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پاسخدفترچه  1401آمادگی کنکور    

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

 

ان  طراح مسئول درس  درس  انویراستار   

اسماعيل محمدزاده   -يجي نائ وانيک  -حسن وسکري   حسن وسکري زبان و ادبیّات فارسی   
 – ي مجتبي بالغت  -  قنديمهران 

   محسن رحماني

 هاله کریمي  زبان عربی
 هاله کریمي 

آیدا اقدامي  -محمدعلي کاظمي نصرآبادي  
محسن رحماني  –  مائده شاهمرادي  

اسالمیفرهنگ و معارف  بقا محمد رضائي   
فيروز نژادنجف  -بقا محمد رضائي  

 مجيد فرهنگيان 
محسن رحماني  –  صالح احصایي  

زاده آرمين احمدیان  زبان انگلیسی روژان جواهریان -زاده آرمين احمدیان   امير مرادي 

خواه یگانه یزدي – گلنوش شمس  حميدرضا عاليلو زمین شناسی نژاد مهدي ولي   

زاده حسين شفيع ریاضی  مهرداد کيوان – زاده حسين شفيع   
 سيدجواد نظري 

 ابوالفضل ميرزائي

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

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

غریبي عباس  فیزیک  

ه زاديصادق سجاد -ي احمد پوپر  

ي نیجو  فرهاد -ي  آخوند سجاد  

نژاديعبدو نيحس  

زاده زینب نادري - نژاديعبدو نيحس  

 اميرحسين قادري 

فردفرشاد هادیان  شیمی   
نژادمهسا بایماني  -فرد فرشاد هادیان   

علي ترابي   
 فرهنگ اميري 

 مدیر آزمون: محمدرسول خنجري

 

9مرحله  –های تجربی کنکوری دروسآزمون همه   

17/90/1400  

https://t.me/iazmon


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 زبان انگلیسی و ریاضی سخت تر طراحی شدن
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 ها »آویزان، صواب، قدوم، منّت« نیامده است؟مترادف این واژهدر کدام گزینه  
 ( آویخته، پسندیده، آمدن، سپاس 2 ( آوند، مصلحت، فرارسیدن، نیکویی 1
 ( آونگ، درست، قدم نهادن، شُکر 4 ها، لطف ( آویزه، درستی، گام3

 (متوسط -  واژه یمعن -  1205)  3پاسخ: گزینه  

زمودن، آن است که داوطلبان عزیز باید بدانند که برای شرکت و آمادگی در کنکور دانستن همۀ معانی یک واژه ضروری  هدف ما از طرح این تست عالوه بر آ

 است. 

 
 معنی چند واژه درست است؟  

 و سیم جنس از فلزی رشتۀ: مفتول()سربند: ردا() رکاب: لگام()ارجمندی: حرمت()سیاه به مایل سرخ اسب: ُکمیت() دشمن: بدسگال()نوشتن: تقریر)

 ( افسرده: تکیده()کردن رحم: استرحام()شدن دارا: تملّک()بدخواهان: عَنود()خو: طبیعت()نقره

 ( هشت 4 ( هفت  3 ( شش  2 ( پنج 1

 (متوسط - لغت  یمعن - 1018)  1پاسخ: گزینه  

 تقریر: بیان کردن

 لگام: افسار، دهنۀ اسب 

 دکمهردا: لباس بلند، جلو باز و بی

 فلزی دراز و باریکمفتول: سیم، رشتۀ  

 عَنود: ستیزه کار، دشمن و بدخواه )دقّت شود که این واژه جمع مکسّر نیست.( 

 استرحام: طلب رحم کردن، رحم خواستن 

 تکیده: الغر و باریک اندام 

 
 شود که »همگی« دارای معنی مشترکی هستند، به جز:ای یافت میدر همۀ ابیات واژه 

 و ـــرون ش ــــدی بیـــ امـــ گار درون نیـــان  ام ــ امان مق ـ دانی چه کنی چو نیست س( 1
 که صبر پیش تو و اضطراب هر دو یکی است  را   ن توـ رسانده است به جایی غرور حس( 2
 ور است ـو را کی درخـــوه تـــ این چنین شی ر استـــ ( دیگرت وسواس و نخوت در س3
 ریـــور بصــن و کام دل و ن ــوان تــ ه تــک ( هیچ کس را ز تو امکان شکیبایی نیست4

 ( دشوار – واژه یمعن -  1207)  2پاسخ: گزینه  

 (4(، امکان )گزینۀ  3(، درخور )گزینۀ  1سامان )گزینۀ  

 
 است؟ آمده درست امالی با بیت کدام هایواژه تمام 

 ستمکار  طان ــــسل کرــــلش شود  ور ـــمقه مخزول لشکر آن شد   مقهور که شگفت  ( نه1
 بر  از را دهــ قصی این  نــم تۀـــزگف وان ــ بخ ج ــمرن هـ غص ز ودـــ ب   تــ نظم  ۀقریه  ( اگر2
 تو ارغوان   فتـ شک که بده ارغوان  ونــچ می تو  وانـع بیامد   که بزن  وفا لـــطب هــ ( هل3
 تیز  طبع از  برون   معنی گل صد   جامی  همچو راز  لـ ــاه بهر   خار آرد که  بود  خواهد  ( زود4

 ( متوسط - امال - ترکیبی  – 1018)   4پاسخ: گزینه  

 ( اوان )هنگام( 3  ( قریحه2  ( مخذول 1  ها: امالی درست واژه

 
 وجوددارد؟ امالیی غلط گزینه  درکدام 

 ( گفت: تو را به عمارت به جایی فرستم، حقّ آن توانی گزارد؟ 1
 .( با خود گفت که این مرا حالل نباشد، صواب آن است که این را پیش بازرگان برم2
 ( او را مدح و ثنا گفت و گفت: به سبب حرص غالب قصد سفر کردم.3
 ( اگر بار چهارم به سر ضاللت باز رود و خواهد در حریم انابت گریزد، البتّه مفید نباشد. 4

 ( متوسط روبه دشوار - امال -  ترکیبی)  1پاسخ: گزینه  

 »امارت« به معنی فرمانروایی درست است. 
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 دارد؟  «نادرست» امالی واژه چند  زیر،  هایواژه گروه در 
 -معکّد مفاهیم -ماتم و صور -فراغ درد -متحیّر و مبهوت -دریپرده و هتّاکی  -ارغند شیر -ضماد و مرهم -احزان  کلبۀ -انابت دست -مطاع امر»

 «الحان  خوش بلبل -ممات و حیات

 ( سه 4 ( چهار 3 ( پنج 2 ( شش 1

 ( دشوار  با  یتقر  - امال  -  1207)  4پاسخ: گزینه  

 امالی درست: فراق، سور، مؤکّد 

 های موجود در کتاب درسی هم استفاده کردیم.(خانوادۀ واژه)از هم

 5تا درس 1درس   - برخی از لغات  مهم امالیی فارسی دوازدهم   

 – فایق–( سبا  سرزمین: آوا هم)  صبا باد –( خان : آوا هم)  سفره و خوان –( دوری و غربت :  آوا هم)  نزدیکی و قربت  –( روشنی و سنا)  ستایش و ثنا – اعزاز  و ز ع  
 هم)  صحیح و صواب - تحف ُو تحفه(  شده  گماشته  و منصوب: آوا هم)  شده داده نسبت  و منسوب –( بهره  و بهر : آواهم)  دریا و بحر  –( متاع: مشابه)  مطاع ُ– باسق
  اسلحه و سالح– محافل و محفل – دوری  و غربت  – بدرقه -  فارغ و فراغت  – حزین احزان، محزون، حزن، ُ– وسلک مسلک - بحر  غریق –( پاداش  و ثواب: آوا
ه –( صالح : مشابه)  ه : مشابه)  ُقل    - اسفل  و سفله - ارغند –  معجر  – ضماد –  منحوس و نحس –( کتاب   سطور : آوا هم)  چهارپا و ستور  - (رازی : آوا هم)  راضی –( َغل 

: آوا  هم)  عمل( غریب : آوا هم)  قریب  عن –  گذاریمین – حرمت  هتک و هتاکی –( گناه   و حرج:  مشابه)  مرج و هرج( چیره  و غالب : آوا هم)  شکل و قالب  - سریر
 بهت  ُ–( نیرنگ  و غدر : آوا هم)  اندازه و قدر  – مطمئن – وطاعن طعنه طعن،–( خوار: آوا هم)  علف و خار  – زدن زل –( آرزو و امل

 
 است؟ آمده زیر بیت هایآرایه گزینه،   در کدام 

 «باز سحرگه تا شام از نگر ام دیده دو صید   خوبان  وصل مرغ کند که  طمع بدان»

 آرایی واج - حسن تعلیل -تضاد - ( کنایه2 تضاد  -تشبیه -ایهام -( استعاره 1
 کنایه  - ایهام -نماد  -( تناقض4 مجاز  -آراییواژه -تناقض -( تشبیه3

 (متوسط - ترکیبی  - هیآرا )  1پاسخ: گزینه  

 بخشی به دیده )چشم( استعاره: جان

 پرندۀ شکاری: چشمانم مثل پرندۀ باز منتظر صید است.(   -ایهام: باز )گشوده: چشمانم گشوده و باز است

 دیدۀ من مانند پرندۀ باز )یکی از معانی ایهامی( است.   -تشبیه: مرغ وصل

 سحرگه   ≠ تضاد: شام  

 ( تناقض4 آرایی، مجاز ( تناقض، واژه3 ( حسن تعلیل2 های دیگر:  کنندۀ گزینههای نفیآرایه

 تعليل  حسن

 آمد  نسرين و سنبل و  سمن بر  اش گريه                                   بهار  ابر  ديد چو ايام بدعهدي رسم
 گفته  حافظ  که  است   اين  بهار   باريدن ابر   واقعي  دليل  آيا!  است   درآمده  گريه  به  است،  ديده  را  زمانه  وفاييبي  و  بدعهدي  که  اين  دليل  به  بهار   ابر   است،  معتقد  حافظ
 در   ولي  است،  بوده  آگاه  امر   اين  از   شاعر   که  البته   نيست؟  چنين چيزي  هم  آن  علت   و  نيست   کار   در   گريستني  ابر،  باريدن  در   که  است   دانستهنمي  شاعر   آيا  است؟
 . يابيممي واقعيش علت  از  پذيرتر   دل را آن است، واقعي غير  او  دليل دانيممي که  اين با هم ما کند کهمي  بيان را آن ايگونه  به و سازدمي  زيبايي دليل چنين خيالش
 نيست، عقلي و علمي واقعي، حسن تعليل که  اين وجود با. کند  اقناع  را مخاطب  بتواند که  ايگونه   به امري، براي است  واقعي غير  و ادبي علتي آوردن تعليل حسن

 : دهيد نشان را تعليل حسن زير  ابيات در  است  نکته همين در  نيز  آن زيبايي راز  و يابدمي  پذيرتر   دل اصلي علت  از   را آن مخاطب 
 )نظامي(  را غـــــم تـــاراج جهــان انـــــدر  نديـــد  را علـــــم  بــرزد راســـتي از  ســـرو  چو

 کرماني(  )خواجوي است  بغداد  در  که  چيست  روان شط اين ورنه  گريــــدمي خلفــــا مرگ به بغداد خاک
 )سعدي(  جـــاني ميــــان در  تو و اند زبان سر  بر  همه  گفتم  تو جز  حديث  که  کردم  عهد خالف نه
 خواجو   شعر   در !  است   راستي  پرچم دار   که  داند مي   اين  را  سبزاند  هميشه  هايشبرگ  و  شودنمي  واقع  غم  هجوم  مورد  گاههيچ  سرو  که  اين  علت   نظامي  اول،  شعر   در 

 !! است  شده دانسته خليفه سوگ در  بغداد خاک  کردن  گريه  دجله، رود شدن جاري علت 
  درون (  يار )  تو  و  هستند  زبان  سر   ديگران فقط  که  دهدمي   پاسخ  گونه  اين  است،  گفته  سخن  ديگري  از   يار   از   غير   چرا  که  سؤال  اين  جواب  در   شاعر   سعدي،  زيباي  بيت   در 

 ! هستي من دل و جان

 
 :جز به است،  رفته کار به زیر،  عبارت در هاآرایه همۀ 

 .«گرفتی( پیاله) چمانه حلقۀ دستم گاه و سپردی چمن چهره پایم گاه بستم،  معرفت عهد پیاله،  دوستان با و پیوستم صحبت رخ الله حریفان با»

 تشبیه - ( کنایه2 تشخیص -( ایهام1
 سجع  -( تناسب 4 جناس  -( اغراق 3

 ( دشوار - ترکیبی  - هیآرا )  3پاسخ: گزینه  

 گل الله(  -ایهام: الله )چراغ روشنایی الله
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 تشخیص: چهرۀ چمن 

 گذرانی نوشی و خوشکنایه: پای بر چهرۀ چمن سپردن )تفریح و گردش کردن(/ حلقۀ چمانه گرفتن: شراب

 تشبیه: الله رخ )رخ به الله( 

 تناسب: پا و دست 

 سپردی، گرفتی  -یوستم، بستمسجع: پ

 سجع 

 و کندمي  متمايز  معمولي از سخنان را کالم  اين چيزي چه. کنيد  دقت   شيرازي سعدي از « سال به نه است  عقل به بزرگي و مال به نه است  هنر  به توانگري»  جمله به
  چند هر  و شود وزن و موسيقي داراي جمله  دو پايان که  شده است  موجب  آمده، جمله دو پايان در  که«  سال» و« مال» کلمۀ همانند  دو شود؟مي  آن زيبايي باعث 
 . است  بخشيده خاصي زيبايي آن به نيست  شعر  و است   نثر  عبارت اين
 .گويندمي  سجع  را جمله پايان هماهنگ هاي واژه اين

  همانند درست )  باشند( آيندکالم مي   قرينۀ دو پايان در  هم گاهي) جمله دو هايواژه آخرين کنندمي  ايجاد را سجع که  کلماتي  که  است  اين سجع، براي شرط اولين
«  است  دست  زينت  سبب  انگشتر »جملۀ  در « است » و« دست »مثال . دانست  سجع  تواننمي  را جمله دو وسط در  يا جمله، يک در  کلمۀ همانند  دو بنابراين.( قافيه
 جاي به استبصار  و فراست  به پسر  کردي،  نظر  او  در  استحقار  و کراهيت   به پدر »  عبارت در  «استبصار»و  «استحقار» يا و هستند  جمله يک در  زيرا نيستند، سجع
 . است  آمده هم ديگري هايواژه يا واژه دو کلمه، آن از  بعد زيرا «آورد
 هايواژه آن ما و کنندنمي  سجع ايجاد در  اشکالي(  شعر در  رديف مانند)  هستند همانند  نظر  هر  از  که  بيايند واژگاني يا واژه سجع، از  بعد و جمالت پايان در  اگر * 

 .« است  فتوح مفتاح او پيغام و روح است  راحت  او نام که  خدايي آن نام به: »کنيممي نگته قبلشان کلمات  به و گذاريممي  کنار   را يکسان
  يعني باشد، گرفته  صورت لفظي به قرينۀ حذف که  دارد وجود سجع صورتي  در  تنها نيايد، ديگر جملۀ  در  ولي بيايد  سجع از  بعد  ايکلمه  جمالت از  يکي در  فقط اگر * 

  «نمايد» فعل دوم جملۀ در  که«  جمال به خود فرزند و نمايد کمال  به عقل خود را کس  همه: »باشد شده حذف جا اين در  و داشته را کلمه  آن  اصل در  هم ديگر  جملۀ
 . است  شده حذف
 : پذيردمي  زير صورت شکل سه از   يکي به همانندي اين.  است  هاآن همانندي باشند، داشته  بايد نيز  ديگري شرط آورندمي  وجود به را سجع که  کلماتي

 .گويندمي  مطرف  سجع آن به که  شکست  و دست  شکار، و کار :  مانند باشند؛ يکسان  پاياني حروف يا حرف در  فقط (1
 .گويندمي  متوازن  سجع آن به که  باد، و کار   جهل، و  دست  سال، و مال: مانند باشند؛ مشترک وزن در  فقط (2
 . گويندمي  متوازي سجع به آن که  ناله، و شانه سال، و مال پست، و دست : مانند  باشد؛ يکسان هاآن پاياني حروف يا  حرف هم و باشد مشترک وزن هم (3
 : کنيد  مشخص را سجع نوع و مسجع کلمات  زير  جمالت در 
 . ضايع ملک بي دين و است  باطل دينبي ملک( ب   . نبيند  نيکي نشيند،  بدان با هرکه( الف 
 مال  کردن  گردن  بهر  از  عمر  نه است، عمر  آسايش بهر  از  مال( ت  .نمايد نکو ديده در  فروآيد، دل  در  هرچه( پ 
 . است  متوازي سجع پس همسان آخر  حرف هم و دارند يکسان وزن هم «نبيند» و «نشيند» الف  عبارت در 
 . است   متوازن سجع پس  هستند همانند وزن در  ولي دارند متفاوت آخر   حرف« ضايع» و« باطل» ب  عبارت در 
 .است   مطرف  سجع و است  متفاوت ها آن وزن ولي هستند همانند آخر  حروف در  «نمايد» و «فروآيد» پ  عبارت در 
 هم  واژه دو اين بله ؟ يکسان است  واژه دو اين وزن آيا. شود مي رد مطرف و متوازي سجع پس  ندارند  همانند آخر  حرف«  مال» و «عمر» ۀواژ  دو ت  عبارت در 

 . وزن چيست  از   منطورمان دهيم توضيح   است  الزم اينجا در . است   متوازن سجع داراي عبارت اين و هستند وزن
 وزن بر  دو هر  مقصود و و مکتوب« فاعل» وزن بر  دو هر  قاصد و کلمۀ کاتب   دو دانيدمي  بيفتيد، عربي درس در  کلمات  وزن ياد به شما شايد وزن گوييممي وقتي

-مي  زماني بلکه نيست، صرفي وزن مقصود شودمي وزن از  هرگاه سخن فارسي نثر  و شعر  بررسي در . شودمي گفته«  صرفي وزن» وزن، اين به هستند،« مفعول»
 .بشناسيم را آن انواع و هجا بايد ابتدا بنابراين. باشد يکسان هاآن هجاهاي که  هستند يکسان وزن داراي کلمه  دو گوييم
  س - ر -  مد: مدرسه دان، -  با -  آ: آبادان: شودمي  ايجاد  صوتي تارهاي از  هوا عبور  بار  هر  با که  آوايي  ايد،شده آشنا آن با دبستان در  که  است   بخش همان هجا: هجا

 (. سه ) 
 : کنندمي  تقسيم مصوت و دستۀ صامت  دو به را هاآن  که  دارد واج وجود 2٩ فارسي زبان  در . است   زبان آوايي واحد ترينکوچک  واج و آيدمي پديد« واج» از  هجا

 . بلند هايمصوت« اي - او  - آ» و کوتاه  هايمصوت « ـــــ. »دارد مصوت ٦ فارسي زبان هستند، حرکات همان: مصوت
 ...  و( ص ث،)  س( ط)  ت پ،  ب، ا،: اندصامت  فارسي زبان ديگر  واج  23 هستند، ها حرف همان: صامت 
 : زير جدول مطابق شودمي  ايجاد کشيده  و بلند کوتاه،  هجاي نوع 3 هم با هاواج ترکيب  از : هجا انواع
  و است  شعر  وزن به مربوط کشيده بودن  و  بلند و کوتاه  اين نکنيد، قاطي فارسي زبان در  هجا انواع با  را شودمي مطرح جا اين  در  که  هجا انواع اين: مهم تذکر ** 
 . دارند  ارزش يک بلند و کوتاه  مصوت و است  مطرح واج بحث  جاآن

 مثال ساختار هجا  نوع

 درخت  رمان، برادر، هايواژه در  د ر، ب، (ـــــ) کوتاه  مصوت+  صامت    کوتاه                    هجاي

 بوشهر  بيدار، بادام، هايواژه در  بو ، بي با، ( اي - او - آ) بلند مصوت+  صامت ( الف  1بلند هجاي

 ،پندار  مرداب برنامه، هايواژه در  پن مر، بر، صامت +  کوتاه  مصوت+  صامت ( ب  2بلند هجاي

 سود ميز، باد، صامت +  بلند مصوت+  صامت ( الف  کشيده   هجاي

 دوست  ريخت، پارس، صامت +  صامت +  بلند مصوت+  صامت ( ب  کشيده   هجاي

 حرص  مرغ، برگ، صامت   + صامت +  کوتاه  مصوت+  صامت ( پ  کشيده   هجاي
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  نداري   قبول)  است   بلند  يک هجاي  برنامه  در   بر   ولي  است   کوتاه  هجاي  يک  برادر   در   ب  بنابراين  کنيم،مي   مشخص  تلفظ   روي  از   را   هجاها  که  باشيد   داشته   توجه *  
 .( کن  بخش

  ببينيم   کنيم   بررسي  سپس  است،  تشکيل شده(  بخش )   هجا  چند  از   هاکلمه  از   کدام  هر   ببينيم  بايد  ابتدا  نه،  يا  هستند  وزن  هم  کلمه  دو  ببينيم  خواستيم  وقت   هر   بنابراين
  هستند   وزن  هم  هم،   با  نيز   جواني  و  نشينم  کلمۀ  دو.  اندوزن  هم  پس  هستند  کشيده  هجاي  يک  کدام  هر   عمر   و   مال:  باشند  يکسان   کلمه  دو  نظير   به  نظير   هجاهاي

 . اندشده تشکيل( ني – وا/  نم – شي) بلند  هجاي دو و( ج  – ن) کوتاه  هجاي يک از  کدام  هر  زيرا
 . است  کافي  موارد اکثر   در  متوازي  سجع از  آگاهي و ندارد اهميت   انساني  غير  هايرشته در   سجع نوع تشخيص* 
 .ندارد  ضرورتي انساني غير  آموزان  دانش  براي  آن بررسي که  آورد سجع ميتوان هم  شعر  در  و نيست  نثر  در  فقط سجع* 

 
 جز: بههای نوشته شده در مقابل همۀ ابیات درست است، آرایه 

 آرایی، ایهام، استعاره، تناسب( ت: )واجــــبر گوشۀ چشم آمد و بر جای تو بنشس  از دیــده بیفـــتاده ســـرشکــــم کــه بـــه شــــوخــی ( 1

 زلف شبرنگ به هم بر زده یعنی شب تار است: )اسلوب معادله، تشبیه، مجاز، جناس(   برگ سمن بیخته )غربال کرده( یعنی شب قدر است مشک بر  ( 2

 قض( چـو تـــار طرّۀ او روز مـــن شــب تار است: )ایهام تناسب، جناس همسان، تشبیه، تنا  چه لعـــبت اســـت کـــه از مهـــر مــــــاه رخســــارش ( 3

ـ ( 4  بیـــا که جـــان عزیــز مَنت خریــدار است: )تلمیح، تشخیص، ایهام، ایهام تناسب(   ز ـتـــو یوســفی که فــــدای تــــو بـــــاد جـــــان عزی

 ( دشوار - ترکیبی - هیآرا )  2پاسخ: گزینه  

   برگ سمن )رخسار(/ جناس: بر، برگ  -زلف به شب تار/ مجاز: مشک )مو(  -زلف به شب  -تشبیه: مشک )مو( به شب قدراسلوب وجود ندارد/  اسلوب معادله:  

 های دیگر: ها در گزینهاثبات آرایه

بخشی به سرشک/ تناسب: دیده و  ارزش شد(/ استعاره: جاننوازی و تکرار واج »ش« و .../ ایهام: از دیده بیفتاده )از چشم سرازیر شد، بیآرایی: گوش( واج1

 سرشک و چشم   -سرشک

درست در بیت:    ( ایهام تناسب: مهر )معنی درست در بیت: محبّت، معنی دیگر: خورشید که در این معنی با ماه و تا حدودی شب تناسب دارد( تار اوّل )معنی3

در این معنی با طرّه )مو(   رشتۀ مو، معنی دیگر: تاریک که در این معنی با شب تناسب دارد.( تار دوم )معنی درست در بیت: تاریک، معنی دیگر: رشتۀ مو که

روز من به تار طرّه/ تناقض شب تار بودنِ   -روز من به شب تار -و تا حدودی رخسار تناسب دارد.(/ جناس همسان: تار )رشتۀ مو و تاریک(/ تشبیه: ماه رخسار

 روز 

، ارجمند(/ ایهام تناسب: عزیز دوم )معنی درست بیت: ارجمند،  ( تلمیح: اشاره به داستان یوسف )ع(/ تشخیص: خریدار بودنِ جان/ ایهام: عزیز اوّل )پادشاه4

 معنی دیگر: پادشاه که در این معنی با یوسف )ع( که عزیز مصر بود و واژۀ عزیز مصراع اوّل در معنی پادشاه تناسب دارد.( 

 معادله  اسلوب

 شودمي  پيدا زود خالص شير  اندر  شود                   مويمي  هويدا مردم بر  بر  زود پاکان عيب 
 دو  ميان رابطه   ؟دارد  هم نياز  دوم مصراع به يا است  کافي  تنهايي به اول  مصراع مفهوم است؟ بوده  مطلبي چه بيان دنبال به باال بيت  نخست   مصراع در  شاعر 

 چيست؟  مصراع
. شوندمي  متوجه همه زندسرمي  اشتباهي او از  تا باشد پاک کسي  اگر  يعني شود،مي مشخص  زودتر  او عيب  باشد، پاک کسي  اگر  است   معتقد اول  مصراع در  شاعر 
-نمي ناقص  مفهوم آوردنمي هم را دوم مصراع شاعر  اگر  است، يعني کامل  هم تنهايي  به اول مصراع و است  گنجانده  مصراع يک همين در  را خود همۀ حرف شاعر 
 است؟  آورده  چه براي  را دوم مصراع پس. ماند
 جز   ايچاره ديگر  او مثال اين با قانع نساخت  را ما است  کرده  بيان اول مصراع در  که  ادعايي اگر  تا است  آورده ما براي ترديد  قابل غير  مثالي دوم  مصراع در  شاعر 

 اول مصراع در   شده مطرح مفهوم همان تمثيل يک بيان با  ديگر  مصراع و در  کند  بيان  مصراع يک در  را حرفش تمام شاعر  که  کار   اين. باشيم نداشته حرفش پذيرش
 . است  شده تشبيه دوم مصراع به اول مصراع گويي  است، ساخته تأثيرگذار  و زيبا را بيت  سازد، مجسم ما نظر  در  را

  دو بين)  گذاشت   تساوي  دو عالمت  آن ميان يا و کرد  عوض را مصراع دو جاي  توانمي و باشد آن اول  مصراع براي مصداقي حکم در  آن  دوم مصراع که  بيتي
 . است  معادله آرایۀ اسلوب  داراي( بگذاريم توانيممي که  طور همان  مصراع
 : باشد داشته را زير  شرط سه که  است  معادله  اسلوب  داراي بيتي شد بيان چهآن بنابر 

  پس.باشد نداشته ديگر   مصراع نيازي به و باشد کامل  معني ، بگيريم نظر  در  تنهايي به را مصراع يک اگر   يعني. باشند مستقل  مفهومي و دستوري نظر  از  مصراع (دو1
 يک مورد دور  مصراع دو هر  باشد،يا اول  مصراع مفهوم ۀکنند  تکميل و دهنده ادامه  دوم مصراع يا برود دوم مصراع به اول مصراع ۀ جمل اجزاي از  بخشي اگر 

  بين از  معادله  اسلوب نباشند، مستقل دستوري نظر  از  يعني جملۀمرکب باشند، يک از  هايي  بخش مصراع دو اگر  چنين هم. ندارد وجود معادله اسلوب باشد،  شحص
 . کندمي کمک  بسيار  ما به  است  جملۀ مرکب  ۀنمايانند که  ساز  وابسته پيوند وجود موارد اين در . رودمي
 .مطلب  بيان کننده براي  قانع مثالي  يا المثل  ضرب  آوردن:  است  آرايه يک خودش تمثيل.  باشد ديگر   مصراع  براي تمثيلي( دو هر  يا)  مصراع (یک2
 . ندارد وجود معادله اسلوب نبود اول  مصراع براي مصداقي و مثال دوم مصراع اگر 
 .کرد   پيدا تساوي اين طرف در دو متناظري اجزاي معادله يک مانند و داد قرار  مساوي عالمت  مصراع دو ميان  ميتوان. باشند  متناظر  اجزاي  داراي مصراع (دو3
 : کنيد  بررسي را  معادله  اسلوب است، شده انتخاب تبريزي صائب  از  غزل يک از  که  زير  ابيات در 

 حباب  چشم همان است  حباب چشم ۀپرد  آب  ۀنظار  از  که  کن  تهي خويش از  خانه
 سراب  موج نفسي ها شب  دل در  کشدمي   ورنه  دارد،ــن آرام نـــم ابــت بي دل
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 آب  آيينۀ ر ــــجوه زونـــف سنگ از  شود  هم در  ت ــزمالم رددـــنگ عشق رهرو
 زشتاب  داردـــن از ــــب  لــپ سایۀ را سيل  ريـــپي  رددـــنگ سير  سبک عمر  مانع
 همان بررسي با پس است، رفته دوم مصراع به  ادامۀ جمله و است  جملۀ مرکب  نشانگر « که» ربط حرف ندارد، وجود دستوري استقالل  يعني اول شرط اول بيت  در 

 . شودمي حذف اسلوب اول شرط
 . نيست  کار   در  ايمعادله اسلوب بنابراين نيستند، مستقل مفهوم و دستور  نظر  از   مصراع دو نيز  دوم بيت  در 
 در  مالمت   از  عشق رهرو: کامل است   تنهايي به  اول  مصراع مفهوم و هستند مستقل دستوري  نظر  از   مصراع دو دارد، وجود معادله اسلوب شرط سه هر  سوم بيت  در 
  مصراع دو در  هم متناظر  اجزاي.  دارد وجود هم دوم شرط پس  .شودمي افزون سنگ از  آيينۀ آب جوهر : است  اول  مصراع براي تمثيلي دوم مصراع. نگردد هم
 .جوهر شدن فزون~   نگرديدن درهم/   سنگ~  مالمت /  آب آيينۀ~  عشق رهرو .کرد  پيدا توانمي
   .داردنمي شتاب باز  از   را سيل پل=   شودنمي( سريع)  سير  سبک عمر  مانع پيري شودمي ديده معادله  اسلوب شرط سه هر  نيز  چهارم بيت  در 

 
 نقش دستوری واژۀ مشخص شده، در کدام گزینه متفاوت است؟ 

 ما  دانیممی دانـــه قناعت، از گره  گرددمی گریه  چون   گلو ( در1
 ما  مـدانیمی هـانـــ جان  خلوت  شد  اکـ پ اــ آرزوه کز یــدل ( هر2
 دانیم ما امردانه میـــن  سخت  دن ـش  وـب   و رنگ  به  دنیا از  ( قانع 3
 ما  دانیم می افسانه سر  به   سر را   دارـــبی  دولت گویــــــ( گفت4

 (متوسط - دستور -  1207) 3پاسخ: گزینه    

 دستوری مسند دارند.   شهای مشخص شده نقهای دیگر، واژهگزینه»سخت« در این گزینه، نقش دستوری قید دارد، امّا در  

 
 های زیر، به ترتیب چند ترکیب وصفی و اضافی، به کار رفته است؟در بیت 

ـ زن اهــچ از یــخوب روی آب  شما رخشان روی از نــحس اهــم فروغ ای»  ماـــش خدانــ

 «غریب رنگین،   رخ بر مشکین خال آن فتاد خوش  آشناست  چندین جای زلفت زنجیر  در که ای  

 نه   -پنج( 4 هفت  -شش( 3 ده  -پنج( 2 هشت  -شش( 1

 ( دشوار - دستور - دروس مختلف - 3و  1 یفارس)   2پاسخ: گزینه  

 5  ←های وصفی: روی رخشان، چندین آشنا، آن خال، خال مشکین، رخ رنگین  ترکیب

 10  ←های اضافی: فروغ ماه، ماه حسن، روی شما، آب روی، روی خوبی، چاه زنخدان، زنخدان شما، زنجیر زلف، زلفت، جای آشنا )آشنایان(  ترکیب

 
 (، در کدام گزینه درست آمده است؟)پیوسته، جدا، اشاره نقش دستوری ضمایر به کار رفته در ابیات زیر 

 که مثل آن نگذشته است هرگزم به ضمیر  »از آن ضمیر صواب آن اثر همی بینم 

 به جاه دولت تـــو هـر زمان هزار بشیر«   ز سیر انجم و اقبـال آسمــان بادت

 الیه، متمّم، مفعول، متمّم ( مضاف2ٌ الیه، متمّم، متمّم نهاد، مضافٌ( 1
 الیه الیه، متمّم، مضافٌ( متمّم، مضافٌ 4 الیه الیه، مفعول، مضافٌنهاد، مضافٌ( 3

 ( دشوار - دستور - و ... - 3 یفارس - 1 یمرتبط با فارس)   4پاسخ: گزینه  

 ها: ضمیرهای موجود در دو بیت و نقش دستوری آن

مصراع دوم در »مثل آن« واژۀ آن نقش متمّم دارد، زیرا »مثل«ِ حرف اضافه  تواند منظور طرّاح باشد. امّا در  بیت اوّل: »آن« در مصراع اوّل صفت است و نمی

 اند.( است. )ادات تشبیه چون مثلِ، مانندِ، چون، چو و ... در دستور حرف اضافه

 الیه ضمیر است. هرگز به ضمیرم« م )من( مضافٌ  ←ضمیر دیگر موجود در بیت اوّل »م« است. »هرگزم به ضمیر ...  

