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پاسخدفترچه  1401آمادگی کنکور    

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

 

ان  طراح مسئول درس  درس  انویراستار   

مهران قندي -عرفان شکري   الدین افشين محي - اسماعيل محمدزاده -حسن وسکري   حسن وسکري زبان و ادبیّات فارسی   

 هاله کریمي  زبان عربی
يکاشف نيحس -هاله کریمي   

ي گودرز  ماين -نصرآبادي محمدعلي کاظمي  
فر محمدعلي تابان  

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

مرتضي محسني کبير  - فرهنگيان محمدرضا  

 صالح احصایي 

زحل عليرضا ذوالفقاري  

زاده آرمين احمدیان  زبان انگلیسی امير مرادي  – زاده آرمين احمدیان   اميررضا احمدي  

 حميدرضا عاليلو زمین شناسی
لويعال درضايحم - خواهیگانه یزدي -گلنوش شمس   

طلوع مهر  ثیحد  
نژاد مهدي ولي  

زاده حسين شفيع ریاضی  مهرداد کيوان  -زاده حسين شفيع   
محسن  ي صدرالحفاظ رضايعل ديس

ي فاروق منوچهر -ي فراهان  

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

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

 عباس غریبي  فیزیک
ارسالن رحماني  –خاجي جالل خم – زاده سجاد صادقي   

حسين عبدوي نژاد     

   نژاديعبدو نيحس

 اميرحسين قادري 

فردفرشاد هادیان  شیمی   
نژادبایماني مهسا  -فرد فرشاد هادیان   

علي ترابي   
 فرهنگ اميري 

 مدیر آزمون: محمدرسول خنجري

 

14مرحله  –های تجربی کنکوری الکترونیکیآزمون   

04/12/1400  



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 ادبیات و شیمی سخت تر طراحی شدن

مازی عزیز برای تماشای فیلم های تحلیل مربوط به این آزمون کد زیر را اسکن نمایید.
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در معنی چند واژه اشتباه وجود دارد؟  -1
 کسی نهاده شده باشد.  ۀالف( فرض: آنچه انجام آن بر عهد

دار یا رنگ به رنگ است.ب( ابرش: اسبی که دارای پوست خال

 باالترین مقام دینی است. ۀج( ولی: پیامبر که دارند

 .  کندر: آنچه با شتاب امّا نرم و روان حرکت می اد( راهو

 برداری و اطاعت از کسی.  هـ( بیعت: پیمان بستن برای فرمان

( سه 4 ( چهار 3 ( یک 2 ( دو1

 ( متوسطـ لغت  یمعن)   2 هگزین پاسخ:  

باالترین مقام در دین پس از پیامبر )ص(، دوست   ۀولی: دارند

معنای چند واژه درست است؟   -2
سر: لجوج( )کربت: ستم( )مکاید: حیله( )مقرّر شدن: ثبات و دوام )ارتفاع: عایدات مملکت( )خیره)هشیوار: آگاهانه( )عفاف: پارسایی( )تپش: حرارت( 

 ( یاسمن: سمنیافتن( )سبو: شراب( )

( شش 4 ( هفت 3 ( هشت 2 ( نه 1

 ( متوسط ـلغت  یمعن)   4 هگزین پاسخ:  

 های زراعتی )ارتفاع والیت: عایدات و درآمدهای مملکت(  ارتفاع: محصول زمین

 : غم، اندوه )کربت جور: اندوه حاصل از ظلم و ستم(  کربت

 ها مکاید: جمعِ مکید یا مکیدت؛ کیدها، مکرها، حیله

دار از سفال یا جنس دیگر برای حمل یا نگه داشتن مایعات  سبو: کوزه، ظرف معموالً دسته

های »شفاعت، لیاقت، خشمناک« به ترتیب، در ابیات کدام گزینه آمده است؟ معادل معنایی واژه   -3
کنم تقدیمه پایمـــردی لطف تــو میـــب س از گناه چنان بنده، عذرهای چنین ــــالف( پ

ـه کار ــد که بـــاشد میــانجی بـنبـــای ر دوســت با دوســت گیرد شمـار ــــب(   اگ 

ه ترک سزا بود و تو به هجر سزایی ـــکه او ب را وداع کرد به عمری و را و جهانــم تــج(   دل

ب که سعدی خود این هنر دارد ــدام عیــک  ـقی همه عمرــوام عیب کنندم که عاشــد(    ع

زن چون ژنده پیل و حمله بر چون کرگدن  گام زن چون نره شیر بارکش چون گاومیش و بانگ هـ( 

د ز مور ـــابـــار کی روی تــــه مـــسی ور ـد گ ــود صیـــان کی شـــر ژیـــهژب   و( 
و   –د   –( الف 4 و  –د  –( ب 3 هـ  –ج  –( الف 2 هـ  – ج  –( ب 1

 ( دشوار  ـلغت  یمعن)   4پاسخ: گزینه 

شفاعت: پایمردی )الف(  

 لیاقت: هنر )د(  

 خشمناک: ژیان )و(  

شود؟ در کدام بیت »غلط امالیی« دیده می   -4
همــــــی شـــد چو آواز شیــــر یلـــه  زله ــ ون زلــت چ ــ اسبان خواس ــ ( غو پ1
عمـــرم زوال یافـــت کمــالی نیـــافتـــه  ( زایل شود هر آن چه به کلّی کمال یافت2
افتاده همچون خار خوار در میان خاک و گل  های نازنینوده بی کفت اندامـــ وده تــ( ت3
عقـــاب گفــــتی بـــر تیغ کوه جسته مقر گذارر به پشت هیون کوهــ سته میــ( نش 4

 )امال ـ متوسط(   1پاسخ: گزینه  

 خاست ): برخاست(    ←خواست ): طلبید(  

بود.  افتاده ارزش  ل مانند یک خار پست و بیاو در میان خاک و گِ«:  3بیت گزینۀ »

کفـن



 

2 

14| مرحله  هاکنکوری|   الکترونیکی ماز  آزمون  ادبیات   

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

 
 

 « دارد؟ امالیی کدام بیت »غلط ۀاولین واژ  -5

 کز دل و جان بر میان بسته به مردی سالح  ود ـدل ب ـــردل و یک ـــ ق پـــ دان عشــ( غازی می1
 غــزا تا او در آن استا شود شمشیر گیرد در   د ـده( غازی به دست پور خود شمشیر چوبین می2
 ـــــات به از مـــــال یتیــــمب دزدی خرا   م ــــــــی که از آن دارد بی ــورد مِـــ ( غازی نخ3
 هـــر لحظه نـــگاهی و در آن اجر شهیدی  ت ـــــمن و ما را به رخ دوســــ ( غازی ز پی دش4

 ( ـ ترکیبی متوسط ـامال )  3پاسخ: گزینه  

 قاضی )داور(    ←غازی )جنگجو(  

گونه کلمات را بلد باشیم. مثل: غازی، خانواده با اینطراحان کنکور باید امالی هم  ۀفارسی دو با »غزا« به معنی جنگ آشنا شدیم. مطابق شیو   116  ۀنکته: در صفح 
 غزوه و ... 

 (10- 14برخی از لغات مهم فارسی یازدهم ) 
حلول،   ترّشح،  و  رشحه(  درد  و  َالم)  پرچم  و  ، َعَلمنینسی  طور   ی، و سامر  قبطی  ،برخاستن بانگ جرس،  و ارتحال  لرحی،  و خاره  خار ـ    عدد صفر(  و حضر)ماه صفر/  سفر 

،  قیفاح،  ا(، غو و غوغا، هالل و بدر، الحایو در  ( ماست )بحر ی (، بهر )براغی)خار و ت  لی خوار و ذل  ث،یو خبا  ث یخب  گر،یو ترساندن اشتباه نشود(، خوال  ر ی)با نذ   ر ینظیب 
قالب    ـ   طتفری  و   فرط  ـ)با رحم و مرحمت اشتباه نشود(    مرهم  هال،  و جنگجو، اعزاز  ی، منّزه، نزه، نزهت، دغل، غزا و جنگ، غازدنی، غلتدنیتپ  د،یی و بخا  دنییخا،  تحّسر

 است اشتباه نشود(  یریگ)با َاَرش که واحد اندازه عرشـ  و مضمون

 
 امالیی« وجود دارد؟ های کدام گزینه »غلط در عبارت  -6

 الف( ملک گفت: در دل ما از تو جراحتی متمکّن باشد که به رفق چرخ و لطف دهر آن را مرحم نتوان کرد.  

 ب( مرا گفتند: چیزی تناول کن از آن امتناع کردم، ایشان الحاح نکردند و تمام به کار بردند. 

 کردی که مرا اشتیاق اوست.   ج( حالل را هنگامی که ابر پوشانده است بگو: تقلید آن روی

 غلتید، چیزیم نماند. ام میاشکی که بر چهره ۀد( صبحگاه فراق، هنگامی که زمان رحیل یاران فراز آمد، سخت حیران ماندم، و جز قطر

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

 ( متوسط رو به دشوار ـامال )  4پاسخ: گزینه  

 الف( »مرهم« درست است.  

 ج( »هالل« درست است.  

 
  به جز:ابیات درست است،  ۀهای کنار همآرایه   -7

 ی )کنایه ـ تناسب( یخافرهاد لب لعلت شیرین بـه شکر ر زلفت لیلی به دالویزیــــ ون ســـ ( مجن1
 آرایی( )جناس همسان ـ واجی  یگردد چو سر زلفت سرگشته و سودا  ود در سر سودای سر زلفت ــــ ( آن را که ب 2
 نظیر ـ کنایه( ی )مراعات یباشـــد در مــــردم دریانمی مکارا  ک نیارامد  ـــ مم بی اشـردمک چشـ ( زان م3
   ی )تلمیح ـ استعاره( یظاهــر شود از نطقش اعجاز مسیحا ( از لعل روان بخشت خواجو چو سخن راند 4

 ـ ترکیبی(  متوسط ـ هیآرا )  3پاسخ: گزینه  

 اعات نظیر: مردمک، اشک، چشم/ کنایه ندارد. مر

 های ابیات دیگر:  اثبات درستی آرایه  

 ( کنایه: دالویزی )مرغوبیت، دلچسب بودن( / تناسب: آوردن نام عشّاق 1

 ( آرایی )گوشنوازی صامت »ر« و ...( جناس: در و سر، سر و سر / واج2

 ( تلمیح: اشاره به زنده کردن مردگان توسط حضرت عیسی )ع( / استعاره: لعل )لب(  4

 تلميح  
چشم اشاره   ۀرويم. تلميح در لغت به معني به گوشهاي ترکيبي در آغاز کار سراغ آن مي هايي است که پيدا کردن آن سريع و مطمئن است براي همين در تست از آرايه

 هاي تاريخي، اساطيري و ... اي است به بخشي از دانستهدر اصطالح اشارهکردن )همان چشمک زدن( است و 
 ناخلف باشم اگر من به جويي نفروشم«  رضوان به دو گندم بفروخت  ۀ»پدرم روض 

دانيم  ما مي  ۀستاني که همخواهم و آن را به کمترين چيزي خواهم فروخت، براي زيباتر کردن شعرش از داهاي آن را نميخواهد بگويد من بهشت و نعمت مي  شاعر 
سازد. هر قدر انگيز و تأثيرگذار ميظريف و زيبا و تداعي داستان آدم و رانده شدن او از بهشت شعر را خيال ۀگيرد، داستان گندم خوردن پدرمان، آدم. اين اشار کمک مي

که شاعر يا نويسنده بدان اشاره    است اي مندي از تلميح، آگاهي از دانستهبهره  ۀالزم  بود.  تر باشند، تلميح تاثيرگذارتر خواهدهاي مورد اشاره لطيفها و اسطورهداستان
 توان به چند بخش تقسيم کرد: ها را براي يادگيري بهتر مي کند. اين دانستهمي

 اي مثل اشاره به نبرد اسکندر و دارا، در آتش افکنده شدن ابراهيم، داستان ليلي و مجنون و...  اي يا افسانه هاي تاريخي، اسطورهاشاره به داستان - 1
 شود: عرضه کردن امانت بر انسان که در بيت زير از حافظ ديده مي ۀاشاره به يک آيه، حديث، بيت يا سخن مشهور مثل اشاره به آي - 2

 من ديوانه زدند«  کار به نام   ۀقرع بار امانت نتوانست کشيد  »آسمان
 .  اشاره به يک دانسته و باور مثل اشاره به آب حيات و قرار گرفتن آن در ظلمات يا اشاره به جام جم و امثال آن - ٣
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 : اندهايي که در کنکور تکرار شدهاز تلميح برخي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا يک بيت. اگر شاعري عين يک حديث، آيه يا بيتي را بياورد به آن تضمين ی* دقت داشته باشيد که در اينجا سخن از اشاره است نه آوردن عين يک حديث، آيه  
 اشتباه نشود.   ميحاي است و سريع. فقط دقت داشته باشيد که با تلبسيار ساده  ۀبار در کنکور آمده است و آراي ٣گوییم، تضمين تا کنون مي

در بيت آمده است که کنند گاهي آشکار هستند و گاهي پنهان؛ مثال گاهي کلمات يوسف و زليخا و يعقوب  مورد نظر راهنمايي مي ۀ* در تلميح کلماتي که ما را به دانست
 تر است و مثال سخن از پيراهن و بو و مصر است: بريم، گاهي هم اشاره پنهان تر پي به تلميح ميما ساده

 بوي پيراهن اگر قافله ساالر شود«        توان رفت به يک چشم پريدن تا مصر»مي
 ...( يا کلمات کليدي است که معموال با هم مراعات نظير تلميحي هم دارند.  هر حال راه رسيدن به تلميح، توجه به کلمه )مثال جام جم، آتش طور و به

 
 در کدام بیت بیشترین استعاره به کار رفته است؟   -8

 بــدان مانـــد که در آبـــان نشیند ژاله بر آبی   وق سیب سیمینت سرشکم بر رخ چون زر ــ( ز ش1
   چگونه فتنه بیدارست و چون بختم تو در خوابی  نمــبیعین فتنه می وــرگس دلبر چــ را ای ن و ( ت2
   دم از گوهــر زنی بـــا چشــم دُربارم ز بی آبی  زی اگر هر دم ــ تن ریـــابر آب خویش   ( تو نیز ای3
 کـه جز بر خـــون هشیاران نگردد چرخ دوالبی  تان مهوش را ــ( بگردان جام و در چرخ آر سرمس4

 ـ ترکیبی(  متوسط رو به دشوار  ـ هیآرا )  3ه پاسخ: گزین  

 استعاره:  

 ار(  ی  ۀ( سیب )چان1

 ( نرگس )چشم( / بیداری فتنه )تشخیص( / خوابیدن بخت )تشخیص(  2

   (ریختن  اشک( ای ابر )تشخیص( / آبروی ابر )تشخیص( / دم زدن ابر )تشخیص( / گوهر )قطرات باران( / دُر )اشک( / بارش دُر )3

 ( چرخ )آسمان(  4

 استعاره  
پندارد، حاال اگر يک قدم از اين هم فراتر برويم و به گفتيم ادعاي همانندي دو چيز تشبيه نام دارد، يعني در تشبيه شاعر در ذهن خودش دو چيز ناهمانند را همانند مي 

گويد  گويد آن دو چيز مانند هم هستند، ميشويم. در اينجا شاعر ديگر نميمي جاي ادعاي همانندي، ادعاي يکساني آن دو چيز را مطرح کنيم، ديگر با استعاره مواجه  
 شود. شود رستم مانند شير است، تشبيه داريم ولي اگر فقط بگوییم شير و منظورمان رستم باشد، استعاره ساخته مي يکي هستند؛ مثال وقتي گفته مي

داند چه چيزي به چه چيزي تشبيه شده است و فقط گاهي به ذکر شود، پس مخاطب ميآن يعني مشبه و مشبهارکان  در تشبيه چهار رکن داريم که حداقل بايد دوتا از  
کند و تشخيص  ها را بيان مي شود. ولي در استعاره ارکان تشبيه در ذهن شاعر است و شاعر فقط يکي از آناو گذاشته مي  ۀزحمت کشف علت تشابه )وجه شبه( به عهد

 ه مورد اشاره یا آ یداستان     یدیواژگان کل
 ن یریفرهاد و ش ستون  ین، خسرو، شکر، بیریفرهاد، ش

 اب  یاوش و کشته شدن او به دست افراسیس اب )شاه ترکان(  ی اوش، سودابه، آتش، کاووس، افراسیس
 رانده شدن آدم از بهشت   آدم، گندم، بهشت )روضه(، طاووس 

 م )ع(  یگلستان شدن آتش بر ابراه ل، آتش، گلستان یخل
 ح ی دم روح بخش حضرت مس ح، دم  یمس

 دن او  یرس یزیوسف و به مقام عزیبه چاه و زندان افتادن   وسف، مصر، چاه، زندان ی
 وسف یوسف و توطئه آنان ضد یبرادران   راهن یل، گرگ، پی ن اخوان،

 راهن یپ ینا شدن آن با بویوسف و بیعقوب از هجر  ینا شدن یناب   یینایاالحزان، کنعان، بت یعقوب، ب یراهن، یبو، پ
    یحضرت موس یضایب د ی  ۀمعجز  م، عصا، اژدهایضا، کلیدب ی

   یشدن به حضرت موس یوح  من  یا  یآتش طور، چراغ طور، واد
 ساختن او  یطوفان نوح و کشت  ، نوح، طوفان یکشت 

 س و ... یمان و بلق یمان و هدهد و ...  /  داستان سلیداستان سل ک، سبا یس، پی مان، بلقیهدهد، سبا، سل
 مان  یسخن گفتن مور با سل مان، مور یسل

 من افتادن آن یمان و به دست اهریداستان گم شدن انگشتر سل  من یاهر  ،مانیسل، ن، خاتم(ی)نگ انگشتر 
 ده شدن حالج یکش  داستان به دار  منصور  ،دار ،حالج
 ات در ظلمات و ... یوجود آب ح ات، خضر، ظلمات، اسکندر  یآب ح
 د و جام جم او یجمش د و جام جم یجمش

 پادشاهان   یداستان زندگ  دون، ... یفرعون، فر، یصر، ک یق
 اب  یژه و به چاه افکندن او توسط افراسیژن و منیداستان ب اب(، رستم )تهمتن(  یژن، چاه، شاه توران )افراس یژه، بیمن

 (  یاللحد )ز گهواره تا گور دانش بجو یاطلبوا العلم من المهد ال  گور    ،گهواره  ،مهد ،علم ،اطلبوا
 السموات و ...   یۀ: انا عرضنا االمانه علی آ  امانت، انسان   آسمان، بار 

 ا مزرعه االخره  یث: الدنیحد کشته، آخرت 
 اصل انسان از عالم باال است   ستان یو ن ین  ،مرغ و باغ ملکوت ،ین یشاهباز و سدره نش
 مان گرفتن خداوند از موجودات  یۀ الست و پی آ  ، عهد  یالست، ازل، قالوا بل
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آورد. پس پي بردن  هايي هم در شعرش مي گذارد! ولي براي اين که مخاطب هم بفهمد شاعر چي را به چي تشبيه کرده است، راهنماييشعر مي   ۀانندخو  ۀ بقيه را به عهد
 به استعاره مانند حل يک معماست و کشف آن با لذت همراه است.  

 مکنيه.   ۀمصرحه و استعار  ۀکنند: استعار تقسيم مي * استعاره را از لحاظ اين که کدام يک از طرفين تشبيه ذکر شود به دو دسته

 مصرحه  ۀاستعار  
 آيد که فقط »مشبه به« ذکر شود و کشف »مشبه« به خواننده واگذار شود.  مصرحه زماني به وجود مي  ۀمصرحه يعني آشکار و استعار 

 به بيت زير از امير الشعرا معزي دقت کنيد: 
 هاي سوزن است نرگسي ديدي که گردش نوک   هاي سنبل است سوسني ديدي که گردش شاخه

 آمده باشد؟   اي که دور آن سوزن در هاي سنبل روییده باشد؟ آيا نرگسي ديده اي که دور آن شاخهپرسد: آيا سوسني ديدهشاعر از ما مي
 توانيد به يک بيت ديگر از همان شاعر توجه کنيد:  هاي شاعر جواب بدهيد؟ اگر نمي توانيد به پرسشآيا مي

 چون ببيني روي او گويي دميده سوسن است  چون ببيني چشم او گويي شکفته نرگس است 
به را گفته است و در  کرده است ولي در يک بيت مشبه و مشبه  اش را به سوسن مانندتفاوت اين دو بيت چه بود؟ شاعر در هر دو بيت چشمان يار را به نرگس و چهره

 به را آورده است و ما بايد مشبه را حدس بزنيم. در بيت اول سوسن استعاره از چهره و نرگس استعاره از چشم يار است.  ديگري فقط مشبه 
 شود.  ها ميکه نرگس استعاره از چشم است، سوزن استعاره از مژه  توانيد بگویید سنبل و سوزن استعاره از چه چيزهايي هستند؟ با توجه به اينآيا مي

 اند.  او ريخته شده ۀسنبل نيز استعاره از موهاي يار است که به دور چهر 
 چگونه بايد اين ابيات را رمزگشايي کرد؟ 

نرفته است و منظور شاعر از آن واژه چيز ديگري است، مجوزي که    در پاسخ اين سؤال بايد گفت، ما در استعاره با لفظي مواجه هستيم که در معني حقيقي خود به کار 
اي باشيم که با توجه به حال و هواي شعر در معني حقيقي خود نباشد، بعد  توانسته است اين کار را انجام دهد نيز شباهت آن دو چيز است. پس ما بايد به دنبال کلمه

ها در ابيات فارسي بسيار تکرار  بيهي در ذهن شاعر صورت گرفته است، استعاره وجود دارد. برخي از اين استعارهببينيم منظور شاعر از آن کلمه چيست، اگر ديديم تش
خيص معني استعاري زياد اند و پيدا کردنشان زياد دشوار نيست؛ مانند نرگس )استعاره از چشم(، لعل )استعاره از لب(، ماه )استعاره از چهره( و ... اما گاهي تششده
 ن نيست. آسا

 اي که در معني حقيقي خود به کار نرفته است )مشبه به( را پيدا کنيد، سپس معني استعاري آن )مشبه محذوف( را بيان کنيد: در ابيات زير ابتدا کلمه 
   حافظ   فراغ از سرو بستاني و شمشاد چمن دارم   قدش ۀمرا در خانه سروي هست کاندر ساي

   حافظ    بهار عارضش خطي به خون ارغوان دارد   سنبل سايه بان دارد بتي دارم که گرد گل ز 
است؟ بله در خانه   در بيت اول »سرو« مصراع اول استعاره از يار خوش قامت است ولي سرو مصراع دوم همان درخت سرو است. از کجا فهميديد که سرو اول استعاره

يار و موهاي    ۀي ما است که آن را استعاره بگيريم. در بيت دوم »بت«، »گل« و »سنبل« به ترتيب استعاره از يار، چهر بودن و فارغ کردن شاعر از سرو بوستاني و ... راهنما
 هايي است که شناخت آن نيازمند تمرين زياد است. يار است. استعاره از آرايه

 تشخيص  - مکنيه  ۀاستعار  
خواهد رستم را به  شود! يعني مثال کسي ميشود و مشبه به آن حذف مي اره، مشبه يک تشبيه بيان ميمکنيه يعني پوشيده، و با کنايه سخن گفتن، در اين نوع استع

آورد که به ما بفهماند در ذهنش  آورد ولي باز هم مثل يک معما چيزي را ميشير تشبيه کند ولي شير را نياورد! پس تشبيهش کجاست؟ درست است که شير را نمي
اي بگويد: »اي فکر من به پرواز درآ« ديگر، اگر نويسنده  ۀدهد. يک مثال ساده است، مثال غريدن که خاص شير است را به رستم نسبت ميرستم را به شير تشبيه کرد

رده است تا مخاطب  آمدن، را آو  به، يعني به پرواز در هاي مشبهترين ويژگيفکرش را به پرنده تشبيه کرده است، ولي پرنده را مستقيما ذکر نکرده است و يکي از مهم
 گذرد. به بيت زير دقت کنيد: بفهمد در ذهن او چه مي

 همه زيرکان کور گردند و کر  پر آوردن(   )پایینقضا چون ز گردون فروهشت 
در اينجا چيزي که ما راهنمايي   گشوده است.  اي تشبيه کرده است که پر فهميد که شاعر سرنوشت را به پرنده آيا قضا و قدر پر دارد که آن را رها کند؟ با کمي تأمل مي

 . است   دادهفهماند چنين تشبيهي در ذهن شاعر رخ گشودن به قضا است که به ما مي   ببريم، نسبت دادن پر  نهفته در جمله پي  ۀکند تا به استعار مي
 مکنيه را در بيت زير بيابيد:  ۀاستعار 

   سيستاني فرخي  اي خوشا اين جهان بدين هنگام   گل بخنديد و باغ شد پدرام )=خرم ( 
ولي خود    ،شود؟ شاعر با چه مجوزي خنديدن را به گل نسبت داده است؟ بله در اينجا هم شاعر گل را به انسان تشبيه کرده است مکنيه ديده مي   ۀآيا در اين بيت استعار 

  ۀ هر تشخيصي، استعار   ؛شناختيد؟ بلهمکنيه را پيش از اين هم مي  ۀرده است، آيا اين نوع استعار هاي خاص اوست را آوبه را نياورده بلکه خنديدن که از ويژگيمشبه 
 به محذوف آن انسان است. اي که مشبه مکنيه ۀمکنيه است، استعار 
 مکنيه و تشخيص را پيدا کنيد:  ۀدر ابيات زير استعار 

  تبريزي صائب گ خندانش  چو پسته اي که کند زخم سن دارم  خود را شکفته مي ۀبه زور چهر 
   حافظمن و ساقي بر او تازيم و بنيادش براندازيم   داگر غم لشکر انگيزد که خون عاشقان ريز 

. در  (مکنيه وجود دارد )در اين بيت زخم يعني ضربه   ۀدر بيت صائب »شکفته شدن« به چهره نسبت داده شده است، درحالي که شکفتن ويژگي گل است، پس استعار 
به  مکنيه وجود دارد و چون مشبه  ۀبيت حافظ نسبت دادن »لشکر انگيختن« که عمل انسان است به غم، يعني شاعر غم را به انسان تشبيه کرده است، پس استعار 

 محذوف انسان است، تشخيص هم هست. 
 استعاري  ۀاضاف

   ۀ مکنيه را در يک ترکيب اضافي فشرده کنيم، اضاف  ۀاين آرايه هم آشنا کنيم. اگر يک استعار   ۀخواهيم شما را با شکل فشرده شده آشنا شديد، ميمکني   ۀحال که با استعار 
»اي فکر    ۀموجود در جمل  ۀمکني  ۀبه محذوف. مثال استعار ها و خصوصيت بارز مشبهاليه مشبه است و مضاف يکي از ويژگيشود. در اين ترکيب مضافايجاد مي  استعاري

اي  محذوف( که ديده دارد. بال عشق: عشق مانند پرنده  بهعقل: عقل مانند انساني )مشبه  ۀمن به پرواز درآ« را به صورت »پرواز فکر« در بياوريم. چند مثال ديگر: ديد
 عرش: عرش مانند کاخي است که کنگره دارد.   ۀاست که بال دارد. کنگر 

 تشخيص 
شود چون با پيدا کردن آن، دو آرايه اثبات مي  ؛هم در جايي که خود تشخيص خواسته شده است الزم است، هم در جايي که استعاره خواسته شده است   بررسي تشخيص

 استعاره مراجعه کنيد.   ۀاول است. به درس نام  ۀ هاي دست گويي جزو آرايهدر روند پاسخ

 ذکر چند نکته ضروري است:  
 * نسبت دادن اعمال انساني به هر چيزي حتي اعضاي انسان تشخيص است.  
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 * خطاب قرار دادن هر چيز غير انسان نيز تشخيص است: اي دل.  
 ود. انساني هم باشد. مثال اگر صفت غمگين يا شاد و مانند آن به خاک و درخت و مانند آن نسبت داده ش یها* حواستان به صفت 

 
 تناسب، جناس، تشبیه، تشخیص، ایهام« به کار رفته است؟  های »ایهامدر ابیات کدام گزینه به ترتیب آرایه   -9

 ان را؟ ــرق جهــــر بـــــدگ  ـــینیکجا ب اردان را              ـــــرد ک ـــــردند مـــطلب ک الف( 

 تان ز حیا بنشیند  ــرف گلســـرطــرو بــس رخیزی و از ناز خرامان گردی ــون تو بــچ  ب( 

 آیدانم ز چمن میـرو چمـــهی ســان ســک  م نعره برآرد ز نشاط ـرغ دلــه دم مــدم ب   ج( 

 ان کم گیر ــرو خرامــگر و ســارم نــد یــق وی ـرکشی سرو سهی بیش مگـن ســسخ    د( 

 اده دور ــکه باشد از کمان افت یریراست چون ت روم یناالن م  وستهیــاو پ یروـــخم اب یب  هـ( 

 الف   ـ ب   ـد  ـ ج  ـ ( هـ 2 الف  ـ  ب  ـج   ـد  ـ ( هـ 1
 هـ   ـ د  ـب  ـج   ـ( الف  4 هـ   ـ د  ـج  ـب  ـ( الف  3

 ( دشوار ـ  هیآرا )  2پاسخ: گزینه  

 تناسب دارد.    »ابرو«با  که در این معنی    به هم چسبیدهمعنی دیگر:    - 2  همیشهمعنی به کار رفته:    -1:  پیوستهایهام تناسب )هـ(:  

 جناس )ج(: چمان و چمن )جناس ناهمسان(  

 ار به سرو حتّی برتر از آن  یتشبیه )د(: قد  

 تشخیص )ب(: حیای سرو 

  جهان هستی  -2  جهنده  -1:  جهانایهام )الف(:  

 تشبيه  
 فته است.  تشبيه ادعاي همانندي ميان دو چيز است که در اصل شبيه به هم نيستند و اين ذهن شاعر يا نويسنده است که در آن دو تشابهي غير واقعي يا

انگيز باشد: واقعي و خيال  هت غير آورد: اين کتاب مانند آن کتاب است. پس بايد اين شبااگر دو چيز واقعا شبيه به هم باشند، بيان شباهتشان هيچ زيبايي به وجود نمي 
 )=صندوقچه( عطار است، خاموش و هنرنماي و نادان چون طبل غازي )=جنگجو( است بلندآواز و ميان تهي.   ۀدانا چون طبل 

 در هر تشبيه چهار رکن وجود دارد:  
 ها هستند.  دام مشبه يکي از تشبيهکنيم. در مثال باال دو تشبيه داريم؛ دانا و نادان هر ک( مشبه: چيزي که آن را تشبيه مي1
 عطار و نادان را به طبل غازي تشبيه کرده است.   ۀايم. در مثال باال سعدي دانا را به طبلبه: چيزي که مشبه را به آن تشبيه کرده ( مشبه 2
 گيرد. در مثال باال چون ادات است.  ميآن تشبيه صورت   ۀ( ادات تشبيه: کلماتي مثل مانند، چون، همچون، به سان، به کردار و ... که به وسيل٣
به است. در مثال باال در تشبيه اول خاموش و هنرنماي بودن و در تشبيه دوم بلندآواز و ميان تهي بودن وجه  هاي مشترک مشبه و مشبه( وجه شبه: ويژگي يا ويژگي4

 شبه است.  
زيبا به گل يک    ۀ تر باشد، تشبيه زيباتر است. مثال تشبيه قد بلند به سرو يا چهر زتر و دور از ذهنانگيزيبايي تشبيه در وجه شبه آن است و هر قدر اين وجه شبه خيال 

خوانيم از  زند، ولي وقت استدالل شاعر را مي تشبيه تکراري و معمولي است. ولي اگر شاعر دلش را به سرو مانند کند، ذهن ما در ابتدا از پذيرش اين تشبيه سر باز مي
 بريم: مشابهت لذت مي کشف اين 

 که چو سرو پاي بند است و چو الله داغ دارد   دل ما به دور رويت ز چمن فراغ دارد 
 حافظ در اين بيت دلش را به سرو و الله تشبيه کرده است، وجه شبه تشبيه اول پاي بند بودن و وجه شبه دوم داغ دار بودن است.  

به؟ اگر شما بخواهيد بگویید چيزي خيلي سفيد است آن را به چه چيزي تشبيه مشبه ه یا  تر است؟ در مشبو پر رنگوجه شبه در کدام يک از ارکان تشبيه آشکارتر  
اشد. پس هميشه وجه  کنيد؟ بله به چيزي که سفيدي آن نيازي به دليل و برهان نداشته باشد، مثل برف، نه به چيزي که سفيد بودن يا نبودنش بر مخاطب آشکار نبمي 

 توان به وجه شبه رسيد.  تر و آشکارتر است و از روي آن مي شبه به پررنگشبه در م
به کافي است و ادات تشبيه و رکن در هر تشبيهي الزم است؟ براي به وجود آمدن يک تشبيه ذکر مشبه و مشبه  4رکن داريم، اما آيا وجود اين    4گفتيم در هر تشبيه  

 شوند.   توانند حذفشان يا هردوشان مي وجه شبه، يکي
 در هر کدام از ابيات زير چند تشبيه داريم؟ ارکان تشبيه را مشخص کنيد:  

  (فردوسي)   جهان چون شب و تيغ ها چون چراغ چو درياي خون شد همه دشت و راغ 
ها: دشت و راغ، شود( / مشبهيان نمي در بيت باال سه تشبيه وجود دارد و در هر سه تشبيه وجه شبه حذف شده است )البته هميشه وجه شبه وجود دارد ولي گاهي ب

 ها: چو، چون، چون ها: درياي خون، شب، چراغ / ادات تشبيهبهها / مشبهجهان، تيغ
   (مولوي) کوه را کي درربايد تندباد   که نيم کوهم ز صبر و حلم و داد 

 به: کوه / وجه شبه: صبر و حلم و داد / ادات تشبيه: محذوف؛ »که نيم« تشبيه نيست زيرا ادعاي ناهمانندي تشبيه نيست!  مشبه: )علي )ع(( / مشبه
  (سيستاني  فرخي) تو يار غمگساري، تو حور دلربايي    بهاري  ۀتو سرو جويباري، تو الل

بهار و حور    ۀاند: تو مشبه است و سرو جويبار و اللده است و ادات و وجه شبه حذف شدهبه ذکر شدر اين جا سه تشبيه داريم و در هر سه تشبيه فقط مشبه و مشبه
 سازد. به هستند. چرا تو يار غمگساري تشبيه نيست؟ زيرا ادعاي همانندي ميان دو چيز يا دو کس مطرح نشده است و نسبت دادن يک صفت تشبيه نميدلربا مشبه

اي که پسوند )يا تکواژ آزاد( شباهت داشته باشند. مثال »صداي رعدآسا« با اين که ترکيب وصفي هاي غير سادهمگر صفت سازد  * نسبت دادن يک صفت تشبيه نمي
  هاي مشتق يا مرکبي بسازند که مشبه توانند صفت است، تشبيه ساخته است: صدا مشبه / رعد: مشبه به / آسا: ادات تشبيه. غير از آسا، گون، وار، مانند و ... هم مي

 واقع شوند.  
 گيرد:  شود، زيرا زيباتر و خيال انگيزتر است و به دو شکل صورت مي به ذکر شود، تشبيه بليغ گفته مي به تشبيهي که در آن فقط مشبه و مشبه

 شود، مانند مثال باال که سرو بودن به تو اسناد داده شده است.  به به مشبه اسناد داده مي الف( اسنادي: در آن مشبه
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اليه مانند  به مضاف است و مشبه مضافشود. در اغلب موارد مشبهخوانند و در آن يکي از طرفين تشبيه به ديگري اضافه ميتشبيهي مي  ۀافي: که آن را اضاف ب( اض
 اليه مانند لب لعل )لب مانند لعل(. به مضافدرخت دوستي )دوستي مانند درخت( گاهي هم مشبه مضاف است و مشبه

 ارکان تشبيه را مشخص کنيد: در ابيات زير 
 (حافظ) اده است ـــجيم افت ۀدوده که در حلق ۀنقط الف( در خم زلف تو آن خال سيه داني چيست؟ 

  (منزوي حسين) آن جا که بايد دل به دريا زد همين جاست  انت چه زيباست ــورانگيز چشمــب( درياي ش
 (حافظ) وبر پست  ــاالي صنـــند او بــــد بلـــوز ق کل مه نو پيدا ـــــد او شـــل سمنــپ( در نع

به( تشبيه کرده است. حرف ج قرار گرفته باشد« )مشبه  ۀدوده )مرکب( که در داخل حلق  ۀدر بيت الف شاعر »خال سياه يار که در خم زلف افتاده است« )مشبه( را به »نقط
اند؛ به اين گونه تشبيه  اند که با هم يک تصوير و تابلو ايجاد کرده به آن به جاي اين که يک کلمه باشد، چند کلمهو مشبه در اينجا با يک تشبيه مواجه هستيم که مشبه

 گويند. »تشبيه مرکب« مي
-( يک ترکيب اضافي ساختهبه )درياي شورانگيز( و مشبه )چشمان در بيت ب شاعر»چشمان محبوب« را به »درياي شورانگيز« تشبيه کرده است، در اين تشبيه مشبه

 تشبيهي است.    ۀاند، پس اين ترکيب اضافي اضاف
شويد حافظ در مصراع اول نعل اسب يار را به هالل ماه تشبيه  کنيد متوجه مي رسد، اما وقتي به مفهوم بيت توجه مي در نگاه اول تشبيهي به نظر نمي «پ»در بيت 

 گويند. ساختار تشبيهي مواجه نيستيم ولي مقصود گوينده تشبيه است »تشبيه مضمر« يا پنهان مي کرده است، چنين تشبيهي که در آن ظاهرا با 
به برتر دانسته شده است.  در مصراع دوم شاعر معتقد است قد صنوبر در برابر قد يارش پست است، در اين جا نيز با تشبيه مواجه هستيم، تشبيهي که مشبه بر مشبه

 شود.  ه تفضيل« يا »مرجح« گفته ميبه اين گونه تشبيه »تشبي 

 
   به جز:»صواب« پی ببریم،  ۀتوانیم به معنا و امالی واژها با توجه به روابط معنایی واژگان میگزینه ۀدر هم   -10

  از آن تا ناکسان هرگز نخوردندی صواب استی ( اگر این مِی به ابر اندر به چنگال عقاب استی 1
 یــکی حدیـــث دالویـــز بـــاشــدم به نظر  واب ــق صــریو از طــول تــاهد ق ــ( برای ش2
 خطا نکـــرده، صواب و خطا چه دانی چیست  وزی ــامـــ ار، ره نیـــ ت رفتـــده رحمــ( ندی 3
 عقــل تمـــام داری و کــردارهـــا خبیــــر  ت داری و رأی صواب و راست ـــزم درس ــ( ع4

 ( متوسط رو به دشوار ـ یقلمرو زبان )  1پاسخ: گزینه  

 توان به معنای هر واژه پی برد.  های زیر، میدانیم با روشطور که میهمان

 قرار دادن واژه در جمله    -

 توجه به روابط معنایی واژگان )ترادف، تضّمن، تناسب، تضاد(    -

 (، »صواب« با واژگان دیگر بیت ارتباط معنایی )ترادف ...( ندارد.  1)  ۀدر گزین

 بریم.  طریق معنی جمله به معنی و امالی آن پی میپس از  

 ها: معنای »صواب« با کلمات دیگر در دیگر گزینه  ۀرابط

 ( طریق صواب )تضمّن(  2

 ( خطا و صواب )تضاد(  3

 ( صواب و درست و راست )ترادف(  3

 کلمات:   معنایی  رابطه 
 ( صواب. یبه امال حیصح  قی واز طر  میبر یم  یثواب پ یپاداش به امال   قطری از ) حی و پاداش /صواب و صح ثواب=  یهم معن  ۀواژ  دو: ترادف   
 ( صواب. یخطا به امال  قیو از طر  میبر یم یثواب پ   یعذاب به امال قطری از خطا ) و صوابـ ِعقاب  و عذاب/ ثواب=  .دارند  ومتضاد  مقابل مفهوم واژه دو: تضاد   
 ( صواب. ی کار به امال  قیاز طر  و / میبر یم  یثواب پ یبه امال اخروی طریق  از کارصواب ) ـ  یاخرو  ثواب =آن. ۀمجموع ر یز  گر ید یاست و واژه  یواژه کل کی: تضّمن   
  یراه به امال  قیواز طر   میبر یم   یثواب پ  یروزه به امال  اینماز    قطری  از ) راه  ق،ی روزه، ثواب /صدق، صواب، طر  نماز،  =اند. مجموعه  کی   در   معموال  واژه  دو:  تناسب    

 ( صواب. 

 
 است؟ نرفته در کدام گزینه، صفت بیانی از نوع فاعلی به کار  -11

 رخشان   وریزربفـــــت و ز  ۀز رنـــگ جامــــ   چه سـود  ستیبه چهره ن   لتیچـو آب و رنگ فض ( 1
 آینـــــده بــــه ز امســــال، امسال به ز پار  دی ه ز ـــــروز بــ روز، امـــــه ز امـــ رداش ب ــ ( ف2
 نـزد من گناه   یــــگنهیکه بـــــود ب  ـــایگو ش ی ودم به عمر خوـــنبـ  گنـــــاه یروز بـــو ـ( چ3
 به دانش جان بپرور نیک و در سر علم رویا کن   ی ـرون آیـ( ازین زندان اگر خواهی که چون یوسف ب4

 )دشوار(   3پاسخ: گزینه  

 »گویا« معادل گویی و مانند، قید است.  

 روینده(    =( رویا )4      ندهیآ(  2      درخشان(  1های دیگر:      صفت فاعلی در گزینه
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 ی ان یب صفِت  
 . گری چند و د یو دو واژه یبه جز شمارش ندیآ یکه پس از موصوف م  یصفات  ی: تمامیان یب صفِت 

 . نیو متضاد آن صفت پس میدار نیشی صفت پ گر ی عبارت د به
 (: یبه جز شمارش نی)پس یان یصفت ب انواع

 ! ستندین  یو نسب اقت یل ،یمفعول ،یکه فاعل  یصفات  یمطلق: تمام - 1
 ...  و خوب مغلوب، کامل،  سالم، خطرناک،  تندرست، خوشحال،: مثل    

 . ریخ ایکند یم یکلمه داللت برانجام دهنده کار  دین یببو  دیدقت کن یزبان به معن  یفارس  کیعنوان  به د،یآن که فرمول حفظ کن یبه جا: یفاعل - 2
   ندهیدارنده، رخشنده، گو نده،یبن مضارع + نده = آ  - الف
 و... ایشنوا، بو ا،یجو ا،یدارا، پو ا،یبن مضارع + ا = کوشا، گو - ب
 ، روان)= رونده(  انی، تابان، درخشان، رخشان، پوانیان = خندان، گربن مضارع +   - پ
 و... پروردگار، آموزگار، رستگار  دگار،یمضارع +گار =آفر  /یبن ماض - ت
 کننده(، خواستار)= خواهنده(   دی)خر  دار ی + ار = خر یبن ماض- ث
 زرگر، توانگر، کارگر، روشنگر و...  + گر = اسم / بن/ صفت  - ج
 دان و... یاضی= خداشناس، راستگو، زحمتکش، ر بن مضارع+  صفت  / اسم- چ
 ص ی تشخ ۀوشی : نکته ��
 ، زحمت کشنده ندهی : خداشناسنده، راستگومیاوریکلمات »نده« ب  نیا  انیپا در  میتوانیم - الف
 :  می کلمات جمله بساز   نیبا ا  میتوانیم - ب

 . شناسدیکه خدا را م  ی: کسخداشناس
 . دیگویکه راست م  یگو: کس  راست 
 کشد. یکه زحمت م  یکش: کس  زحمت 

 داند. یرا م یاضیکه ر  یدان: کس  یاضیر
 و...  دهی، گفته، ددهیشن ستانده،ی+ ه/ـه:  پرورده، شکسته، نوشته، ای: بن ماضیمفعول - ٣
 و ... یدن ید ،یگفتن  ،یدن ی، آشام ی: خوردن ی: مصدر+ اقت یل - 4
 ی نسب - 5

 و... یکار  ،یسنندج  ،یآبادان  ،یفن ،ینارنج  ،ی: آسمان یاسم +  - الف
 و... نیمی، سنی پوالد ن،ی، آهننی: امروز نی اسم + - ب
 و...  نهیچوب نه،یچرم نه،ی، زرّ نهیمی: سنهیاسم + - پ
 و...  ینوران  ،یجسمان  ،یعقالن  ،ی: روحان یاسم + ان - ت
 اسم+ انه: کودکانه، بچگانه، ساالنه، شبانه و...  - ث
 : شودی+ ار( سه نوع کلمه ساخته م ماضی بن)  فرمول از : نکته ��

 کننده(   دی)= خر داری: خریصفت فاعل- 1
 : گرفتار)= گرفتار شده( یصفت مفعول- 2
 اسم مصدر: گفتار)= گفتن( - ٣

 
 در کدام بیت جمله با اجزای اصلی )نهاد + مسند + فعل( وجود دارد؟   -12

 زرّین نـهاده به سر یـــکی خـــود   امد به پیش پدر ـــاوش بیـــ ( سی1
 جهــان آفــرینـــم نـــدارد نـگاه  ( ور ایدون که زین کار هستم گناه 2
   نه دود و نه آتش نه گرد و نه خاک ش پدر شد سیاووش پاک ـ( چو پی3
 دلگسل  ۀ بشــــویم کنـــم چـــار ان به کزین زشت کردار دلــ ( هم4

 ( دشوار ـدستور )   4پاسخ: گزینه  

 همان )نهاد( به )مسند( ]است[ )فعل محذوف(  

 های دیگر:  بررسی گزینه 

 تا مسندپذیر باشند.  بیامد« و »نهاده« اسنادی نیستند  ( »1

 برای من هست )وجود دارد(. »راست، هست، بود« اگر معادل »وجود داشتن« باشند، مسندپذیر نیستند.    ←( هستم 2

 ( »شد« معادل »رفت« و غیراسنادی است.  3

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

 یابیم.  را در می 
 افعال اسنادی:  

 گردد، بود، ُبوی و...«باشد، 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    
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 استثنا: 
 »بود« معادل »وجود داشتن« باشند، اسنادی نیستند.   اگر »است« و  - 1

 های نیمرس باشد مرا )باشد: وجود دارد( درگلستان غنچه️▪

 آنجاست =)وجود دارد(   درجهان بوی وفا نیست =)وجود ندارد( وگر هست =)وجود دارد(️▪
 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

 الیعقل با دوست به بازار شویم )= رویم(  مست و️▪
 )در مصراع باال چون فعل اسنادی نداریم مسند هم نداریم( 

»چرخیدن« باشند اسنادی نیستند. )دقت شود زمانی این افعال اسنادی نیستند که »جستجو کردن«، »تفریح کردن«، »دور زدن« و    اگر »گشتن« و »گردیدن« معادل  - 3
 (.ی کار »فاعل« داشته باشیمدر جمله کننده

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

 نکته:   
 رفت( مثال: آمد« هم اسنادی به کار می)در قدیم گاهی »

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

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

 که از یار سازد )=گرداند( جدا یار را     
 گرداند(  کند)= میبادام را بنفشه سیه مست می   
 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

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

 نکته:  
 آید که نوعا صفت است. ای میها کلمهسنادی هستند، قبل از آنفعل ا 4غالبا زمانی که این 

 مثال: ��
 صاف سازیم، تیره کرد، بیمار نمود، روشن گردانید و... 

 و هر فعلی که بتوانیم یکی از این افعال را جایگزین آن کنیم.  »پنداشتن، نامیدن، به حساب آوردن این افعال اسنادی هستند:  - پ
 پنداشتند )اسنادی( کرمک شب تاب =کرمک شب تاب را آتش پنداشتند. آتش  ��
 بگشودند در   )= اسنادی( چو جمله را دیوانه نامیدم��

 ها:  هایی برای معادلنمونه
 پنداریم( دانیم )=میما طالع خویش را نکو می ��

 پنداریم« است فعل اسنادی داریم. می دانیم« به معنی »چون»می
 را آدم نامید   = اوآدمش نام نهاد ��

 چون »نام نهاد« به معنی »نامید« است فعل اسنادی داریم.  
 پنداشتم  دیدم( =میدیدم به هرکار )تورا درهرکاری کامل میتورا کامل همی��

 پنداشتم« است فعل اسنادی داریم. دیدم« معادل »می چون»می
 عارض نتوان گفت )=نامید( که دور قمرست این / باال نتوان خواند )= نامید( که سرو چمن است آن ��

 چون»گفت« و »خواند« معادل »نامید« است فعل اسنادی داریم. 
 بینیم یافتن مسند چقدر آسان است.اکنون که با افعال اسنادی آشنا شدیم، می

 نادی بپرسیم: هرگاه فعل اسنادی داریم کافی است از فعل اس
 مسند= چی، چه جور ...+ فعل اسنادی؟ 

 احمد)=مسند(  - گفتند؟ چی می نامیدند(گفتند )= می را احمد می او��
 چه جور نبود؟ عاقبت اندیش )= مسند( .  آنکس که زاول نبود )نباشد( عاقبت اندیش��
 مستدام )= مسند(  - چی سازد؟   کس عمر بی بقا را چون مستدام سازد )= گرداند(��
 چی کنیم؟ ویران)= مسند(  باده را نیم و به سیل تند ویرانش کنیم )=گردانیم(��
 به این چند نمونه دقت کنید:  ��
 اوکیست= »کی مسند است« ��
 آن چیست= »چی ام مسند است«��
 من آنم = »آن مسند است«  ��
 آن منم =»من مسند است«  ��
 ی ما مسند است«آموزان مدرسهآموزان یا از دانشماست = »از دانش ی آموزان مدرسهاو 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
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 « )هستند( = »جسم و جان مسند است  به صورت همه جسمند )هستند( و به معنی جانند��
 .  در سرای مغان ُرفته بود وآب زده = »رفته و آب زده مسند است«��

 
 کدام گزینه »نادرست« است؟    ۀبا توجه به ابیات زیر، داد   -13

 ندارند تاب  ید سپاهــو صـچو ت          زنم در رکاب یمرد یاـن پــچو مالف( 

 وشن استـالبرز در جر کوه ـوگ          تو گفتی جهان سر به سر آهن است  ب( 

 رمـبه گردون رساند س رویــدگان کمترم         ز نـــه بنــبه من کز هم   ج( 

 ن یان آفرــرمان دادار جـــبه ف          نیزمه مغربـــتن نمانم ب کیکه     د( 
 گرفت. ای وجود دارد که هم معنای قدیم خود را حفظ کرد و هم معنای جدید ( در بیت الف، واژه 1
 به کار رفته است.   و در جملۀ وابسته   »گر« به معنای »یا« ۀ( در بیت ب، واژ2
   شود .می دیده یک مفعول و »د« در مجموع  «ج( در بیت »3
   شود .می یک ترکیب وصفی و یک ترکیب اضافی دیده «،  ج( در بیت »4

 ( دشوار  ـ یقلمرو زبان ترکیبی ـ )  3پاسخ: گزینه 

 .  گذارمینم  ینفر را باق  کی  نیزمدر مغرب      -2سرم را به گردون رسانم    -1:  است  کار رفتهمفعولی بهدو گروه  

 . گذارم« به کار رفته است در معنی »باقی نمی است و  فعل متعدی« نمانم»نکته:  

   های دیگر:اثبات درستی گزینه  

 دوچرخه و ... گرفته است.    ( رکاب: عالوه بر حفظ معنی قدیم معنی جدید مثل رکاب ماشین و1

 »پیرو« به کار رفته است.    ۀدر جمل  و  ( گر: این واژه در این بیت به معنی »یا« است2

 وصفی: همه بندگان / اضافی: سرم  (  4

 
 رباعی زیر در توصیف شخصیت موجود در کدام بیت است؟    -14

 خروشات، فرات در جوش و وز تشنگی پوشت، نیلیماتمه داغ ـه بــ»ای کعب

 د مشک به دوش«ـدریا نشنیدم که کش ای از یَم توستجز تو که فرات، رشحه  

 شـــاه مـــــردان، علی است   ۀکــــرم پیـــش مرد اگر راست خواهی، ولی است  ــ ( جوان 1
 کنندروز پنهان گشته، شب بر وی شبیخون می اکبر بخواهد یاری از این کوفیان( ور علی 2
 کـــــاوفتــــــاده دســــــت عبّاس علــــی  دلیــ از خوشـ تی بســد از گیــ( طی ش3
 نـــــور چشـــــم ســـرور مــــردان، حسین نه شاه مشرقین ـد لب تشــته شــ( کش4

 ( دشوار  ـ یقلمرو زبان )ترکیبی ـ   3پاسخ: گزینه  

 ( نام ایشان مذکور است.  3)  ۀرباعی در توصیف »عبّاس« است که در گزین

 )بانگ جرس(  0۱درس مهِم  ِم یمفاهـ  ازدهمی ِی فارس 
 دعوت به مبارزه: 

 م یدل بر عبور از سد خار و خاره بند م یوقت است تا برگ سفر بر باره بند ��
 گر ید  اتیاز اب یاریبس و

 ( دادخواه ۀ کاو) 2۱درس مهِم  ِم یمفاهـ  ازدهمِی یفارس 
 اوضاع:   یبه هنر و اهل هنر/ نابسامان   یتوجهی ها / ب ارزشی شدن ب  ها و با ارزش یارزش شدن ارزش ی_ ب ۱
 وانگان یپراگنده شد کام د نهان گشت کردار فرزانگان ��
 گزند   ،آشکاراینهان راست  ارجمند  ییهنر خوار شد،جادو��

 ظلم و ظالم:  هیعل  امیبه ق هی_توص۲
 را به دل، دشمن است  نیجهان آفر  مهتر آهرمن است  نیکا  دیی بپو��
 حماسه:  یمل ینهیاز زم  یا_نمونه۳

 حماسه وجود دارد.  یمل ینهیزم ت ی قدما کند در آن ب  نییاشاره به رسم و رسوم و آ  یاز اشعار حماس یت یب هرگاه
 . میچون ملت و پرچم باش یدنبال کلمات  دی نبا  یمل نهیزم افتنی یبرا
 ر ینوشتند برنا و پ  یگواه  ر یبدان محضر اژدها ناگز��
 نکشت  ،سپهبدیک یکه جز تخم ن  نوشت  دیمحضر اکنون ببا  یک ی��

 از رسم و رسوم قدما نوشتن محضر بود. یک ی

 است:  یاب یو کام یروزیمبارزه با نفس سبب پ دعوت به مبارزه با نفس/ _۴ 
 ی نی ب انیدرفش کاو یآر یبه هر جانب که رو               باش، تا زان پس دانیبه م دونی چو افر ساعت، کیتو ��
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 مفهوم کنار کدام بیت »درست« است؟   -15

 در حقیقت ارّه شمشیر است چون دندانه ریخت )زوال حکومت ظالم(  ( ظالم از بی دستگاهی نیست بی تمهید ظلم 1
 ها( خواهی؟ )دگرگونی ارزشـت اهل هنــر چه میمچو کعبــه، حر دل خلق  ۀب ـرانند کعـــ ی هنــون که ب ــ( کن2
   ت )ترجیح مرگ بر زندگی ننگین(ـ خـــود را بـــه دریای بقا پیـوستن اس ۀقطر حیات عاریت در زندگیتن از  ــت شســ ( دس3
 آزادگان زننــد بــــا آفتــــــــــاب بـــــــر )سرنوشت بد آزادگان(  ای ـرق چرخ پـــ ر فـــند بــتگان نهــ( وارس4

 )مفهوم ـ متوسط رو به دشوار(   2پاسخ: گزینه  

 ت دیگر:  مفهوم ابیا 

 کشد  ( تداوم ظلم ظالم / ظالم از ظلم دست نمی1

 ( توصیه به فنا جهت ارتقا 3

 ( ارزش آزادگان  4

 
 مفهوم کلّی بیت زیر، در کدام بیت تکرار شده است؟    -16

 حقّم نه مأمور تنم«  ۀبند زنم »گفت: من تیغ از پی حق می

   تو واکردم ز چشم خویش حیرانمنظـر تا بـر  دارد حباب من رنمیـ گی ب ـایی دورن ـاشـ( تم1
 های دیده دامانم گهــر افشــاند پیش از پرده ( به رنگ ابر در یاد تو هر جا گریه سر کردم 2
 چو صبحم طایر رنگی است بر گرد تـو گردانم  ان ـتاقــد مشــ ور امیــاب کشـا ای آفتـ ( بی3
   زنم بر هم پشیمانم، پشیمانم کنـــون دستی   ( پر و بال نفس فرسود و پروازی نشد حاصل 4

 ( دشوارـ  مفهوم)   1پاسخ: گزینه  

 مفهوم مشترک: اخالص عمل  

 مفهوم ابیات دیگر:   

 ( به یاد دوست بودن  2

 ( طلب دوست  3

 ( احساس یأس و ابراز پشیمانی  4

 )حملۀ حیدری(  4۱درس مهِم  ِم یمفاه ـ ازدهمِی یفارس 
 خدا انجام دادن:  یاخالص عمل / کار را فقط برا _1
 ن یرا شاه د  ر یشمش نداخت یب ن یجهان آفر  یبه نام خدا��
 حق را دان منزه از دغل  ر یـش آموز اخالص عمل  یاز عل ��

 م نه مامور تنم ــــحق یبنده زنم  یحق م یاز پ  غی:من تگفت 
 من باشد گوا نیفعل من بر د هوا  ر یش ستمیحقم ن ر یش
 : هنیجان در راه حفظ م یو فدا یدوست  هنی_م۲
 من  مانیاست پ نیکه با او چن وطن  یکنم جان خود را فدا��
 دفاع از وطن... ��
 گر...   یارود ذره ��

 
 بیت زیر، با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟     -17

 وشی است هان، اوّلین شرط عشق«مخ  سوخت جان من از فرط عشق  و»مگ

 هر مو احتــیاجت گر کنــد فــریاد، لــب مگشا  ز مگشا لیم زن، راه طلب  ـردی در تســ( اگر م1
 زیـــان خواهی کشیـــد اجناس بازار حلب مگشا  های نازک را  اند معنی( خریداران همه سنگ2
 ومــار نسب مگشا ـ هم طدگر ای هـــرزه، درس و کند تا آدم و حوا تن کفایت میــدم گف ــ( ع3
 زیانی را کز او کار درود آید به سب )نفرین( مگشا  ردنم می پرورد آغوش گل از خار پروــ( ست4

 )مفهوم ـ دشوار(   1پاسخ: گزینه  

 مفهوم مشترک دو بیت: توصیه به تسلیم و رضا و خاموشی  

 مفهوم کّلی ابیات دیگر:   

 کوه از درک مستمعان  ( ش2ِ

 ( اشتباه بودن نازیدن به اصل و نسب3

  ( توصیه به گفتار نیک 4
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 )یاران عاشق(  1۱درس مهِم  ِم یمفاه ـ ازدهمِی یفارس 
 بالکش بودن عاشق:  _1
 زخم مردن،غم عاشق است  یکه ب  است  مرهم عاشق  نیبزن زخم،ا��

 ها: یو لزوم تحمل سخت  یو رازدار ی_خاموش۲
 شرط عشق  نیاست هان،اول یخموش مگو سوخت جان من از فرط عشق ��
 امد ین شد و آواز نکان سوخته را جا اموز یپروانه ب  مرغ سحر،عشق ز  یا��
 بودن شهدا و عاشقان:   شیآال ی_پاک و ب ۳
 ها بت ها همه را شکسته بودند آن ها از چنبر نفس،رسته بودند آن��

 هجران:  ی_توام بودن عشق با رنج و آزار / سخت ۴
 دارد  نهیری د یشاوندیعشق با آزار خو آمد   ادمی میبگو  یخواستم از رنجش دور��

 
 بیت ...................... تناسب مفهومی دارد.  استثنایابیات به  ۀبیت زیر با هم   -18

 چرا عاجز شدی آخر به دست دیو نفسانی«   »هوای دیو نفسانی مسخّر کن سلیمانی 

 ود را به هفتم آسمان بینی ـــچو کیوان، در زمان خ آیی ق ــوان عشـــوی ایــوانی ســدان شهـر از میــ ( گ1
 ز هیزم دان نه از آتش اگر در وی دخان )دود( بینی لی اگر در خود بدی یابی ــ ه از عقــــ ی دان ن ــ( ز حس2
  ب که رو آری، درفش کاویان بینیـــر جان ـــــبه ه  ( تو یک ساعت، چو افریدون به میدان باش، تا زان پس 3
 ر این را کامران بینیـــ ر آن را زیر کام آری مــــگ خرد را دست بر بستی  ادی، ـــــای بگشـــ وا را پـــ( ه4

 )مفهوم ـ دشوار(   2پاسخ: گزینه  

 یابی امور و پی بردن به حقیقت امر  (: توصیه به ریشه2)  ۀمفهوم بیت گزین

 مفهوم مشترک ابیات دیگر:   

 نکوهش شهوت و نفس پرستی / مبارزه با نفس سبب کامیابی است.  

 
 مفهوم بیت زیر از کدام بیت هم قابل دریافت است؟    -19

 از آن«  ترسهر که نمرودی است، گو می »آتش ابراهیم را نبود زیان 

  ام از نقش این تمثال پاکاند آینــــهکرده ن همّتمــــگردد دلنشیــا ن ــ یــت دن ــ( الف1
  وان نهفتن زیر خاکپرتــو خورشــید را نت م را تا کی حجاب جان روشن ساختن ــ( جس2
  دامــن آلـــوده گر آلوده تر باشد چه باک ( سیل بی پروای ما مهمان بحر رحمتی است 3
 ما را نکرد از اشـک پاک ۀسعی مژگان دید گردد به غربال سحاب میــا کم ن ـــ ( آب دری4

 ( دشوار ـمفهوم )   3پاسخ: گزینه  

 با توجه به کلّیّت داستان »گذر سیاوش از آتش« و ابیاتی چون:  

 دم آتش و آب یکسان بود    چون بخشایش پاک یزدان بود  

 یابد.  کس نجات مییابیم که وقتی خدا یاور کسی باشد، آندرمی

 مفهوم کّلی ابیات دیگر:   

 توجهی به دنیا ( بی1

 ( ترک خود و ترک جسم  2

 ناپذیر  ( اشک و غم پایان4

 
  به جز:ابیات درست است،  ۀمفهوم کلّی کنار هم   -20

 ( نانسا  سرنوشت  در آسمان ریاعتقاد به تأثگنــاهـــان نیـــاید گزند )که بر بی ن است سوگند چرخ بلند  ــ( چنی1
 )تردید و اضطراب(   راز آن پس که خواند مــــرا شهریا کار ی گر شود نابهـن دو یکــ ( کزی2
 زبـــانه بـــرآمـد پــس از دود زود )شدّت آتش(  ( نخستین دمیدن سیه شد ز دود 3
 گناهی سیاوش(   همی ریخت آب و همی خست روی )بی ی کند سودابه از خشم موی ـ( هم4

 )مفهوم ـ دشوار(   3پاسخ: گزینه  

 : مراحل روشن کردن آتش  3مفهوم بیت  

 دیگر:  های اثبات درستی گزینه 

 است.  های ملی حماسه  که از زمینهدر سرنوشت انسان(  نسما)اعتقاد به تأثیر آ  قدما( اشاره به اعتقادات  1
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 رود.  کار و فاسد باشند. در این صورت پادشاهی او زیر سؤال می( شاه در اضطراب است زیرا ممکن است یکی از دو نفر )سیاوش یا سودابه( نابه2

گناه است و سودابه  گناهی یا گناهکار بودن سیاوش بود. وقتی سیاوش از آتش عالم بیرون آمد، یعنی بیاز آتش« برای روشن شدن بیدانیم »گذر  ( می4

 مین دلیل سودابه عصبانی شد.هگناهکار. به  
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ة(: )أنفقوا مّما رزقناکم من قبل أن یأتی   -21
ّ
 یوٌم ال بیع فیه و ال خل

 ( از آنچه به شما روزی دادیم انفاق کردید قبل از اینکه روزی فرا رسد که در آن هیچ خرید و فروش و هیچ محبتی نیست! 1

 ای!( از آنچه به شما روزی دادیم انفاق کنید قبل از آنکه روزی فرا رسد که در آن نه داد و ستدی است و نه دوستی 2

 به شما روزی دادیم قبل از فرا رسیدن روزی که در آن خرید و فروش و دوستی نیست، انفاق کنید! ( از آنچه  3

 ای!( از آنچه به شما روزی داده شد انفاق کنید قبل از آنکه روزی فرا رسد که در آن نه داد و ستدی بود و نه دوستی 4

 )ترجمه ـ متوسط(   2: گزینه پاسخ 

 ( 1گزینه  : انفاق کنید )رد  أنفقوا

 ( 4: روزی دادیم )رد گزینه  رزقنا

 ( 3: فرا رسد )رد گزینه  أن یأت  

  فیهال بیع 
 
 ها(   ای )رد سایر گزینه: نه داد و ستدی است و نه دوستیةو ال خل

 
ٌ کث هناک»  -22 ذین من ی 

َّ
  الّصعوبات تحّملونی األشخاص ال

 
 «: ! رضا هللا و رضا عباد هللا کتسبوایل اتهمیح ف

   !دی آ دست به شانیبرا  رضایت خدا و بندگان خدا تا  شوندیم متحمّل را یزندگ یها یسخت از افراد هستند کهاری ی ( بس1

   ! آورند یم دست به کنندگان خدا راکنند و رضایت خدا و رضایت عبادتمی تحمّل ی زندگ در را هاسختی که هستند ( بسیاری از افراد2

   ! اند نموده کسب کرده و رضایت خدا و بندگان خدا را تحمّل خود یزندگان  در را هاسختی اشخاص از  ( آنجا بسیاری 3

 !آورند دست به  را خشنودی خدا و خشنودی بندگان خدا تا کنندیم تحمّل را  ها یسخت خود یزندگ در که هستند افراد از یاری ( بس4

 متوسط( ـ  )ترجمه  4 گزینهپاسخ:   

 باشد. « هرگاه ابتدای جمله بیاید به معنای »وجود دارد، هست« می هناک( »3  هستند )رد گزینه: وجود دارند،  هناک

 (   3 کنند )رد گزینه: تحمّل مییتحّملون

 (2و    1های  شان/خود/خویش )رد گزینهها در زندگی: سختیالّصعوبات فی حیاتهم

 ها(: تا به دست آورند )رد سایر گزینهلیکتسبوا

 
23-   « 

 
 تیأس عندماألخ   قلت

ّ
  ةی  کث بمحاوالت اکتسبته ما تفقد  األصغر: علیک أّل

ّ
هر ألن

ّ
د الد ای أن تعوَّ

ّ
جع من  «:  ! عیطی ما سیی

 را آنچه  دارد عادت روزگار رایز  ؛ید نشوی، ناامیدهیم دست از یاآورده دست به اریبس تالش با که را ( به برادر کوچکتر خود گفتم: بر تو واجب است هنگامی که آنچه1
   ! برگرداند  دهد، به ما یم که

 را آنچه که است کرده عادت  روزگار  زیرا  ، نباید ناامید شوییدهیم دست  از  ی ا  کرده کسب  ی اریبس یهاتالش با  که را  ( به برادر کوچکترم گفتم: هنگامی که آنچه 2

   ! ردیبگ دهد از ما پسیم

 آنچه که  است  روزگار عادت چون شوی؛  دیناام  ارت نبایدی بس ی تالشها ی برا ،یاآورده دست  به  که را یزیچ یدهیم دست ( به برادر کوچک خود گفتم: هنگامی که از3

   ! ردیگیاز ما پس م دهد،یم

 دهد،یم را آنچه که است کرده عادت روزگار رایز نشو؛ دیناام ،یداد دست از یاکرده کسب یاریبس هایتالش با که را یزی( به برادر کوچکترم گفتم: هنگامی که چ4

   ! ردیپس بگ دوباره از ما

 دشوار( ـ  )ترجمه  ۲: گزینه پاسخ 

 (          3: برادر کوچکترم )رد گزینه  أخی األصغر

تیأسأ علیک 
ّ
  ( 4دهى )رد گزینه  : از دست میتفقد  /: نباید ناامید شوی، باید ناامید نشوی  ال

ة  (3و    1های  گزینههای بسیاری )رد  : تالشمحاوالت کثیر

د عوَّ
َ
 (3و    1های  : عادت کرده است )رد گزینه ت

ا
ّ
جع من  (  3و    1های  رد گزینه)پس بگیرد  از ما  : که  أن یسی 

 

رت  -24 لی أن »کانت مدرستنا قرَّ
َّ
ج
َ
 الّسنة الماضیة االمتحانات عند موعد ؤ

 
وس کورونا ف المیذ ضمنی فلم شیوع فی 

ّ
   الحضور الت

 
 «: ! الوقت ذلك ف

 !ابندی  حضور وقت آن در نکردند ضمانت  آموزان دانش پس فتد، یب  ریتأخ به شیوع ویروس کرونا در سال گذشته هنگام هاآزمون وقت  گذاشته بود قرار ( مدرسه ما 1

 !حاضر شوند  وقت آن در که کنند آموزان ضمانتدانش دیبا  پس ندازد،یب  ریتأخ به را هاآزمون وقت شیوع ویروس کرونا در سال گذشته هنگام گرفت میتصم ( مدرسه ما2

 !نکردند ضمانت را  هنگام آن در حضور آموزان دانش اما فتد،یب  ریتأخ به  هاآزمون وقت شد قرار شیوع ویروس کرونا در مدارس ( سال گذشته هنگام3

 !ندادند یضمانت حضور یبرا آموزان دانش آنگاه  پس ندازد،یب  ریتأخ به  را هاآزمون وقت  گذاشته بود قرار ( هنگام شیوع ویروس کرونا در سال گذشته مدرسه ما 4
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 متوسط(  ـ )ترجمه   ۱: گزینه پاسخ 

رت  (3  و  2های  ه)رد گزین  مدرسه ما قرار گذاشته بود:  کانت مدرستنا قرَّ

ل جَّ
َ
ل)فعل مجهول(    : به تأخیر بیفتدأن یؤ جِّ

َ
 (4و    2های  )رد گزینه  )معلوم(: به تأخیر بیندازد  أن یؤ

 (4و    2های  ه: ضمانت نکرد )نکردند( )رد گزینلم یضمن

 
اب مجالس تکن فال زمالئک ی   ب شأنک ترفع أن تطلبإن »  -25

ّ
ه الکذ

ّ
  قّربکیال  کرساب ألن

ّ
 «: ! البعید  إّل

 !نمایاندنزدیک می تو به دور را فقط  و است  سراب  چون  رایز  نکن؛  ینیهمنش دروغگو است با کسی که بسیار برود، باال هایت همکالسی انیم شأنت که  ی خواهیم ( اگر1

 !نمایاند فقط دور را به تو نزدیک می که  است  یسراب  چون  او رایز نباش؛ بسیار دروغگو نیهمنش ،یببر باال شأنت را همکارانت نیب  در ی بخواه ( اگر2

 !نمایاندنزدیک را به تو دور نمی جز که است یسراب  او را یز نباش؛ بسیار دروغگو نیهمنش باال ببری، همکارانت انیم را شأنت ی بخواه ( اگر3

 !نمایانددور را به تو نزدیک می که  است  یسراب  مانند  او رای ز  نشو؛ دروغگو  نیهمنش برود، باال هایت همکالسی ان یم در  شأنت ی بخواه ( اگر4

 متوسط( ـ  )ترجمه  ۲ هپاسخ: گزین  

 (4و   1های  باال ببری )رد گزینه:  ترفعأن 

اب
ّ
 (4و    1ی  هانباش )رد گزینه   بسیار دروغگو: همنشین  ال تکن مجالس الکذ

 ( 3و    1های  رد گزینه): مانند سرابی است  کرساب

  الیقّربک
ّ
رد ( )توانیم مثبت هم ترجمه کنیممی چون اسلوب حصر است  )   نمایاندنمایاند، فقط دور را به تو نزدیک میجز دور را به تو نزدیک نمی :البعید إل

 (  4و    3های  گزینه

 
ام شبابک العزیز إقرأ ولدی»  -26

ّ
 أی

 
جارب بوحدها ِلتفهَم  أکی   الکتاب ف

َّ
 الت

ّ
 :«! الکتب المفیدة قراءة عن کیالتغن و التکف   أکی  ألن

 های مفیدکتاب  خواندن از را تو و نیست کافی تنهایی به هاتجربه  پس بفهمی، بیشتر خوانی تامی  کتاب بیشتر این در روزهای جوانی ( فرزند عزیز من برای1

 !کندنمی  نیازبی

 های مفیدخواندن کتاب  و تو از کندنمی کفایت خود خودی به هاتجربه  زیرا کنی مطالعه در روزهای جوانی خود بیشتر باید فهمیدن، زیاد ( پسر عزیزم برای2

 ! شوینمی  نیازبی

های مفید  کتاب  خواندن از تو را نیاز و نیست کافی خود خودی به تجربه پس بفهمی، بیشتر تا بخوان زیادتری هایکتاب  اتعزیز من در روزهای جوانی ( پسر  3
 ! کندنمی برطرف

 های مفیدخواندن کتاب  از را تو و کندنمی کفایت تنهایی به هاتجربه  زیرا بخوان، کتاب ات بیشتردر روزهای جوانی  بفهمی، بیشتر اینکه ( فرزند عزیزم برای4

 !کندنمی  نیازبی

 ( ـ متوسط )ترجمه  4پاسخ: گزینه  

 ( 2و    1های  بخوان )رد گزینه  :إقرأ

 (3و    2های  کند )رد گزینهنیاز نمی: تو را بیالتغنیک  : کتاب؛ مفرد است نه جمع ـالکتاب

 ( 1ات )رد گزینه  : جوانی شبابک

جارب
ّ
 ( 3ها؛ جمع است نه مفرد )رد گزینه  : تجربهالت

 

لت إذا »  -27
ّ
  بخوف تشعر ال  هللاعل  توک

 
  کی  ضم أعماق ف

ّ
 :«!منه و تعمل أوامره  الخوف إّل

 ! هایش را انجام دهیاحساس نشود و فرمان او از ترس جز ترسی هیچ درونت در کنی اعتماد خدا به اگر (1

 !دهیکنی و فرمانش را انجام مینمی احساس وجودت عمق در خدا ترس از جز کنی ترسی( هرگاه بر خدا توکّل می2

   !باشی و فرامینش را انجام دهی نداشته ترسی کس هیچ از او از جز درونت در متوکلی خدا ( هرگاه بر3

 !دهیکنی و فرامینش را انجام مینمی  احساس او از ترس جز ترسی وجودت اعماق در کنی توکّل خدا بر ( اگر4

   (ـ متوسط)ترجمه   4گزینه :  پاسخ 

 
َ
لت

 
 شود یا مضارع التزامی ( فعل شرط ماضی یا به صورت ماضی ترجمه می3و    2های  : توکّل کردی، توکّل کنی )رد گزینهتوک

 (3و    1های  کنی )رد گزینه: ترسی احساس نمی التشعر بخوف

ک  ها(: اعماق وجودت )رد سایر گزینهأعماق ضمیر

 
ّ
 (3و    2های  از او )رد گزینه  : جز ترسمنه الخوف إل
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 : الّصحیح ی ّ  ع  -28

 شوید! می دلتنگ بدهید پس عادت گذرا زندگی به را !: اگر خودقلبک فیضیق الُمّرة الحیاة عیل إذا تعّودین نفسک(  1

 ظروف الحیاة القاسیة(  2
ّ
ت   إن

َّ
 گذشت!  خواهد و ماندنمی باقی ایافتاده  آن در که سخت زندگی شرایط شک  !: بیسوف تُمّر  و تبق   ال  فیها وقعت قد ال

در ُعقولهم(  3
َ
 عیل ق

ّ
رستک إل

ُ
م أعضاء ا

ِّ
ل
َ
ک
ُ
 هایشان صحبت نکن! با اعضای خانواده خود فقط به اندازه عقل  !:ال ت

ف ما ال یحّبها رّبک الرحیم(  4
ْ
 ات دوستش نداشت پیروی نکن!!: از آنچه پروردگار بخشنده التق

 دشوار(  ـ )ترجمه  ۲: گزینه پاسخ 

 :هاترجمه درست سایر گزینه 

 !شوددلت تنگ می،  دهیعادت    زندگی تلخرا به    ت( اگر خود1

 کن!هایشان صحبت  با اعضای خانواده خود فقط به اندازه عقل (3

 پیروی نکن!   نداردات دوستش  از آنچه پروردگار بخشنده (  4

 
  «:!دی کن دایپ دست تانیآرزوها به تا دیکن معلّمانتان استفاده ارزشمند یتجربهها از دیبا بودم: شماآموزانم را نصیحت کرده »دانش  -29

 أنصح تالمیذی: یجب1
ُ
جربة من تستفیدوا أن علیکم ( کنت

ّ
میکم القّیم الت

 
 ! آمالکم تنالوا حت ّ  لمعل

: علیکم2 تی
ّ
 طّل

ُ
 نصحت

ُ
میکم تجارب من باالستفادة ( کنت

 
  معل

 
 ! اآلمال تکتسبوا حت ّ  قّیما

 تالمیذی: علیکم3
ُ
 نصحت

ُ
میکم تجارب من باالستفادة ( کنت

 
 ! آمالکم تنالوا حت ّ  القّیمة معل

: استفیدوا4 تی
ّ
 أنصح طّل

ُ
ی  القّیمة تجارب من ( کنت میر

 
  ! آمالکم تکتسبوا حت ّ  للمعل

 ( ـ متوسط ب ی)تعر  3: گزینه پاسخ 

 نصیحت کرده بودم:  
ُ
 نصحت

ُ
 (4و    1های  گزینه)رد  کنت

 (4)رد گزینه  یجب علیکم ،  علیکمشما باید:  

میکم القّیمة های ارزشمند معلّمانتان:  تجربه
 
 ها()رد سایر گزینهتجارب معل

 (  2)رد گزینة  آمالکمآرزوهایتان:  

 

 من المصاعب مع األسف ال 
 
ا هم يدرسون سنوات عديدة و يتحّملون كثیر

ّ
ب، رغم أن

ّ
ّل
ّ
 بعض الط

ّ
  قد نرى أن

ً
ب أمواال

ّ
ّل
ّ
ي دراساتهم. یدفع والدا هؤالء الط

 ينجحون فی
ت  تعبوا من وصولها منذ صغرهم. ولكن ما سبب هذا 

 
قوا آمالهم ال

ّ
ي دراساتهم و حياتهم و یحق

ة حت  يحصل أوالدهم عیل درجات رفیعة فی الفشل؟ لماذا ال نرى    کثیر
ی إیل الدراسة؟  ب مشتاقیر

ّ
ّل
ّ
 هؤالء الط

ي الحياة ، بهذا الّسبب ال يدرسو جاء فی أبحاث بعض ع 
ي حياتهم؛ يقضون شبابهم دون هدف خاّص فی

ّ عدم هدف فی  مشكلة الجيل الحایلي
ّ
ن  لماء العلوم االجتماعّیة أن

. غبش ی ي النهاية ال نراهم ناجحیر
م مهّمة صعبة لهم و هو ما ال يحّبونه و فی

 
ه  ها المسافر و يحتاجالمعّینة یه أهم ما  المقاصد ف و يصبح التعل

ّ
إذا لم يكن لديه هدف فإن

م! 
ّ
 سيحزن و لن يتقد

 متن:  ترجمه 

کنند متاسفانه در تحصیالت خود موفق  ها را تحمل میخوانند و بسیاری از سختی آموزان با وجود اینکه سالیانی بسیار درس میبینیم که برخی دانش »گاهی می

زند تا فرزندانشان نمراتی باال در تحصیالت و زندگیشان به دست آورند و به آرزوهایشان که از پرداهای بسیاری را میآموزان پول شوند. والدین این دانشنمی

 بینیم؟ آموزان را مشتاق به درس خواندن نمیدستیابی به آنها از دوران کودکیشان خسته شدند، دست بیابند و اما دلیل این شکست چیست؟ چرا این دانش

تماعی آمده است که مشکل نسل کنونی نداشتن هدف در زندگیشان است و دوران جوانی خود را بدون هدفی خاص در  در تحقیقات برخی دانشمندان علوم اج

شود و آن چیزی است که دوستش ندارند و در  خوانند و یادگیری مأموریتی سخت برایشان می کنند به این دلیل با شور و اشتیاق درس نمیزندگی سپری می 

ترین چیزی است که مسافر به آن نیاز دارد و اگر هدفی نداشته باشد قطعا او اندوهگین خواهد شد و پیشرفت  بینیم. مقاصد معیّن مهمها را موفق نمی نهایت آن 

 نخواهد کرد!«.

