f Hz
T

= = =
1 1

400
400

 

 ... اگر 

انبساط متوالی در این صورت منظور از این فاصله همان  بیشینۀ و بیشینۀ تراکم ی بین یککرد، فاصلهاگر طراح سؤال بیان می


2
 بود.  می 

cm T T f Hz

= → = → =  → =  =

1 1
5 10 80 800

2 10 800
 

 

km لرزهزمینحاصل از یک    Sو    Pاختالف تندی امواج    
/

h
 41 08 نگار ثانیه پس از وقوع زلزله توسط لرزه  150و    100باشد. اگر این امواج به ترتیب  می  10

kmلرزه چند  تندی امواج عرضی حاصل از این زمین د، ثبت شده باشن

s
 است؟ 

1 )9 2 )6 3  )
3
2

 4 )3   

 2پاسخ: گزینه  

ای،  ها هستند. دو نوع از امواج لرزهلرزهای، زمین کنند. یکی از منشأهای مهم امواج لرزههای زمین عبور میهستند که از الیهای های مکانیکیای موجامواج لرزه 
 امواج عرضی هستند.   S، امواجی طولی و امواج Pهستند. امواج  S ۀو امواج ثانوی P ۀامواج اولی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  8 7 7 دوازدهم  موج حرکت شناسی  فصل اول دوازدهم متوسط   
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 ( بیشتر است.  Sتندی امواج عرضی )( از Pتندی امواج طولی ): نکته 

 )این مثال کتاب درسی بسیار مهم است.( : 3 مثال 

 ای، ا  اج اولیة ه  هستن . دو   ع از ا  اج لرزهلرزهای، ز ین کنن . یکی از  نشأه ی  هم ا  اج لرزهه ی ز ین ع  ر  یای هستن  که از الیهه ی  ک  یکیای   جا  اج لرزه 

 P     یة  و ا  اج ثS    هستن . ا  اجP  ا  اجی ط لی و ا  اج ،S  ه ی  ا  اج عرضی هستن .  عم الً تن ی   جP  در ح ود/ km/ s8 در ح ود    Sه ی  و تن ی   ج  0

/ km/ s4   Sدقیقه پیش از  خستین ا  اج    0/3؛  Pکن . فرض کنی   خستین ا  اج  لرزه را ث ت  ی ح صل از یک ز ین   Sو    Pه ی   گ ر   جا ت. یک د تگ ه لرزه   5
  گ ر رخ داده ا ت؟  ای از  حل لرزه در چه ف صله   ًیتقر  لرزهه  روی خط را تی حرکت کنن ، ز یندری فت ش   . اگر این   ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x  رابطة خست ب  ا تف ده از   پاسخ: v t =   ی بیم. اگر تن ی   ج   پیم د  هر یک از دو   ج را  ی   آ  ختیم، ز  1که در فصلS     را بv0  و تن ی   جP    را بpv 

 ش د:   ش   دهیم، اختالف ز    ر ی   این دو   ج چنین  ی 

p

p p

(v v ) xx x
t

v v v v

−  
 = − =

0

0 0
 

 آوریم.  را به د ت  ی xکه   آ    و از 

p

p

v v ( / km / s)( / km / s)
x t ( / s) / km

v v ( / km / s) ( / km / s)
 =  =  

− −

0 3

0

4 5 8 0
3 0 60 1 9 10

8 0 4 5
 

Pچ     sv v  :پس ، 

P s
m km

v v
s s

− =  =33 10 3  

/3 6

m

s
ت  یل  به 

→        P s
km

v v /
h

− =  41 08 10 

P S
x xP P P

P S P S
S S S

x v t
v v v v

x v t

 = =
⎯⎯⎯⎯⎯→  =  → =

 =

3
100 150

2
 

S

P S S S

P

km
v

km s
v v v v

kms
v

s

=

− = → − = 

=

6
3

3 3
2

9
 

 
ساده  –مکان    ۀمعادل  هماهنگ  نوسانگر  در  زمان  صورت    SIای  xبه  / cos( t)= 0 4 بازمی  20 در  نوسانگر  این  متوسط  تندی   ۀباشد. 

/ (s) t / (s) 0 025 0  برابر .................. متر بر ثانیه و نوع حرکت آن در این بازه ............... است.   075
 ابت ا تن ش   ه و  پس کن ش   ه   – 16( 2 ابت ا کن ش   ه و  پس تن ش   ه    – 16( 1
 ابت ا تن ش   ه و  پس کن ش   ه   – 32( 4 ابت ا کن ش   ه و  پس تن ش   ه   – 32( 3

 

 

 1گزینه پاسخ:   

 حرکت هماهنگ ساده 

 گویند. ( میSHMای مطابق شکل زیر، سینوسی باشد، حرکت را هماهنگ ساده )زمان یک نوسان دوره –اگر نمودار مکان 

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

شناسی حرکت متوسط  شناسی حرکت  10درجه از  7 8 8 دوازدهم  حرکت و نوسان   
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 توانیم موارد زیر را بررسی کنیم: رو با به نوسان درآوردن سامانه می مطابق شکل روبه

 
 ( است. mبر حسب متر ) SIدهیم و یکای آن در نشان می  Aآن را با عالمت نوسانگر از مرکز نوسان است و   فاصلۀدامنه نوسان: بیشترین  - 1
 نوسانگر در حال تعادل است.  ۀنقط( است. در این ☺خط نوسان ) وسط پاره نقطۀمرکز نوسان:  - 2
 ای از مرکز نوسان است. نوسانگر در هر لحظه فاصلۀمکان نوسانگر:  - 3
 دهد.  وی آن حرکت هماهنگ ساده انجام میکه نوسانگر ر   MNخط خط نوسان: پاره پاره - 4

 برابر دامنه است.  4: در حرکت هماهنگ ساده در یک چرخه )نوسان( مسافت پیموده شده،  1نکته  
 خط نوسان است.: در حرکت هماهنگ ساده، دامنه نوسان نصف طول پاره2نکته  

 زمان در حرکت هماهنگ ساده:  –معادله مکان   

 

 
 
 
 
 
 
 

 شود: ای نوسانگر است که به صورت زیر تعریف میبسامد زاویه :  نکته 

f
T


 =  =

2
2 

cos: ما در روند سؤاالت گاهی به معادله مثلثاتی به صورت نکته  t a ها  حل اول کمک گرفتن از معادلهراه  یک عدد ثابت است( برای یافتن  aرسیم )می  =
 دهیم.  می مثلثاتی و یافتن جواب عمومی معادله هست و بقیه تحلیل با توجه به شرایط سؤال انجام

 تندی متوسط:  

av

(m)m L
( ) S

(s)s t

→
 =

→
 

جری    تن وب در ص رتی که ز     طرح ش ه ب ش ، بهتر ا ت ز    را به دوره تقسیم  م یی     ودر  ؤاالت      ،   ج  
t

( )
T

. به ع  رت دیگر ز    را بر  

 حسب دوره بن یسی .  

t

T

t

T

T / (s)
T

t t/ T
t / (s) t

T / T

T
t / (s) t

= 
 = ⎯⎯⎯⎯→ =


 = ⎯⎯→ =  =  =



 = ⎯⎯→ =


1

2

20

1 1
1 1

2 2

2
0 1

0 025 1
0 025

0 1 4 4

3
0 075

4

 

ه ی احتم لی  تحرک را  ب ی  تغییر جهت  ابت اآوری  و برای این  نظ ر    د تبه  برای تعیین تن ی  ت  ط در یک ب زه، ب ی   س فت پیم ده ش ه در آ  ب زه را  

 آورد.    به د تدر آ  ب زه برر ی کرده و  
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T
t =1 4

T
t =2

3
4

A

t =0
O

 
 ج یی صفر ا ت. و ج به  A2  ۀدر ب زه   رد ظر این  ؤال، یک ب ر تغییر جهت داریم،  س فت طی ش ه به ا  از 

l A ( / ) m
S S S S

Tt s
( / )


=  =  =  =




2 2 0 4
16

1
0 1

2 2

 

 در   رد وضعیت برداره ی  رعت و شت ب و   ع حرکت در       هم اره داریم: 

a

O

v

a

v

a

v

a

v

کن ش   ه

کن ش   ه

تن ش   ه

تن ش   ه

 
و  یرو هم اره به طرف  رکز       ا ت. هرگ ه     ت جه داشته ب شی  که جهت بردار  رعت هم اره هم   جهت حرکت ا ت و در       جهت بردار شت ب

 ب شن  حرکت کن ش   ه ا ت.       همرداره ی  رعت و شت ب همس  ب شن  حرکت تن ش   ه و هرگ ه  ب

tزمانی   ۀدر باز ( 1تمرین   
1 1
30 12

   تندی متوسط، سرعت متوسط، شتاب متوسط و نوع و جهت حرکت را تعیین نمایید.   

 

نوسانگری در    xبه صورت    SIمعادلۀ حرکت هماهنگ ساده  / cos t


=0 04
4

sاست. در مدت     t / s 1 5 نیرو هم5 و  تکانه  بردار  ثانیه  جهت ، چند 

 یکدیگرند؟ 

1) 1   2 )5/1            3 )5/2        4 )2 

 

 3پاسخ: گزینه  

P                                    اند:  هم جهت بردار تکانه و بردار سرعت هم (1 نکته  mv= 

F                                     اند: جهت همبردار نیرو و بردار شتاب هم (2 نکته  ma= 
 جهت باشند حرکت تندشونده و اگر این دو بردار خالف جهت هم باشند، حرکت کندشونده است. اگر بردار سرعت و شتاب هم( 3 نکته 
 حرکت کندشونده است. در حال دور شدن از نقطۀ تعادل باشد، تعادل باشد حرکت تندشونده و اگر  قطۀهرگاه حرکت نوسانگر به سمت ن (4  نکته 

کن ش   ه

کن ش   ه

تن ش   ه

تن ش   ه

A− A+
0

 
/ت     s1ب زۀ ز   ی بین    در  جهت هم ب شن . پسجهت هم ب شن ، ب ی  بردار  رعت و شت ب  یز همدار  یرو هماگر بردار تک  ه و بر s5 ب ی  تحلیل کنیم در   5

 ه یی حرکت تن  ش   ه ا ت:چه قسمت

x1    t s
x / cos t x / cos

 
 

= 
= ⎯⎯⎯→ = ⎯⎯⎯⎯→1

01 4 2
1 1 10 04 0 04

4 4
  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  7 6 8 دوازدهم  نوسان    متوسط   
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x2             
/

t / s
x / cos t x / cos /

 
 

= 
= ⎯⎯⎯⎯→ =  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→2

5 5 3
5 5 4 2

2 2 20 04 0 04 5 5
4 4

  

 بن براین  سیر حرکت      گر در این ب زه به ص رت زیر ا ت:  

t s=1 1

t / s=2 5 5

0 

ای  ب  ت جه به بس    زاویه
 =

4
 آوریم.        را به د ت  ی  دورۀ  

T s
T

 
= = → =

2
8

4
 

t s=1 1

t / s=2 5 5 0
T

s= 4
2

T
s= 2

4

 
/ت    s4و    s2ت    s1ه ی ز   ی  در ب زه s5 /حرکت تن ش   ه ا ت پس در   م ع      گر    5 / s+ =1 1 5 2  دارای حرکت تن ش   ه ا ت.    5

 
ایستگاه ی  کند، بر حسب سرعت آن مطابق شکل زیر است. فاصلهمتر که در یک ایستگاه فضایی نوسان میسانتی  10نمودار مکان یک آونگ ساده به طول   

Nباشد؟ فضایی از سطح زمین چند برابر شعاع زمین می
(g )

kg
= 10 

1  )
7
3

 2  )
10
3

 

3  )
10
9

 4  )−
10

1
9

 

 
 
 
 
 
 

 

 1پاسخ: گزینه  

 آونگ ساده  

شود. اگر آونگ را کمی از خالت تعادل خارج کنیم آونگ شروع به  بسته شده تشکیل می Lکه به انتهای نخ بدون جرمی به طول   mآونگ ساده از یک جسم به جرم 
 آید: رو به دست می روبه  رابطۀتناوب آونگ ساده از  دورۀکند. نوسان می

                                 
L

T
g

= 2 

 

 

درجه  میزان
 سختی 

ترکیب با مفاهیم قابل   پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  8 7 8 دوازدهم  نوسان و گرانش  دینامیک گرانش  سخت  
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 ی تناوب به جرم و دامنه بستگی ندارد.  ی دورهنکته: با توجه به رابطه
 چرخه برابر است با:  nبگیریم، مدت زمان الزم برای   Tنکته: اگر مدت زمان یک چرخه را 

tها = زمان( )دوره تناوب × تعداد نوسان               nT = → 
 افتد. شود ساعت کندتر کار کند و عقب میتر شود، باعث می( آونگ طوالنی Tشود تا دورۀ نوسان )خیلی مهم: هر عاملی که باعث می نکته 

 (4 مثال 

به ازای هر  در کن ر هم        ی  Bو    Aدو آو گ   ده    ا ت؟    Bچن  برابر ط ل آو گ    Aده . ط ل آو گ        ا   م  ی  B  ،5، آو گ  A      آو گ    4کنن  و 

 خ رج(   – 91) را ری ت ربی 

1  )
3
9

                                2  )
4
5

                              3  )
25
16

                           4  )
8
9

 

 3پ  خ: گزینه 

 ی بیم:  را  ی Bبه   Aتن وب آو گ   دورۀ      ا   م داده ا ت ط ق در ن  ه گفته ش ه  س ت   B ،5      و آو گ   A ،4در   ت ز    یکس   آو گ 

A B

B A

T n

T n
= =

5
4

 
𝑡=ث بت 
→     

t
T

n
= 

  رابطةح ل ب  کمک 
L

T
g

= 2   :داریم 

A

B

L

L
=
25
16

 
 ت ا  2
→    A A A

B B B

T L L

T L L
=  =

5
4

 

 =2 ث بت  

g = ث بت  

→       
L

T
g

= 2 

 درسنامه:  

 وزن و نیروی گرانشی:  
 کند. )مطابق شکل زیر( برابر با نیروی گرانشی است که زمین بر جسم وارد میوزن یک جسم روی زمین  

 نمایش دهیم، وزن جسم روی سطح زمین از رابطۀ زیر   eRو شعاع زمین را با   eM، جرم زمین را با  mرم جسم را با جاگر 
 آید: به دست می 

      e

e

M m
W G

R
=

2
 

 

 توجه داشته باشید که به احتمال فراوان برخی از سؤاالت کنکور ترکیبی از چندین مبحث خواهد بود. 

 ب ش .   ی  5/1و بیشینه  رعت برابر    5/0ب  ت جه به  م دار، بیشینه  ک   برابر  

max

max

v / A
T

x / A

= =  
⎯⎯→=  =

= = 

1 5 2
3

30 5
 

h
h h h

l / /
T g /

g g g


=   =   =  =

2 0 1 1 0 1
2 2 0 9

3 9
   

       

 

 شت ب گرا ش در ایستگ ه فض یی 

 ب  ت جه به ق     گرا ش داریم:  

e

h e

(R h)g

g R

 +
⎯⎯→ =

2

2
  

e شت ب  گرا ش   طح  ز ین 

e

GM
g

R
=

2
                               

e شت ب  گرا ش  در ارتف ع  از  ℎ  طح  ز ین 
h

e

GM
g

(R h)
=

+ 2
}
 
 

 
 

 

h

g
g / e e e

e e e
ee e

(R h) (R h) R h
R R h h R

RR R( )

=
= + + +

⎯⎯⎯⎯→ =  =  =  = +  =

10 2 2
0 9

2 2
10 100 10 7

10 3 3
9 9 3 3
10

 

 کند؟  فنر در این سؤال قرار دهیم، تغییر شتاب گرانش چه تغییری در دوره دستگاه ایجاد می –اگر به جای آونگ، دستگاه وزنه 2) تمرین  
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 ؟نیست چند مورد از موارد زیر درست  

=cالف( امواج الکترومغناطیسی با سرعت 
 0 0

 شوند. ها منتشر میدر تمامی محیط 1

 اند.  بسامد و عمود بر هم تشکیل شدهب( امواج الکترومغناطیسی از دو میدان الکتریکی و مغناطیسی هم

 شوند.  ها منتشر میzها باشد، امواج الکترومغناطیسی در جهت محور yها و میدان الکتریکی در جهت محور xپ( اگر میدان مغناطیسی در جهت محور 

 موج است. بازشدگی مجاور آن برابر نصف طولبیشینۀ تراکم از  بیشینۀ یک فاصلۀامواج طولی در یک فنر،  در ت(

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 2پاسخ: گزینه  

cالف( ا  اج الکترو غن طیسی ب   رعت   =
 0 0

 ه ! بن براین )الف( صحیح  یست. ش     ه در تم  ی  حیطدر ه ا و خأل  نتشر  ی  1

 ب( این   رد صحیح ا ت.  

ه  خ اه  ب د؛ پس این   رد  zه  ب ش ، ا تش ر ا  اج در خالف جهت  ح ر  yدر جهت  ح ر    Eه  و  xدر جهت  ح ر    Bپ( ب  ت جه به ق     د ت را ت، اگر  

 ب ش .  صحیح  می
y

x

z                        ی

y

x

z                   

E

B
 جهت ا تش ر

 ده .  ا گشت شست، جهت ا تش ر را  ش    ی  آ گ هدر  ظر بگیری ،    Bبه   Eبسته ش   ا گشت   د ت را ت را از  

  زی ب  ا  اج عرضی در یک طن ب  م یی . به شکل زیر دقت کرده و  ا  اج ص تی در یک   یع ی  گ ز، بهتر ا ت ش یهت( در   رد ا  اج ط لی در یک فنر و  

 تم  ی جزئی ت آ  را برر ی  م یی . 
بیشترین جمع ش گی فنر 

تراکم 
بیشترین ب ز ش گی فنر  

ا  س ط )        ()           (

ج ب  یی صفر 
وضع تع دل

ج ب  یی بیشینه

y



2

)               (

x

   
 بن براین   رد )ت( صحیح ا ت.  

 پس   رد )الف( و )پ( صحیح  یستن .  

 شدگی، انرژی جنبشی و پتانسیل را بررسی نمایید. ترین جمعترین بازشدگی و بیشدر وسط بیشتمرین: 

 

 

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

متن کتاب  –موج   متوسط  10درجه از  10 0 10 دوازدهم  موج   
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xبه صورت   SIمکان نوسانگری در  –  معادلۀ سرعت  v+ =2 2400 160  کدام گزینه است؟  SIمکان نوسانگر در   –است. معادلۀ شتاب  1

1  )a / x+ =2 26 25 1 2  )a / x+ =2 26 25 0 

3  )a / x− =2 26 25 0 4  )a / x− =2 22 5 0 
 

 3پاسخ: گزینه  

 و در نقاط بازگشت سرعت صفر است.  Aتعادل سرعت نوسانگر بیشینه و برابر   نقطۀنکته: در  
 

A− A+0

v =0 v =0
mv A= 

 
 
 

|  رو است:  نکته: بزرگی شتاب نوسانگر بر حسب مکان به صورت روبه  a | | x |=2 

xب ی       گر در  ق ط ب زگشت ب ش  پس    ،قرار دهیم  را    0، ع د  vبه ج ی  ک      –اگر در  ع دلة  رعت    A=    :ا ت 
x A
v

x v A A A m

=
=

+ = ⎯⎯⎯→ = → = → =
02 2 2 2 1 1

400 160 1 400 1
400 20

 

x ک      –اگر در  ع دلة  رعت   v)قرار دهیم تن ی      گر بیشینه    0= A )=     .خ اه  ب د 

x
v A

x v A

=
= 

+ = ⎯⎯⎯⎯→  = → = →=

0
2 2 2 2 1 1 1 5

400 160 1
160 20 4 10 10

 

   یسیم: را  ی   ک    –ح ل  ع دلة شت ب  

| a | | x | a ( / ) x a / x a / x=  → = → = → − =2 2 2 2 2 2 2 22 5 6 25 6 25 0 

 
قرار دارد. هنگامی    kg4در حال نوسان است. درون جعبه جسمی به جرم   cm2به فنری آویزان بوده و با دامنۀ   kg6به جرم   ایرو جعبهدر شکل روبه  

شود،    نظراز حالت تعادل خود کشیده شده است، نیروی عمودی سطح وارد بر جسم چند نیوتون خواهد بود؟ )از ابعاد جعبه و جسم صرف  cm2که فنر  
m

g
s

=
2

10  ) 

1 )48  2 )32 3 )44  4 )39 

 

 

 

 

 1پاسخ: گزینه  

 

 

 

درجه  میزان
 سختی 

نیاز پیش  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با   
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  7 6 8 دوازدهم  نوسان    سخت  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

م فصل دوم دوازده سخت 10درجه از  7 6 8 دوازدهم  نوسان  فصل دوم دوازدهم    
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 درسنامه    
 دهد. شکل مقابل نیروهای وارد بر جسمی که از یک فنر درون آسانسور آویخته شده است را نشان می  (1
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( هنگامی که شتاب حرکت آسانسور به سمت باال است داریم: 2

net e
e

net

F F mg
F m(g a)

F ma

k L m(g a)

= −
 = +

=

  = +

 

 ( هنگامی که شتاب حرکت آسانسور به سمت پایین است داریم: 3

net e
e

net

F mg F
F m(g a)

F ma

k L m(g a)

= −
 = −

=

  = −

 

 
 شتاب به سمت باال             ( بنابراین به طور خالصه نیروی فنر برابر است با:                                                         4

eF m(g a)=  
 شتاب به سمت پایین                  

 اهمیت دارد و جهت حرکت آسانسور مهم نیست. ( دقت کنید که در محاسبۀ نیروی فنر، جهت شتاب آسانسور 5
 
 شود: فنر به صورت زیر محاسبه می  –تناوب و بسامد نوسانگر وزنه  دورۀ( 6

k
f

m
=



1
2

      
m

T
k

= 2       
k

m
 = 

|  رابطۀبزرگی شتاب نوسانگر از نکته:   a | | x |=2 آید.  به دست می 

 کنیم: از ح ل تع دل کشی ه ش ه را حس ب  ی  cm2ابت ا شت ب      گر را هنگ  ی که فنر  

k

m m
| a | x | a |

s

=

= ⎯⎯⎯⎯→ =  =2
2

1000 2
2

10 100
 

در این در این لحظه      گر ب  شت ب    درواقعب زگشت قرار داشته.     قطةکشی ه ش ه      گر در    cm2هنگ  ی که فنر  
m

s2
 کن : رو به ب ال شروع به حرکت  ی  2

kg4
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mg N= 40

m
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s
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ایم. اگر بیشینه تندی ذرات  سازهایی با ثابت فنر و دامنۀ یکسان در سطح آب موج ایجاد کردهاستفاده از نوسانرو در دو عمق کم با  های روبهدر شکل 
 باشد، کدام گزینه درست است؟  v2و  v2( به ترتیب 2و در شکل ) v1و   v1( به ترتیب  1محیط و تندی انتشار موج در شکل ) 

1  )v v1 2  ،v v 1 2 
2  )v v1 2  ،v v 1 2 
3  )v v1 2  ،v v 1 2 
4  )v v1 2  ،v v 1 2 
 
 
 
 
 
 
 

 2پاسخ: گزینه  

 ه بستگی و تندی انتشار موج به محیط بستگی دارد. منکته: تندی ذرات محیط به چش 

آ  به چشمه بستگی داشته و برابر    آی  که   ی  به د ت  A  رابطةبیشینه تن ی ذرات از  
k

m
( بیشینه ا ت پس  2  ز )ا ت و چ   جرم        

 1 vب ده و    2 v1  ش د.   ی  2

vدر عمق کم تن ی ا تش ر   ج ب  عمق رابطه دارد و هر چه عمق کمتر ب ش ، تن ی ا تش ر  یز کمتر ا ت پس   v 1  ش د.   ی  2

 

روبه   الکتریکی  شکل  میدان  نمودار  می  –رو،  نشان  لحظه  یک  در  را  الکترومغناطیسی  موج  یک  است؟ مکان  هرتز  چند  موج  این  بسامد  دهد. 
m

(c )
s

=  83 10 

1  )/  116 25 10 

2  )/  126 25 10 

3  )/  136 25 10 

4  )/  146 25 10 
 
 

 4پاسخ: گزینه  

 توانیم تندی انتشار را محاسبه کنیم.  موج و بسامد آن می ( تندی انتشار موج به محیط انتشار آن بستگی دارد. با دانستن طول1

v f=  
v

f
 =  

maxvاین تندی برابر   ۀکند. بیشین( تندی ارتعاش ذرات محیط متغیر است و مانند تندی حرکت یک نوسانگر ساده رفتار می2 A =   .است 

maxv A Af = = 2  

 برابر است با: تندی نوسان ذرات محیط  ۀ( بنابراین نسبت تندی انتشار موج به بیشین 3

max

v f

v Af A

 
= =

  2 2
 

 ایم. که تندی ارتعاش و انتشار را اشتباه نگیرید از پریم استفاده کردهدقت کنید برای آن

 

 

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  7 6 8 دوازدهم  موج   متوسط   

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  7 6 8 دوازدهم  موج   متوسط   

 

 

kg4

kg10

cm3

cm2

k

k

 

 ( 1)شکل 

 ( 2)شکل 



 

121 

13های تجربی | مرحله آزمون همه دروس | کنکوری فیزیک   

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

 
 

 (5 مثال 

 ا ت. تن ی ا تش ر   ج در  حیط و بیشینة تن ی ارتع ش ذرات  حیط را  ح   ه کنی .  cm50  جی برابر  دارای ط ل cm5و دا نة   Hz200  جی ب  بس     

 گ م اول:  ح   ة تن ی ا تش ر  

m
v f /

s
=  =  =0 5 200 100 

 گ م دوم:  ح   ة بیشینة تن ی ارتع ش 

max
m

v A / f /
s

 = =   =   = 0 05 2 0 05 2 200 20 

 اند.  بسامد و عمود بر هملکتریکی و یک میدان مغناطیسی متغیر با زمان است که این دو میدان همگام، همدارای یک میدان ا یموج الکترومغناطیس
E

B

x


2



4
3
4

 
 آوریم:    ج را ب  ت  یب  ت جه به شکل ط ل 

600

E

x(nm)

 

nm nm m− 
+ = → = → = =  95

600 600 480 480 10
4 4

 

  رابطةح ل ب  ا تف ده از  
v

f
  کنیم: بس    را حس ب  ی  =

f / / Hz
f

− 
 =  = = =  = 

8 17 16
9 16 143 10 10 10

480 10 0 0625 10 6 25 10
160 16

 

 

mدهد. اگر بیشینه سرعت نوسان ذرات طناب  گرم است، نشان می  100شکل زیر نقش یک موج عرضی را در طنابی که جرم هر متر آن   
( )

s
2   ،باشد

 نیروی کشش طناب چند نیوتون خواهد بود؟ 
1 )20 
2 )40 
3 )200 
4 )400 
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 2پاسخ: گزینه  

 تندی انتشار موج عرضی در یک تار یا فنر 

 آید: زیر به دست می  ۀاگر یک موج عرضی در یک تار یا ریسمان در حال انتشار باشد، تندی انتشار موج از رابط 

(N)
m F

( ) V kg
s ( )

m

→

 =
 →

 

 ب  ت جه به  ف هیم   ج و  قش   ج به شکل زیر ت جه  م یی :  

y

x



12


6

A

A

2 M

N

? ?

A−
3
2

A−



4


4

 
 تعیین  م یی .    ا   را بر حسب  (  شخص ش ه?ه یی که ب  عال ت )ب زه

ه یی از ق یل   طرح ش   ف صلهال ته در  ظ م ج ی  احتم ل 

6
 ،

12
و  

8
ر ه و کت ب در ی فقط ف اصل ر      ن  ضعیف به  ظر  ی 

4
ی   ض رب آ  را   

 گیری ح اکثری، فراگیری ح اکثری داشته ب شی .  کنم برای  تی هت صیه  ی  1400و    1399  رد برر ی قرار داده ا ت، ا   ب  ت جه به   بقه  ؤاالت کنک ر  

cm                                                                                                   ب  ت جه به شکل:  

=  =

3
30 40

4
 

  Aه آ    رعت       ذرات طن ب را ب   رعت ا تش ر   ج اشت  ه  گیری .  رعت       ذرات طن ب ک  الً  رب ط به       ب ده و  تغیر ا ت و بیشین

F  رابطةاز    ، ث بت ا ت و در   رد ا تش ر ا  اج عرضی در یک طن ب عینب ش  در ح لی که  رعت ا تش ر   ج در یک  حیط   ی
v =


 آی .    ی  به د ت  

 بیشینه تن ی                                                                                                                                                                 

 

max
rad

v A ( ) ( )
s

A cm / m T (s)
T


=  =   = = 


 = = =  =



2
2 2 100

100
2 1

2 0 02
50

 

 تن ی ا تش ر   ج                                                                                                                                                 

m
vT / v v

s
 =  =   =

1
0 4 20

50
 

F F
v ( ) F / F N

/
=  =  =  → =



220 400 0 1 40
0 1

 

این دو نقطه  فاصلۀکشد تا موج  میطول  آورده و تعیین نمایید چند ثانیه   به دست را    Nو    Mنقاط   فاصلۀدر نقش موج رسم شده در پاسخ تشریحی،    : تمرین   
 را بپیماید؟ 

 

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  7 6 8 دوازدهم  موج نوسان  نوسان  6  
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دهد. موج انرژی را در خالف ای معین و دور از چشمه، در یک لحظه نشان میشکل زیر میدان الکتریکی یک موج الکترومغناطیسی سینوسی را در نقطه 
 کند. جهت میدان مغناطیسی موج در این نقطه و این لحظه مطابق کدام گزینه است؟ منتقل می xجهت محور 

1  )y−  
2  )y+ 
3  )x− 
4  )x+ 
 
 
 
 

 1پاسخ: گزینه  

 
 توان مطابق شکل مقابل از قاعدۀ دست راست تعیین کرد.جهت انتشار امواج الکترومغناطیسی را می 

 
 

 قاعدۀ دست راست  برای یافتن جهت انتشار موج الکترومغناطیسی                               
 
 
 
 

کنیم. چه ر ا گشت د ت را ت را ط ری در جهت  ی ا  الکتریکی قرار  غن طیسی، از ق ع ۀ د ت را ت ا تف ده  ی برای تعیین جهت ا تش ر   ج الکترو 

 ده .الکترو غن طیسی را  ش    ی     جدهیم که  ی ا   غن طیسی از کف د ت خ رج ش د. در این ح لت، ا گشت شست، جهت ا تش ر   ی

قرار دهی ، ب ی   ی ا   غن طیسی    zو چه ر ا گشت د ت را ت را در خالف جهت  ح ر    xخالف جهت  ح ر  در این تست، اگر ا گشت شست د ت را ت را در  

 ب ش  ت  از کف د ت را ت خ رج ش د.   yدر خالف جهت  ح ر  

 
 های زیر درست هستند؟  چه تعداد از عبارت 

 بینی شد. ماکسول پیشالف( ایجاد میدان الکتریکی به دلیل تغییر میدان مغناطیسی، توسط 

این حاکی از سرشت غیریکسان امواج رادیویی و نورمرئی  وکنند ب( هرتز نشان داد که امواج رادیویی با همان تندی نور مرئی در آزمایشگاه حرکت می

 است.