 (الیهمضافٌ  :تو)  دولت تودر »بادت«: برای تو باد )تو: متمّم(.  بیت دوم: »ت«  

 
 با توجّه به ابیات زیر، دادۀ کدام گزینه »کامالً« درست است؟  

 کن رگالبـپ ما دیدۀ هایشیشه چون را  اغـب رافــاط و چهره ز عرق بفشان»

 «کن حباب از اساس قیاس را خانه وین گشای  قدح روی به دیده  حباب،  همچون

 بیت اوّل فاقد جملۀ مرکّب و فاقد نقش دستوری مسند است. ( 1
 آوای آن در فارسی کاربرد دارد و بیت فاقد جملۀ ساده است.ای وجود دارد که هم( در بیت دوم، واژه2
 ( در بیت اوّل، واو ربط به کار نرفته امّا دو متمّم به کار رفته است. 3
 مفعول است. الیه و »اساس«( در بیت دوم، »خانه« مضاف4ٌ
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 ( دشوار  ار یبس - دستور - دروس مختلف)   4پاسخ: گزینه  

 بدان(   =را از حباب قیاس کن )  خانهاین    اساسبه بازگردانی مصراع دوم توجّه کنیم: و  

 الیهمفعول   مضافٌ            

 های دیگر: دلیل نفی گزینه  

 مسند   ←( »پر گالب« کن )ساز، گردان(  1

 دوم، ساده هستند.   ت)اثاث( دارد امّا در هر دو جملۀ بیآوا  ( »اساس« هم2

 ها( ها: چهره، شیشه( در بیت اوّل، واو حرف ربط است زیرا بین دو جمله ارتباط برقرار کرده است. )متمّم3

ب  و ساده جملۀ   مرک 

ب  ۀجمل( 2  ساده ۀجمل( 1:  جمله انواع  (ساده  غیر )  مرک 
 دارد  آدینه  یک ظهر  بعداز  رنگ توبی صبح: مثل. است  کامل  آن معنی و است  فعل یک دارای: ساده ۀجمل (1
ب   ۀجمل  (2   تالش   سالها  حاصل  آوردیم،  دست   به  امروز   که  را  نتایجی:  مثل.  دارد  وجود  ساز وابسته  ربط  حروف  از   یکی  معموالا   آن  ساختار   در   و   دارد  فعل  یک  از   بیش:  مرک 

 . است  بوده مستمر 
ب  ۀجمل  هایبخش  : مرک 
 . نیست  کامل  جمله آن، بدون  و کندمی  کامل  را جمله مفهوم که  است  بخشی: پایه یا  هسته ۀجمل ( الف 
  - که  زیرا  – کهصورتی در  – که  چون – چنانچه –  تا  –( ور ار،) اگر –  که» مانند ساز وابسته  ربط حروف  از  یکی همراه که  است  جمله از   بخشی: پیرو  یا  وابسته ۀجمل ( ب 

 : مثال. نیست  کامل  آن،  معنی هسته، ۀجمل بدون و آید می ...« و اگرچه – که  وقتی -  هرچند
 . رسیمنمی خود آرمانی  هدف به ،نکوشیم جان و دل از  تا

   هستهۀجمل                        وابستهۀجمل       
ب  ۀجمل مثال  : شعر در  مرک 
 همیشه  بود رسوا مردم میان اشکم                             من از   باشد مستور  جمالت  شاهد تا

 هسته  ۀجمل                                                              وابسته ۀجمل           
ه ساز وابسته  ربط حروف به باید وابسته، ۀجمل  تشخیص برای : (1) نکته  .کنیم  توج 
 : شودمی  حذف جمله از ( تا که،)سازوابسته  ربط حرف : گاهی(2) نکته
 [... تا  /که ] آمدم: ببینم را شما آمدم
 ... را تو[ که]   دانستم چه من: بود چه حکمت  را تو دانستم چه من   دود و رب   کای  گفت   و کرد  سجده

ش که)   ِکش  نهد قدم کسی  عشق در .../ خویش اصل از  ماند دور (  او که) کاو  کسی  هر : چسبدمی  خود از   بعد ۀواژ  به «که» حرف گاهی  ضمن، در  ـَ  ...نیست  جان( ـ
ه حروف از  بعضی معنی تغییر  : به(3نکته)   : باشیم داشته توج 
 ( اضافه  حرف: چو)کرد  ویله یکی خورشید چو درفشان( / ....سازوابسته  ربط حرف: چو.... )گردآفرید  دید را سهراب چو
 ( اضافه  حرف: تا... )عشقم آن غالم قیامت  تا(/  ساز  وابسته ربط حرف: تا... ) روی نبیندت بشر  چشم تا

 ( متمم: کجا... )نهد روی کجا  به  معنی گوهر   طالب ( / سازوابسته  ربط حرف: کجا... )اشکبوس او  نام کجا  دلیر 
ا،  و،»  ساز همپایه  ربط  حروف  از   یکی  : اگر (4)   نکته ب   ۀجمل   بگیرند،  قرار   جمله  دو  بین  «لیکن  ولی،  یا،  ام   پایه هم  هاجمله   حالتی،  چنین  در   زیرا  شود؛نمی  ساخته  مرک 

  یا  پایههم  ۀجمل  دو دارای باال  عبارت. ) کندمی برقرار   او با را  الزم ارتباط  گذارد ومی   تأثیر  خواننده در  ادبی   ۀنوشت: مثال. بود نخواهد دیگری  ۀوابست یکی و بود  خواهند
 (. است  ساده مستقل ۀجمل دو

 
 کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟ بیت زیر با  

 که دراز است ره مقصد و من نوسفرم«  »همّتم بدرقۀ راه کن ای طایر قدس 

 زدـنیاوی رهرو دامن در سرکشی   از خار  که وادی آن در رهبر از دارم دستگیری ( امید 1
 زدـری سبو  دست بر  آب ندامت  اشک  از که رونـبی  رود زاهد سر  از  روز  آن زهد  ( غرور2
 که شکر خند گل در آستین غنچه بگریزد ا داردــ آلود جهای شرمبسّمشرم آن ت ز ( 3
 زدـآمی روانهــ پ پر و بال در  شمع بینم چو ش ـ آت زنممی  دل پردۀ در نــآتشی آه ( ز 4

 (ساده  -  مفهوم - 1203)  1پاسخ: گزینه  

 مفهوم مشترک: طلب یاری از مرشد 

 ( غیرت عاشقانه 4( توصیف تبسّم شیرین و زیبا  3زاهدان  ( نکوهش  2مفهوم کلّی ابیات دیگر:  
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 شود؟ اعتقاد و باور موجود در بیت زیر، از کدام بیت نیز دریافت می 
 به غیر مصلحتش رهبری کند ایّام«  »هر آن که گردش گیتی به کین او برخاست

 را؟   تهــبگذش ر ــس  ز آب  نـای  پوشیدن  توان چون  بپوش : گوییمی و ت ـــذش ـــبگ  سر  ز من  چشم  آب (1
 را  کِشته  سرو  تـــ کُشمی شــ سرزن   از  انـــباغب  برش  رفتی چمن اندر( خرامان )  چَمان  گر روزی  آنکه  (2
 را   بنوشته نامۀ ( کردن پاره) نوشتن  شاید نمی  در  قضا  نــ ای تــاس   تهـــنبش  رمـــعم ۀ ــبرنام   آسمان (3
ـ ای رـــ س اید ـــب می برد پایان  به  هم  رود می رــ س گر  و  ودــــب ایدـــــ نش شمعی   از کمتر ( 4  را  رشته نـ

 (متوسط -  مفهوم -  1016)  3پاسخ: گزینه  

 اعتقاد و باور مشترک: تقدیرگرایی

 مفهوم کّلی ابیات دیگر:  

 ( لزوم پایداری و پاکبازی 4  ( توصیف قامت و حاالت یار 2 ( شدّت غم 1

 
 برابر آن درست است؟ درمفهوم چند بیت  

ـ خورشی  زارـه از هــب ذرّه کان ی ـدم تـــپیوس ذرّه دامــــک  به رتـــالف( مه  عشق  بخشیارزش: دـنش دـــ

 عشق  در پایداری: گردم دامنت  گرد به گردی روان خاکم بر که هم  دم آن و خاک در  ز به دامن از دستت  ندارم  ب( 

 عاشق  خاموشی: کن وشــه ترک کشی،  یار زلف که خواهی ق ـعش تـــدس هادــنن سلسله هوشمند،  بر    ج(

 تعلّق ترک: نیـبی اـآشن روی آری،  روی هرچه هـب اـت کن ناییـآش رکــــت گل،  و خار  ز صبا چون     د(

ـ پ او ردــک  اـــم جان بر خود راز رید ـــآف ونــچ  جهان  آن و انـــجه نـای   هـ(  انسان   ارزش: دــدیـ

 ( سه 4 ( چهار 3 ( دو2 پنج ( 1

 ( متوسط روبه دشوار  - مفهوم - 2و  1درس  - 3 یفارس)   3پاسخ: گزینه  

 مفهوم بیت )ج(: تقابل عشق با عقل 

 
 کدام بیت با ابیات دیگر ارتباط مفهومی کمتری دارد؟  

 وضوست  شستن  توان گر هستی لوح   از خویش  نقش  نیست ارـب   را هوس کانجا ما  عبادتگاه در( 1
 بقا   در جانان   ه ـــب ابیـــ ی اودان ـــ ج ات ــ حی اــــت فنا شو  او ره  در خواهی دوست  وصال گر ( 2
 وصول  یافتی  حق هـــ ب   که وـــ ش ش ـــزخوی انیــف رسید  وان ـت وصالت بزم به   خودی با   کی( 3
 وده ــآس رـــغی رـــ فک از ســـ نف  یک ست ـــنی  که پرداخت حق  ادــ ی  به د ـتوان  چگونه دمی( 4

 ( متوسط روبه دشوار  - مفهوم - 1207)  4پاسخ: گزینه  

 : توصیه به ترک همۀ تعلقات 4مفهوم بیت گزینۀ  

 مفهوم مشترک ابیات دیگر: توصیه به ترک خود جهت رسیدن به مقصود 

 
 بیت زیر، در هر دو بیت کدام گزینه وجود دارد؟  مقابلمفهوم  

 پرده راز، تو پرده پوشی چرا؟«برون شد از  »دال خموشی چرا؟ چو خُم نجوشی چرا؟

 است ردهـپبی کرم سایل خامشِ زبانِ از مزن  دم مطلب اظهار از است،  وــمح اــمدّع( الف

 داشت تو مگوی معنی انـهم خلق زبان ت ــنبس گــرن ه، ــنغم و دریدند پرده هزار  ( ب

 اند انه ـــعاشق زلــغ بر وشـگ  بنهاده چشم  وخـش زاالنــغ که اــگش انـزب جامی  ( ج

 نـک  فریاد ازین بعد ندارم،  خاموشی تاب کرد  دیوانه مرا  پنهان خوردن  خون این دل،  ای   ( د

ـ مش از نــک  بلند سخن قدرهـ(    تـاس  تهــداش الهام معنى نگفته حرف شی ــخام قــ

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

 (دشوار -  مفهوم - 1205)  2پاسخ: گزینه  

 مفهوم بیت صورت سؤال: توصیه به ترک خاموشی 

 : توصیه به خاموشی2مفهوم ابیات گزینۀ  

 مفهوم کلّی ابیات دیگر:

 ب( ناتوانی در ادای حقّ مطلب 

 ج( توصیه به سخن گفتن و بالیدن به سخن خود 
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 د( شِکوه از غم پنهان و توصیه به ترک خاموشی 

 
 شود؟یزیر، از کدام بیت دریافت م حدیثمفهوم کلّی   

 اِ 
َ

ک
َ
 و ُمِحبٌّ ل

َ
ک

َ
 ل

ٌ
، َو أنا عاِشق  عاِشقی و ُمِحّبّ

َ
بدی أنت

َ
َیقوُل ع

َ
یِه ف

َ
ل
َ
ِشق ع

َ
 َو ع

ُ
ه

َ
ِشق

َ
 ع

ً
بدا

َ
ّب هللُا ع

َ
ِرد.«»ِاذا أح

ُ
م ت

َ
 أو ل

َ
 ن أَردت

ـ ب   تا د ــچن هر ودــ ش می دارــبی  دولت ارـــ به مـــخواب ( 1  مـ رسمی  وارــدی ۀ ــسای هـ
 مــ رسمی ارـاچـ ن   که است منزلی به راهم ار ـاختی  ایــ پ ثمرم چون  نیست  چند  هر( 2
 مــ رسمی زار   من ت ــاوس  که یــعالم  در خیال چون که  ضعیفی گاه ـدست به   ازمـن( 3
 رسممی کار   همین به   چمن آن در هم من گل پای به دارد چه سجده  غیر به شبنم( 4

 ( دشوار -  مفهوم  -  1207)  2پاسخ: گزینه  

 حدیث: معنی  

ٔٔ.]چه بخواهی و چه نخواهی[»او بندۀ خود را عاشق خود کند، آنگاه بر بنده عاشق باشد و بنده را گوید: تو عاشق و محبِّ مایی، و ما معشوق و حبیب توایم  

 رسم، چه بخواهم چه نخواهم.( مقصود میگوید: جبراً به منزل و  داند و میاختیار مینیز شاعر خود را بی  2مفهوم موردنظر: جبر و جذبۀ عشق )در بیت گزینۀ  

 مفهوم کّلی ابیات دیگر:   

 ( سجده و تواضع در مقابل یار 4 ( کارآمدی ضعف و ناتوانی در عالم عشق 3 ( امید به موفقیّت 1

 
 های هر گزینه با یکدیگر تناسب مفهومی دارند، به جز: داده 

 ( نگرش تو باید در هر لحظه نو شود.1
 ر دارم ـــ نگاه عبرتی همچون شرر زاد سف  حاصل دگر با خود چه بردارم صحرای بی از این      

 ( تو ناتانائیل، به کسی مانند خواهی بود که برای هدایت خویش درپی نوری می رود که خود به دست دارد.2
 م ــن در غم دیدار بگریـــ ر و مـــاو در ب  ۀ کوری است ـــ ی درد چه هنگامـــای غفلت ب     

 هر جا بروی، جز خدا نخواهی دید.  (3
 تــ صد مراتب باشد آن یک خود یکی اس   کی است ــاری صد یـــد شمـــــ گر یکی را ص     

 آید، آرزو مکن. آید، باش و جز آنچه به سویت می( منتظر هر آنچه به سویت می4
 ویش است بر دل قانع من تخم دو صد تش  ک جو بیش ــ ود یــصائب، از قدر کفاف آنچه ب      

 (دشوار - مفهوم -  1018)  1پاسخ: گزینه  

 مفهوم عبارت: لزوم تغییر نگرش 

 مفهوم بیت: عبرت از چون شرر )زودگذر( بودن دنیا 

 های دیگر:های گزینهمفهوم مشترک داده

 ها ( قناعت به داشته4 ( وحدت وجود 3 ( نکوهش غفلت در شناخت 2
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َما   -21
َّ
م   }ِإن

ُ
ك    َوِليُّ

َ
  اّلل

 
ه
ُ
ول   َو َرس 

َ
ِذين

َ
وا  َو ال

 
  آَمن

َ
ِذين

َ
  ال

َ
ون ِقيم 

 
  ي

َ
ة
َ
َل   الصَّ

َ
ون

 
ت
ْ
ؤ
 
  َو ي

َ
اة
َ
ك
َّ
ْم   الز

 
!{:  َو ه

َ
ون  َراِكع 

 باشند.دارند و در حال رکوع مینماز را برپا میاید و کسانی که ( همانا ولی شما خداوند است و پیامبری که به او ایمان آورده1

 دهند.  هستند، زکات می دارند و در حالی که در رکوعاند، کسانی که نماز را برپا می( سرپرست شما فقط خداوند و پیامبرش و کسانی هستند که ایمان آورده2

 دهند. دارند و در حال رکوع زکات میانی که نماز را برپا می( ولی شما فقط خدا و پیامبر و کسانی هستند که ایمان آوردند، همان کس 3

 دهند. ( خداوند و پیامبرش تنها سرپرست شما هستند و کسانی که ایمان آوردند و در رکوع زکات می4

 ترجمه( - متوسط - 1202و  1201)  2پاسخ: گزینه  

ما
َّ
 (1  : فقط، تنها )رد گزینهإن

 (3و    1های  : پیامبرش )رد گزینهرسوله

 (1: ایمان آوردند )رد گزینه  آمنوا

الة  الصَّ
َ
 ( 4دارند )رد گزینه  : نماز برپا میُیقیمون

 
َ
ْم َراِكُعون

ُ
 ( 4: درحالی که در رکوع هستند )رد گزینه  َو ه

 

ر  »  -22
َ
نَ و نحن مس  أتذک عِجلی 

َ
ست رین و رکبنا م 

ّ
تأخ  من الّسنة الماضیة ذهبنا مع أصدقائنا إیل َموقِف الِقطاِر م 

ً
 ورون!«: یوما

کنان و با خوشحالی سوار قطار  آورم که همراه دوستانمان با تأخیر به ایستگاه قطار رفتیم و عجلههای گذشته به یاد میروزی را در سال (  1
 شدیم! 

 خوشحال بودیم! که روزی را از سال گذشته به یاد آوردم که با دوستانمان دیر به ایستگاه قطار رفتیم و با عجله سوار شدیم در حالی( 2

که خوشحال آورم که همراه دوستانمان با تأخیر به ایستگاه قطار رفتیم و با عجله سوار شدیم در حالی( یک روز را از سال گذشته به یاد می3
 بودیم! 

ر شدیم در حالی که شاد  کنان سوار قطا( یک روز را از سال گذشته به یاد دارم که همراه دوستمان با تأخیر به ایستگاه قطار رفتیم و عجله4
 بودیم! 

 ترجمه( - متوسط - 1202)   3پاسخ: گزینه  

ُر 
َّ
 (4و    2های  آورم )رد گزینه: به یاد میأتذک

 (1  : سال )رد گزینهالّسنة

 ( 4)رد گزینه    : دوستانمانأصدقائنا

 
َ
ِرحون

َ
 ( 1: در حالی که شاد بودیم )رد گزینه  و نحن ف

 رفته   کلمه »قطار« دو بار به کار 4در گزینه  

 

 الشاطئ    -23
ن
 ف

 
 »شاهدت

ا
ْس کان یحاول أن ینقذ   رجل

َ
ه لم ی

ّ
رِق لکن

َ
ِطعْ ولده ِمن الغ

َ
  ت

ْ
ه فمات الولد!«:  أن

َ
ساِعد

 
   ی

 ( در ساحل مردی را دیدم که کوشیده بود پسرش را از غرق شدن نجات دهد اما نتوانست کمکی کند و پسر مرد!1

 توانست به او کمک کند، پس پدر مُرد! کوشید پدرش را از غرق شدن نجات دهد اما نمی( در ساحل مردی را دیدم که می2

 ( در ساحل مردی را دیدم که کوشیده بود پدرش را از غرق شدن نجات دهد اما نتوانست به او کمک کند، و پدر مُرد!3

 از غرق شدن نجات دهد اما نتوانست به او کمک کند و پسر مرد!کوشید پسرش را  ( در ساحل مردی را دیدم که می4

 ترجمه(  - متوسط - )ترکیبی  4پاسخ: گزینه  

 (3و    1های  کوشید )رد گزینه: میکان یحاول

 (3و    2های  : پسر )رد گزینهولد

 (2: نتوانست )رد گزینه  َیستطعْ لم 

ه
َ
 (1: به او کمک کند )رد گزینه  ُیساِعد

 

ستقیم لکم!«:   -24 ریق الم 
ّ
بّینوا الط

 
 ی
م فقد أرسَل هللا األنبیاء حترّ

ُ
کوا لحاِلک َ تر

 
کم لم ت

ّ
 أن

ن
 ف

َ
ک

َ
 »ال ش

 تردید شما به حال خویش ترک نشدید و خدا پیامبرانش را فرستاد تا راه درست برایتان آشکار گردد!( بی1

 شوید، پس پیامبران خدا فرستاده شدند تا راه درست برای شما آشکار شود!نمیکه شما به حال خود رها  ( هیچ شکّی نیست در این2

 اند، پس خدا پیامبران را فرستاد تا راه مستقیم را برایشان آشکار کنند!ها به حال خود رها نشده( هیچ شکی در این وجود ندارد که آن3

 س خدا پیامبران را فرستاد تا راه راست را برای شما آشکار سازند!اید، نیست، پ ( هیچ تردیدی در اینکه شما به حال خود رها نشده4
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 ترجمه( - متوسط - 1201)  4پاسخ: گزینه  

 ف  
ّ
  (1رد گزینه  )  ... هیچ شکی در ... نیست ال شک

 دهد(  )الی نفی جنس معنی »هیچ ... نیست« می 

کوا  (3و    2های  د )رد گزینهیا: رها نشدهلم تتر

 ماضی )نقلی( منفی(  =فعل مضارع +)لم  

 ( 2)رد گزینه    فرستاد:  أرسلَ 

 ( 2  و  1های  : تا آشکار سازند )رد گزینهحترّ ُیبّینوا

 ها و ضمیرها به جای مخاطب، به صورت غایب ترجمه شده و غلط است. تمام فعل 3در گزینه  

 

25-   
ن
نت ف

ُ
ذی کان هناک   الغابة»عندما ک

ّ
 إیل الوحید ال

 
بت   و أنا إقتر

ن
رنن ف

َ
ج
َ
ه ه

ّ
 الظالم!«:  أبیک لکن

 هنگامی که در جنگل تنها بودم به کسی که آنجا بود نزدیک شدم ولی من با حال گریه او را در تاریکی ترک کردم!( 1

 گریستم او در تاریکی ترکم کرد! شدم و در حالی که میمیهنگامی که در جنگل بودم به تنها کسی که آنجا بود نزدیک ( 2

 کرد به من نزدیک شد ولی او را در تاریکی ترک کردم!که گریه میهنگامی که در جنگل بودم تنها کسی که آنجا بود در حالی( 3

 کردم نزدیک شدم، ولی او مرا در تاریکی ترک کرد!زمانی که در جنگل بودم به تنها کسی که آنجا بود در حالی که گریه می (4

 ترجمه(  - دشوار - 1202و  1008)  4پاسخ: گزینه  

 إیل
ُ
بت  (3و    2: به ... نزدیک شدم )رد گزینه های  إقتر

ذی
ّ
 (1: تنها کسی که )رد گزینه  الوحید ال

 آمد[ نیز باید در جمله قبلی می  2( ]در گزینه  3و    1های  کردم )رد گزینه: در حالی که گریه میو أنا أبیک

 (3و    1های  : مرا ترک کرد )رد گزینههجرن  

 

ذین قاموا   -26
ّ
فاءهلل   وجوههم»ال یستوی ال

َ
ن
 
هب!«:   ح

ّ
نعت من الذ  ص 

ً
کون و یعبدون أصناما ذین یسر

ّ
 و ال

    پرستند برابر نیستند!اند میهایی را که از طال ساخته شدهورزند و بت( کسانی که یکتاپرستانه رو به خدا آوردند و کسانی که شرک می1

  اند با هم برابر نیستند!هایی هستند که از طال ساخته شدهوی خداوند کردند با کسانی که شرک ورزیدند و عبادت کنندۀ بتکسانی که یکتاپرستانه روی به س (2

 د! نیستن  کنند مساوی های ساخته شده از طال را عبادت میورزند و بتهای خود را به سوی خداوند کردند و یکتاپرست شدند و کسانی که شرک میکسانی که چهره (3

 پرستند برابر نیستند! اند میهایی را که از طال ساختهکسانی که با یکتاپرستی برای خداوند برخاستند و کسانی که با شرک بت (4

 ترجمه( - متوسط - 1201)   1پاسخ: گزینه  

 (4و    3های  : به خداوند روی آوردند )رد گزینهقاموا وجوههم هلل

 ( 3  گزینه  : یکتاپرستانه، با یکتاپرستی )رد ُحنفاء

کون  (4و    2های  ورزند )رد گزینه: شرک می یشر

 ُصنعت
ً
 ها(اند )رد سایر گزینههایی که ساخته شده : بتأصناما

 

27-   ِ
ن د ِمن بی 

َ
!«:   أصدقانئ »یوج

َ
دون

َ
َر لهم، هوالِء هم المهت

ِّ
 بما قد

َ
رضون

َ
هم و ی

ّ
 رحمة رب

َ
 َمن یرجون

 کنندگان هستند! رحمت پروردگار خویش امیدوارند و به چیزی که برایشان مقدّر کرده است راضی هستند اینان همان هدایتاز بین دوستانم کسانی وجود دارند که به  (1

شوندگان  شوند، اینان همان هدایتشوند که به رحمت پروردگار خود امید دارند و به آنچه برای ایشان مقدّر شده است خشنود می( از بین دوستانم کسانی یافت می 2
 ستند! ه

 باشند!شدگان میشود، آنان هدایتشوند از آنچه که برایشان مقدّر مییابی که به رحمت خداوند امید دارند و خشنود می( از میان دوستانم کسانی را می 3

کنندگان  ها همان هدایت گیرد، رضایت میدهند، اینوجود دارند که امیدوار به رحمت پروردگار هستند و به چیزی که برایشان در تقدیر می  ( از میان دوستانم کسانی4
 باشند!می

 ترجمه(  - دشوار - 1008)  2پاسخ: گزینه  

 (3)رد گزینه    مجهول استشوند،  : وجود دارند، یافت مییوَجد

 (4و    3های  : پروردگارشان )رد گزینهرّبهم

َر 
ِّ
د
ُ
 ها( گزینهسایر  )رد    مجهول است: مقدّر شده است،  ق

 (4و    1های  شده )رد گزینه: هدایت  المهتدی
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به:     
ّ
ي إحدى الجامعات سأل األستاذ طّل

 عىل الشجرة؟ ف 
ْ
ان، فكم بقيت تر

ّ
 ثالثة منها الط

ْ
 فأجاب الجميع "واحد"، إذا كان هناك أربعة عصافتر عىل الشجرة و قّررت

، فإفجأة  و ذي بقيت "أربعة" عصافتر
ّ
ب و قال ال

ّ
 الطّل

ُ
 الجمیع من کالمه!! ب تعّج ختلف معهم أحد

ي  فقال: لقد قلت "قّرروا" و فسأله األستاذ كيف ذلك؟
خاذ القرار ال يعت 

ّ
 بالفعل..!!  الصحيحةو كانت اإلجابة  تنفيذه..! ⁕لم تقل " قفزوا" و ات

ي حياتهم الكثتر من الشعارات و الكلمات      
ي  الرائعةهذه القصة تلخص حياة بعض االشخاص تجد ف 

 ف 
ً
هم ليسوا  لمجالسا، تجدهم نجوما

ّ
و بير  األصدقاء، لكن

ي حياتهم الحقيقّية.. 
م و القليل كذلك ف 

ّ
ذین یقّررون بأن يبدؤوا أعمالهم من السبت القادم ولکن لن یستطیعوا أن   الكثتر يتكل

ّ
يفعل..! ما أکتر عدد األشخاص ال

 یفعلوا ذلک! 

ء..  ي
ئ آخر...  و فكونك )تقّرر( شر  كونك )تفعل( شر

ذ األمر: قض ⁕
ّ
ه نف  اه و أجراه و أتمَّ

 ترجمه متن:  

چند گنجشک روی درخت باقی    ها استاد از دانشجویان پرسید: اگر چهار گنجشک روی درخت باشد و سه تای آنها تصمیم به پرواز بگیرند،دریکی از دانشگاه

استاد از او پرسید چه   !!که باعث تعجب وحیرت شد ،و ناگهان یکی از دانشجویان با بقیه مخالف شد و گفت چهار گنجشک" یکی"ماند؟ همه جواب دادند می

 !  گیری به معنای انجام نیست. و جواب واقعا درست بودطور مگه؟ گفت شما گفتی تصمیم گرفتند و نگفتی پریدند و تصمیم

درخشند ولی در زندگی واقعیشان  ن میها و دوستایابی و در میان جمعهاست که در زندگیشان شعارها و کلمات زیادی میاین داستان خالصه زندگی خیلی

گیرند کارهایشان را از شنبه آینده شروع کنند ولی هرگز  کنند. چه بسیارند کسانی که تصمیم میکنند و کمتر عمل میاینگونه نیستند. بیشتر صحبت می

 یک چیز دیگر ..  و اینکه انجامش بدی  .... بگیری یک چیز هست  توانند آن را انجام بدهند. پس اینکه تصمیمنمی

 نفّذ: انجام داد و اجرا کرد و آن را تمام کرد.

ن الصحیح:   -28  عی ّ

 قفزت ثالثة من العصافتر و بقیت واحدة! ) 1

 أفضل!  (2
ً
 یعملون عمال

ً
ا مون کثتر

ّ
ذین یتکل

ّ
 ال

ب عىل سؤال أستاذهم بشكل صحيح!  (3
ّ
 أجاب معظم الطّل

 العصفور قفز من الشجرة و كانت معظم اإلجابات خاطئة!  (4

 ( مطلب  درک - متوسط)   4 گزینهپاسخ:   

 هیچ گنجشکی از روی درخت نپرید و پاسخ اکثر دانشجویان اشتباه بود.   

 

ن   -29  : الخطأ  عی ّ

خاذ القرار و تنفیذه!  (1
ّ
 هناک فرق کثتر بير  ات

ا! عندما تريد اإلجابة عىل سؤال، افهْم ( 2
ً
 السؤال جيد

ً
 أّوال

خاذ قرار! ( 3
ّ
ه دون ات

ْ
ا، فافعل

ً
 إذا أردت أن تفعل شيئ

 الّصوت!  (4
ّ
بل الفارغ ال َیصدر منه ِاّل

ّ
اس شبیه بالط

ّ
 بعض الن

 ( مطلب  درک - متوسط)    3 گزینهپاسخ:   

 هرگاه خواستی کاری را انجام بدهی، بدون تصمیم گرفتن آن را انجام بده. 

 

ن   -30  لمفهوم النّص:  األبعد  عی ّ

رَعد قبل نزول المطر  (1
َ
!  (2 ! ال ت

ً
 معتصما

ّ
 و کن باّلل

ً
ا  ِاعمل کثتر

 الشعارات و الکلمات الرائعة ف  الحیاة!  (4 لسان الَعمل أنطق من لسان القول!  (3

 درک مطلب(  - )دشوار  4گزینه پاسخ:   

کند.  گویایی زبان عمل اشاره می  :3: به زیادی کار و فعالیت اشاره دارد. در گزینه  2ینه  کند. در گز: به های و هوی نکردن قبل از عمل کردن اشاره می1در گزینه  

 کند که ارتباط چندانی با مفهوم متن ندارد. به شعارها و کلمات زیبا در زندگی اشاره می  4در گزینه  

 

ب«:   -31
ّ
عج

َ
 »ت

 مزید ثالنر )له حرف زائد واحد(/ فعل و الجملة فعلّیة -( فعل2   معلوم/ فعل و فاعله ضمتر  -مزید ثالنر  -مضارع  -( فعل1

 معلوم/ فعل و الجملة فعلّیة -من باب تفعیل -( للمخاطب 4 مزید ثالنر )حرفاه الّزائدان: ت ج(/ فعل و فاعله »الجمیع«  -ماض  -( فعل3
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 متوسط(  - )تحلیل صرفی   3پاسخ: گزینه  

 ها:بررسی سایر گزینه 

 فاعله إسم )الجمیع( فاعله ضمتر  -1

 حرفاِن زائداِن  حرف زائد واحد  -2

ل تفعیل  -4  تفعُّ

 

 «: الّرائعة»  -32

ث  -مفرد -( إسم 1
ّ
 نکرة/ نعت  -مؤن

 معرفه/ صفة  -إسم الفاعل من مزید ثالنر  -( إسم 2

ث 3
ّ
 جمعه الّسالم: الّرائعات/ نعت لـ »الکلمات«  -إسم الفاعل -( مؤن

ث 4
ّ
 معرفة/ مضاف إلیه  -المفعول إسم  -( مفرد مؤن

 متوسط(  - )تحلیل صرفی    3پاسخ:  

 ها:بررسی سایر گزینه 

 معرفة  نکرة  -1

 مجّرد  مزید  -2

 إسم الفاِعل إسم المفعول  -4

 

ن   -33  ضبط حرکات  الخطأ عی ّ
ن
 ! الکلماتف

1 ) 
ْ
ِ ِلل

رابير 
َ
قدیِم الق

َ
ها! هدف  ِمن ت ّ

َ ِب شر
ُّ
َجن

َ
داَمة!  (2  ِلَهة ت

ّ
ت به الن

َّ
ب َحل َب الُمَجرَّ    َمن َجرَّ

3) ! َف مَع أَشنر و أصِدقانئ َّ َ َمت ّ أن أتشر
َ
! ( 4  أنا أت

ً
اَر باکیا

ّ
َل الن

َ
خ
َ
 د
ً
َب ضاَحکا

َ
 َمن أذن

 ضبط حرکت(  - متوسط - )ترکیبی  4پاسخ: گزینه  

« 
ً
 . باشد و باید بر وزن »فاعِل« بیایداسم فاعل مجرّد می  4« در گزینه  ضاِحکا

 

ن   -34 ّ  للکلمات المعّینه:   الخطأ َمت 

1 )  
ُ
 إیل إیران رأیت

ُ
 ! نئ أقِرباعندما رجعت

المفرد 
ریب   ←

َ
 ( 2 الق

ُ
 ف  الغاَبة!   الفراِئسشاهدت

ُ
عندما کنت

المفرد 
 الفریَسة    ←

ف  هذه الّسنة!  بسماتأمأل هللا فیم بال( 3
الجمع 
ة!  فالةحرارة الجّو ف  ( 4 الَبسَمة   ← العراق کانت کثتر

الجمع 
وات    ←

َ
 الفل

 لغت(  - ساده - 1202و  1008)   3پاسخ: گزینه  

 برعکس آمده است(   3باشد )که در گزینه  « میالَبسَمات«، »الَبسَمةجمع کلمۀ »

 
ن   -35  محل المفعول:  المبالغة إسمعی ّ

ن
 ف

یل! ( 1
ّ
ام المسلمون مساکير  بالدهم ف  الل

ّ
 أطَعَم أولئک الحک

وس الکورونا! کان (  2 ّوار یغسلون أیدیهم بعد الّزیارة بسبب شیوع فتر  الزُّ

واصون صور ف  أضواء هذه األسماک ف  البحر! ( 3
ّ
 یلتقط الغ

 اإلشاف عمل قبیح! ( 4
ّ
 أغسل سّیارة أنی بماء قلیل ألن

 قواعد( - متوسط - 1008)  4پاسخ: گزینه  

 ها: بررسی گزینه 

ام( »1
ّ
 ت و اسم مبالغه نیست. « و اسم فاعل اسحاکم« جمع »حک

ّوار( »2  « و اسم فاعل است و اسم مبالغه نیست. الّزائر« جمع »الزُّ

 باشد، ولی مفعول نیست )فاعل است(. « است و اسم مبالغه میفّعال« بر وزن »الغّواص« جمع مذکّر سالم »الغّواصون( »3

 « مفعول و در ضمن اسم مبالغه است. سّیارة ( »4

 های اخیر، بهتر است آن را مبالغه محسوب کنیم. کند که با توجه به سؤاالت کنکور سال« گاهی بر اسم شغل و اسم ابزار نیز داللت میفّعالة« و »فّعالوزن »
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36-   
ً
ن حرفا  عی ّ

ً
 یکّمل المعتن و یرفع اإلبهام:  بالفعل مشّبها

 الوالدین ملکان یعیشان عندنا ف  األرض! (  1
ّ
 کأن

ت ( 2
َ
ؤمنوا و لکنْ }قال

ُ
م ت

َ
ل ل

ُ
ا ق
ّ
 قولوا أسلمنا{  األعراب آمن

 الدهر دونک کالقیامة«! ( 3
ّ
 فیها »إن

ُ
ّّم و کتبت

ُ
 رسالة ال

ُ
 أرسلت

اس ال یشکرون{ ( 4
ّ
اس و لکّن أکتر الن

ّ
 هللا لذو فضل عىل الن

َّ
 }إن

 قواعد( - متوسط - 1201)  4پاسخ: گزینه  

نکند »ملۀ قبل از خود رفع ابهام میکند و از جحرف مشبّهه ای که معنا را کامل می 
ّ
 « اشتباه نگیرید. لکنَّ « را با »لکنْ « است. دقّت کنید »لک

نَّ »  3ضمناً در گزینه  
ُ
ک
َ
 باشد به کار رفته است. « که ضمیر میل

 

37-   
َ
ن الجواب ذیعی ّ

ّ
:  ما جاء ال

ً
 فیه إسم  الفاِعِل و إسم  المفعوِل معا

 صالة اإلمتحانات کانت ( 1
 
ب!  َمفتوحة

ّ
ّل
ُّ
 للط

ْح  أّیتها المسلمات إجتنيی َ ( 2
َ
ِر! َعن الف

َ
 شاِء و الُمنک

 المؤمن( 3
ّ
یْ ير  أعتقد أن

َ
!  ل کير  و المنافقير   سوا کالمشر

4 ) ! مير 
ّ
 ذهاب بالجّوال إیل المدرسة مسموح للمعل

 قواعد( - ساده - 0081)   3پاسخ: گزینه  

 ها: بررسی گزینه 

ب: اسم مفعول/  مفتوحة:  1گزینه  
ّ
ّل
ّ
 )جمع طالِب(: اسم فاعل   الط

ر: اسم فاعل/  المسلمات:  2گزینه  
َ
 : اسم مفعول المنک

کير  : اسم فاعل/  ير  المؤمن:  3گزینه    : اسم فاعلالُمناِفقير  : اسم فاعل/  الُمشر

م: اسم مفعول/  مسموح:  4گزینه  
ِّ
 فاعل : اسم  المعل

 

ن   -38  فیه  ما لیسعی ّ
 
 من الحروف المشبهة بالفعل:  حرف

 هللا ستنجحَن ف  حیاتکم! ( 1
َ
 ان تعُبدن

ذین یجتهدون ف  سبیله! ( 2
ّ
 ان هللا یحّب ال

 هل تعلم ان العّزة هلل و هو یعزُّ من یشاء! ( 3

ار! ( 4
ّ
ة أن نخرج مع ضیفنا إیل باب الد

ّ
 ان من الّسن

 قواعد(  - دشوار - 1201)   1پاسخ: گزینه  

 
ّ
  آید ابتدای جمله می  ←  إن

 آید.بالفاصله بعدشان اسم یا ضمیر می 

 
َّ
  آید وسط جمله می  ← أن

 

 
ْ
  آید ابتدای جمله می  ←  إن

 آید. می  فعلبالفاصله بعدشان     

 
ْ
  آید وسط جمله می  ←  أن

 » 1در گزینه  
ْ
 باشد. « به کار رفته است که حرف شرط میإن

 

ن   -39   عی ّ
ن
م إیل الحدیقة؟« الجوابالّصحیح ف

 
 : »کیَف ذهبت

ُب إیل الحدیقة مشورین! ( 1
َ
 ذهبنا إیل الحدیقة مشورات! ( 2 نذه

3)  !  ذهبتم إیل الحدیقة مشورین! ( 4 ذهبنا إیل الحدیقة ف  الیوم الماض 

 قواعد(  - دشوار - 1202)  2پاسخ: گزینه  

 آید. در جواب »کیف« حال می

 (. 1توان در جواب از فعل مضارع استفاده کرد )رد گزینه  ماضی است لذا نمیفعل صورت سؤال  

 نیز پاسخ درستی به آنچه سؤال از ما خواسته )حال( وجود ندارد و قید زمان در نقش جار و مجرور به کار رفته است.  3در گزینه  

توان گفت »با شادی به باغ رفتید!« بلکه باید  زیرا در جواب »چگونه با باغ رفتید« نمیتواند درست باشد.  نیز نمی  4با توجه به جمع مخاطب بودن فعل گزینه  

م مع الغتر 
ّ
 به کار ببریم.  صیغه متکل
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ن   -40  فاِعل:  إسم الحالعی ّ

یَن! ( 1  األنبیاء ِلهدایتکم إیل الّّصاط الُمستقیم َبشتر
ُ
 أرسلت

 األطفال لعبوا ف  ساحة البیت و هم ضاحکون! ( 2

3 ) 
ّ
نیا ُمطیعير َ لرّبهم األعىل! عاش الذ

ّ
 اکرون ف  الد

سینا! ( 4 ة من مدرِّ  کثتر
ً
م دروسا

ّ
ا طالبير  نتعل

ّ
 عندما کن

 قواعد( - متوسط - 1202)   3پاسخ: گزینه  

 ها: بررسی گزینه 

ینَ ( »1  « حال است، ولی اسم فاعل نیست.َبشتر

 باشد. فاعل است ولی نقشش در جمله حال نیست بلکه »خبر« جمله حالیه می  « اسمضاحکون « حال جمله است بنابراین با وجود اینکه »و هم ضاحکون( »2

 باشد. « حال است و اسم فاعل نیز میُمطیعير َ ( »3

ا« اسم فاعل است اما نقش حال در جمله ندارد )خبر کان )طالبير  ( »4
ّ
رِّشباشد(. »( میکن

َ
باشد و  « نیز اسم فاعل است اما نقش آن مجرور به حرف جر میُمد

 حال نیست. 
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 های مشرک چیست؟ منشأ ناپایداری شخصیت انسان   -41

واهُ ﴿( 1
َ
 ه
ُ
 ِإلَهه

َ
ذ
َ
خ
َّ
 ﴾ ات

2 )﴿ َ
ّ
 اَلل

ُ
  َيْعُبد

َ
 ﴾َحْرف   َعل

3 )﴿ 
 
ة
َ
ن
ْ
 ِفت

ُ
ه
ْ
صاَبت

َ
 أ
ْ
َب َعل َوْجِههِ  ِإن

َ
ل
َ
ق
ْ
 ﴾ ان

  ذِلک﴿( 4
ُ
ان ْْسَ

ُ
خ
ْ
َو ال

ُ
ُمِبی  ُ  ه

ْ
 ﴾ ال

 ( آسان - 34صفحۀ  - 1203)  2پاسخ: گزینه  

َ َعل  ﴿براساس آیۀ شریفۀ  
ّ
 اَلل

ُ
اِس َمْن َيْعُبد

َّ
َب َعل    َو ِمَن الن

َ
ل
َ
ق
ْ
 ان
 
ة
َ
ن
ْ
 ِفت

ُ
ه
ْ
صاَبت

َ
 أ
ْ
 ِبِه َو ِإن

َّ
ن
َ
َمأ

ْ
ْ  اط ي 

َ
 خ
ُ
صاَبه

َ
 أ
ْ
ِإن
َ
يا َو    َحْرف  ف

ْ
ن
ُّ
ِْسَ الد

َ
ُمبی  ُ َوْجِهِه خ

ْ
 ال
ُ
ْْسان

ُ
خ
ْ
َو ال

ُ
 ه

َ
 ذِلک

َ
ِخَرة

ْ
،  ﴾اْل

نبال  جانبه، از روی تردید و مقطعی و با ایمان ضعیف که همان شرک عملی در بعد فردی است، درونی ناآرام و ناپایدار و شخصیتی متزلزل را به دعبادت یک

 دارد. 