 
جاح حسبعل   -30

ّ
ّص: لماذا ال یحصل عل الن

ّ
  الن

ّ
 بعض الط
ّ
 ب؟ ل

1 ) 
ّ
 و ُیتلفون أوقاتهم الغالیة!  هم ال يدرسونألن

2 ) 
ّ
اتهم ال ألن

ّ
 ة کاآلخرین! كثیر   یتحّملون مشق

3 ) 
َّ
 خاّصة فی حیاتهم!   ةیلديهم غا تليس همألن

4 ) 
ّ
ی هم ألن  ! تهماغاي من وصول إیل قد أصبحوا تعبیر

 )درک مطلب ـ متوسط(          3پاسخ: گزینه  

 ! ندارند  خاصی  هدف  شاندر زندگی  رایز(  3
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 ها:زینهسایر گ بررسی 

 کنند!خوانند و اوقات گرانبهای خود را تلف می( چون درس نمی1

 ! شوندیمتحمل نم  ی راادیز  هاییسختمانند دیگران  چون  (  2

 اند! ( زیرا آنها از رسیدن به آرزوهایشان خسته شده 4

 

ّص:  عی ّ    -31
ّ
 المناسب لعنوان الن

  أهّم ( 1
ّ
ي حياةعامل الن

اس!  جاح فی
ّ
 كيف يدرس (  2 الن

ّ
 فی هذه األّیام!   البالط

  ( إشتیاق3
ّ
جاح!  البالط

ّ
رستهم للن

ُ
رستهم!  أحالم طفولة( 4 و ا

ُ
ب و ا

ّ
ّل
ّ
 الط

 ساده( ـ  )درک مطلب       1: گزینه پاسخ 

 ی مردم! در زندگ  تیعامل موفق  نیمهمتر(  1

 سایر گزینهها: بررسی 

 خوانند! آموزان در این روزها چگونه درس می( دانش2

 شان برای پیروزی! آموزان و خانواده دانش( اشتیاق  3

 شان! آموزان و خانواده ی دانش کودک  یآرزوها (  4

 

 : الخطأ عی ّ    -32

  مقصد ال( 1
ّ
ء يحتاجه المسافر   أهّم  و د هالمحد ي

 ! ش 

الب ال ( 2
ّ
 أکیر الط

ّ
ی ناجح  صبحونی إن  فی دراساتهم!  یر

3 ) 
ّ
ذین البالط

 
! ، ال يدرسون غایة ممتازةلديهم  تليس ال ی  مشتاقیر

  ضی مشكلة الجيل الحا( 4
ّ
 ! ليس لديهم هدف مه یهي أن

 متوسط( ـ  )درک مطلب       2 گزینهپاسخ:   

 ! شوندیموفق نم  در درس خواندن خود  آموزاندانش  شتریب(  2

 سایر گزینهها: بررسی 

 ! دارد  ازیاست که مسافر به آن ن  یز یچ  نیمقصد مشخص مهمتر(  1

 ! خوانند یدرس نم  اقیندارند با اشتی ویژه  هدفی که  آموزاندانش(  3

 ! مشکل نسل حاضر نداشتن هدف است(  4

 

حتاج«:   -33
َ
 »ی

 »المسافر«.  فاعله و  فعل / مصدره »إحتیاج« و  ثالثة، األصلّیة حروفه  -للغائب -مضارع ( ۱

 محذوف.  فاعله و  فعل(/ ثالتر  مزید )=زائدان  حرفان و  أصلیة حروف  ثالثة له -للغائب -مضارع فعل( ۲

ة -مضارع ( ۳
ّ
 »المسافر«.  فاعله و  فعل  »إفعال«/  وزن عیل مصدره و  ج« ا  »ح األصلّیة حروفه أو  ماد

  »المسافر« فاعله  و  فعل(/ زائد)ت واحد  حرف له ثالثة،  األصلّیة حروفه  -مضارع فعل( ۴
 
 فعلیة.  جملة

 )تحلیل صرفی ـ متوسط(      ۱ گزینه  : پاسخ 

 :هاگزینه  سایر  رد  

 .دارد  فاعل  معلوم  فعل   ←فاعله محذوف(  2  

 وزن »افتعال«  ←فعال«إعیل وزن »(  3  

 .حرفان زائدان  ← له حرف واحد زائد (  4

 

 »المقاصد«:   -34

ه »أهّم«.  و  مبتدا  (/ مذکر »مقصد« مفرده)تکسیر  أو  مکرّس  جمع -اسم ( ۱  خیی

 »المعینة«.  للصفة موصوف / مصدره »تقصید«( و  »قصد« فعله)مکان  اسم -مکرّس  جمع( ۲

ه »المعینة«.  و   مبتدا (/ مجرد ثالتر  فعل من وزن »َمفعل« عیل) مکان  اسم -تکسیر  جمع( ۳   خیی

 مبتدا.  و  موصوف / »قصد«( فعل من مأخوذ ) مفعول  اسم -(مذکر مفرده »مقصد«) مکرّس  جمع -اسم ( ۴
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 دشوار( ـ  )تحلیل صرفی    ۱ گزینه   : پاسخ 

 : هاگزینه  سایر  رد 

 »قصد«   ←«تقصیدمصدره »(  2

ه   (3  « أهّم » ←«المعینة»  خیی

 مکان   اسم  ←مفعول  اسم(  4

 

 ضبط الحرکات أو قراءة الکلمات:  الخطأ عی ّ    -35
 
 ف

رس ر  (1
َ
ست

َ
ذیال ت

 
دیق ال د یُ  الصَّ ریبعلیک  َبعِّ

َ
 ! الق

ُب  (2  علیک  َیجر
ِّ
َسل
ُ
 أن ت

َّ
ل
َ
ک
َّ
بل الت

َ
 ! یا أخی  مم ق

3)  
َّ
ل
َ
ک
َ
 لر ت

َ
حت

َ
 المرَء مخبوء ت

ّ
َعرفوا فإن

ُ
 سانه! موا ت

ب (4 الر
ّ
د العاقر  الط ب الُمفیدة ل َیجر

ُ
ت
ُ
َبةفی  الک

َ
 ! الَمکت

 )ضبط حرکت ـ متوسط(   2 گزینهپاسخ:   

م»
ُّ
ل
َ
ک
َ
لشیوه صحیح این واژه است زیرا مصدر باب    «الت عُّ

َ
 است.   تف

 

ی ّ    -36
َ
  ع

 
جم  إیل  مضارعا ایّم :  المضارعییی  اإللیی 

ی1  یالمف الکتب ( أشی 
َ
ت   دة

 
م! کانت عند  ال

 
  ! مرضنا  عالج فی  ساعدنای ( هل تعرف دواء2  المعل

 فی الغابة غزالة3
ُ
ها  تذهب برسعة   ( رأیت مِّ

ُ
شّجع طالتی 4  ! عند ا

ُ
  ( أ

 
 ! الحسنةر  األعمال عیل دائما

 )قواعد ـ متوسط(  2 گزینهپاسخ:   

 ها:گزینه   ترجمه 

 ! خرممیهای مفیدی را که نزد معلّم بود  ( کتاب1

 ! بکندمان به ما کمک  شناسی که در درمان بیماری ( آیا دارویی را می 2

 ! رفتمی( در جنگل آهویی را دیدم که به سرعت نزد مادرش  3

 ! کنمتشویق می آموزم را به )انجام( کارهای نیک  ( دائماً دانش 4

 ملة وصفّیه(= مضارع التزامی یا اخباری )مشروط بر اینکه فعل دوم، آن اسم نکره را توضیح دهد.( نکته: مضارع+ اسم نکره+ مضارع )ج 

 
ن ع  -37

  ی ّ 
 
 بالجملِة:  المفعوَل موصوفا

فر   قیطر  فی  غابات ( رأینا1
    ! جمالها  اعجبنی السَّ

  أخذت ( 2
 
 من المکتبةیمف کتابا

 
 یرس  طالعته و دا

 
   ! عا

ش3
ِّ
صوص   فی  ساعدکی معجم   عن ( فت

ُّ
  ! ةر یّ العرب فهم الن

  عندما (4
ُ
 ی رأ المدرسة دخلت

ُ
الم ت

َّ
 ! دروسهم طالعونی ذی الت

 دشوار( ـ  )قواعد  1: گزینه پاسخ 

 : جملة وصفیّهیعجبنا: مفعول/  غابات(  1

2)   
 
 : مفعول/  کتابا

 
 : صفت )به صورت جمله نیامده( مفیدا

 : جملة وصفیهیساعدک: مجرور به حرف جرّ )نقش مفعول ندارد(/  معجم(  3

المیذ(  4
َّ
 آید.: مفعول/ در این گزینه هیچ صفتی نداریم به این دلیل که »التَّالمیذ« معرفه است و برایش جملة وصفیّه نمیالت

 آید.   نکته: قبل از جمله وصفّیه حروفی نظیر »و«، »ف«، »ثّم« و ... نمی 

 
   منه  مستثن   ی ّ  ع  -38

 
 : محذوفا

لنا1 َحمِّ
ُ
  ( إلیه ال ت

ّ
  لنا ما إل

 
هر  طاقة                    ! بر

 أخی األصغر  ( ال یلعب األطفال فی الحدیقة2
ّ
 ! إل

ها الکأس فی  ( الفواکه3
ُّ
  کل

ّ
ة إل   نضی

ً
دة  ! منها  واحر

 باألوراق االمتحانّیة4
ّ
ء إل م إیل الّصف بش 

 
 ! ( ما جاء المعل
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 دشوار(  - )قواعد   ۱ گزینه:  پاسخ 

 :هاگزینه   بررسی 

 مستثنی منه قبل از »  1  هدر گزین
ّ
 .  است و از جمله حذف شده است« نیامده  إل

ءیا کلّ  األطفال، الفواکهها به ترتیب عبارتند از: »مستثنی منه در سایر گزینه  « ، ش 

 
 فیها مستقبل:  لیسعی ّ  عبارة   -39

 ! تلمیذة ال تدرس تنجح فی امتحان نهایة الّسنةلن ( 1

وس کورونا فی العالم!  (2  سنقرب من نهایة شیوع فیر

اس (3
ّ
 یحّبه جمیع الن

 
 لّینا

 
 ! سوف نعّود لساننا کالما

 فی ساحة المدرسة! لم  (4
ّ
ب إل

ّ
ّل
ّ
 یلعب هؤالء الط

  )قواعد ـ ساده(   4پاسخ: گزینه  

 : بازی نکردند لم یلعب:  4گزینه  

 « مستقبل هستند.سوف نعّود« و »سنقرب«، »تنجحلن در سایر گزینهها به ترتیب »

  لن+ مضارع: آینده منفی   سوف+ مضارع: آینده   س+ مضارع: آینده 

 لم+ مضارع: ماضی ساده یا نقلی 

 

نی   -40
َّ
  فیها المستثن   لیس عی َّ  العبارة ال

ّ
 المکرّس؟  الجمع منه إّل

  األطّباء ( ما وصف1
ّ
  دواءً  لمرض کورونا إل

 
 ! خاّصا

  أصوات قةر یالحد من ( ال تسمع2
ّ
 ! صوت األسد  إل

 یالمدّرسون ش ( لم یطلب3
 
  ذهمی تالم من ئا

ّ
راسة إل

ّ
 ! الد

  المدرسة فی  ( ما رأی أوالدی4
ّ
  إل

ّ
ب المجد

ّ
 ! نیالطّل

 دشوار( ـ  )قواعد  ۲ هپاسخ: گزین  

 . باشد« میصوتر کلمة »« مستثنی منه است و جمع مکسّ أصوات»

 ها:بررسی سایر گزینه 

 .  است و محذوف استمستثنی منه  ذکر نشده  گزینه    ایندر  (  1

3« ) 
 
 . بلکه مفرد است   باشدر نمی« مستثنی منه است که جمع مکسّ شیئا

 .  است و محذوف استذکر نشده  منه  مستثنی  گزینه    در این(  4
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 کند؟کدام است و شیطان این موضوع را چگونه بیان می دلیل ناامید نشدن از رحمت الهی ، در کالم قرآن کریم 

1 )﴿ َ
ه

 اَّلل
َّ
ابِ  ِحب  ی  ِإن وَّ

َّ
  وَ  ی  َ الت

ر   ِحب  ی 
هِّ
َ
ط
َ
ت م 
ْ
 « .»گناه کن و بعد توبه کن ـ ﴾ نَ یال

2 )﴿ َ
ه

 اَّلل
َّ
ابِ  ِحب  ی  ِإن وَّ

َّ
  وَ  ی  َ الت

ر   ِحب  ی 
هِّ
َ
ط
َ
ت م 
ْ
 « .چه یک وجب چه صد وجب ،»آب که از سر گذشت ـ ﴾ نَ یال

وَب َجِميًعا﴿( 3
 
ن
 
ِفر  الذ

ْ
َ َيغ

ه
 اَّلل
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 «  .چه یک وجب چه صد وجب ، »آب که از سر گذشتـ  ﴾ ِإن

4 )﴿ َ
ه

 اَّلل
َّ
وَب َجِميًعاِإن

 
ن
 
ِفر  الذ

ْ
 «.»گناه کن و بعد توبه کن ـ ﴾ َيغ

 ( آسانـ  85و  84، 83های ـ صفحه 1207)  3پاسخ: گزینه  

 ﴿  م:یخوانسوره زمر می  53در آیۀ  
 
ن
 
ِفر  الذ

ْ
َ َيغ

ه
 اَّلل
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ِ ِإن

ه
وا ِمْن َرْحَمِة اَّلل
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ه
ْل َيا ِعَباِدَي ال

 
ِحيم  ق ور  الرَّ

 
ف
َ
غ
ْ
َو ال

 
 ه
 
ه
َّ
: »بگو ای  ﴾وَب َجِميًعا ِإن

که او آمرزندۀ مهربان است.« دلیل عدم    بخشد، چراخداوند همۀ گناهان را می   اید، از رحمت الهی ناامید نباشید،بندگان من که بسیار به خود ستم روا داشته 

وَب َجِميًعایأس از رحمت الهی در عبارت »
 
ن
 
ِفر  الذ

ْ
َ َيغ

ه
 اَّلل

َّ
 « مذکور است. ِإن

چه یک    ،»آب که از سر گذشتگوید  د و می سازکند، او را از رحمت الهی مأیوس میوقتی که انسان را آلوده به گناه می   که  های شیطان این استیکی از حیله 

در    .ام پذیرفته نیستقدر سیاه است که دیگر توبه عملم نزد خدا آن  ۀکه کار از کار گذشته و پروند گوید  . در این حالت انسان با خود میوجب چه صد وجب«

 پذیرد.  اش را می ماً خداوند توبه که بد باشد، اگر واقعاً توبه کند و نادم و پشیمان شود، حتهم  حالی که آدمی، هر قدر  

ِذيَن َأْسَرُفوا َعَلى َأْنُفِسِهْم  َيا ِعَباِديَ ُقْل  ﴿ ُنوَب َجِميًعا ََل َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اهَّللِالَّ ِحيمُ  ِإنَّ اهَّللَ َيْغِفُر الذُّ ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ  ﴾  ِإنَّ
 

 

 حقیقی در کدام حدیث شریف نهفته است؟ ۀپیامد تکرار واقعی بازگشت انسان از گناه کدام است و توب 

ر   ِحب  ی  ﴿( 1
هِّ
َ
ط
َ
ت م 
ْ
 «.کسی است که هیچ گناهی نکرده است »کسی که از گناه توبه کرده، مانند ـ ﴾ نَ یال

َو ﴿( 2
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ف
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غ
ْ
 «.کسی است که هیچ گناهی نکرده است »کسی که از گناه توبه کرده، مانند ـ ﴾ال

ر   ِحب  ی  ﴿( 3
هِّ
َ
ط
َ
ت م 
ْ
 «.»برای توبه کردن پشیمانی کافی است ـ ﴾َن یال

ِحيم  ﴿( 4 ور  الرَّ
 
ف
َ
غ
ْ
َو ال

 
 « .»برای توبه کردن پشیمانی کافی است ـ  ﴾ ه

 ( متوسط ـ 83و  82های صفحهـ  1207)  3پاسخ: گزینه  

خداوند در این    .شودشدن انسان نزد خداوند و جلب رحمت او می   محبوببلکه موجب    ،اگر تکرار توبه واقعی باشد، نه تنها به معنی دور شدن از خداوند نیست

َ ﴿فرماید:  باره می 
ه

 اَّلل
َّ
ابِ  ِحب  ی  ِإن وَّ

َّ
  وَ  ی  َ الت

ر   ِحب  ی 
هِّ
َ
ط
َ
ت م 
ْ
 « .پاکیزگان را دوست داردو  کنند، دوست دارد  ند کسانی را که زیاد توبه می: »خداو﴾نَ یال

»چقدر بد شد! چرا به فرمان خدا   حقیقی این است که انسان بعد از انجام گناه، در دل احساس پشیمانی کند و زبان حالش این باشد که: ۀحقیقت توبه یا توب

وبه کردن »برای ت  فرمایند:( دربارۀ توبه حقیقی میشود. امام باقر ) دهم« توبه انجام شده و گناه بخشیده میتوجهی کردم؟ دیگر این کار را انجام نمیبی

 « .پشیمانی کافی است
 

 توبه و پاکی 
 کسی که ازگناه توبه کرده مانند کسی است که هیچ گناهی نکرده است.   (: ملسو هيلع هللا ىلص) رسول خدا

 شوید. کند و گناهان را می ها را پاک می (: توبه دل امام علی )

 (: برای توبه کردن پشیمانی کافی است.) امام باقر  حقیقی  ۀحقیقت توبه= توب

 ّوابین و ُیحبُّ المتطّهرین آیه: ِاّن اهَّلل ُیحّب التّ  تکرار توبه 

 
 رسد؟ظهور می  ۀ انسان است و کدام صفات باری تعالی به منص  ویژگی در   نتیجه برخورداری از چند  ، کمال مهربانی خداوند متعال در تبدیل گناهان به حسنات 

 غفران و رحمت الهی  ـ  ویژگی 4( 2 غفران و رحمت الهی  ـویژگی   3( 1
 حکمت و مهربانی   ـ  ویژگی 4( 4 حکمت و مهربانی  ـ  ویژگی 3( 3

 (متوسطـ  83ـ صفحۀ  1207)  1پاسخ: گزینه  

کند زیرا خداوند  خداوند گناهان آنان را به حسنات تبدیل می  ،عمل صالح انجام دهد -3ایمان آورد و    -2بازگردد،    - 1سورۀ فرقان: »کسی که    70براساس آیۀ  

 «)رحیم( است.  )غفران( و مهربان  آمرزنده

 ( توبه و بازگشت 1       

 ( یژگ یو 3علت )  مان ی( ا2 سورۀ فرقان  70آیۀ  

 ( عمل صالح 3        
 

 )معلول(  تبدیل گناهان به حسنات 

 الهی رحیم(: غفران و رحمت و بر اساس صفت )غفور  

)معلول(  حکم توحید در مالکیت  ( )علت( 1حکمت )  ( )علت( 2حکمت )   
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 بعد توبه کن« در کدام مورد به درستی بیان شده است؟ وحیلۀ شیطان برای دور کردن انسان از توبه با روش »گناه کن  

 .ودنحوی که متوجه زشتی گناه نش( به صورت تدریجی و گام به گام و آهسته آهسته انسان را به سوی گناه کشاندن به1

 فضل الهی و امید نداشتن به باز بودن درهای رحمت الهی ( غالب کردن یأس و ناامیدی از رحمت و 2

 دام عادت به گناه و عادی شدن آن  در و فرو افتادنکردن ( امروز و فردا کردن توبه و خاموشی تمایل به توبه 3

 شیطان بر احواالت انسان  ۀ ( دور شدن از میل انسان گناهکار به بازگشت از گناه و احاط4

 (سخت ـ  85و  84های صفحهـ  1207)  2پاسخ: گزینه  

کشاند و وقتی شیطان، ابتدا انسان را با این وعده که »گناه کن و بعد توبه کن« به سوی گناه می  .است  «های شیطان، »ناامید کردن از رحمت الهییکی از حیله

گوید که  انسان با خود می  ،این حالت   « در.د وجبچه ص   ،»آب که از سر گذشت چه یک وجب   گوید:سازد و می از رحمت الهی مأیوسش می  ،که او آلوده شد

 ام پذیرفته نیست.قدر سیاه است که دیگر توبهکار از کار گذشته و پروندۀ عملم نزد خداوند آن 
 

  یکردن از رحمت اله   دیناام        
 
 

 ( ف یانداختن توبه )تسو   ر یبه تأخ     طان یش یهاله یح 

 
 

 گناه   یکشاندن به سوگام به گام               
 

 
 « گناهان از قلب است؟ۀ»پیرایش« یا »تخلی کفایت توبه را در دل احساس کرده، کدام است و کدام سخن علوی مؤید ۀزبان حال کسی که مرحل 

 » ـتوجهی کردم؟« »چرا به فرمان خدا بی( 1
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 ( متوسطـ  83و  82های صفحهـ  1207)  3پاسخ: گزینه  

دیگر این کار    ؟توجهی کردمشد! چرا به فرمان خدا بی  دب  رهمین که انسان بعد از انجام گناه، در دل احساس پشیمانی کند و زبان حالش این باشد که: »چقد

 شود. دهم« توبه انجام شده و گناه بخشیده می را انجام نمی

دهد. به همین جهت این عمل را »پیرایش«  شو میوکند و آن را شست هاست. توبه گناهان را از قلب خارج میآلودگی   پاک شدن از  ،آلودگی است و توبه  ،گناه

لوَب و »  فرماید:( در این باره می )   گویند و امام علییا »تخلیه« نیز می
 
ر  الق طهِّ

 
 ت
 
وَبة
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ِسل  الذ
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غ
َ
 شوید.« گناهان را میکند و  ها را پاک می «: »توبه دل ت

 توبه و پاکی 
 «َالّتاِئُب ِمَن الّذنِب َكَمن َلَذْنَب َلهُ حدیث نبوی: »
ُر الُقلوَب و»حدیث علوی:  وَبُة ُتطهِّ نوَب  التَّ  «َتْغِسُل الذُّ

 چقدر بد شد!  )زبان حال(     حقیقت توبه پشیمانی و توبه کردن  
 توجهی کردم؟ بی چرا به فرمان خدا                 

 دهم. دیگر این کار را انجام نمی               

 
 الزمۀ تداوم پاک ماندن جان و دل انسان چیست و کلید رستگاری از دیدگاه قرآن کریم، در کدام حدیث اشاره شده است؟ 

لوَب و » ـ ( پاکی دل از آلودگی1
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 ( ـ سخت  83و  82های صفحه ـ 1207ترکیبی با  94صفحۀ ـ  0812)  4پاسخ: گزینه  

 عمل نمود.   ،به سایر دستوراتی که خداوند فرمان داده است  ،هببایست عالوه بر توبرای تداوم پاک ماندن جان و دل انسان، می 

باشد و  ان تخلیه یا پیرایش است که اثر توبه میقرآن کریم، رمز سعادت و رستگاری انسان را تزکیۀ نفس )به معنای پاکی( دانسته است. تزکیه، معادل هم

نوَب »(:  موجب پاکی دل از گناه است. این مفهوم در حدیث امام علی )
 
غِسل  الذ

َ
لوَب َو ت

 
طّهر  الق

 
 ت
 
وبة

ّ
 « اشاره گردیده است. الت

 

    گناه کن و بعد توبه کن  
   چه صد وجب  ،وجب  کیاز سر گذشت چه  که  آب 

فردا کردن توبه امروز و   
به فردا انداختن را کار امروز   

مخصوص جوانان  طانیش ۀلیح  
کند ی به توبه را خاموش م لیم  

کشاندن انسان به شقاوت   یبرا طانیش گر یروش د  
گناه و قبح گناه نشدن   یمتوجه زشت   
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 ی آغاز پاک  ←گام اول: توبه      

 ( ش یرایپ ای هی)تخل ینفس= پاک یۀتزک 

 تداوم پاک ماندن جان و دل انسان   ←گام دوم: انجام دستورات خداوند               

 
 شود؟ های اجتماعی در فضای مجازی به چه منظوری»مستحب« است و در چه مواردی »واجب« میهای اینترنتی و شبکهایجاد پایگاه  

 های بیگانه و معاند نفوذ در رسانه  ـ ( مبارزه با تهاجم فرهنگی و ابتذال اخالقی1

 های بیگانه و معاند نفوذ در رسانه  ـ های کفرآمیز و ابتذال اخالقی ( مقابله با اندیشه2

 داشتن توانایی علمی، فنی و مالی ـ های کفرآمیز و ابتذال اخالقی ( مقابله با اندیشه3

 علمی، فنی و مالی  داشتن توانایی  ـ ( مبارزه با تهاجم فرهنگی و ابتذال اخالقی4

 ـ متوسط( 101ـ صفحۀ  1208)  3پاسخ: گزینه  

های کفرآمیز و ابتذال اخالقی،  های اجتماعی در فضای مجازی به منظور اشاعۀ فرهنگ و معارف اسالمی و مقابله با اندیشههای اینترنتی و شبکه ایجاد پایگاه 

 توانایی علمی، فنی و مالی آن را دارند، باید به ایجاد آن مبادرت ورزند. ؛ افرادی که  کفایی  مستحب است و در مواردی واجب

 (4و    1های  )دلیل نادرستی گزینه  ، نه مستحب.است  دقت شود که مبارزه با تهاجم فرهنگی، واجب کفایی

 ی ه با تهاجم فرهنگ و مبارز  معارف اسالمیو   یبه منظور گسترش فرهنگ اسالم و...   یینمای و س یون یز یتلو یهالم ی ف دیتول - 1 
 ی و ابتذال اخالق 

  آن را دارند.  یو مال یفن ، یعلم ییکه توانا  یکسان   یبرا یاجتماع  یهاو شبکه  ینترنت یا یهاگاه ی پا  جادیا - 2       هستند:  ییکه واجب کفا  یموارد 
  یهای بندوبار  یدور شدن افراد جامعه از فساد و ب   یکه برا  یدرصورت  های ورزشیی و باز یفراهم کردن امکانات ورزش - 3 

 . ابدی ضرورت یکنون دنیای  

 
 دهد؟ چه هشداری می  ، کنند انگاری میتوجهی و سهلخداوند به افرادی که به احکام خداوند بی 
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ّ
ذ
َ
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 ـ آسان(  95ـ صفحۀ  1208)  2پاسخ: گزینه  

های هولناک گمراهی و سرگردانی را در پی خواهد  توجهی به احکام خداوند، قرار دادن خود بر لبۀ پرتگاهی است که سقوط به وادی انگاری در عمل و بیسهل

انهاَر ِبِه ف   ﴿  فرماید:دهد و میداشت. خداوند همین خطر را به ما هشدار می 
َ
ٍف هاٍر ف ر  فا ج 

َ
 عَل ش

 
ه
َ
نیان س ب  سَّ

َ
م َمن ا

َ
 ا

ّ
وم الظ

َ
َم َو هللا  ال َیهدی الق

َّ
«: »یا اِلمی  َ نار  َجَهن

 کند.«را هدایت نمی   ستمکارانو خداوند گروه    ؟افتدمی فرو  و با آن در آتش دوزخ  ساخته  سقوط  در حال  پرتگاهی    ۀکسی که که بنای خود را بر لب

  مطمئن  یو اعتماد به دستورات خدا= زندگ  هی = تکینید یزندگ  -  
َس ُبْنَياَنُه َعَلٰى َتْقَوٰى ِمَن اهَّللِ وَ ﴿ : هیآ      ﴾ ِرْضَوان   َأسَّ

 دو نوع سبک زندگی  
  قابل اعتماد  ر یغ ۀندی = آ ی بر مکاتب بشر هی: تکینیردیغ یزندگ  -  
س ُبن﴿: هیآ    مَ  یَشفا ُجُرف  هار  َفانهاَر ِبِه ف  یعل اَنهُ یَاسَّ   ﴾ ناِر َجَهنَّ

 
 مطابق بیانات قرآن کریم، آیندۀ غیرقابل اعتماد، در چه صورتی در انتظار انسان است؟  

ينَ ﴿ (1 اِفر 
َ
ك
ْ
ْوَم ال

َ
ق
ْ
 َيْهِدي ال

َ
 ﴾ َل

ِعِهَما﴿ (2
ْ
ف
َ
َ  ِمْن ن ی 

ْ
ك
َ
َما أ ه  م 

ْ
 ﴾ ِإث

 َو ساَء ﴿ (3
ً
ة
َ
 کان فاِحش

 
ه
َّ
 ِان

ً
 ﴾سبیل

ٍف هارٍ ﴿ (4 ر  فا ج 
َ
 َعَل ش

 
ه
َ
نیان  ﴾ ب 

 ( آسانـ  95ـ صفحۀ  1208)  4پاسخ: گزینه  

پرتگاه باشد که این مفهوم    ۀافتد که بنای زندگی انسان، بر زندگی غیردینی و لبمقصود از آیندۀ غیرقابل اعتماد، دوزخی شدن است و در صورتی این اتفاق می

نیا﴿در آیۀ   َس ب  سَّ
َ
م َمن ا

َ
َم ا

َّ
 نار  َجَهن

انهاَر ِبِه ف 
َ
ٍف هاٍر ف ر  فا ج 

َ
 َعَل ش

 
ه
َ
: »یا کسی که بنای خود را بر لبۀ پرتگاهی در حال سقوط ساخته و با آن در آتش دوزخ  ﴾ن

 « تبیین شده است. ؟اُفتدفرومی 
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َس ُبْنَياَنُه َعَلٰى َتْقَوٰى ِمَن اهَّللِ وَ ﴿ : ینی د یمطمئن= زندگ     ﴾ ِرْضَوان   َأسَّ
 خدا  یتقوا و خشنود یۀبر پا یعاقبت زندگ               
 »خیر«                 
 ی انواع زندگ 
َس ُبن﴿ : ینید  ر یغ یقابل اعتماد= زندگ  ر یغ    ﴾ َشفا ُجُرف  هار   یَعل اَنهُ یَاسَّ
 پرتگاه  ۀبر لب یعاقبت زندگ              
مَ  یَفانهاَر ِبِه ف ﴿       ﴾ ناِر َجَهنَّ

 
 ت ده جزء دارد که نُه جزء آن، کسب و کار حالل است« کدام است؟د»عبا مفهوم حدیث نبوی 

 ( برای کسب و کار حالل، آشنایی با احکام تجارت الزم است. 1

 خواری است. ( عبادت خداوند، علت تحصیل کسب و کار حالل و طیّب2

 شود.محسوب میعبادت   ( انجام کار برای رضای خداوند،3

 ( از آثار مثبت روزی حالل، بسترسازی برای عبودیت و طاعت خداوند است.4

 ـ متوسط( 105ـ صفحۀ  1108)  4پاسخ: گزینه  

کاال با شود، مانند تولید  از وظایف ما مسلمانان این است که بکوشیم که رزق و روزی حالل به خانه بیاوریم و از همۀ اموری که سبب ناپاک شدن روزی ما می

قتصاد کشور  کیفیت پایین و فریبکاری در معامله خودداری کنیم تا هم آثار مثبت روزی حالل را در زندگی خود و تربیت فرزندان مشاهده کنیم و هم به ا

 کمک نماییم.

 کسب و کار حالل است.«  ،»عبادت ده جزء دارد که نُه جزء آن  فرماید:( در این باره می ملسو هيلع هللا ىلص )  رسول خدا

 یق هریک از احادیث باید مورد توجه قرار گیرند. مفاهیم عم 
 است. کسب و کار حالل  ،ده جزء دارد که ُنه جزء آن  عبادت مثال: 

 
 
 
 
 

 سازی عبودیت و بندگی خداست. خواری، زمینهحالل پیام: 

 
 آورد؟ (، کدام مطلب قلب انسان را به درد میکالم موالی متقیان علی )با استناد به  

 توجهی به محتوا و حقیقت آن ( توجه به ظاهر قرآن و بی1

 امیه بر تخت سلطنت( عوامل سوار شدن بنی2

 امیه بر مسلمانان ( تداوم ستمگری و حکومت بنی3

 طلبان ( سخت شدن زندگی هم بر دنیاخواهان و هم بر دین4

 (متوسطـ  90صفحۀ ـ  1107)  2پاسخ: گزینه  

دید. ایشان در این خصوص  امیه بر تخت سلطنت می(، سرپیچی از دستور امام و اختالف و تفرقه میان مسلمانان را موجب سوار شدن بنیامام علی )

 اید.«گونه متفرق و پراکندهمتحدند و شما در راه حق این  این چنین  در مسیر باطل خود  هاآورد که آنقلب انسان را به درد می  ،فرمایند: »این مطلبمی

 ها: دلیل نادرستی سایر گزینه 

امیه با تعبیر ( در سخن خود، از عوامل و موجبات سوار شدن بنیامیه است. در صورتی که امام علی )های بنیها از نتایج حکومت و ستمگریسایر گزینه

 اند. آورد« یاد کردهن را به درد می»قلب انسا

 
( پاسخگوی این کدام بخش از سخن امام رضا )  و  اسالمی، به خصوص اهل بیت، در ارتباط با کدام مشکل بود  اصیل  هایدر انزوا قرار دادن شخصیت  

 مشکل بود؟ 

 ﴿ ـ  ورود جاهلیت به شکلی جدید در زندگی اجتماعی مسلمانان (1
ّ
 إَل

َ
  ِحصن  کلمة ال إله

ّ
 ﴾ اَّلل

وِطها﴿ ـ  ( الگو شدن معیارهای غیراسالمی در اندیشه و عمل و اخالق2
 

ا ِمن َْس
َ
وِطها و أن

 
 ﴾ ِبَش

وِطها﴿ ـ  ( ورود جاهلیت به شکلی جدید در زندگی اجتماعی مسلمانان3
 

ا ِمن َْس
َ
وِطها و أن

 
 ﴾ ِبَش

  ِحصن  کلمة ﴿ ـ  الگو شدن معیارهای غیراسالمی در اندیشه و عمل و اخالق (4
ّ

 اَّلل
ّ
 إَل

َ
 ﴾ ال إله

 

 توحید عملی
 )بندگی( 

 )عبودیت( 

 بخش اعظم عبادت 
کنندۀ زمینۀ بندگی()فراهم  
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 ( سخت ـ  101و  93های صفحه ـ 1108و  1107)  4پاسخ: گزینه  

اسالمی، به خصوص اهل بیت پیامبر    اصیل  هایکردند که شخصیتگرفت، حاکمان وقت تالش می( فاصله میملسو هيلع هللا ىلصعبارت »هرچه که جامعه از زمان پیامبر ) 

معرفی  ها را راهنمای مردم  در اندیشه و عمل و اخالق از معیارهای اسالمی دور بودند، به جایگاه برجسته برسانند و آن( را در انزوا قرار دهند و افرادی را که  ملسو هيلع هللا ىلص)

الگوهای نامناسب« است. سومین اقدام امامان در راستای مرجعیت دینی »تبیین معارف اسالمی    ۀ(، یعنی »ارائ.«، بیانگر سومین مشکل عصر امامان ) کنند

قسمت اول    .جهت ظهور الگوهای غیرقابل اعتمادخالف  ریف در معارف بود و هم اقدامی در  حت  مقابلنیازهای نو« بود. این اقدام هم اقدامی در  متناسب با  

 . است(  ، بیانگر این اقدام امامان ) سلسلةالذهبحدیث  

 
ىل ﴿(، تحقق با توجه به کالم موالی متقیان علی )  

َ
م ع

ُ
بت

َ
ل
َ
مانق

ُ
عقاِبك

َ
 انجامد؟ در جامعۀ اسالمی می چیزهایی، به رواج و مجهول ماندن چه ﴾أ

 باطل   ـ ( دروغ بستن بر خدا و پیامبرش 1
 معروف  ـ ( توجه نکردن به ظاهر قرآن 2
 معروف ـ ( دروغ بستن بر خدا و پیامبرش 3
 باطل   ـ ( توجه نکردن به ظاهر قرآن 4

 ـ سخت(  99و  89های ـ  صفحه 1108و  1107)  3پاسخ: گزینه  

  ، رسد که در آن زمانزمانی می  ،: »به زودی پس از من فرمودو می  دادمسلمانان را نسبت به عاقبت رفتارشان بیم می  ،های متعدد( در سخنرانیامام علی ) 

تر )مجهول( از معروف و خیر  در آن ایام، در شهرها، چیزی ناشناخته  تر از دروغ بر خدا و پیامبرش نباشد ...تر از حق و آشکارتر از باطل و رایجچیزی پوشیده

 «نیست.

 ها: دلیل نادرستی سایر گزینه 

 امیه بود. توجهی به محتوا و حقیقت آن، از نتایج حکومت بنی( نادرست است، زیرا توجه به ظاهر قرآن و بی4( و )2های )قسمت اول گزینه

 حکومت امویان چیزی آشکارتر از باطل نخواهد بود. ۀ  را در دور( نادرست است، زی1)  ۀقسمت دوم گزین

 
 ﴿پایبندی به عبارت شریفۀ  

َ
اِکرين

َّ
ُ الش ه

ِزي اَّلل
ْ

 شود؟، از طریق عمل به پیام کدام آیه یا حدیث میسر می﴾َسَيج

لَیأِتها ِمن بابها( »1
َ
 الِعلَم ف

َ
َمن أراد

َ
ها، ف  الِعلِم و َعَِلٌّ باب 

 
ه
َ
ا َمدین

َ
 « أن

َ َو الَيوَم اآلِخَر ... ﴿( 2
ه

و اَّلل  َيرج 
َ
 ِلَمن كان

ٌ
ة
َ
 َحَسن

ٌ
سَوة

ُ
ِ أ
ه

ي َرسوِل اَّلل
م ف 

ُ
ك
َ
 ل
َ
د كان

َ
ق
َ
 ﴾ل

3 )﴿ 
ً
ا ِهی 

ْ
ط
َ
ْم ت

ُ
َرك هِّ

َ
ط َبْيِت َو ي 

ْ
َل ال

ْ
ه
َ
ْجَس أ م  الرِّ

ُ
ك
ْ
ِهَب َعن

ْ
ذ   ِلي 

ه
 اَّلل

 
يد ر 

ما ي 
َّ
 ﴾ ِإن

 « بَشوطها و انا من َْسوطها»( 4

 ـ متوسط( 101و  89های صفحهـ  1108و  1107)  4پاسخ: گزینه  

( از سوی خداوند  ملسو هيلع هللا ىلصای که پیامبر )های آن زمان بازنگردند و براساس همان برنامه سپاسگزاران واقعی نعمت رسالت آنان هستند که به دورۀ جاهلیت و ارزش

 زندگی کنند.  ،ارائه کرده است 

( به  ملسو هيلع هللا ىلص)  امبریکه پس از پ  یو کسان  «و انا من شروطها  بشروطها»داند:    یم  دیتوح  ۀ امام را الزم  تیوال  رشیسلسله الذهب، پذ  ثی( پس از حدامام رضا )

.  امام مراجعه کنند، همان سپاسگزاران نعمت رسالت هستند 

 
 مدینه به مرو چگونه صورت گرفت؟بیانگر کدام یک از اقدامات امامان بزرگوار بوده و حرکت امام از  (  )توسط امام رضا    الذهبةسلسلبیان حدیث    ۀنحو 

 مصرانه ـ  اقدام برای حفظ سخنان امام  (1
 مصرانه ـ   مرجعیت دینی (2
 جبریـ   اقدام برای حفظ سخنان امام  (3
 جبری ـ   مرجعیت دینی (4

 ـ متوسط( 101ـ صفحۀ  1108)  4گزینه   پاسخ:  

از اقدامات مربوط به مرجعیت دینی   ،)نه امام(  (ملسو هيلع هللا ىلص)   پیامبر  و سیرۀ  برای حفظ سخناناقدام    بیانگر  ()   توسط امام رضا  الذهبة سلسلبیان حدیث    ۀنحو

 باشد. می

 مون بود. أحرکت امام از مدینه به مرو به اجبار م

 : دی دو نکته دقت کن نیبه ا

انا من »  : دیفرمایم  ث ید حبعد    (امام رضا )  ه کهچ آن   یول   ،بوده  ین ید  ت یاز اقدامات مربوط به مرجع(  ملسو هيلع هللا ىلص )  امبر یحفظ سخنان پ  انگر یب  ث یحد   انیبۀ  نحو 
 است. یظاهر ت یاز اقدامات مربوط به وَل ،خود به عنوان امام برحق یمعرف  انگر یب «شروطها

 به اصرار مردم بود.  ایشان یاما سخنران  مون بود.أ به مرو به اجبار م  نهیامام از مد  حرکت  
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 عباس چگونه قابل تبیین است؟ امیه و بنیهای خالفت بنیامامان با دستگاه ۀمبارز ۀشیو 
 عدم وحدت رویه و هدف  (2 وحدت رویه و هدف       (1
 وحدت هدف و عدم وحدت رویه   (4 وحدت رویه و عدم وحدت در هدف  (3

 ـ متوسط( 104و  103های ـ صفحه 1108)  4گزینه   پاسخ:  

 .کردنداما در شکل مبارزه یکسان عمل نمی  ،که هدفشان واحد بودخود با این  ۀامامان در مبارز 

 متفاوت  ←امامان در مبارزه   ۀویش
 کسان ی ← امامان  هدف
 . ام یق یگریصلح کرد و د یک یاست. اما  نیبود. هدف هر دو حفظ اسالم راست هی امی در مقابل بن( ) نحسی امام و () حسن امام رفتار  ←آن  ۀنمون

 
کدام مفهوم   نیست«و مخفی فرماید :»ما از اخبار و احوال شما آگاهیم و هیچ چیز از اوضاع شما برما پوشیده که می  مفید به شیخ ( أ) امام عصر ۀنام از 

 شود؟ حاصل می

 شرایط برای تشکیل حکومت جهانی همچنان ادامه دارد. ( تا فراهم شدن  أ غیبت امام عصر ) (1

 سازد.مند می آنان را از امدادهای خویش بهره ۀها آگاه است و هم به اذن خداوند از احوال انسان(  أ )  امام عصر (2

 مسلمانان هم اکنون نیز با امام است.   ۀرهبری حقیقی هم  (3

 باشد. آن حضرت می  از مرجعیت علمی  اینمونه  ،حل مشکالت علمی علما (4

 ـ متوسط(  114و  113های ـ صفحه 1109)   3 پاسخ: گزینه 

 در عصر غیبت است. (  أ)  چگونگی امامت امام عصر  ۀنامه دربار 

 ها:بررسی سایر گزینه 

 . نه چگونگی امامت  ،غیبت و فراهم شدن شرایط ظهور است   ۀ: دربار1  ۀرد گزین

 مردم را.   ۀنه هم  ،دهدویژه شیعیان و محبان خویش را امداد میایشان افراد مستعد و به  :2  ۀرد گزین

 .اوست  (أامام )   حل مشکالت علمی مربوط به والیت معنوی  :4  ۀرد گزین

آن    یهایرسان یاز يار یهايمؤمنان، نمونه ی از درماندگان و دعا برا یریرويدادها، دستگ یاخبر دادن از پاره ،علما یمشکالت علم یحل برخ  افراد، یباطن ت یهدا
 باشد. یم  بتشانیامام در زمان غ یمعنو  ت یحضرت است که همه مربوط به وَل

 است.   طیواجد شرا یفقها  ۀبر عهد  بت یامام در غ  یظاهر ت یو وَل ت یمرجع  ت یکه مسئول  دیکن  توجه

 
 باشد؟های منتظر میمسولیتبه هنگام ظهور« مربوط به کدام یک از  ( أ)داری امام عصر حکومت ۀ»آشنایی با شیو 

 ( أ )  های امام عصرپیروی از فرمان (2 تقویت معرفت و محبت به امام  (1

 ( أ )  دعا برای ظهور امام عصر (4 آماده کردن خود و جامعه برای ظهور      (3

 ـ آسان(  116ـ صفحۀ  1109)  1پاسخ: گزینه  

 باشد.  های منتظر میمسئولیت  از  ،»تقویت معرفت و محبت به امام«  ظهور« مربوط بهبه هنگام  (  أ )داری امام عصر  حکومت  ۀ»آشنایی با شیو

 :اند از تر عبا بیترتبه  بتیمنتظر در عصر غ یهاتیمسئول  

 معرفت و محبت به امام  ت یتقو - 1

 ( أ) امام عصر  یهااز فرمان یرویپ - 2

     ظهور یآماده کردن خود و جامعه برا - 3

 (أ) ظهور امام عصر  یدعا برا - 4

 . دیدقت کن یلیخ هات یمسئول  نیا  اتیو روا حاتیتوض  به

 
 باشد؟های جامعه مهدوی را »فراهم شدن زمینه رشد و کمال« بدانیم کدام آیه با آن هم مفهوم میاگر یکی از ویژگی 
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 ـ متوسط( 120و  114های ـ صفحه 1109)  1پاسخ: گزینه  

ها بهتر  انسانهای رشد و کمال این است که  رشد و کمال است. از زمینه  ۀشود فراهم شدن زمینمی  محقق(  أ)   یکی از اهداف انبیا که با حکومت امام عصر
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ا﴿:  توانند خدا را بندگی کنندمی
ً
ْيئ
َ
ي ش  ب ِ

َ
ون

ُ
 ك
ْ

َش  ي 
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ي َل ِ
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َ
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د  . ﴾َيْعب 

 اند از:عبارت ،شودمحقق می( أ)اهداف انبیا که با حکومت امام عصر  برخی از  

 رشد و کمال ۀفراهم شدن زمین - 5  امنیت کامل- 4  شکوفایی عقل و علم - 3  آبادانی - 2  گستریعدالت  - 1
 زیاد دقت شود.  ،به توضیحات و روایات و آیاتی که به هر کدام ارتباط دارد

 
قدم حرکت کنند، درکدام  تغییرناپذیر الهی برای همۀ انبیا وجود دارند و این مسمانان هستند که در حوادث توفنده، باید ثابتهای  این حقیقت که سنت 

 آیۀ مبارکه تبیین شده است؟
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 ( متوسطـ  89ـ صفحۀ  1107)  4پاسخ: گزینه  

(، مسلمانان نباید به ملسو هيلع هللا ىلص) ( وجود دارد و در حادثۀ توفندۀ رحلت پیامبرملسو هيلع هللا ىلصهای تغییرناپذیر الهی، مرگ است که برای همۀ انبیا از جمله پیامبر اسالم )از سنت

م عَل ﴿جاهلیت باز گردند و باید ثابت قدم در راه ایشان حرکت کنند. این هشدار در آیۀ شریفۀ  
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ُ
 تذکر داده شده است.   ﴾اعقاِبک

هشدار داده شده است   ﴾بیهِ َاَفِان ماَت َاو ُقِتَل انَقَلبُتم َعلی َاعقاِبُکم َو َمن َینَقِلب َعلی َعقِ ﴿ها و بازنگشتن به جاهلیت در آیۀ  اممفهوم ثبات قدم، عدم تزلزل گ 
 به علت جاهلیت اشاره گردیده است.   ﴾َمن ماَت َو َلم َیعرف ِاماَم َزماِنِه ماَت میتًة جاهلّیةً ﴿ و در حدیث نبوی

دوازدهم( به فراگیر بودن آن اشاره شده   6)درس  ﴾ُکلُّ َنفس  ذائَقُة الموِت ﴿(، مرگ است که در آیۀ ملسو هيلع هللا ىلص ییرناپذیر الهی برای همگان، حتی پیامبر اسالم )های تغاز سنت 

 است.
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 Now that I'm 20 years old, I understand how the ages between 10 and 20 are of high importance. My behavior and 

attitude ----------- a lot during this period. 

1) changed           2) changes  3) has changed  4) have changed 

 ( 1102 ـ گرامر ـ   متوسط)   4پاسخ: گزینه    

EDUCATIONAL BOX 

 .      این تست از مبحث زمان حال کامل طرح شده که به عبارت ساده رابطی هست بین زمان گذشته و حال
 : سؤال صورت ترجمه
 . است   کرده  تغییر  خیلی مدت این در  من نگرش و رفتار . هستند برخوردار  باالیی اهمیت  از   20 تا 10 بین سنین چگونه که  کنممی  درک من دارم سال 20 که  حاال

 زمان حال کامل:  کاربردهای 
 باقی مانده یا نتایجش قابل مشاهده است.  تأثیراتش. عملی که در گذشته انجام شده ولی 1

I have passed the exam, so I can go to next level. 
 هم موجود است رفتن به مرحله بعد است(  اکنونهمبه مرحله بعد بروم.) نتیجه پاس کردن امتحان که  توانممی ، پس امکرده را پاس  امتحان 

 . کنیممی از حال کامل استفاده    هاآن مطلع کردن شنونده درباره      برای  وملموس است    هاآن و اثرات و نتایج    اندداده رخ    تازگیبهکه    رویدادهایی. صحبت کردن درباره  2
 I have visited my doctor, honestly, he was really handsome. 

 خوشتیپ بود.  واقعا  ، صادقانه بگم، امکرده دکترم را مالقات  
 . عملی که از گذشته تا حال در حال انجام است. 3

Humans have used animals for many reasons. 
 . اندکرده ادی از حیوانات استفاده  به دالیل زی هاانسان 

 کنیم. از زمان حال کامل استفاده می. برای بیان تجربیات شخصی  4
That is the most delicious food I have ever eaten. 

 . امخورده غذایی است که تا حاال  ترینخوشمزه این 

 چند نکته مهم:  
کنیم.  اثرات و نتایج آن برای ما حائز اهمیت باشد از زمان حال کامل، ولی اگر مهم نباشد از گذشته ساده استفاده میدقت کنید اگر اتفاقی در گذشته رخ داده باشد و 

 رویدادی در گذشته ذکر شود بهتر است از گذشته ساده استفاده کنیم.  زمان دقیقهر گاه در جمله 
یا خبری    ایجمله و فعل دوم در زمان گذشته ساده آمده است. دلیل این کار این است که وقتی  اگر به مثال جمله دوم دقت کرده باشید فعل اول در زمان حال کامل  

 کنیم. حال کامل و در ادامه جزئیات را با گذشته ساده بیان می بازمانکنیم، جمله اصلی که اولین جمله هست را را منتقل می
اینطور نیست که بگیم همیشه دلیل بر حال کامل   لزوما  ) .  که میتونن نشان دهنده زمان حال کامل باشند  هستن  forو    sinceزمان حال کامل    هاینشانه بارزترین  
 نشان دهنده بازه زمانی است. forزمانی است ولی  مبدأنشان دهنده  since هستند.(

 I don’t think I would enjoy ----------- a wrestling match as I don’t understand the rules. 

1) to watch           2) watch   3) being watched  4) watching 

 (1102 ـ گرامر ـ   ساده)  4پاسخ: گزینه    

EDUCATIONAL BOX   
ها اسمی، درواقع با آن دار( دارند ولی کاربرد ing-ها شکل فعلی)  gerundدرس دوم یازدهم طرح شده است. دقت کنید که  gerundتست آسانی است که از مبحث  

 کنیم نه فعل. مثل اسم رفتار می
 : سؤالترجمه صورت 

 دانم. کشتی لذت ببرم چون قوانین آن را نمی  یک مسابقه  تماشایکنم که از فکر نمی

 : gerunds کاربردهای 

 ( subject of the sentence. به عنوان فاعل جمله ) 1
can help you to relax. Swimming 

 ( object of the verb. به عنوان مفعول فعل جمله )2
the pool. swimmingI love  

  gerund  شکل  به  را  فعل  آن  باید  ،بیاوریم  اضافه  حرف  یک  از   بعد  را  فعل  نوعی  بخواهیم  گاه  هر :  (object of the preposition. به عنوان مفعول حرف اضافه )3
 .( آیدمی  اضافه حرف از  بعد دقیقا   که  فعلی درست  شکل. ) کنیم  استفاده

.swimmingWe went to have lunch after  
 کنیم: ( استفاده میgerundدار ) ing–از شکل  هاآن افعالی که بعد از 

enjoy, finish, imagine, give up, practice, keep on, quit, love, ... 
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 I ------------ to the supermarket. I bought some cake. Would you like one? 

1) have just gone 2) have just been 3) went  4) were 

 (1102 ـ گرامر ـ   دشوار )   2پاسخ: گزینه  

EDUCATIONAL BOX 
 ترجمه تست: 

 میخوای؟  یکی خریدم. کیک  مقداری. من همین االن سوپرمارکت بودم
کنیم )رد از زمان حال کامل استفاده می شده انجام گذشته  در  که  عملی نتیجه یا اثر  به  اشاره یا نزدیک، خیلی گذشته  در  عملی انجامکه با توجه به بافت تست و   اوال  

 have beenولی تفاوت معنایی نحیفی دارند. تفاوت    ،ست نه ساختار، چون ساختار هر دو درست هستندهاآن ی  در معنا  (. تفاوت گزینه یک و دو4و    3های گزینه
to  وhave gone to : 

 . ایمبرگشته و  ایمرفته یعنی زمانی یک جایی   have been toعبارت 
He has been to America. 

 یعنی به آمریکا رفته است )االن هم برگشته و اونجا نیست(. 
 . ایمبرنگشته ولی هنوز  ایمرفته یعنی زمانی به یک جایی  have gone toعبارت 

He has gone to America. 
 یعنی به آمریکا رفته است )و هنوز هم آنجاست(. 

 کنیم. استفاده می have beenدر این تست هم چون به سوپرمارکت رفته و برگشته از  

 It is a form of fossil fuels and is not considered a/an ----------- resource, a clean and unlimited natural resource that 

does not contribute to global warming; however, it is an alternative fuel because it burns much cleaner than gasoline 

or petrol. 

1) important 2) complete 3) renewable 4) non-renewable 
 

 (1203 ـ واژگان ـ دشوار )   3پاسخ: گزینه    

  نظر   در  ،نیست   دخیل  جهانی  گرمایش  در که    نامحدود   و  پاک  طبیعی  منبع  ،تجدیدپذیر  منبع  یک  عنوان  به  و  است  فسیلی  هایسوخت   شکلی از  این:  ترجمه

 . سوزدمی   بنزین  یا  گازوئیل  از  تمیزتر  بسیار  زیرا  است  جایگزین  سوخت  یک  این  حال،  این  با.  شودمین  گرفته

 تجدیدناپذیر (  4  تجدیدپذیر (  3   کامل (  2     مهم(  1
  renewable energy sourcesتعریف عبارت    دقیقا  به هیچ وجه از ظاهر طوالنی تست نترسید، در این تست بعد جای خالی اطالعاتی وجود دارد که اگر دقت کنید  

 . حاال یه چیز جالب دیگه:      هستش یعنی گزینه مدنظر ما
 هم هستش.  حذفقابل هستش و جالب اینجاست که  renewable resourceاسم گفته میشه که توصیفی از   adjective clauseبه این عبارت تو انگلیسی 

a clean and unlimited natural resource that does not contribute to global It is a form of fossil fuel and is not considered a renewable resource, 
alternative fuel because it burns much cleaner than gasoline or diesel.; however, it is an warming 

 آید. می وصفی، صورت تست به شکل زیر در  وارهجمله یعنی با حذف 
cleaner than  burns muchIt is a form of fossil fuel and is not considered a renewable resource; however, it is an alternative fuel because it 

gasoline or diesel. 
 شد این تست رو با معنای فقط بخش اول جواب داد، بدین صورت که میگیم: در ضمن به راحتی هم می
های  که سوخت دونیم  کنم همهههههه ماااااا( میمی  تأکیدفسیلی هستش و همه ما)  هایسوخت های فسیلی است و اصوال چون گفتیم جزو  این یک شکل از سوخت 

 شد.می  3پس جواب به راحتی گزینه       فسیلی تجدیدناپذیر محسوب میشن به عبارت دیگه تجدیدپذیر محسوب نمیشن

 He was in a rush, so he --------- into his coffee to cool it down and go to work, but in fact, he didn't know that he held 

an empty cup. 

1) jumped     2) converted 3) made  4) blew 

 (1203  -  واژگان -  متوسط)   4پاسخ: گزینه     

 . دارد  دست  در  خالی  فنجان  یک  که  دانستنمی   او  واقع  در  اما.  برود   کار  سر  و  شود  خنک  تا  دمید  اشقهوه   در  پس  داشت،  عجله  اوترجمه:  

 ( ☺هانیست، فوت کرد) منظور مردن  دمید(  4  درست کرد، ساخت (  3  کرد/تبدیل شد(  2   پرید (  1

 چند نکته جالب:  
 به معنای در عجله بودن برای انجام کاری است. in a rush عبارت( 1
 توان این فعل دو قسمتی را به وسیله مفعول جدا کرد.دقت کنید. پس یادتان باشد که می  cool down قسمتی دو فعل اجزای بین( ضمیر)  مفعول از  استفاده به( 2
 هست. blewبه شکل  blowگذشته فعل (  3
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 A knowledgeable and experienced teacher must be able to deal with students from a ---------- of different cultural 

backgrounds. 

1) region 2) variety 3) source  4) vision  

 (1203 ـ واژگان ـ متوسط)   2پاسخ: گزینه  
 

 .کند  برخورد  فرهنگی  مختلف  هایزمینه  از  انواعی  آموزاندانش   با  بتواند  باید  تجربه  با  و  )زیرک(  آگاه  معلم  یکترجمه:  

   منظر(  4   منبع(  3   ، گوناگونی تنوع(  2     ناحیه(  1

 We need to take serious measures and, step by step, try to reduce the spread of disease and inspect its changes --------. 

1) openly 2) carefully 3) fluently  4) generally   

 (1102 - واژگان – دشوار )   2پاسخ: گزینه  

 بررسی کنیم.  دقتبهتغییرات آن را    و  تالش کنیم  بیماری  شیوع  کاهش  در  قدمبهقدم  و  دهیم  انجام  جدی  اقدامات  بایدترجمه:  

 عموما  ،  کلی(  4  ، روان سلیس  طوربه(  3   دقتبه(  2  ( آشکارا 1
کردن و سنجیدن است. ولی یکی از معانی آن در نقش اسمی، اقدامات و کارهایی است که برای مقابله یا انجام    گیریاندازه در نقش فعلی به معنای    measureکلمه  

 .شودمی کاری اتخاذ 
 . گیردمیهست که یکی از معانی این واژه هم اقداماتی هست که صورت   stepیگر این عبارت در انگلیسی  رایج است و معادل د شدتبه هم  take measureعبارت 

 

All around the world, people need energy to do their daily tasks, including basic and industrial ones. Most of the energy we 

use (68) --------- by consuming coal, oil, and gas which are called fossil fuels, but now, more people are using renewable energy, 

such as hydropower which does not (69) --------- the environment. The shining sun always gives the earth heat and light. This 

heat source can (70) --------- the most common sort of clean energy named solar power. Nowadays, modern homes have solar 

panels on their roof that collect sunlight and (71) --------- it into electricity. In fact, electricity is the most essential kind of energy 

and is used for (72)  ----------  a variety of activities. 
 

 ترجمه متن کلوز: 

  طریق  از   ما  استفاده  مورد  انرژی  بیشتر.  دارند  نیاز  انرژی  به  صنعتی  و  بنیادی  کارهای  جمله  از  خود  روزمره  کارهای  انجام  برای  مردم  جهان،  سرتاسر  در

  استفاده   آبی  برق  مانند  تجدیدپذیر  هایانرژی   از  بیشتری  افراد  اکنون  اما  ،شود می  تأمین  ،گویندمی   فسیلی  هایسوخت   هاآن  به  که  گاز  و  نفت  ،سنگزغال   مصرف

  نام   به  پاک  انرژی   نوع  ترینرایج  تواندمی  گرما  منبع   این.  دهدمی  نور  و  گرما  زمین  به   همیشه  درخشان  خورشید.  کندنمی  آلوده  را  زیستمحیط  که  کنندمی

 الکتریسیته  بهآن را  و کرده آوریجمع  را خورشید نور که دارند خورشیدی هایپنل خود سقف روی بر مدرن هایخانه  امروزه . کند تولید را خورشیدی انرژی

 . شودمی   استفاده  آن  از  هافعالیت   انواع  انجام  برای  و  است  انرژی  نوع  ترینضروری   در واقع الکتریسیته  .کنندمی  تبدیل

 1) were provided          2) has provided       3) is provided                4) provides 

 (       متوسط)     3پاسخ: گزینه  

  در  گذشته  زمان  درباره  اتفاقی  هیچ  اوال   که  برگزینیم  را  حال  زمان  باید  دلیل  این  به  ) حال  زمان  در  و  (energy)  مفرد  اسم  مخصوص  و  مجهول  که  ایگزینه  باید

  انجامش   هم  اآلن  همین  که  است  عادی  و  روزمره(  عادت  یا  رفتار  یا)  عمل  نوعی  جمله  موضوع  ثانیا   و!(  نداریم  گذشته  زمان  فوق  متن  در  کال )  است  نشده  ذکر  متن

 (4  و  2  ،1  هایگزینه  رد. )شود  انتخاب  است،(  .ببریم  بهره(  مجهول   البته)  ساده  حال  زمان  از  باید  ،  همین  برای.  دهیممی

 کندمی  تأمین(  4          شودمی  تأمین(  3  است   کرده  تأمین(  2               شدند  تأمین(  1

 1) use up                      2) absorb                     3) catch                          4) pollute                      

 (       متوسط)     4پاسخ: گزینه  

 ( آلوده کردن 4   ( گرفتن  3  ( جذب کردن 2  ( تمام کردن1

 1) produce                   2) replace                    3) remind                       4) save 

 (      دشوار)     1پاسخ: گزینه  

 ( ذخیره کردن 4  ( یادآوری کردن3  ( جایگزین کردن  2  ( تولید کردن 1

 1) create   2) convert    3) consist   4) generate 



 

29 

14ها | مرحله | کنکوری الکترونیکی ماز آزمون  زبان انگلیسی   

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

 
 

 (    متوسط)    2پاسخ: گزینه  

 ( تولید کردن 4    بودن  /( شامل شدن3  ( تبدیل کردن 2  ( ایجاد کردن1

 1) do                          2) done                       3) to do                      4) doing  

 (     آسان)    4پاسخ: گزینه  

 کنیم.استفاده می  دار فعل(  ing)شکل    gerundدانید بعد از حروف اضافه از شکل  می  احتماال که    طورهمان

Romeo, the frog, spent ten years alone in a museum in Bolivia. He is a Sehuencas frog (a kind of water frog), and for a long 

time, scientists at the museum thought that Romeo was the only Sehuencas frog in the world. A lot of these frogs have died 

because of deforestation, and a deadly disease has taken the lives of many others. The scientists wanted to find a mate for Romeo. 

They even set up a profile for him on Match.com! 

In 2018, some scientists went to the Bolivian forests to look for a partner for Romeo. They looked in many streams, but they 

couldn’t find any frogs. They grew tired, wet, and disappointed. They decided to check one more stream before going home. And 

then, they found a Sehuencas frog beside a waterfall. This frog was male, but they returned the next day and found four more 

frogs, two male, and two female. One of the females was the right age to mate. They called her Juliet. 

The scientists didn’t let Romeo and Juliet meet at first. They needed to check that Juliet didn’t have a disease. But finally, 

they put the two frogs together. At first, Romeo seemed nervous, but soon he swam to Juliet and then he did a funny dance, 

shaking his toes. Then he put his arms and legs around her and made a really loud call. Juliet hasn’t laid any eggs yet, but scientists 

hope she will. That way, they can learn more about these frogs and help to protect them in the forest. 

 ترجمه متن اول: 
  دانشمندان   طوالنی  مدت  برای  و  است(  آبی  قورباغه  نوعی)  Sehuencas  قورباغه  یک  او.  گذراند  بولیوی  در  ایموزه   در  تنها   را  سال  ده  رومئو  نام  به  ایقورباغه 

  و  اندداده  دست  از را  خود  جان  زداییجنگل  دلیل  به  هاقورباغه   این  از  زیادی  تعداد.  است   جهان  در  Sehuencas  قورباغۀ  تنها   رومئو  که  کردندمی   فکر  موزه  در
  سایت   در  او  برای  پروفایل  یک  حتی  هاآن .  کنند  پیدا  جفتی  رومئو  برای  خواستندمی   دانشمندان.  است  گرفته  را  دیگر  بسیاری  جان  کشنده  بیماری  یک

Match.com  کردند  ایجاد ! 
 هیچ  اما  گشتند،  را  هارودخانه   از  بسیاری  هاآن .  بگردند  رومئو  برای  شریکی  دنبال  به   تا  رفتند  بولیوی  هایجنگل  به  دانشمندان  از  برخی  ،2018  سال  در
  یک   هاآن  سپس،  و.  کنند  بررسی  را  دیگر  رودخانه  یک  خانه  به   رفتن  از  قبل  گرفتند  تصمیم   هاآن .  شدند  ناامید  و  خیس  خسته،  هاآن .  نکردند  پیدا  ایقورباغه 
 از  یکی.  کردند   پیدا  ماده  دو  و  نر  دو  شامل  دیگر  قورباغه  چهار  و  برگشتند  بعد  روز  اما  بود،  نر  قورباغه  این.  کردند  پیدا  آبشار  یک  کنار  در  را  Sehuencas  قورباغه
 . نامیدند  ژولیت   را  او(  دانشمندان)  هاآن .  بود  گیریجفت   برای  مناسب  سن  در  هاماده 

 در.  گذاشتند  هم   کنار  را  قورباغه  دو  باالخره  اما.  ندارد  بیماری  ژولیت  که  کردندمی  بررسی  باید  هاآن .  ندادند  را  ژولیت  و   رومئو  مالقات  اجازه  ابتدا  دانشمندان
  سپس .  داد   انجام  دارخنده   رقص  یک  پا،  انگشتان  دادن  تکان  با  سپس   و  کرد  شنا  ژولیت  سمت  به  کوتاهی  مدت  از  پس  اما  ،رسیدمی   نظر  به  دستپاچه  رومئو  ابتدا،
  ترتیب،   این   به.  بگذارد  تخمی  که  امیدوارند  دانشمندان  اما  است،  نگذاشته  تخمی  هیچ  هنوز  ژولیت.  زد  بلندی  واقعا   صدای  و   داد  قرار  او  دور  را  پاهایش  و  هادست 
 .کنند  کمک  جنگل  در  هاآن   از  محافظت  به  و  بیاموزند  هاقورباغه   این  مورد  در  بیشتر  توانندمی  هاآن

 What is the best title for the passage? 

1) Romeo: The only living frog in the world 

2) The process of saving frogs from extinction 

3) Frogs in love: Romeo and Juliet 

4) The species found in Bolivian forests 

 (      متوسط)     3پاسخ: گزینه  

 چیست؟  متن  این  برای  عنوان  بهترین.  73
 ( رومئو: تنها قورباغۀ زنده در این جهان 1

 از انقراض   هاقورباغه ( فرآیند نجات  2
 ی عاشق: رومئو و ژولیت هاقورباغه (  3
 بولیوی   هایجنگلحیوانی موجود در    هایگونه(  4

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

1) Romeo is the only Sehuencas frog in the world. 

2) The scientists found four Sehuencas frogs in the forest in total. 

3) The scientists put Romeo and Juliet together immediately. 

4) Juliet is a female Sehuencas frog which is the right age to mate. 
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 (      متوسط)     4پاسخ: گزینه  

 یر طبق متن درست است؟ های زاز گزاره  یککدام .  74
 در جهان است.   Sehuencas( رومئو تنها قورباغه  1
 را در جنگل پیدا کردند.   Sehuencas( دانشمندان در مجموع چهار قورباغه  2
 ( دانشمندان فورا  رومئو و ژولیت را کنار هم قرار دادند. 3
 دارد.   گیریجفت است که سن مناسبی برای    Sehuencas( ژولیت یک قورباغۀ مادۀ  4

ها ای رو انتخاب کنید که کامال  مطمئن هستید؛ در این تیپ تست گذرا بررسی کنید و گزینه  صورتبه ها رو حداقل  سعی کنید تمام گزینه  سؤاالتها در مواجهه با این  بچه
 های تستی مختلف هستند. ها حاوی تلهمعموال  گزینه

 (1های بولیوی یافت شد. )رد گزینه دیگری نیز از جنگل Sehuencasهای عالوه بر رومئو قورباغه
 ( 2شود. )رد گزینه می 5 هاآن یک قورباغه در روز اول و چهار قورباغه در روز بعدی توسط دانشمندان یافت شدند که مجموع 

. )رد گزینه   ( 3دانشمندان پس از بررسی سالمت ژولیت آن را در کنار رومئو قرار دادند، نه فورا 

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

1) Female frogs                2) Male frogs                3) Scientists                4) Forests 

 (     آسان)    3پاسخ: گزینه  

 ؟گرددمی   بر  از موارد زیر  یککدام   به  2  پاراگراف  در”  They“  واژه.  75

 ی نر هاقورباغه (  2     ی ماده هاقورباغه (  1

 ها جنگل(  4     دانشمندان(  3

 According to the passage, the first frog found in the Bolivian forests ---------. 

1) wasn’t a suitable partner for Romeo 

2) hasn’t laid any eggs yet 

3) had an infectious disease 

4) made a loud noise right after seeing Juliet  

 (      متوسط)    1پاسخ: گزینه   

 . ---------  شد  یافت  بولیوی  هایجنگل  در  که  ایقورباغه   اولین  متن،  طبق.  76

 ( شریک مناسبی برای رومئو نبود 1

 ( هنوز هیچ تخمی نگذاشته است 2

 ( بیماری عفونی داشت 3

 درست پس از دیدن ژولیت صدای بلندی درآورد (  4
 .بود نخواهد رومئو برای مناسبی شریک که  بود نر  شد، یافت  هاجنگل  در  که  ایقورباغه اولین 2 بند  چهارم سوم و سطر  طبق

Recently, campaigners have encouraged us to buy local food, which reduces “food miles”, that is, the distance food travels to 

reach from the producer to the retailer. The reason is that the higher the food miles, the more carbon emissions. Therefore, Buying 

local food has a lower carbon footprint and is more environmentally friendly. 

However, the real story is not as simple as that. If we aim to reduce carbon emissions, we must look at the whole farming 

process, not just transportation. According to a 2008 study, only 11% of carbon emissions in the food production process result 

from transportation, and only 4% originated from the final delivery of the product from the producer to the retailer. Other 

processes, including fertilization, storage, heating, and irrigation, contribute much more. 

It’s also worth remembering that a product’s journey does not end at the supermarket. The distance consumers travel to buy 

their food and also the kind of transport they use will add to their carbon footprint. Furthermore, choosing local food instead of 

imported food can badly affect people in developing countries who work in agriculture.  

Recently, some supermarkets have been trying to raise awareness of food miles by labeling foods with special stickers. But 

ultimately, the message this gives is too simple. Lots of different factors contribute to a food’s carbon footprint besides the 

distance it has traveled. And even if we only buy local food, there are ethical implications, and our diets would be more limited. 
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 متن دوم: ترجمه  

  به  تولیدکننده  از  تا   کندمی  طی  غذا  که   مسافتی  یعنی   شود،می  «غذا  مایل»  کاهش  باعث  این.  اندکرده  محلی  غذاهای  خرید   به  تشویق  را  ما  هاکمپین  اخیرا ،

  کربن   ردپای  دارای  محلی  غذاهای  خرید  بنابراین،.  است  بیشتر  کربن  انتشار  باشد،  بیشتر   غذا  هایمایل  چه  هر  که  کنندمی   استدالل  هاآن .  برسد  فروشخرده 

 . است  زیستمحیط  با  سازگار  و  است  کمتری

  طبق .  نقل  و  حمل  فقط  نه  کنیم،  نگاه  کشاورزی  فرآیند  کل  به  باید  است،  کربن  انتشار   کاهش  ما  هدف  اگر.  نیست  سادگی  این  به  واقعی  داستان  حال،  این  با

  از  محصول نهایی تحویل  از درصد، 4 تنها و است نقل و حمل از ناشی غذایی مواد تولید  فرآیند در کربن انتشار از درصد 11 تنها ،2008 سال در مطالعه یک

 . دارند  بیشتری  بسیار  تأثیر  آبیاری  و  گرمایش  ،سازیذخیره   کوددهی،  جمله  از  فرآیندها،  سایر.  گیردمی  منشأ  فروشخرده   به  تولیدکننده

  طی  خود   غذای  خرید  برای  کنندگانمصرف   که  مسافتی.  شودمین  ختم  سوپرمارکت  به  تنها  محصول  یک  نقل  و  حمل  که  است  یادآوری  به  الزم  همچنین

 تأثیر  تواندمی  وارداتی  غذاهای  جای  به  محلی  غذای  انتخاب  این،  بر  عالوه.  افزایدمی  آن  کربن  ردپای  بر  نیز  کنندمی  استفاده  که   نقلی  و   حمل  نوع  و  کنندمی

 . باشد  داشته  ،کنندمی   کار  کشاورزی در  که  توسعه  حال  در  کشورهای  مردم  بر  بدی

  در   اما.  دارند  غذایی  مواد  هایمایل   از  آگاهی  افزایش  در  سعی  مخصوص  هایبرچسب  با  غذایی  مواد  روی  گذاریبرچسب   با  هاسوپرمارکت   از  برخی  اخیرا 

  اگر  حتی  و.  دارند  نقش  آن  کربن  ردپای  در  زیادی  مختلف  عوامل  است،  کرده  طی  محصول  که   مسافتی  بر  عالوه.  است  ساده  بسیار  دهدمی  این   که  پیامی  نهایت،

 . شد  خواهد  محدودتر  ما  غذایی رژیم  و  دارد  وجود  اخالقی  پیامدهای  سری   یک  بخریم،  محلی  غذاهای  فقط

 What does the passage mainly discuss? 

1) The importance of buying locally produced food 

2) The reasons why ‘food miles’ campaigns are too simple 

3) The advantages of importing food from overseas 

4) The problems caused by transporting food 

 (     دشوار)     2پاسخ: گزینه  

 ؟کندمی  بحث  چیزی  چه  به  راجع  بیشتر  متن  این.  77

 محلی  غذایی  مواد  خرید  اهمیت(  1

 . هستند  ناآزموده  و  خام  خیلی  "غذا  مایل"  هایکمپین  چرا  که دالیلی(  2

 کشور   از  خارج  از  غذایی  مواد  واردات  مزایای(  3

 غذایی   مواد  نقل  و  حمل  از  ناشی  مشکالت(  4

 According to the 2008 study mentioned in the passage, 11% is ---------. 

1) the percentage of food that is produced and sold locally 

2) the percentage of energy in food production used to transport food from producer to retailer 

3) the percentage of energy in food production used for any kind of transport 

4) the percentage of food which is imported from overseas  

 ( متوسط)    3پاسخ: گزینه  

 . باشد می  ---------   %11  شده،  ذکر  متن در  که  2008  سال  تحقیق  طبق.  78

 . رسدمی محلی تولید شده و به فروش    طوربه( درصد مواد غذایی که  1

 . شودمی استفاده    فروشخرده به    تولیدکننده( درصد انرژی در تولید مواد غذایی که برای انتقال غذا از  2

 . شودمی( درصد انرژی در تولید مواد غذایی که برای هر نوع حمل و نقل استفاده  3

 . شودمی( درصد مواد غذایی که از خارج از کشور وارد  4

 Which of the following best describes the author’s attitude towards ‘food miles’ campaigns?   

1) Positive  2) Disapproval  3) Concerned  4) Neutral 

 (     دشوار)     2پاسخ: گزینه  

 ؟کندمی  توصیف  شکل  بهترین  به  «غذا  های»مایل  هایکمپین  با  رابطه  در(  متن)  نویسنده  نگرش  زیر  موارد  از  یککدام .  79

 ( طرفبیخنثی )(  4   نگران (  3   ت مخالف(  2  مثبت )موافق( (  1
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 Which of the following best describes the function of the last sentence in paragraph 4? 

1) It provides some examples of what was stated in the previous sentence. 

2) It explains other results of the study mentioned earlier in the passage. 

3) It suggests a solution to a problem described in the previous paragraph.  

4) It provides sufficient justifications to refuse the idea stated in the first paragraph. 

 (     دشوار)     4پاسخ: گزینه  

 ؟کندمی  توصیف  نحو  بهترین  به  را  4  بند  آخر  جمله   نقش  زیر  موارد  از  یککدام   .80

 .کندمی   بیانرا    شده  ذکر  قبل   جمله  در  آنچه  از  هاییمثال (  1

 .دهدمی  توضیح  شده  آورده  متن  در  قبال   که  را  تحقیق  نتایج  سایر(  2

 .کندمی  پیشنهاد   شده  داده  توضیح  قبل  پاراگراف  در  که  مشکلی  برای  را  حلی  راه(  3

 .کندمی   ارائه  اول  بند  در  شده  بیان  ایده  رد  برای  کافی   دالیل(  4
 گیری وقت   و  دشوار   سؤاالت  لذا دارد؛  بندها  سایر  و  فوق  جمله میان ارتباط برقراری  و  متن  کل  به تسلط نیازمند  شدند،  مطرح   نیز  1400  کنکور   در  که  سؤاالت  تیپ   این  حل

 . شوندمی  محسوب هاتست  تیپ  سایر  به نسبت 
 ( 1 گزینه  رد. )نیست  عوامل این از  هاییمثال  شده آندرالین جمله که  کندمی   صحبت  هستند، مؤثر  کربن  ردپای بر  زیادی عوامل اینکه  مورد در  قبل جمله در 

 ( 2 گزینه  رد. )ندارد دوم بند  در  شده ذکر  تحقیق نتیجه با ارتباطی  شده آندرالین جمله
  برای   حلی  راه  شده  آندرالین  جمله  که  است   غذا  صادرکننده   کشورهای  کشاورزان  بر   محلی  غذاهای  از   استفاده  بد  تأثیر   همان  شده،  ذکر   سوم  بند  در   که  مشکلی  از   منظور 
 ( 3 گزینه  رد. )شودمی ن محسوب مشکل این حل

 ( 4گزینهدرستی. ) کند  رد  را  محلی  غذاهای  از   استفاده  به  تشویق  یعنی  اول  بند  ایده  تا  کندمی  ارائه  را  غذایی  رژیم  شدن  محدود  و  اخالقی  پیامدهای  از   اعم  دالیلی  فوق  جمله
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xاگر  
f(x)

x

−
=

2
)فقط در بازه  2 ),  صعودی اکید باشد، مقدارf ( ) کدام است؟ 

1 )
1
8

 2 )
1
3

 3 )
1
9

 4 )
1
4

 

 ـ متوسط(  3)ریاضی    1پاسخ: گزینه  

 هر  تست ماز یک کالس درس! 

fبا تعیین عالمت    توانیم یکنوایی میf  .را مشخص کنیم 

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

x x x

− − − − −
= = =

2

2 4 3
2 2 2 2 2 

 

x
f (x)

x

− +
 =

3
4 

 

)تابع در بازه  ),0 اکیداً صعودی است، پس  4 و  0= = f  در این صورت: 4 ( ) f ( )= = =
2 1
16

4
8

  

 سواالت منتخب:  

fاگر  (x) x x= −
3 3 xیگیدر همسا  f تابع  ، نمودار23  چگونه است؟  0=

 

 

 

1) 2                       )             ✓ 3) 4) 

 

 

 

 

f اگر  (x) x
x

= +
fصعودی اکید و f ،، در کدام بازهباشد 4   نزولی اکید است؟ 

1 )( ),− 2 2 )( , )+2 3 )( ),−2 0 4 )( ),− −2 

 ـ متوسط(  3)ریاضی    4پاسخ: گزینه  

 هر تست ماز یک کالس درس! 

 شود.وضعیت یکنوایی تابع مشخص می ،پذیرتوابع مشتق   مشتق در  با تعیین عالمت 

 
x

f f (x)
x

 
−

  
2

2
4

0 fصعودی اکید0
x

 = −
2
4

1 

xیعنی  − 2 4 x، پس: 0  xیا  2  −2 

fاما اگر   گاه نزولی اکید باشد آنf  0 :پس ، 

 f f (x) x
x

      
3
8

0 0 fنزولی اکید0 (x)
x

 =
3
8 

)آید. یعنی ها بدست میپس جواب نهایی با محاسبه اشتراک جواب ),− −2 

 سواالت منتخب:  

fتابع  (x) x mx mx= + + +3 22  کدام است؟  mاکیداً صعودی است. حدود  در  4

1 )m 0 6 ✓ 2 )m  mیا  6 0 3 )m−  6 0 4 )m 0یاm  −6 

 

x

y

x

y

x

y

x

y
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fنمودار اگر    شکل مقابل باشد، در کدام بازه بهf نزولی اکید وf  است؟  موجود و مثبت 

1 )( ),−2 3  

2 )( ),−2 1 

3 )( ),+1 

4 )( ),1 3 

 
 

 ـ متوسط(  3)ریاضی    4گزینه پاسخ:   

 هر تست ماز یک کالس درس! 

fهر بازه باز که نمودار تابع در  - 1 پایین محورxها قرار داشته باشد تابع f  .در آن بازه اکیدًا نزولی است 

fدر هر بازه باز که نمودار تابع  - 2   باالی محورx ها قرار داشته باشد تابعf ست. در آن بازه اکیدًا صعودی ا 

fنزولی اکید باشد پس  fقرار است   0  یعنیx ( , ) ( , ) − − −2 2 fو البته قرار است 3   با توجه به نمودارموجود و مثبت باشد کهf  ، در بازۀ

( ),− )و در بازۀ  2− ),+1،f   است. اما اگر بین بازۀ داده شده و بدست آمده اشتراک بگیریم، داریم: مثبت 

 ( ),1 )یا  3 ),−  جواب نهایی: 2−

 سواالت منتخب:  

fاگر  (x) x x= + −3 22 3 fو  fنقطه گی کدام در همسایباشد،  6   هر دو نزولی اکید هستند؟ 

1 )−
1
4

 2 )−
3
4

 ✓ 3 )
5
4

 4 )
3
2

 

 

fبه طوری که  ،تابعی پیوسته بوده fاگر   ( ) = −3 fو  2 ( )=3 )، مقدار 0 )
x

x
lim xf

x→+ −

3
2

 کدام است؟  

1 )−12 2 )12 3 )−6 4 )6 

 ـ دشوار(  3)ریاضی    1پاسخ: گزینه  

 س درس! هر تست ماز یک کال

پذیر باشند و توابعی مشتق  gو  fاگر 
x x

f (x)
lim

g(x)→ 0
به ابهام   

0
0

 :  یمبرسد، برای رفع ابهام دار 

قاعده هوپیتال  
x x x x

f (x) f (x)
lim lim

g(x) g (x)→ →


=

0 0
 

 
x x

x
f ( )

x xlim xf ( ) lim
x

x

→+ →+

−=
−

3
3 2

12
 

tاگر فرض کنیم 
x
=

ابهام : گاه، آن1
t t

tf ( )

f ( )
t tlim lim
t t→ →

−
−= =

0 0

0
0

3

1 3
2

1 2 

 

 به کمک قاعده هوپیتال داریم: 
t

HOP

f ( )
t( t

m f (
)

l )i
→




−

=⎯⎯⎯→ 
−

= −
2

0
12

6 3
1 21 2

3
1

6 

x

y

3
2- 1
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 سواالت منتخب:  

مقدار 
x

x x
lim

x x→

−

−

10 9

7 31
 کدام است؟  

1 )−1 2 )
10
3

 3 )
1
4

 ( صفر4 ✓ 

 

fتابع   (x) x x= +
3 )در بازه  232 ), +  اکیداً صعودی است. حداقل مقدار  کدام است؟ 

1 )1 2 )2 3 )−1 4 )−2 

 ـ متوسط(  3)ریاضی    3پاسخ: گزینه  

 هر  تست ماز یک کالس درس! 
 را معلوم کنیم.  تابع یکنوایی وضعیت توانیم می  ،پذیرتعیین عالمت مشتق در توابع مشتق با 

 
x

f (x) x x
xx x

x
+

 = + =  +  −    −
3

3 3
33 32 2

1
2 2 2 2

0 2 2 0 1
33 3

 

)در بازه  fتابع ),− +1 مقدار حداقل اینکه سوالایی از آن صعودی اکید است. با توجه به هیرمجموعهو البته ز  پس:  ،را خواسته استMin = −1 

 سواالت منتخب:  

fنمودار فرض کنید   ای که رو باشد. بزرگترین بازهشکل روبهf دام است؟ اکید است. ک در آن نزولی 

1 )( ),0 2  

2 )( ),− 4 ✓ 

3 )( ),0 4 

4 )( ),− 0 

 
)هرگاه   )A ,−1 fاکسترمم نسبی  3 (x) x ax bx= + +3  کدام است؟ م نسبی اکسترم این و نوع bباشد، مقدار  22

 نسبی Maxو  3( 2  نسبی Minو  3( 1
 نسبی Maxو  4−( 4  نسبی Minو  4−( 3

 ـ متوسط(  3)ریاضی    4پاسخ: گزینه  

 هر تست ماز یک کالس درس! 

fپذیر از تعیین عالمت کسترمم نسبی در یک تابع مشتق ن نوع اای تعییبر   گیریم. در همسایگی آن نقطه کمک می 
 
 
 
 
 
 

 ( )
f ( ) a b a b

A

a

a

a , b

a b

,

b
f

b

( ) a b


− = − + − = − + = −

− 



− =

 − = +

→ →   → = = −
→ → − + = −=

− =

−

1 3 2 3 2 61 3
51 0 20 62

4
5

1
6

 اکسترمم نسبی است

fتوانیمبرای یافتن نوع اکسترمم نسبی می  .را تعیین عالمت کنیم 

 

 

 xf (x) x = + −26 2 4 
bپس  =  است.نسبی  Maxو نوع اکسترمم  4−

x

y

2
 4

x

+f 

Min



  

x

  +f 

Maxنسبی



 نسبی
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 سواالت منتخب:  

fدر حالتی که  fطول اکسترمم نسبی تابع مشتق  (x) x x= −2  باشد، کدام است؟  1

1 )1 2 )
1
3

✓ 3 )
1
3

و صفر ( 4 1و  
1
3

 

 

fتابع   (x) x (x )= −23 )در بازۀ  7 ),   اکیداً نزولی است. حداکثر مقدار−  کدام است؟ 

1 )
3
2

 2 )2 3 )
5
2

 4 )4 

 ـ متوسط(  3)ریاضی    2پاسخ: گزینه  

 هر تست ماز یک کالس درس! 

)در بازه   fپذیر تابع مشتق  ),   در شرط اگرf  0 گاه ند، آن ق کصدf  است و اگر در شرط اکیدًا صعودی در این بازهf  0  گاه صدق کند، آنf   در این بازه

 است. اکیدًا نزولی 

 

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

x
f (x) f x x

x

− −
= − = − = −

−
 =   −  − 

→

 

7 1 4 2 2
23 3 3 3 3

2
2

3 2

7 7 7
7 1

3 3 3

1 7
0 1 0 1 1

3

 

)تابع در بازۀ  )حداکثری طول بازه، همان بازه تر از آن نزولی است و برای یافتن های کمو البته بازه 11−,( −پذیریم و داریم: را می 11−,( = 2 

 سواالت منتخب:  

تابع 
x

f (x)
(x )

+
=

+ +2
1

1 4
)در بازۀ   ),  مقدار  صعودی است. حداکثر−  کدام است؟ 

1 )5 2 )2 3 )3 4 )4✓ 

 
)اگر   )A ,−2 )اکسترمم نسبی تابع  4 ) ( )f (x) x x= − −

)باشد، مقدار  2 )f −  کدام است؟ 

1 )−54 2 )−81 3 )−48 4 )−72 

 ـ دشوار(  3)ریاضی    1پاسخ: گزینه  

nyدر تابع نکته(   (x )= − هرگاه ،n باشد،  زوج  تابع است.اکسترمم نسبی طول 

Mاوالً بدیهی است که 


0
 است.  Aاکسترمم دیگری غیر از نقطه ، Mهای تابع است که با توجه به عرض نقطه از اکسترمم ییک 

)ثانیاً چون  )A ,−2  است، پس:  fاکسترمم نسبی  4

 
f

f

(

( )

)



 

= −

=2
4
0

2 

 
( )( ) ( ) ( )( )

( )( )

f (x) x x x x x x

f (x) x x f ( )

 = − − + − = − − + −

 = − −−  =

22 2 2

3 2 2 0
 

x =  ، پس:باشدباید ریشه پرانتز دوم  2 =+   = −6 2 6 2 

 از طرفی:

  

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( )f f ( ) ( ) ( )

f ( )

,

= −

 = 

− − = −  − − =

− − − = − − = − =

 − = − = − − =





= −



−







2 2

2 2 3

2

2 2 4 2 2 4

4

6

3

2 2 2 4 4 2 2 4

3

2 4

0

2 1

3 3 53

 

)اگر نکته:   )A ,  پذیراکسترمم نسبی تابع مشتقf  ،باشدf ( ) =   وf ( )  =0 
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 سواالت منتخب:  

)اگر  )A ,2 yنقطه اکسترمم نسبی  3 x ax b= + +3  باشد، عرض اکسترمم دیگر کدام است؟  2

1 )−6 2 )7 ✓ 3 )9 4 )−5 

 
 است؟ کدام بیشترین حجم مخروط  ،محاط کنیمواحد  6درون یک کره به شعاع را بیشینهگر مخروطی قائم  با حجم ا 

1 )64  2 )
32
3

 

3 )
256

3
  4 )

128
3

 

 متوسط( ـ  3)ریاضی    3پاسخ: گزینه  

 هر تست ماز یک کالس درس! 

Vحجم مخروط   r h


= 2
3

 است.  

 کنیم. درنقاط بحرانی با هم مقایسه می   را مقدار تابع ،یافتن نقاط بحرانی  ابع بعد از مطلق یک ت Maxو  Minبرای یافتن مقادیر نکته(  

 کنیم و داریم: فرض می rو شعاع قاعده را  hارتفاع مخروط را 

 r (h ) r h h r h h = + − = + − + = −2 2 2 2 2 2 26 6 36 12 36 12 

 V r h ( h h )h ( h h )
  

= = − = −2 2 2 312 12
3 3 3

 مخروط 

 

a

h

m x

V (h) ( h h ) h

V

h h

( )






  ⎯⎯⎯→= − = = =

= −  =


2 2 0

256
3

0 24 3 0 3 24 8
3

96 64 8
3

 

 سواالت منتخب:  

 ؟کدام استوتر اندازه ، شود ممکن طوری که مساحت مثلث بیشترین مقدارباشد به  9الزاویه ضلع از مثلث قائم وتر و یک اگر مجموع

1 )72 2 )54 3 )6 ✓ 4 )8 

 

fی تابع نقطه مینیمم نسبطول   (x) x x x= − −  کدام است؟  22

1 )x =0 2 )x = +
2

1
2

 3 )x = −
2

1
2

 4 )x = −2 1 

 ـ متوسط(  3)ریاضی    3پاسخ: گزینه  

 هر تست ماز یک کالس درس! 

fبا تعیین عالمت    های نسبی تابع توانیم وضعیت یکنوایی و اکسترمم میf  .را مشخص کنیم 

  f

f ( )
f (x) x x x ,

)
D

f (

=
= − − =

=

2 0 0
2 0 2

2 2
 

 

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

x x x x

x

x x x x (x )

x x

− −
 = − = = − = − ⎯⎯⎯→ − = − +

− −


− =


− + = − = − − = 


− = − = −

   

   




12 2 2
2 2

2 2 2

2 1 1
1 0 1 2 1 2 2 1

2 2 2

1
1 1

2 4 1 0 2 1
2 2 2 2

1
2

2
2

1
2

ققغ   
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 سواالت منتخب:  

fفاصله نقطه ماکسیمم نسبی (x) x x x= + −  ؟از نیمساز ناحیه اول کدام است  24

1 )1 ✓ 2 )2 3 )2 2 4 )3 

 
)رین فاصلۀ تکم  )A ,3 f(x)از نقاط منحنی به معادله  0 x= +2  کدام است؟  9

1 )15 2 )2 3 3 )4 4 )14 

 ـ متوسط(  3)ریاضی    4پاسخ: گزینه  

 هر تست ماز یک کالس درس! 

Aفاصله دو نقطه  



و  

x
B

y
)از رابطۀ   ) ( )d x y− + −=

2  آید. بدست می  2

Mنقطه شناور 


 +2 9
 گیریم: در نظر می f(x)را روی نمودار  

 
( ) ( )

( )

AM

AM

=  − +  + −

=  −  + +  + =  −  + =  − +

22

22 2

3 2 9 0

6 9 2 9 4 18 2 14

 

) دانیم: می ) ( ) Min AM−  − +  = 
2 2 142 0 2 14 14 

 سواالت منتخب:  

)فاصله نقطه  متربنک  )A ,5 yاز نقاط منحنی  0 x= +2   ؟کدام است 7

1 )4✓ 2 )/4 5 3 )3 2 4 )5 

 
 است؟ کدام ایم. حداکثر سطح جانبی استوانه محاط کردهواحد   5کره به شعاع ای قائم را درون یک نیماستوانه 

1 )25 2 )
25
2

 3 )
25
4

 4 )50 

 ـ دشوار(  3)ریاضی    1پاسخ: گزینه  

 هر تست ماز یک کالس درس! 

Sسطح جانبی استوانه  ( 1 rh= 2 .است 

 .کنیممقدار تابع را در آن نقاط پیدا می  سپس را یافته های مشتقابتدا ریشه ، پذیرمشتق  وابعنسبی ت Minو  Maxبرای یافتن  ( 2

 کنیم:یک شکل مناسب برای این سوال رسم میابتدا 

OAپس:  ،است 5کره چون شعاع نیم = 5 

 

 

Ĥکه  OAHالزاویه در مثلث قائم = 90  :داریم 

 OA OH AH h r h r= + + =  = −2 2 2 2 2 225 25 

hS شود، پس:  Maxاهیم سطح جانبی استوانه خومی r r r=  =  − 22 2  جانبی 25

 S(r) r r=  −2 42 25 

rبیشترین باشد کافی است  Sبرای آنکه  r−2  بیشترین باشد. 425

 
r

f (r) r r f (r) r r r r r r r f ( ) ( )


  = − = − = = ⎯⎯⎯→ =  = = = − =
02 4 3 3 2 2 625

4
5 2 5 2 25 625

25 50 4 0 4 50 4 50 2 25 25
2 2 2 4
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MaxS برابر است با:  Sحداکثر مقدار  =  =
25

2 25
2

 

 سواالت منتخب: 

 باشد؟  مقدار ممکن محاط کنیم. ارتفاع استوانه کدام باشد تا حجم استوانه بیشترین Rای به شعاع درون کره را ایاگر استوانه

1 )R
2

3
✓ 2 )R

4

3
 3 )R

5
3

 4 )R
5
4

 

 
 کدام است؟  DEخط کند. طول پارهقطع می Eمحیط دایره را در  ADاند. امتداد نیمساز روی دایره واقع شده ABCرئوس مثلث  

1 )/3 75 
2 )3 
3 )/3 5 
4 )4 
 
 

 ـ متوسط(  2)ریاضی    4زینه پاسخ: گ 

 هر تست ماز یک کالس درس! 

 رو به یک کمان با هم برابرند. زاویه روبه  2در دایره، ( 1
 کند. زاویه برابر تقسیم می  2نیمساز هر زاویه آن را به  (2

 نیمساز است. داریم:  ADکه  را رسم کنیم با توجه به آن ECاگر خط 
ˆ ˆB E

A E C A BD
ˆ ˆA A

AC EC AE EC AD

AD BD AB BD

=

=

= = =



 =

1 2

3
2

DE
DE


+

=

2

4
4

 

 واالت منتخب: س 

 ترین رأس مربع چقدر است؟ از نزدیک ABفاصله وسط کمان است. واحد  2ضلع مربع  اندازه در شکل مقابل

1 )−2 2  2 )−4 2 2✓  

3 )+1 2  4 )2 

 
CE اگر ABCDاالضالع در متوازی  AD=3االضالع ، مساحت متوازیباشدABCD  چند برابر مساحت مثلثECF  است؟ 

1 )9 
2 )12 
3 )8 
4 )6 
 

 ( دشوارـ  2)ریاضی    2پاسخ: گزینه  

 است. k2هاهای آنمساحت نسبت ،باشد kمثلثدو  نسبت تشابهاگر نکته(  

 هاست.نسبت قاعده رابر ها بنسبت مساحت ،دو مثلث با ارتفاع برابردر نکته(  

 کند.االضالع مساحت آن را نصف میقطر متوازینکته(  

 

 

 

 

A

B

C

E

D

234

A

B

C

E

D

234

A

M

B
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B̂ˆط موازی و مورب با توجه به خطو C= F̂ˆو  1 A=  .متشابهند ABEو  ECF، پس دو مثلث 1

BCچون  AD CE= = BEپس  3 EC=  هستند. ، متشابه 2یعنی دو مثلث با نسبت تشابه  2

 آید.دو مثلث هم ارتفاع به دست می، ACحال با رسم خط

 با این مقدمه در شکل مقابل، داریم: 

BEدقت کنید  EC= ، لذا 2
ABE ACE

S S= 2 

 است. Sبرابر  ECFو مساحت مثلث  S12االضالع پس مساحت متوازی
 

 

AMاگر شرط   MB=3  در مربعABCD  برقرار باشد، قسمت رنگ شده چند درصد مساحت مربع است؟ 

1 )44 
2 )/41 5 
3 )/47 5 
4 )49 
 

 ـ متوسط(  2)ریاضی    3پاسخ: گزینه  

 هر تست ماز یک کالس درس! 

 است. k2ها نسبت مساحت  ،باشد kگر نسبت تشابه دو مثلث ا( 1
 کند. می  نصفقطر مربع مساحت مربع را ( 2

ها قاعده  نسبت  و باشند  اگر دو مثلث با ارتفاع یکسان( 3
m

n
 نیز  هاباشد، نسبت مساحت  

m

n
 د. خواهد ش 

MB DC=
1
4

و  
ˆ ˆMBO ODC

OM B ODC
ˆ ˆMOB DOC

= = 


= 

45
 

1پس نسبت تشابه دو مثلث
4

1ها است و نسبت مساحت 
16

 خواهد شد. 

پس در شکل داریم: 
OMB

S S=کنیم.گاه در شکل جایگزین می، آن 

OCداریم  OMBو  OBCمثلث  راز طرفی د OM= ، پس: 4
OBC OMB

S S= 4 

OMADS :پس  ،کندلذا چون قطر مربع مساحت مربع را نصف می S S S+ = +4 16 

OMADS پس:  S

S S
% /= = = 5

19 19
0 0

47
4 4

 

 سواالت منتخب:  

 ؟کدام است  xyرو مقدار در شکل روبه

1 )18  2 )36✓ 

3 )72  4 )24 

 
 است؟  کدام باشد. محیط مستطیل کوچکتر 72، برابر ABCDمساحت مستطیل اگر متشابهند.  FBCEو  ABCDدو مستطیل  

1 )18 
2 )24 
3 )21 
4 )36 
 
 
 

 
 

A M B

CD

x y

 

A F B

C
E

D
x3 x

 مربع
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 ـ ساده(  2)ریاضی    1پاسخ: گزینه  

 دو مستطیل متشابهند پس داریم: 

x
BC DC

BC x.x BC
EC BC

= =  = 2 4 2 

 

 S BC DC x xS x=  =  = 22 4  ABCDمستطیل 8

 (x x) x= + = =2 2 6 xمحیط18 x FBCE = =28 72 3 

 سواالت منتخب:  

 کدام است؟  منتظم ضلعی 8مساحت  ،واحد باشد 2رو، اگر مساحت مربع روبهدر شکل 

1 )( )+4 2 1  2 )( )−4 2 1 ✓ 

3 )( )−4 2 2  4 )( )+2 2 1 

 
 کدام است؟  MHالزاویه رسم شده است. اندازه هر سه مثلث قائمارتفاع  

1 )/6 76 
2 )/6 92 
3 )/7 24 
4 )/7 68 

 ـ دشوار(  2)ریاضی    4پاسخ: گزینه  

 هر تست ماز یک کالس درس! 

B̂که   ABCزاویه الدر مثلث قائم  = 90پدید آمده است. یعنی:   ایجاد شده روی وتر  هعواسطه هندسی بین دو قط از ، ، ارتفاع وارد بر وتر 
 

BH AH.HC=2 
 

BH AH .H C BH BH

AB

MH CH MH
MH AB MH

AB AC
/

   



 = =  =

= + =

 
 = = =



   =

2 2

2 2

9 6

9 16 12

9 12

16 48
15 25

5

5

1 

MHدر مثلث  C  :داریم 

H

/
M

( M

H x( ) ( / ) x x x /

MH x x) MH / / / / /

  

= 

 = =  = =

 − =  =  =

2
2 2

2 2 8

9 6
16 9 6 16 5 76

16

16 5 76 10 2 4 3 2 72 64

                                                           

 سواالت منتخب:  

 کدام است؟  xرو، در شکل روبه

1 )/1 44✓ 

2 )/1 56 

3 )/1 64 

4 )/1 96 

 
 

 

A F B

C
E

D
x3 x

A

B
M

H
Cx x−169

B

A
H

C

B

A
H

C
N x−4x

3
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 24الزاویه های قائمثو مساحت یکی از مثل 64مربع است. اگر مساحت مربع  ،و چهارضلعی میانیاند نهشتهمالزاویه و مثلث قائمرو، ددر شکل روبه 
 است؟ کدام االضالع باشد، نسبت دو ضلع متوازی

1 )
5
7

  2 )
5
9

 

3 )
7
10

  4 )
1
2

 

 

 ـ آسان(  2)ریاضی    1پاسخ: گزینه  

 هر تست ماز یک کالس درس! 
 

S AB.AC=
1
2

    الزاویه باشد مثلث قائم 

 

 = Sضلع مربع8 = 64مربع 

 
x

S MB . MC MB == =

8

624  مثلث 48

 = =
10
14

5
7

نسبت دو ضلع
= + =

= + =2 2

8 6 14

8 6 10
 

 سواالت منتخب:  

 مساحت ذوزنقه چند برابر مساحت مربع است؟  ،نهشت باشنددو مثلث رنگی هماگر 

1 )
2
3

  2 )
5
9

 

3 )
3
4

✓  4 )
4
5

 

 
 است؟  AFBچند برابر مساحت مثلث  ABCDدر شکل مقابل، مساحت ذوزنقه  

1 )
16
9

  2 )
20
9

 

3 )
25
9

  4 )
19
9

 

 

 ـ متوسط(  2)ریاضی    1اسخ: گزینه پ 

xAF BF x
AB DC x x x x

AD BC x
x


=− 

= = = −  − − = 


   

= −

2 2
10

5 3 4
320 3 4 3 4

2

20 0
4

                                              

 

 A FB

FDC FDC

ˆS sin F
S

S Sˆsin F

  

= = = =





 

16
25

1
5 6 30 92

1 25 250 2510
2 3 3

 

16پس مساحت ذوزنقه 
9

 است. AFBبرابر مساحت مثلث  

 

 

B

A C

B

A

C

ققغ  

االضالعمتوازی ضلع کوچکتر  

االضالعمتوازی بزرگتر ضلع   

 ذوزنقه
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 سواالت منتخب:  

 است. مساحت مثلث رنگ شده کدام است؟  8ن الساقین است و طول هر ساق آمتساوی ABCمثلث 

1 )
+

6

2 3
  2 )

+

8

2 3
 

3 )
+

16

3 2 2
✓  4 )

+

12

3 2 2
 

 
 ؟ د باشدتوانی این دو مثلث کدام میهااالضالع هستند. نسبت مساحتهر دو متساوی MNPو مثلث  ABCمثلث  

1 )3 

2 )3 2 

3 )2 3 
4 )4 
 

 ـ متوسط(  2)ریاضی    1پاسخ: گزینه  

 هستند. پس وتر دو برابر یکی از اضالع است. 30و  60، 90ی کناری به زوایای هااست. پس مثلث 60االضالع دقت کنید هر زاویه مثلث متساوینکته(  

3چون نسبت اضالع 
3

1ها پس نسبت مساحت ،است 
3

 شود.می 3یا  

 

 

 

 

 

 سواالت منتخب:  

ABاگر  EF DC ،خط اندازه پاره باشدFE  کدام است؟ 

1 )
45
7

✓  2 )
45
6

 

3 )7  4 )3 5 

 
 

 
 

A B

D C

FE

9

5

A

M

B
P

N

C

A

M

B
P

N

C

x2

x x2

x2

xx3

60

60

x

30
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شناسی زیست  

 شناسی یازدهم زیست 
 یازدهم  ۶نامۀ فصل مشاوره

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 تومور ۵ـ مرگ یاخته، ۴سیتوپالسم، ـ تقسیم 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 

 

 

 

 

 

 

 : رسیممهم 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  ۀع های دیگر نیز هستند و مطالسری 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 ـ ۱گفتار  ـ  ــــ ـ  ــــ  ــــ

ـ  رشِتمان )میتوز( ـ ۲گفتار   ــــ
ـ تقسیم میتوز و تقسیم ۱

 گیاهی  ۀسیتوپالسم در یاخت 
ـ   ــــ

کاستمان )میوز( و  ـ   ۳گفتار 
 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
 ۀنکت  ۰سؤال مستقیم +  0

 ترکیبی 

 سؤال ۱
ۀ  نکت ۰سؤال مستقیم +  ۱

 ترکیبی 

 سؤال ۱
  ۀنکت ۰مستقیم + سؤال  ۱

 ترکیبی 
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شناسی زیست  

 شناسی یازدهم زیست 
 یازدهم  7نامۀ فصل مشاوره

در عین حال، شه و  های سخت کتاب درسی هم محسوب می ( یازدهم هست. فصلی که مباحث متنوعی داره و جزء فصل ۷های کنکور، فصل )ترین فصل یکی از مهم 
 ترین کارهایی هست که یه کنکوری باید انجام بده.  دقیق این فصل جزء مهم ۀتعداد سؤاالت زیادی هم در کنکور داره. بنابراین، مطالع 

 ـ تولیدمثل در جانوران ۵جنسی زنان،  ۀـ دور ۴زایی، ـ تخمک ۳زایی، ـ اسپرم۲مراحل رشد و نمو جنین، ـ ۱ ترتیب اهمیت:یازدهم به  7ترین مباحث فصل مهم 
 ـ مسیر حرکت اسپرم ۶تخمدانی،  ۀـ چرخ۵رحمی،  ۀـ چرخ۴ـ جفت، ۳ـ جایگزینی جنین، ۲زایی، اسپرم ـ ۱ ترتیب اهمیت:یازدهم به  7های فصل ترین شکل مهم 

 

 

 

 

 

 

 

 : رسیممهم می  ۀبا توجه به جدول آماری باال، به چند نکت
 شود. ( مطرح می۳در هر کنکور، یک سؤال در ارتباط با مراحل رشد و نمو جنین )گفتار  ـ۱
 ( است.  ۷جنسی(، جزء سؤاالت دیگر فصل )  ۀزایی یا مراحل دور زایی + تولیدمثل در زنان )تخمکمراحل اسپرم ـ ۲
صورت مستقیم مورد سؤال قرار نگرفته است )هرچند احتمال زیادی برای طرح سؤال از آن وجود دارد( اما نکات ترکیبی آن  مبحث تولیدمثل در جانوران تاکنون به ـ  ۳

   اند. زیاد مورد سؤال قرار گرفته 

 : دستگاه تولیدمثل در مرد  ۱گفتار 
 ـ تنظیم هورمونی ۴ـ دستگاه تولیدمثل در مرد، ۳ـ مسیر حرکت اسپرم تا خروج از بدن، ۲زایی، اسپرم  مراحلـ ۱ ترتیب اهمیت:به  ۱ترین مباحث گفتار مهم 

ترین مبحث این گفتار است. دقت داشته باشید که سؤاالت این مبحث ارتباط زیادی به شکل دارند و حتمًا باید در کنار (، مهم۱زایی و شکل آن در گفتار )مراحل اسپرم 
جا نیز باز توجه به شکل از های کمکی اهمیت دارند و در این ه ها تا خروج از بدن و فعالیت غدند. پس از آن، مطالب مربوط به مسیر حرکت اسپرم شکل مطالعه شو

 اهمیت باالیی برخوردار است. 