عمود بوده و به صورت خطی تغییر   های الکتریکی و مغناطیسی با بسامد و طول موج یکسان، همواره  بر هم پ( در امواج الکترومغناطیسی، میدان

 کنند. می

 های الکتریکی و مغناطیسی است. زمان میدانت( تولید و انتشار امواج الکترومغناطیسی الزاماً ناشی از تغییرات هم

 آورد. ث( میدان مغناطیسی را بارهای الکتریکی و تغییر میدان الکتریکی به وجود می

 (  ه  4 ( دو3 ( یک 2 ( هیچ  1

 2پاسخ: گزینه  

 امواج الکترومغناطیسی:   

ها  کند. اگر بارهای الکتریکی ساکن باشند، میدان الکتریکی حاصل از آن کند و جریان الکتریکی، میدان مغناطیسی تولید می بار الکتریکی، میدان الکتریکی ایجاد می 
شود. امواج الکترومغناطیسی از غییر می کند. به همین ترتیب اگر جریان الکتریکی ثابت باشد، میدان مغناطیسی حاصل از آن ثابت و بدون تبا زمان تغییر نمی 

کند آیند. یعنی هر تغییری در میدان الکتریکی در هر نقطه از فضا، میدان مغناطیسی متغیری ایجاد می های الکتریکی و مغناطیسی به وجود می رابطۀ متقابل میدان 
های الکتریکی و  های میدان ها سبب انتقال نوسانین رابطۀ متقابل میدان آورد. او این میدان مغناطیسی متغیر، خود میدان الکتریکی متغیری به وجود می 

شود. ایجاد میدان الکتریکی به علت تغییر میدان مغناطیسی همان القای مغناطیسی از یک نقطۀ فضا به نقاط دیگر و یا همان انتشار موج الکترومغناطیسی می 
با آن آشنا شدید. پدیدۀ معکوس این اثر، یعنی   2میالدی توسط مایکل فاراده به طور تجربی کشف شده و در کتاب فیزیک  1383است که در سال  یسیالکترومغناط 

بینی شد. ماکسول از این  میالدی پیش  1865انگلیسی، در سال  کدانیزیفتولید میدان مغناطیسی بر اثر تغییر میدان الکتریکی بعدها توسط جیمز کالرک ماکسول، 

 

درجه  میزان
 سختی 

ترکیب با مفاهیم قابل   پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  6 0 6 دوازدهم  امواج الکترومغناطیسی   متوسط   

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  8 1 9 دوازدهم  امواج مغناطیسی   متوسط   
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های الکتریکی و مغناطیسی )اصطالحًا میدان الکترومغناطیسی( باشد. زمان میدان نتیجه گرفت که امواج الکترومغناطیسی باید لزومًا ناشی از تغییرات همپدیده 
 دهد.ای دور از چشمۀ تولید موج نشان می مان و در نقطه ز ای از شکل زیر، یک موج الکترومغناطیسی سینوسی را در لحظه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 است.  x( و انتشار موج در جهت x( و میدان مغناطیسی در امتداد افقی )yای از موجی الکترومغناطیسی که میدان الکتریکی در امتداد قائم )یک تصویر لحظه 
 چند مشخصۀ بارز چنین موجی به قرار زیر است: 

 است.  Bهمواره عمود بر میدان مغناطیسی  Eمیدان الکتریکی   - 1

 ت موج عمودند و در نتیجه موج الکترومغناطیسی، یک موج عرضی است. همواره بر جهت حرک Bو  Eهای الکتریکی و مغناطیسی  میدان  - 2
 کنند. ها با بسامد یکسان و همگام با یکدیگر تغییر می میدان  - 3

cماکسول با یک تحلیل ریاضی نشان داد که تندی انتشار امواج الکترومغناطیسی در خأل از رابطۀ  =
 0 0

1
تراوایی مغناطیسی  0ن  آید، که در آ به دست می  

T.mخأل و برابر   / A− 74 /ضریب گذردهی الکتریکی خأل و برابر   0و   10 C / N.m− 13 2 28 85 mبا استفاده از این رابطه   cاست. مقدار  10 / s 83 10 
م.( به روش تجربی به دست آمده بود. این   1819ـ  1896د لوئیس فیزو )ندان فرانسوی آرماتر توسط فیزیک شود که همان تندی انتشار نور در خأل است که پیش می 

 داد نور، یک موج الکترومغناطیسی است.ای بسیار مهم بود، زیرا نشان می نتیجه 
نظریۀ    دیتائهای مشهوری در های الکتریکی ُپر بسامدی، آزمایش میالدی با ایجاد نوسان  1888هاینریش هرتز در سال  تجربی داشت. دیتائنظریۀ ماکسول نیاز به  

کنند و این حاکی از سرشت یکسان امواج رادیویی و نور در آزمایشگاه حرکت می ینور مرئ ماکسول انجام داد. هرتز نشان داد که امواج رادیویی نیز با همان تندی 
 بود.  مرئی

 ها: بررسی گزینه  

 ب  ت جه به در ن  ة ب ال   ب(   در ت  ب  ت جه به در ن  ة ب ال  الف(   در ت 

 ب  ت جه به در ن  ة ب ال  ت( در ت  ب  ت جه به در ن  ة ب ال   پ(   در ت 

 آورد. زیرا  ی ا   غن طیسی را ب ره ی الکتریکی  تحرک و تغییر  ی ا  الکتریکی به وج د  ی   ث(   در ت 
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 کدام گزینه صحیح است؟   

/ تری برابر   یلی   رج کش گیری خط( دقت ا  ازه1 mm0  ا ت.  1
 ش   . گیری، ع ده یی که اختالف زی دی ب  بقیه دار   در  ظر گرفته  می( هنگ م تعیین  ی  گین ع ده ی ح صل از ا  ازه2
   ارد. تأثیریگیری ( زاویة دی    ظر در دقت ا  ازه3
 گیری را به صفر ر    .   ازهت ا  خط ی ا گیری،  ی( ب  ا تخ ب و  یل دقیق و روش صحیح ا  ازه4

 2پاسخ: گزینه  

زه
دا

 ان
ت

دق
بر 

ثر 
مؤ

ل 
ام

عو
ی 

یر
گ

 

 دقت وسیلۀ 
 گیری اندازه 

 ابزارهای مدرج 
 ای( )عقربه

 ها است. بندی آندقت این ابزارها برابر کمینۀ درجه 

 رو: کش روبهبرای مثال در خط

 mm1  :گیریدقت اندازه

 

 ابزارهای دیجیتالی 
 )رقمی( 

  دهد. ابزار نشان می دقت این ابزارها برابر یک واحد از آخرین رقمی است که 

 رو: برای مثال در دماسنج روبه

/گیری:  دقت اندازه C0 1 

 

 

 مهارت شخص آزمایشگر 

 گیری شود. تواند باعث افزایش دقت یک اندازهمهارت شخص آزمایشگر می

 ها، قرار گرفتن ناظر در جایگاه مناسب است. یکی از این مهارت

ـ ، سط Aص  ـ شکل مقابل شخ برای مثال در    ح آب ـ

 ح ــسط ، Cاستوانه را باالتر از مقدار واقعی و شخص

 بیند ولیتر از مقدار واقعی می آب استوانه را پایین

 ح آب است، ـ داد سط ـــ که خط دید آن در امت   Bشخص  

 تری از سطح آب داشته باشد. تواند دید دقیق می

 گیری تعداد دفعات اندازه

اندازهبرای کاهش   به دست خطا، هر  را  تکرار کرده و میانگین عددها  بار  را چندین  گیری 
 آورند. می

 آیند. گیری، اعدادی که خیلی متفاوت با بقیه هستند به حساب نمیدر میانگین

 ها:بررسی گزینه  

ا  ازه ،  ی   رج  گیریا  ازه   ةا ت. کمترین ع دی که یک و یل  mm1 تری،   یلی  رج  کش  (: دقت خط1گزینه ) گیری  م ی  را دقت آ  و یله ت ا   

 گ ین .  ی

 ب ش . (: ب  ت جه به ت ضیح ت  تن کت ب در ی صحیح  ی2گزینه )

 ا ت.    ؤثرگیری  (:  حل و زاویه دی    ظر در دقت ا  ازه 3گزینه )

 ر  .گیری را به ح اقل ر     ولی به صفر  میت ا  خط ی ا  ازه گیری،  یش صحیح ا  ازه (: ب  ا تخ ب و  یل دقیق و رو4گزینه )

 
 
 

 

درجه  میزان
 سختی 

تست الزمپیش نیاز  مفاهیم قابل ترکیب با   پیش نیاز  
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

گیری فیزیک و اندازه   ساده  10درجه از  5 1 6 دهم    
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vدر رابطۀ فیزیکی   h = +2  اگر ،v تندی جسم و ،h ارتفاع را نشان دهد ، یکای کمیت ،



 کدام است؟  SIبرحسب یکاهای اصلی   

1  )
m

s2
 2  )

kg

m.s2
 3  )

m
( )

s

 ( یک    ارد.4 2

 1پاسخ: گزینه  

 کاهای یسازگار 

 یهات یکم  نیارتباط ب  انیب یبرا نی. همچنمیدهی منشان  mو جرم را با  aمثال اندازه شتاب را با  ی. برامیدهی منشان  یرا با نماد مشخص  یک یزیف ت یهر کم
. هنگام د یاست که در علوم سال نهم با آن آشنا شد  ma  = F   وتون،یقانون دوم ن  ،یک یزیف یهارابطه  نیاز ا  یک ی. میکنیم استفاده  هامعادله از روابط و  ،یک یزیف

بر حسب   ،حاصل دو طرف رابطه می. اگر بخواه میدر دو طرف رابطه توجه کن کاهای  یبه سازگار دیدر آن، با ت یهر کم ۀ انداز  یگذاریرابطه و جا نیاستفاده از ا
 . میکن  ل یتبد  SI یکاهای به  ز یداده شده را ن  یهات یکم  یکای دی شود با انیب SI یکاهای

 اصلی هستند( بیان نمود.  یهات یکمبه کمک روابط فیزیکی مربوط به آن به دست آورد و بر حسب یکاهای اصلی )که مربوط به    توانیمیکاِی هر کمیت فرعی را   
 .میدهی مبرای انجام این کار ،مراحِل زیر را انجام  

 . میسینوی م را  کندی مدیگر مربوط  یهات یکمفرمولی که کمیت مورد نظر را به   -1     
 .میکنی ممورد نظر را در یک سمت تساوی قرار داده و بقیه را به سمت دیگر تساوی منتقل   نماد کمیت  -2     
  .میکنی م را جایگذاری  هاآن معلوم، یکای مربوط به  یها ت یکمدر این مرحله ، به جای   -3     

 (6مثال  
 ک ام ا ت؟   SIیک ی تن یِ  ت  ط در 

avکه تن یِ  ت  ط برابر ب   س فتِ طی ش ه در یک ی ز    ا ت و فر  ل  رب ط به آ  به ص رت   میدا  ی   پ  خ :
d

S
t

 ا ت، =

ه ص رت  ا ت. ح ال اگر به ج ی  س فت، یک یِ آ  را که  تر ا ت و به ج ی   ت ز   ، ث  یه را قرار دهیم، یک ی تن ی  ت  ط ب  t س فتِ طی ش ه در   ت ز   ِ    dکه  

  تر بر ث  یه خ اه  ش . 

d
Sav

t
= 

 
m

S Sav av
s

= = 

 (7مثال  
   یرو(،  ع دل ب  ک ام یک از یک ه ی زیر ا ت؟ یک یِ  ی ت   )

1 )  
کیل گرم.  تر 

ث  یه 
                2   )

کیل گرم.  تر 

  ذورث  یه 
          3  )

کیل گرم

 تربر  ذورث  یه 
           4   )

 تربر  ذورث  یه 

کیل گرم
            

Fبن یسیم.      میت ا  ی به کمک فر  لِ ق     دوم  ی ت     پ  خ : m.a= 

  اهیم داشت:را قرار دهیم خ   ه آ شت ب ا ت. ح ال اگر به ج ی جرم و شت ب، یک یِ   aجرم و  m یرو ،    Fکه 

یک ی   یرو          = کیل گرم   ×
 تر

  ذورث  یه 
=

کیل گرم  تر

  ذورث  یه 
یک ی  شت ب                       =

 تر

  ذورث  یه 
یک ی جرم و       = F           کیل گرم  = 𝐦. 𝐚 

 (8مثال  

از رابطه   کنن ی به هم وارد  r  یف صلهدر  m2و m1ب  ت جه به ق     جه  ی گرا ش، یرویِ گرا شی که دو جرم  
m m

F G
r

1 2
2

ث بت جه  ی   Gکه ،ش دی  ح   ه  =

 ک ام ا ت؟  SIدر  G.یک ی ش دی گرا ش    ی ه 

  1 ) kg.m

N
                 2  )

N.kg

m

2

2
           3  )

N.m

kg

2

2
          4  )

m

N.kg

2

2
 

به کمک فر  لِ     پ  خ :
m m

F G
r

1 2
2

، که به ص رتِ  میسی  ی   ه تیکم  یر    برحسبرا    Gع  رت  ،    =
F.r

G
m m

2

1 2
  ی ه تیکمخ اه  ش .ح ال به ج ی هر یک    =

.               میدهی را قرار   ه  آ طرفِ دوم تس وی ، یک ی  رب ط به 
N.m N.m

kg.kg kg

2 2

2
= 

را با نیرو جمع   ییجاجابه   توانی نمیکسان باشد. برای مثال    هاآن و یکای    هات یکم، باید توجه داشته باشیم که جنس    هات یکمدر جمع و تفریق    مهم :   ینکته  
 تفریق شده نیز یکسان خواهد بود.  نمود و یا تندی و نیرو را از هم تفریق نمود.جنس کمیِت حاصل جمع و تفریق با جنس اجزا جمع و

 

درجه  میزان
 سختی 

تست الزمپیش نیاز  مفاهیم قابل ترکیب با   پیش نیاز  
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  6 4 6 دهم  سازگاری یکاها    ساده   

  س فت

   ت ز    
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 در یکاهای دیگر ندارد.  یریتأثممکن است در یک رابطه، ضریب ثابت بدون یکا نیز وجود داشته باشد که :  نکته 

 (9مثال  
d یرابطه( ،   t)  و ز    (   d)و بین  س فت    کن ی جسمی روی خط را ت حرکت   t= +2 در    ه آ چیست؟ یک ی    2و    7 رب ط به ع د    ی ه تیکمبرقرار ا ت.جنسِ   7

SI   چیست؟ 

ب  یک ی  س فت یکس   ا ت.پس یک ی  SIدر  ه آ همگی از یک جنس هستن .بن براین هر  ه از جنس  س فت  هستن . هستن ، بن براین یک ی  7و   d    ،t2    پ  خ :

 ،  تر بر ث  یه خ اه  ب د. 2 ، ث  یه ا ت، یک ی ع د SIدر  t، هم  تر ا ت.از آ  ج یی که یک ی   t2،  تر  و یک ی   7ع د 

 گیر  ، یکس   ب ش . در این   یعنی:  ای که به ص رت   م ع ی  تفریق در رابطه قرار  یه ی فیزیکی، ب ی  یک ی  رب ط به هر جملهدر رابطه 

m

v ms[ v ] [ h] [ ] [ ]
h m s


 =  → = → =



2

2 22
2

 

 

  B  ،3ایم. اگر حجم حفره در کرۀ  ساخته  vبا حجم ظاهری    B، کرۀ توخالی  Bاز مادۀ    cm350و با   v، کرۀ توخالی با حجم ظاهری  Aاز مادۀ    cm3100با   

 است؟  cm3چند    vباشد،  Aبرابر حجم حفره در کرۀ 

1 )125 2 )150 3 )175 4 )200 
 

 1پاسخ: گزینه  

کنیم. برای محاسبه چگالی را محاسبه کنیم. برای محاسبه جرم از ترازو استفاده می گیری و برای محاسبۀ چگالی ماده همگن و توپر باید جرم و حجم آن را اندازه 
گیریم. اگر شکل هندسی نامنظم باشد و جسم خیلی بزرگ نباشد گیری ابعاد جسم و روابط هندسی کمک میحجم اجسامی که شکل هندسی منظم دارند از اندازه 

کنیم. مایع به اندازۀ حجم  دهیم و با مشاهده تغییر حجم در حالت جدید، حجم جسم را محاسبه می آن قرار می ریزیم و جسم را داخل مدرج آب می  ۀدرون استوان
 رود. )مایع نباید سرریز کند.( جسم در ظرف مدرج باال می 

ش یافته است. با توجه به این که اگر درون جسمی حفره داشته باشیم، حجم ظاهری تغییر نکرده ولی جرم کاهش یافته است بنابراین چگالی ظاهری جسم کاه

   کنیم: می استفاده حجم حفره محاسبه از فرمول زیر برای . چگالی ماده سازنده ثابت است 
m

v v'
 =

−
 

m= جرم جسم بعد از ایجاد حفره v= حجم ظاهری جسم 

=  چگالی مادۀ سازنده  v'=     حجم حفره درون جسم  پسv v−  .همان حجم واقعی جسم است 

 آی . یعنی:  ت کره )اصطالح ً ح م واقعی( به د ت  یدا یم که ح م حفره در کره، به ص رت تف ضل ح م ظ هری و ح م   دۀ به ک ر رفته در   خ ی

ظ هری−vواقعی
m

v− =


 vحفره=vظ هری

  م یش دهیم داریم:   Bvو    Avه  را ب   ح ل اگر ح م حفره در کره 

( )B Av v v v v v cm= → − = − → = → = 33 50 3 100 2 250 125 

 

های از دو فلز به چگالی 
g

/
cm

 =1 3
2 و  5

g
/

cm
 =2 3

1 مایعی به چگالی  درونایم که آلیاژی ساخته 5
g

/
cm3

1 . چند درصد از  شودور میغوطه 8

 تشکیل داده است؟  1حجم این آلیاژ را فلز با چگالی 

1 )25 2 )75 3 )70 4 )30 

 

 4پاسخ: گزینه  

 خالصه روابط چگالی در یک جدول:  

 

 

درجه  میزان
 سختی 

تست الزمپیش نیاز  مفاهیم قابل ترکیب با   پیش نیاز  
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

گیری فیزیک و اندازه   ساده  10درجه از  5 5 6 دهم    
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ی
گال

 چ
ی

کل
ط 

واب
 ر

 چگالی 
m

V
 =  

 چگالی مخلوط

m m ...

V V ...

+ +
 =

+ +

1 2

1 2
 

V V ...

V V ...

 + +
 =

+ +

1 1 2 2

1 2
 

m m ...

m m
...

+ +
 =

+ +
 

1 2

1 2

1 2

 

 سؤاالت چگالی مخلوط:   

 آید:  زیر به دست می ۀشوند و با فرض آن که حجم مخلوط برابر مجموع حجم دو ماده است، چگالی مخلوط از رابطدر این سؤاالت دو ماده با هم ترکیب می


مخلوط 

=
m کل

V
کل

m m

V V

+
=

+

1 2

1 2
  

m  ۀاگر در سؤالی چگالی و حجم مواد را بدانیم، کافی است از رابط V=   باال استفاده کنیم.   ۀدر رابط 


مخلوط 

 
v v

v v

 +
=

+

1 1 2 2

1 2
 

m v
m vm m

V V

= 
= +

= ⎯⎯⎯⎯⎯→
+

1 1 1

2 2 21 2

1 2
 مخلوط 

  ۀاگر در سؤالی چگالی و جرم مواد را بدانیم، کافی است از رابط
m

V =


 باال استفاده کنیم:  ۀدر رابط 


مخلوط 

 
m m

m m

+
=

+
 

1 2

1 2

1 2

 

m
v

m
v

m m

V V

=


=
+

= ⎯⎯⎯⎯→
+

1
1

1

2
2

21 2

1 2
 مخلوط 

 ( 10 مثال 

لیتر آب ب  چگ لی   2 
g

cm3
لیتر الکل ب  چگ لی    3را ب   1

g
/

cm3
0   تر  کعب ا ت؟  کنیم. چگ لی  خل ط به د ت آ  ه چن  گرم بر    تی خل ط  ی 8

v v / / gr
/

v v cm

 +  + 
= = = =

+ +

1 1 2 2
31 2

1 2 0 8 3 4 4
0 88

2 3 5
  خل ط 

 ش ه پس چگ لی آلی ژ و   یع ب  هم برابر ا ت: وردرو    یع غ طهآلی ژ 

g
/

cm
=

3
1 =  یع8  آلی ژ 

 
m m / v / v

/ / v / v / v / v
v v v v

+ +
= → = → + = +

+ +

1 2 1 2
1 2 1 2

1 2 1 2

2 5 1 5
1 8 1 8 1 8 2 5 1  آلی ژ 5

                     . / v / v v v→ = → =2 1 2 1
7

3 0 7
3

 

 آوریم:   ی  به د ت( را  1ح ل درص  ح می فلز )
v v v

%
v v v

v v

=  →  =  =
+

+

1 1 1

1 2 11 1

3
100 100 100 30

7 10
3

 درص  ح می
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0/بار اول به یک قطعه چوب  cm210ای به سطح مقطع  های زیر، در یک فشارسنج جیوهمطابق شکل   ایم گرم آویخته  180ای به جرم کیلوگرمی، وزنه 5
ایم و در هر دو حالت مجموعه بر سطح جیوه شناور است. ارتفاع جیوۀ داخل لوله در  دو حالت  به ترتیب  هو بار دوم وزنه را بر روی سطح چوب قرار داد

متر است؟ )از راست به چپ چند سانتی
g N

/ ,g
Lit kg

= =13 6  متر جیوه است(سانتی 76و فشار هوا  جیوه 10

 81و   71( 1
 71و   81( 2
 71و   71( 3
 81و   81( 4

 
 
 

 

 3پاسخ: گزینه  

 اصل ارشمیدس  

جا شده توسط جسم برابر کند که با وزن شاره جابه ای فرو رود، شاره نیرویی روبه باال )نیروی شناوری( بر آن وارد می وقتی تمام یا قسمتی از یک جسم در شاره 
 است. 

 نیروی شناوری 

 دهند.  نشان می  bFگویند و آن را با  نیروی شناوری می جا شده برابر است،به نیروی باالسو و خالصی که به جسم درون شاره وارد شده و با وزن شارۀ جابه 
 کنیم( دهد، خوب توجه کنید: )جسم را به آرامی داخل شاره فرو برده و رها میها، نیروی شناوری و نیروی وزن را نشان می به جدول زیر که مقایسۀ چگالی 

 وضعیت  مقایسۀ نیروها هامقایسۀ چگالی 

مایع   جسم bF W  شود.نشین می جسم ته 

=مایع   جسم bF W=  شود.ور میجسم غوطه 

مایع   جسم bF W 

 )قبل از رسیدن به تعادل( 

طوری که بخشی از آن از مایع خارج شده و جسم در سطح شاره آید به جسم باال می 
bFپس از رسیدن به حالت تعادل، شود و در نتیجه شناور می W= شود.می 

 

 ( 11مثال  
 

ه  را به کمک یکی از  به  یروی خ لص وارد بر هر جسم، وضعیت آ   ب  ت جهوارد بر چن  جسم  ش   داده ش ه ا ت.  Wو  یروی وز    bFدر شکل زیر،  یروی شن وری  

  شین ش   و ب ال رفتن به ترتیب از را ت به چپ ت صیف کنی .  وری، ته ه ی شن وری، غ طهواژه

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
     (1  )          (2 )        (3 )        (4 ) 

bF W  و bF W=  و BW F  و bF W= 

 وری غ طه     فرو رفتن      شن وری      ب ال رفتن   

را از    متر   1  یب یتقریچلی مطابق شکل ابتدا لولۀ آزمایش به طول  ر گیری فشار هوا طراحی کرد. برای انجام آزمایش توبرای اندازه   آزمایشی  دانشمندی بنام توریچلی
دهیم. با آزاد کردن دهانۀ لوله، جیوه مقداری درون جیوه قرار می   ف. لوله را وارون کرده و درون یک ظر میینمای م کنیم و با انگشت دهانۀ آن را مسدود  جیوه پر می 

 آید.( متر باال میسانتی 76)در سطح دریاهای آزاد  گیرد.متری به حالت تعادل قرار می سانتی  76لوله پایین آمده و در ارتفاع 
 

 

درجه  میزان
 سختی 

تست الزمپیش نیاز  مفاهیم قابل ترکیب با   پیش نیاز  
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  8 7 8 دهم  شناوری   سخت  

جی ه جی ه

 1  2 

خال

 

 

  

 

 
 

 

W 

W 

W 

W 
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(  B نقطهشود. از برابر بودن فشار در سطح ظرف ) شود این است که فشار هوای وارد بر سطح جیوه مانع خروج آن میدلیل اینکه جیوه از درون لوله کاماًل تخلیه نمی
 است. برای تعیین مقدار فشار برحسب پاسکال خواهیم داشت:  cmHg76توان نتیجه گرفت که فشار هوا برابر  ( می A نقطهپایینی لوله )  قسمت  در 

B AP P P gh Pa Pa atm= → = =   = = =5
0

76
13600 10 103360 10 1

100
 

 خواهد بود.  cm76است و البته واضح است طول ستون جیوه بیشتر از  cm76اگر در آزمایش توریچلی لوله را کج کنیم باز هم ارتفاع قائم جیوه برابر  نکته: 

 (12مثال  
بر    Pرود( و فش ر له داخل ظرف پ یین  ی     که ل تر ش د، کل ل له از جی ه پر خ اه  ش  ) ثل این  یکم  cm76م که ارتف ع ق ئم آ  از  یاگر ل له را آ ق ر کج کن

  Aکن  اگر  س حت ا ته ی ل له  را وارد  ی  F  یروی  ا ت. این فش ر به ا ته ی ل له   mc76برابر اختالف ارتف ع ق ئم ل له،    mHgcبرحسب    Pش د ا ته ی ل له وارد  ی

 ب ش  خ اهیم داشت:
P cmHg

F P A
P Pa

76 60 16

16 1360

 = − =
=  

 = 
 

P)ای( اگر قطعه چ ب و وز ه وج د   اشته ب ش .  یزا  ب ال رفتن جی ه در ل له به ا  ازه فش ر ه ا  در آز  یش ت ریچلی )فش ر نج جی ه  cmHg)760=  

 خ اه  ب د. 
 

 

 

 

 

 
 

ب   یروی شن وری )ارشمی س( برابر خ اه  ب د و  وز  جسم    آ گ هور ا ت )تع دل(،  هنگ  ی که جسمی بر  طح یک   یع شن ور و ی  داخل یک   یع غ طه 

 ی در ا  ازۀ  یروی شن وری  خ اه  داشت. ریتأث ه  )تع دل( هیچ  ور ب قی       آ  ای زیر ی  بر روی جسم قرار بگیرد ب  فرض شن ور ی  غ طه اینکه وز ه 

 

 
 

 

 

 
 

bجمع وز  اجس م 
net b

F
F F mg

mg


=   =


0 

bF ( / / ) / N = +  =0 5 0 18 10 6 8 
 ش د.   م  ی تن از طرف جسم به   یع وارد  ی   ق    ش د، واکنش این  یرو بر ط ق  از طرف   یع به جسم وارد  ی  bF یروی  

b

b

F

F

→

→
 

 این دو  یرو برآین    ار  ! )چ   کنش و واکنش هم یگر   و یکی به جسم وارد ش ه و دیگری به   یع( 

 ش د. ه   یع وارد خ اه  کرد که این فش ر به فش ر خ د   یع افزوده  یش د، فش ری بکه از طرف جسم به   یع وارد  ی  bF یروی  

 

 

 

bF mg= کل وز  اجس م=

bF mg= کل وز  اجس م=

 

 

 خأل

cm76 

A B 

جی ه

cm76
P cmHg= 76
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 یکس   خ اه  ب د.   ه آ  ب شن  پس فش ر وارد بر  هم  طح از یک   یع  ی  Bو    Aدو  قطة  

A B

P

hcmHg

P P
 





=

0

76

 

 

  م د )چرا؟(   1360ت ا  تقسیم بر   ی  cmHgبه   Paبرای ت  یل  

Pa cmHg
1360

⎯⎯⎯→ 
P h Pb

?cmHg
cmHg

h h cmHg

0

680076
1360

76 5 71

= +
 

=

 = +  =

 

تر بهتر ا ت جرم قطعه چ ب و وز ه را ب   ب  ت جه به ت ضیح ت ف ق،  شخص ا ت که در هر دو ح لت ارتف ع جی ه در ل له یکس   ب ده و برای  ح   ة   ده 

 هم جمع کرده و یک وز ة شن ور در  ظر بگیری . 

 کن .تر  یپ  ک ل ا تف ده  م یی  که کمی  ح    ت را ط ال ی   SI تر جی ه برای فش ر، از واح   ی   ت  SIت ا  به ج ی ا تف ده از واح  غیر  همچنین  ی

 
متر روغن به شاخۀ سمت چپ اضافه کنیم تا اختالف سطح جیوه در دو شاخۀ لوله نصف شود؟ در شکل زیر، مایعات به حال تعادل قرار دارند. چند سانتی  

(g

Lit
= آب1000

g
/ ,

cm
= 

3
13  برابر مساحت مقطع سمت چپ آن است.(  3و مساحت مقطع سمت راست لوله،  جیوه 6

1 )40 
2 )60 
3 )120 
 120و   40( 4
 
 
 
 

 4پاسخ: گزینه  

 شکل به حالت تعادل باشند باید فشار سمت راست و چپ لوله برابر باشد.  Uبرای اینکه مایعات مختلف در یک لوله  
 تر است.  تِر مایع پایین سوی لوله، تراز پایین 2شکل مالک ما برای تعیین برابری فشار  Uهای برای لوله

: روتر باشد چگالی آن بیشتر است مثاًل ترتیب چگالی در شکل روبهشکل هر چه مایعی پایین Uدر لوله   2 1 3 

 
 

 

درجه  میزان
 سختی 

تست الزمپیش نیاز  مفاهیم قابل ترکیب با   پیش نیاز  
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  7 7 6 دهم  شکل  U یهالوله   سخت  

cm4

جی ه

روغن
cm68آب

cm20

 

 

 

h
P

g680جمع جرم دو جسم 

A B
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 روغن جی ه  آب

 بررسی بیشتر... 

eرو به روی هم هستند پس هم تراز هستند ولی چون در دو مایع مختلف قرار دارند پس هم فشار نیستند!   fو  eی دو نقطه fP P ی دو نقطهa  وb   رو به روی

aهم فشار هستند.   هم هستند و نیز در داخل یک نوع مایِع پیوسته قرار دارند پس هم تراز و  bP P= 
 
 

 که هم تراز و هم فشار هستند را نشان دهید؟   یانقطه باالترین دو  : سؤال 

 dو  cی  آففففرین، دو نقطه
 

 توجه دارید که مرز جدایی دو مایع، در حقیقت متعلق به هر دو مایع است و به همین دلیل، فشاِر دو 
 برابر است.  dو  cی هم تراِز نقطه

 
 های باالترین سطحی را که زیرش یک نوع مایع پیوسته وجود داشته باشد را مالِک حل لوله نکته:

 U  دهیم. شکل قرار می 
 

c dP P P gh P gh h h ( )=  + = +   =0 1 1 0 2 2 1 1 2 2 1 
 
 
 

 ( 13مثال  

ه ی    یع  خل ط  ش  ی به چگ لی  3در شکل زیر  
g

/
cm

 =1 3
0 و    8

g
/

cm
 =2 3

2 به ح لت تع دل قرار دار  . اگر  طح  قطع ل له    3و   یع   م به چگ لی   4

cm22  (   1400 یت رب ب ش ، جرم   یع   م چن  گرم ا ت؟ )خ رج از کش ر 

1 )56 

2 )48 

3 )42 

4 )35 

   1پ  خ: گزینه 

 

 

از هم   واح    ت ا یم برای کنیم و  ی ظر  یث بت ا ت، از آ  صرف gبرای حل این  ؤاالت چ   
g

cm3
 ا تف ده کنیم.  cmم   واح  از ه   hو برای  

       h h h ( / ) ( / ) h m h A g + = →  +  = → = →  =1 1 2 2 3 3 3 3 3 320 0 8 5 2 4 28 2 56 

 طح از یک   یع در ح ل  دا ی  که  ق ط هم آوریم. ق ل از اض فه کرد  روغن به ظرف،   یع ت به ح ل تع دل قرار دار  .  ی  به د تابت ا ب ی  چگ لی روغن را  

 فش ر  . بن براین خ اهیم داشت:  تع دل، هم

 

                            

 

                                A BP P  فش ر   از یک   یع در ح ل تع دل هم طح   ق ط هم  =

                                                             gh P+ ghجی ه gh+روغن0 P+ =0 آب 

 

 
 

و همه    cmه   ت ا  دلخ اه ا      ن  هم قرار داد.  ثالً همه ارتف ع  یز حذف ش ه و ب  ت جه به تق ر    ج د در طرفین تس وی، واح ه  را  ی   P0  ،gب  حذف  

ه   چگ لی
g

cm3
: 

20روغنh /  =  +1 68 13 6 hروغن 4 +جی هh = آب 

cm4

جی ه

روغن
cm68آب

cm20

B A
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 روغن جی ه 

 جی ه  آب روغن

g
/

cm
=

3
0  روغن68

رود ت  اختالف  طح جی ه  ح ل ب  افزود  روغن به ش خة  مت چپ،  طح جی ه در ش خة  مت چپ پ یین رفته و  طح جی ه در ش خة  مت را ت ب ال  ی