زیان  آشکار  در  دنیا  و آخرت 

ْنیا  و   اْْلِخر  ة   ذِلک   ُهو   اْلُخسران   اْلُمبیُن ﴾ ِسر   الدُّ ﴿خ 
نتیجه:
←   

{
 
 

 
   در برابر خیرها ← آرامش   

أن   ِبهِ ﴾           ْیر   اْطم  هُ  خ  ِإْن  أصاب  ﴿ف 
رویگردانی  ←در برابر بالیا         

﴾ لي  ب  ع  ل  ة  اْنق  ْتُه ِفْتن  صاب  ْجِههِ  و  ِإْن أ  و  ﴿}
 
 

 
 

نتیجه:
←   

عبادت  از  روی تردید 

ْرف  ﴾ لی  ح  ْعُبدُ  الل   ع  ﴿ی 
  

 
ٍء َو ال( در حدیث »ملسو هيلع هللا ىلص رسول خدا )  -42 ي

َ لِّ ش 
ُ
ي ك

 
روا ف

َّ
ك
َ
ف
َ
ي  ت

 
روا ف

َّ
ك
َ
ف
َ
  ت

ّ
 ؟ چیستبرحذر داشته است و دلیل آن از تفکر در چه امری   ما را« ذاِت الل

 کند. را بیشتر احساس و بندگی خود را بیشتر ابراز میاش با خدا بیشتر شود، نیاز به او  هرچه معرفت انسان به خود و رابطه  - وجود و هستی خدا  (1

 کند.اش با خدا بیشتر شود، نیاز به او را بیشتر احساس و بندگی خود را بیشتر ابراز می هرچه معرفت انسان به خود و رابطه -  ماهیت و چیستی خدا (2

 ها مقدور نیست. که در مورد خدا برای انسانالزمۀ شناخت هر چیزی، احاطه و دسترسی به آن است  -  ماهیت و چیستی خدا (3

 ها مقدور نیست.الزمۀ شناخت هر چیزی، احاطه و دسترسی به آن است که در مورد خدا برای انسان - ( وجود و هستی خدا 4

 متوسط( - 13و  12 هایهصفح - حدیث و متن - 1201)  3پاسخ: گزینه  

ء  َو الدر حدیث شریف »  
َ لِّ ش 

ُ
  ك
روا ف 

ّ
ك
َ
ف
َ
  ت

َ
  ت

روا ف 
ّ
ك
َ
  ف

ّ
زیرا ذات خداوند،    ؛کنداز تفکر پیرامون ذات، چیستی و ماهیت خدا منع می  ما را  (ملسو هيلع هللا ىلص«، رسول خدا ) ذاِت اَلل

 ها مقدور نیست. گنجد و الزمۀ شناخت هر چیزی، احاطه و دسترسی به آن است که در مورد خدا برای انساننامحدود است و در ظرف ذهن ما نمی

 ممنوع و ناممکن  چیستی، ذات، ماهیت، چگونگی و حقیقت خدا تفکر در 

 مورد تشویق و ممکن  تفکر در هستی، وجود، صفات، افعال و اسماء خدا 

 

 علت اینکه برخالف رابطۀ مصنوعات بشری با انسان، جهان همواره و در هر »آن« به خداوند نیازمند است، چیست؟  -43

 به او وابسته است.  ،باشد، فقط خداست و هر چیزی که وجودش از خودش نباشد( وجودی که خودش ذاتاً موجود 1

 روند. ها از بین می ( وجود انسان و مصنوعات او، همه وابسته به خداست و خداوند هر لحظه اراده کند، آن2

 شود.( مصنوعات بشری فقط در چینش و وجود خود به انسان نیازمندند و این نیاز قطع یا کم نمی 3

 شود. ها می نیازمندی موجودات به خداوند منحصر به پیدایش و هستی یافتن آن (4

 متوسط(  - 9صفحۀ  -  1201)  2پاسخ: گزینه  

شود. به  روند و ساختمان متالشی می ها از بین میوجود انسان و مصنوعات او )مانند بنّا و مصالح آن( همه وابسته به خداست و خداوند هر لحظه اراده کند، آن

 شود.گاه قطع یا کم نمیین جهت، جهان همواره و در هر »آن« به خداوند نیازمند است و این نیاز هیچهم

 های نیازمندی جهان به خدا در بقا را بهتر بدانیم: کلیدواژه 

 »هر لحظه، همواره، در هر آن، پیوسته، دائمی، لحظه به لحظه به خدا نیازمندیم.«

 
وُر ﴿هر یک از آیات مبارکۀ   -44
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َ
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ُ
 ترتیب به کدام یک از مراتب توحید اشاره دارند؟ به ﴾ك

 خالقیت  -( ربوبیت2 ربوبیت  - ( خالقیت1
 خالقیت  - ( خالقیت4 ربوبیت   -( ربوبیت3

 سخت(  -20و  19، 11، 01های صفحه - 1202و  1201)  1پاسخ: گزینه  

وُر ﴿آیۀ  
ُ
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ّ
َماَواِت  اَلل ْرِض  السَّ

َ ْ
 گر توحید در خالقیت است. به نور بودن، یعنی سبب پیدایی و آشکاری بودن خدا برای مخلوقات اشاره دارد؛ پس تداعی  ﴾َو اْل

ن  ﴿آیۀ  
ْ
أ
َ
ِ  ش

َو ف 
ُ
 َيْوم  ه
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ُ
 کند. دست اندرکار امری است« به تدبیرگری خداوند در امور هستی و توحید در ربوبیت اشاره می  همواره »او   :﴾ك
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تواند به عنوان پیش نیاز در های دین و زندگی قابلیت ترکیب شدن دارد و می از مباحثی است که با تمام درسدینی دوازدهم(  3و  2 های)درسمراتب توحید 
 شوند: گونه تحلیل میدینی دوازدهم این 1مثال در آیات زیر از درس مطالعه کاربرد یابد. به عنوان 

اِت  اللُ ُنورُ ﴿: 1مثال  او  م  ْرِض  الس   توحید در خالقیت  ←  ﴾و  اْْل 
ْنُتمُ ﴿ :2مثال  اُس أ  ا الن  ه  يُّ ِميدُ  يا أ  ِنيُّ اْلح  ى اللِ و  اللُ ُهو  اْلغ  راُء ِإل   توحید در خالقیت   ← ﴾اْلُفق 
ْأن  ﴿ :3مثال  ْوم  ُهو  ِفي ش   توحید در ربوبیت  ← ﴾ُكل  ي 

 

 اند؟ ( انجام این وظیفه را برای چه کسانی الزم دانسته:در کالم علوی، مقصود از رعایت تقوای الهی در مورد مخلوقات خدا چیست و امام علی )  -45

   مسلمانان عصر ایشان  - چهارپایانها و ( مسئول دانستن خود در برابر سرزمین 1

 مؤمنان همۀ روزگاران  - ها و چهارپایان( مسئول دانستن خود در برابر سرزمین 2

 مؤمنان همۀ روزگاران  -هاهای خود و مردم شهرها و آبادی( امانتداری از سرمایه3

 مسلمانان عصر ایشان  -هاهای خود و مردم شهرها و آبادی( امانتداری از سرمایه4

 متوسط(  - 33صفحۀ  - 1203)  2اسخ: گزینه پ 

( به مردم زمان  :است. به همین دلیل امام علی ) در برابرشان مسئول قرار دادهداند که خداوند او را بیند و میانسان موحّد موجودات جهان را مخلوق خدا می

ها. چرا که شما در برابر  در مورد بندگان خدا، هم در مورد شهر و آبادی  فرماید: »تقوای الهی پیشه کنید؛ همکه به خدا ایمان دارند، می  مردمیخود و همۀ  

 ها و چهارپایان مسئولید. خدا را اطاعت کنید و از عصیان او بپرهیزید.« همۀ اینها حتّی سرزمین

 شرایط آن دقت کنید: همیشه قبل از شروع مطالعۀ حدیث به شرایطی که قبل از آن ذکر شده، از جمله مخاطب حدیث و موضوع و  

 فرماید: »تقوای الهی پیشه کنید ...« می ،( به مردم زمان خود و همۀ مردمی که به خدا ایمان دارند:مثال: امام علی )

 ای باالتر از ایمان است که باید مؤمنان به آن نیز آراسته شوند. آید که تقوا مرتبه نکته: از این بررسی، به دست می  

 
 آمیز با دشمنان اسالم، کدام است و این دستور الهی بر کدام گروه از مردم واجب شده است؟مسالمتچرایی ترک ارتباط   -46
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 ( متوسط - 35صفحۀ  - 1203)  1پاسخ: گزینه  

ي﴿طبق آیۀ مبارکۀ  وِّ
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ْ
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ُ
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َ
ف
َ
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ْ
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َ
، مؤمنان باید از برقراری ارتباط دوستانه و  ﴾َو ق

 پذیر نیستند.زند؛ زیرا دشمنان اسالم، به حق کافر شدند و حق آمیز با دشمنان خود و خدا بپرهیمسالمت

 گونه بیاموزیم: ریز موضوعات آیه را این 

ُنوا  ِذين  آم  ا ال  ه  يُّ  خطاب به جامعۀ ایمانی و توحیدی  يا أ 

ي ُدوِّ ِخُذوا ع  ت  ُكمْ  و   ال ت  ُدو  ْوِلياء   ع   أ 
 تبّری: دوستی نکردن با دشمنان اسالم 

 مبارزه با دشمنان خدا( )بیزاری و 

ةِ  د  و  ْيِهْم ِباْلم   آمیز با دشمنان ترک رابطۀ مسالمت  ُتْلُقون  ِإل 

قِّ  ُکْم ِمن  اْلح  ُروا ِبما جاء  ف  ْد ک   پذیری و ُکفر به حقیقت عدم حق  و  ق 

 

خالصانه، مؤثر است و بیت »این همه نقش عجب بر در و دیوار  گی ندجهت افزایش محبت خداوند در دل و کنار زدن غفلت، کدام راه پیشروی در مسیر ب  -47
 کند؟ راه دیگر آن اشاره می موجود/ هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار« به کدا

 پذیری  تقویت روحیۀ حق -( افزایش معرفت و شناخت نسبت به خداوند1
   پذیریتقویت روحیۀ حق - و کمک خواستن از او  ( راز و نیاز با خداوند2
 افزایش معرفت و شناخت نسبت به خداوند  -  و کمک خواستن از او ( راز و نیاز با خداوند3
 و کمک خواستن از او راز و نیاز با خداوند   -( افزایش معرفت و شناخت نسبت به خداوند4

 متوسط( - 46و  45های صفحه - 1204)  3پاسخ: گزینه  

 . کندکم میرا    از خداوند  کند و غفلتو عرض نیاز به پیشگاه خدا، محبت خداوند را در قلب تقویت می  نیایش  و کمک خواستن از او:  راز و نیاز با خداوند
از عوامل تقویت اخالص    ،بیت »این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود/ هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار« به افزایش معرفت و شناخت نسبت به خداوند

 کند. اشاره می  بندگیدر  
 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=60&AID=1
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=60&AID=1
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=60&AID=1
https://t.me/iazmon
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 معرفت و شناخت نسبت به خداوند:  شیافزا - 1
 اخالص  شافزای  ←به خدا  مانیا  شافزای  ←معرفت به خداوند  شیافزا 

 : میکن  یاله اتیرا صرف تفکر در آ  یاست ساعات  خوب
 خداوند دل است/ دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار  هیهمه تنب نشی»آفر

 وار«یت نکند نقش بود بر د وجود/ هر که فکر  وار یهمه نقش عجب بر در و د نیا
 . دهدیو دل به مهر خدا نم ندیبی را نم یاله  اتیرا بست، آ  شهیدچار غفلت شد و چشم اند  یکس  اگر 

 با خدا و کمک خواستن از او:  از یراز و ن  - 2                 های تقویت اخالصراه 

 و انسان را از  دهدی م شیو محبت او را در دل افزا  کندیخدا، غفلت از او را کم م شگاهیبه پ از یو عرض ن  شیاین
 . گرداندیمند مخداوند بهره یهاکمک

 انجام واجبات    یتالش برادوری از گناه و  - 3
 . بردیم نیو از ب سوزاند یدرخت اخالص را م  ۀشی: رگناه
 . دهدیو رشد م کندیم ی اریواجبات: درخت اخالص را آب انجام
 است. شده از گناهان جمع  ی(: تمام اخالص در دور:) یامام عل ث یحد
 . دی ازمایروزه را واجب کرد تا اخالص مردم را ببدان جهت (: خداوند :) یامام عل ث یحد

 

 حُسن است؟  یک از اقسامکدام  فاقدچه حکمی دارد و اش  اگر فردی تنها برای الغر شدن و یا سالمت جسم روزه بگیرد، روزه  -48
 فعلی  -( باطل2 فاعلی  - ( صحیح1
  فاعلی  -( باطل4 فعلی  - ( صحیح3

 ( ساده  - 45صفحۀ  - 1204)  4پاسخ: گزینه  

 زیرا حُسن فاعلی و نیت الهی ندارد.   ؛ای که برای رضای خدا نباشد و فقط برای الغر شدن و یا سالمت جسم باشد، باطل استروزه

 انواع ُحسن 
 دهندۀ یک عمل دارای نیت الهی باشد. انجام حسن فاعلی:  - 1
 حسن فعلی: انجام کار به همان صورت و شیوه و شکلی که خداوند دستور داده است.  - 2

 

 را بپذیریم. این مضمون در کدام آیۀ مبارکه تصریح شده است؟  خود عملها باید خود را مسئول رفتارمان بدانیم و آثار و عواقب هر یک از ما انسان  -49
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 متوسط( - 55و  54های صفحه - 1205)  4پاسخ: گزینه  

پذیریم.  دانیم و آثار و عواقب عمل خود را می خود می   کارهایپذیری است. یعنی هر یک از ما خود را مسئول مسئولیت یکی از شواهد وجود اختیار در انسان، 
ْم ﴿فرماید: خداوند در مورد عواقب و مجازات اخروی عمل اختیاری انسان که در مورد آن مسئول است، می

ُ
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 کند.«خداوند هرگز به بندگان ستم نمی  ]و نیز به خاطر آن است که[خاطر کردار پیشین شماست    ،به  ]عقوبت[»این  

 . مین یگزیراه را برم  کیجوانب،  دنیو سنج  یو پس از بررس  میشویم دی دچار ترد م،یکنیم  شهی: اند میتفکر و تصم - 1
ُفوراً ﴿: 1 هی آ  ا ك  ا شاِكرًا و  ِإم  ِبيل  ِإم  ْيناُه الس  د  ا ه   ﴾ِإن 
ا﴿: 2 هی آ  ْيه  ل  ع  ِمي  ف  ْن ع  ْفِسِه و  م  ِلن  ر  ف  ْبص  ْن أ  م  ُكْم ف  بِّ اِئُر ِمْن ر  ص  ُكْم ب  اء  ْد ج   ﴾ ق 

 صنم  یاست ا ار یاخت  لی آن کنم/ خود دل ایکنم   نیکه فردا ا   نی: اشعر

 کار را داشته   کیتوان ترک    نکهیندامت از ا   ایخودمان    ۀعاقالن  میاز کار خود و تصم  ت ی: رضا یمان یپش  ای  ت یاحساس رضا  -2             ان شواهد وجود اختیار در انس

 .میباش 
 ست؟ ی و خجلت و آزرم چ غیدر  نیا  /ست؟یشرم چ نیا  ار یاخت ی: گر نبودشعر
 ی مهتد یگشت   شیخو ار یز اخت /ی زان بد یکه خورد  یمان یپش  وان
 و مستحق مجازات دانستن خود.  هاانیعواقب و آثار اعمال، جبران ز رشی: پذ یری پذت یمسئول - 3
ِبيدِ ﴿: هی آ  م  ِلْلع  ال  ْيس  ِبظ  ن  الل  ل  ْيِديُكْم و  أ  ْت أ  م  د  ا ق  ِلك  ِبم   ﴾ ذ 

 من دهم بد را سزا؟  ییا یور ن /ا یسنگ را فردا ب ییگو  چی: هشعر
 کس کند؟   یعتاب  یبا سنگ  چی ه /؟را زند  یعاقل مر کلوخ  چیه
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 یک از اقسام علل طولی یا عرضی دخیل در یک کار مربوط است؟ ترتیب به کدامهای زیر، بههر یک از ویژگی  -50
 توان نسبت داد. کل کار را به هر یک از عوامل می -

 هر عامل به طور مستقیم نقشی بر عهده دارد. -

 یک ردیف نیستند.ها در علت -

 طولی  -عرضی  - ( طولی2 عرضی  - طولی - ( طولی1
 عرضی  -طولی  -( عرضی 4 طولی  -عرضی -( عرضی 3

 آسان( - 59و  58های صفحه - متن - 1205)  2پاسخ: گزینه  

 شد. عمل نوشتن ممکن نمی  توان نسبت داد. بدین معنا که اگر هر یک از این عوامل نبود،ها، کل کار را به هر یک از عوامل میدر رابطۀ طولی علت

 دارد که با نقش عامل دیگر متفاوت است.   هدر علل عرضی، هر عامل به طور مستقیم نقشی بر عهد

 های مختلفی قرار دارند. ها در یک ردیف نیستند، بلکه نسبت به هم در مرتبهدر علل طولی، علت

 . فیرد کی و در  میاثر خاص، متفاوت و مستقل و مستقبا  یاچند عامل به صورت مجموعه ی: مشارکت و همکاریعلل عرض - 1
 . اهیگ  کی شی : مشارکت باغبان و آب و خاک و نور و حرارت در رو1 مثال
 گلدان.   کی   ییجا: مشارکت دو نفر در جابه2 مثال

 : انواع علل 

 از عوامل بتوان نسبت داد و هر کدام از عوامل نبود، آن کار  کیکه کل کار را به هر   یبه طور گر ی کدیعوامل در  ی: اثرگذار یعلل طول - 2
   کیاند و در ها به هم وابستهو علت  ردیگیخاص خود را دارد و علت بودن خود را از عامل باالتر م ب یترت یو هر علت  شدیانجام نم

 . ستندی ن فیرد
 نامه.  کیقلم، دست، عصب، اراده و روح انسان در نگارش  ۀ: رابط1 مثال
 خدا.  ۀانسان با اراد ۀاراد  ۀ: رابط2 مثال

 
 اش دارد؟ ای نسبت به روزهچه وظیفهمسافر اگر سفر برای عصیان بیش از ده روز طول بکشد،   -51

 بپردازد.  جمع  کفارة  و  بگیرد سفر  از  پس  را روزه قضای  باید (1

 بپردازد.    کفاره آن،  عوض در و نگیرد  را  اش روزه  تواندمی (2

 نیست.   هم آن  قضای  به   نیازی و بگیرد روزه نباید (3

 آورد.   به جا کمال و تمام  طور به را  اش روزه  باید (4

 متوسط(  - 131صفحۀ  - 1010) 4پاسخ : گزینه  

 . بگیرد  را  اشروزه   باید  باشد،  کرده  سفر  حرام  کار  انجام  برای  کسی  اگر

 ال:   ؤنوس سأ درک واژگان و کلمات نام 

 عصیان: گناه/ سرپیچی  - 1
 توجه کنید:  

 .باید روزه را بگیرد شخص سفر برای کار حرام و گناه، هم نماز کامل است و همدر 

 ال( نیفتید!! ؤحواستون باشه که گول اون بیش از ده روز )دام س 

 
 عایت کدام است؟منان، منوط به رؤتعلق نجاست به ادرار حیوانات، چه قیدی دارد و مطابق معارف قرآنی، رستگاری م  -52

 آزماییبخت هایتیرک و  پرستیبت  قمار، شراب،  از دوریـ باشد    گوشتحرام  و باشد  داشته جهنده  خون باید حیوان   آن (1

 مردم  میان  ۀ کین و عداوت  ایجاد  از  امتناع ـ باشد    گوشتحرام  و باشد  داشته جهنده  خون باید حیوان   آن (2

 آزمایی بخت هایتیرک و پرستیبت  قمار،  شراب، از  دوری ـ کند می کفایت  حیوان در  جهنده خون داشتن  (3

 مردم  میان  ۀ کین و عداوت ایجاد از امتناعـ   کندمی کفایت  حیوان در  جهنده خون داشتن  (4

 متوسط(  - 127و  126صفحۀ  - 1010)  1گزینه پاسخ:   

 دارند.   جهنده  کـه خون  گوشتیحرام  هایحیوان   و  انسان  مدفوع  و  ادرار:  جمله  از  شود،می   نجس  هاآن  با  برخورد  اثر  در  آنچه  و  چیز  11  مگر  است  پاک  چیزهمه

  شیطانی   کارهای  از  و  پلید  آزمایی،بخت   هایتیرک  و  پرستیبت   و  قمار  و  شراب  به راستی  اید؛آورده   ایمان  که  مردمی  »ایفرماید:  میخداوند دربارة نوشیدن شراب  

 «...شوید  رستگار  تا  کنید  آنها دوری  از  پس.  است
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 شرط نجاست در ادرار و مدفوع حیوانات دو چیز است:  

 آن حیوان خون جهنده داشته باشد.  - 1
 گوشت باشد. آن حیوان حرام - 2

 
 تکبران«، با رعایت رتبه کدام است؟ س« و »عدم خضوع و خشوع در مقابل مگمراهانمسبب: »عدم قرارگرفتن در مسیر    -53

َ ﴿ عبارت (1 ا الَصِّ
َ
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ْ
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يِهم وَ ﴿ عبارت (4
َ
ِ الَمغضوِب َعل ي 
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ّ
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ّ
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َ
 توجه به عظمت خداوند بر همه چیز هنگام تکبیرـ  بگوییم  توجه با را  ﴾ َل

 سخت(  - 125صفحۀ  - 1010) 3پاسخ : گزینه   

ِ الَمغضوِب ﴿عبارت    اگر ي 
َ
يِهم وَ غ

َ
ی  َ   َعل

ّ
ال
ّ
 الض

َ
 داد.   نخواهیم  اند، قرارکرده  گم  را  راه  یا گرفته  خشم  آنها  بر  خدا  که  کسانی  زمرة  در  را  خود  بگوییم،  توجه  با  را  ﴾َل

 .کرد  نخواهیم  خشوع  و  خضوع  مستکبران  مقابل  در  باشیم،  داشته  نظر  در  را  خدا  عظمت  سجود،  و  رکوع  در  اگر

 ال:   ؤنوس سأ درک واژگان و کلمات نام 

 مسبب: دلیل  - 1
 حیران: گمراهی - 2

 کتاب دهم در رشته ریاضی و تجربی، صفحۀ مهمی است. حتما و حتما، با مرور زیاد به تسلط کافی بر این صفحه برسید.   125صفحۀ 
يِهم و  وقتی ما عبارت » ل  غضوِب ع  يِر الم  اند  گروهی که خداوند بر آنها خشم گرفته و غضب کرده است و یا راه را گم کرده« را با توجه بگوییم، خودمان را در  ال  الّضاّلين    غ 

 . اند، قرار نخواهیم دادهای ظلمت قرار گرفته و در کوره راه
در مقابل اینگونه  کنیم و و قسمت دوم، اگر در رکوع و سجود عظمت خدا رو در نظر داشته باشیم، دیگر در مقابل هیچکس جز خداوند، گردن کج نمیدر توجه کنید 

 افراد خضوع و خشوع نخواهیم کرد. 

 
 اثبات وجود خود برای دیگران از طرق نامتعارف و ناهنجار، چگونه قابل بررسی است؟  -54

 .  هنددمی   ننشا  ستهآرا   جامعه،را در    دخوروش    یناز ا  مقبولیت  کسب  با  (1
 .  هندد می  پاسخرا    دخو   دجودر و  مقبولیت   به  زنیا   ی،ظاهر  ستگیآرا  با  (2

 میبرند.  هبهر   دخو  تثبا ا  ایبر  انیگرد   حیرو  ضعفاز    (3

 . هندد می  ستدر نا   پاسخ  ،مقبولیت  طبیعی  زنیا  به  (4

 ساده( - 138صفحۀ  - 1011) 4 پاسخ : گزینۀ 

 کنند.    تحسین  بدانند و  ایشایسته   و  مفید  فرد  را  ما  دیگران  داریم  دوست  ما.  است  جامعه  و  همساالن  خانواده،  جمع  در  مقبولیت  به  نیاز  انسان،  نیازهای  از  یکی

  یا  ناپسند و کالم زشت بردن به کار یا نامناسب هایلباس  پوشیدن با و دهندنمی درستی هایپاسخ طبیعی، نیاز این به که  دارند وجود نیز افرادی اندک البته

  سازنده   و  درست  راه  از  خود  اثبات  ناتوانی در  و  روحی  ضعف  نشانۀ  اعمال  قبیل  این.  کنند  اثبات  دیگران  برای  را  خود  وجود  خواهندمی   لب،  بر  سیگاری  گذاشتن  با

 است. 

 دهیم و این امور یعنی ما در اثبات خود از راه درست و سازندههای نامتعارف و ناهنجار یعنی ما به نیاز طبیعی مقبولیت، اشتباه پاسخ میاستفاده از روش 
 ضعف روحی و ناتوانی داریم. 

 
 چیست؟   ۀنما، نشان، لباس نازک و بدن(:)فرجام ضعیف شدن حرکت در مسیر اعتدال، کدام است و در منظر امام صادق   -55

 ینداری د  ضعفو   سستیـ  نمایی دخو  یسو به حرکت و  ستگیدر آرا  تغییر (1

 ا خد  با   جنگو   هگنا م نجاـ ا  نمایی دخو  یسو به حرکت و  ستگیدر آرا  تغییر (2

 دینداری ضعف و   سستیـ  وتمتفا شخصیت  یسو به حرکت روح و   نشد   گرهجلو (3

 ا خد  با جنگ و  ه گنا منجا ـ ا وتمتفا شخصیت  یسو به حرکت روح و   نشد   گرهجلو (4

 متوسط( - 140صفحۀ  - 1011)  1 پاسخ : گزینۀ 

  به   خودنمایی  ۀبپوشش جن  و  کندمی  تغییر  پوشش  در  آراستگی  به خصوص  آراستگی  نوع  شود،می   ضعیف  انسان  روح  در  فعفا  هایرشته   که  اندازه  همان  به

 گیرد.  می   خود

 « .است  دینداری  ضعف  و  سستی  نشانۀ  لباسی  چنین  زیرا  ؛نپوشید  نمابدن   و  نازک  »لباس  :فرمود  (: )صادق    امام
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یعنی حرکت در مسیر اعتدال ما ضعیف شود، به طور طبیعی به سمت ضعیف شدن و سبک شدن پوشش و حرکت به سمت خودنمایی   ،اگر عفاف در ما ضعیف شود
 رویم. می

 . دانندمی دینداری فردضعف در  ۀنما( را نشانهای نامتعارف )نازک و بدنباید توجه داشته باشید که ایشان، لباس (:)در کالم امام صادق 

 
 بیانگر چه مفهومی است؟ ، دانستند( به مدعیان زهد که آراستگی را خالف رفتار اهل بیت می:دق )امام صا پاسخ  -56

 توجه به آراستگی هنگام عبادت   (2 رفتاری متناسب با شرایط زمانه  (1
 ها در اجتماعات و معاشرتتوجه به آراستگی  (4 فرهنگ جامعه ( رفتاری متناسب با 3

 متوسط(  - 139و  137صفحۀ  - 1011)   1 پاسخ: گزینه 

 های عفاف است. آراستگی و مقبولیت از جلوه

 : باشد( بیانگر رفتار مناسب با شرایط زمان می:این بیان امام صادق ) 

 «پوشید.ها را نمیجد شما این گونه لباس»گفت: (  :) را دید که لباس زیبایی پوشیده است. وی به امام  (: ) روزی یکی از مدعیان زهد و پرهیز از دنیا امام صادق
 « در آن زمان مردم در سختی بودند، اما امروز ما در شرایط بهتری هستیم و عموم مردم توانایی پوشیدن چنین لباسی را دارند.»امام فرمود: 

 
 بین عفاف و آراستگی و مقبولیت کدام نسبت وجود دارد؟   -57

 های عفاف است.آراستگی و مقبولیت از جلوه (1

 مقبولیت برخاسته از عفاف و عفاف ناشی از آراستگی است.  (2

 اند. عفاف ناشی از آراستگی و هر دو باعث مقبولیت مثبت (3

 شود.آراستگی در حد متعادل علت عفاف و مقبولیت مثبت می (4

     متوسط(  - 139صفحۀ  - 1011)  1گزینه   : پاسخ 

 )آراستگی ناشی از عفاف است( و مقبولیت انسان عفیف از راه اراستگی متعادل است.  راستگیآعفاف علت    های عفاف است.راستگی و مقبولیت از جلوهآ

  مقبولیت  ←آراستگی ←عفاف 
 

 ﴿ عبارت قرآنی  -58
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   چگونه بیان شده است؟ (:)  کدام مفهوم بوده و حد پوشش در کالم امام صادقبیانگر  ﴾ي

 نباید آشکار شود، همچنین از مچ به باال باید پوشیده شود. ،گیردآنچه زیر روسری قرار می -  عفاف است ۀپوشش مناسب نشان (1

 نباید آشکار شود، همچنین از مچ به باال باید پوشیده شود. ، گیردآنچه زیر روسری قرار می -  حجاب علت عفاف است (2

 .چهره و دست تا مچ باید از نامحرم پوشیده شود -  عفاف است ۀ( پوشش مناسب نشان3

 .چهره و دست تا مچ باید از نامحرم پوشیده شود -  ( حجاب علت عفاف است4

 سخت(  - 148و  147 هایصفحه - 1011)  1پاسخ: گزینه  
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 عفاف است.   ۀد« بیانگر این است که پوشش مناسب نشانن تا به عفاف شناخته شو»:  ﴾ُيْعَرف

 « هایی است که باید از نامحرم پوشیده شود؟آیا ساعد زن از قسمت»یسار که پرسید:  بندر جواب یکی از یاران خود به نام فضیل  (: )  امام صادق

 « .نباید آشکار شود، همچنین از مچ به باال باید پوشیده شودگیرد  آنچه زیر روسری قرار میبلی،  »فرمود:  

 است.  عفاف ۀتوجه کنید که عفاف علت حجاب است و حجاب علت شناخته شدن به عفاف و یا همان نشان 

 

يأ ﴿  ۀبا توجه به آی  -59
َ
ل
َ
ِني  َ ع

أ
د
ُ
ِمِني  َ ي

أ
ُمؤ

ْ
 َوِنَساِء ال

َ
اِتك

َ
ن
َ
 َوب

َ
َواِجك

أ
ز
َ
لأ ِْل

ُ
ُّ ق ي ب ِ

َّ
َها الن

ُّ
ي
َ
ا أ
َ
 ي

َ
ن
أ
ي
َ
ذ
أ
ؤ
ُ
 ي
َ
َل
َ
 ف
َ
ن
أ
َرف عأ

ُ
 ي
أ
ن
َ
 أ
ن َ
أ
د
َ
 أ
َ
ِلك

َ
 ذ
َّ
ِبيِبِهن

َ
َل
َ
 ج

أ
 ِمن

َّ
کدام مفهوم به درستی استنتاج   ﴾ِهن

 شود؟ می

 بگوید که حد حجاب را رعایت کنند.  ، اندمنؤدهد که به زنان و دخترانش و نیز زنانی که م دستور می (ملسو هيلع هللا ىلص)  خداوند به پیامبر اکرم (1

 . تاکید داردکرند و این آیه بر شکل پوشش زنان مسلمان از همان ابتدا حد پوشش را رعایت می (2

 اش شروع کند. امر به معروف و نهی از منکر را از خانواده ۀواجب است که وظیف ( ملسو هيلع هللا ىلص) بر پیامبر اکرم  (3

 باشد. ب عامل ایمنی زنان درربرابر هوس رانان میحجا ، از آنجا که خداوند عزیز و حکیم است (4

   سخت(  - 148صفحۀ  - 1012)  3پاسخ: گزینه  

 ها:بررسی سایر گزینه 

ِمِنی  َ ﴿من.ؤم زناننه   ،منانؤند. به تعبیر دیگر بر همسران ما منؤمنان، نه زنانی که م ؤزنان م          «1» ۀرد گزین 
ْ
ُمؤ

ْ
 نه صفت و موصوف   ،الیه استمضاف و مضاف ﴾ِنَساِء ال
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 . کنداین آیه حد پوشش را بیان می            « 2»  ۀرد گزین

 . نه عزیز و حکیم  ،آیه صفات غفور و رحیم آمده است   انتهای  ارتباط است. در ضمن دربی        « 4»  ۀرد گزین

 
 ؟ بودال خوهد ؤپاسخ درستی به این س گزینه« کدام کرده است؟ نیاسالم شکل پوشش را مع ایآ» :ال شود کهؤاگر س  -60

 شد.جامعه هماهنگ با یاخالق  یهابپوشند که وقار و احترام آنان حفظ شود و با ارزش یمردان را موظف کرده است لباس اسالم  (1

 .حرام است ،نما کندرا نزد مردم انگشت زنان که   یلباس  دنیپوش (2

 دارد. ت ی، اولوبرداز بین می گردد و توجه مردان نامحرم را یامت و منزلت زن مکر شتریسبب حفظ هرچه ب   ( با توجه به اینکه چادر3

 خانه.   داخل ی با نامحرمان قرار داده است نه برا  یزمان حضور زن در اجتماع و مواجهه و  یخداوند دستور حجاب را برا( 4

 سخت(  - 148صفحۀ  - 1012)  1پاسخ: گزینه  

 ها:بررسی سایر گزینه 

 . حرام است  ،نما کندانگشت  زنان نامحرمرا نزد    مردانکه    یلباس   دنیپوشغلط است.    « 2»گزینه  

 نه اینکه از بین برود.   شود،توجه مردان کم    شود کهچادر موجب می  غلط است.  « 3»گزینه  

 ؟« شودر آنان در جامعه میحجاب زنان، موجب سلب آزادی و کاهش حضوال است که »آیا  ؤال نیست. بلکه پاسخ به این سؤمربوط به س  « 4»گزینه  

 خیلی توجه کنید.  ،رسیداالت و پاسخ داده شده توسط کتاب ؤبه تیتر س دهم، 12در درس  
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 Which sentence is grammatically correct? 

1) Ali must be studying in his room, but I'm not sure at all.     

2) Everyone need to take a rest after a long time of driving.  

3) May I help you with your chores?  

4) According to the weather, it may rain tonight. 

 ( 1004 ـ گرامر ـ  سخت )   4پاسخ: گزینه    

EDUCATIONAL BOX 
 زبان شما رو به چالش میکشه. بریم ببینیم چه خبره... دهم و حتی شاید دانش کلی  4خب یه تست چالشی که درک کلی شما رو از درس 

 گزینه یک: خب گفته که علی حتما در اتاقش در حال مطالعه است، ولی مطمئن نیستم. 
چیزی   ( بعدش اومده میگه ولی مطمئن نیستم. خب وقتی از %90دقت کردید چی شد؟! اول اومده گفته علی حتما داره درس میخونه )پیشبینی با احتمال باالی  

% را نشان   30شد که احتمال زیر  استفاده می mustبه جای  mayرو نداریم. اینجا بهتر بود از   mustمطمئن نیستیم و دالیل و شواهد منطقی نداریم، حق استفاده از  
 دهد و صرفا نظر شخصی بدون هرگونه دلیل منطقی است. می

 رد هستند و فعل مفرد نیاز دارند. ضمایر مبهم مثل: همیشه مفضمایر مبهم و نامعین  توجه کنید کهگزینه دو: 
anyone, anybody, everyone, everybody, someone, somebody, no one, nobody 

 اولین جمله هم این مورد اومده( درس چهارم کتاب اصلی دهم  99صفحه در کنیم. ) باستفاده  needsاز  needدر گزینه دو هم باید به جای فعل 
 استفاده کنیم. can Iباید از عبارت در اینجا کنیم نه تعارف کردن. برای اجازه گرفتن استفاده می may weو  may Iما از عبارات توجه داشته باشید که گزینه سه: 

 کنیم. استفاده می mayگزینه چهار: این گزینه کامال درست هست و صرفا پیشبینی برای زمان آینده براساس یک رویداد یا نشانه است که از  

 Chelsea was the champion of the final game between two English teams, Chelsea and Manchester City, ---------- May 

29, 2021, ---------- 3 pm ---------- Estádio do Dragão. 

1) on/in/at             2) in/at/at  3) on/at/in  4) in/in/in 

 ( 1004 ـ گرامر ـ   سخت )   3پاسخ: گزینه    

EDUCATIONAL BOX 

 ترجمه تست:  

 از ظهر در استادیوم دو دراگو بود. بعد  15، ساعت 2021مه   29چلسی قهرمان بازی نهایی بین دو تیم انگلیسی چلسی و منچسترسیتی در 
توان اش ندارند. ولی میآموزان به دلیل بسیار پیچیده و ریز بودن جزئیات آن تمایلی به یادگیریمبحث حروف اضافه زمان و مکان جزو مباحثی هست که اکثر دانش 

عمال شاهد حضور بسیار کم سواالتی از این تیپ بودیم پس احتمال   1400کنکور  با یادگیری کلیات این مبحث و تست فراوان بر این مبحث به راحتی مسلط شد. در  
 بیایند وجود دارد، حاال چه به صورت تست گرامری مستقل یا در کلوز. پس بزارید یبار براتون کلیات این مبحث رو بگم:  1401اینکه در کنکور 

 حروف اضافه زمان: 
 شود. ه میروزها استفاد اسامیقبل از  Onاز حرف اضافه 

I will see you on Monday . 
The week begins on Sunday . 

همچنین در طلوع و غروب   شود.استفاده می  ، اسامی تعطیالت، آخر هفته و صبحانه، ناهار و شامساعات روز  ،  noon, night, midnightقبل از    atاز حرف اضافه  
 مشخصی از روز( های )در کل زمان  شود.استفاده می atخورشید از 

My plane leaves at noon . 
The movie starts at 6 p.m . 
at Christmas, at Easter, at Norooz 
at sunset/sunrise 
at the weekend 
at breakfast time, at lunchtime, at dinnertime  

 شود. میتر استفاده های زمانی طوالنیقرن و بازهدهه، ، ماه، فصل، سال، ، هفتههای روزقبل از سایر بخش inحرف اضافه از 
He likes to read in the afternoon . 
In two weeks we are going to have a lecture about health issues. 
The days are long in August . 
The book was published in 1999 . 
The flowers will bloom in spring . 
In the 19th century many significant events happened. 
The past is in the past. 
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 چند نکته مهم در رابطه با حروف اضافه زمان: 

تاریخ بازی حرف  خواهیم برای  ترین بخش زمان باید دقت بکنیم. مثال در همین تست وقتی می یادتان باشد که برای انتخاب کردن حروف اضافه زمان کوچک 
 کنیم. -استفاده می onکنیم و همانطور که گفتم قبل از روز از ترین واحد زمانی یعنی روز دقت میاضافه انتخاب کنیم به کوچک

 شود. استفاده نمیای  شوند از هیچگونه حرف اضافه ساخته می  everyو    next  ،last  ،thisو عباراتی که با    today  ،yesterday  ،tomorrowدر کنار عباراتی مثل   

رایج نیست و به معنای   in the night. عبارت  استفاده کرد  at nightو هم    in the nightدهند هم میتوان از  برای بیان اتفاقاتی که بین عصر تا صبح روی می 
غلط است( به معنای کلی شب مورد استفاده   at the night)دقت کنید که    at nightدر طول شب است که به یک شب مشخص هم اشاره دارد ولی عبارت  

 گیرد. قرار می
I never watch TV at night . 
This park is quite dangerous at night. 
Someone stole my car in the night . 
Did you hear that funny noise in the night? 