 : دستگاه تولیدمثل در زن ۲گفتار 
 ـ دستگاه تولیدمثل در زن ۴ـ تنظیم هورمونی، ۳زایی، ـ مراحل تخمک ۲تخمدانی و رحمی،  ۀچرخـ ۱ ترتیب اهمیت:به  ۲ترین مباحث گفتار مهم 

زایی و هم تنظیم هورمونی است،  جنسی که نکات آن هم در ارتباط با مراحل تخمک   ۀ( هستند. دور ۲جنسی در زنان، دو مبحث مهم در گفتار )  ۀزایی و دور مراحل تخمک 
طور کلی، سؤاالت این گفتار معمواًل ترکیبی  های این گفتار هم برای پاسخگویی به اکثر سؤاالت آن ضروری است و بهباشد. توجه به شکل ترین مبحث این گفتار می مهم 

 از متن، شکل و فعالیت هستند.  

 : رشد و نمو جنین ۳ار گفت
  ـ زایمان۴ـ لقاح، ۳ـ جفت، ۲وقایع پس از لقاح، ـ ۱ ترتیب اهمیت:به  ۳ترین مباحث گفتار مهم 

نظام قدیم  دهد، معمواًل پای ثابت سؤاالت کنکور از ( یازدهم، مراحل رشد و نمو جنین انسان مورد بحث است. وقایعی که پس از لقاح رخ می ۷ترین گفتار فصل )در مهم 
گیرد. جفت نیز بیشتر در ارتباط با همین وقایع پس از لقاح مورد سؤال قرار می  ۀتا کنون بوده است و بعید است در این روند تغییر خاصی ایجاد شود. مطالب کتاب دربار 

 های کتاب مورد سؤال قرار بگیرند. و فصل صورت مستقیم و یا ترکیبی با سایر گفتارهاتوانند به لقاح و زایمان نیز می  ۀمطالب این گفتار دربار 

 : تولیدمثل در جانوران ۴گفتار  
  های لقاحـ انواع روش ۴هرمافرودیت،  ـ جانوران۳ـ بکرزایی، ۲تغذیه و محافظت از جنین، ـ ۱ ترتیب اهمیت:به  ۴ترین مباحث گفتار مهم 

شود و بنابراین، الزم است که تعابیر جانوری صورت ترکیبی در سؤاالت جانوری مطرح می بیشتر به مبحث تولیدمثل در جانوران جزء مباحث جانوری است که نکات آن 
توانیم  بار، می هر حال هر چند سال یکبر این مبحث ژنتیک جانوری مستقیمًا در ارتباط با مباحث این گفتار است. بهخوبی بلد باشید. عالوه مربوط به این گفتار را به

 تقیم از این گفتار نیز باشیم.منتظر سؤالی مس

 

 

 
 

 ۱۴۰۰کنکور  ۱۳۹۹کنکور  ۱۳۹۸کنکور  سال کنکور 

ـ  زایی مراحل اسپرم ـ ۱ دستگاه تولیدمثل در مرد  ـ۱گفتار   زایی مراحل اسپرم ـ ۱ ــــ

 مرحلة فولیکولی وقایع ـ ۱ تنظیم هورمونی تولیدمثل زنان ـ ۱ زایی مراحل تخمک ـ ۱ دستگاه تولیدمثل در زن  ـ ۲گفتار 

 رشد و نمو جنینـ ۱ رشد و نمو جنینـ ۱ رشد و نمو جنینـ ۱ رشد و نمو جنین ـ  ۳گفتار 

ـ  تولیدمثل در جانوران ـ  ۴گفتار  ـ  ــــ ـ  ــــ  ــــ

ـ  نکات ترکیبی   ــــ
 جانوران هرمافرودیت ـ ۱

 تغذیه و محافظت جنین جانوران  ـ ۲
 تولیدمثل کرم کبد ـ ۱

 محافظت جنین جانوران تغذیه و ـ ۲

 مجموع 
 سؤال ۳

 ترکیبی  ۀنکت  ۰سؤال مستقیم +  ۳
 سؤال  ۴

 ترکیبی ۀ نکت ۲سؤال مستقیم +  ۲
 سؤال ۵

 ترکیبی   ۀنکت ۲سؤال مستقیم +  ۳
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شناسی زیست  

 ، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ گزینهکدام  

 ای دیپلوئید )دوالد(، .................. و قطعاً برخالف مرحلۀ ..................« در مرحلۀ .................. تقسیم طبیعی میوز )کاستمان( در یاخته»

 تنی در یاخته وجود دارد. آن یاخته، دو مجموعۀ فام 2شوند ـ متافاز ی همتا از هم جدا میتن(هاـ کروموزوم )فام ۱( آنافاز ۱
   تن( دارای یک سانترومر است.، هر کروموزوم )فام2گیرند ـ تلوفاز های دوک قرار میـ تتراد )چهارتایه(ها روی رشته ۱( متافاز 2
 مانند.  تن(ها مضاعف باقی می، کروموزوم )فام2شود ـ آنافاز ـ اطراف هر مجموعۀ کروموزومی، پوشش هسته تشکیل می ۱( تلوفاز ۳

 تن(ها دارای دو کروماتید )فامینک( هستند. ، کروموزوم )فام2گیرند ـ پروفاز تن(های همتا از طول در کنار هم قرار میـ کروموزوم )فام ۱( پروفاز ۴

 ـ سخت ـ مقایسه ـ متن ـ مفهومی(  ۱۱۰۶)    ۳گزینه  پاسخ:  

با رسیدن کروموزوم )فام ۱در مرحلۀ تلوفاز   انتهای میوز  تن(ها به دو سوی یاخته، پوشش هسته دوباره تشکیل می ،  ها مضاعف )دو  ، کروموزوم ۱شود. در 

 .  شوندکروماتیدی می ها تکشوند و کروموزوم ، کروماتیدهای خواهری از یکدیگر جدا می 2مانند. در مرحلۀ آنافاز  کروماتیدی( باقی می

شوند و کروماتیدی می ها تک، کروموزوم۲شود. در مرحلٔه آنافاز های دو کروماتیدی در یاخته دیده می ، کروموزوم۲و متافاز  ۲، پروفاز ۱در تمام مراحل میوز نکته:  
 شوند. کروماتیدی در یاخته دیده می های تکنیز کروموزوم  ۲در تلوفاز 

 ها:بررسی سایر گزینه 

، یاخته  ۱کنند. در مرحلۀ آنافاز  شوند و به سمت قطبین یاخته حرکت میاند، از هم جدا میتن(های همتا که مضاعف شده ، کروموزوم )فام ۱افاز  ( در مرحلۀ آن۱

ود. در این حالت، دو  شتقسیم سیتوپالسم انجام می   ۱( در پایان میوز  !ماند و دو مجموعۀ کروموزومی در یاخته وجود دارد. معموالً )نه همیشهدیپلوئید باقی می

انجام نشود، یک یاختۀ    ۱شود که در هر یاخته، یک مجموعۀ کروموزومی وجود دارد. اما اگر تقسیم سیتوپالسم در پایان میوز  ایجاد می   ۱یاخته در پایان میوز  

 ته، دو مجموعۀ کروموزومی دارد.  شود که هر هستۀ آن، دارای یک مجموعۀ کروموزومی است و کل یاختولید می  ۱ای در پایان میوز  دو هسته

 شوند! نمی  2دهند، وارد میوز هایی که میوز یک را انجام می بعضی یاخته  دام تستی: 

باشید که هر کروموزوم، همواره فقط یک سانترومر    گیرند. دقت داشتههای دوک قرار می ، تتراد )چهارتایه(ها در استوای یاخته، روی رشته ۱( در مرحلۀ متافاز  2

 د.  دار

 کروماتیدی و چه دو کروماتیدی، فقط یک سانترومر دارند. ها، چه تکهمٔه کروموزومنکته:  

ها مضاعف هستند و دارای دو کروماتید  ، کروموزوم 2و هم پروفاز    ۱گیرند. هم در پروفاز  های همتا از طول در کنار هم قرار می ، کروموزوم ۱( در مرحلۀ پروفاز  ۴

 هستند.  

 2n=46در یک یاختٔه  ۲و  ۱مقایسٔه میوز 

 ۲میوز  ۱میوز  نوع تقسیم 

 ـ تجزیٔه پوشش هسته و شبکٔه آندوپالسمی۱ مرحلٔه پروفاز
 ها شدن کروموزومـ فشرده ۲

های همتا از طول در ـ قرار گرفتن کروموزوم۳
 کنار هم و تشکیل تتراد 

ها از یکدیگر و گرفتن سانتریول ـ فاصله ۴
های دوک  اتصال رشته تشکیل دوک تقسیم و 

 هابه کروموزوم

 ـ تجزیٔه پوشش هسته و شبکٔه آندوپالسمی۱
ها از یکدیگر و گرفتن سانتریول ـ فاصله ۲

های دوک  تشکیل دوک تقسیم و اتصال رشته 
 هابه کروموزوم

های دوک در  قرار گرفتن تترادهای روی رشته  مرحلٔه متافاز 
 استوای یاخته 

های دوک  ها روی رشتهکروموزومقرار گرفتن  
 در استوای یاخته 

 جدا شدن کروماتیدهای خواهری از یکدیگر  های همتا از یکدیگرجدا شدن کروموزوم مرحلٔه آنافاز 

تشکیل پوشش هسته در اطراف   مرحلٔه تلوفاز 
 های مضاعف )دو کروماتیدی(کروموزوم

تشکیل پوشش هسته در اطراف  
 کروماتیدی تکهای کروموزوم

 ۲ابتدای آنافاز +  ۲+ متافاز  ۲پروفاز   ۱+ تلوفاز  ۱+ آنافاز  ۱+ متافاز  ۱پروفاز   های دو کروماتیدی کروموزوم

 ۲+ تلوفاز  ۲آنافاز    کروماتیدی های تککروموزوم

  ۱پروفاز   تشکیل تتراد 

 ۲پروفاز   ۱پروفاز   تشکیل دوک تقسیم 

 ۲پروفاز   ۱پروفاز   اتصال سانترومر به رشتٔه دوک 

 ۱آنافاز   های همتاجدا شدن کروموزوم

 ۲آنافاز    جدا شدن کروماتیدهای خواهری 
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شناسی زیست  

 شده توسط هوگو دووری، کدام عبارت درست است؟مغربی کشف با توجه به وقایع تقسیم میوز در یک یاختۀ کیسۀ گردۀ گیاه گل 

 های پروتئینی دوک تقسیم متصل هستند.چهارده سانترومر به ریزلوله، ۱( در مرحلۀ آنافاز ۱
 شوند.  های دوک به چهارده تتراد )چهارتایه(ها متصل میرود و رشته، پوشش هسته از بین می۱( در مرحلۀ متافاز 2
 گیرند. م شکل میهای دوک تقسی، با فاصله گرفتن دو جفت سانتریول )میانک( از یکدیگر، رشته۱( در مرحلۀ پروفاز ۳
 شوند.  زمان با تشکیل پوشش هسته در اطراف چهارده کروموزوم، وزیکول )ریزکیسه(های دستگاه گلژی در استوای یاخته مشاهده می، هم۱( در مرحلۀ تلوفاز ۴

 ـ متوسط ـ عبارت ـ ترکیبی ـ مفهومی(  ۱۱۰۶)  ۴گزینه  پاسخ:  

تن(ها به دو سوی یاخته، پوشش هسته ، با رسیدن کروموزوم )فام ۱است. در مرحلۀ تلوفاز    ۴n = 28مغربی    شده توسط هوگو دووری، گلمغربی کشفگیاه گل  

های دستگاه گلژی در  های گیاهی، ابتدا وزیکول شود. برای تقسیم سیتوپالسم در یاخته، تقسیم سیتوپالسم انجام می ۱شود. در پایان میوز  دوباره تشکیل می

 دهند.ای را تشکیل می وند و صفحۀ یاختهشاستوای یاخته جمع می 

 [: ۳دوازدهم: گفتار  ۴]فصل ترکیب  
های مغربی ظاهری متفاوت با بقیه دارد.  کرد، متوجه شد که یکی از گل( کار می 14n = 2مغربی )  دانشمندی به نام هوگو دووری که با گیاهان گل  ۱۹۰۰در اوایل دهٔه  

 ( است.  28n = 4کروموزوم دارد و بنابراین، تتراپلوئید )چارالد( )  ۲۸کروموزوم،   ۱۴تن(های آن دریافت که این گیاه به جای )فاموی با بررسی کروموزوم 
 

 گیاهی   هاییاخته تقسیم سیتوپالسم در  میانبر: 

های ها و ساختن ریزکیسه پیوستن ریزکیسه   به هم   ید  ای( در محل تشکیل دیوارۀ جدسازهای تیغۀ میانی و دیوارۀ یاخته های دستگاه گلژی )حاوی پیش ریزکیسه  •
جدا شدن دو   ای به دیوارۀ یاختۀ مادری  اتصال صفحۀ یاخته   ای  تشکیل صفحۀ یاخته   ها و ایجاد یک ریزکیسۀ بزرگ  ادغام همۀ ریزکیسه   تر  بزرگ 

 یاختۀ جدید از هم  

 وند.شجا می های دوک جابه های دستگاه گلژی توسط رشته ریزکیسه  •

 شوند. گذاری می هنگام تشکیل دیوارۀ جدید، الن و پالسمودسم پایه  •

 پوشش هسته آغاز شود.  مجددتواند قبل از تشکیل شروع تشکیل دیوارۀ جدید می  •

 های گیاهی، سانتریول وجود ندارد. در یاخته  •
 

 ( ۱۱۰۶ـ  ۱۶)         تقسیم سیتوپالسم در یاختۀ گیاهی نامه: شکل  
 . شودی آنافاز آغاز م ۀزمان با مرحل هم یاه یگ  ۀاخت یدر   توپالسمی س میتقس ✓
  توسط یدستگـاه گلژ یهاسه یزکیر ،یـاه یگ  ۀاخت ی توپالسمی س میتقس در  ✓

  .شوندی جا مدوک جابه  یهارشته 
 ،ینیکرومات  یهارشته  یریگهـا و شکل زمـان بـا بـاز شـدن کروموزومهم ✓

 دا  ــو ابتـ دـدنـ ونیپیم ر ـــگیدـک یه ـب یژــم گلـــجس یـاـهسه یزکیر
 . شودی م لی بزرگ تشک ۀسیزکیر کی ت،یو در نها ر ـبزرگت یاــهسه یزکیر
 ی و غشــا هـاسه یزکیر ـاتیحاصـل محتو ـدیجد یهـاـاختـه ی  ۀـوار ید ✓

 است. هاسهیزکیر  یحاصل غشا دیجد یهااخته ی
 

 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 ریزکیسریب هستند = شکل چنان در حال تخهای 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

 

  ها:بررسی سایر گزینه 

 های دوک متصل هستند و هر کروموزوم، یک سانترومر دارد.  کروموزوم دو کروماتیدی در یاخته به رشته  28در این گیاه،    ۱( در مرحلۀ آنافاز  ۱

 کروماتیدی باشد و چه دو کروماتیدی، دارای یک سانترومر است.  هر کروموزوم، چه تکنکته:  

 شود.  انجام می   ۱های دوک به تترادها، در مرحلۀ پروفاز  از بین رفتن پوشش هسته و اتصال رشته تتراد است.    ۱۴، دارای  ۴n=28( گیاه گل مغربی  2

ارتباطی با تعداد مجموعه تعداد تترادها برابر با نصف تعداد کروموزومنکته:    و یک یاختٔه   28n=2های کروموزومی ندارد. برای مثال، در یک یاختٔه  هاست و 
28n=4 شود. می ، چهارده تتراد تشکیل 

 مشابه پروفاز و پرومتافاز تقسیم میتوز است.  ۱، سایر وقایع مراحل پروفاز ۱جز تشکیل تتراد در مرحلٔه پروفاز به نکته:  

ـ حرکت ۳  امکان مشاهده با میکروسکوپ نوری،  ←های کروماتین )فامینه(  تر شدن رشته ـ فشرده، ضخیم و کوتاه۲ـ تشکیل تتراد،  ۱[:  ۱]وقایع مراحل پروفاز  نکته   
ها،  های دوک به کروموزومرسیدن رشته   ←ـ تجزیٔه پوشش هسته و شبکٔه آندوپالسمی  ۴ها،  تشکیل دوک تقسیم بین سانتریول   ←ها به دو طرف یاخته  سانتریول 

 ها های دوک به سانترومر کروموزومـ اتصال رشته ۵

 است.  ۱مشابه پروفاز  ۲وفاز ها، سایر وقایع پر شدن کروموزومجز تشکیل تتراد و فشرده به  نکته: 
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شناسی زیست  

 های جانوری نقش دارند و در گیاهان وجود ندارند.  های دوک در یاختهها در سازماندهی رشته ( سانتریول ۳

 دام تستی: همیشه یادتون باشه که گیاهان فاقد سانتریول هستند!  

 
 طور حتم صحیح است؟ دیپلوئید گیاه زیتون، کدام عبارت بههای های طبیعی تقسیم هسته در یاختهبا توجه به انواع روش 

 شود.  ، پوشش شبکۀ آندوپالسمی تجزیه می۱( در مرحلۀ پرومتافاز تقسیم میتوز برخالف پروفاز میوز ۱
 برخالف متافاز تقسیم میتوز، به هر سانترومر یک رشتۀ دوک تقسیم متصل است.   ۱( در مرحلۀ متافاز میوز 2
 شود. طور موقت تعداد سانترومرها در یاخته دو برابر میبرخالف آنافاز تقسیم میتوز، به  2فاز میوز ( در مرحلۀ آنا۳
 شود.  های جدید تشکیل میای در وسط هسته، صفحۀ یاخته۱( در مرحلۀ تلوفاز تقسیم میتوز برخالف تلوفاز میوز ۴

 ـ سخت ـ مقایسه ـ مفهومی ـ نکات شکل(  ۱۱۰۶)  ۲پاسخ: گزینه  

ها فقط یک رشتۀ دوک متصل است. اما در  ، به هر سانترومر کروموزوم ۱مرحلۀ متافاز    در

  و متافاز تقسیم میتوز، به هر سانترومر دو رشتۀ دوک متصل است.  2مرحلۀ متافاز  

  ها:بررسی سایر گزینه 

  دهند، در مرحلۀ پروفاز میوز هم ( وقایعی که در پروفاز و پرومتافاز تقسیم میتوز رخ می۱

می  پرومتافاز  مشاهده  مرحلۀ  در  هم  آندوپالسمی  شبکۀ  پوشش  تجزیۀ  بنابراین،  شوند. 

 .  ۱شود و هم پروفاز میوز  تقسیم میتوز دیده می

و آنافاز تقسیم میتوز، کروماتیدهای خواهری از یکدیگر جدا    2( در مرحلۀ آنافاز میوز  ۳

 شود.  طور موقت دو برابر می شوند و عدد کروموزومی یاخته بهمی

های گیاهی، تقسیم سیتوپالسم همراه با تشکیل صفحۀ شود. در یاخته ، تقسیم سیتوپالسم نیز انجام می ۱( در مرحلۀ تلوفاز تقسیم میتوز و تلوفاز میوز  ۴

 های دستگاه گلژی است.  ریزکیسهای توسط  یاخته

 مراحل تقسیم میوز میانبر:  

)معمواًل( و   ۱دهد. پس از تقسیم هسته در پایان میوز  ، اینترفاز رخ می ۱ل شده است. پیش از شروع تقسیم میوز  تشکی  ۲و    ۱میوز از دو مرحلٔه کلی تقسیم میوز   •
 شود. )همیشه( نیز تقسیم سیتوپالسم انجام می  ۲میوز 

 . است  ۱و تلوفاز  ۱، آنافاز ۱، متافاز ۱شامل چهار مرحلٔه پروفاز  ۱شود. میوز ، عدد کروموزومی نصف می ۱در میوز  •
ها به دو  ـ حرکت سانتریول ۳امکان مشاهده با میکروسکوپ نوری،    ←های کروماتین )فامینه(  تر شدن رشته ـ فشرده، ضخیم و کوتاه ۲ـ تشکیل تتراد،  ۱:  ۱ـ پروفاز  ۱

های  ـ اتصال رشته ۵ها، های دوک به کروموزوم رسیدن رشته  ← ـ تجزیٔه پوشش هسته و شبکٔه آندوپالسمی ۴ها، تشکیل دوک تقسیم بین سانتریول   ←طرف یاخته 
 هادوک به سانترومر کروموزوم

 های دوک در استوای یاخته قرار گرفتن تترادها روی رشته: ۱ـ متافاز ۲
 ها به سمت قطبین یاخته حرکت کروموزوم ←های دوک شدن رشته های همتا از یکدیگر در پی کوتاهجدا شدن کروموزوم: ۱ـ آنافاز ۳
 های دو کروماتیدیتشکیل مجدد پوشش هسته در اطراف هستٔه هاپلوئید دارای کروموزوم :۱ـ تلوفاز ۴

 شود. ، به هر سانترومر یک رشتٔه دوک متصل می ۱در مرحلٔه متافاز  •

 مانند.  ها، مضاعف )دو کروماتیدی( باقی می شود و کروموزوم، پروتئین اتصالی تجزیه نمی ۱ر مرحلٔه آنافاز د •

 شود. ، معمواًل )نه همیشه( تقسیم سیتوپالسم انجام می ۱در پایان میوز  •

 است.  ۲و تلوفاز  ۲ز ، آنافا۲، متافاز ۲شامل چهار مرحلٔه پروفاز  ۲شباهت زیادی با تقسیم میتوز دارد. میوز  ۲میوز  •
های  رسیدن رشته   ←ـ تجزیٔه پوشش هسته و شبکٔه آندوپالسمی  ۲ها،  تشکیل دوک تقسیم بین سانتریول   ←ها به دو طرف یاخته  ـ حرکت سانتریول۱:  ۲ـ پروفاز  ۱

 هاهای دوک به سانترومر کروموزومـ اتصال رشته ۳ها، دوک به کروموزوم
 های دوک در استوای یاخته ها روی رشته مقرارگیری کروموزو: ۲ـ متافاز ۲
 کروماتیدی به سمت قطبین یاخته های تکحرکت کروموزوم ←جدا شدن کروماتیدهای خواهری از یکدیگر   ←تجزیٔه پروتئین اتصالی : ۲ـ آنافاز ۳
       (کروماتیدیهای تککروموزوم) کروموزومی  ۀیک مجموعتشکیل مجدد پوشش هسته در اطراف  :۲ـ تلوفاز ۴

 دهد. ، اینترفاز رخ نمی ۲قبل از تقسیم میوز  •

 شود. ها مشاهده نمی کروموزوم  شدنفشرده   ۲شود. در نتیجه، در پروفاز  ها دیده می شود و حداکثر فشردگی در کروموزومها کم نمی، فشردگی کروموزوم۱در تلوفاز   •

 ، به هر سانترومر دو رشتٔه دوک متصل است.  2در مرحلٔه متافاز  •

 شود. در پایان تقسیم میوز، چهار یاختٔه هاپلوئید تولید می  •
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شناسی زیست  

 دهد. چند مورد، دربارۀ این شکل صحیح است؟ ای را نشان میشکل مقابل، یکی از مراحل نوعی تقسیم یاخته 

 کنند.می ها دسترسی پیداهای دوک به کروموزومدر ابتدای آن، رشته -الف

 شود. در مرحلۀ بعد از آن، تعداد کروماتیدهای هر کروموزوم نصف می -ب

 ها مربوط به وقایع این مرحله است. ای( در گامتگوناگونی اللی )دگره -ج

 باشد.   2n = 8ای جانوری با عدد کروموزومی تواند مربوط به یاختهمی -د

۱ )۱ 2 )2 ۳ )۳ ۴ )۴ 

 دار ـ ترکیبی ـ مفهومی( ـ متوسط ـ چندموردی ـ شکل ۱۱۰۶)  ۲پاسخ: گزینه  

 متافاز میوز یک   تعبیر صورت سؤال= 

 است.    ۱موارد )ج( و )د(، صحیح هستند. شکل مربوط به مرحلۀ متافاز  

  بررسی همۀ موارد: 

 کنند. ها دسترسی پیدا می های دوک به کروموزوم شود و رشته، پوشش هسته و شبکۀ آندوپالسمی تجزیه می۱الف( در مرحلۀ پروفاز  

 1پروفاز  شوند =های دوک متصل می ها به رشته ای از میوز یک که کروموزوممرحله  

 مانند.  ها دو کروماتیدی باقی میکروموزوم شوند و  های همتا از یکدیگر جدا می ، کروموزوم ۱ب( در مرحلۀ آنافاز  

تستی:  یک، کروموزوم  دام  میوز  در  باشه که  دو، کروماتیدهای حواستون  میوز  در  و  همتا  های 
 خواهری از هم جدا میشن! 

 است.    ۱ها مربوط به نحوۀ آرایش تترادها در مرحلۀ متافاز  ای( در گامت ج( گوناگونی اللی )دگره 

 [:  ۲م: گفتار دوازده  ۴]فصل ترکیب  
بستگی    ۱کند، به آرایش تتراد )چهارتایه(ها در میوز  ها را منتقل می یک از کروموزوماینکه هر گامت کدام
های مختلفی ممکن است در سطح میانی یاخته قرار بگیرند  با آرایش   ها، کروموزوم۱دارد. در متافاز میوز  
 انجامد.  های مختلف می که به ایجاد گامت 

 باشد.    2n = 8تواند جانوری و دارای عدد کروموزومی  ها و همچنین هشت کروموزوم از چهار نوع مختلف، یاخته میه به حضور سانتریول د( با توج

 های تقسیم میوز ویژگی  میانبر: 

و تشکیل تتراد، ممکن است قطعاتی بین کروماتیدهای غیرخواهری مبادله شوند. به این پدیده،   ۱های همتا در کنار هم در مرحلٔه پروفاز  هنگام قرارگیری کروموزوم •
 های نوترکیب شود. تواند باعث ایجاد گامت گویند و میاور می کراسینگ 

های مختلفی با آرایش   ها، کروموزوم۱بستگی دارد. در متافاز میوز    ۱کند، به آرایش تتراد )چهارتایه(ها در میوز  تقل می ها را من یک از کروموزوم اینکه هر گامت کدام  •
 انجامد. های مختلف میممکن است در سطح میانی یاخته قرار بگیرند که به ایجاد گامت 

 شود. شود و تولید گامت با تقسیم میتوز انجام می در گیاهان، تقسیم میوز باعث ایجاد گامت نمی •

 شود. ها انجام می در زنبور عسل نر، تقسیم میتوز برای تولید گامت  •
 

 ( ۱۱۰۶ـ  ۱۶)        ای از مراحل تقسیم میوز )کاستمان( طرح ساده نامه: شکل  

 شود. ها، تجزیۀ پوشش هسته و تشکیل دوک تقسیم مشاهده می شدن کروموزوم، فشرده ۱در پروفاز  ✓

 باشد.  می 8n=2دهندۀ یک یاختۀ جانوری است و عدد کروموزومی یاخته، شکل نشان  ✓

 انند. ـماتیدی باقی می ـا دو کروم ـه وند و کروموزومـشدا می ـهای همتا از هم ج ، کروموزوم۱در آنافاز  ✓

 وند. ـشدی می ـکروماتیا تکـهشوند و کروموزومهری از هم جدا می ، کروماتیدهای خوا۲اما در آنافاز 

 ها در تلوفازها فشرده هستند؛ زیرا، باز شدن کروموزوم، کروموزوم۱برخالف پروفاز  ۲در ابتدای پروفاز  ✓

 دهد. رخ نمی ۱

 انترومر دو رشتۀ ـر سـ، به ه۲ل است اما در متافاز ـ ر یک رشتۀ دوک متصـ، به هر سانتروم۱در متافاز  ✓

 شود. دوک متصل می 
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شناسی زیست  

 پذیر است؟ها امکانهای مختلف، کدام حالت ذکرشده در گزینهبا توجه به مراحل تقسیم طبیعی هسته در یاخته 

    شوند.تولید می 2nهای مغربی تتراپلوئید، هستۀ گامت( در مرحلۀ تلوفاز میتوز گل۱
 های دوک قرار دارند.  ها( روی رشتهدر موز، تتراد )چهارتایه ۱( در مرحلۀ تلوفاز میوز 2
 مجموعۀ کروموزومی در هسته وجود دارد.  ۶در گندم زراعی،  2( در مرحلۀ پروفاز میوز ۳
 شوند.  کروموزوم متصل می ۱۴های دوک به  ، رشته2nمغربی ( در مرحلۀ پروفاز میتوز گل۴

 ـ سخت ـ عبارت ـ ترکیبی ـ مفهومی(  ۱۱۰۶)  ۱ پاسخ: گزینه 

( هستند. دقت داشته باشید که در  2nزا دیپلوئید )(، اسپرم و یاختۀ تخم۴nدر گیاه گل مغربی تتراپلوئید )

از یک    4nدر شکل مقابل، مراحل تشکیل گیاه  شوند. ها از طریق تقسیم میتوز )نه میوز( تولید می گیاهان، گامت 

  نشون داده شده. 2nگیاه 

 [: ۳: گفتار دوازدهم ۴]فصل ترکیب  
 (.  nه هاپلوئید )کند ن( تولید می n2های دیپلوئید )(، گامت 28n=4مغربی تتراپلوئید )گل

 ها:بررسی سایر گزینه 

 ( است و توانایی تقسیم میوز را ندارد.  ۳nتریپلوئید )( موز گیاهی 2

 و...( باشد.   n6n, 4n, 2جانداری توانایی میوز دارد که دارای تعداد مجموعۀ کروموزومی زوج ) دام تستی: 
 

 [:  ۳یازدهم: گفتار  ۸]فصل ترکیب  
های نارسی تشکیل انجام شود، اما رویان قبل از تکمیل مراحل رشد و نمو از بین برود، دانهدر گیاهان، اگر لقاح  

گویند. موزهای بدون دانه  هایی، میؤه بدون دانه میای نازک دارند. به چنین میوه شوند که ریزند و پوسته می 
    از این نوع هستند.

مجموعۀ کروموزومی    ۳در این گیاه،    2روفاز تقسیم میوز  ( است. بنابراین، در پ۶n( گندم زراعی، هگزاپلوئید )۳

 شود.  در هسته دیده می

 [: ۳: گفتار دوازدهم ۴]فصل ترکیب  
از گونه پیدایش گیاهان چندالدی )پلی  میهنی است. زایی هم پلوئیدی(، مثالی 

می پلی  منجر  گیاهانی  تولید  به  اما  پلوئيدی  هستند  زایا  و  زیستا  شود که 
زاده توانند دنمی نیایی خود،  افراد گونٔه  با  نتیجٔه آمیزش  زایا ر  های زیستا و 

پلوئیدی بر  روند. گیاهان پلی ای جدید به شمار می پدید آورند و بنابراین، گونه 
ها در میوز به تشکیل  شوند. جدا نشدن کروموزوماثر خطای میوزی ایجاد می 

ها با اگر این گامت شود و  هایی با عدد کروموزومی غیرطبیعی منجر می گامت 
 گامت طبیعی لقاح کنند، تخم طبیعی تشکیل نخواهد شد.  

است و بنابراین، در    2n=۱۴( گل مغربی دیپلوئید دارای عدد کروموزومی  ۴

شوند. اما  کروموزوم متصل می  ۱۴های دوک به  تقسیم میتوز این گیاه، رشته

رشته  اتصال  که  باشید  داشته  کروموزوم دقت  به  دوک  مرحلۀ    ها،های  در 

 شود نه پروفاز.  پرومتافاز میتوز انجام می

 های اصلی میوز و میتوز، وجود مرحلۀ پرومتافاز در میتوز است. در میوز، مرحلۀ پرومتافاز وجود ندارد! از تفاوت  دام تستی: 

 
 ؟ کندنمیطور صحیحی تکمیل چند مورد، عبارت زیر را به 

 که ..................«  نیستنوع کروموزوم وجود دارد. اگر این یاخته، تقسیم .................. انجام دهد، ممکن  2۴دار یک انسان، »در نوعی یاختۀ هسته

 کروماتیدی دیده شود.های تکمیتوز ـ در بخشی از مراحل تقسیم هسته، حداکثر فشردگی در کروموزوم (الف

 وجود آیند.هایی با عدد کروموزومی متفاوت با یاختۀ اولیه به ختهمیتوز ـ پس از تقسیم سیتوپالسم، یا (ب

  در کاریوتیپ فرد، از طول کنار یکدیگر قرار گیرند. غیرجنسی هایِترین کروموزوممیوز ـ کوچک (ج

 های دارای تعداد کروموزوم برابر، ژنوم متفاوت داشته باشند.میوز ـ در طول مراحل تقسیم، یاخته (د

۱ )۱ 2 )2 ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ـ سخت ـ چندموردی ـ قید ـ ترکیبی ـ مفهومی(  ۱۱۰۶)  ۴پاسخ: گزینه  

 ( وجود دارد.  Yو   Xکروموزوم   2نوع کروموزوم غیرجنسی و   22ل نوع کروموزوم )شام  2۴های پیکری مردان، هر چهار مورد این سؤال، نادرست است. در یاخته

 عدد!(  24نوع )نه   24حواستون باشه که گفته  دام تستی: 
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شناسی زیست  

 بررسی همۀ موارد:  

رسند. پس از آن، در مرحلۀ آنافاز نیز حداکثر فشردگی  کنند و در مرحلۀ متافاز، به حداکثر فشردگی میشدن میها شروع به فشردهالف( در مرحلۀ پروفاز تقسیم میتوز، کروموزوم

 شوند.  کروماتیدی میها تکومشود. در مرحلۀ آنافاز میتوز، کروماتیدهای خواهری از یکدیگر جدا شده و کروموزمی حفظها در کروموزوم

 متافاز+ آنافاز+ ابتدای تلوفاز  شود =ها مشاهده می مراحلی از میتوز که حداکثر فشردگی کروموزوم تعبیر: 

 هایی با عدد کروموزومی متفاوت در نتیجۀ تقسیم میتوز ایجاد شوند.  ها رخ دهد، ممکن است یاختهب( در صورتی که خطایی در جدا شدن کروموزوم

 دهند.گیرند و تترادها را تشکیل میهای همتا از طول در کنار یکدیگر قرار میج( در مرحلۀ پروفاز میوز یک، کروموزوم

   21های شمارۀ کروموزوم  =ترین کروموزوم کوچک تعبیر:   

و دیگری    Xها دارای کروموزوم  از نظر ژنوم با یکدیگر متفاوت هستند؛ زیرا، یکی از آن  ۱، دو یاختۀ حاصل از میوز  ۱در تقسیم میوز    Yو    Xهای  د( پس از جدا شدن کروموزوم

 است.   Yدارای کروموزوم  

 باشد. وقتی که به طور کلی از میوز حرف میزنیم، منظور هم میوز یک و هم میوز دو می دام تستی: 
 

 (۱۱۰۶ـ  ۱۴)        ای از تقسیم میوز )کاستمان(ساده طرح نامه: شکل  

 وجود دارد.   ۱اینترفاز فقط قبل از تقسیم میوز  ✓

 وند.ـشمی اعفـکنند و مضها همانندسازی می ، کروموزوم۱در اینترفاز قبل از تقسیم میوز  ✓

 مانند. شوند و دو کروماتیدی باقی میهای همتا از هم جدا می ، کروموزوم۱در تقسیم میوز  ✓

 ا ــهوند و کروموزومــشدا میــم جـری از هــای خواهــ، کروماتیده۲م میوز ــدر تقسی ✓

 د. نشوکروماتیدی می تک 

 شوند. ، چهار یاخته از دو نوع مختلف ایجاد می ۲در پایان تقسیم میوز  ✓

 
 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  

توان  های حاصل از تقسیم، میهای دوک تخریب شوند، در هستۀ .................. یاختهبنیادی میلوئیدی، اگر .................. رشته »هنگام تقسیم یک یاختۀ 

 .................. را مشاهده کرد.«

 کروماتیدی  های تک( همۀ ـ هر یک از ـ کروموزوم2  کروماتید  ۴۶( بعضی از ـ همۀ ـ ۱
 ها  ( بعضی از ـ گروهی از ـ تعداد غیرطبیعی کروموزومDNA ۴مولکول  ۹2( همۀ ـ بعضی ـ ۳

 ـ متوسط ـ قید ـ عبارت ـ مفهومی(  ۱۱۰۶)    ۳پاسخ: گزینه  

تن خواهد بود.  تن خواهد داشت و یاختۀ دیگر فاقد فام ها بدون اینکه از هم جدا شوند به یک یاخته بروند، آن یاخته دو برابر فام تناگر در مرحلۀ آنافاز همۀ فام 

 (. ۳و درستی گزینۀ    2)نادرستی گزینۀ    خواهد داشت( خواهد بود و یاختۀ دیگر، هیچ مولکول دِنایی نDNAمولکول دِنا )  ۹2در نتیجه، هستۀ یک یاخته دارای  

 حواستون به صورت سؤال باشه! یاختۀ بینادی میلوئیدی، توانایی انجام تقسیم میتوز دارد!  دام تستی: 

 ها:بررسی سایر گزینه 

های حاصل، کاهش یا افزایش  شوند. بنابراین، در یاخته های دوک تخریب شوند، یک یا چند کروموزوم در مرحلۀ آنافاز از هم جدا نمی ( اگر بعضی از رشته ۴و    ۱

کروموزوم    ۴۷)  2۱حاصل از تقسیم دارای دو کروموزوم  های  رخ دهد، یکی از یاخته  2۱شود. مثالً، اگر جدا نشدن کروموزوم  یک یا چند کروموزوم مشاهده می 

 (. ۴و    ۱)نادرستی گزینۀ    خواهد داشتکروموزوم    ۴۵کروماتیدی( خواهد بود و یاختۀ دیگر  تک

 ماز   ۱۱آزمون مرحلٔه  نامه: تست 
 میل عبارت زیر مناسب است؟ شوند، کدام گزینه، برای تکهای غیرطبیعی می با توجه به انواع خطاهای میوزی که منجر به ایجاد گامت 

 های ..................« گامت   هٔ ها در تقسیم .................. میوز رخ دهد، هم»هنگام تولید گامت در یک جاندار، اگر جدا نشدن کروموزوم
 ند.  هست یعیرطبیها غاز نظر تعداد کروموزوم دشده،ی( اول ـ تول۲   تر دارند. کروموزوم کم  ،یعیرطبی( دوم ـ غ۱

 .شوندی م یع یرطبیتخم غ جادی کننده، باعث القاح  یعیرطب ی( دوم ـ غ۴ . کنندی م  جادی ا دی پلوئی تخم پل زش،یکننده در آم ( اول ـ شرکت ۳
 
 

  ی عیتعداد طب  یگامت   چیتر دارند و هکروموزوم کم  گر ی د  یمیو ن  شتر یها کروموزوم باز گامت   یمیرخ دهد، ن  وز یاول م  میها در تقساگر جدا نشدن کروموزوم   : پاسخ
  ی عیرطبیها، غاز کروموزوم   گر ی د  یم ینهستند و    یعیها طباز کروموزوم  یمیرخ دهد، ن  وز ی دوم م   میها در تقس(. اگر جدا نشدن کروموزوم ۲  هٔ نی گز  یکروموزوم ندارد )درست 

اول   میها در تقس(. اگر جدا نشدن کروموزوم ۱  هٔ ن یگز   یتر دارد )نادرست گامت، کروموزوم کم  کیو    شتر یگامت کروموزوم ب  کی  ،یع یرطبیغ  یهاگامت   نیخواهند بود. از ب
بلکه باعث   شود؛ی نم  پلوئيدی تخم پل  لیها در لقاح منجر به تشک گامت   نیا  کردنتر هستند. شرکت  کروموزوم کم   یدارا  یعیرطبیغ  یهااز گامت   یمیرخ دهد، ن  وز یم

 ـ متوسط ـ قید ـ عبارت ـ مفهومی ـ نکات شکل(  ۱۲۰۴)  ۲پاسخ: گزینه  
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شناسی زیست  

  با عدد  یی هارخ دهد، گامت   وز یدوم م  میها در تقس(. اگر جدا نشدن کروموزوم۳  هٔ نیگز  یباشد )نادرست   یعی تر از حد طبتخم کم  هٔ اختیها در  تعداد کروموزوم  شودی م
  ی عیرطبیگامت غ  کیبا    یعیرطبیغ  ی هانخواهد شد. اگر گامت   لی تشک  یعیلقاح کنند، تخم طب   یعیها با گامت طبگامت   نیا  اگر و    شوندی م  دیتول  یعیرطبیغ  یکروموزوم

داره.  ۲۱  وزوملقاح انجام بده که دو تا کروم یبا گامت  نینداره و ا ۲۱که کروموزوم  م یدار  یگامت هی  نیمثاًل فرض کنشود.  لی تشک ی عیلقاح انجام دهند، ممکن است تخم طب  گر ید
 (. ۴ هٔ ن یگز  ی)نادرست  داره ۲۱تا کروموزوم   ۲هست و  یعی تخم طب اختۀیکه  نهیا  جشینت

 

 شت. اگر دو کروماتید خواهری یک کروموزوم در آنافاز میتوز جدا نشوند، یک یاخته یک کروموزوم بیشتر و یک یاخته یک کروموزوم کمتر خواهد دا دام تستی: 

 . صورت گیردتواند هم در اثر خطا در میتوز و هم در اثر خطا در میوز می n2=  6از یک یاختۀ  n4= 12ایجاد یاختۀ  دام تستی: 

 و یک یاختۀ فاقد کروموزوم به طور همزمان ایجاد شود.   n2=  6تواند یک یاختۀ می  n2=  6در پی خطا در تقسیم میوز از یک یاختۀ  دام تستی: 

 کند.  ها اختالل ایجاد میکند. به این صورت که در روند جدا شدن کروموزومزایی اختالل ایجاد میزایی و اسپرمالکل در فرایندهای تخمک دام تستی: 

خواهری از دو های غیربین کروماتید  DNA( امکان تبادل قطعاتی از 1ها در میانه یاخته )یعنی پروفازگیری تتراددر تقسیم میوز در مرحله قبل از قرار دام تستی: 
شود نه  های درون یک تتراد، قطعاتی مبادله میکروموزوماور بین  در کراسینگ  !حواستون باشهاور است.  کروموزوم همتا وجود دارد که این فرایند همان کراسینگ

                                                                                                                                                              های تترادهای مختلف!بین کروموزوم 

 های مختلفی آرایش پیدا کنند و در میانه یاخته مرتب شوند          توانند به حالت ها می تتراد 1افازدر مت دام تستی: 

 
 چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  

 طور حتم ..................« یاختۀ .................. زن مبتال به سندروم داون، به هر »در

  وجود داشته است. 2۱، دو کروموزوم شمارۀ 2۱تن( شمارۀ جای یک کروموزوم )فامجنسی ایجادکنندۀ ـ به -الف

 تن(ها وجود دارد.  تنی( در تعداد کروموزوم )فامـ نوعی ناهنجاری کروموزومی )فام ایجادکنندۀ تخمِ -ب

 از هم جدا شوند.  توانندنمی ۱در مرحلۀ آنافاز  2۱تن(های  )فام  جنسیِ ـ کروموزوم -ج

 اند. ( قرار گرفتهDNAمولکول دِنا )  ۴۷پیکریِ ـ اطالعات وراثتی هسته در  -د

۱ )۱ 2 )2 ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ـ متوسط ـ چندموردی ـ قید ـ ترکیبی ـ مفهومی(  ۱۱۰۶)  ۱پاسخ: گزینه  

 هاست.  وجود دارد که نوعی ناهنجاری در تعداد کروموزوم   2۱وموزوم  فقط مورد )ب(، صحیح است. در یاختۀ تخم ایجادکنندۀ فرد مبتال به نشانگان داون، سه کر

  یه توضیح هم در مورد صورت سؤال بدیم: 
مات عجیب غریب، ترجیح  درسته که لفظ "سندروم" از کتاب شما حذف شده و به جای اون از "نشانگان" استفاده میشه، ولی با توجه به سابقۀ کنکور در استفاده از کل

 برای یک بار هم که شده از این کلمه استفاده کنیم تا شما باهاش آشنا بشید! دادیم که 

 بررسی سایر موارد: 

بوده    2۱، دارای دو کروموزوم  2۱جای یک کروموزوم شمارۀ  های جنسی ایجادکنندۀ فرد، بهالف( علت بروز نشانگان داون این است که یکی از )نه همۀ( یاخته

 است.  

های جنسی برای ایجاد فرد مبتال به های جنسی ایجاد کنندۀ فرد مبتال به نشانگان داون، غیرطبیعی است. حاالت مختلف یاخته یاخته دام تستی: فقط یکی از  
 نشانگان داون:  

 اسپرم طبیعی + تخمک غیرطبیعی :۱حالت 
 اسپرم غیرطبیعی + تخمک طبیعی  :۲حالت 

 مربوط به تقسیم میوز یاختۀ سازندۀ گامت در والدین است نه در خود فرد.    2۱های  ج( جدا نشدن کروموزوم 

   های قرمز بالغ هسته ندارند.های پیکری فاقد هسته هستند؛ مثالً گویچهد( بعضی از یاخته

 نشانگان داون  میانبر: 

 گویند.  می های یک بیماری یا یک حالت، نشانگان ای از نشانه به آمیزه  •

 کروموزوم دارند.    ۴۷های پیکری خود  افراد مبتال به نشانگان داون، در یاخته  •

 اضافی( است.   ۲۱)یک کروموزوم  ۲۱کروموزوم   ۳های پیکری افراد مبتال به نشانگان داون، دارای  یاخته  •

 بوده است.  ۲۱دارای دو کروموزوم  های جنسی ایجادکنندۀ فرد )یا اسپرم یا تخمک(،یکی از یاخته علت بروز نشانگان داون:  •

 شود. های جنسی وی بیشتر می افزایش سن مادر زیرا احتمال خطای میوزی در تشکیل یاخته  ترین عامل بروز نشانگان داون:مهم  •

 ها دخانیات، الکل، مجاورت با پرتوهای مضر و آلودگی عوامل محیطی مؤثر در اختالل در تقسیم میوز: •
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 طور حتم درست است؟تن(ها بهعبارت، دربارۀ تغییر در تعداد کروموزوم )فامکدام  

 است.  2یا    ۱تن(ها، مربوط به اشتباه در مرحلۀ آنافاز میوز ( با هم ماندن کروموزوم )فام۱
 توان از طریق تهیۀ کاریوتیپ تشخیص داد.تن(ها را می)فام ( ناهنجاری در تعداد کروموزوم2
 شود، از اهمیت بیشتری برخوردار است.ها نمیوعی تقسیم که باعث کاهش تعداد کروموزوم( اشتباه در ن ۳
 شود. برابر می 2در تخمک  2۱تن( سالگی، احتمال حضور دو کروموزوم )فام ۵۰سالگی به   ۴۰( با افزایش سن مادر از ۴

 ـ متوسط ـ عبارت ـ متن ـ نکات فعالیت(  ۱۱۰۶)  ۲پاسخ: گزینه  

تنی( منجر شود. یکی های کروموزومی )فام جهش ممکن است در مقیاس وسیعی رخ دهد تا جایی که به ناهنجاری

ها نامیده  هاست که ناهنجاری عددی در کروموزوم های کروموزومی، تغییر در تعداد کروموزوم از انواع ناهنجاری 

هایی آگاه شوند. مثالً مبتالیان به  ین ناهنجاری توانند از وجود چنشناسان با مشاهدۀ کاریوتیپ میشود. زیست می

 اضافی در کاریوتیپ خود دارند.    2۱بیماری نشانگان داون یک کروموزوم  

 ها:بررسی سایر گزینه 

ندرت ممکن است اشتباهاتی در روند تقسیم شود، ولی بهای با دقت زیادی انجام می( گرچه تقسیم یاخته۳و    ۱

هایی از این خطاها هستند. اشتباه در  ها، نمونه( شدن و با هم ماندن کروموزوم ئیدی پلورخ دهد. چندالدی )پلی 

های  (، ولی چون یاخته ۱تواند هم در تقسیم میتوز و هم در تقسیم میوز رخ دهد )نادرستی گزینۀ  تقسیم می

تری برخوردارند  حاصل از میوز )نوعی تقسیم کاهشی( در ایجاد نسل بعد دخالت مستقیم دارند، از اهمیت بیش

 (.  ۳)نادرستی گزینۀ  

دنیا آمدن  سالگی، احتمال به   ۵۰سالگی به    ۴۰( با توجه به نمودار فعالیت کتاب درسی، با افزایش سن مادر از  ۴

افزایش می  8درصد به    ۱اضافی( از    2۱فرزند مبتال به نشانگان داون )داشتن کروموزوم   برابر    8یابد و  درصد 

 شود.  می

 تکنیک:   
کنیم که اعداد مهم موجود در نمودار )یعنی سن که طراح کنکور بخواد از اعداد نمودار مقابل سؤال ریز طرح کنه، خیلی نامردی هست! ولی ما به شما پیشنهاد می این 
 سالگی( و درصد متولدین مبتال به نشانگان داون هر کدومش رو حفظ کنید. 50سالگی و  45سالگی،  40

 
 تگاه تولیدمثل در مردان صحیح است؟ چند مورد، دربارۀ دس 

 وخم درون کیسۀ بیضه هستند.  های پرپیچ )زامه(ساز، تنها لوله های اسپرملوله -الف

 ها به خارج از بدن، جزء وظایف این دستگاه است. ذخیرۀ اسپرم )زامه(ها برخالف انتقال آن -ب

 کنند.  ه(ساز، توانایی حرکت را کسب میهای اسپرم )زاماسپرم )زامه(ها، تنها پس از خروج از لوله -ج

 هاست.قرارگیری کیسۀ بیضه در خارج از محوطۀ شکمی، تنها سازوکار موجود برای حفظ دمای پایین در بیضه -د

۱ )۱ 2 )2 ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ـ متوسط ـ چندموردی ـ قید ـ متن ـ مفهومی( ۱۱۰۷)  ۱پاسخ: گزینه  

ای پیچیده و طویل به نام اپیدیدیم )برخاگ( منتقل ساز، آنها از بیضه خارج و به درون لوله های اسپرم فقط مورد )ج(، صحیح است. پس از تولید اسپرم در لوله 

 اد شود.  ساعت در آنجا بمانند تا توانایی حرکت در آنها ایج  ۱8ها ابتدا قادر به حرکت نیستند و باید حداقل  شوند. این اسپرم می

 ساز توانایی حرکت )استفاده از تاژک( را ندارند. های اسپرم کدام در لوله ولی هیچ  دارند ساز تاژک های اسپرم ها در لوله اسپرماتیدها و اسپرم نکته:  

 آورند.  دست میساز و درون اپیدیدیم توانایی حرکت را به اسپرم  هایلولهها فقط پس از خروج از اسپرم  نکته: 

 بررسی سایر موارد: 

پیچیدۀ دیگری نیز در کیسۀ بیضه   ۀساز، لولاسپرم   هایه بر لولساز وجود دارد. عالوه های اسپرم وخم به نام لوله های پر پیچها تعداد زیادی لوله الف( در بیضه

 اپیدیدیم.  نامبه وجود دارد؛  

 است.  ساز اسپرم )نه کیسۀ بیضه(، لولۀ  وخم درون بیضه تنها لولۀ پر پیچ نکته:  

 ـ اپیدیدیم،   ۲ساز، های اسپرمـ لوله ۱ وخم در کیسۀ بیضه[:های پر پیچ]انواع لوله نکته  

ـ انتقال  ۳ها،  د محیطی مناسب برای نگهداری از اسپرم ـ ایجا2ـ تولید اسپرم )زامه(،  ۱های دستگاه تولیدمثل وظایف متعددی دارند، از جمله:  ب( مجموعۀ اندام 

 ـ تولید هورمون جنسی مردانه )تستوسترون(. ۴ها به خارج از بدن و  اسپرم 

ها درون کیسۀ بیضه قرار دارند. محل طبیعی کیسۀ بیضه خارج و پایین محوطۀ شکمی است. قرارگیری کیسۀ بیضه خارج از محوطۀ شکمی باعث  د( بیضه

بر این، وجود  ها ضروری است. عالوه ها و تمایز صحیح اسپرمتر از دمای بدن قرار گیرد. این دما برای فعالیت بیضهای درون آن حدود سه درجه پایینشود دممی

 کند.  های کوچک در کیسۀ بیضه نیز به تنظیم این دما کمک میای از رگ شبکه 
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شناسی زیست  

های ای از رگ ـ وجود شبکه ۲ـ قرارگیری کیسۀ بیضه خارج از محوطۀ شکمی،  ۱بت به دمای بدن[:  نس  بیضه  ۀتر در کیس]سازوکارهای حفظ دمای پایین نکته   
 کوچک در کیسۀ بیضه.  

 

 [: ۱دهم: گفتار  ۳]فصل ترکیب  
پذیری    نزدیک است، بنابراین آسیب به سطح درونی بینی بسیار    کند. این شبکههایی با دیوارۀ نازک وجود دارد که هوا را گرم می ای وسیع از رگ در بینی، شبکه 

  .شودریزی می دچار خون تر از دیگر نقاط،بیشتری دارد و آسان 
 

 ایستایی بدن نقش دارند. های موجود در بینی، با افزایش دما، در هم بیضه با پایین آوردن دما و مویرگ  کیسۀهای موجود در  مویرگ نکته:  
 

 [:  ۳دهم: گفتار  ۴]فصل ترکیب  
سازد و به  های بدن را امکان پذیر می خون ارتباط شیمیایی بین یاخته   .ها و مواد دیگر است اکسید، هورمون از کارهای خون، انتقال مواد غذایی، اکسیژن، کربن دی 

ریزی،  اساسی دارد و در هنگام خون  در برابر عوامل خارجی نقش  کند. همچنین در ایمنی و دفاعدما در نواحی مختلف بدن کمک می  تنظیم دمای بدن و یکسان کردن
 .کندبه کمک عواملی، از هدر رفتن خون جلوگیری می 

 

 دستگاه تولیدمثل در مردان میانبر:  

ها به خارج از بدن، ـ انتقال اسپرم ۳ها، اسپرمـ ایجاد محیطی مناسب برای نگهداری از ۲ـ تولید اسپرم )کار اصلی(، ۱های دستگاه تولیدمثل مردان: وظایف اندام •
 ـ تولید هورمون جنسی مردانه )تستوسترون( ۴

لوله ۳ـ درون کیسۀ بیضه )خارج و پایین محوطۀ شکمی(،  ۲ـ یک جفت غدد جنسی نر،  ۱  ها:های بیضه ویژگی • وخم به نام های پر پیچ ـ دارای تعداد زیادی 
 ساز )ترشح هورمون جنسی نر( های اسپرمهای بینابینی در بین لوله ـ قرارگیری یاخته ۵ز هنگام بلوغ تا پایان عمر، ـ تولید اسپرم ا۴ساز، های اسپرم لوله 

 تر از دمای بدن باشد. ها باید سه درجه پایین ها برای فعالیت و تمایز صحیح اسپرم دمای بیضه  •

 های کوچک در کیسۀ بیضه ای از رگ ـ وجود شبکه۲حوطۀ شکمی، ـ قرارگیری کیسۀ بیضه خارج از م ۱ها: سازوکارهای تنظیم دمای بیضه  •
 

 (۱۱۰۷ـ  ۰۱)         های دستگاه تولیدمثل در مرداندامنامه: شکل  

 وزیکول سمینال در پشت مثانه و باالتر از غدۀ پروستات قرار دارد.  ✓

 تر از غدۀ پروستات قرار دارد.  غدۀ پیازی میزراهی پایین  ✓

 شود. ز دریافت مواد ترشح شده توسط وزیکول سمینال، وارد غدۀ پروستات می بر بعد ا مجرای اسپرم  ✓

 رود.مثانه به سمت باالی آن می  جلویشود و سپس از فضای بر از انتهای اپیدیدیم آغاز می مجرای اسپرم  ✓

 

 
 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  

 ای که دارد این است که ..................« ..................، مشخصه)زامه(زایی در انسان، هر  »در فرایند اسپرم

 شود.  یاختک( همانند اسپرم )زامه( ـ در پی تقسیم یاختۀ قبلی خود ایجاد می( اسپرماتید )زام۱
 د. کنهای متفاوت از خود را تولید مییاختک( ـ فقط یاختهزا( همانند اسپرماتید )زام( اسپرماتوگونی )زامه2
 کند.تن(های همتا را از یکدیگر جدا می)فام زا( ـ کروموزومیاخته( برخالف اسپرماتوگونی )زامه( اسپرماتوسیت )زام۳

 تن(هایش، کروماتید )فامینک( دارد.یاختک( ـ دو برابر تعداد کروموزوم )فامیاخته( برخالف اسپرماتید )زام( اسپرماتوسیت )زام۴

 ـ سخت ـ مقایسه ـ قید ـ مفهومی(  ۱۱۰۷)  ۴پاسخ: گزینه  

دارای کروموزوماسپرماتوسیت و  دیپلوئید  اولیه،  اسپرماتوسیت  ثانویه هستند.  و  اولیه  اسپرماتوسیت  دارای  ها شامل  و  هاپلوئید  ثانویه،  اسپرماتوسیت  های دو کروماتیدی است. 

 کروماتیدی است.  های تکوموزومهای دو کروماتیدی است. اسپرماتید، هاپلوئید و دارای کرکروموزوم
 

 کروماتیدی دارند.های تکهای دو کروماتیدی دارند. اسپرماتید و اسپرم، کروموزوم، کروموزومثانویهاسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه و اسپرماتوسیت   نکته: 

 ماتید و اسپرم، هاپلوئید هستند.  هستند. اسپرماتوسیت ثانویه، اسپر  دیپلوئیداسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت اولیه،  نکته: 
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شناسی زیست  

 سازهای اسپرمهای دیوارۀ لوله انواع یاخته 

 اسپرم بالغ  اسپرماتید  اسپرماتوسیت ثانویه  اسپرماتوسیت اولیه  اسپرماتوگونی  نوع یاخته 

 اسپرماتید حاصل تمایز  اسپرماتوسیت ثانویه  اسپرماتوسیت اولیه  اسپرماتوگونی  اسپرماتوگونی  یاختۀ سازنده 

 ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۴۶ ۴۶ کروموزوم و سانترومر 

 کروماتیدی تک  کروماتیدی تک  دوکروماتیدی  دوکروماتیدی  دوکروماتیدی  ها نوع کروموزوم

 DNA 92 92 46 23 23کروماتید و  

 DNA 184 184 92 46 46رشتۀ 

 ؛ هاپلوئيد( n) ۱ ؛ هاپلوئيد( n) ۱ هاپلوئيد( ؛ n) ۱ ؛ دیپلوئيد( 2n) ۲ ؛ دیپلوئيد( 2n) ۲ مجموعۀ کروموزومی 

 )یک جفت(  2 )یک جفت(  2 )دو جفت(  4 )دو جفت(  4 )دو جفت(  4 تعداد سانتریول 

   IIمیوز  Iمیوز  میتوز  نوع تقسیم 

 یاختۀ حاصل از تقسیم 
  اسپرماتوسیت اولیه

 و اسپرماتوگونی 
  یابد تمایز می  اسپرماتید  اسپرماتوسیت ثانویه 

    تتراد  ۲۳  تشکیل تتراد 

    تاژک 

)البته در مراحل   
نهایی تمایز خود،  

 شود( دار می تاژک 
 

 ها:بررسی سایر گزینه 

ساز  های اسپرم کنند. در حین حرکت اسپرماتیدها به سمت وسط لوله یاختک( ایجاد می ، دو اسپرماتید )زام 2با انجام میوز    ثانویههای  ( هر کدام از اسپرماتوسیت ۱

 ها.  ها حاصل تمایز اسپرماتیدها هستند نه تقسیم آندهد تا به اسپرم تبدیل شوند. بنابراین، اسپرم تمایزی در آنها رخ می 

یاخته نکته    سازندۀ  اسپرم]تقسیم  لولۀ  دیوارۀ  در  موجود  اسپرماتوگونی،  ۱ساز[:  های  میتوز  تقسیم  اسپرماتوگونی:  میتوز ۲ـ  تقسیم  اولیه:  اسپرماتوسیت  ـ 
ـ اسپرم: حاصل تقسیم نیست ۵اسپرماتوسیت ثانویه،    ۲ـ اسپرماتید: تقسیم میوز  ۴  اسپرماتوسیت اولیه،  ۱ـ اسپرماتوسیت ثانویه: تقسیم میوز  ۳اسپرماتوگونی،  

 شود. و از تمایز اسپرماتید ایجاد می 

ها قرار  ها که نزدیک سطح خارجی لولهشود. این یاختهها اسپرماتوگونی گفته میای دارد که به این یاختههای زاینده ساز، یاختههای اسپرم ( دیوارۀ لوله 2

ماند که الیۀ زاینده حفظ  های حاصل از هر بار میتوز، یاختۀ اسپرماتوگونی است که در الیۀ زاینده میشوند. یکی از یاخته اند، ابتدا با میتوز تقسیم می رفتهگ

 د.  کندو یاخته به نام اسپرماتوسیت ثانویه تولید می  ۱شود. یاختۀ دیگر که اسپرماتوسیت اولیه نام دارد، با تقسیم میوز  

 اسپرماتوگونی، دو نوع یاخته است؛ یکی همان یاختۀ اسپرماتوگونی و دیگری یاختۀ اسپرماتوسیت اولیه.   هاییاخته حاصل تقسیم میتوز نکته:  

را  2دهد. اما اسپرماتوسیت ثانویه، تقسیم میوز را انجام می ۱دهد. اسپرماتوسیت اولیه تقسیم میوز رخ می ۱های همتا در آنافاز میوز ( جدا شدن کروموزوم ۳

دهد که در آنافاز آن،  میتوز انجام می های همتا. اسپرماتوگونی نیز تقسیم  شوند نه کروموزوم ، کروماتیدهای خواهری از یکدیگر جدا می 2دهد. در میوز  انجام می 

 شوند.  کروماتیدهای خواهری از یکدیگر جدا می

 جدا شدن کروموزوم و کروماتید تعبیر:  
 = میوز یک  های همتا از یکدیگر جدا شدن کروموزوم ـ۱
 میوز دو + میتوز  جدا شدن کروماتیدهای خواهری از یکدیگر =ـ ۲

 
 باشد؟ های بدن انسان است، کدام عبارت درست مییکی از دستگاه با توجه به شکل مقابل که بخشی از 

 تن(های دو کروماتیدی )دو فامینکی( دارد. )فام  «، کروموزوم۳« برخالف یاختۀ »۱( یاختۀ »۱
 ( را انجام دهد.   DNAتواند همانندسازی دِنا ) «، در مرحلۀ اینترفاز می2« همانند یاختۀ »۳( یاختۀ »2
 های دیگر متصل است.  شود و به یاختهخوار تغذیه میهایی بیگانه«، توسط یاخته۱انند یاختۀ »« هم۳( یاختۀ »۳
 باشد.  تنی( می«، حاصل نوعی تقسیم هستۀ یک یاخته است که بدون کاهش عدد کروموزومی )فام۴« برخالف یاختۀ »2( یاختۀ »۴

 

 مفهومی( دار ـ ـ متوسط ـ مقایسه ـ شکل  ۱۱۰۷)  ۳پاسخ: گزینه  

ـ اسپرماتوگونی  ۱اند از:  ترتیب عبارتشده در شکل، به های مشخص ساز است. یاخته های اسپرم دهندۀ مراحل تولید اسپرم )زامه( در دیوارۀ لوله شکل نشان 

 ـ اسپرماتید. ۴( ثانویه،  ۀیاختـ اسپرماتوسیت )زام ۳( اولیه،  ۀیاختـ اسپرماتوسیت )زام 2زا(،  )زامه 

 ها:ه بررسی همۀ گزین 

 های دو کروماتیدی دارند.  ( اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه و اسپرماتوسیت ثانویه، کروموزوم ۱
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شناسی زیست  

 [:  ۱: گفتار یازدهم ۶]فصل ترکیب  
است. همانندسازی ِدنا فرایندی است که طی آن از    انجام می شود که نتیجۀ همانندسازی  ای )جزئی از اینترفاز(چرخۀ یاخته   Sۀ  هسته، در مرحل دوبرابر شدن ِدنای

 .شودیک مولکول ِدنا، دو مولکول یکسان ایجاد می 
 

پلوئید بوده های ثانویه، هاباشد )دیپلوئید هستند(. اما اسپرماتوسیت اسپرماتوگونی همانند اسپرماتوسیت اولیه دارای دو مجموعۀ کروموزومی می  دام تستی: 
 و فقط یک مجموعۀ کروموزومی در هستۀ خود دارند. 

شود. در اسپرماتوسیت ثانویه، همانندسازی  ( در اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت اولیه انجام میDNAساز، همانندسازی دِنا )های دیوارۀ لولۀ اسپرم ( از بین یاخته2

 شود. دِنا انجام نمی

هایی که میوز های فاقد توانایی تقسیم )اسپرماتید + اسپرم( + یاخته یاخته زایی =  ای در فرایند اسپرمتوانایی همانندسازی دنای هسته های فاقد  یاخته تعبیر:   
 دهند )اسپرماتوسیت ثانویه( دو انجام می 

ها در همۀ مراحل  کنند. این یاختهها را هدایت می رم ساز هستند که با ترشحات خود تمایز اسپهای اسپرم هایی در دیوارۀ لوله های سرتولی، یاخته ( یاخته۳

یاختهاسپرم  تغذیۀ  و  پشتیبانی  بیگانه زایی،  نیز  و  باکتری های جنسی  و  خواری  ثانویه  اسپرماتوسیت  اولیه،  اسپرماتوسیت  اسپرماتوگونی،  دارند.  برعهده  را  ها 

 های دیگر متصل هستند.  اسپرماتیدها )تا قبل از تمایز(، به یاخته

 های سرتولی یاخته میانبر:  

 شوند. ساز قرار دارند ولی تقسیم نمی های اسپرمهای سرتولی در دیوارۀ لوله یاخته  •

 کند. ها را هدایت می های سرتولی با ترشحات خود تمایز اسپرم یاخته  •

 شود. انجام می  FSHهای سرتولی تحت تأثیر هورمون تحریک ترشح یاخته  •

 گذارند. زایی تأثیر می های موجود در مراحل مختلف اسپرم مام یاخته های سرتولی بر روی تیاخته  •

های ـ تغذیۀ یاخته ۳زایی،  های جنسی در مراحل مختلف اسپرم ـ پشتیبانی یاخته ۲ها از طریق ترشحات خود،  ـ هدایت تمایز اسپرم ۱های سرتولی:  وظایف یاخته  •
 هاتری خواری باکـ بیگانه ۴زایی، جنسی در مراحل مختلف اسپرم 

شود. اسپرماتوسیت اولیه،  و تقسیم میتوز، کاهش عدد کروموزومی مشاهده نمی   2دهد. اما در تقسیم میوز  ، کاهش عدد کروموزومی رخ می ۱( در تقسیم میوز  ۴

 است.    2حاصل تقسیم میتوز و اسپرماتید حاصل تقسیم میوز  

 (۱۱۰۷ ـ ۰۲)         )زامه(  اسپرمبیضه و مراحل تولید  نامه: شکل  

 ای مختلفی تقسیم ـهه به قسمت ـای درون بیضـفض ✓

 سازهای اسپرم ها، لوله شده است که در هر کدام از آن  

 وخم( وجود دارند.  های پر پیچ )لوله  

 پیوندند و به بخش ساز به یکدیگر می های اسپرم لوله  ✓

 ا را ـهد و اسپرم ـشونل می ـم متصـی اپیدیدیـابتدای

 کنند. ترتیب وارد اپیدیدیم می بدین 

 ای ــهـ لوله ۱ وخم در کیسۀ بیضه:های پر پیچلوله  ✓

 ـ اپیدیدیم، ۲ساز، اسپرم 

ـ اسپرماتید، ۴ـ اسپرماتوسیت ثانویه،  ۳ـ اسپرماتوسیت اولیه، ۲ـ اسپرماتوگونی،  ۱  ساز از خارج به سمت وسط لوله:های اسپرمها در دیوارۀ لوله ترتیب یاخته ✓

 سپرمـ ا۵

 های دیگر متصل هستند.  های ثانویه و اسپرماتیدها )تا قبل از تمایز( به یاخته های اولیه، اسپرماتوسیت ها، اسپرماتوسیت اسپرماتوگونی  ✓

 تر هستند.  زایی بزرگ های جنسی در مراحل اسپرم های سرتولی نسبت به یاخته یاخته  ✓

 کنند.  شوند و حالت کشیده پیدا می کنند، دارای تاژک می تری پیدا می ساز، هستۀ فشرده های اسپرم اسپرماتیدها بعد از تمایز در دیوارۀ لوله  ✓

 ها نسبت به اسپرماتیدها طول بیشتری دارد.  تاژک در اسپرم  ✓
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شناسی زیست  

 زایی، کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟با توجه به مراحل اسپرم 

 تن(، حداقل در بخشی از حیات خود ..................« )زامه(ساز یک مرد بالغ، هر یاختۀ دارای .................. کروموزوم )فام  های اسپرم»در دیوارۀ لوله

 ( یک کروماتید )فامینک( در هر ـ فاقد توانایی حرکت است.۱
 شود.( یک مجموعه ـ در سطح داخلی دیواره، دارای تاژک می2

 آورد.وجود میتن( جنسی یکسان به)فام با کروموزوم( دو مجموعه ـ دو یاخته ۳
 کند.( دو کروماتید )فامینک( در هر ـ به هر سانترومر دو رشتۀ دوک را متصل می۴

 ـ سخت ـ قید ـ ترکیبی ـ مفهومی(  ۱۱۰۷)  ۱پاسخ: گزینه  

 + اسپرم  اسپرماتیدساز = های اسپرمیاختۀ دارای یک کروماتید در هر کروموزوم در دیوارۀ لوله  

 اسپرماتوسیت ثانویه + اسپرماتید + اسپرم ساز = های اسپرمیاختۀ دارای یک مجموعه کروموزوم در دیوارۀ لوله  

 اسپرماتوگونی + اسپرماتوسیت اولیه  ساز = های اسپرمیاختۀ دارای دو مجموعه کروموزوم در دیوارۀ لوله  

 اسپرماتوگونی + اسپرماتوسیت اولیه + اسپرماتوسیت ثانویه ساز = های اسپرموله یاختۀ دارای دو کروماتید در هر کروموزوم در دیوارۀ ل 
 

 زایی نیست. های مراحل اسپرم دقت داشته باشید که یاختۀ سرتولی جزء یاخته  دام تستی: 

ها ابتدا  شوند. این اسپرم یدیم )برخاگ( منتقل می ای پیچیده و طویل به نام اپیدساز، آنها از بیضه خارج و به درون لوله های اسپرمپس از تولید اسپرم در لوله 

 ساعت در آنجا بمانند تا توانایی حرکت در آنها ایجاد شود.    ۱8قادر به حرکت نیستند و باید حداقل  

 آورند.  دست میبه ساعت پس از ورود به اپیدیدیم، توانایی حرکت را  ۱۸ حداقلها نیز گاه توانایی حرکت را ندارند. اسپرم هیچ  اسپرماتیدهانکته:  

 ها: بررسی سایر  گزینه 

ها از هم جدا  این صورت که یاختهدهد تا به اسپرم تبدیل شوند. به ها رخ میساز تمایزی در آنهای اسپرم ( در حین حرکت اسپرماتیدها به سمت وسط لوله 2

 شوند. این گزینه دربارۀ اسپرماتوسیت ثانویه و اسپرم صحیح نیست.  دار میو تاژک 

 شوند!دار می اینکه تاژک  ها دارای تاژک هستند، نهاسپرم  دام تستی: 

هستند. اسپرماتوسیت اولیه    Yو    Xآورد که هر دو دارای کروموزوم جنسی  وجود می( اسپرماتوگونی با تقسیم میتوز، اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت اولیه را به۳

و دیگری    Xهای ثانویه دارای کروموزوم جنسی   شوند. یکی از اسپرماتوسیت دهد که در نتیجۀ آن دو اسپرماتوسیت ثانویه ایجاد میرا انجام می  ۱تقسیم میوز  

 است.    Yدارای کروموزوم  

، به هر سانترومر یک رشتۀ دوک اتصال دارد. اسپرماتوگونی،  ۱د اما در تقسیم میوز  شو، به هر سانترومر دو رشتۀ دوک متصل می 2( در تقسیم میتوز و میوز  ۴

 دهد.  را انجام می   ۱دهد اما اسپرماتوسیت اولیه، تقسیم میوز  را انجام می   2تقسیم میتوز و اسپرماتوسیت ثانویه، تقسیم میوز  

بالغ هستند که برای حرکت دادن دم خود از انرژی حاصل از فروکتوز استفاده   یک فرد سالم وهای بالغ تنها یاخته هاپلوئید موجود در مایع منی  اسپرم  دام تستی: 
 کنند.     می

 ای پر از آنزیم هضم کننده الیه داخلی اطراف اووسیت ثانویه( وجود دارد.                        در سر اسپرم هسته، مقداری سیتوپالسم و آکروزوم )کیسه  دام تستی: 

 های تجزیه کننده الیه داخلی اووسیت ثانویه و آنزیم های موثر در فرایند قندکافت وجود دارند.   در سر اسپرم آنزیم :دام تستی 

 تواند اسپرماتید یا اسپرم باشد.     ساز، مییاخته تاژکدار موجود در جدار لوله اسپرم دام تستی: 

 هستند.    Xهای قطبی دارای کروموزوم هستند ولی همۀ گویچه Xقد کروموزوم نیمی از اسپرماتیدهای طبیعی در بدن یک فرد فا دام تستی: 
    

 1398داخل نامه: تست 
 زایی( در یک فرد بالغ، کدام عبارت درست است؟زایی )اسپرمطور معمول، با توجه به محل تشکیل زامه )اسپرم(ها و مراحل زامه به 
 زا )اسپرماتوگونی( به یکدیگر متصل هستند.  های زامه های اسپرماتوسیت ثانویه همانند یاخته ( یاخته ۱
 ای دارند.  فشرده  ۀزا )اسپرماتوگونی( هستهای زامه یاختک )اسپرماتید( همانند یاخته های زام  ( یاخته ۲
 شدن را دارند. جا(، ابتدا توانایی حرکت و جابههای زام یاختک )اسپرماتیدهای زامه )اسپرم( برخالف یاخته ( یاخته ۳
 کروماتیدی دارند.  تن )کروموزوم(های تک های اسپرماتوسیت ثانویه برخالف زام یاخته )اسپرماتوسیت( اولیه، فام( یاخته ۴
 

 
 ۀ ها دارای هست(. اسپرم ۱  ۀها، به یکدیگر متصل هستند )درستی گزین های ثانویه و اسپرماتوگونی همانطور که در شکل کتاب درسی مشخص است، اسپرماتوسیت 

ساعت ماندن در اپیدیدیم، توانایی حرکت را   ۱۸  حداقل آیند فاقد توانایی حرکت هستند و بعد از وجود می ها در ابتدا که به (. اسپرم۲  ۀه هستند )نادرستی گزین فشرد
 (.  ۴  ۀیدی دارند )نادرستی گزینهای دو کروماتهای اولیه، کروموزومهای ثانویه همانند اسپرماتوسیت (. اسپرماتوسیت ۳ ۀآورند )نادرستی گزیندست میبه 

 
 

 

 ـ سخت ـ مقایسه ـ مفهومی ـ نکات شکل(  ۱۱۰۷)   ۱پاسخ: گزینه  
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شناسی زیست  

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  

 ساز(، ..................« ساز )زامههای اسپرمطور معمول، در مراحل تولید اسپرم )زامه( در یک مرد بالغ، هر یاختۀ .................. موجود در لوله»به

 دهد. تنی( ـ تقسیم میوز )کاستمان( را انجام می( دارای دو مجموعۀ کروموزومی )فام۱
 های مشابه خود متصل است.   کروماتیدی ـ به یاختهتن(های تک( دارای کروموزوم )فام2
 .  استتر زا(، به وسط لوله نزدیکالد( ـ نسبت به یاختۀ اسپرماتوگونی )زامه( هاپلوئید )تک۳
 دهد.   تن(های همتا را از طول در کنار هم قرار میـ کروموزوم )فام  تن(های مضاعف)فام  کروموزوم ( دارای ۴

 ـ متوسط ـ قید ـ مفهومی ـ نکات شکل(  ۱۱۰۷)  ۳پاسخ: گزینه  

 اسپرماتوگونی + اسپرماتوسیت اولیه ساز = های اسپرمیاختۀ دارای دو مجموعۀ کروموزومی در دیوارۀ لوله  

 اسپرماتید + اسپرم ساز = های اسپرمکروماتیدی در دیوارۀ لوله های تکی کروموزومیاختۀ دارا 

 اسپرماتوسیت ثانویه + اسپرماتید + اسپرم ساز = های اسپرمیاختۀ هاپلوئید در دیوارۀ لوله  

 اسپرماتوگونی + اسپرماتوسیت اولیه + اسپرماتوسیت ثانویه ساز = های اسپرمهای مضاعف در دیوارۀ لوله یاختۀ دارای کروموزوم 
 زایی نیست. های مراحل اسپرم دقت داشته باشید که یاختۀ سرتولی جزء یاخته 

ها  ها نسبت به اسپرماتوگونی ها، اسپرماتیدها و اسپرم شود. بنابراین، اسپرماتوسیت ام میساز از خارج به سمت وسط لوله انج ها در دیوارۀ لولۀ اسپرماتید تمایز اسپرم

 تر هستند.  ساز نزدیک به وسط لولۀ اسپرم 

 ها:بررسی سایر گزینه 

 دهد.  را انجام می   ۱دهد اما اسپرماتوسیت اولیه، تقسیم میوز  ( اسپرماتوگونی، تقسیم میتوز را انجام می ۱

 ها وجود ندارد.  دار از یکدیگر جدا هستند و اتصالی بین آنشوند. اسپرماتیدهای تاژک دار میها از هم جدا و تاژک یز اسپرماتیدها، این یاخته( هنگام تما2

ر اسپرماتوسیت اولیه  دهد. بنابراین، این واقعه فقط درخ می  ۱و تشکیل تتراد در مرحلۀ پروفاز میوز    از طول در کنار هم  های همتا( قرار گرفتن کروموزوم ۴

   شود.مشاهده می 

 1400داخل نامه: تست 
 با توجه به مراحل تولید زامه )اسپرم( در یک فرد بالغ، کدام عبارت صحیح است؟

 دهند.  تن )کروموزوم( مضاعف دارند، تقسیم کاستمان )میوز( انجام می هایی که فام یاخته  ۀ( هم۱
 اند.  وجود آمده تن )کروموزوم( غیرمضاعف دارند، توسط تقسیم کاستمان )میوز( به هایی که فام یاخته  ۀ( هم۲
 شوند.  ای تغذیه می های ویژههایی که دوالد )دیپلوئید( هستند، از هم جدا هستند و توسط یاخته یاخته  ۀ( هم۳
 های دیگر متصل هستند. اند و به یاخته ای غیرفشرده تن )کروموزوم( همتا دارند، حاوی هسته هایی که فامیاخته  ۀ( هم۴
 

 
باشند. اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت های همتا در اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت اولیه وجود دارند که دیپلوئید می شود. اما کروموزومفشرده در اسپرم دیده می   ۀهست

اتوسیت ثانویه، کروموزوم مضاعف دارند.  (. اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه و اسپرم۴  ۀو درستی گزین  ۳  ۀهای دیگر متصل هستند )نادرستی گزین اولیه به یاخته 
(. اسپرماتید و اسپرم، کروموزوم غیرمضاعف دارند. اسپرم حاصل تمایز اسپرماتید است )نادرستی ۱  ۀدهد )نادرستی گزیناسپرماتوگونی، تقسیم میتوز )نه میوز( انجام می 

 (. ۲ ۀگزین

 
 ؟ کندنمیطور صحیحی تکمیل چند مورد، عبارت زیر را به 

 تواند ..................« ای که ..................، می »در دستگاه تولیدمثل مردان، هر یاخته

   را تولید کند. ATP، تنه(های دار است و سه بخش متمایز دارد ـ با کمک میتوکندری )راکیزهتاژک -الف

 یابد.فامینکی( دارد ـ تمایز و تغییر شکل تن تککروماتیدی )فامتک تن( همتا است و کروموزومفاقد کروموزوم )فام -ب

 دهد. تن( مضاعف دارد ـ بخشی از تقسیم میوز )کاستمان( را انجام )زامه(ساز است و کروموزوم )فام در دیوارۀ لولۀ اسپرم -ج

 یاخته( باشد.کند ـ نوعی اسپرماتوسیت )زامفامینکی( میتککروماتیدی )تن(هایش را تک)فام )زامه(ساز است و کروموزوم در لولۀ اسپرم -د

۱ )۱ 2 )2 ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ـ سخت ـ چندموردی ـ مفهومی(  ۱۱۰۷)  ۳پاسخ: گزینه  

 اسپرم بالغ بخش متمایز در دستگاه تولیدمثل مردان =  دار دارای سه یاختۀ تاژک  

 اسپرماتید + اسپرم ی در دستگاه تولیدمثل مردان = کروماتیدهای تکهمتا و دارای کروموزوم یاختۀ فاقد کروموزوم 

 اسپرماتوگونی + اسپرماتوسیت اولیه + اسپرماتوسیت ثانویه ساز دستگاه تولیدمثل مردان = های اسپرمهای مضاعف در دیوارۀ لوله یاختۀ دارای کروموزوم 

 پرماتوگونی+ اسپرماتوسیت ثانویه  اسکند= هایش را تک کروماتیدی می ساز، کروموزومای که در لولۀ اسپرمیاخته  

هستند که دارای سه قسمت سر، تنه و دم هستند. در تنه یا قطعۀ میانی اسپرم، تعداد زیادی    یدارهای تاژک ها یاخته فقط مورد )الف(، صحیح است. اسپرم 

   دهد.رخ می  ATPمیتوکندری )راکیزۀ( وجود دارد. در میتوکندری، تولید  

 

 ـ سخت ـ قید ـ مفهومی ـ نکات شکل(   ۱۱۰۷)   ۴پاسخ: گزینه  
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شناسی زیست  

 های جنسی مردان یاخته تعبیر:  
 اسپرماتید در حال تمایز + اسپرم  دار موجود در دستگاه تولید مثل مردان =های تاژک یاختهـ ۱
 اسپرم  یاختۀ دارای سه بخش مجزا در دستگاه تولید مثل مردان =ـ ۲
 سر + تنه + دم  های یک اسپرم بالغ =بخش ـ ۳

 بررسی سایر موارد: 

 شود.  ب( تمایز و تغییر شکل مربوط به اسپرماتید است و در اسپرم مشاهده نمی

 کند.پرم را ایجاد می اسپرماتید با تمایز خود، اس  نکته: 

 زامه   دهد تا بهها رخ می ساز تمایزی در آن های زامه ها به سمت وسط لوله در حین حرکت زام یاختک  ]مراحل تمایز اسپرماتید برای تبدیل شدن به اسپرم[:نکته   
دهند. هستۀ آن فشرده شده در سیتوپالسم خود را از دست می  شوند؛ سپس مقدار زیادی از دار می ها از هم جدا و تاژک تبدیل شوند. به این صورت که یاخته 

 کند و یاخته حالت کشیده پیدا می  گیردسر زامه به صورت مجزا قرار می 

 دهد.  را انجام می   2دهد و اسپرماتوسیت ثانویه، میوز  را انجام می   ۱ج( اسپرماتوگونی توانایی تقسیم میوز را ندارد. اسپرماتوسیت اولیه، میوز  

شود و در  است. در اسپرماتوگونی، تقسیم میتوز انجام می  2ها ناشی از جدا شدن کروماتیدهای خواهری در میتوز یا میوز  شدن کروموزوم کروماتیدی تکد(  

 . بنابراین، این مورد دربارۀ اسپرماتوگونی نادرست است.  2اسپرماتوسیت ثانویه، تقسیم میوز  

 
   )زامه( در انسان، صحیح است؟ کدام عبارت، دربارۀ ساختار اسپرم 

 تن( بین هسته و میتوکندری )راکیزه( قرار دارد.( آکروزوم )تارَک2 ( بیشتر حجم سر اسپرم )زامه( توسط سیتوپالسم پر شده است.۱
 شود.  ( فقط در سر اسپرم )زامه( انجام میDNA( همانندسازی دِنا ) ۴ در جلوی هسته است. مانند،( نوعی کیسۀ غشایی پر از آنزیمِ کاله۳

 ـ آسان ـ عبارت ـ متن ـ نکات شکل(  ۱۱۰۷)  ۳پاسخ: گزینه  

تن( است )نادرستی  ای پر از آنزیم به آکروزوم )تارَک اسپرم )زامه(ها سه قسمت سر، تنه و دم دارند. سر دارای یک هستۀ بزرگ، مقداری سیتوپالسم و کیسه

(. در تنه یا قطعۀ میانی اسپرم تعداد زیادی راکیزه )میتوکندری(  ۳و درستی گزینۀ    2مانند و در جلوی هسته قرار دارد )نادرستی گزینۀ  آکروزوم کاله (.  ۱گزینۀ  

 (.  ۴شود )نادرستی گزینۀ  ( در قطعۀ میانی اسپرم در میتوکندری انجام میDNAوجود دارد. همانندسازی دِنا )

 تنه )همانندسازی دنای موجود در میتوکندری( ی در اسپرم =  محل همانندسازتعبیر:  
 

 شوند. شود که تقسیم می هایی مشاهده می ای در یاخته کنند؛ زیرا همانندسازی دنای هسته دناهای موجود در هستۀ اسپرم، همانندسازی نمی  دام تستی: 

 اسپرم و اسپرماتید فاقد توانایی تقسیم هستند.  دام تستی: 
 

 (۱۱۰۷ـ  ۰۳)         انسان اختار اسپرم )زامۀ(  سنامه: شکل  

 ـ دم )تاژک( ۳ـ تنه )قطعۀ میانی(، ۲ـ سر، ۱اسپرم دارای سه قسمت است:  ✓

 سر اسپرم شامل یک هستۀ بزرگ، آکروزوم )یک کیسۀ پر از آنزیم( و مقداری سیتوپالسم است.  ✓

 مانند دارد و در جلوی هسته قرار دارد.  آکروزوم، ساختاری کاله ✓

 . قطعۀ میانی اسپرم، شامل تعداد زیادی میتوکندری )راکیزه( است  ✓

 دم اسپرم از یک تاژک بلند ساخته شده است.  ✓

 ر(، ــــروزوم )در قسمت ســـ آک۱ا عقب: ـو تـــرم از جلـــای مختلف اسپــهترتیب قسمت  ✓

 ـ تاژک)در قسمت دم( ۴ـ میتوکندری)در قسمت تنه(، ۳ـ هسته)در قسمت سر(، ۲  
 

 مادۀ ژنتیکی اسپرم در بخش سر و تنۀ آن قرار دارد.   !حواستون باشه شوند.  ساز میاز بخش ُدم خود وارد فضای لولۀ اسپرمها اسپرم دام تستی: 

 شود.  الد ایجاد میهر اسپرماتوسیت، دو یاختۀ تکاز تقسیم  دام تستی: 

 فشرده شدن هسته و قرارگرفتن در  از دست دادن مقدار زیادی از سیتوپالسم شوند  دار میاسپرماتیدها به اسپرم: از هم جدا و تاژکروند تمایز  دام تستی: 
 کند.  یاخته حالت کشیده پیدا می سر اسپرم 

 های الیۀ زاینده(.  شود نه اسپرماتوگونی )یاختههای اسپرماتوسیت اولیه مشاهده میفامینک نوترکیب در یاختهایجاد  دام تستی: 
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شناسی زیست  

 ساز( تا زمان خروج از بدن، صحیح است؟ )زامهساز های اسپرم(ها پس از لوله)زامه کدام عبارت، دربارۀ مسیر حرکت اسپرم 

 گیرند.ها در مایعی قلیایی قرار میها، اسپرمکننده به مایع حامل اسپرمشدن ترشحات روان( قبل از اضافه۱
 شود.ای که بالفاصله در زیر مثانه قرار دارد، ترکیب نهایی مایع منی ساخته میها از غده( هنگام عبور اسپرم2
 روند.  بر به کنار و پشت مثانه میها در مایعی غنی از فروکتوز قرار گرفتند، مجراهای اسپرماینکه اسپرم( پس از  ۳
 رود.بر با عبور از پشت میزنای در سطحی باالتر از محل اتصال میزنای به مثانه، به سمت وزیکول سمینال می( مجرای اسپرم۴

 ـ مفهومی ـ نکات شکل( ـ سخت ـ عبارت ـ متن  ۱۱۰۷)   ۱پاسخ: گزینه  

کند. بعد از پروستات،  کردن مواد اسیدی موجود در مسیر عبور اسپرم به سمت گامت ماده، کمک میرنگ و قلیایی به خنثیغدۀ پروستات با ترشح مایعی شیری

 کنند.  می  ای را به مجرا اضافهکنندهها ترشحات قلیایی و روان شوند. این غدهیک جفت غده به نام پیازی میزراهی نیز به میزراه متصل می 

 ترکیب مایع منی تعبیر:  
 رنگ ترشحات قلیایی و شیری ترشحات پروستات = ـ۱
 کننده ترشحات قلیایی و روان  ترشحات غدد پیازی میزراهی = ـ۲
 پروستات + غدد پیازی میزراهی  غدۀ ها از بدن =مهر غدۀ ترشح کنندۀ مادۀ قلیایی در مسیر خروج اسپر ـ ۳

 

 های وزیکول سمینال در یک فرد سالم= دو عدد )یک جفت(  تعداد غده  دام تستی: 

 پروستات در یک فرد سالم= یک عدد  ۀتعداد غد دام تستی: 

 های پیازی میزراهی در یک فرد سالم= دو عدد )یک جفت( تعداد غده  دام تستی: 

 ها:بررسی سایر گزینه 

نوع غدۀ وزیکول سمینال، پروستات و غدد پیازی میزراهی   مجموع ترشحات سه شوند. بهمیزراه وارد می ها در زیر مثانه وارد غدۀ پروستات شده و به  م ( اسپر 2

شدن ترشحات غدد  شود. بنابراین، ترکیب نهایی مایع منی بعد از اضافهکنند، مایع منی گفته میها را از طریق میزراه به بیرون از بدن منتقل میکه اسپرم

 شود.  پیازی میزراهی ساخته می 

 های دستگاه تولیدمثل مردان غده تعبیر:  
 + غدد پیازی میزراهی  پروستات = دستگاه تولیدمثل مردان های قرارگرفته در زیر مثانه در غدهـ ۱
 پروستات  ای که بالفاصله در زیر مثانه قرار دارد =غدهـ ۲
   + غدد پیازی میزراهی + پروستات وزیکول سمینال کنند =هایی که ترکیب منی را مشخص می غدهـ ۳
 غدد وزیکول سمینال کنند=ها اضافه می هایی که مایعی غنی از فروکتوز را به اسپرمغده ـ ۴
 وزیکول سمینال  غدۀ قرار گرفته در پشت مثانه =ـ ۵

بر در حین عبور از کنار و پشت مثانه ترشحات غدۀ وزیکول  شود. هر کدم از مجراهای اسپرم بر خارج و وارد محوطۀ شکمی می ( از هر بیضه یک مجرای اسپرم ۳

 کنند. ها اضافه میکند. این غدد، مایعی غنی از فروکتوز را به اسپرم سمینال را دریافت می 

 کند.  کند و به سمت وزیکول سمینال حرکت میپشت( میزنای عبور می بر از جلوی )نه  ( مجرای اسپرم ۴

 های دستگاه تولیدمثل مردان اندام

 وظیفه  محل  تعداد  اندام

 تولید اسپرم + تولید هورمون تستوسترون در بخش پایینی کیسۀ بیضه  ۲ بیضه  اصلی 
ی 

مک
ک

 

 در بخش باالیی کیسۀ بیضه  ۲ دیدیم اپی 
ها + کسب توانایی  برای نگهداری از اسپرم ایجاد محیطی مناسب 

 هاحرکت توسط اسپرم
مجرای  

 بر اسپرم 
۲ 

شروع از کیسۀ بیضه و حرکت به 
 سمت مثانه 

دیدیم به سمت وزیکول انتقال اسپرم از اپی : نقش در انتقال اسپرم
  سمینال

وزیکول  
 سمینال

 پشت مثانه  ۲
انرژی الزم برای فعالیت  ترشح مایع غنی از فروکتوز برای تأمین 

 هااسپرم 

 زیر مثانه  ۱ پروستات 
رنگ و قلیایی برای خنثی کردن مواد اسیدی  ترشح مایعی شیری 

 موجود در مسیر عبور اسپرم به سمت گامت ماده 
غدۀ 

پیازی  
 میزراهی 

 به میزراه  کننده اضافه کردن ترشحات قلیایی و روان  زیر پروستات  ۲

 انتقال مایع منی )یا ادرار( به خارج از بدن  شودمثانه شروع می از  ۱ میزراه 
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شناسی زیست  

 ( ۱۱۰۷ـ  ۰۴)          مسیر عبور اسپرم )زامه( نامه: شکل  

 ها قرار دارد.  محل شروع اپیدیدیم باالتر از بیضه  ✓

 را ـد. این مجـکنود و به سمت باال حرکت میـشروع می ـبر از انتهای اپیدیدیم شمجرای اسپرم  ✓

 باالتر از محل اتصال میزنای به مثانه، از جلوی مثانه عبور کرده و به سطح پشتی مثانه 

 . کندرود و در اینجا، ترشحات وزیکول سمینال را دریافت می می 

 ازیـشوند و پس از پروستات، ترشحات غدد پیها پس از عبور از پروستات، وارد میزراه می اسپرم  ✓

  شود.ها اضافه می میزراهی نیز به آن 

 ـ اپیدیدیم، ۲ـ بیضه، ۱ها در دستگاه تولیدمثل مردان وجود دارد: هایی که دو عدد از آن قسمت ✓

 ـ غدۀ پیازی میزراهی ۵ـ وزیکول سمینال، ۴بر، ـ مجرای اسپرم ۳

 ـ میزراه ۲ـ غدۀ پروستات، ۱ها در دستگاه تولیدمثل مردان وجود دارد: هایی که یک عدد از آن قسمت ✓
 

اپیدیدیم خارج از خورده وجود دارد ولی  درون هر بیضه تعداد زیادی لولۀ پیچ  !حواستون باشهکیسۀ بیضه، یک اپیدیدیم وجود دارد.    یکدر    تستی:دام   
  بیضه است.