 بر   ) صف ش د(  cm2در دو ش خة ل له به  

( ) ( ) ( )A B ب آ
P P     h h  + h =   =   

 

 

 

 

ت ا   داشته ب ش  که ب ی    رد برر ی  روغن به ش خة  مت چپ اض فه ش د. ا   ح لت دیگری هم  ی  cm40بر   ب ی     cm60که ارتف ع روغن به  برای این 

 ر ی گردد(  حتم ً ب ی  بر  4و    1ه ی   تر در گزینه   تی   40قرار گیرد )ب  ت جه به تکرار ع د  

ب التر از  طح جی ه در ش خة    cm2جی ه در ش خه  مت را ت     طحک هش ی ب ،  مکن ا ت    cm2که اختالف  طح جی ه در دو ش خة ل له به  برای این 

 قرار گیرد! مت چپ  

A BP P = 

( ) ( ) ( )h h h =  +  

/ h / h cm  =  +   =0 68 13 6 2 1 68 140 
 

 

 

 ا ت.   4روغن به ش خة  مت چپ اض فه کنیم هم اختالف  طح جی ه در دو ش خة ل له  صف خ اه  ش . بن براین پ  خ گزینة    cm120اگر  

   اشتن .    ؤاله  هیچ ک ربردی در حل   س حت  قطع ل له   ؤالت جه داشته ب شی  که در این  

  : تمرین  
 رود؟ متر باال می انتی در هر یک از دو حالت فوق، سطح جیوه در شاخۀ سمت راست چند س

 

 
نظر های رابط صرفشود؟ )از حجم لولهجا میمتر جابهرو با باز کردن شیر رابط و پس از تعادل، سطح آب در شاخۀ سمت چپ چند سانتیدر شکل روبه 

 شود.( 

1 )10 
2 )15 
3 )20 
4 )25 
 

 3پاسخ: گزینه  

 ها یکسان خواهد بود: های مرتبط اگر یک مایع ریخته شود، سطح آزاد مایع در تمام شاخه نکته( در ظرف  
 
 
 
 
 
 
 
 

ه یی آی  ب    م ع ح م   یع ه  ب ی  در یک ارتف ع قرار گیر  ، ح می از   یع که در ش خة چپ پ یین  یب  ت جه به  کته ب ال، ب  ب ز ش   شیر،  طح آزاد   یع 

 رود، یکس   ا ت. که در دو ش خة دیگر ب ال  ی

 

درجه  میزان
 سختی 

ترکیب با مفاهیم قابل  تست الزمپیش نیاز    پیش نیاز  
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

گیری فیزیک و اندازه   متوسط  10درجه از  8 6 8 دهم    

cm2

جی ه
AB

روغن
h ?= cm68آب

h

cm2

جی ه

cm68

A B

روغن
آب

cm40

A2AA3

/ / h h cm =  +   =1 68 13 6 2 0 68 60

A2AA3

cm40
h1

h2 h3

cm40
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v Ah

h h

v v v Ah Ah Ah h h h

h h h h

=

=

= + ⎯⎯⎯⎯→ = + ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = +

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = → =
2 3

1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 3 1 3

3 2 3 2

3 3
 

h h+1  ا ت:   cm40برابر ارتف ع اولیه   یع یعنی   3
h h

h h cm h cm
=

+ = ⎯⎯⎯→ =1 3
1 3 140 20    

 

1در مانومتر شکل زیر، شعاع مقطع شاخه سمت راست،   
4

شعاع مقطع شاخه چپ لوله است. چنانچه شیر خروجی مخزن گاز باز شود، آب در شاخه   

راست   می   cm40سمت  گازپایین  مخزن  به  متصل  فشارسنج  شیر خروجی،   آید.  شدن  باز  از  می  قبل  نشان  را  پاسکال  ) اددچند  ؟ 
g

cm
 =

3
و  1

m
g

s
=

2
10) 

1 )425000 

2 )4250 
3 )40000 
4 )4000 
 
 
 
 
 

 

 2پاسخ: گزینه 

 

درجه  میزان
 سختی 

الزم تستپیش نیاز  مفاهیم قابل ترکیب  پیش نیاز  
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  9 9 10 دهم  فشار   سخت  

 شکل )مانومتر(:   uفشارسنج  
شکل محتوی  uگیری فشار داخل یک محفظه، آن را به یک لوله  شکل است. برای اندازه  uمحصور، فشارسنج   ۀگیری فشار، شار یکی از وسایل ساده برای اندازه 

 کنیم. متصل می  )آب یا جیوه( به چگالی  
 
 
 

های لوله مانومتر را به مخزنی که هنگامی که هردو ساق لوله در مجاورت هواست، ارتفاع جیوه یا آب در هردو ستون برابر است، اما هنگامی که یکی از ساق
 کند. ی کنیم، فشار وارد بر یک ساق لوله با فشار هوای وارد بر ساق دیگر مقابله م گیری کنیم، متصل می خواهیم فشار آن را اندازه می 

 :  نکته 
                   شود. تر از فشار هوا باشد، باعث پایین رفتن مایع در ساق متصل به مخزن می اگر فشار مخزن گاز، بیش 

 

  

 خز  گ ز

h

P0

P خز  گ ز 0P

 
 رود.  تر از فشار هوا باشد، سطح مایع در ساق متصل به مخزن باال می و اگر فشار مخزن گاز، کم

 خز  گ ز

h

P0 P خز  گ ز 0P

 

 ش د   ده  ی Aاز دو طرف 

ه  یکس    طح آزاد   یع   

 آب

 خز  گ ز

فش ر نج

شیر خروجی
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 را محاسبه کرد. مثاًل:  hتوان فشار مخزن گاز یا فشارند. بنابراین می تراز در یک شاره ساکن با یکدیگر هم دانیم نقاط هم برای حل مسائل می 
 
 

A BP P= 

P gh= +0 مخزنP 
 
 

 گویند.  ای میاختالف فشار مطلق مخزن گاز با فشار هوا را فشار پیمانه : gPای فشار پیمانه 

gP P P= − 0 

Pهوااگر    gباشد   Pمخزن گاز0 gP gh , P= + 0  خواهد بود. در این حالت 

Pهواو اگر   gباشد  Pمخزن گاز 0 gP gh , P= − 0  شود. می در این حالت 

 (41 مثال 

شکلی   یعی به چگ لی    uدر ل له  
g

/
cm3

3  تر جی ه ا ت؟ )ای گ ز چن     تیریخته ش ه ا ت. فش ر پیم  ه  4
g

/
cm3

13 6 sinو = / =37 0 6) 

 
 
 
 

 پ  خ:

 کنیم. تراز از یک   یع   کن را در دو   ق ل له تعیین  یگ م اول: ابت ا  ق ط هم

 خز  گ ز

53
M

N

h

 
M NP P= 

P gh− =0 خز gP gh P P= +   P خز  گ ز0=

 

ارتف ع ق ئم                                                             
h h

sin h cm =  =  =
8

53 40
50 10 50

 

  cmHg  برای  ح   ه فش ر   یع برحسب  

                                 
( )h /

cmHg
/ /

3 4 40
10

13 6 13 6

 
= =  cmHgفش ر   یع داخل      تر برحسب  =

                                                                    cmHg=10یع  gP P P gh = − = 0 

 طح اولیه

 خز  گ ز

فش ر نج

شیر خروجی

 طح اولیه
 طح ث   یه

cm2/5

cm40

cm2/5

 
  یع در ش خه  مت را ت پ یین بی ی ، چه    cm40کنیم اگر  ه ی  مت را ت و چپ برابر  یست، بن براین ابت ا  ح   ه  ی ه ی ش خهچ    طح  قطع ل له 

 ج  ش ه در دو ش خه یکس   ا ت خ اهیم داشت:  رود. چ   ح م  ی ل ج به ارتف عی از   یع در ش خه  مت چپ ب ال  ی

   یع 

 خز  گ ز

h

P0

A B

 خز  گ ز

53

h
53

 جی ه 
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Ah ah =

 r4( ) h = 
2

r2 h h h

h / cm

  =  =

 =

40
16 40

16
2 5

 

/در  تی ه اختالف  طح   یع، ق ل از خروج گ ز از  خز    / cm+ =40 2 5 42  ب ده ا ت.    5

( )gP g / / / Pa− −=   =   =  =2 4 2 242 5 10 10 42 5 10 42 5 10 4250  

 

 

ها در لولۀ نشان داده شده در حال تعادل هستند،  رو مایعدر شکل روبه 
h

h
2

1
mها غیرموئین هستند و کدام است؟ )لوله 

g
s

=
2

10 ) 

1  )2  

2  )
1
2

 

3  )3  

4  )
1
3

 

 
 
 
 

 1پاسخ: گزینه  

 جوسنج )بارومتر( 
 رود. این فشارسنج توسط توریچلی اختراع شد. گیری فشار جو به کار میای ساده که برای اندازه وسیله 

 روند کار
پر شده )شکل الف( و سپس در یک ظرف محتوی جیوه به طور متر( با یک سربسته است که از جیوه سانتی  80ای بلند )به طور تقریبیجوسنج شامل یک لوله شیشه 

آید که فشار ستون جیوه با فشار جو برابر شود. همچنین فضای خالی باالی ستون جیوه تنها محتوی وارون قرار گرفته است. )شکل ب( جیوه تا ارتفاعی پایین می 
 شود.بخار جیوه است که فشار آن ناچیز بوده و در عمل برابر صفر فرض می 

 
 
 
 
 
 
 

 توان نوشت: و می  فشارندهم Bو Aاست. چون نقاط   p0برابر Aو در نقطه   ghبرابر Bفشار در نقطه   :1نکته 

A Bp p p gh p gh=  = +  =0 00 
 است. mm760ارتفاع ستون جیوه در سطح دریاهای آزاد   :2نکته 

 99تست سراسری ریاضی خارج 

در شکل زیر، اگر چگ لی   یع  
g

cm3
ب ش ، فش ر گ ز  ح  س درو  ل له چن  کیل پ  ک ل ا ت؟   2

m
(g , p Pa)

s
= = 5

02
10 10 

1)85   2)95   

3)105   4)125 

 

 ( 3پ  خ: گزینه )

 

درجه  میزان
 سختی 

تست الزمپیش نیاز  مفاهیم قابل ترکیب با   پیش نیاز  
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

دوازدهم  2فصل   سخت 10درجه از  7 7 8 دهم  شکل و فشار در مایعات  U یهالوله   

g
/

cm
 =2 3

0 8

h2

h1 g
/

cm
 =1 3

1 6
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A B A

A

p p p p gh

p Pa kPa

= → = + = +  

=  +  =  =

5
0

3 3 3

25
10 2000 10

100

100 10 5 10 105 10 105

 ... سؤال، پس بریم سراغ حل خود میگرفت  ادیقبل و مطالب باال، هر نکته الزم بوده رو  یهاسؤالها و توضیحات با استفاده از درسنامه

 دارای دو قسمت ا ت:     ؤالاز شکل    

فش ر  ، داریم:  شکل: خط تراز را کشی ه و ب  ت جه به اینکه فش ر در  ق ط واقع بر خط تراز هم  U( ل لة  1ت )مقس

gh P= +2 2 M ح  س0 NP P P= →

فش ر   داریم:  ( ل لة آز  یش وارو  در ظرف: خط تراز را کشی ه و ب  ت جه به اینکه فش ر در  ق ط واقع بر خط تراز هم2قسمت )

P gh= +0 1 N ح  س1 MP P P = →

چ   فش ر گ ز  ح  س ث بت ا ت:  

h
P gh P gh h h h h h h

h
+ = + → =  → = → = → =2

0 2 2 0 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1
1

800 1600 2 2

Lتوسط شیری که آهنگ آب خروجی از آن  
/

min
0 ظرفی مطابق شکل روبه5 بندیم. فشارشیر آب را میs600رو در حال پر شدن است. پس از است،

ناشی از آب بر کف ظرف چند پاسکال خواهد شد؟ ) 
g

cm
=

3
 ،mآب1

g
s

=
2

شود.(یز نمیر، آب از ظرف سر10

1 )500 2 )1000
3 )2000 4 )3000

 4پاسخ: گزینه 

درجه  میزان
 سختی 

تست الزمپیش نیاز  مفاهیم قابل ترکیب با   پیش نیاز  
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

 متوسط  دهم 1فصل  10درجه از  5 6 7 دهم  فشار   

M N

h2

ی 
g kg

/
cm m

 =2 3 3
0 8 800

A cm= 2
1 200

cm20

A cm= 2
2 100

1 MN

ی 

h1

g kg
/

cm m
 =1 3 3

1 6 1600
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 محاسبه فشار در شاره 

گیریم. مطابق شکل  را در داخل یک شاره ساکن در نظر می Aو سطح مقطع  hبرای محاسبۀ فشار ناشی از وزن یک شارۀ ساکن، یک مکعب مستطیل به ارتفاع 

دهیم.نمایش میp2و فشار در سطح پایین آن را با  p1الف، فشار در سطح باالیی این مکعب مستطیل را  

شود. از طرفی طبق قانون دوم نیوتن مجموع این سه نیرو باید اثر همدیگر را  حال مطابق شکل ب، سه نیرو در راستای قائم به این بخش )یا حجم( از شاره وارد می 
 خنثی کنند )چون شاره ساکن است(. بنابراین داریم: 

F
P F PA

A
m V

: F F mg F F mg
= → =

=
− − =  = + ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→2 1 2  شکل ب مطابق  10

v Ah
P A PA vg P A PA Ahg P P gh

=
= + ⎯⎯⎯⎯→ = + ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = +2 1 2 1 2 1

از سطح شاره قرار داشته باشد، آن موقع فشار وارد  hحال اگر این مکعب مستطیل )مطابق شکل( قاعدۀ باالیی آن روی سطح شاره و قاعده پایینی آن هم در عمق  
 بر این مکعب مستطیل برابر است با: 

Pاز سطح آزاد شاره است.  hاین همان فشار کل در عمق   P gh⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = + →0

cm: آهنگ خروج آب را برحسب  1گ م  

s

3
آوریم:  به د ت  ی  

L cm min cm cm
/

min L s s s
  = =

3 3 31000 1 500 25
0 5

1 60 60 3

cm325در هر ث  یه به ا  ازۀ    1: ب  ت جه به گ م  2گ م  
3

کنیم: را حس ب  ی  s600پس آب خ رج ش ه در   ت    .ش دآب از شیر خ رج  ی   

s cm
v cm

s ?

→ =
3

3
25

1
50003

600

v2 کن :  ابت ا قسمت پهن ظرف و  پس   بقی آ  قسمت ب ریک ظرف را پر  ی  cm35000:  3گ م  

v1 h cm=1 20

h ?=2

A cm= 2
1 200

A cm= 2
2 100

تقسیم را طرفین
کنیم. یAبر

p( فش ر ج  ) p=1 0
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 آب آب

v Ah
v v v h h h cm

=
= + ⎯⎯⎯⎯→ =  +  → = + → =1 2 2 2 25000 200 20 100 5000 4000 100 10

: چگ لی   یع  3گ م  
g kg

cm m3 3
1 1000= /و ارتف ع آ     آب = m0 +cmی     3 =20 10 ا ت:  30

P gh P / Pa1000 10 0 3 3000= → =   =
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mیک ذرۀ آلفا با تندی 

s
mشود و با تندیدر جهت خطوط میدان الکتریکی یکنواخت پرتاب می   Aاز نقطۀ    510

s
 52 کند.عبور میBاز نقطۀ 10

/رسد؟ )بار الکتریکی و جرم ذرۀ آلفا به ترتیب  به چند متر بر ثانیه می  Cتندی حرکت این ذره در نقطۀ  C− 193 2 /و    10 kg− 276 4 فرض شود.(   10

1  )/  52 5 10

2  ) 53 10

3  )/  53 5 10

4  ) 54 10

 1پاسخ: گزینه 

درجه  میزان

 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب

 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 

 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  4 10 7 یازدهم  الکتریسیته ساکن  کار و انرژی  متوسط   

صورت زیر  به Uکند. تغییرات انرژی پتانسیل الکتریکی یعنی  کند، انرژی پتانسیل الکتریکی آن تغییر می عبور می  Vاز اختالف پتانسیل   qهنگامی که بار  - 1
 آید: دست میبه 

U q V = 

شود و انرژی پتانسیل الکتریکی بار منفی با حرکت به یکی آن زیاد می تر، انرژی پتانسیل الکتر های بیش باال، بار مثبت با حرکت به سمت پتانسیل  رابطۀمطابق  - 2
 شود. تر می تر بیشهای کمسمت پتانسیل 

شود. جهت حرکت خود به خودی بار مثبت در جهت خطوط اگر یک بار الکتریکی در جهت خود به خودی حرکت کند، انرژی پتانسیل الکتریکی آن حتمًا کم می - 3
 ت، در حالی که جهت خود به خودی حرکت بار منفی در خالف جهت میدان الکتریکی است.  میدان الکتریکی اس

یابد. با حرکت در جهت خطوط میدان الکتریکی، پتانسیل الکتریکی کاهش می  - 4

B AV V

توان نوشت: ی کار نیروی الکتریکی است و م  ۀتغییرات انرژی پتانسیل الکتریکی برابر قرین  - 5

F Eq

W Fdcos
U Fdcos

U W

U Eqdcos

U Eqdcos

=

= 
  = − 

 = −

⎯⎯⎯→  = − 

  = 

کنیم. دقت کنید در حالتی که عمود بر خطوط میدان حرکت کنیم در یک میدان الکتریکی استفاده می  الکتریکی تغییرات انرژی پتانسیل ۀفوق برای محاسب  ۀاز رابط 

( )cos پتانسیل0= انرژی و الکتریکی پتانسیل مانند.ثابت میالکتریکی،

 ( 15 مثال 

qب ر الکتریکی    زیردر شککل   C= 5   درو   ی ا  الکتریکی یکن اخت ب  شک ت
N

C
چگ   یBبهAاز2000 و ژول آ  چن  الکتریکی پت  سکیل تغییررود. ا رژی ه

)کن ؟   ی )cos / =37 0 8

cm60 cm45
A B C

A

E

B
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A

B

37

N
E

C
= 2000

 
 ا ت.    ابت ا دقت کنی  که ب ر  ث ت در جهت  ی ا  یعنی در جهت خ د به خ دی حرکت کرده ا ت و در  تی ه ا رژی پت  سیل الکتریکی آ  ک هش ی فتهپ  خ:  

 

                                                                     کنیم. در ادا ه  ق ار ک هش ا رژی را  ح   ه  ی
U Eqdcos / /

U J u J

−

− −

 =  =    

  =   = − 

6

3 3

2000 5 10 0 5 0 8

4 10 4 10
 

J−بن براین ا رژی پت  سیل الکتریکی ب ر به ا  ازۀ   34  ک هش ی فته ا ت.   10

U  رابطۀبا تقسیم  - 6 Eqdcos = −   برq توانیم تغییرات پتانسیل یعنی  میV  .را محاسبه کنیم 

U Eqdcos
V Edcos

q q

V Edcos V Edcos

 − 
 = = = − 

  = −    = 

 

  ۀهم هستند، بنابراین برای محاسب ۀدر مسائلی که اتالف انرژی و نیرویی جز نیروی الکتریکی وجود ندارد، تغییرات انرژی پتانسیل الکتریکی و انرژی جنبشی قرین - 7
 تغییرات انرژی جنبشی کافی است تغییرات انرژی پتانسیل را محاسبه کنیم و سپس آن را قرینه کنیم.  

: U K K U + =   = −0 پایستگی انرژی 

 داریم:   Cو  Bو  یز بین  ق ط    Bو   Aب    شتن قضیة ک ر و ا رژی جن شی بین  ق ط  

( ) ( )B A E B A ABK K W m V V Eqd− =  − =2 21
1

2
 

( ) ( )C B E C B BCK K W m V V Eqd− =  − =2 21
2

2
 

 . میکنی ( تقسیم  1(( را به رابطة  2)  رابطة  ح ل

C B BC C
C C C

ABB A

v v d v mv v v /
sdv v

− − 
=  = =  −  =   =   = 

−  −

2 2 2 10
2 10 10 2 10 5

2 2 10 10
4 10 45 3 9 25

4 10 10 10 2 5 10
60 4 4 44 10 10

 

 
ها اند که انرژی ذخیره شده در آنای شارژ شده( است و این دو خازن به گونه2های خازن تخت ) برابر فاصلۀ صفحه n(،  1های خازن تخت )فاصلۀ صفحه 

 صحیح است؟  الزاماًهای زیر ها نیز برابر باشد، چه تعداد از گزارههای هریک از خازنبرابر باشد. اگر در این حالت شدت میدان الکتریکی بین صفحه

 ( است.  1برابر خازن ) n(، 2الف( بار ذخیره شده در خازن ) 

 ( است. 1برابر ظرفیت خازن ) n2(،  2ب( ظرفیت خازن )

 ( است.  1برابر خازن ) n(،  2های خازن )ج( مساحت صفحه

 3( 4 2( 3 1( 2 ( صفر 1
 

 3پاسخ: گزینه  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  8 6 10 یازدهم  الکتریسیته ساکن    سخت  

 در این قسمت قصد داریم که روابط مهم مربوط به خازن را به همراه چند مثال باهم مرور کنیم. 
 صورت زیر است: بین بار الکتریکی و اختالف پتانسیل خازن به  رابطۀ - 1

q CV= 

 qبار الکتریکی با یکای کولن: 

 Cظرفیت خازن با یکای فاراد: 
 Vاختالف پتانسیل دو سر خازن با یکای ولت: 
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 (16مثال 

 خیره ش ه در خ ز  چن  ک لن ا ت؟  ش رژ ش ه ا ت. ب ر الکتریکی ذ V30ت  ط یک ب تری ب  اختالف پت  سیل  F20خ ز ی ب  ظرفیت  

q CV q C− −=  =   = 6 420 10 30 6 10 

q  ۀمطابق رابط  - 2 CV= صورت یک خط با شیب ثابت خواهد بود.  ، نمودار تغییرات بار یک خازن برحسب ولتاژ آن به 

شیب خط

q

v

C=

 
 آید:  دست می زیر به  رابطۀهای ساختمانی آن وابسته است و به ولتاژ و بار آن ربط ندارد. ظرفیت یک خازن تخت مطابق ظرفیت یک خازن به ویژگی  - 3

A
C k

d
= 0 

 Cظرفیت خازن با یکای فاراد: 

 0: گذردهی الکتریکی خأل با یکای 

 kالکتریک بدون یکا: ضریب دی 
 Aهای خازن با یکای متر مربع:  صفحه  مؤثر  مساحت 

 dهای خازن با یکای متر:  صفحه  ۀفاصل
 آید:  دست می های خازن با روابط زیر به میدان الکتریکی بین صفحه  - 4

V q
E E

d k A
= =

0
 

        
 

 اگر ولتاژ را داشته باشیم                         اگر بار را داشته باشیم                                                          
 آید:  دست می انرژی ذخیره شده در خازن از روابط زیر به  - 5

U CV

q
U

C

U qV

=

=

=

2

2

1
2

1
2
1
2

 انرژی خازن   

 
 
 

 ( 17مثال  

m−3ه یی ب   س حت یک خ ز  تخت از صفحه /  خته ش ه ا ت که در ف صلة   210 mm0 ه  خأل ا ت. اگر این خ ز  را به اختالف  ا   و بین صفحهاز هم قرار گرفته  5

  تصل کنیم ت  ش رژ ش د، به  ؤاالت زیر پ  خ دهی .  V20پت  سیل 

الف( ظرفیت خ ز  چن       ف راد ا ت؟  
F

m

− 
 =  
 

12
0 9 10 

A
C k F / nF

d /

−
− −

−
=  =    =  =



3
12 12

0 3
10

1 9 10 18 10 0 018
0 5 10

 

 ا ت؟   SIه ی خ ز  چن  واح   ب( ش ت  ی ا  الکتریکی بین صفحه

 ف راد 
  تر
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V V
E

d m/ −
= = =

 3
20

40000
0 5 10

 

 ذخیره ش ه در خ ز  چن       ک لن ا ت؟  ج( ب ر 

q CV q / / nC=  =  =0 018 20 0 36 

 

 د( ا رژی ذخیره ش ه در خ ز  چن      ژول ا ت؟ 

U CV / / nJ= =   =2 21 1
0 018 20 3 6

2 2
 

 ه  برابر ا ت، بن براین داریم:   ی ا  الکتریکی خ ز  
V V V d

E E n
d d V d

=  =  = =1 2 1 1
1 2

1 2 2 2
 

 ه  برابر ا ت، بن براین داریم: ا رژی خ ز 
q V

U U q V q V n
q V

=  =  = =2 1
1 2 1 1 2 2

1 2

1 1
2 2

 

 ت ا    شت:  در ادا ه برای  ق یسة ظرفیت دو خ ز   ی
C q Vq

C n n n
V C q V

=  =  =  = 22 2 1

1 1 2
 

 کنیم: ص رت زیر عمل  یه ی دو خ ز  بهو در  ه یت برای  ق یسة  س حت صفحه
C k A dA

C k
d C k A d

=   =  2 2 2 1
0

1 1 1 2
 

ه ی )الف( و )ب( الزا  ً  ه  را  ق یسه کنیم.  ط بق  ح    ت ب ال، ع  رته ی آ  ت ا یم  س حت صفحهدا یم،  می ه  را  می الکتریک خ ز  یب دی چ    س ت ضر

 در ت ا ت.  

 اگر... 
 کردید؟  ای بین انرژی و میدان الکتریکی خازن پیدا کنیم، شما چه راهی پیشنهاد می خواستیم رابطه اگر می 

 صورت زیر عمل کرد: توان به می Uو  Eبرای مرتبط کردن پاسخ: 

( )
V Ed

V
E V Ed

d

U CV U C Ed
=

=  =

= ⎯⎯⎯⎯→ =
221 1

2 2

 

A
C k

d A
U k E d

d

U k E Ad

= 

⎯⎯⎯⎯→ = 

 = 

0 2 2
0

2
0

1
2

1
2

 

 های خازن است.  برابر حجم بین صفحه  Adدر رابطۀ باال،  

 
چند میکرو فاراد    Aنمودار تغییرات بار الکتریکی و انرژی ذخیره شده برحسب اختالف پتانسیل دو سر دو خازن تخت داده شده است. ظرفیت خازن   

 است؟ 

1 )3 
2 )6 
3 )12 
4  )/1 5 
 
 
 

 

Aخ ز  

Bخ ز  

4

24

( )V v

( )q C Aخ ز  

Bخ ز  

5

37/5

( )V v

( )U J
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 2پاسخ: گزینه  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

های خازننمودار    سخت 10درجه از  4 10 9 یازدهم    

 خازن رو حل خواهیم کرد...   ینمودارهااز   العادهفوق در درسنامۀ تست قبل خازن رو کامل بررسی کردیم و در این تست یه بررسی کامل و یه تست 

 ا ت، پس داریم:    V4ه  برابر  ا ت، اختالف ولت ژ آ   C24 ط بق  م دار داده ش ه هنگ  ی که ب ر الکتریکی هر دو خ ز  برابر  

 (:  1)  رابطة

B A

B A B A
B A

q
V q q

C
C C C C

V V V


=

 − =  − =
 − =

1 1 1
4

6
4

 

 

/ه  برابر  رژی آ  ا ت، اختالف ا   V5همچنین هنگ  ی که ولت ژ دو خ ز  برابر  J37  ت ا    شت:  ا ت و  ی   5

A B

A A B B

A B

V V V
A B

U CV
C V C V /

U U / J

C C /
= =


=

 − =
 − = 

⎯⎯⎯⎯⎯→  −  =

2
2 2

5 2 2

1
1 1

2 37 5
2 2

37 5

1 1
5 5 37 5

2 2

 

 (:  2)  رابطة

A BC C − = 3  
 ( را حل کنیم. 2( و )1ه ی )در  ه یت ک فی ا ت د تگ ه  ع دالت  رب ط به رابطه 

B A

A B B A

C C

B A A A

C C C C

C C C C

= −

− =  = −

− = ⎯⎯⎯⎯⎯→ − =
−

3

3 3

1 1 1 1 1 1
6 3 6

 

( )
( )A A A

A A

C C C F
C C

 =  − =  = 
−

3 1
3 18 6

3 6
 

 
که در ارتفاع یک کیلومتری از سطح زمین قرار دارد،    زامساحت یک ابر باران  62 مگا ولت است. اگر    2پتانسیل میان ابر و زمین  و اختالف  مترمربع    10

0/الکتریکی این ابر در مدت  ۀتخلی )چند وات است؟  رعدوبرقتوان این  ، طور کامل انجام شودبه رعدوبرقثانیه توسط یک  3 )F

m
− =  12

0 9 10 

1  )/  73 6 10 2  )/  43 6 10 3  )/  81 2 10 4  )/  51 2 10 
 

 4پاسخ: گزینه  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  5 7 8 یازدهم  الکتریسیته ساکن    متوسط   

 ت ا  ابر و ز ین را  ش به صفح ت یک خ ز  در  ظر گرفت.   ط بق شکل  ق بل  ی 
 

 

 

 

 

 

 

( )

A
c c F

d

u cv u

−
−

−

    
=  = = 

=  =    

12 6
90

3

22 9 6

1 9 10 2 10
18 10

10

1 1
18 10 2 10

2 2

 

  

  

ز ین

km1

ابر m
6 22 10
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u J

u
P / w

t /

 =

= = =  5

36000

36000
1 2 10

0 3

 

 
 ها در جدول ذکر شده است.  دهد که مشخصات ساختمانی آنشکل زیر نمودار اختالف پتانسیل برحسب بار ذخیره شده را برای دو خازن نشان می  

)چقدر است؟   )sin /=37 0 6 

   

 ف صله صفح ت از هم   س حت صفح ت الکتریکدیث بت  خ ز  

1  = 1 cm21 mm9 

2 ? = / cm20 8 / mm2 7 

 

1  )
9
320

 2 )5 3  )
1
20

 4  )
45
16

 

 

 2پاسخ: گزینه  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  7 9 8 یازدهم  الکتریسیته ساکن    سخت  

 خازن 

 تواند بار الکتریکی و انرژی الکتریکی را در خود ذخیره کند و هر زمان که الزم باشد، آن را در مدار تخلیه کند.  ای است که می وسیله 

 شود. )مطابق شکل( اند، تشکیل می از هم قرار گرفته  dخازن تخت: از دو صفحۀ رسانای موازی که به فاصله  
 
 
 
 
 
 
 
 

گویند. به عبارتی دیگر نسبت ظرفیت خازن: به نسبت بار ذخیره شده در صفحات خازن به اختالف پتانسیل بین صفحات خازن، ظرفیت خازن می 
q

V
همواره  

 دهند. بنابراین داریم: نمایش می  Cگویند و آن را با  مقداری ثابت است که به این نسبت، ظرفیت خازن می 
 

q
C

V
= 

 
 

 نکته 

)، فاراد SIیکای ظرفیت خازن در   )F   :است اما یکای مهم دیگری نیز دارد که برابر است با
C

F
V

= 

 )تست کنکور( 

 ش د؟  بسته ش د، چن  ک لن ب ر الکتریکی در آ  ذخیره  ی V20به اختالف پت  سیل    F50اگر خ ز ی به ظرفیت 

1  )−310  2  )310   3  )/0 025   4  )250 

 1پ  خ: گزینه  

1

10

q (pc)

V (v)

37

A 

d 
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ب  کمک رابطه  
q

C
V

 داریم:   =

( ) ( )q CV C− −= =   =6 350 10 20 10 

 یهاصفحه برای انتقال بار بر روی  شدهمصرف و اين انرژي   کندی ممولد براي پر كردن خازن  انرژي مصرف  ،میکنی مبا یک مولد)باتری( ُپر  را كه يك  خازنهنگامی
 :  خواهيم داشت  و يابدبه طور خطي افزايش مي شروع تا پر شدن  یاز لحظه خازن  ۀاختالف پتانسيل دو صفح .شود بين صفحات ذخيره  مي  خازن ، در فضای

 است.  باتری بر حسب بار منتقل شده، مشابه نموداِر مقابل یانه یپانمودار اختالِف پتانسیِل دو 
 
 
 
 
 

 خازن بر حسب بار ذخیره شده در خازن، مشابه نموداِر مقابل است. یصفحه نمودار اختالِف پتانسیِل دو 
   
 
 

 
 آوریم.  د ت  ی ه  را بهبه  م دار ظرفیت خ ز    ب  ت جهابت ا  

 

 

 

 

 

 