 حروف اضافه مکان:  
 . کنیماستفاده می   in، از وسیع مسطح باشدجعبه یا یک منطقه اگر چیزی داخل یک  -

in the newspaper, in a cup,  in a bottle, in bed, in London, in a book, in my stomach, in a house, in England, in the sea, in a river  
 . کنیممی استفادهon  از  دارد، قرار  عمودی یا افقی سطح یک یا خط یک روی چیزی اگر  -

on the table, on the floor, on my face, on the page, on a chair, on the river, on a bike, on the wall, on the sofa, on a t-shirt, on his foot 
 . کنیممی  استفاده at از (  باشد ساختمان یک است  ممکن)  باشد، اینقطه در  چیزی اگر  -

at the airport, at the table, at the cinema, at the bottom, at the traffic lights, at university, at the hospital, at the bus stop, at the front, at the 
piano 

 چند نکته مهم در رابطه با حروف اضافه مکان:  

دارد. برای مثال  جع به آن وجودزیادی را در پی داشته و اختالف نظرات زیادی راهای  آید بحث وقتی که قبل از ساختمان یا مکانی می   atو    inهای بین  تفاوت -
کنیم مقصود ما دقیقا داخل استادیوم را استفاده می  at. تفاوت اینجاست که وقتی  in the stadiumدرست است و هم    at the stadiumدر همین تست هم  

کنیم منظورمان دقیقا داخل استادیوم است. نکته استفاده می  inا نزدیک به آن باشد ولی وقتی از  تواند داخل آن ینیست بلکه محیط کلی استادیوم که می
)مثال وقتی یک اتفاق یا جشنی هم در   کنیماستفاده می  atکنیم از  کنند این است که وقتی در رابطه با کاربرد یک ساختمان صحبت میدیگری که مطرح می

 کنیم. استفاده می inولی وقتی خود ساختمان مدنظر است از کنیم( استفاده می atشود چون به کاربرد ساختمان اشاره دارد از مکانی برگزار می
 کنیم. استفاده می atکنیم ولی هرگاه جزوی از مسیر باشند از استفاده می inهمانطور که باالتر گفتم برای روستا، شهر و کشور از  -

I live in Tehran. 
In your way to Mashhad, you can stop at Tehran and take a rest. 

 The books our students want to review profoundly ---------- in 2021 to make them ready for Konkur. Due to this, many 

teachers gathered to meet the needs of the students by publishing beneficial books. 
1) will be compiled                  2) are being compiled 
3) were compiled 4) are compiled 

 (1201ـ  گرامر ـ   سخت )   3پاسخ: گزینه  

EDUCATIONAL BOX 
را نگاه کنند. اگر به معنای تست دقت کنید متوجه  آموزان باید به دقت و با یک کل نگری این تست  این تست به لحاظ درک معنایی تست دشواری است و دانش

  دلیل،   همین  به  سازی آنها برای کنکور تالیف شد.به منظور آماده  2021خواهند عمیقا مرور کنند در سال  آموزان ما میهایی که دانش شوید که گفته شده کتابمی
ها توسط افرادی دیگری  کنید کتابپس همانطور که مشاهده می  .کنند  برآورده  را  آموزاننشدا   نیازهای  مفید  هایکتاب  چاپ  با  تا  آمدند  هم  گرد  معلمان  از   بسیاری

 ☺ها هم مجهول هستند خواهیم که از شانس شما همه گزینهآموزان! پس فعل مجهول میاند نه دانشتالیف شده
که به گذشته اشاره دارد، زمان جمله مجهول ما هم باید   gatheredشوید با توجه به فعل - به جمالت بعدی دقت کنید متوجه میاینجا زمان تست اهمیت دارد. اگر 

 گذشته باشد. تنها گزینه امجهولی که گذشته است گزینه سوم است. 

 Sam has not come to work. I’ve heard he’s sick, ----------? 

1) has he  2) haven't I 3) isn't he 4) hasn't he 
 

 (1201 ـ گرامر  ـ  سخت )   3گزینه   پاسخ:    

EDUCATIONAL BOX 
 اینطور است؟  است،  مریض او که  امشنیده  من. است  نیامده کار   سر  سمترجمه تست: 
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کنیم که در اینجا با جمله اول ترین جمله به جای خالی را انتخاب مینزدیک   tag endingهای قبل به طور کامل برایتان توضیح دادم، در سواالت  همانطور که در آزمون
کند و ناقص است پایه ما برای ساخت پرسش تاییدی  چون معنای کاملی را منتقل نمی I have heardدانید عبارتی مثل کاری نداریم. همانطور که می  ... Samیعنی  

 . isn't heشود ییدی باید منفی باشد که میکنیم و با توجه به اینکه مثبت است پرسش تااستفاده می he is sickشود. پس از محسوب نمی

 After this, he was at the service of the duke of Feria in Milan for a short while, then went to Rome, where he was 

ordained as priest (1601-1602) and became the ---------- of the English clergy. 

1) leader       2) immigrant 3) soldier 4) agent 

 ( 1004 ـ واژگان ـ سخت )   4پاسخ: گزینه     

  مامور   و(  1602-1601)  شد  منصوب  کشیش  عنوان   به  آنجا  در   و  رفت  رم  به  سپس  بود،  میالن  در  فریا  دوک  خدمت  در  کوتاهی   مدت  وی  آن،  از  پسترجمه:  

 . شد  انگلیسی  روحانیت  )عامل(

 ( عامل و مامور 4   ( سرباز 3   ( مهاجر 2  ( رهبر1

 If you are in a ---------- dying of thirst, you value the first glass of water very highly, the second glass a bit less, and the 

10th not at all. 

1) diabetes 2) dessert 3) desert 4) disaster  

 ( 1004 ـ واژگان ـ سخت )   3پاسخ: گزینه  
 

 .نیستید  قائل  ارزش  اصالً  دهم  لیوان   برای  و  کمتر  کمی  دوم  لیوان  برای  بسیار،  آب  لیوان  اولین  میرید،می  تشنگی  ازدارید    بیابان  در  اگرترجمه:  

 فاجعه(  4   بیابان (  3   دسر (  2   دیابت(  1

 . نگیرید اشتباه  desertرا با  dessertحواستان باشد که  

 Their --------- was not clear. Alexa just said that they were going on a --------- to have fun with her family. 

1) identity - vocation 2) destination – vocation 
3) destination -  vacation  4) identity – vacation   

 ( 1004 ـ واژگان ـ سخت )   3پاسخ: گزینه  

 .کنند  تفریح  اشخانواده   با  تا  روندمی  تعطیالت  به  آنها  که  گفت  فقط  الکسا.  نبود  مشخص  آنها  مقصدترجمه:  

 تعطیالت  ـهویت  (  4  تعطیالت   ـمقصد  (  3    شغل  ـمقصد  (  2    شغل  ـهویت  (  1
 

Before Gutenberg (1394 – 1468), all books (68) -------- by hand. The so-called ‘manuscripts’ of medieval times were laboriously 

hand-written, usually by monks who (69) -------- years to the work. Earlier attempts had been made to produce printing blocks. The 

designs on playing cards, for example, were carved in wooden blocks, which were inked and then printed onto cards. There are 

even examples of whole pages in books being hand-carved and printed. Gutenberg, however, came up with the idea of printing not 

whole page blocks, but letter blocks. Because he was a goldsmith by trade, he knew how to mold metal into (70) -------- shape was 

needed. He made thousands of tiny blocks of the same kind, each with a letter raised on it, which could be lined up and clamped 

into position in a ‘forme’ (page block). This could be linked, the paper laid on top, and the whole thing compressed by turning a 

handle. When released, the paper had the page printed on it. Years of work (71) --------- this invention. Gutenberg had to make the 

letters, (72) --------- an ink which would cling to metal (most didn’t), build the forme, and above all, find the money to do all this 

while not working as a goldsmith. 
 

 ترجمه متن کلوز: 

  دست   با  زیادی  خیلی  زحمت  با  وسطی،  قرون  دوران  "خطی  هاینسخه"  اصطالح  به .  شدندمی  کپی  دست  با  باید  کتابها  همه  ،(1468  -   1394)  گوتنبرگ  از   قبل

  های طرح  مثال،  عنوان  به.  بود  شده  انجام  چاپ  هایبلوک  تولید  برای  قبلی  هایتالش.  کردند  کار  این  وقف  هاسال  که  راهبانی  توسط  خصوص  به  است  شده  نوشته

  هاکتاب  کامل  صفحات  از  هایینمونه  حتی.  شدمی   چاپ  هاکارت  روی  سپس  و  زده  جوهر   آنها  روی  که  بود  شده  حک  چوبی  هایبلوک  از  بازی  هایکارت  روی

  که   آنجا  از .  آورد  ذهن  به  حروف  برای  بلکه  صفحات،  کل  برای  نه  را  چاپ  ایده  گوتنبرگ  حال،  این  با.  شدندمی  چاپ  و  شده  حک  دستی  صورت  به  که  دارد  وجود

  هر بر روی    که  کرد  ایجاد  نوع  یک  از  کوچک  بلوک  هزاران  او.  بزند  قالب  نیاز  مورد  شکل  هر  به  را  فلز  چگونه  دانستمی  بود،  طالفروش  و شغلی  ایحرفه  نظر  از  او

  روی   را  کاغذ  کرد،  وصل  هم   به،  کرد  وصل  هم  به  شدمی  را  نآ.  کرد  محکم  و  ردیف(  صفحه  بلوک)  «قالب»  یک  در  را  آنها  توانمی  که  داشت  قرار  حرف  یک  کدام

  گوتنبرگ .  صرف شد  اختراع این  برای  تالش  هاسال.  بود  شده  چاپ  آن  روی  صفحه ،شدن ازاد از  پس.  کرد  فشرده  را  کل دسته  یک  چرخاندن  با  و  گذاشت  آن

  کارها   این  همه  انجام  برای  الزم  پول  همه،  از  ترمهم  و  بسازد،  را  قالب  ،( چسبیدندنمی  بیشترشان )  چسبدمی  فلز  به  که  بسازد  یجوهر   بسازد،  را  حروف  شد  مجبور

 . کند  پیدا  کند،نمی  کار  طالفروش  عنوان  به  که  حالی  در  را
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 1) were copying  2) had to be copied 3) copied  4) could copied 

 (       متوسط)     2پاسخ: گزینه  

 2. به همین راحتی جواب میشه گزینه  4و    3،1های  پس رد گزینه  مجهول در جای خالی نیاز داریم   فعلبه    اخر جمله،  by phraseبا توجه به  

 1) devoted  2) wasted   3) gave   4) spent 

 (      سخت )     1پاسخ: گزینه  

 صرف کرد(  4   بخشید، داد (  3  تلف کرد(  2  وقف کرد(  1

 است.   spend doing sthبه صورت    spendدقت کنید که شکل استفاده از فعل  

 1) that  2) whether  3) whatever  4) where 

 (       متوسط)     3پاسخ: گزینه  

 کجا(  4   هر آنچه(  3  خواه اینکه،  (  2   که (  1  

 1) went into  2) built into  3) looked into  4) came into 

 (    سخت )    1پاسخ: گزینه  

 وارث شدن   /کردن  تصرف(  4   کردن   بررسی(  3 شامل کردن/دائمی کردن(  2  صرف شدن (  1

 1) increase  2) promote  3) reach   4) develop 

 (     سخت )     4پاسخ: گزینه  

 ایجاد کردن، گسترش دادن (  4   رسیدن (  3  ارتقا دادن (  2  افزایش دادن (  1  

 O'Connell Street is the main thoroughfare and one of the busiest shopping streets in Dublin. Even though it is not a very long 

street, the locals will proudly tell the visitor that it is the widest street in all of Europe. This claim often meets with protests, 

especially from French people, claiming the Champs Elysees of Paris as Europe's widest street. But the witty Irishman won't 

easily relinquish bragging rights and will trump the French visitor with a fine distinction: The Champs Elysees is an avenue; 

O'Connell is a street. Divided by a few important monuments running the length of its center, the street is named after Daniel 

O'Connell, an Irish patriot. His monument stands at the lower end of the road, facing O'Connell Bridge. O'Connell stands high 

above the business people, unhurried crowds of shoppers and students on a big column, surrounded by four angels representing 

Patriotism, Courage, Eloquence, and Fidelity. Further up the street on the other side is the famous General Post Office or the GPO 

as Dubliners call it. During the Easter Rising of 1916, the GPO was taken over by the Irish Volunteers on Easter Monday and 

occupied by the revolutionary forces, sparking weeks of armed combat in the heart of Dublin. To this day, three of the angels 

bear bullet holes - two with a wound in the chest and one in its left arm. 

 ترجمه متن اول: 

 به   افتخار  با  محلی  مردم  اما  نیست،  طوالنی  خیلی  خیابان  این  اگرچه.  است  بلیندو  در   خرید  هایخیابان  ترینشلوغ  از  یکی  و  شاهراه  تریناصلی اوکانل خیابان

  شود می روروبه  ها،فرانسوی  سوی  از  ویژه  به  اعتراضات،  با  اغلب  ادعا  این.  است  اروپا  تمام  در  خیابان  و پهناورترین  ترینوسیع  این  که  گویندمی  بازدیدکنندگان

  را  فرانسوی  بازدیدکننده  و  کشدنمی  دست  فروشی  فخر  حق  از  آسانی  به  طبع  شوخ  ایرلندی  اما.  است  اروپا  خیابان  ترینوسیع  پاریس  لیزهشانزه  کنندمی  ادعا  که

  شده  تقسیم آن مرکز طول در مهم بنای چند به که خیابان این. است خیابان یک اوکانل. است کوچه باغ یک لیزه شانزه: کندمی مغلوب خوبی بسیار تمایز با

  فراز  بر  اوکانل.  دارد  قرار  اوکانل  پل  روی  به  رو  و   جاده  پایین  انتهای  در  او  یادبود  بنای.  است  شده  گذارینام  ایرلندی  پرستمیهن  یک  اوکانل،  دانیل  نام  به  است،

  وفاداری   و  فصاحت  شجاعت،  پرستی،میهن   نماینده  فرشته  چهار  توسط  که  است،  ایستاده  بزرگ  ستونی  روی  بر  دانشجویان  و  خریداران  عجول  جمعیت  ،تجار

  در  پاک  عید  قیام  طول  در.  نامندمی  را  آنها  همانطور که دوبلینی  است  GPO  یا  معروف  عمومی  پست  اداره  دیگر،  طرف در  خیابان  از باالتر.  است  شده  احاطه

 قلب  در  مسلحانه  درگیری  هاهفته  و  شد  اشغال  انقالبی  نیروهای  توسط  و  شد  تصرف  پاک  عید  دوشنبه  روز  در  ایرلندی  داوطلبان  توسط  GPO  ،1916  سال

 .آن  چپ  بازوی  در  یکی  و  سینه   قفسه  در  زخم  با  مورد  دو  -  دارند  گلوله  سوراخ  فرشته  سه  امروز،  به  تا.  شد  آغاز  دوبلین
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 What is the writer's main purpose in writing the text? 

1) To explain what it's like to be Irish. 

2) To describe historic sights on Dublin's O'Connell Street. 

3) To introduce readers to the biography of Daniel O'Connell. 

4) To show how difficult being a Dubliner can be. 

 (     سخت )     2پاسخ: گزینه  

 چیست؟  متن  نوشتن  از  نویسنده  اصلی  هدف.  73

 . است  چگونه  بودن  ایرلندی  اینکه  توضیح(  1

 . دوبلین  اوکانل  خیابان  در  تاریخی  مناظر  توصیف(  2

 .اوکانل  دنیل  بایوگرافی  با  خوانندگان  آشنایی  برای(  3

 . است  دشوار  چقدر  بودن  دوبلینر  اینکه  دادن  نشان(  4

 گفته بایوگرافی فردی به نام اوکانل نه خیابان اوکانل! را بخورید و در تله تست بیوفتید. دقت کنید که   3شاید گول ظاهر گزینه  

 Dubliners claim that O'Connell Street --------. 

1) is the widest street in the world 

2) is the widest street in Europe   

3) is the longest street in all of Europe   

4) is the second widest street in Europe after Champ Elyees of Paris 

 (      متوسط)     2پاسخ: گزینه  

 .--------  اوکانل  خیابان  که  کنندمی  ادعا  )مردم اهل دوبلین(  دوبلینرها.  74

 است   جهان  خیابان  ترینوسیع(  1

 است   اروپا  خیابان  ترینوسیع(  2

 است   اروپا  سراسر  در  خیابان  ترینطوالنی(  3

 لیزه پاریس است وسیع اروپا بعد از شانزهدومین خیابان  (  4

 ترین! اروپا است نه طوالنی خیابانترین ها وسیعدقت کنید که خیابان اوکانل از نظر دوبلین 

 What does the author say about Irish people? 

1) They are talkative and playful 
2) They are rebellious and do not like foreigners    
3) They never agree with French people   
4) They are clever and funny 

 (     سخت )     4پاسخ: گزینه  

 گوید؟می  چه  ایرلند  مردم  درباره  نویسنده.  75

 هستند  بازیگوش  و  پرحرف(  1

 ندارند   دوست  را  هاخارجی  و  هستند  سرکش(  2

 نیستند  موافق  فرانسه  مردم  با  هرگز  آنها(  3

 هستند   بامزه  و  باهوش(  4

 But the witty Irishman won't easily relinquish bragging rights and will trump the French visitorها باهوش و بامزه هستند از جمله  اینکه ایرلندی 
with a fine distinction   شود. در این جمله  برداشت میwitty  دهنده هوش  کند نشانها را مغلوب میگو هست و اینکه با تمایز فرانسویبه معنای شوخ و بذله

 باالی آنهاست.

 Which one has the closest meaning to "relinquish"? 

1) fight   2) give up   3) complete  4) keep up 

 (     سخت )    2پاسخ: گزینه   

 ؟ داردکدام  را    ""relinquishترین معنا به  نزدیک.  76

 ادامه دادن (  4    کامل کردن(  3    دست برداشتن  تسلیم شدن،(  2    جنگیدن(  1
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 مورد سوال قرار گرفته بود.  99 تجربیاین لغت دقیقا در یکی از متون کنکور  

In 1969, three people in a tiny spaceship made history with a trip the world will never forget. The three men were Michael 

Collins, Edwin "Buzz" Aldrin, and Neil Armstrong. The first manned lunar landing mission was called Apollo 11 and their 

destination was the moon. Tens of thousands of people worked on the Apollo project to send those men to the moon. The project, 

also known as Apollo program, took 10 years of preparation. The first manned Apollo flight was a disaster because the spacecraft 

caught fire on the ground. But NASA continued with the Apollo program. During future space missions, the astronauts practiced 

flying their space crafts. They also performed the tasks they needed to know so they were able to fly to the moon and land on it. 

On the Apollo 8 mission, the astronauts flew around the Moon ten times. They were almost ready for the first moon landing. The 

rocket that carried the spacecraft and the astronauts into orbit around the moon was called the Saturn 5. It blasted through space 

at a speed of at least 25,000 miles an hour. Even at that speed, it took 3 days, 3 hours, and 49 minutes to reach the moon. The 

Apollo 11 mission used a special lunar module designed only for landing on the Moon. It was called the "Eagle". On July 20, 

1969, the Eagle landed on the Moon's desolate surface. Only two astronauts stepped on the moon that day. Neil Armstrong became 

the first person to walk on the moon. Edwin "Buzz" Aldrin followed about twenty minutes later. The astronauts set up a TV 

camera, and the whole world watched the landing on TV. Michael Collins waited for them in the spacecraft and orbited the moon. 

It was his job to take care of the spacecraft that would take them all home. He had to make certain nothing happened to it! 

 ترجمه متن دوم: 

  و   آلدرین  "باز"  ادوین  کالینز،  مایکل  نفر   سه  این.  شدند سازتاریخ  کند،نمی  فراموش هرگز  جهان که  سفری  با   کوچک  فضاییسفینه  در  نفر  سه ،1969  سال  در

  افراد   این  تا  کردند  کار  آپولو  پروژه  در  نفر  هزار  ها  ده.  بود  ماه  آنها  مقصد  و  داشت  نام  11  آپولو  ماه  روی  دار  سرنشین  فرود  مأموریت   اولین.  بودند  آرمسترانگ  نیل

  فضاپیما  زیرا  بود بار فاجعه آپولو دار سرنشین پرواز  اولین. دوش آماده طول کشید تا  سال 10 است، معروف نیز آپولو برنامه به که پروژه این. بفرستند ماه به را

 همچنین  آنها.  کردندمی  تمرین  را  خود  فضایی  پروازهای  فضانوردان  ،آتی  فضایی  هایماموریت  طول  در.  داد  ادامه  آپولو  برنامه  به  ناسا  اما.  گرفت  آتش  زمین  روی

.  کردند   پرواز  ماه  دور  به  بار  ده  فضانوردان  ،8  آپولو  ماموریت  در.  بیایند  فرود  آن  روی  بر  و  کنند  پرواز  ماه  به  بتوانند  تا  دادند  انجام  دانستندمی  باید  که  را  وظایفی

 25000  حداقل  سرعت  با  موشک  این.  داشت  نام  5  زحل  برد،می  ماه  مدار  به  را  فضانوردان  و  فضاپیما  که  موشکی.  بودند  آماده   ماه  فرود  اولین  برای  تقریباً  آنها

  استفاده  ماه  ویژه ماژول از 11 آپولو ماموریت. رسید ماه به  تا کشید طول دقیقه  49 و ساعت 3 روز، 3 سرعت، این  با حتی. شد پرتاب فضا در ساعت در مایل

  فضانورد   دو  فقط  روز  آن.  آمد  فرود  ماه  متروک  سطح  روی  عقاب  ،1969  جوالی  20  در.  بود  "عقاب"  آن  نام.  است  شده  طراحی  ماه  روی  فرود  برای  فقط   که  کرد

  یک  فضانوردان  .مدآ  نیل  دنبال  به  دقیقه  بیست  حدود  آلدرین  "باز"  ادوین.  گذاشت  قدم   ماه  روی  که  بود  فردی  اولین  آرمسترانگ  نیل.  گذاشتند  قدم  ماه  روی

  وظیفه.  چرخیدمی  ماه  دور  به  و  بود  آنها  منتظر  فضاپیما  در  کالینز  مایکل.  کردند  تماشا  تلویزیون  طریق  از  را  فرود  جهان  تمام  و  کردند  تنظیم  تلویزیونی  دوربین

 . !است  نیفتاده  برایش  اتفاقی  هیچ  شود  مطمئن  بود  مجبور  او.  بردمی  خانه  به  را  آنها  همه  که  بود  فضاپیمایی  از  مراقبت  او

 What can a reader find out from the text? 

1) Why the Apollo program was so successful?  
2) How much did the Apollo program cost?  
3) When did humans first visit the Moon?   
4) Who was the commander of Apollo 11? 

 (      متوسط)     3پاسخ: گزینه  

 بفهمد؟   تواندمی   چیزی را  چه  متن  از  خواننده.  77

 ؟بود  موفق  اینقدر  لوآپو  برنامه  چرا(  1

 ؟بود  چقدر  آپولو  برنامه  هزینه(  2

 ؟کرد  بازدید   ماه  از  انسان  که  باری  اولین(  3

 ؟بود  چه کسی11آپولو    فرمانده(  4

 Which Apollo mission took the first astronauts to land on the Moon? 

1) Apollo 11 2) Apollo 8 3) Apollo 1 4) Apollo 6 

 (      متوسط)    1پاسخ: گزینه  

 آورد؟   فرود  ماه  روی  بر  را  فضانوردان  اولین  آپولو  ماموریت  کدام.  78

 6  آپولو(  4   1  آپولو(  3   8  آپولو(  2   11  آپولو(  1
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 How many astronauts walked on the moon on July 20, 1969?   

1) One 2) Two 3) Three 4) Four 

 (      متوسط)     2پاسخ: گزینه  

 زدند؟   قدم  ماه  روی  1969  جوالی  20  در  فضانورد  چند.  79

 چهار (  4  سه(  3  دو(  2  یک(  1

 What is the writer's main purpose in writing the text? 

1) to talk about Edwin 'Buzz' Aldrin  

2) to talk about the first trip to the moon  

3) to explain that the first Apollo mission was a disaster   

4) to explain how difficult it is to travel in space 

 (     سخت )     2پاسخ: گزینه  

 چیست؟  متن  نوشتن  از  نویسنده  اصلی  هدف.  80

 کردن  صحبت  آلدرین  'باز'  ادوین  مورد  در(  1

 کردن  صحبت  ماه  به  سفر  اولین  مورد  در(  2

 بود  فاجعه  یک  آپولو   ماموریت  اولین  اینکه  توضیح(  3

 است   مشکل  چقدر  فضا  در  سفر  اینکه  توضیح(  4
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متر است. سرعت میانگین آب سانتی 60متر و عرض رود سانتی 30مترمکعب بر ثانیه است و در این محل عمق میانگین  C ،18دبی آب در مقطع عرضی  
 احتماال کدام است؟  Bدر مقطع عرضی 

1 )130
𝐦

𝐒
 

2 )𝐦

𝐦𝐢𝐧 
  5100           

3 )𝐤𝐦

𝐬
110        

4 )7150 
𝐤𝐦

𝐦𝐢𝐧
 

 
 

  (44و  43  صفحۀ - متوسط باال -  1103)   2گزینه   : پاسخ 

 آوریم:بدست می  Cابتدا سرعت میانگین آب را در مقطع عرضی  
Q=A×V 

A    =  عمق  ×عرض 

18=)0/3 ×0/6) ×V 

V=100 
𝑚

𝑠
 

بیشتر   Bسرعت جریان از    Cایم. یعنی در  داشته  Bتری نسبت به  گذاری کمفرسایش بیشتر و رسوب  Cهمانطور که از مقطع عرضی رودخانه مشخص است در  

 متر بر ثانیه است.   100کمتر از    Bبوده است. در نتیجه سرعت میانگین جریان آب در  

 (:2گزینه (

5100
𝑚

𝑚𝑖𝑛 
=85

𝑚

𝑠
 

 
 ای« درست است؟ای و غیرنقطهکدام عبارت در رابطه با »منابع آالینده آب زیرزمینی نقطه 

 شوند. به طور مستقیم وارد آب زیرزمینی میکننده از یک نقطه مشخص،  ای، مواد آلوده( در حالت غیرنقطه 1
 شوند.های کشاورزی جذب شده و وارد آب زیرزمینی میکننده از سطح زمینای، مواد آلودهدر حالت نقطه (2
 شوند. های آلوده از سطح مراتع وارد آب زیرزمینی میکننده به وسیله روانابای، مواد آلوده( در حالت غیرنقطه 3
 شوند.  های آلوده به طور غیرمستقیم وارد آب زیرزمینی میکننده به وسیله روانابای، مواد آلودهنقطه( در حالت  4

   (51  صفحۀ - متوسط   -  1103)     3گزینه   : پاسخ 

  
 

 با توجه به جدول مقابل، ضخامت حاشیه موئینه در کدام خاک بیشتر است؟  

1 )A 
2 )B 
3 )C 
4 )D  
 
 
 

ی
ب زیرزمین

منابع آالینده آ

نقطه ای
،(چاه جذبی(مواد آلوده کننده از یک نقطه مشخص، مانند یک چاه فاضالب 

.به طور مستقیم وارد آب زیرزمینی می شوند

غیرنقطه ای
مواد آلوده کننده به وسیله رواناب های آلوده از سطح مراتع، و یا زمین های 

.  کشاورزی به زمین نفوذ کرده و وارد آب زیرزمینی می شوند
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 (45  صفحۀ - متوسط باال -  1103)    1گزینه   : پاسخ 

باشد، یا در مجموع، ذرات باتوجه به نکته زیر، باید در جدول صورت سوال به دنبال خاکی بگردیم که کمترین درصد ماسه و بیشترین درصد رس را داشته  

 تر باشد. دهنده خاک، ریزدانهتشکیل

تر باشد، به عنوان مثال  دهنده خاک ریزدانهدهندۀ خاک ریزتر باشد، ضخامت حاشیه مویینه بیشتر است. درنتیجه هرچه ذرات تشکیلهرچه اندازه ذرات تشکیل

 بیشتر است.   Aت حاشیه مویینه بیشتر خواهد بود. پس ضخامت حاشیه مویینه در خاک  درصد رس آن بیشتر و ذرات درشت دانه مثل ماسه کمتر باشد، ضخام 

 
 روند؟ «  از دالیل کاهش آب تاالب هورالعظیم، به شمار می l - O = ∆Sها، با توجه به رابطۀ »کدام عبارت 

 است.خروجی  آبمقدار  از بیشتر آبخوان،  بهورودی آب میزان  الف(

 است. خروجی آب مقدار از تر کم  آبخوان، به ورودی آب میزان  ب(

 است. تاالب به ورودی آب  مقدار از بیشتر تبخیر،  میزان ج(

 است. تاالب  بهورودی  آبمقدار  بابرابر  تبخیر، میزان  د(

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

 (50و  49  صفحۀ - متوسط -  1103)  3گزینه   : پاسخ 

 اند. موارد (ب( و (ج( درست

  پیوندد می وقوع  به آب ذخیره حجم در که تغییراتی و(  O( آن  از خروجی آب و  آبخوان به( I( ورودی آب مقدار بین. است جرم  بقای اصل اساس بر آب توازن

)ΔS)است  برقرار  زیر  رابطه : 
I - O = ΔS    

  از بیشتر آبخوان، به ورودی آب مقدار اگر. است برابر آن از خروجی و ورودی آب اختالف با افتد،می اتفاق آبخوان داخل  آب حجم  در که  تغییراتی عبارتی، به

 . است  منفی  بیالن،  باشد،  آن  از  کمتر  اگر  و  مثبت   بیالن،  باشد،  خروجی  آب  مقدار

 
  8000یابد و اگر فضاهای خالی آن با نفت پر شود، جرم کل سنگ   کیلوگرم افزایش می  5000اگر فضای خالی یک قطعه سنگ با آب پر شود، جرم سنگ   

 شود. با در نظر گرفتن این اطالعات، درصد تخلخل سنگ کدام است؟کیلوگرم می

  =)چگالی آب 
kg

m
3

  =/ چگالی نفت  1000
kg

m
3

= چگالی قطعه سنگ  /780
kg

m
3

100 ) 

1) 5 2 )7   3 )11 4 )18 

 ( 46  صفحۀ -  سخت  – 1103)   3گزینه   : پاسخ 

 پرکردن فضاهای خالی با آب: 

کیلوگرم جا شده است. چگالی آب    5000کیلوگرم یعنی مقدار آبی با جرم    5000افزایش جرم به اندازه  
𝑘𝑔

𝑚31000    است، پس حجم آب که همان حجم فضاهای

 آوریم: خالی است را به دست می 

3m  5  =   
5000

1000
   =   V  آب 

 پر کردن فضاهای خالی با نفت: 

ت  متر مکعب فضای خالی داریم و چگالی نف  5
𝑘𝑔

𝑚3  800  کنیم:است. پس جرم نفت را محاسبه می 

kg  4000  =  800 ×  5  =   m  نفت 

 کیلوگرم است.   8000جرم کل سنگ و نفت در این حالت  

kg  4000  =  4000   -  8000 =    m   سنگ به تنهایی 

چگالی سنگ را داریم (
𝑘𝑔

𝑚3100آوریم:( پس حجم سنگ را به دست می 

3m  40  =   
4000

100
  =   V   سنگ 

   %11/11 ≅100  × 
5

40 +5
  =  100 ×  

حجم  فضا  های خالی 

حجم  کل
 درصد تخلخل    =  
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 کدام گزینه در رابطه با »هر افق از خاک که ممکن است حاوی هوموس باشد«، درست است؟  
 توان آن را مشاهده کرد.های خاک می( در همۀ نیمرخ1
 دارند. شدگی را ترین تخریب و تجزیههای آن کم( سنگ2
 شود.  ( وجود مواد آلی باعث رنگ خاکستری تا سیاه آن می3
 تواند دارای رس، ماسه و امالح معدنی مختلف باشد.  ( می4

 (54و  53  صفحۀ - متوسط باال -  1103)   4گزینه   : پاسخ 

 مشترک دارای رس، ماسه و مواد معدنی مختلف باشند. توانند به طور  ها میتوانند دارای هوموس باشند، همچنین هر دوی این افقمی  Bو    Aهای  افق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اند که دهانه هر چاه با چاه کناری یک متر فاصله دارد. فاصله دهانه چاهی که آب در آن تا سطح ای کنار هم حفر شدهمطابق شکل سه حلقه چاه به گونه 
آنگاه کدام جمله  متر است،   5اش تا دهانه چاه  بدانیم سطح پیزومتریکی وجود دارد که فاصلهمتر است. اگر    8ایستابی باال آمده، تا سطح آب درون چاه  

 تواند صحیح باشد؟ می

 متر باشد.   1تواند  ( فاصله سطح آب در دو چاه کنار هم می1

 متر باشد.   7تواند  ( عمق سطح پیزومتریک در چاه دیگر می2

 متر است. 6سطح ایستابی ( فاصله سطح پیزومتریک در یک چاه تا 3

 متر باشد.  1تواند ( فاصله دو سطح پیزومتریک در محل دو چاه می4
 

 

 ( 47  صفحۀ –سخت  -  1103)   2گزینه   : پاسخ 

  کنیم:اطالعات سوال را روی شکل پیاده می

 ه آب آید. همانطور که سوال گفته فاصلدر آبخوان آزاد است و آب در آن تا سطح ایستابی باال می  1چاه  

 متر است.  8در این چاه تا سطح زمین  

 این شرایط فقط    متر است.  5ها سطح پیزومتریک تا دهانه چاه  در جای دیگر گفته شده که در یکی از چاه

 صادق است.   2در چاه شماره  

 که با توجه به اینکه دهانه آن   هم چون آبخوان تحت فشار است، سطح پیزومتریک داریم.  3در چاه شماره  

 تر است پس عمق سطح  پایین  1دو متر فاصله دارد و سطح آب درون آن هم از چاه    1از چاه شماره  

 متر است.   6پیزومتریک در این چاه باالی  

 متر است.   دوقل  احد  3و    2دو متر است و فاصله سطح آب در چاه    2و    1(: فاصله سطح آب در چاه  1بررسی گزینه (

ک
ی خا

ق ها
اف

.باالترین الیه خاک استAافق

.وجود مواد آلی باعث رنگ خاکستری تا سیاه این افق می شود

.به همراه ماسه و رس است( هوموس(گیاخاک معموال حاوی 

.استAحاوی رس، ماسه، شن، امالح شسته شده از افق Bافق

.وجود داردمقدارکمی گیاخاک در این افق 
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 متر است.   6عمق سطح پیزومتریک چاه باالی    2(: همانطور که گفته شد در چاه  2بررسی گزینه (

 متر است.   6متر و در دیگری باالی    5(: دو سطح پیزومتریک داریم که در یکی عمق  3بررسی گزینه (

 متر است.   2(: فاصله دو سطح پیزومتریک باالی  4بررسی گزینه (

 
 دارد؟  غایرتمکدام گزینه با عبارت زیر  

 شود.« دهنده به مکان دیگری حمل می»ذرات خاک از بستر اصلی خود جدا و به کمک عوامل انتقال

 ( خاک به طور دائمی در معرض تغییرات فیزیکی و شیمیایی و زیستی است. 1
 آیند.اینگونه تغییرات همواره فرآیندی مداوم به حساب می (2
 تواند کامالً متوقف کند. کاهش یا افزایش دهد اما نمی تواند آن راهای انسانی می( فعالیت3
 .اینگونه فرآیندها در ایام مختلف سال سرعت متفاوتی دارند (4

 ( 56تا  54  صفحۀ - متوسط باال  -  1103)  1 گزینه  : پاسخ 

 . است  فرسایش  کنندهتعریف  سوال  صورت  جمله

 : هاگزینه  بررسی 

 . است  مجزا  فرسایش  از  آن  مفهوم  که  کندمی  بیان  را  هوازدگی  گزینه  این(:  1(  گزینه

 . پذیردنمی  وقفه  و  است  مداوم  فرآیندی   فرسایش.  است  شده  بیان  درستی  به  فرسایش  مورد  در(:  2(  گزینه

 . پذیردنمی  وقفه  هم  انسان  توسط  حتی  و  است  مداوم  فرآیندی  فرسایش  شد  گفته  که  طورهمان.  است  شده  بیان  درستی  به  فرسایش  مورد  در(:  3(  گزینه

 .شود   کمتر  یا  بیشتر  تواندمی  فرسایش  هوایی  و  آب  شرایط  به  توجه  با  سال  فصول   از  بعضی  در.  است  شده  بیان  درستی  به  فرسایش  مورد  در(:  4(  گزینه

 
است؟ )چگالی نمونه   ppmگرم یون منیزیم وجود دارد. سختی کل این مقدار نمونه آب برابر با چند    6گرم یون کلسیم و    8کیلوگرم از نمونه آبی،   500در   

 گرم بر میلی لیتر فرض شود.(   1آب 
1 )74 2 )89 3 )92 4 )96 

 ( 48  صفحۀ -  سخت  – 1103)   2گزینه   : پاسخ 

 د. محسوب می شو  mg/Lمعادل غلظت    ppmفرض شده باشد، غلظت    g/ml  1نکته: چنانچه چگالی محلول برابر  

 

g 510 ×  5   =kg500  =    جرم محلول   =جرم نمونه آب 

pmp  16  =  610 × 
8 g

5×105  𝑔
  =  610 × 

جرم  حل شونده 

جرم  محلول 
 2Ca+یون    ppmغلظت    =   

ppm  21  =  610 ×  
6 g

5×105  𝑔
  =  610 × 

جرم  حل شونده 

جرم  محلول 
 2Mg+یون    ppmغلظت      =  

ppm  89  =  )×12  1/4  )+  )×16  5/2 )=  )+2Mg 1/4    )+  )+2Ca 5/2  )=  TH   سختی کل : 

 
 تواند محور قائم نمودار مقابل باشد؟ موارد موجود در کدام گزینه می 

 کانال موازی    -عمق جریان -( جرم بار بستر 1
 قدرت حمل مواد معلق  -سرعت  - ( حجم آب2
 گذر آب   -قطعات گیاهی معلق - ( شیب زمین3
 انرژی جنبشی - جرم مواد معلق  -( رسوب گذاری4

 

 (56  صفحۀ - متوسط  -  1103)  3  گزینه  : پاسخ 

 را  آن  فرسایندگی  قـدرت  توانـدمـی  معلـق  مـواد  جـرم  طرفـی  از.  دارد  روانـاب  در  موجود  معلق  مواد  میزان  و  سرعت  به  بستگی  ها،رواناب  فرسایندگی  قدرت

   .ندارد  هارواناب  فرسایش  افزایش  در  نقشی  رواناب،  با  موازی  وکانال  گذاریرسوب  افزایش  اما  کند،  بیشتر
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fهرگاه  (x)
x

=
−

3
2 1

fبه طوری که  باشد،   (x a) f (x) b
− − = aمقدار  ، 1+ b+   چه عددی است؟ 

 - 2( 4 ( صفر 3 - 1( 2 1( 1

 متوسط(  -  29تا  24صفحه  - 3)ریاضی    1پاسخ: گزینه  

 هر تست ماز یک کالس درس! 