 ها در نوزاد متولد شده، خارج از حفرۀ شکمی قرار دارند.  بیضه دام تستی: 

 کنند. بر اضافه میر دارند و مایعی غنی از فروکتوز را به مجاری اسپرمغدد وزیکول سمینال در پشت مثانه قرا دام تستی: 

 
 ها، کدام عبارت درست است؟های دستگاه تولیدمثل در مردان توسط هورمونبا توجه به مطالب کتاب درسی دربارۀ تنظیم فعالیت  

 شود و بر فعالیت دستگاه تولیدمثل مردان مؤثر است، نوعی هورمون محرک غدد جنسی است.  ( هر هورمونی که از هیپوفیز پیشین ترشح می۱
   زایی دارد.شود، ترشحات مؤثر بر اسپرمهای محرک غدد جنسی تحریک میهای جنسی که توسط یکی از هورمون( هر یاختۀ درون غده2
 است.  LHهای سازندۀ شود، فاقد توانایی تأثیر مستقیم بر یاختهکلیه ترشح میکه توسط بخش قشری غدۀ فوق ( هر هورمون جنسی۳
  شود.های جنسی میشود، باعث تحریک رشد اندام( هر هورمونی که میزان ترشح آن با سازوکار بازخورد منفی تنظیم می۴

 ( ـ سخت ـ قید ـ ترکیبی ـ مفهومی ۱۱۰۷)  ۲پاسخ: گزینه  

کند تا هورمون تستوسترون را  های بینابینی را تحریک می، یاختهLHکند تا تمایز اسپرم را تسهیل کنند و  های سرتولی را تحریک مییاخته  FSHدر مردان،  

 شود.  زایی میترشح کنند. تستوسترون باعث تحریک اسپرم 

 باشند.  می نقش هورمونی  های سرتولی، داراییاخته  برخالفهای بینابینی ترشحات یاخته نکته:  

زایی، ها در همۀ مراحل زامه کنند. این یاخته ها را هدایت می ترشحات خود تمایز زامه   ساز وجود دارند باهای زامه که در دیوارۀ لوله   سرتولی  هاییاخته   نکته: 
 . ها را بر عهده دارندخواری باکتری های جنسی و نیز بیگانه یاخته ۀ پشتیبانی و تغذی 

 ها:بررسی سایر گزینه 

شوند که وجود آنها برای فعالیت دستگاه تولیدمثل در مرد نیز  ترشح می  LHو  FSH( از بخش پیشین غدۀ هیپوفیز، دو هورمون محرک غدد جنسی به نام ۱

 گاه تولیدمثل مردان نقش دارد.  شود، در تنظیم فرایندهای دستبر این، هورمون پروالکتین نیز که از هیپوفیز پیشین ترشح می ضروری است. عالوه 

 [: ۲یازدهم: گفتار  ۴ترکیب ]فصل  
شد که کار پروالکتین ها تصور میدارد. تا مدت می  تولید شیر وا  است. پس از تولد نوزاد، این هورمون، غدد شیری را به  هیپوفیز   هورمون دیگر بخش پیشین  پروالکتین 

مردان، این هورمون در تنظیم   ی بر نقش این هورمون در دستگاه ایمنی و حفظ تعادل آب به دست آمده است. در روزافزونی مبن تنها همین است. اما اکنون شواهد
 .فرایندهای دستگاه تولیدمثل نیز نقش دارد

 

 تحریک تولید شیر پس از تولد نوزاد  های اختصاصی پروالکتین در زنان =نقش  دام تستی: 

 تنظیم فرایندهای دستگاه تولیدمثل   پروالکتین در مردان =های اختصاصی  نقش  دام تستی: 

 نقش در دستگاه ایمنی و حفظ تعادل آب  های مشترک پروالکتین در زنان و مردان =نقش  دام تستی: 

ها در  این هورمون کند.  کلیه، هورمون جنسی زنانه )استروژن و پروژسترون( و مردانه )تستوسترون( را در هر دو جنس ترشح می ( بخش قشری غدۀ فوق ۳

 در هیپوفیز پیشین تأثیر بگذارند.    FSHو    LHکنندۀ  های ترشح توانند بر یاختهسازوکار بازخورد منفی می 

 شود.  نیز با بازخورد منفی تنظیم می  LHو   FSHبر تستوسترون، ترشح  شود اما عالوه های جنسی می( هورمون تستوسترون باعث تحریک رشد اندام ۴
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شناسی زیست  

 تکنیک تستی:  
شوند )مثاًل انسولین( را در نظر نگرفتیم؟ چون حواسمون به صورت سؤال بوده! صورت  های بدن که توسط بازخورد منفی تنظیم می چرا برای این گزینه، سایر هورمون 

   های بدن نداره!سؤال فقط در مورد دستگاه تولیدمثل مردان صحبت کرده و کاری به بقیۀ قسمت 
 

 (۱۱۰۷ـ  ۰۵)        فعالیت دستگاه تولیدمثل در مرد تنظیم نامه: شکل  

   ساز وجود دارند. های اسپرم های سرتولی نیز در دیوارۀ لوله زایی، یاخته های موجود در مراحل اسپرمبر یاخته عالوه  ✓

 شوند. ساز دیده می های اسپرمها در قسمت وسط لولهاسپرم  ✓

 کند.  از بخش پیشین هیپوفیز را تحریک می  LHو  FSHهورمون  هیپوتاالموس با ترشح هورمون آزادکننده، ترشح ✓

 تواند هم بر ترشح هورمون آزادکننده از هیپوتاالموس تأثیر بگذارد هم بر ترشح هورمون تستوسترون در سازوکار بازخورد منفی می ✓

FSH  وLH .از هیپوفیز پیشین    

 

اثر می در مردان در تسهیل تمایز اسپرم دخالت دارد. این هورمون بر یاخته  FSHهورمون    دام تستی:  گذارد و منجر به افزایش ترشحات این های سرتولی 
 شود. می FSHشود که در نهایت افزایش ترشحات یاختۀ سرتولی مانع از ترشح هورمون شود و این باعث بازخورد منفی میها مییاخته

های بینابینی اثر گذاشته و سبب ترشح تسوسترون از آنها شود و در مردان بر یاختهریز هیپوفیزپیشین ترشح میهای دروناز یاخته  LHهورمون    دام تستی: 
 شود. می LHمهار ترشح  شود که این هورمون با بازخورد منفی سبب می

 
 کدام عبارت، دربارۀ غدد جنسی ماده در یک فرد بالغ صحیح است؟ 

 شوند. ها تشکیل می(ها درون آنیاختۀ( اولیه، فولیکول )انبانککننده در اطراف اووسیت )مامهای تغذیه( در پی تولید یاخته۱
 های رحم است.  تر از سایر قسمترحم متصل هستند که باریک ( با کمک طنابی پیوندی و عضالنی به دیوارۀ خارجی بخشی از 2
 گیرد. دار قرار میمانند لولۀ مژکیاختۀ( ثانویه، در تماس با زوائد انگشتها، اووسیت )مامهای سطحی آن( پس از تخریب یاخته۳
 شوند.  ها تشکیل میلوغ، تترادها درون آندرپیچ هستند و پس از رسیدن به سن ب های پیچ( در محوطۀ شکمی قرار دارند و فاقد لوله۴

 ـ سخت ـ عبارت ـ متن ـ مفهومی(  ۱۱۰۷)  ۳پاسخ: گزینه  

د  ها، غدد جنسی ماده هستند که درون محوطۀ شکم قرار دارند و با کمکی طنابی پیوندی و عضالنی به دیوارۀ خارجی رحم متصل هستند. در فراین تخمدان 

و جسم قطبی اول  های فولیکولی )انبانکی( یاختۀ( ثانویه همراه با تعدادی از یاختهشوند و اووسیت )مامان تخریب میهای سطحی تخمدگذاری، یاختهتخمک

مانند انتهای لولۀ رحم در اطراف اووسیت ثانویه، آن را به درون لولۀ رحم هدایت  شوند. حرکت زوائد انگشتاز سطح تخمدان خارج و وارد محوطۀ شکمی می 

 دار است.  های رحم مخاطی و مژک شش داخل لولهکند. پومی

 ها:بررسی سایر گزینه 

کنند. به مجموعۀ  کننده احاطه می های تغذیهیاخته( اولیه وجود دارد. هر اووسیت را یاخته( درون هر تخمدان نوزاد دختر در حدود یک میلیون اووسیت )مام ۱

 شود.  داد فولیکول افزایش نخواهد یافت. بنابراین، در یک فرد بالغ فولیکول تشکیل نمی شود. پس از تولد، تعآنها فولیکول )انبانک( گفته می

 کنیم!همیشه حواستون به صورت سؤال باشه! اینجا داریم در مورد فرد بالغ صحبت می  تکنیک تستی: 

 ها به قسمت باالیی رحم متصل هستند. گویند. تخمدانتر شده و به آن گردن رحم می( بخش باالیی رحم پهن است. اما بخش پایین رحم، باریک 2

یوز )کاستمان(  زایی در دوران جنینی آغاز و پس از شروع مپیچ وجود ندارند. مراحل تخمک درهای پیچ( ساختار تخمدان با بیضه تفاوت دارد و درون آن لوله ۴

 شود.  شود. بنابراین، تشکیل تترادها در دوران جنینی انجام میمتوقف می   ۱در پروفاز  

 غدد جنسی زنان و مردان تعبیر:  
 بیضه  پیچ =در های پیچ غدۀ جنسی دارای لوله ـ ۱
 تخمدان  پیچ =در های پیچ غدۀ جنسی فاقد لوله ـ ۲
 پایان عمر  از بلوغ تا زمان تشکیل تتراد در مردان =ـ ۳
 در دوران جنینی  زمان تشکیل تتراد در زنان =ـ ۴

 

 چهارتایه چهار فامینکی،    شوند. به این ساختار گیرند و فشرده میهای همتا از طول در کنار هم قرار میتنفام،  1در مرحلۀ پروفاز  [:  ۳یازدهم: گفتار    ۶  فصل]ترکیب   
 .شوندمی   های دوک متصلاز ناحیٔه سانترومر به رشته  هاشود. چهارتایه گفته می   )تتراد(
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شناسی زیست  

 کدام عبارت، دربارۀ شکل مقابل درست است؟ 

 شود. «، وارد لولۀ فالوپ نمی2« برخالف یاختۀ »۱گذاری، یاختۀ »( در فرایند تخمک۱
 کند. «، هورمون جنسی ترشح می۱« برخالف بخش »۳( در یک دورۀ جنسی، بخش »2
 شود.  «، درون تخمدان مشاهده می2« همانند بخش »۳ولی )انبانکی(، بخش »( در مرحلۀ فولیک۳
 گیرد.«، تحت تأثیر نوعی هورمون محرک قرار می۳« همانند بخش »۱( در یک دورۀ جنسی، بخش »۴

 دار ـ مفهومی( ـ سخت ـ مقایسه ـ شکل  ۱۱۰۷)  ۴پاسخ: گزینه  

 ـ جسم زرد ۳ ه،یثانو ت یـ اووس۲ ،یکولیفول یهااخته یـ ۱ صورت سؤال: ر یتعب 

 دهندۀ تخمدان و تغییرات آن است.  شکل نشان

 ها:بررسی همۀ گزینه  

 شود.  فالوپ می ۀهای فولیکولی از سطح تخمدان خارج و وارد لول گذاری، اووسیت ثانویه همراه با تعدادی از یاخته( در فرایند تخمک۱

 . کنندیاخته در ادامۀ مسیر به تغذیه و محافظت از آن کمک می چسبیده به مام های انبانکییاخته نکته:  

شوند  ای فولیکول تکثیر و حجیم میهای یاختهدهد. الیههایی که از همه رشد بیشتری پیدا کرده است، چرخۀ تخمدانی را آغاز و ادامه می( در هر دورۀ جنسی یکی از فولیکول2

صورت  ماندۀ فولیکول در تخمدان بهگذاری، باقیکنند. بعد از تخمکولیکول را فراهم و از سوی دیگر هورمون استروژن را ترشح میو از یک سو شرایط رشد و نمو اووسیت درون ف

تروژن و پروژسترون  دهند و دو هورمون اسفعالیت ترشحی خود را افزایش می  LHهای جسم زرد با تأثیر هورمون  گویند. یاختهآید که به آن جسم زرد میای در میتودۀ یاخته

 کنند.  را ترشح می

 های جسم زرد کنندۀ فولیکول + یاخته های احاطه توسط یاخته  کنندۀ استروژن موجود در تخمدان =های ترشح یاخته تعبیر:  

 های جسم زرد یاخته  کنندۀ پروژسترون موجود در تخمدان =های ترشح یاخته تعبیر:  

گذاری رخ دهد، اووسیت ثانویه درون تخمدان و چسبیده به سطح آن درون فولیکول  ( در انتهای مرحلۀ فولیکولی )حدود روز چهاردهم دورۀ جنسی(، قبل از اینکه تخمک۳

 ولی، درون تخمدان وجود ندارد.  شود و در مرحلۀ فولیکزردی( تشکیل میگذاری و در مرحلۀ لوتئال )جسمشده وجود دارد. اما جسم زرد بعد از تخمکبالغ

بالغ  FSHکنند. در مرحلۀ فولیکولی،  های محرک غدد جنسی هستند که چرخۀ تخمدانی را تنظیم و هدایت می، هورمونLHو    FSHهای  ( هورمون۴ بزرگ و  شدن  سبب 

 شود.  ترشحی جسم زرد میبا تأثیر بر جسم زرد، باعث افزایش فعالیت  LHشود. در مرحلۀ لوتئال نیز هورمون فولیکول می

 کنند.های محرک غدد جنسی هستند که چرخۀ تخمدانی را تنظیم و هدایت می، هورمونLHو  FSHهای هورمون

 FSH LH های محرک غدد جنسی هورمون 

 زنان 
 هیپوفیز پیشین  محل ترشح 

 گذاری+ ایجاد جسم زرد عامل اصلی تخمک  هابزرگ و بالغ شدن فولیکول  اثر 

 مردان 
 هیپوفیز پیشین  محل ترشح 

 های بینابینی اثر بر یاخته  های سرتولی تنظیم فعالیت یاخته  اثر 

 
 باشد؟درست میطور حتم بهترین شاخص کارکرد صحیح دستگاه تولیدمثلی زن است، چند مورد، دربارۀ فرایندی که نظم آن مهم 

 شود. ها، بروز آن در فرد متوقف میدر پی از کار افتادن تخمدان -الف

 شود. صورت منظم انجام میدر یک فرد سالم، از ابتدای بلوغ جنسی به -ب

 ای در تخمدان است. رفتن تودۀ زرد رنگ یاختهزمان با شروع تحلیلآغاز آن هم -ج

   کند.های هاپلوئید را از بدن دفع نمیدر صورت برخورد اسپرم با اووسیت ثانویه، یاخته -د

۱ )۱ 2 )2 ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ـ سخت ـ چندموردی ـ مفهومی(  ۱۱۰۷)  ۱پاسخ: گزینه  

 قاعدگی یا عادت ماهانه  کارکرد صحیح دستگاه تولیدمثلی زن است =ترین شاخص  فرایندی که نظم آن مهم  

ترین شاخص  شود )نادرستی مورد ب(. نظم آن مهمکم منظم میشود و ابتدا نامنظم است، ولی کمقاعدگی یا عادت ماهانه با بلوغ جنسی آغاز میفقط مورد )الف(، صحیح است. 

نامند. علت یائسگی از کار  شود که این پدیده را یائسگی میسالگی عادت ماهانه متوقف می  ۵۰تا    ۴۵های سالم بین   در زنکارکرد صحیح دستگاه تولیدمثلی زن است. معموالً

 هاست )درستی مورد الف(. افتادن تخمدان

 بررسی سایر موارد: 

 دهد.  رخ می ج( شروع تحلیل جسم زرد، تقریباً از اواسط مرحلۀ لوتئال است اما قاعدگی در ابتدای دورۀ جنسی

 جسم زرد  ای موجود در تخمدان =تودۀ زرد رنگ یاخته تعبیر:  

شود که اسپرم به آن برخورد کند و فرایند لقاح آغاز شود. اگر اسپرم با اووسیت ثانویه برخورد نکند یا لقاح آغاز نشود، اووسیت  د( در صورتی تقسیم میوز اووسیت ثانویه کامل می

 شود.  ای از بدن دفع میدوره ریزیثانویه همراه با خون
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شناسی زیست  

 دهد. ممکن است اسپرم با اووسیت ثانویه برخورد کند، اما این برخورد منجر به آغاز لقاح نشود. در این حالت، قاعدگی رخ می دام تستی: 
 

 + اووسیت اولیه  اووگونی زایی =های دیپلوئید موجود در مسیر تخمکیاخته تعبیر:  

 + تخمک   + دومین جسم قطبی + اولین جسم قطبی اووسیت ثانویه زایی =هاپلوئید موجود در مسیر تخمکهای یاخته تعبیر:  

 
 کند؟ طور صحیحی کامل میکدام گزینه، عبارت زیر را دربارۀ دختری که به سن بلوغ رسیده است، به 

 ........« طور حتم .......... شود، بهای( که .................. می یاخته»اووسیتی )مام

 فامینکی( در هسته دارد. تن( دو کروماتیدی )دو )فام  ( درون تخمدان تولید ـ یک مجموعه کروموزوم۱
 شود.  آورد که پس از تقسیماتی، جایگزین میوجود میالد( را بهای هاپلوئید )تک( وارد لولۀ فالوپ ـ یاخته2
 کننده احاطه شده است. دیده ـ توسط تعدادی یاختۀ تغذیه( دو جفت سانتریول )میانک( در سیتوپالسم آن ۳
    تواند فرایند لقاح را آغاز نماید.کند که میای را تولید میهای دوک در آن مشاهده ـ یاختهشدن رشته( کوتاه۴

 ـ سخت ـ عبارت ـ مفهومی(  ۱۱۰۷)  ۳پاسخ: گزینه  

 اووسیت اولیه + اووسیت ثانویه  شود =اووسیتی که در تخمدان تولید می  

 اووسیت ثانویه  شود = اووسیتی که وارد لولۀ فالوپ می  

 اووسیت اولیه + اووسیت ثانویه  شود =اووسیتی که دو جفت سانتریول )میانک( در سیتوپالسم آن دیده می  

 یه اووسیت اولیه + اووسیت ثانو شود =های دوک در آن مشاهده می شدن رشته اووسیتی که کوتاه 

یکولی احاطه  هم اووسیت اولیه و هم اووسیت ثانویه، دو جفت سانتریول در اطراف هستۀ خود دارند. اووسیت اولیه، درون فولیکول توسط تعدادی یاختۀ فول

ه به آن وارد لولۀ فالوپ  های فولیکولی چسبیدگذاری، اووسیت ثانویه همراه با یاخته شده است که وظیفۀ تغذیۀ اووسیت را نیز برعهده دارند. پس از تخمک 

 کنند. ها در ادامۀ مسیر به تغذیه و محافظت از اووسیت ثانویه کمک میشود. این یاختهمی

 ها:بررسی سایر گزینه 

ود دارد.  شود. اووسیت اولیه، دیپلوئید است و دو مجموعه کروموزوم دو کروماتیدی در هستۀ خ ( اووسیت اولیه در دوران جنینی درون تخمدان تولید می۱

 شود ولی هاپلوئید است و یک مجموعه کروموزوم دو کروماتیدی دارد.  اووسیت ثانویه نیز در تخمدان تولید می

 شود = اووسیت اولیه اووسیتی که قبل از تولد و در تخمدان تولید می  دام تستی: 

 شود = اووسیت ثانویه اووسیتی که بعد از بلوغ و در تخمدان تولید می  دام تستی: 

 تواند تقسیم شود که لقاح انجام دهد.  شود. اووسیت ثانویه در صورتی میگذاری، اووسیت ثانویه وارد لولۀ فالوپ می ( بعد از تخمک2

تواند فرایند  آورد که میوجود میشود، اووسیت ثانویه را بهای که تقسیم میهای دوک مربوط به مرحلۀ آنافاز تقسیم است. اووسیت اولیه شدن رشته ( کوتاه۴

 اما حاصل تقسیم اووسیت ثانویه، تخمک است.   لقاح را آغاز کند.  

 با اسپرم است. اووسیت ثانویه )نه تخمک!(، شروع کنندۀ لقاح  دام تستی: 

، تقسیم میتوز را انجام FSHهای فولیکولی تحت تأثیر هورمون  شوند. یاختههای فولیکولی تغذیه میهای اووسیت اولیه و ثانویه توسط یاختهیاخته  دام تستی: 
 دهند. می

 شود.  اووسیت ثانویه درون انبانک ایجاد می دام تستی: 

شود! اووسیت ثانویه در صورت برخورد با اسپرم، تقسیم  ای هم تقسیم نمیهر اووسیت ثانویه   !حواستون باشهد!  شوهر اووسیت اولیه تقسیم نمی  دام تستی: 
 دهد.  ( انجام می2)میوز

 چرخۀ تخمدانی مربوط به یک انسان بالغ است.   !حواستون باشه  دام تستی: 

 افتد.  ها در دوران جنینی اتفاق میتشکیل انبانک دام تستی: 

 گیرد.  تقسیم اووگونی، ایجاد اووسیت اولیه و شروع تقسیم میوز آن، در دورۀ جنینی صورت می تستی:دام  

 دهد.  در اووسیت ثانویه مربوط به اوایل نیمۀ دوم دورۀ جنسی است و درون لولۀ فالوپ )نه تخمدان!( رخ می  2تکمیل میوز دام تستی: 

های یک پسر سالم،  اند ولی در بیضهمتوقف شده 1ها تعداد زیادی اووسیت اولیه وجود دارد که در پروفازتخمداندر بدن یک دختر بچۀ سالم درون  دام تستی: 
 شود.اسپرماتوسیت اولیه بعد از بلوغ ایجاد می
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شناسی زیست  

  زایی در یک زن بالغ، کدام عبارت صحیح است؟مراحل تخمک های موجود دریاخته با توجه به 

   کند.داری میکروماتیدی را در هستۀ خود نگههای تکشود، کروموزومای که در لولۀ فالوپ تولید می( هر یاخته۱
 ا تولید کند.  ای مشابه خود ر تواند یاختهدهد، میای که تقسیم میتوز )رشتمان( را درون تخمدان انجام می( هر یاخته2

 های همتا در هستۀ خود دارد.  کند، کروموزومای که تقسیم هستۀ خود را پس از رسیدن به سن بلوغ آغاز می( هر یاخته۳
 تواند با اسپرم لقاح کند، هنگام تقسیم سیتوپالسم، مقدار بیشتری از سیتوپالسم را دریافت کرده است. ای که می( هر یاخته۴

 ـ سخت ـ قید ـ عبارت ـ مفهومی( ۱۱۰۷)   ۱پاسخ: گزینه  

تواند پس از برخورد با اسپرم و شروع لقاح، تقسیم شود و تخمک و دومین گویچۀ قطبی را ایجاد کند. تخمک و دومین گویچۀ در لولۀ فالوپ، اووسیت ثانویه می

زایی  های مراحل تخمکشود ولی تخم جزء یاختهفالوپ تولید می  ۀتخم نیز در لول  ۀدقت داشته باشید که یاختکروماتیدی دارند.  های تک قطبی، کروموزوم 

 نیست.

 ها:بررسی سایر گزینه 

وجود آورند. دقت داشته باشید که تقسیم اووگونی در دوران جنینی توانند تقسیم میتوز انجام دهند و اووگونی و اووسیت اولیه را به های اووگونی می( یاخته 2

 شود.  مشاهده نمیشود و در زن بالغ  انجام می 

شود. اما اووسیت ثانویه پس از دوران بلوغ، تقسیم خود را آغاز  متوقف می   ۱کند و در مرحلۀ پروفاز  ( اووسیت اولیه، در دوران جنینی تقسیم میوز را آغاز می ۳

 شوند.  های همتا در هستۀ آن مشاهده نمی کند. اووسیت ثانویه هاپلوئید است و کروموزوم می

زایی نامساوی است و اووسیت ثانویه نسبت به تواند پس از لقاح تقسیم شود و تخمک را تولید کند. تقسیم سیتوپالسم در فرایند تخمکثانویه می  ( اووسیت۴

ای  تودۀ یاخته   ندرت ممکن است اسپرم با جسم قطبی نیز لقاح یابد وبر اووسیت ثانویه، بهکند. اما عالوه گویچۀ قطبی، سیتوپالسم بیشتری را دریافت می

 شود.  شکلی را ایجاد کند که پس از مدتی از بدن دفع می )حاصل تقسیم( بی

         اووسیت ثانویه + جسم قطبی اول هر یاختۀ با توانایی لقاح =تعبیر:  
 

 1398داخل نامه: تست 
اند، از نظر ..................  اند و در رشد و نمو جنین فاقد نقش وجود آمده زایی و با تقسیم نامساوی سیتوپالسم به هایی که در طی مراحل تخمک یاخته  ۀدر انسان، هم

 به یکدیگر شباهت و از نظر .................. با یکدیگر تفاوت دارند. 
 (های هسته تن )کروموزوم(ی هسته ـ تعداد فامDNA( مقدار ِدنا )۲ مینک )کروماتید(های هسته تن )کروموزوم(های همتا ـ تعداد فا( داشتن فام ۱

 ( تعداد میانک )سانتریول(ها ـ عدد کروموزومی۴ وجود آمدن ( مقدار سانترومرهای موجود در هسته ـ محل به ۳
 

 
قطبی دوم،   ۀاست و گویچ  ۱قطبی اول حاصل میوز    ۀآیند و در رشد و نمو جنین فاقد نقش هستند. گویچ وجود میزایی به در طی مراحل تخمکهای قطبی  گویچه 

  ۀ قطبی دوم در لول  ۀآید اما گویچوجود میقطبی اول در تخمدان به   ۀسانترومر( وجود دارد. گویچ   ۲۳کروموزوم )و    ۲۳باشد. در هر دو نوع گویچه،  می   ۲حاصل میوز  
  ۀ کروماتید است ولی گویچ  ۴۶قطبی اول دارای    ۀهای قطبی هاپلوئید هستند و کروموزوم همتا ندارند. همچنین گویچ (. گویچه ۳  ۀشود )درستی گزینفالوپ ساخته می 

  ۀ (. گویچ ۲  ۀمولکول ِدنا وجود دارد )نادرستی گزین   ۲۳ی دوم،  قطب  ۀمولکول ِدنا و در گویچ  ۴۶قطبی اول،    ۀ(. در گویچ ۱  ۀکروماتید دارد )نادرستی گزین  ۲۳قطبی دوم،  
 (. ۴ ۀهستند )نادرستی گزین =23nقطبی اول و دوم هاپلوئید و دارای عدد کروموزومی 

 
 کدام عبارت، دربارۀ تنظیم هورمونی دستگاه تولیدمثل در یک زن بالغ صحیح است؟ 

 شود. در خون مشاهده می LHو   FSHهای کثر غلظت هورمون( در روز ابتدایی مرحلۀ فولیکولی )انبانکی(، حدا۱
 شود. ( در روز انتهایی مرحلۀ فولیکولی )انبانکی(، افزایش استروژن باعث کاهش ترشح هورمون آزادکننده از هیپوتاالموس می2
 ن مقدار خود رسیده است. های جنسی، ضخامت رحم به بیشتریزردی(، تحت تأثیر هورمون( در روز انتهایی مرحلۀ لوتئال )جسم۳
 شود.های فولیکولی )انبانکی( دیده میزردی(، همانند قبل، تأثیر نوعی هورمون محرک بر یاخته( در روز ابتدایی مرحلۀ لوتئال )جسم۴

 ـ سخت ـ عبارت ـ مفهومی ـ نکات شکل(  ۱۱۰۷)  ۴پاسخ: گزینه  

شود. پس از  شدن فولیکول می های فولیکولی، سبب بزرگ و بالغ )نوعی هورمون محرک غدد جنسی(، با تأثیر بر یاخته  FSHدر مرحلۀ فولیکولی، هورمون  

)نوعی    LHهای جسم زرد با تأثیر هورمون  گویند. یاخته آید که به آن جسم زرد می ای در میصورت تودۀ یاخته ماندۀ فولیکول در تخمدان به گذاری، باقی تخمک

 کنند.  دهند و دو هورمون استروژن و پروژسترون را ترشح میرک غدد جنسی( فعالیت ترشحی خود را افزایش می هورمون مح 

 ـ سخت ـ مقایسه ـ قید ـ مفهومی(  ۱۱۰۷)   ۳پاسخ: گزینه  
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شناسی زیست  

 ها: بررسی سایر گزینه 

( در مرحلۀ لوتئال، استروژن و پروژسترون با تأثیر بر هیپوتاالموس با بازخورد منفی از ترشح هورمون  2و    ۱

یابد. در  در خون کاهش می   LHو    FSHهای  ه، غلظت هورمون کاهند. در نتیجمی  LHو    FSHآزادکنندۀ  

کند و با ترشح مجدد هورمون  انتهای مرحلۀ لوتئال، کاهش پروژسترون و استروژن بر هیپوتاالموس اثر می

یابد که  ها در خون افزایش می ( و غلظت این هورمون 2شوند )نادرستی گزینۀ  آزاد می   LHو    FSHآزادکننده،  

و    FSHهای  ۀ جنسی بعدی )ابتدای مرحلۀ فولیکولی( است. بنابراین، حداکثر غلظت هورمون همان شروع دور

LH    (.۱مربوط به ابتدای مرحلۀ فولیکولی نیست )نادرستی گزینۀ  
 ، مربوط به میانۀ دورۀ جنسی است. LHو  FSHهای شما که غریبه نیستید، بیشترین غلظت هورمون

کند و حداکثر ضخامت دیوارۀ رحم  ( همانطور که در شکل مشخص است، کمی قبل از آخرین روز مرحلۀ لوتئال، ضخامت دیوارۀ رحم شروع به کاهش می۳

 شود.  کمی قبل از انتهای مرحلۀ لوتئال دیده می 

 شود.ای مشاهده نمی ، اما ریزش یاخته یابدهای پوششی دیوارۀ رحم، کاهش میدر انتهای مرحلۀ لوتئالی، اندازۀ یاخته  دام تستی: 

 یابد. کنند و ضخامت دیوارۀ رحم، کاهش شدیدی می وششی دیوارۀ رحم ریزش می پهای در ابتدای دورۀ جنسی و با رخ دادن قاعدگی، یاخته  دام تستی: 

های استروژن و پروژسترون با بازخورد ود. هورمونشهای جسم زرد جهت ترشح استروژن و پروژسترون میدر زنان سبب تحریک یاخته  LHهورمون    دام تستی: 
 شوند. ریز هیپوفیزپیشین میهای دروناز یاخته FSHو  LHهای منفی مانع ترشح هورمون

های جدید فولیکول( مانع رشد و بالغ شدن FSHو  LHهای تخمدانی )استروژن و پروژسترون( و هیپوفیزی )بازخورد منفی )نه مثبت!( بین هورمون دام تستی:  
   شود.در طول دورۀ جنسی می

 

 1400نامه: داخل تست 
 است؟ نامناسب کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر 

 ...«کنند ...............های انبانِک )فولیکوِل( در حال رشد، نوعی هورمون ترشح می جنسی در یک فرد تا زمانی که یاخته  ۀطور معمول از پنجمین روز شروع دور »به
  یابد.  ( در مواقعی ترشح هورمون آزادکننده افزایش می ۱
 یابند.  های محرک غدد جنسی کاهش می ( در مواقعی هورمون ۲
  رسد. داخلی رحم به حداکثر میزان خود می  ۀخونی دیوار  ۀطور حتم، اندوخت ( به ۳
 شود. دیگر جلوگیری می ۀیاخته )اووسیت(های اولیطور حتم، از رشد و تمایز مام ( به ۴
 

 
ضخامت  جنسی است. اما حداکثر    ۀفولیکولی دور    ۀهای فولیکول در حال رشد، مربوط به مرحلجنسی تا زمان ترشح هورمون استروژن از یاخته   ۀپنجمین روز دور 

فولیکولی، افزایش اندک استروژن از آزاد شدن  ۀ(. در مرحل۳ ۀلوتئال است )نادرستی گزین ۀخونی در آن، مربوط به اواخر مرحل ۀداخلی رحم و حداکثر اندوخت  ۀدیوار 
FSH    وLH   آن، محرکی برای آزاد شدن مقدار   ۀبار ک (. اما حدود روز چهاردهم دوره، افزایش ی۲  ۀ کند )درستی گزینهای محرک غدد جنسی( ممانعت می )هورمون

های های جنسی بر روی هورمون(. بازخورد منفی هورمون ۱  ۀشود )درستی گزینهیپوتاالموس( می   ۀاز هیپوفیز پیشین )تحت تأثیر هورمون آزادکنند   LHو    FSHزیادی  
   (.۴ ۀ)درستی گزین  های دیگر جلوگیری شود یت ها و اووسشود که از رشد و تمایز فولیکول جنسی، باعث می ۀمحرک غدد جنسی در دور 

 
 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  

 طور حتم ..................« ساله، نوعی هورمون .................. که ..................، به»در یک زن سی

 دورۀ جنسی، در خون حضور ندارد. شود ـ در ابتدای ( جنسی ـ در نیمۀ اول دورۀ جنسی ترشح می۱
 شود. مقدار زیادی ترشح میگذاری است ـ در نیمۀ چرخۀ تخمدانی، به( غیرجنسی ـ عامل اصلی تخمک2
 باشد.    FSHتواند محرکی برای آزاد شدن هورمون شود ـ می( جنسی ـ باعث رشد دیوارۀ داخلی رحم می۳
 شود.  شود ـ با کاهش ترشح در هنگام قاعدگی مواجه میمیهای فولیکولی ( غیرجنسی ـ باعث تکثیر یاخته۴

 ـ متوسط ـ عبارت ـ مفهومی(  ۱۱۰۷)  ۲پاسخ: گزینه  

 های استروژن و پروژسترون هورمون  های جنسی زنانه =هورمون  

 FSHو  LHهای هورمون های دستگاه تولیدمثل زنان =های غیرجنسی مؤثر بر تنظیم فعالیت هورمون  

بارۀ استروژن، محرکی برای آزاد شدن  گذاری است. در حدود روز چهاردهم دورۀ جنسی )نیمۀ چرخۀ تخمدانی(، افزایش یکعامل اصلی تخمک  LHافزایش  

 از هیپوفیز پیشین است.    LHو    FSHمقدار زیادی  

 ها:بررسی سایر گزینه 

های  شود. دقت داشته باشید که در ابتدای دورۀ جنسی، غلظت هورمون می  ( هورمون استروژن، نوعی هورمون جنسی است که در نیمۀ اول دورۀ جنسی ترشح۱

 استروژن و پروژسترون در خون کم است نه اینکه صفر باشد.  

 ـ سخت ـ عبارت ـ مفهومی ـ نکات شکل(  ۱۱۰۷)  ۳پاسخ: گزینه  
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شناسی زیست  

تواند محرکی برای ترشح  بارۀ استروژن با بازخورد مثبت میشوند. افزایش یکشدن آن می( استروژن و پروژسترون باعث رشد دیوارۀ داخلی رحم و ضخیم۳

FSH    وLH    دورۀ جنسی باشد. اما پروژسترون، فقط از ترشح    ۱۴در حدود روزFSH    وLH  کاهد.  می 

 باشد.شدن دیوارۀ رحم، تحت تأثیر استروژن و در دورۀ لوتئالی، تحت تأثیر پروژسترون می در دورۀ فولیکولی، رشد و ضخیم نکته:  

استروژن )دارای بازخورد مثبت در میانۀ دورۀ جنسی و دارای بازخورد منفی   =  FSHو    LHهای  هورمون نوعی هورمون جنسی با دو نقش متضاد در ترشح  تعبیر:   
 در بقیۀ اوقات( 

دلیل های اول دورۀ جنسی(، بهشوند. در هنگام قاعدگی )روز ای فولیکول تکثیر و حجیم میهای یاخته، الیهFSH( در مرحلۀ فولیکولی، تحت تأثیر هورمون  ۴

آزادکنندۀ  هورمون کاهش ترشح   استروژن و پروژسترون، ترشح هورمون  افزایش می   LHو    FSHهای  و  از هیپوتاالموس  بیشتری ترشح    LHو    FSHیابد 

 شوند.  می

 1399نامه: داخل تست 
 یک دختر بالغ همواره درست است؟ LHو  FSHهای کدام مورد، در ارتباط با هورمون 

   گردند. ( با سازوکار بازخورد منفی کنترل می ۲   د. شونزایی می ( باعث تکمیل مراحل تخمک ۱
 شوند. ( تحت تأثیر دو نوع هورمون مترشحه از مغز تنظیم می ۴ یابند. داخلی رحم، افزایش می   ۀ( با زیاد شدن ضخامت دیوار ۳
 

 
تأثیر هورمون ترشح هورمون  تحت  پیشین،  هیپوفیز  از  مهارکنندها  و  آزادکننده  )درستی گزین   ۀ های  است  مراحل  FSH)نه    LH(.  ۴  ۀهیپوتاالموس  تکمیل  باعث   )

استروژن   ۀبار جنسی، افزایش یک  ۀچهاردهم دور  هم تحت تأثیر بازخورد منفی است و هم در روز  LHو  FSH(. ترشح هورمون ۱ ۀشود )نادرستی گزینزایی می تخمک 
داخلی رحم افزایش    ۀلوتئال، ضخامت دیوار   ۀ(. در مرحل۲  ۀشود )نادرستی گزین از هیپوفیز پیشین با بازخورد مثبت می  LHو    FSHباعث آزاد شدن مقدار زیادی  

   (.۳  ۀیابد )نادرستی گزینکاهش می  LHو  FSHبد اما با بازخورد منفی ناشی از هورمون استروژن و پروژسترون، ترشح هورمون یامی 

 
 چند مورد، دربارۀ ریزش و رشد دیوارۀ رحم در یک چرخۀ رحمی زنی بالغ درست است؟ 

  یابد.رۀ رحم افزایش میزمان استروژن و پروژسترون، میزان فعالیت ترشحی دیواتحت تأثیر هم -الف

 شوند.های خونی دیواره تخریب میکند، رگهر زمان که ضخامت دیوارۀ رحم کاهش پیدا می -ب

 گیرد. های جدار رحم قرار میپذیرفتن لقاح، تخمک در یکی از فرورفتگیدر صورت انجام -ج

 شود.  های مارپیچی مشاهده میدر نزدیکی انتهای دورۀ جنسی، بیشترین طول سرخرگ -د

۱ )۱ 2 )2 ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ـ سخت ـ چندموردی ـ مفهومی ـ نکات شکل(  ۱۱۰۷)  ۲پاسخ: گزینه  

 موارد )الف( و )د(، صحیح هستند.  

 بررسی همۀ موارد:  

شود اما در نیمۀ دوم دورۀ جنسی، هم استروژن و هم پروژسترون از جسم ن پروژسترون ترشح نمیالف( در نیمۀ اول دورۀ جنسی )مرحلۀ فولیکولی(، هورمو

یابد.  شود و تا بعد از نیمۀ دوره نیز ادامه میشوند. رشد و نمو دیوارۀ داخلی رحم از حدود روز هفت دورۀ جنسی )پس از پایان قاعدگی( آغاز میزرد ترشح می

 یابد.  شود، ولی فعالیت ترشحی در آن افزایش مییپس از آن، سرعت رشد آن کم م

ب و د( همانطور که در شکل مشخص است، کمی قبل از انتهای مرحلۀ لوتئال )نزدیکی انتهای دورۀ جنسی(،  

های دیوارۀ رحم )دارای ساختار مارپیچی( مشاهده  بیشترین ضخامت دیوارۀ رحم و بیشترین طول سرخرگ 

)درستی    دهدیابد ولی هنوز قاعدگی رخ نمیاز آن، ضخامت رحم کاهش میشود )درستی مورد د(. پس  می

دهد. در قاعدگی یا عادت ماهانه، دیوارۀ داخلی رحم  . از ابتدای دورۀ جنسی بعدی، قاعدگی رخ میمورد ب(

 شود.  شده از بدن خارج میهای تخریب های خونی تخریب و مخلوطی از خون و بافت همراه با رگ 

پذیرد و تخم )نه تخمک(  زایی لقاح صورت می دود نیمۀ دورۀ جنسی اسپرم در مجاورت اووسیت ثانویه قرار گیرد، پس از تکمیل مراحل تخمک ج( اگر در ح 

 شود.  های جدار رحمی جایگزین می پس از انجام تقسیماتی در لولۀ رحمی، در یکی از فرورفتگی

 
 است؟  نامناسبکدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر  

 طور حتم هورمونی که .................. برخالف هورمونِ ..................« توان گفت که به»در ارتباط با تنظیم فعالیت دستگاه تولیدمثل در زنان می

 شود. شود ـ پروژسترون، درون هیپوتاالموس ساخته میمی LH( افزایش آن باعث افزایش ترشح هورمون ۱
   های تخمدانی مؤثر است.گیرد ـ استروژن، بر فعالیت یاختهبازخورد منفی پروژسترون قرار می( تحت تأثیر 2
 شود. های غدد جنسی ترشح می، توسط یاختهFSHشده در جدار رحم نقش دارد ـ ( در حفظ جنین جایگزین۳
 کند.  ، مقدار خون در دیوارۀ رحم را بیشتر میLH( ترشح آن رابطۀ مستقیم با حجم فولیکول در حال بلوغ دارد ـ ۴

 

 متوسط ـ عبارت ـ ترکیبی ـ مفهومی(  ـ ۱۱۰۷)   ۴پاسخ: گزینه  
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شناسی زیست  

 ـ سخت ـ مقایسه ـ قید ـ مفهومی(  ۱۱۰۷)  ۱پاسخ: گزینه  

 هیپوتاالموس ۀ+ هورمون آزادکنند استروژن شود =می LHهورمونی که افزایش آن باعث افزایش ترشح هورمون  

 هاآن  دۀ+ هورمون آزادکنن  LHو  FSH گیرد =مونی که تحت تأثیر بازخورد منفی پروژسترون قرار میهور  

 استروژن و پروژسترون شده در جدار رحم نقش دارد =هورمونی که در حفظ جنین جایگزین  

 استروژن   مستقیم با حجم فولیکول در حال بلوغ دارد =طۀ هورمونی که ترشح آن راب  

بارۀ  بر این، افزایش یکشود. عالوه از هیپوفیز پیشین می   FSHو    LHشود، باعث تحریک ترشح هورمون  نده که از هیپوتاالموس ترشح میهورمون آزادکن

شود. استروژن درون تخمدان و بخش قشری غدۀ  می  FSHو    LHهورمون استروژن در نیمۀ دورۀ جنسی، با بازخورد مثبت باعث افزایش ترشح هورمون  

 شود.  کلیه ساخته میفوق 

 ها:بررسی سایر گزینه 

شدن فولیکول  ، باعث بزرگ و بالغ FSHکاهند.  می  LHو    FSH( استروژن و پروژسترون با تأثیر بر هیپوتاالموس با بازخورد منفی از ترشح هورمون آزادکنندۀ  2

 اری و تحریک ترشح هورمون از جسم زرد نقش دارد. اما استروژن بر رشد دیوارۀ داخلی رحم مؤثر است.  گذنیز در تخمک  LHشود و  می

 دارای یک هورمون آزادکنندۀ مشترک هستند!   FSHو  LHهای هورمون  دام تستی: 

 باشد! " عبارتی غلط می FSHو  LHهای آزادکنندۀ بنابراین "هورمون دام تستی: 

بارداری رخ دهد،  ۳ اگر  ادامه می(  با ترشح هورمون جسم زرد به فعالیت خود تا مدتی  و  نتیجه، جنین  دهد  های استروژن و پروژسترون، جدار رحم و در 

 شود.  ، توسط هیپوفیز پیشین ترشح میFSHشوند اما  ها )غدد جنسی( ترشح می شود. استروژن و پروژسترون توسط تخمدان شده در آن حفظ میجایگزین 

ای این فولیکول  های یاختهدهد. الیههایی که از همه رشد بیشتری پیدا کرده است، چرخۀ تخمدانی را آغاز و ادامه می ل جنسی یکی از فولیکو ( در هر دورۀ ۴

رشد فولیکول،    کنند که باشوند و از یک سو شرایط رشد و نمو اووسیت درون فولیکول را فراهم و از سوی دیگر هورمون استروژن را ترشح میتکثیر و حجیم می 

ها، حفرات و اندوختۀ  خوردگی شوند که ضخامت آن زیاد شود و در آن، چینیابد. استروژن و پروژسترون با تأثیر بر دیوارۀ رحم، باعث میمیزان آن افزایش می 

 وجود آید.  خونی زیادی به

 LHو  FSH های فولیکولی =های دستگاه تولیدمثلی مؤثر بر یاخته هورمون  تعبیر: 

 استروژن  های فولیکولی در مرحلۀ فولیکولی =هورمون ترشح شده توسط یاخته تعبیر: 

 
 های جنسی در زنان و مردان بالغ، کدام عبارت درست است؟در ارتباط با مراحل تولید یاخته 

 کند.  یاختک(، کروماتید )فامینک(های خواهری را از یکدیگر جدا مییاختۀ( ثانویه همانند اسپرماتید )زام( اووسیت )مام۱
 کردن نیازهای جنین در مراحل اولیۀ رشد و نمو را در اختیار دارد.( تخمک برخالف اسپرم )زامه(، مواد الزم برای برآورده2
 های دو فامینکی( دارد. تنهای دو کروماتیدی )فامیاختۀ( ثانویه، کروموزومپرماتوسیت )زام( اولین گویچۀ قطبی برخالف اس۳
 دهد.تن(های همتا را از طول در کنار هم قرار مییاختۀ( اولیه، کروموزوم )فامیاختۀ( اولیه همانند اسپرماتوسیت )زام( اووسیت )مام۴

 ومی( ـ متوسط ـ مقایسه ـ مفه ۱۱۰۷)  ۲پاسخ: گزینه  

زایی پس از هر بار تقسیم هسته در میوز، تقسیم زایی تقسیم نامساوی سیتوپالسم است. به این صورت که در تخمکزایی با اسپرم های اساسی تخمک از تفاوت 

ار با هدف رسیدن مقدار  آید. این کوجود میتر به نام جسم قطبی بهگیرد؛ در نتیجه، یک یاختۀ بزرگ و یک یاختۀ کوچک نامساوی سیتوپالسم صورت می

 ها به تخمک است تا بتواند در مراحل اولیۀ رشد و نمو جنین نیازهای آن را برآورده کند.  بیشتری از سیتوپالسم و اندامک 

 ها:بررسی سایر گزینه 

 شود.  ام دهد اما اسپرماتید تقسیم نمیرا انج  2تواند میوز  دهد. اووسیت ثانویه می رخ می  2( جدا شدن کروماتیدهای خواهری در تقسیم میتوز و میوز  ۱

 های دو کروماتیدی وجود دارد.  ها، کروموزوم هستند و در آن  ۱( اولین گویچۀ قطبی و اسپرماتوسیت ثانویه، حاصل تقسیم میوز  ۳

تفاق در اووسیت اولیه و اسپرماتوسیت اولیه  شود. این اانجام می  ۱معنای تشکیل تتراد است که در مرحلۀ پروفاز های همتا از طول، به( قرارگیری کروموزوم ۴

شود. بنابراین، تشکیل  متوقف می ۱زایی در دوران جنینی آغاز و پس از شروع میوز در پروفاز  شود. دقت داشته باشید که در زنان، مراحل تخمک مشاهده می

 شود.  دهد و در زن بالغ دیده نمیتتراد در اووسیت ثانویه در دوران جنینی رخ می

 ها باشه!  تکنیک حل تست: حواستون به فعل  
 دوتا جمله میگم و شما به تفاوتشون دقت کنید: 
 غلطه؛ چون تشکیل تترادها در دوران جنینی است.  ←شود. در زنی بالغ، تترادها در اووسیت اولیه تشکیل می 

 درسته.   ←اند. در زنی بالغ، تترادها در اووسیت اولیه تشکیل شده 
 ها و زمان اونا دقت کنید... فعل پس حتمًا به 
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شناسی زیست  

 است؟  نادرستکدام عبارت، دربارۀ دستگاه تولیدمثل در زنان  

  شوند. داخلی آن می ۀدیوارای رحم، وارد های خونی با عبور از الیۀ ماهیچه( رگ۱
 یابد. لوغ، حجم حفرۀ درونی آن افزایش میشدن فولیکول )انبانک( به ب ( با نزدیک2
 د. ن یاختۀ( ثانویه نقش دارهای پوششی در حرکت اووسیت )مامهای سطح یاخته( زائده۳
 ( اگر بارداری رخ دهد، جسم زرد تا آخر دورۀ بارداری در حفظ جدار رحم نقش مؤثری دارد.۴

 شکل( ـ آسان ـ عبارت ـ متن ـ نکات  ۱۱۰۷)  ۴پاسخ: گزینه  

های استروژن و پروژسترون، جدار رحم و دهد و با ترشح هورمون اگر بارداری رخ دهد، جسم زرد به فعالیت خود تا مدتی )نه تا انتهای دورۀ بارداری( ادامه می 

 شود. شده در آن حفظ میدر نتیجه، جنین جایگزین 

 ها:بررسی سایر گزینه 

های خونی از آن عبور  ای وجود دارد که رگ چهداخلی رحم، یک الیۀ ماهی  ۀدیوار زیر  ( در  ۱

   شوند.کنند و وارد الیۀ داخلی دیوارۀ رحم میمی

ها، حجم  ( همانطور که در شکل کتاب درسی مشخص است، در طی فرایند بلوغ فولیکول 2

 کند.  حفرۀ درونی فولیکول افزایش پیدا می

های آن، اووسیت ثانویه  ژک دار است. زنش مهای رحم مخاطی و مژک ( پوشش داخل لوله ۳

 راند.  را به سمت رحم می

  هامژک  های پوششی موجود در دستگاه تولیدمثلی زن =های سطح یاخته زائده تعبیر:  

 
 کند؟ چند مورد، پاسخ مناسبی را برای پرسش زیر بیان می 

 ای دارد؟« تن( در دومین جسم قطبی، چه مشخصهموزوم )فامزایی( برخالف هر کروزایی )زامهشده در فرایند اسپرم»هر تتراد )چهارتایه( تشکیل

 است.  Rhدارای دو نسخه از هر ژن مربوط به گروه خونی  -الف

 هر سانترومر آن به دو کروماتید )فامینک( متصل است.  -ب

 های وراثتی یاخته دارد. محتوای ژنی متفاوتی با سایر مولکول -ج

 باشد که درون یک غدۀ جنسی تولید شده است.ای میمربوط به یاخته -د

۱ )۱ 2 )2 ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ـ سخت ـ چندموردی ـ مقایسه ـ مفهومی(  ۱۱۰۷)  ۲پاسخ: گزینه  

 موارد )ب( و )د(، صحیح هستند. 

 بررسی همۀ موارد:  

روی کروموزوم    Rhساختار تتراد، دو کروموزوم همتا و مضاعف وجود دارند. هر کروماتید، دارای یک نسخه از ژن )مانند ژن مربوط به گروه خونی    الف( در

یدی است و  کروماتهای تک( است و بنابراین، در یک تتراد چهار نسخه از هر ژن وجود دارد. اما دومین جسم قطبی، هاپلوئید و دارای کروموزوم ۱شمارۀ  

 بنابراین، یک نسخه از هر ژن را دارد.  

 کروماتیدی دارد.  های تکهای مضاعف و دو کروماتیدی وجود دارند. اما دومین جسم قطبی، کروموزوم ب( در تتراد، کروموزوم 

   .اندبه هم متصل  سانترومر  در محلی به نام خواهریهای فامینک نکته:  

تای موجود در یاخته است. بنابراین، در یک یاختۀ دیپلوئید، محتوای وراثتی هر تتراد با سایر تترادهای موجود در یاخته  ج( هر تتراد، شامل دو کروموزوم هم

های یاخته  کروموزوم متفاوت است. دومین گویچۀ قطبی نیز هاپلوئید است و در آن، کروموزوم همتا وجود ندارد. بنابراین، محتوای ژنتیکی هر کروموزوم با سایر  

 تفاوت است.  م

شود. اما  ساز بیضه )غدۀ جنسی مردان( ساخته میشود. اسپرماتوسیت اولیه، درون لولۀ اسپرم زایی، تتراد درون اسپرماتوسیت اولیه تشکیل مید( در اسپرم

 شود.  دومین جسم قطبی، در لولۀ فالوپ و خارج از تخمدان )غدۀ جنسی زنان( ساخته می 
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شناسی زیست  

 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  •
 حداکثر ها 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 مرحلٔه اینترفاز می مدت زندگی خود را در  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  اند، ابتدا باید به ها که در هسته پراکنده در تقسیم هسته، کروموزوم •
 های پروتئینی است.یک( ریزلوله )نه  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 •

 ا و ایجاد تومورهتنظیم تقسیم و مرگ یاخته 
 تقسیم شوند.   دائماً توانند های مریستمی گیاهان می های بنیادی مغز استخوان و یاختههای بدن جانداران، مانند یاخته یاخته  بعضی •
 شوند. تقسیم می  ندرتبه های عصبی یاخته  •
ها نیز وجود دارند که در )نه یک نوع( دیگر از پروتئین   انواعیشوند.  ای می ها وجود دارد که با فرایندهایی منجر به تقسیم یاخته )نه یک نوع( پروتئین  انواعی از  •

 [ ۱۴۰۱]حذفیات شوند. ها می شرایط خاصی، مانع از تقسیم یاخته 
 [۱۴۰۱]حذفیات 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.   متداولخیم است که در افراد بالغ لیپوما 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 ور بدخیم )سرطان( می های تومیاخته  •
 [ ۱۴۰۱]حذفیات گیرد. ها مورد استفاده قرار می ترکیبی از این روش گاهیها وجود دارد و  برای تشخیص و درمان سرطان  متعددیهای روش •
 [ ۱۴۰۱]حذفیات شود. بافت سرطانی یا مشکوک به سرطان برداشته می  بخشی از یا  تمامبرداری روشی است که در آن،  بافت  •
 [ ۱۴۰۱ت ]حذفیادرمانی و پرتودرمانی است. )نه تنها روش( درمان سرطان شامل جراحی، شیمی  رایجهای روش •
 [ ۱۴۰۱]حذفیات گیرند.  )نه غیرمستقیم( تحت تأثیر پرتوهای قوی قرار می مستقیمطور شوند، به سرعت تقسیم می هایی که به در پرتودرمانی، یاخته  •
 [ ۱۴۰۱]حذفیات شود. بدن می همهٔ ها در درمانی با استفاده از داروها باعث سرکوب تقسیم یاخته شیمی •
 هاست. ها در بعضی جوامع، نقش ژن طان سر  بعضیعلت شیوِع بیشتر  •

 هاتقسیم میوز و تغییر در تعداد کروموزوم
 شود. می  نجام، تقسیم سیتوپالسم ا۱)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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شناسی زیست  
 

 (۲و  ۱یازدهم )گفتار  7قیدنامه: فصل  

 های ضمیمه )کمکی( اجزای دستگاه تولیدمثل در مرد و اندام
 جنسی نر یا اسپرم )زامه( است.  ۀدستگاه تولیدمثل در مرد، تولید یاخت  اصلیکار  •
سه درجه شود دمای درون آن حدود  شکمی باعث می   ۀبیضه خارج از محوط  ۀشکمی است. قرارگیری کیس   ۀمحوط  خارج و پایینبیضه    ۀکیس  طبیعیمحل   •

 قرار گیرد.   تر از دمای بدنپایین 
 کند.  بیضه کمک می ۀبیضه به تنظیم دمای کیس ۀدر کیس کوچکهای  ای از رگ وجود شبکه  •
 شود.، اسپرم تولید می هنگام بلوغ تا پایان عمرها از ساز( وجود دارد. درون این لوله ساز )زامه اسپرم  هایبه نام لوله  وخمپر پیچ های لوله  زیادیها تعداد در بیضه  •
در آنجا بمانند تا توانایی حرکت در   ساعت   ۱۸حداقل  قادر به حرکت نیستند و باید    ابتداشوند،  ساز وارد اپیدیدیم )برخاگ( می های اسپرم هایی که از لوله اسپرم  •

 شود.    آنها ایجاد
 شوند. بر( می بر )زامه به نام اسپرم  طویلیها وارد مجرای پس از اپیدیدیم، اسپرم  •

 زایی و ساختار اسپرماسپرم
 اند.  ساز قرار گرفته های اسپرم لوله   نزدیک سطح خارجیزا )اسپرماتوگونی( در های زامه یاخته  •
 شود. انجام می  سمت وسط لولهخارج به ساز از اسپرم  ۀلول ۀها در دیوار تمایز اسپرم  •
 مجزا صورت ها در سر اسپرم به آن  ۀشدفشرده  ۀدهند و هست از سیتوپالسم خود را از دست می  مقدار زیادیدر طی فرایند تمایز اسپرماتید به اسپرم، اسپرماتیدها   •

 کند.  پیدا می کشیدهگیرد و یاخته حالت  قرار می 
 ها را برعهده دارند.  خواری باکتری های جنسی و نیز بیگانه یاخته  ۀانی و تغذی بزایی، پشتیمراحل اسپرم ۀهمهای سرتولی در یاخته  •
 مانندکالهتن( است. آکروزوم  ای پر از آنزیم به نام آکروزوم )تاَرک سیتوپالسم و کیسه   مقداری،  بزرگ  ۀسر، تنه و دم دارند. سر دارای یک هست  سه قسمت ها  اسپرم  •

 میتوکندری )راکیزه( وجود دارد.  تعداد زیادیمیانی   ۀارد. در تنه یا قطعهسته قرار د  جلویو در 
 

 جنسی در زنان  ۀدستگاه تولیدمثل و دور 
 ۀکنند و به مجموعاحاطه می   کنندههای تغذیه یاخته ( اولیه وجود دارد. هر اووسیت را  ۀیاختاووسیت )مام   یک میلیون  حدودتخمدان نوزاد دختر در    هر درون   •

کننده  های تغذیه ها و یاخته از اووسیت   تعداد زیادیشود. پس از تولد تعداد فولیکول افزایش نخواهد یافت و به دالیل نامعلومی  گفته می   فولیکول )انبانک(ها،  آن 
 روند.  از بین می 

مانند ها، شیپورمانند و دارای زوائدی انگشت این لوله   انتهایگویند.  می   های فالوپ(حم )لوله های ر لوله رحم، به دو لوله متصل است که به آنها    پهن و باالیبخش   •
 گویند. می  گردن رحمتر شده که به آن رحم، باریک  پاییناست. بخش  

 است.  کارکرد صحیح دستگاه تولیدمثلی زن شاخص   ترینمهم شود. نظم آن،  می   منظم کمکم است ولی    نامنظم ابتدا شود و عادت ماهانه با بلوغ جنسی آغاز می  •
 کاهد. می باروری و تولیدمثلی زنان  ۀطول دور از   چشمگیر ای گونه نامناسب، کار زیاد و سخت، فشار روحی و جسمی به ۀتغذی •

 زایی تخمک
 شود. شروع می  جنینیقبل از تولد و از دوران ، زا(اووگونی )مامه ای به نام  دیپلوئید و زاینده  ۀزایی از یاخت فرایند تخمک  •
، اووسیت اولیه میوز هاهر ماه در یکی از فولیکول شود. با رسیدن به سن بلوغ  متوقف می   ۱پروفاز    درآغاز و پس از شروع میوز    دوران جنینیزایی در  مراحل تخمک  •

 شود. ی از تخمدان خارج م  اووسیت ثانویهصورت  حاصل به  ۀو یاخت دوباره متوقف شدهدهد، ولی را ادامه می 
 شود. )نه جنین( را ایجاد کند که پس از مدتی از بدن دفع می  شکلیبی  اییاخته  ۀتودممکن است اسپرم با جسم قطبی نیز لقاح یابد و  ندرتبه  •

 رحمی و تنظیم هورمونی فعالیت دستگاه تولیدمثل در زنان  ۀتخمدانی، چرخ ۀچرخ
ای این فولیکول تکثیر های یاخته دهد. الیه تخمدانی را آغاز و ادامه می  ۀپیدا کرده است، چرخ  بیشتریرشد    همههایی که از  فولیکول   یکی از جنسی    ۀدر هر دور  •

کنند که با رشد فولیکول میزان را ترشح می  هورمون استروژن را فراهم و از سوی دیگر   کولشرایط رشد و نمو اووسیت درون فولیشوند و از یک سو و حجیم می 
 یابد.  می  افزایشآن 

 شوند. شکمی می  ۀاز سطح تخمدان خارج و وارد محوط  های فولیکولییاخته ( ۀ)نه هم از  تعدادی، اووسیت ثانویه همراه با گذاریتخمک در فرایند  •
 دهد.  بارداری( ادامه می  ۀ)نه تا انتهای دور  تا مدتیبه فعالیت خود  زرد جسماگر بارداری رخ دهد،  •
از قاعدگی، دیوار  •  زیادی  خونی  ۀها، حفرات و اندوختخوردگی چین شود و در آن  کند، ضخامت آن زیاد می داخلی رحم مجددًا شروع به رشدونمو می   ۀپس 

 افزایشدر آن    فعالیت ترشحیشود، ولی  می  کمآن    سرعت رشدیابد. پس از آن،  دوره نیز ادامه می   ۀداخلی تا بعد از نیم  ۀر آید. رشد و نمو دیواوجود میبه 
 یابد.  می 

روی   ویژهبه ها در خون  دوره، کاهش میزان این هورمون   انتهایاست. در    کمدر خون    پروژسترون و    استروژن جنسی مقدار دو هورمون جنسی    ۀدور   ابتدای در   •
 دهد.  رخ می  قاعدگیشود و )نه بالفاصله(، تخریب می  چند روز بعدیابد و در طول داخلی رحم کاهش می   ۀگذارد؛ استحکام دیوار تأثیر می  داخلی رحم ۀدیوار 

استروژن،   ۀبار یک چهاردهم دوره، افزایش  ، اما حدود روز  )بازخورد منفی(کند  ممانعت می   LHو    FSHاستروژن از آزاد شدن  اندک  فولیکولی، افزایش    ۀدر مرحل •
  .)بازخورد مثبت( شود از هیپوفیز پیشین می  LHو  FSH مقدار زیادیمحرکی برای آزاد شدن 
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شناسی زیست  

 شناسی دوازدهم زیست 

 دوازدهم  ۶نامۀ فصل مشاوره

بر این، گیرد. عالوه متابولیسم است و نکات ترکیبی آن در هر دو قسمت قرار میهایی هست که هم مربوط به مبحث گیاهی و هم مبحث ( دوازدهم جزء فصل ۶فصل )

این فصل این هست که بیشتر سؤاالت آن روتین و مشخص    ۀخوب دربار   ۀ شود. اما نکتسؤال مستقیم از مباحث این فصل مطرح می  ۲طور معمول در هر کنکور حداقل  به 

 سؤاالت این فصل برآمد.  ۀهم ۀتوان از عهدهستند و با کمی تمرین و دقت می 

ـ فتوسیستم ۵کالوین،    ۀـ چرخ ۴های فتوسنتزی،  ـ واکنش۳انتقال الکترون،    ۀـ زنجیر CAM  ،۲و    4Cفتوسنتز گیاه  ـ  ۱  ترتیب اهمیت:به   دوازدهم  ۶ترین مباحث فصل  مهم 

 ـ متابولیسم در جانداران مختلف ۶و ساختار سبزدیسه، 

 هاـ جذب نور توسط رنگیزه ۴کالوین،   ۀـ چرخ۳ای، لپه ای و تک لپه ـ برگ گیاه دو۲انتقال الکترون،  ۀزنجیر ـ ۱ ترتیب اهمیت:به دوازدهم ۶های فصل ترین شکل مهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : رسیممهم می  ۀبا توجه به جدول آماری باال، به چند نکت

 است.   CAMو  4C( و در ارتباط با فتوسنتز در گیاهان ۳در هر کنکور، یک سؤال از گفتار )ـ ۱

های کتاب درسی دیده  ها در سؤاالت سایر گفتارها و فصلگیرند یا نکات آن صورت مستقیم مورد سؤال قرار می( این فصل، یا به۲( و )۱شده در گفتار )مباحث مطرحـ  ۲

 شوند. می 

 ـ فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی  ۱گفتار 

 هاـ جذب نور توسط رنگیزه ۳ـ ساختار برگ، ۲یستم، فتوسـ ۱ ترتیب اهمیت:به  ۱ترین مباحث گفتار مهم 

شدن ای برای مباحث گفتارهای بعدی است و به همین دلیل، طرح سؤال مستقیم از آن خیلی رایج نیست اما با توجه به مطرح عنوان مقدمه( این فصل بیشتر به ۱گفتار )

ها را در هایی هستند که دیر یا زود آن ساختار برگ، جزء شکل   ۀشود. دو شکل ابتدایی این گفتار دربار می ای در آن، معمواًل همیشه نکات آن در کنکور دیده  مفاهیم پایه 

 شناسی گیاهی خواهیم دید.  صورت ترکیبی با مباحث بافت کنکور سراسری و به 

 های فتوسنتزی ـ واکنش  ۲گفتار 

 ـ عوامل مؤثر بر فتوسنتز ۳کالوین،   ۀـ چرخ۲انتفال الکترون در تیالکوئید،  ۀزنجیر ـ ۱ ترتیب اهمیت:به  ۲ترین مباحث گفتار مهم 

ترین انتقال الکترون، مهم  ۀدوازدهم دارد و هر دو نیز از اهمیت باالیی برخوردار هستند. زنجیر   ۵( فصل  ۲( این فصل، شباهت زیادی به مباحث گفتار )۲مباحث گفتار )

کالوین، جزء   ۀانتقال الکترون در میتوکندری، توجه به شکل آن اهمیت بسیار باالیی برای پاسخگویی به سؤاالت آن دارد. چرخ   ۀمبحث این گفتار هست که مشابه زنجیر 

کالوین   ۀخیزتر است. برای حل سؤاالت چرخه است و بنابراین، سؤالکربس، با جزئیات بیشتری در کتاب مطرح شد  ۀمباحث مهم دیگر این گفتار است که برخالف چرخ

 طور کامل بلد باشید.  نیز الزم است جزئیات وقایع هر مرحله را به 

 ـ فتوسنتز در شرایط دشوار  ۳گفتار 

 ـ تنفس نوری ۴فتوسنتز و شیمیوسنتز در سایر جانداران، ـ CAM ،۳ـ فتوسنتز گیاهان 4C ،۲فتوسنتز گیاهان ـ ۱ ترتیب اهمیت:به  ۳ترین مباحث گفتار مهم 

طراحان کنکور است که معمواًل هر سال در    ۀ، جزء مباحث موردعالق3Cبین فتوسنتز این دو گیاه با یکدیگر و همچنین با گیاهان    ۀو مقایس   CAMو    4Cفتوسنتز در گیاهان  

ای است و در آن، روش تثبیت کربن گیاهان در شرایط مختلف مورد سؤال قرار گرفته است.  معمول مقایسه   طور شود. سؤاالت این قسمت، به کنکور سؤالی از آن دیده می 

صورت مستقیم مورد سؤال قرار بگیرد )مشابه کنکور تواند به بر اینکه می در انتهای این گفتار، فتوسنتز و شیمیوسنتز در جانداران دیگر مورد بحث قرار گرفته است که عالوه 

  دوازدهم( دارد.  ۵دهم یا  ۷های کتاب درسی )مانند مباحث فصل شدن با سایر فصل نکات ترکیبی زیادی برای مطرح (، ۹۹

 
 

 ۱۴۰۰کنکور  ۱۳۹۹کنکور  ۱۳۹۸کنکور  سال کنکور 

فتوسنتز: تبدیل   ـ۱گفتار 
 انرژی نور به انرژی شیمیایی 

ـ  ـ فتوسیستم۱ ـ  ــــ  ــــ

های واکنش ـ۲گفتار 
 فتوسنتزی 

ـ  ـ  ــــ  ــــ
 های فتوسنتزیـ واکنش۱

 ـ زنجیرة انتقال الکترون تیالکوئید ۲

 CAMو  C4ـ فتوسنتز گیاه ۱ فتوسنتز در شرایط دشوار  ـ۳گفتار 
 CAMو  C4ـ فتوسنتز گیاه ۱
 ـ متابولیسم جانداران مختلف ۲

 CAMو  C4ـ فتوسنتز گیاه ۱

ـ  نکات ترکیبی  ـ  ــــ  ــــ
ساختار سبزدیسه  ـ ۱

 )کلروپالست( 
 هاـ جذب نور توسط رنگیزه ۲

 مجموع 
 سؤال ۲

 ترکیبی   ۀنکت ۰سؤال مستقیم +  ۲
 سؤال ۲

 ترکیبی ۀ  نکت ۰سؤال مستقیم +  ۲
 سؤال ۵

 ترکیبی   ۀنکت ۲سؤال مستقیم +  ۳
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شناسی زیست  

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  

 ..................« طور حتم توان گفت که همۀ ترکیباتی که ..................، به»با توجه به واکنش کلی فتوسنتز، می

 ( در واکنش حضور دارند ـ دارای حداقل یک اتم اکسیژن هستند.2 شوند ـ اتم اکسیژن و هیدروژن در ساختار خود دارند.( مصرف می۱
 شوند. ای هوازی، تولید می( غیرآلی هستند ـ در تنفس یاخته۴ شوند.  ( فراوردۀ واکنش هستند ـ نوعی ترکیب آلی محسوب می۳

 ـ آسان ـ قید ـ ترکیبی ـ مفهومی( ۱۲۰۶)  2گزینه   پاسخ:  

 اکسید + آب شوند = کربن دیترکیباتی که در واکنش کلی فتوسنتز مصرف می  

 اکسید + آب + گلوکز + اکسیژن ترکیباتی که در واکنش کلی فتوسنتز حضور دارند = کربن دی  

 کز + اکسیژن ترکیباتی که در واکنش کلی فتوسنتز فراوردٔه واکنش هستند = گلو  

 اکسید + آب + اکسیژن ترکیباتی که در واکنش کلی فتوسنتز غیرآلی هستند = کربن دی  
 

 باشند! ای هوازی، برعکس همدیگر می واکنش فتوسنتز و تنفس یاخته  دام تستی: 

 صورت زیر است: کلی فتوسنتز، به  واکنشکنند.  لید میرا با استفاده از انرژی نور خورشید به مادۀ آلی تبدیل و اکسیژن نیز تو  2COگیاهان در فرایند فتوسنتز،  

 2O6+  6O12H6C 
        نور  خورشید         
→            O 2H6+  2CO6 

 ها:همۀ گزینه  بررسی 

 اکسید، در ساختار خود هیدروژن ندارد.  ( کربن دی ۱

 ( همۀ ترکیبات واکنش کلی فتوسنتز، حداقل یک اتم اکسیژن دارند.  2

 شود.  های واکنش کلی فتوسنتز است که غیرآلی محسوب می( اکسیژن، یکی از فراورده ۳

 اکسید با اینکه دارای کربن است، اما آلی نیست! داشتن کربن، یکی از شروط تعیین مادۀ آلی است. کربن دی  دام تستی: 
 

 های زنده تولید شود.  ـ در سامانه ۲باشد،  کربنـ دارای  ۱]شروط الزم برای اینکه یک ماده آلی باشد[: نکته  
 

 [: ۲ گفتار دهم:   ۱]فصل ترکیب  
های اسیدها چهار گروه اصلی مولکولها و نوکلئیک ها، لیپیدها، پروتئینکربوهیدرات   .شوندهایی وجود دارند که در دنیای غیر زنده دیده نمی در جانداران مولکول 

 . شوندنیز نامیده می  زیستی هایمولکولها، شوند. این مولکول اند و در جانداران ساخته می یاخته  تشکیل دهندۀ

 شوند.  اکسید و آب تولید می شود و کربن دی ای هوازی، اکسیژن مصرف می ( در واکنش تنفس یاخته۴

حذفیات اعالم شده از سوی سازمان سنجش، نباید از فرمول شیمیایی و ساختار ترکیبات سؤال بدیم، ولی قبول کنین که   درسته که با توجه بهتکنیک تستی:   
اکسید و گلوکز رو ندونه، ای که ساختار آب، اکسیژن، کربن دی منظور سازمان سنجش، فرمول و ساختار ترکیبات پیچیده هست؛ وگرنه دانش آموز کنکوری 

 نیست! کنکوری 
 

   واکنش کلی فتوسنتز  میانبر: 

 های واکنش کلی فتوسنتز هستند.  دهنده اکسید و آب، واکنش کربن دی •

 های واکنش کلی فتوسنتز هستند.  گلوکز و اکسیژن، فراورده  •

 باشد.  اکسید، آب و اکسیژن، ترکیبات غیرآلی هستند و گلوکز، ترکیبی آلی می در واکنش کلی فتوسنتز، کربن دی •

 شود. الزم برای واکنش کلی فتوسنتز، توسط نور خورشید تأمین می  انرژی •

 همٔه ترکیبات واکنش کلی فتوسنتز، دارای اتم اکسیژن هستند.  •

 باشند.  اکسید، ترکیبات واکنش کلی فتوسنتز هستند که دارای کربن میگلوکز و کربن دی •

 باشند. ژن می گلوکز و آب، ترکیبات واکنش کلی فتوسنتز هستند که دارای هیدرو •

 
 چند مورد، دربارۀ برگ در گیاهان درست است؟ 

 ترین ساختار برای فتوسنتز است.  در همۀ گیاهان، مناسب -ب ترین رنگیزه است. ها، سبزینه )کلروفیل( فراواندر همۀ برگ -الف

 ای، دارای پهنک و دمبرگ است.دولپهدر همۀ گیاهان   -د در همۀ دیسه )پالست(های آن، کاروتنوئید موجود است. -ج

۱ )۱ 2 )2 ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ـ متوسط ـ چندموردی ـ قید ـ ترکیبی ـ متن(  ۱۲۰۶)  ۱پاسخ: گزینه  

 فقط مورد )د(، درست است.  
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شناسی زیست  

 بررسی همۀ موارد:  

های پاییزی،  هایی که رنگ دیگری دارند، مانند برگ ترین رنگیزه است. اما در برگ شوند، سبزینه )کلروفیل( فراوانهایی که به رنگ سبز دیده می الف( در برگ 

 شوند.  نابراین، به رنگ سبز دیده نمییافته وجود دارند که نقشی در فتوسنتز ندارند و بشکل های تغییر ترین رنگیزه نیست. همچنین گروهی از برگ سبزینه فراوان 

پوشیده می سبزدیسه [:  ۱دهم: گفتار    ۶]فصل  ترکیب    رنگ سبزینه  با  دارند که  و کمها کاروتنوئید هم  روز  با کاهش طول  پاییز  در  نور، ساختار شوند؛  شدن 
شود و مقدار کاروتنوئیدها افزایش ین هنگام سبزینه در برگ تجزیه می شوند. در ا دیسه تبدیل می کند و به رنگ ها در بعضی )نه همٔه( گیاهان تغییر می سبزدیسه 

 یابد.  می 

ها برای شکار و گوارش جانوران کوچک مانند حشرات، تغییر کرده است. مثاًل واش، برخی برگ خوار، مانند توبره در گیاهان حشره [:  ۲دهم: گفتار    ۷]فصل    ترکیب 
 مانند است و رنگ قرمز و زرد دارد.  کوزه   صورت بخشواش به نوعی برگ در گیاه توبره 

مدت آیند و به دار، نظیر لوبیا، از خاک بیرون می شود؛ زیرا در بسیاری از گیاهان گل های رویانی نیز گفته می ها برگ به لپه [:  ۳یازدهم: گفتار    ۸]فصل  ترکیب   
ها از خاک خارج شوند. در گیاهانی که رویش زیرزمینی دارند و لپه ه رنگ سبز دیده می ها دارای سبزینه هستند و بکنند. در این گیاهان، لپه کوتاهی فتوسنتز می 

 شود. ها دیده نمی شوند، سبزینه و فتوسنتز نیز در لپه نمی

 ترین ساختار برای فتوسنتز در اکثر )نه همۀ( گیاهان است.  ب( برگ مناسب

واش و خوار )نظیر توبره یافته در گیاهان حشرههای تغییرشکل جز فتوسنتز دارند؛ نظیر برگ و نقشی به اند ها، برای فتوسنتز اختصاصی نشده گروهی از برگ نکته:  
 گیاه گوشتخوار(، لپه )در گیاهان دارای رویش زیرزمینی(، برگ گیاه حساس و ...

 

و در پی آن پروتئین و لیپید    وسیلٔه فتوسنتز، بخشی از مواد موردنیاز خود مانند کربوهیدرات توانند به بیشتر )نه همٔه( گیاهان می [:  ۲دهم: گفتار    ۷]فصل  ترکیب   
ای از س، نمونه کنند. گیاه ِس را تولید کنند. انواعی از گیاهان نیز انگل هستند و همه یا بخشی از آب و مواد غذایی خود را از گیاهان فتوسنتزکننده دریافت می 

 های سبزرنگ است و توانایی فتوسنتز ندارد.  این گیاهان است که فاقد بخش 

 شوند.  ها دیده نمیدیسه وجود دارند و در سایر دیسهج( کاروتنوئیدها، در سبزدیسه و رنگ

 )آمیلوپالست( + نشادیسه   دیسه )کروموپالست(+ رنگ  سبزدیسه )کلروپالست( هر نوع دیسه )پالست( = 
 

 مقدار سبزینه در سبزدیسه، بیشتر از مقدار کاروتنوئید است. در سبزدیسه هم سبزینه وجود دارد و هم کاروتنوئید ولی نکته:  

 شود. ه نمی ها فقط کاروتنوئید وجود دارد و سبزینه دیددیسه در رنگ  نکته: 
 

مقدار فراوانی نشاسته ذخیره شده زمینی، بههای بخش خوراکی سیب های یاخته ثاًل در دیسه ها رنگیزه ندارند؛ مبعضی دیسه [:  ۱دهم: گفتار    ۶]فصل  ترکیب   
 گویند.  است که به همین علت به آن نشادیسه )آمیلوپالست( می 

 های آوندی )رگبرگ( است. ای دارای پهنک و دمبرگ است. پهنک شامل روپوست، میانبرگ و دستهبرگ گیاهان دولپه د(

   برگ :میانبر 

 )نه همٔه( گیاهان است که در این گیاهان، تعداد فراوانی سبزدیسه دارد.   اکثرساختار برای فتوسنتز در  ترینمناسبو  یافته برای فتوسنتزساختار تخصص برگ  •

 است.   های آوندی )رگبرگ(دسته و  میانبرگ، روپوستاست. پهنک شامل  دمبرگو  پهنکدارای  ایدولپه برگ گیاهان  •

در اطراف این   های نگهبان روزنه وجود دارد و یاخته  روزنترتیب در سطح رویی و زیرین پهنک برگ قرار دارند. در هر دو روپوست،  روپوست رویی و زیرین به  •
 هستند و توانایی فتوسنتز دارند.   دارای سبزدیسهمنافذ، 

 ای فقط در گیاهان دولپه ای،  در گیاهان وجود دارد. میانبرگ نرده   اسفنجیو    اینرده رگ  است. دو نوع میانب  دارپارانشیم سبزدیسه های  میانبرگ شامل یاخته  •
وجود دارد و    ای زیادییاخته فضای بینهای میانبرگ اسفنجی،  هستند. بین یاخته   فشردههم بههای آن،  قرار دارد و یاخته   بعد از روپوست روییوجود دارد و  

)هم در مجاورت روپوست   ایلپه گیاهان تکدر  هم  )در مجاورت روپوست زیرین( و    ایهم در گیاهان دولپه ین نوع میانبرگ،  شود. اها تشکیل می حفراتی بین آن 
 رویی و هم روپوست زیرین( قرار دارد.  

ای )نظیر تند. در گیاهان دولپه هس  های پارانشیمییاخته های غالف آوندی،  های غالف آوندی، آوندهای چوبی و آوندهای آبکشی است. یاخته رگبرگ شامل یاخته  •
یاخته  اما در گیاهان تک لوبیا و گل سرخ(،  یاخته   4Cای )نظیر ذرت( که فتوسنتز  لپه های غالف آوندی فاقد سبزدیسه هستند.  دارای دارند،  های غالف آوندی 

 شود. ها انجام می سبزدیسه هستند و چرخٔه کالوین درون آن 
 

 برگ[ چیز دربارٔه همه ]ترکیب  
 اسید هستند.  سبزیجات با برگ سبز تیره، حبوبات، گوشت قرمز و جگر از منابع آهن و فولیک : ۳دهم: گفتار  ۴ـ فصل ۱
 های غیرچوبی، مانند برگ و گیاهان علفی استوار بمانند. شود که اندام های گیاهی سبب می ها در بافت حالت تورم )تورژسانس( یاخته : ۱دهم: گفتار  ۶ـ فصل ۲
 مقدار فراوانی وجود دارد.  شود و در برگ کلم بنفش به آنتوسیانین، نوعی رنگیزه است که در واکوئول ذخیره می : ۱گفتار  دهم: ۶ ـ فصل۳
شوند. در دیسه تبدیل می کند و به رنگها در بعضی )نه همٔه( گیاهان تغییر میشدن نور، ساختار سبزدیسه در پاییز با کاهش طول روز و کم: ۱دهم: گفتار  ۶ـ فصل ۴

 یابد. شود و مقدار کاروتنوئیدها افزایش می این هنگام سبزینه در برگ تجزیه می 
 گویند.  شود که به آن شیرابه می دن میؤه تازٔه انجیر از شاخه، از محل برش، شیرٔه سفید رنگی خارج می هنگام برش دمبرگ انجیر یا جدا کر : ۱دهم: گفتار  ۶ـ فصل ۵
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شناسی زیست  

های غیرسبز، مثاًل سفید، زرد، قرمز یا بنفش دارد. هنگام کاهش نور در چنین گیاهانی، برای افزایش میزان جذب برگ بعضی گیاهان بخش : ۱گفتار  دهم: ۶ـ فصل ۶
 یابد. های سبز افزایش مینور، مساحت بخش 

 تشخیص است. ای و آوندی قابل در برش عرضی ریشه، ساقه و برگ نهاندانگان، سه سامانٔه بافتی پوششی، زمینه : ۲گفتار  دهم: ۶ـ فصل ۷
 از یک الیه یاخته تشکیل شده است. شود و معمواًل های جوان روپوست نامیده می ها و ریشهها، ساقهسامانٔه بافت پوششی در برگ : ۲گفتار  دهم: ۶ـ فصل ۸
 کند. یر آب از سطح برگ کمک می بخبودن به کاهش تپوستک به علت لیپیدی : ۲گفتار  دهم: ۶ـ فصل ۹
 شود. های سبز گیاه، مانند برگ دیده می فراوانی در اندام دار به پارانشیم سبزینه : ۲گفتار  دهم: ۶ـ فصل ۱۰
ها و بر افزایش طول ساقه، به ایجاد شاخهها عالوهاند. رشد جوانه های بسیار جوان های مریستمی و برگ ای از یاخته مجموعه  هاجوانه :  ۳دهم: گفتار    ۶ـ فصل  ۱۱

 انجامد.  های جدید نیز می برگ 
 شود. خه متصل می گره، محلی است که برگ به ساقه یا شاخه متصل است. در واقع، دمبرگ در محل گره، به ساقه یا شا: ۳دهم: گفتار  ۶ـ فصل ۱۲
ها تعداد  گیرند. در این فرورفتگی های غارمانندی قرار میهای آن در فرورفتگیهای گیاه خرزهره ضخیم است و روزنه پوستک در برگ:  ۳گفتار    دهم:  ۶ـ فصل  ۱۳

 شوند. کنند و مانع خروج بیش از حد آب از برگ میایجاد می ها  ها با به دام انداختن رطوبت هوا، اتمسفر مرطوبی در اطراف روزنه فراوانی ُکرک وجود دارد. این کرک 
 های گیاهان آبزی است.  پارانشیم هوادار در ریشه، ساقه و برگ، یکی از سازش: ۳گفتار  دهم: ۶ـ فصل ۱۴
رون ساقه و دمبرگ این گیاه، تثبیت نیتروژن های همزیست دانگیزی دارد. سیانوباکتری گیاه گونرا در نواحی فقیر از نیتروژن رشد شگفت :  ۲دهم: گفتار    ۷ـ فصل  ۱۵

 کنند.  دهند و از محصوالت فتوسنتزی گیاه استفاده می انجام می 
ها برای شکار و گوارش جانوران کوچک مانند حشرات، تغییر کرده است. مثاًل نوعی برگ واش، برخی برگخوار، مانند توبره در گیاهان حشره :  ۲گفتار    دهم:  ۷ـ فصل  ۱۶

 مانند است و رنگ قرمز و زرد دارد. صورت بخش کوزهواش به توبره  در گیاه
های هوایی گیاه تعرق  صورت بخار از سطح اندام شود. خروج آب به ها تبخیر می شده توسط گیاه، از سطح برگ بخش زیادی از آب جذب :  ۳گفتار    دهم:  ۷ـ فصل  ۱۷

 شود. ها انجام می های برگکند. بیشتر تعرق گیاهان از روزنه و مواد معدنی به برگ فراهم می  جایی آبشود. تعرق، سازوکار الزم را برای جابه نامیده می 
ها از منفذ ها انجام شود. بیشتر تبادل گازها و در نتیجه تعرق برگ های هوایی، پوستک و عدسکتواند از طریق روزنه در گیاهان، تعرق می:  ۳گفتار    دهم:  ۷فصل    ـ۱۸

 شود. های هوایی انجام می ای نگهبان روزنه ه)روزن( بین یاخته 
 های خشک هستند.  های گیاهان برای زندگی در محیط ها از سازگاریها، کاهش تعداد یا سطح برگ کاهش تعداد روزنه : ۳گفتار  دهم: ۷ـ فصل ۱۹
صورت قطراتی از انتها یا لبٔه  رسد از مقدار تعرق آن از سطح برگ بیشتر باشد، آب به ها میای به برگ اگر مقدار آبی که در اثر فشار ریشه :  ۳گفتار    دهم:  ۷ـ فصل  ۲۰

ها همیشه باز  شود. این روزنه های آبی انجام می ای به نام روزنه گویند. تعریق از ساختارهای ویژه شود که به آن تعریق می های بعضی گیاهان علفی خارج میبرگ 
 هاست. هستند و محل آنها در انتها یا لبٔه برگ 

 های منبع هستند.  ترین محل ها از مهمکند، محل منبع است. برگهای دیگر گیاه را تأمین می ش بخشی از گیاه که ترکیبات آلی مورد نیاز بخ:  ۳گفتار    دهم:  ۷ـ فصل  ۲۱
 های رویشی، یعنی ساقه، برگ و ریشه تکثیر یابند.  روش غیرجنسی و با استفاده از بخش  توانند به گیاهان می: ۱گفتار  یازدهم: ۸ـ فصل ۲۲
 [ ۱۴۰۱]حذفیات  های خوراکی به آن متصل هستند.مانندی دارد که برگ زمینِی کوتاه و تکمه پیاز، ساقٔه زیر : ۱گفتار  یازدهم: ۸ـ فصل ۲۳
مدت کوتاهی آیند و به دار، نظیر لوبیا، از خاک بیرون می شود؛ زیرا در بسیاری از گیاهان گل های رویانی نیز گفته می ها برگبه لپه:  ۳گفتار    یازدهم:  ۸ـ فصل  ۲۴

شوند، ها از خاک خارج نمیشوند. در گیاهانی که رویش زیرزمینی دارند و لپه ها دارای سبزینه هستند و به رنگ سبز دیده می گیاهان، لپه   کنند. در اینفتوسنتز می 
 شود.ها دیده نمیسبزینه و فتوسنتز نیز در لپه 

اندازند. به  های هوایی گیاه را به تأخیر می های جدید، پیر شدِن اندام ته ای و در نتیجه ایجاد یاخ ها با تحریک تقسیم یاخته سیتوکینین:  ۱گفتار    یازدهم:  ۹ـ فصل  ۲۵
 دارند. ها آنها را تازه نگه می کردن سیتوکینین روی برگ و گلهمین علت با افشانه 

 کنند.  های جانبی رشد و شاخه و برگ جدید ایجاد می با قطع جوانٔه رأسی، جوانه : ۱یازدهم: گفتار  ۹ـ فصل ۲۶
ریزد که ارتباط آن با شاخه قطع شده باشد. اگر شود. برگ هنگامی می های فسیلی باعث ریزش برگ درختان می اتیلن حاصل از سوخت :  ۱گفتار    یازدهم:  ۹  ـ فصل۲۷

ر محل اتصال به شاخه، الیٔه  دهد که در قاعدٔه دمبرگ دها از هم جدا شوند. مشاهدات میکروسکوپی نشان می بنا باشد که ارتباط برگ با شاخه قطع شود باید یاخته 
روند؛ در نتیجه، برگ از شاخه جدا تدریج از بین می شوند و به کننده از هم جدا می های تجزیه ها در این منطقه به علت فعالیت آنزیم شود. یاخته جداکننده تشکیل می 

 کند. اره را تولید می کنندٔه دیوهای تجزیه شود. برگ در پاسخ به افزایش نسبت اتیلن به اکسین، آنزیم می 
 شوند. مانندی حفظ می های پولکها با برگ ریزد و جوانه برگ بعضی درختان با کاهش دما در فصل پاییز می : ۲گفتار  یازدهم: ۹ـ فصل ۲۸
دهد که در هایی رخ می انس در یاخته شود. این پاسخ به علت تغییر فشار تورژسبه برگ گیاه حساس، باعث تا شدن برگ می   زدنضربه:  ۲گفتار    یازدهم:  ۹ـ فصل  ۲۹

شدن برگ و در اندازند که سبب بستههایی را به راه می هایی دارد که با برخورد حشره به آنها تحریک و پیاممانند گیاه گوشتخوار کرکقاعدٔه برگ قرار دارند. برگ تله 
 شود. نتیجه، به دام افتادن حشره می 

 راحتی حرکت کنند. دار به های کرکتوانند روی برگ های کوچک نمیحشره : ۲یازدهم: گفتار  ۹ـ فصل ۳۰
 [ ۱۴۰۱]حذفیات  کند.شود که نوعی زنبور وحشی آن را شناسایی می دیدٔه برگ گیاه تنباکو، ترکیب فراری متصاعد می های آسیب از یاخته : ۲گفتار  یازدهم: ۹ـ فصل ۳۱
 های دور تا زمان حال وجود داشته است. دهد که این گیاه از گذشته وجود سنگوارٔه برگ درخت گیسو، نشان می : ۳گفتار  دوازدهم: ۴ـ فصل ۳۲
ای دارای پهنک  ترین ساختار برای فتوسنتز در اکثر گیاهان است. برگ گیاهان دولپه یافته برای فتوسنتز و مناسب برگ ساختار تخصص :  ۱گفتار    دوازدهم:  ۶ـ فصل  ۳۳

 های آوندی )رگبرگ( است. و دمبرگ است. پهنک شامل روپوست، میانبرگ و دسته 
ها در طول روز بسته و در شب باز  س و آناناس، برای جلوگیری از هدر رفتن آب، روزنه ، نظیر کاکتوCAMدر گیاهان دارای فتوسنتز  :  ۳دوازدهم: گفتار    ۶ـ فصل  ۳۴

 دارند.  های خود ترکیباتی دارند که آب را نگه می هستند. برگ، ساقه یا هردوی آنها در چنین گیاهانی گوشتی و پرآب هستند. این گیاهان در واکوئول
ها را بیرون بیاورند و برند تا موریانه ها فرو میکنند و آن را درون النٔه موریانه های شاخٔه نازک درختان را جدا می گ ها بر شامپانزه:  ۱گفتار    دوازدهم:  ۸ـ فصل  ۳۵

 بخورند. این رفتار، مثالی از رفتار حل مسئله است. 
برند. در اجتماع این  کار میکنند، بهارچ که از آن تغذیه می عنوان کود برای پرورش نوعی قهای برگ را بهُبر، قطعه های برگمورچه:  ۳گفتار    دوازدهم:  ۸ـ فصل  ۳۶

 کنند.  دهند و به النه حمل می ها را برش می تر هستند، برگ ها که بزرگ های متفاوتی دارند. تعدادی از آن ها، کارگرها اندازه مورچه 

ش رو آوردیم که اتمام حجت جلوتر دوازدهم هست، ولی ما همه   یهاتا نکتۀ آخر مربوط به قسمت  3راستی؛         خدایی به جز ماز، کجا دیدی که این همه نکته ترکیبی با هم بیاره؟!  
 کرده باشیم! 
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شناسی زیست  

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  

 »در پهنک برگ گیاه لوبیا .................. پهنک برگ گیاه ذرت، فقط ..................« 

 کنندۀ نور هستند. های پارانشیمی جذبنبرگ، یاختههای میا( برخالف ـ یاخته۱
 شکل وجود دارند.ایهای میانبرگ استوانه( همانند ـ در مجاورت روپوست رویی، یاخته2
 شود. ای اندک دارد، فتوسنتز انجام مییاخته( برخالف ـ در نوعی میانبرگ که فضای بین۳
 شوند.  )کلروپالست( دیده می رای سبزدیسههای روپوستی دا( همانند ـ در سطح زیرین، یاخته۴

 ـ سخت ـ مقایسه ـ قید ـ مفهومی ـ نکات شکل(  1206)  ۱پاسخ: گزینه  

 ای شکل = میانبرگ نرده ای های میانبرگ استوانه یاخته  

 ای ای اندک دارد = میانبرگ نرده یاخته نوعی میانبرگ که فضای بین  

 های نگهبان روزنه )کلروپالست( = یاخته های روپوستی دارای سبزدیسه یاخته  

های میانبرگ دارای سبزدیسه  ای، نظیر لوبیا، فقط یاختههای پارانشیمی هستند. در گیاهان دولپههای میانبرگ و غالف آوندی، یاخته در پهنک برگ، یاخته

های  بر یاخته ای )نظیر ذرت(، عالوه لپهزدیسه هستند. اما در گیاهان تکهای غالف آوندی فاقد سب توانند نور را جذب کنند. در این گیاهان، یاختههستند و می

 توانند نور خورشید را جذب کنند.  های غالف آوندی نیز دارای سبزدیسه هستند و میمیانبرگ، یاخته 

 های میانبرگ دارای سبزدیسه هستند.  ای، یاخته لپه ای و هم در گیاهان تک هم در گیاهان دولپه نکته:  

 های غالف آوندی دارای سبزدیسه هستند. ای، یاخته لپه فقط در گیاهان تک  نکته: 
 

تستی:  بافت    دام  یاخته در  روپوستی،  و  سبزدیسه پارانشیمی  یاخته های  دارند.  وجود  نگهبان دار  یاخته رو  های  هستند. زنه،  سبزدیسه  دارای  روپوستی  های 
 های پارانشیمی دارای سبزدیسه هستند.  های میانبرگ نیز یاخته ( و یاخته هاایلپه تک های غالف آوندی )در یاخته 

 های میانبرگ نیستند! نگهبان روزنه، جزء یاخته های یاخته  دام تستی: 

 تواند فتوسنتز انجام دهد.  یاختۀ نگهبان روزنه می فقطتوانایی انجام قندکافت و تنفس هوازی را دارند ولی های تمایزیافتۀ روپوستی یاخته  همۀ دام تستی: 

 ! حواستون باشه NADH  .شود نه  مصرف می  NADPHشود. در این فرایند مولکول  های فتوسنتزکننده از اسید سه کربنه، قند تولید میدر یاخته  فقط  دام تستی:  
 شود نه مصرف! تولید می NADHشود )مرحلۀ سوم قندکافت( و در این واکنش از قند، اسید سه کربنه تولید میه  زنددر هر یاختۀ 

 شود. ها این ژن بیان نمیزندۀ روپوستی گیاه، دارای ژن آنزیم روبیسکو هستند ولی در همۀ یاختههای همۀ یاخته دام تستی: 

 ها:بررسی سایر گزینه 

ای وجود  ای، میانبرگ نردهلپهشکل هستند و در مجاورت روپوست رویی قرار دارند. در گیاهان تک ای ای استوانه های میانبرگ نرده ای، یاخته ( در گیاهان دولپه2

 های اسفنجی تشکیل شده است.  فقط از یاخته  هاآن   ندارد و میانبرگ

 ای وجود دارد.   ای فقط در گیاهان دولپه میانبرگ نرده نکته:  

نردهای، فتوسنتز در یاخته( در گیاهان دولپه۳ های  ای زیاد( و یاختهیاختههای میانبرگ اسفنجی )دارای فضای بینای اندک(، یاختهیاختهای )دارای فضای بینهای میانبرگ 

 شود.  نگهبان روزنه انجام می

 های نگهبان روزنهیاخته ـ ۳های میانبرگ اسفنجی، ـ یاخته ۲ای، های میانبرگ نرده ته ـ یاخ۱ای[: گیاهان دولپه برگ  های دارای سبزدیسه در ]انواع یاخته نکته  

   های نگهبان روزنهیاخته ـ ۳های میانبرگ اسفنجی، ـ یاخته ۲های غالف آوندی، ـ یاخته ۱ ای[:لپه گیاهان تکبرگ  های دارای سبزدیسه در ]انواع یاخته نکته  

 های روپوستی دارای سبزدیسه هستند. های نگهبان روزنه، یاختههای نگهبان روزنه وجود دارند. یاختهیرین برگ، یاخته( هم در روپوست رویی و هم روپوست ز۴

 های دیگر روپوست، سبزینه دارند.  های نگهبان روزنه برخالف یاخته یاخته [: ۲دهم: گفتار  ۶]فصل ترکیب  
 

 (۱۲۰۶ـ  ۰۱)        ایلپه تک ای و ترسیمی از برگ در گیاه دولپهنامه: شکل  

 ای، هر دو روپوست رویی و زیرین،لپه ای و هم در گیاهان تکهم در گیاهان دولپه  ✓
 ها در روپوست زیریندارای روزن و یاختۀ نگهبان روزنه هستند. البته، تعداد روزن 

 بیشتر از روپوست رویی است.   
 ایهای میانبرگ نرده رویی، یاخته ای، در مجاورت روپوست در برگ گیاهان دولپه  ✓

 فشرده همل )کشیده( دارند و به ـشکای ا، ظاهر استوانهـهوجود دارند. این یاخته 
 هستند.  