 

tan
C

=  =
 شیب  م دار اختالف پت  سیل برحسب ب ر 1

A
q pc

C / pF
v v

= = =
1

0 1
10

 Aظرفیت خ ز     

BC pF
tan

= =
1 4
37 3

 Bظرفیت خ ز     

Aش یم  س ت  ب ش   ت جه  ی یک  ی  به ج ول چ   ح اقل    ب  ت جهح ل  

d

  تر ا ت.  بزرگ   2ز     برای خ 

A /

d /

   
=

0 8
2 7

A  ( 2خ ز  )  

d

 
=
1 1
9

 ( 1خ ز  )  

 تر ا ت یعنی: ( بزرگ 2پس ظرفیت خ ز  )

C pc

C / pc

=

=

2

1

4
3
0 1

 

C A dA
C

d C A d

/

/ /


=  =  




 =  

2 2 2 10

1 1 1 2

4
0 8 93

0 1 1 1 2 7

 


 =   =

40 8
5

3 3
 

 ( را حذف کنیم.  3( و ) 1ه ی ) ت ا ستیم گزینه تر از یک ا ت پس از هم   ابت ا  ی ع دی بزرگ   kدا یم که  *  ی 

 

1

10

q (pc)

V (v)

37

A

B
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را هم ذوب    cm10سازیم. یک مکعب مسی توپر به ضلع  متر می  100کنیم و با آن یک سیم به طول  را ذوب می  cm10یک مکعب آهنی توپر به ضلع   
0/ها را به اختالف پتانسیل  سازیم. اگر دو سر هریک از سیممتر می   200کنیم و با آن یک سیم دیگر به طول  می در هر دقیقه، تعداد   ولت وصل کنیم،   8

 ؟ گذرندطور خالص از هر مقطع سیم مسی میهایی است که بهاز الکترون  چه تعداد کمتر گذرند، طور خالص از هر مقطع سیم آهنی میهایی که بهالکترون

(e / C−=  191 6 10  ،m−= 710آهن  ،m−=  82  (مس10

1  )/  201 5 10 2  )/  207 5 10 3  )/  191 5 10 4  )/  197 5 10 
 

 4پاسخ: گزینه  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب
ترکیب و   

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  2 9 7 یازدهم  جریان الکتریکی    سخت  

 درسنامه:  
 صورت زیر است: ولتاژ و جریان یک مقاومت به  رابطۀمطابق قانون اهم،  - 1

V RI= 

 Vاختالف پتانسیل با یکای ولت: 
 Iجریان الکتریکی با یکای آمپر: 

 Rمقاومت الکتریکی با یکای اهم: 
 صورت یک خط صعودی است. به مطابق قانون اهم، نمودار تغییرات ولتاژ یک مقاومت برحسب جریان الکتریکی آن مطابق شکل زیر  - 2

شیب

V

I

R= شیب

I

V

R
=

1

 

 (18 مثال 

 ش د؟  وصل کنیم، جری   آ  چن  آ پر  ی V20 م دار تغییرات ولت ژ یک  ق و ت برحسب جری   آ   ط بق شکل ا ت. اگر این  ق و ت را به ولت ژ  

( )v v

( )I A3

18

 
 کنیم: ابت ا ا  ازۀ  ق و ت را  ح   ه  ی

V
R

I
= = = 

18
6

3
 

 ، جری   الکتریکی برابر ا ت ب :  V20در ادا ه ب  وصل کرد   ق و ت به ولت ژ  

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 ی( مقدار مقاومت الکتریکی یک سیم به ویژگ 3
 دست آوریم: زیر به   رابطۀ

L
R

A
=  

 Rمقدار مقاومت الکتریکی با یکای اهم: 
 متر(:   مقاومت ویژه با یکای )اهم 

 Lطول سیم با یکای متر:  
 Aسطح مقطع سیم با یکای مترمربع: 
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  (19 مثال 

/ ق و ت یک  یم  سی ب  شع ع  قطع   mm0   تر را  ح   ه کنی .   50و ط ل  1

(/ m−=  81 8  ، س 10 3 ) 

( )
L L

R /
A r

−

−
=  =  =   = 

 

8
2 24

50
1 8 10 30

3 10
 

 رابطۀ( باتوجه به 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
 

 (20مثال  
 ش د؟  برابر کن ،  ق و ت  یم چن  اهم  ی 2ا ت. اگر این  یم را از ابزاری ع  ر ب هیم ت  ب و  تغییر در جرم و ح م، ط ل آ  را    10 ق و ت یک  یم  سی 

برابر کرد  ط ل  یم،  یم   زک ش ه و  طح  قطع آ     2ب   
1
2

 ش د. بن براین داریم:  برابر  ی 

R L AL
R

A R L A
=  ⎯⎯→ =  =  =2 2 1

1 1 2
2 2 4 

صورت زیر عمل کنیم. دقت کنید که توانیم به شود. برای حل این سؤاالت می مقاومت، از جرم و چگالی سیم هم استفاده می   ۀ( گاهی در سؤاالت مربوط به محاسب5

 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.  فوق را حفظ نکنیم و فقط از مراحل به  رابطۀتوانیم البته می 

 (21 مثال 

 ایم.  ق و ت این  یم چن  اهم ا ت؟   تر   خته 10ای و ت پر به ط ل گرم آهن  یمی ا ت ا ه 200ب  

 ا ت.(  SIواح    8000و   710−) ق و ت ویژه و چگ لی آهن به ترتیب  

 کنیم.  این  ؤال را ب  دو روش حل  ی

  ق و ت و جرم را حفظ ب شیم:  رابطةلف( اگر ا

L
R /

m /

−=  =   = 
2 2

7 10
10 8000 0 4

0 2
 

 ب( اگر رابطه را حفظ    شیم: 

 آوریم.  د ت  یکنیم و  پس ب  کمک آ   ق و ت  یم را بهابت ا  طح  قطع  یم را  ح   ه  ی ص رت  نی ادر 

m m /
A / m

v AL A

L
R /

A /

−

−

−

 = =  =  = 


=  =  = 


6 2

7
6

0 2
8000 2 5 10

10
10

10 0 4
2 5 10

 

 

 

  ث بت 
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Vح م هر  یم برابر  که  ب ت جه به این   AL=   ت ا    شت:  ا ت،  ی 

V
V AL A

L LL
R

V VL
R

LA


=  =

 =  = 
 = 


2
 

 آوریم.  د ت  ی ه  را بهح م  یم ا ت. در ادا ه  ق و ت هریک از  یم  Vدقت کنی  که در  ح    ت ب ال،  

m−= 710هنآ ،m=100آهنL  ،cm m−= =3 3 31000  : یم آهنیVآهن 10

L

V

−

−
=  = 

2 2
7

3
100

10 1
10

=آهن  آهنR 

m−=  82 =  ،m س10 L  ،cm س200 m−= =3 3 31000  : یم  سیV س10

L
/

V

−

−
=   = 

2 2
8

3
200

2 10 0 8
10

= س س R 

0/در ادا ه جری   الکتریکی دو  یم را ب  اتص ل به ولت ژ    آوریم.  د ت  ی ولت به  8

/
I / A

V
I

R /
I A

/


= =

=  
 = =


0 8
0 8

1
0 8

1
0 8

 

 آوریم.  د ت  ی گذر   را به ه   یط ر خ لص از  قطع  یم ه یی که در هر دقیقه بهدر  ه یت تع اد الکترو  

q It It
It ne n

eq ne

=
 =  =

=
 

/
n

/

n /
/

−

−


= = 


 

 = = 
 

20
19

20
19

0 8 60
3 10

1 6 10
1 60

3 75 10
1 6 10

 

/گذر  ،  ه یی که از  یم آهنی  یبن براین تع اد الکترو   197 5   ت.  تر ات  کم  10

 اگر... 

0/این دو سیم را مطابق شکل پشت سر هم قرار داده و به همان منبع ولتاژ   گر ا ها طور خالص از هر مقطع سیم ولتی وصل کنیم، در هر دقیقه چند الکترون به  8
 گذرد؟ می 

آهن س

V / V= 0 8
 

 پاسخ:  

/ /= + = 0 8 1 1 Rمس +Rآهن 8 R= 

V /
I A

R /

It

e / −

= = =



 = = 


19
19

0 8 4
1 8 9

4
60 509 10

31 6 10
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 A4وصل کنیم جریان الکتریکی   V24را به یک منبع با اختالف پتانسیل    Bجریان چهار مقاومت داده شده است. اگر دو سر مقاومت   –نمودار ولتاژ   
به  ها به ترتیب از راست  را به همان اختالف پتانسیل وصل کنیم، جریان الکتریکی عبوری از آن  Dو    A  ،Cهای  کند. اگر دو سر سیماز آن عبور می

 شود؟  چپ چند آمپر می

1 )6 ،4 ،2 
2 )8 ،4 ،2 

3 )6 ،2  ،
2
3

 

4 )8 ،2  ،
2
3

 

 
 

 4پاسخ: گزینه  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  3 7 9 یازدهم  جریان الکتریکی    متوسط   

 در درسنامۀ تست قبل هرچیزی رو که بهش نیاز دارین، بهتون گفتیم... 

 دا ی ، شیب  م دار ولت ژ به جری   برابر  ق و ت الکتریکی ا ت.  ط ر که  یکنیم. هم  ه  را  ح   ه  ی ابت ا به کمک  م دار داده ش ه،  س ت  ق و ت   
 

A B

B A

C B

B C

AR R

R B R

CR R

R B R

= = =  =

= = =  =

1
12 2

4 2
4
4

12 2
4 2
4

 

D B

B D

DR R

R B R
= = =  =

6
11 6

4 6
4

 

 ه  برابر ا ت ب :  عکس دارد، بن براین جری   هریک از  ق و ت   رابطةب   ق ار  ق و ت    به ازای اختالف پت  سیل یکس    دا یم که جری   الکتریکیاز طرفی  ی

A B A
A

B A

C CB
C

B C

D B D
D

B D

I R I
I A

I R

I IR
I A

I R

I R I
I A

I R

=  =  =

=  =  =

=  =  =

2 8
4

1
2

4 2

1 2
4 6 3

 

 کنیم.  طرح ش ه ا ت که در ادا ه آ  را هم حل  ی   98یکی از  ؤاالت کنک ر ری ضی   ل    بر ا  س این  ؤال  

 :98تست کنکور سراسری رشتۀ ریاضی سال  

 ا ت؟   Aچن  برابر  ق و ت   Bده .  ق و ت  ه  را  ش    یو اختالف پت  سیل دو  ر آ  Bو  Aه ی  بین جری   ع  ری از  ق و ت  رابطةشکل زیر، 

1  )
4
9

   2  )
2
3

 

3  )
3
2

   4  )
9
4

 

 1پ  خ: گزینه 

دا یم شیب  م دار جری   برحسب اختالف پت  سیل برابر   ی
R

1
 ا ت، بن براین داریم:   

B

A

R

R
= = =

2
43

3 9
2

 

 

 

 

 

 

 
I

A

B

CD

V

I

A

B

V

 Aشیب  م دار 

 Bشیب  م دار 

I

A

B

CD

V
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 نکته:   
Vبه تفاوت نمودار    I−  و نمودارI V−  .توجه کنید 

 

mدر شکل زیر اگر یک الکترون پس از طی مسافت    96 ( برساند طول این رسانا B( به انتهای رسانا )نقطه  A)نقطه    ABخود را از ابتدای رسانای    10

mmها متر است؟ )سرعت سوق الکترونچند سانتی
/

s
0 mها ای الکترونو تندی حرکت کاتوره 1

s
 باشد.(می 610

1 )60 
2 )10 
3  )/0 6 
4  )/0 1 
 
 

 1پاسخ: گزینه  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  7 5 7 یازدهم  الکتریسیته ساکن  فصل اول دوازدهم فصل اول دوازدهم متوسط   

 جریان الکتریکی  

نظِم خاصی ندارد. یک  هاآن  حرکت  ر یمسو  شوندیم جاجابه آزادانه درون فلز  های آزاد،به درون یک سیِم فلزی توجه کنیم، الکترون از دید میکروسکوپیک اگر 
پ بروند ، در همین مدت، به همین  از سمت راست به چ هاالکترون مدت زماِن معینی تعدادی از این   اگر در ، میریگی مرا در نظر  AAمقطع از این سیم، مانند  

 گفت که ِانگار باِر خالصی از این مقطع عبور نکرده است.)شکل الف(     توانی مبه طوری که  روندیمتعداد ، الکترون از سمت چپ به راست 
آزاد(   یهاالکترون ) همان آزاد  بارهاي الكتريكِي  كه به  شودی ميك ميدان الكتريكي در آن ظاهر  ،شودی مگامي كه به دو سر يك رسانا اختالف پتانسيلي اعمال نه

 )شکل ب( .ده است جريان الكتريكي در رسانا برقرار ش مییگوی م.بدين صورت  دینمای م در خالِف جهِت میدان را وادار به حركت  هاآن نيرو وارد نموده  
 
 
 
 
 
 
 
 

m یمرتبه از ییهاسرعت  مسی با سیم یک طول در آزاد یهاالکترون توجه :   / s610 کنندیم حرکت  هاجهت  یهمه در یاکاتوره طور به. 

 تغییر  قدری را خود یاکاتوره حرکت  هاالکترون  ،میکنی م اعمال فلز به را الکتریکی میدان وقتی واقع در
 یاآهسته  بسیار طور به جهت میدان خالف در سوق سرعت  به موسوم متوسط سرعتی با و دهندیم 
  در سوق سرعت  (روروبه)شکل  شودی مرسانا  در الکتریکی جریان موجب  این که کنندی م  پیدا سوق 

mبزرگی یمرتبه مسی  از   رسانای یک / s−510   یاm / s−410  است.  

 

 

 

 

 

 .روندیماز پتانسيل كمتر به پتانسيل بيشتر  هاو الکتروناز پتانسيل بيشتر به پتانسيل كمتر  الکتریکی بارهاي مثبت تحت اثر يك ميداِن  تذكر:  

 ابت ا به شکل زیر دقت کنی : 

(L) س فت طی ش ه ت  ط الکترو  در یک  سیر زیگزاگ 

ج به ج یی الکترو  برای  ح   ه  رعت   ق x

شروع پ ی  

E

E

E 

R
B A

V
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av
x mm

v /
t s


= = =


0   رعت   ق 1

av
L m

s
t s

= = =


 ای تن ی حرکت ک ت ره 610

 ص رت زیر  ح   ه کنیم. داده  ش ه ک فی ا ت  س ت دو کمیت را به  tچ   در ص رت  ؤال  

av

av

s L
x

v x x/

x / m cm

−

−


=  =   = 
 

  =  = =

6 9
10 9

3

1

10 6 10
10 6 10

0 1 10

6 10 0 6 60

 

 
کامل باتری مطابق شکل زیر است. جریان   ۀدهیم. نمودار جریان خروجی از باتری برحسب زمان تا تخلییک باتری شارژ شده را در یک مدار قرار می 

)ترون از باتری خارج شده است.  متوسط خروجی از باتری .............. آمپر است و در دو ساعت اول تعداد .............. الک )e / C−=  191 6 10 

1  )480 ،/  222 7 10     

2  )/0 48 ،/  222 7 10 

3  )480 ،/  187 5 10     

4  )/0 48 ،/  187 5 10 

 

 2پاسخ: گزینه  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  5 7 8 یازدهم  الکتریسیته جاری    متوسط   

 جريان الكتريكي جهت  

 .شودی مخالف جهت حركت بارهاي منفي فرض  در جهت جريان الكتريكي  داد قرار بر حسب 
 شدت جریان الکتریکی متوسط  

 . دهندیمنشان  Iرا با  و آن باشدی مبار الكتريكي  عبوري از هر مقطع رسانا در يكاي زمان 

q :    بار عبوري بر حسب كولن                                                                             
q

I
t


=


 

t : زمان عبور بر حسب ثانيه 
 . دهندی منشان  A  و با نامندی مر كه آن را آمپِ   باشدی من بر ثانيه يكاي شدت جريان الكتريكي كولُ 

q  یرابطهاست.اگر در    ساعت   - یکاهای عملی برای باِر الکتریکی ، آمپریکی از    توجه :  I. t =     شدت جریان بر حسب آمپر و زمان بر حسِب ساعت باشد، یکاِی ،
 ساعت خواهد شد. - باِر الکتریکی، آمپر

 است.( mAh) ساعت  - یکاهای عملی برای باِر الکتریکی ، میلی آمپر از : یکی دیگر توجه 

 تواندی مباتری   که  باری باشد،حداکثر بیشتر  باتری یک  ساعِت   - آمپر هرچه و شودی م  مشخص  هاآن  ساعِت - آمپر با عموماً  همراه یهای گوش یا خودروها : باتریتوجه  
 است.  بیشتر شود، تخلیه  ایمن طور به تا دهد عبور مدار از

 ( 22مثال  
 ش د؟  خ لی  ت  کش ی   ط ل چق ر   زد، فراهم  را A5جری   ط رِ  ت  ط به ب تری این اگر .ا ت   عت  -آ پر 50 خ درویی، ا ت   ارد ب تری

 پ  خ :                                                                                                   

q I. t t t h =   =   =50 5 10 

 با شدت جريان متوسط برابر است.  یالحظه شدت جريان  ،ثابت باشد)از لحاظ مقدار و جهت( جريان  اگر شدِت   : نکته 

 بار یک الکترون است.(   ۀانداز  e وعبوري  یهاالکترون تعداد  n.) دهندی منشان  t را با t  و qرا با   qمعموالً 

                                                                                                        
ne

I
t

=                   
q

I
t

= 

 

450

I (mA)

t (h)6 7 10
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450

I (mA)

t (h)6 7 10

450

I1

I1

 
 آوریم:  د ت  یرا به  I1ه  جری    ابت ا ب  ا تف ده از تش به  ثلث 

I
I mA

−
=  =

−

1
1

10 6
600

450 10 7
 

Iدا یم  س حت زیر  م دار   ی t−     ب ش  پس:  ش رش ش ه در   ار  ی ب ر  برابر ب 

mAh
+

=  =
10 6

600 4800
2

q س حت ذوز قه  = 

 ش د.   ی  mAhبرابر    qا ت پس یک ی    hو ز       mAبه یک ه ی   شته ش ه روی  ح ره  دقت کنی  چ   جری    

av
q mAh

I mA
t h


= = =


4800
480

10
 جری    ت  ط   

avI / A =0 48 

 آوریم:  د ت  یبرای قسمت دوم  ؤال  س حت زیر  م دار را در دو ث  یه اول به 
q mAh / Ah

Ah C

q / C



 =  = =

⎯⎯⎯→

 = 

3600

2 600 1200 1 2

1 2 3600

 

q /
q ne n /

e / −


=  = = = 



22
19

1 2 3600
2 7 10

1 6 10
 

 
 کدام گزینه صحیح نیست؟   

 ( پت  سی  تر،  قش رئ  ت  را در   اره ی الکتریکی دارد. 1
)ت ا  برای دی د   ر گسیل ( ق     اهم را  می2 )LED  .طرح کرد  

 ی ب .  (  ق و ت ویژه  یم ر    ه  ب  افزایش د  ، ک هش  ی3
 ش د. ر  ی( در ابرر    ه ، ب  ک هش د  ،  ق و ت ویژه ک هش و به آرا ی صف 4

 

 4پاسخ: گزینه  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  8 0 8 یازدهم  الکتریسیته ساکن  متن کتاب درسی  ساده   

 :هانه یگزبررسی   

ه  از اتص ل ک ت ه جهت تغییر  کنن . در هردوی آ  (: پت  سی  تر ) ق و ت  تغیر حلق ی( و رئ  ت  ) ق و ت  تغیر خطی( به    ن  هم یگر عمل  ی 1گزینة )

 ش د.   ق و ت ا تف ده  ی 

)(: دی د   ر گسیل 2گزینة ) )LED  ه    شت. ت ا  برای آ  هم را  میاز اجزای غیر اهمی   اره  هستن  و ق     ا 

 ی ب .  ر    ه  )   ن  ژر   ی م و  یلسی م( برعکس ر    ه  ب  افزایش د  ، ک هش  ی (:  ق و ت ویژه  یم 3گزینة )

  الً  نظم  ت قف ش ه و  ص رت که یش بهاتم    گه  (: برخی از ر    ه     ن  قلع و جی ه در اثر ک هش د   و در  زدیکی صفر  طلق )صفر کل ین(  4گزینة )

 افت .  ص رت   گه  ی و آ ی اتف ق  ی گ ین . گذار از ح لت ر    یی به ابرر    یی بهش د به این ح لت از ر    ه ، ابرر    یی  یش   صفر  ی  ق و ت 
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است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام
. دارند زیادی  استحکام و کم پذیری واکنش گذشته، های زمان از  مانده  جای به آثار  ساختن  برای شده استفاده   اولیه  مواد( 1
 . شودیافت می اکسیژن   ،%4/0 از بیشتر جرمی  درصد  با طل  معادن از  شده   خارج رس  خاک   از ترکیبی هر( در ساختار 2
 .اندکرده استفاده تغییر، ایجاد بدون را  ها آن و آورده بدست   طبیعت از  را خود  نیاز   مورد مواد  گذشته  هایانسان( 3
. همراه خواهد بودمحلول مورد نظر  𝑝𝐻افزایش   با، خالص  خاک رس در یک نمونه از آب از ریختن مقداری( 4

 ( 1203 ـ مفهومی ـ آسان)       3 گزینهپاسخ:  

داده   تغییر  را  آنها  نیاز،  رفع  برای  و  کرده  تأمین  زمین   جای  جای  در  شده  گسترده  الهی  هاینعمت   از  را  خود  زندگی  برای  ضروری  مواد  گذشته  هایزمان  از  انسان

مواد .  اندداشته نقش نیز هاافسانه   و ادبیات حتی و  رسوم و  آداب ها،آیین  زندگی، شیوۀ و  محیط بر افزون  مواد، این تغییر در که دهدمی   نشان هاپژوهش .  است

 و   زیاد  استحکام  کم،  پذیری  واکنش  باید  بودن،  دسترس  در  و  فراوانی  بر  افزون  اند،مانده   باقی  گذشته  هایزمان  از  که  آثاری  ساخت  برای  شده  مصرف  یاولیه 

 . باشند  داشته  مناسبی  پایداری

 ها: بررسی سایر عبارت

ها با  دانپذیری کم و استحکام زیاد داشتند. شیمیجای مانده از گذشتگان، افزون بر فراوانی و در دسترس بودن، واکنش ی برای ساخت آثار بهمواد اولیه(  1

گیری از دانش خود، توانستند مواد جدیدتری  ثار برداشتند و با بهرهجا مانده، پرده از اسرار ماندگاری این آبررسی نوع، مقدار، ساختار و رفتار مواد سازنده آثار به  

های  توان مبنای کار و کلید موفقیت طراحان، هنرمندان و مهندسان برای خلق سازه ها را میرا بسازند. این مواد خواص ویژه و کاربردهای معینی دارند و آن 

 زیبا و ماندگار امروزی دانست. 

باشد، نوعی اکسید از عناصر فلزی)سدیم اکسید، منیزیم اکسید و آلومینیم اکسید(، نافلزی)آب(    %0/ 1رس که درصد جرمی آن بیشتر از  ( هر ترکیبی از خاک  2

جدول زیر درصد جرمی مواد سازنده نوعی خاک رس که از یک معدن طل استخراج شده است   .فلزی)سیلیس( بوده و حتماً دارای اتم اکسیژن استو یا شبه

دهد:شان می را ن

SiO2 Al ماده  O2 3 H O2 Na O2 Fe O2 3 MgO    و دیگر مواد

46/ درصد جرمی  2 /37 74 /13 32 /1 24 /0 96 /0 44 /0 1

ز  اکسیدهای فلزی خاصیت بازی دارند. چون خاک رس حاوی برخی از انواع اکسیدهای فلزی مثل سدیم اکسید و منیزیم اکسید است، ریختن مقداری ا(  4

آلومینیم   البته، توجه داریم که همه اکسیدهای فلزی موجود در خاک رس از جمله  شود.محلول مورد نظر می   𝑝𝐻این خاک در یک نمونه از آب، موجب افزایش  

کنند.اکسید، با ریخته شدن در آب خاصیت بازی ایجاد نمی 

پذیری ی با واکنششود. درصد جرمی گازلیتر گاز اکسیژن می  8/44گرم از گازهای اکسیژن و نیتروژن، در شرایط استاندارد حاوی    125مخلوطی به جرم  
𝑶)کدام است؟  گازی  در این مخلوطکمتر  = 𝑵 و 1۶ = 14 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1 )8/44 2 )2/55   3 )2/51 4 )8/48

 ( 1203 ـ مساله ـ آسان)       2 گزینهپاسخ:  

کنیم. با توجه به حجم گاز اکسیژن، جرم این گاز را محاسبه میمخلوط مورد نظر در شرایط استاندارد قرار دارد پس  

? 𝑔 𝑂2 = 44/8 𝐿 𝑂2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

22/4 𝐿 𝑂2
×

32 𝑔 𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2
= 64 𝑔

ورده و پس از آن، درصد  آی بعد، جرم گاز نیتروژن را بدست  در مرحله پذیری کمتری دارد.  دانیم، گاز نیتروژن در مقایسه با اکسیژن واکنش همانطور که می

 کنیم. جرمی این گاز را محاسبه می 

جرم  مخلوط گازی  = +جرم  نیتروژن جرم  اکسیژن 
                
⇒     125 𝑔 = 𝑥 𝑔 𝑁2 + 64 𝑔 𝑂2

               
⇒    𝑥 = 61 𝑔 

درصد  جرمی  نیتروژن =
جرم  نیتروژن

جرم  مخلوط
× 100 =

61
125
× 100 = 48/8

های زیر درست است؟چه تعداد از عبارت
 .است تناوبی جدول 1۶ گروه از پذیرواکنش نافلز یک زمین،  جامد یپوسته در موجود عنصر ترینفراوانآ( 

 .است خالص  سیلیسیم در  موجود اشتراکی پیوندهای آنتالپی از کمتر الماس،  در  اشتراکی پیوندهای آنتالپیب( 

 .است شده متصل دیگر اتم سه به پیوند 4 توسط کربن  اتم هر کربنات،  یون ساختار همانند گرافیت،  ساختار درپ( 

. شوندنمی یافت یونی ترکیب هیچ ساختار در و داشته قرار 14 گروه  در کوواالنسی جامدهای   یسازنده اصلی عناصرت( 

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4
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 (1203 ـ ـ مفهومی سخت )        2 گزینهپاسخ:   

 های )آ( و )پ( درست هستند.عبارت 

 بررسی چهار عبارت:  

جدول تناوبی است. سیلیسیم نیز  16پذیر از گروه ی جامد زمین، عنصر اکسیژن است. اکسیژن، یک نافلز بسیار واکنش ترین عنصر موجود در پوسته فراوان آ( 

بر  دهند.  ی جامد زمین را تشکیل می پوسته   %90های گوناگون سیلیسیم و اکسیژن، بیش از  ی جامد زمین است. ترکیبدومین عنصر فراوان موجود در پوسته 

ترین عنصر موجود  رود. البته، توجه داریم که اکسیژن فراوان ی جامد زمین به شمار می ترین اکسید موجود در پوسته سیلیس فراوان توان گفت این اساس، می 

 ی زمین، آهن است. ترین عنصر موجود در کل کرهی جامد زمین است؛ درحالی که فراوان در پوسته 

 ور الماس، به صورت زیر است: ب( ساختار قسمتی از بل

𝐶با توجه به ساختار نشان داده شده، پیوند اشتراکی که در الماس وجود دارد، پیوند  − 𝐶   تر بودن  تر بودن شعاع اتمی کربن و کوتاه است. با توجه به کوچک

𝐶طول پیوند   − 𝐶    در مقایسه با پیوند𝑆𝑖 − 𝑆𝑖د  ، آنتالپی این پیوند بیشتر از آنتالپی پیون𝑆𝑖 − 𝑆𝑖  موجود در سیلیسیم خالص است . 