   : اگر

a b

c d
ax b dx b

f (x) f (x)
cx d cx a


−+ − +

= ⎯⎯⎯→ =
+ −

1 

 یک تابع هموگرافیک خواهد بود.  ،در واقع وارون هموگرافیک

در حالت خاص اگر در تابع هموگرافیک 
ax b

f (x)
cx d

+
=

+
aشرط   d+ fگاه برقرار باشد، آن  0= (x) f (x)−= 1 

fابتدا ضابطه   آوریم.را بدست می   1−

x

x
f (xf (x)

xx
)− +
= ==  +

−

13 3
2

1
21

3
22

 

fدر تابع    اگر (x)−1  ،  به جایx    مقدارx −
1
2

fگاه به ضابطه را قرار دهیم آن   (x)   شویم:  تر مینزدیک 

f (x)

x

f f (x )

(x )

f (f

(x)
x

a

f(x )

a ,

))
x

(

b

x

b

−

−−

−

− = + +





 =

+= +

+

−

= 

−

=
−

=

=

−

1

11

1

1

1 1 3
12 2 2
2

11

1 3
2

2
1 3

2 2 2 1

2

1 1
2 2

1
2

 

 منتخب سؤاالت 

اگر تابع 
x m

y
x m

+
=

+ +

5
3 4

 کدام است؟  m، شمار نقطه قطع کندوارون خود را در بی 

1 )3 2 )4 - 3 )3-✓ 4 )4 

 

fهرگاه   (x) x x= + −2 3 g(x)و  1 x x= −  کدام است؟   gof(x)دامنۀ تعریف تابع  باشد،  22

1  ) 1 2 ) ,1 3 3 )[ , ]
3

3
5

 4 )[ , ]
3
1

5
 

 متوسط( -  22صفحه  - 3)ریاضی    1پاسخ: گزینه  

 هرتست ماز یک کالس درس!

توانیم از تعریف:  می   gofبرای یافتن دامنه  gof f gD x D ,f (x) D=     استفاده کنیم و یا آنکه ضابطهgof    و دامنه تعریف آن را بدست   تشکیل دادهرا

 آوریم به شرطی که دقت کنیم تمام شرایط را در نظر بگیریم. 

  gof f gD x D ,f (x) D=   

 ff DD x : x = 
 gg DD f (x) x] x[ ,  =  + − 0 2 3 1 20 2 

xx x x

x

:

x : x x x




 −

  =

− 

−

− 

  

  +

 

   =

3

2

1 0 5 3

3

2

2

1 1
5

0 1 3 11 0 3

 

پس:  gofD = 1 
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 نتخبسؤاالت م 

fاگر   (x) x= −4 yدامنه  باشد،  12 fof ( x)=  کدام است؟   2

1  )[ , )+
21
4

 2 )[ , )+
21
8

 ✓ 3 )[ , )+
3
2

 4 )[ , ]
12 21
8 8

 

 

xهرگاه  
f(x)

x
=

+2 1
)به طوری که  باشد،   of )(x) fog(x)

f
=

gضابطۀ  ، 1 (x)
 کدام است؟   1−

1  )
x

x

−

+

4 1
2 7

 2 )
x

x

−

+

1 4
7 2

 3 )
x

x

+

+

2 1
7 4

 4 )
x

x

− −

+

2 1
7 4

 

 دشوار(  - 29تا  24صفحه  - 3)ریاضی     4پاسخ: گزینه  

 
( )

f

x x
f

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

g(x)

g(x)
(fog)(x)

(

(

(x

f g(x)
g(x)

xg x) g

(

)
x f (x) x x

x g(x)
xg(x (

(x)

g

x

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

x( o ) ) fog(x
f (

x
g(

g

x)

)
x x

)

)

+
=

+
= + = + = + = +



 

 

−
−

−
=

+

= =
+

+ = −

= =



+

= = +
+

+
= = + + +

+

1

1 2 1 1
2

2 1

4 1
8 4

2

2 1

7 2 1 4

1 1 1 2 1 1

2

2 2 2 4

1

1
2

1

4

1
4

1

x
g (x)

x x

− − −
=

+ +

1 2 1
7 2 7 4

 

: تابع  1 نکته 
ax b

f (x)
cx d

+
=

+
شرط  با   کهنامیم  را هموگرافیک می 

a b

c d
 ، خود  ،درنتیجه وارون پذیر خواهد بود و در این صورت ضابطه وارون آنتابعی یک به یک و ،  

هموگرافیک است که  تابع  یک  
dx b

f (x)
cx a

− − +
=

−

1   

fog(x)ارت دیگر، لزوما به عب)   جایی ندارد.: ترکیب توابع خاصیت جابه2  نکته  gof (x)=باشد.( برقرار نمی 

 منتخب سؤاالت 

هرگاه  
x

f (x)
x

=
+ 3

)ضابطه تابع  باشد،   of )(x)
f

−11
 کدام است؟  

1 )
x

3
 2 )

x

−1
 3 )

x
−
3

 4 )
x

1
 ✓ 

 
fهرگاه   ( x) f ( ) x

−− = +12 2 6 yوارون تابع باشد. ضابطه  1 f( x)=4  کدام است؟  3

1  )y (x )= +
1

5
36

 2 )y (x )= +
1

5
9

 3 )y (x )= −
1

5
9

 4  )y (x )= −
1

5
36

 

 متوسط(  -  64تا  61صفحه  - 2)ریاضی    4پاسخ: گزینه  

 هر تست ماز یک کالس درس! 
 برای یافتن ضابطه وارون یک تابع خطی غیرثابت داریم: 

اگر 
x b

f (x) ax b f (x)
a

− −
= +  =1  

yبرای یافتن وارون   f (x)=   ابتداx   را برحسبy یافته و سپس جایxوy  کنیم، ضابطه بدست آمده وارون تابع است. را عوض می 
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fکنیم رض می ف ( )− = 1 fگاهآن  2 ( ) = مقدار    xاگر در تساوی داده شده به جای  حال    2

2
 گاه:  دهیم، آن  ارقر  

fدانیم  می ( )− =  =1 1
2

4
 پس:   

f

f ( )

f

y f ( x)

( ) ( )

( x) x

y

f (x) x

( x ) x x


 − = +

= +

+  



 =  =  + 

=



=

= + = + →

= +

= +
5

4 3 4 9 36 5 36 5

4

5
32

1
1 2 4

4

6 1
2

4 4

1

4

5
6

 

 y, xy
x

x
y⎯⎯

−
⎯⎯⎯ ⎯→= ⎯ =

− 5
36

5
36

 

 منتخب سؤاالت 

یک باشد و  بهتابعی یک fاگر 
x

g(x) f ( )= + −3 4 1
2

gضابطۀ  ،  (x)−1   برحسبf (x)−1   کدام است؟ 

1 )
f ( x)

g (x)
−

− − −
=

1
1 2 3 3

4
 2 )

x
g (x) f ( )− − −

= +1 1 4
2 2

3
 

3 )
x

g (x) f ( )− − −
= −1 1 3
2 3

4
 ✓ 4 )

x
g (x) f ( )− − −

= −1 1 4
2 3

3
 

 
f  تابع  نمودار   (x) x x= + −2 yرا نسبت به خط    1 x=    قرینه کرده و نمودار بدست آمده راk    دهیم اگر نمودار حاصل  میواحد به سمت چپ انتقال

y ر تابعنمودا f(x)= ای به طول  را در نقطهx =  کدام است؟   kقطع کند، مقدار  2

1 )27 2 )23 3 )25 4 )29 

 ( متوسط - 29تا  24صفحه  - 3)ریاضی    3پاسخ: گزینه  

xاوالً دقت کنید   yتابعی اکیداً صعودی است و    1− x= xبرای    2  y  تابع  اکیداً صعودی است پس در کل   0 x x= + −2 ]در بازه  1 , )+1    ًاکیدا

yرا نسبت به خط   fپذیر خواهد بود. بعد از آنکه  ی و در نتیجه وارون دصعو x=  کنیم نمودار حاصل  قرینه میf (x)−1    آن را  اگر  است وk  سمت   واحد به  

f، تابع چپ انتقال دهیم (x k)−  آید.بدست می   1+

خط   به  نسبت  تابع  یک  yقرینه  x=  تابع وارون  ویعنی  تابع    ،  وارون  که  آن  از  به بعد  آوردیم  را  را  دست  آن  یعنی   kباید  دهیم  انتقال  چپ  به  واحد 

y f (x k)−= +1 

x   : پس در واقع 
f (x k) f (x) f ( k) f ( )

=− −+ = ⎯⎯⎯→ + =
21 1 2 2 

 ( ) ff

kk

( kk )− =

+

+ = = +

 =+

+

=

1

252

2 4 2

5 2

51 5

2
 

 منتخب سؤاالت 

yتابع  نمودار  x= xرا نسبت به خط   4+ =  تابع اولیه را قطع نکند؟   حاصل، انتقال دهیم تا نمودار   ایم. آن را چند واحد به چپقرینه کرده 1−

 کند. ( همواره قطع می4 ✓واحد  6از  ( بیش3 واحد 2تر از ( کم2 واحد 4تر از ( کم1

 
fهرگاه تابع    (x) x x= + +3 با برد  2 ,−2  کدام است؟   نباشد، نقطه میانی دامنه تعریف آ 8

1  )−
3
2

 2 )−
1
2

 3 )
1
2

 4 )
3
2

 

 
 
 
 

  

 تعویض جای 

https://t.me/iazmon


 

37 

9| مرحله  تجربیهای آزمون همه دروس | کنکوری ریاضی   

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

 
 

 متوسط( - 10تا  6صفحه  - 3)ریاضی     3پاسخ: گزینه  

 هر تست ماز یک کالس درس! 

             تابعی صعودی اکید و پیوسته باشد:   fاگر    f fD , R f( ),f ( )=    =   

 

              تابعی نزولی اکید و پیوسته باشد:  fو اگر    f fD , R f( ),f ( )=    =   

yتوابع ن  چو x= +1 yو     2 x=2 yهستند، بنابراین تابع  صعودی  اکیدا    3 x x= + +3  پس: نیز اکیدا صعودی خواهد بود،    2

 

   f f )

f ( )

D , R f ( ), f (








=   =  







−

 = − + 

 + +

− 

 = −




++ 

−

 = −+ =

 + +



− =
=

−

=2 29 4 1 0

2

1

2 3 2

1
1

2
9

2 22

3 2 2

9 0

 

 

( )( )

f ( )






 = + + = − + = +

−

+=

 




 =

 + −  +  − 



=

− =



=2 29 64 48 2

3

2
2

49 62 0

8 2 8 3 8 2

9 31 0 31
9

9 

−
= =
2 1 1
2 2

نقطه میانی  fD ,= − 1 2 

 منتخب سؤاالت 

fاگر   (x) x x= + +3 fو   5 (x)−−   −14  کدام است؟   fحدود  باشد،  1

1 ) ,111 2 ) ,− −11 1 ✓ 3 ) ,−111 4 ) ,−111 

 
fهرگاه   (x) x= g(x)و  4− fof(x)=  ،نمودار باشدy gog (x) g og(x)

− −= +1  ؟ کدام است dاست. مقدار   dخط به طول یک پاره 1

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

 دشوار(  - 29تا  24صفحه  - 3)ریاضی    1پاسخ: گزینه  

f  :گاه  پذیر باشد، آنتابعی وارون  f: اگر  1نکته

f

fof (x) x x R

f of (x) x x D

−

−

= 

= 

1

1
   

 یعنی ترکیب هر تابع با وارون خودش، تابع همانی است. 

 

g

g(x)

g g gy

x

x

f (x) x fo

gog (x) g og(x)

,

x x D , x R

x

x D R

)

D
x

(

x x

x

f

− −= + =    




= − = − −

−
−



−  − 







=

− 

1 1

12 4

4 4 4

4 0 4

4 4 4 16 12

2

 

gRتابعی صعودی است، بنابراین:    g(x)از طرفی تابع   [f ( ),f ( )] [ , ]= − =12 4 0 2 

   ffof ofD , R ,,= =− 0 212 4 

gogپس  (x) x− xکه   1= 0 gاز طرفی  و    2 og(x) x− −xکه   1=  12 4 

 y gog (x) g og(x)− −= +1 1 
 

 

 

ققغ  

ققغ  
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xاست، پس:   gتابع   اشتراک دامنه و برد  yدامنه تابع   0 2   

 
 y x x=  2 0 2 

 AB = + = =4 16 20 2 5 
 

 

 

 منتخب سؤاالت 

fاگر  (x) x= +
1

1
3

−x و   6 yنمودار  باشد،  3 fof ( x)−= 1  به کدام صورت است؟   3

 

 

 

1 )  2 ) 

 

 

 

 

3)     ✓      4  ) 

 

 

 
 چه عددی است؟  sinبرابر واحد باشد. مقدار   کوچک ضلع هر مربع در شکل زیر اگر 

1  )
1

10
  2 )

3

10
  

3 )
1

3
  4 )

1

2 2
 

 دشوار(  - 35تا  33صفحه  - 1 )ریاضی    2پاسخ: گزینه  

 هر تست ماز یک کالس درس! 

  ABCدر مثلث  

ˆa b c bccos A

ˆb a c accos B

ˆc b a ab cosC

 = + −



= + −


= + −


2 2 2

2 2 2

2 2 2

2

2

2

   
a b c

ˆ ˆ ˆSin BSin A Sin C
= = (1 

ˆ ˆˆS abSin C acSin B bcSin A= = =
1 1 1
2 2 2

(2 

 AC AB BC= = =17 5 2 2 

ACˆ   اول:وش ر  AB BC AB.BCcos B= + −2 2 2 2 

 
o

cos

s

sin

c

− −
 = =

= + −  

 = −  =
4 1

2 0

1

1 3
1

40 1

8

10

7 5 2 5

0 1

8

 

 
 

https://t.me/iazmon


 

39 

9| مرحله  تجربیهای آزمون همه دروس | کنکوری ریاضی   

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

 
 

 آوریم: را بدست می   ABCمساحت مثلث   دوم: وشر 

 
( )

C

ABC

ABS AB BCSin S

S

Sinin Sin =   = 

= − + + =

=  =
3

10

1 1
3 5 8

1

2 2

8

6

4

2 2 3

0

 

 منتخب سؤاالت 

x2و مساحت آن   xاگر اندازه هر ساق    مقابل، الساقیندر مثلث متساوی
1
3

Sinباشد، حاصل    Cos+    چه عددی است؟ 

1 )
1
3

 2  )
15
3

 ✓ 3 )
5
3

 4 )
2 3
3

 

 

)Sinهرگاه   x)Cos( x) Sin x Cos ( x)
 
+ + + = −23 2

2 4
tan، مقدار  باشد  x تواند باشد؟ کدام عدد می 

1  )
1
3

 2 )−
1
3

 3 )1 - 4 )
2
3

 

 ( متوسط - 87تا  80صفحه  - 2ریاضی  / 43و  42صفحه   - 3)ریاضی    2پاسخ: گزینه  

 هر تست ماز یک کالس درس! 

 اتحادهای زیر را داریم:  

Sin( x) Cos x

Sin( x) Cos x

Cos( x) Cos x

Sin( x) Sin x

Sin x
tan x (cos x )

Cos x

Sin( x) Sin x Cos x


+ =


− =

+ = −

+ = −

= 

=

2

2

0

2 2

 

axنکته: در معادله درجه دوم   bx c+ + =2 aاگر    0 b c+ + xگاه  آن  0= یا    1=
c

x
a

= 

   داریم:
Cos( x) Cos x

Sin( x) Cos x

+ = −


+ =

2 

Cos پس:   x Sin x Cos( x)


− + = −2 23 2
2

 

 Sin x Cos x Sin x− =2 23 2 

Cosطرفین را بر   x2  کنیم: تقسیم می 

 tan x tan x tan x tan x −− = − =2 23 1 2 3 2 1 0 

tan پس:   x = −
1
3

tan یا   x =1 

 منتخب سؤاالت 

Sinجواب کلی معادله مثلثاتی  Sin( x)Sin( x)
 
+ + + =

5
0

6 2
 کدام است؟   

1  )k


+
4

 ✓ 2 )k


−
4

 3 )k


2
4

 4 )k


+2
4
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)Sinهرگاه   )


− =
1

4 3
Sin، مقدار  باشد 2   کدام است؟ 

1 )
2
9

 2  )
−7
9

 3 )
7
9

 4 )
5
9

 

 متوسط(  - 43و  42صفحه  - 3)ریاضی    3پاسخ: گزینه  

 کالس درس! هر تست ماز یک  

Cosگاه داده شده باشد، آن  Cosیا  Sinاگر ( 1 Sin = − 22 1 Cosیا  2 Cos = −22 2 1 
2 ) 

Sin( ) Cos

Sin( ) Cos

Cos( ) Sin

Cos( ) Sin


− = 


+ = 


− = 


+ = − 

2

2

2

2

 

اگر  
 − = 

4
 گاه:  آن  

 
o

Cos

S

(

o Sin Si

in Cos Sin

C s(

Cos( ( n

)

) C

) Sin

s )

)

) (

(

 =  = − 














−


 =


 − = −

=    =

=

 −

−

−

=

 − 

2

2

2

7
2 2

9

1
2 1 2

3

1 7
2 1 2

2 9

2 2

2
4 4

3

2 2

2 1
 

 منتخب سؤاالت 

Sinاگر   =
2
3

Sinمقدار  باشد،   Cos− 2  ، چه عددی است؟  2

1  )
−14 3

9
 2 )

+2 14 3
9

 3 )
−2 14 5

9
 ✓ 4 )

+2 14 5
9

 

 
Sinمقادیر   ، در کدام ناحیه از دایره مثلثاتی  x2تر از مقادیر کمSin x است؟ 

 

 

1 ) 2 ) 3 ) 4 ) 
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 دشوار(  - 43و  42صفحه   - 3 / ریاضی79تا   77صفحه   - 2)ریاضی   4پاسخ: گزینه  

Sin                   :  1نکته  x SinxCosx=2 2 

                  :  2نکته  
Sin x x

Sin x x

    

     

0 0

0 2
 

 های جبری باید دقت کنیم:  : در حل نامعادالت مثلثاتی هم مانند حل نامعادله3نکته 

 
c a b

ac bc
c a b

  
  

  

0

0
 

  o

S

s

in

S

Si

x Si

in x Cos x Co

x

s

n x Sin x Cos x Si

n C x C

x

n x

os x







 

 



 







1
0 2 1

2

0 2

2 2

1
1

2
 

Sinxوقتی  0    پسx    در ناحیه اول یا دوم است و قرار استCos x 
1
2

xپس  باشد،   

  

3
 قابل قبول است.   

Sinxاگر   0    یعنیx  از طرفی  در نواحی سوم و چهارم است و  Cos x 
1
2

xپس  است.    

  

5
2

3
 قابل قبول است. 

 منتخب سؤاالت 
Cosاگر   x Cos x2   وx 0 کمان   کدام ناحیه، ، باشدxدهد؟را به درستی نشان می   

 

 
1 ) 2 )   ✓       3  ) 4 ) 

 

 

yتابع    Sin( x )


= −  −2 3
3

xبه ازای     ترین  تواند کممی  ، رسد، به ازای کدام مقدار ترین مقدار خودش میدر اولین نقطه با طول مثبت به بیش  3=

 مقدار خودش را اختیار کند؟  

1 )
9
11

 2 )
6
11

 3 )
69
11

 4 )
15
11

 

 دشوار(  - 37تا  32صفحه  - 3)ریاضی    4پاسخ: گزینه  

                         نکته: 

Max a b

y a bSin cx Min a b

T
c


 = +



=  = −


 =



2

 

عبارت   yدقت کنید  Sin p(x)= است که    + بیشترین  شرطی  kبرابر کمان    p(x)به 


+2
2

شرطی کم   به  و  است که  باشد  p(x)ترین  k


= −2
2

عبارت     و 

y Sin p(x)= p(x)به شرطی بیشترین است که    − k


= −2
2

p(x)ترین است که  و به شرطی کم   k


= +2
2

یا    Maxای  ع فوق در نقطهواب و البته اگر تباشد    

Min  به اندازه    و   باشد
T

2
یا   

T
kT +

2
  (k )  به   به ترتیب  در طول نقطه تغییر ایجاد کنیمMinیاMax   .خواهیم رسید 

   

 

 

 

https://t.me/iazmon


 

42 

9| مرحله  تجربیهای آزمون همه دروس | کنکوری ریاضی   

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

 
 

)Sinاست که    Maxعبارت در حالتی   x )


 −
3

باشد، پس    -1برابر    
−3

3
kباید    


−2

2
 باشد.   

k

k

k

k

=   

   
− = −



 = 

⎯

+ −


 = − = − =



⎯⎯→
12 2 11

3 18 3 18 18

3 2 3 2
3 2 3 2 

Tدقت کنید: 


= =


2 36
11 11
18

 

)نصف دوره تناوب اگر   )
18
11

xاز =  رسد. ترین مقدار خودش میجلو یا عقب برویم عبارت به کم،  3

x
−

= − = =
18 33 18 15

3
11 11 11

 

 منتخب سؤاالت 

yاگر دوره تناوب   aSin x
a


= +3 a)کدام است؟   تابع  Maxباشد، مقدار    6برابر  2 )0 

1 )12 2 )3 3 )9 ✓ 4 )6 

 
Sinهرگاه   x Cos x= Sinو 2 x k Cos x=2  ؟  چقدر است k، مقدار باشد 2

1 )−
2
3

 2 )−
4
3

 3 )
2
3

 4 )
4
3

 

 دشوار(  - 48و  43، 42صفحه  - 3)ریاضی    2پاسخ: گزینه  

 :1  نکته 

Sin x SinxCosx=2 2 

 :2نکته   

                       
Cos x Cos x Sin x

Cos x Cos x Sin x

 = −

 = − = −

2 2

2 2

2

2 2 1 1 2
 

 

x

Sin x k Cos x Sin x Cos x k(Cos x S

o

in x)

Sin x C s x
k

Cos x Sin

= = −

=




−2 2

2 22 2 2

2 

Sinxاز طرفی طبق فرض   Cosx=2 دهیم: ، در فرمول فوق قرار میSinx Cosx=2   :و داریم 

 
( Cos x).Cos x Cos x

k
Cos x Cos x Cos x

 = = =
−

−
−

2

2 2 2
4
3

2 2 4

4 3
 

 منتخب سؤاالت 

)Cosاگر   x)

+ =

1
2 3

)Cos، مقدار   x)

−

3
2

2
 چه عددی است؟   

1  )
2 2
3

  ✓ 2 )
2
3

 3 )
3
2

 4 )
2 3
3

 

 

Sinاگر کوچکترین ریشه مثبت معادلۀ   x kSin x+ =22 برابر  2

4
)باشد، بزرگترین ریشۀ آن در بازۀ   ), 0  کدام عدد است؟   4

1 )
15
4

 2  )
13
4

 3 )
7
2

 4 )
11
4
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 دشوار(  - 48تا   43صفحه  - 3)ریاضی     3پاسخ: گزینه  

        :  1  نکته 

Cos Cos k

k
Sin Sin

k

 =   = 

 = +
 =  

 = + −

2

2

2

 

Sin                :  2  نکته  Sin Cos =  2 2 



4
 است، پس: ریشه معادله    

Sin x Sin x Sin x ( Sin x)

k
Sin k Sin ( ) k

 
+  = + =

= −

=

+ = 2 2

2 2 1 2 2
2

2 2

2

2 2 2 1

4 

 

Cos x Cos x
Sin x Cos x Cos x

Sin x Cos

i

Cos x x k

x k x x k

Sin x Cos x Sin x S n( x)

x k x

x


 








  




= = +

 
= + − = +


= =

+

=  =

−


= +

=


−

=



2 2 0 0
2

0
2

4
2

2
2

2

2
2

 

  دهیم.پس جوابها را روی دایره مثلثاتی نمایش می

 


=
4

 مثبت   اولین جواب  

 
 

= − =
7

4
2 2

 4بزرگترین ریشه قبل   

 منتخب سؤاالت 

Sinمعادله مثلثاتی  های جوابجمع  x Sin x Cos+ = + 5 4 در بازۀ   1 , 0  کدام است؟  2

1 )8 2 )9 3 )10 4 )11 ✓ 

 

fتابع اگر بخشی از نمودار   (x) a aCos(b x )


= +  +2
3

aمقدار  رو باشد، شکل روبه  b+   کدام است؟ 

1  )
20
3

  2 )
20
9

  

3 )
5
9

  4 )
5
3

 

 دشوار(  - 37تا  32صفحه  - 3 )ریاضی     2پاسخ: گزینه  

       نکته:   

Max a b

f (x) a bCoscx Min a b

T
c


 = +



= +  = −


 =



2

 

Max a a

a a

a a =

= 






=

=



+





5 2

5

5

5
0

3

0

 

ققغ  
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a اما  
f ( ) a a a= + =  

5
0 2 0 0

2 2
 

fبا توجه به نمودار   ( ) =3  ، پس:  5

 

Cos( b ) Cos( b )

f ( ) a a (

b b b b

a

Cos

b

b )

 
+ + = 





 

 

 + = +

=+

= +





+


+ = = =

=

+

=

=3

9

2 3

3

1 5 5
3

1

3

0

3

5
5 3 1

3 3 3 3

3

5

2

5 5

3

20
3 9

3

2 3
9

 

 منتخبسؤاالت  
yنمودار  اگر   c aSin bx=  کدام است؟   bcرو باشد، مقدار  در یک تناوب شکل روبه +

1 )3- ✓  2 )6 -  

3 )3  4 )6 

 
 برابر دامنۀ تغییرات باشد، بزرگترین اعداد، چه عددی است؟  5/2عدد طبیعی متوالی  6هرگاه میانگین  

1 )16 2 )21 3 )15 4 )12 

 (ساده  - 156و  154، 153صفحه  - 2)ریاضی   3پاسخ: گزینه  

 هر تست ماز یک کالس درس! 

nxها اگر داده  ,x ,..., x1  گاه: باشند، آن  2

Max Min= nxرات  و دامنه تغیی − x ... x

n

+ + +
= 1  میانگین 2

,xها را  اگر داده  x , x , x , x , x+ + + + +1 2 3 4  است.    5ر بگیریم، دامنۀ تغییرات  ظدر ن  5

 

x ...
x x

xx / / x / /

x /

+ 

 =

= + =

+ + + +
=

 =

+

 2 5 2 5 5 0

6 1 2 5
2 5

6

5 12 5 12

 

 است.   15بزرگترین داده  

 منتخب سؤاالت 

xاست. اگر میانگین تمام داده   xو میانگین پانزده داده دیگر   7میانگین ده داده برابر 
3
2

 چه عددی است؟   xباشد،   

1 )3 2  )
28
9

 ✓ 3 )
10
3

 4 )
25
3

 

 
 خواهد شد، مقدار یکی از اعداد جدید چه عددی است؟   12ها اضافه شود، میانگین جدید عدد برابر به داده 5است. اگر  9عدد برابر  5میانگین  

1 )15 2 )18 3 )16 4 )5/14 

 ساده(  - 154و  153صفحه  - 2)ریاضی   1پاسخ: گزینه  

 هر تست ماز یک کالس درس! 

ها  گاه میانگین تمام داده ن باشد، آ  yداده   nو میانگین   xداده mمیانگین  ر اگ
mx ny

m n

+

+
 است. 

 ها = جمع داده  هان × تعداد دادهی میانگ    نکته:     

 
x x x x x

x x x x x
+ + + +

= + + + + =1 2 3 4 5
1 2 3 4 59 45

5
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 کنیم: فرض می  yهای برابر را  هر یک از داده 

 
y x x ... x

y y
+ + + + −

= = + = =1 2 55 120 45
12 5 45 120 15

10 5
 

 منتخب سؤاالت 
میانگین    ، در این صورتواحد اضافه کنیم  9برابر شود و به هر یک از آنها    4هر داده اولیه    حال اگرشود.  برابر می  5  هاواحد اضافه کنیم، میانگین داده  4اگر به هر داده  

 های جدید چه عددی است؟  داده

1 )10 2 )12 3 )13 ✓ 4 )15 

 
ها نصف میانگین سایر دادهاگر    است.  2های کمتر از چارک اول برابر  و میانگین داده  10های بیشتر از چارک سوم برابر  داده آماری، میانگین داده  17در   

 ، میانگین کل چه عددی است؟  باشدمیانگین کل 

1 )72/3 2 )6/3 3 )76/3 4 )84/3 

 دشوار( - 162و  161صفحه  - 2 )ریاضی    4پاسخ: گزینه  

 هر تست ماز یک کالس درس! 

ها را چارک اول و میانه نیمه دوم میانه نیمه اول داده ترتیب، است و به همین  ها فرد باشد، داده وسط میانهها را از کم به زیاد مرتب کنیم و تعداد داده اگر داده 
 گوییم.ها را چارک سوم می داده 

ها  داشته باشیم، میانگین توام داده  yداده با میانگین  nو    xبا میانگین  داده    mنکته: اگر   
mx ny

Z
m n

+
=

+
 است.   

x ,x ,..., x ,x ,x ,..., x


1 2 8 9 10 17 

 

  نیز به همین صورت است،   داده نهم میانه است پس چارک اول عددی بین دادۀ چهارم و پنجم است  که البته وجود خارجی ندارد به همین ترتیب چارک سوم

 پس:  
x , x , x , x , x ,..., x ... , ..., x , x , x , ,

Q Q

x x
 

1

3

2 3 4 5 9 13 14 15 6 7

1

1 1
 

 
x x x x .x x x x x .. x x+ + +

=
+ + +

=
+

=
+ 14 15 1 361 2 5173 14

2
2

4 9
10

4
 

 کنیم. فرض می  xها را  از طرفی میانگین کل داده 

 
x

x
x

/ x / x x

x

/

... x
x x

   =+

+ +
+ + +

= =

= = = =

1 2 17

3 84
48 96

48 4 5 17 48 12 5
25 25
2

9
8 40

2
17 17 

 منتخب سؤاالت 
xتر از میانه  های کممیانگین دادهاگر است.  xمیانگین ده داده آماری   xهای بیشتر از میانه  و میانگین داده 2− +2  کدام است؟   xباشد، مقدار  1

1 )1 ✓ 2 )2 3 )5/1 4 )75/0 

 
 به آنها اضافه کنیم، واریانس ده داده چه عددی است؟  هاهبرابر میانگین داد ، داده  4است. اگر  4داده آماری  6واریانس  

1 )6/3 2 )2/1 3 )4/2 4 )6/9 

 دشوار(  - 158و  157صفحه   - 2)ریاضی   3 پاسخ: گزینه 

 گاه واریانس آنها صفر است. ها با هم برابر باشند، آن: اگر تمام داده1نکته 

)ها اضافه کنیم به  هایی برابر میانگین به داده: اگر داده2نکته   )ix x−
 شود. مقداری اضافه نمی2

       :  3نکته 
( )i i

xx x
x

n n

−
 = = −


2 2

2 2 

 میانه 

 میانه 
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 باشد، در این صورت مطابق فرمول محاسبه واریانس:    xداده    6فرض کنیم میانگین  

 
( )i

i

x x
(x x, )

−
 = −=  =




2
2 22 4 24

6
 

 جدید داریم:  های  ه کنیم، پس برای دادمیانگین به آنها اضافه می   برابر  داده جدید  4از طرفی  

 داده داریم:    10ها با هم برابرند. لذا برای  صفر است. زیرا تمام داده   داده اضافه شده،  4  واریانس
( )ix x−

=


2

10
 جدید واریانس    

i(xپس:   x)− +2 24
10

و    
( )x x

/
− +

= =

24 24
2 4

10
 واریانس جدید 

 سؤاالت منتخب 
 داده چه عددی است؟   10به آنها اضافه کنیم واریانس   18و  12داریم. اگر دو داده  2و انحراف معیار  15هشت داده آماری با میانگین 

1 )5 ✓ 2 )8/4 3 )6/3 4 )4/6   

 
 عددی است؟ ها، چه باشد، ضریب تغییرات طول ضلع مربع 25/627ها و میانگین مساحت مربع  25هایی اگر میانگین طول ضلع مربع 

1 )05/0 2 )06/0 3 )03/0 4 )02/0 

 دشوار(  - 160صفحه  - 2)ریاضی     2پاسخ: گزینه  

 هر تست ماز یک کالس درس! 

iگاه  باشد، آن ها  انحراف معیار داده   و ها  واریانس داده   2میانگین و    xاگر  
x

(x)
n

 = −
 2

2 i(xیا    2 x)

n

−
 =

 2
  CVو ضریب تغییرات را با نماد    2

CV دهیم و داریم: نمایش می 
x


=. 

 مطابق فرض داریم:  

 

i

i

i /

x
x

/

x

/

x
n

x
n

n

x


= =





 = −  = − =

=





2

2
2 2 2 2 25

7

25

627 25 62

62 25

5

 

 / / , x= = =2 25 1 5  انحراف معیار   25

CV /
x


= = = =

3
32 0 06

25 50
 

 سؤاالت منتخب 
یب  های جدید چند برابر ضرهای جدید حاصل شود، ضریب تغییرات دادهکنیم تا دادهواحد اضافه می  3ها  ، به دو برابر هر یک از داده12داده آماری با میانگین    150در  

 های قبلی است؟  تغییرات داده

1  )
7
9

 2  )
5
6

 3 )
7
8

 4 )
8
9

 ✓ 
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 زیست شناسی پایه  ❖

 ؟نیستچند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب   -111
 قطعاً ..................«  »هر کودی که ..................، 

 استفاده است.کم قابل ۀآسانی و با هزینشود ـ بههمراه با نوع دیگری از کودها به خاک افزوده می -الف

 زا آلوده باشد. بیماری ترکیبات آلی و معدنی است ـ احتمال دارد که به عواملحاوی  -ب

 تواند رشد گیاهان آبزی را تسریع کند.زند ـ میمصرف بیش از حد آن به گیاه آسیب می -ج

 کند.  آهستگی وارد خاک میشباهت زیادی به نیازهای جانداران دارد ـ مواد معدنی را به -د

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 (مفهومی ـمتن ـ  چندموردی ـ قیدـ ـ سخت  ۷0۱۰)  3پاسخ: گزینه  

 شود = کود زیستی + کود شیمیایی کودی که همراه با نوع دیگری از کودها به خاک افزوده می  

 کودی که شامل مخلوطی از ترکیبات آلی و معدنی است = کود آلی + کود زیستی 

 زند = کود آلی + کود شیمیاییکودی که مصرف بیش از حد آن به گیاه آسیب می  

 دی به نیازهای جانداران دارد = کود آلی کودی که شباهت زیا 

کنند  آزاد می  سرعت(نه به)آهستگی  جانداران هستند. این کودها مواد معدنی را به  ۀکودهای آلی، شامل بقایای در حال تجزی(، صحیح است.  دفقط مورد )

 . نه اینکه هیچ آسیبی نزند()زند  ها به گیاهان آسیب کمتری می بیش از حدّ آن  ۀو چون به نیازهای جانداران شباهت بیشتری دارند، استفاد

آنها تشکیل شده است. بنابراین، کودهای آلی شباهت زیادی به    ۀویژه اجزای در حال تجزیطور عمده از بقایای جانداران و به گیاخاک )هوموس(، به نکته: 
 گیاخاک دارند.  

 تولید کنند.                توانند آمونیوم ساز خاک با مصرف کودهای آلی، می های آمونیاک باکتری  نکته:

 بررسی سایر موارد: 

کودهای شیمیایی و زیستی است.   ۀشوند. بنابراین، این مورد دربارهمراه با کودهای شیمیایی به خاک اضافه می نه همیشه()الف( کودهای زیستی، معموالً 

 کند.  کودهای شیمیایی صدق نمی  ۀتر است. این مورد دربارهزینهو کم  تراستفاده از کودهای زیستی، بسیار ساده

 توانند همراه یکدیگر به خاک اضافه شوند. دهای شیمیایی و زیستی می کونکته: 
 شود. استفاده از کودهای زیستی معمواًل همراه با نوعی کود دیگر )کود شیمیایی( انجام می  نکته:

هایی هستند که برای خاک  شامل باکتری کنند. کودهای زیستی نیز جانداران هستند که مواد معدنی را آزاد می  ۀب( کودهای آلی شامل بقایای در حال تجزی

توان مخلوطی از ترکیبات دهند. پس هم در کودهای آلی و هم در کودهای زیستی، می باشند و با فعالیت و تکثیر خود، مواد معدنی خاک را افزایش می مفید می 

ست. کودهای زیستی، معایب کودهای شیمیایی و آلی را ندارند و  زاآلی و معدنی را مشاهده کرد. از معایب کودهای آلی، احتمال آلودگی به عوامل بیماری 

 زا را نیز ندارند.  بنابراین، احتمال آلودگی به عوامل بیماری 

 

 در کودهای آلی و زیستی، هم ترکیبات آلی وجود دارند و هم ترکیبات معدنی اما کودهای شیمیایی فقط شامل ترکیبات معدنی هستند.  نکته: 
 زا وجود ندارد.  زا وجود دارد اما احتمال آلودگی کودهای زیستی به عوامل بیماری احتمال آلودگی کودهای آلی به عوامل بیماری  نکته:
 میایی، بیشترین شباهت را به نیازهای جانداران دارند ولی کودهای زیستی دارای کمترین معایب هستند.  کودهای شی  نکته:

تواند  صرف بیش از حد کودهای شیمیایی نیز می م  .نه اینکه هیچ آسیبی نزند()زند  بیش از حدّ کودهای آلی به گیاهان آسیب کمتری می   ۀج( استفاد

کند. شسته شدن کودهای  کودهای آلی و شیمیایی صدق می  ۀهای زیادی به خاک و محیط زیست وارد و بافت خاک را تخریب کند. پس این مورد دربارآسیب 

شود. افزایش این عوامل، مانع نفوذ نور و اکسیژن کافی به زی می ها و گیاهان آبها، جلبکها به آب، باعث رشد سریع باکتری شیمیایی توسط بارش و ورود آن 

کند  کودهای آلی صدق نمی  ۀکودهای شیمیایی صادق است و دربار   ۀومیر جانوران آبزی شود. قسمت دوم این مورد، فقط دربارتواند باعث مرگ شود و میآب می

 و بنابراین، این مورد نیز نادرست است.  