 امل ــط شـانبرگ فقـدارد و میـای وجود نرگ نرده ـای، میانبه ـلپان تکـدر گیاه ✓
 های اسفنجی است. یاخته 

ای زیادی دارند. میانبرگ اسفنجی در مجاورت روپوست زیرین برگ گیاهان یاخته رد( دارند و فضای بینشکل )گِ های میانبرگ اسفنجی، ظاهری کروییاخته  ✓
 شود. ای، هم در مجاورت روپوست رویی و هم زیرین دیده می لپه ای قرار دارد و در برگ گیاهان تک دولپه 
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 ای و اسفنجی، دارای سبزدیسه هستند.  های میانبرگ نرده همۀ یاخته  ✓
 های غالف آوندی هم سبزدیسه دارند.  ای، یاخته لپه های غالف آوندی فاقد سبزدیسه هستند اما در گیاهان تک ای، یاخته اهان دولپه در گی ✓
 ای هستند.  های غالف آوندی در گیاهان دولپه تر از یاخته ای بزرگ لپههای غالف آوندی در گیاهان تک یاخته  ✓
 ای اندکی وجود دارد.  ن یاخته های غالف آوندی نیز فضای بیبین یاخته  ✓

 
 کدام عبارت، دربارۀ شکل مقابل درست است؟ 

 های دارای سبزدیسه )کلروپالست( وجود ندارد.«، یاخته۴« همانند بخش »۱( در بخش »۱
 شوند.  فشرده دیده میهمهای پارانشیمی به«، یاخته۳« برخالف بخش »2( در بخش »2
 دهد.  «، قسمتی از پهنک برگ را تشکیل می۱« برخالف بخش »۳( بخش »۳
 های میانبرگ است.  «، جزء یاخته2« همانند بخش »۴( بخش »۴
 

 دار ـ متن( ـ متوسط ـ مقایسه ـ شکل  ۱۲۰۶)  ۲پاسخ: گزینه  

ـ  ۱اند از:  ترتیب عبارت شده در شکل، به های مشخص ای است. بخش دهندۀ برگ گیاه دولپه شکل نشان 

های غالف  ـ یاخته۴های میانبرگ اسفنجی و  ـ یاخته۳ای،  های میانبرگ نردهـ یاخته2روپوست رویی،  

 آوندی.  

 ها:بررسی همۀ گزینه  

های  فاقد سبزدیسه هستند. اما در روپوست، یاخته های غالف آوندی  ای، یاخته ( در برگ گیاهان دولپه ۱

 نگهبان روزنه دارای سبزدیسه هستند.  

یاخته2 نرده (  میانبرگ  بههای  یاختههمای،  بین  ولی  هستند  فضای  فشرده  اسفنجی،  میانبرگ  های 

 ای زیادی وجود دارد.  یاخته بین

است:  ۳ بخش  شامل سه  پهنک  روپوست:  ۱(  زـ  و  رویی  روپوست  میانبرگ:  2یرین،  شامل  شامل  ـ 

نرده  دولپهمیانبرگ  گیاهان  )در  و  ای  اسفنجی  میانبرگ  و  )رگبرگ(:  ۳ای(  آوندی  دستۀ  شامل  ـ 

 های غالف آوندی، آوند چوبی و آوند آبکش.  یاخته

جزء میانبرگ نیستند و قسمتی از دستۀ   های غالف آوندی،های پارانشیمی هستند. اما یاخته های میانبرگ، یاختههای غالف آوندی، همانند یاخته ( یاخته۴

   شوند.آوندی )رگبرگ( محسوب می 

 
 کند؟ درستی کامل میکدام گزینه، عبارت زیر را دربارۀ یک یاختۀ میانبرگ گیاه گل سرخ، به 

 ..................« طور حتم »در سبزدیسه )کلروپالست( .................. راکیزه )میتوکندری(، به

 همانند ـ فضای درون اندامک به سه بخش متفاوت تقسیم شده است.   (۱
 های مورد نیاز وجود ندارد.  ( همانند ـ اطالعات الزم برای ساخت بعضی پروتئین 2
 طور مستقل از تقسیم یاخته وجود دارد.( بهDNA( برخالف ـ امکان همانندسازی دِنا )۳
 و فسفات نقش ندارد. ADPنتقال الکترون در تأمین انرژی الزم برای ترکیب  ( برخالف ـ زنجیرۀ ا۴

 ـ متوسط ـ مقایسه ـ ترکیبی ـ متن ـ مفهومی( ۱۲۰۶)  ۲پاسخ: گزینه  

های مورد  تواند بعضی )نه همۀ( پروتئین( و رِناتَن )ریبوزوم( است. بنابراین، سبزدیسه مانند راکیزه )میتوکندری( میRNA(، رِنا )DNAبسترۀ سبزدیسه )کلروپالست( دارای دِنا )

های سیتوپالسمی ساخته شده و به سبزدیسه فرستاده  ها، توسط ریبوزومهای مورد نیاز سبزدیسه نیز در هسته قرار دارند و این پروتئیننیاز خود را بسازد. ژن بعضی از پروتئین

 شوند.  می

گویند. این ( وجود دارد که به آن ِدنای سیتوپالسمی می DNAبر هسته در سیتوپالسم نیز مقداری ِدنا )ها عالوهدر یوکاریوت [: ۲دوازدهم: گفتار    ۱]فصل  ترکیب   
 شود. نوع از ِدنا که حالت حلقوی دارد، در راکیزه )میتوکندری( و دیسه )پالست( دیده می 

ریبوزومهای ساختهروتئين پ   :[۲دوازدهم: گفتار    ۲]فصل  ترکیب    توسط  می های سیتوپالسمی سرنوشت شده  پیدا  مختلفی  پروتئین های  بعضی  در کنند.  ها 
 روند. مانند و بعضی دیگر به راکیزه )میتوکندری(، هسته و یا دیسه )پالست(ها می سیتوپالسم می 

ای و سیتوپالسمی. شود و برابر است با مجموع محتوای مادٔه وراثتی هسته ثتی گفته می ژنگان )ژنوم( به کل محتوای مادٔه ورا[:  ۱دوازدهم: گفتار    ۴]فصل  ترکیب   
 دهند.  ِدنای راکیزه )میتوکندری( و دیسه )پالست(، ژنگان سیتوپالسمی را تشکیل می 
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شود. در ِدنای سازی در راکیزه انجام می راکیزه ِدنای مستقل از هسته و ِرناَتن مخصوص به خود را دارد. بنابراین پروتئین[:  ۱دوازدهم: گفتار    ۵]فصل  ترکیب   
در تنفس بر این، راکیزه برای انجام نقش خود    ای وجود دارند. عالوه های مورد نیاز در تنفس یاخته شدن انواعی از پروتئین های مورد نیاز برای ساخته راکیزه، ژن 

 شوند. های سیتوپالسمی ساخته می وسیلٔه ریبوزوم های آنها در هسته قرار دارند و بههایی وابسته است که ژن ای به پروتئین یاخته 

 ها:بررسی سایر گزینه 

شود. سبزدیسه  دو غشا( تقسیم می  ( راکیزه دارای دو غشای بیرونی و درونی است. در نتیجه، فضای درون راکیزه به بخش داخلی و بخش بیرونی )فضای بین۱

ها، فضای بین دو غشا وجود دارد. اما فضای  )کلروپالست( نیز دارای دو غشای بیرونی و درونی است که این دو غشای سبزدیسه از هم فاصله دارند و بین آن

 تقسیم شده است.    ای غشایی به نام تیالکوئید به دو بخش فضای درون تیالکوئید و بسترهدرون سبزدیسه با سامانه 

بر غشای بیرونی و درونی خود اندامک، غشای  خورده به داخل( وجود دارد. اما در سبزدیسه، عالوه در راکیزه، دو نوع غشای بیرونی )صاف( و درونی )چین نکته:  
کاراشون با هم فرق داره. مثاًل در غشای درونی میتوکندری و غشای   ها وخاطر اینه که نوع پروتئین گیم این غشاها با هم فرق دارن بهاینکه می تیالکوئيد نیز وجود دارد.  

   انتقال الکترون داریم. ۀتیالکوئید، ما زنجیر

 شود.  ها، همانندسازی دِنا انجام میتوانند همراه با یاخته و نیز مستقل از آن تقسیم شوند. قبل از تقسیم این اندامک( هم سبزدیسه و هم راکیزه می۳

شود که در بودن تقسیم راکیزه از تقسیم یاخته باعث می شود. مستقل راکیزه همراه با یاخته و نیز مستقل از آن تقسیم می [:  ۱: گفتار  دوازدهم  ۵  ]فصلترکیب   
   های جدید، تولید انرژی در یاخته افزایش یابد.صورت نیاز یاخته به مقدار بیشتر انرژی، راکیزه بتواند تقسیم شود و با تولید راکیزه 

شود. در راکیزه  ، با کمک زنجیرۀ انتقال الکترون در غشای تیالکوئید تأمین میATPشدن نوری  شود. انرژی الزم برای ساختهانجام می  ATPشدن نوری  ( در سبزدیسه، ساخته۴

   شود.تأمین می ATPشدن اکسایشی نیز با کمک زنجیرۀ انتقال الکترون در غشای درونی، انرژی الزم برای ساخته

مولکول نکته:    اکسایش  از  انرژی حاصل  از  استفاده  با  الکترون  انتقال  زنجیرٔه  راکیزه،  ) در  الکترون  حامل  برای 2FADHو    NADHهای  الزم  انرژی  تأمین  به   ،)
انرژی الزم برای کمک می  ATPشدن اکسایشی  ساخته  انرژی حاصل از جذب نور خورشید، در تأمین  از  با استفاده  الکترون  انتقال  کند. در سبزدیسه، زنجیرٔه 
 نقش دارد.   ATPشدن نوری ساخته 

 

از    ATPشدن اکسایشی،  ه هستند. در ساخت  ATPهای تولید  ، جزء روش ATPشدن نوری  شدن اکسایشی و ساخته ساخته [:  ۱دوازدهم: گفتار    ۵ترکیب ]فصل   
از یون فسفات و   ATPشود و در آن،  در سبزدیسه انجام می   ATPشدن نوری شود. ساخته ها در راکیزه ساخته می یون فسفات و انرژي حاصل از انتقال الکترون 

 شود. انرژی حاصل از نور خورشید تولید می 
 

 مقایسٔه میتوکندری و کلروپالست 

 کلروپالست )سبزدیسه(  میتوکندری )راکیزه(  نام اندامک 

 نوع یاخته 
 های یوکاریوتی اغلب یاخته 

 جز گویچٔه قرمز بالغ و یاختٔه آوند آبکشی به 
 های یوکاریوتی فتوسنتزکننده یاخته 

 در آغازیان فتوسنتزکننده )نظیر اسپیروژیر و اوگلنا( و اکثر گیاهان

 فتوسنتز )انرژی به ماده(  ای )ماده به انرژی( یاخته تنفس   نوع فرایند تبدیل انرژي

 غشای اصلی اندامک، به همراه سامانۀ غشایی تیالکوئید  ۲ خورده به داخل( غشا )بیرونی: صاف ـ درونی: چین  ۲ تعداد غشا

های فضای درون بخش 
 اندامک 

 ـ بخش درونی ۱
 ـ فضای بین دو غشا۲

 ـ بستره ۱
 تیالکوئید ـ فضای درون ۲

 ـ فضای بین دو غشا۳

 (ی حلقوی DNAِدنا ) ✓ (ی حلقوی DNAِدنا ) ✓ مادٔه وراثتی 

 های مورد نیاز بعضی از پروتئین  ✓ های مورد نیاز بعضی از پروتئین  ✓ سازیِرنا، ریبوزوم و پروتئین

 های مورد نیاز برای بعضی از پروتئین  ✓ های مورد نیاز برای بعضی از پروتئین  ✓ وابستگی به هسته 

 همراه با یاخته و نیز مستقل از آن  همراه با یاخته و نیز مستقل از آن  تقسیم اندامک 

 ATPروش تولید 
 ATPشدن اکسایشی ساخته 

 هابا استفاده از انرژی حاصل از انتقال الکترون
 ماده در کربسدر سطح پیش  ATPشدن + ساخته 

 ATPشدن نوری ساخته 
 با استفاده از انرژی نور خورشید 

 

   سبزدیسه )کلروپالست( میانبر: 

 همانند میتوکندری، دو غشای بیرونی و درونی دارد و بین دو غشا، فاصله وجود دارد.   •

 های غشایی به نام تیالکوئید در فضای درونی کلروپالست وجود دارند.  سامانه  •

 ـ بستره ۲ـ فضای درون تیالکوئید، ۱فضای درون کلروپالست به دو بخش تقسیم شده است:  •

 هم متصل هستند )همانند شبکٔه آندوپالسمی(.  مانند و به کیسه  تیالکوئيدها ساختارهای غشایی و •

 در بسترٔه کلروپالست همانند بخش درونی میتوکندری، ِدنا، ِرنا و ِرناتن )ریبوزوم( وجود دارد.   •
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های سیتوپالسمی روپالست توسط ریبوزوم های مورد نیاز کلهای مورد نیاز خود را بسازد. سایر پروتئین تواند بعضی پروتئين کلروپالست همانند میتوکندری، می  •
 شود. های هسته ساخته میو با استفاده از ژن 

 توانند همراه با یاخته و نیز مستقل از آن تقسیم شوند. کلروپالست و میتوکندری، می  •

 
 دارند؟های غشایی درست است که در فضای درونی سبزدیسه )کلروپالست( وجود  کدام عبارت، دربارۀ سامانه  

 شود. های مورد نیاز برای عملکرد سبزدیسه )کلروپالست( ساخته میها، بعضی از پروتئیندر فضای درون آن (۱
 های مجاور ممکن است ارتباط وجود داشته باشد.  مانندی هستند و بین فضای درون سامانه( ساختارهای کیسه2
 دهد.  آب رخ می ها تجزیۀ نوری مولکولدهند و در فضای درون آنهای فتوسنتزی را انجام می( انواع واکنش۳

 ها نقش اصلی را دارند.  فته در فضای درون آنهای قرار گر های وابسته به نور فتوسنتز، مولکول( در واکنش۴

 ـ سخت ـ عبارت ـ مفهومی(  ۱۲۰۶)  ۲پاسخ: گزینه  

 تیالکوئيد های غشایی در فضای درونی سبزدیسه )کلروپالست( = سامانه  

 تیالکوئید مانند در سبزدیسه =  ساختارهای کیسه  

 های مستقل از نور ـ واکنش۲های تیالکوئیدی(، های وابسته به نور )واکنش ـ واکنش۱های فتوسنتزی = انواع واکنش  

 مانند و به هم متصل هستند. بین فضای درون تیالکوئیدهای مجاور ممکن است کانال ارتباطی وجود داشته باشد.  تیالکوئیدها ساختارهای غشایی و کیسه

لوله   شبکٔه آندوپالسمی، شبکه [:  ۳: گفتار  دهم  ۱]فصل  ترکیب    از  و کیسه ای  لوله هاست ها  درون  بین فضای  دارند.  در سراسر سیتوپالسم گسترش  و که  ها 
 های شبکٔه آندوپالسمی، ارتباط مستقیم وجود دارد.  کیسه 

از کیسه [:  ۳دهم: گفتار    ۱]فصل  ترکیب    قرار می دستگاه گلژی  روی هم  تشکیل شده است که  برخالف شبکهایی  بین   ۀگیرند.  تیالکوئیدها،  و  آندوپالسمی 
 ستگاه گلژی اتصال وجود ندارد.  های دکیسه 

 

اند و همچنین بین فضای درون تیالکوئيدهای دو مجموعه تیالکوئید مختلف ممکن است ارتباط تیالکوئيدهایی که روی هم قرار گرفته   درونبین فضای  نکته:   
 مستقیم وجود داشته باشد. 

 ها:بررسی سایر گزینه 

های کلروپالست با استفاده از  شود. ریبوزومسازی در بستره انجام میریبوزوم( وجود دارد و پروتئین( و رِناتَن )RNA(، رِنا )DNA( در بستره )نه فضای درون تیالکوئید(، دِنا )۱

 های مورد نیاز این اندامک را بسازند.  توانند بعضی )نه همۀ( پروتئینهای دِنای کلروپالست میژن

ریبوزوم  دام تستی:  ِرنا و  ِدنا،  انجام فرایندهای همانندسازی، رونویسی و ترجمه،    در کلروپالست، محل قرارگیری  )نه فضای درون   بسترهو همچنین محل 
 است.   تیالکوئید!(

 

 هسته، میتوکندری و کلروپالست  دام تستی: 
 های دوغشایی هستند.  ـ هسته، میتوکندری و کلروپالست اندامک۱
 شود.  د ولی ترجمه درون هسته انجام نمیشواندامک فرایندهای همانندسازی و رونویسی انجام می 3ـ درون هر ۲
 ! شته باشدکلروپالست نداممکن است  کنندۀ انرژی نور خورشید است ولی ـ هر جاندار فتوسنتزکننده دارای رنگیرۀ جذب۳
 های غشایی به نام تیالکوئید وجود دارند.   ـ کلروپالست دو غشای صاف دارد. در بسترۀ این اندامک، سامانه۴
 های درون خود را ندارند.  های مورد نیاز برای ساختن همۀ پروتئین ـ کلروپالست و میتوکندری همۀ ژن۵

ای تیالکوئیدی هستند  ههای وابسته به نور، واکنش دهند. واکنش های وابسته به نور و مستقل از نور قرار می های فتوسنتزی را در دو گروه واکنش ( واکنش ۳

 شوند.  های مستقل از نور، در خارج از تیالکوئید و در بستره انجام می شود. اما واکنش ها، تجزیۀ نوری آب در فضای درونی تیالکوئید انجام می که طی آن

ها در  ساز نقش اصلی را دارند. این مولکول ATPزیم  های الکترون( و آنها و ناقلهای وابسته به نور، زنجیرۀ انتقال الکترون )شامل فتوسیستم( در واکنش ۴

 تیالکوئید )نه فضای درون تیالکوئید( قرار دارند.    غشای

 (۱۲۰۶ـ  ۰۲)         )کلروپالست(  سبزدیسهساختار نامه: شکل  
     اند، تعدادی تیالکوئيد روی یکدیگر قرار گرفته سبزدیسهدر فضای درونی  ✓

 هایاند. تعداد زیادی از این دسته تشکیل داده و یک دسته تیالکوئید را 
 شوند.تیالکوئیدی در فضای درونی کلروپالست دیده می 

 های غشایی ِگرد هستند.  تیالکوئيدها، کیسه  ✓
 اند و همچنین بین فضای درون تیالکوئيدهایی که روی هم قرار گرفته ✓

 بین فضای درون تیالکوئيدهای دو مجموعه تیالکوئید مختلف ممکن  
 است ارتباط مستقیم وجود داشته باشد.

 بین غشای بیرونی و درونی سبزدیسه یک فاصله وجود دارد و فضایی بین این دو غشا شکل گرفته است.   ✓
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شناسی زیست  

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  های مختلف نور مرئی، های فتوسنتزی در طول موجبا توجه به طیف جذبی رنگیزه 

 طور حتم ..................« توان گفت که به»دربارۀ نوعی رنگیزۀ فتوسنتزی که ..................، می

 کند.  ی، نور قرمز را جذب م۱ها دارد ـ در مرکز واکنش فتوسیستم نانومتر، جذب بیشتری از سایر رنگیزه  ۵۰۰تا   ۴۰۰( در محدودۀ ۱
 کنند.ها جذب مینور را اندکی کمتر از سایر رنگیزهنانومتر،  ۷۰۰تا  ۶۰۰( بیشترین جذب آن در بخش آبی و سبز نور مرئی است ـ در محدودۀ 2
 رد. اکسیدانی( دادیسه )کروموپالست( وجود دارد و خاصیت پاداُکسندگی )آنتیباشد ـ در رنگ( حداکثر جذب آن در محدودۀ نور آبی می۳
   کند ـ رنگیزۀ اصلی فتوسنتز است و نوعی از آن در مرکز واکنش وجود دارد.ها نور را جذب میدو آستانۀ طیف نور مرئی، بیشتر ار سایر رنگیزه نزدیک( ۴

 ـ سخت ـ عبارت ـ ترکیبی ـ مفهومی ـ نکات شکل(  ۱۲۰۶)  ۴پاسخ: گزینه  

 bسبزینٔه )کلروفیِل( ها دارد = نانومتر، جذب بیشتری از سایر رنگیزه ۵۰۰تا  ۴۰۰نوعی رنگیزٔه فتوسنتزی که در محدودٔه  

 کاروتنوئیدنوعی رنگیزٔه فتوسنتزی که بیشترین جذب آن در بخش آبی و سبز نور مرئی است =  

 سبزینه )کلروفیل( + کاروتنوئید باشد =  نوعی رنگیزٔه فتوسنتزی که حداکثر جذب آن در محدودٔه نور آبی می  

 aسبزینٔه )کلروفیِل( کند = ها نور را جذب می نوعی رنگیزٔه فتوسنتزی که نزدیک دو آستانٔه طیف نور مرئی، بیشتر از سایر رنگیزه 

 سبزینه )کلروفیل( رنگیزٔه اصلی فتوسنتز =  

نانومتر )انتهای طیف نور مرئی( نیز    ۷۰۰بیشترین جذب را دارد. در حدود طول موج    aنانومتر )ابتدای طیف نور مرئی(، سبزینۀ    ۴۰۰در حدود طول موج  

نام به  aبزینۀ ، نوعی س۱(، رنگیزۀ اصلی فتوسنتز است. در مرکز واکنش فتوسیستم aشود. سبزینه )شامل سبزینۀ انجام می aبیشترین جذب توسط سبزینۀ 

P700    نیز نوعی سبزینۀ    2وجود دارد و در مرکز واکنش فتوسیستمa    نام  بهP680   شود.دیده می   

 ها:بررسی سایر گزینه 

ها، سبزینۀ  ها دارد. اما در مرکز واکنش فتوسیستم ، جذب بیشتری از سایر رنگیزه bنانومتر نور مرئی، سبزینۀ )کلروفیلِ(    ۵۰۰تا    ۴۰۰( در محدودۀ طول موج  ۱

a   نه سبزینۀ    ،وجود داردb  . 

 aسبزینۀ  ها =سبزینۀ موجود در مرکز واکنش فتوسیستم  

نانومتر،    ۵۰۰شوند و بیشترین جذب آنها در بخش آبی و سبز نور مرئی است. بعد از طول موج حدود  های زرد، نارنجی و قرمز دیده می( کاروتنوئیدها به رنگ 2

نانومتر نور مرئی، کاروتنوئیدها اصالً توانایی جذب نور را    ۷۰۰تا    ۶۰۰رسد. بنابراین، در محدودۀ طول موج  وئیدها به صفر میمیزان جذب نور توسط کاروتن

 ها نور را جذب کنند(.  تر از سایر رنگیزه ندارند )نه اینکه کم

نانومتر )نارنجی ـ قرمز( است. بیشترین جذب   ۷۰۰تا    ۶۰۰آبی( و  نانومتر )بنفش ـ   ۵۰۰تا    ۴۰۰های  در محدوده   bو    a( بیشترین جذب هر دو نوع سبزینۀ  ۳

شود و هم حداکثر جذب کاروتنوئید. اما در  کاروتنوئیدها نیز در بخش آبی و سبز نور مرئی است. بنابراین، در نور آبی هم حداکثر جذب سبزینه دیده می

اکسیدانی(  ها برخالف کاروتنوئیدها، خاصیت پاداُکسندگی )آنتیشود. همچنین سبزینهه نمیدیسه )کروموپالست(، فقط کاروتنوئید وجود دارد و سبزینه دیدرنگ

 ندارند.  

های ریشٔه گیاه هویج ها در یاخته دیسه شود؛ مثاًل رنگ هایی با نام کاروتنوئید ذخیره می دیسه )کروموپالست(، رنگیزه در رنگ [:  ۱دهم: گفتار    ۶]فصل  ترکیب   
 فرنگی وجود دارد.  های میؤه گوجهدیسه ن دارند که نارنجی است. نوعی کاروتنوئيد قرمز نیز در رنگ مقدار فراوانی کاروت

اکسیدان( هستند. ترکیبات پادُاکسنده در پیشگیری از دیسه )کروموپالست(، پادُاکسنده )آنتی ترکیبات رنگی در واکوئول و رنگ[:  ۱دهم: گفتار    ۶]فصل  ترکیب   
 های دیگر نقش مثبتی دارند.  سرطان و نیز بهبود کارکرد مغز و اندام 

اثر سمی ر [:  ۳دوازدهم: گفتار    ۵]فصل  ترکیب    اند. در اکسیدان( وابسته های آزاد، به ترکیبات پادُاکسنده )آنتی ادیکال راکیزه )میتوکندری(ها برای مقابله با 
میوه میوه  دلیل، خوردن  به همین  و  دارند  نظیر کاروتنوئيدها وجود  پادُاکسنده  ترکیبات  و سبزیجات،  دارند. ها  نقش  بدن  در حفظ سالمت  سبزیجات  ها و 

 شوند.  های بدن می های زیستی و در نتیجه تخریب بافت ثر تخریبی آنها بر مولکول های آزاد مانع از ا ها در واکنش با رادیکال پادُاکسنده 
 

 (۱۲۰۶ـ  ۰۳)         های فتوسنتزی طیف جذبی رنگیزه نامه: شکل  
 نانومتر نور مرئی )بنفش ـ آبی( است ولی   ۵۰۰تا  ۴۰۰در محدودۀ  aبیشترین میزان جذب سبزینۀ  ✓

 رئی )نارنجی ـ قرمز( نیز یک قلۀ جذبی در نمودار طیف جذبی نانومتر نور م ۷۰۰تا   ۶۰۰در محدودۀ 
 وجود دارد.   aسبزینۀ 

 نانومتر نـور مرئی )بنفش ـ آبی( است  ۵۰۰تا   ۴۰۰در در محدودۀ   bبیشترین میزان جذب سبزینۀ  ✓
 نانومتر نور مرئی )نـارنجی ـ قرمز( نیز یک قلۀ جـذبی در نمودار طیف  ۷۰۰تا  ۶۰۰ولی در محدودۀ 

 وجود دارد.   bسبزینۀ  جذبی
 است.  bنانومتر نور مرئی، حداکثر جذب مربوط به سبزینۀ   ۵۰۰تا  ۴۰۰در محدودۀ  ✓
 است.  aنانومتر نور مرئی، حداکثر جذب مربوط به سبزینۀ  ۷۰۰تا   ۶۰۰در محدودۀ  ✓
 است.  bدر کل محدودۀ طیف نور مرئی، حداکثر میزان جذب نور مربوط به سبزینۀ   ✓
 نانومتر نور مرئی قرار دارد.   ۶۰۰تا  ۵۰۰ها در حدود محدودۀ حداقل میزان جذب سبزینه  ✓
ند. در خارج از این محدوده، میزان جذب نور نانومتر، تونایی جذب نور را دار   ۵۰۰نانومتر تا کمی بعد از طول موج    ۴۰۰کاروتنوئیدها از کمی قبل از طول موج   ✓

 شود. نانومتر دیده می   ۵۰۰تا  ۴۰۰توسط کاروتنوئیدها صفر است. حداکثر میزان جذب نور کاروتنوئیدها نیز در محدودۀ 
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شناسی زیست  
 

 جلبک اسپیروژیر دارای کلروپالست نواری شکل است.   دام تستی: 

 های فتوسنتزی جذب نور توسط رنگیزه  دام تستی: 
 نانومتر است.    700تا  600و  600تا  500های های فتوسنتزی بیشتر از محدودهطیف نور مرئی، میزان جذب رنگیزه 500تا   400محدودۀ  ـ در ۱
 بیشتر است.  bاز کلروفیل  aنانومتر، میزان جذب کلروفیل  700تا  600در محدودۀ ـ ۲
 نانومتر از طیف نور مرئی:    500تا  400در محدودۀ ـ ۳
 و کاروتنوئیدها بیشتر است.  aاز کلروفیل   bذب کلروفیل میزان ج  
 رسند.  به بیشترین مقدار جذب خود می b، سپس کاروتنوئید و در انتهای محدوده کلروفیل aدر این محدوده ابتدا کلروفیل ـ 4

 
 است؟  درستهای تبدیل انرژی در غشای تیالکوئید کدام عبارت، دربارۀ سامانه  

 شود.های الکترون انجام می، توسط ناقل2به فتوسیستم  ۱( انتقال الکترون از فتوسیستم ۱
 های فتوسنتزی وجود دارند.  گیرندۀ نور، انواعی از رنگیزه ( در مرکز واکنش همانند آنتن2
 ها قرار دارند.  ، انواعی پروتئین در اطراف رنگیزه2مانند فتوسیستم ه ۱( در فتوسیستم ۳
 ، تعدادی آنتن گیرندۀ نور و یک مرکز واکنش وجود دارد. P680همانند  P700( در ۴

 ت ـ چندموردی ـ مقایسه ـ متن ـ مفهومی ـ نکات شکل( ـ سخ ۱۲۰۶)  ۳پاسخ: گزینه  

 هافتوسیستم های تبدیل انرژی در غشای تیالکوئید = سامانه  

 قرار دارند.    2و    ۱هایی به نام فتوسیستم  پروتئین در سامانه از  های فتوسنتزی همراه با انواعی  رنگیزه 

 ها:بررسی سایر گزینه 

ها  شوند. اما در زنجیرۀ انتقال الکترون تیالکوئید، الکترون هم مرتبط می  هایی به نام ناقل الکترون بهها در غشای تیالکوئید قرار دارند و با مولکول ( فتوسیستم۱

 روند.  می  ۱به فتوسیستم    2از فتوسیستم  

 کنند! حرکت می 1به سمت فتوسیستم  2ها از فتوسیستم گول اعداد را نخورید! الکترون   دام تستی: 

است که در بستری پروتئینی قرار   aهای کلروفیل  ها و کاروتنوئیدها( و انواعی پروتئین ساخته شده است. مرکز واکنش، شامل مولکولهای متفاوت )کلروفیل( هر آنتن از رنگیزه2

 دارند.  

 ها و کاروتنوئیدها( وجود دارند.  ها )کلروفیل نواعی از رنگیزه ( وجود دارد. اما در آنتن گیرندٔه نور، اaدر مرکز واکنش، فقط یک نوع رنگیزه )کلروفیل نکته:  

نانومتر است. بر همین اساس، به   ۶8۰، در طول موج 2نانومتر و حداکثر جذب آن در فتوسیستم  ۷۰۰، در طول موج ۱در مرکز واکنش فتوسیستم  a( حداکثر جذب سبزینۀ ۴

 گویند.  می P680، 2و در فتوسیستم  P700،  ۱در فتوسیستم  aسبزینۀ 

 توانیم بگوییم که دارای آنتن و مرکز واکنش هستند. هستند و فتوسیستم نیستند. بنابراین، نمی   a، نوعی سبزینٔه  700Pو    680Pدقت داشته باشید که    دام تستی:  
 

 های گیرندٔه نور )چند آنتن( و یک مرکز واکنش است. هر فتوسیستم شامل آنتن نکته:  
 

   فتوسیستم میانبر: 

 شود. ها فتوسیستم گفته می هایی قرار دارند که به این سامانه های فتوسنتزی همراه با انواعی پروتئین در سامانه در غشای تیالکوئيد، رنگیزه  •

 وجود دارد.   ۲و  ۱های تبدیل انرژی هستند و در غشای تیالکوئيد، دو نوع فتوسیستم ها سامانهفتوسیستم  •

 دٔه نور و یک مرکز واکنش تشکیل شده است.  هر فتوسیستم از چند آنتن گیرن •

 ها و کاروتنوئيدها( و انواعی پروتئین است. های متفاوت )کلروفیل آنتن گیرندٔه نور شامل رنگیزه  •

 کند.  گیرد و به مرکز واکنش منتقل می آنتن انرژي نور را می  •

 است که در بستری پروتئینی قرار دارند.   aهای کلروفیل مرکز واکنش شامل مولکول  •

 شود. گفته می   700Pنانومتر حداکثر جذب را دارد و به آن   ۷۰۰وجود دارد، در طول موج   ۱که در مرکز واکنش فتوسیستم   aنوعی کلروفیل  •

 شود.  گفته می   680Pد و به آن نانومتر حداکثر جذب را دار  ۶۸۰وجود دارد، در طول موج  ۲که در مرکز واکنش فتوسیستم   aنوعی کلروفیل  •

شود به نوعی مولکول ناقل الکترون منتقل می   ۲هایی به نام ناقل الکترون وجود دارند. الکترون برانگیخته از مرکز واکنش فتوسیستم  ، مولکول۱و    ۲بین فتوسیستم   •
 رسد. می  ۱های ناقل الکترون، به مرکز واکنش فتوسیستم و توسط مولکول

 تواند الکترون را بگیرند )کاهش( و یا اینکه الکترون را از دست بدهند )اکسایش(. رون در زنجیرٔه انتقال الکترون غشای تیالکوئيد، می های الکتناقل  •
 

 ها وجود دارد. های گیرندۀ نور و هم در مرکز واکنش فتوسیستمهم در بخش آنتن aکلروفیل   دام تستی: 

 دهد. های آن، فقط انرژی را از دست میتواند الکترون از دست بدهد بلکه در صورت برانگیخته شدن الکترون ۀ نور نمی های گیرنددر آنتن  aکلروفیل    دام تستی: 

 دهند. کنند )هنگام جبران الکترون خارج شده( و هم الکترون از دست میها قرار دارند، هم الکترون دریافت میهایی که در مرکز فتوسیستمرنگیزه دام تستی: 
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شناسی زیست  

 1398داخل نامه: تست 
 تبدیل انرژی )فتوسیستم( موجود در غشای یک تیالکوئيد گیاه آفتابگردان صحیح است؟  ۀکدام عبارت، در مورد هر سامان

 همراه انواعی پروتئین وجود دارد.  های متفاوتی به نور آن، رنگیزه  ۀ( در هر آنتن گیرند ۱
 شود. نانومتر جذب می ۷۰۰و  ۶۸۰های ( توسط دو مرکز واکنش آن، حداکثر طول موج۲
 فسفولیپیدی غشای تیالکوئید در تماس است.   ۀدو الی  بادهد که ( همواره به ترکیبی الکترون می ۳
 نماید.  نور، انرژی خورشید را جذب و به مرکز واکنش منتقل می  ۀ( تنها با دارا بودن یک آنتن گیرند۴
 

 
نور و یک مرکز واکنش است  ۀهای گیرندل آنتن قرار دارند. هر فتوسیستم شام ۲و  ۱هایی به نام فتوسیستم های فتوسنتزی همراه با انواعی پروتئین در سامانه رنگیزه 

گیرد و به مرکز واکنش ها و کاروتنوئیدها( و انواعی پروتئین ساخته شده است، انرژی نور را می های متفاوت )کلروفیل (. هر آنتن که از رنگیزه ۴و    ۲  ۀ)نادرستی گزین 
فسفولیپیدی غشا در تماس   ۀدهد که در بین دو الیه فسفولیپدی غشا قرار دارد و با هر دو الیبه مولکولی الکترون می   ۲(. فتوسیستم  ۱  ۀکند )درستی گزینمنتقل می 

فسفولیپیدی خارجی غشای تیالکوئید در تماس است   ۀ دهد که در سطح خارجی غشای تیالکوئید قرار دارد و فقط با الیبه مولکولی الکترون می   ۱است. اما فتوسیستم  
 (.  ۳ ۀ)نادرستی گزین 

 
 مورد دربارۀ جلبک سبز اسپیروژیر درست است؟ چند 

 ها، در غشای تیالکوئید سبزینه )کلروفیل( و کاروتنوئید دارند. همانند سیانوباکتری -الف

 کنند.ای، در نور قرمز بیشترین میزان اکسیژن را تولید میهمانند میانبرگ نرده -ب

 ای است.ساختار رشته ای و دارایبرخالف انگل ماالریا، نوعی آغازی پریاخته -ج

 )کلروپالست(های نواری و دراز دارد.   برخالف میانبرگ اسفنجی، سبزدیسه -د

۱ )۱ 2 )2 ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ـ سخت ـ چندموردی ـ مقایسه ـ مفهومی ـ نکات فعالیت(  ۱۲۰۶)  ۲پاسخ: گزینه  

 موارد )ج( و )د(، صحیح هستند. 

 بررسی همۀ موارد:  

ها، فاقد سبزدیسه  های فتوسنتزی در غشای تیالکوئیدها قرار دارند. اما سیانوباکتری های فتوسنتزکننده، نظیر جلبک سبز اسپیروژیر، رنگیزه الف( در یوکاریوت 

 دارند.    aها دارای کاروتنوئید نیستند و سبزینۀ  بر این، سیانوباکتری و تیالکوئید هستند. عالوه 

 های فتوسنتزی هستند.  همٔه جانداران فتوسنتزکننده دارای رنگیزه  نکته: 

 شود. ها دیده می در گیاهان، آغازیان فتوسنتزکننده و سیانوباکتری  aسبزینٔه  نکته: 

 فتوسنتزی در غشای یاخته قرار دارند.  هایهای فتوسنتزکننده، رنگیزه های فتوسنتزی در غشای تیالکوئيدها قرار دارند اما در باکتری ها، رنگیزه در یوکاریوت  نکته: 

ب( همانطور که در شکل کتاب درسی مشخص است، بیشترین میزان فتوسنتز در نور بنفش و آبی رخ  

 شود نه نور قرمز.  دهد و بنابراین، بیشترین میزان اکسیژن در نور بنفش و آبی تولید می می

ناتومتر نور مرئی )نور بنفش ـ آبی(   ۵۰۰تا   ۴۰۰بیشترین میزان فتوسنتز در محدودٔه طول موج نکته:  
ترین میزان فتوسنتز  نانومتر نور مرئی )نور نارنجی ـ قرمز( است. کم  ۷۰۰تا    ۶۰۰و بعد از آن، محدودٔه  
 نانومتر نور مرئی )نور سبز ـ زرد( قرار دارد.   ۶۰۰تا   500در محدودٔه طول موج 

 شود.بر اساس میزان اکسیژن تولیدی تعیین می  در جلبک سبز اسپیروژیر، میزان فتوسنتز،نکته:  

 شود.ها در اطراف آن قسمت بیشتر میهرچه میزان اکسیژن تولیدی بیشتر باشد، تجمع باکتری نکته:   

 ای دارد.  ای است و ساختار رشته ای است. اما اسپیروژیر پریاختهیاختهج( انگل ماالریا، نوعی جاندار تک 

 سبز اسپیروژیر، نوعی جاندار آغازی است.  ماالریا همانند جلبکنکته:  

 ها هستند. ها هستند و دارای هسته و اندامک آغازیان جزء یوکاریوت نکته:  

 های قرمز انسان را دارد؛ جلبک سبز اسپیروژیر برخالف ماالریا، توانایی فتوسنتز دارد! ماالریا نوعی انگل بوده و توانایی ورود به گویچه نکته:  

 باشد. با توجه به شکل، هستۀ جلبک سبز اسپیروژیر، دارای زوائدی می نکته:  

 های حاوی ذخایر غذایی هستن!  شود. بین خودمون بمونه، وزیکول بر روی سطح سبزدیسۀ جلبک سبز اسپیروژیر، نقاط قرمز رنگی مشاهده مینکته:  

 دارند.    شکل های بیضیهای میانبرگ، سبزدیسه ما یاختههای نواری و دراز وجود دارند. اد( در جلبک سبز اسپیروژیر، سبزدیسه

 
 

 

 

 ـ متوسط ـ قید ـ عبارت ـ متن( ۱۲۰۶)   ۱پاسخ: گزینه  
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شناسی زیست  

 ای درست است؟دانۀ دولپهکدام عبارت، دربارۀ یک گیاه نهان 

 نانومتر نور مرئی، جذب نور کاروتنوئیدها و میزان فتوسنتز صفر است.  ۶۰۰تا   ۵۰۰( در محدودۀ طول موج ۱
 کند.  شده توسط گیاه کاهش پیدا میمصرف OC 2( در پی افزایش تراکم اکسیژن در محیط اطراف گیاه، میزان 2
 نانومتر نور مرئی قرار دارد.   ۷۰۰تا   ۶۰۰آزادشده در محدودۀ طول موج  2O( بیشترین میزان فتوسنتز بر اساس ۳
 شود. سیژن جو، حداکثر سرعت فتوسنتز در گیاه دیده می( در صورت برابر بودن تراکم اکسیژن محیط گیاه با میزان اک۴

 ـ سخت ـ عبارت ـ نکات فعالیت(  ۱۲۰۶)  ۲پاسخ: گزینه  

 کمتری توسط گیاه مصرف شود.    2COشود که میزان فتوسنتز کاهش یابد و در نتیجه،  افزایش تراکم اکسیژن در محیط اطراف گیاه باعث می 

   اکسیدید کربن   مصرفکاهش   ←کاهش میزان فتوسنتز   ←افزایش تراکم اکسیژن  نکته:  

 اکسید  دیکربن   مصرفافزایش  ←افزایش میزان فتوسنتز  ←کاهش تراکم اکسیژن  نکته:  

   اکسید، معیاری برای سنجش میزان فتوسنتز است.کربن دی   مصرفاکسیژن و  تولیدنکته:  

  ها:بررسی سایر گزینه 

 شود.  رسد اما میزان فتوسنتز صفر نمینانومتر، میزان جذب نور کاروتنوئیدها به صفر می  ۵۰۰بعد از طول موج  اندکی  (  ۱

 دهند. ها همچنان به جذب نور و انجام فتوسنتز ادامه می نانومتر، کاروتنوئیدها فاقد جذب نور هستند؛ اما در این بازه، سبزینه  500بعد از طول موج نکته:  

 نانومتر نور مرئی است.    ۵۰۰تا    ۴۰۰آزادشده، در محدودۀ طول موج    2Oیزان فتوسنتز بر اساس  ( بیشترین م۳

 متر یا...(. های این فصل، بر اساس نانومتر هستن )نه میکرومتر یا میلی حواستون باشه که طول موج دام تستی: 

 باشد.  ( در شرایطی که میزان اکسیژن محیط با میزان اکسیژن جو برابر باشد، سرعت فتوسنتز در حدود نصف حداکثر سرعت فتوسنتز می ۴

                        

 
 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  

 طور حتم ..................« ..................، بههای وابسته به نور در غشای تیالکوئید، نوعی »در واکنش

 دهد.  شود ـ الکترون برانگیخته را به ناقل الکترون می( مولکول رنگیزه که الکترون آن برانگیخته می۱
 کند. فرستد ـ کمبود الکترونی خود را از آب جبران می( فتوسیستم که الکترون را به سطح خارجی غشا می2
 فرستد. کند ـ الکترون را به سمت سطح داخلی غشای تیالکوئید میجا مییون هیدروژن را جابه ( پروتئین که ۳
 شود.دهد ـ در سمت خارجی غشای تیالکوئید مشاهده می( پروتئین که انرژی ترکیب نوکلئوتیدی را افزایش می۴

 ـ سخت ـ عبارت ـ مفهومی(  ۱۲۰۶)  ۴پاسخ: گزینه  

 ۱فتوسیستم  فرستد = ا به سطح خارجی غشا می نوعی فتوسیستم که الکترون ر  

 سازATP+ مجموعٔه پروتئینی آنزیم    ۱و فتوسیستم    ۲پمپ غشایی در زنجیرٔه انتقال الکترون بین فتوسیستم  کند =  جا می نوعی پروتئین که یون هیدروژن را جابه 

در سطح خارجی غشای   ۱ترون در زنجیرٔه انتقال الکترون بعد از فتوسیستم  نوعی ناقل الکدهد =  نوعی پروتئین که انرژی ترکیب نوکلئوتیدی را افزایش می  
 سازATPتیالکوئید + مجموعٔه پروتئینی آنزیم 

ADP    و+NADP   کنند و به  های وابسته به نور فتوسنتز، انرژی دریافت می ترکیبات نوکلئوتیدی هستند که در واکنشATP    وNADPH  شوند.  تبدیل می

ساز نیز  ATPکند، در سطح خارجی غشای تیالکوئید قرار دارد. مجموعۀ پروتئینی آنزیم  منتقل می  NADP+که الکترون پرانرژی را به  نوعی ناقل الکترون  

 ساز نیز خارج از تیالکوئید قرار دارد.  ATPبسازد. قسمتی از آنزیم    ATPترکیب کرده و    ADPتواند فسفات را با  می

های اساسی دیگری نیز در یاخته برعهده دارند و در ( نقش RNA( و ِرنا )DNAبر شرکت در ساختار ِدنا )نوکلئوتیدها عالوه [:  ۲: گفتار  دوازدهم  ۱]فصل  ترکیب   
نوکلئوتید آدنین های سوخت واکنش  برای مثال  دارند.  تری   ATPدار  وسازی دخالت  به )آدنوزین  یاخته در فسفات(  یاخته است و  انرژی در  رایج  عنوان منبع 
ای نقش حامل شوند که در فرایندهای فتوسنتز و تنفس یاخته هایی وارد می ر مولکولکند. همچنین نوکلئوتیدها در ساختاهای مختلف از آن استفاده می فعالیت 

   الکترون را برعهده دارند.
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شناسی زیست  

 ها:بررسی سایر گزینه 

گویند؛  میگیرد و ممکن است از مدار خود خارج شود. به چنین الکترونی، الکترون برانگیخته  تابد، الکترون انرژی می های رنگیزه می( وقتی نور به مولکول ۱

گردد یا از رنگیزه  زیرا پرانرژی است و از مدار خود خارج شده است. الکترون برانگیخته ممکن است با انتقال انرژی به مولکول رنگیزۀ بعدی، به مدار خود بر

 وسیلۀ رنگیزه یا مولکولی دیگر )مانند ناقل الکترون( گرفته شود.  خارج و به

ـ خروج الکترون از رنگیزه و انتقال به ۲ـ انتقال انرژی به مولکول رنگیزٔه بعدی و بازگشت الکترون به مدار خود،  ۱  رنگیزه[:  هٔ برانگیخت   الکترون ]سرنوشت  نکته   
 رنگیزه یا مولکولی دیگر 

آید، کمبود  می  2یستم  در مرکز واکنش فتوس  aشود. الکترونی که از سبزینۀ  ، الکترون به سطح خارجی غشای تیالکوئید فرستاده می۱( بعد از فتوسیستم  2

 شود.  از مولکول آب جبران می  2کند. کمبود الکترونی فتوسیستم  را جبران می  ۱در فتوسیستم    aالکترونی سبزینۀ  

نیز دو پروتئين زنجیرٔه    ۱الکترون در سطح داخلی غشای تیالکوئيد قرار دارد. بعد از فتوسیستم    انتقالهای زنجیرٔه  ، یکی از پروتئين۱قبل از فتوسیستم  نکته:   
 انتقال الکترون قرار دارند که در سطح خارجی غشای تیالکوئید قرار دارند. 

ـ ۲،  ۲شده از فتوسیستم  : توسط الکترون خارج ۱فتوسیستم    الکترونی  جبران کمبودـ  ۱ها[:  در مرکز واکنش فتوسیستم   a]جبران کمبود الکترونی کلروفیل    نکته 
 شده از مولکول آب پس از تجزیٔه نوری آن های خارج: توسط الکترون ۲کمبود جبران الکترونی فتوسیستم 

ن تیالکوئید منتقل  تواند پروتون را در خالف جهت شیب غلظت و با انتقال فعال از بستره به فضای درو( نوعی پمپ غشایی در زنجیرۀ انتقال الکترون می ۳

بر این، مجموعۀ پروتئینی دهد. عالوه کند. این پروتئین، نوعی ناقل الکترون نیز است و الکترون را به ناقل بعدی در سطح داخلی غشای تیالکوئید انتقال می

ساز نقشی در انتقال الکترون  ATPکند. آنزیم  می  ساز نیز کانالی دارد که پروتون را در جهت شیب غلظت از فضای درون تیالکوئید به بستره منتقلATPآنزیم  

 ندارد.  

های توسط پمپ غشایی در اولین زنجیرٔه انتقال الکترون تیالکوئيد با استفاده از انرژي الکترون   هاپروتونـ انتقال فعال  ۱[:  تیالکوئيد]عبور پروتون از غشای  نکته   
ساز در جهت ATP  ها از طریق کانال مجموعٔه پروتئینی آنزیم شدٔه پروتون ـ انتشار تسهیل ۲غلظت،    و در خالف جهت شیب   ۲شده از فتوسیستم  برانگیختٔه خارج 

 شیب غلظت و بدون مصرف انرژي زیستی
 

 (۱۲۰۶ـ  ۰۶)      های نوری ها و انتقال الکترون در واکنش طرحی از فتوسیستم نامه: شکل  

 تیالکوئید، الزم است که دوبرای تولید هر مولکول اکسیژن در فضای داخل   ✓
 ازای تجزیۀ  پروتون تولید شود. به  ۴الکترون و    ۴مولکول آب تجزیه شده و 

 شود. پروتون تولید می  ۲الکترون و  ۲هر مولکول آب، 
 ، نوعی پروتئین ناقل الکترون وجود دارد که در قسمت ۲بعد از فتوسیستم  ✓

 میانی دو الیۀ فسفولیپیدی غشا وجود دارد.  
 ، نوعی پروتئین ۱و فتوسیستم  ۲در زنجیرۀ انتقال الکترون بین فتوسیستم  ✓

 سراسری وجود دارد که در تماس با هر دو الیۀ فسفولیپیدی غشا قرار دارد 
 های و نوعی پمپ غشایی است. این پمپ با استفاده از انرژی الکترون 

 را با انتقال فعال و در خالف جهت شیب غلظت از برانگیخته، پروتون 
 کند. این پروتئین، تنها پروتئین سراسری زنجیرۀ انتقال الکترون است.بستره به فضای درون تیالکوئید منتقل می 
 گیرد.  در زنجیره الکترون می قرار گرفته است، در سطح داخلی غشای تیالکوئید است و از پمپ غشایی موجود  ۱نوعی ناقل الکترون که قبل از فتوسیستم  ✓
رساند و می  +NADP، دو نوع مولکول ناقل الکترون )با شکل و اندازۀ مختلف( در سطح خارجی غشای تیالکوئيد وجود دارد که الکترون را به ۱بعد از فتوسیستم  ✓

 شود. می  NADPHباعث تولید  
 مولکول ناقل الکترون وجود دارد.   ، سه نوع۱و فتوسیستم  ۲در زنجیرۀ انتقال الکترون بین فتوسیستم  ✓
 شود. در بستره، یک پروتون از بستره مصرف می  NADPHهنگام تشکیل   ✓
ساز از دو قسمت تشکیل شده است که یک قسمت آن در دو الیۀ فسفولیپیدی غشای تیالکوئيد قرار گرفته است و دارای کانالی ATPمجموعۀ پروتئینی آنزیم   ✓

دهد. قسمت دیگر این مجموعۀ پروتئینی، بخش آنزیمی آن است که در سمت خارجی شده عبور میغلظت و با انتشار تسهیل   است که پروتون را در جهت شیب 
 سازد.  را می  ATPرا با فسفات ترکیب کرده و   ADPجا، تیالکوئید )رو به بستره( قرار دارد و در آن 

 

 شود. در نهایت سبب تولید حامل الکترون در بستره می NADP+ل و مولکو 1زنجیرۀ انتقال الکترون بین فتوسیستم  دام تستی: 

 ، در سطح خارجی غشای تیالکوئید است.  NADP+و مولکول  1ها در زنجیرۀ بین فتوسیستم حرکت الکترون دام تستی: 

 کند.  الکترون دریافت می 2، از فتوسیستم 1کند و رنگیزۀ موجود در مرکز فتوسیستم از آب الکترون دریافت می 2رنگیزۀ موجود در مرکز فتوسیستم دام تستی: 

ن الکترون برانگیخته از مدار خود خارج شود که در این حالت به آ  ممکن استگیرد و  های رنگیزه، الکترون انرژی میبه دنبال تابش نور به مولکول  دام تستی: 
 گویند.  می

 های آنزیم روبیسکو هستند.  مادهفسفات و اکسیژن پیش، ریبولوزبیس2COهای مولکول دام تستی: 
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شناسی زیست  

  ۱و  ۲انتقال الکترون بین فتوسیستم   ۀزنجیر  دام تستی: 
 کوئید قرار دارد. ـ دو مولکول کوچک ناقل الکترون وجود دارند که یکی بین دو الیۀ فسفولیپیدی غشای تیالکوئید و دیگری بر روی الیۀ فسفولیپیدی غشای تیال۱
 کند.  ـ یک پمپ پروتئینی وجود دارد که پروتون را از بستره به درون تیالکوئید، برخالف شیب غلظت منتقل می۲
با گذشتن از دو ناقل پروتئینی    1رسد ولی الکترون خارج شده از فتوسیستم  می   1با عبور از سه ناقل پروتئینی به فتوسیستم  2الکترون خارج شده از فتوسیستم  ـ هر  ۳

 رسد.  می +NADPبه 
!  حواستون باشهخارجی غشای تیالکوئید قرار دارد.    کند، پروتئینی است که در سطحرا دریافت می  1های خارج شده از فتوسیستم  ـ اولین مولکولی که الکترون۴

 تر است!  دهد، کوچکگیرد و ساختاری که به آن الکترون مین از ساختاری که از آن مولکول میاین پروتئی
تیالکوئید و سمت داخل غشای   ، مسیر حرکت الکترون شامل فضای بین دو الیۀ فسفولیپیدی غشای1و فتوسیستم    2ـ در زنجیرۀ انتقال الکترون بین فتوسیستم  ۵

 کند. الکترون فقط از سمت خارج غشای تیالکوئید حرکت می  +NADPو  1تیالکوئید است ولی در زنجیرۀ بین فتوسیستم

 
 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  

 ............ زنجیرۀ دوم، ..................« »در غشای تیالکوئید، دو نوع زنجیرۀ انتقال الکترون وجود دارد. در زنجیرۀ اول ......

  شود.  ( برخالف ـ انرژی الزم برای تشکیل شکل رایج انرژی در یاخته تأمین می۱
 شود.  کنندۀ آب دیده نمی( برخالف ـ فعالیت فتوسیستم دارای آنزیم تجزیه2

  د. کننکنندۀ پروتون عبور میها از نوعی پروتئین حمل( همانند ـ الکترون۳
 دهند. ها را در غشا انتقال می( همانند ـ سه نوع مولکول ناقل، الکترون۴

 ـ سخت ـ مقایسه ـ مفهومی ـ نکات شکل(   ۱۲۰۶)  ۱پاسخ: گزینه  

 ATPشکل رایج انرژی در یاخته =  

 ۲فتوسیستم کنندٔه آب = فتوسیستم دارای آنزیم تجزیه  

 سازATP+ مجموعٔه پروتئینی آنزیم   ۱و فتوسیستم  ۲پمپ غشایی در زنجیرٔه انتقال الکترون بین فتوسیستم کنندٔه پروتون در غشای تیالکوئید = پروتئین حمل  

و    ۱بین فتوسیستم  وم:  ـ زنجیرۀ د2و    ۱و فتوسیستم    2بین فتوسیستم  ـ زنجیرۀ اول:  ۱دو نوع زنجیرۀ انتقال الکترون در غشای تیالکوئید وجود دارد:  
+NADP . 

 ها:بررسی همۀ گزینه  

را از بستره به فضای درون تیالکوئیدها پمپ    H+های  قرار دارد، پروتئینی است که یون  ۱و    2( یکی از اجزای زنجیرۀ انتقال الکترون که بین فتوسیستم  ۳و    ۱

)شکل رایج انرژی در یاخته( نقش دارد. زنجیرۀ انتقال الکترون دوم، در   ATPشکیل  (. این پروتئین در تآمین انرژی الزم برای ت۳کند )نادرستی گزینۀ  می

 (. ۱نقش دارد )درستی گزینۀ    NADPHتأمین انرژی الزم برای تشکیل  

 باشد! ها نمیتم سساز، جزء زنجیرۀ انتقال الکترون و فتوسیATPمجموعۀ پروتئینی آنزیم  دام تستی: 
 

 ون در غشای تیالکوئيد های انتقال الکتر زنجیرهتعبیر:  
 زنجیرۀ اول = ATPـ زنجیرۀ الکترونی مؤثر در ساخت ۱
 زنجیرۀ دوم =  NADPHـ زنجیرۀ الکترونی مؤثر در ساخت ۲

 مربوط به اولین زنجیرۀ انتقال الکترون است.    2شود. فتوسیستم  و در سطح داخلی تیالکوئید انجام می 2( تجزیۀ نوری آب در فتوسیستم  2

کنند؛ فعالیت می ـ سه نوع مولکول ناقل الکترون در آن  ۲قرار دارد.    ۱و    ۲ـ بین فتوسیستم  ۱انتقال الکترون اول در غشای تیالکوئيد[:    هٔ های زنجیر ]ویژگی نکته   
شود که انجام می   ۲ـ تجزیٔه نوری آب در فتوسیستم  ۳یکی در قسمت میانی غشا، یکی سراسری و در تماس با هر دو الیٔه غشا و یکی در سطح داخلی غشا.  

ـ زنجیرٔه اول در تأمین انرژی ۵اول قرار دارد.  دهندٔه پروتون از بستره به فضای داخلی تیالکوئید، در زنجیرٔه ـ پمپ غشایی انتقال ۴مربوط به زنجیرٔه اول است. 
 نقش دارد.    ATPشدن نوری الزم برای ساخته 

وجود دارند. در زنجیرۀ انتقال الکترون دوم، فقط دو ناقل الکترون بعد   ۱و  2( در زنجیرۀ انتقال الکترون اول، سه نوع مولکول ناقل الکترون بین فتوسیستم ۴

 ند.  اقرار گرفته  ۱از فتوسیستم  

ـ دو نوع مولکول ناقل الکترون در آن فعالیت ۲قرار دارد.    NADP+و    ۱  فتوسیستمـ بین  ۱انتقال الکترون دوم در غشای تیالکوئيد[:    هٔ های زنجیر ]ویژگی نکته   
و   ATPالزم برای ساخت مولکول  ین انرژی  ـ زنجیرٔه اول در تأم۴قرار دارند. کنند که شکل و اندازٔه متفاوتی دارند و هر دو در سطح خارجی غشای تیالکوئيد  می 

   نقش دارد. NADPHالکترون الزم برای ساخت مولکول 
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شناسی زیست  

 های دو غشایی یک یاختۀ گیاهی است، چند مورد صحیح است؟با توجه به شکل مقابل که مربوط به ساختاری در یکی از اندامک 

 فرایندهای مربوط به نور است. «، عملکردی دارد که به علت ۱« همانند بخش »۴بخش » -الف

 کند.«، الکترون برانگیخته را به نوعی مولکول ناقل الکترون منتقل می2« برخالف بخش »۳بخش » -ب

 ها در فضای درون تیالکوئید نقش دارد.  «، مستقیماً در افزایش تراکم پروتون2« همانند بخش »۱بخش » -ج

 کند. انتقال الکترون غشای تیالکوئید، الکترون مبادله می «، در اولین زنجیرۀ۳« برخالف بخش »۱بخش » -د

۱ )۱ 2 )2 ۳ )۳ ۴ )۴ 

 دار ـ مفهومی ـ نکات شکل( ـ سخت ـ چندموردی ـ مقایسه ـ شکل  ۱۲۰۶)  ۲پاسخ: گزینه  

ـ پمپ  2،  2ـ فتوسیستم  ۱اند از:  ارتترتیب عبشده در شکل، بههای مشخص دهندۀ غشای تیالکوئید است. بخش موارد )الف( و )ج(، صحیح هستند. شکل نشان 

 ساز.  ATPـ مجموعۀ پروتئینی آنزیم  ۴و    ۱ـ فتوسیستم  ۳غشایی در زنجیرۀ انتقال الکترون،  

 بررسی همۀ موارد:  

نابراین، به آن تجزیۀ  شود. بعلت فرایندهایی است که به اثر نور مربوط می شود. تجزیۀ آب بهتجزیه می  2های نوری فتوسنتز، آب در فتوسیستم  الف( در واکنش 

 ATPشدن نوری  های نوری، ساخته در واکنش  ATPشدن  های نوری نقش دارد. به ساخته در واکنش  ATPساز نیز در ساختن  ATPگویند. آنزیم  نوری آب می 

 افتد.  گویند؛ زیرا حاصل فرایندی است که با نور به راه میمی

دهد.  ( انتقال می ۱ن را به ناقل الکترون بعدی خود )در سطح داخلی غشای تیالکوئید و قبل از فتوسیستم  ب( پمپ غشایی در زنجیرۀ انتقال الکترون، الکترو

 کند. نیز الکترون را به مولکول ناقل بعدی خود در سطح خارجی غشای تیالکوئید منتقل می   ۱فتوسیستم  

را از بستره به فضای درون تیالکوئیدها پمپ    H+های  د، پروتئینی است که یونقرار دار  ۱و    2ج( یکی از اجزای زنجیرۀ انتقال الکترون که بین فتوسیستم  

شود. تعدادی پروتون نیز از تجزیۀ آب، درون فضای تیالکوئید  کند. بنابراین، با گذشت زمان تعدادی پروتون از بستره به فضای درون تیالکوئید وارد می می

 شود.  انجام می  2شود. تجزیۀ آب در فتوسیستم  ها در فضای درون تیالکوئیدها نسبت به بستره افزوده میپروتون تدریج بر تراکم  آید. در نتیجه، بهوجود می به

 کند.  الکترون دریافت می  ۱قرار دارد. در انتهای این زنجیره، فتوسیستم    ۱و فتوسیستم    2د( اولین زنجیرۀ انتقال الکترون در غشای تیالکوئید، بین فتوسیستم  

دهد یابد( و در دومین زنجیرٔه انتقال الکترون، الکترون از دست میکند )کاهش میدر اولین زنجیرٔه انتقال الکترون، الکترون دریافت می  ۱فتوسیستم  نکته:   
 یابد(.  )اکسایش می 

 
 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   

 کنند.«ها از .................. غشای تیالکوئید عبور میمیانبرگ گل سرخ، برای اینکه .................. شود، الکترونهای های تیالکوئیدی در یاخته»در واکنش

 خارج ـ یکی از اجزای زنجیرۀ انتقال الکترون در سطح داخلی  P680( الکترون از ۱
 فولیپیدهای ( مولکول اکسیژن تولید ـ یک ساختار پروتئینی در مجاورت الیۀ داخلی فس2
 اندازه از زنجیرۀ انتقال الکترون در سطح خارجی تر ـ دو ساختار هم( نوعی حامل الکترون، پرانرژی۳
 در مجاورت هر دو الیۀ  H+( الکترون به سطح داخلی غشای تیالکوئید منتقل ـ پروتئین منتشرکنندۀ ۴

 ـ سخت ـ عبارت ـ مفهومی ـ نکات شکل(  ۱۲۰۶)  ۲پاسخ: گزینه  

و در سطح   2روند. تجزیۀ نوری آب در فتوسیستم  می  2های حاصل از آن به فتوسیستم  شوند و الکترون های آب تجزیه میایند تجزیۀ نوری آب، مولکول در فر

، الکترون،  2شود. حاصل تجزیۀ آب در فتوسیستم  داخلی تیالکوئید انجام می

 پروتون و اکسیژن است. 

  ها:بررسی سایر گزینه 

کلروفیل  ۱  )P680    فتوسیستم واکنش  مرکز  از    2در  الکترون  دارد.  قرار 

رسد که در قسمت میانی غشای  به نوعی مولکول ناقل الکترون می   2فتوسیستم  

 تیالکوئید قرار دارد نه در سطح داخلی آن. 

ها از دو ناقل الکترون در سطح خارجی غشای  ، الکترون ۱( بعد از فتوسیستم ۳

را تولید    NADPHبرسند و    NADP+به مولکول  کنند تا  تیالکوئید عبور می

 کنند. همانطور که در شکل کتاب درسی مشخص است، این دو پروتئین اندازۀ برابری ندارند.  

را از بستره    هاقرار دارد، نوعی پروتئین سراسری )در تماس با هر دو الیۀ غشا( است و پروتون   ۱و    2های انتقال الکترون که بین فتوسیستم  ( در یکی از زنجیره۴

شوند. دقت داشته  ها به نوعی ناقل الکترون در سطح داخلی غشای تیالکوئید منتقل میدهد. بعد از این پروتئین، الکترون به فضای درون تیالکوئید انتقال می

   شود نه انتشار.ها از بستره به فضای درون تیالکوئید با روش انتقال فعال انجام می باشید که انتقال پروتون 
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شناسی زیست  

 1400داخل نامه: تست 
 شود. ها از .................. غشای تیالکوئید است، .................. میتوان بیان داشت که با عبور الکترون انتقال الکترون در برگ لوبیا می   ۀبا توجه به سازوکار اجزای زنجیر 

 از بستره به فضای درون تیالکوئید منتشر   H+( دو جزء )ساختار( از زنجیره که متعلق به هر دو ـ تعدادی  ۱
 منتقل   ۲ها به فتوسیستم زنجیره که متصل به سطح داخلی ـ الکترون  ( یک جزء )ساختار( از ۲
 نوری آب انجام  ۀفسفولیپیدی ـ تجزی ۀ( یک جزء )ساختار( از زنجیره که مجاور با هر دو الی۳
 تولید   NADPHطح خارجی ـ ( دو جزء )ساختار( متوالی از زنجیره که متصل به س۴
 

 
،  ۱. بعد از فتوسیستم  NADP+و   ۱و دیگری بین فتوسیستم    ۱و فتوسیستم    ۲انتقال الکترون در غشای تیالکوئيد وجود دارد: یک زنجیره بین فتوسیستم    ۀدو نوع زنجیر 

(. یکی )نه دو(  ۴ ۀتولید شود )درستی گزین  NADPHکنند تا منتقل می  NADP+دو پروتئین ناقل الکترون در سطح خارجی غشای تیالکوئید قرار دارند که الکترون را به  
کند. دقت داشته  ها پمپ می را از بستره به فضای درون تیالکوئيد   H+  هایقرار دارد، پروتئينی است که یون   ۱و    ۲انتقال الکترون که بین فتوسیستم   ۀاز اجزای زنجیر 

انتقال الکترون، یکی از    ۀ(. بعد از پمپ غشایی زنجیر ۱  ۀاز بستره به فضای درون تیالکوئید با انتقال فعال است نه انتشار )نادرستی گزین  H+های  باشید که انتقال یون 
(. ۲  ۀدهد )نادرستی گزین ( انتقال می ۲)نه فتوسیستم    ۱ها را به فتوسیستم  سطح داخلی غشای تیالکوئيد است، الکترون   انتقال الکترون که متصل به  ۀاجزای زنجیر 

 (.  ۳ ۀشود )نادرستی گزین و در سطح داخلی تیالکوئيد انجام می  ۲نوری آب در فتوسیستم   ۀتجزی

 
دهند. چند مورد،  ختۀ غالف آوندی برگ ذرت، خارج از چرخۀ کربس رخ میهای دو غشایی یک یادر اندامک  ATPشدن  های ساختهانواعی از روش 

 است؟ ATPشدن های ساختهویژگی مشترک این روش

 شود. ساخته می ATPشده توسط غشای درونی اندامک،  ساز به فضای احاطهATPاز طریق کانال مجموعۀ آنزیم  H+پس از رفتن  -الف

 های ناقل الکترون اکسایش و کاهش پیدا کنند. و فسفات، الزم است که مولکول ADPشدن برای ترکیبکردن انرژی مورد نیاز برای فراهم -ب

 نقش دارد.   ATPهای پرانرژی توسط نوعی ناقل الکترون، در تأمین انرژی الزم برای تولید ها با استفاده از انرژی الکترونانتقال فعال پروتون -ج

 شود.  استفادۀ انرژی در چرخۀ کالوین مصرف میشود که یون فسفات برای تولید شکل قابلدر محلی انجام می O2Hهای تغییر در تعداد مولکول -د

۱ )۱ 2 )2 ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ـ سخت ـ چندموردی ـ ترکیبی ـ مفهومی ـ نکات شکل(  ۱۲۰۶)  ۳پاسخ: گزینه  

 ATPشدن اکسایشی  شدن نوری و ساختهساخته  تعبیر صورت سؤال: 

شدن  شود. در کلروپالست، ساخته تولید می  ATPها، های دو غشایی یاخته هستند که در آنفقط مورد )د(، نادرست است. میتوکندری و کلروپالست، اندامک 

با کمک زنجیرۀ انتقال    ATPشدن اکسایشی  و ساخته  ماده در چرخۀ کربسدر سطح پیش  ATPشدن  شود. در میتوکندری، ساخته مشاهده می  ATPنوری  

 است.    ATPشدن اکسایشی  شدن نوری و ساخته شود. پس منظور این سؤال، ساختهالکترون دیده می 

 ATPهای تولید  روش

روش تولید  
ATP 

 نوری اکسایشی  ماده در سطح پیش 

 محل انجام
 ای سیتوپالسم ـ مادٔه زمینه ۱

 میتوکندری ـ بسترٔه ۲
 یاختٔه یوکاریوتی: میتوکندری 
 یاختٔه پروکاریوتی: سیتوپالسم 

 یاختٔه یوکاریوتی: کلروپالست 
 یاختٔه پروکاریوتی: سیتوپالسم 

 مثال

 _ گلیکولیز 1
_ بازتولید سریع با کمک 2

 فسفات کرآتین
 ـ چرخٔه کربس 3

 با کمک زنجیرٔه انتقال الکترون 
 

 الکترون با کمک زنجیرٔه انتقال 
 )در فتوسنتز( 

انرژي الزم 
برای تولید  

ATP 
 مادٔه 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 

روش تأمین 
 انرژي 

 شده جذب اکسایش مواد غذایی 
ای در تنفس یاخته  FADو  NAD+کاهش 

 توسط مواد آلی 
جذب انرژی نور خورشید توسط 

 های نوریرنگیزه 

 منبع فسفات 
 فسفات مادٔه آلی 

فسفات و اسید دو )مثل کرآتین 
 فسفاته( 

 یون فسفات  یون فسفات 

جانداران  
 دهندهانجام

 همٔه جانداران 
)چون همٔه جانداران گلیکولیز  

 دارند( 

 جانداران دارای تنفس هوازی 
 های شیمیوسنتزکننده + باکتری

 جانداران فتوسنتزکننده 

 ـ سخت ـ عبارت ـ مفهومی ـ نکات شکل(  ۱۲۰۶)   ۴پاسخ: گزینه  
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شناسی زیست  

 بررسی همۀ موارد:  

شده توسط غشای درونی  ساز از فضای درون تیالکوئید به بستره )فضای احاطه ATPهای هیدروژن از طریق کانال آنزیم  ، یونATPشدن نوری  الف( در ساخته 

ساز از فضای بین دو غشای  ATPهای هیدروژن از طریق کانال آنزیم  ، یونATPشدن اکسایشی  شود. در ساخته ساخته می   ATPند و  شوسبزدیسه( منتقل می 

 شود.  تولید می  ATPشوند و  شده توسط غشای درونی میتوکندری( منتقل می میتوکندری به بخش درونی )فضای احاطه 

انرژی الزم برای ساخته الکترون در غشای داخلی میتوکندری و غشای تیالکوئید تأمین ، بهATP  شدن اکسایشی و نوریب(  انتقال  ترتیب توسط زنجیرۀ 

 توانند الکترون بگیرند )کاهش( یا از دست بدهند )اکسایش(.  هایی وجود دارند که میشود. در زنجیرۀ انتقال الکترون، مولکول می

ها را با روش انتقال فعال )در خالف جهت  غشایی وجود دارد که پروتون ر غشای تیالکوئید، نوعی پمپ  د  ۱و    2ج( در زنجیرۀ انتقال الکترون بین فتوسیستم  

الکترون  انرژی  از  استفاده  با  و  منتقل می شیب غلظت(  به فضای درون تیالکوئید  بستره  از  پرانرژی  الکترون در غشای داخلی  های  انتقال  زنجیرۀ  شود. در 

به فضای بین دو غشای    توانند با روش انتقال فعال )در خالف جهت شیب غلظت( از بخش درونی میتوکندریه محل میها در سمیتوکندری نیز پروتون 

 شود.  تأمین می  2FADHو    NADHهای پرانرژی  میتوکندری منتقل شوند. انرژی الزم برای این انتقال از الکترون 

 تر است. کوچک  1، از فتوسیستم 2فتوسیستم دام تستی: 

 شود.  درون تیالکوئید می های پروتونساز باعث کاهش غلظت یونATPآنزیم   دام تستی: 

 شوند:  عوامل زیر سبب افزایش غلظت پروتوِن درون تیالکوئید می دام تستی: 

 در مرکز واکنش این فتوسیستم.   aبرای جبران کمبود الکترونی کلروفیل  2آب توسط فتوسیستمتجزیۀ   دام تستی: 

 ATPن پروتئین با مصرف انرژی است ولی انرژی از مولکول  ایفعالیت    !حواستون باشه  1و فتوسیستم  2پمپ پروتونی بین فتوسیستمفعالیت    دام تستی: 
 شود.   تأمین نمی

کند، هم با سر و هم با دم فسفولیپیدهای غشای تیالکوئید در تماس های هیدروژن را از بستره به فضای درون تیالکوئید پمپ میپروتئینی که یون  دام تستی: 
 . است 

 کند، بین دو فتوسیستم قرار نگرفته است.  تبدیل می  NADPHرا به  NADP+مولکول ناقلی که  دام تستی: 

 ATPجایی، به تولید  کند و با انرژی حاصل از این جابهجا میوجود در غشای تیالکوئید در جهت شیب غلظت یون هیدروژن را جابهمپروتئین کانالی    دام تستی: 
 پردازد. می

   گیرد.ساز جزء زنجیرۀ انتقال الکترون نیست ولی فعالیت آن تحت تأثیر عملکرد زنجیره قرار میATPکانال  !حواستون باشه  دام تستی: 
 

 مقایسٔه زنجیرٔه انتقال الکترون در میتوکندری و کلروپالست

 زنجیرۀ انتقال الکترون کلروپالست  زنجیرۀ انتقال الکترون میتوکندری  نوع زنجیرٔه انتقال الکترون 

 غشای تیالکوئید  غشای داخلی میتوکندری  محل 

شود.تولید می  مولکول آب  شود.مصرف می    

اکسید دیکربن  مصرف نه تولید نه    نه تولید نه مصرف  

شود.مصرف می  اکسیژن  شود.تولید می    

 از بستره به درون تیالکوئید  از بخش داخلی میتوکندری به فضای بین دو غشا فعالیت پمپ 

 FADH2 NADPH و NADH ناقل الکترون 

 +NADP اکسیژن  گیرندۀ نهایی الکترون 

 ضروری غیرضروری  حضور نور 

در بستره   ATPهای نوری فتوسنتز، تولید  شود. اما در واکنشدر بخش درونی میتوکندری انجام می ATPشدن ، تولید مولکول آب و ساختهATPشدن اکسایشی د( در ساخته

 شود.  و تجزیۀ آب در فضای درون تیالکوئید انجام می

 کالوین و کربس   ۀچرخ تعبیر:  
 بخش درونی میتوکندری  ـ محل انجام چرخۀ کربس = ۱
 بستره  ـ محل انجام چرخۀ کالوین =۲

 
 ، کدام عبارت درست است؟3Cهای تثبیت کربن در یک گیاه با توجه به واکنش 

 شود.شده توسط غشای درونی نوعی اندامک دو غشایی یاخته انجام می( برخالف چرخۀ کربس، در فضای احاطه۱
 کربنی است.  ( همانند تخمیر الکتیکی، همراه با اکسایش نوعی ترکیب نوکلئوتیددار حامل الکترون توسط اسید سه2
 شود.  فسفاته تجزیه میکربنی تککربنی است که به دو مولکول سه( برخالف گلیکولیز )قندکافت(، اولین ترکیب تولیدشده مولکولی شش۳
 کند.  شود، عدد اکسایش اتم کربن در ترکیب غیرنوکلئوتیدی افزایش پیدا میهای مختلفی که انجام میطی واکنشای هوازی، ( همانند تنفس یاخته۴
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شناسی زیست  

 ـ متوسط ـ مقایسه ـ ترکیبی ـ مفهومی(   ۱۲۰۶)  ۲پاسخ: گزینه  

 چرخٔه کالوین =  3Cهای تثبیت کربن در یک گیاه واکنش  

 ست  میتوکندری + کلروپالهای دو غشایی یاخته = اندامک  

 NADH  +2FADH   +NADPHترکیب نوکلئوتیددار حامل الکترون =  

شود. در تخمیر الکتیکی تبدیل می  NADP+یابد و به اکسایش می NADPHشود و کربنی منتقل میبه اسید سه NADPHهای در چرخۀ کالوین، الکترون 

 شود.  تبدیل می  NAD+یابد و به  کربنی( اکسایش می توسط پیرووات )بنیان اسیدی سه   NADHنیز  

 ها:بررسی سایر گزینه 

 شود.  در بخش درونی میتوکندری انجام می  نیز  ( چرخۀ کالوین در بسترۀ سبزدیسه )کلروپالست( و چرخۀ کربس۱

 مقایسٔه چرخٔه کالوین و چرخٔه کربس 

 چرخٔه کربس  کالوین چرخٔه   نوع چرخه 

 دو مولکول   CO2تولید  

 بخش درونی راکیزه )میتوکندری(  بسترٔه سبزدیسه )کلروپالست(  ها(محل انجام )یوکاریوت 

   نیاز به نور 

 پایدار   شود(کربنی تجزیه می ناپایدار )بالفاصله به دو اسید سه  کربنی مادٔه شش

  فسفات ریبولوز فسفات و ریبولوز بیس  کربنی مادٔه پنج 

 چند نوع    مادٔه چهار کربنی 

  کربنی کربنی و قند سه اسید سه   کربنی مادٔه سه

ATP  ماده تولید در سطح پیش  شودمصرف می 

 ( +NADشود )کاهش تولید می  NADH ( NADPHیش شود )اکسامصرف می  NADPH حامل الکترون 

کربنی که شود. هر مولکول شش کربنی ناپایداری تشکیل میفسفات ترکیب و مولکول شش کربنی به نام ریبولوز بیسبا قندی پنج 2CO( در چرخۀ کالوین، ۳

ته به فروکتوز دو فسفا ATPکند. در گلیکولیز نیز گلوکز با دریافت فسفات از  فسفاته ایجاد میکربنی تکناپایدار است، بالفاصله تجزیه و دو مولکول اسید سه

 شود.  فسفاته تجزیه میکربنی تکشود و در مرحلۀ بعدی، فروکتوز به دو قند سه کربنی( تبدیل می)قند شش 

کاهش )نه    2CO، کاهش یافته است. بنابراین، در چرخۀ کالوین عدد اکسایش کربن در  2COبه کربن در  ( عدد اکسایش اتم کربن در مولکول قند، نسبت  ۴

 ولکول قندی تولید شود.  کند تا مافزایش( پیدا می

 1400داخل نامه: تست 
 است؟  نادرست کدام عبارت، در خصوص برگ گیاه ادریسی 

 شود. آزاد می  2COکربنی، های تولید و مصرف مولکولی پنج ( در طِی واکنش ۱
 نماید. دار را به راکیزه )میتوکندری( وارد می ( نوعی پروتئین غشایی، ترکیبی کربن ۲
 گردد.، مولکول آب نیز تولید می ATPشدن وابسته به نور، همراه با ساخته  های( در واکنش ۳
 شوند. کربنی دو فسفاته و گروه فسفات، از محصوالت نهایی یک مرحله محسوب می ( قند پنج ۴
 

 
شود. در این مرحله، گروه  کربنی دو فسفاته( تبدیل می فسفات )قند پنج فسفاته( به ریبولوز بیس کربنی تک کالوین، ریبولوز فسفات )قند پنج   ۀآخر چرخ  ۀدر مرحل

شود. همچنین  د می آزا  2COکربنی(،  کربنی به پنج کربنی )تبدیل مولکول شش کربس، هنگام تولید مولکول پنج   ۀ(. در چرخ۴  ۀ شود )نادرستی گزینفسفات تولید نمی 
(. در تنفس هوازی، اکسایش پیرووات در میتوکندری  ۱  ۀشود )درستی گزین آزاد می   2COکربنی به چهار کربنی(،  کربنی )تبدیل مولکول پنج هنگام مصرف مولکول پنج 

شود های غشایی انجام میشود. انتقال فعال با کمک پروتئین ای سیتوپالسم به بخش درونی میتوکندری منتقل می زمینه   ۀشود. پیرووات با انتقال فعال از مادانجام می 
شود و همراه با مولکول در واکنش سنتز آبدهی انجام می   ATPبه  ADPشود. تبدیل  تولید می ATPهای وابسته به نور فتوسنتز، مولکول (. در واکنش ۲ ۀ)درستی گزین 

ATP (.  ۳شود )درستی گزینه ، مولکول آب نیز تولید می 

 
 ؟ کندنمیطور صحیحی تکمیل ام گزینه، عبارت زیر را بهکد 

 ای از چرخۀ کالوین که ..................، قطعاً ..................« »در مرحله

 شود. دهند ـ نوعی مولکول قندی تولید میدار گروه فسفات از دست می( ترکیبات کربن۱
 شود.مصرف می ATPشود ـ ( نوعی ترکیب آلی به ترکیبی با تعداد کربن برابر تبدیل می2
 شود.  با انرژی بیشتر تولید می شوند ـ ترکیبیهای دارای یک گروه فسفات مصرف می( ترکیب۳
 د.شوگردد ـ فعالیت نوعی آنزیم دارای عملکرد اکسیژنازی دیده می( نوعی مولکول ناپایدار تولید می۴
 
 

 ـ سخت ـ عبارت ـ ترکیبی ـ مفهومی(  ۱۲۰۶)   ۴پاسخ: گزینه  
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شناسی زیست  

 ـ متوسط ـ عبارت ـ مفهومی ـ نکات شکل(  ۱۲۰۶)  ۳پاسخ: گزینه  

شوند.  فسفاته و ریبولوز فسفات، ترکیبات آلی دارای یک گروه فسفات هستند که در چرخۀ کالوین مصرف میکربنی تکفسفاته، قند سهکربنی تکاسید سه 

شدن قند  رف یابد. اما هنگام مص شود و انرژی ترکیب آلی افزایش میمصرف می  ATPفسفاته و ریبولوز فسفات، مولکول  کربنی تکهنگام مصرف اسید سه 

 کند.  فسفاته، انرژی ترکیب آلی افزایش پیدا نمیکربنی تکسه

 ها است )مانند واکنش کلی فتوسنتز(. دهنده واکنش ها بیشتر از همراه هستند، سطح انرژی فراورده  ATPهایی که با مصرف  در واکنش نکته:  

 ای(.ها است )مانند واکنش کلی تنفس یاخته ها بیشتر از فراورده دهنده ش همراه هستند، سطح انرژی واکن  ATPهایی که با تولید  نکته: در واکنش  

 ها:بررسی سایر گزینه 

فسفاته،  کربنی تکدهد. هنگام مصرف اسید سه مصرف شده و گروه فسفات از دست می  ATPفسفاته و ریبولوز فسفات،  کربنی تک( هنگام مصرف اسید سه ۱

 شود.  فسفات )نوعی مولکول قندی( تولید می د. هنگام مصرف ریبولوز فسفات نیز ریبولوز بیس شوفسفاته تولید می کربنی تک  قند سه

شود. هنگام تبدیل ریبولوز فسفات به ریبولوز بیس فسفات مصرف می  ATPفسفاته، مولکول  کربنی تکفسفاته به قند سهکربنی تک( هنگام تبدیل اسید سه2

 شود. مصرف می  ATPنیز  

 کربن هستند.  5قندی با فسفات و ریبولوز بیس فسفات، ترکیبات ریبولوز نکته:  

 های متصل به ریبولوز بیس فسفات، در دو سر این مولکول قرار دارند. نکته: فسفات  

به مولکول    2COشدن  شود. افزوده کربنی ناپایداری تشکیل میفسفات ترکیب و مولکول شش کربنی به نام ریبولوز بیس با قندی پنج  2CO( در چرخۀ کالوین،  ۴

باشید  دقت داشته  شود.  فسفات کربوکسیالز ـ اکسیژناز( و فعالیت کربوکسیالزی آن )تشکیل گروه کربوکسیل( انجام می کربنی، با آنزیم رویسکو )ریبولوز بیسپنج

کنه که  ده، بلکه گفتیم آنزیمی فعالیت میشه ولی توی این گزینه گفته نشده که روبیسکو فعالیت اکسیژنازیشو انجام میکالوین، فعالیت کربوکسیالزی آنزیم روبیسکو دیده می   ۀکه در چرخ
   دارای عملکرد اکسیژنازی هم هست.

  بخشند.لی اختصاصی دارند ولی برخی از آنها بیش از یک نوع واکنش را سرعت می ها عماگرچه آنزیم [: ۳: گفتار دوازدهم ۱]فصل  ترکیب 

 بخشند[ هایی که بیش از یک نوع واکنش را سرعت می ترکیب ]آنزیم  
 یت نوکلئازی(، استر )فعالمرازی( + واکنش شکستن پیوند فسفو دیاستر )فعالیت پلی مراز(: واکنش تشکیل پیوند فسفو دی پلی DNAـ آنزیم ِدنابسپاراز )۱
 مرازی( + واکنش شکستن پیوند هیدروژنی، استر )فعالیت پلی مراز(: واکنش تشکیل پیوند فسفو دی پلی RNAـ آنزیم ِرنابسپاراز )۲
ریبولوز بیس ۳ )روبیسکو(: ـ آنزیم  اکسیژناز  ترکیب کربن دی  فسفات کربوکسیالز ـ  ریبولوز بیس واکنش  کربوکسیالزی( + واکنش ترکیب فسفات )واکنش  اکسید و 

 فسفات )فعالیت اکسیژنازی( اکسیژن و ریبولوز بیس 
 

 (۱۲۰۶ـ  ۰۷)           چرخۀ کالوین نامه: شکل  

 هایفسفات )دارای دو گروه فسفات(، مولکول ریبولوز فسفات )دارای یک گروه فسفات( و ریبولوز بیس  ✓

 کربنی هستند که در چرخۀ کالوین وجود دارند. قندی پنج 

 ده وــمصرف ش NADPHمولکول  ۱۲و  ATPمولکول  ۱۲فسفاته، کربنی تک اسید سه  ۱۲ازای مصرف به  ✓

 شود. گروه فسفات تولید می   ۱۲

 ر ـدیگها برای تولید گلوکز و ترکیبات آلی مولکول آن  ۲فسفاتۀ تولیدشده، کربنی تک قند سه  ۱۲از بین  ✓

 شوند.  فسفات مصرف می مولکول دیگر، برای بازسازی ریبولوز بیس  ۱۰شوند و از چرخه خارج می 

 ه ـب ATPده و فسفات ـمصرف ش ATPفسفات، مولکول هنگام تبدیل ریبولوز فسفات به ریبولوز بیس  ✓

 شود.   تولیدفسفات شود تا ریبولوز بیس ریبولوز فسفات منتقل می 

 ولــمولک ۱۲و  ATPمولکول  ۱۸اکسید، ول کربن دیــمولک ۶رف  ـازای مصکالوین، به رخۀ  ـل چـدر ک ✓

NADPH  شود. مصرف می 
 

 
 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  

ای ای آلی، در مرحلههاکسید برای تشکیل ترکیبزمان از شش مولکول کربن دی، هنگام استفادۀ هم3Cدار در گیاهی »در یک یاختۀ پارانشیم سبزینه

 شود.« می   طور حتم ..................شود، بهمی  که .................. 