گیرد و برخلف الماس، دارای سطحی تیره است. تصویر زیر، نمایی از  های کربن است که در دسته جامدهای کوواالنسی قرار میپ( گرافیت، یکی از دگرشکل 

 دهد: ساختار گرافیت را نشان می

اتم کربن دیگر متصل شده است. این اتم در ساختار یون کربنات نیز توسط چهار پیوند)یک    3تراکی به  در ساختار گرافیت، هر اتم کربن توسط چهار پیوند اش

 پیوند اشتراکی دارد. ساختار این یون به صورت زیر است:   پیوند دوگانه و دو پیوند یگانه(، با سه اتم اکسیژن

 
  های ترکیب  از  برخی  ساختار  در  و  بوده  تناوبی  جدول  14  گروه  به  متعلق  عنصر  دو  این.  هستند  سیلیسیم  و  کربن  کوواالنسی،  جامدهای  یسازنده   اصلی  ت( عناصر

 ترکیبی   هیچ  در  اتمی  تک  یون  تاکنون  عنصر  دو   این  از  که  درحالی  دارند؛  وجود  سیلیکات  کلسیم  و  کربنات  آمونیوم  کربید،  کلسیم  کربنات،  سدیم  مثل  یونی

 . است  نشده  یافت

 
لیتر آب    10است. پس از حل کردن این مخلوط در    %8/10گرمی از منیزیم نیترات و آلومینیم نیترات، درصد جرمی آلومینیم برابر با    50در یک مخلوط   

.𝒎𝒐𝒍خالص، غلظت یون نیترات در محلول حاصل برابر با چند   𝑳−1  دهد؟  ود واکنش میموالر س  1/0لیتر محلول  شده و هر لیتر از این محلول، با چند میلی
(𝑨𝒍 = 𝑴𝒈 و 2۷ = 𝑶 و 24 = 𝑵 و 1۶ = 14 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 

{
𝑴𝒈(𝑵𝑶۳)2(𝒂𝒒) + 𝑵𝒂𝑶𝑯(𝒂𝒒) → 𝑴𝒈(𝑶𝑯)2(𝒔) + 𝑵𝒂𝑵𝑶۳(𝒂𝒒)

𝑨𝒍(𝑵𝑶۳)۳(𝒂𝒒) + 𝑵𝒂𝑶𝑯(𝒂𝒒) → 𝑨𝒍(𝑶𝑯)۳(𝒔) + 𝑵𝒂𝑵𝑶۳(𝒂𝒒)    
 معادله واکنش ها موازنه  شود     

1) 14/0 - 250 2 )14/0 - 700 3 )07/0 - 250 4 )07/0 - 700 

 ( 1203 ـ مساله ـ سخت )        4 گزینهپاسخ:   

 کنیم. با توجه به درصد جرمی آلومینیم در مخلوط اولیه، جرم منیزیم نیترات و آلومینیم نیترات موجود در این مخلوط را محاسبه می

?  𝑔 𝐴𝑙(𝑁𝑂3)3 = 50 𝑔 مخلوط ×
10/8 𝑔 𝐴𝑙

100 𝑔 مخلوط
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙
27 𝑔 𝐴𝑙

×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙(𝑁𝑂3)3

1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙
×

213 𝑔 𝐴𝑙(𝑁𝑂3)3
1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙(𝑁𝑂3)3

= 42/6 𝑔 

جرم منیزیم نیترات  = −جرم مخلوط اولیه  جرم آلومینیم نیترات  = 50− 42/6 = 7/4 𝑔 
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  05/0گرم منیزیم نیترات)معادل با    4/7مول آلومینیم نیترات( و    2/0گرم آلومینیم نیترات)معادل با    6/42با توجه به محاسبات انجام شده، مخلوط اولیه شامل  

مول یون نیترات    2ترات در آب نیز  مول یون نیترات و از انحلل هر مول منیزیم نی  3شود. از انحلل هر مول آلومینیم نیترات در آب،  منیزیم نیترات( می   مول

 شود. بر این اساس، داریم:در محلول آزاد می

شمار مول های یون نیترات  = 3× های آلومینیم نیترات شمار مول  + 2× های منیزیم نیترات شمار مول  = 3× 0/2+ 2 × 0/05 = 0/7 𝑚𝑜𝑙 

 کنیم. در قدم آخر، غلظت یون نیترات را در محلول نهایی محاسبه می 

[𝑁𝑂3
−] =

شمار  مول های یون نیترات 

لیتر محلول
=

0/7 𝑚𝑜𝑙
10 𝐿

= 0/07 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

 های انجام شده به صورت زیر است: های یونی چندتایی هستند. معادله واکنش توجه داریم که منیزیم نیترات و آلومینیم نیترات، از جمله ترکیب
𝑀𝑔(𝑁𝑂3)2(𝑎𝑞) + 2𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑞) → 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2(𝑠) + 2𝑁𝑎𝑁𝑂3(𝑎𝑞) 
𝐴𝑙(𝑁𝑂3)3(𝑎𝑞) + 3𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑞) → 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3(𝑠) + 3𝑁𝑎𝑁𝑂3(𝑎𝑞) 

 دهد. بر این اساس، داریم: مول سود واکنش می  2مول سود واکنش داده و هر مول منیزیم نیترات نیز با    3هر مول آلومینیم نیترات با  

شمار مول های سود مورد نیاز  = 3 × آلومینیم نیترات  شمار مول  + 2× شمار مول   منیزیم نیترات = 3× 0/2+ 2 × 0/05 = 0/7 𝑚𝑜𝑙 

های موجود در هر لیتر از این محلول با  توان گفت مجموع نمکدهد پس می مول سود واکنش می 7/0لیتری، با  10های موجود در این محلول مجموع نمک 

 مول سود واکنش خواهد داد. بر این اساس، داریم:  07/0

?𝑚𝐿  محلول سود = 0/07 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻 ×
1 𝐿  محلول سود

0/1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻
×

1000 𝑚𝐿  محلول سود

1 𝐿  محلول سود
= 700 𝑚𝐿 

 
 درست است؟به درستی بیان شده  هاهای چند مورد از ردیفبا توجه به جدول زیر، داده 

 های مادهویژگی مادۀ شیمیایی  ردیف 

 پذیر بوده و مقاومت کششی باالیی دارد. انعطافای از گرافیت است که شفاف و تک الیه گرافن  1

شود. ها یافت می ها و سنگدر ساختار صخره های آنو اتم  نشده یافت خالص حالت  به طبیعت در سیلیسیم 2  

 کمتر است.  𝑺𝒊(𝒔)کاربرد داشته و سختی آن از   سنباده تهیۀ در که است ارزان ایساینده سیلیسیم کربید  ۳

 جامد مولکولی بوده و در اطراف هر مولکول آن، فقط دو پیوند هیدروژنی وجود دارد. نوعی  یخ 4

1) 1 2 )2 3 )3 4 )4 

 (3012ـ  مفهومی ـ متوسط)        2 گزینهپاسخ:   

 های اول و دوم جدول مورد نظر درست هستند. اطلعات داده شده در ردیف 

 های داده شده در جدول: بررسی عبارت  

اند. چنین ساختاری با الگویی مانند  های شش گوشه تشکیل داده های کربن با پیوندهای اشتراکی، حلقهای از گرافیت است که در آن، اتمالیه( گرافن، تک  1

تم کربن برابر فوالد است. از آنجا که ضخامت گرافن به اندازۀ یک ا  100ای دارد، به طوری که مقاومت کششی آن حدود  کندوی زنبور عسل، استحکام ویژه 

 پذیر است. توان آن را یک گونة شیمیایی دوبعدی دانست که شفاف و انعطافاست، می

𝑆𝑖مشابه یکدیگر بوده و آنتالپی پیوند    𝑆𝑖(𝑠) و 𝑆𝑖𝑂2(𝑠)( ساختار  2 − 𝑂    بیشتر از پیوند𝑆𝑖 − 𝑆𝑖    است. در نتیجه پایداری𝑆𝑖  از 𝑆𝑖𝑂2    بیشتر بوده و سیلیسیم

های سیلیسیم در ساختار سیلیس وجود داشته و توجه داریم که اتم  شود.در طبیعت به حالت خالص یافت نشده و به طور عمده به شکل سیلیس یافت می

 ها است. ها و صخره سیلیس، یکی از مواد اصلی سازنده سنگ

𝑆𝑖رود. با توجه به اینکه آنتالپی پیوند اشتراکی  یک سایندۀ ارزان است که در تهیة سنباده به کار می  (𝑆𝑖𝐶)( سیلیسیم کربید3 − 𝐶    از آنتالپی پیوند اشتراکی

𝑆𝑖 − 𝑆𝑖  توان نتیجه گرفت که سختی سیلیسیم کربید از سیلیسیم بیشتر است. بیشتر است، می 

در اطراف هر مولکول آب در    دهد،اختار یک نمونه از یخ را نشان میهای آب در سکه چینش مولکول   ( مطابق شکل مقابل،4

 پیوند هیدروژنی وجود دارد:    4ساختار یخ،  

های ناپیوندی اتم اکسیژن  ها توسط جفت الکترون دو مورد از این پیوندهای هیدروژنی توسط اتم هیدروژن و دو مورد از آن 

برقرار می  با  توجه د  شوند.موجود در هر مولکول آب  پیوندهای هیدروژنی موجود در ساختار یخ در مقایسه  اریم که قدرت 

های آب خیلی کمتر بوده و برای ذوب یک نمونه از یخ، باید به نیروی پیوندهای  پیوندهای اشتراکی موجود در ساختار مولکول 

 هیدروژنی موجود در این ماده غلبه کنیم. 
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 است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام 

 .کرد استفاده سیلیس  توصیف برای توان نمی مولکولی، ی ماده و مولکولی فرمول  مانند  شیمیایی هایژهوا از ( 1
 .بود  خواهد گرما   جریان رسانای دارد،  کمتری  پایداری که از کربن آلوتروپی گرافیت،  و الماس  از  هایینمونه بین( 2
 . دارد کدر   سطحی  جامد حالت  در ،گوگرد همانند و رفته شمار  به بعدی  دو ساختار  با کوواالنسی جامد یک   گرافیت،( 3
 .شودمی شکسته ماده  این  در موجود کربن-کربن اشتراکی   پیوندهای کاغذ، صفحه  روی بر   گرافیت از بلوری  کشیدن با( 4

 (3012 ـ مفهومی ـ متوسط)        4 گزینهپاسخ:   

  جابه   اثر  کاغذ   روی  بر  مداد  و  رفته  بین  از ماده این  مختلف  هایالیه   میان  در  موجود  دروالسیوان  هایجاذبه نیروی   کاغذ،  یصفحه   روی  بر  گرافیت  کشیدن  با

بین    اشتراکی  پیوند  هیچ  فرایند،  این  درتوجه داریم    دروالسی بین صفحات سازنده آن است.در واقع، نرمی گرافیت بخاطر وجود همین نیروی وان   .گذاردمی

 . شودنمی  شکسته  های کربناتم

 ها: بررسی سایر عبارت 

توان برای توصیف آن استفاده کرد. الماس، گرافیت  ی مولکولی، نمی ده های شیمیایی مانند فرمول مولکولی و ماسیلیس یک جامد کوواالنسی بوده و از واژه (  1

 روند. و سیلیسیم کربید نیز از جمله جامدهای کوواالنسی به شمار می 

  گرافیت   سوختن  آنتالپی  از  آن  سوختن  آنتالپی  و  بوده  ناپایدارتر  گرافیت  از  الماس  اساس،  این  بر.  است  ترپایین  الماس  انرژی  سطح  از  گرافیت  انرژی  ( سطح2

  و   بوده  گرما  رسانای   الماس  دانیم،می  که  همانطور. دارد  بیشتری  پایداری  الماس  به  نسبت  گرافیت  گفت  توانمی   شده،  داده  توضیحات  به  توجه  با.  است  بیشتر

 . است  الکتریسیته  جریان  رسانای  نیز  گرافیت

ای دارد و در هر های کربن در آن به صورت دو بعدی است. در واقع، گرافیت ساختار الیهاتمرنگ و کدر است که چینش  گرافیت یک جامد کوواالنسی سیاه(  3

دروالسی  های مختلف سازنده گرافیت نیروی ضعیف وانجا که بین الیهاند. از آن های کربن مطابق با یک ساختار دوبعدی به یکدیگر متصل شده الیه از آن، اتم

نیز یک ماده نافلزی    گوگردراحتی بر روی یکدیگر بلغزند و به همین خاطر، گرافیت برخلف الماس ماده بسیار نرمی است.    نند به تواها میوجود دارد، این الیه

 . شودداشته و به رنگ زرد دیده می، سطحی کدر  داست که در حالت جام

 
𝑺𝒊است؟ ) درستیک از مطالب زیر کدام  = 𝑶 و 28 = 𝑪 و 1۶ = 12 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 

 . استشده تشکیل یکسان  هایاتم از زیادی شمار  اتصال  از  بگیرد، قرار  کوواالنسی جامدهای  ی دسته در  ایماده هر( 1
 . است برق جریان  رسانای فلزها   همانند مذاب، حالت  در  و بوده  باال سختی درجه  با   دیرگداز ماده یک سیلیس ( 2
 .دارد کمی  رسانایی خاصیت   که  است  کربن خانوادۀ از فلزیشبه سیلیس،  در تر پایین جرمی درصد  با عنصر( 3
 .دارد قرار چندضلعی   های حلقه راس  در 𝑂  اتم  آن، ساختار در و بوده سیلیس  از یناخالص نمونه  ( کوارتز4

 ( ۳0۱۲ ـ مفهومی ـ سخت )        3 گزینهپاسخ:   

گرم    28تر در بلور این ماده، معادل با سیلیسیم است چرا که در یک مول سیلیس،  است. عنصر با درصد جرمی پایین  𝑆𝑖𝑂2فرمول شیمیایی سیلیس به صورت  

( در این گروه، خاصیت  𝐺𝑒گرم اکسیژن وجود دارد. سیلیسیم شبه فلزی از خانوادۀ کربن)گروه چهاردهم( بوده و همانند عنصر ژرمانیم)   32سیلیسیم در مقابل  

 دارد.   رسانایینیمه

 ها:بررسی سایر گزینه 

از اتصال شمار زیادی از اتم ی جامدهای کوواالنسی قرار می ( برخی از موادی که در دسته 1 الماس، گرافیت و سیلیسیم(،  های یکسان تشکیل  گیرند)مثل 

اند. نمودار زیر،  عنصر متفاوت به یکدیگر تشکیل شده های چند  اند؛ درحالی که برخی از جامدهای کوواالنسی)مثل سیلیس و سیلیسیم کربید( از اتصال اتمشده 

 دهد:انواع جامدهای کوواالنسی را نشان می

 
ها)مثل آب، آمونیاک و  علوه بر جامدهای کوواالنسی، در گروه جامدهای مولکولی نیز برخی از مواد عنصری)مثل اکسیژن، ید و گوگرد( و برخی از ترکیب

 دهد: ر، انواع مواد بلوری را نشان میپروپان( قرار دارند. نمودار زی

جامد های کوواالنسی
عنصری الماس، سیلیسیم و گرافیت

ترکیب سیلیس و سیلیسیم کربید
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  جامد   اینکه  با  گرافیت  که  داریم  توجه  البته،.  دارد  باالیی  سختی  و  بوده  دیرگداز  آن  از  نمونه   یک  گفت  توانمی   این  بنابر  است،  کوواالنسی  جامد  یک  ( سیلیس2

 . است  نارسانا  مذاب  حالت   در  کوواالنسی،  مواد  سایر  همانند  ماده،  این  که  دانیممی   طرفی،  از.  است  نرم  یک ماده  امّا  است،  کوواالنسی

در ساختار  توان استدالل کرد که با توجه به شکل کتاب، می. رودبه شمار میهای ناخالص سیلیس های خالص و ماسه از جمله نمونهکوارتز از جمله نمونه( 4

 های چند ضلعی قرار دارند. های سیلیسیم در رأس حلقهسیلیس، اتم

 
 ها متفاوت است؟های زیر، با عالمت بار جزئی اتم مرکزی در سایر گونهیک از گونهعالمت بار جزئی اتم مرکزی در کدام 

 اکسید ( گوگرد تری4 ( آمونیاک 3 فلوئورید ( اکسیژن دی2 کربونیل سولفید  ( 1

 ( 3012 ـ مفهومی ـ آسان)       3 گزینهپاسخ:   

های هیدروژن( خاصیت نافلزی بیشتر دارد و به همین خاطر، این اتم  های کناری)اتم اتم مرکزی)اتم نیتروژن( در مقایسه با اتم (،  𝑁𝐻3های آمونیاک) در مولکول 

 دهد: های آمونیاک را نشان می ی پتانسیل الکترواستاتیکی مولکول کند. تصویر زیر، نقشه( پیدا می −𝛿بار جزئی منفی) 

 
های کناری خاصیت نافلزی کمتری  (، اتم مرکزی در مقایسه با اتم𝑆𝑂3اکسید) ( و گوگرد تری 𝑂𝐹2فلوئورید) (، اکسیژن دی 𝑆𝐶𝑂های کربونیل سولفید) در مولکول 

های  ی پتانسیل الکترواستاتیکی مولکول کند. به عنوان مثال، تصویر زیر نقشهها اتم مرکزی بار جزئی مثبت پیدا میدارد و به همین خاطر، در این مولکول 

 دهد: اکسید را نشان می گوگرد تری 

 
 ها اتم مرکزی بار جزئی مثبت دارد.همانطور که مشخص است، در این مولکول 

 
 ترکیبی با ساختار مقابل را در نظر بگیرید:  

 در مولکول اوره است؟  اکسیژندر این ترکیب، چند برابر درصد جرمی   اکسیژندرصد جرمی 

(𝑶 = 𝑵 و 1۶ = 𝑪 و 14 = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1) 75/0 2 )5/1 3 )5/2 4 )25/1 
 

 ( 3012 ـ مساله ـ  متوسط)         1 گزینهپاسخ:   

  𝐶15𝐻12𝑂3اتم اکسیژن است، پس فرمول مولکولی آن به صورت    3پیوند دوگانه و  7حلقه،  3اتم کربن،  15ترکیب مورد نظر در ساختار مولکولی خود دارای 

 خواهد بود. در رابطه با این ترکیب، داریم:

انواع مواد

مواد کوواالنسی
عنصر جامد گرافیت و الماس

ترکیب جامد سیلیسیم کربید

مواد مولکولی

عنصر

گاز فلوئور و اکسیژن

مایع برم

جامد ید

ترکیب

گاز متان

مایع هگزانول

جامد وازلین

مواد یونی ترکیب جامد سدیم کلرید

مواد فلزی عنصر
جامد سرب و آهن

مایع جیوه
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𝐶15𝐻12𝑂3  درصد  جرمی  اکسیژن  در =
3 × جرم  مولی اکسیژن 

𝐶15𝐻12𝑂3 جرم  مولی
× 100 =

3 × 16
240

× 100 =  درصد  20

 اطلعات مربوط به مولکول اوره به صورت زیر است: 

 
 در رابطه با اوره نیز داریم: 

𝐶𝑂(𝑁𝐻2)2  درصد  جرمی  اکسیژن  در =
1 × جرم  مولی اکسیژن 

𝐶𝑂(𝑁𝐻2)2 جرم  مولی
× 100 =

1 × 16
60

× 100 =  درصد  26/6

 کنیم:میدر قدم آخر، درصد جرمی کربن را در دو ترکیب داده شده مقایسه  

𝐶15𝐻12𝑂3  درصد  جرمی  اکسیژن  در

𝐶𝑂(𝑁𝐻2)2  درصد  جرمی  اکسیژن  در
=

20
26/6

=  برابر 0/75

 
 های زیر درست است؟کدام موارد از عبارت 

 . شودمی مشخص قرمز رنگ با کربن  اتم آن،  الکترواستاتیکی پتانسیل ینقشه در و بوده سمی گاز یک مونوکسید کربنآ( 

 .شودمی  منحرف  مایع باریکه آن،  از مایع باریکه به باردار میله کردن نزدیک با و  بوده اتانول ایزومر اتر،  متیلدیب( 

 .گیرندمی قرار مولکولی مواد یدسته در  که  هستند هاییگونه  جمله از استیرن، پلی همانند ید،  و نیتروژن آب، پ( 

 .یابدمی افزایش آن چگالی  و کرده پیدا کاهش ماده نمونه از این حجم آب،  مقداری انجماد و دما کاهش بات( 

 ( پ و ت 4 ( آ و ت 3 ( ب و پ 2 ( آ و ب 1

 (3012 ـ مفهومی ـ متوسط)         2 گزینهپاسخ:   

 های )ب( و )پ( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت:  

الکترون دانشیمیآ(   توزیع  نمایش  برای  بار  ها  تراکم  بررسی  و  اتمها  روی  از شکلالکتریکی  گونه شیمیایی،  سازنده یک  پتانسیل  های  نقشه  نام  به  هایی 

ها)بار جزئی منفی( را  ها)بار جزئی مثبت( و رنگ قرمز تراکم بیشتر الکترون تر الکترون ها، رنگ آبی تراکم کمکنند. در این نقشهالکترواستاتیکی استفاده می 

ی پتانسیل الکترواستاتیکی مولکول کربن مونوکسید، علمت بار جزئی اتم کربن  یژن بیشتر از کربن است، در نقشهدهد. چون خاصیت نافلزی اکسنشان می 

 شود. مثبت بوده و به همین خاطر، این اتم با رنگ آبی نشان داده می 

بخاطر وجود دو جفت الکترون ناپیوندی روی اتم  یل اتر،متهای دی است. مولکول  𝐶2𝐻6𝑂متیل اتر، مشابه به اتانول بوده و به صورت  فرمول مولکولی دی ب( 

 شود. از مسیر خود منحرف می   متیل اتر، این باریکه مایعی از دی  ای باردار به باریکهقطبی هستند؛ بنابراین با نزدیک کردن میله  اکسیژن خود

  اشتراکی   پیوندهای  با  اتم  چند  یا  دو  شامل  مولکول  هر.  شودمی  گفته  ولکولیم   مواد  هستند،   مجزا  هایمولکول   هاآن   سازنده  واحدهای  که  مواد  از  گروهی  پ( به

 در. هستند مولکولی مواد جمله از( پلیمر نوعی)استیرنپلی و ید نیتروژن، اکسیژن، آب،. دارد مواد از دسته این رفتار و خواص تعیین  در کلیدی نقشی و بوده

توجه داریم که   .است  هیدروژنی  یا  و  دروالسیوان   نوع  از  هامولکول   بین  نیروی  و  دارد  وجود  اشتراکی  پیوند  هااتم  از  معینی  شمار  میان  مولکولی،  مواد  ساختار

 گیرند. سایر پلیمرها نیز در دسته مواد مولکولی قرار می

  های مولکول   بین  هیدروژنی  پیوندهای  تشکیل  با  واقع،  در.  یابدمی  کاهش  آن  چگالی  و  کرده  پیدا  افزایش  ماده  این  حجم  آب،  مقداری  انجماد  و  دما  کاهش  ت( با

های گیاهی  به همین خاطر است که دیواره یاخته   .کندمی   پیدا  افزایش  ماده  این  حجم  خاطر،  همین  به  و  شده  ایجاد  هامولکول   این  بین  خالی  فضای  مقداری  آب،

 شوند. با یخ زدن کلم، متلشی می

 
 است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام 

 .دارد بستگی ماده  آن  در موجود  ناپیوندی  و پیوندی  های الکترون جفت به مولکولی، ترکیب  یک جوش  ی نقطه( 1
 .است بیشتر  ترکیب این  سازنده  عناصر دوقطبی گشتاور  نسبت به   فلوئورید،تری نیتروژن  مولکول دوقطبی گشتاور ( 2
 . است اکسیژن اتم بار   مطلق قدر از  بیشتر کربن  جزئی  بار  مطلق قدر آن، در و  داشته خطی ساختار  سولفید کربونیل( 3

 ای وجود نخواهد داشت. شده  هیچ الکترون جفت 𝐴ای اتم  نقطه-در آرایش الکترونناقطبی باشد،  𝐴𝐷2اگر مولکول  ( 4
 
 



 

160 

13های 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 

 
 

 (3012 ـ مفهومی ـ متوسط)        1 گزینهپاسخ:   

  بین   نیروهای  قدرت  و  نوع  به  مولکولی  مواد  فیزیکی  رفتار.  روندمی   شمار  به  مواد  این  فیزیکی  هایویژگی   از  مولکولی  ترکیب  یک  ذوب  نقطه  و  جوش  ینقطه 

  های الکترون   جفت  و  (پیوندی  هایالکترون   جفت) اشتراکی  پیوندهای  به  عمده  طور  به  مواد مولکولی  شیمیایی  رفتاردر نقطه مقابل،    .دارد  بستگی  هاآن  مولکولی

 . است  وابسته  مولکولر  د  موجود  ناپیوندی

 ها:بررسی سایر گزینه 

( عناصر سازنده این  𝜇) (، به علت وجود جفت الکترون ناپیوندی بر روی اتم مرکزی خود قطبی است، اما گشتاور دوقطبی𝑁𝐹3فلوئورید) ترینیتروژن    ( مولکول 2

 صفر است.   (های نیتروژن و فلوئورمولکول ماده) 

ها های سازنده این مولکولشوند. چون اتم ی جورهسته نامیده می های دواتماند، مولکول و فلوئور که از دو اتم یکسان تشکیل شده   ، یدهایی مانند نیتروژنمولکول 
های پیوندی در فضای بین دو هسته بیشتر  الکترون ها توزیع شده و بر این اساس، احتمال حضور جفت های پیوندی به طور مساوی بین آن یکسان هستند، الکترون 

ها یکسان و متقارن است. با ها روی هستهگذرانند و احتمال حضور آن در فضای بین دو هسته می   های پیوندی بیشتر وقت خود راعبارت دیگر، الکترون است. به  
الکترون  های دواتمی جورهسته در میدان الکتریکی ها برابر صفر است؛ پس مولکولها ناقطبی بوده و گشتاور دوقطبی آن ها، این مولکول توجه به توزیع متقارن 

 کنند. گیری پیدا نمی جهت 

کربونیل سولفید، اتم گوگرد و اتم اکسیژن بار جزئی منفی داشته و اتم کربن بار    چون خاصیت نافلزی گوگرد و اکسیژن بیشتر از کربن است، در مولکول   (3

ن برابر با مجموع قدر مطلق  جا که در یک گونه خنثی، مجموع مقدار بار مثبت و منفی برابر است، بنابراین قدر مطلق مقدار بار اتم کربجزئی مثبت دارد. از آن 

توان گفت در مولکول مورد نظر قدر مطلق بار نسبی اتم کربن بیشتر از قدر مطلق بار  بار اتم گوگرد و اکسیژن خواهد بود. با توجه به توضیحات داده شده، می

 نسبی دو اتم دیگر است. ساختار مولکول مورد نظر به صورت زیر است: 

 
 𝐴ای اتم  نقطه -در آرایش الکترون( هیچ الکترون ناپیوندی وجود ندارد؛ پس  𝐴طبی باشد، به معنای آن است که بر روی اتم مرکزی) ناق  𝐴𝐷2اگر مولکول  (  4

ن و اکسیژن  به ترتیب معادل با کرب  𝐷و    𝐴به عنوان مثال، اگر عناصر    ای)الکترون ناپیوندی( وجود ندارد.شده   ها پیوندی بوده و هیچ الکترون جفت تمام الکترون 

 کند. گیری پیدا نمیشود که ساختار خطی داشته و در میدان الکتریکی جهت ها مولکولی ایجاد میباشند، از ترکیب شدن آن 

 
را تبخیر کنیم،   نمونه خاکگرم از آب موجود در این    500است. اگر    %۳2و    % 40، به ترتیب برابر با  نوعی خاکدر  ( اکسید  𝑰𝑰𝑰درصد جرمی آب و آهن)  

گاز کربن مونوکسید های آهن موجود در مخلوط نهایی، به چند گرم  . برای استخراج اتمکندتغییر می %8  اندازه  ( اکسید در آن به 𝑰𝑰𝑰درصد جرمی آهن) 
𝑭𝒆نیاز داریم؟ )  %۶0با خلوص  = 𝑶 و 5۶ = 𝑪 و 1۶ = 12 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1 )1150 2 )1400   3 )350 4 )700 

 ( 3012 ـ مساله ـ سخت )        4 گزینهپاسخ:   

گرم از آب موجود در این مخلوط    𝑥وجود دارد. اگر    𝐹𝑒2𝑂3گرم    32گرم آب و    40گیریم. در این مخلوط،  گرمی از مخلوط اولیه را در نظر می  100ی  یک نمونه

100گرم به    100را تبخیر کنیم، جرم آن از   − 𝑥   رسد اما جرم  گرم می𝐹𝑒2𝑂3  ماند. بر این اساس، جرمی از آب که باید تبخیر  موجود در آن ثابت باقی می

 کنیم. برسد را محاسبه می  %40  افزایش یافته و به  %8اندازه    به  𝐹𝑒2𝑂3شود تا درصد جرمی  

𝐹𝑒2𝑂3  درصد  جرمی =
𝐹𝑒2𝑂3  جرم

جرم  مخلوط
× 100

             
⇒   40 =

32 𝑔 𝐹𝑒2𝑂3

100 − 𝑥 𝑔 مخلوط
× 100

           
⇒   𝑥 = 20 𝑔  آب 

گرم   20برسد، باید نیمی از آب موجود در این مخلوط) %40گرمی به  100ی  در یک نمونه 𝐹𝑒2𝑂3با توجه به محاسبات انجام شده، برای اینکه درصد جرمی  

 کنیم. گرم از مخلوط باقی بماند. بر این اساس، با توجه به جرم آب تبخیر شده، جرم مخلوط نهایی را محاسبه می   80آب( را تبخیر کنیم تا  

? 𝑔  مخلوط نهایی = 500 𝑔  آب  تبخیر  شده ×
80 𝑔  مخلوط نهایی

20 𝑔  آب  تبخیر  شده
= 2000 𝑔 

 کنیم. موجود در مخلوط را محاسبه می   𝐹𝑒2𝑂3است. بر این اساس، جرم    %40در مخلوط نهایی برابر با    𝐹𝑒2𝑂3درصد جرمی  

? 𝑔 𝐹𝑒2𝑂3 = 2000 𝑔 مخلوط ×
40 𝑔 𝐹𝑒2𝑂3

100 𝑔 مخلوط
= 800 𝑔 

𝐹𝑒2𝑂3(𝑠)ی  فلز آهن بر اساس معادله + 3𝐶𝑂(𝑔)
         
→  2𝐹𝑒(𝑠) + 3𝐶𝑂2(𝑔)  ی این واکنش و جرم اکسید  شود. با توجه به معادلهاز مخلوط استخراج می

 آهن مصرف شده، داریم:

? 𝑔 𝐶𝑂  ناخالص = 800 𝑔 𝐹𝑒2𝑂3 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒2𝑂3

160 𝑔 𝐹𝑒2𝑂3
×

3 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂
1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒2𝑂3

×
28 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂

×
100 𝑔 𝐶𝑂  ناخالص

60 𝑔 𝐶𝑂
= 700 𝑔 

 شود. گرم گاز کربن مونوکسید ناخالص مصرف می  700با توجه به محاسبات باال، طی این فرایند  
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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  𝐹𝑒2𝑂3در مقایسه با آهن بیشتر است، برای استخراج این فلز از  سدیم 

 𝐹𝑒2𝑂3(𝑠) + ۶𝑁𝑎(𝑠)
          
→  3𝑁𝑎2𝑂(𝑠) + ۲𝐹𝑒(𝑠)                    ۲𝐹𝑒2𝑂3(𝑠) + ۳𝐶(𝑠)

   ∆   
→  ۴𝐹𝑒(𝑠) + 3𝐶𝑂2(𝑔) 

های فوالد جهان، ی شركت تر بوده و استفاده از این عنصر صرفه اقتصادی بیشتری دارد، در فوالد مباركه همانند همه چون دسترسی به كربن در مقایسه با سدیم آسان 
می  استفاده  كربن  از  آهن  استخراج  از  برای  آهن  استخراج  برای  البته،  م  𝐹𝑒2𝑂3شود.  کربن  گاز  با  ماده  این  واکنش  معادله از  اساس  بر                                 یونوکسید 
𝐹𝑒2𝑂3(𝑠) + ۳𝐶𝑂(𝑔)

         
→  ۲𝐹𝑒(𝑠) + 3𝐶𝑂2(𝑔)  نیز می (توان استفاده کرد. آهن𝐼𝐼𝐼اکسید، به عنوان رنگ قرمز در نقاشی نیز به کار می ) .رود 

 
مصرف شده در این فرایند برابر با چند گرم    گرم است. جرم پروپان  120های تولید شده در واکنش سوختن مقداری پروپان برابر با  تفاوت جرم فراورده  

 ی تولید شده در این واکنش، مشابه مقدار گشتاور دوقطبی کربن تتراکلرید است؟ های فراوردهبوده و گشتاور دوقطبی چند درصد از مولکول

(𝑶 = 𝑪 و 1۶ = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1 )88  – 8/42 2 )176  – 8/42 3 )88  – 2/57 4 )176  – 2/57 

 ( 3012 ـ مساله ـ متوسط)         1 گزینهپاسخ:   

 ( به صورت زیر است: 𝐶3𝐻8ی سوختن پروپان) معادله 

𝐶3𝐻8(𝑔) + 5𝑂2(𝑔) → 3𝐶𝑂2(𝑔) + 4𝐻2𝑂(𝑔) 
مول بخار    4اکسید( و  کربن دیگرم گاز    132اکسید)معادل با  مول کربن دی   3مول پروپان،    1ی این واکنش شیمیایی، به ازای مصرف شدن  با توجه به معادله

گرم    60مول گاز پروپان، برابر با    1های تولید شده در این واکنش به ازای مصرف  شود؛ پس تفاوت جرم فراورده گرم بخار آب( تولید می   72آب)معادل با  

 شود. بر این اساس، داریم:می

?𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻8 = 120 𝑔  تفاوت  جرم ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻8

60 𝑔  تفاوت  جرم
×

44 𝑔 𝐶3𝐻8

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻8
= 88 𝑔 

هایی با گشتاور دوقطبی صفر( تشکیل شده است. کربن تتراکلرید نیز بخاطر داشتن  های ناقطبی)مولکول پروپان، یک هیدروکربن سیرشده بوده و از مولکول 

ی پتانسیل الکترواستاتیکی مولکول پروپان  ویر زیر، نمایی از نقشهرود. تصهای کناری یکسان در اطراف اتم مرکزی خود، نوعی ترکیب ناقطبی به شمار می اتم

 دهد:و مولکول کربن تتراکلرید را نشان می

 
برابر    75/0ها برابر صفر است( تولید شده در این فرایند،  هایی که گشتاور دوقطبی آناکسید)مولکول های کربن دی ی نوشته شده، شمار مول با توجه به معادله

درصد    42/ 8توان گفت در حدود  تر از صفر است( تولید شده در این فرایند است؛ پس میها بزرگ هایی که گشتاور دوقطبی آنهای بخار آب)مولکول شمار مول 

 هستند.   کربن تتراکلریدهای تولید شده در این فرایند از نظر گشتاور دوقطبی مشابه به  از فراورده 

درصد  مولکولهای  ناقطبی  =
مول مواد  ناقطبی 

مول کل  مواد 
× 100 =

3
3+ 4

× 100 =  درصد  42/8

 
 است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام 

 . کندمی پیدا گیری جهت منفی قطب  سمت  به مولکول این  هیدروژن اتم الکتریکی، میدان  در 𝐻𝐶𝑁  مولکول گرفتن قرار  ( با1
 شود. ی چکش، خرد میشود، در حالت جامد بر اثر اصابت ضربهختم می 3𝑝3  عنصری که آرایش الکترونی آن به زیرالیه( 2

 .داد نسبت  منفی  جزئی بار  توانمی آن  ساختار  در موجود مرکزی  اتم  به و شده  تشکیل قطبی های مولکول از  کلروفرم ( 3
 . است اکسیدیم دیسیلیس  مقدار همان ذوب برای   نیاز مورد رژیان  از کمتر یخ،   مقداری ذوب  برای الزم  انرژی ( 4

 (3012ـ  مفهومی ـ متوسط)        3 گزینهپاسخ:   

گیرد که خاصیت نافلزی بیشتری از اتم کربن دارد، پس در این مولکول اتم کربن  قرار می  𝐶𝑙های  ، بارهای جزئی منفی روی اتم(𝐶𝐻𝐶𝑙3)در مولکول کلروفرم 

 ساختار مولکول کلروفرم به صورت زیر خواهد بود.   هیدروژن دارای بار جزئی مثبت خواهند بود.و اتم  
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 ها:بررسی سایر گزینه 

ها دارای کمترین خاصیت نافلزی بوده و به همین خاطر، بار جزئی مثبت دارد. با قرار گرفتن این مولکول  ، اتم هیدروژن نسبت به سایر اتم𝐻𝐶𝑁( در مولکول  1

صورت  کند. ساختار مولکول هیدروژن سیانید به  گیری میبه سمت قطب مخالف بار خود یعنی قطب منفی، جهت   این مولکول   𝐻در یک میدان الکتریکی، اتم  

 زیر است: 

 
. این عنصر، همانند سایر نافلزها در حالت جامد سطح درخشانی نداشته و بر اثر اصابت  الکترون وجود دارد  3آن    3𝑝که در زیرالیه    ( فسفر یک نافلز است2

 شود. ی چکش، خرد می ضربه

های موجود در این مواد غلبه کرد. به همین خاطر،  اشتراکی بین اتم برای ذوب کردن یا خردکردن سیلیس و سایر جامدهای کوواالنسی، باید بر پیوندهای( 4

های درشت سنگ را  شدن نان سنگک بر روی دانهجامدهای کوواالنسی دیرگداز بوده و علوه بر سختی زیاد، نقطة ذوب باالیی نیز دارند. به عنوان مثال، پخته

ی مقابل، برای ذوب یخ باید بر پیوندهای هیدروژنی موجود در ساختار این ماده  دانست. در نقطه توان نشان از مقاومت گرمایی سیلیس و دیرگدازبودن آنمی

توان گفت برای ذوب  غلبه کنیم. از آنجا که قدرت پیوندهای هیدروژنی موجود در ساختار یخ کمتر از قدرت پیوندهای کوواالنسی موجود در سیلیس است، می

 یخ به انرژی کمتر نیاز داریم.