 

 تواند باعث ایجاد آسیب به گیاهان شود اما میزان آسیب کودهای آلی کمتر است.  حد کودهای آلی و کودهای شیمیایی میمصرف بیش از نکته: 
 کودهای آلی < کودهای زیستی < رسانی کودهای آلی در صورت مصرف بیش از حد: کودهای شیمیایی میزان آسیب 

 هایی از گیاهان آبزی هستند.  های حّرا، مثال گیاه آزوال و درختان جنگل نکته: 
 

 

 

 

 ) NH+
4 ( 
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 انواع کودهای مهم 

 زیستی )بیولوژیک(  شیمیایی  آلی  نوع کود 

بقایای در حال   اجزا 
 جانداران  ۀتجزی

هایی که برای خاک مفید  باکتری گیرند. راحتی در اختیار گیاه قرار می مواد معدنی که به 
 هستند. 

 ✓ ✘ ✓ داشتن ترکیبات آلی 

داشتن ترکیبات  
 معدنی 

✓ ✓ ✓ 

آزادسازی مواد  
 معدنی 

 هادر پی فعالیت و تکثیر باکتری  سرعت به  آهستگی به 

شباهت به نیازهای 
 جانداران 

ـ  کمترین شباهت  بیشترین شباهت   ــــ

عوارض مصرف بیش  
 از حد 

آسیب کم به 
 گیاهان

تخریب بافت  آسیب زیاد به خاک و محیط زیست و 
 خاک 

ـ   ــــ

احتمال آلودگی به   معایب
 زا عوامل بیماری 

علت ورود این کودها به مرگ و میر جانوران آبزی به 
ها و گیاهان آبزی  ها، جلبک آب و تسریع رشد باکتری 

که باعث کاهش نفوذ نور و اکسیژن کافی به آب  
 شود.می 

✘ 

ـ  ـــــ  روش مصرف   کودهای شیمیایی معمواًل همراه   ــــ

 

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -112
 »دو ویژگی مشترک گیاهِ .................. است.« 

 نیتروژن  ۀکنندهای تثبیتهای فقیر و همزیستی با باکتریواش، رشد در خاک( گونرا و توبره۱
 شده توسط جانداران دیگر نیتروژن تثبیتواش و آزوال، رشد در مناطق پوشیده از آب و جذب ( توبره۲
 نیتروژن توسط ریشه   ۀاکسید برای تولید مواد آلی و عدم جذب بخش عمد( سس و گونرا، نیاز به جذب کربن دی۳
 ( جالیزی و سویا، فراهم کردن مواد آلی برای جانداران دیگر از طریق ریشه و استفاده از تارهای کشنده برای جذب مواد معدنی ۴

 ( مفهومی ـمتن ـ  مقایسه ـ ـ سخت  ۷0۱۰)   ۴گزینه   پاسخ:  

تواند مواد  بنابراین، گیاه جالیزی می  فرنگی، فتوسنتزکننده هست ولی گل جالیزی، انگل هست.(، فقط کافیه که به یه نکته توجه کنین: گیاه جالیزی، مثل گوجه ۴) ۀبرای بررسی گزین

کند و مواد آلی مورد نیاز خود  ارسال میگیاهان جالیزی    ۀخود را به درون ریش  ۀآلی را در اختیار گل جالیزی قرار دهد؛ برای این کار، گل جالیزی، اندام مکند

گیاه سویا    ۀکند و در این رابطه، ریزوبیوم مواد آلی مورد نیاز خود را از ریشهمزیستی برقرار می   ۀکند. سویا نیز با ریزوبیوم رابطگیاه دریافت می   ۀرا از ریش

توانند با کمک تارهای کشنده، مواد معدنی را از خاک جذب  شه هستند و می کند. همچنین دقت داشته باشید که گیاه جالیزی و سویا، دارای ریدریافت می

 کنند.  

 ها:بررسی سایر گزینه 

کنند ولی روش جذب نیتروژن در این دو گیاه، متفاوت است. گیاه گونرا، با  های فقیر از نظر نیتروژن زندگی میواش، هر دو، در خاک ( گیاه گونرا و توبره ۱

خوار  واش، گیاهی گوشت کند. اما گیاه توبره شده توسط باکتری استفاده مینیتروژن همزیستی دارد. گونرا، از نیتروژن تثبیت  ۀکنندیتهای تثبسیانوباکتری 

 آورد. دست میمورد نیاز خود را با هضم پیکر جانوران کوچک، مثل حشرات، به  است و نیتروژن 

خوار است و نیتروژن را از طریق هضم شکار  واش گوشتکنند. توبرهپوشیده از آب( زندگی می  ۀر )منطقهای شمال کشوواش و آزوال، در تاالب( گیاه توبره ۲

 کند.  ها استفاده می شده توسط این باکتری همزیستی دارد و از نیتروژن تثبیت  ۀها رابطآورد ولی آزوال، همانند گونرا، با سیانوباکتری دست میخود به 

شده  کند. گونرا بیشتر از نیتروژن تثبیتنیتروژن مورد نیاز خود را از طریق ریشه جذب نمی  ۀکند و بخش عمدنظر نیتروژن رشد می( گونرا در خاک فقیر از  ۳

کند. همچنین گونرا گیاهی فتوسنتزکننده هست و برای تولید مواد آلی طی فرایند فتوسنتز، نیاز به جذب کربن  کننده استفاده میهای تثبیتتوسط باکتری 

کنه؟ میاد دور کار می اصاًل ریشه نداره که بخواد با ریشه نیتروژن رو جذب کنه. چی کند؛  اکسید دارد. گیاه سس نیز همانند گونرا، نیتروژن را از طریق ریشه جذب نمیدی 

این طریق، مواد معدنی مورد نیاز خودش مثل نیتروژن رو دریافت    فرسته و ازهای آوندی گیاه میزبان می خودش رو به درون بافت   ۀپیچه و اندام مکندگیاه میزبان خودش می   ۀساق

های سبز و فتوسنتزکننده  همچنین گیاه سس، انگل است و توانایی فتوسنتز ندارد. همانطور که در شکل این گیاه نیز مشخص است، گیاه سس بخشکنه.  می

جوّ برای تولید مواد آلی، در فتوسنتز انجام CO2»جذب و مصرف  یادتون باشه که:  آلی را تولید کند؛    اکسید و مصرف آن، موادتواند با جذب کربن دیندارد. بنابراین، نمی

 شود.« می
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 است؟  نامناسبچند مورد، برای تکمیل عبارت زیر   -113
 .................. فقط ..................« هایی که »در فرایند جذب نیتروژن مورد نیاز گیاهان از خاک، باکتری

 شود.  کنند که ـ توسط گیاه مصرف میداری را تولید میکنند، ترکیب نیتروژناز نیتروژن مولکولی استفاده می -الف

 کنند.  دار استفاده میکنند ـ از ترکیبات آلی نیتروژندار تبدیل میهای نیتروژندار خاک را به یونترکیبات نیتروژن -ب

 دهند. دار با بار منفی را در اختیار گیاه قرار میهای نیتروژندار را تولید و مصرف کنند ـ یونتوانند انواعی از ترکیبات نیتروژنمی -ج

 شود. ی منتقل میهای هوایکنند که ـ توسط ریشه به اندامداری را تولید میکنند، یون نیتروژندار با بار مثبت را مصرف میهای نیتروژنیون -د

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ( نکات شکل  ـمفهومی  ـ چندموردی  ـ ـ سخت  ۷0۱۰)  ۴پاسخ: گزینه  

 نیتروژن  ۀ کنندهای تثبیت کنند = باکتری هایی که از نیتروژن مولکولی استفاده می باکتری 

 سازت های نیترا ساز + باکتریهای آمونیاک کنند = باکتری می دار تبدیل های نیتروژن دار خاک را به یون هایی که ترکیبات نیتروژن باکتری 

 ها باکتری  ۀدار را تولید و مصرف کنند = همتوانند انواعی از ترکیبات نیتروژن هایی که می باکتری 

 سازهای نیترات کنند = باکتری دار با بار مثبت را مصرف می های نیتروژن هایی که یون باکتری 

 هر چهار مورد این سؤال، نادرست است.  

 بررسی همه موارد:  

تبدیل نیتروژن جو به    به( را جذب کنند.  N2توانند شکل مولکولی نیتروژن ) ( است، گیاهان نمیN2درصد نیتروژن )   ۷۸الف( با اینکه جوّ زمین دارای  

قابل نیتروژن گفته می  ۀاستفادنیتروژن  تثبیت  از  گیاهان،  تثبیت  (ۀنه هم) شود. بخشی  باکتری نیتروژن  هاست.  شده در خاک، حاصل عملکرد زیستی 

NHنیتروژن، شکل مولکولی نیتروژن را مصرف کرده و یون آمونیوم )  ۀکنندهای تثبیتباکتری  +
کنند. یون آمونیوم تولیدشده دو سرنوشت  ( را تولید می4

 (. NO−3)ساز و تولید یون نیترات  های نیتراتشدن توسط باکتری ـ مصرف ۲شدن توسط گیاه یا  ـ جذب توسط گیاه و مصرف ۱تواند داشته باشد:  می

های دیگری از نیتروژن توانند شکل است. گیاهان می              یا نیترات               صورت یون آمونیوم  گیاهان به   ۀنیتروژن مورد استفاد (ۀنه هم) بیشتر نکته: 
 ه نمایند. را نیز استفاد

 کننده نیستند و گروهی دیگر از جانداران نیز توانایی تثبیت نیتروژن را دارند.  های تثبیت نیتروژن در خاک، باکتری  ۀکنندتنها جانداران تثبیت نکته: 
ساز پس های آمونیاک ـ تولید توسط باکتری ۲کننده و تثبیت های ـ تثبیت نیتروژن توسط باکتری ۱یون آمونیوم تولیدشده در خاک، دو منبع مختلف دارد: نکته: 

 دار خاک. از مصرف مواد آلی نیتروژن 
های  شدن توسط باکتری ـ مصرف ۲شدن توسط گیاه یا ـ جذب توسط گیاه و مصرف۱یون آمونیوم تولیدشده در خاک، دو سرنوشت مختلف دارد: : نکته

 .               و تولید یون نیترات ساز نیترات 

توانند یون آمونیوم موجود در  ساز نیز می های نیترات دار خاک را به یون آمونیوم تبدیل کنند. باکتری توانند مواد آلی نیتروژن ساز می های آمونیاک ب( باکتری 

ساز، از ترکیبات  های آمونیاک باشد. باکتری ساز میهای نیترات ساز و باکتری ونیاک های آمخاک را به یون نیترات تبدیل کنند. بنابراین، منظور مورد )ب(، باکتری 

 نمایند.  ساز، از یون آمونیوم )ترکیب غیرآلی( برای تولید یون نیترات استفاده میهای نیترات کنند اما باکتری دار برای تولید یون آمونیوم استفاده میآلی نیتروژن 

نیتروژن،   ۀکنندهای تثبیت کنند اما باکتریدار استفاده می دار خاک برای تولید یون نیتروژن ساز، از ترکیبات نیتروژن ساز و نیترات های آمونیاک باکتری نکته: 
 کنند.  نیتروژن مولکولی موجود در جّو را استفاده می 

توانند تولید و مصرف شوند. بنابراین، این مورد  های زنده میوسط یاخته داری هستند که تها، ترکیبات نیتروژن اسیدها و مونومرهای آن ها و نوکلئیک ج( پروتئین 

  از، یون نیترات ـسای نیترات ـهاکتری ـساز صحیح است. بای نیترات ـهاکتری ـ ب ۀکند. اما قسمت دوم مورد )ج(، فقط دربارها صدق میانواع باکتری  ۀهم ۀدربار

(NO−3.)دار دارای بار منفی است.  کنند که نوعی یون نیتروژن را تولید می 

NH) ساز، یون آمونیوم  های نیترات د( باکتری  +
توانند یون  ساز، می های نیتراتدار دارای بار مثبت است. باکتری کنند که نوعی یون نیتروژنرا مصرف می (  4

 شود.  های هوایی گیاه منتقل میشود و سپس، یون آمونیوم به اندام گیاه جذب شده و به یون آمونیوم تبدیل می  ۀوسط ریشنیترات را تولید کنند. نیترات ت

 های هوایی گیاه منتقل شود.  تواند به اندام گیاه توانایی جذب یون آمونیوم و یون نیترات را دارد ولی فقط یون آمونیوم می   ۀریش نکته: 
ه انتقال های هوایی گیاگیاه توانایی مصرف یون آمونیوم و یون نیترات را دارد. در ریشه، یون نیترات به یون آمونیوم تبدیل شده و آمونیوم به اندام   ۀریش نکته: 

 یابد.  می 
گیاه، یون نیترات را مصرف کرده و یون آمونیوم را    ۀهای ریشکنند. یاخته ساز، یون آمونیوم را مصرف کرده و یون نیترات را تولید می های نیترات باکتری نکته: 

 کنند.  تولید می 

 
 

 

 

 
 

 ) 4NH (  ) 3NO ( 

 ) 3NO ( 
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 (۱۰۷ـ  ۰۱)  جذب آنها از خاک  یو چگونگ  دار تروژن یمواد ن راتییتغنامه: شکل 
 د ـیتول  یراـو بــج یولـمولک تروژنیاز ن روژن،ـتی ن ۀکنندت یتثب یاـهیاکترـب •

 . کنندی استفاده م   ومیآمون ونی  
 اـــدهینواسـیآم ر ـی)نظ  دار تروژن ین یاز مواد آل  از ــساک ـیآمون یاـهیاکترـب •

 . کنندی استفاده م  ومیآمون ونی  دیتول ی( برادهایو نوکلئوت  
 ود ـشی ذب م ـج شهیتوسط ر ایـ ا،ـهیاکترـتوسط ب  دشدهی ولـت ومیآمون  ونی •

 .شودی مصرف م   تراتین دی تول  یبرا ساز ترات ین یهایتوسط باکتر ای  
 . شودی م لی تبد ومیآمون ونیبه  اه،ـیگ  ۀشیشدن توسط ر پس از جذب  تراتین •
   راتـتیود و نـمنتقل ش اهیگ  ییهوا یاـهبه اندام  واندـتی م  ومیآمون ونیفقط  •

 .شودی منتقل نم ییهوا یهابه اندام   
 

 گیاهان   ۀدار مورد استفادهای مؤثر در تولید مواد نیتروژنباکتری 

 سازنیترات  سازآمونیاک  نیتروژن  ۀکنندتثبیت  نوع باکتری 

شکل مولکولی نیتروژن جّو   دار مصرفی نیتروژن  ۀماد
(N2) 

دار )نظیر آمینواسیدها و  مواد آلی نیتروژن 
 نوکلئوتیدها( 

NH)یون آمونیوم  +
4 ) 

NH)یون آمونیوم  دار تولیدی یون نیتروژن  +
NH)یون آمونیوم  ( 4 +

 (NO−3) یون نیترات  ( 4

    توانایی تثبیت نیتروژن 

    دار خاک استفاده از مواد نیتروژن 

    استفاده از نیتروژن غیرآلی 

    تولید یون آمونیوم

    تولید یون نیترات 

 میانبر: جذب نیتروژن در گیاهان 
 ( نیستند.  N2گیاهان قادر به جذب شکل مولکولی نیتروژن )

NH) صورت یون آمونیوم  گیاهان به   ۀنیتروژن مورد استفاد(  ۀنه هم) بیشتر   +
های دیگری از نیتروژن را نیز توانند شکل است. گیاهان می  (NO−3) یا نیترات   (4

 نمایند.  استفاده
شده نیز حاصل عملکرد گروهی دیگر از جانداران  تثبیت   هاست. بخشی از نیتروژن شده در خاک، حاصل عملکرد زیستی باکترینیتروژن تثبیت (  ۀنه هم)بخشی از  

 )یوکاریوت( است.  
  ۀ کنندهای تثبیت هایی از باکتریها، مثالها و سیانوباکتری کنند. ریزوبیوم صورت آزاد در خاک یا همزیست با گیاهان زندگی مینیتروژن، به  ۀکنندهای تثبیت باکتری

 کنند.  صورت همزیست با گیاهان زندگی می توانند به نیتروژن هستند که می 
ـ آزاد شدن آمونیوم ۲توجهی از آمونیوم توسط باکتری و  ـ دفع مقدار قابل ۱گیرد:  وش در اختیار گیاهان قرار می کننده، با دو ر های تثبیت شده در باکترینیتروژن تثبیت 

 هاآن  ها پس از مرگ از باکتری 
ـ ۳واران و پروانه   ۀ گیاهان تیر   ۀهمزیست با ریش   ـ تثبیت نیتروژن توسط ریبوزوم ۲های آزاد خاک،  ـ تثبیت نیتروژن توسط باکتری ۱  ترین انواع تثبیت نیتروژن: مهم 

 های همزیست با گیاه آزوال و گونراتثبیت نیتروژن توسط سیانوباکتری 
 ها به گیاهان منتقل کنند.  های مؤثر در تثبیت نیتروژن را از باکتری شناسان با استفاده از مهندسی ژنتیک در تالش هستند تا ژن زیست 

 

 است؟  اسبمنکدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر   -114
 دار، .................. است.« »در گیاهان دانه

 ها برای مقابله در برابر اثرات سمی این مواد یا حرکت مواد در مسیر آپوپالستی، مؤثر ( انتقال مواد به واکوئول۱
 مشاهده م، قابلخا ۀ ای یا انتقال شیرهای ذخیرهمنظور انتقال مواد آلی به محلای در آوندها به( ایجاد جریان توده۲
 انجام همزیستی با هدف جذب سریع مواد معدنی از خاک و ایجاد گیاخاک غنی از نیتروژن، قابل ۀ( برقراری یک نوع رابط ۳
 انتظار های نگهبان، قابلپشتی یاخته ۀآب و افزایش بیشتر طول دیوار ۀدهندهای انتقال( حفظ آب درون گیاه، تحت تأثیر افزایش کانال۴

 ( مفهومیـ  عبارت ـ مقایسه ـ ـ سخت  ۷0۱۰)  ۲ینه پاسخ: گز 

پرورده    ۀخام در آوندهای چوبی و شیر  ۀای، برای انتقال شیرشود. جریان توده ای انجام میجایی مواد در مسیرهای طوالنی توسط جریان توده در گیاهان، جابه

 شود.  در آوندهای آبکش استفاده می
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 ها:بررسی سایر گزینه 

ها  تواند آلومینیوم را در بافتصورت ایمن نگهداری کنند؛ مثالً، گیاه گل ادریسی میهای زیادی از مواد سمی را درون خود بهتوانند غلظت بعضی گیاهان می(  ۱

ای و فضاهای  یاخته از فضاهای بینشود؛ زیرا، در این مسیر، آب  ها ذخیره کند. اما در مسیر آپوپالستی، انتقال مواد به درون واکوئول مشاهده نمیو واکوئول 

 شود.  کند و از درون یاخته رد نمیای عبور می یاخته   ۀدیوار

 مشاهده است.  ها نیز قابل غشایی، ورود آب به واکوئولنکته: در مسیر سیمپالستی و عرض 

انواعی  ۀها برای جذب آب و مواد مغذی، همزیستی ریشترین سازگاری ( یکی از معمول ۳ شود.  ای گفته میریشهها است که به آن، قارچ از قارچ   گیاهان با 

 گیاه را دارد.    ۀها به ریشای توانایی جذب سریع مواد و انتقال آن ریشهقارچ 

تیر ریزوبیوم پروانه   ۀگیاهان  با  نیز  رابطواران  می   ۀها  برقرار  میهمزیستی  گیاهان  این  که  بخشکنند. هنگامی  یا  آنمیرند  هوایی  بردا های  میها  شود،  شت 

حاال چرا این گزینه غلطه؟ حواستون باشه که هدف از همزیستی گیاه با ریزوبیوم، تأمین کنند.  ماند و گیاخاک غنی از نیتروژن ایجاد میها در خاک باقی میهای آن گرهک

تونن گیاخاک غنی از نیتروژن شاورزا هست که با کشت متناوب این گیاهان، مینیتروژن مورد نیاز خودش است نه اینکه بیاد بمیره و گیاخاک غنی از نیتروژن ایجاد کنه! این هدف ک
 کارن، رشد بیشتری داشته باشن. که بعداً می ایجاد کنند تا محصوالتی 

و آب درون گیاه حفظ شود.  ها بیشتر شود  ها و واکوئول یابد تا سرعت جریان آب به درون یاختهآب افزایش می  ۀدهندهای انتقال آبی، ساخت کانال ( هنگام کم۴

های نگهبان کاهش بیابد،  یاخته   ۀدهد که طول دیوار ها، زمانی رخ می شدن روزنه شوند تا میزان تعرق کاهش پیدا کند. بستهها نیز بسته میدر این شرایط، روزنه 

 نه افزایش.  

 
 ل عبارت زیر مناسب است؟ های سازش گیاهان با محیط زندگی خود، کدام گزینه، برای تکمیبا توجه به روش  -115

 ..................«  توانندنمی»گیاهانی که ..................، 

 های حیاتی خود را تأمین کنند.ها، اکسیژن الزم برای فعالیتریشهآورند ـ بدون تشکیل شُشوجود میهای خود را در مناطق آبی به( ریشه۱
 های رویشی خود، پارانشیم هوادار را ایجاد کنند.های فرورفته هستند ـ در اندامیم و روزنهحیات، نیازمند تشکیل پوستک ضخ  ۀ( برای ادام۲
 ها، آب مورد نیاز خود را تأمین کنند. آب در واکوئول ۀ کنند( سازوکارهایی برای کاهش میزان تبخیر آب دارند ـ بدون ترکیبات ذخیره۳
 ای زیادی داشته باشند.یاختههای خود، فضای بینهای برگبعضی از یاخته  کنند ـ در بینآب زندگی می( در مناطق خشک و کم۴

 ( نکات شکل ـمتن ـ  عبارتـ  ـ متوسط ۰۶0۱)  ۲پاسخ: گزینه  

های  های آن در فرورفتگیهای این گیاه ضخیم است و روزنهکند. پوستک در برگ آب رشد می طور خودرو در مناطق خشک و کمخرزهره گیاهی است که به

 های گیاهان آبزی است.  گیرند. اما پارانشیم هوادار در ریشه، ساقه و برگ، یکی از سازش غار مانندی قرار می 
 

 خرزهره میانبر: گیاه 
 کند.  آب رشد می طور خودرو در مناطق خشک و کمگیاه خرزهره به  •
 گیاه خرزهره توانایی باالیی در جذب آب و نیز سازوکارهایی برای کاهش تبخیر آب دارد.   •
 های غار مانند ُکرک در فرورفتگی ـ حضور تعداد فراوان  ۳های غار مانند، های قرار گرفته در فرورفتگی ـ روزنه ۲ـ پوستک ضخیم، ۱ های گیاه خرزهره: سازش •
 ها ایجاد کنند. دام انداختن رطوبت هوا، اتمسفر مرطوبی در اطراف روزنه توانند با به های گیاه خرزهره می روپوستی تمایزیافته هستند. کرک   ۀها، نوعی یاختکرک •

 
 

 (۶۱۰ـ  ۲۴) .  دارندهای غار مانند قرار ها در برگ خرزهره در فرورفتگی روزنه  نامه: شکل 
 
 ای است.ه ــاهی دولپـرزره گیـای آن، خــهرگ ـداد گلبــره و تعـرزهـاه خـــکل گل گیـه به شـــوجـا تــب •
 جای یک الیه یاخته، از چند الیه یاخته تشکیل شده است.  در گیاه خرزهره زیاد است و بهضخامت روپوست  •
 های روپوستی اه خرزهره دارای پوستک ضخیم هستند. بنابراین، میزان ترشحات لیپیدی یاخته ـای گیـهبرگ  •

 گیاه خرزهره نیز زیاد است.  
 د. ــانهــرفتــرار گــرگ آن قــن بــریــح زیــدر سطره ــرزهــاه خــانند گیــارمــای غــهیـگـرورفتــف •
 ا که در مجاورت روپوست باالیی قرار دارند،ـهاخته ـاالیی و زیرین، گروهی از یـای بین دو روپوست بـدر فض •

 فضای  د،ـ رار دارنـایین قـاورت روپوست پـایی که در مجـهاخته ــشکل هستند و یایفشرده و استوانه همبه 
   ای و اونا که کنار روپوست پایینی هستن، میانبرگ اسفنجی هستن.خونیم که به اونا که کنار روپوست باالیی هستن، میگن میانبرگ نردهتوی کتاب دوازدهم میای زیادی دارند. اخته یبین

 
 

 

 ها:بررسی سایر گزینه 

هایی  های حرّا، ریشههایی دارند. مثالً درختان جنگل شوند، سازش هایی از سال با آب پوشیده می ها و یا در جاهایی که زمان( گیاهان برای زیستن در آب۱

ها،  شوند. به همین علت به این ریشهعلت کمبود اکسیژن میها بهها با جذب اکسیژن، مانع از مرگ ریشه اند. این ریشهدارند که از سطح آب بیرون آمده 
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های دیگری نیز در گیاهان آبزی وجود دارد. مثالً  گیاهان ساکن مناطق آبی وجود ندارد و سازش   ۀریشه در همگویند. دقت داشته باشید که شش ریشه میش شُ

های گیاهان آبزی است. همچنین همانطور که در شکل گیاه  هوادار در ریشه، ساقه و برگ، یکی از سازش پارانشیم  

ریشه توان گفت که شُش ریشه است. بنابراین، می ( دهم مشخص است، این گیاه نیز فاقد شُش ۷)آبزی آزوال در فصل 

 گیاهان آبزی وجود دارد.  (ۀنه هم ��)فقط در بعضی از  

های آن وجود فراوانی بین یاخته  ۀشود که فاصلپارانشیمی ساخته می  ای در گیاهان آبزی از بافت زمینه  ۀساماننکته: 
مین اکسیژن برای  أت ـ۱اند. این پارانشیم هوادار، به دو دلیل برای گیاه اهمیت دارد: ها با هوا پر شده دارد. این فاصله 

 ها در برابر جریان آب سبک شدن و کاهش مقاومت اندام ـ۲و  های گیاهیاندام
 

 

کنند  د. این ترکیبات، مقدار فراوانی آب جذب میهای خود دارن ساکاریدی در واکوئول های پلی آب، ترکیب گیاهان در مناطق خشک و کم (  ۀنه هم )( بعضی  ۳

آب،    ۀکنندکند. پس دقت داشته باشید که ترکیبات جذبآبی از این آب استفاده می کم  ۀها ذخیره شود. گیاه در دورشوند تا آب فراوانی در واکوئول و سبب می

گیاهان وجود دارد    ۀسازوکارهای کاهش میزان تبخیر آب، در همبر این،  عالوه   آب وجود دارند.های بعضی از گیاهان ساکن مناطق خشک و کمفقط در واکوئول 

 . باشدمیتر هست و برای بقای این گیاهان، الزم و ضروری  یافتهآب، تخصصو کم  و در گیاهان مناطق خشک 

 کند. مخاطی ایجاد می  ۀموسین، گلیکوپروتئینی است که آب فراوانی جذب و ماد [۱دهم: گفتار  ۲ترکیب ]فصل  

هستند. در این گیاهان، برای   CAMکنند و دارای فتوسنتز  کاکتوس و آناناس، گیاهانی هستند که در مناطق بیابانی رشد می   [۳دوازدهم: گفتار    ۶ترکیب ]فصل   
در چنین گیاهانی گوشتی و پرآب است. این گیاهان در ها در طول روز بسته و در شب باز هستند. برگ، ساقه یا هر دوی آنها  جلوگیری از هدر رفتن آب، روزنه 

 دارند.  های خود ترکیباتی دارند که آب را نگه می واکوئول

 فشرده هستند.همزیادی دارند و گروهی دیگر، به   ۀای برگ، فاصلبافت زمینه   ۀهای سامانگروهی از یاخته( همانطور که در شکل برگ خرزهره مشخص است،  ۴
 

 

 سازش گیاهان با محیط 

 نتیجه  عملکرد  سازش نوع گیاه 

 خرزهره

وجود پوستک ضخیم در  
 ها سطح روپوست برگ

کاهش خروج بخار آب از سطح  
 ها برگ

جلوگیری از خروج بیش از حد 
 آب گیاه و کاهش تعرق 

های برگ در  قرار گرفتن روزنه
های غارمانند  فرورفتگی

 های فراوان دارای کرک

به دام انداختن رطوبت هوا و ایجاد  
 هااتمسفر مرطوب در اطراف روزنه

بعضی گیاهان  
 ساکن مناطق خشک 

ساکاریدی  وجود ترکیبات پلی
 ها در واکوئول

افزایش فشار اسمزی درون  
آب    ۀها و تحریک ذخیر واکوئول

 ها فراوان در آن

آب    ۀاستفاده گیاه از ذخیر 
 آبی های کمها در دورهکریچه

 ریشه وجود شش درختان جنگل حّرا 
ها از سطح آب  بیرون زدن ریشه

 برای جذب اکسیژن 

های  مین اکسیژن برای ریشهأت
موجود در آب و گل و جلوگیری  

 ها از مرگ آن

 گیاهان آبزی 

هوادار با   ۀآکنوجود نرم
ها در زیاد بین یاخته ۀفاصل
ای ریشه، بافت زمینه ۀسامان

 ساقه و برگ 

بین   ۀذخیره کردن هوا در فاصل 
 های پارانشیمی یاخته 

های مین اکسیژن برای اندامأت ـ۱
 گیاهی

سبک شدن و کاهش مقاومت   ـ۲
 ها در برابر جریان آب اندام

 
 

 

 

های درخت حرّا در سطح آبریشهشُش های بزرگ هوا در برگ گیاهی آبزیحفره   گیاه آبزی آزوال 
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 یابد. گیرد، .................. افزایش می هنگامی که برگ گیاه .................. در محیطی .................. قرار می  -116
 های نگهبان های روپوستی در مجاورت یاختهدر یاخته Cl-( میخک ـ دارای نور و دمای متعادل ـ غلظت ۱
 های روپوستی فاقد سبزینه فشار تورژسانسی در یاخته( تره ـ با نور کافی در محلول آب خالص ـ ۲
 های نگهبان روزنه ( شمعدانی ـ با شدت بسیار باالی تابش نور خورشید ـ تجمع ساکارز در یاخته۳
 های گیاه های موجود در انتهای برگروزنه  ۀ( گندم ـ  بسیار گرم و مرطوب ـ انداز۴

 ( نکات فعالیت  ـمفهومی  ـ عبارت ـ سخت  ـ  ۰۷0۱)  ۲پاسخ: گزینه  

ها شود و فشار  تر است، آب تمایل دارد وارد یاخته های برگ کمگیرد، چون فشار اسمزی آب مقطر نسبت به یاختهوقتی که برگ تره در آب مقطر قرار می

 یابد.  های روپوستی افزایش می تورژسانسی در یاخته

 ها:بررسی سایر گزینه 

های  های پتاسیم و کلر، با انتقال فعال وارد یاختهها، ساکارز و یونها باز شوند. برای باز شدن روزنه دل باشد، انتظار داریم که روزنه( وقتی که نور و دما متعا۱

زمانی که غلظت  شود. دقت داشته باشید  ها زیاد میشود و فشار تورژسانسی این یاخته های نگهبان می شوند و در پی آن، آب نیز وارد یاخته نگهبان روزنه می 

 یابد.  ها کاهش میهای روپوستی مجاور آن ها در یاختهیابد، غلظت همین یون های نگهبان روزنه افزایش می ها در یاختهیون

 شود.  میهای نگهبان روزنه کم  شوند. در این شرایط، میزان ساکارز در یاختهها بسته می( زمانی که شدت تابش نور خورشید بسیار زیاد باشد، روزنه ۳

دقت داشته باشید که در محیط گرم و  .وند(نه اینکه باز ش)های آبی، همیشه باز هستند های آبی است. روزنه ها، روزنههای انتهای برگ ( منظور از روزنه ۴

 تعریق بیشتر است.  ۀیابد و احتمال بروز پدیدمرطوب، شدت تعرق کاهش می 

 
 چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -117

 طور حتم ..................« دانه، نوعی مریستم که ..................، به»در یک گیاه نهان

 کند.  کننده را ترشح میساکاریدی لزجشود که ترکیب پلیرار دارد ـ توسط بخشی پوشیده میدر نوک ریشه ق -الف

 های بسیار جوان قرار دارد.  ها و برگای از مریستمکند ـ درون مجموعههای روپوستی ساقه را تولید مییاخته -ب

 شود. تین تشکیل مینقش اصلی را در افزایش عرض ساقه دارد ـ بین آوندهای آبکش و چوب نخس -ج

 ای قرار دارد. کند ـ در یک گیاه دولپهای از آوندهای چوب و آبکش را تولید میهای پیوستهحلقه -د

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ( مفهومیـ  چندموردی ـ قیدـ  ـ سخت  ۰۶0۱)  ۱پاسخ: گزینه  

 فقط مورد )د(، صحیح است.  

 بررسی همه موارد:  

 انندی ـ مانه ـا بخش انگشتـ رار دارد و بـق  نه در نوک ریشه()الف( مریستم نخستین ریشه، نزدیک به انتهای ریشه  

 شدن سطح آن و در نتیجه، کند که سبب لزج ساکاریدی ترشح می شود. کالهک ترکیب پلیالهک پوشیده می به نام ک  

 شود.  نفوذ آسان به خاک می 

دقت داشته باشید که مریستم نخستین ریشه، نزدیک به نوک ریشه قرار دارد، نه در نوک ریشه. در نوک ریشه، نکته: 
 کالهک وجود دارد.  

 

 (۶۱۰ـ  ۱۹)  مریستم نزدیک به نوک ریشه در مشاهده با میکروسکوپ نوری  نامه: شکل 
 توان با میکروسکوپ نوری مشاهده کرد. های نخستین ریشه را می مریستم نخستین ریشه، کالهک و بافت  •
 مریستم نخستین ریشه در نزدیکی نوک ریشه قرار دارد، نه در نوک ریشه.   •
 در نوک )انتهای( ریشه، کالهک قرار دارد. کالهک شامل چند الیه یاخته است.   •
 هایکند. بنابراین، جدیدترین یاخته های بافتی را به سمت باال تولید میهای سامانه مریستم نخستین ریشه، یاخته  •

 اند.  تر قرار گرفته تر هستند و پایین هایی هستند که به مریستم نزدیک بافتی ریشه، آن 
 

بافت  روپوست، جزء  مریستم نخستین ساخته میب(  بنابراین، توسط  و  است  را میهای نخستین گیاه  روپوست ساقه  مریستم نخستین ساقه،  سازد.  شود. 