 کربنی منتقل های سهالکترون به ترکیب  2۴تبدیل ـ  ADPبه  ATPمولکول  (۱
 نوعی مولکول دو فسفاته مصرف ـ فعالیت کربوکسیالزی آنزیم روبیسکو مشاهده (2
۳ )ADP  فسفاته مصرف  کربنی اسیدی و تکمولکول سه ۱2و فسفات در بستره تولید ـ 

 ترکیب آلی دارای دو گروه فسفات تولید   ۶فسفاته مصرف ـ کربنی و تک( نوعی قند پنج۴
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شناسی زیست  

 ـ سخت ـ قید ـ مفهومی ـ نکات شکل(  ۱۲۰۶)  ۳پاسخ: گزینه  

 شود.  تثبیت کربن در چرخۀ کالوین انجام می   3Cگویند. در گیاهان  های آلی تثبیت کربن میبرای تشکیل ترکیب  2COبه فرایند استفاده از  

 ها:بررسی همۀ گزینه  

مصرف    NADPHمولکول    ۱2شود. در این مرحله،  تبدیل می  ADPبه    ATPفسفاته، مولکول  کربنی تکفسفاته به قند سهکربنی تک( هنگام تبدیل اسید سه ۱

شود. هنگام تبدیل ریبولوز  فسفاته منتقل میکربنی تکالکترون به اسیدهای سه  2۴حامل دو الکترون است، در مجموع    NADPHشود و چون هر مولکول  می

 شود.  و انتقال الکترون دیده نمی   NADPHشدن  شود ولی در این مرحله، مصرف مصرف می   ATPفسفات نیز مولکول  فسفات به ریبولوز بیس 

فسفات و ترکیب آن شدن ریبولوز بیس کربنی ناپایدار، ترکیبات دو فسفاته در چرخۀ کالوین هستند. فقط هنگام مصرف فسفات و مولکول شش بولوز بیس ( ری2

الت آنزیم انجام  خودی و بدون دخصورت خودبه کربنی ناپایدار، بهشود. تجزیۀ مولکول شش اکسید، فعالیت کربوکسیالزی آنزیم روبیسکو دیده می با کربن دی 

 شود.  می

ها کنند اّما در پایان واکنش می   کنند؛ سرعت واکنش را زیادهای شیمیایی بدن جانداران که شرکت میها در همه واکنشآنزیم[:  ۳دوازدهم: گفتار    ۱]فصل  ترکیب   
ها نیاز دارند. البته به مرور مقداری از آنها از ها به مقدار کم به آنزیم دلیل یاخته   مانند تا بدن بتواند بارها از آنها استفاده کند. به همیندست نخورده باقی می 

 .شودهای جدید می به تولید آنزیم  روند و یاخته مجبور بین می 
 

 کربنه!های سه  کربنی ناپایدار موجود در چرخۀ کالوین به اسید   6ها نیاز به آنزیم ندارند؛ مانند تجزیۀ مولکول بعضی از واکنش  دام تستی: 
 

 کربنیک شود. در گویچۀ قرمز،آنزیمی به نام  صورت یون بیکربنات در گویچۀ قرمز حمل می   اکسید بهدی  بیشترین مقدار کربن[:  ۱دهم: گفتار    ۳]فصل  ترکیب   
شود. بنات و هیدروژن تجزیه می آورد. کربنیک اسید به سرعت به یون بیکر می   اسید پدیدکند و کربنیک اکسید را با آب ترکیب می دی   هست که کربن  انیدراز 

شود و از آنجا به هوا انتشار می   اکسید از ترکیب یون بیکربنات آزاددی  ها، کربنشود. با رسیدن به شش قرمز خارج و به خوناب وارد می   یون بیکربنات از گویچه
 .یابدمی 

رسد، ها نمیبه ماهیچه   های شدید که اکسیژن کافیاکسیژن نیاز دارند. در فعالیت ها برای تجزیۀ کامل گلوکز به  ماهیچه [:  ۲یازدهم: گفتار    ۳]فصل  ترکیب   
اسید پس شود. انباشته شدن الکتیک شود که در ماهیچه انباشته می اسید تولید می ها الکتیک شود. در اثر این واکنش هوازی انجام می تجزیۀ گلوکز به صورت بی 

ای کاهش شود و اثرات درد و گرفتگی ماهیچه می   اسید اضافی به تدریج تجزیهشود. الکتیک ای می و درد ماهیچه ورزشی طوالنی، باعث گرفتگی    از تمرینات
 .یابدمی 

 

 باشد. اسید، نوعی اسید پایدار می کربنی چرخۀ کالوین و بیکربنات ناپایدار هستند؛ اما الکتیک  6مولکول  دام تستی: 

 ۱2شود. در این مرحله،  و فسفات در بسترۀ سبزدیسه )کلروپالست( تولید می  ADPتجزیه شده و    ATPکربنی،  کربنی به قند سه( هنگام تبدیل اسید سه۳

فسفات نیز  ز بیس شوند. دقت داشته باشید که هنگام تبدیل ریبولوز فسفات به ریبولوفسفاته تبدیل میکربنی تکقند سه   ۱2فسفاته به  کربنی تکاسید سه 

فسفات ترکیب شده و ریبولوز  با ریبولوز    ATPشود و فسفات مولکول  شود ولی در این مرحله، گروه فسفات در بستره تولید نمیمصرف می   ATPمولکول  

 شود. فسفات تولید می بیس

مولکول ریبولوز    ۶اکسید،  کربن دی   ۶ازای مصرف  شود. به یم  تبدیلفسفات  فسفاته است که به ریبولوز بیسکربنی و تک( ریبولوز فسفات، نوعی قند پنج ۴

)دارای دو گروه    ADPمولکول    ۶کربنی دو فسفاته( و فسفات )قند پنجقند ریبولوز بیس   ۶شوند. بنابراین، در نهایت  فسفات تبدیل میفسفات به ریبولوز بیس 

 شود.  گروه فسفات تولید می مولکول آلی دارای دو    ۱2شود. پس در این واکنش،  فسفات( تولید می 

 + مولکول شش کربنۀ ناپایدار+ ریبولوز بیس فسفات ADP ترکیبات دو فسفاته موجود در چرخۀ کالوین = تعبیر: 
 

 ، دارای سه گروه فسفات هستند. NADPHو  NADP+های مولکول دام تستی: 
 Nicotinamide adenine dinucleotide phosphateشون رو نوشته: نگاه کنید، اسم کتاب دوازدهم رو   82از کجا فهمیدیم؟ از اسمشون! اگه زیرنویس صفحۀ 

نوکلئوتیِد متصل به گروه فسفات هستند، پس حداقل دارای سه گروه ها، نوعی دی به قسمت اول اسمش کاری نداریم؛ اما با توجه به قسمت دومش، این مولکول
 باشند. ُغر نزن و یادش بگیر! فسفات می 

 
 است؟ نامناسبجه به مطالب کتاب درسی دربارۀ عوامل محیطی مؤثر بر فتوسنتز، چند مورد برای تکمیل عبارت زیر با تو 

 شود.«طور حتم باعث .................. میای در گیاه گل میمونی، ..................، به »در یاختۀ میانبرگ نرده

 ش میزان تجزیۀ آب در فضای درون تیالکوئید  ـ افزای کاهش مدت زمان تابش نور بر سطح برگ -الف

 اکسید  افزایش میزان طول موج نور در طیف نور مرئی ـ افزایش میزان مصرف کربن دی -ب

  2Oتر شدن تراکم اکسیژن محیط از تراکم اکسیژن جو ـ کاهش سرعت تولید کم -ج

 بان روزنه  های نگهافزایش دمای محیط ـ کاهش فعالیت آنزیم روبیسکو در یاخته -د

۱ )۱ 2 )2 ۳ )۳ ۴ )۴ 
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شناسی زیست  

 ـ سخت ـ چندموردی ـ مفهومی ـ نکات فعالیت(  ۱۲۰۶)  ۴پاسخ: گزینه  

 هر چهار مورد این سؤال، نادرست است.  

 بررسی همۀ موارد:  

 کند.  شود و در نتیجه، میزان تجزیۀ نوری آب نیز کاهش پیدا می های نوری می الف( کاهش مدت زمان تابش نور بر سطح برگ باعث کاهش واکنش 

یابد. در  اکسید توسط گیاه نیز افزایش می دی  کربنب( در صورت افزایش میزان فتوسنتز، میزان مصرف  

نانومتر است و پس از آن، با    ۵۰۰تا    ۴۰۰سنتز در محدودۀ  طیف طول موج نور مرئی، بیشترین میزان فتو

نانومتر،    ۷۰۰تا    ۶۰۰یابد و در محدودۀ  نانومتر، میزان فتوسنتز کاهش می  ۶۰۰افزایش طول موج تا حدود  

یابد و سپس، بنابراین، با افزایش طول موج، ابتدا میزان فتوسنتز کاهش مییابد.  مجدداً میزان فتوسنتز افزایش می 

 کند.زایش پیدا می اف

اکسیژن محیط، سرعت   افزایش تراکم  با  و  با سرعت فتوسنتز رابطۀ معکوس دارد  اکسیژن محیط  ج( میزان 

پیدا می  باشد، سرعت  فتوسنتز کاهش  اکسیژن جو  میزان  با  برابر  اکسیژن محیط  تراکم  کند. در صورتی که 

تر از  صورتی که تراکم اکسیژن محیط کم  فتوسنتز در حدود نصف حداکثر سرعت فتوسنتز در گیاه است. در

اکسید و تولید  یابد و در نتیجه، میزان مصرف کربن دی میزان اکسیژن جو شود، سرعت فتوسنتز افزایش می 

 شود.  اکسیژن بیشتر می 

لید  را با استفاده از انرژی نور خورشید به مادٔه آلی تبدیل و اکسیژن نیز تو  2CO  فتوسنتز گیاهان در فرایند  نکته:   
شده و یا اکسیژن  اکسید مصرف توان میزان فتوسنتز را با تعیین میزان کربن دی کنند. بر این اساس می می 

 تولید شده، اندازه گرفت. 

در صورت افزایش  گذارد.  شود، بنابراین دما نیز بر فتوسنتز اثر می ها در گسترۀ دمایی خاص انجام می د( فتوسنتز فرایندی آنزیمی است و بیشترین فعالیت آنزیم 

تواند باعث کاهش  کند و افزایش دما بیش از این میزان، می های فتوسنتزی )مانند روبیسکو(، میزان فتوسنتز افزایش پیدا می دما تا دمای بهینۀ فعالیت آنزیم 

 د.  شدن آن شوتواند باعث تغییر شکل آنزیم و غیرفعال بر این، افزایش شدید دما می فعالیت آنزیم شود. عالوه 

های هوایی بر حرکات روزنه   ترین عوامل محیطی مؤثر اکسید از مهمدر گیاهان، تغییرات مقدار نور، دما، رطوبت و کربن دی[:  ۳دهم: گفتار    ۷]فصل  ترکیب   
تواند باعث اکسید، تا حدی معین، می دیهستند. افزایش مقدار نور، دما و کاهش کربن    های گیاهی، از عوامل درونی مهماست. مقدار آب گیاه و نیز هورمون

روزنه روزنه   باز شدن بسته شدن  باعث  هوا  رطوبت  در گیاهان شود. کاهش شدید  میها  روزنه   .شودها  بعضی رفتار  مانند  نواحی خشک  برخی گیاهان  ای 
ها،کاهش روزنه   رفتن آب جلوگیری شود. کاهش تعداد  ها بسته بمانند و از هدر شود در طول روز، روزنهو سبب می  ها، در حضور نور متفاوت است کاکتوس

 .هستند های خشکهای گیاهان برای زندگی در محیط ها نیز از سازگاری تعداد یا سطح برگ 
 

 عوامل مؤثر بر فتوسنتز 

 علت  تأثیر افزایش بر میزان فتوسنتز  عامل مؤثر بر فتوسنتز 
تأثیر کاهش بر میزان 

 فتوسنتز 

 بیرونی 

 نور
افزایش؛ افزایش شدید نور باعث کاهش 

 شود.فتوسنتز می 
 کاهش جذب مقدار بیشتر انرژي 

 دما
افزایش؛ افزایش شدید دما باعث کاهش 

 شود.فتوسنتز می 
ها در دمای حداکثر فعالیت آنزیم 

 بهینه 
 کاهش

میزان کربن 
 اکسید دی

 کاهش مادٔه اولیٔه الزم برای فتوسنتز  افزایش 

میزان 
 اکسیژن 

 کاهش
جلوگیری از فعالیت کربوکسیالزی  

 تنفس نوری  روبیسکو  
 افزایش 

 درونی 

مقدار  
 سبزینه 

 افزایش 

افزایش میزان جذب انرژي نورانی  
 خورشید 

 کاهش

تعداد  
 سبزدیسه 

 کاهش افزایش 

وسعت  
 هابرگ 

 کاهش افزایش 

تعداد  
 هابرگ 

 کاهش افزایش 
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شناسی زیست  

 است؟  نادرستشده در ترکیباتی مانند گلوکز است، کدام عبارت، شود و منشأ انرژی ذخیرهدر ارتباط با نوعی فرایند که در گیاهان انجام می 
 شود. دهند، تثبیت کربن در چرخۀ کالوین انجام میای که فتوسنتز انجام می( در اکثر گیاهان نهاندانه۱
 کربنی است. ، یک مولکول شش3Cهای مستقل از نور فتوسنتز گیاهان شده در واکنش( اولین مادۀ آلی ساخته2
 شوند. ولید گلوکز و ترکیبات آلی دیگر مصرف میشده در چرخۀ کالوین برای تکربنی ساخته( تعداد کمی از قندهای سه۳
 شود.  ها در بسترۀ سبزدیسه )کلروپالست(، وابسته به فرایندی است که در حضور نور انجام میای از واکنش( تثبیت کربن در چرخه۴

 ـ متوسط ـ عبارت ـ مفهومی(  ۱۲۰۶)  ۱پاسخ: گزینه  

 فتوسنتز شده در ترکیباتی مانند گلوکز است = شود و منشأ انرژی ذخیره نوعی فرایند که در گیاهان انجام می  

هستند. دقت داشته باشید که در سایر گیاهان نیز چرخۀ کالوین وجود دارد    3Cشود. اکثر گیاهان  در چرخۀ کالوین انجام می   فقط، تثبیت کربن  3Cدر گیاهان  

   ط در چرخۀ کالوین نیست و انواع دیگری از تثبیت کربن نیز وجود دارد.ولی تثبیت کربن فق

 شود. در چرخٔه کالوین دیده می  کربندر همٔه گیاهان فتوسنتزکننده، تثبیت  نکته:  

ن، نوعی دیگر از تثبیت کربن نیز (، عالوه بر چرخۀ کالویCAMو    4Cشود اما در سایر گیاهان )، تثبیت کربن فقط در چرخٔه کالوین انجام می 3Cدر گیاهان  نکته:   
 وجود دارد.  

 ها:بررسی سایر گزینه 

کربنی به نام  با قندی پنج  2COشود. در ابتدای چرخۀ کالوین،  ، فقط در چرخۀ کالوین انجام می 3Cهای مستقل از نور )تثبیت کربن( در گیاهان  ( واکنش 2

های تثبیت کربن در چرخۀ  شده در واکنششود. این مولکول، اولین مولکول آلی تشکیلکیل میکربنی ناپایداری تشفسفات ترکیب و مولکول ششریبولوز بیس 

 کالوین است.  

 کربنی ناپایدار )دو فسفاته( است.  های چرخٔه کالوین، مولکول شششده در واکنش اولین مادٔه آلی ساخته نکته:  

 فسفاته( است. کربنی )تک کالوین، اسید سه های چرخٔه  شده در واکنش اولین مادٔه آلی پایدار ساخته  نکته: 

کربنی  مولکول قند سه  ۱2اکسید،  مولکول کربن دی   ۶ازای مصرف  شود. بهکربنی تبدیل میکربنی در نهایت به قندهای سه ( در چرخۀ کالوین، اسیدهای سه ۳

قند( نیز برای بازسازی ریبولوز    ۱۰شود و تعدادی )گر مصرف می شدن گلوکز و ترکیبات آلی دیقند( برای ساخته  2شود. تعدادی از این قندها )تولید می 

 رسند.  مصرف می فسفات بهبیس

شدن گلوکز و ترکیبات آلی  ها برای ساخته شوند و تعداد کمی از آن فسفات مصرف می ریبولوز بیس   بازسازی بیشتر قندهای تولیدشده در چرخٔه کالوین برای  نکته:   
 گیرند.  دیگر مورد استفاده قرار می 

های  شوند. گرچه واکنشها در بسترۀ سبزدیسه )کلروپالست( انجام می دهد. این واکنش ها، به نام چرخۀ کالوین رخ می ای از واکنششدن قند در چرخه ( ساخته۴

 های نوری است.  حاصل از واکنش   NADPHو    ATPها وابسته به  شوند، اما انجام این واکنش کالوین مستقل از نور انجام می 

 شود.مصرف می  NADPHو سپس  ATPدر چرخۀ کالوین در زمان تبدیل اسید سه کربنی به قند سه کربنی، ابتدا   دام تستی: 

اکی هم تشکیل و شوند؛ بنابراین در هر دو چرخه پیوندهای اشتر ها تشکیل و گروهی دیگر تجزیه میطی چرخۀ کالوین و کربس گروهی از مولکول  دام تستی: 
 شوند.  هم شکسته می

 

 چرخۀ کالوین دام تستی: 
 شوند.  فسفاته تبدیل میبه قندهای سه کربنی تک NADPHکربنه با دریافت الکترون از 3، اسیدهای NADPHـ در زمان اکسایش  ۱
 شود. مصرف می ATPفسفات، مولکول ریبولوزبیسچنین در زمان بازسازی کربنه و هم3کربنه به قند  3ـ در زمان تبدیل اسید ۲
 شود.  های مصرفی در زمان تبدیل اسید به قند بیشتر از زمانی است که یک قند به قند دیگری تبدیل میATPـ تعداد ۳
 شود.  که به ریبولوزفسفات متصل میشود؛ بلبه فضای بسترۀ کلروپالست وارد نمی ATPفسفات، فسفات جدا شده از ـ در تبدیل ریبولوزفسفات به ریبولوزبیس۴
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شناسی زیست  
  

 دوازدهم  ۶قیدنامه: فصل  

 واکنش کلی فتوسنتز 
 کنند.  جانداران وجود دارند که فتوسنتز می  انواعی از  •

 یافته برای فتوسنتزبرگ؛ ساختار تخصص 
 سبزدیسه دارد.   فراوانیگیاهان است، تعداد   اکثر ساختار برای فتوسنتز در  ترینمناسب برگ که  •

 های اسفنجی تشکیل شده است.  گیاهان از یاخته   بعضیمیانبرگ در  •

 تقسیم شود. مستقلطور تواند به های مورد نیاز خود را بسازد. سبزدیسه نیز می پروتئین   بعضیتواند سبزدیسه مانند راکیزه می  •

 هاست، کاروتنوئیدها نیز در غشای تیالکوئید وجود دارند. رنگیزه در سبزدیسه  بیشترینافزون بر سبزینه که  •

جذب کاروتنوئیدها نیز در  بیشتریننانومتر )نارنجی ـ قرمز( است.  ۷۰۰تا  ۶۰۰نانومتر )بنفش ـ آبی( و  ۵۰۰تا  ۴۰۰های در محدوده  bو  a ۀجذب سبزین بیشترین •
 بخش آبی و سبز نور مرئی است.  

 
 تثبیت کربن  هایواکنش 

 کند.  کربنی ایجاد می تجزیه و دو مولکول اسید سه  بالفاصلهکالوین،   ۀکربنی ناپایدار در چرخ هر مولکول شش •

فسفات )نه همه( نیز برای بازسازی ریبولوز بیس   تعدادیشدن گلوکز و ترکیبات آلی دیگر و  کربنی برای ساخته ( قندهای سه ۀ)نه هم  تعدادی از کالوین،    ۀدر چرخ •
 رسند.  به مصرف می 

 هستند.   3Cگیاهان   اکثر گویند.  می  3Cشود، گیاهان کالوین انجام می   ۀبا چرخ فقطبه گیاهانی که تثبیت کربن در آنها  •

 شود. انجام می   خاصیدمایی  ۀهای فتوسنتزی در گستر فعالیت آنزیم  بیشترین •

 CAMو  4Cتنفس نوری و فتوسنتز در گیاهان 
 شود. آزاد می  2COگیرد، از آن مولکول ها در میتوکندری انجام می آن  بخشی از هایی که در تنفس نوری، مولکول دو کربنی از کلروپالست خارج و در واکنش  •

 دهد.  روی می 4Cدر گیاهان   ندرتبه تنفس نوری  •

 دید در طول روز و کمبود آب مواجه هستند.  کنند که با مسئله دما و نور ش( در مناطقی زندگی می CAMگیاهان )گیاهان   بعضی •

 دیگر  ۀجانداران فتوسنتزکنند
 کنند.  دهند که گیاه نیستند و در خشکی زندگی نمیفتوسنتز را جاندارانی انجام می ۀعمد بخش  •

 کنند. های متفاوت خشکی و آبی فتوسنتز می ها و آغازیان در محیط ( باکتری ۀ)نه هم انواعی از  •

 دارند.   a ۀها سبزین ها سبزینه دارند؛ مثاًل سیانوباکتری ( باکتری ۀ )نه هم بعضی •

 ند.  باشزا می های فتوسنتزکننده، غیراکسیژن دیگر از باکتری گروهیزا هستند و  های فتوسنتزکننده، اکسیژن باکتری گروهی از  •

 جانداران روی زمین هستند.   ترینقدیمی های شیمیوسنتزکننده از باکتری •
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mامواج صوتی تولید شده توسط یک چشمۀ صوت، در هوا با تندی   -151

s
شوند. این امواج صوتی یک بار از هوا وارد آب  منتشر می   cm70و طول موج    350

فشار مجاور هم، در آب  شوند. اگر فاصلۀ بین مرکز یک ناحیۀ پرفشار و یک ناحیۀ کممی   C20و یک بار هم از هوا وارد آب به دمای    C0به دمای  
C20 ،cm10   بیشتر از آبC0  ،تندی صوت در آب   آنگاهباشدC20 دی صوت در آب  چند متر بر ثانیه بیشتر از تنC0   است؟ 

1 )200 2 )100 3 )50 4 )10 

 2پاسخ: گزینه  

 آید:                                  رو به دست میروبه ۀرا طی کند، تندی انتشار موج از رابط Lمسافت  tموج در مدت   ۀ (: اگر جبهvتندی انتشار موج ) 

x
f

t T Tx
V V V f

t T

 =
=

 = 
= ⎯⎯⎯→ = ⎯⎯⎯→ = 


1

 

 بستگی دارد.نکته: تندی انتشار موج به محیط انتشار آن  

)موج  طول ) کند.  : فاصله بین دو قله یا دو دره یا مسافتی که موج در مدت یک دوره نوسان طی می 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ( 1 مثال 

 است. تندی انتشار موج در محیط را محاسبه کنید.  cm50موجی برابر  دارای طول cm5 ۀو دامن Hz200موجی با بسامد  

 تندی انتشار :ۀ محاسب

m
v f /

s
=  =  =0 5 200 100 

امواج صوتی توسط چشمه تولید شده و در هوا با تندی  
m

s
vتوان طبق رابطۀ شوند پس میمنتشر می cm70و طول موج  350 f=  فرکانس چشمه را به ،

 ها ثابت بوده و فقط به فرکانس چشمه وابسته است: دست آورد. البته حواستان باشد که فرکانس موج در تمام محیط

v
f Hz

/
= = =


350
500

0 7
 

دانیم با تغیر محیط، تندی موج و نیز طول شوند. میمی  C20  و یکبار هم وارد آب با دمای   0  فرکانس یک بار وارد آب با دمای حاال امواج صوتی با همین  

 کنند.موج تغییر می
v v

f
 = =1 1
1 500

 C0 در آب: 

v v

f
 = =2 2
2 500

 C20 در آب: 

فاصلۀ بین مرکز یک ناحیۀ پر فشار و یک ناحیۀ کم فشار مجاور هم، برابر 


2
 است. پس:   

cm cm / m

v v m
/ v v ( / ) v v

s

 
− = → − = → − =

− = → − =  → − =

2 1
2 1 2 1

2 1
2 1 2 1

10 20 0 2
2 2

0 2 500 0 2 100
500 500

 

 

 

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 10 10 دوازدهم تندی صوت   سخت  

 هوا
 هوا
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متری از این چشمه قرار گرفته و   100کند. شخصی در فاصلۀ  در یک فضای باز، امواج صوتی را تولید و منتشر می   W18یک چشمۀ صوتی با توان ثابت    -152

/است. اگر در هر ثانیه    mm240مساحت پردۀ گوش این شخص   nJ3 شخص برسد، چند درصد توان این چشمه،   های اینانرژی به پردۀ یکی از گوش   6
)توسط محیط جذب شده است؟   ) =3 

1 )20 2)30 3 )40 4 )60 

 3پاسخ: گزینه  

 آید: زیر بدست می ۀرسد و از رابطشدت صوت به معنی مقدار انرژی صوتی است که در واحد زمان به صورت عمود به واحد مساحت می

E
I

A.t
= 

Wشدت صوت است. با توجه به رابطۀ باال، واحد شدت صورت برابر با   ۀ دهندنشان Iزمان است و  tمساحت و   A ،، مقدار انرژیE در رابطۀ باال

m2
 است. 

توان به جای عبارت  در واقع می
E

t
rبر  ت را براحتوان مسا شود میصوت را قرار داد و اگر فرض کنیم موج به صورت کروی منتشر می ۀمقدار توان چشم   در   24

 شدت صوت را به صورت زیر نوشت:   ۀ فاصله چشمه صوت تا شنونده است و رابط rنظر گرفت که در آن 

P
I

r
=

 24
 

 شود.  به صورت مقابل رسم می rبر حسب  Iنمودار 
 حاصل از یک چشمه در فواصلی شدت صوت برای مقایسه

 کنیم. ی زیر استفاده می مختلف از رابطه 

I r
( )

I r
= 22 1

1 2
 

 
 
 
 

 ( 74  ی اضیر  ی)سراسر  

−شوند. اگر توان منبع  امواج صوتی حاصل از یک منبع صوت، در هوا به شکل کره منتشر می متر از منبع    0/ 5ی  وات باشد، شدت صوت آن در یک نقطه به فاصله  510

 چند میکرووات بر مترمربع خواهد بود؟  

1 )1 /0   2 )4 /0   3 )1   4 )10 

 پاسخ:  

avP W W W
I

r ( / ) m m m

−
− −  

= = = =  =
 

5
5 5 6

2 2 2 2 2
10

10 10 10 10
4 4 0 5

 

 کنیم: ابتدا شدت صوت دریافتی توسط پردۀ گوش شخص را محاسبه می

E / W
I

A .t m

−
−

−


= = = 

 

9
5

6 2
3 6 10

9 10
40 10 1

 

)ها بخشی از توان چشمه توسط محیط جذب شده و مابقی آن  بچه )P متر توزیع شده است. پس شدت صوت مربوط به توان   100ای به شعاع بر سطح کره

P :همان شدت صورت دریافتی توسط پردۀ گوش است ، 
W

I
mP P

I P / W
r

−= 
− 

= ⎯⎯⎯⎯⎯→  =  =
 

5

2
9 10

5
2 4

9 10 10 8
4 12 10

 

10/وات توان چشمه، فقط  18پس، از   وات آن به گوش شخص رسیده است:  8

P P P / / W = − = − =18 10 8 7  توان جذب شده توسط محیط 2

P /
%

P


  =  = =

7 2 720
100 100 40

18 18
 

 

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 10 10 دوازدهم شدت صوت   سخت  

 گوش 

     

 

 

 گوش 
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 درصد از توان چشمه توسط محیط جذب شده است.40

n  آنگاه( توسط محیط جذب شود،  Pدرصد از توان چشمه )   nها اگر  تحلیل بیشتر ویژه عاشقان فیزیک: بچه
( )P−1

100
 شود توزیع می   rع  ای به شعابر سطح کره  

 )شدت صوت( و این همان شدت صوت دریافتی گوش شخص است، زیرا گوش شخص نیز بخشی از سطح کره است: 
n

( )P
E

A tr

−

=
 2

1
100
4

 

 
جا  جابه  xکند. شنونده باید چند متر در جهت محور  گوش می   Sایستاده و به صدای امواج صوتی حاصل از چشمۀ    Aای در نقطۀ  در شکل زیر، شنونده  -153

logکاهش یابد؟ ) dB2شود تا تراز شدت صوت دریافتی توسط او،   /=2 0 logو   3 /=3 0 sinو   5 /=37 0 6 ) 

1 )50 2 )64 
3 )84 4 )32 
 
 
 
 
 

 1پاسخ: گزینه  

 در ادامه درسنامۀ تست قبل داریم: 
 توان نوشت: مستقیم دارد، پس می ۀهای مکانیکی به یاد داریم که توان موج با مجذور بسامد و مجذور دامنه صوت رابطاز فصل موج

I f A r
( ) ( ) ( )

I f A r
=  2 2 22 2 2 1

1 1 1 2
 

 فاصله منبع صوت از شنونده است. rدامنه موج و  Aبسامد موج و  fدر رابطه باال، 

 (  2 مثال 

 کنند؟ برابر کنیم، سرعت انتشار صوت در محیط و شدت صوت چگونه تغییر می 2برابر و دوره تناوب صوت را  3شنونده تا یک چشمه صوتی را  ۀاگر فاصل

 ماند.چون محیط انتشار صوت تغییر نکرده است، سرعت صوت ثابت می

 توان نوشت:  وب موج دو برابر شده است، پس فرکانس آن نصف شده است و می دوره تنا

I f A r
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

I f A r
=   =   =2 2 2 2 22 2 2 1

1 1 1 2

1 1 1
1

2 3 36
 

شود و کمیتی به نام تراز شدت صوت تعریف به دالیلی شدت صوت معیار مناسبی برای سنجش بلندی صدا نیست و معمواًل از لگاریتم این کمیت استفاده می
 شود: به میزیر محاس  ۀ شود که از رابطمی

I
log

I
 =

0
10 

Wشدت صوت مبنا است. شدت صوت مبنا برابر   I0شدت صوت و   Iتراز شدت صوت،  در رابطه باال  

m

−12
2

در صورت نیاز به شما داده   سؤاالتاست و در  10

کنیم. برای این کار کافی  ( استفاده میdBبل )خواهد شد، واحد تراز شدت صوت »بل« نام دارد، اما چون »بل« واحد بزرگی است معمواًل به جای آن از واحد دسی
 ضرب کنید.  10است مقدار تراز شدت صوت برحسب »بل« را در 

 (  3 مثال 

  شدت صوت یک هواپیما برابر
W

/
m2

0 بل است؟ ) است، تراز شدت صوت آن چند دسی  1
W

I
m

−= 12
0 2

10) 

I /
log log dB

I −
 = = =

120

0 1
10 10 110

10
 

 

 

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 10 10 دوازدهم تراز شدت صوت    سخت  

HA

m24

S

37

x

 گوش

 گوش
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 توانیم از رابطه زیر کمک بگیریم:  برای مقایسه دو تراز شدت صوت می

II
log log

I I
 =   =  − = 2

2 1
0 1

10 10 

 (  4 مثال 

 کند؟  برابر شود، تراز شدت صوت آن چگونه تغییر می  10اگر شدت صوتی 

I
log log dB

I
 = = =2

0
10 10 10 10 

n

A f
dB, ,

A f loga n loga

/ / /

I
log( )

I A f r
log( . . )

A f rI A f r
( . . )

I A f r

r
log( )

r

r r r
log( ) log( ) / log( ) /

r r r

 − =− = =
=

= −


 − = 


 − =

=



⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→− = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→

− =  = −  = ⎯⎯⎯ →

2 2
2 1

1 1

2
2 1

1 22 2 1
2 1

1 1 222 2 2 1

1 1 1 2

2 1 1
21

2

01 0 6 0 51 1 2

2 2 1

10

10

2 10

2 20 0 1 0 1

r r
log( ) log log log log log( ) r r

r r

⎯⎯

= − = − =  =  =2 2
2 1

1 1

4 4 4
2 2 3 4 3

3 3 3

 

rها چون بچه r2  جایی شنونده مطابق شکل زیر باشد:  است، پس باید جابه 1

AH
tan AH m

AH AH
sin SA r m

SA sin /

r r r m

 =  =  =

 =  = = =  =


= =  =  =

1

2 1 2

3
37 24 18

24 4
18

37 30 30
37 0 6

4 4
30 40 40

3 3

 

( )( )HA r HA m

AA AH HA m

 = − = − = − + =   =  =

  = + = + =

2 2 2 2 2
2 24 40 24 40 24 40 24 16 64 4 8 32

18 32 50
 

 

درصد بیشتر از تراز شدت صوتی باشد که   5شوند،  می   Aشنوند. اگر تراز شدت صوتی که  صدای یک بلندگو را می   Cو    A  ،Bمطابق شکل، سه شنوندۀ    -154

B   شنود، شدت صوتی که به شنوندۀ  میC   رسد چند واحد  میSI  ( است؟W
I

m

−= 12
0 2

10  ،log /=2 0  نظر شود.(و از جذب انرژی توسط محیط صرف  3

1 )/ − 81 6 10 

2 )−810 

3 )− 94 10 

4 )−910 
 

 3پاسخ: گزینه  

 تر داشته باشیم:در درسنامۀ تست قبل کامل به این موضوع پرداختیم، فقط جهت محکم کاری یه بررسی کامل
 تراز شدت صوت:  

I
log( )

I
 =

0
 (dB)تراز شدت صوت   10

 

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  2 9 7 دوازدهم نوسان و موج   سخت  

HA

m24

S

37

x
A

r2
r1
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شدت صوت مبنا است که برابر است با   I0نکته:   
w

m

−12
2

10 . 

 یادآوری ریاضی:  
 
 
 
 
 
 
 

 تغییرات تراز شدت صوت:  

I
log

I
 = 2
2

0
و   10

I
log

I
 = 1
1

0
10 

 کنیم؛  خواهیم تغییرات تراز شدت صوت را پیدا کنیم بدین صورت عمل می فرض کنید دو تراز شدت صوت به صورت مقابل داریم می 

a
log loga logb

b

I

I I II
log log log log

II I I

I

= −  
 − = − ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ − =  − = 

 


2

2 1 20
2 1 2 1 2 1

10 0 1

0

10 10 10 

 ( 5 مثال 

1/معین تراز شدت صوت  برابر کنیم، برای یک شنونده    4اگر دامنۀ چشمه صوتی را    بل شود در این حالت تراز شدت صوت برای این شنونده به چند دسیبرابر می   3

)رسد؟  می )log /=2 0 3 

/بنامیم، تراز ثانویه برابر   اگر تراز اولیه را   1  شود )چرا؟( و داریم:  برابر می   16با چهار برابر کردن دامنه صوت، شدت صوت  خواهد بود. 3

I
/ / log log log dB / dB dB

I
 = − =  = = = =   =  =2

1
1 3 0 3 10 10 16 40 2 12 0 3 12 40 

/بل است و تراز ثانویه برابر  دسی  40تراز شدت صوت اولیه برابر  dB =1 3  است.52

 توانیم به صورت زیر عمل کنیم:  شود، میهنگامی که تراز شدت صوت به خاطر تغییر فاصله عوض می

A B

B A B B
A B A B

A AA
A B

B

I r
( )

I r r r
log( ) log

r rI
log

I


=


 − =  − =

 − =



2

210 20

10

 

 توان نوشت: حال با توجه به رابطۀ فوق می

( ) ( )A B

d

log log( ) log log log log
d

 − = = = − = −

5
5420 20 20 5 4 20 5 2 2
4

 

( )
log /

A Blog /
/ / dB

=

=
⎯⎯⎯⎯→ − = −  =

5 0 7
2 0 3

20 0 7 2 0 3 2 

 است، پس داریم:  Bدرصد بیشتر از  A 5، تراز سؤال از طرفی طبق فرض 

A B
B B B B A

A B

/
/ dB / dB dB dB

dB

 = 
  − =   =  =  =

 − =

1 05
1 05 2 0 05 2 40 42

2
 

 و در ادامه شدت صوت آن را محاسبه کنیم.  Cتوانیم به راحتی تراز شدت صوت را داریم، می  Bو  Aحال که تراز شدت صوت 
dB

log /C
A C A C C

A

r d
log log log / dB

r d

=
 − = = = ⎯⎯⎯⎯→  − =   =

422 0 32
20 20 20 2 20 0 3 36 

 برابر است با:  Cدر نهایت شدت صوت 

 قواعد لگاریتمی  مثال  قواعد لگاریتمی  مثال 

log log=76 7 6 n)loga nloga=2 /log /= → = 0 64 0 6 4 10 x)loga x a= → =1 10 
log log log− =8 2 4 a

)loga logb log
b

− =4 log log log+ =3 4 12 )loga logb logab+ =3 
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C C C
C

W
I

C C m
C

I I I
log log log / / log log

I I I

I I W
log log( ) I

I I m

−=
− −

 =  =  = = + = +

 =   =  ⎯⎯⎯⎯⎯→ =   = 

12
0 2

3

0 0 0

10
3 3 3 12 9

20 0

10 36 10 3 6 3 0 3 10 4

4 10 4 10 4 10 10 4 10

 

 
  f0های مشخص شده در حال حرکت هستند. اگر آژیر آمبوالنس صوتی با بسامد  دهد که با سرعت شکل مقابل، یک آمبوالنس و دو شنونده را نشان می  -155

 های زیر صحیح است؟  تولید کند، چه تعداد از عبارت 

  است.  f0شنوند برابر  می  Aالف( بسامد صوتی که شنوندۀ  

رسد، بیشتر از طول موج صوتی است که به  می  Aب( طول موج صوتی که به شنوندۀ  

 رسد. می  Bشنوندۀ 

  Bشنود، کمتر از بسامد صوتی است که شنوندۀ می  Aج( بسامد صوتی که شنوندۀ  

 شنوندمی 

 3( 4 2( 3 1( 2 ( صفر1

 4پاسخ: گزینه  

 در مورد اثر دوپلر به نکات زیر توجه کنید: 

تولید   0( طول موج فقط به حرکت منبع صوت مرتبط است و ربطی به حرکت شنونده ندارد. فرض کنید یک منبع صوت در حالت سکون موجی با طول موج  1

و در پشت سر آن )در خالف جهت حرکت( و طول موج   0کند، در جلوی آن )در جهت حرکت(، طول موج کمتر از  کند. هنگامی که این منبع صوت حرکت میمی

 خواهد بود. به شکل زیر دقت کنید.  0بیشتر از  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در طول موج ندارد و برای بررسی طول موج فقط به حرکت منبع موج توجه کنید.   یر یتأث این که شنونده )ناظر( ساکن باشد یا حرکت کند،  ( نکته  

نده  تر، بسامدی که شنوشنوند، هم به حرکت منبع صوت و هم به حرکت خود شنونده وابسته است. به عبارت دقیق( بر خالف طول موج، بسامدی که شنونده می2

شنود  کند. برای بررسی بسامدی که شنونده میتولید می f0شنود به حرکت نسبی شنونده و منبع صوت ربط دارد. فرض کنید یک منبع صوت، صوتی با بسامد  می
 کنیم:  به صورت زیر عمل می

 خواهد بود. f0شنود بیشتر از  ده میالف( اگر فاصلۀ منبع صوت و شنونده در حال کاهش بود، بسامدی که شنون

 خواهد بود.  f0شنود کمتر از  ب( اگر فاصلۀ منبع صوت و شنونده در حال افزایش بود، بسامدی که شنونده می

 است. f0شنود برابر   پ( اگر  فاصلۀ منبع صوت و شنونده ثابت باشد، بسامدی که شنونده می

شوند یا از هم دور  در بررسی بسامد در اثر دوپلر، به حرکت منبع و شنونده به طور جداگانه نگاه نکنید و فقط بررسی کنید که آیا این دو به هم نزدیک می  ( نکته  
 شوند. می

 توان به نتایج زیر رسید:  با توجه به توضیحات درسنامۀ فوق می

پشت سر آمبوالنس قرار دارد، در حالی که طول موج دریافتی   ااست، زیر  0بیشتر از   Aباشد، طول موج دریافتی شنوندۀ  0( اگر طول موج صوت آمبوالنس  1

 است، چون در جلوی آمبوالنس قرار دارد. 0کمتر از    Bشنوندۀ  

 است. f0برابر   Aکند و بسامد دریافتی شنوندۀ ها تغییر نمیکنند، پس فاصلۀ آنن و در یک جهت حرکت میو آمبوالنس با سرعت یکسا  A( شنوندۀ 2

 است  f0بیشتر از   Bاست، پس بسامد دریافتی شنوندۀ   کاهشو آمبوالنس در حال   B( فاصلۀ شنوندۀ 3

 

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 1 7 دوازدهم نوسان و موج   ساده  

v =0
→  →  

  0   0

v 0

 الف 

کاه  طول موج

 ب 

افزای  طول موج
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 توضیحات، هر سه عبارت صحیح هستند.با توجه به این 

 
است.   sو    sfزند و بسامد و طول موج صدای بوق به ترتیب  شود. راننده بوق می بلند نزدیک می   ۀمطابق شکل زیر، اتومبیلی با تندی ثابت به یک صخر   -156

A ،of  شخص در فاصلۀ معینی از صخره، ساکن است. اگر بسامد و طول موج صدای رسیده به  Aشخص   1
oو     1

، بسامد و طول موج صدای بازتاب شده  

ofرسد  می   Aاز صخره که به شخص   2
oو   2

ofرسد و نیز بسامد و طول موج صدای بازتاب شده از صخره که به راننده می   3
oو    3

باشد، چه تعداد از  
 موارد زیر درست هستند؟ )فاصلۀ شخص از صخره به اندازۀ کافی زیاد است.(  

oالف(  s 
1

oو   sf f
1

 

oب(   o =
2 1

oو    of f=
2 1

 

oپ(   o =
3 1

oو    of f
3 1

 

 

 ( یک 4 ( دو 3 ( سه  2 ( هیچ1

 2پاسخ: گزینه  

 کند دارای مشخصات مقابل است: اتومبیل در حال نزدیک شدن به شخص و صخره است. پس صوتی که شخص دریافت می

o sf f
1

oو   s  
1

 

ofاز صخره، دارای مشخصات    توان گفت صوت بازتابیشود چشمۀ صوت و میشود. حاال صخره میحاال همین صوت به صخره برخورد کرده و بازتاب می
1

و    

o 1
رسد نسبت به صخره ساکن است و خود صخره )چشمه جدید( هم ساکن است. پس صوت بازتابی وقتی به شخص می  Aاست. حاال دقت کنید که شخص    

ofبا همان مشخصات 
1

oو    1
 رسد: به شخص می 

o o = 
2 1

oو  of f=
2 1

 

  اما اتومبیل در حال نزدیک شدن به صخره )چشمۀ جدید( است، پس: 

o o o of f ,  = 
3 1 3 1

 

 
 تپ بازتابی به درستی رسم شده است؟  شود. در کدام گزینه،در شکل مقابل، تپ با دیوار برخورد کرده و بازتاب می    -157

 

 

 

 

 
1) 2) 
 
 
 
 
3) 4) 

 

 

 2پاسخ: گزینه  

 نسبت به محور قائم و سپس نسبت به محور افقی قرینه کنیم:   را تپ تابشی است ی کافروش اول( برای رسم تپ بازتابی از انتهای بسته، 

 

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 2 10 دوازدهم اثر دوپلر   سخت  

 

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  6 0 8 دوازدهم بازتاب در یک بعد   ساده  

A

)از ات   انر ی و جذب صوت توسط محیط چشم پوشی کنید(
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بچرخانید، جای دیوار را عوض کنید، شکل دیده شده را به ذهنتان بسپارید، صفحه را به حالت اول برگردانید و اون   180صفحه را    است  یکافروش دوم(  

 ها ع مت بزنید.شکل دیده شده را در گزینه

 
  تابش و سطح مانع تخت را به پرتوی میان  شود. اگر زاویۀ  به سطح یک مانع تخت برخورد کرده و از آن بازتاب می  مطابق شکل، پرتویی با زاویۀ تابش     -158

 کند؟ ، چند درجه و چگونه تغییر می درجه کاهش دهیم، زاویۀ انحراف بین پرتوی تابش و پرتوی بازتابش  اندازۀ 

1 ) یابد.درجه کاه  می 
2 ) یابد.درجه افزای  می 
3 )2 یابد.درجه کاه  می 
4 )2 یابد.درجه افزای  می 
 
 
 

 3پاسخ: گزینه  

دهیم یعنی زاویۀ  درجه کاه  میدانیم که زاویۀ تاب  با زاویۀ بازتاب  برابر است. از طرفی هم، وقتی زاویۀ میان پرتوی تاب  و سطح مانع تخت را  می

 یم: نشان دهیم دار  Dاگر زاویۀ انحرا  را با   ایم.درجه افزاش دادهتاب  را  

 

 

 

 

                              ( )D = − +180 2                                        D= − 180  زاویۀ انحرا   2

( ) ( )D D − = − −  − −  = − 180 2 2 180 2 2 

درجه کاه  2درجه افزای  یافته و زاویۀ انحرا  میان پرتوی تاب  و پرتوی بازتاب ،  درجه افزای  یابد، زاویۀ بازتاب  هم  پس اگر زاویۀ تاب   

 یابد.می

 
بسازد،   120اولیه زاویۀ    پرتوی  با(  2تابد. اگر پرتوی بازتابیده از آینۀ )( می 2تاب، به آینۀ )باز تابد و پس از  ( می 1مطابق شکل، پرتوی نوری به آینۀ تخت )  -159

)زاویۀ بین دو آینه   )  ؟ استچند درجه 

1 )30  
2 )45 
3 )60 
4 )75 
 
 
 

 

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 7 10 دوازدهم بازتاب دو بعدی    متوسط  

وارون نسبت به محور قائم

+ +

( )− +90( )− +90 D

( )− +90

 

 2 آینۀ 

پرتو نور

 1 آینۀ 

وارون نسبت به محور افقی

مانع تخت

خط چین عمود بر مانع تخت



 
−90−90

D
−90
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 3پاسخ: گزینه  

پردازیم. این کار را با حل کردن چند مثال انجام خواهیم داد. فقط قبل از آن خوب است نکات  های متقاطع میدر این بخش به بررسی بازتاب پرتوی نور از آینه
 مورد نیاز را یک بار مرور کنیم.

 های تابش و بازتابش با یکدیگر برابرند.   ( طبق قانون عمومی بازتاب، هنگام بازتابش یک پرتو از سطح آینه، زاویه1
ˆ ˆi j= 

 
 
 
 

 برابرند.  گر یکدیهای موازی ـ مورب با ( زاویه2
 
 
 
 
 
 
 
 

 است. 180( مجموع زوایای داخلی مثلث برابر  3
++  = 180 

 توجه کنید. های زیر در ادامه به مثال

 ( 6 مثال 

چند درجه    ( موازی باشد، زاویۀ  1( با سطح آینۀ )2تابد. اگر پرتوی بازتابیده از آینۀ )( می 2و پس از بازتاب، به آینۀ )  تابیده(  1مطابق شکل، یک پرتوی نور به آینۀ ) 

 است؟  

 

 

 

 

 

 

 کنیم:  سم می ای از مسیر پرتو ر پاسخ: ابتدا شکل ساده

 

 

 

 

 

 

 

−و   های حاال کافی است توجه کنیم که زاویه  2  طبق قضیۀ موازی ـ مورب با هم برابرند، پس:   80

= − = 2 80 80 

 با توجه به مثال فوق، بد نیست نتیجۀ زیر را در مورد زاویۀ انحراف به خاطر بسپارید:  
ست  شود، زاویۀ انحراف پرتوی نهایی با پرتوی اولیه برابر اتابد و پس از بازتاب از آینۀ دوم، خارج میمی  هنگامی که یک پرتو به دو آینۀ متقاطع با زاویۀ  نتیجه( 

 با:  
= 2  زاویه انحراف : اگر  90 

( )= −2 زاویه انحراف : اگر   180  90 

 

درجه   میزان
 سختی 

 پیش نیاز پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با
 و ترکیب

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی  محاسباتی  آموزشی 

کنش امواجبرهم   ساده 10درجه از  2 6 6 دوازدهم   

50 

 2 آینۀ 

پرتو نور

 1 آینۀ 

î ĵ












50 

 2 آینۀ 


 − − 180 50

− 2 80

 − − 180 50
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 برابر زاویۀ حادۀ بین دو آینه است و داریم:   2مطابق مطالب درسنامۀ فوق، زاویۀ انحرا  
 =  = 2 120 60 

 
است. چشمۀ صوت    hشان از مانع تخت برابر  قرار داشته و فاصله  xاز هم بر روی محور    Dدر فاصلۀ    (S)و چشمۀ صوت    (M)  در شکل زیر، شنونده   -160

h، رابطۀ  h( و فاصلۀ  vشنود. اگر بین تندی انتشار صوت در هوا )می   tصدایی تولید کرده و شنونده دو صدا با اختالف زمانی   v t=     ،برقرار باشد
 است؟  hفاصلۀ شنونده از چشمۀ صوت چند برابر  نگاهآ

1 )
3
2
 2 )

3
2

 

3 )
1
2
 4 )

2
2

 

 
 

 1پاسخ: گزینه  

، یکی هم صدایی که پس از برخورد به مانع، SMرسد. یعنی از طریق مسیر از چشمۀ صوت به او می  ماًی مستق کند یکی صدایی که  شنونده دو صدا دریافت می

پرتوی تابشی با مانع، همان محل   برخوردرسیم کنید، باید محل  تا  رسد. حواستان باشد که در صدای دوم، برای این که مسیر پرتو ربازتاب شده و به شخص می

 )چرا؟(: با مانع باشد SMخط برخورد عمودمنصف پاره

 رسد: به شنونده می SMبررسی صوت اول که از مسیر 

D
D vt t

v
=  =1 1 

 

 رسد: به شنونده می SOMبررسی صوت دوم که از مسیر 

D
SO OM h

h v t

D
SO OM vt h vt

h D D
t t t v t h D D

v v

h h D D h D h D h hD h D h D h

= = +

= 

+ = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + =

+
  = − = −   = + − ⎯⎯⎯⎯→

= + −  + = + ⎯⎯⎯→ + = → = → =

2
2 2

24
2 2

2 2
2 2

2 1

2 2 2 2 2 2

2
4

4
4

3
4 4 2 4 2 3

2

 

 
گردد. اگر در مجموع  ها در امتداد اولیه باز می های متوالی از آینه تابد و بعد از بازتابش ( می 1( به آینه )2سطح آینۀ )  موازی  SIمطابق شکل زیر، پرتوی    -161

 ( چند درجه است؟1پرتو تابش و بازتابش در آخرین برخورد با آینه )ها برخورد کرده باشد زاویۀ بین بار به سطح آینه  5این پرتو 

1 )60 
2 )90 
3 )120 
4 )30 

 

 

 3پاسخ: گزینه    

 

درجه   میزان
 سختی 

 پیش نیاز پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با
ترکیبو   

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی  محاسباتی  آموزشی 

10درجه از  10 10 9 دوازدهم بازتاب    سخت  

 

درجه   میزان
 سختی

تست الزمپیش نیاز  مفاهیم قابل ترکیب با   پیش نیاز 
 و ترکیب

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی  محاسباتی  آموزشی 

وازدهم د بازتاب   متوسط  10درجه از  7 4 7   

2توان   

h

x
S M

مانع تخت

x

h

S MD

2
D

2

O

S 

I  
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 ( نیز برابر  1با سطح آینۀ )   SIباشد، زاویۀ پرتو    ( است، اگر زاویۀ بین دو آینه برابر  2موازی آینۀ )   SIباتوجه به قضیۀ خطوط موازی و مورب چون پرتو  

 خواهد بود.  

( بطور عمده 1بینید، حتماً در سومین برخورد بر سطح آینۀ ) طور که در شکل زیر میها برخورد کرده، بنابراین همانبار به آینه  5از طر  دیگر پرتو موردنظر  

 تابیده است و در نتیجه روی خودش بازتابیده است، بنابراین داریم:  

 

( ) − =   − =    = 3 90 180 90 60 30 

 

 

 

 
 

 های سوال بیافتین!!! کنید که داخل دام گزینۀاینقد عجله میانتخاب کردینننن، چرا   4اونایی که اومدین گزینۀ 

−( برابر است با  1توجه داشته باشید زاویه بین پرتو تاب  و بازتاب  در آخرین برخورد با سطح آینه ) 180  درجه   120یعنی  2

 

 

درجه نسبت   80سازند. در آینۀ افقی، سوراخ کوچکی ایجاد شده و نور از آن با زاویۀ  درجه می   25دو آینۀ تخت بسیار طویل، مطابق شکل با یکدیگر زاویۀ    -162
 ها، منعکس خواهد شد؟چند دفعه در برخورد با آینه تابد. این نور به افق می

1 )3 
2 )4 
3 )5 
 نهایت( بی4

 

 

 1پاسخ: گزینۀ  

 

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 8 7 دوازدهم بازتاب موج    سخت  

 آشنایی با بازتاب موج و قانون بازتاب عمومی: 

 بازتاب موج:   

تواند قسمتی از آن جذب و قسمتی از آن کند میدانید انتشار انرژی در یک محیط موج نام دارد. هنگامی که این انرژی به یک مانع برخورد میطور که میهمان
 بازتاب شود که به این پدیده بازتاب موج گویند.  

تواند روی دهد. در  توانند دچار بازتاب شوند و بازتاب امواج برای همه امواج از جمله یک بعدی و سه بعدی میهم امواج مکانیکی و هم امواج الکترومغناطیسی می
 ب عمومی صادق است.  تمامی این موارد قانون بازتا

 قانون بازتاب عمومی: 

 بازتابش برابر زاویه تابش است.   ۀ برای تمام امواج و تمام موانع هنگام بازتاب موج، زاوی 

ای بین خط عمود بر سطح مانع و  به زاویه  دهند ونشان می iگویند و آن را با ی تابش می ی بین خط عمود بر سطح مانع و پرتوی تابیده )فرودی( زاویهبه زاویه

 در برخورد یک موج تخت به یک مانع مشخص شده است.  rو   iدهند. در شکل مقابل  نشان می rی بازتابش گویند و آن را با  پرتوی بازتابیده، زاویه
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طور که در شکل  های موج مانند شکل )الف( نمودار پرتوی موج را مانند شکل )ب( رسم کنیم. همان توانیم به جای رسم جبههموج می  کی تر  ساده( برای رسم  1نکته   
 دهد.  های موج است که جهت انتشار موج را نشان میبینید یک پرتو، پیکان مستقیمی عمود بر جبهه)ب( می

                                                                      
                                               

                                  
 
 
 
 
 
 

 شکل )ب(                             شکل )الف(                                                                                             
 ر دارد.  ( برای تمام امواج در برخورد به تمام موانع، پرتوی تابش، پرتوی بازتابش و خط عمود بر سطح بازتابنده در هر بازتابشی در یک صفحه قرا2نکته  

  شود.آینۀ افقی از بین دو آینه خارج میبازتاب، به طور موازی با  3کنید این پرتو پس از که در شکل زیر مشاهده می طورهمان

 

 

 

 

 

 
(، ............. از زاویۀ تابش  2بسازند، زاویۀ تابش پرتوی )  40اند. اگر پرتوهای بازتاب با هم زاویۀ  در شکل مقابل، دو پرتوی موازی به سطحی ناهموار تابیده   -163

 ( است. 1پرتوی )

  درجه بیشتر 40( 1
 درجه کمتر  40( 2
  درجه بیشتر 20( 3
 درجه کمتر  20( 4
 

 3پاسخ: گزینه  

)( و بازتاب   1زاویه میان پرتوی تاب  )  آنگاهدر نظر بگیریم،  2( را 2و زاویه تاب  پرتوی )  1( را  1اگر زاویۀ تاب  پرتوی )  )1  برابر12  و نیز زاویه میان

)( و بازتاب   2پرتوی تاب  )  )2   برابر22 شود.می 

 

 

= 40   زاویه   با زاویه40  .متقابل به رأس است 

=  +=  + 1 12 2  است. BCDزاویۀ بیرونی مثلث  40

=    +  = 2 1 22 2 40  .نیز یک ضلع مورب است ADاند و ضلع ( موازی 2( و ) 1پرتوی )  2

                                                                              ( است. 1درجه بیشتر از زاویۀ تاب  پرتوی ) 20(،  2زاویۀ تاب  پرتوی )  +  = 1 220 

 

 

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 8 8 دوازدهم بازتاب    متوسط  

40

( )2( )1( )1
( )2
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 ( خارج شود، باید لولۀ ............ بچرخانیم. 2بیشترین بلندی از دهانۀ لولۀ ) با( صوتی ایجاد کنیم تا صدا 1در شکل مقابل، اگر در دهانۀ لولۀ )  -164

  گردپادساعت درجۀ   40( را 1( )1
 گردساعت درجۀ   40( را 2( )2
 گردپادساعت درجۀ   30( را 2( )3
 توانند درست باشند. می   2و  1های ( هر یک از گزینه4
 
 
 
 
 

 2پاسخ: گزینه  

 ( خارج شود باید زاویۀ تاب  صوت و زاویۀ بازتاب  صوت با هم برابر باشند، دو حالت مطرح است: 2برای این که صدا با بیشترین بلندی از دهانۀ لولۀ ) 

چین عمود  ( نیز با خط 2است پس باید زاویۀ لولۀ )   30چین عمود بر مانع )زاویۀ تاب (  ( با خط 1( را بچرخانیم، چون زاویۀ لولۀ ) 2: اگر بخواهیم لولۀ ) 1حالت

با خط 2در شکل نشان داده شده، زاویۀ لولۀ ) باشد.    30بر مانع )زاویۀ بازتاب (،   بر مانع  (  باید لولۀ )   70چین عمود   گرد ساعت  40( را  2است پس 

 شود. 30بچرخانیم تا زاویۀ بازتاب  هم  

 شود. 70بچرخانیم تا زاویۀ تاب  هم  گردساعت 40( را 1است پس باید لولۀ )  70( را بچرخانیم، چون زاویۀ بازتاب   1( اگر بخواهیم لولۀ ) 2حالت 

 
شنود. این شخص حداکثر چند  ثانیه، پژواک صدای خود را می  0/ 6زند و بعد از  از یک دیوار بلند قرار دارد. این شخص فریاد می   m96شخصی در فاصلۀ     -165

 تمیز دهد؟   تواند به دیوار نزدیک شود تا پس از فریاد زدن، باز هم بتواند پژواک صدای خود رامتر می 

1 )32 2 )16 3 )64 4 )80 
 

 4پاسخ: گزینه  

L vt v /=   = 2 96 0 6 

m
v

/ s


= =
2 96

320
0 6

 سرعت صوت در هوا 

 

0/زمانی بین صوت اصلی و صوت بازتابیده شده، حداقل  ریتأخباید   ثانیه باشد تا شخص بتواند پژواک صدای خود را تمیز دهد:   1

(1 )
m

v
t / s sL L

L vt t / L / v L m
v v

=
 

    =  = ⎯⎯⎯⎯→  →  ⎯⎯⎯⎯→ 
32001 0 1 0 1 32 

L :مسیر رفت و برگشت است پس داریم  

min mind d  2 32 16 

 به دیوار نزدیک شود داریم:   xاگر شخص به اندازۀ 
( )

min mind L x d x x x x m= −  = − ⎯⎯→ −    −  
196 96 16 96 16 80 

 متر به دیوار نزدیک شود.  80پس شخص باید حداکثر 

 

 

 

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 4 7 دوازدهم بازتاب    ساده  

 

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 8 دوازدهم پژواک صوت    متوسط  

خط چین 
عمود بر مانع

20
30

مانع

 1 
 2 

مسافت طی شده 
توسط صوت

m96
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وله  یک کشتی باری حامل نفت به جرم مساوی با جرم خود کشتی است و با سرعت ثابت به سمت شرق در حال حرکت است. به دستور ناخدا، نیمی از محم  -166
دهد. انرژی جنبشی کشتی چند  درصد تندی بیشتر به حرکتش ادامه می   20نفت کشتی تخلیه شده و جهت حرکت کشتی به سمت شمال تغییر کرده و با  

 رصد و چگونه تغییر کرده است؟  د

 یابد.درصد افزای  می 10( 2 یابد. درصد کاه  می  10( 1
 یابد.درصد کاه  می 8( 4 یابد.درصد افزای  می 8( 3

 3پاسخ: گزینه  

                                                   آید. دست میانرژی جنبشی یک جسم مطابق با رابطۀ زیر به ( 1)

k mv= 21
2

 

 است.   مطابق رابطۀ فوق، هر ژول معادل با   ( 2)

 

 توان نوشت: ( برای مقایسۀ انرژی جنبشی دو جسم می3)

k m v
k mv

k m v

 
=  =  

 

2
2 2 2 2

1 1 1

1
2

 

 
                                                                                             جنبشی جسم بر حسب تندی آن:نمودار انرژی 

 
 
 
 
 

 ( 7 مثال 

،  Aتندی حرکت جسم  
m

s
چند    Bباشد، تندی حرکت    Bتر از  درصد بی   A  ،21است. اگر جرم دو جسم برابر باشد و انر ی جنبشی    Bتر از تندی حرکت جسم  بی   8

 متر بر ثانیه است؟  

برابر   Aباشد، تندی حرکت   vبرابر  Bاگر تندی حرکت 
m

v
s

 توان نوشت:  می صورت نیااست. در   8+

A A A

B B B

k m v v

k m v v

  + 
=   =    

  

2 2121 8
1

100
 

v m
v

v s

+
⎯⎯→ =  =

11 8
80

10
 

 گرفته شود.(  در نظردرصد کاه  یافته است. )جرم خود کشتی نیز باید  25درصد محموله کشتی تخلیه شده ولی جرم کل کشتی  50هر چند 
m / m=2 10 75 

 درصد افزای  یافته است:  20در انر ی جنبشی آن ندارد ولی تندی کشتی  ی ر یتأثتغییر جهت حرکت کشتی 
v / v=2 11 2 

 درصد افزای  یافته است.  8پس انر ی جنبشی کشتی 
K m v

( ) / ( / ) /
K m v

=  =  =2 22 2 2

1 1 1
0 75 1 2 1 08 

 

 

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  6 5 5 دهم  انرژی جنبشی   فصل اول یازدهم  ساده  

  کیلوگرم   متر مربع  

 جذر 

v 

K 

  

  

 

 مربع ثانیه 
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جایی به شود. کار انجام شده توسط هر یک از این سه نیرو و در این جابهجا می جابه  Bتا نقطۀ    Aاز نقطۀ    F3و    F1  ،F2سه نیروی    تأثیرجسمی تحت    -167
حذف شود،   F3جایی اگر نیروی  باشد. در این جابهمی   Aبرابر تندی جسم در نقطۀ    B  ،2است و تندی جسم در نقطۀ    J−50و    J120  ،J−40ترتیب  

 شود؟  می   Aچند برابر تندی جسم در نقطۀ  Bتندی جسم در نقطۀ 

1 )
3
2
 2 )

5
2
 3 )3 4 )4 

 3پاسخ: گزینه  

 قضیه کار ـ انرژی جنبشی:   

جایی مشخص دشوار است. در  زمان چند نیرو اثر کند و یا اینکه مسیر حرکت جسم ناهموار باشد که در این صورت محاسبۀ کار برآیند نیروها در یک جابهبه طور هم
رآیند نیروها کافی است انرژی جنبشی جسم را در ابتدا و انتهای  کند که برای محاسبۀ کار ب آید و بیان میها قضیه کار ـ انرژی جنبشی به کمک ما میاین حالت

 مسیر بدانیم:  

( )W k m v v=  = −2 2
2 1

1
2  

جنبشی آن ثابت  ( مطابق رابطۀ فوق، اگر کار کل انجام شده روی یک جسم صفر باشد، یا تندی اولیه با تندی ثانویۀ جسم برابر است یا تندی حرکت و انرژی 2)
 یابند.  یابند و اگر کار کل منفی باشد، تندی و انرژی جنبشی کاهش میکار کل مثبت باشد، تندی و انرژی جنبشی افزایش میاست. اگر  

 دهد.  طور مستقیم اطالعاتی در مورد انرژی پتانسیل و انرژی مکانیکی جسم به ما نمی( دقت کنید کار کل انجام شده روی جسم به3)

 ( 8 مثال 

از   kg1000تندی حرکت اتومبیلی به جرم  
m

s
به   20

m

s
 رسد. کار کل انجام شده روی اتومبیل چند  ول است؟ می 30

( ) ( )m v v J= − =   − =2 2 2 2
2 1

1 1
1000 30 20 250000

2 2
 Wکل

 رساند: می  Bvبه  Av، تندی جسم را از Bتا  Aجایی از قرار دارد و کار حاصل از این سه نیرو در جابه  F3و   F1 ،F2سه نیروی  ریتأثگام اول: جسم تحت 

B A

t F F F B A B A

(v v )
B A A A A

W K W W W K K mv mv

m(v v ) m( v v ) mv (I)
=

=   + + = −  − − = −

= − ⎯⎯⎯⎯⎯→ = −  =

1 2 3

2 2

22 2 2 2 2

1 1
120 40 50

2 2
1 1 1

30 30 4 10
2 2 2

 

 رسد: می Bvبه   Avاش از شود و تندی جا میجابه Bو  Aبین  F2و  F1شود و جسم با استفاده از کار حاصل از دو نیروی حذ  می F3گام دوم: نیروی  

t F F B A B A B AW K W W K K mv mv m(v v ) (II)    =   + = −  − = −  = −
1 2

2 2 2 21 1 1
120 40 80

2 2 2
 

 ( داریم: I( بر رابطۀ ) IIاز تقسیم رابطۀ ) 

B A
B A

B A A

AA

B B
B A

A A

m(v v )
v v

v v v
vmv

v' v
v v ( )

v v

 −  −
=  =  − =


 =  =  =

2 2
2 2

2 2 2
22

2 2 2

1
802 8 8

1 10
2

9 9 3

 

 

mبا تندی    kg2مطابق شکل، جسمی به جرم     -168

s
شود. اگر متوقف می   m2مسافت    نپیمودشود و پس از  دار به سمت باال پرتاب می از پایین سطح شیب   7

mجسم با تندی  

s
Nرود؟ ) دار چند متر باال می شیب سطح دار پرتاب شود بر روی  از پایین سطح شیب  14

g , sin /
kg

=  =10 37 0 6) 

1 )4 2 )5 
3 )8 4 )10 
 
 

 

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 8 8 دهم  کار و انرژی جنبشی   متوسط  

37

 کل
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 3پاسخ: گزینه  

 کار نیروی اصطکاک جنبشی:   

cosکه نیروی اصطکاک در خالف جهت حرکت جسم است،  به این با توجه  =  باشد. خواهد بود و در نتیجه کار آن منفی می 1−

k k
f k f kW f dcos W f d

−

=   = −

1
180 

k  رابطۀتوانیم از در صورتی که نیاز به محاسبۀ نیروی اصطکاک باشد، می kf N=   .که در کتاب دوازدهم آمده است استفاده کنیم 

 نیروی مقاومت هوا: 

 نشان دهیم، داریم:   Dfنیروی مقاومت هوا هم مانند اصطکاک در خالف جهت حرکت جسم است، بنابراین کار آن منفی خواهد بود. اگر این نیرو را با   

D
f DW f d= − 

در  شود . کار نیروی عمودی سطح  شود بر آن سه نیروی وزن، عمودی سطح و نیروی اصطکاک وارد میدار پرتاب می( هنگامی که جسمی بر روی سطح شیب1نکته  
 صفر است، بنابراین مطابق قضیۀ کار ـ انرژی جنبشی داریم:   این حالت

k
t g fW K W W K K=   + = −2 1 

 جا شود، کار نیروی وزن وارد بر جسم برابر است با:  جابه dاست به اندازۀ  سطح شیب داری که زاویۀ شیب آن  (  هرگاه جسمی بر روی 2نکته 

gW mgdsin=   

 شود که جسم به سمت باال حرکت کند. کند و عالمت منفی وقتی استفاده میاست که جسم به سمت پایین حرکت می زمانیعالمت مثبت برای  

mگام اول: جسم با تندی  

s
 شود، پس: متوقف می m2شود و پس از پیمودن مسافت به سمت باال پرتاب می داربیشاز پایین سطح  7

k
t g f

k

k k k

W K W W K K

mg(dsin ) f d mv

/ f v f f N

=   + = −

 −  − = −

 −    −  = −    − − = −  =

2 1

2
1

2
1

1
37 0

2
1 25

2 10 2 0 6 2 2 24 2 49
2 2

 

mگام دوم: جسم را با تندی 

s
 باال رود، داریم: داربی شبر روی سطح  dکنیم. با فرض اینکه جسم به اندازۀ  دار پرتاب میبه سمت باالی سطح شیب 14

k
t g f kW K W W K K mg(d sin ) f d mv

d / d ( ) d d ( )

d d d

        =   + = −  −  − = −

    −    −  = −    − − = −


   =   =  =  =

2
2 1 1

2 2

1
37 0

2
25 1 25

2 10 0 6 2 14 12 14
2 2 2

49 14 14 14
14 14 2 0

2 49


2
14

m


=


2
2

8
7 7

 

 

mداری با تندی اولیۀ  از باالی سطح شیب   kg1در شکل زیر، جسمی به جرم     -169

s
mو شتاب ثابت   3

s2
کند. کار نیروی وزن جسم در  شروع به حرکت می   2

Nژول است؟ )ثانیۀ دوم حرکت چند  2
sin / , g

kg
 = =37 0 6 10 ) 

1 )80 2 )91 
3 )108 4 )120 
 
 

 3پاسخ: 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  8 9 8 دهم  کار و انرژی جنبشی و کار برآیند    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 7 7 دهم  کار  نیروی وزن    متوسط  

37
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gWکار نیروی وزن جسم برابر است با منهای تغییرات انرژی پتانسیل گرانشی:   U= − 

جایی  ضرب میزان جابهدار برای محاسبۀ تغییر انرژی پتانسیل گرانشی جسم کافی است در ابتدا تغییر فاصلۀ عمودی جسم که از حاصلنکته( در مسائل سطح شیب
 ریم و سپس از رابطۀ زیر استفاده کنیم:  آو  به دستآید را می  به دستدار دار و سینوس زاویۀ سطح شیبجسم بر روی سطح شیب

h disn

U mg h mgdsin

 = 

 =   =  
 

 
 
 

 )برگرفته از تمرین کتاب درسی( ( 9مثال  

های  رود. گزارههای ساختمانی باال می به آرامی از پله  Bو شخص    آسانسوربا    Aروند. شخص  سوم ساختمانی می  ۀبه طبق  Bو    A  هم جرم رو، دو شخص  مطابق شکل روبه

 درست و نادرست را با ذکر دلیل مشخص کنید. 

 تر باال رفته است. کمتر است، زیرا آرام Bاز شخص  Aدر طبقه سوم، انر ی پتانسیل گرانشی )نسبت به زمین( شخص   الف(

 است، زیرا برای رسیدن به   Bکمتر از شخص  Aانر ی پتانسیل گرانشی )نسبت به زمین( شخص  ب(
 سوم ساختمان مسافت کمتری پیموده است.   ۀطبق

 کار نیروی وزن برای هر دو شخص در طول مسیر یکسان است.   پ(

  کسان است. سوم ساختمان ی ۀانر ی پتانسیل گرانشی هر دو شخص در طبق ت(

 

 کنیم: ها را بررسی میگزینه تک تک 

 الف( نادرست. زیرا انر ی پتانسیل گرانشی یک جسم به تندی حرکت بستگی ندارد و به شتاب گرانشی و ارتفاع جسم بستگی دارد.  

 ب( نادرست. زیرا انر ی پتانسیل گرانشی یک جسم به مسافت پیموده شده توسط جسم بستگی ندارد.  

 جایی جسم رو به باال برابر است با: دانیم که کار نیروی وزن در جابهمی پ( درست.

mgW mghcos mgh

−

= = −0

1
180 

 برای هر دو شخص یکسان است، پس کار نیروی وزن هر دو شخص برابر است. hو   m ،gچون 

Uت( درست. طبق رابطه  mgh=  چونm ،g   وh   .برای هر دو شخص برابر است، پس انر ی پتانسیل گرانشی هر دو شخص نیز یکسان است 

 ثانیه دوم حرکت برابر است با:   2جایی آن در  دار ثابت است، بنابراین میزان جابهدار، شتابحرکت جسم بر روی سطح شیب

x at v t

x t t x t t

t s x ( ) m

t s x ( ) m

x x x m

 = +

 =  +   = +

=   = +  =

=   = +  =

 =  − = − =

2
0

2 2

2
1 1

2
2 2

2 1

1
2
1

2 3 3
2

2 2 3 2 10

4 4 3 4 28

28 10 18

 

 جایی، داریم: اکنون برای محاسبۀ کار نیروی وزن در این جابه 

( )

( )

g

g

W U U U U U mgh mgh mg(h h ) mg h

W mg dsin / J

= − = − − = − = − = − = 

 =  =    =

2 1 1 2 1 2 1 2

1 10 18 0 6 108
 

 
کنیم. انرژی پتانسیل  رها می   Aاز نقطۀ    cm30و شعاع    Oای شکل بدون اصطکاک به مرکز  را روی یک مسیر دایره   kg1ای به جرم  مطابق شکل، گلوله   -170

Nکند؟ چند ژول تغییر می  Bبه   Aجایی از گرانشی گلوله در جابه
(g ,sin )

kg
= =

110
3

 

1 )−3 1 2 )−1 3  

3 )−2 2 1 4 )−1 2 2 
 
 



h

d



A

B

O

90

 جا شود جسم بر روی سطح به سمت باال جابه 

 جا شود جسم بر روی سطح به سمت پایین جابه

+ 

- 

37

h
37

d

( )1

( )2
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 4پاسخ: گزینه  

 توانیم در حل سؤال از پایستگی انرژی استفاده کنیم.  ماند و میمثل اصطکاک وجود ندارند، انرژی پایسته می  ستار یپا ر یغ( در سؤاالتی که نیروهای 1)

E E E =1  ثابت است  2

U K U K + = +1 1 2 2 

تواند به فرم پتانسیل گرانشی و یا  باشد. دقت کنید که در سؤاالت این بخش انرژی پتانسیل میانرژی پتانسیل می Uانرژی جنبشی است و  K( در رابطۀ فوق  2)
 پتانسیل کشسانی و یا پتانسیل الکتریکی باشد و نیاز است در حل سؤاالت انواع انرژی پتانسیل را در نظر بگیرید.  

 ( 10 مثال 

ترین نقطۀ مسیر چند متر بر  کنیم. تندی حرکت گلولۀ آونگ در پایین از وضع تعادل دور کرده و سپس از حال سکون رها می   53مطابق شکل آونگی به طول یک متر را  

ثانیه است؟  
m

g
s

 
= 

 2
10 

 

 

 

 

 

 

 

          توان نوشت: به شکل مقابل می  با توجهترین نقطۀ مسیر )مبدأ پتانسیل( و نقطۀ شروع حرکت از پایستگی انر ی استفاده کنیم. کافی است بین پایین

                                             
h / / m

U K U K

m

= − =

+ = +



1 1 2 2

1 0 6 0 4

gh m=
1
2

v

m
/ v v

s
  =  =

2
2

2
2 2

1
10 0 4 2 2

2

 

 

 

 

 ( 11 مثال 

نظر کنیم و بیشینۀ انر ی  کنیم. اگر از جرم فنر و مقاومت هوا صر متری باالی فنری قائم به سمت فنر رها می  2را بدون سرعت اولیۀ  از  kg2ای به جرم  مطابق شکل وزنه 

متر است؟  باشد، بیشینۀ تراکم طول فنر چند سانتی J46ذخیره شده در فنر  
m

g
s

 
= 

 2
10 

 فشرده شود، در این صورت با نوشتن پایستگی انر ی داریم:   xآن، حداکثر به اندازۀ   کنیم فنر پس از برخورد جسم بهفرض می 

 

( )

( )

U K U K

mg x U

x

x / m cm

+ = +

+ =

  + =

 = =

1 1 2 2

2

2 10 2 46

0 3 30

 

 شود.  متر می x+2ایم. پس ارتفاع اولیۀ جسم،  گرفته گرانشی ترین وضعیت فنر را مبدأ پتانسیلها، پایینبچه

 

 

 

 

 

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 8 8 دهم  انرژی پتانسیل گرانشی    سخت  

 
m 

 
m 

  

m 
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آونگ و یا حرکت گلوله    نکته( برای محاسبۀ انرژی پتانسیل گرانشی یک جسم در ابتدا باید مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی را مشخص کنیم که این مبدأ در مسائلی نظیر 
 پتانسیل محاسبه کنیم:   یانرژأ باشد. در مرحله بعد کافی است تا فاصلۀ عمودی جسم را از مبد ترین نقطۀ حرکت گلوله میای شکل، پاییندر مسیر دایره

 

( )

( )

A

A

U mgh mg L Lcos

U mgL cos

= = − 

 = − 1
 

 
 

 ( 2نکته 
جایی از حالت اول به حالت دوم  باشد، اندازۀ تغییر ارتفاع گلولۀ آونگ در جابه  و در حالت دوم      قائماگر گلولۀ آونگ در حالت اول، زاویۀ انحرافش از راستای  

)از رابطۀ   )h L cos cos = −   آید.  می  به دست 

بر روی   2و   1کنیم سپس زوایای مشخص شده  را به عنوان مبدأ انر ی پتانسیل گرانشی انتخاب می  Cترین نقطه از مسیر حرکت گلوله یعنی نقطۀ  پایین

 آوریم: می به دست شکل را برحسب زاویۀ 

( )

 + =  = −

 + =  = − = − − = 

1 1

1 2 2 1

90 90

90 90 90 90
 

 

 کنیم: پتانسیل را محاسبه می ی انر از مبدأ  Bو  Aدر مرحلۀ بعد، فاصلۀ عمودی نقاط 

( )A

B

h R R cos R R cos R Rsin

h R R cos R R cos

= −  = − − = − 

= −  = − 

1

2

90
 

 

 و در پایان محاسبۀ خواستۀ تست: 

( )B A B A B AU U U mgh mgh mg h h

U mg R

 = − = − = −

  = R cos R− −( ) ( )R sin mgR sin cos

sin cos sin ( )

+  = − 

 =   = −  = − = − = =2 21 1 1 8 2 2
1 1 1

3 3 9 9 3

 

( )
U mgR( ) /

−
 = − =    = −

1 2 2 1 2 2
1 10 0 3 1 2 2

3 3 3
 

 

kmاز سطح زمین با سرعت    kg4جسمی به جرم    -171

h
برابر انرژی    4شود. در چه ارتفاعی از سطح زمین انرژی جنبشی جسم  به سمت باال پرتاب می  108

 .( در نظر بگیرید . سطح زمین را به عنوان مبدا انرژی پتانسیل گرانشی باشد؟ )مقاومت هوا بسیار ناچیز استپتانسیل گرانشی آن می
1 )6 2 )25 /11 3 )9 4 )75 /7 

 3پاسخ: گزینه    

 آید. پتانسیل و جنبشی جسم در هر نقطه بدست میانرژی مکانیکی از مجموع انرژی 

E K U= + 
آن گاه انرژی مکانیکی جسم در تمام طول مسیر مقدار یکسانی خواهد داشت. به این نتیجه اصل  نیروی تلف کننده جسم در طول مسیر ناچیز باشد اگر فرض کنیم 

 گویند. پایستگی انرژی مکانیکی می 

E E=1 2 
 یه چندتا نتیجه کنکوری! خوب ازش بگیریم: 

K U K U+ = +1 1 2 2 

K K U U− + − =2 1 2 1 0 

 

درجه   میزان
 سختی 

تست الزمپیش نیاز  مفاهیم قابل ترکیب با  پیش نیاز 
 و ترکیب

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی  محاسباتی  آموزشی 

10درجه از  6 7 7 دهم  انرژی مکانیکی    متوسط  



h
A

L

مبدأ انر ی پتانسیل گرانشی



A
B

O

12
Ah

Bh

C
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K U + =0 
K U = − 

 از لحاظ مقداری می توان به صورت زیر هم مقایسه کرد: 

K U =  

 پس انرژی مکانیکی در تمام نقاط با همدیگر برابر است.اومت هوا نداریم مقچون 

 بچه ها این تبدیل واحد رو یادبگیرین خوبه: ( 1نکته 

h

km m

s





⎯⎯⎯→⎯⎯⎯

5
18
18
5 

 باشه داخل این سواالت مشکل گشاست!!سطح مبنا ( حواستون به 2نکته 

mاول سرعت جسممون رو باید به  
s

 تبدیل کنیم. 

m km
s h





⎯⎯⎯→⎯⎯⎯

18
5
5
18

  
km m
h s
 =  =
5108 6 5 30
18

 

 نویسیم )مقاومت هوا ناچیز است(.در مرحلۀ بعد پیوستگی انر ی مکانیکی بین دو نقطه را می
E E K U K U= → + = +1 2 1 1 2 2  

 داریم: 2پتانسیل صفر می باشد چون جسم روی زمین است و در نقطۀ انر ی  1در نقطه 
 

K U=2 24  

 بریم سراغ ادامه سوال:

K U+1 1 U U U= + =
0

2 2 24 5  

m
1
2

v U m= =2
25 5( )gh  

( ) ( )h h m=  → =
21 30 5 10 9

2

 
دهد  ادامه می   hکند، سپس به حرکت خود در ارتفاع  ای را رها می از سطح زمین در حالت سکون قرار دارد و بسته   hکوپتر در ارتفاع  مطابق شکل، هلی    -172

mاش به ای که تندی و در لحظه 

s
10 mها، به هنگام برخورد به زمین کند. اگر اختالف تندی بسته رسد، بستۀ مشابه دیگری را رها می می  7

s
باشد،   10

h ( چند متر است؟N
g

kg
=  نظر کنید.( و از مقاومت هوا صرف 10

1 )30 
2 )45 
3 )60 
4 )80 

 2پاسخ: گزینه  

مکانیکی جسم  قانون بقاء انرژی مکانیکی: هرگاه نیروهای تلف کنندۀ انرژی مانند اصطکاک و مقاومت هوا در مسیر حرکت یک جسم وجود نداشته باشد انرژی  
 ماند و به عبارتی تغییر انرژی مکانیکی صفر است: ثابت می

E E E E E =  − =  =2 1 2 10 0 
 توان به صورت زیر نوشت:  باشد، بنابراین رابطۀ باال را مینرژی پتانسیل گرانشی و انرژی جنبشی جسم در آن نقطه میانرژی مکانیکی جسم در یک نقطه، مجموع ا

K U K U+ = +2 2 1 1 

 

 

 

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 9 9 دهم  انرژی مکانیکی    سخت  

h

 h 
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 ( 99 – تجربی   –)سراسری   

ی  ای در شرایط خأل، از سطح زمین با سرعت اولیهگلوله
m

s
شود. در چند متری سطح زمین، انر ی جنبشی گلوله نصف انر ی    باال پرتاب میدر امتداد قائم، به طر   30

 )سطح زمین را به عنوان مبدا انر ی پتانسیل گرانشی در نظر بگیرید.( پتانسیل گرانشی آن است؟  

1 )15   2 )20   3 )30   4 )35 

 3پاسخ: گزینه 

 آوریم، پس داریم:  گلوله را به دست می ۀیریم. سپس انر ی مکانیکی اولیگزمین را به عنوان مبدأ انر ی پتانسیل گرانشی در نظر می

E K U mV E mV (*)= + =  =2 2
0 0 0 0 0 0

1 1
2 2

 

 از سطح زمین، انر ی جنبشی نصف انر ی پتانسیل گرانشی شده است، پس داریم:    hکنیم در ارتفاع حال فرض می

K U=
1
2

 

V
mV mgh h m

g
=  = = = 



2 2
2 0
0

1 3 30
30

2 2 3 3 10
 

E E= 0 (انر ی مکانیکی  در همه  نقاط برابر  است.) 
→                            E K U U U= + = +

1
2

 

 نویسیم: کوپتر میگام اول: مطابق شکل زیر، قانون بقاء انر ی مکانیکی را برای بسته رها شده در دو وضعیت هلی

 

 

 

(I   )E E U K U K mgh mv mgh mv=  + = +  + = +  =2 2
1 2 1 1 2 2 2 2

1 1
0 0

2 2
 (A)وضعیت :  

E E U K U K mgh mv mv       =  + = +  + = +2 2
1 2 1 1 2 2 1 2

1 1
0

2 2
 (B)وضعیت : 

(II  )mgh mv mv  + =2 2
1 2

1 1
2 2

 

 کنیم، در نتیجه: ( را از هم، کم میII( و ) Iطرفین دو رابطۀ ) 

( )

( )( )

mv mv mv v v v v v

v v v v (III)

    = −  = −  − = =

  − + =

22 2 2 2 2 2 2 2
1 2 2 1 2 2 2 2

2 2 2 2

1 1 1
10 7 700

2 2 2

700
 

برابر   Bو  Aگام دوم: چون اخت   تندی جسم در لحظۀ برخورد به زمین در وضعیت 
m

s
 ( داریم:  IIIاست. با توجه به رابطۀ )  10

(v v ) v v  + =  + =2 2 2 210 700 70( :III ) 

   آوریم:می به دسترا  v2و  v2های زیر اکنون از حل معادله

v v m m
v , v

s sv v

 + =
 = =

 − =

2 2
2 2

2 2

70
30 40

10
 

 آوریم: می به دسترا  h(، ارتفاع Iو در پایان با استفاده از رابطۀ ) 

mgh mv gh v h ( ) h h m=  =   =   =  =2 2 2
2 2

1 1 1
10 30 10 450 45

2 2 2
( :I ) 
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mکنیم و گلوله با تندی به سمت زمین پرتاب می  vای را از باالی یک ساختمان با تندی گلوله  -173

s
رسد. اگر همین گلوله را از زمین با تندی  به زمین می  20

v    به سمت باال پرتاب کنیم با تندیm

s
Nتمان چند متر است؟ ) رسد. ارتفاع ساخبه باالی ساختمان می   10

g
kg

= و نیروی مقاومت هوای وارد بر گلوله    10

 یکسان فرض کنید.(  ثابت و  را در هر دو حالت

1 )5 2 )/7 5 3 )10 4 )/12 5 
 

 2پاسخ: گزینه  

 باشند:  نیروهایی مانند اصطکاک و مقاومت هوا توانایی تغییر انرژی مکانیکی یک جسم را دارا می

E E E= = −2  Wاصطکاک1

E E E= = −2  Wمقاومت هوا 1
 شود. شود و به عبارت دیگر بخشی از انرژی مکانیکی جسم تلف میدر پایان حرکت، کمتر از شروع حرکت می مکانیکی جسم یانرژچون کار این نیروها منفی است 

کند و نیروی مقاومت هوای وارد بر گلوله در دو حالت یکسان فرض شده  چون گلوله در هر دو حالت مسافت یکسانی که برابر ارتفاع ساختمان است را طی می

وا در دو حالت با یکدیگر برابر است. اکنون با توجه به شکل زیر، روابط انر ی مکانیکی را برای گلوله در دو حالت باال رفتن و پایین  است، کار نیروی مقاومت ه

 نویسیم:  آمدن می

 

 

( ) ( )f f fE E W U K U K W ( mv ) (mgh mv ) W− =  + − + =  + − + =2 2
2 1 2 2 1 1 2 1

1 1
0

2 2
 (A)وضعیت : 

f fm mgh mv W m mgh mv W (I) − − =  − − =2 2 21 1 1
20 200

2 2 2
 

f f fE E W (U K ) (U K ) W (mgh mv ) ( mv ) W     − =  + − + =  + − + =2 2
2 1 2 2 1 1 2 1

1 1
0

2 2
 (B)وضعیت  

(II  )f fmgh m mv W mgh m mv W+  − =  + − =2 2 21 1 1
10 50

2 2 2
  

 ( داریم:  II( و ) Iبا توجه به رابطۀ ) 

m mgh mv− − 21
200

2
mgh m mv= + − 21

50
2

mgh m gh

h h / m

 =  =

   =  =

2 150 2 150

2 10 150 7 5

 

 
برابر کار نیروی مقاوم هوا باشد، نسبت تغییرات   2، کار نیروی وزن  hکنیم. اگر از لحظۀ پرتاب تا ارتفاع  جسمی را در راستای قائم به سمت باال پرتاب می    -174

 کدام است؟  h  از لحظۀ پرتاب تا ارتفاع تغییرات انرژی پتانسیل آنانرژی جنبشی جسم به 

1 )−
1
2

 2 )1
2
 3 )−

3
2

 4 )3
2
 

 3پاسخ: گزینه  

 توان به صورت زیر نوشت:  انرژی مانند نیروی مقاومت هوا، روابط انرژی مکانیکی برای یک جسم در یک مسیر را می ۀتلف کنند در صورت وجود نیروهای 

f FE W K U W =  + = 

gW                                                 جایی:  جایی برابر است با منهای تغییرات انرژی پتانسیل گرانشی در آن جابهکار نیروی وزن در یک جابهنکته(  U= − 

 

درجه   میزان
 سختی 

نیاز الزم تستپیش  مفاهیم قابل ترکیب با  پیش نیاز 
 و ترکیب

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی  محاسباتی  آموزشی 

10درجه از  8 7 7 دهم  انرژی مکانیکی    سخت  

 

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 8 7 دهم  انرژی مکانیکی و پتانسیل گرانشی   متوسط  
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 برابر کار نیروی مقاومت هواست، پس:  2کار نیروی وزن 

( )g F F g FW W W W U W U (I)=  = = −  = − 
1 1 1

2
2 2 2

 

 اکنون با نوشتن رابطۀ انر ی مکانیکی برای جسم، داریم: 

(I)
F F

K
E W K U W K U U K U

U


 =  + = ⎯⎯→ + = −   = −   = −



1 3 3
2 2 2

 

 
درصد کاهش  20برد. اگر با بهینه سازی، اتالف انرژی در باالبر را  به باالی ساختمان می   s210ای را با تندی ثابت در مدت  درصد وزنه   80باالبری با بازده     -175

 برد؟  دهیم، باالبر وزنه را در مدت چند ثانیه به باالی ساختمان می 

1 )120 2 )150 3 )180 4 )200 

 4پاسخ: گزینه  

 دهد.  ( توان یک دستگاه برابر کاری است که آن دستگاه در واحد زمان انجام می1)

W
P

t
=


 

تواند صرف افزایش انرژی جنبشی )مثاًل موتور خودرو(  تواند صرف افزایش انرژی پتانسیل گرانشی جسم )مثاًل باالبر( شود، میبه نوع دستگاه، این کار می با توجه 
 شود.  

شود. نسبت کار مفیدی که دستگاه  کنند و فقط بخشی از انرژی ورودی به کار موردنظر ما تبدیل میها معمواًل بخشی از انرژی ورودی به خود را تلف می( ماشین2)
 دهد به کار کل )انرژی ورودی( آن برابر بازده دستگاه است.  انجام می

: Ra = 100 بازده 

 
 
 

 

 

: Ra = 100 بازده 

 

Wهای ورودی و خروجی دستگاه  (  توان تلف شده برابر است با تفاضل توان2نکته  in outP P P= − 

شود، داریم:  ( برای محاسبه توان تولیدی یک دستگاه که باعث تغییرات انرژی جنبشی و پتانسیل جسم می3نکته 
U K

P
t

 +
=


 

 ( 12 مثال 

لیتر آب با چگالی   120000در هر ساعت،   kw10پمپ آبی با توان 
g

cm3
برد. بازده این پمپ چقدر است؟  متر باال می  8را به اندازۀ   1

N
g

kg

 
= 

 
10 

mgh
w

t

 
= = =



120000 10 8 8000
3600 3

 Pواقعی

P
Ra /

P
= = =

8000
43 26 6%

10000 15
 

 های ورودی، مفید و تلف شده باشد، داریم: به ترتیب توان WPو  iP ،oPدرصد است، با فرض اینکه   80گام اول: بازده باالبر 

o i w w w w

i i i i i

P P P P P P
Ra / / (I)

P P P P P

−
= = = −  = −  =1 0 8 1 0 2 

 

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 9 9 دهم  بازده   متوسط  
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  درصد کاه  دهیم، راندمان آن به مقدار زیر افزای  پیدا خواهد کرد: 20سازی در ساختمان باالبر، ات   انر ی را چنانچه با بهینه

w w w w

(I)o i w w w
a a

i i i i

P P / P / P

P P P P / P
R R / / / / %

P P P P

 = − =

  −
 = = = − = − ⎯⎯→ = −  = − = =

0 2 0 8

0 8
1 1 1 0 8 0 2 1 0 16 0 84 84

 

 کند.دقت کنید که توان ورودی به باالبر یا همان توان مصرفی باالبر در هر دو حالت یکسان است و تغییر نمی

 این نکته که کار انجام گرفته توسط باالبر در هر دو حالت یکسان است، داریم:  ه بهگام دوم: اکنون با استفاده از رابطۀ بازده و توج

o

W
(P )

o a o at
a

i a o a

P R P R W t
R t s

P R P R W t t

=     
=  = ⎯⎯⎯⎯→ =   =   = = =

 

84 210 80 210 80 10
1 200

80 84 4
 

 
 ست است؟ ر های زیر دچه تعداد از عبارت  -176

 الف( نیروی محرکۀ الکتریکی کمیتی برداری است. 

 ب( جهت میدان الکتریکی در داخل باتری از پایانۀ مثبت به پایانۀ منفی است. 

 پ( جهت میدان الکتریک در خارج باتری از پایانۀ مثبت به پایانۀ منفی است. 