 
 است؟ درستیک از مطالب زیر کدام 

 . دارد وجود جامد حالت به  اتاق دمای  در ،برم  از  نمونه یک  همانند خورشیدی،   هاینیروگاه شده   استفاده یونی شاره( 1
 . رودمی شمار  به پذیر ناتجدید  منابع جمله از  فلزها،  همانند و بوده  زمین برای  انرژی  منبع ترینبزرگ خورشید، ( 2
 .کندمی تولید الکتریکی انرژی  و شده توربین حرکت  موجب مذاب کلرید  سدیم خورشیدی،  هاینیروگاه  در( 3
 .است گاز   حالت  به  وجود دارد،  مذاب  حالت به آن  در 𝑁𝑎𝐶𝑙  که دمایی گستره طول در  کلرید، ( هیدروژن4

 ( 3012 ـ مفهومی ـ آسان)       4 گزینهپاسخ:   

شود. این  به حالت گاز دیده می ℃0توان گفت این ماده در دماهای باالتر از است، پس می ℃0هیدروژن کلرید یک ترکیب مولکولی با دمای جوش کمتر از 

 𝑁𝑎𝐶𝑙دمایی که    ه در طول گسترتوان گفت  شود. بر این اساس، میدر حالی است که سدیم کلرید، نوعی ترکیب یونی دیرگداز بوده و در دماهای باال ذوب می 

 شود. دیده می به حالت گاز    هیدروژن کلرید  در آن به حالت مذاب وجود دارد،

 ها: بررسی سایر عبارت 

ژی  ی یونی استفاده شده در نیروگاه خورشیدی، یک ماده یونی مثل سدیم کلرید مذاب است. این ماده تفاوت دمای ذوب و جوش باالیی داشته و انر( شاره 1

به حالت جامد وجود دارند، درحالی که   ℃25کند. توجه داریم که مواد یونی در دمای  ورشیدی را در باالترین قسمت برج گیرنده به خود جذب می پرتوهای خ 

 ها در دمای اتاق به صورت زیر است: حالت فیزیکی هالوژن   یک نمونه از برم در دمای اتاق حالت مایع دارد.

کند که از آن  سمت ما)زمین( گسیل می ی برای زمین است. این ستاره انرژی خود را در قالب پرتوهای الکترومغناطیسی به  ترین منبع انرژ خورشید بزرگ (  2

انرژی تجدیدپذیر استفاده کرد. از آنمی انرژی پاک موجب کاهش ردپای زیستجا که بهره توان به عنوان یک منبع  از این  شود،  محیطی میگیری بیشتر 

شکل انرژی الکتریکی وارد چرخه مصرف کنند.   هایی هستند که بتوانند بخشی از این انرژی خدادادی و رایگان را ذخیره کرده و به دنبال فناوری دانشمندان به  

رخی از کشورهای  سانی نبوده و به دانش و فناوری پیشرفته نیاز دارد و به همین خاطر است که فقط در بآتبدیل پرتوهای خورشیدی به انرژی الکتریکی فرایند  

 ناپذیر هستند. توجه داریم که فلزها برخلف خورشید از جمله منابع تجدید   شود.یافته انجام می توسعه

ها بخار آب، حرارت خود را از شاره  شود. در این نیروگاه های خورشیدی حرارتی، بخار آب داغ موجب حرکت توربین و تولید انرژی الکتریکی میدر نیروگاه ( 3

الکتریکی از  تصویر زیر، شمایی از فناوری پیشرفته  گیرد.سدیم کلرید مذاب( گرم شده توسط پرتوهای خورشیدی می یونی) انرژی  ی مورد نیاز برای تولید 

 دهد:پرتوهای خورشیدی را نشان می 

حالت فیزیکی

گاز
فلوئور

کلر

مایع برم

جامد ید
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  به   داغ  بسیار شاره این  و   یابدمی   افزایش کلرید مذاب  سدیم دمای  برج،  گیرندۀ  روی بر  خورشیدی   پرتوهای  شدن  متمرکز ها، باتوجه داریم که در این نیروگاه 

 .فراهم کند  را  داغ  بخار  به  آب  تبدیل  برای  الزم  انرژی  هنگام،  شب  و  ابری  روزهای  در  حتی  تا  شودسرازیر می  گرمایی  انرژی  ذخیره  منبع

 
 است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام 

 . است سوم  تناوب  در عناصری چنین  شمار  برابر 2 دارند،  حرفی تک نماد  که  دوم تناوب از  عناصری  شمار ( 1
 . شوندمی تر نزدیک  هم به پرتوها، این  موج طول کاهش  با هیدروژن،  اتم خطی  نشری  طیف در رنگی نوارهای( 2

 . دارند تریکوچک n+l که شوندمی پر هاییزیرالیه  نخست  ها،زیرالیه به الکترون افزودن   هنگام آفبا، قاعده ( مطابق 3
 .یابندمی انتقال   باالتری های الیه به   هاالکترون  این باشد، بیشتر  هاالکترون توسط  شده  جذب  انرژی  مقدار چه  هر  اتم، یک   در( 4

 (1010 ـ مفهومی و حفظی ـ متوسط)        1 گزینهپاسخ:   

 دهد:ای را نشان می دوره های اول تا سوم جدول  تصویر زیر، نمایی از عناصر موجود در تناوب

ک حرفی نشان داده  یک مورد از عناصر موجود در تناوب اول، پنج مورد از عناصر موجود در تناوب دوم و دو مورد از عناصر موجود در تناوب سوم، با نمادهای ی

حرفی داریم.  عنصر با نماد تک  1یم که در تناوب چهارم، فقط  شوند. توجه دارشوند. باقی عناصر موجود در این سه تناوب، با نمادهای دوحرفی نشان داده می می

 قرار گرفته است.   5ه  واین عنصر معادل با وانادیم بوده و در گر

 ها:بررسی سایر گزینه 

 دهد: های هیدروژن را نشان می( شکل زیر چگونگی ایجاد چهار نوار رنگی ناحیة مرئی طیف نشری خطی اتم2

 
، نوارهای رنگی در طیف نشری خطی اتم هیدروژن به  هاها و افزایش سطح انرژی آن توان فهمید که با کاهش طول موج پرتو باال، به راحتی می باتوجه به شکل  

 شوند. تر مییکدیگر نزدیک 

تر  های نزدیکها، نخست زیرالیهترون به زیرالیهدهد. مطابق این قاعده، هنگام افزودن الکهای گوناگون نشان می ها را در اتم( قاعدۀ آفبا ترتیب پر شدن زیرالیه3

nشوند که مجموع  هایی پر می شوند که دارای انرژی کمتری هستند. به بیان کوانتومی، نخست زیرالیهبه هسته پر می  l+   تری داشته باشند. در چنین  کوچک

nشرایطی، اگر مقدار مجموع   l+  تری داشته باشد. به  شود که عدد کوانتومی اصلی کوچک ای زودتر از الکترون پر میبرای چند زیرالیه یکسان باشد، الیه

𝑛هایی که  زیرالیه  میانعنوان مثال، از   + 𝑙   4ی  است، زیرالیه   6ها برابر  برای آن𝑑   شود؛ چراکه مقدار  ها از الکترون پر میزودتر از سایر زیرالیه𝑛  ی این  برا

𝑛، کمتر از سایر زیرالیه هایی با زیرالیه + 𝑙 =  در این رابطه، داریم:  است.  6
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  باشد،   بیشتر  شده  جذب  انرژی مقدار  هرچه.  یابدمی   انتقال  باالتر  هایالیه  به  انرژی  جذب   با  هاآن   هایالکترون   شود،  داده انرژی  پایه  حالت  در  هااتم  به  ( اگر4

  منتقل ترپایین   هایالیه به را خود  هایالکترون   انرژی،  دادن دست از  با نیز برانگیخته هایاتم  مقابل، ینقطه  در. یابندمی  انتقال  باالتری هایالیه به هاالکترون 

 .کنندمی   آزاد  انرژی  مقداری  فرایند،  این  طی  و  کرده

 
این نمونه، ............... برابر   های مس موجود درشده و جرم اتم  در ساختار خود  ............... اتم اکسیژنشامل  تقریبا  ،  اکسید (  𝑰𝑰گرمی از مس)  28 یک نمونه 

 شود. مورد نظر ............... رنگ می آتش، شعله بر روی شعله ماده این بوده و با پاشیدن گردسولفات ( 𝑰گرم مس)  28 های مس درجرم اتم

(𝑪𝒖 = 𝑺 و ۶4 = 𝑶 و ۳2 = 1۶ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1)  4/2 × 2/1(  2 سبز  -  4/1 – 1023 ×  سبز  -  4/1 – 1023
3  )4/2 × 2/1(  4 زرد  -  8/2 – 1023 ×  زرد  -  8/2 – 1023

 ( 0101 ـ مساله ـ متوسط)         2 گزینهپاسخ:   

 کنیم.را محاسبه می   𝐶𝑢𝑂ی  های اکسیژن موجود در نمونه در قدم اول، شمار اتم

? 𝑂  اتم = 28 𝑔 𝐶𝑢𝑂 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑢𝑂
80 𝑔 𝐶𝑢𝑂

×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑢𝑂
×

6/02 × 1023 𝑂  اتم

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂
= 2/1 ×  اتم  1023

 کنیم. اسبه می( اکسید را مح 𝐼𝐼ی مس) های مس موجود در نمونهدر قدم بعد، جرم اتم

? 𝑔 𝐶𝑢 = 28 𝑔 𝐶𝑢𝑂 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑢𝑂
80 𝑔 𝐶𝑢𝑂

×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑢

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑢𝑂
×

64 𝑔 𝐶𝑢
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑢

= 22/4 𝑔 

 کنیم. را محاسبه می   𝐶𝑢2𝑆𝑂4های مس موجود در  ی بعد، جرم اتم در مرحله 

? 𝑔 𝐶𝑢 = 28 𝑔 𝐶𝑢2𝑆𝑂4 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑢2𝑆𝑂4

224 𝑔 𝐶𝑢2𝑆𝑂4
×

2 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑢
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑢2𝑆𝑂4

×
64 𝑔 𝐶𝑢

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑢
= 16 𝑔 

 کنیم.های مس موجود در این دو نمونه را مقایسه میبا توجه به محاسبات انجام شده، جرم اتم

𝐶𝑢𝑂 جرم  اتمهای  مس  در

𝐶𝑢2𝑆𝑂4 جرم  اتمهای  مس  در
=

22/4
16

=  برابر  1/4

 های مس هستند، به رنگ سبز است. هایی که حاوی اتم ی حاصل از مس و سایر ترکیب شعلهدانیم، رنگ  همانطور که می

 
 است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام 

 .است بیشتر  فرابنفش پرتوهای انرژی از  و بوده   کمتر گاما  پرتوهای انرژی با   مقایسه در ایکس   پرتوهای انرژی ( 1
𝐻1  خطی-نشری  طیف  بر  علوه توانست بور  ( مدل2

 .کند  توجیه نیز   را  ایعناصر جدول دوره سایر  نشری  طیف ، 
𝑛ای با  زیرالیه  در هاآن الکترون  آخرین  که ( عناصری3 =  .دارند جای تناوبی جدول مختلف دوره  3 در گیرد،می قرار 4
+𝑆𝑐3تواند آنیونی با آرایش الکترونی مشابه به کاتیون  تناوب سوم، می 𝑝  ی ( اتم سومین عنصر از دسته4

21
 تشکیل بدهد.  

 (0101 ـ مفهومی ـ متوسط)        2 گزینهپاسخ:   

برای توجیه طیف    .نداشت  را  عنصرها  دیگر  خطی  نشری  طیف  توجیه  توانایی  اما  کند  توجیه  را  هیدروژن  خطی  نشری  طیف  موفقیت  با  توانست  بور  مدل  کهاین  با

 شود. ای استفاده می نشری این عناصر، از مدل الیه

 ها:بررسی سایر گزینه 

 های زیر را به خاطر بسپارید: ( پرتوهای ایکس در مقایسه با پرتوهای گاما انرژی کمتر و در مقایسه با پرتوهای فرابنفش، انرژی بیشتری دارند. مقایسه 1

 های رادیویی: انرژی موج   ها  ریزموج پرتوهای فروسرخ    پرتوهای فرابنفش   پرتوهای ایکس   پرتوهای گاما 

 های رادیویی: طول موج موج  ها ریزموج   پرتوهای فروسرخ    پرتوهای فرابنفش    پرتوهای ایکس    پرتوهای گاما 

توان گفت عناصری که  شوند. بر این اساس، می در دورۀ ششم پر می  4𝑓 زیرالیةدر دورۀ پنجم و باالخره  4𝑑 در دورۀ چهارم، زیرالیة 4𝑝 و 4𝑠 هایزیرالیه( 3

𝑛ای با  ها در زیرالیهآخرین الکترون آن  =  های چهارم تا ششم جدول تناوبی جای دارند. گیرد، در دوره قرار می  4

Pهای فسفر است. آرایش الکترونی یونتناوب سوم،    𝑝اتم سومین عنصر از دسته  (  4 −3
Scو  15 +3

است. به عبارت دیگر،    Ar18، همانند آرایش الکترونی اتم21

 د:دهتایی هستند. جدول زیر، بار یون حاصل از برخی از عناصر اصلی را نشان میهای فسفید و اسکاندیم به آرایش الکترونی یک گاز نجیب رسیده و هشتیون
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 های زیر درست است؟چه تعداد از عبارت 

 .شودمی ترنزدیک یکدیگر به متوالی هایالیه در موجود هایالکترون انرژی شویم،  ترنزدیک اتم هستۀ به چه هرآ( 

 . است 𝒅  یدسته عناصر تعداد برابر 9/0  امروزی،  ایدوره جدول 𝒑 یدسته در موجود عناصر تعداد مجموعب( 

 . گرددمی  باز پایه حالت به مرئی،  یک پرتو نشرپس از  همواره و بوده ناپایدار برانگیخته حالت در الکترونپ( 

 . شودمی  نانومتر ۷00 تا 400 موج طول با پرتوهایی شامل فقط و شده دیده  سفید رنگ به خورشید،  نورت( 

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 (1010 ـ حفظیمفهومی و  ـمتوسط )         1 گزینهپاسخ:   

 فقط عبارت )ب( درست است. 

 بررسی چهار عبارت:  

شود. برای مثال، فاصله سطح انرژی  های متوالی از یکدیگر بیشتر میهای موجود در الیهشویم، فاصلة سطح انرژی الکترونتر میهر چه به هستة اتم نزدیکآ(  

𝑛الیة الکترونی   = 𝑛 به الیة  2 = 𝑛الیة ، بیشتر از فاصله سطح انرژی  3 = 𝑛 به الیة  3 =  است.   4

توان گفت این عناصر در  کند، پس می ها را اشغال می از این تناوب  18تا   13های های دوم تا هفتم قرار داشته و گروهای، در تناوبجدول دوره  𝑝ی  دستهب( 

رم تا هفتم قرار داشته و  های چهاای نیز در تناوبجدول دوره   𝑑ی  عدد است. دسته   36ها برابر با  ای قرار داشته و تعداد آن تناوب جدول دوره   6گروه آخر از    6

  40ها برابر با ای قرار داشته و تعداد آنتناوب جدول دوره  4گروه از  10توان گفت این عناصر در کند، پس می ها را اشغال می از این تناوب 12تا  3های گروه 

 است.   𝑑ی  برابر تعداد عناصر دسته   9/0ای امروزی،  جدول دوره   𝑝ی  عدد است. با توجه به توضیحات داده شده، مجموع تعداد عناصر موجود در دسته

𝑛ی  الکترون در حالت بر انگیخته ناپایدار است و در اتم هیدروژن، با از دست دادن انرژی از طریق نشر نور مرئی، به الیهپ(   = گردد. اگر مقصد انتقال  بر می  2

 گیرد. رار نمی ها باشند، پرتو نشر شده دیگر در ناحیه مرئی قالکترون سایر الیه

ها را ایجاد  ای پیوسته از رنگ های آب موجود در هوا، تجزیه شده و گستره رسد اما با عبور از یک منشور و یا قطره ت( نور خورشید، اگرچه سفید به نظر می

تری  ی بسیار بزرگور خورشید، شامل گستره دهد که نها نشان میشود. بررسی های گوناگون مینهایت طول موج از رنگ ی رنگی، شامل بیکند. این گسترهمی

تر باشد،  موج این پرتوها کوتاه کنند؛ به طوری که هر چه طول از این پرتوها است. پرتوهایی که از نوع پرتوهای الکترومغناطیسی بوده و با خود انرژی حمل می

 دهد: سه با یکدیگر نشان میکنند. نمودار زیر، انواع امواج مرئی را در مقایانرژی بیشتری با خود حمل می 

 
نیتروژن    های اکسیژن موجود در نمونهشمار اتم  به صورتی که  اکسید در اختیار داریمهای برابر از گازهای متانول و نیتروژن دیدر شرایط یکسان، حجم 

اندازهدی ۳/01  اکسید به  × با استفاده از این نمونه متانول، چند گرم متیل  متانول    های اکسیژن موجود در نمونهعدد بیشتر از شمار اتم  1022 است. 
𝑶)  ؟توان تهیه کردبوتانوات می = 𝑪 و 1۶ = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1) 55/2 2 )1/5 3 )65/7 4 )2/10 

 ( 0101 ـ مساله ـ سخت )        2 گزینهپاسخ:   

توان  های گازی از این دو ماده برابر است؛ پس میاست. چون حجم نمونه 𝑁𝑂2و   𝐶𝐻3𝑂𝐻اکسید به ترتیب به صورت  فرمول شیمیایی متانول و نیتروژن دی 

های اکسیژن موجود در هر  مار اتمدر نظر گرفته و ش 𝑥 𝑚𝑜𝑙های هر ماده را برابر با های این دو ماده نیز برابر است. بر این اساس، شمار مول گفت شمار مول 

 کنیم. ماده را محاسبه می 

متانول  ∶ ? 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝑂 = 𝑥 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻3𝑂𝐻 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻3𝑂𝐻
×

6/02 × 1023 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂
= 6/02 × 1023 × 𝑥 𝑎𝑡𝑜𝑚 

نیتروژن  دی اکسید  ∶ ? 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝑂 = 𝑥 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑂2 ×
2 𝑚𝑜𝑙 𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑂2
×

6/02 × 1023 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂
= 12/04 × 1023 × 𝑥 𝑎𝑡𝑜𝑚

کم ترین سطح انرژی قرمز نارنجی زرد سبز آبی نیلی بنفش رژیبیشترین سطح ان
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𝑁𝑂2 تعداد  اتم اکسیژن  در− 𝐶𝐻3𝑂𝐻 تعداد  اتم اکسیژن  در = (12/04 × 1023 × 𝑥) − (6/02 × 1023 × 𝑥) = 3/01 × 1022                ⇒     

6/02 × 1023 × 𝑥 = 3/01 × 1022               ⇒    𝑥 = 0/05 𝑚𝑜𝑙 
 است: واکنش تولید متیل بوتانوات به صورت زیر  

𝐶3𝐻7𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝐶𝐻3𝑂𝐻 → 𝐶3𝐻7𝐶𝑂𝑂𝐶𝐻3 +𝐻2𝑂 
 بر این اساس، داریم:  مول است.  05/0توان گفت مقدار هر ماده برابر با  ، می𝑥با توجه به مقدار  

?𝑔 𝐶3𝐻7𝐶𝑂𝑂𝐶𝐻3 = 0/05 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻3𝑂𝐻 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻7𝐶𝑂𝑂𝐶𝐻3

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻3𝑂𝐻
×

102 𝑔 𝐶3𝐻7𝐶𝑂𝑂𝐶𝐻3

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻7𝐶𝑂𝑂𝐶𝐻3
= 5/1 𝑔 

 شود. گرم می   1/5با توجه به محاسبات باال، جرم استر تولید شده برابر با  

 
ترین گاز نجیب موجود در سیاره مشتری بوده  گیرد، چند برابر عدد اتمی فراوانقرار می  ایاز جدول دوره  در تناوب ششم  فلز قلیایی خاکی که عدد اتمی   

 ای قرار گرفته است؟، چند عنصر دیگر در جدول دورهآلومینیمو عنصر  فلزی ین این عنصرو ب

1 )28  - 42 2 )28  - 43 3 )29  - 42 4 )29  - 43 

 ( 0101 ـ مفهومی ـ )آسان        1 گزینهپاسخ:   

توان گفت  شود، پس می می 86تا  55اصری با عدد اتمی ای شامل عناند. تناوب ششم جدول دوره فلزهای قلیایی خاکی، در گروه دوم از هر تناوب قرار گرفته

است،    2ی مشتری نیز هلیم با عدد اتمی  ترین گاز نجیب موجود در سیاره است. فراوان   56گیرد برابر با  عدد اتمی دومین عنصری که در این تناوب قرار می

ی تعداد عناصری که شود. برای محاسبهی مشتری می گاز نجیب موجود در سیاره ترین  برابر عدد اتمی فراوان   28توان گفت عدد اتمی عنصر مورد نظر  پس می 

𝑋56مابین عناصری  
𝐴𝑙13و     

 کنیم:گیرند نیز به روش زیر عمل میقرار می  27

تعداد  عناصر  = ( 𝑋56
−عدد  اتمی   𝐴𝑙13

27 (عدد  اتمی  − 1 = (56− 13) − 1 = 42 

 
 است؟ درستیک از مطالب زیر کدام 

 . دارند الکترون  یک   تنها خود  زیرالیه آخرین در  ،تناوبی جدول چهارم دورۀ عناصر موجود دراز  عنصر ( فقط سه1
𝑍 با  عنصری ظرفیتی هایالکترون ( تعداد 2 =  .است برابر   چهارم تناوب عناصر  از  مورد  2 در  هاالکترون این  تعداد با ،84
 ی نقاط پیرامون هسته یکسان است. ها، در همهنآ عدد کوانتومی اصلیهای یک اتم، مستقل از احتمال حضور الکترون( 3
 .است  1 برابر ندارند،  شیمیایی   واکنش انجام   به   تمایل که عناصری همه در  شدهاشغال زیرالیه  آخرین  فرعی کوانتومی  عدد( 4

 (0101 ـ مفهومی ـ متوسط)        2 گزینهپاسخ:   

تناوب با عنصر مورد نظر است را پیدا کنیم. نمودار زیر، عدد اتمی  عدد اتمی گاز نجیبی که هم، باید  84برای پیدا کردن شماره گروه عنصری با عدد اتمی  

 دهد: گازهای نجیب موجود در جدول تناوبی را نشان می

قرار گرفته است. عدد اتمی عنصر  از تناوب ششم    18است. رادون در گروه    86تناوب بوده و عدد اتمی آن برابر با  رادون، عنصری است که با عنصر مورد نظر هم 

جدول    16از تناوب ششم قرار گرفته است. عناصر موجود در گروه   16توان گفت این عنصر در گروه  واحد کمتر از رادون است، پس می   2مورد نظر به اندازه  

الکترون ظرفیتی هستند.   6)سلنیم( دارای  34)کروم( و  24  ای نیز عناصری با عدد اتمیالکترون ظرفیتی هستند. در تناوب چهارم جدول دوره   6ای، دارای  دوره 

 اند. از تناوب چهارم قرار گرفته  16و شماره    6های شماره  این دو عنصر، به ترتیب در گروه 

 ها:بررسی سایر گزینه 

 ای، چهار عنصر زیر در آخرین زیرالیه خود تنها یک الکترون دارند: ( در دورۀ چهارم جدول دوره 1

[Ar] s14 [Ar] d s5 13 4

[Ar] d s10 13 4 [Ar] d s p10 2 13 4 4

گاز نجیب

هلیم

نئون

آرگون

کریپتون

زنون

رادون

اوگانسون

عدد اتمی

2

10

18

36

54

86

118

شماره تناوب

1

2

3

4

5

6

7
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 این عناصر، به ترتیب معادل با پتاسیم، کروم، مس و گالیم هستند. 

𝐶𝑟24آرایش الکترونی عناصر کروم)
𝐶𝑢29( و مس) 

کند. ی آفبا پیروی نمی( از تناوب پنجم، از قاعده 11و    6های  ها)عناصر موجود در گروهگروه با آن( و سایر عناصر هم 
𝑛)به    6آرایش الکترونی عناصر موجود در گروه   − 1)𝑑5𝑛𝑠1    به    11و آرایش الکترونی عناصر موجود در گروه(𝑛 − 1)𝑑10𝑛𝑠1   نطور که مشخص است،  شود. هماختم می

 ی خود هستند.ترین الیه خارجی  𝑠ی این عناصر تنها دارای یک الکترون در زیرالیه 

دهد. این بخش  ی الکترونی را نشان می ترین بخش از یک الیهشود که این بخش، مهمتر مشخص میای اتم، هر الیه با یک بخش پررنگ ( در ساختار الیه3

ای که باشد،  کنند. به عبارت دیگر، الکترون در هر الیههای آن الیه، بیشتر وقت خود را در آن فاصله از هسته سپری می لکترونپررنگ، همان بخشی است که ا 

  یون اتکای اتم روی و  ی یاد شده احتمال حضور بیشتری دارد. به عنوان مثال، تصویر زیر ساختار الیهیابد، اما در محدوده در همة نقاط پیرامون هسته حضور می

 دهد:روی را نشان می   حاصل از اتم

 
های شیمیایی ندارند، گازهای نجیب هستند که در گروه هجدهم جدول تناوبی قرار دارند. عدد کوانتومی فرعی آخرین  عناصری که تمایلی به انجام واکنش(  4

𝑙زیرالیة اشغال شده در هلیم   = 𝑙و در سایر گازهای نجیب نیز به صورت    0 =  در   که  هلیم  بجز)دارد  وجود  الکترون  هشت  ها،اتم  این  ظرفیت  الیة  در  است.   1

  به   باشد  ایرابطه   باید  هااتم  ظرفیت  الیة  الکترونی  آرایش   و  پایداری  بین  که  گرفت  نتیجه  توانمی   توصیف  این  با  ؛(دارد  الکترون  دو  خود،  ونیالکتر  الیة  تنها

 الیة  اگر  ، دیگرعبارت    به.  ندارد  چندانی  پذیریواکنش   اتم  آن  باشد،  یتایهشت  یا  بوده  نجیب  گاز  یک  الکترونی  آرایش  همانند  اتمی،  ظرفیت  الیة  اگر  که  طوری

 . است  پذیرواکنش  اتم  آن  نباشد،  چنین  اتمی  ظرفیت

 
+𝑿2در ساختار یون   

 
مشابه قرار   گروهیک از عناصر داده شده در یک  با کدام  𝑿ها است. عنصر  شمار نوترون  کمتر از  %25به اندازه  ها  ، شمار الکترون۶5

𝒏با   در آرایش الکترونی این عنصر، چند الکترونداشته و  + 𝒍 =  ؟ وجود دارد 5

1  )𝐶𝑛112
285 - 9 2  )𝐻𝑔80

200 - 10 3  )𝑅𝑔111
281 - 9 4  )𝐴𝑢79

196 – 10 

 ( 1010 ـ مساله و مفهومی ـ متوسط)         4 گزینهپاسخ:   

+𝑋2با توجه بر فرضیات سوال، در ساختار یون  
 

 اساس، داریم:ها است. بر این  برابر شمار نوترون  75/0ها  ، شمار الکترون 65

{
𝐴 = 𝑛 + 𝑝

 
⇒ 65 = 𝑛 + 𝑝                           

𝑒 = 0/75 × 𝑛
   𝑒=𝑝−2   
⇒      𝑝 − 2 = 0/75 × 𝑛

   
         𝑝=0/75𝑛+2         
⇒              65 = 𝑛 + 0/75𝑛 + 2

 
⇒ 63 = 1/75𝑛

 
⇒𝑛 = 36 

، معادل با  29شود. عنصری با عدد اتمی  می  29نوترون وجود دارد پس عدد اتمی این عنصر برابر با    36، تعداد  𝑋با توجه به محاسبات باال، در هسته هر اتم  

𝑅𝑔111ای قرار گرفته است. عناصر  از جدول دوره   11مس بوده و در گروه شماره  
𝐴𝑢79و    281

های هفتم و ششم قرار  از تناوب   11نیز همانند مس، در گروه شماره    196

 اند. آرایش الکترونی اتم مس به صورت زیر است: گرفته

[Ar] d s10 13 4 
𝑛دانیم، مقدار  بوده و همانطور که می   3𝑑الکترون در زیرالیه   10هر اتم از این عنصر، دارای   + 𝑙    است.   5برای این زیرالیه برابر با 

 
𝒍ای با  ها در زیرالیهالکتروندرصد از    20از تناوب چهارم،    𝑿در اتم فلز واسطه    =  54/2𝒂𝒎𝒖اند. اگر جرم اتمی میانگین این عنصر برابر با  قرار گرفته  2

 28ها  ایزوتوپ مختلف دارد که در هسته یکی از آن  𝑿 ،  2تر این عنصر در نمونه مورد نظر چقدر خواهد بود؟ )عنصر باشد، درصد فراوانی ایزوتوپ سنگین
 شود.( نوترون یافت می ۳0و در هسته دیگری، 

1 )60 2 )80 3 )20 4 )40 

 (0101 ـ مساله ـ متوسط)        1 گزینهپاسخ:   

𝑙هایی از این عنصر که  است، پس تنها الکترون   فلز واسطه از تناوب چهارم  ، متعلق به یک𝑋اتم   = گیرند. با توجه به توضیحات  قرار می  3𝑑دارند، در زیرالیه    2

 تواند متعلق به عنصر منگنز باشد. آرایش الکترونی این عنصر به صورت زیر است: می  𝑋شده، اتم  داده  

[Ar] d s5 23 4 
؛ پس عدد جرمی این  شودنوترون یافت می  30و در هسته دیگری،    28ها  ایزوتوپ مختلف دارد که در هسته یکی از آن  2  منگنزعنصر  طبق فرض سوال،  

100و درصد فراوانی ایزوتوپ دیگر را برابر با    𝑥تر را برابر با  خواهد بود. اگر درصد فراوانی ایزوتوپ سبک  55و    53بر با  ها به ترتیب براایزوتوپ  − 𝑥    در نظر

 بگیریم، داریم:
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جرم  اتمی میانگین  =
فراوانی  ایزوتوپ  اول  × +جرم  اتمی ایزوتوپ  اول  فراوانی  ایزوتوپ  دوم  × جرم  اتمی ایزوتوپ  دوم 

100

           
⇒    

54/2 𝑎𝑚𝑢 =
(𝑥 × 53) + ((100− 𝑥) × 55)

100
 
⇒ 𝑥 =  درصد 40

 . بود  خواهد  %60برابر با    نظر  مورد  نمونه  در  عنصر  این  ترسنگین   ایزوتوپ  فراوانی  درصدبا توجه به محاسبات باال،  