های بسیار جوان هستند. مریستم  های مریستمی و برگای از یاخته ها، مجموعه ها قرار دارند. جوانه در جوانه  نه همگی()های نخستین ساقه، عمدتاً  مریستم

 بین دو گره در ساقه یا شاخه نیز وجود دارد.    ۀها، در فاصلبر جوانه نخستین ساقه، عالوه 

 های مریستمی وجود دارند.  ای ساقه برخالف انتهای ریشه، یاخته در انتهنکته: 
 های مختلف وجود دارند. در ریشه، مریستم نخستین فقط در نزدیک نوک ریشه است.های نخستین در قسمت در ساقه مریستم نکته: 
 درخت آلبالو.   ۀهای ریش شود؛ مثاًل جوانه ی خوانیم که جوانه فقط در ساقه وجود ندارد و در ریشه هم دیده م( یازدهم می ۸در فصل )نکته: 
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 در گیاهان  چیز درباره جوانههمه 
مقدار فراوانی نشاسته ذخیره شده است که به همین علت به آن آمیلوپالست زمینی، به در پالست )دیسه(های بخش خوراکی سیب   [۱دهم: گفتار    ۶ترکیب ]فصل  ـ  ۱

 شود. زمینی مصرف می های جدید از گیاه سیب ها و تشکیل پایه زمینی، برای رشد جوانه های سیب نشاسته هنگام رویش جوانه  ۀگویند. ذخیر )نشادیسه( می 
ار ها قر در جوانه   های نخستین ساقه، عمدتاً مریستم  های بسیار جوان هستند.های مریستمی و برگ ای از یاخته ها، مجموعه جوانه [  ۳دهم: گفتار    ۶ترکیب ]فصل  ـ  ۲

 دهند.  جانبی قرار می  ۀرأسی )انتهایی( و جوان ۀها را بر اساس محلی که قرار دارند در دو گروه جواندارند. جوانه 
 شوند.  های آلبالو ایجاد می ها، درخت شود که از رشد آن هایی تشکیل می درخت آلبالو، جوانه   ۀروی ریش [۱یازدهم: گفتار  ۸ترکیب ]فصل ـ ۳
 ۀ ای از یک گیاه مانند جوانه یا شاخه به نام پیوندک، روی تن های تکثیر رویشی است. در این روش قطعه پیوند زدن یکی از روش   [۱زدهم: گفتار  یا ۸ترکیب ]فصل  ـ  ۴

 مطلوب( دارد.   ۀشود، ویژگی مطلوب )مانند میوشود. گیاهی که پیوندک از آن گرفته می گویند، پیوند زده می گیاه دیگری که به آن پایه می 
پوشانند. بعد از مدتی از محل گره، در تکثیر رویشی به روش خوابانیدن، بخشی از ساقه یا شاخه را که دارای گره است، با خاک می   [۱یازدهم: گفتار    ۸ترکیب ]فصل  ـ  ۵

 شود. جدیدی تشکیل می  ۀشود که با جدا کردن از گیاه مادر، پایبرگدار ایجاد می  ۀریشه و ساق
  ۀ کند و همانند ساقطور افقی زیر خاک رشد می یافته برای تولیدمثل غیرجنسی است که بهتخصص   ۀساقه )ریزوم(، نوعی ساقزمین  [۱یازدهم: گفتار    ۸ترکیب ]فصل  ـ  ۶

کند. زنبق از گیاهانی است که  ها تولید می هایی جدیدی در محل جوانه . این ساقه به موازات رشد افقی خود در زیر خاک، پایه انتهایی و جانبی دارد  ۀهوایی، جوان 
 ساقه دارد.  زمین 

غذایی در آن، متورم    ۀماد  ۀعلت ذخیر باشد و به یافته برای تولیدمثل غیرجنسی است که زیرزمینی می تخصص   ۀغده، نوعی ساق  [۱یازدهم: گفتار    ۸ترکیب ]فصل  ـ  ۷
زمینی، آن را به  شود. برای تکثیر سیب زمینی، به یک گیاه تبدیل می سیب  ۀ شده در سطح غدهای تشکیل ای دارد. هر یک از جوانه زمینی چنین ساقه شده است. سیب 

 کارند. کنند و در خاک می دار تقسیم می های جوانهقطعه 
فرنگی، کند. گیاه توت طور افقی روی خاک رشد می یافته برای تولیدمثل غیرجنسی است که به تخصص   ۀرونده، نوعی ساق  ۀساق  [۱یازدهم: گفتار    ۸ترکیب ]فصل    ـ۸

 شوند.ها، ایجاد می فرنگی جدید در محل گرهرونده دارد. گیاهان توت  ۀساق
های جانبی را رود و تولید اتیلن در جوانه های جانبی می رأسی به جوانه   ۀرشد گیاهان است که از جوان   ۀکننداکسین، نوعی تنظیم   [۱یازدهم: گفتار    ۹ترکیب ]فصل ـ  ۹

های جانبی، چیرگی رأسی رأسی بر رشد جوانه   ۀشود. به اثر بازدارندگی جوانهای جانبی، رشد آنها متوقف میکند و در نتیجه، با افزایش اتیلن در جوانه تحریک می 
 کنند. های جانبی رشد می یابد؛ در نتیجه، جوانه ها کاهش میهای جانبی افزایش و مقدار اکسین آن کینین در جوانه رأسی، مقدار سیتو  ۀگویند. با قطع جوان می 
ها شدن روزنه کند. آبسیزیک اسید سبب بسته شرایط نامساعد محیط مانند خشکی، تولید آبسیزیک اسید را در گیاهان تحریک می   [۱یازدهم: گفتار    ۹ترکیب ]فصل  ـ  ۱۰

 شود. ها در شرایط نامساعد می و در نتیجه، حفظ آب گیاه و همچنین مانع رویش دانه و رشد جوانه 
که مریستم رویشی که در جوانه قرار دارد، به مریستم گل یا زایشی تبدیل شود. این تبدیل به شرایط    دهدگیاه هنگامی گل می   [۲یازدهم: گفتار    ۹ترکیب ]فصل  ـ  ۱۱

 محیطی مانند دما و طول روز و شب وابسته است. 
ها شود. برگ بعضی درختان  و جوانه   هاتواند مانع از رویش دانه توانند تحمل کنند. مثاًل سرمای شدید می گیاهان هر دمایی را نمی   [۲یازدهم: گفتار    ۹ترکیب ]فصل  ـ  ۱۲

 شوند. مانندی حفظ می های پولکها با برگ ریزد و جوانه با کاهش دما در فصل پاییز می 
 

 (۶۱۰ـ  ۲۰)  ها در آن مریستم  مریستم ساقه در مشاهده با میکروسکوپ نوری و ترسیمی از ساقه و محل نامه: شکل 
 توانند برگ تولید کنند.  انتهایی می ۀجانبی و هم جوان  ۀهم جوان •
 شود. پهنک برگ از طریق دمبرگ به ساقه متصل می  •
 شود. جانبی و محل اتصال دمبرگ به ساقه دیده می  ۀدر محل گره، جوان •
 جانبی وجود دارد.  ۀدر هر گره، یک جوان •
تر به های نزدیک ها )یاختههای بافتی در ساقه، باالترین یاخته کند. بنابراین، جدیدترین یاخته های بافتی را به سمت پایین تولید می مریستم انتهای ساقه، یاخته  •

 مریستم( هستند.  
 

 (۶۱۰ـ  ۲۰)  ها در آن مریستم ساقه در مشاهده با میکروسکوپ نوری و ترسیمی از ساقه و محل مریستم  نامه: شکل 
 توانند برگ تولید کنند.  انتهایی می ۀجانبی و هم جوان  ۀهم جوان •
 شود. پهنک برگ از طریق دمبرگ به ساقه متصل می  •
 شود. جانبی و محل اتصال دمبرگ به ساقه دیده می  ۀدر محل گره، جوان •
 جانبی وجود دارد.  ۀدر هر گره، یک جوان •
      هایکند. بنابراین، جدیدترین یاخته های بافتی را به سمت پایین تولید می یاخته مریستم انتهای ساقه،  •

 تر به مریستم( هستند.  های نزدیک ها )یاخته بافتی در ساقه، باالترین یاخته 
 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/iazmon


 

55 

شناسی زیست  9های تجربی | مرحله آزمون همه دروس | کنکوری   

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

 
 

 

 مریستم نخستین ساقه و ریشه ۀمقایس

 مریستم نخستین ساقه  مریستم نخستین ریشه  مریستم 

محل  
 قرارگیری 

 نزدیک به نوک ریشه 

طور به 
عمده در  

 هاجوانه 

رأسی یا   ۀـ نوک ساقه )جوان۱
 انتهایی( 

 جانبی  ۀـ جوان۲
 بین دو گره ۀفاصل

روش 
ک محافظت 

اله
ک

 

نفوذ آسان ریشه   کننده  ساکاریدی لزج ترشح ترکیب پلی 
 در خاک 

ـ   ــــ
ها با های سطحی و جانشینی آن ریختن مداوم یاخته 

 های جدید یاخته 

  ۀنتیج
 فعالیت 

 ـ افزایش طول ریشه ۱
 ـ تا حدودی افزایش عرض ریشه ۲
 های جدید ریشه ـ تشکیل انشعاب ۳

 ـ افزایش طول ساقه ۱
 ـ تا حدودی افزایش عرض ساقه و شاخه ۲

 های جدید ساقه ـ تشکیل انشعاب ۳
 ـ تشکیل برگ ۴

شود و آوندهای چوب پسین را به سمت داخل و آوندهای آبکش پسین  آبکش )آوندساز(، بین آوندهای آبکش و چوب نخستین تشکیل می  ج( کامبیوم چوب 

های نخستین یستم های پسین نقش اصلی را در افزایش قطر برعهده دارند. اما مرای دارای رشد پسین، مریستمکند. در گیاهان دولپه را به سمت بیرون تولید می 

ای وجود دارند  های پسین فقط در گیاهان دولپه توانند تا حدودی باعث افزایش عرض ساقه، شاخه و ریشه شوند. همچنین دقت داشته باشید که مریستم نیز می

 شوند.  ای دیده نمی لپهو در گیاهان تک

 های نخستین است.  رشد عرضی ساقه و ریشه فقط ناشی از فعالیت مریستم  ای جوان و علفی،ای و همچنین گیاهان دولپه لپه در گیاهان تک نکته: 
ویژه کامبیوم آوندساز ها(، به های پسین )کامبیومطور عمده ناشی از فعالیت مریستم ای دارای رشد پسین، رشد عرضی ساقه و ریشه به در گیاهان دولپه نکته: 

 )چوب آبکش( است.  

 

ها که کند و ممکن است از چند روز تا چند قرن باشد. معمواًل طول عمر درخت های متفاوت گیاهی فرق میطول عمر گونه  [۳یازدهم: گفتار    ۸ترکیب ]فصل   
ساله و دوساله، همگی علفی هستند و بنابراین، همگی فاقد مریستم پسین هستند. مریستم پسین دارند از گیاهان علفی )غیردرختی( بیشتر است. گیاهان یک 

ها نیز گیاهان چندساله  ها و درختچه له، ممکن است علفی باشند؛ مانند زنبق که نوعی گیاه چندساله علفی است و مریستم پسین ندارد. درخت گیاهان چندسا
 باشند و ممکن است حتی تا چند قرن نیز زندگی کنند. هستند که دارای مریستم پسین می 

 
 

 

 نیو رشد پس نیرشد نخست سهی مقا :نگاهم ین
 ،یجانب یهاجوانه  یهاستم ینوک ساقه، مر   یهاستم یشامل مر  ن،ینخست یهاستم ی . مرکنندی م  ت یفعال نینخست یهاستمیمر  ن،یدر رشد نخست: ستمیمر نوع  -۱

. شودیگفته م  ومیها کامبدارند که به آن  ت یفعال  نیپس یهاستم یمر  ن،ی. اما در رشد پسباشندی م  شهیبه نوک ر  کینزد یهاستم یو مر یگره انیم یهاستم یمر
پوست قرار  یانه یزم بافت  ۀو در سامان نیچوب و آبکش نخست  یآوندها نیب ب،ی ترتهستند که به  نیپس یهاستم یساز، مرپنبه چوب  ومیآوندساز و کامب ومیکامب

  .دارند
دارند،   نیکه فقط رشد نخست   یاهان ی. گشودیم  دهید یادولپه  اهانیاز گ یفقط در گروه  ن،ی. اما رشد پسشودی م دهید اهانیگ  ۀدر هم ن،یرشد نخست : اهینوع گ -۲
 .شوندی چندساله محسوب م  اهانیگ  ءهستند و جز  یدارند، چوب  نیکه رشد پس  یاهان یچندساله باشند. اما گ ایدوساله و  ساله،ک ی  توانندی هستند و م یعلف  اهانیگ
  .نقش دارند یدر رشد قطر ن،یپس یهاستم یو هم مر نی نخست  یهاستم یهم مر : یرشد قطر -۳
 .شودی م دهید  شهیفقط در ساقه و ر ن،یاست اما رشد پس یاه یگ  یهااندام  ۀمربوط به هم ن،یرشد نخست: یاه یاندام گ -۴
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رشد نخستین و پسین در ساقه و ریشه  ۀمقایس  
 ساقه ریشه  اندام

ای لپه تک  ۀریش  ایدولپه  ۀریش   ای لپه تک  ۀساق  ای دولپه  ۀساق   

 مریستم نخستین  مریستم نخستین  مریستم نخستین  مریستم نخستین  رشد نخستین 

 رشد پسین 
 

های آوندساز و کامبیوم  
ساز پنبهچوب   

های آوندساز و کامبیوم  
ساز پنبهچوب  

 مریستم نخستین  افزایش قطر 
مریستم نخستین + بیشتر  

 پسین 
 مریستم نخستین 

مریستم نخستین + بیشتر  
 پسین 

های آوندی  دسته  آرایش آوندی 
 روی یک دایره 

آوندهای چوبی در مرکز ریشه و  
ها  آوندهای آبکشی در اطراف آن

 )آرایش متناوب( 

صورت  های آوندی به دسته
 پراکنده 

های آوندی روی یک  دسته 
 دایره 

معموال شامل یک   روپوست
 الیه یاخته 

جوان و جایگزینی با   ۀدر ریش 
مسن  ۀپیراپوست در ریش  

معموال شامل یک الیه  
 یاخته 

جوان و جایگزینی با   ۀدر ساق
مسن  ۀپیراپوست در ریش  

 ضخامت کم بسیار ضخیم ضخیم  پوست

   پوستک

  ُکرک 

ترشحی  ۀیاخت   

نگهبان  ۀیاخت   

  تار کشنده

پیوسته در    ۀصورت یک حلقصورت جدا از هم قرار دارند. اما آوندهای چوب و آبکش پسین، به جات آوندی و به نخستین، در دستهد( آوندهای چوب و آبکش  

های گیاهان  شوند. بنابراین، منظور مورد )ج(، آوندهای چوب و آبکش پسین است. رشد پسین، جزء ویژگیشده دیده میچوبی   ۀبرش عرضی ساقه و ریش

 ای است.  دولپه 

 شوند.  ها دیده نمی ایلپه ای وجود دارند و در تک ساز(، فقط در گیاهان دولپه پنبه های پسین )کامبیوم آوندساز و کامبیوم چوبمریستم نکته: 
  ۀصورت یک حلق شوند. آوندهای چوب و آبکش پسین، به های آوندی جدا از یکدیگر دیده می صورت دسته آوندهای چوب و آبکش نخستین، معمواًل بهنکته: 

 شوند. پیوسته دیده می 

 های مریستمی میانبر: یاخته 
 شوند. لید می های مریستمی توهای بافتی گیاهان، توسط یاخته های موردنیاز برای سامانه یاخته  •
 طور دائمی تقسیم شوند. توانند به های مریستمی می یاخته  •
ـ بیشتر  ۳درشت و مرکزی دارند )واکوئول درشت ندارند(،    ۀـ هست۲ای اندکی دارند(،  یاخته فشرده هستند )فضای بین همـ به۱  های مریستمی: های یاخته ویژگی •

 حجم یاخته توسط هسته اشغال شده است. 
توانند دائمًا تقسیم های مریستمی گیاهان می های بنیادی مغز استخوان و یاخته های بدن جانداران، مانند یاخته بعضی یاخته  [۲یازدهم: گفتار  ۶ ترکیب ]فصل •

افزایش بیش از حد تعداد یاخته شوند. همین یاخته  و یا متوقف   دهندها، تقسیم خود را کاهش می ها در شرایط خاصی، مثاًل شرایط نامساعد محیطی یا 
 کنند. می 

 

 ؟ کنندمیاز خاک تأمین  خود رانیتروژن مورد نیاز  ۀای صحیح است که همکنندهگیاهان تولید ۀطور معمول، کدام عبارت، درباربه  -118
 اند.  دار دارای بار مثبت که در برگ وجود دارند، توسط جانداران موجود در خاک تولید شدههای نیتروژنیون ۀ( هم ۱
 شوند.  روپوست وارد ریشه می ۀهای تمایزیافتشوند، مستقیماً توسط یاختهعناصر معدنی که از خاک جذب می ۀ( هم ۲
 آورند.وجود میی ندارند، محیط مناسبی برای رشد گیاهان بههای معدن هایی که کمبودی از نظر میزان نمکخاک ۀ( هم ۳
 ها وارد ریشه شوند. های ظریف قارچتوانند توسط رشتهها محدود است، میها در اغلب خاکمواد مغذی که مقدار آن ۀ( هم ۴

 ( مفهومیـ  قید ـ ـ متوسط ۱۰۷)   ۴پاسخ: گزینه  

نیتروژن مورد نیازش رو مستقیماً از    ۀ همزیستی نداره؛ چون هم  ۀ کننده، رابطهای تثبیت با باکتری   -۳خوار نیست و  گیاه گوشت   -۲گیاه انگل نیست.    -۱  چند تا نکته رو باید از صورت سؤال متوجه بشین:

 کنه. با توجه به این نکات، بریم ببینیم که کدوم گزینه درسته!خاک جذب می

 ها:بررسی همه گزینه  

آمونیوم   -۱منشأ است:  ۲های هوایی )برگ و ساقه( گیاه، دارای دار دارای بار مثبت، یون آمونیوم است. یون آمونیوم موجود در اندام ( منظور از یون نیتروژن ۱

تا اینجا میشه چیزی که همین گزینه   شود؛های هوایی منتقل میساز که توسط ریشه از خاک جذب و به اندام کننده و آمونیاک های تثبیتتولید شده توسط باکتری 
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شده توسط ریشه، ابتدا به یون آمونیوم تبدیل و شود. در واقع، یون نیترات جذب آمونیومی که در ریشه از تغییر یون نیترات تولید می  -۲گفته و مشکلی هم نداره. 

 پس این گزینه غلطه! شود.  های هوایی گیاه منتقل میسپس به اندام 

کنند. ها، مواد معدنی را از خاک جذب و به درون ریشه، وارد میهای تار کشنده هستند. این یاختهروپوست ریشه، یاخته  ۀهای تمایزیافتاخته( منظور از ی۲

شوند.  قال داده میهای آوندی گیاه انتهای ظریف پیکر قارچ به بافتشده، توسط رشته ای دارند، بخشی از مواد جذب ریشهداری که قارچ البته، در گیاهان دانه 
 ای، غلط شد. ریشهپس این گزینه هم با توجه به قارچ

های معدنی نداشته باشد، الزاماً  ( خاکی از نظر شرایط رشد مناسب است که مقدار مواد مغذی در آن نه کم باشد نه زیاد. بنابراین، اگر خاکی کمبود نمک ۳

حد نمک در خاک وجود داشته باشند و خاک شور باشد و در نتیجه، شرایط مناسبی برای رشد گیاهان  خاک مناسبی نیست؛ زیرا، ممکن است مقادیر بیش از  

 نداشته باشد. 

توانند این عناصر  ای، می ریشههای ظریف قارچ در قارچ ها محدود است. رشته در اغلب خاک   نیتروژن، فسفر و پتاسیمخوانیم که مقدار  ( در کتاب درسی می۴

تواند مؤثر باشد اما اهمیت آن، بیشتر به دلیل تأمین انواع عناصر معدنی می   ۀای، در جذب همریشهمنتقل کنند. دقت داشته باشید که قارچ   را جذب و به ریشه

 فسفر مورد نیاز گیاه است.  

 
های گیاهی را در  های مقابل، برش عرضی ساختارهای نخستین تعدادی از اندامشکل  -119

می نشان  میکروسکوپ  دربار  دهد.زیر  مورد،  به  ۀچند  ساختارها  بیان  این  درستی 
 شده است؟

 تواند مربوط به اندام دارای تار ِکشنده باشد. «، می2« همانند بخش »3ـ بخش »الف

توانند ترکیبات پوستک  «، می1« برخالف بخش »4های روپوست بخش »ـ یاختهب

 را بسازند. 

 شود. وندها و روپوست، پوست واضحی دیده می«، در فضای بین آ4« همانند بخش »2ـ در بخش »ج

 شود. های معدنی به درون آوندهای چوبی انجام می«، انتقال فعال یون3« همانند بخش »1ـ در بخش »د

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ( نکات شکل ـمتن  دار ـ ترکیبی چندموردی ـ مقایسه ـ شکل ـ ـ متوسط ۶0۱۰)  ۲پاسخ: گزینه  

 ۀ ـ ساق۴ای،  دولپه  ۀـ ریش۳ای،  لپهدو  ۀـ ساق۲ای،  لپهتک  ۀـ ریش۱اند از:  ترتیب عبارتشده در شکل، بههای مشخص )د(، صحیح هستند. اندامموارد )ب( و  

 ای. لپهتک
 (۶۱۰)فعالیت ـ  برش عرضی ساقه و ریشه  نامه: شکل 

 شودای، پوست مشاهده می دولپه  ۀای و ساقدولپه  ۀای، ریشلپه تک  ۀدر ریش  •
 ای، پوست وجود ندارد. لپه تک  ۀاما در ساق •
 ور کلی،ـطهـای است و بدولپه  ۀوط به ریش ـامت پوست مربــبیشترین ضخ •
 ضخامت پوست در ریشه بیشتر از ساقه است.  •
 ای آوندی روی یک دایره قرار  ـهای، دسته لپه تک  ۀای و ریش دولپه  ۀاقــدر س •
 شود. آوندی دیده نمی  ۀاند و در مرکز اندام، یاخت گرفته  •
اندام به دولپه   ۀدر ریش  • صورت متناوب قرار ها، آوندهای آبکشی به شوند و در اطراف آن شکل( دیده می Xشکل )ایصورت ستاره ای، آوندهای چوبی در مرکز 

 اند.  گرفته 
 شوند.  صورت پراکنده در کل اندام دیده می های آوندی به ای، دسته لپه تک  ۀدر ساق •

 بررسی همه موارد:  

 ه است.  ساق  ۀدهند«، نشان۲روپوست ریشه است اما بخش »  ۀتمایزیافت   ۀالف( تار کشنده نوعی یاخت

 شود. های روپوست ایجاد می های جوان، از تمایز یاخته تار کشنده در ریشه نکته: 

 شود و ساقه برخالف ریشه، دارای پوستک است.  های هوایی ساخته می ب( پوستک توسط روپوست اندام 

 خته شده است. روپوست ریشه، پوستک ندارد. جوان است که از ترکیبات لیپیدی سا ۀای روی سطح بیرونی روپوست برگ و ساقپوستک الیه نکته: 

 شود.  ای، پوست دیده نمی لپهتک  ۀشود. اما در ساقای، پوست واضحی دیده میلپهتک  ۀای و همچنین ریشدولپه  ۀج( در ساقه و ریش

 شود.  ای میهای معدنی به درون آوندهای چوبی مربوط به ریشه است که باعث ایجاد فشار ریشهد( انتقال فعال یون 

های معدنی را به درون آوندهای پیرامون آوندهای ریشه، با انتقال فعال، یون  ۀهای زندپوست )آندودرم( و یاخته های درونیاخته  [۳دهم: گفتار    ۷ترکیب ]فصل   
شود. در اثر تجمع آب و ند چوبی می ها، افزایش فشار اسمزی و در نتیجه ورود آب به درون آوکنند. این عمل باعث افزایش مقدار این یون چوبی منتقل می 

 کند.  ای را ایجاد مییابد و فشار ریشه ها، فشار در آوندهای چوبی ریشه افزایش می یون 
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دانه گیاهان نهان   ۀساقه و ریش ۀهای مختلف سازند بخش  ۀمقایس  

آوندی  ۀاستوان  پوست  روپوست  نوع اندام  

ک
ت

لپه 
ی 

ا
 

شه 
 ری

بافت پوششی  ۀسامان  
تار کشنده باالتر از کالهک دارای    

ای بافت زمینه ۀسامان  
  ۀـ بین روپوست و استوان۱

 آوندی 
ـ ضخامت زیاد ۲  

بافت آوندی  ۀسامان  
صورت منظم روی یک دایره های آوندی به ـ دسته۱  

آوندی در مرکز ریشه   ۀـ عدم حضور یاخت۲  

 ساقه

بافت پوششی  ۀسامان  
نگهبان  ۀپوستک، روزنه هوایی، یاخت   

شودپوست دیده نمی ـ ۱  
صورت پراکنده وجود دارند های آوندی به ـ دسته ۲  

دولپه 
ی

ا
 

شه 
 ری

جوان  ۀبافت پوششی ریش  ۀسامان  
ـ دارای تار کشنده باالتر از کالهک ۱  
  ۀـ جایگزینی با پیراپوست در ریش ۲

 مسن

ای بافت زمینه ۀسامان  
  ۀـ بین روپوست و استوان۱

 آوندی 
ـ ضخامت بسیار زیاد ۲  

بافت آوندی  ۀسامان  
شکل در مرکز ریشه ای صورت ستاره ـ آوندهای چوبی به ۱  

صورت  ـ آوندهای آبکش در اطراف آوندهای چوبی به ۲
 متناوب 

آوندی در مرکز ریشه  ۀـ حضور یاخت۳  

 ساقه

جوان  ۀبافت پوششی ساق ۀسامان  
  ۀـ پوستک، روزنه هوایی، یاخت۱

 نگهبان  
مسن ۀپیراپوست در ساقـ جایگزینی با ۲  

ای بافت زمینه ۀسامان  
  ۀـ بین روپوست و استوان۱

 آوندی 
ـ ضخامت کم۲  

بافت آوندی  ۀسامان  
صورت منظم روی یک دایره های آوندی به ـ دسته۱  

آوندی در مرکز ساقه  ۀـ عدم حضور یاخت۲  

 
 است؟  نامناسبچند مورد، برای تکمیل عبارت زیر   -120

 فتوسنتزکننده، ..................«  ۀ.................. توسط گیاهان نهاندان»در هر روش جذب 

 کنند. روپوست عبور می  ۀدار، از یاختهای کربناکسید ـ مولکولکربن دی -الف

 کنند. های نگهبان، تبادالت گازی را کنترل میاکسیژن ـ یاخته -ب

 کنند. ت میهای معدنی را دریافنیتروژن ـ تارهای کشنده، یون -ج

 شود.های مثبت خاک سست میفسفر ـ اتصال فسفات با یون -د

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ( مفهومی ـمتن ـ  چندموردی ـ قید  ـ ـ متوسط ۷0۱۰)   ۴پاسخ: گزینه  

 هر چهار مورد این سؤال، نادرست است.  

 بررسی همه موارد:  

کند. مقداری از کربن  شود و از خود یاخته عبور نمیای )مثل روزنه( به گیاه وارد مییاختهین اکسید به همراه سایر گازها، از راه فضاهای بالف( کربن دی 

 تواند توسط گیاه جذب شود.  آید که میکربنات درمیصورت بیشدن در آب، به اکسید هم با حلدی 

 شود.  های نگهبان کنترل می توسط یاخته   هاها جذب شود. جذب اکسیژن توسط روزنه ها یا عدسک تواند از طریق روزنه ب( اکسیژن می

های معدنی را از خاک  کنند؛ در این روش جذب، تارهای کشنده یون های آمونیوم و نیترات از خاک دریافت میصورت یونج( گیاهان، بیشتر نیتروژن را به

چنین از طریق شکار جانوران  نیتروژن و هم  ۀکنندهای تثبیتتری ای، همزیستی با باکریشهکنند. اما جذب نیتروژن با کمک قارچ گیرند و وارد گیاه می می

 از گیاه میزبان دریافت کنن.  روتونن مواد معدنی هم فتوسنتزکننده هستند ولی می حواستون باشه بعضی از گیاهان انگل کوچک نیز ممکن است.  

نه )کنند. گیاهان، ترکیبات این دو عنصر را بیشتر های وراثتی شرکت میها و مولکول د( نیتروژن و فسفر دو عنصر مهمی هستند که در ساختار پروتئین  

گیرند. گرچه فسفات در خاک فراوان  های فسفات از خاک می صورت یونکنند )نادرستی مورد د(. گیاهان، فسفر مورد نیاز خود را به از خاک جذب می  همیشه(

طور محکمی  های مثبت( بهمعدنی خاک )مثل یوندسترس است. یکی از دالیل آن، این است که فسفات به بعضی ترکیبات    است، اغلب برای گیاهان غیرقابل 

بیشتر، ایجاد کنند. همچنین، بسیاری از گیاهان  ۀهای دارای تار کشندها و یا ریشهتری از ریشهگسترده  ۀتوانند شبکشود. برای جبران، گیاهان میمتصل می

 رد، باز هم حواستون به گیاهان انگل فتوسنتزکننده باشه. برای این موگیرند.  ای برای جذب فسفر کمک میریشهقارچ   ۀدار، از رابطدانه 
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 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -121
 طور حتم .................. گیاهی است که ..................« علفی، ..................؛ این اندام، به ۀدان»در برش عرضی اندام یک گیاه نهان

 مستقیم دارد.   ۀ ـ ریش  ۀاند ـ ساق های آوندی، روی یک دایره قرار گرفته( دسته۱
 های پهن دارد.  ـ برگ ۀشوند ـ ریش صورت متناوب دیده می( آوندهای چوب و آبکش به۲
 آن، آوند چوبی وجود دارد. ۀـ در مرکز ریش   ۀشوند ـ ساق صورت پراکنده دیده میهای آوندی بهدسته (۳
 شکل دارد.  پوست نعلیهای درونـ یاخته ۀ ضخامت اندام را اشغال کرده است ـ ریش  ۀ( پوست، بخش عمد۴

 (نکات فعالیت  ـنکات شکل  ـمفهومی ـ   قید ـ عبارت ـ ترکیبی ـ ـ سخت  ۶0۱۰)  ۲پاسخ: گزینه  

از یه طرف شوند.  صورت متناوب دیده میای، آوندهای چوب و آبکش بهدولپه  ۀ در ریش یعنی شما 

بینین، بعدش آوند چوبی، بعد آبکش و همینطور تا آوندی رو دور بزنین، یه آوند آبکش می  ۀشروع کنین دور استوان

 های باریک دارند.  ای، برگ لپهد دارند ولی گیاهان تک های پهن وجوای، برگ در گیاهان دولپه   انتها.

 

 

 

 

 ایای و دولپه لپه های گیاهان تکویژگی

 گلبرگ  برگ  تعداد لپه 
 ریشه  ساقه

 ظاهر آرایش آوندها  آرایش آوندها 

 یک

برگ باریک با  
های برگرگ 

 موازی 
 ۳ مضرب

های  قرار گرفتن دسته
صورت آوندی به

 پراکنده 

های آوندی گرفتن منظم دسته قرار  
 روی یک حلقه

افشان: اتصال انشعابات  
ریشه به محل اتصال  

 ریشه و ساقه

 دو

برگ پهن با 
های  برگ رگ 

 منشعب 

  مضرب
 5یا  ۲

قرار گرفتن منظم 
های آوندی دسته 

 روی یک حلقه

-قرار گرفتن آوندهای چوبی به
شکل در  ای صورت ساختار ستاره 

وسط و آوندهای آبکشی در 
 ها اطراف آن

مستقیم: اتصال 
انشعابات ریشه به یک  

 مستقیم  ۀریش 

 ها:بررسی سایر گزینه 

 ای است.  مستقیم نیز مربوط به گیاه دولپه  ۀاند. ریشهای آوندی روی یک دایره قرار گرفتهای، دسته دولپه   ۀای و ساقلپهتک  ۀ( در ریش۱

 هایی برای تشخیص این دو اندام وجود دارد:  های مشابه دارند. اما راه ظاهر و ویژگیای، لپه تک   ۀای و ریشدولپه  ۀبرش عرضی ساق: ��کلید 
 پوست( در ریشه وجود دارد.  آندودرم )درون  ۀالی - ۳شوند و در ریشه، تارهای کشنده مشاهده می  - ۲ضخامت پوست در ریشه بیشتر از ساقه است،  - ۱

ای، در  لپهتک  ۀای، در مرکز ریشه آوند چوبی قرار دارد. در ریشدولپه  ۀشوند. اما در ریشصورت پراکنده دیده می های آوندی به ای، دستهلپهتک  ۀ( در ساق۳

 شود.  آوندی دیده نمی   ۀمرکز ریشه یاخت

اندام مربوط به پوست است،  ۀای، بخش عمددولپه  ۀ( در ریش۴ شکل  های نعلیاختهیبعضی گیاهان دارای  اما    ضخامت 

(U.در ریشۀ خود هستند )شکل   

]فصل    ریش[  ۳دهم: گفتار    ۷ترکیب  عالوه  ۀدر  نوار کاسپاری  دیواره بعضی گیاهان،  درونبر  جانبی  پوست های 
کند. در برش عرضی و زیر ها را غیرممکن میپوشاند و انتقال مواد از این یاخته پشتی را نیز می  ۀ)آندودرم(، دیوار 

ای به نام  پوستی ویژه های درونشکل دارند. در این گیاهان یاخته Uها ظاهر نعلی یا  وپ نوری، این یاخته میکروسک
ها معبر وجود دارند که فاقد نوار کاسپاری در اطراف خود هستند و انتقال مواد به آوندها از طریق این یاخته   ۀ یاخت

های توان متوجه شد که یاخته ا در این گیاهان، میشود. با توجه به شکل کتاب درسی و آرایش آوندهانجام می 
 شوند. ای دیده می لپه شکل( و معبر، در گیاهان تکUشکل )نعلی 

 
ای در  های یاختهمتیل و کارمن زاجی استفاده شده است. با توجه به رنگ دیوارههای آبی  های گیاهی با میکروسکوپ نوری، از رنگنمونه  ۀبرای مشاهد  -122

 ؟ نیستهای گیاهی، صحیح یاخته ۀپ، کدام عبارت، دربار زیر میکروسکو

 شود.   متیل در مرکز اندام دیده میای، بیشترین تراکم رنگ آبیگیاه دولپه ۀ( در ریش ۱
 آبی رنگ دارند.  ۀهای مؤثر در استحکام گیاه، دیواریاخته  ۀای، هم بافت زمینه  ۀ( در سامان۲
 شوند.آبی احاطه می ۀهایی با دیوارقرمز توسط یاخته ۀ هایی با دیواربافت آوندی، یاخته  ۀ( در سامان۳
 دار غیریکنواخت است.های سبزینهیاخته ۀ شده توسط دیواربافت پوششی، تراکم مواد رنگی جذب  ۀ( در سامان۴
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 ( نکات فعالیت  ـمفهومی  ـ  عبارت ـ ترکیبی ـ ـ سخت  ۶0۱۰)  ۲پاسخ: گزینه  

 کند.  های سلولزی را قرمز می تأثیر است. کارمن زاجی نیز دیواره های سلولزی بی کند و بر دیواره های چوبی را آبی میمتیل، دیواره   آبی

 ها:بررسی همه گزینه  

 آید.  ر میمتیل، به رنگ آبی دآوندهای چوبی توسط آبی   ۀشوند. دیوارای، آوندهای چوبی در مرکز ریشه دیده میگیاه دولپه   ۀ( در ریش۱

  ۀ نخستین سلولزی دارند و دیوار  ۀهای کالنشیمی، دیوارهای کالنشیمی و اسکلرانشیمی در استحکام گیاه نقش دارند. یاخته ای، یاختهبافت زمینه  ۀ( در سامان۲

 شود.  متیل، آبی رنگ میسط آبیها توآن   ۀشده دارند و دیوار چوبی   ۀ های اسکلرانشیمی، دیوارشود. اما یاخته ها توسط کارمن زاجی قرمز می آن

بافت    ۀهای پارانشیمی سامانهای همراه و یاخته های آوند آبکش، یاخته یاخته   ۀهای آوند چوبی و فیبر، آبی است و دیواریاخته  ۀآوندی، دیوار  ۀدر استوان(  ۳

بافت آوند    ۀ های زندقرمز )یاخته   ۀهایی با دیوارتوان گفت که یاختهگیرند. بنابراین، میهای آوندی را در برمیهای فیبر، دستهشود. یاخته آوندی، قرمز می

   شوند.های فیبر( احاطه می آبی )یاخته  ۀهایی با دیوارآبکشی( توسط یاخته 

 نخستین سلولزی دارند و    ۀهای نگهبان روزنه هستند که دیوارختهدار روپوست، یا های سبزینهیاخته(  ۴

 ابراین، ــتر است و بنشکمی ضخیم  ۀان روزنه، دیوارـای نگهب ـهاختهـدر یود.  ـشا، قرمز می ـهآن   ۀدیوار

 گیرد.  پشتی، بیشتر رنگ می  ۀاین دیواره نسبت به دیوار  

های گیاهی هستند که دارای  دار، یاخته پارانشیم سبزینه های های نگهبان روزنه و یاخته یاخته نکته:  
نخستین    ۀا، داشتن دیوار ـهی مشترک این یاخته ــتوانند فتوسنتزکنند. ویژگاشند و می ـبسبزینه می 

افت ـب ۀانـامـان، مربوط به سـای نگهبـها در این است که یاخته ـهسلولزی است. تفاوت این یاخته 
  ۀر از دیوار ـتشکمی ضخیم  ۀا، یکنواخت نیست؛ زیرا، دیوار ـهآن   ۀدیوار امت ـپوششی هستند و ضخ

 پشتی است. 

 
 است؟  نامناسببرای تکمیل عبارت زیر چند مورد،   -123

 ای که ..................« ای مسن، هر یاختهیک گیاه دولپه ۀ»در ریش

 سازد.پوست را می ۀترین الیکند، داخلیای خود اضافه مییاخته ۀـ سوبرین را به دیوارالف

 ـ پروتوپالست خود را از دست داده است، نقشی در انتقال آب در عرض ریشه ندارد.ب

 کند، در مجاورت آوندها قرار دارد. های معدنی را به آوند چوبی منتقل میـ یونج

 جانبی خود نوار کاسپاری دارد.   ۀکند، در دیوارجایی مواد را کنترل میـ جابهد

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ( مفهومیـ  چندموردی ـ قید ـ ترکیبی ـ ـ سخت  ۰۷0۱)   ۴پاسخ: گزینه  

 هر چهار مورد این سؤال نادرست است.  