ها را از پایانۀ مثبت با انرژی زیاد  گیرد و با انجام کار، آنرا در پایانۀ منفی از مدار تحویل می   انرژی  کم منبع نیروی محرکۀ الکتریکی بارهای مثبتت( 

 دهد. تحویل مدار می 

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

 3پاسخ: گزینه  

)ن باتری میدان الکتریکی وجود دارد که جهت آن از پایانۀ مثبت به پایانۀ منفی است  روبا توجه به شکل زیر و مفهوم اختالف پتانسیل الکتریکی، د )inE . 

شوند و بنابراین  بارهای الکتریکی مثبت موجود در مدار خارجی متصل به باتری به دلیل نیروی دافعه از قطب مثبت باتری دور و به قطب منفی باتری نزدیک می

)پایانۀ منفی باتری است.  به  جهت میدان الکتریکی در خارج باتری از پایانۀ مثبت )outE   

 
 
 
 
 
 

 نیروی محرکۀ الکتریکی:   

ن اختالف که بارهای الکتریکی را از یک مقاومت الکتریکی عبور دهیم الزم است بین دو سر مقاومت یک اختالف پتانسیل برقرار کنیم. وظیفه تأمین ایبرای این
 مولد )باتری( است.  ۀ پتانسیل الزم برای برقراری جریان الکتریکی برعهد

دهد تا آن را از پایانه با پتانسیل کمتر به پایانه با پتانسیل بیشتر ببرد، نیروی محرکۀ الکتریکی  کاری که منبع روی واحد بار الکتریکی مثبت )یک کولن( انجام می
(emf) شود و با نماد  نامیده می شود:  نمایش داده می 

(J)W
(V)

(C)q

→
 =

→
 

یکی است و بنابراین  دقت کنید که نیروی محرکۀ الکتریکی بر خالف عبارت نیرو که در عنوان آن استفاده شده است از جنس نیرو نیست بلکه از جنس پتانسیل الکتر 
 ای است.نردهکمیتی 

 ( 13مثال  

 کولن از خود باید چند  ول کار بر روی این بار انجام دهد؟ 2است. این باتری برای عبور دادن بار  V12نیروی محرکۀ یک باتری  

1 )2   2 )6   3 )12   4 )24 

 4پاسخ: گزینه 

W W
W J

q

 
 =  =   =


12 24

2
 

 

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  5 0 8 یازدهم جریان الکتریکی   ساده  

++

−−

inE R

outE

 
q 

 



 

119 

14| مرحله   تجربیهای کنکوری|  الکترونیکی ماز آزمون  فیزیک   

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

 
 

 درست است. 3ط عبارت الف نادرست است، بنابراین گزینه با توجه به درسنامۀ فوق، فق

 
آموز،  گیری کنند. مطابق شکل زیر، یک دانش آل اندازه خواهند جریان الکتریکی گذرنده از یک مدار را با استفاده از آمپرسنج ایدهآموز می دو دانش    -177

ن باتری  روباشد، افت ولتاژ د  A9ها  عداد خوانده شده از آمپرسنج کند. اگر اختالف اآموز دیگر به طور نادرست وصل می آمپرسنج را به طور درست و دانش 
 در مداری که آمپرسنج به طور درست وصل شده چند ولت است؟  

1 )2 
2 )4 
3 )6 
4 )8 
 
 

 1پاسخ: گزینه  

کند  گیری میکنند. چون آمپرسنج جریان گذرنده از خود را که همان جریان مدار است، اندازهگیری جریان عبوری از یک مدار از آمپرسنج استفاده میبرای اندازه
 متوالی با دیگر اجزای مدار قرار گیرد.بنابراین آمپرسنج باید به طور  

 کند. صفر است و بنابراین اختالف پتانسیل دو سر آن صفر است و همانند یک اتصال کوتاه عمل می آل ایده نکته( مقاومت درونی آمپرسنج 

 مدار تک حلقه:   

 کات زیر توجه کنید:  الکتریکی است به ن  ۀ ای )مطابق شکل( که دارای یک منبع نیروی محرکدر یک مدار تک حلقه

AB

R
.



r

I

 
 زیر کمک بگیریم:    ۀتوانیم از رابطتر جریان می( برای محاسبه سریع 1

I
R r


=

+
 

I( جریان الکتریکی کل مدار :A ) 

  تک منبع برابر است با:   ۀ نکته: اختالف پتانسیل دو سر منبع در مدار تک حلق
         A B B AV rI V V V rI V rI− + =  − = −  =−                                                                                                                                  

 ( 94 –)سراسری تجربی خارج   

   چند اهم است؟   Rدهد. مقاومت سنج عدد صفر را نشان میرو، ولت در مدار روبه

 ( صفر1

2 )1 

3 )2 

4 )3 

 3پاسخ: گزینه 

 توان نوشت:  اند، پس میکنیم. توجه کنید چون دو مولد در مدار موافق هم بسته شدهرا محاسبه می ردر ابتدا جریان عبوری از مدا 

I
R R

+ 
= =

+ + +

2
1 3 4

 

Vدهد از رابطه  سنج نشان میدهد. پس مقداری که ولتسنج اخت   پتانسیل دو سر مولد را نشان میاز طرفی ولت rI= −  که  آید و با توجه به اینبه دست می

 توان نوشت:  دهد، میسنج عدد صفر را نشان می ولت

V rI ( ) ( ) R R
R R R R


= − = − =  − =  − =  =  = +  = 

+ + + +

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

4 4 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 8 6 یازدهم افت ولتاژ    متوسط  

A

V = 20
r

R = 18

V = 20
r

R = 18

A
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آمپرسنج    ۀلیوسبه اهمی    18صحیح و در مدار سمت راست به طور نادرست بسته شده است. در مدار سمت راست مقاومت    طرز آمپرسنج در مدار سمت چپ به  

 شود: اتصال کوتاه شده و از مدار حذ  می

 

 

  

I
r r


 = =

I راستمدار سمت : 20
R r r


= =

+ +

20
18

 چپمدار سمت : 

r
I I A

r r

+
− =  − = 

+

20 1820 20
9 9

18

r−( )
( )r r

r r r r
r r

r
I A

r r

=
+


 =  + =  + − =

+

= 
  = = = =

= −  + +

2 2
2

9
18

20 18
9 18 40 18 40 0

18
2 20 20 20

1
20 18 18 2 20

 

rI v= =  =2 1  افت ولتا  در باتری سمت چپ  2

 

کند  که در هر دقیقه از آمپرسنج عبور می   هاییالکترونآل است. اگر تعداد  آل و آمپرسنج غیرایدهسنج ایده در مدار شکل زیر، ولت    -178 203 و عددی    10

e)باشد، به ترتیب مقاومت درونی باتری و آمپرسنج چند اهم است؟  v40دهد  سنج نشان می که ولت / C)−=  191 6 10 

1 )5 ،5  
2 )5 ،10 
3 )10 ،5 
4 )10 ،10 
 

 2پاسخ: گزینه  

سنج را به دو نقطۀ مورد نظر از مدار متصل  کنیم، بدین ترتیب که دو پایانۀ ولتسنج استفاده میگیری اختالف پتانسیل بین دو نقطه از مدار از ولتبرای اندازه
 کنیم.  می

هد و چنانچه به صورت متوالی در یک مدار استفاده شود  د سنج اجازۀ عبور جریان از خود را نمینهایت است، بنابراین ولتآل بیسنج ایدهنکته( مقاومت درونی ولت
 کند. به صورت مدار باز عمل می

 یادآوری: 
 از یک مقطع از رسانا شارش کند، جریان الکتریکی گذرنده از رسانا برابر است با:   tدر مدت   qجریان الکتریکی: هرگاه بار خالص  

q ne
I

t t


= =
 

 

 نکات:
 شود.  ها در نظر گرفته میطور قراردادی جهت جریان در خالف جهت الکترونبه 
 کنند.  تر )پایانۀ مثبت باتری( حرکت میتر )پایانۀ منفی باتری( به پتانسیل بیشها از پتانسیل کمالکترون 
   شود.  باتری به سمت پایانۀ منفی باتری در مدار در نظر گرفته می +جریان الکتریکی از پایانۀ 

 نکته( جریان الکتریکی گذرنده از مدار و اختالف پتانسیل بین دو سر باتری در شکل زیر برابر است با:  

I
R r

V rI


=

+

=  −

 

 
 

 

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  5 6 6 یازدهم ولتاژ، مقاومت درونی و آمپرسنج   متوسط  

V = 44
r

V

R = 40

A

 r

I

R

I

A

V = 20
r

R = 18

V = 20
r

A
I

R = 18
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 آوریم: گام اول: جریان الکتریکی گذرنده از مدار را به دست می 
 

 

q ne ( ) ( / ) /
I / A

t t

−     
= = = = =
 

20 193 10 1 6 10 3 1 6 10
0 8

60 60
 

 

 V40و مقاومت آمپرسنج،    Rدهد در نتیجه ولتا  دو سر باتری و همچنین ولتا  دو سر مجموعۀ متوالی مقاومت  را نشان میV40آل  سنج ایدهگام دوم: ولت

 است، پس: 

( ) ( )A A A AV I R R / R R R

V rI r / / r r

= +  = +  = +  = 

= −  = −   =  = 

40 0 8 40 50 40 10

40 44 0 8 0 8 4 5
 

 

دهد.  را نشان می   V20سنج  باشد ولت  R  ،16و اگر مقاومت    V15سنج  باشد ولت  R  ،6سنج آرمانی است. اگر مقاومت  در مدار شکل زیر، ولت   -179
 نیروی محرکۀ باتری چند ولت است؟ 

1 )22  
2 )25  
3 )30 
4 )35 
 

 

 2پاسخ: گزینه  

شکل زیر، اختالف   ار کند. به عنوان مثال در مدگیری میآل به دو نقطه از یک مدار متصل شود، اختالف پتانسیل بین آن دو نقطه را اندازهسنج ایدههرگاه یک ولت
 سنج هستند. برابر عدد نشان داده شده توسط ولت Rپتانسیل دو سر باتری و همچنین اختالف پتانسیل دو سر مقاومت 

 

R

V V

V V

=
 

=
ABVسنجولت  V= 

 
 

 کند. )شکل باال( نهایت است، بنابراین جریانی از آن عبور نمیآل، بیایدهسنج  نکته( مقاومت ولت

طبق رابطۀ  
V

I
R

ای که این کار را انجام را ایجاد کنیم. به وسیله Vبگذرد باید در دو سر مقاومت، اختالف پتانسیل   Iجریان   Rاگر بخواهیم از مقاومت   =

 اند.  ها هم نوعی منبع نیروی محرکۀ الکتریکیگوییم. باتریدهد، منبع نیروی محرکۀ الکتریکی میمی

Iو است. بنابراین طبق رابطۀ  تر از باتری نمقاومت درونی باتری کار کرده بیش
R r


=

+
Vشود و طبق رابطۀ کم می  ر در مدا r  ،Iبا افزایش    RI=   با کم شدن

Iا فرسوده شدن باتری هم  ، ولتاژ دو سر باتری هم کاهش یافته است. یعنی بV  شود و هم  کم میI . 

 ( 14 مثال 
دهد. مقاومت داخلی باتری  را نشان می   V12آل عدد  سنج ایدهشود ولت و وقتی کلید بسته می   V15آل عدد  سنج ایدهباز است، ولت   Kدر مدار شکل زیر وقتی کلید  

 چند اهم است؟  

 

 

 

 

 

 

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  6 7 8 یازدهم نیرو محرکۀ باتری   متوسط  

V = 44
r

V

R = 40

AI

 r

V

R

 r

V

R

I

A

I

B سنجولت باتری        

V

KR = 6

باتری

سنجولت  
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 پاسخ:  

Vدهد. بنابراین  سنج نیروی محرکه را نشان میباز باشد، مقاومت از مدار حذ  شده و ولت  Kاگر کلید    است. وقتی کلید بسته است داریم:   15=
V rI RI I I A

I r /
R r r

=  − =  =  =


=  =  = 

+ +

12 6 2

15
2 1 5

6

 

 کنیم: مدار را در دو حالت بررسی می

Rحالت اول: مقدار مقاومت  = 6سنج  ، عدد نشان داده شده توسط ولتV V=15  جریان گذرنده از مدارI  :است 

 

 

 

 

Rحالت دوم: مقدار مقاومت  = 16سنج  ، عدد نشان داده شده توسط ولتV V =  است:  Iو جریان گذرنده از مدار   20
 

V R I I I A I
R r


     =  =  =  =

+

5
20 16

4
 

 اکنون با توجه به محاسبات باال، داریم 
 

I R r r rR r

I R r r r

R r

r r r

I V
R r


 + + ++= =  =  =

 + + +

+

 + = +  = 

  
=  =  =  =

+ +

5
6 1 64

5 16 2 16
2

16 12 2 4

5 5
25

2 6 4 2 10

 

 
 دهند؟ آل به ترتیب چند ولت و چند آمپر را نشان می سنج و آمپرسنج ایده در مدار شکل زیر، ولت   -180

  ، صفر24( 1
 ، صفر20( 2
3 )20 ،2  
4 )24 ،2 
 
 

 3پاسخ: گزینه  

آل وصل شود  سنج ایدهدهد، در نتیجه اگر مقاومت به طور متوالی به یک ولتنهایت است. بنابراین جریانی را از خود عبور نمیآل بیسنج ایدهمقاومت ولت
 ایگزین کرد. )شکل زیر(:  توان مقاومت را نادیده گرفت و آن را با یک رشته سیم یا همان اتصال کوتاه جمی

 
 
 
 
 
 
 

Vاختالف پتانسیل دو سر یک باتری از رابطه  rI= − آید. می  به دست 

 

درجه   میزان
 سختی 

نیازپیش  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با  
 و ترکیب

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی  محاسباتی  آموزشی 

10درجه از  5 5 5 یازدهم ولت سنج و آمپرسنج    متوسط  

 r

V

I

R = 6

 r

R = 16

I

V

V
A

V24 2

10
12

 r

V
R

R

 r

V

R

V IR I I A

I
R r

=  =   =


=

+

5
15 6

2
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 شود.  دقت کنید که هنگامی که مقاومت خارجی در مدار وجود نداشته باشد، اختالف پتانسیل دو سر مولد صفر می

توان م حظه  توان آن را با یک رشته سیم ساده جایگزین کرد. با کمی دقت میآل متصل شده است، بنابراین میسنج ایدهبه طور سری به ولت 12مقاومت  

 کرد که مدار رسم شده در شکل زیر، همان مقدار داده شده در صورت تست است، پس: 

I A
R r

v rI v


= = = =

+ +

= − = −  =

24 24
2

10 2 12
24 2 2 20

 

  

 

 10سنج  ای تغییر دهیم که مقدار نشان داده شده توسط ولت است. اگر مقاومت رئوستا را به گونه  60در مدار شکل زیر، مقدار اولیه مقاومت رئوستا    -181
 شود؟ دهد، چند برابر می درصد کاهش یابد، عددی که آمپرسنج نشان می 

1 )
1
4
 2 )

1
2
 

3 )2 4 )4 

 

 

 3پاسخ: گزینه  

توان با استفاده از پیچه تنظیم، تغییر داد. با تغییر مقاومت رئوستا در  که از نامش پیداست، مقاومتی است که مقدار آن را می  طور همانرئوستا یا مقاومت متغیر  
کند. در نتیجه جریان گذرنده از مدار تغییر کرده و به دنبال آن اختالف پتانسیل بین نقاط مختلف  گیرد، تغییر میمدار، مقاومتی که بر سر راه عبور جریان قرار می

 کند، به عنوان مثال برای مدار شکل زیر، داریم:  مدار نیز تغییر می

I , v rI
R r

R I V

R I V


= = −

+

   

  

 

 دهد، داریم: های زیر که وضعیت مدار را قبل و بعد از تغییر مقاومت رئوستا نشان میبا توجه به شکل 

 

 

(I  )V IR R
R r


= =

+
 قبل از تغییر رئوستا: 

(III  )V V V / V = − =
1

0 9
100

V(  IIو  )  I R R
R r


   = =

 +
 بعد از تغییر رئوستا: 

(III)(I) V R r R V R

(II) V R r R / V R

R R
R R R R

R R

 + +
 =  ⎯⎯⎯→ = 

  + +

 + +
    =   =  = +  =  = 

 

6 60
0 9 60 6

10 60 6 11 6
11 9 54 2 54 27

9 66 9

 

 در پایان محاسبۀ خواستۀ تست: 

 

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 یازدهم رئوستا یا مقاومت متغیر   سخت  

V24

V

A

2

10

I



A

6

R

V



R

V

I

r



A

6

V

R = 60

I



A

6

R

I

V
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I R rR r

I R r

R r


 + ++= = = = =

 + +

+

60 6 66
2

27 6 33
 

 
الکتریکی مولد    ۀ( نشان داده شده است. نیروی محرک2( در شکل )1نمودار اختالف پتانسیل الکتریکی دو سر مولد برحسب جریان عبوری از مدار شکل )   -182

   چند ولت است؟

1 )8  
2 )10 
3 )12 
4 )14 
 
 
 

 3پاسخ: گزینه  

vدر مدار الکتریکی زیر، نمودار اختالف پتانسیل الکتریکی دو سر باتری برحسب جریان عبوری از آن با توجه به رابطۀ   rI= − .مطابق شکل زیر است 
 
 
 
 
 
 
 

 گویند(  مولد یا باتری می  V-Iبه نمودار دقت کنید )به این نمودار، نمودار 
Vرابطۀ اختالف پتانسیل دو سر یک باتری بر حسب جریان عبوری از آن به صورت   rI= −  است که خطی با شیبr− و عرض از مبدأ .است 

 
tanشیب خط          r r tan− =−  = →  

V(V)

I(A)





r



 
 جریان باتری به نکات زیر توجه کنید:  –در مورد نمودار ولتاژ 

 الف( بیشینۀ ولتاژ باتری مولد برابر نیروی محرکۀ آن است. 
 ب( اندازۀ شیب نمودار برابر مقاومت درونی باتری است.  

و طول از مبدأ آن برابر   ج( عرض از مبدأ نمودار برابر  
r


 است.  

د( بیشینۀ جریان خروجی از باتری برابر 
r


 گوییم.  است که به آن جریان اتصال کوتاه باتری می 

 

 

 

 

 

درجه   میزان
 سختی 

نیازپیش  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با  
 و ترکیب

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی  محاسباتی  آموزشی 

جریان-نمودار اختالف پتانسیل   سخت 10درجه از  7 6 7 یازدهم   

 r = 2

R

3

6

V(V)

I(A)

( )2( )1
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 کنیم:  را بر روی نمودار داده شده مشخص می V1و I1ادیر  شود، مق میV1دو سر مولد  ولتا از مدار،  I1با فرض اینکه به هنگام عبور جریان  

 

 

 

 

 با توجه به نمودار باال، داریم: 

(II  )I

− =1 3

2
 (I  )V− =1 6 

 از طرفی با توجه به مدار الکتریکی داده شده، داریم: 
(I)

V rI V I V I I I A

(II): I V

=  −  = −  − = ⎯⎯→ =  =

  
− =  − =  =   =

1 1 1 1 1 1

1

2 2 6 2 3

3 3 3 6 12
2 2 2

 

 
/آل است. اگر آمپرسنج  سنج ایده ولت   و  100در مدار شکل زیر، مقاومت آمپرسنج    -183 A0 را نشان دهد مقاومت معادل بین دو نقطۀ   V100سنج  و ولت   2

M   وN   چند اهم است؟ 

1 )300  
2 )400 
3 )500 
 توان تعیین کرد.( نمی 4
 
 

 2پاسخ: گزینه  

زیر ببندیم، سپس    کلتوان مقدار مقاومت را تعیین کرد. برای انجام این کار، کافی است مداری مطابق شاگر مقدار مقاومتی را ندانیم، با انجام آزمایش سادۀ زیر می

x(Rسنج را در رابطۀ زیر قرار دهیم تا مقاومت مجهول  اعداد خوانده شده از آمپرسنج و ولت  آید:   به دست (
 

x x
V

V IR R
I

=  =  : )قانون اهم( =

 
 

 ( 15مثال  

 دهند؟ سنج ایده آل  چه عددی را نشان می در شکل زیر، آمپرسنج ایده آل و ولت 

VR 2= 

r 1= v6 =

A

 

Iدهد  عددی که آمپرسنج نشان می A
r R


= = = →

+ +

6
2

1 2
 

Vدهد  سنج نشان میعددی که ولت IR v= =  = →2 2 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  6 8 7 یازدهم مقاومت معادل    متوسط  

V

A

N

M

R1 R1 R2

R2

R1



r = 10

V xR


A

r

I

سنج عدد ولت  

سنج آمپرعدد   
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 آورد. به دستها را برحسب آن Nو  Mتوان مقاومت معادل بین دو نقطۀ مشخص نیست در نتیجه نمی R2و R1های در مدار داده شده مقادیر مقاومت

توان ده در درسنامه میشود و با استفاده از مطالب بیان ش نشان دهیم مدار داده شده به شکل زیر ساده می  eqRرا با    Nو    Mاگر مقاومت معادل بین دو نقطۀ  

eqR   :را بدست آورد 

 

 

 

( ) ( )A eq eq eq eqV I R R / R R R= +  = +  + =  = 100 0 2 100 100 500 400 

 
 چند وات است؟  ی خارج از باتری هادر مدار شکل زیر، مجموع توان مصرفی مقاومت    -184

1 )18  
2 )24 
3 )30 
4 )36  
 

 1پاسخ: گزینه  

ها  ها از حاصل جمع آنها یکسان است. مقاومت معادل این مقاومتهایی هستند که پشت سر هم بسته شده و جریان عبوری از آنهای متوالی: مقاومتمقاومت
 آید: به عنوان مثال برای دو مقاومت سری داریم: می به دست

                                                        eqR R R= +1 2 

 
گویند.  های موازی میها اختالف پتانسیل یکسانی وجود دارد، مقاومتهایی که دو سرشان به یکدیگر متصل شده و بین دو سر آنهای موازی: به مقاومتمقاومت

 ت موازی داریم:  به عنوان مثال، برای دو مقاوم
 

                                 eq
eq

R R
R

R R R R R
= +  =

+

1 2

1 2 1 2

1 1 1
 

                                             

ها برابر  باشد، مقاومت معادل آن Rشود مساوی و برابر نکته( اگر اندازۀ دو مقاومتی که به طور موازی به یکدیگر متصل می
R

2
 است. 

 ( 16 مثال 

 را محاسبه کنید.   Cو   Aادل بین نقاط و مقاومت مع Bو   Aدر شکل مقابل مقاومت معادل بین نقاط 

 
 

 کنیم. را محاسبه می Bو   Aابتدا مقاومت معادل بین 

 

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  6 7 7 یازدهم توان مصرفی   متوسط  

V eqR


A

r = 10

M

N

IA B

R1 R2

CI A


C

eqR

R1 R2

A

B

 eqR

A

B

4 4

4 8
2 8 8V12

8
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 موازی است، بنابراین داریم: 6ها با مقاومت  باهم متوالی هستند و حاصل آن 4و   2های  در این حالت مقاومت

ABR


= = = 
+

6 6 36
3

6 6 12
 

 کنیم. را محاسبه می Cو   Aحال مقاومت معادل بین 

 
 

 موازی است.  4ها با مقاومت  متوالی هستند و حاصل آن  6و   2های  در این حالت مقاومت

ACR


= = = 
+

8 4 32 8
8 4 12 3

 

 ( 17 مثال 

 شود؟  ببندیم، جریان خروجی از آن چند آمپر می  Cو    Aو بار دیگر بین   Bو   Aولتی را یک بار بین  24در مثال قبل، اگر یک باتری آرمانی 

 است و داریم:   3بسته شود، مقاومت   Bو   Aاگر باتری بین  

AB

I A
R


= = =1

24
8

3
 

بسته شود، مقاومت   Cو   Aاگر باتری بین  
8
3
 است و داریم:   

AC

I A
R


= = =2

24
9

8
3

 

 باشد، توان مصرفی در آن برابر است با:   Vبگذرد و اختالف پتانسیل دو سر مقاومت  Iها: هرگاه از مقاومتی جریان توان الکتریکی مصرفی مقاومت

 
V

P VI I R
R

= = =
2

2 

 ها.ها برابر است با توان مصرفی مقاومت معادل آننکته( هرگاه چند مقاومت به یکدیگر متصل باشند، توان مصرفی کل آن

 کنیم:  می کنیم و تا حد ممکن مدار را سادهگیری میها را مرحله به مرحله معادل در ابتدا مقاومت

 

 

 

 

4 4

4 8
2 8 8V12

eqR = = 
8

4
2

eqR = + = 4 4 8

4

8 8
2 4V12

eqR = = 
8

4
2

eqR = 8

88
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 کنیم: آورده و سپس توان مصرفی آن را محاسبه می به دستپس جریان گذرنده از مقاومت معادل را از مدار آخر 

eq

t

I A
R r

P I R ( ) W


= = = =

+ +

= =  =  =2 2

12 12
3

2 2 4

3 2 9 2 18

 

 

ها اعمال شده مطابق شکل زیر است. اگر این دو مقاومت  برحسب اختالف پتانسیلی که به دو سر آن   Bو    Aهای الکتریکی  نمودار توان مصرفی مقاومت    -185
 شود؟ ها چند وات می اعمال شود، توان مصرفی آن  هابه آن  V5به صورت موازی به یکدیگر متصل شوند و اختالف پتانسیل 

1 )10  
2 )20 
3 )30 
4 )40 
 
 
 
 

 2پاسخ: گزینه  

 اختالف پتانسیل در جریان آن وسیله است.  ضربحاصل( توان الکتریکی هر وسیلۀ الکتریکی برابر 1

P VI= 

V  ۀبه رابط با توجه ( برای یک مقاومت اهمی 2 RI=  .توان مقاومت از روابط زیر قابل محاسبه است ، 

P VI

P RI

V
P

R

=

=

=

2

2

 توان مصرفی مقاومت   

 های زیر است.  ( نمودار توان مصرفی در یک مقاومت برحسب ولتاژ و جریان آن مطابق شکل3

V

P

سهمی

I

P

سهمی

 
 ها را محاسبه کرد.  توان انرژی مصرفی در مقاومت( با ضرب کردن توان الکتریکی در زمان می4

 

درجه   میزان
 سختی 

 پیش نیاز پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با
 و ترکیب

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی  محاسباتی  آموزشی 

پتانسیلاختالف –نمودار توان مصرفی   سخت 10درجه از  9 8 9 یازدهم   

8

4
2

V12

eqR = 
8
2

8
44

2
V12

eqR = = 
4

2
22

V12

I



5
V(V)

P1

P +1 12

P(W)

A
B

10
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U VIt

U RI t

V
U t

R

=

=

=

2

2

  U Pt= 

U ۀ( در استفاده از رابط5 Pt= آید و اگر توان برحسب کیلووات و  می  به دست ، اگر توان برحسب وات و زمان برحسب ثانیه جایگزین شود، انرژی برحسب ژول
 آید.  می به دستزمان برحسب ساعت جایگزین شود، انرژی برحسب کیلووات ساعت  

/( کیلووات ساعت معادل  6  63 6  ژول است.   10

kw h / J   61 3 6 10 

 ( 18 مثال 

 شود؟ روز چند کیلووات ساعت انر ی در این وسیله مصر  می ولت متصل شده است. در هر شبانه  100به اخت   پتانسیل  50برقی با مقاومت الکتریکی   ۀیک وسیل

 توان برحسب کیلووات:  ۀگام اول: محاسب

V
P w / kw

R
= = = =

2 2100
200 0 2

50
 

 روز: انر ی در هر شبانه ۀگام دوم: محاسب

U Pt / / kw h= =  = 0 2 24 4 8 

 کنیم. ها به نکات زیر توجه میجریان   ۀکنیم. در مقایسها را باهم مقایسه می های یک مدار، ابتدا جریان آن توان مصرفی در مقاومت ۀ( برای مقایس7

 های متوالی باهم برابر است.  الف( جریان مقاومت 

 عکس دارد.    ۀمقاومت رابط ۀهای موازی با اندازب( جریان مقاومت 

 آوریم.  می  به دست xها را برحسب  گیریم و جریان سایر قسمتدر نظر می  xهای مدار را برابر  ها، جریان یکی از شاخه جریان  ۀج( برای مقایس

 که به حل این تست بپردازیم، چند تمرین زیر را حل کنیم.  تر شود، بهتر است قبل از این باال واضح   ۀ که نکت برای آن 

 (:  1تمرین )  

 آورید.   به دست xها را برحسب  باشد، جریان سایر مقاومت xبرابر  3در مدار زیر اگر جریان مقاومت 

3

I1

x

9

6

I2

 
 توان نوشت: مقاومت رابطۀ عکس دارد، بنابراین می ۀهای موازی، جریان با اندازطور که یاد گرفتیم در مقاومتهمان

I x
I

x
=  =  =1

1
3 3
6 6 2

 

 است، بنابراین داریم:   6و  3های  های مقاومتبرابر مجموع جریان  9همچنین جریان مقاومت 

x x
I x= + =2

3
2 2

 

 (:  2تمرین ) 

 دست آورید.  به  xها را برحسب  باشد، جریان سایر مقاومت xبرابر  6در مدار زیر، اگر جریان مقاومت 

 
 

 باهم موازی هستند، بنابراین داریم:   R4و  R3های مقاومت

6  جریان مقاومت  

3  جریان مقاومت  
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I R I
I x

I R x
=  =  =3 4 3

3
4 3

6
2

3

توان نوشت:  است، بنابراین می  I4و I3برابر مجموع I2جریان
I I I x x x= + = + =2 3 4 2 3

این کار ابتدا سمت راست مدار را ساده میراه سختI1آوردن جریان به دستبرای در پی  داریم. برای هستندR4و R3هایکنیم. مقاومتتری موازی

متوالی است، بنابراین داریم:    R2ها با و حاصل آن

 آوریم. به دست xرا هم برحسب   I1توانیم جریان  موازی هستند، می R5و  R1های  در نهایت چون مقاومت
I R I

I x
I R x

=  =  =1 5 1
1

5 1

5 3
3 20 4

یاد گرفتیم که چگونه جریان مقاومت8 از مقایسۀ جریان( در قسمت قبل  را مقایسه کنیم. پس  رابطۀ ها، میهای مدار  از  با استفاده  و  به راحتی  توانیم 

P RI= ها را هم با یکدیگر مقایسه کنیم. ، توان مقاومت2

P R I
P RI

P R I

 
=  =  

 

2
2 2 2 2

1 1 1

Pها به ترتیب  است، توان مصرفی آن  V5یکسان و برابر    Bو    Aهای  توجه به نمودار، هنگامی که اخت   پتانسیل دو سر مقاومت  گام اول: با +1  P1و    12

 است، بنابراین: 

(I  )(V ) A B B

B A A

PP R RV
P

R P R P R

= +
= ⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =

2
1

1

12

Pها با یکدیگر مساوی و برابر  همچنین از روی نمودار مشخص است هنگامی که توان مصرفی مقاومت +1  5ها به ترتیب  است، اخت   پتانسیل دو سر آن  12

 ولت است:  10و 

A B A A A A B

A B B B B B A

V V V R R R RV
P ( ) ( ) (II)

R R R V R R R R
= ⎯⎯⎯→ =  =  =  =  =

2 22
2 25 1

4
10 4

کنیم: را محاسبه می P1ار ( مقدI( در رابطۀ ) IIاکنون با قرار دادن رابطۀ ) 

(II)B

A

P PR
P P P P W

P R P

+ +
= ⎯⎯⎯→ =  + =  =  =1 1

1 1 1 1
1 1

12 12
4 12 4 3 12 4( :I ) 

(II) B
B A

B B

R
R R

R R
⎯⎯⎯⎯→ =  =  = ⎯⎯⎯→ = = 

25 25 25 25
4 4

4 4 16

به صورت موازی، داریم:  BRو  ARهای گام دوم: با اتصال مقاومت

(II)A B A A A
eq eq A

A B A A A

R R R ( R ) R
R R R

R R R R R
= ⎯⎯⎯→ = = = =  = 

+ +

24 4 4 4 25 5
4 5 5 5 16 4

شود، برابر است با: ها اعمال میبه آنV5ها هنگامی که ولتا  در نتیجه توان مصرفی در این مقاومت

 ثابت

 توان ثابت 

توجه به نمودار  با
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 های داده شده درست است؟چه تعداد از عبارت 

 .دارد را بار چگالی بیشترین پذیری، واکنش کمترین با فلزی عنصر از حاصل یون  سوم،  تناوب فلزی عناصر آ( بین

۱/۸باشد، نسبت بار به شعاع برای این یون تقریبا برابر   ۱۱۱𝒑𝒎ب( اگر شعاع یون استرانسیم برابر  ×  شود.می ۱۰−۲

 سدیم کلرید و سدیم برمید خواهد بود.  فروپاشی𝑯∆سدیم فلوئورید و سدیم کلرید، بیشتر از تفاوت  فروپاشی𝑯∆پ( تفاوت  

𝑭𝒆𝑪𝒍۲های مختلف حاوی یون آهن به صورت  مورد از ترکیب  3ت( روند تغییر آنتالپی فروپاشی  < 𝑭𝒆۲𝑶3 < 𝑭𝒆𝑶 .است 

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

 (1203ـ  مفهومی ـ متوسط)       3 گزینهپاسخ:   

 های )آ(، )ب( و )پ( درست هستند.عبارت 

 بررسی چهار عبارت:  

های حاصل از فلزهای موجود  بین کاتیون   .دارد  را  پذیریواکنش   کمترین  آلومینیم  سوم)عناصر سدیم، منیزیم و آلومینیم(، فلز  تناوب  فلزهای موجود در  آ( بین

تر بوده و بار الکتریکی آن نیز در مقایسه با  ها کوچک دارد چراکه شعاع این یون در مقایسه با سایر کاتیون را بار چگالی بیشترین آلومینیم یون در این تناوب،

 دهد:نشان می   های فلز آلومینیم رانمودار زیر، برخی از ویژگی   .ها بیشتر استسایر کاتیون 

 
است؛ پس نسبت بار به شعاع برای این یون تقریباً    111و    2ای است. بار و شعاع یون استرانسیم به ترتیب برابر با  ب( استرانسیم، فلزی از گروه دوم جدول دوره 

1/8برابر با   ×  شود. می  10−2

 دهد: نشان مینمودار زیر، روند تغییر آنتالپی فروپاشی هالیدهای فلزهای قلیایی را  پ(  

 
توان  . بر این اساس، میبا توجه به این نمودار، تفاوت آنتالپی فروپاشی فلوئورید و کلرید هر فلز، بیشتر از تفاوت آنتالپی فروپاشی کلرید و برمید آن فلز است

 . سدیم کلرید و سدیم برمید است  فروپاشی 𝐻∆سدیم فلوئورید و سدیم کلرید، بیشتر از تفاوت    فروپاشی 𝐻∆گفت تفاوت  

های  بوده و چگالی بار یون اکسید نیز بیشتر از یون کلرید است. با توجه به مقایسه بین چگالی بار یون  +𝐹𝑒2بیشتر از چگالی بار یون    +𝐹𝑒3گالی بار یون  ت( چ

𝐹𝑒2𝑂3های آهن به صورت  داده شده، مقایسه تغییر آنتالپی فروپاشی این ترکیب > 𝐹𝑒𝑂 > 𝐹𝑒𝐶𝑙2  باشد. می 

 چگالی  چه   هر   .شودمی   گفته  شبکه  فروپاشی  آنتالپی  مجزا،  گازی  هاییون   به  آن  تبدیل و  ثابت   فشار   در   یونی  جامد  مول  یک  بلوری  شبکه  فروپاشی  برای  زمال  انرژی  به
. شودمی  بیشتر   نیز   بلوری  شبکه  استحکام  و  پایداری  و  شوندمی   جذب  یکدیگر   سمت   به  بیشتری  نیروی  با  هایون   این  باشد،  بیشتر   یونی  ترکیب   یک  سازنده  هاییون   بار 
  . شودمی  دشوارتر   هاآن   بلوری  شبکه  فروپاشی  و  کندمی   پیدا  افزایش  مواد   این  فروپاشی  آنتالپی  یونی،  هایترکیب   سازنده  هاییون   بار   چگالی  افزایش  با  اساس،  این  بر 

توانیم برای مقایسه  قدرمطلق بار آنیون و کاتیون سازنده آن ترکیب رابطه مستقیم دارد. از این قاعده می به طور کلی، آنتالپی فروپاشی شبکه یک جامد یونی با مجموع  
شود در می   4برابر    سیدآنتالپی فروپاشی شبکه بلور جامدهای یونی استفاده کنیم. به عنوان مثال، مجموع قدرمطلق بار الکتریکی آنیون و کاتیون سازنده کلسیم اک

شود؛ پس آنتالپی فروپاشی شبکه کلسیم اکسید بیشتر از منیزیم فلوئورید  می   3برابر  ع قدرمطلق بار الکتریکی آنیون و کاتیون سازنده منیزیم فلوئورید حالی که مجمو
 است.

 
 

آلومینیم

به شکل سنگ معدن بوکسیت در طبیعت وجود دارد

به عنوان واکنش دهنده در واکنش ترمیت مصرف می شود

در مقایسه با آهن و مس واکنش پذیری بیشتری دارد

در یکی از کاتالیزگرهای واکنش تولید پلی اتن یافت می شود

در طبیعت فقط به شکل ترکیب با سایر عناصر یافت می شود

طی فرایند هال، از برقکافت آلومینیم اکسید بدست می آید

از جمله فلزهایی است که در مقابل خوردگی مقاوم است
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بلور سدیم    مول یون گازی مجزا بر اثر فروپاشی شبکه  ۲است. برای تامین انرژی مورد نیاز جهت تولید    ۷۲۸𝒌𝑱.𝒎𝒐𝒍−۱−آنتالپی سوختن متانول برابر با   
شد؟ )آنتالپی اکسید، باید چند گرم متانول را به طور کامل بسوزانیم و طی این فرایند، چند گرم بخار آب به عنوان فراورده واکنش سوختن تولید خواهد  

𝑶خواهد بود.   ۲۵۱۱/۶𝒌𝑱.𝒎𝒐𝒍−۱اکسید برابر با بلور سدیم  فروپاشی شبکه  = 𝑪 و ۱۶ = 𝑯 و ۱۲ = ۱ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) 

1 )6/73 – 4/41 2 )6/73 – 8/82 3 )1/49 – 2 /55 4 )1/49 – 4 /110 

 ( 1203 ـ مساله ـ سخت )       2 گزینهپاسخ:   

 ی سدیم اکسید به صورت زیر است: واکنش فروپاشی شبکه 
𝑁𝑎2𝑂(𝑠) → 2𝑁𝑎+(𝑔) + 𝑂2−(𝑔) 

 شود؛ پس داریم:مول یون گازی تولید می   3مول از این ترکیب،    1ی  همانطور که مشخص است، بر اثر فروپاشی شبکه 

? 𝑘𝐽  انرژی = 2 𝑚𝑜𝑙 یون ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎2𝑂

3 𝑚𝑜𝑙 یون
×

2511/6 𝑘𝐽  انرژی

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎2𝑂
= 1674/4 𝑘𝐽 

 واکنش سوختن متانول نیز به صورت زیر است: 
𝐶𝐻3𝑂𝐻 + 2𝑂2 → 𝐶𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 728 𝑘𝐽

 کنیم.کیلوژول انرژی را محاسبه می   4/1674ی این واکنش، جرم متانول مورد نیاز برای تولید  با توجه به معادله 

? 𝑔 𝐶𝐻3𝑂𝐻 = 1674/4 𝑘𝐽  انرژی ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻2

728 𝑘𝐽  انرژی
×

32 𝑔 𝐶𝐻3𝑂𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻3𝑂𝐻
= 73/6 g 

 کنیم. گرم متانول را محاسبه می  6/73بعد، مقدار آب تولید شده بر اثر سوختن  در قدم  

? 𝑔 𝐻2𝑂 = 73/6 𝑔 𝐶𝐻3𝑂𝐻 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻3𝑂𝐻

32 𝑔 𝐶𝐻3𝑂𝐻
×

2 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻3𝑂𝐻
×

18 𝑔 𝐻2𝑂

1  𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂
= 82/8 𝑔 

 
 است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام 

 .است 2 برابر  آن در  هاآنیون به   هاکاتیون شمار  نسبت و بوده  یونی  هایترکیب خانواده از  عضوی سیلیکات،  ( کلسیم1
 .شوندمی جذب کلرید   هاییون طرف به خود  اکسیژن اتم سمت   از آب هایمولکول کلرید،  سدیم  آبی محلول  ( در2
 .کرد استفاده مولکول یواژه از  تواننمی  آن توصیف برای و  نبوده برق  رسانای   جامد حالت  در نیترات  ( کلسیم3
 این ماده است.  فروپاشی شبکه 𝐻∆فرایند انحالل آمونیوم نیترات در آب، مشابه عالمت فرایند   𝐻∆( عالمت  4

ـ  ـ متوسط)       2 گزینهپاسخ:     ( 1203 مفهومی 

  سدیم(  هایهای موجود در محلول)یون کاتیون  طرف  به  های آب(اکسیژن خود)سر منفی مولکول   هایاتم  سمت  از  آب  هایمولکول   سدیم کلرید،  آبی  محلول  در

  . شوندمی  جذب   کلرید(  هایهای موجود در محلول)یون آنیون   طرف  به  های آب( هیدروژن خود)سر مثبت مولکول   های اتم  سمت  ها ازاین مولکول   .شوندمی   جذب

 دهد:ین محلول را نشان می ب در اآ های  گیری مولکول تصویر زیر، جهت 

 

 ها: بررسی سایر عبارت 

 کنیم:  ( ابتدا با توجه به ساختار لوویس یون سیلیکات، بار آن را تعیین می1

 
بار  آنیون  = مجموع  الکترونهای  ظرفیتی − تعداد  کل الکترونهای  ناپیوندی  و  پیوندی  = [(4 × 6) + 4] − [(4 × 6) + (4 × 2)] = −4   

توجه داریم که است.    2ها در آن برابر  ها به آنیونبوده و نسبت شمار کاتیون  𝐶𝑎2𝑆𝑖𝑂4در نتیجه فرمول شیمیایی ترکیب یونی کلسیم سیلیکات به صورت  

 رود.دوست به شمار میسیلیسیم، همانند گوگرد و فسفر از جمله عناصر اکسیژن 
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  حرکت   امکان  و  داشته  قرار  ثابتی  جاهای  در  هاکاتیون  و  هاآنیون   جامد،  حالت  در   یونی  ترکیبات  ساختار  در.  شودمی  محسوب  یونی  جامد  یک   نیترات  ( کلسیم 3

  توان نمی  هاآن  توصیف  برای  ندارد،  وجود  مولکولی  هیچ  هاآن   ساختار  در  چون  و  نبوده  الکتریسیته  جریان  رسانای  جامد  حالت  در  مواد  این  خاطر،  همین  به.  ندارند

 . هستند  برق  جریان  رسانای  آب،  در  محلول  یا  و  مذاب  حالت  در  یونی  هایترکیب  که  است  درحالی  این.  کرد  استفاده  مولکول  یواژه   از

𝐻∆( آمونیوم نیترات یک ترکیب یونی چندتایی است که طی یک فرایند گرماگیر) 4 > شود و به همین خاطر است که از آن در تهیه  ( در آب حل می 0

های گازی مجزا،  به انرژی الزم برای فروپاشی شبکه بلوری یک مول جامد یونی در فشار ثابت و تبدیل آن به یون شود. از طرفی، های سرمازا استفاده می تهبس

دانیم، فروپاشی  ر که میکنند. همانطومیشود. آنتالپی فروپاشی شبکه جامدهای یونی را در مقیاس کیلوژول بر مول گزارش  آنتالپی فروپاشی شبکه گفته می

 شبکه بلور یک ترکیب یونی نیز یک فرایند گرماگیر است. 

 
 های زیر درست است؟کدام موارد از عبارت 

 . هستند فلزی مواد فیزیکی رفتارهای جمله  از پذیری، شکل و باال استحکام گرمایی،  و الکتریکی آ( رسانایی

 . نخواهند شد حل آب در یونی،  هایترکیب اغلب برخالف کربید،  سیلیسیم مثل کوواالنسی هایب( ترکیب

 .شوندمی بازتاب گرافیت توسط پرتوها یهمه گرافیت،   به مقداری سبزرنگ پرتوهای تاباندن صورت پ( در

 شوند. یافت می  𝒅و   𝒔  ،𝒑های ت( فلزها بخش عمده عناصر جدول تناوبی را تشکیل داده و فقط در دسته

 ( آ و ت 4 ( پ و ت 3 ب و پ ( 2 ( آ و ب 1

ـ  ـ متوسط)       1 گزینهپاسخ:     ( 1203 مفهومی 

 های )آ( و )ب( درست هستند.عبارت 

 بررسی چهار عبارت:  

  رفتارهای   که  حالی  در  شودمی  هاآن (  خواریچکش )پذیری شکل   و  گرمایی  رسانایی  الکتریکی،  رسانایی  ،( جال  داشتن)درخشندگی  شامل  فلزها  فیزیکی  آ( رفتارهای

  توانایی   میزان  به  مختلف فلزها  شیمیایی  دانیم، رفتارهایهمانطور که می   .شودمی   عناصر  این  هایاتم   اکسایش  عدد  تنوع  و   پذیریواکنش   شامل  هاآن  شیمیایی

 فعالیت  و   داشته  بیشتری  فلزی  خصلت  بدهد،  دست  از  الکترون  ترآسان   معین   شرایط  در  فلزی  اتم  چه  هر.  است  وابسته  الکترون  دادن  دست  از   به  هاآن  اتم

  پیدا   افزایش  فلزی  عناصر  پذیریواکنش   چپ،  به  راست  از  حرکت  با  تناوب  هر  در  و  پایین   به  باال  از  حرکت  با  گروه  هر  در  کلی،  طور  به.  است  بیشتر  آن  شیمیایی

 .کندمی

 دوره   صورت   به  مواد  این  کاربری  گستره  براساس  نیز   آغازی  هایتمدن   که  جاآن   تا  اند بوده  ارزشمند  و  ضروری  آن  ادامه  و  انسان  زندگی  برای  همواره  فلزها  جمله  از   مواد
  دارند   باور   بسیاری  و  داشته  زندگی  کیفیت   ارتقای  و  گسترش  رشد،  در   مهمی   نقش   همواره  فلزها.  اندشده   گذارینام   آهن   دوره  و(  مس  و  قلع  از   آلیاژی) برنز  دوره   سنگی،

  برای   که  دهدمی  نشان  را  فلزها  بلوری  شبکه  از   ساده  الگوی یک  زیر،  تصویر  .دارد  بستگی  فلزات  از   استفاده  گستردگی  به  کارآمد  فناوری  با  پیشرفته جامعه  پایداری  که
 است:  معروف الکترونی  دریای  مدل به و شده ارائه عناصر  این فیزیکی رفتارهای از  برخی توجیه

 
(  ظرفیتی  هایالکترون )اتم  هر   در   موجود  هایالکترون   ترینسست   هاآن   میان  فضای  در   که  است   بعد  سه  در   هاکاتیون   از   منظمی  آرایش  فلزها  ساختار   مدل،  این  براساس
 .شوندمی  جاجابه آزادانه آن در  و اندساخته  را دریایی

اند. این مواد نامحلول در آب بوده و بجز گرافیت،  یگر متصل شدهها هستند که توسط پیوندهای اشتراکی به یکدای از اتمهای کوواالنسی، شبکه ب( ترکیب

نام خود،  های مجزا هستند که بخاطر بار ناهم ها و کاتیونای از آنیون های یونی مجموعه ی مقابل، ترکیبها در حالت جامد نارسانا هستند. در نقطهی آنبقیه

دهد. این مواد در اغلب موارد در آب محلول بوده و در حالت جامد، نارسانا هستند. سدیم نیترات،  می در کنار یکدیگر قرار گرفته و بلورهای جامد را تشکیل  

های یونی محلول در آب هستند؛ درحالی که نقره نیترات، باریم سولفات، کلسیم سدیم کلرید، پتاسیم کلرید، پتاسیم نیترات و لیتیم سولفات، از جمله ترکیب

 های یونی نامحلول در آب هستند.د، از جمله ترکیبفسفات و منیزیم هیدروکسی

  آن   و  شودنمی  بازتاب  چشم بیننده  سمت  به  جسم  طرف آن   از  پرتویی  هیچ  کند،  جذب  را  خود  سمت  به  شدهتابیده  مرئی  های موج   طول  همه   جسم  یک  پ( اگر

  توسط   پرتوها  این  یهمه  آن،  به  سبزرنگ  پرتوهای  از  تعدادی  تاباندن  صورت  در  و  بوده   رنگسیاه   گرافیت، یک ماده کدر.  شودمی  دیده  سیاه  رنگ  به  جسم

 . شوندمی   جذب  گرافیت

)مثل 𝑓،  )مثل آلومینیم و قلع(𝑝،  )مثل سدیم و پتاسیم(𝑠های  دهند. این عناصر در دستهای از عناصر جدول تناوبی را تشکیل میت( عناصر فلزی بخش عمده

ای، همگی در دسته  جدول دوره   𝑓و    𝑑های  شوند. توجه داریم که کل عناصر موجود در دستهای یافت میجدول دوره   و نقره()مثل آهن، مس  𝑑و    اورانیوم(

 گیرند.فلزها قرار می 
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آلیاژ تقریبا چقدر  های تیتانیم است. درصد جرمی فلزی با شماره گروه کمتر در این  برابر شمار اتم   ۶های آلومینیم  در ساختار یک آلیاژ فلزی، شمار اتم  

را با مقدار کافی فلز منیزیم   %۲۵( کلرید با خلوص  𝑰𝑽گرمی از این آلیاژ، باید چند کیلوگرم تیتانیم)   ۸4۰  تیتانیم موجود در یک نمونه  بوده و برای تهیه
𝑻𝒊وارد واکنش کنیم؟ )  = 𝑪𝒍 و 4۸ = 𝑨𝒍 و 3۵/۵ = ۲۷ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) 

1 )8/22 – 52/1 2 )8/22 – 04/3   3 )2/26 – 52/1 4 )2/26 – 04/3 

 ( 1203ـ  مساله ـ متوسط)       2 گزینهپاسخ:   

و جرم هر اتم   48𝑎𝑚𝑢جرم هر اتم تیتانیم برابر با  ای قرار گرفته است.  جدول دوره   13و آلومینیم در گروه شماره    4دانیم که تیتانیم در گروه شماره  می

 کنیم.های تیتانیم را در این آلیاژ فلزی محاسبه میاست. بر این اساس، درصد جرمی اتم  27𝑎𝑚𝑢آلومینیم نیز برابر با  

درصد  جرمی  تیتانیم  =
1 × جرم  اتمی  تیتانیم 

1× +جرم  اتمی  تیتانیم  6 × جرم  اتمی  آلومینیم
× 100 =

1× 48
1× 48+ 6× 27

× 100 =  درصد  22/86

 کنیم.گرمی را محاسبه می   840ی بعد، جرم تیتانیم موجود در آلیاژ  در مرحله 

? 𝑔 𝑇𝑖 = 840 𝑔  آلیاژ ×
22/86 𝑔 𝑇𝑖

100 𝑔  آلیاژ
= 192 𝑔 

 شود: تولید می  واکنش با فلز منیزیمی زیر، طی  ی موازنه شده تیتانیم بر اساس معادله 
𝑇𝑖𝐶𝑙4(𝑙) + 2𝑀𝑔(𝑠) → 𝑇𝑖(𝑙) + 2𝑀𝑔𝐶𝑙2(𝑔) 

 کنیم. ( کلرید مورد نیاز را محاسبه می𝐼𝑉ی این واکنش، جرم تیتانیم) با توجه به معادله 

? 𝑔 𝑇𝑖𝐶𝑙4  ناخالص = 192 𝑔 𝑇𝑖 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑇𝑖
48 𝑔 𝑇𝑖

×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑇𝑖𝐶𝑙4

1 𝑚𝑜𝑙 𝑇𝑖
×

190 𝑔 𝑇𝑖𝐶𝑙4
1 𝑚𝑜𝑙 𝑇𝑖𝐶𝑙4

×
100 𝑔 𝑇𝑖𝐶𝑙4  ناخالص

25 𝑔 𝑇𝑖𝐶𝑙4
= 3040 𝑔 

 دهنده اولیه مصرف شده است. کیلوگرم از واکنش   04/3بر اساس محاسبات انجام شده، طی این فرایند  

 
 های داده شده به درستی انجام نشده است؟ر رابطه با آنتالپی فروپاشی شبکه بلور ترکیبهای زیر دکدام یک از مقایسه 

1  )𝑁𝑎𝐶𝑙 < 𝑀𝑔𝑂 < 𝐴𝑙2𝑂3 2  )𝐾𝐹 < 𝐿𝑖𝐵𝑟 < 𝑁𝑎𝐶𝑙 
3  )𝐾𝐵𝑟 < 𝑁𝑎𝐶𝑙 < 𝐿𝑖𝐹 4  )𝐾𝐶𝑙 < 𝑀𝑔𝑂 < 𝐴𝑙𝐹3

 ( 1203 ـ  مفهومی ـ متوسط)       2 گزینهپاسخ:   

𝑁𝑎𝐶𝑙مقایسه آنتالپی فروپاشی شبکه پتاسیم فلوئورید، سدیم کلرید و لیتیم برمید به صورت   < 𝐿𝑖𝐵𝑟 < 𝐾𝐹  .برای مقایسه آنتالپی فروپاشی شبکه این    است

های سوال استفاده کنیم چراکه  هتوانیم از روش حذف سایر گزینتوانیم استفاده کنیم و برای رسیدن به این گزینه، فقط میسه ترکیب از هیچ قاعده دقیقی نمی

اند. متاسفانه در کنکور دو سال اخیر هم سواالتی از این مبحث طرح شدند که برای حل  ها، همگی به درستی انجام شده های داده شده در این گزینهمقایسه 

 دقت کنید!   99نکور ریاضی سال  توانستیم استفاده کنیم. به عنوان مثال، به سوال زیر از کها نیز از هیچ قاعده دقیقی نمیآن

 
  و  فلوئورید  پتاسیم  فروپاشی  آنتالپی  تغییر  تفاوت  است، شده آورده  درسی  کتاب  در  که  قلیایی  فلزهای  هالیدهای  فروپاشی  آنتالپی  به  مربوط  نمودار  به  توجه  با

  کنکور   طراح  ظاهر!  ندارد  وجود  سوال  این  کردن  حل  برای  درسی  کتاب  حد  در  منطقی  استدالل  هیچ  واقعا  البته،.  است  کمتر  مواد  سایر  با  مقایسه  در  کلرید  لیتیم

 !کنند  حفظ  را  درسی  کتاب  نمودار  هابچه  داشته  توقع

 
 است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام 

 𝑀ها در عنصر ها و پروتون( اگر تفاوت شمار نوترون1
 باشد، این عنصر در دمای اتاق حالت جامد خواهد داشت. 21برابر  127

 الکترونی وجود دارد. 2 ها چهار زیرالیهشود، در آرایش الکترونی کاتیون( در محلولی از وانادیم که به رنگ سبز دیده می2

 .دارد خوردگی  برابر   در بیشتری  مقاومت فوالد، با مقایسه  در  و کرده پیروی الکترونی دریای مدل از  ( تیتانیم3
 ها برابر است. ها و کاتیونشود، شمار آنیونمعدنی که از آن برای ایجاد رنگ سفید استفاده می ( در رنگدانه4

 ( 3012ـ  مفهومی ـ آسان)      4 گزینهپاسخ:   

شود. در بلور این ترکیب یونی،  رود که از آن برای ایجاد رنگ سفید استفاده می ی معدنی به شمار می یک رنگدانه   𝑇𝑖𝑂2( اکسید با فرمول شیمیایی  𝐼𝑉تیتانیم)

های معدنی هستند که به ترتیب به رنگ مشکی و قرمز  ( اکسید نیز از جمله سایر رنگدانه 𝐼𝐼𝐼ها است. دوده)کربن( و آهن) کاتیون  نصف شمارها  شمار آنیون 

کرده است؛ درحالی که  می  تهیه  هاکانی   برخی از انواع  و  گیاهان، جانوران  همچون  طبیعی  منابع  از  را  رنگی  مواد  این  انسان  گذشته،  هاید. در زمان شوندیده می 

 .کنندهای ساختگی گوناگون استفاده می ها اغلب از رنگ امروزه انسان 
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 ها: بررسی سایر عبارت 

 𝑀تمی عنصر  ( با توجه به اطالعات داده شده، عدد ا1
 کنیم:را محاسبه می  127

{
𝑛 + 𝑝 = 127
𝑝 − 𝑛 = 21  

 
⇒  𝑛 = 𝑝    و    74 = 53

 
⇒ 𝐼53 است      

127  این عنصر  معادل  با  ید بوده  و  نماد  آن به صورت 

 . دارد  جامد  حالت  اتاق  دما و شرایط  در  ها است کهید، عضوی از خانواده هالوژن 

های حاصل از این عناصر نیز اغلب رنگی هستند. وانادیم یکی شوند و یون های گوناگون ظاهر می اغلب فلزهای واسطه با اعداد اکسایش مختلفی در ترکیب( 2

شود، حاوی  سبز دیده می  محلولی از وانادیم که به رنگ هایی با رنگ متفاوت را ایجاد کند.تواند یون که می از تناوب چهارم است dاز عناصر موجود در دسته 

  2ی  زیرالیه  4است. با توجه به آرایش الکترونی نوشته شده، در این یون    1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑2است. آرایش الکترونی این یون به صورت    +𝑉3های  یون

 دهد: های مختلف وانادیم را نشان میالکترونی وجود دارد. جدول زیر، رنگ محلول نمک 

 
یک نمونه از تیتانیم، در    ای قرار گرفته است.جدول دوره   𝑑این عنصر در دسته    کند.ک عنصر فلزی بوده و از مدل دریای الکترونی پیروی می( تیتانیم ی3

 مقایسه با فوالد مقاومت بیشتری در برابر خوردگی دارد.

 
 دهد: میجدول زیر، مقدار گازهای خارج شده از اگزوز یک خودرو بنزینی را نشان   

 
باشد، خودرو مورد نظر در طول یک هفته   𝒎𝒐𝒍 ۵/4تولید شده توسط این خودرو در طول یک روز برابر با  𝑵𝑶و  𝑪𝑶گازهای  اگر تفاوت شمار مول

𝑶کند؟ )چند کیلومتر مسافت را طی می = 𝑵 و ۱۶ = 𝑪 و ۱4 = ۱۲ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱ ) 

1 )280 2 )420 3 )140 4 )210 

 ( 3012 ـ مساله ـ آسان)      4 گزینهپاسخ:   

های دواتمی که از اتصال دو اتم متفاوت به هم متصل های دواتمی ناجورهسته)مولکول کربن مونوکسید و نیتروژن مونوکسید، موادی هستند که از مولکول 

مول گاز کربن    23/0گرم گاز کربن مونوکسید)معادل با    44/6کیلومتر مسافت،    1خودرو مورد نظر با طی کردن  .  رونداند( تشکیل شده و قطبی به شمار میشده 

توان گفت تفاوت شمار مول گازهای تولید  کند؛ پس میمول گاز نیتروژن مونوکسید( تولید می  05/0گرم گاز نیتروژن مونوکسید)معادل با    5/1مونوکسید( و  

 کنیم: مسافت طی شده توسط این خودرو در طول هر روز را محاسبه می   مول است. بر این اساس،  18/0شده در طول هر کیلومتر مسافت، برابر با  

? 𝑘𝑚  مسافت = 5/4 𝑚𝑜𝑙  ها تفاوت شمار مول آالینده ×
1 𝑘𝑚  مسافت

0/18 𝑚𝑜𝑙  تفاوت شمار مول آالینده ها
= 30 𝑘𝑚  مسافت 

کیلومتر و در طول هر ماه نیز    210طول هر هفته برابر با    کند، پس مسافت طی شده توسط این خودرو درکیلومتر مسافت را طی می   30این خودرو هر روز  

 شود. کیلومتر می   900برابر با  

خطر تبدیل  های کمتولیدشده در موتور را به فراورده  𝑁𝑂از گاز   96/2%  های نسوخته واز هیدروکربن 95/8%حدود   ،𝐶𝑂از گاز   89/8% های کاتالیستی، در حدودمبدل 
کنند اما بیشترین تأثیر را در حذف  را نسبت به دو آالیندهء دیگر حذف می  𝐶𝑂گرم به ازای طی یک کیلومتر( از گاز    5/38ها مقدار بیشتری )مبدل کنند؛ پس این  می 

 درصد( دارند.  96/2حدود  گاز نیتروژن مونوکسید) 

 
 یک از مطالب زیر درست است؟کدام 

 .شدند تولید ( آ ) ویتامین تولید از قبل هایسال  در زمانی،  نظر  از که ندهست شیمیایی  کودهای جمله از  آمونیاک،  و ( اوره 1
 رسد.به تدریج افزایش یافته و به حداکثر مقدار خود می 𝑁𝑂2( با کاهش غلظت اوزون در هوای شهرهای بزرگ، غلظت  2

 .دارند وجود حرکت  حال  در خودروهای  اگزوز از شده خارج  هایآالینده یهمه  مولکولی ساختار در اکسیژن،   های( اتم3
 .شودمی استفاده  نانومتر  400 از  ترکوتاه  موج طول  با  الکترومغناطیسی پرتوهای از فروسرخ،  سنجیطیف روش  ( در4
 
 
 



 

136 

14های تجربی | مرحله | کنکوری الکترونیکی ماز آزمون  شیمی   

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

 
 

 (4012 ـو حفظی  مفهومی ـ آسان)      1 گزینهپاسخ:   

های قبل از تولید ویتامین )آ( ایجاد شده است. نمودار  فناوری تولید این مواد از نظر زمانی، در سال روند.  اوره و آمونیاک، از جمله کودهای شیمیایی به شمار می

 دهد:های پس از انقالب صنعتی نشان میهای شیمیایی را در سال زیر، ترتیب زمانی تولید برخی از فناوری 

 آمونیاک(   →تولید کود شیمیایی )اوره    →لید ویتامین )آ((  های بهداشتی )تومراقبت   →های گرمایی(  زیست )عایق پوشش دوستدار محیط  

 ها: بررسی سایر عبارت 

اکسید در واکنش تولید اوزون تروپوسفری، غلظت این گاز در هوای شهرهای بزرگ کاهش یافته و به دنبال  ( با گذشت زمان و مصرف شدن گاز نیتروژن دی 2

 معادله واکنش تولید اوزون در الیه تروپوسفر به صورت زیر است: کند.  به تدریج افزایش پیدا می  𝑂3آن، غلظت گاز  

𝑁𝑂2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) → 𝑁𝑂(𝑔) + 𝑂3(𝑔) 
کنیم، آید، به طوری که حضور آن در هوایی که تنفس میپذیرتر بوده و یک آالینده سمی و خطرناک به شمار می توجه داریم که گاز اوزون از اکسیژن واکنش 

 شود. ها میدیدن ریهها و آسیب سبب سوزش چشم 

دتر شده است.  ( با رشد دانش و فناوری، گسترش صنایع گوناگون و با انجام رفتارهای نادرست، گازهای آالینده وارد هوا شده و دسترسی به هوای پاک محدو3

ها اغلب از اگزوز خودروها و دودکش  فرار است. این آالینده های معلق و مواد آلی  ، ذره 𝑂3  ،𝑆𝑂2  ،𝑁𝑂2  ،𝐶𝑂  ،𝑁𝑂هوای آلوده حاوی گازهای گوناگونی مانند  

(  𝐶𝑥𝐻𝑦های نسوخته)های خارج شده از اگزوز خودروها مثل هیدروکربن های اکسیژن در ساختار برخی از آالینده شوند. توجه داریم که اتمها خارج می کارخانه 

 وجود ندارند. 

تشخیص    برای  توانشود. از این فرایند می نانومتر استفاده می   700اطیسی فروسرخ با طول موج بلندتر از  سنجی فروسرخ، از پرتوهای الکترومغن ( در طیف4

  بین  فضای در هامولکول  برخی شناسایی نیز و هواکره  در نیتروژن اکسیدهای مونوکسید و کربن مانند هاییآالینده  های عاملی در یک مولکول، شناساییگروه 

 . کرد  ای استفادهستاره 

 
 است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام 

 . است  ساخته دگرگون  را دارو و غذا بندیبسته   صنعت  و پوشاک صنعت ها، پالستیک انواع  تولید ( فناوری 1
 .شودمی هاساختمان  فرسودگی سرعت  افزایش  موجب و بوده  معلق  ذرات و فرار آلی  مواد محتوی  آلوده ( هوای 2
 . است هاآن توسط شده تولید مونوکسید نیتروژن  گاز  مقدار از  بیشتر خودروها، توسط شده تولید 𝐶𝑂  گاز   ( مقدار3
 شهرها وجود دارد. کالن ای رنگ نیتروژن مونوکسید، یکی از اکسیدهای نیتروژن است که در هوای آلوده( گاز قهوه4

 (4012 ـ مفهومی و حفظی ـ متوسط)       4 گزینهپاسخ:   

شهرها در طول روز وجود دارد. عالوه بر این گاز، برخی  ی کالن(، یکی از اکسیدهای نیتروژن است که در هوای آلوده 𝑁𝑂2اکسید) ای رنگ نیتروژن دی قهوه گاز  

اکسید و نیتروژن مونوکسید،  ی شهرها وجود دارند. توجه داریم که گازهای نیتروژن دی از اکسیدهای دیگر نیتروژن مثل نیتروژن مونوکسید نیز در هوای آلوده 

 شوند. هایی هستند که از اگزوز خودروها خارج می از جمله آالینده 

 ها:بررسی سایر گزینه 

های مناسب پالستیک، ساالنه حدود  بندی غذا، دارو و ... را دگرگون ساخته است. به خاطر ویژگی ( فناوری تولید پالستیک، صنعت پوشاک و صنعت بسته1

 شود و این روند رو به افزایش است. از این مواد در جهان تولید می  میلیون تن  400

های مهم شیمیایی و نتایج  های آن، نقش پررنگی در گذر از تنگناها و رسیدن به زندگی مدرن امروزی داشته است. نمودار زیر، برخی از فناوری دانش شیمی و فناوری 
 دهد: ها را نشان می حاصل از آن 
 ونقل در جهان دادن به فرایند حملسرعت  ها از جمله وبا                   تولید بنزین جلوگیری از گسترش انواع بیماری  تصفیه آب 

 بندی مواد غذایی و دارویی کردن صنعت تولید پوشاک و صنعت بسته دگرگون تولید پالستیک 
 های گوناگون هموارشدن راه برای انجام جراحی  بیوتیک کننده و آنتی حسشناسایی و تولید مواد بی 

 های ناشی از مصرف بنزین دادن آلودگیکاهش   های کاتالیستی تأمین غذای جهان               مبدل  شناسایی و تولید کودهای شیمیایی مناسب 
 های نمایشگر در وسایل الکترونیکی گسترش فناوری تولید صفحه   صنایع الکترونیک 

اند؛ در حالی که هوای آلوده افزون بر این مواد، حاوی  شک و پاک، مخلوطی از گازهای گوناگون است که به طور یکنواخت در هواکره پخش شده هوای خ (  2

ی آلوده بوی بدی  ها، هوا های معلق و مواد آلی فرّار است. به دلیل وجود این آالیندهاکسید، اکسیدهای نیتروژن، اوزون، ذره گازهای گوناگونی مانند گوگرد دی 

های تنفسی ازجمله برونشیت،  بخشد و سبب ایجاد و تشدید بیماری ها و پوسیدگی خودروها را سرعت می کند، فرسودگی ساختمان شهر را زشت می   دارد، چهره 

 شود.آسم، سرطان ریه و حتی مرگ می 

های  هایی هستند که در اثر سوزاندن سوخت های نسوخته از جمله آالینده اکسید، نیتروژن مونوکسید و هیدروکربن ( گازهای کربن مونوکسید، گوگرد دی 3

 دهد:های تولیدشده توسط خودروها به ازای طی یک کیلومتر مسافت را نشان می شوند. جدول زیر، جرم برخی از آالینده فسیلی وارد هواکره می 

CO x فرمول شیمیایی آالینده  yC H
 

NO 

 04/1 67/1 99/5 مقدار آالینده به ازای طی یک کیلومتر مسافت )گرم(
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 ها است.  تولید شده توسط آن   𝑁𝑂برابر بیشتر از مقدار گاز    5با توجه به جدول باال، مقدار گاز کربن مونوکسید تولید شده توسط خودروها، تقریبا  

𝑂2(𝑔)های موجود در هوا است که براساس معادله  یکی از آالینده   𝑁𝑂گاز   + 𝑁2(𝑔) → 2𝑁𝑂(𝑔)   شود. گاز نیتروژن  از واکنش میان گازهای اکسیژن و نیتروژن تولید می
شدن واکنش میان  دهد. شرایط مورد نیاز برای انجام پذیری بسیار کمی دارد و به طور معمول با اکسیژن واکنش نمی ترین جزء سازنده هواکره، واکنشبه عنوان اصلی 

 شود. ر باال)مثل شرایط موجود در موتور خودروها و شرایط ایجادشده به هنگام رعدوبرق( فراهم می گازهای اکسیژن و نیتروژن، فقط در دماهای بسیا

 
 های داده شده درست است؟چه تعداد از عبارت 

 شود. نیز در هواکره یافت می +𝑶های زیستی وجود داشته و به صورت یون  ی مولکولآ( اکسیژن، در ساختار همه

 .شودمی اتمسفر از این مواد خروج مانع و  داشته نگه خود اطراف در را هواکره در  موجود گازهای زمین،  یب( جاذبه

 . است هواکره از استفاده با آن تهیۀ از ترصرفه به مقرون طبیعی گاز  مخلوط ترین گاز نجیب با استفاده ازسبک پ( تهیۀ

۲دهد که طی  های قطبی نشان میت( بررسی یخ ×  در هواکره کاهش یافته است. 𝑶۲سال گذشته، درصد حجمی گاز   ۱۰۸

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

 (0201 ـ مفهومی ـ متوسط)       3 گزینهپاسخ:   

 های )آ(، )ب( و )پ( درست هستند.عبارت 

 بررسی چهار عبارت:  

نیز در   +𝑂ها وجود دارد. این عنصر به صورت یون  ها و چربیها، کربوهیدرات های زیستی از جمله پروتئینی مولکول های اکسیژن، در ساختار همهاتمآ(  

 دهد:های باالیی هواکره را نشان میهای موجود در الیهشود. تصویر زیر، برخی از یونهای باالیی هواکره یافت می الیه

 
 شوند. های سبز و ... نیز یافت می های سبز، پالستیک های اکسیژن در ساختار سوخت ریم که اتمتوجه دا

کند. این اتمسفر، مخلوطی از گازهای گوناگون  های سامانۀ خورشیدی، تنها سیاره زمین اتمسفری دارد که امکان زندگی را روی آن فراهم میدر میان سیارهب(  

دارد و مانع از خروج  ی زمین این گازها را پیرامون خود نگه می از سطح زمین امتداد یافته است. توجه داریم که نیروی جاذبه   کیلومتری  500است که تا فاصله  

 آنها از اتمسفر می شود. 

هستند. توجه    ب نیز معروفپ( مقدار گازهای نجیب مانند هلیم، آرگون، کریپتون و زنون در هواکره بسیار کم است و به همین دلیل، این مواد به گازهای کمیا

درصد   7دهد که حدود های تجربی نشان میتر هستند. یافتهداریم که منابع زیرزمینی هلیم از هواکره سرشارتر و برای تولید هلیم در مقیاس صنعتی مناسب

 دهد.  حجمی از مخلوط گاز طبیعی را هلیم تشکیل می

  گازهای   نسبت  تاکنون،  پیش  سال  میلیون  200  از   که  دهدمی  نشان  انیشآتشف  هایسنگ  و   قطبی  هاییخ  رساختا  در  افتاده  دام  به  هوای  هایحباب  ت( بررسی

 . است  مانده  ثابت  تقریباً  هواکره و درصد حجمی این گازها  سازندۀ

 
 است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام 

 .شودمی استفاده  ایرشته المپ ساخت  برای آن  از  و بوده  سمی  و بوبی  گازی هواکره،  نجیب گاز ترین ( فراوان1
 .شودمی خارج هوا  از جزء، اولین عنوان به آن در موجود آب بخار  هواکره،  از  نمونه یک   دمای کاهش  ( با2
 . کندمی تغییر دیگر، روز  به روزی  از یا و  دیگر جای به جایی   از  و بوده  متغیر  هواکره رطوبت  ( مقدار3
 . است دما تغییر روند برخالف   ارتفاع، برحسب  فشار   تغییرات کلی  روند  هواکره، الیۀ  دومین ( در4

 (2010 ـ مفهومی و حفظی ـ آسان)      1 گزینهپاسخ:   

در    اثر  بی  محیط  عنوان  به  شود. عالوه بر این، از گاز آرگونای استفاده می رشته  بو و غیرسمی است که از آن برای ساخت المپ رنگ، بیآرگون، گازی بی 

 . شودمی  تهیه  زیاد  بسیار  خلوص  مایع با  هوای  جزء جزءبه   تقطیر  از  پتروشیمی شیراز  در  گاز  این  .شودنیز استفاده می  فلزها  برش  جوشکاری و

 ها:بررسی سایر گزینه 

  پیوسته   را   هوا  دمای  کاهش فشار،  از  استفاده  سپس با  شود؛  گرفته   آن  غبار  و   گرد  تا  دهندمی  عبور  هایی   صافی  از  را  هوا  نخست  جز هوا،فرایند تقطیر جزبه  ( در2

  ℃78−شود. در دمای  می  جدا  آن از  یخ درآمده و صورت به  هوا به عنوان اولین جز، گراد، رطوبتی سانتیتا صفر درجه   هوا دمای کاهش با. دهندمی  کاهش

، سایر گازها، بجز هلیم  ℃200−دمای    تا  بیشتر  کردن  سرد  با.  شودهوا خارج می آید و در قالب یخ خشک، از  می   در  جامد  حالت  به  هوا  اکسیدنیز گاز کربن دی 

 آید.نیز میعان شده و مخلوط سردی از چند مایع به وجود می 

توجه    .کندمی   تغییر  دیگر،  روز  به  روزی  از  یا  و دیگر  جای  به  جایی  از و  بوده  متغیر  درصد است؛ اما این مقدار   1هواکره در حدود    در  موجود  رطوبت  ( مقدار3

 داریم که یک نمونه از هوای پاک و خشک، فاقد بخار آب خواهد بود.  
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های مختلف یکسان نیست. در دومین الیۀ هواکره،  یابد، امّا روند تغییرات دما در الیههای هواکره، فشار هوا مرتبا کاهش میبا افزایش ارتفاع در تمامی الیه(  4

 رسد.می  ℃7بوده و در انتهای آن، دمای هوا حدودا به    ℃55−یابد. در ابتدای این الیه، دمای هوا حدودا برابر با  یش میبا افزایش ارتفاع، دما افزا

 
 بریم. اگر این آلیاژ فلزی در طول مدت زمان افزایشی تروپوسفر باال می کیلومتری الیه ۵گرم را از سطح زمین تا ارتفاع  ۱۶۰آلیاژی از طال و نقره به جرم  

طال و نقره به  تر در این ماده چقدر خواهد بود؟ )گرمای ویژه کیلوژول انرژی با محیط اطراف خود مبادله کرده باشد، درصد جرمی فلز کاهنده ۰۲/۱ارتفاع 
 گراد است.( ی سانتیژول بر گرم بر درجه ۲4/۰و  ۱3/۰ترتیب برابر با 

1 )40 2 )60 3 )25 4 )75 

 ( 2010 ـ مساله ـ متوسط)       4 گزینهپاسخ:   

160ی موجود در این آلیاژ برابر با  گرم در نظر بگیریم، جرم فلز نقره  𝑥اگر جرم فلز طالی موجود در آلیاژ مورد نظر را برابر با   − 𝑥  ی شود. در طول الیهگرم می

گراد  درجه سانتی  6ی  دمای گازهای موجود در هواکره به اندازه   ی هواکره به سطح کره زمین(، به ازای هر یک کیلومتر افزایش ارتفاع،ترین الیهتروپوسفر)نزدیک 

کند. بر  گراد کاهش پیدا میی سانتی درجه 30ی کیلومتر افزایش ارتفاع در این الیه، دمای هوا به اندازه  5توان گفت با کند. بر این اساس، میکاهش پیدا می

 این اساس، داریم:

𝑄(انرژی مبادله شده ) = 𝑚. 𝑐. ∆𝜃
            
⇒   510𝐽 = 𝑄 طال + 𝑄 نقره = (𝑚 طال. 𝑐 طال. ∆𝜃) + (𝑚 نقره. 𝑐 نقره. ∆𝜃)

               
⇒    1020𝐽 = (𝑥 × 0/13× 30) + ((160− 𝑥) × 0/24× 30)

             
⇒   𝑥 = 40𝑔 

تر است.  نقره در مقایسه با طال کاهنده دانیم که فلزگرم نقره وجود داشته است. از طرفی، می 120گرم طال و  40با توجه به محاسبات باال، در آلیاژ مورد نظر 

 کنیم. بر این اساس، درصد جرمی فلز نقره را در آلیاژ فلزی مورد نظر محاسبه می 

درصد  جرمی  نقره  =
جرم  نقره 

جرم  آلیاژ 
× 100 =

120
160
× 100 =  درصد  75

 
 یک از مطالب زیر درست است؟کدام 

𝑙ای با  ( گاز نجیبی که آرایش الکترونی آن به زیرالیه1 =  شود.شود، در ایران طی فرایند تقطیر گاز طبیعی تهیه میختم می 0
 است.  تبلیغاتی و تفریحی هواشناسی، هایبالن  کردن پر شود، می یافت ها سحابی ساختار در که  نجیبی گاز   کاربرد  ترین( مهم2
 . شودمی اکسیژن  و  آرگون هلیم، نیتروژن، عنصر چهار  از  مخلوطی شامل کلوین،  73 دمای  با مایع  هوای از  ای ( نمونه3
 یابد.در آن نمونه از هوا افزایش می 𝑁2، درصد حجمی گاز  ℃0( در مراحل تهیه هوای مایع، با عبور دمای هوا از  4

 ( 2010 ـ  مفهومی ـ متوسط)       4 گزینهپاسخ:   

شود. با خروج بخار آب از هوا، مقدار  بخار آب موجود در هوا به حالت جامد درآمده و از آن خارج میابتدا  ،  ℃0در مراحل تهیه هوای مایع، با عبور دمای هوا از  

در آن نمونه از هوا افزایش    𝑁2ی گاز  درصد حجمتوان گفت طی این فرایند  شود. بر این اساس، می ماند اما مقدار کلی نمونه هوا کمتر می گاز نیتروژن ثابت می 

 . یافته است

 ها:بررسی سایر گزینه 

𝑙ای با  که آرایش الکترونی آن به زیرالیه  است  گاز نجیبی( هلیم،  1 = در واقع،    شود.میندر ایران طی فرایند تقطیر گاز طبیعی تهیه    . گاز هلیمشودختم می  0

  و   اندنشده   آن   تهیۀ  و  جداسازی  به  موفق  تاکنونن  کشورما  متخصصان  و به همین خاطر،  دارد  نیاز  ایپیشرفته   فناوری  و  دانش  به  طبیعی  گاز  از  هلیم  جداسازی

 . شودمی  وارد  کشورها  دیگر  از  هلیم  همچنان،

  کاربرد دارد، اما   تبلیغاتی  و  تفریحی  هواشناسی،  هایبالن   کردن  پرهرچند که گاز هلیم در    .شودمی  یافت  هاسحابی   ساختار  در  که  است  نجیبی  گاز( هلیم،  2

 . است  تصویربرداری  هایدستگاه   در  الکترونیکی  قطعات  کردن  خنکاین گاز در    کاربرد  ترینمهم 

  عنصر   سه  از  مخلوطی  شامل  ،(℃200−)معادل با  کلوین  73  دمای  با  مایع  هوای  از  اینمونه است،    ℃200−( چون دمای جوش گاز هلیم کمتر از دمای  3

 . شودمی   کسیژنا  و  آرگون  نیتروژن،

 
های داده های پیوندی موجود در ترکیبهای ناپیوندی موجود در ساختار ترکیب آلی سازنده محلول ضدیخ، با شمار جفت الکترونشمار جفت الکترون  

 های زیر برابر است؟یک از گزینهشده در کدام

1  )𝑆𝑂𝐶𝑙2 –  اکسیژن   –اکسید ( گوگرد تری2 کربونیل سولفید 
3  )𝐶𝑂𝐶𝑙2 -  𝑆𝑂2𝐶𝑙2 4 اوزون )-  𝐻𝐶𝑁 

 ( 2010 ـ مفهومی ـ آسان)      3 گزینهپاسخ:   

اتیلن گلیکول    مولکول  جدول زیر، اطالعات مربوط بهرود.  ترکیب آلی موجود در محلول ضدیخ، اتیلن گلیکول است. این ماده، نوعی الکل دوعاملی به شمار می 

 دهد:نشان می   را
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گلیکول در  توان گفت مولکول اتیلن جفت الکترون ناپیوندی است، پس می   2اتم اکسیژن بوده و هر اتم اکسیژن نیز دارای   2هر مولکول اتیلن گلیکول دارای  

 است: های داده شده در قسمت اول هر گزینه نیز به صورت زیر  جفت الکترون ناپیوندی دارد. ساختار مولکول   4مجموع  

 
های داده شده دارای  اکسید چهار جفت الکترون پیوندی وجود دارد، درحالی که باقی مولکول و گوگرد تری   𝐶𝑂𝐶𝑙2های  همانطور که مشخص است، در مولکول 

نیز به صورت    𝑆𝑂2𝐶𝑙2و   های اکسیژنشوند. ساختار لوویس مولکول های اول و چهارم حذف می جفت الکترون پیوندی در ساختار خود هستند، پس گزینه   3

 زیر است: 

 
 پیوند اشتراکی وجود دارد.   4نیز    𝑆𝑂2𝐶𝑙2با توجه به ساختارهای باال، در مولکول  

 
 است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام 

 .دارد قرار  الیه  این در هواکره  جرم از %25 کمتر از و  بوده  هواکره هایاز الیه الیه  دومین ( استراتوسفر، 1
 .شوندمی حیات تداوم باعث و بوده سودمند  زمین  ساکنان برای هواکره  اجزای میان شده انجام  هایواکنش همه( 2
 . هستند زمین ی کره دمای رصد برای ابزارهایی  دریاها،  آب  در شناور هایگویچه و  هاماهواره هواشناسی، های ( بالون3
 زند. های جانداران آسیب میآبزیان دارد؛ زیرا تغییر خاصیت اسیدی آب به بافتناپذیری بر زندگی ( باران اسیدی آثار جبران4

 ( 0201 ـ  مفهومی ـ متوسط)       2 گزینهپاسخ:   

های انجام  توجه داریم که برخی از واکنش   .شوندمی  حیات  تداوم  موجب  و  بوده  سودمند  زمین  ساکنان  برای  هواکره  گازهای  میان  شده  انجام  هایواکنش   اغلب

 ه در هواکره از جمله واکنش تولید اوزون تروپوسفری، مفید نیستند. شد

 ها:بررسی سایر گزینه 

 .کنیممی زندگی  آن  در  ما  که  است  بخشی  همان  هواکره،  از  بخش  این.  قرار دارد  زمین)تروپوسفر(  به  الیه  تریننزدیک  در هواکره،  جرم از  درصد  75  ( حدود1

ازای هر کیلومتر، دما    به  ارتفاع  افزایش  با  الیه  این  در.  دهدمی   رخ  تروپوسفر  یالیه  در  زمین  هوای  و  آب  تغییر  .شودمی   تررقیق  و  رقیق  تروپوسفر، هواکره  از  پس

این الیه گیرد. بدیهی است که  دومین الیه از هواکره، استراتوسفر است که الیه اوزون را نیز در بر می   کند.گراد کاهش پیدا میی سانتی درجه   6ی  به اندازه 

 دهد. از مجموع جرم هواکره را تشکیل می  %25کمتر از  

های شناور در دریاها که به حسگرهای دما مجهز هستند، پیوسته دمای  پیما و گویچههای هواشناسی، ماهواره، کشتی اقیانوس ( دانشمندان با استفاده از بالون 3

 دهند که در طول سدۀ گذشته میانگین دمای کرۀ زمین افزایش یافته است. نشان می کنند. شواهد  کره زمین را در سرتاسر نقاط آن رصد می

ها به طور عمده شامل  روند، سرانجام باید به زمین برگردند. این آالینده شوند و باال میهای فسیلی وارد هواکره میهایی که از سوختن سوخت( آالینده4

شوند. بارشی که خاصیت اسیدی چشمگیری دارد و به  ژن هستند که هنگام بارش باران، در آب حل می اکسیدهای اسیدی حاصل از عناصر گوگرد و نیترو

های جانداران  های میوه و زندگی آبزیان دارد؛ زیرا تغییر میزان خاصیت اسیدی آب به بافت ها، باغریزد. باران اسیدی آثار جبران ناپذیری بر جنگل زمین فرو می

ها به سرعت قابل تشخیص است. گاهی خاصیت اسیدی باران باعث خشکی و  نبار باران اسیدی بر روی پوست، دستگاه تنفس و چشم زند. آثار زیاآسیب می

 شود. خوردگی پوست بدن می ترک 

 
 است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام 

 . کند ایجاد  اکسیژن   با  ترکیب در متفاوت شیمیایی فرمول با   اکسید  نوع 2  تواندمی ای، ( چهارمین فلز واسطه جدول دوره1
𝑛  ( سولفید، هیچ الکترونی در الیه𝐼های موجود در بلور مس) ( در آرایش الکترونی کاتیون2 =  وجود نخواهد داشت.  4

 . خواهند بود  سنگزغال سوختن واکنش از حاصل های آالینده جمله از  اکسید،تری گوگرد اکسید،دی ( گازهای کربن3
 . است هوای پاک و خشک سازنده  ترکیب ترین فراوان در پیوندها این  شمار  برابر  2 اوره،  در اشتراکی پیوندهای شمار ( 4

 (2010 ـ مفهومی ـ متوسط)       3 گزینهپاسخ:   

ی  معادله   شود.طی این فرایند، بخار آب نیز تولید می   .هستند  سنگزغال   سوختن  واکنش  از  حاصل  هایآالینده  جمله  از اکسید،دی   گوگرد  و  اکسیددی   کربن

 سوختن زغال سنگ به صورت زیر است:
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+زغال  سنگ  اکسیژن  → +بخار  آب  +گوگرد  دی اکسید  +کربن دی اکسید  +گرما   نور

فرایند،   این  داریم که طی  ماده کربن دی شود.  تولید می   اکسیدگوگرد دی توجه  است، درحالی که  اکسید یک  ناقطبی  از  گوگرد دیی  بخار آب،  و  اکسید 

 اند. های قطبی ساخته شده مولکول 

 ها:بررسی سایر گزینه 

با فرمول    ترکیباتی  ،را ایجاد کند که در ترکیب با اکسیژن   +𝐶𝑟3و    +𝐶𝑟2به صورت    ییتواند یون هامیی جدول تناوبی است و  یکی از عناصر واسطه کروم  (  1

𝐶𝑟𝑂    و𝐶𝑟2𝑂3  ند. نام این دو ترکیب،کرا ایجاد می   (به ترتیب کروم𝐼𝐼 (اکسید و کروم )𝐼𝐼𝐼  اکسید )ی  هایی که از برخی عناصر دسته انواع کاتیون   .است𝑑  

 شوند، به شرح زیر است: جدول تناوبی حاصل می 

 کروم مس آهن  عنصر 

 3و +  2+ 2و +  1+ 3و +  2+ ها انواع بار الکتریکی کاتیون 

است. آرایش الکترونی این کاتیون تک اتمی به   +𝐶𝑢ون موجود در این ترکیب،  تیاست. کا  𝐶𝑢2𝑆( سولفید، یک ترکیب یونی با فرمول شیمیایی  𝐼( مس) 2

 صورت زیر است: 

𝐶𝑢29
 ∶ 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑104𝑠1   

    −𝑒     
→      𝐶𝑢29

 + ∶ 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑10 
 ی چهارم الکترونی وجود ندارد.است، در آرایش الکترونی این کاتیون هیچ الکترونی در الیههمانطور که مشخص  

 اکسید با ساختار لوویس زیر است: گیرد، گاز کربن دی که در دسته مواد مولکولی قرار می   ی پاک و خشکترین ترکیب موجود در هوا ( فراوان 4

 
 خواهد بود: ساختار مولکولی اوره نیز به صورت زیر  

 
 پیوند اشتراکی وجود دارد.   8پیوند اشتراکی و در در ساختار اوره نیز    4  اکسیدکربن دی همانطور که مشخص است، در ساختار  

 
 دهد: سنگ و گاز طبیعی را نشان میجدول زیر، اطالعات مربوط به سوختن زغال 

𝑩سوخت   𝑨سوخت  

 ۵4 3۰ گرما )کیلوژول بر گرم( 

 ۵ 4 )ریال به ازای هر گرم( قیمت 

گرم نیاز داشته باشیم، جهت تامین این مقدار  4۵سنگ و گاز طبیعی به جرم آهن، به مخلوطی از ذغال ۶𝒌𝒈اگر برای تامین انرژی مورد نیاز جهت ذوب 

 ژول انرژی نیاز است.( ۲4۵سوختن، چند ریال هزینه مصرف شده است؟)برای ذوب هر گرم آهن، به 
1 )185 2 )220 3 )205 4 )245 

 ( 2010 ـ مساله ـ سخت )       1 گزینهپاسخ:   

  𝐴معادل با گاز طبیعی و سوخت    𝐵توان گفت سوخت  از آنجا که گاز طبیعی در مقایسه با زغال سنگ قیمت بیشتر و ارزش سوختی باالتری دارد، پس می 

 گیریم. بر این اساس، داریم: گرم در نظر می  𝑦و    𝑥ا به ترتیب، برابر با  سنگ و گاز طبیعی مصرف شده ر معادل با زغال سنگ است. جرم زغال 

جرم  سوخت  مصرف  شده  = +جرم  زغال  سنگ  جرم  گاز طبیعی 
 
⇒ 45 = 𝑥 + 𝑦 

 کنیم. کیلوگرم آهن را محاسبه می  6با توجه به اطالعات داده شده در صورت سوال، مقدار انرژی مورد نیاز برای ذوب  

? 𝑘𝐽  انرژی = 6 𝑘𝑔  آهن ×
1000 𝑔  آهن

1 𝑘𝑔  آهن
×

245 𝐽  انرژی

1 𝑔  آهن
×

1 𝑘𝐽  انرژی

1000 𝐽  انرژی
= 1470 𝑘𝐽 

توان گفت انرژی  شود، پس میکیلوژول انرژی تولید می  54کیلوژول انرژی و بر اثر سوختن هر گرم گاز طبیعی نیز    30بر اثر سوختن هر گرم زغال سنگ،  

 شود. بر این اساس، داریم: کیلوژول می  54𝑦و   30𝑥برابر با    حاصل از مصرف زغال سنگ و گاز طبیعی به ترتیب

کل انرژی  مصرف  شده  = انرژی حاصل از سوختن زغال سنگ  + انرژی حاصل از سوختن گاز طبیعی
 
⇒ 1470 = 30𝑥 + 54𝑦 

 کنیم. را محاسبه می   𝑦و    𝑥های  ها در یک دستگاه معادالتی، مقدار مولفه تا این مرحله، دو معادله و دو مجهول داریم. با قرار دادن این معادله 
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{
45 = 𝑥 + 𝑦            
1470 = 30𝑥 + 54𝑦

                    
⇒      𝑥 = 40𝑔       و       𝑦 = 5𝑔 

 کنیم.ی مورد نیاز را محاسبه میهای داده شده، هزینهخت در قدم آخر، با توجه به قیمت هر یک از سو 

هزینه مورد  نیاز = +هزینه زغال  سنگ  هزینه گاز طبیعی  = 4𝑥 + 5𝑦 = 160 + 25 =  ریال  185

 
𝑶) های زیر درست است؟کدام موارد از عبارت  = 𝑵 و ۱۶ = ۱4 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱ ) 

 ها خاصیت اسیدی ندارند.معمولی، این باران در باران 𝑺𝑶۲آ( بخاطر عدم انحالل اکسیدهای اسیدی مثل  

 .است اکسیژن  گاز از کمتر  آن،  با خون هموگلوبین ترکیبی میل و بوده سمی بسیار مونوکسید،  ب( کربن

 اتم اکسیژن وجود دارد. گرم  ۸/۰نیتروژن مونوکسید، گرمی خالص از گاز دی  ۲/۲ی پ( در یک نمونه

 . خواهد بود شهری گاز کامل  سوختن شعلۀ رنگ مشابه گوگرد،  سوختن از حاصل شعلۀ رنگت( 

 ( آ و ت4 ( پ و ت 3 ( ب و پ 2 ( آ و ب1

 (0201 ـ مفهومی ـ متوسط)       3 گزینهپاسخ:   

 های )پ( و )ت( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت:  

است. عالوه بر این، بر اثر سوختن انواع    7آن  کمتر از    𝑝𝐻اکسید محلول در آن، خاصیت اسیدی اندکی داشته و  دی   کربن   وجود  دلیل  به  آ( باران معمولی

  کنند. می های اسیدی را ایجاد شده و باران  حل آب در بارش باران هنگام شوند که در تولید می  𝑁𝑂2و  𝑆𝑂2ها مثل های فسیلی، برخی از انواع آالیندهسوخت 

  به   آب،  اسیدی  خاصیت  تغییر میزان  زیرا  دارند؛   آبزیان  زندگی  و  میوه  هایباغ  ها،جنگل  بر  ناپذیری  جبران  و آثار  داشته  چشمگیری  اسیدی  خاصیت  هااین باران 

  خاصیت   گاهی.  است  تشخیص   قابل  سرعت  نیز به  هاچشم انسان   و  تنفس  دستگاه  روی پوست،   بر  اسیدی  باران  زیانبار  آثار.  زندمی  آسیب  جانداران  هایبافت 

های فعال نیز  ها، آتشفشان های فسیلی مصرف شده در وسایل نقلیه و کارخانهشود.  عالوه بر سوخت می  بدن  پوست  خوردگیترک  و  خشکی  باران باعث  اسیدی

 و ورد آن به هواکره هستند.   𝑆𝑂2منبعی برای تولید گاز  

این  کهطوری  به است؛ زیاد بسیار محیط در آن  انتشار بوده و قابلیت هوا از کمتر گاز  این چگالی. است سمی بسیار و بوبی نگ،بی گازی مونوکسید، ب( کربن

برابر میل ترکیبی گاز   200  از   بیشتر  و  زیاد  بسیار  گاز  این  با  خون  هموگلوبین  ترکیبی  میل  که  آنجا  شود. ازپخش می  اتاق  فضای  یهمه  در  سرعت  گاز به

  باعث   ویژگی گاز کربن مونوکسید،  این.  کنندمی  جلوگیری  های بدنبافت   به  اکسیژن  رسیدن  از  هموگلوبین،  به  اتصال  از  پس  آن  هایمولکول   است،  اکسیژن

 . شودمی   او  مرگ  باعث  ترتیب،  بدین  و  گیرد  می  مسموم  فرد  از  را  اقدامی  هرگونه  قدرت  کند ومی  فلج  را  عصبی  سامانه)سیستم(  شده و  مسمومیت

 کنیم. را محاسبه می  𝑁2𝑂گرمی از گاز    2/2ی  های اکسیژن موجود در یک نمونه پ( جرم اتم 

? 𝑔 𝑂 = 2/2 𝑔 𝑁2𝑂 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁2𝑂

44 𝑔 𝑁2𝑂
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁2𝑂

×
16 𝑔 𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂
= 0/8 𝑔 

شود. توجه داریم که شعله شهری)متان( بوده و این شعله به رنگ آبی دیده میت( رنگ شعلۀ حاصل از سوختن گوگرد، مشابه رنگ شعلۀ سوختن کامل گاز 

 رنگ است. حاصل از سوختن ناقص گاز شهری نارنجی

 
ها دهندههای استوکیومتری واکنشتر از مجموع ضریبها کوچکهای استوکیومتری فراوردهها، مجموع ضریبپس از موازنۀ معادلۀ کدام موارد از واکنش 

 د؟ شومی

اتانولآ(  + 𝑶۲ → 𝑪𝑶۲ +𝑯۲𝑶                                       )ب𝑪𝒖 + نیتریک اسید  → 𝑪𝒖(𝑵𝑶3)۲ + 𝑵𝑶+𝑯۲𝑶

𝑪𝑯4پ(  +آمونیاک+ 𝑶۲ → 𝑯𝑪𝑵 +𝑯۲𝑶                )ت  𝑴𝒈+𝑵𝑯3 → منیزیم  نیترید +𝑯۲

 ت   –( پ 4 ت   -( ب 3 پ   -( آ 2 ب   -( آ 1

 (0201 ـ مفهومی ـ متوسط)       3 گزینهپاسخ:   

های داده شده را به طور کامل موازنه کنیم. ها جایگذاری کرده و پس از آن، معادلهابتدا باید نماد مواد نوشته شده از جمله آمونیاک و اتانول را در معادله 

 های موازنه شده به صورت زیر هستند:   واکنش

𝐶2𝐻5𝑂𝐻 (آ + 3𝑂2⏟        
4

 → 2𝐶𝑂2 + 3𝐻2𝑂⏟        
5

   

3𝐶𝑢 (ب  + 8𝐻𝑁𝑂3⏟        
11

  →   3𝐶𝑢(𝑁𝑂3)2 + 2𝑁𝑂 + 4𝐻2𝑂⏟                
9

   

2𝐶𝐻4 (پ  + 2𝑁𝐻3 + 3𝑂2 ⏟            
7

→ 2𝐻𝐶𝑁 + 6𝐻2𝑂⏟        
8
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3𝑀𝑔 (ت  + 2𝑁𝐻3⏟        
5

 →  𝑀𝑔3𝑁2 + 3𝐻2⏟        
4

   

های  دهندههای استوکیومتری واکنشها کوچکتر از مجموع ضریبهای استوکیومتری فراوردههای موازنه شدۀ )ب( و )ت(، مجموع ضریبدر نتیجه در واکنش

 مصرف شده است.  