 
 است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام 

 .دارد مستقیم ی رابطه پرتوها  این انرژی  مقدار با   منشور، یک در الکترومغناطیسی مرئی پرتوهای انحراف میزان( 1
 .است برابر   گوگرد در هاالکترون این  تعداد با هلیم، ای نقطه-الکترون آرایش در نشده   جفت هایالکترون تعداد ( 2
 الکترونی است.  6های زیرالیهبرابر شمار  5/2الکترونی  2های ، شمار زیرالیهژرمانیم( در آرایش الکترونی عنصر 3
𝑛  ای با( حداکثر گنجایش الکترونی الیه4 = 𝑛  ای با برابر حداکثر گنجایش الکترونی الیه  چهار، 4 =  است.  2

 (1010 ـ مفهومی ـ متوسط)        2 گزینهپاسخ:   

 شیمیایی  نماد   پیرامون  اتم،  هر  ظرفیت  هایالکترون  ،آن  در  که  کرد  ارائه اینقطه-الکترون  آرایش  نام  به  آرایشی  ها،اتم  رفتار  بینیپیش   و  توضیح  برای  لوویس

 دهد:های اول تا سوم را نشان می های مختلف از تناوب ای اتمنقطه-تصویر زیر، آرایش الکترونشود.  می  داده  نمایش  نقطه  با  آن

ای گوگرد  نقطه -این درحالی است که در آرایش الکترون  ای وجود ندارد.نشده ای هلیم هیچ الکترون جفت  هطنق -همانطور که مشخص است، در آرایش الکترون

 شود. دو الکترون جفت نشده یافت می

 ها: بررسی سایر عبارت 

 دهد: ( تصویر زیر، میزان انحراف پرتوهای مرئی حاصل از نور خورشید را در یک منشور نشان می 1

 
ی مستقیم دارد. پرتوهای مرئی الکترومغناطیسی در این منشور، با مقدار انرژی این پرتوهای الکترومغناطیسی رابطه همانطور که مشخص است، میزان انحراف  

 شود. به عبارت دیگر، هر پرتویی که انرژی بیشتری داشته باشد، در منشور به مقدار بیشتری منحرف می 

𝐺𝑒32( آرایش الکترونی عنصر  3
 به صورت زیر است:    

𝐺𝑒32
72 : 1𝑠2 2𝑠2 2𝑝6 3𝑠2 3𝑝6 3𝑑10 4𝑠2 4𝑝2 

توان گفت در آرایش الکترونی  الکترونی وجود دارد پس می   6ی  یهزیرال   2الکترونی و    2زیرالیه    5همانطور که مشخص است، در آرایش الکترونی این عنصر،    

𝐺𝑒32
 ت.الکترونی اس   6های  برابر شمار زیرالیه  5/2الکترونی    2های  ، شمار زیرالیه 

𝑛ی الکترونی آید. بر این اساس، الیهبدست می 2𝑛2ی های الکترونی، با استفاده از رابطه حداکثر گنجایش الکترونی انواع الیه( 4 =   32، حداکثر گنجایش 4

𝑛  الکترونی  یالکترون و الیه =  الکترون را دارد.   8نیز حداکثر گنجایش    2

 
 

 



 

169 

13های 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 

 
 

گرم از    24/0های موجود در  ها، چند برابر شمار اتمگرم از اولین عضو خانواده آلکان  4/2ها در  الیه ظرفیتی اتمهای پیوندی موجود در  شمار الکترون 
 ترین گاز نجیب موجود در سیاره مشتری است؟فراوان

(𝑨𝒓 = 𝑪 و 40 = 𝑯𝒆 و 12 = 𝑯 و 4 = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1 )5/12 2 )25 3 )20 4 )30 

 ( ۱0۱۰ ـ مساله ـ آسان)       ۳ گزینهپاسخ:   

توان گفت در تشکیل پیوندهای اشتراکی موجود در  پیوند اشتراکی است، پس می   4( است. هر مولکول متان، دارای  𝐶𝐻4ها، متان) اولین عضو خانواده آلکان 

 اند. بر این اساس، داریم:الکترون شرکت کرده  8مولکول متان، مجموعا  

?𝑚𝑜𝑙 𝑒 = 2/4 𝑔 𝐶𝐻4 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4

16 𝑔 𝐶𝐻4
×

8 𝑚𝑜𝑙 𝑒
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4

= 1/2 𝑚𝑜𝑙 

 ترین گاز نجیب موجود در سیاره مشتری، هلیم است. بر این اساس، داریم:فراوان 

?𝑚𝑜𝑙 𝐻𝑒 = 0/24 𝑔 𝐻𝑒 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝑒

4 𝑔 𝐻𝑒
= 0/06 𝑚𝑜𝑙 

 کنیم. در قدم بعد، مقادیر بدست آمده را با هم مقایسه می

های پیوندی در متانجفت الکترون شمار  

شمار اتم ها در نمونه هلیم 
=

1/2 𝑚𝑜𝑙
0/06 𝑚𝑜𝑙

=  برابر  20

 
×۳/۶12ای از پتاسیم سولفید،  در واکنش تولید نمونه  های آنیون و کاتیون در این ماده  ها مبادله شده است. تفاوت شمار مول الکترون بین اتم  102۳

 شود؟ ا توجه به اطالعات موجود در جدول زیر برابر با چند گرم میچقدر بوده و جرم ترکیب تولید شده ب

𝑺 
۳4  𝑺 

۳2  𝑲 
40  𝑲 

۳9  ایزوتوپ 

 درصد فراوانی  90 10 80 20

1 )6/0 – 18/33 2 )6/0 – 17/31 3 )3/0 – 18 /33 4 )3/0 – 17 /31 

 (0101 ـ مساله ـ سخت )        3 گزینهپاسخ:   

 صورت زیر است: واکنش تولید پتاسیم سولفید به  

2𝐾(𝑠) + 𝑆(𝑠)
   2𝑒   
→   𝐾2𝑆(𝑠)

ها مبادله شده و همانطور که مشخص است، تفاوت شمار مول  مول الکترون بین گونه  2با توجه معادله این واکنش، به ازای تشکیل هر مول پتاسیم سولفید،  

 ، داریم: شود. بر این اساسمول می  1آنیون و کاتیون در فراورده تولید شده نیز برابر با  

?𝑚𝑜𝑙  تفاوت آنیون و کاتیون = 3/612 × 1023 𝑒 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑒

6/02 × 1023 𝑒
×

1 𝑚𝑜𝑙  تفاوت آنیون و کاتیون

2 𝑚𝑜𝑙 𝑒
= 0/3 𝑚𝑜𝑙 

 کنیم. در قدم بعد، جرم اتمی میانگین پتاسیم و گوگرد را مطابق روابط زیر محاسبه می

جرم  اتمی میانگین  =
فراوانی  ایزوتوپ  اول  × +جرم  اتمی ایزوتوپ  اول  فراوانی  ایزوتوپ  دوم  × جرم  اتمی ایزوتوپ  دوم 

100
  

           
⇒   {

پتاسیم  ∶ جرم  اتمی میانیگن  =
90 × 39+ 10 × 40

100
= 39/1

گوگرد  ∶ جرم  اتمی میانیگن  =
80 × 32+ 20 × 34

100
= 32/4 

 

  پس داریم: شود،  گرم بر مول می   6/110باال، جرم مولی پتاسیم سولفات برابر با    تبا توجه به محاسبا

?𝑔 𝐾2𝑆 = 3/612 × 1023 𝑒 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑒

6/02 × 1023 𝑒
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐾2𝑆

2 𝑚𝑜𝑙 𝑒
×

110/6 𝑔 𝐾2𝑆

1 𝑚𝑜𝑙 𝐾2𝑆
= 33/18 𝑔 

 
 های زیر درست است؟موارد از عبارت کدام

 . بسازند را اتمی چند یا دو هایمولکول توانندمی اشتراکی پیوندهای تشکیل با مناسب شرایط در نافلزی هایاتمآ( 

 .شودایجاد می 𝑿2𝑩𝒓با برم، ترکیب   این عنصرواکنش  از، ختم شود  4𝒔2به  𝑿  فلز اصلیاگر آرایش الکترونی ب( 

 تعلق دارند. نیتروژن  ، فقط به یک اتم𝑵2  ای مولکولنقطه-های موجود در آرایش الکتروناز الکترون %40پ( 

 . شوندمی یافت دواتمی هایمولکول شکل به اتاق فشار و دما در  دوم،   یدوره در  موجود عناصر از نیمیت( 

 ( ب و ت 4 ( ب و پ 3 ( آ و ت 2 ( آ و پ 1
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 (1010 ـ مفهومی ـ متوسط)        1 گزینهپاسخ:   

 های )آ( و )پ( درست هستند.عبارت 

 بررسی چهار عبارت:  

های دو یا چند اتمی را بسازد. مواد شیمیایی که در ساختار خود مولکول دارند،  تواند مولکول اشتراکی می اتم نافلزها در شرایط مناسب، با تشکیل پیوندهای  آ(  

دهد،  های هر عنصر در یک مولکول را نشان میشوند. بر این اساس، به فرمول شیمیایی که افزون بر نوع عنصرهای سازنده، شمار اتممواد مولکولی نامیده می 

 ویند.گفرمول مولکولی می 

𝐶𝑎20ب( آرایش الکترونی اتم 
توجه داریم که در  آید.بدست می 𝐶𝑎𝐵𝑟2است. طی واکنش شیمیایی فلز کلسیم با برم، ترکیبی با فرمول   4𝑠2[𝐴𝑟]به صورت    

 ها است. برابر شمار کاتیون  2ها  این ترکیب، شمار آنیون

های  گذارد. این الکترون ها را به اشتراک می عدد از این الکترون 3های دو اتمی نیتروژن، لکول الکترون ظرفیتی داشته و طی تشکیل مو 5هر اتم نیتروژن پ( 

الکترون    5توان گفت از هر  بر این اساس، می   به اشتراک گذاشته شده، به اتم خاصی تعلق نداشته و بین هر دو اتم موجود در مولکول مورد نظر مشترک هستند.

 الکترون با اتم دیگر به اشتراک گذاشته شده است.   3الکترون فقط متعلق به یک اتم بوده و    2ول،  ظرفیتی اتم نیتروژن در مولک 

شوند. جدول زیر،  های دواتمی یافت میعنصر موجود در تناوب دوم، عناصر نیتروژن، اکسیژن و فلوئور، در دما و فشار اتاق به صورت مولکول   8ت( از بین  

 دهد: های دو اتمی وجود دارند را نشان میبه شکل مولکول عناصری که در دما و فشار اتاق  

ط اتاق،   شماره تناوب  عناصر 
ی که در شرای

عناصر

ل مولکول 
به شک

ی  
ی دو اتم

ها

جورهسته وجود دارند. 
 

 1 هیدروژن 

 2 فلوئور   –اکسیژن    –نیتروژن  

 3 کلر

 4 برم

 5 ید 

 
 سطح  در  دما   میانگین  . اگررسندی از سطح زمین به پایان میکیلومتر  1/24و    5/11  هایدر ارتفاع   از هواکره، به ترتیب  تروپوسفر و استراتوسفر  هایهالی 

دما رخ دهد، دما در انتهای   تغییر درجۀ سلسیوس    5در نظر گرفته شود و به ازای هر کیلومتر افزایش ارتفاع در الیۀ استراتوسفر،    14℃حدود    در   زمین
 شود؟ الیۀ استراتوسفر برابر با چند کلوین می

1 )218 2 )248   3 )281 4 )294 

 ( 0201 ـ مساله ـ متوسط)       3 گزینهپاسخ:   

 کنیم:ای دارد. ابتدا تغییر دما را در الیة تروپوسفر حساب میتوان گفت هواکره ساختار الیهدما در هواکره، می  با توجه به روند تغییر

تغییر  دما  ∶ ?  ℃ = 11/5𝑘𝑚×
−6℃
1 𝑘𝑚

= −69℃

 بنابراین دما در انتهای الیة تروپوسفر برابر خواهد بود با: کند.  توجه داریم که در طول الیه تروپوسفر، دمای هوا کاهش پیدا می 

دما  در  انتهای  الیة  تروپوسفر  = دما  در  سطح  زمین + تغییر  دما  = 14− 69 = −55℃  

 کنیم:در قدم بعدی میزان تغییر دما را در الیة استراتوسفر حساب می

تغییر  دما  ∶ ?  ℃ = 12/6𝑘𝑚×
+5℃
1𝑘𝑚

= +63℃

 بنابراین دما در انتهای الیة استراتوسفر برابر خواهد بود:  کند.  توجه داریم که در طول الیه استراتوسفر، دمای هوا افزایش پیدا می

دما  در  انتهای  الیة  استراتوسفر  = +دما  در  ابتدای  الیة  تروپوسفر  تغییر  دما  = −55+ 63 = 8℃  

 کنیم:بدست آمده را بر حسب کلوین محاسبه میدر نهایت دمای  

𝑇(𝐾) = 𝜃(℃) + 273 = 8+ 273 = 281 𝐾   
و در مقیاس کلوین با نماد  θ( است. 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  شود. توجه داریم که رابطه نشان داده می𝑇(𝐾) = 𝜃(℃) + با ارزش    ℃۱است. با توجه به این رابطه، ارزش دمایی    273
 ست.( ا𝑇∆( برابر با میزان تغییر دمای آن جسم در مقیاس کلوین)θ∆برابر خواهد بود؛ پس تغییر دمای یک جسم در مقیاس سلسیوس)  ۱𝐾دمایی  
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 است؟ درستیک از مطالب زیر کدام 

 .کندمی فراهم آن روی  را  زندگی امکان  که دارد اتمسفری زمینسیاره   تنها خورشیدی، ی سامانه در موجود های سیاره بین( 1
 .دارد قرار  ،تروپوسفرالیه   یعنی زمین،  به الیه  تریننزدیک در آن جرم در حدود نیمی از  و داشته ایالیه ساختار هواکره( 2
 . شوندایجاد می  اول تناوب در  موجود عناصر طی یونش  هواکره، باالیی  هایالیه  در موجود اتمیتک هایکاتیون( همه 3
 . دارد وجود تروپوسفر یالیه انتهای  در ،اطراف زمین هواکره  ضخامت کل  طول در هوا دمای  ترینپایین( 4

 ( 2010 ـ مفهومی ـ آسان)       1 گزینهپاسخ:   

  که   است  گوناگون  گازهای  از  مخلوطی  اتمسفر،  این.  کندمی   فراهم  آن  روی  را  زندگی  امکان  که  دارد  اتمسفری  زمین  تنها  خورشیدی،  سامانة  هایسیاره   میان  در

  از .  شودمی  اتمسفر  از  آنها  خروج  از  مانع  و  داردمی   نگه  خود  پیرامون  را  گازها  این  زمین،  یجاذبه .  است  یافته  امتداد  زمین  سطح  از  کیلومتری  500  فاصله  تا

 . شوند   توزیع  هواکره  سرتاسر  در  و  باشند  جنبش  درحال  پیوسته  آنها  تا  شودمی  سبب هامولکول   گرمایی  انرژی  دیگر،  سوی

 ها: بررسی سایر عبارت 

  از   یکی  استراتوسفر،  که  داریم  توجه.  دارد  قرار  تروپوسفر،   یالیه  یعنی  زمین،  به  الیه  تریننزدیک   در  آن  جرم  %75  از  بیش  و  داشته  ایالیه  ساختار  ( هواکره2

 . است  آن  از  قسمتی  اوزون،  یالیه  و  بوده  هواکره  باالیی  هایالیه

 دهد:های باالیی هواکره را نشان می های گازی موجود در الیههای گازی و مولکول ( تصویر زیر، نمایی از از یون3

 
های  ها، یونشوند. علوه بر این یوناتمی حاصل از عناصر هیدروژن و هلیم یافت میهای گازی و تکاست، در این قسمت هواکره یون همانطور که مشخص  

 شوند. اتمی و چنداتمی حاصل از اکسیژن نیز در این قسمت از هواکره یافت میگازی تک 

ی سانتی  درجه  -55کند تا در نهایت به  ه به ازای هر کیلومتر افزایش ارتفاع کاهش پیدا می درج  6ی  ی تروپوسفر، دمای هوا مرتبا به اندازه در طول الیه(  4

رسد. بعد از آن، دمای هوا مجددا شروع به  گراد میی سانتی درجه  7کند تا به دمای رسد. پس از آن، با افزایش ارتفاع، دمای هوا شروع به افزایش می گراد می 

رسد. توجه داریم که در این محدوده از هواکره، دما  ی سانتی گراد میدرجه  - 78کیلومتری از سطح زمین، دما به    75اع حدود  کند و در ارتفکاهش یافتن می

 تر از دما در انتهای الیه تروپوسفر است. پایین 

 
𝑭𝒆است؟ ) نادرستیک از مطالب زیر کدام  = 𝑪𝒍 و 5۶ = ۳5/5 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 

 .انداخت دام به  اکسید کلسیم توسط  توانمی را  کرمان سرچشمه   مس معدن  سنگ  از خام مس  تهیه در تولیدشده گاز( 1
 .است صیقلی  سطح   دارای باشد،  الکترون  2  دارای آن زیرالیه  ترینبیرونی  که ایجدول دوره چهارم  تناوب  از عنصری هر( 2
 . نخواهد بود صرفه به  مقرون گیرد،می قرار چهارم تناوب  از  d یدسته در  که فلزی آخرین استخراج برای گیاهان  از ( استفاده3
.0/4𝑚𝑜𝑙=[−𝐶𝑙]آب، محلولی با   3𝐿کلرید آهن در   65𝑔( اگر با انحلل  4 𝐿−1  خواهد بودایجاد شود، این محول به رنگ سبز. 

 ( ۱0۱۱ ـ مفهومی و مساله ـ سخت )        4 گزینهپاسخ:   

ی آهن بسیار زیاد است. آهن دارای  آهن فلزی است که در سطح جهان بیشترین مصرف ساالنه را در بین صنایع گوناگون دارد. در کشور ما نیز مصرف ساالنه 

خواهد داشت. محلول مورد نظر    𝐹𝑒𝐶𝑙3و    𝐹𝑒𝐶𝑙2توان گفت این فلز دو نوع کلرید مختلف با فرمول  + است، پس می 3+ و  2کاتیون مختلف با اعداد اکسایش    2

مول یون کلرید وارد    2/1توان گفت در محلول مورد نظر مجموعا  مول بر لیتر شده است، پس می  4/0لیتر حجم داشته و غلظت یون کلرید در آن برابر با    3

های یون کلرید موجود  کلریدهای آهن را در نظر گرفته و تعداد مول   گرم از انواع  65هایی به جرم  گرم از کلرید فلز آهن است. نمونه  65شده است که مربوط به  

 کنیم:در هر ماده را محاسبه می

?𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙− = 65 𝑔 𝐹𝑒𝐶𝑙2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒𝐶𝑙2
127 𝑔 𝐹𝑒𝐶𝑙2

×
2 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙−

1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒𝐶𝑙2
= 1/02 𝑚𝑜𝑙     ⨷

?𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙− = 65 𝑔 𝐹𝑒𝐶𝑙3 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒𝐶𝑙3

162/5 𝑔 𝐹𝑒𝐶𝑙3
×

3 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙−

1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒𝐶𝑙3
= 1/2 𝑚𝑜𝑙      ✓ 

دانیم، محلول آبی اکسیدهایی با فرمول  بوده است. همانطور که می  𝐹𝑒𝐶𝑙3با توجه به محاسبات انجام شده، کلرید آهن مصرف شده در این فرایند معادل با  

𝐹𝑒𝐶𝑙2    و𝐹𝑒𝐶𝑙3    ها، استفاده از واکنش  های افتراق نوع کاتیون آهن در این محلول شوند. بجز رنگ محلول، یکی از راهزرد دیده میبه ترتیب به رنگ سبز و

 ای از سود است. محلول مورد نظر با نمونه 

 ها:بررسی سایر گزینه 

𝐶𝑢2𝑆(𝑠) شود: ( برای تهیه مس خام از سنگ معدن در مس سرچشمه کرمان از واکنش مقابل استفاده می 1 + 𝑂2(𝑔) ⟶ 2𝐶𝑢(𝑠) + 𝑆𝑂2(𝑔) 

𝐶𝑎𝑂(𝑠) توان توسط کلسیم اکسید و مطابق معادله مقابل به دام انداخت: تولیدشده در این واکنش را می   𝑆𝑂2گاز   + 𝑆𝑂2(𝑔) ⟶ 𝐶𝑎𝑆𝑂3(𝑠) 
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  2  هاآن  یزیرالیه  ترینبیرونی  که  هستند  چهارم  تناوب  از  عناصری  ژرمانیم،  و  روی  نیکل،  کبالت،  آهن،  منگنز،  وانادیم،  تیتانیم،  اسکاندیم،  کلسیم،  ( عناصر2

  سطحی  جامد،  حالت  در   که  است  فلزیشبه  عنصر  یک   نیز  ژرمانیم.  هستند  صیقلی  سطحی  دارای  و  بوده  فلز  شده  گفته  عناصر  الباقی  ژرمانیم،  بجز.  است  الکترونی

 . دارد  صیقلی  و  درخشان

چون درصد فلز روی در گیاه کمتر    توان از دل خاک استخراج کرد.روی است. این فلز را با استفاده از گیاهان، می( آخرین عنصر واسطه از تناوب چهارم، فلز  3

ی اقتصادی ندارد. استفاده از این روش برای استخراج فلز  پاالیی برای استخراج روی صرفهاز درصد این فلز در سنگ معدن است؛ پس استفاده از روش گیاه 

 اقتصادی ندارد.   ینیکل نیز صرفه

الی خاك، استفاده از های بیرون كشیدن فلز از البه خاک موجود در بعضی از مناطق، محتوی برخی از عناصر فلزی مثل طال، نیکل، مس و روی است.  یكی از روش
ی بعد، گیاه را برداشت کرده و  را جذب كنند. در مرحله توانند آن فلز  كارند كه میگیاهان است. در این روش، در معدن یا خاك دارای فلز مورد نظر گیاهانی را می 

 کنند. ی آخر، از خاكستر تولید شده فلز را جداسازی کرده و از آن استفاده می سوزانند. در مرحله می 

 
𝑺𝒊𝑶2(𝒔)از واکنش    + 2𝑪(𝒔) → 𝑺𝒊(𝒍) + 2𝑪𝑶(𝒈)   شود. به ازای مصرف  استفاده می  قطعات الکترونیکی  مورد نیاز برای ساختی سیلیسیم  برای تهیه

؟ شود تولید می از فراورده گازیمولکول  طی این فرایند، چند مصرف شده و  %45گرم کربن با خلوص   چند% در این واکنش،  80با خلوص   𝑺𝒊𝑶2گرم   45
(𝑺𝒊 = 𝑶 و 28 = 𝑪 و 1۶ = 12 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1) 32  -  3/612 × 1023 2 )64  -  7/224 × 1023  

3 )32  -  7/224 × 1023 4 )64  -  3/612 × 1023 

 (1011 ـ مساله ـ آسان)       3 گزینهپاسخ:   

 کنیم:در قدم اول، جرم کربن ناخالص مورد نیاز را با استفاده از روش ضریب تبدیل محاسبه می

? 𝑔 𝐶  ناخالص = 45 𝑔 𝑆𝑖𝑂2  ناخالص ×
80 𝑔 𝑆𝑖𝑂2

100 g 𝑆𝑖𝑂2  ناخالص
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑖𝑂2

60 𝑔 𝑆𝑖𝑂2
×

2 𝑚𝑜𝑙 𝐶
1 𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑖𝑂2

×
12 𝑔 𝐶

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶
×

100 𝑔 𝐶  ناخالص

45 𝑔 𝐶
= 32 𝑔 

 کنیم:ی جرم کربن ناخالص مورد نیاز با استفاده از روش تناسب، به شکل زیر عمل میبرای محاسبه

جرم  𝑆𝑖𝑂2 ناخالص  ×
𝑆𝑖𝑂2  درصد  خلوص

100
ضریب  × 𝑆𝑖𝑂2 جرم  مولی

=
جرم  کربن ناخالص  ×

درصد  خلوص  کربن
100

ضریب  × جرم  مولی کربن

               
⇒    

45 ×
80
100

1 × 60
=
𝑥 ×

45
100

2 × 12
 
⇒ 𝑥 = 32 𝑔 

 کنیم. های کربن مونوکسید تولید شده در این فرایند را محاسبه می در قدم بعد، شمار مولکول 

? 𝐶𝑂 مولکول = 45 𝑔 𝑆𝑖𝑂2  ناخالص ×
80 𝑔 𝑆𝑖𝑂2

100 g 𝑆𝑖𝑂2  ناخالص
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑖𝑂2

60 𝑔 𝑆𝑖𝑂2
×

2 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂
1 𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑖𝑂2

×
6/02 × 1023 𝐶𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂
= 7/224 × 1023 

7/224همانطور که مشخص است، طی این فرایند   ×  مولکول گازی تولید شده است.   1023

 
 است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام 

 . کرد استخراج عناصر این حاوی ترکیبات از  را  آهن و سدیم  مس، فلزی عناصر توانمی کربن،  از  استفاده  با( 1
 .یابدمی کاهش  واکنش آن  درصدی بازده  شیمیایی، واکنش  یک  کنار  در ناخواسته   هایواکنش انجام   با( 2
 .دارند باالتری غلظت  فلزها،  این زمینی ذخایر  با   مقایسه در ها،اقیانوس کف   در واسطه ی هافلز منابع( 3
 . شودمی استفاده آهن راه  خطوط دادن جوش  برای آن  از  و شده  تولید مذاب آهن  ترمیت، واکنش در( 4

 ( 1011 ـ مفهومی ـ متوسط)         1 گزینهپاسخ:   

  ( اکسید𝐼𝐼𝐼از جمله آهن) هاهای آنتوانیم با استفاده از کربن، از ساختار ترکیبواسطه را می زپذیری کربن از آهن و مس بیشتر است؛ پس این دو فلواکنش 

توانیم سدیم را از ساختار ترکیبات آن مثل سدیم کربن کمتر از سدیم است؛ پس با استفاده از کربن، نمیعنصر پذیری ی مقابل، واکنش خارج کنیم. در نقطه

 اکسید خارج کنیم.

 ها:ایر گزینهبررسی س 

  مصرف  هایدهندهواکنش   بودن ناخالص یا و اصلی  واکنش  کنار در ناخواسته هایواکنش   از برخی شدن انجام دلیل به شیمیایی،  هایواکنش   از بسیاری ( در2

  های واکنش   طول  در  عملی  صورت  به  که  هافراورده  از  مقداری  به  شرایطی،  چنین  در .  شودمی   انتظار  مورد  مقدار  از  کمتر  شده  تولید  هایفراورده   مقدار  شده،

 .گویندمی  عملی  مقدار  آیند،می   بدست  شیمیایی

رود که انسان به تازگی آن را کشف کرده است. این منبع عظیم، در برخی مناطق محتوی  ها منبع بزرگی از منابع فلزی گوناگون به شمار می بستر اقیانوس (  3

هایی غنی از فلزهایی مانند منگنز، کبالت، آهن، نیکل و مس است. توجه داریم  ها و پوسته رخی از مناطق دیگر، محتوی کلوخه سولفید چندین فلز واسطه و در ب

 های فلزی موجود در کف اقیانوس، نسبت به ذخایر زمینی این فلزها بیشتر است. که غلظت اغلب گونه 
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𝐹𝑒2𝑂3(𝑠)( از آنجا که واکنش  4 + 2𝐴𝑙(𝑠) → 𝐴𝑙2𝑂3(𝑠) + 2𝐹𝑒(𝑙)   پذیری آلومینیم از فلز آهن بیشتر توان گفت واکنش شود، می به طور طبیعی انجام می

 شود. است. این واکنش، به واکنش ترمیت معروف بوده و از آهن مذاب تولید شده طی آن در صنعت جوشکاری استفاده می

 
   های مقابل را در نظر بگیرید:واکنش 

                     𝑨𝒈(𝒔) + 2𝑯𝑵𝑶۳(𝒂𝒒)
         
→  𝑨𝒈𝑵𝑶۳(𝒂𝒒) + 𝑵𝑶2(𝒈) + 𝑯2𝑶(𝒍) 

2𝑵𝑶(𝒈) + 𝑶2
              
→    2𝑵𝑶2(𝒈) 

تولید شده در این واکنش را از واکنش چند   𝑵𝑶2خالص با فلز نقره، چند مول نقره نیترات تشکیل شده و گاز   %۶0گرم نیتریک اسید  5/2۶2در واکنش 

 توان تهیه کرد؟ می 𝑺𝑻𝑷لیتر نیتروژن مونوکسید با اکسیژن در شرایط 

()𝑶 = 𝑵 و 1۶ = 𝑯 و 14 = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 

1 )25/1 - 14 2 )8/0 - 14   3 )8/0 - 28 4 )25/1 - 28 

 (1011 ـ مساله ـ )آسان       4 گزینهپاسخ:   

 ها به شکل مقابل است: واکنش معادله موازنه شده ی  
𝐴𝑔(𝑠) + 2𝐻𝑁𝑂3(𝑎𝑞)

              
→    𝐴𝑔𝑁𝑂3(𝑎𝑞) + 𝑁𝑂2(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑙)

2𝑁𝑂(𝑔)+𝑂2
              
→    2𝑁𝑂2(𝑔) 

 را محاسبه می کنیم:   تولید شده در این واکنش  در گام اول تعداد مول های نقره نیترات

mol AgNO3 = 262/5 g HNO3  ناخالص ×
60 g HNO3

100 g HNO3  ناخالص
×

1 mol HNO3

63 g HNO3
×

1mol AgNO3

2mol HNO3
= 1/25 mol 

 تولید شده و میزان نیتروژن مونوکسید مورد نیاز برای تولید آن در واکنش دوم را محاسبه می کنیم:  𝑁𝑂2  مقدار  در گام دوم،

L NO = 262/5 g HNO3  ناخالص ×
60 g HNO3

100 g HNO3  ناخالص
×

1 mol HNO3

63 g HNO3
×

1 mol NO2

2 mol HNO3
×

2 mol NO

2 mol NO2
×

22/4 L NO

1mol NO
= 28 L  

 
𝑺𝑶۳(𝒈)  موازنه نشده  % را بر اساس معادله 40اکسید با خلوص  مقداری از گاز گوگرد تری  → 𝑶2(𝒈) + 𝑺𝑶2(𝒈)  کنیم. جرم گاز به طور کامل تجزیه می

𝑺𝑶۳    فرایند  ناخالص این  طی  شده  تولید  اکسیژن  گاز  جرم  برابر  چند  با  است؟  اولیه،  برابر  را  شده  انجام  واکنش  بگیرید.  %50)بازده  نظر                                  در 
𝑺 = 𝑶 و ۳2 = 1۶ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1 )16 2 )25 3 )32 4 )5/12 

 (1011 ـ مساله ـ متوسط)         2 گزینهپاسخ:   

 گرم در نظر بگیریم، داریم:  𝑚ی اولیه را برابر با  اکسید موجود در نمونهاگر جرم گوگرد تری 

درصد  خلوص  =
ی ماده  خالص  جرم  

جرم  کل 
× 100 =

𝑚

جرم  کل 
× 100

            
جرم  کل    ⇒ = 2/5𝑚 

2𝑆𝑂3(𝑔)ی بعد، با توجه به واکنش گرم است. در مرحله  2/5𝑚برابر با   𝑆𝑂3ی ناخالص ی باال، جرم نمونهبا توجه به رابطه  → 𝑂2(𝑔) + 2𝑆𝑂2(𝑔)  جرم ،

 کنیم. تولید شده را محاسبه می  اکسیژنگاز  

? 𝑔 𝑂2 = 𝑚 𝑔 𝑆𝑂3 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑂3

80 𝑔 𝑆𝑂3
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

2 𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑂3
×

32 𝑔 𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2
×

50 𝑔 مقدار  عملی

100 𝑔  مقدار  نظری
=
𝑚

10
 𝑔 

 کنیم. به جرم گاز اکسیژن تولید شده را محاسبه می ناخالص مصرف شده    𝑆𝑂3ی آخر، نسبت جرم گاز  در مرحله 

جرم  𝑆𝑂3 ناخالص 

جرم  𝑂2 تولید  شده 
=

2/5𝑚
𝑚
10  𝑔

=  برابر 25

 
مقدار این مولفه کمتر از    ، در گونه سمت چپالکترونی  ترین زیرالیه  فرعی برای بیرونیو  د کوانتومی اصلی  اعداهای زیر، مجموع  در کدام یک از گزینه 

 گونه سمت راست است؟ برای 

1  )𝐺𝑎+31
  -  𝐹𝑒2+

26
  2  )𝐾+19

  -  𝐶𝑜2+
27
  3  )𝑀𝑛4+

25
  -  𝑇𝑖+22

  4  )𝑃3−
15
  -  𝑁𝑖3+28

  

 (1011 ـ مفهومی ـ متوسط)        3 گزینهپاسخ:   

+𝑀𝑛3آرایش الکترونی  
25
𝑇𝑖+22و    

 به صورت مقابل هستند:   
𝑀𝑛4+

25
 : 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑3

𝑇𝑖+22
 : 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑24𝑠1 
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𝑛مقدار   + 𝑙   کنیم:در زیرالیه آخر هر دو گونه را مشخص می 
 𝑀𝑛4+

25
 : 3𝑑 ⟹ 𝑛 + 𝑙 = 3 + 2 = 5 
𝑇𝑖+22
 : 4𝑠 ⟹ 𝑛 + 𝑙 = 4+ 0 = 4 

 های داده شده، داریم:سایر گونه در رابطه با  
𝐺𝑎+31
 : 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑104𝑠2          4𝑠 ⟹ 𝑛 + 𝑙 = 4+ 0 = 4 
𝐹𝑒2+

26
 : 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑6          3𝑑 ⟹ 𝑛 + 𝑙 = 3 + 2 = 5 
𝐾+19
 : 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝6               3𝑝 ⟹ 𝑛 + 𝑙 = 3 + 1 = 4 
𝐶𝑜2+

27
 : 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑7          3𝑑 ⟹ 𝑛 + 𝑙 = 3+ 2 = 5  
𝑃3−

15
 : 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝6              3𝑝 ⟹ 𝑛 + 𝑙 = 3+ 1 = 4 
𝑁𝑖3+28
 : 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑7          3𝑑 ⟹ 𝑛 + 𝑙 = 3+ 2 = 5 

 
 است؟ درستیک از مطالب زیر کدام

 .شودمی یافت  طبیعت در آزاد شکل  به که  است  فلزیعنصر  تنها و داشته زیادی  خواریچکش  خاصیت طل ( 1
 .شودمی ایگلخانه گازهای تولید افزایش  و جهانی گرمایش سرعت   افزایش سبب  آهن، جمله  از  فلزها  بازیافت( 2
 شود. تولید می 𝑇𝑖𝐶𝑙4است، در بدنه دوچرخه به کار رفته و در صنعت از   کمتیتانیم که فلزی محکم و با چگالی ( 3
 .است تر آسان نقره  با مقایسه  در گالوانیزه، ورقه ساختار در موجود  سطحی   فلز نگهداری   برای نیاز   مورد شرایط   تامین( 4

 (1011  ـ مفهومی و حفظی ـ متوسط)        3 گزینهپاسخ:   

خارج کرد.    𝑇𝑖𝐶𝑙4  ساختار  از  به کمک فلز منیزیم،   توانشود. تیتانیم را میتیتانیم فلزی محکم با چگالی کم است که از آن در ساخت بدنه دوچرخه استفاده می 

 دهد:نزن نشان می جدول زیر، مشخصات تیتانیم را در مقایسه با فوالد زنگ

 دوازدهم آشنا خواهید شد!   3تر جدول باال، در پایان فصل  با اطلعات دقیق 

دهند. در واقع، هر فلز افزون بر رفتارهای مشترک با سایر فلزها )مثل رسانایی  های آشکاری نیز در برخی از رفتارها نشان می فلزها افزون بر رفتارهای مشابه، تفاوت 
های مشترکی (، دارای ویژگی pو    sاصلی )فلزهای دسته  ( همانند فلزهای  dالکتریکی و ...( رفتارهای ویژه خود را نیز دارد. به عنوان مثال، فلزهای واسطه)فلزهای دسته  

ها تفاوت دارند. تیتانیم  هایی مانند سختی، نقطهء ذوب و تنوع عدد اکسایش با آن پذیری هستند؛ اما در ویژگیمثل جال، رسانایی الکتریکی، رسانایی گرمایی و شکل 
های باورنکردنی و فراتر از انتظار مثل ماندگاری و استحکام مناسب، از آن در  خاطر ویژگیکه به  ای است  تناوب چهارم جدول دوره  dیکی از عناصر موجود در دسته  

 شود.شود. برای مثال، از تیتانیم برای ساختن قطعات موتور جت استفاده می جاهای مختلفی استفاده می 

 ها: بررسی سایر عبارت 

های یونی همچون  شوند. به عنوان مثال، اغلب فلزهای واسطه در طبیعت به شکل ترکیباغلب عنصرها در طبیعت به شکل ترکیب با سایر عناصر یافت می (  1

شوند. در این های سفیدرنگ کلسیم کربنات و سدیم کلرید یافت میها وجود دارند. فلزهای کلسیم و سدیم نیز به ترتیب در قالب ترکیباکسیدها و کربنات 

(، به شکل آزاد)عنصری( در طبیعت  𝑆8( و گوگرد)در قالب کانی زرد رنگ  𝑁2(، نیتروژن)در قالب گاز  𝑂2میان، برخی از عناصر نافلزی مانند اکسیژن)در قالب گاز  

ها  البته، طل تنها فلزی است که به شکل کلوخه هایی از برخی فلزها مثل طل، نقره، مس و پلتین نیز در طبیعت گزارش شده است.وجود دارند. وجود نمونه 

 شود. الی خاک یافت میهای زرد البهیا رگه

تولید شده در هر سال کاهش یافته و سرعت گرمایش    𝐶𝑂2شود، در نتیجه میزان  تولید شده می  𝐶𝑂2بازیافت فلزها و از جمله بازیافت فلز آهن باعث کاهش  (  2

 دهد: ها به طبیعت را نشان میزیر، نمایی از فرایند استخراج فلزها و بازگشت آننمودار  یابد.  جهانی کاهش می

بازیافت شده    ، پس از مصرفابزار فلزی تولید شده  .شودها ابزار، وسایل و مواد گوناگون تهیه می ساالنه صدها میلیون تن فلز از دل زمین استخراج شده و از آن 

شوند. فلزها از جمله منابع تجدیدناپذیر طبیعت گیرند، یا دچار خوردگی و فرسایش شده و مجددا به سنگ معدن تبدیل میو مجددا مورد استفاده قرار می

یعت، تا مدت زمان زیادی به سنگ  شود، پس منابع فلزی خارج شده از دامن طبها نیز با سرعت بسیار کمی انجام میهستند و فرایند خوردگی و فرسایش آن

 شود. معدن تبدیل نمی
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 دهد:( تصویر زیر، ساختاری از ورقه گالوانیزه و فرایند خوردگی آن را نشان می 4

توان گفت  می  دارد، پس  تریمنفیپذیری بیشتر و پتانسیل کاهشی استاندارد  در سطح آهن گالوانیزه، فلز روی قرار گرفته است. روی در مقایسه با نقره واکنش

 تر از فلز نقره خواهد بود.  تامین شرایط مورد نیاز برای نگهداری این ماده سخت 

 
.0/9𝒈لیتر بخار آب با چگالی  40 برای مصرف  𝑳−1  نشده  واکنش موازنه در𝑯2𝑺2𝑶۷(𝒍) + 𝑯2𝑶(𝒈) → 𝑯2𝑺𝑶4(𝒍) ،   به چند مول𝑯2𝑺2𝑶۷  بوده نیاز  

اگر از    و  واکنش فراورده حاصل  معادله  ،این  با    موازنه نشده  بر اساس  لیترواکنش دهد،    𝑲2𝑪𝒓2𝑶۷زیر  استاندارد    چند  اکسیژن در شرایط  تولید  گاز 
 است.(  %25برابر  𝑲2𝑪𝒓2𝑶۷بازده واکنش سولفوریک اسید با ؟ )شودمی

(𝑶 = 𝑯 و 1۶ = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 𝑯2𝑺𝑶4 + 𝑲2𝑪𝒓2𝑶۷ ⟶ 𝑪𝒓2(𝑺𝑶4)۳ +𝑯2𝑶+ 𝑲2𝑺𝑶4 +𝑶2 

1 )2  – 2/4   2 )4  – 4/8 3 )2  – 4/8 4 )4  – 2/4 

 (1011 ـ مساله ـ متوسط)        3 گزینهپاسخ:   

 شده به صورت زیر است:واکنش موازنه 
𝐻2𝑆2𝑂7(𝑙) + 𝐻2𝑂(𝑔) ⟶ 2𝐻2𝑆𝑂4(𝑙) 

 کنیم: شده را حساب می مصرف   𝐻2𝑆2𝑂7ابتدا مقدار  

?𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑆2𝑂7 = 40𝐿 𝐻2𝑂 ×
0/9 𝑔 𝐻2𝑂

1𝐿 𝐻2𝑂
×

1𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

18𝑔 𝐻2𝑂
×

1𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑆2𝑂7

1𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂
= 2 𝑚𝑜𝑙 

 کنیم: تولیدشده را محاسبه می   𝐻2𝑆𝑂4حال مقدار  

?𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑆𝑂4 = 2 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑆2𝑂7 ×
2 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑆𝑂4

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑆2𝑂7
= 4 𝑚𝑜𝑙 

8𝐻2𝑆𝑂4معادله واکنش دوم به صورت   + 2𝐾2𝐶𝑟2𝑂7 ⟶ 2𝐶𝑟2(𝑆𝑂4)3 + 4𝐻2𝑂 + 2𝐾2𝑆𝑂4 + 3𝑂2    است. در نهایت با توجه به مقدار𝐻2𝑆𝑂4    شده  تولید

 آوریم:در واکنش دوم، حجم گاز اکسیژن تولیدشده به صورت عملی را به دست می

? 𝐿 𝑂2 عملی = 4 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑆𝑂4 ×
3𝑚𝑜𝑙 𝑂2

8𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑆𝑂4
×

22/4𝐿 𝑂2

1𝑚𝑜𝑙 𝑂2
×

25 𝐿 𝑂2 عملی

100 𝐿 𝑂2  نظری
= 8/4 𝐿 

 
 های زیر درست است؟چه تعداد از عبارت 

 .شودمی استفاده نقلیه وسایل در سوخت عنوان  به شود، می کشیده بیرون نفت هایچاه  از که  نفتی از نیمی حدودآ( 

 . دارد کمتری  پذیریواکنش خود دورههم عناصر سایر به نسبت و بوده نافلز یک خام،  نفت سازنده اصلی عنصرب( 

 .است سیانید هیدروژن  در پیوندها این شمار برابر 25/1 استیلن،  مولکول در  موجود اشتراکی پیوندهای شمارپ( 

 . شودمی دیده گاز حالت به اتاق فشار و دما در  شود، می استفاده فندک کردن پر برای آن از که آلکانت( نوعی 

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 ( 1011 ـ مفهومی ـ متوسط)        3 گزینهپاسخ:   

 های )آ(، )پ( و )ت( درست هستند.عبارت 

 بررسی چهار عبارت:  

ای اساسی این ماده  شود. کاربرده های گوناگون مصرف میلیتر است( در دنیا به شکل 159ی نفت خام)هر بشکه معادل با میلیون بشکه 80از  آ( روزانه بیش 

 در جهان امروز به شرح زیر هستند: 
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شود. همانطور که  شود، به عنوان سوخت در وسایل نقلیه استفاده میهای نفت بیرون کشیده میبا توجه به نمودار داده شده، حدود نیمی از نفتی که از چاه

 شود. مینفت استخراج شده در صنایع پتروشیمی مصرف    %10مشخص است، کمتر از  

های گوناگون تشکیل  دهد که نفت خام، مخلوطی از هزاران ترکیب شیمیایی است که بخش عمدۀ آن را هیدروکربن های تجربی نشان میها و یافتهب( پژوهش 

کربن است. این عنصر، پس  توان گفت عنصر اصلی سازندۀ نفت خام،  د، پس می نشوهایی هستند که شامل هیدروژن و کربن میها، ترکیب دهند. هیدروکربن می

 پذیری را در میان عناصر موجود در تناوب دوم دارد.ترین واکنش از نئون، کم

پذیری  ( را در نظر بگیریم، در هر تناوب با حرکت از سمت چپ به راست، ابتدا از خاصیت فلزی عناصر کاسته شده و واکنش 𝑝و    𝑠های  اگر فقط عناصر اصلی)عناصر دسته 
ها نیز مجددا  پذیری آن کند اما پس از آن، خاصیت نافلزی عناصر افزایش پیدا کرده و واکنش هر تناوب ادامه پیدا می   14شود. این روند تا گروه  کاسته میها  آن 

پذیری اندک وجود دارد.  ز نجیب با واکنش( نیز یک گا18هر تناوب)گروه  از هر تناوب برسیم. توجه داریم که در آخرین خانه  17کند تا نهایتا به گروه افزایش پیدا می 
 دهد: ای را نشان می به عنوان مثال، نمودار زیر روند كلی تغییر واكنش پذیری عنصرهای تناوب دوم جدول دوره 

 
ها نیز گازهای نجیب نسبت به در سایر تناوب  پذیری بسیار کمتری دارد.همانطور که مشخص است، گاز نئون در مقایسه با سایر عناصر موجود در این تناوب واکنش 

 پذیری کمتری دارند. باقی عناصر واکنش 

 دهد: ها است. تصویر زیر، ساختار این ماده را نشان می ی آلکین پ( استیلن)اتین(، نخستین عضو از خانواده 

 ( نیز به صورت زیر است: 𝐻𝐶𝑁یانید) ها برقرار شده است. ساختار مولکول هیدروژن سپیوند اشتراکی بین اتم  5در ساختار هر مولکول اتین،  

 
 ها برقرار شده است. پیوند اشتراکی بین اتم  4هیدروژن سیانید یک ترکیب اسیدی بوده و در ساختار هر مولکول آن نیز  

یع شروع به جوشیدن کرده و  ی جوش، معادل با دمایی است که در آن یک ماشود. نقطهها استفاده میبوتان، آلکانی است که از آن برای پر کردن فندکت( 

دروالسی در این مواد افزایش پیدا کرده و دمای  (، قدرت نیروهای نیروی وان nها)های کربن موجود در آلکانشود. با بیشتر شدن تعداد اتمبه بخار تبدیل می

ی مستقیم دارد. بر  ها رابطه های کربن موجود در ساختار آن ها با شمار اتمیابد. با توجه به نمودار کتاب درسی، دمای جوش آلکان ها نیز افزایش میجوش آن 

)از جمله  ℃0است، پس این مواد در دماهای باالتر از    ℃0ها)متان، اتان، پروپان و بوتان(، کمتر از  ی آلکاناین اساس، دمای جوش چهار عضو اول خانواده 

 5ها بیشتر از های کربن موجود در ساختار آن هایی که شمار اتمی مقابل، آلکان شوند. در نقطه می ( دیده gاست( به حالت گاز) ℃22دمای اتاق که معادل با 

 شوند. ( دیده می lعدد است، در دمای اتاق به حالت مایع)

 
 ترکیبی با ساختار مقابل را در نظر بگیرید: 

  های هیدروژن در ............... برابر است. در ساختار مولکولی این ماده با شمار اتم  های کربن موجوداین ترکیب به صورت ............... بوده و شمار اتم نام

 متیل هگزان -2  |تترا متیل اوکتان  -6،6،4،3-اتیل-3( 1
 متیل بوتان دی-2،2 |متیل هگزان تری-6،4،3-اتیلدی-6،3( 2
 متیل پنتان-3  |تترا متیل اوکتان  -6،6،4،3-اتیل-3( 3
 متیل پنتان دی-3،3 |متیل هگزان تری-6،4،3-اتیلدی-6،3( 4
 
 
 
 

کاربردهای نفت 
خام

منبع تامین انرژی 
(درصد90بیش از )

استفاده از نفت به عنوان سوخت در وسایل نقلیه

استفاده از نفت برای تامین گرما و انرژی الکتریکی مورد نیاز ما

استفاده در صنایع پتروشیمی
(درصد10کمتر از )

استفاده از نفت برای تولید الیاف، پارچه ها، شوینده ها، وسایل آرایشی و بهداشتی، 
رنگ، پلستیک و مواد منفجره
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 (1011ـ  مفهومی ـ آسان)       3 گزینهپاسخ:   

ممکن را در خود جای داده باشد. زنجیره کربنی    𝐶های کربن بگردیم که بیشترین تعداد اتم  ای از اتمی کربنی اصلی، باید به دنبال زنجیره برای انتخاب زنجیره 

 اصلی ترکیب داده شده به صورت زیر است: 

 
ی فرعی  ی اولین شاخهتر باشد. اگر فاصله ی فرعی نزدیکم که به اولین شاخه کنیی اصلی را از سمتی آغاز میهای کربن موجود در زنجیره گذاری اتم شماره 

تر باشد.  ی فرعی نزدیککنیم که به دومین شاخه های کربن را از سمتی آغاز میگذاری اتمی اصلی یکسان باشد، شماره موجود در هر سمت تا آن سر زنجیره 

کنیم. برای مشخص کردن نام هر  گذاری شاخه اصلی آن را از سمت راست آغاز می بیشتر است، شمارههای فرعی در سمت راست این ترکیب  چون تراکم شاخه 

ی اصلی که این شاخه به آن متصل شده است را بیان کرده و پس از آن، نام آلکان مربوط  کربنی از زنجیره ی اتم ی جانبی)آلکیل( و شماره آلکان، ابتدا نام شاخه 

تترا متیل اوکتان خواهد بود. در ساختار هر مولکول از این ماده،  -6،6،4،3-اتیل -3آوریم. بر این اساس، نام ترکیب مورد نظر به صورت  ی اصلی را میبه زنجیره

متیل  دی-2،2کربنه مثل  6های هیدروژن موجود در یک آلکان های کربن موجود در ساختار این ماده، مشابه به تعداد اتماتم کربن وجود دارد. تعداد اتم 14

 متیل پنتان است. -3بوتان یا  

 
معادله   اساس  بر  𝑨𝒍2(𝑺𝑶4)۳(𝒔)  آلومینیم سولفات  → 𝑨𝒍2𝑶۳(𝒔) + ۳𝑺𝑶۳(𝒈)    بازده می ۳0با  تری% تجزیه  گوگرد  گاز  اگر  از  شود.  اکسید حاصل 

کنیم، درصد جرمی اتممول گاز گوگرد دی  ۷5/0گرم آلومینیم سولفات را با    5۷  تجزیه  های گوگرد در مخلوط گازی ایجاد شده چقدر  اکسید مخلوط 
𝑨𝒍شود؟ ) می = 𝑺 و 2۷ = 𝑶 و ۳2 = 1۶ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1) 8/42 2 )6/45 3 )48 4 )4/44 

 (1011 ـ مساله ـ متوسط)        3 گزینهپاسخ:   

 است:   مقابلی واکنش انجام شده به صورت  معادله 
 𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3(𝑠) → 𝐴𝑙2𝑂3(𝑠) + 3𝑆𝑂3(𝑔) 

 کنیم. اکسید تولید شده را محاسبه میهای گاز گوگرد تری آن، مقدار مول   درصدیی این واکنش و بازده  با توجه به معادله 

?  𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑂3 = 57 𝑔 𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3
342 𝑔 𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3

×
3 𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑂3

1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3
×

30 𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑂3 مقدار  عملی

100 𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑂3  مقدار  نظری
= 0/15 𝑚𝑜𝑙 

شود. از  گرم اکسیژن( می  2/7مول اکسیژن)معادل با    45/0گرم گوگرد( و    4/ 8مول اتم گوگرد)معادل با    15/0، شامل  𝑆𝑂3مولی از گاز    15/0ی  یک نمونه

نمونه از گاز    48ی  طرفی، یک  با  𝑆𝑂2گرمی  نیز شامل شامل  𝑆𝑂2مول گاز    75/0)معادل  اتم    75/0(  با  مول  و    24گوگرد)معادل  مول    5/1گرم گوگرد( 

 شود. بر این اساس، داریم: گرم اکسیژن( می  24اکسیژن)معادل با  

درصد جرمی  گوگرد  =
جرم  گوگرد 

جرم  مخلوط  گازی 
× 100 =

24+ 4/8
60

× 100 =  درصد 48

 
 های زیر درست است؟کدام موارد از عبارت 

 ی فرعی اتیل رسم کرد. توان ایزومری با شاخه، نمی𝑪5𝑯12آلکانی با فرمول مولکولی برای آ( 

 . شودمی خارج مخلوط از و داده حالت تغییر پروپان ابتدا پروپان،  و اتان از مایعی مخلوط دمای افزایش باب( 

 . کرد استفاده خوردگی برابر در فلزها از محافظت برای توانمی آن از و بوده سیرنشده هایترکیب جمله از وازلینپ( 

 .شودمی استفاده داروها از  برخی تولید برای آن از که است سبز به متمایل ایقهوه یا  سیاه غلیظ مایع یک خام،  نفتت( 

 ( ب و ت 4 ( ب و پ 3 ( آ و ت 2 ( آ و پ 1

 ( 1011 ـ مفهومی ـ متوسط)        2 گزینهپاسخ:   

 هستند.های )آ( و )ت( درست  عبارت 

 بررسی چهار عبارت:  

دانیم،  اتم کربن باشد. همانطور که می  3شود که خودش دارای  در صورتی به یک گروه اتیل متصل می  𝐶5𝐻12ی کربنی اصلی آلکانی با فرمول مولکولی  زنجیره آ(  

تواند به  ترین طولی از زنجیره کربنی اصلی که میکوتاهکربنی متصل شود.  3ی ی فرعی به یک زنجیره تواند به عنوان یک شاخه ی فرعی اتیل نمییک شاخه 

 کربن است.   5  دارای  شاخه فرعی اتیل متصل شود،
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های کربن موجود در  شود. با بیشتر شدن تعداد اتمی جوش، معادل با دمایی است که در آن یک مایع شروع به جوشیدن کرده و به بخار تبدیل میب( نقطه

یابد. چون اتان در مقایسه با پروپان دمای جوش  ها نیز افزایش می دروالسی در این مواد افزایش پیدا کرده و دمای جوش آن نیروهای وان (، قدرت  𝑛ها)آلکان 

 شود. تری دارد، با افزایش دمای مخلوط مایعی از اتان و پروپان، ابتدا اتان تبخیر شده و از مخلوط خارج می پایین 

ها تغییر کرده و  های آنهای كربن موجود در این مواد، اندازه و جرم مولكولها دارد. در واقع، با تغییر تعداد اتم در رفتار هیدروكربن  های كربن نقش مهمیشمار اتم
... نیز تغییر می  اتم به دنبال آن، نیروی بین مولكولی، نقطۀ جوش و  (، جرم مولی و حجم  𝑛ها) های کربن موجود در آلکان كنند. به عنوان مثال، با افزایش شمار 

کند. به عنوان مثال، چون جرم  دروالسی( نیز افزایش پیدا می ی این مواد افزایش یافته و به دنبال آن، قدرت نیروهای بین مولکولی)نیروی وان های سازنده مولکول 
نونان نیز   ذرات دروالسی بین توان گفت قدرت نیروهای وان ت، می ( اس𝐶6𝐻14های هگزان) ( بیشتر از جرم مولی و حجم مولکول 𝐶9𝐻20های نونان) و حجم مولکول  یمول

 های هگزان است.دروالسی بین مولکولبیشتر از قدرت نیروهای وان 

های سیرشده با فرمول شیمیایی و وازلین نیز مخلوطی از هیدروکربن   𝐶18𝐻38های سیرشده با فرمول شیمیایی تقریبی  گریس، مخلوطی از هیدروکربن پ(  

تر بوده و یک  دروالسی در این ماده قوی ی وازلین، قدرت نیروهای وان های سازنده های کربن در مولکول است. با توجه به بیشتر بودن شمار اتم  𝐶25𝐻52یبی  تقر

توان برای  ها میآب دارند، از آن پذیری ناچیزی در  پذیری کم و انحلل چون این دو ماده واکنش   تر است.نمونه از آن در مقایسه با یک نمونه از گریس چسبنده 

 جلوگیری از خوردگی فلزات استفاده کرد.

شود. حل مشکل  ای متمایل به سبز از دل زمین بیرون کشیده می های فسیلی است که به شکل مایع غلیظ سیاه رنگ یا قهوه نفت خام، یکی از سوخت ت(  

های گوناگون، از جمله کاربردهای نفت خام هستند  و ساخت داروهای تازه برای درمان بیماری   حمل و نقل از شهری به شهر دیگر و یا از کشوری به کشور دیگر

 که پس از کشف این ماده، طی پژوهش دانشمندان محقق شدند. 

 
اکسید تولید شده دیسوزانیم. گاز کربن  ی فرعی اتیل باشد را به طور کامل میداری که دارای یک شاخهترین آلکان شاخهگرمی از ساده  ۶5  یک نمونه 

 دهد؟ به طور کامل واکنش می %28در این فرایند، با چند گرم کلسیم اکسید با خلوص 

(𝑴𝒈 = 𝑶 و 24 = 𝑪 و 1۶ = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1 )455 2 )910 3 )350 4 )700 

 (1011 ـ مساله ـ متوسط)        2 گزینهپاسخ:   

 دهد: داری که گروه فرعی اتیل به آن متصل است را نشان میشاخه ترین آلکان  تصویر زیر، ساختار ساده 

 
 سوزد: ی زیر میاتیل پنتان است. این ماده بر اساس معادله -3نام این ترکیب آلکانی بر اساس قواعد آیوپاک به صورت  

𝐶7𝐻16(𝑙) + 11𝑂2(𝑔) → 7𝐶𝑂2(𝑔) + 8𝐻2𝑂(𝑔) 
 کنیم.کسید تولید شده را محاسبه میای این واکنش، مقدار گاز کربن دی با توجه به معادله 

?𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2 = 65 𝑔 𝐶7𝐻16 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶7𝐻16

100 𝑔 𝐶7𝐻16
×

7 𝑚𝑜𝑙  𝐶𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶7𝐻16
= 4/55 𝑚𝑜𝑙 

𝐶𝑎𝑂(𝑠)اکسید تولید شده، در واکنش  گاز کربن دی  + 𝐶𝑂2(𝑔) → 𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠)   با توجه به معادله مصرف می اکسید  شود.  این واکنش، جرم کلسیم  ی 

 کنیم.ناخالص مورد نیاز را محاسبه می

? 𝑔 𝐶𝑎𝑂  ناخالص = 2/8 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝑂
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

×
56 𝑔 𝐶𝑎𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝑂
×

100 𝑔 𝐶𝑎𝑂  ناخالص

28 𝑔 𝐶𝑎𝑂
= 910 𝑔 

 
.1/۶𝒈ونه از گاز اکسیژن برابر با چگالی یک نم در شرایطی که   𝑳−1  اکسید تولید شده در واکنش سوختن کامل چند گرم  ، با استفاده از گاز کربن دیاست

را برابر   𝝅شود؟ )مقدار عدد  را به طور کامل پر کرد و طی این فرایند، چند گرم گاز اکسیژن مصرف می 20𝒄𝒎 شعاعتوان یک بادکنک کروی با بنزن، می
𝑶در نظر بگیرید.  ۳با  = 𝑪 و 1۶ = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1) 8/20 - 48 2 )8/20 - 64 3 )2/83 - 192 4 )2/83 - 256 

 (1011 ـ مساله ـ سخت )        2 گزینهپاسخ:   

 بدست آورده و پس از آن، عدد حاصل را به لیتر تبدیل کنیم. در این رابطه، داریم:  𝑐𝑚3در قدم اول، باید حجم کره مورد نظر را در مقیاس  

V =
4
3
× 𝜋 × 𝑟3 =

4
3
× 3 × (20)3 = 32000 𝑐𝑚3 

? 𝐿 حجم = 32000 𝑐𝑚3 حجم ×
1 𝐿 حجم

1000 𝑐𝑚3 حجم
= 32 𝐿 

 کنیم. شرایط آزمایش محاسبه میدر مرحله بعد، حجم مولی گازها را در  
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چگالی گاز =
جرم  مولی  گاز

حجم مولی  گاز

               
⇒    1/6 =

32 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1

حجم مولی  گاز

 
⇒ حجم مولی  گاز = 20 𝐿.𝑚𝑜𝑙−1 

2𝐶6𝐻6(𝑙)معادله واکنش سوختن بنزن به صورت   + 15𝑂2(𝑔) → 12𝐶𝑂2(𝑔) + 6𝐻2𝑂(𝑙)    است. با توجه به معادله این واکنش، جرمی از بنزن که باید

 کنیم.اکسید تولید شود را محاسبه میلیتر گاز کربن دی   32بسوزد تا  

? 𝑔 𝐶6𝐻6 = 32 𝐿 𝐶𝑂2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

20 𝐿 𝐶𝑂2
×

2 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻6

12 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2
×

78 𝑔 𝐶6𝐻6

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻6
= 20/8 𝑔 

 کنیم. اکسیژن مصرف شده در این واکنش را محاسبه می در قدم بعد، جرم گاز  

? 𝑔 𝑂2 = 32 𝐿 𝐶𝑂2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

20 𝐿 𝐶𝑂2
×

15 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

12 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2
×

32 𝑔 𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2
= 64 𝑔 

 شود. گرم گاز اکسیژن مصرف می  64همانطور که مشخص است، در این واکنش  

 
 است؟ درستیک از مطالب زیر کدام 

 .دارد خود مولکولی  ساختار  در هیدروژن  اتم 10  هستند، یگانه آن  در موجود کربن-کربن  پیوندهای  از  %80 که  یآلکن( 1
 فرارتر خواهد بود.  بنزین  به  نسبت دارد، را فراوانی بیشترین عربی  کشورهای  سنگین   نفت در  که خام نفت   از  جزئی( 2
 . است صفر بزرگتر   اتانول، هایمولکول همانند ،اتن و برمفراورده حاصل از واکنش میان گاز  قطبی دو گشتاور ( 3
 .است آروماتیک مواد نام  به  هاهیدروکربن از مهمی یخانواده سرگروه و بوده سیرنشده  ترکیب یک نفتالن( 4

 ( 1011 ـ مفهومی و حفظی ـ متوسط)        3 گزینهپاسخ:   

های کربن  های غیر یکسان در اطراف اتمدارای اتم  برمو اتان و اتانول،دی -2و1های  مولکول شود.  ایجاد می   برمو اتاندی - 2و1از واکنش میان گاز اتن با برم،  

توان  ن مواد است؛ پس میدانیم که گشتاور دو قطبی معیاری برای سنجش میزان قطبی بودها قطبی است. میهای آنخود هستند و به همین خاطر، مولکول 

 های ساده، بزرگتر صفر است. برمو اتان و اتانول، برخلف هیدروکربندی-2و1گفت که گشتاور دو قطبی  

 ها:بررسی سایر گزینه 

𝑛اتم کربن،    𝑛( در یک آلکن با  1 − 𝐶پیوند    2 − 𝐶  ،2𝑛    پیوند𝐶 − 𝐻    و یک پیوند𝐶 = 𝐶  توان گفت در یک آلکن با  شود. بر این اساس، می دیده می𝑛    اتم

 ها وجود دارد. با توجه به توضیحات داده شده، داریم:پیوند اشتراکی)کوواالنسی( بین اتم  3𝑛کربن، مجموعا  

درصد پیوندهای کربن-کربن یگانه  =
𝑛− 2
𝑛 − 1

× 100
 
⇒ 80 =

𝑛− 2
𝑛 − 1

× 100
             
⇒    𝑛 = 6

 اتم هیدروژن وجود خواهد داشت.   12کربنه،    6در یک آلکن  

ها در نفت خام خارج شده از سکوهای نفتی مختلف،  ی نفت خام هستند که درصد فراوانی آن ( بنزین، نفت سفید، گازوئیل و نفت کوره، از جمله اجزای سازنده 2

 دهد:نشان می متفاوت از یکدیگر است. تصویر زیر، اجزای سازنده نفت خام حاصل از مناطق مختلف را  

هایی با جرم مولی  کول در هر چهار نوع نفت معرفی شده در این تصویر، نفت سفید کمترین میزان فراوانی و نفت کوره باالترین فراوانی را دارد. نفت کوره از مول 

 شود. تر تبخیر میباال تشکیل شده و با توجه به نقطه جوش باالتر، نسبت به بنزین سخت 

های  ی هیدروکربن پیوند دوگانه در ساختار خود است، اما بنزن سرگروه خانواده   5تالن یک ترکیب سیرنشده با  ( هرچند که نف4

ساختار نفتالن به صورت   است. 𝐶6𝐻6بنزن، یک هیدروکربن حلقوی سیرنشده با فرمول شیمیایی  رود.آروماتیک به شمار می

 مقابل است: 

 