 
 است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام 

 . شوندمی انجام  اکسیژن به کمک  که هستند هاییواکنش جمله  از اکسایش گلوکز،  و هوازیبی  تخمیر غذایی،  مواد ( فساد1
 .شوندمی بازتاب هواکره  سمت  به تر بلند های موج طول  با دوباره زمین، کره سطح  به  برخورد  از  پس  خورشیدی  ( پرتوهای2
 شود. کمتری نسبت به تولید برق به کمک انرژی خورشید می 𝐶𝑂2( تولید برق با استفاده از انرژی باد، موجب تولید گاز  3

 . خواهد داد ها آن به   را  خود انرژی   از  مقداری و کرده برخورد  آن  هایمولکول با   هواکره از عبور هنگام  ( نورخورشید، 4

 ( 0201ـ  مفهومی ـ آسان)      1 گزینهپاسخ:   

شوند.  هایی هستند که با استفاده از اکسیژن انجام میفساد مواد غذایی، واکنش سوختن، واکنش اکسایش، فرسایش سنگ و فرسایش خاک، از جمله واکنش

هوازی گلوکز، اتانول به  شود. به عنوان مثال، بر اثر تخمیر بی ن حضور اکسیژن انجام می وهایی است که بد هوازی از جمله واکنش در نقطه مقابل، تخمیر بی

 شود. اکسید تولید می همراه گاز کربن دی 

گلوكز    تخمیر   هوازیبی  واكنش  از   استفاده  ترکیب،  ی اینتهیه   هایراه   از   . یكیها است شده و دومین عضو از خانواده الکل (، یک سوخت سبز محسوب  𝐶2𝐻5𝑂𝐻اتانول) 
 است:  زیر ی این واکنش به صورت است. معادله 

 𝐶6𝐻12𝑂6(𝑎𝑞) → 2𝐶2𝐻5𝑂𝐻(𝑎𝑞) + 2𝐶𝑂2(𝑔) 
 شود. انجام می ذرت زمینی و سیب  نیشكر، مانند گیاهانی   این فرایند، با استفاده از بقایای

 ها:بررسی سایر گزینه 

تر و انرژی کمتر، به های بلندمقداری از انرژی گرمایی خود را از دست داده و دوباره با طول موج ی زمین،  ( پرتوهای خورشیدی پس از برخورد به سطح کره2

 دهد:شوند. تصویر زیر، نمایی از این فرایند را نشان می سمت هواکره بازتاب می 

 
نیز پس از    𝐵شوند. پرتوهای  تبدیل می  𝐵پس از برخورد به زمین مقداری از انرژی خود را از دست داده و به پرتوهای    𝐴با توجه به تصاویر باال، پرتوهای  

گردند.  به سمت زمین بر می  𝐶اکسید موجود در هواکره، مجددا مقداری از انرژی خود را از دست داده و در قالب پرتوهای  های کربن دی برخورد به مولکول 

 کنند.تر میای شده و زمین را گرم هستند که باعث ایجاد اثر گلخانه  𝐶وهای  همین پرت

تولید می شود در حالی که این مقدار برای    𝐶𝑂2کیلوگرم    01/0  ،هر کیلووات ساعت برق از انرژی باد به ازای تولید  (  3

کیلووات برق از    1ده به ازای تولید  اکسید تولید شدی جدول مقابل، جرم کربن   گرم است.  05/0انرژی خورشیدی برابر با  

دهد. مطابق این جدول، تولید برق از انرژی باد کمترین آلودگی و تولید انرژی از زغال سنگ، بیشترین  هر منبع را نشان می 

 کند.میزان آلودگی را ایجاد می 

هواکره برخورد کرده و تنها بخشی   هایهای موجود در الیهها و دیگر ذره( نور خورشید، هنگام گذر از هواکره با مولکول 4

ی زیر تقسیم دسته  3رسند، به  های هواکره می رسد. در واقع، پرتوهای خورشیدی که به الیهاز آن به سطح زمین می

 شوند:  می

 رسند. شوند و به زمین میگروه اول از این پرتوها، از هواکره رد می  ✓

 . شوند های هواکره جذب می گروه دوم، توسط الیه  ✓

 شوند. گروه سوم هم توسط هواکره بازتاب می  ✓

 دهد:بندی این گروه از پرتوهای خورشیدی را نشان میسمت چپ تصویر زیر، تقسیم
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 شوند، از دو گروه دیگر بیشتر است. با توجه به تصویر نشان داده شده، میزان پرتوهایی که به زمین رسیده و جذب می

 
ی مورد نظر به دهیم. اگر طی این فرایند جرم نمونهگرم را در مجاورت با مقدار کافی از گاز اکسیژن قرار می  ۱۱۸منیزیم به جرم  ی ناخالص از  یک نمونه 

گرم رسیده باشد، در واکنش انجام شده تقریبا چند مولکول اکسیژن مصرف شده و این تعداد اتم اکسیژن، در ساختار مولکولی چند گرم استیک   ۱۵4
𝑶شود؟ ) ت می اسید یاف = 𝑪 و ۱۶ = 𝑯 و ۱۲ = ۱ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) 

1  )6/8 × 1023 - 135 2  )3/4×1023 - 135 3  )6/8 × 1023 – 5/67 4  )3/4×1023 – 5/67 

 ( 2010 ـ مساله ـ متوسط)       3 گزینهپاسخ:   

 ی واکنش انجام شده به صورت زیر است: معادله 
2𝑀𝑔(𝑠) + 𝑂2(𝑔) → 2𝑀𝑔𝑂(𝑠) 

توان گفت این افزایش جرم ایجاد شده  گرم رسیده است. بر اساس قانون پایستگی جرم، می   154گرم به    118واکنش، جرم مواد جامد از  با انجام شدن این  

154است، پس جرم گاز اکسیژن مصرف شده برابر با    شفقط بخاطر مصرف شدن اکسیژن در این واکن − 118 = های  گرم است. بر این اساس، شمار مولکول   36

 کنیم.رف شده در واکنش را محاسبه میاکسیژن مص

? 𝑂2 مولکول = 36 𝑔 𝑂2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

32 𝑔 𝑂2
×

6/02 × 𝑂2 مولکول 1023

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2
= 6/78 ×   مولکول 1023

 کنیم.( را محاسبه می𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻استیک اسید) در قدم بعد، با توجه به جرم اکسیژن مصرف شده، جرم  

? 𝑔 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 = 36 𝑔 𝑂2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

32 𝑔 𝑂2
×

2 𝑚𝑜𝑙 𝑂
1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻

2 𝑚𝑜𝑙 𝑂
×

60 𝑔 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻
= 67/5 𝑔 

 
 یک از مطالب زیر درست است؟کدام 

 .شودمی استفاده   کشاورزیخاک در  از  وری بهره  افزایش برای   آن از و  بوده  اسیدی اکسید  یک نوع  ( آهک،1
 .یافتمی افزایش زمین  دمای  و رسید می زمین  به  خورشید پرتوهای یهمه نداشت، وجود  هواکره ( اگر2
 . یابدمی افزایش  آزاد هایآب سطح جهانی میانگین و زمین  دمای هواکره، 𝐶𝑂2  غلظت  افزایش   ( با3
 .خواهد داشت تریپایین جوش  نقطۀ و بوده   رنگآبی مایع   حالت در اکسیژن،   ترسنگین ( آلوتروپ 4

 (0201 ـ مفهومی ـ متوسط)       3 گزینهپاسخ:   

 های آزاد به صورت زیر است: اکسید در جو و تغییر سطح آبروند تغییر غلظت کربن دی 

 
ایش پیدا کرده است. از طرف مقابل، بیشتر شدن مقدار  های آزاد نیز افزاکسید، میانگین جهانی سطح آبهمانطور که مشخص است، با افزایش غلظت کربن دی 

ی زمین افزایش پیدا  شود و در نتیجه، دمای هوا در کره ای و جلوگیری بیشتر از خروج پرتوها از زمین میاکسید در جو، موجب تشدید اثر گلخانهکربن دی 

 کند.می
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 ها:بررسی سایر گزینه 

در واقع، انحالل کلسیم    شود.اصیت بازی است و با حل کردن آن در آب، یک محلول با خاصیت بازی تولید می ( کلسیم اکسید)آهک(، یک اکسید فلزی با خ1

 شود. اکسید در آب موجب افزایش غلظت یون هیدروکسید در محلول می 

ها در اطراف  د؛ به نحوی که اگر این الیهشونی هوای اطراف زمین)هواکره( با ممانعت از خروج پرتوهای فروسرخ، باعث افزایش دمای سطح زمین می( الیه2

 رسید.می  𝐶°18−ی زمین به  زمین نبودند، میانگین دمای کره 

شوند. هر دو آلوتروپ اکسیژن در حالت مایع آبی رنگ هستند. آلوتروپ  های متفاوتی از اکسیژن هستند که در هواکره یافت میاکسیژن و اوزون، آلوتروپ ( 4

دارد، در نتیجه نقطۀ جوش آن باالتر خواهد بود. از طرف دیگر،    𝑂2تر آن، یعنی  (، جرم مولی بیشتری از آلوتروپ سبک𝑂3اکسیژن، یعنی اوزون) تر  سنگین

بینی درون آب  رهها، سبزیجات و از بین بردن جانداران ذپذیری اوزون از اکسیژن بیشتر است و به همین دلیل از آن برای گندزدایی میوهدانیم که واکنشمی

 دهد:های عنصر اکسیژن را نشان مینمودار زیر، برخی از ویژگی  شود.استفاده می

 
 

 دهد:دهنده یک مخلوط گازی را نشان میجدول زیر، اطالعات مربوط به اجزای تشکیل 

 گاز  (℃)نقطۀ جوشدرصد جرمی در نمونه هوای مایع 

 اکسیژن  - ۱۸3 ۲3/ ۲

 نیتروژن  - ۱9۶ ۷۲/ ۲

 هیدروژن  - ۲۵3 3/ ۲

 آرگون  - ۱۸۶ ۱/ 4

پذیری بیشتر در مخلوط مایع ایجاد شده برابر با چند درصد ای با واکنشکلوین پایین بیاوریم، درصد جرمی ماده ۸۰اگر دمای این مخلوط گازی را تا 

 شود؟ می

1 )5/23 2 )3/25   3 )4/93 4 )3/94 

 (0201 ـ مساله ـ آسان)      4 گزینهپاسخ:   

توان گفت با تغییر دما، نیتروژن و هیدروژن موجود در  از دمای جوش نیتروژن و هیدروژن باالتر است، پس می   ℃193−جا که دمای نهایی مخلوط یعنی  از آن 

آیند. فرض کنید که جرم اولیه این نمونه از هوا برابر با  مخلوط گازی اولیه میعان نشده و گازهای آرگون و اکسیژن موجود در این مخلوط به حالت مایع در می 

23/2با خارج شدن گازهای اکسیژن و آرگون، مقدار    گرم باشد.  100 + 1/4 = شود. بنابراین درصد جرمی اکسیژن در  گرم مخلوط مایع تولید می   24/6

 در این مخلوط مایع برابر خواهد بود با:    ℃193−دمای  

درصد جرمی اکسیژن در دمای  ℃190− =
23/2
24/6

× 100 ≃ %94/3

 رسیده است.   %3/94د جرمی گاز اکسیژن به  با توجه به محاسبات باال، طی این فرایند درص

 
 

 

اکسیژن

در دما و فشار اتاق به شکل مولکول های دو اتمی دیده می شود

چهارمین عنصر فراوان موجود در سیاره مشتری است

دومین عنصر فراوان موجود در سیاره زمین است

فراوان ترین عنصر موجود در پوسته جامد زمین است

دومین گاز فراوان موجود در هواکره زمین است

واکنش پذیری بسیار زیادی دارد

در واکنش سوختن و یا اکسایش همه مواد مصرف می شود

گاز اوزون از جمله دگرشکل های آن است

در سمت آند سلول برقکافت آب تولید می شود

در ساختار جامدهای یونی، کوواالنسی و مولکولی یافت می شود
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 است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام 
 های صنعتی و روستاها است. ، مراقبت از درختان و ایجاد کمربندهای سبز در شهرک𝐶𝑂2( یکی از راهکارهای کاهش ردپای  1

( استفاده از نماد ) 2
  ∆  
 ها است. ها نسبت به فراوردهدهندهسطح انرژی واکنشتر بودن واکنش، به معنای کم ( در معادله یک →

 تولید خواهد شد. 𝑂2( با رسیدن پرتوهای فرابنفش به مولکول اوزون، یک پیوند یگانه شکسته شده و یک مولکول  3
 اکسید هستند.های متخلخل زیر زمین، جای مناسبی برای دفن گاز کربن دیهای قدیمی گاز و سنگ( میدان4

 ( 2010 ـ  مفهومی ـ متوسط)       2 هگزین پاسخ:   

استفاده از نماد )
  ∆  
سازی مورد نیاز آن واکنش است. به عبارت دیگر، در واکنش مورد نظر قبل از آغاز  برای نشان دادن انرژی فعالواکنش،    ( در معادله یک →

 . ها باید گرم شونددهنده واکنش، واکنش 

 ها:بررسی سایر گزینه 

اکسید، کاشت و مراقبت از درختان و ایجاد  دی کند؛ بنابراین یکی از راهکارهای کاهش ردپای کربناکسید را مصرف می دی ان، کربن طبیعت به کمک گیاه( 1

ره  اکسید از هواکدی ها در جذب گاز کربنهای صنعتی و روستاها است. به طور کلی، با افزایش قطر تنه درختان، توانایی آنکمربندهای سبز در شهرها، شهرک 

 افزایش پیدا خواهد کرد. 

های اکسیژن  رسد، پیوند اشتراکی بین دوتا از اتم( در مولکول اوزون، سه پیوند اشتراکی وجود دارد. هنگامی که تابش پرانرژی فرابنفش به این مولکول می 3

توانند  های تولید شده طی این فرایند، میشود. ذرهاکسیژن تبدیل می شکند و مولکول اوزون به یک اتم اکسیژن و یک مولکول  موجود در مولکول مورد نظر می 

شود. با تکرار پیوستۀ این دو دوباره در واکنش با یکدیگر، مولکول اوزون را تولید کنند اما در این واکنش، مقداری انرژی به صورت تابش فروسرخ آزاد می 

 دارد.تر فروسرخ را به زمین گسیل میهای کم انرژی کند و تابش جذب می   واکنش، الیۀ اوزون بخش قابل توجهی از تابش فرابنفش را

تولید شده توسط   𝐶𝑂2های متخلخل موجود در زیر زمین، جای مناسبی برای دفن گاز سنگ و و قدیمی نفت های خالی شده گاز، چاه های قدیمی( میدان 4

 بشر و حذف آن هستند. 

 
 رست است؟های داده شده دچه تعداد از عبارت 

 ها خواهد شد.های غذایی سبب افزایش وزن و دیگر بیماریها در وعدهها و یونآ( افزایش نامتناسب برخی مولکول

 .شودمی استخوان  از پوکی پیشگیری باعث و بوده منیزیم مورد نیاز بدن و پروتئین تأمین برای مهمی منبع ب( شیر

 .خواهد بود ماده آن یسازنده هایذره  میان یدارندهنگه نیروهای از ناشی ماده، از نمونه یک پتانسیل پ( انرژی

 .است هادهندهواکنش برابر دو هافراورده ضرایب مجموع گلوکز،   سوختن واکنش یشده موازنه یمعادله ت( در

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

 (2011 ـ  مفهومی ـ متوسط)       2 گزینهپاسخ:   

 درست هستند.های )آ( و )پ(  عبارت 

 بررسی چهار عبارت:  

هایی مانند یون سدیم)بر اثر استفاده از نمک خوراکی( موجب افزایش  ها در رژیم غذایی باعث افزایش وزن و افزایش یونآ( افزایش چربی، روغن و کربوهیدرات

 شود. می  بدن  فشارخون

توان با خوردن سیب انرژی نیاز دارد. به عنوان مثال، وقتی که قند خون)گلوکز( پایین باشد، می های ارادی و غیرارادی گوناگون به ماده و  بدن ما برای انجام فعالیت 
توان با خوردن اسفناج و عدسی بدن را به حالت طبیعی بازگرداند. ارزش مواد غذایی  یا نوشیدن شربت آبلیمو و عسل و هنگامی که بدن دچار كمبود آهن باشد می 

ها در مقایسه با سایر مردم جهان ژی مورد نیاز بدن یكسان نیست. نان، برنج، روغن، شکر و نمک، از جمله مواد غذایی هستند که ما ایرانی مختلف در تأمین ماده و انر 
 کنیم.ها بیشتر استفاده می از آن 

  خوریم، می که غذایی  از ما بدن در موجود هاین یو و هامولکول  ها،اتم یعمده  بخش. است گوناگون هایذره  محتوی و بوده شیمیایی  مواد از  معجونی ب( غذا

 پوکی   ترمیم  و  پیشگیری  برای  شیر  در  موجود  کلسیم . هستند  کلسیم مورد نیاز بدن و  پروتئین  تأمین  برای  مهمی  منبع  آن،  هایفراورده   و  شیر  .شودمی  تأمین

 ها به صورت زیر است: عالوه بر شیر، مواد مغذی موجود در برخی از انواع دیگر خوراکی   .دارد   کاربرد  استخوان

 . نیز هست  معدنی  مواد  ها وویتامین   انواع  محتوی  ها،پروتئین   بر   افزون  ماهی،  و گوشت  قرمز  گوشت •

 . شودمنبع مهمی از آهن بوده و با خوردن آن، آهن مورد نیاز بدن تامین می   اسفناج و عدسی، •

 : هستند زیر  شرح به ما بدن در  غذا یعمده هاینقش 
 بدن  هایماهیچه  حرکت  برای نیاز   مورد انرژی  تامین ✓
 هایاخته  یدیواره  از  هامولكول و هایون  جاییجابه  عصبی، های پیام ارسال برای نیاز   مورد انرژی  تامین ✓
 هاآنزیم  و هاماهیچه مو، پوست، استخوان، خونی، هایسلول  مانند بدن گوناگون  هایبخش  رشد  و ساخت  برای اولیه مواد تامین ✓
 شیمیایی  هایواکنش  شدن انجام کمک  به بدن دمای کنترل  و تنظیم ✓
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  هایوعده  كه  كندمی  خودنمایی هنگامی نیز  تغذیه سوء. باشد هاذره  انواع از  مناسبی مخلوط شامل كه  است  غذایی هایوعده  شامل درست، یتوجه داریم که تغذیه 
 . باشد همراه هاذره  انواع از   خاصی نوع كمبود  با غذایی

های اشتراکی  در یک ماده، پیوند   دارنده ای از نیروهای نگهذرات آن ماده است. نمونه   یدارنده   نگه  نیروهای  از  پ( انرژی پتانسیل در یک نمونه از ماده، ناشی

 است.   ی آن مادههای سازنده بین اتم

𝐶6𝐻12𝑂6(𝑠)گلوکز به صورت   و یا اکسایش ی واکنش سوختنی موازنه شده معادله ت(  + 6𝑂2(𝑔) → 6𝐶𝑂2(𝑔) + 6𝐻2𝑂(𝑙) + 𝑄   است. مجموع ضرایب

 است.   12ها برابر با  و مجموع ضرایب فراورده   7ها در واکنش مورد نظر برابر با  فراورده 

 
 است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام 

 . کندمی پیدا کاهش  سامانه  این  گرمایی انرژی  گرم،  آب  استخر یک در  یخ قطعه   چندین انداختن   ( با1
 برابر دمای آن در مقیاس سلسیوس است. 4، کمتر از  𝑆𝐼( دمای آب جوش در مقیاس استفاده شده در  2

 . کندمی تامین نیز را  واکنش این نیاز   مورد انرژی  و بوده  آهن  استخراج فرایند  ی دهنده واکنش کک،  ( زغال 3
 .خواهند داشت باالتری   پذیریواکنش ها،چربی با مقایسه  در  و بوده  سیرنشده آلی های ترکیب جمله  از ها( روغن4

 (2011 ـ مفهومی و حفظی ـ متوسط)       1 گزینهپاسخ:   

  یک   گرمایی  انرژی  و  x  با  برابر  یخ  قطعه  یک  گرمایی  انرژی  کنیممی   فرض.  شودمی  گفته  گرمایی  انرژی  ماده،  یک  یسازنده   ذرات  جنبشی  انرژی  مجموع  به

  جمع  هم  با  ماده  دو  این  گرمایی  انرژی  آب،  استخر  در   یخ  انداختن  با  اما  است،  y  مقدار  از  ترکوچک   خیلی  x  مقدار  که  هرچند.  است  y  با  برابر  نیز  داغ  آب  استخر

  در   موجود  ذرات  جنبشی  انرژی  میانگین  فرایند،  این  طی  که  داریم  توجه  البته،.  بود  خواهد  y  مقدار  از  بیشتر  ،y  و  x  مقادیر  مجموع  که  است  واضح.  شودمی

تر از دمای آب استخر بوده و با افتادن یخ در آب چراکه دمای یخ پایین   کندمی   پیدا  کاهش  کمی  مقدار  به  است،  آب  استخر  دمای  با  معادل  که  آب،  استخر

 .کندا میاستخر، دمای آب مقداری کاهش پید 

 ها:بررسی سایر گزینه 

ی دمای آب در حال جوشیدن در  ، معادل با کلوین است. برای محاسبه𝑆𝐼است. یکای دمایی استفاده شده در   ℃100( دمای آب در حال جوشیدن، برابر با  2

 کنیم: مقیاس کلوین، به صورت زیر عمل می
𝑇(𝐾) = 273+ 𝜃(℃)

                 
⇒     𝑇 = 273+ 100 = 373 𝐾 

 برابر دمای آن در مقیاس سلسیوس است.   3/ 73با توجه به محاسبات انجام شده، دمای آب جوش در مقیاس کلوین،  

  های واکنش  یهمه  در  بنیادی  ویژگی  یک  اما  باشد؛   همراه  صدا  و  نور  ایجاد  و  گاز  شدن  آزاد  رسوب،  تولید  رنگ،  تغییر  با  است   ممکن  شیمیایی  واکنش  ( هر3

های  واکنش  انجام  برای  الزم  انرژی  که  است  آهن  استخراج  در  رایج  ایدهنده  واکنش  کک یا کربن،  زغال  .است  پیرامون  محیط  با  گرما  ستد  و  داد  یایی،شیم

 کند. واکنش استخراج فلز آهن به کمک کربن به صورت زیر است: مربوطه را نیز تامین می 

2𝐹𝑒2𝑂3(𝑠) + 3𝐶(𝑠) → 4𝐹𝑒(𝑠) + 3𝐶𝑂2(𝑔) 
.  گیردمی  منشا  ماده  آن  یسازنده   ذرات  یدارنده نگه   نیروهای  از  که  است  ماده  ینمونه   یک  در  شده  نهفته  انرژی  با  معادل  پتانسیل   دانیم، انرژیهمانطور که می

  مبادله   اطراف  محیط  با(  Q)گرما  قالب  در  انرژی،  سطح  تغییر  این  و  کرده  تغییر  واکنش  در  کننده  شرکت  مواد  پتانسیل  انرژی  مقدار  شیمیایی،  هایواکنش   در

 . شودمی

 فیزیکی  حالت   دارای  روغن.  دارند  متفاوتی  شیمیایی  و  فیزیکی  رفتارهای  ساختار،  در   تفاوت  دلیل   به  که   هستند  آلی  های  ترکیب  جمله  از  چربی  و  ( روغن4

  همین  به  و  داشته  وجود  بیشتری  دوگانه   پیوندهای  روغن  های مولکول   ساختار  در  شیمیایی،  دیدگاه  از.  است (  s)جامد  فیزیکی  حالت  دارای  چربی  و  بوده(  l)مایع

  بیشتر   آن  از   جهان  مردم  سایر  با  مقایسه  در  هاما ایرانی  که  است  غذایی  مواد  جمله  از  روغن،  .دارد  بیشتری  پذیریواکنش  چربی  با  مقایسه  در  روغن   خاطر،

  آن   ماندگاری  زمان  افزایش مدت  و  غذایی  یماده  این  با  نور  برخورد  از  جلوگیری  موجب  کدر،  هایظرف   در  گیاهی  هایانواع روغن  بندیکنیم. بستهمی  استفاده

 . شودمی

 
 دهد: می جدول زیر، درصد جرمی مواد موجود در شیر را نشان 

 آب پروتئین  چربی  کربوهیدرات  ماده

 ۸۸ 3 ۵/3 ۵/۵ درصد جرمی 

.𝒌𝑱ارزش سوختی)  𝒈−۱) ۱۷ 3۸ ۱۷ - 

تواند انرژی الزم برای تپش قلب شخصی با متوسط به تقریب برای چند ساعت می 𝒈.𝒎𝑳−۱/۱ ۰۸لیتر شیر با چگالی  ۲/۰با توجه به اطالعات داده شده، 

 ژول درنظر بگیرید(  ۱بار در دقیقه را فراهم کند؟ )انرژی الزم برای هر تپش قلب را برابر با  ۸۰ضربان 

1 )115 2 )119 3 )125 4 )129 
 



 

147 

14های تجربی | مرحله | کنکوری الکترونیکی ماز آزمون  شیمی   

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

 
 

 (2011 ـ مساله ـ متوسط)       3 گزینهپاسخ:   

 کنیم. جرم شیر برابر است با: رسد را حساب میژی که در اثر مصرف این مقدار شیر به بدن میابتدا مقدار انر

? 𝑔  شیر = 200𝑚𝐿  شیر ×
1/08𝑔  شیر

1𝑚𝐿  شیر
= 216𝑔  شیر 

گرم آب وجود    88گرم پروتئین و    3گرم چربی،    5/3گرم کربوهیدرات،    5/5از این نمونه شیر به ترتیب    100𝑔با توجه به درصد جرمی مواد مختلف، در هر  

 دارد، بنابراین داریم: 
(5/5 × 17) + (3/5 × 38) + (3 × 17) + (88 × 0) = 277/5 𝑘𝐽   
  آب           پروتئین            چربی          کربوهیدرات

 شیر خواهیم داشت:   نمونه  گرم از این  220روتئین یکسان است. برای  ها و پتوجه داریم که ارزش سوختی کربوهیدرات

ارزش  غذایی  220 گرم شیر  = 216𝑔  شیر ×
277/5 𝑘𝐽

100𝑔  شیر
= 599/4 𝑘𝐽 

×تپش 80از طرفی انرژی الزم برای تپش قلب شخص موردنظر در یک دقیقه  1𝐽

تپش  1
= 80𝐽    :است بنابراین 

? ساعت  = 599/4 𝑘𝐽 ×
1000𝐽
1𝑘𝐽

×
دقیقه  1

80𝐽
×

ساعت  1

دقیقه  60
≃  ساعت  125

 
 یک از مطالب زیر درست است؟کدام 

 کند.، برخالف چگالی این ماده کاهش پیدا می𝐻2𝑂های نامنظم ذرات  ( با انجماد آب، میزان جنبش1
 . کرد تامین گرافیت سوزاندن به کمک  توان می را آمونیاک به هیدرازین  تبدیل واکنش برای   الزم ( گرمای2
 . شود گرفته  واکنش سامانه  از انرژی  مقداری باید آن، دیگر آلوتروپ به  هواکره فراوان  گاز دومین تبدیل ( برای3
 شود. یافت می 𝑆𝑖𝑂2ها،  های صحرایی بر اساس فرایند تبخیر کار کرده و در ساختار ظرف سازنده آن( یخچال4

 (2011 ـ  مفهومی ـ متوسط)       4 گزینهپاسخ:   

سفال،  در ساختار    دانیم،که میها با استفاده از ظروف سفالی ساخته شده و همانطور  کنند. این یخچال میکار   آب  های صحرایی بر اساس فرایند تبخیریخچال 

 شود. یافت می  (𝑆𝑖𝑂2)سیلیس

دستگاه    دارد. در اینمی   نگه  تریطوالنی   مدت برای  و  خنك کرده  را  غذا  الكتریكی،  انرژی  قیمت است که بدون نیاز بهیخچال صحرایی دستگاهی بسیار ساده و ارزان 
 نخی و پوششی  مجموعه نیز  این درپوش. شودمی  پر  خیس شن با آنها میان فضای و  گرفته  قرار  یكدیگر درون  اندرس ساخته شده  خاك سفالی که از جنس ظرف دو

  فرایند  یمعادله  شود.می  تبخیر  آرامی به و نفوذ كرده بیرونی ظرف سفالی یبدنه  در  با گذشت زمان، به مرور آب. دهد می انجام آسانی به را تهویه كه  است  مرطوب
 : است  زیر  صورت انجام شده به

 𝐻2𝑂(𝑙) + 44/1 𝑘𝐽
 
→𝐻2𝑂(𝑔) 

درونی    محتویات  داخلی و  شود. فرایند جذب گرما در این دستگاه، فضایکیلوژول گرما از محیط جذب می   1/44این واکنش، برای تبخیر هر مول آب    با توجه به معادله 
 . کندمی اسب من تر طوالنی   مدت به غذا نگهداشتن سالم برای خنك کرده و شرایط را را آن

 ها:بررسی سایر گزینه 

چگالی این ماده    همانند،  𝐻2𝑂های نامنظم ذرات  با انجماد آب، میزان جنبش توان گفت  ه است، پس میا( چون انجماد آب با افزایش حجم این ماده همر1

 کند. کاهش پیدا می

های گرماده بوده و  از جمله واکنش   واکنش تبدیل هیدرازین به آمونیاکتوان گفت  ( چون هیدرازین در مقایسه با آمونیاک سطح انرژی باالتری دارد، پس می2

 برای انجام شده آن، به انرژی نیاز نداریم.

به سامانه    انرژی  مقداری  باید  آن،  دیگر  آلوتروپ  به  . برای تبدیل گاز اکسیژناکسیژن بوده و آلوتروپ این ماده نیز گاز اوزون است  هواکره  فراوان  گاز  دومین(  3

 واکنش داده شود. 

 
 است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام 

 است.  مایع متانول سوختن   از حاصل گرمای از  بیشتر  متانول بخار  سوختن از حاصل  گرمای یکسان،  شرایط  ( در1
 . است اتاق دمای در هاچربی فیزیکی  حالت  مشابه مختلف،  مواد فرازش  فرایند  از  حاصل فراورده فیزیکی  ( حالت 2
 در مقایسه با مولکول هیدرازین بیشتر خواهد بود. 𝑁2𝑂( آنتالپی پیوند میان دو اتم نیتروژن موجود در مولکول  3
𝐻( مقدار آنتالپی پیوند  4 − 𝐵𝑟  بیشتر از آنتالپی پیوند ،𝐵𝑟 − 𝐵𝑟 پیوند   و کمتر از آنتالپی𝐻 −𝐻 .است 
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 (2011 ـ مفهومی ـ آسان)      2 گزینهپاسخ:   

شود.  شود. در نقطه مقابل، در فرایند فرازش یک ماده از حالت جامد به حالت گاز تبدیل میدر فرایند چگالش، یک ماده از حالت گاز به حالت جامد تبدیل می

 جامد دارند. ها در دمای اتاق حالت  این در حالی است که چربی 

 ها:بررسی سایر گزینه 

  از   بیشتر  متانول   بخار  سوختن  از  حاصل  گرمای  یکسان،  شرایط  درتوان گفت  ( چون بخار متانول در مقایسه با متانول مایع سطح انرژی باالتری دارد، پس می 1

 . است  مایع   متانول  سوختن  از  حاصل  گرمای

  نیتروژن(-)پیوند یگانه نیتروژندر مقایسه با مولکول هیدرازین  نیتروژن(-گانه نیتروژن)پیوند سه𝑁2𝑂مولکول  ( آنتالپی پیوند میان دو اتم نیتروژن موجود در  3

 بیشتر خواهد بود. 

  بیشتر   پیوند  آن  آنتالپی  و  کرده  جذب  را  یکدیگر  بیشتری  قدرت  با  هااتم  آن  باشد،  کوچکتر  کوواالنسی  پیوندهای  تشکیل  در  دخیل  هایاتم  شعاع  که  هرچقدر(  4

𝐻مقدار آنتالپی پیوند  توان گفت  چون شعاع اتمی برم بیشتر از شعاع اتمی هیدروژن است، پس می   .شودمی − 𝐵𝑟  بیشتر از آنتالپی پیوند ،𝐵𝑟 − 𝐵𝑟   و کمتر

𝐻از آنتالپی پیوند   −𝐻   .است 

 
ای با دمای کیلوژول گرما آزاد شود، ارزش سوختی ماده 3۶4گرم متانول،  ۱۶کیلوژول گرما و از سوختن کامل  ۲۰۰۲اگر از سوختن کامل هر مول پروپان،   

ابر درصد مولی گرمی از این دو ماده که درصد مولی متانول در آن دو بر  ۵4تر چند برابر ارزش سوختی ماده دیگر بوده و از سوختن مخلوط  جوش پایین
𝑶ها را از راست به چپ بخوانید. شود؟ )گزینهتولید می 𝑺𝑻𝑷در شرایط   𝑪𝑶۲پروپان است، چند لیتر گاز   = 𝑪 و ۱۶ = 𝑯 و ۱۲ = ۱ ∶ 𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) 

1 )5/0 - 48 2 )2  - 48 3 )5/0 - 56 4 )2  - 56 

 ( 2011 ـ مساله ـ سخت )       4 گزینهپاسخ:   

دانید، ارزش سوختی هر ماده با  شود. همانطور که میی سوختنی، ارزش سوختی گفته میگرم  از یک ماده  1ر واکنش سوختن  به مقدار انرژی تولید شده د

 آید: استفاده از رابطۀ زیر بدست می 

(𝑘𝐽. 𝑔−1) = ارزش  سوختی =
|(𝑘𝐽.𝑚𝑜𝑙−1)   آنتالپی  سوختن|

(𝑔.𝑚𝑜𝑙−1)  جرم  مولی
 

هیدروژنی داشته و به همین خاطر، در مقایسه با پروپان دمای جوش باالتری دارد. با توجه به رابطه داده شده، ارزش سوختی این  متانول توانایی تشکیل پیوند  

 دو ماده برابر خواهد بود با: 

(𝐶3𝐻8)  ارزش  سوختی پروپان =
2002 𝑘𝐽  انرژی

44𝑔  پروپان
= 45/5𝑘𝐽. 𝑔−1 

(𝐶𝐻3𝑂𝐻)  ارزش  سوختی متانول =

1𝑚𝑜𝑙  متانول ×
32𝑔  متانول

1𝑚𝑜𝑙  متانول
×

364 𝑘𝐽  انرژی

16𝑔  متانول

32𝑔  متانول
= 22/75𝑘𝐽. 𝑔−1

 بر این اساس، مقدار نسبت خواسته شده میان ارزش سوختی این دو ماده برابر است با:  

نسبت ارزش  سوختی پروپان  به متانول  =
45/5
22/75

= 2 

 نویسیم. بر این اساس، داریم:  کامل پروپان و متانول را می  نبرای حل قسمت دوم سوال، ابتدا معادلۀ سوخت 

𝐶3𝐻8 + 5𝑂2 → 3𝐶𝑂2 + 4𝐻2𝑂                                   2𝐶𝐻3𝑂𝐻 + 3𝑂2 → 2𝐶𝑂2 + 4𝐻2𝑂 
2𝑛های متانول موجود در مخلوط اولیه برابر با  اگر شمار مول 

3
𝑛با    های پروپان موجود در این مخلوط برابرباشد، شمار مول   

3
از طرفی با توجه به  شود.  مول می   

 جرم مخلوط دو گاز داریم:  

(
𝑛

3
× 44) + (

2𝑛
3
× 32) = 54𝑔

                 
⇒     

𝑛

3
(44+ 64) = 54 → 𝑛 =

54 × 3
108

= 1/5 

 بنابراین تعداد مول متانول و پروپان در این مخلوط برابر است با: 

تعداد  مول  متانول  = 1/5 ×
2
3
= 1𝑚𝑜𝑙        تعداد  مول  پروپان       و = 1/5 ×

1
3
= 0/5𝑚𝑜𝑙 

 آوریم: در قدم بعد، حجم گاز تولید شده از سوختن کامل هر یک از گازها را بدست می

سوختن  کامل  پروپان  ∶? 𝐿 𝐶𝑂2 = 0/5𝑚𝑜𝑙  پروپان ×
3𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

1𝑚𝑜𝑙  پروپان
×

22/4𝐿 𝐶𝑂2

1𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2
= 33/6𝐿 𝐶𝑂2  
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سوختن  کامل  متانول  ∶? 𝐿 𝐶𝑂2 = 1𝑚𝑜𝑙  متانول ×
2𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

2𝑚𝑜𝑙  متانول
×

22/4𝐿 𝐶𝑂2

1𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2
= 22/4𝐿 𝐶𝑂2

 کنیم: اکسید تولید شده در فرایند سوختن این دو ماده را محاسبه می در انتها حجم کلی گاز کربن دی

حجم کل 𝐶𝑂2 آزاد  شده  = 33/6+ 22/4 = 56 𝐿  

 
3/۰۱با توجه به معادله واکنش زیر، به ازای مصرف    × مولکول هیدروژن در واکنش داده شده، چند کیلوژول انرژی آزاد شده و طی این فرایند، چند    ۱۰۲۲

𝑶آید؟ ) گرم فراورده بدست می = 𝑪 و ۱۶ = 𝑯 و ۱۲ = ۱ ∶ 𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) 

𝑪 = 𝑪 𝑪 − 𝑪 𝑪 − 𝑯 𝑯−𝑯 پیوند 

۶۱4 34۸ 4۱۲ 43۶  (𝒌𝑱.𝒎𝒐𝒍−۱انرژی ) 
 

1 )2/5 – 2/4 2 )1/6 – 2 /4 3 )2/5 – 1/2 4 )1/6 – 1 /2 

 (2011 ـ  مفهومی ـ  متوسط)       2 گزینهپاسخ:   

شود. به کمک مفهوم آنتالپی پیوند،  به مقدار انرژی الزم برای شکستن یک مول پیوند اشتراکی)کوواالنسی( یکسان در حالت گازی، آنتالپی پیوند گفته می

 H∆تر باشند، مقدار  کننده در یک واکنش ساده های مواد شرکت های شیمیایی را محاسبه کرد. توجه داریم که هرچه مولکول توان تغییر آنتالپی واکنش می

 های تجربی همخوانی بیشتری خواهد داشت. واکنش انجام شده به صورت زیر است:  محاسبه شده به کمک آنتالپی پیوندها برای آن واکنش با داده 

 
 آنتالپی واکنش برابر است با:  

  واکنش𝐻∆ها[ =  دهنده]مجموع آنتالپی واکنش   –ها[  ]مجموع آنتالپی فراورده 

∆𝐻 = [5∆𝐻(𝐶− 𝐶)+ ∆𝐻(𝐶 = 𝐶)+ 10∆𝐻(𝐶−𝐻)+ ∆𝐻(𝐻−𝐻)]− [6∆𝐻(𝐶− 𝐶)+ 12∆𝐻(𝐶 − 𝐻)]   
  = ∆𝐻(𝐶 = 𝐶) + ∆𝐻(𝐻 − 𝐻) − ∆𝐻(𝐶 − 𝐶) − 2∆𝐻(𝐶 − 𝐻) = 614+ 436− 348− (2 × 412) = −122𝑘𝐽.𝑚𝑜𝑙−1  

3/01حال گرمای آزاد شده بر اثر مصرف   ×  کنیم:  مولکول هیدروژن را حساب می  1022

? 𝑘𝐽 = 3/01 × 1022 𝐻2 مولکول ×
1𝑚𝑜𝑙 𝐻2

6/02 × 1023𝐻2 مولکول
×
−122𝑘𝐽
1𝑚𝑜𝑙 𝐻2

= −6/1 𝑘𝐽 

های آن واکنش باید به حالت گاز باشند. بر این اساس، از مفهوم آنتالپی  ها و فراورده دهندهی آنتالپی پیوند در یک واکنش شیمیایی، واکنش جهت محاسبه 

های  کننده به حالت گاز باشند. توجه داریم که در واکنش ی مواد شرکت ها همهتوان استفاده کرد که در آنهایی میواکنش  H∆ی  پیوند فقط برای محاسبه

های گرماده  ی مقابل، در واکنشها است. در نقطهها بیشتر از مجموع آنتالپی پیوندها در فراورده دهندهشیمیایی گرماگیر، مجموع آنتالپی پیوندهای واکنش 

در رابطه با محاسبه جرم فراورده تولید شده)سیکلوهگزان(،    ها است.دهندهاز مجموع آنتالپی پیوندها در واکنش ها بیشتر  مجموع آنتالپی پیوندها در فراورده 

 داریم:

? 𝑔 𝐶6𝐻12 = 3/01 × 1022 𝐻2 مولکول ×
1𝑚𝑜𝑙 𝐻2

6/02 × 1023𝐻2 مولکول
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻12

1𝑚𝑜𝑙 𝐻2
×

84 𝑔 𝐶6𝐻12

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻12
= 4/2 𝑔

 
 های زیر درست است؟عبارتکدام موارد از  

 . دارد تریباال انرژی سطح گرافیت،  نمونه یک با مقایسه در که است بعدیسه کوواالنسی جامد یک آ( الماس

 .است شده متصل  متفاوت عنصر 3 هایاتم به پیوند 4 توسط کربن اتم یک کتونی،  عاملی گروه ساختار ب( در

 .داد نسبت غذایی یماده این در آروماتیک آلدهیدی ترکیب یک به توانمی را  بادام خواص میوه  از پ( بخشی

۲𝑶3(𝒈)گرمای حاصل از واکنش  ت(  → ۲𝑶۲(𝒈) + ۲𝑶(𝒈)  ۲، کمتر از واکنش𝑶3(𝒈) → 3𝑶۲(𝒈)  .است 

 ( ب و ت 4 ( ب و پ 3 ( آ و پ 2 ( آ و ت 1

 (2011 ـ مفهومی ـ آسان)      2 گزینهپاسخ:   

 هستند.های )آ( و )پ( درست  عبارت 
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 بررسی چهار عبارت:  

شود. الماس و گرافیت، دو آلوتروپ متفاوت از  می  گفته  یکسان آلوتروپ یا دگرشکل  فیزیکی  در حالت  عنصر  یک  بلوری  یا  مولکولی  متفاوت  هایشکل  آ( به

 رافیت و الماس به صورت زیر است: اند. واکنش سوختن گهای کربن به یکدیگر تشکیل شده طور خالص از اتصال اتم  هکربن هستند. این دو ماده ب

ها نیز متفاوت از یکدیگر بوده و بر اثر سوختن الماس  ها، مقدار انرژی آزاد شده در آن ی مصرف شده در این واکنش دهندهبا توجه به متفاوت بودن نوع واکنش 

 ها به صورت زیر است: شود. نمودار تغییر انرژی این واکنش گرمای بیشتری آزاد می 

 
کیلوژول باالتر از سطح انرژی گرافیت است؛ پس یک نمونه از الماس در    9/1های موجود در این نمودار، سطح انرژی الماس تقریبا به اندازه  با توجه به داده 

 مقایسه با یک نمونه از گرافیت ناپایدارتر است. 

  ساختار گروه عاملی کتونی به صورت مقابل است:ب(  

در ساختار این گروه عاملی یک اتم اکسیژن توسط یک پیوند دوگانه به یک اتم کربن متصل شده است. این اتم کربن  همانطور که مشخص است،  

( متصل شده است. بر این اساس، در ساختار گروه عاملی کتونی یک اتم کربن، به  ′𝑅و   𝑅های  ی هیدروکربنی)گروه نیز از دو طرف به دو زنجیره

 اکسیژن متصل شده است.   دو اتم کربن دیگر و یک اتم

اتم هیدروژن    پ( در ساختار گروه عاملی آلدهیدی، یک اتم اکسیژن توسط یک پیوند دوگانه به یک اتم کربن متصل شده است. این اتم کربن نیز از یک سو به

ها  هایی هستند که در آنین از جمله خوراکی ی هیدروکربنی یا یک اتم هیدروژن( متصل شده است. بادام و دارچ)یک زنجیره 𝑅و از سوی دیگر به یک گروه 

 دهد: ترکیبات آلدهیدی وجود دارد. جدول زیر، این ترکیبات آلی را نشان می

 
 شوند.  ضلعی بنزنی دارند، جزو ترکیبات آروماتیک محسوب میی شش چون این دو ترکیب آلی در ساختار خود یک حلقه 

2𝑂3(𝑔)در واکنش  ت(   → 2𝑂2(𝑔) + 2𝑂(𝑔)پیوندهای اشتراکی موجود در مولکول اوزون شکسته شده و این مولکول به یک اتم اکسیژن و یک    ، یکی از

شود. این در حالی است که واکنش تولید اکسیژن از گاز اوزون، یک  مولکول اکسیژن تبدیل شده است. چنین فرایندی گرماگیر بوده و در آن انرژی آزاد نمی 

 فرایند گرماده است. 

 
 است؟ نادرستطالب زیر یک از مکدام 

 .است پروپن  گاز سوختن یک نمونه از  آنتالپی از  ترمنفی آن،  سوختن آنتالپی و  بوده ها آلکان خانواده از عضوی ( اتان،1
 . شودمی استفاده سرطان  از پیشگیری  و هاالتهاب بافت  از جلوگیری   گرسنگی، از   جلوگیری برای های مختلف ادویه ( از 2
 . شودنمی  برقرار هیدروژنی  پیوند هامولکول بین  ها آن از  نمونه خالص یک  در که هستند آلی هایترکیب از  گروهی ( اترها، 3
 .شودیافت می  سنگ زغال  معادن در و بوده  رنگبی آب،  زیر هوازی بی  هایباکتری توسط  گیاهان تجزیه از حاصل  ( ترکیب4

 (2011 ـ مفهومی و حفظی ـ متوسط)       1 گزینهپاسخ:   

در واقع    .تر( استبیشتر)مثبت  (𝐶3𝐻6پروپن)   گاز  سوختن  آنتالپی  آن نسبت به مقدار  سوختن  آنتالپی  مقدار  و  است  هاآلکان   خانواده  از  عضو  یک  (،𝐶2𝐻6اتان) 

ها کمتر از انرژی حاصل از سوختن  های پروپن دارند، انرژی حاصل از سوختن هر مول از آن های کمتری نسبت به مولکول های اتان تعداد کربن چون مولکول 

 هر مول پروپن است. 
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 ها:بررسی سایر گزینه 

  به  که خوشایندی  مزه  و بو رنگ، برها افزون ادویه  .است  آنها به ایویژه  هایادویه  افزودن  دلیل به اغلب جهان،  هرجای در غذاهای بومی بخشلذت مزه  و ( بو2

  و   از سرطان  پیشگیری  التهاب،  از  جلوگیری  ساز بدن،  و  سوخت  افزایش  گرسنگی،  از  جلوگیری  برای  هادارند. امروزه از ادویه   نیز  دارویی  مصرف  دهند،می   غذاها

 . شودده میاستفا  سرطان  رفع  یا  بهبود  گاهی

  هیدروژن هایاتم  بر  افزون خود ساختار  در  های آلیاین تركیب  است.  آنها در  موجود های آلی  تركیب   به وابسته عمده طور  به هاادویه  یتوجه داریم که خواص ویژه 
  غذاهای   بخش  لذت  مزه  و  بو .است   آلی  مواد  این  ساختار   در   تفاوت  دلیل  به  هاادویه   خواص  تفاوت در .  دارند  نیز   گوگرد  و  نیتروژن  گاهی  اكسیژن،  های  كربن، اتم  و

 . است  آنها به ایویژه  هایادویه  افزودن دلیل به اغلب  جهان، هرجای در  بومی

ی این مواد  سازنده های  های اکسیژن، نیتروژن و یا فلوئور متصل شده باشد وجود ندارد، مولکول چون در ساختار اترها هیچ اتم هیدروژنی که به یکی از اتم( 3

 توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی با خود را ندارند. 

آلکان متان، ساده (  4 از تجزیه گیاهان به وسیله ها است و بخش عمده گاز طبیعی را تشکیل میترین هیدروکربن و نخستین عضو خانواده  این گاز  دهد. 

رنگ بوده و در معادن زغال سنگ تجمع  خاطر، به گاز مرداب مشهور است. متان یک گاز بیشود و به همین  هوازی نیز در زیر آب تولید می های بیباکتری 

ها، متان دارای باالترین درصد جرمی هیدروژن، کمترین درصد جرمی  شود. توجه داریم که بین همه هیدروکربن یابد. تجمع متان در معادن، باعث انفجار میمی

 . کربن و باالترین مقدار ارزش سوختی است

 
𝑪𝒖(𝑶𝑯)۲(𝒔)اگر گرمای مورد نیاز برای واکنش    ⟶ 𝑪𝒖𝑶(𝒔) + 𝑯۲𝑶(𝒈) , ∆𝑯 = +۶4𝒌𝑱  سوختن گاز هیدروژن به دست   با استفاده از واکنش

 شود؟ ها تولید میدر این واکنش 𝑯۲𝑶( اکسید، مجموعا چند گرم 𝑰𝑰گرم مس)  ۱۲۸بیاید، به ازای تولید 

(𝑪𝒖 = 𝑶 و ۶4 = 𝑯 و ۱۶ = ۱ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱  ) ۲𝑯۲(𝒈) + 𝑶۲(𝒈) ⟶ ۲𝑯۲𝑶(𝒍)  , ∆𝑯 = −۲۸۸𝒌𝑱 

1 )8/12 2 )2/35 3 )2/83 4 )6/41 

 (2011 ـ مساله ـ متوسط)       4 گزینهپاسخ:   

 شود: ( اکسید مطابق واکنش زیر تولید می𝐼𝐼مس) 
𝐶𝑢(𝑂𝐻)2(𝑠) + 64 𝑘𝐽 ⟶ 𝐶𝑢𝑂(𝑠) + 𝐻2𝑂(𝑔) 

 کنیم: شده در این واکنش را حساب می مصرف ابتدا جرم بخار آب تولیدشده و مقدار گرمای  

? 𝑔 𝐻2𝑂 = 128 𝑔 𝐶𝑢𝑂 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑢𝑂
80 𝑔 𝐶𝑢𝑂

×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑢𝑂
×

18 𝑔 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂
= 28/8 𝑔 

? 𝑘𝐽  گرما = 128 𝑔 𝐶𝑢𝑂 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑢𝑂
80 𝑔 𝐶𝑢𝑂

×
64 𝑘𝐽  گرما

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑢𝑂
= 102/4 𝑘𝐽 

2𝐻2(𝑔)در نهایت جرم آب تولیدشده در واکنش   + 𝑂2(𝑔) ⟶ 2𝐻2𝑂(𝑙) + 288 𝑘𝐽  کنیم:را بر اساس گرمای تولیدشده محاسبه می 

? 𝑔 𝐻2𝑂 =  102/4 𝑘𝐽  گرما ×
2 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

 288 𝑘𝐽  گرما
×

18 𝑔 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂
= 12/8 𝑔 

 کنیم. واکنش را محاسبه میدر قدم آخر، مجموع جرم آب تولید شده در این دو  

+جرم  آب تولید  شده  در واکنش  اول  جرم  آب تولید  شده  در واکنش  دوم  = 28/8+ 12/8 = 41/6 𝑔 

 
ی  ایجادکنندهلی  متیل اتر در مقایسه با اتانول دمای جوش .............. داشته و گروه عاملی موجود در مولکول آن، مشابه گروه عاملی موجود در ترکیب آدی 

 شود. تر شکسته میطعم و بوی ............... است و از میان پیوندهای موجود در ساختار این ماده، پیوند ............... سخت 

𝐶( بیشتری ، گشنیز ،  1 − 𝐻 2  ، کمتری ، رازیانه )𝐶 − 𝐻  
𝐶( بیشتری ، گشنیز ،  3 − 𝑂 4  ، کمتری ، رازیانه )𝐶 − 𝑂 

 (2011 ـ  مفهومی و حفظی ـ  آسان)      2 گزینهپاسخ:   

اهد داشت. تصویر  متیل اتر نسبت به اتانول ایزومر است اما چون این ماده توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی ندارد، در مقایسه با اتانول دمای جوش کمتری خو دی 

 دهد: یی پتانسیل الکترواستاتیکی این ماده را نشان ممتیل اتر و نقشهزیر، ساختار دی 

 
در ساختار مولکولی این ماده گروه عاملی اتری وجود دارد. رازیانه از جمله گیاهانی است که طعم و بوی آن به طور عمده از یک  

 شود:  ترکیب اتری با ساختار مقابل ناشی می
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ی بنزنی پیوند اشتراکی وجود دارد. با توجه به وجود یک حلقه   27بوده و در ساختار هر مولکول آن مجموعا    𝐶10𝐻12𝑂فرمول شیمیایی این ترکیب به صورت 

 شود. ی مورد نظر جزو ترکیبات آروماتیک محسوب میدر ساختار این ترکیب، ماده 

 شود:  مقابل ناشی می  گشنیز نیز از جمله گیاهانی است که طعم و بوی آن به طور عمده از یک ترکیب الکلی با ساختار

 پیوند اشتراکی وجود دارد.   30بوده و در ساختار آن مجموعا    𝐶10𝐻18𝑂فرمول شیمیایی این ترکیب به صورت  

د  ها دخیل در تشکیل یک پیوند کوواالنسی با قدرت بیشتری یکدیگر را جذب کنند، انرژی مورد نیاز برای جدا کردن آن دو اتم)آنتالپی پیون هرچقدر که اتم

 میان آن دو اتم( بیشتر خواهد بود. عوامل زیر، بر مقدار آنتالپی پیوندهای اشتراکی موثر هستند: 

های دخیل  ی پیوند اشتراکی بین دو اتم بیشتر باشد، آنتالپی پیوند بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر، به شرط ثابت بودن اتمی پیوند : هرچه مرتبهمرتبه ✓

𝑁گانه بیشتر از پیوند دوگانه و آنتالپی پیوند دوگانه نیز بیشتر از پیوند یگانه خواهد بود. به عنوان مثال، آنتالپی پیوند  وند سه در پیوند، آنتالپی پی ≡ 𝑁   بیشتر

𝑁از پیوند   = 𝑁    و آنتالپی پیوند𝑁 = 𝑁    نیز بیشتر از پیوند𝑁 −𝑁   .است 

ها با قدرت بیشتری یکدیگر  های دخیل در تشکیل پیوندهای کوواالنسی کوچکتر باشد، آن اتمهای دخیل در تشکیل پیوند : هرچقدر که شعاع اتمشعاع اتم  ✓

 شود. را جذب کرده و آنتالپی آن پیوند بیشتر می

𝐶متیل اتر، دو نوع پیوند اشتراکی  در ساختار مولکول دی  − 𝐻    و𝐶 − 𝑂  ر است،  توجود دارند. چون شعاع اتم هیدروژن در مقایسه با اتم اکسیژن کوچک

𝐶توان گفت انرژی مورد نیاز برای شکستن پیوند  می − 𝐻    بیشتر از انرژی مورد نیاز برای شکستن پیوند𝐶 − 𝑂   .است 

 
 یک از مطالب زیر درست است؟کدام 

 . خواهد شد تولید گازی فراورده مول 5 استاندارد، شرایط  در  پروپین گاز  مول هر سوزاندن کامل  ( با1
𝐶2𝐻4(𝑔)واکنش   𝐻∆توان  به کمک آنتالپی پیوند، می( 2 + 𝐻2𝑂(𝑙) → 𝐶2𝐻5𝑂𝐻(𝑙) .را محاسبه کرد 

 .کنیم استفاده ((  پیوند  آنتالپی میانگین))  عبارت از باید متانول، ساختار  در موجود  پیوندهای  همه توصیف ( برای3
 واکنش انحالل مواد استفاده کرد.  𝐻∆ز متان و یا  واکنش سوختن گا 𝐻∆توان برای تعیین  ( از گرماسنج لیوانی، می4

 (2011 ـ مفهومی ـ متوسط)       3 گزینهپاسخ:   

های  ، یک اتم مرکزی به چند اتم کناری یکسان با پیوندهای اشتراکی متصل شده است. بر اساس یافته𝑁𝐻3و    𝐶𝐻4  ،𝐻2𝑂ها مثل  در برخی از انواع مولکول 

ها به  ها یکسان نیست و به همین خاطر، برای بیان انرژی پیوندهای اشتراکی موجود در آنپیوندهای اشتراکی موجود در این مولکول ی  تجربی، آنتالپی همه

𝑂(، پیوندهای  𝐶𝐻3𝑂𝐻تر از عبارت ))آنتالپی پیوند(( است. در ساختار مولکول متانول) کاربردن عبارت ))میانگین آنتالپی پیوند(( مناسب  − 𝐻  ،𝐶 − 𝐻    و

𝐶 − 𝑂   ی این پیوندها باید از عبارت  توان مشاهده کرد، پس برای توصیف همهاتر میمتیلهای آب، متان و دی وجود دارند. این پیوندها را به ترتیب در مولکول

 ))میانگین آنتالپی پیوند(( استفاده کنیم.

 ها:بررسی سایر گزینه 

 اتمسفر( به صورت زیر است:   1ی سانتی گراد و فشار  رد)دمای صفر درجه ی واکنش سوختن پروپین در شرایط استاندا( معادله 1

𝐶3𝐻4(𝑔) + 𝑂2(𝑔) → 2𝐻2𝑂(𝑙) + 3𝐶𝑂2(𝑔) 
ی گازی  مول فراورده   3شود، پس در چنین شرایطی بر اثر سوختن هر مول پروپین،  تولید می   )آب(به حالت مایع  𝐻2𝑂توجه داریم که در شرایط استاندارد،  

 آید. بدست می 

ی آنتالپی پیوند  ها، استفاده از آنتالپی پیوندهای دخیل در آن واکنش شیمیایی است. جهت محاسبه واکنش   H∆ی های کاربردی برای محاسبهاز راه   ( یکی2

 H∆ی های آن واکنش باید به حالت گاز باشند. بر این اساس، از مفهوم آنتالپی پیوند فقط برای محاسبهها و فراورده دهنده در یک واکنش شیمیایی، واکنش 

گاز باشند. چون در واکنش مورد نظر دو ماده به حالت مایع وجود دارد، از   حالت  به  کنندهشرکت  ی موادها همهستفاده کرد که در آنتوان اهایی میواکنش 

 ی واکنش انجام شده به صورت زیر است: استفاده کرد. معادله   H∆ی  توان برای محاسبه مفهوم آنتالپی پیوند نمی 

 
ی  ها است. در نقطه ها بیشتر از مجموع آنتالپی پیوندها در فراورده دهنده گرماگیر، مجموع آنتالپی پیوندهای واکنش   های شیمیاییبه طور کلی، در واکنش 

 ها است. دهندهها بیشتر از مجموع آنتالپی پیوندها در واکنش های گرماده مجموع آنتالپی پیوندها در فراورده مقابل، در واکنش 
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استایرنی که از نوعی پلیمر مصنوعی ساخته از دو عدد لیوان یکبار مصرف پلی ( برای ساختن گرماسنج لیوانی،  4

هایی که در حالت  واکنش انحالل و واکنش   𝐻∆ی  شود. از این گرماسنج، فقط برای محاسبه شده است، استفاده می 

 شود. شوند، استفاده می محلول انجام می 

دهنده را در  ها یا مواد واکنش ار مشخصی از محلول برای تعیین گرمای یک واکنش به کمک این گرماسنج، مقد

گیری  مجاورت با یکدیگر قرار داده و پس از تکمیل شدن واکنش، دمای نهایی محلول موجود در گرماسنج را اندازه 

𝑄ی ( و با استفاده از رابطه θ∆ی بعد، با توجه به تغییر دمای محتویات گرماسنج) کنیم. در مرحله می = 𝑚𝑐∆𝜃  ،

 آوریم.گرمای مبادله شده در واکنش مورد نظر را بدست می   مقدار

 
 ۱/۰های قطبی و ناقطبی تولید شده بر اثر سوختن کامل شود. اگر جرم فراوردهکیلوژول گرما آزاد می ۵۲3۸بر اثر سوختن هر مول از نوعی هیدروکربن،  

 شود؟ ارزش سوختی هیدروکربن مورد نظر برابر با چند کیلوژول بر گرم میگرم باشد،  ۲/3۵و  ۱۰/ ۸مول از این ماده، به ترتیب برابر با 

 (𝑶 = 𝑪 و ۱۶ = 𝑯 و ۱۲ = ۱ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱ ) 

1  )8/51 2  )5/54 3  )8/46 4  )5/48 

 ( 2011 ـ مساله ـ سخت )       4 گزینهپاسخ:   

هایی از عناصر کربن و هیدروژن وجود خواهند داشت. معادله سوختن نوعی هیدروکربن با  ماده مورد نظر نوعی هیدروکربن بوده و در ساختار آن، فقط اتم

 ، به صورت زیر است: 𝐶𝑥𝐻𝑦فرمول مولکولی  

𝐶𝑥𝐻𝑦 + (𝑥 +
𝑦

4
)𝑂2 → 𝑥𝐶𝑂2 +

𝑦

2
𝐻2𝑂 

اکسید  های آب و کربن دی های هیدروژن و کربن موجود در ساختار مولکول هیدروکربن مورد نظر، وارد مولکول اتمبا توجه به معادله واکنش نوشته شده، همه  

 کنیم: مول از هیدروکربن مورد نظر را محاسبه می   1/0های حاصل از سوختن  اند. بر این اساس، جرم هیدروژن و کربن موجود در فراورده شده 

? 𝑔 𝐻 = 0/6 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂 ×
2 𝑚𝑜𝑙 𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂
×

1 𝑔 𝐻
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻

= 1/2 𝑔 

? 𝑔 𝐶 = 35/2 𝑔 𝐶𝑂2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

44 𝑔 𝐶𝑂2
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

×
12 𝑔 𝐶

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶
= 9/6 

مول از این    1/0پس جرم  گرم کربن وجود داشته است،    6/9گرم هیدروژن و    2/1مول از هیدروکربن مورد نظر،    1/0با توجه به محاسبات باال، در ساختار  

شود. ارزش سوختی یک ماده، معادل با مقدار گرمایی است که بر اثر  گرم می  108گرم بوده و جرم هر مول از آن برابر با    8/10ترکیب هیدروکربنی برابر با  

 آید. بر این اساس، داریم:گرم از آن ماده بدست می  1سوختن  

ارزش  سوختی  =
مقدار انرژی آزاد شده 

جرم ماد ه سوختنی مصرف شده 
=
|آنتالپی  سوختن |

جرم  مولی
=

5238
108

= 48/5 𝑘𝐽. 𝑔−1 

 کیلوژول بر مول است.   5/48با توجه به محاسبات باال، ارزش سوختی ماده مورد نظر برابر با  

 
 های مقابل:  با توجه به واکنش 

 ۱) 𝑵𝑶(𝒈) + 𝑵𝑶۲(𝒈) ⟶ 𝑵۲𝑶3(𝒈)  ,                     ∆𝑯 = −4۰ 𝒌𝑱  
۲) 𝑵𝑶(𝒈) + 𝑵𝑶۲(𝒈) + 𝑶۲(𝒈) ⟶ 𝑵۲𝑶۵(𝒈)  ,   ∆𝑯 = −۱۰۷ 𝒌𝑱
3) ۲𝑵𝑶۲(𝒈) ⟶ 𝑵۲𝑶4(𝒈)  ,                                     ∆𝑯 = −۵۷ 𝒌𝑱
4) ۲𝑵𝑶(𝒈) + 𝑶۲(𝒈) ⟶ ۲𝑵𝑶۲(𝒈)  ,                     ∆𝑯 = −۱۱4 𝒌𝑱

۲𝑵۲𝑶4(𝒈)در واکنش   𝑵۲𝑶۵گرم   9با مقدار انرژی که به ازای تولید  ⟶ 𝑵۲𝑶۵(𝒈) + 𝑵۲𝑶3(𝒈)  شود، دمای چند کیلوگرم فلز آلومینیم مصرف می

𝑶گراد است.  ژول بر گرم بر درجه سانتی 9/۰افزایش داد؟)گرمای ویژه آلومینیم برابر با  ℃۰/۵توان به اندازه  را می = 𝑵 و ۱۶ = ۱4 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) 

1 )15 2 )12 3 )5/7 4 )6 

 (2011 ـ مساله ـ متوسط)         1 گزینهپاسخ:   

 معادله واکنش اصلی به صورت زیر است:
2𝑁2𝑂4(𝑔) ⟶ 𝑁2𝑂5(𝑔) + 𝑁2𝑂3(𝑔) 

 های داده شده به صورت زیر هستند:توانیم آنتالپی این واکنش را به دست آوریم. واکنشبا استفاده از قانون هس می
1)𝑁𝑂(𝑔)+𝑁𝑂2(𝑔)⟶𝑁2𝑂3(𝑔),                     ∆𝐻 = −40 𝑘𝐽 
2)𝑁𝑂(𝑔)+𝑁𝑂2(𝑔)+𝑂2(𝑔)⟶𝑁2𝑂5(𝑔),    ∆𝐻 = −107 𝑘𝐽 
3)2𝑁𝑂2(𝑔)⟶𝑁2𝑂4(𝑔),                                     ∆𝐻 = −57 𝑘𝐽
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4)2𝑁𝑂(𝑔)+𝑂2(𝑔)⟶ 2𝑁𝑂2(𝑔),                     ∆𝐻 = −114 𝑘𝐽 
در واکنش دوم غیر تکراری    𝑁2𝑂5(𝑔)در واکنش سوم و    𝑁2𝑂4(𝑔)در واکنش اول،    𝑁2𝑂3(𝑔)های اول تا چهارم،  کننده در واکنش در میان مواد شرکت 

 دهیم:هستند، پس ضریب و جهت این مواد را در این سه واکنش مطابق واکنش اصلی قرار می

1) 𝑁𝑂(𝑔)+𝑁𝑂2(𝑔)⟶𝑁2𝑂3(𝑔),   ∆𝐻 = −40 𝑘𝐽 ( بدون تغییر) 

3) 2𝑁𝑂2(𝑔)⟶𝑁2𝑂4(𝑔),   ∆𝐻 = −57 𝑘𝐽
    ×(−2)    
⇒      2𝑁2𝑂4(𝑔)⟶ 4𝑁𝑂2(𝑔),   ∆𝐻 = +114 𝑘𝐽 

2) 𝑁𝑂(𝑔) + 𝑁𝑂2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) ⟶ 𝑁2𝑂5(𝑔),   ∆𝐻 = −107 𝑘𝐽 ( بدون تغییر)

گردیم که در واکنش اصلی نبوده و تنها در یک واکنش دیگر دیده شود. ضریب این ماده را  ای می کننده در واکنش چهارم، به دنبال ماده در میان مواد شرکت 

کننده  یند. در میان مواد شرکتدهیم، تا با یکدیگر حذف شوند و در واکنش کلی نیادهیم، اما جهت آن را عکس قرار میدر این واکنش برابر واکنش دیگر قرار می

دهیم، اما  را در واکنش چهارم برابر واکنش دوم قرار می  𝑂2(𝑔)شود. پس ضریب  در واکنش اصلی نیست و در واکنش دوم دیده می  𝑂2(𝑔)در واکنش چهارم،  

 دهیم. )نیاز به تغییر معادله دوم نیست( جهت آن را به صورت عکس قرار می 

4)2𝑁𝑂(𝑔)+𝑂2(𝑔)⟶ 2𝑁𝑂2(𝑔),   ∆𝐻 = −114 𝑘𝐽
×(−1)
⇒   2𝑁𝑂2(𝑔)⟶ 2𝑁𝑂(𝑔)+𝑂2(𝑔),   ∆𝐻 = +114 𝑘𝐽

 پس، آنتالپی واکنش اصلی برابر است با: 
∆𝐻 = (−40)+ (+114)+ (−107)+ (+114) = +81 𝑘𝐽 

 کنیم. را محاسبه می   𝑁2𝑂5گرم    9در قدم بعد، مقدار انرژی مبادله شده به ازای تولید  

? 𝑘𝐽  انرژی = 9 𝑔 𝑁2𝑂5 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁2𝑂5

108 𝑔 𝑁2𝑂5
×

81 𝑘𝐽  انرژی

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁2𝑂5
= 6/75 𝑘𝐽      ~6750𝐽 

 کیلوژول انرژی مصرف شده است. بر این اساس، داریم:  75/6با توجه به محاسبات باال، طی این فرایند  
𝑄 = 𝑚𝑐∆𝜃

             
⇒   6750 𝐽 = 𝑚 × 0/9 × 0/5

               
⇒    𝑚 = 15000 𝑔      ~15𝑘𝑔 

 
 است؟ نادرستب زیر یک از مطالکدام 

 .کنندمی تامین نیز  را ها آن نیاز  مورد انرژی  ها،یاخته ساز   و سوخت برای  اولیه مواد تأمین  بر  افزون ها، ( چربی1
 .آورد حساب به  درپیپی و گرماده واکنش دو از  ای مجموعه توان می را  مونوکسید  کربن گاز سوختن ( واکنش 2
 . در ساختار خود دارد هیدروکسیل عاملی گروه گلیکول،اتیلن همانند و  بوده  سیرنشده  یک ترکیب  ( کلسترول3
 . است  منفی یک عدد  پیوند، آنتالپی برخالف آن،  مقدار و شده  تعیین ماده  از مول هر  برای سوختن،  ( آنتالپی4

 (2011 ـ مفهومی و حفظی ـ متوسط)       2 گزینهپاسخ:   

آورد که در مرحله اول آن کربن مونوکسید و در مرحله دوم آن کربن    حساب  به  درپیپی   واکنش  دو  از  ایمجموعه   توانمی   را  کربن)گرافیت(  سوختن  واکنش

 شود؛ اما واکنش سوختن گاز کربن مونوکسید یک واکنش یکپارچه است. اکسید تولید می دی 

 ها:بررسی سایر گزینه 

  مواد،   این  میان  از.  کندمی  دریافت  را  معدنی  مواد   و  هاویتامین  آب،  ها،پروتئین   ها،چربی  ها،کربوهیدرات   ازجمله  گوناگونی  مواد  غذا،  از  استفاده  با  ما  ( بدن1

  افزایش   . روندمی  شمار  به   نیز  آنها  (Qانرژی)   تأمین  برای  منابعی  ها،یاخته  وساز  سوخت  برای  اولیه  مواد  تأمین   بر  افزون  هاپروتئین   و  هاچربی  ها،کربوهیدرات 

 . شد  خواهد  هابیماری   دیگر  و  وزن  افزایش  غذایی سبب  های  وعده  در  هاها از جمله چربی ها و مولکول یون  برخی از  نامتناسب

 کند: ی زیر اکسایش پیدا می است. این ماده بر اساس معادله  𝐶57𝐻110𝑂6فرمول شیمیایی چربی ذخیره شده در کوهان شتر به صورت  
2𝐶57𝐻110𝑂6(𝑠) + 163𝑂2(𝑔) → 114𝐶𝑂2(𝑔) + 110𝐻2𝑂(𝑙)      .     ∆𝐻 = −75520 𝑘𝐽 ∙ 𝑚𝑜𝑙−1  

 کند. های مختلف، آب مورد نیاز این جانور را نیز تولید می اکسایش این ماده در بدن شتر، عالوه بر تامین انرژی برای انجام فعالیت 

 جدول زیر است: ها مطابق با  ها و پروتئینچربی  ها،ارزش سوختی کربوهیدرات 
 ها چربی  هاپروتئین هاکربوهیدرات  ی غذایی ماده 

.𝑘𝐽ارزش سوختی )  𝑔−1) 17 17 38 

 ها است.ها با هم برابر بوده و مقدار آن کمتر از ارزش سوختی چربی ها و پروتئین های موجود در این جدول، ارزش سوختی کربوهیدرات باتوجه به داده 

 دهد:های کلسترول را نشان می مولکول ( تصویر زیر، ساختار  3
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  و   شده  هارگ  گرفتگی  به  منجر  فرایند،  این.  کندمی   رسوب  هارگ  یه دیوار  در  آن  اضافی  مقدار  که  است  جانوری  غذاهای  در  موجود  آلی  مواد  از  یکی  کلسترول،

ها قرار دارد. این ترکیب آلی پیوند اشتراکی بین اتم  78بوده و در ساختار آن    𝐶27𝐻46𝑂فرمول شیمیایی کلسترول به صورت    .دارد  دنبال  به  را  قلبی   سکته

گیرد. با توجه به گروه عاملی هیدروکسیل  های آلی سیرنشده قرار میی ترکیبی کربنی و یک پیوند دوگانه در ساختار خود است؛ پس در دستهحلقه  4دارای  

 شود. جود در کلسترول، این ترکیب یک الکل سیرنشده محسوب میمو 

  آنتالپی  برخالف ،آنتالپی سوختن مواد مقدار توان گفتشود. چون سوختن هر ماده گرماده است، پس میمی تعیین ماده از مول هر برای سوختن، آنتالپی( 4

 . است  منفی  عدد  یک  پیوند،
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آمده از ذرات جامد یافت شده در کنار آتشفشان دماوند در جدول زیر آمده است. چند ردیف از این جدول به درستی نامگذاری شده اطالعات به دست    -226
 است؟

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

 

  (1106متوسط ـ خط به خط ـ )             2گزینه   : پاسخ 

 . است  شده  نامگذاری  اشتباه  چهارم  و  اول  ردیف  زیر  جدول  به  توجه  با

 . است  الپیلی  دهندهنشان  آخر  ردیف  و  خاکستر  دهندهنشان  اول  ردیف
 

 اندازه ذرات )میلی متر(  نام ذرات 
 2کوچک تر از  خاکستر
 32تا  2بین  الپیلی 

 32بزرگ تر از  قطعه سنگ و بمب )دوکی شکل( 

 
 ؟ نیستمورد موجی از زمین لرزه که »امتداد انتشار آن بر حرکت ذرات عمود است«، صحیح در کدام عبارت   -227

 سیاالت عبور نکند.  از  تواند فقطمی (1
 تواند در کانون زمین لرزه تولید شده باشد.می (2
 تیرهای برق به یکدیگر شود.تواند باعث برخورد می (3
 رسد. نگار می تواند سومین موجی باشد که به دستگاه لرزه می (4

    (1106 متوسط ـ مفهومی ـ)            3گزینه   : پاسخ 

 L  موج  دیگری  و  S  موج  یکی:  است  عمود  ذرات  حرکت  بر  آن  انتشار  امتداد  موج  دو  در

  کانون   در  امواج  این.(  کندنمی  عبور  سیاالت  از)  .کندمی  عبور  جامد  هایمحیط  از  فقط  موج،  این.  شوندمی  ثبت  نگارهالرزه  توسط  اولیه،  امواج  از  بعد:  S  موج

 .کنندمی   پیدا  ارتفاع  اختالف  و  شوندمی  پایین  و  باال  هم،  به  نسبت  برق  تیرهای  موج   این  اثر  در.  گردندمی  منتشر  زمین  داخل  در  و  شوندمی  ایجاد  لرزهزمین

  سطح  و  هاالیه  مشترک  فصل  با  درونی  امواج  برخورد  از  بلکه  شوند؛نمی  تولید  کانون  در  امواج  این.  شوند می  ثبت  نگارهالرزه  توسط  که  موجی  سومین:  L  موج

 . شوندمی  خارج  هم  امتداد  از  و  شده  جلو   و  عقب  هم  به  نسبت  برق  تیرهای  موج  این  اثر  در.  شوندمی  ایجاد  زمین

 
 دهد، کدام گزینه در رابطه با آن درست بیان شده است؟های دارای شکستگی را نشان میبخشی از الیهشکل زیر  -228

 ( فقط دو بار به طور متوالی گسل عادی رخ داده است.1
 ( فقط دو بار به طور متوالی گسل معکوس رخ داده است.2
 ( قطعا گسل معکوس قبل از گسل عادی رخ داده است.3
 معکوس بعد از گسل عادی رخ داده است.( قطعا گسل 4
 
 
 
 

 (1106 سخت ـ خط به خط ـ)          3گزینه   : پاسخ 

  توجه با زیرا نیست؛ درز ولی رسد،می نظر به متقارن و مکمل و جابجایی بدون شکل وسط در موجود شکست خط هرچند که است این سؤال نکتۀ مهمترین

 !درز  نه  است  گسل  یک  این  که  شودمی  معلوم  شکست،  خط  اطراف  هایر سنگتکوچک  اندازة  به

 

 اندازه ذرات  نام ذرات 

 میلی متر  1/ 5 الپیلی

 سانتی متر  3/ 5 قطعه سنگ

 میلی متر )دوکی شکل(  40 بمب

 میلی متر  30 خاکستر
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 :داریم  شود،  بزرگ  اگر  که  است،  شکل  میانی  قسمت  فقط  ماست،  نظر  مد  باال  شکل  آخرین  از  آنچه  و

 
 باشد. می  سؤال  صورت  شکل  معادل  دقیقاً  که

 
در سطح زمین و در فاصلۀ    Bو    Aکیلومتری مرکز سطحی زمین لرزه به وقوع پیوسته است. دو نقطۀ    6/6ریشتر در عمق    2/5ای به بزرگی  زمین لرزه  -229

 کنند تا به نقطۀ متر باشد، آنگاه مسافتی که امواج این زمین لرزه طی می  8800از مرکز سطحی زمین لرزه    Bمتری هم قرار دارند. اگر فاصلۀ نقطۀ  4280
A  برسند چند برابر مسافت طی شده تا نقطۀB  خواهد بود؟ 

1 )
8
11

 2 )
4
13

 3 )
9
11

 4 )
5
13

 

   (1106 سخت ـ مساله ـ)    1گزینه   : پاسخ 

 با توجه به شکل فرضی زیر داریم:

 Km8/8 MB=        / Km52/4 MB= 

 
 

                                                Km   8 ≅  x  ⇒      √(6.6)2  +  (4.52)2     =  x    ⇒     2(52/4  )+  2(6/6   )=  2x        

                                                   Km   11 =  y   ⇒      √(6.6)2  +  (8.8)2    =  y    ⇒     2 (8/8  )+  2(6/6  )=  2y 

 بنابراین: 

                                                                                                                                                     
8

11
   = 

𝑥

𝑦
 

 
 یک تاقدیس فرسایش یافته است؟توان ثابت کرد شکل زیر ، میBو  Aهای ها در الیهبه ترتیب با کشف کدام فسیل   -230

 نخستین خزنده    -( نخستین پستاندار1
 نخستین ماهی    - ( نخستین دوزیست2
 نخستین دایناسور  -( نخستین پرنده 3
 نخستین خزنده  - ( نخستین دوزیست4

 
 

 (1106 متوسط ـ ترکیبی ـ)       4گزینه   : پاسخ 

  ترقدیمی  هایالیه  که  شوند  خم  طوری  سنگی  هایالیه  که  صورتی  در.  شوندمی  دیده  ناودیس  و  تاقدیس  شیب،  تک  هایشکل  به  کره  سنگ  هایخوردگی  چین

  است،   ترقدیمی  B  الیه  به  نسبت  ،A  الیه  تاقدیس،  تعریف  به  توجه  با  نتیجه،  در.  شودمی   تشکیل  تاقدیس  گیرند،  قرار  حاشیه  در  جدیدتر  هایالیه  و  مرکز  در



 

158 

شناسی زمین 14| مرحله  های تجربیکنکوری|   الکترونیکی ماز آزمون    

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

 
 

 نخستین   شدن   پدیدار  از  زودتر  که  باشدمی  دونین  دوره  در  دوزیست  نخستین  شدن  پدیدار.  است   افتاده  اتفاق  زودتر  A  الیه  به  شده  داده  نسبت  رویداد  پس

 . است  افتاده  اتفاق  است،  کربنیفر  دوره  به  مربوط  که  خزنده

 
 برای موارد »الف« و »ج« است؟ نادرستیکدام گزینه به ترتیب پاسخ صحیحی برای موارد »ب« و »د« و پاسخ   -231

 ریشتر است؟ 3ای با بزرگیریشتر چند برابر زلزله 7ای با بزرگی الف( دامنۀ امواج در زلزله

 قرار دارند؟ های منطقه در کدام فاز دگرشکلی ب( هنگام عبور امواج در زمین لرزه، سنگ

 ج( تراکم زمین لرزه در کدام ناحیه از ایران نسبت به دیگر نواحی بیشتر است؟

 ی کدام متخصصین است؟ د( شناسایی ذخایر و معادن زیرزمینی وظیفه

 شناسان ساختمانی برابر ـ االستیک ـ شمال غرب ـ زمین 00001/0( 1
 نی شناسان ساختما برابر ـ االستیک ـ غرب ـ زمین 10000( 2
 دانان برابر ـ کشسان ـ شمال غرب ـ ژئوفیزیک 00001/0( 3
 دانان برابر ـ خمیرسان ـ مرکز ـ ژئوفیزیک 10000( 4

 (1106 متوسط ـ خط به خط ـ)       3گزینه   : پاسخ 

 :  از  عبارتند  هاگزینه  صحیح  پاسخ

 : بنابراین.  شودمی  برابر  10  امواج  دامنه  بزرگی،  واحد  یک  هر  ازای  به(  الف
ریشتر  7 ریشتر  6  ریشتر  5  ریشتر  4  ریشتر  3   

10000 a 1000 a 100 a 10 a a 
 سانب( االستیک یا کش

 با توجه به شکل مقابل   /ج( غرب و جنوب غرب

 د( ژئوفیزیکدانان
 

 

 

و امواجی را که جهت انتشار و ارتعاش آنها عمود    bو    aای، اگر امواجی که جهت انتشار و ارتعاش آنها به موازات سطح زمین است را  با توجه به امواج لرزه -232
شوند، آنگاه عبارت بیان شده در کدام  امواجی هستند که در داخل زمین منتشر می  dو    bدر نظر بگیریم؛ و بدانیم که امواج    dو    cبر یکدیگر است را  

 اند؟ وارد صحیحم
 تواند از سیاالت عبور کند.موجی است که می dالف( موج 

 جهت ارتعاش ذرات همواره در جهت انتشار موج است.  bب( در موج 

 قطعا یکسان است.  cبا موج  aتوان گفت موج ج( می

 شود.جایی قائم نیز مشاهده میضمن موازی بودن جهت ارتعاش و انتشار با سطح زمین، جابه aد ( در موج 

 ( فقط د  4 ( فقط ج 3 ( الف و د2 ( ب و ج 1

 (1106 ـمفهومی  ـ متوسط)       3گزینه   : پاسخ 

  انتشار   جهت  که  امواجی  .هستند  P  و  L   است  زمین  سطح  موازات  به  ذرات  ارتعاش  و   آنها  انتشار  جهت  که  امواجی  :درسی  کتاب  94  صفحه  هایشکل  به  باتوجه

 .هستند  S  و  L  همان  d  و  c  و  ؛  P  و  L  همان  b  و  a  پس  .هستند  S  وL ،  است  آن  ذرات  ارتعاش  جهت  بر  عمود  آنها

  داخل  در   شده   منتشر  امواج  d  و   b  گفته   که   کنیممی  استفاده  سوال  دیگر  دادة  از  هستند،  هاییموج  چه  دقیقا   کدام  هر  a , b , c , d  بدانیم  اینکه  برای  حاال

 :داریم  پس،    S  و P  یعنی  هستند(  درونی  امواج)  زمین

a=L  ،  b=P ،  c=L   ،  d=S 

 : کنیممی بررسی  را هاعبارت تکتک حاال 

 . کند  عبور  تواندنمی  است،  گاز  و  مایع  محیط  شامل  که  سیاالت  از  و  کندمی  عبور  جامد محیط  از  فقط  S  موج  نادرست؛  (الف

  نه   است  ذرات  ارتعاش  جهت  راستای  در  همواره  امواج  انتشار  جهت  که   بینیممی  کنیم  دقت  درسی  کتاب  در  موجود  P  موج  به  مربوط  شکل  به  اگر  نادرست؛  (ب

 !  است  آن  جهات  خالف  در  اما  ارتعاش  جهت  راستای  در  انتشار  جهت  که  بینیممی  جاها  بعضی  باشد؛  جهت  هم  همواره  اینکه

 ! بودن الجهت مختلف هم شودمی بودن جهت  هم شامل هم بودن راستا هم!! نگیرید اشتباه جهت  هم با را راستا هم تذکر:  

 . باشندمی  L  موج  و  یکسان  هردو  c  و  a  موج  است؛  درست  کامال(  ج
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 . ندارد  قائم  جاییجابه  اما  است  زمین  سطح  موازی  ارتعاشش  و  انتشار  جهت  L  موج  زیرا  دارد،  تناقض  عبارت  خود  اصال  نادرست؛  (د

  دیده   درآن  زمین  سطح  بر  قائم  جاییجابه   و  است  زمین  سطح  موازات  به  هم  بودنش  عمود   این  اما  هستند  عمود  هم  بر  ارتعاشش  و  انتشار  جهت  که  است  درست

 . شودنمی

 . است  S موج است، زمین سطح بر  قائم جاییجابه دارای که  موجی نکته:  

 . است  درست  (ج)  عبارت  فقط  پس

 
 های معدنی حاصل از آتشفشان تشکیل شود؟ به صورت رگه  تواندنمیکدام فلز   -233

 تواند یافت شود.( فلزی که به صورت پالسر هم می1
 تواند به صورت کانه آزاد هم یافت شود.( فلزی که می2
 ( فلزی که عنصر ارزشمند در کالکوپیریت است. 3
 شود. استخراج می( فلزی که از معدن چغارت 4

 (1106و  1102 ـترکیبی  ـ  متوسط)        4 گزینه  : پاسخ 

  . شود می  مس  و  نقره  طال،   مانند  معدنی  هایرگه  برخی  تشکیل   به  منجر  آتشفشانی  فعالیت

  از   تکاب،  سلیمان  تخت  منطقه  در  تاکنون  پیش  سال  هزار  از ....  و  پالتین  الماس،  طال،  پالسرهای

  طال،   مانند:  شوندمی  یافت  آزاد  صورت  به  هاکانه  از  برخی  .شودمی   برداشت  طال  زرشوران،  رودخانه

 . است  ماگمایی  های کانسنگ  دارای  و  دارد  قرار  یزد  بافق  در  چُغارت  آهن  معدن  .مس  و  نقره

 

 

 

 
/اگر   -234 n+4 12 /اضافه شود، دامنه موج آن درجه به مقدار ریشتر یک زمین لرزه  5 n+1 12 شود. رابطه مطرح شده در کدام گزینه درست  برابر می  810

است و مقدار 
n+ 2

 چقدر است؟ 

 

 ( 1106 ـ مسالهـ  متوسط)        3گزینه   : پاسخ 

 را پیدا کنیم.  nهای مساله مقدار  برای قسمت اول سوال، باید با توجه به داده

 رابطه بین درجه ریشتر و بزرگی دامنه یک زمین لرزه بر حسب لگاریتم این گونه است: 

=Logدامنه   درجه ریشتر 10

 پس داریم: 
Log( / n ) / n n+ = + → =1 12 8 4 12 5 1 

 . درست است   4و    3و    2های  ها در گزینه  nرابطه بین  

 اما قسمت دوم سوال:  

nمقدار تغییرات درجۀ ریشتر با جایگزین کردن /در  1= n+4 12  12/9شود:  در آن می  5

nتقسیم بر    12/9  حاال + =2  04/3شود :  می  3

 (3)شود گزینه  می  صحیح  پس جواب

 
 

 

 

 

 

 تغییرات درجه ریشتر
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 درستی بیان شده است؟ با توجه به شکل مقابل، چند مورد به    -235

 خواهد یافت.تغییر ن هاالیه، مقاومت ها شدن تنش با کمالف( 

 اند.ها در ابتدا از خود رفتار االستیک نشان دادهب( سنگ

 باشد.  B < Aاگر سن الیه  ←ج( شکل یک ناودیس است 

 .گرددبه طور کامل به حالت اولیه باز نمی پس از رفع تنش، د( 

 پایین حرکت کرده است. سمت  به فرادیواره به نسبت فرودیوارههـ( 

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

 

 (1106 ـ ترکیبی ـ  متوسط)                   2گزینه   : پاسخ 

 اند. موارد چهارم و پنجم درست 

 بررسی موارد نادرست:  

 خواهد یافت.تغییر  قطعا    هاالیه، مقاومت  هاشدن تنش  یا زیاد  با کم  مورد اول:

 اند. ها در ابتدا از خود رفتار پالستیک نشان داده مورد دوم: سنگ

 باشد، آنگاه شکل یک تاقدیس است.    B <  Aمورد سوم: اگر سن الیه  

 

 

 
 تغییر شکل حاصل از تنش  اثر تنش  نوع تنش  شکل گسل  ویژگی گسل  گسل 

 
 

 عادی

است. ـ سطح گسل مایل  1  
ـ فرادیواره نسبت به فرودیواره به 2

 سمت پایین
یا فرودیواره نسبت به فرادیواره به  

 سمت باال
 حرکت کرده است 

  
 

 کششی 

 
 

گسستگی  
 سنگ

 
 

 

 
 
 

 معکوس

ـ سطح گسل مایل است. 1  
ـ فرادیواره نسبت به فرودیواره، به  2

 سمت باال
یا فرودیواره نسبت به فرادیواره به  

 سمت پایین
 حرکت کرده است 

  
 

 فشاری

 
 

متراکم  
 شدن سنگ 

 

 

 

 