 بررسی همه موارد:  

اگه گفتین سوبرین  .  دهدشده است و نوار کاسپاری را تشکیل می  های جانبی اضافهپوست(، سوبرین به دیوارهدرون  ۀ پوست ریشه )الی  ۀ ترین الیالف( در داخلی 

 ای پیراپوست نیز وجود دارد.  پنبههای چوب یاخته   ۀپنبه است و در دیوارسوبرین، همان چوب دیگه کجا هست؟ 

های غیرزنده،  های غیرزنده نیز در انتقال آب در عرض ریشه نقش دارند. انتقال آب در یاخته، یاخته ای بافت زمینه ۀهای زند بر یاخته ب( در عرض ریشه، عالوه 

 شود.  در مسیر آپوپالستی انجام می

شود.  نجام میپیرامون آوندهای ریشه ا  ۀهای زندپوست و یاخته های درون ای، توسط یاخته های معدنی به درون آوند چوبی برای ایجاد فشار ریشهج( انتقال یون 

 زا قرار دارد.  ریشه  ۀهای آوندی، الیپوست و یاخته های درونپوست در مجاورت آوندها قرار ندارند و بین یاخته های درون یاخته

 زا است.   ریشه  ۀآوندی، الی  ۀاستوان ۀترین الی پوست )آندودرم( است و خارجی پوست، درون  ۀترین الی درونی نکته: 

 ۀ شود اما کنترل محتویات مسیر آپوپالستی، فقط در الی های زنده انجام می یاخته  ۀغشایی، توسط همدر مسیر سیمپالستی و عرض د( کنترل حرکت مواد  

 شود.  های دارای نوار کاسپاری انجام می پوست و توسط یاخته درون

 
 ای، کدام عبارت، درست است؟های پسین در یک گیاه دولپهبا توجه به انواع مریستم  -124

 شود. ای تشکیل میبافت زمینه ۀهای پارانشیمی بسازد، در سامانتواند یاخته( هر مریستمی که می۱
 شود. شکل دایره دیده می( هر مریستمی که در تشکیل بیشتر حجم اندام نقش دارد، در برش عرضی به۲
 سازد.  نخستین نازک می  ۀایی با دیوارهسازد، به سمت بیرون، یاختهبافت پوششی اندام را می  ۀ( هر مریستمی که سامان۳
 کند.اسید را مصرف میهای حاصل از تقسیم آن زنده هستند، برای انجام عملکرد خود، فولیکیاخته ۀ ( هر مریستمی که هم۴
 

https://t.me/iazmon


 

61 

شناسی زیست  9های تجربی | مرحله آزمون همه دروس | کنکوری   

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

 
 

 (متن ـمفهومی ـ  قید ـ ترکیبی ـ ـ سخت  ۰۶0۱)   ۴پاسخ: گزینه  

ها  کنند. به این مریستمهای الزم را برای افزایش قطر زیاد ساقه و ریشه فراهم می ها، بافتهایی وجود دارند که با تولید مداوم یاخته ای، مریستمدر گیاهان دولپه 

ـ  ۲کامبیوم آوندساز )چوب آبکش( و    ـ۱ای وجود دارد:  گویند. دو نوع مریستم پسین در گیاهان دولپهکه در افزایش ضخامت نقش دارند، مریستم پسین می

 ساز.  پنبهکامبیوم چوب 

 ها:بررسی همه گزینه  

سازد. دقت داشته باشید که  های پارانشیمی را می شود، به سمت درون، یاخته ای ساقه و ریشه تشکیل میبافت زمینه   ۀساز که در سامانپنبه( کامبیوم چوب ۱

های پارانشیمی را بسازد. کامبیوم آوندساز، بین  تواند یاخته نشیمی وجود دارند و بنابراین، کامبیوم آوندساز نیز می های پارابافت آوندی نیز یاخته   ۀدر سامان

 شود.  آوندهای آبکش و چوب نخستین تشکیل می

طور که در شکل کتاب درسی شود. هماندرخت، مربوط به بافت آوند چوبی پسین است که توسط کامبیوم آوندساز ساخته می  ۀ( بیشتر حجم ساقه و ریش۲

 شکل دارد.  ای شود اما در ریشه، ساختار تقریباً ستاره شکل یک دایره دیده می مشخص است، کامبیوم آوندساز در ساقه به
 (۶۱۰ـ  ۲۱) کامبیوم چوب آبکش در ساقه و ریشه   نامه: شکل 

 اند. های آوندی روی یک دایره قرار گرفته ای، دسته دولپه  ۀدر ساق •
 شکل وجود دارند و آوندهای ایصورت ستاره ای، آوندهای چوبی در مرکز بهدولپه  ۀدر ریش  •

 اند.  ها قرار گرفته صورت متناوب در اطراف آن آبکش به 
 تر هستند چوبی، خـارجیهم در ساقه و هم ریشه، آوندهـای آبکش نسبت به آوندهـای  •

 باشند.  تر می و به سطح اندام نزدیک 
 هـای بین دسته  ۀآوندی، در فـاصل ۀبین آونـد چوب و آبکش در یک دست  ۀبـر فاصلعالوه  •

 شود. آوندی نیز کامبیوم آوندساز دیده می 
 د. شوصورت یک دایره و در ریشه، به شکل ستاره دیده می در سـاقه، کـامبیوم آوندسـاز به  •
 ای اســـت.  دولپـــه ۀای بیشتــــر از ســــاقدولپـــه ۀضخـــامت پــوست در ریشــ •

های حاصل از آن، در مجموع پیراپوست را  ساز و یاختهپنبهشود. کامبیوم چوب های مسن گیاه، پیراپوست )پریدرم( نامیده میبافت پوششی در اندام   ۀ( سامان۳

 سازد.  نخستین نازک( را می   ۀهای پارانشیمی )دارای دیوار، یاخته نه بیرون()ساز، به سمت درون  نبهپدهند. کامبیوم چوب تشکیل می

های مریستمی برای تقسیم طبیعی خود نیاز  یاخته  ۀای الزم است. بنابراین، هماست که برای تقسیم طبیعی یاخته  B  ۀی ویتامین از خانواداسید، نوع( فولیک ۴

کردن  اضافه  ها پس از تولید، باهای زنده هستند. این یاخته ها نیز یاخته های حاصل از تقسیم مریستمیاخته  ۀاسید دارند. دقت داشته باشید که همبه فولیک 

 میرند.  دهند و میپسین خود، پروتوپالست خود را از دست می   ۀپنبه( به دیوارلیگنین )چوب( یا سوبرین )چوب 

 

 رشد پسین نگاه: نیم 
 طور کلی، دو نوع کامبیوم در ساقه و ریشه وجود دارد: کنند. به ها فعالیت می در رشد پسین ساقه و ریشه، کامبیوم

 ازد. ــسای آوندی پسین را می ــهد و بافت رار دار ــبین آوند چوبی و آبکش ق ۀاصلــکه در ف ازـکامبیوم آوندس  - ۱
 د. ـــدهل می ــای را دارد و پیراپوست را تشکیپنبه افت چوبــد بــتولی ۀ ــکه وظیف ازـــسپنبه کامبیوم چوب - ۲

 د. ـــدهد چوب پسین و آبکش پسین را تشکیل می ــافت آونـــود، بــشاز تقسیم می ــوقتی که کامبیوم آوندس
 رار دارد ولی آوند آبکش، ـاز قـدسـد چوبی در سمت داخل کامبیوم آون ـانطور که در شکل مشخص است، آونــهم

 شود و آوند آبکش پسین د چوب پسین به سمت داخل ساخته می ــدر سمت خارج کامبیوم است. بنابراین، آون 
 د آبکش سال قبل تشکیل ـونشود. دقت داشته باشید که آبکش پسین در سطح داخل آ به سمت خارج تولید می  
 بر این، دقت داشته ود. عالوه ـتششود و آوند چوبی پسین نیز به سطح خارجی آوند چوبی نخستین اضافه میمی 
 د چوب پسین بیشتر از ـشود و بنابراین، ضخامت آوناخته می ـباشید که در هر سال، مقدار بیشتری آوند چوبی س 

 آوند آبکش پسین است.  
 ای پارانشیمی ـهاختهـارج و یـای به سمت خپنبه افت چوبـشود، باز تقسیم می ــسپنبه امبیوم چوبــوقتی که ک

 شوند. به سمت داخل تولید می  

 های پسین مقایسه انواع مریستم 

 پنبه ساز کامبیوم چوب کامبیوم آوندساز )چوب آبکش(  نوع کامبیوم

ای پوست ریشه بافت زمینه  ۀدرون سامان ساقه بین آوندهای چوبی و آبکشی نخستین ریشه و  محل تشکیل 
 و ساقه

ساختارهای 
 حاصل 

تراکئيد و عنصر )آوند چوبی پسین  درون 
 ( آوندی

های فیبر و + یاخته 
بافت  ۀپارانشیم سامان 
 آوندی 

 های پارانشیمی یاخته

های آوند آبکشی پسین و یاخته  بیرون 
 همراه 

 پنبه های چوب یاخته
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توان گفت  میرد. بنابراین، می شدن دیواره، یاخته می ای پنبه ای تولیدشده توسط کامبیوم، ابتدا زنده هستند و پس از چوب پنبه های چوبدقت داشته باشید که یاخته 
های ها )یاختههای تولیدشده توسط کامبیوم آوندساز، ابتدا زنده هستند و بعضی از آن ساز و همچنین یاخته پنبه های تولیدشده توسط کامبیوم چوب یاخته  ۀکه هم

 میرند. ای(، پس از تغییر جنس دیواره می پنبه های چوبآوند چوبی و یاخته 
 اما در ادامه، باید به چند تا نکته هم دقت کنید: 

 ود.  ــشیـه مـاختــن سـوب نخستیــی چـارجــح خـن، در سطــوب پسیـــچنکته:   ��
 وبی است. ـد چ ـــرین آونـتارجیــن، خــوب پسیـــد چـــرین آونـــتابراین، جدید ــبن
 ود.  ــشه می ــاختــن سـی آبکش نخستیــداخلح ــــ ن، در سطــش پسیــآبک نکته:  ��
 ش است.ــد آبک ـــرین آونـتیـــد آبکش پسین، داخلــــرین آونـــابراین، جدیدتـــبن
 از است. ـامبیوم آوندسـد پسین به کـرین آونــتد پسین، نزدیکـرین آونـجدیدت نکته:  ��
 وب پسین، ـن نسبت به چ ـــپسیش ـــد آبکـــسن، آونای همــدهـدر بین آوننکته:   ��

 تر است؛ چون ضخامت آوند چوبی بیشتر از آوند آبکش است  به کامبیوم آوندساز نزدیک  
 گیرند.  و در نتیجه، آوندهای آبکش بیشتر از کامبیوم فاصله می 
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 ..... ساله، .................. است.« ای و ............. چوبی گیاهی دولپه ۀ»در ساق

 ساز، آوند آبکش سال اولپنبهآوندی به کامبیوم چوب ۀترین الیـ نزدیک ( پنج۱
 تراکئیدها و عناصر آوندی ۀضخامت ساقه، مربوط به مجموع  ۀ( چهار ـ بخش عمد۲
 تر ( سه ـ آوند آبکش سال دوم نسبت به چوب سال دوم، به کامبیوم آوندساز، نزدیک۳
 ای و پارانشیمی پنبههای بافت چوبیاخته ۀ کامبیوم از مرکز ساقه، سازند  ۀ( دو ـ دورترین یاخت۴

 ( نکات شکل  ـمفهومی ـ عبارت  ـ ـ سخت  ۶0۱۰)   ۱پاسخ: گزینه  

است، پس از رشد پسین گیاه، آوندهای آبکش و چوبی نخستین از  درخت مشخص    ۀهمانطور که در شکل تن

    مانند.پسین باقی می  روند و فقط آوندهایمیبین  

 ها:بررسی سایر گزینه 

آوند    مراتب بیشتر از بافت آوند آبکشی است.سازد، به آوندساز می  کامبیومای که  مقدار بافت آوند چوبی   (۲

 چوبی، شامل تراکئید و عنصر آوندی است.  

 است:    ساله، به صورت زیر  یک درخت سه  ۀها در ساق( ترتیب الیه۳

 

 سطح 

 آبکش پسین  پیراپوست 
کامبیوم 
 آوندساز 

 چوب پسین 
 مرکز

 پنبه چوب
کامبیوم 

 سازپنبه چوب
های یاخته 

 پارانشیمی 
سال 

۲ 
سال 

۳ 
سال 

۳ 
سال 

۲ 

 

آوندساز    کامبیوم  با توجه به اینکه ضخامت چوب سال سوم، بسیار بیشتر از آبکش پسین سال سوم است، آوند آبکش سال دوم نسبت به آوند چوبی سال دوم، به

 تر است.  نزدیک 

 سازد. ای و پارانشیمی را میپنبههای بافت چوب ساز، یاختهپنبهچوب   ساز است. کامبیومپنبهکامبیومی از مرکز ساقه، مربوط به کامبیوم چوب   ۀ( دورترین یاخت۴

 
 توانند .................. هایی که میباکتری ۀهم  -126

 ساز را دارند. اطالعات الزم برای تولید آنزیم سبزینههای گیاهی دریافت کنند،  های آوندی اندام( مواد آلی را از بافت۱
 کنند.های نیتروژن وارد شده به خاک را مصرف می( درون خاک، نیتروژن غیرآلی را به یون آمونیوم تبدیل کنند، تمام مولکول۲
 کنند. اغلب گیاهان را تأمین می ۀتر استفاده کنند، نیتروژن مورد استفادهای گازی جو، برای تولید ترکیبات پیچیده( از مولکول۳
 کنند. دار خاک ایجاد کنند، گلوکز را برای تأمین انرژی الزم جهت انتقال فعال مصرف میهای نیتروژن( تغییری در ساختار یون۴

 ( مفهومیـ  قید ـ ترکیبی ـ ـ سخت  ۰۷0۱)   ۴پاسخ: گزینه  

کنند.  ای را تولید میای مصرف و انرژی الزم برای انجام فرایندهای یاخته کز را در تنفس یاخته ای دارند، گلوهایی که زنده هستند و تنفس یاخته یاخته  ۀهم

ساز، یون آمونیوم تولید  نیترات   هایباکتری کنیم تا بفهمین منظور کی بوده.  گه! اما قسمت اول رو هم بررسی میپس دیگه اصاًل مهم نیست که قسمت اول این گزینه چی می

 کنند.  کنند و آن را به یون نیترات تبدیل میهای دیگر خاک را دریافت میری شده توسط باکت
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 ها:بررسی سایر گزینه 

همزیستی با گیاهان، مواد آلی مورد نیاز خود را از    ۀتوانند با برقراری رابطها هستند که میها و سیانوباکتری ( منظور از قسمت اول این گزینه، ریزوبیوم ۱

  ۀها فتوسنتزکننده هستند و اطالعات الزم برای تولید آنزیم سازندها، فقط سیانوباکتری ها و سیانوباکتری های آوندی گیاه دریافت کنند. از بین ریزوبیوم بافت 

 سبزینه را دارند.  

توانند  ها نمی( را به یون آمونیوم تبدیل کنند. دقت داشته باشید که این باکتری 2Nند نیتروژن غیرآلی )مولکول  تواننیتروژن، می  ۀکنندهای تثبیت( باکتری ۲

هاست و بخش دیگر  خاک حاصل عملکرد زیستی باکتری ۀشدهای نیتروژن وارد شده به خاک را مصرف کنند؛ زیرا فقط بخشی از نیتروژن تثبیتکل مولکول 

 شود.  جانداران دیگر انجام می تثبیت نیتروژن، توسط  

تر مثل آمونیوم  های گازی نیتروژن جو رو جذب کنن و اون رو به ترکیبات پیچیدهتونن مولکولنیتروژن می  ۀکنندهای تثبیتقبلی گفتیم، باکتری  ۀهمونطور که تو گزین(  ۳

(NH
های  بر باکتری عالوه  های گازی جو استفاده کنند؟ اگه جوابتون آره هست، توی دام سؤال افتادین!ن از مولکولتونها می( تبدیل کنن. اما آیا فقط همین باکتری4+

وسنتزکننده  های فتباکتری  ۀجایی که همجو را برای تولید ترکیبات آلی مصرف کنند. از آنCO2توانند مولکول  های فتوسنتزکننده نیز میکننده، باکتری تثبیت

 نیتروژن نیستند، این گزینه غلط است.  ۀکنندتثبیت
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 ای که ..................«بافت پوششیِ نوعی اندام یک گیاه دولپه ۀ»در هر سامان

 شود، فقط یک الیه یاخته وجود دارد.  ای ضخیم از ترکیبات لیپیدی در سطح روپوست دیده می( الیه۱
 شود. های تمایزیافته تنظیم می( منافذی برای تبادل گازهای تنفسی وجود دارد، ورود و خروج آب توسط یاخته۲
 درشت، بخشی از سامانه هستند.   ۀفشرده و دارای هستهمبه  هایرا ندارند، یاخته ATPهای سطحی، توانایی تولید و مصرف ( یاخته۳
 شود. ای انجام میبافت زمینه  ۀپوششی توسط کامبیوم درون سامان ۀ شدن سامان شوند، تولید و ضخیم( ترکیبات لیپیدی تولید و ترشح نمی۴

 ( مفهومی  ـ  قید ـ ـ متوسط ۰۶0۱)   ۳پاسخ:گزینه  

هستند و توانایی    پنبهچوب   ۀهای غیرزندهای سطحی، یاختهتواند روپوست یا پیراپوست باشد. در پیراپوست، یاختهپه، میبافت پوششی در یک گیاه دول  ۀسامان

پیراپوست، شامل یاخته   ATPتولید و مصرف   ندارند.  پارانشیمی است. کامبیوم چو ساز و یاختهپنبهپنبه، کامبیوم چوب بهای چو را  ساز، نوعی  پنبهبهای 

 درشت هستند.    ۀفشرده و دارای هستهمبه  یهایهای مریستمی، یاختهم پسین است و یاخته مریست

 باشد.  ای و در برگ، فقط از نوع روپوست میلپه بافت پوششی در گیاهان تک  ۀساماننکته: 

 ها:بررسی سایر گزینه 

شود. مثالً در برگ  نیاز به سازوکارهایی برای کاهش تبخیر آب دارند، مشاهده می کند و در گیاهانی که  پوستک ضخیم، به جلوگیری از تبخیر آب کمک می  (۱

   بافت پوششی شامل چند الیه یاخته است.  ۀخرزهره، پوستک ضخیم وجود دارد. در برگ این گیاه، سامان

ی در ساقه هستند که تبادل گازهای تنفسی از طریق  ها منافذ شود و در پیراپوست، عدسک ها انجام می ( در روپوست، تبادل گازهای تنفسی از طریق روزنه ۲

ای برای تنظیم تبادل آب وجود  توانند ورود و خروج آب را تنظیم کنند اما در عدسک، یاخته های نگهبان روزنه می شود. در روپوست، یاختهانجام میها  آن

 ندارد.  

شود. تولید و  پوستک را تولید و ترشح کنند اما در پیراپوست، پوستک تولید نمی   ۀدتوانند ترکیبات لیپیدی سازنهای روپوستی برگ و ساقه، می( یاخته۴

جا هست که روپوست داره اما    مشکل کجاست؟ یهشود.  ای تشکیل میبافت زمینه  ۀشود که در سامانساز انجام می پنبهشدن پیراپوست، توسط کامبیوم چوب ضخیم

شود، نه  های روپوستی ریشه، توسط مریستم نخستین نزدیک به نوک ریشه انجام می سازند. تولید یاخته تک را نمی های روپوست ریشه، پوسیاخته  نداره. پوستک

 ها.  کامبیوم 
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 اند.  آوندی منشأ گرفته ۀ های نخستین یک دستهای بین آوند«، از یاخته۲« و بخش »۱بخش »  ۀزند  ۀ( هر یاخت۱
 شوند.  های دارای توانایی تقسیم مشاهده می«، یاخته۴« و بخش »۳بخش » ۀای بالغ و زند ( در هر نوع ساختار یاخته۲
 ضخیم وجود دارند که نفوذپذیری آن نسبت به آب، کم است.  ۀ هایی با دیوار«، یاخته۱« برخالف بخش »۳( در بخش »۳
 شود. درخت است که کندن آن، باعث آسیب کامبیوم آوندساز می ۀساختاری از ساق «، جزء  ۲« برخالف بخش »۳( بخش »۴
 

 ( مفهومی ـمتن ـ  دار مقایسه ـ شکل  ـ ـ سخت  ۶0۱۰)  ۲پاسخ: گزینه  

تن به  مربوط  بخش  ۀ شکل  است.  بههای مشخص یک درخت  در شکل،  عبارتشده  از:  ترتیب  پسین،    -۱اند  پسین،    -۲چوب  آبکش                    و   پیراپوست  -۳آوند 

 کامبیوم آوندساز.    -۴
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 (۶۱۰ـ  ۲۳)  برشی از ساقه درخت  نامه: شکل 
 
 درخت، مربوط به آوند چوبی پسین است.   ۀبیشتر ضخامت ساق •
 روند. پس از تشکیل آوند چوب و آبکش پسین، آوندهای چوب و آبکش نخستین از بین می  •
 میزان آوند چوبی تولیدشده توسط کامبیوم آوندساز، بیشتر از میزان آوند آبکش تولیدشده است.  •
 شوند.آوند آبکش پسین و پیراپوست، جزء پوست درخت محسوب می  •
 هایی دارند.  ها، تفاوتوند چوبی اطراف آن آوندهای چوبی موجود در مرکز ساقه با آ  •
 
 

 ها: بررسی همه گزینه  

های  یاخته  ۀشوند. همانطور که در شکل کتاب درسی مشخص است، همهای کامبیوم آوندساز ساخته می( آوندهای چوب و آبکش پسین، توسط یاخته ۱

 های آوندی نیز کامبیوم آوندساز وجود دارد.  بین دسته  ۀدی قرار ندارند و در فاصلهای آونکامبیوم آوندساز در ساقه بین آوندهای چوب و آبکش نخستین دسته

های  شدن و تولید یاختههای کامبیوم توانایی تقسیمیاخته . های زنده هستندهای پارانشیمی، یاختهساز و یاخته پنبههای کامبیوم چوب پیراپوست، یاخته  در(  ۲

 شدن را دارند.   شدن بافت، توانایی تقسیمنشیمی نیز هنگام زخمهای پاراپیراپوست را دارند. یاخته 

 میرند.  ای شدن دیواره، می پنبه پنبه نیز زنده هستند ولی در طی فرایند بلوغ و بعد از چوب های نابالغ چوب دقت داشته باشید که یاخته  نکته:
پوست درخت است و سایر ساختارهای پوست،   ۀای، ساختار غیرزندپنبه افت چوبدر پوست درخت، هم ساختارهای زنده وجود دارند و هم غیرزنده؛ بنکته: 

 زنده هستند.  

آوند چوبی، دیوارای و یاخته پنبههای چوب ( یاخته۳ لیگنین در دیوار  ۀهای  های  یاخته  ۀپنبه در دیوارآوندهای چوبی و چوب   ۀپسین ضخیم دارند. وجود 

 ها نسبت به آب کم باشد.  شود که نفوذپذیری آن ها باعث می این یاخته   ۀارای و همچنین ضخامت باالی دیوپنبهچوب 

های بافتی است که از آوند آبکش  ای از الیهگیرند. پوست درخت، مجموعه های محیطی قرار میهای آوندساز در برابر آسیب ( با کندن پوست درخت، کامبیوم ۴

 شود.  براین، آوند آبکش پسین نیز جزء پوست درخت محسوب می شود و تا سطح اندام ادامه دارد. بناپسین شروع می

 
 واش، صحیح است؟ گیاه توبره ۀکدام عبارت، دربار  -129

 کند.( برخالف میخک، از نوار کاسپاری برای کنترل تبادل مواد در ریشه استفاده نمی۱
 ای برای دریافت فسفات کمک بگیرد.ریشههمزیستی قارچ ۀتواند از رابط همانند آزوال، می (۲
 آورد. دست میدار را مستقیماً از پیکر جانداران دیگر به( برخالف گل جالیزی، مواد نیتروژن۳
 های روپوستی ترشح کند.  تواند ترکیبات آلی را به سطح گروهی از یاخته( همانند گل ادریسی، می۴

  ( مفهومی ـ  مقایسهـ  سطـ متو ۷0۱۰)   ۴پاسخ: گزینه  

واش نیز  دهند. در گیاه توبرهشوند و پوستک را تشکیل میهای هوایی ترشح میهای روپوستی اندامدر گیاه گل ادریسی، ترکیبات لیپیدی به سطح یاخته

 شوند.  مانند ترشح می های روپوستی بخش کوزه های گوارشی نیز به سطح یاختهبر تولید پوستک، آنزیم عالوه 

 ها:بررسی سایر گزینه 

ها، مثل انتقال مواد در عرض ریشه،  خوار با سایر گیاهان تولیدکننده، در توانایی شکار و گوارش حشرات است و از نظر سایر ویژگی( تفاوت گیاهان گوشت ۱

 پوست برای واپایش تبادل مواد در ریشه استفاده کنند. وندر  ۀتوانند از نوار کاسپاری موجود در الیواش و هم میخک، میمشابه هستند. بنابراین، هم گیاه توبره 

بر این، آزوال نوعی سرخس )گیاه بدون دانه( است و طبق متن  ای داشته باشد. ]عالوه ریشههمزیستی از نوع قارچ   ۀتواند رابط( آزوال، گیاهی آبزی است و نمی۲

 دارد.[   دار وجودای در بسیاری از گیاهان دانه ریشهکتاب درسی، قارچ 

آورد. گل جالیزی  دست میدار مورد نیاز خود را بهخوار است و با شکار و هضم پیکر جانوران کوچک، مثل حشرات، مواد نیتروژن واش، گیاهی گوشت ( توبره ۳

 کند.گیاه میزبان )گیاه جالیزی( دریافت می   ۀنیز گیاهی انگل است و نیتروژن مورد نیاز خود را از ریش

 
 برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  کدام گزینه،   -130

 شود.«طور حتم.................. می دانه .................. پیدا کند، به»هر زمانی که .................. یک گیاه نهان

 ( مقدار نور در محیط اطراف ـ افزایش ـ نیروی مکشی برگ زیاد ۱
 های نگهبان کم اختهاکسید درون ـ کاهش شدید ـ فشار اسمزی ی ( کربن دی۲
 های نگهبان، کم شدت کاهش ـ غلظت ساکارز در یاخته( مقدار آب درون ـ به۳
 های نگهبان روزنه، زیاد( مقدار نور در محیط اطراف ـ افزایش اندکی ـ طول یاخته۴
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 ( مفهومی  ـ قید ـ ـ متوسط ۰۷0۱)   ۳پاسخ: گزینه  

شود، الزم است که گیاه مقدار دفع آب از گیاه را کاهش دهد تا آب درون گیاه حفظ شود. به همین دلیل، غلظت  شدت کم میوقتی که مقدار آب درون گیاه به 

 ها کم شود. ها بسته شوند و تعرق از طریق روزنه شود تا روزنه های نگهبان روزنه کم میساکارز در یاخته 

 های هوایی هستند.  شدن روزنه های گیاهی، از عوامل درونی مهم مؤثر بر باز و بسته مقدار آب و نیز هورمون  نکته:

شدن کند. آبسیزیک اسید سبب بسته شرایط نامساعد محیط مانند خشکی، تولید آبسیزیک اسید را در گیاهان تحریک می  [۱یازدهم: گفتار    ۹ترکیب ]فصل   
 شود. ها در شرایط نامساعد می ظ آب گیاه و همچنین مانع رویش دانه و رشد جوانه ها و در نتیجه، حفروزنه 

 ها:بررسی سایر گزینه 

ها در گیاهان شود. بنابراین، افزایش شدید  تواند باعث باز شدن روزنه می   ،نه هر میزانی()اکسید، تا حدی معین  ( افزایش مقدار نور و کاهش کربن دی۲و    ۱

نگهبان روزنه  های  ها، الزم است که آب از یاخته شدن روزنه شوند. برای بسته ها میشدن روزنه، اثر برعکس دارند و باعث بسته2COمقدار نور و کاهش شدید  

ها و کاهش تعرق، نیروی مکش تعرقی برگ هم کاهش پیدا  شدن روزنهبسته  ۀ(. در نتیج۲  ۀها، زیاد شود )رد گزینخارج شود و فشار اسمزی در این یاخته

 (. ۱  ۀکند )رد گزینمی

 مستقیم دارد.   ۀنیروی مکش تعرقی با میزان تعرق رابطنکته: 
ها و افزایش تعرق شود. افزایش شدید نور و دما و کاهش تواند باعث باز شدن روزنه اکسید، تا حدی معین، می افزایش نور و دما و کاهش کربن دینکته: 

 شود. ها میشدن روزنه اکسید، سبب بسته شدید کربن دی 

 گذارند.  بر فتوسنتز اثر می  ، طول موج، شدت و مدت زمان تابش نور 2COمیزان  [۲دوازدهم: گفتار  ۶ترکیب ]فصل  

منظور کاهش تعرق بسته  ها به شود. در چنین شرایطی وقتی روزنه ها میشدن روزنه افزایش بیش از حد دما و نور سبب بسته   [۳دوازدهم: گفتار    ۶ترکیب ]فصل   
شود، برگ کم می   2COمچنان ادامه دارد. بنابراین، در حالی که  یابد اما فتوسنتز هها نیز توقف می اکسید از روزنه شوند، تبادل گازهای اکسیژن و کربن دی می 

 شود. یابد. در چنین حالتی، وضعیت برای نقش اکسیژنازی آنزیم روبیسکو مساعد می اکسیژن در آن افزایش می 

ها بسته  شود در طول روز، روزنهها، در حضور نور متفاوت است و سبب می کاکتوس (  ۀنه هم)ای برخی گیاهان نواحی خشک مانند بعضی  ( رفتار روزنه ۴

 بمانند و از هدر رفتن آب جلوگیری شود.  

 ها در شب باز هستند. شود. در این گیاهان، روزنه ها میشدن روزنه تی دارند، افزایش نور در محیط باعث بسته ای متفاو در گیاهانی که رفتار روزنه نکته: 

اند. در این گیاهان دما و نور شدید در طول روز و کمبود آب مواجه   ۀکنند که با مسئلبعضی گیاهان در مناطقی زندگی می   [۳دوازدهم: گفتار    ۶ترکیب ]فصل    
هایی از این هستند. آناناس و کاکتوس، مثال  CAMها در طول روز بسته و در شب بازند. این گیاهان، دارای فتوسنتز  از هدر رفتن آب، روزنه   برای جلوگیری

 گیاهان هستند. 

 

 ها شدن روزنهعوامل مؤثر بر باز و بسته 

 توضیحات  تأثیر کاهش تأثیر افزایش  نوع عامل 

 ها شدن روزنه بسته  افزایش شدید   هاشدن روزنه بسته  ها باز شدن روزنه  نور 

 ها شدن روزنه بسته  افزایش شدید   هاشدن روزنه بسته  ها باز شدن روزنه  دما

 ها شدن روزنه بسته  کاهش شدید   ها باز شدن روزنه  هاشدن روزنه بسته  اکسید کربن دی 

 ها شدن روزنه بسته  کاهش شدید   ها باز شدن روزنه  هاشدن روزنه بسته  رطوبت 

 ـــــ  هاشدن روزنه بسته  ها باز شدن روزنه  آب 

 افزایش مقاومت گیاه در شرایط خشکی  ها باز شدن روزنه  هاشدن روزنه بسته  اسید هورمون آبسیزیک 

 باز هستند. ها در روز بسته و در شب روزنه  ها باز شدن روزنه  هاشدن روزنه بسته  هاروشنایی در بعضی کاکتوس 

 
 شده در شکل مقابل، صحیح است؟ نشان داده ۀپدید ۀکدام عبارت، دربار  -131

 ها باشد.  ای، قادر به باز کردن گروهی از روزنهشود که افزایش شدید فشار ریشه( زمانی ایجاد می۱
 دهد. ریشه، احتمال بروز این پدیده را افزایش می ۀهای زند( کاهش جذب اکسیژن توسط یاخته۲
 ده است.  مشاهباشند، قابلهای فقط بعضی از گیاهان، که علفی نیز میبرگ  ۀ( در انتها یا لب۳
 شود. یابد، احتمال بروز آن نیز کم میشدت کاهش می( در شرایطی که شدت تعرق به۴
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 ( مفهومی ـمتن ـ  دار شکل  ـ ـ متوسط ۷0۱۰)   ۳پاسخ: گزینه  

صورت  رسد از مقدار تعرق آن از سطح برگ بیشتر باشد، آب بهها میای به برگ تعریق است. اگر مقدار آبی که در اثر فشار ریشه  ۀپدید  ۀدهندشکل، نشان 

 شود.  خارج می  نه چوبی()گیاهان علفی   (ۀنه هم)های بعضی  برگ   ۀانتها یا لبقطراتی از  

 شود. شود و فقط در بعضی از گیاهان علفی دیده می ن دیده نمی گیاها  ۀتعریق در همنکته: 
 تعریق، فشار ریشه است.  ۀعامل اصلی مؤثر در پدیدنکته: 

 ها:بررسی سایر گزینه 

 ای باز شوند.  های آبی همیشه باز هستند، نه اینکه تحت تأثیر فشار ریشه( روزنه۱

 های آبی همیشه باز هستند.  توانند تحت تأثیر عوامل مختلف محیطی و درونی، باز و بسته شوند؛ اما روزنه های هوایی می روزنه نکته: 

ها به درون  ای وابسته به انتقال فعال یون یابد. ایجاد فشار ریشه، میزان تعریق نیز کاهش می ای کم شودای است. اگر فشار ریشهفشار ریشه  ۀ( تعریق، نشان۲

ای و تولید انرژی با مشکل  خواه است. بنابراین، اگر عاملی )نظیر کاهش اکسیژن( سبب شود که تنفس یاختهآوند چوبی است و انتقال فعال نیز فرایندی انرژی 

 شود.  یابد و احتمال بروز تعریق کم میز کاهش میای نیمواجه شود، فشار ریشه

دهد که در هنگام شب یا در هوای بسیار مرطوب که شدت تعرق کاهش یافته است، جذب آب ادامه داشته باشد. بنابراین، کاهش  ( تعریق، زمانی رخ می۴

 دهد.  شدید تعرق، احتمال بروز تعریق را افزایش می 

 میانبر: تعریق 
عبارت دیگر، تعریق زمانی رخ رسد از مقدار تعرق آن از سطح برگ بیشتر باشد. به ها میای به برگ دهد که مقدار آبی که در اثر فشار ریشه تعریق زمانی رخ می  •

 دهد که ورودی آب به برگ بیشتر از میزان خروجی آن از برگ باشد.  می 
 های هوایی، پوستک یا عدسک است. صورت بخار از روزنه های آبی است. تعرق، خروج آب به ه صورت مایع از برگ از طریق روزنتعریق، خروج آب به  •
 شود. گیاهان انجام می   ۀهم ۀشود. اما تعرق از طریق برگ و ساقتعریق فقط از طریق برگ بعضی گیاهان علفی انجام می  •

ده. کاهش تعرق ایِ گیاه افزایش پیدا کنه، میزان تعریق رو هم افزایش می آب و فشار ریشهطور کلی هر چیزی که باعث بشه مقدار  بهای است.  فشار ریشه   ۀتعریق، نشان •

   نفع افزایش تعریق هست.  گیاه هم به
 فرایندهای تعرق و تعریق  ۀمقایس

 تعریق  تعرق  نام فرایند 

 مایع  بخار آب )گاز(  شکل خروج آب 

 های آبی روزنه  های هوایی ، پوستک و عدسکروزنه  محل خروج آب 

 برگ  ۀانتها یا لب  روپوست برگ و ساقه هامحل قرارگیری روزنه 

 همیشه باز هستند  های نگهبان روزنه یاخته توسط  ها شدن روزنه تنظیم باز و بسته 

 هش تعرق افزایش فشار ریشه و کا اکسید و ... افزایش نور و دما، کاهش رطوبت و کربن دی عوامل مؤثر در افزایش 

 بعضی از گیاهان علفی  گیاهان علفی و چوبی  ۀهم انواع گیاهان

 
 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -132

 ..................«  طور حتمبه کند، دانه و تولیدکننده .................. می »زمانی که یک گیاه نهان

 شود.های نگهبان روزنه، زیاد میفشار تورژسانسی در یاختههای آب را زیاد ـ میزان ( تولید کانال۱
 یابد.  ها افزایش میهای مصرف ـ مصرف فسفر و نیتروژن در گروهی از یاخته( اقدام به حذف بعضی از محل۲
 آوندی منتقل ـ نیروی مکش تعرقی نقش اصلی را در حرکت آب در آن آوند دارد.   ۀ ( آب را به درون یک یاخت۳
 شود. خام در آوند چوبی دیده می  ۀهای معدنی را به درون آوند چوبی ریشه منتقل ـ صعود زیاد شیر( مقدار زیادی از یون۴

 ( مفهومیـ  عبارت  ـ ـ سخت  ۷0۱۰)  ۲پاسخ: گزینه  

های مصرف بیشتر از آن است که  دهی یا تولید میوه، گاهی تعداد محلشوند. برای مثال، در گلشده، تولید و مصرف میتنظیمصورت  مواد آلی در گیاهان به

مواد  ها اقدام کند تا مقدار کافی ها یا میوه ها، دانهها را فراهم کنند. در این مواد ممکن است گیاه به حذف بعضی از گلهای منبع بتوانند مواد غذایی آنمحل

یابد.  گل و میوه افزایش می  ۀهای تولیدکننددهی و تولید میوه، میزان تقسیم یاختهمانده برسد. مشخص است که هنگام گلهای مصرف باقی محل   قندی به

 ها، فسفر و نیتروژن وجود دارد.  اسیدها الزم است که در ساختار آن برای تقسیم یاخته، ساخت نوکلئیک 

 ها:بررسی سایر گزینه 

ها، فشار تورژسانسی  بودن روزنه شوند تا آب در گیاه حفظ شود. در زمان بسته ها بسته میشود. در این شرایط، روزنه های آب زیاد میآبی، تولید کانال ( در کم۱

 های نگهبان روزنه کم است.  در یاخته
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شود. دقت داشته باشید که در الگوی جریان فشاری  سطح گیاه ایجاد می   خام در آوندهای چوبی، مکشی است که در اثر تعرق از  ۀ( عامل اصلی انتقال شیر۳

 پرورده در آوند آبکشی، مکش تعرقی نقشی ندارد.    ۀشود و در انتقال شیر پرورده نیز آب وارد آوند آبکشی می   ۀبرای انتقال شیر 

کنند. این  های معدنی را به درون آوندهای چوبی منتقل می نتقال فعال، یون پیرامون آوندهای ریشه، با ا  ۀهای زندپوست )آندودرم( و یاخته های درون ( یاخته۴

ها، فشار در آوندهای چوبی  شود. در اثر تجمع آب و یونها، افزایش فشار اسمزی و در نتیجه ورود آب به درون آوند چوبی می عمل باعث افزایش مقدار این یون 

خام نقش کمی دارد و در بهترین حالت   ۀای در صعود شیرگیاهان، فشار ریشه   (ۀنه هم)کند. در بیشتر  میای را ایجاد یابد و فشار ریشه ریشه افزایش می

 آن را به باال بفرستد.  تواند چند متر  می

 
 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -133

 رود که ..................« در .................. که گیاه ..................، انتظار میبه طور طبیعی،  »

 ها رخ دهد.   های صورتی رنگ دارد ـ تخریب شیمیایی سنگ( خاکی ـ گل ادریسی، گلبرگ۱
 تواند از عناصر معدنی کودهای شیمیایی استفاده کند ـ گیاهان سازگاری برای تأمین اکسیژن خود نداشته باشند.( محیطی ـ آزوال، می۲
 ها باز باشد.های بعضی کاکتوسکند ـ روزنههای پتاسیم را غیرفعال میجمع و پمپ های نگهبانروز ـ تره، قند را در یاخته( زمانی از شبانه۳
 ای، بیشترین نقش را در جبران کمبودهای غذایی گیاهان داشته باشد. ریشهتواند رشد زیادی داشته باشد ـ قارچواش، میای ـ توبره( منطقه۴

 ( مفهومیـ  عبارت  ـ ـ سخت  ۷0۱۰)   ۳پاسخ: گزینه  

های نگهبان  شوند و بعضی قندها در یاخته های پتاسیم غیرفعال میشوند؛ زیرا، زمانی که نور نباشد، پمپ ها بسته میلب گیاهان، در طول شب، روزنهدر اغ

ها  در طول روز، روزنهشود  ها، در حضور نور متفاوت است و سبب می کاکتوس بعضی  ای برخی گیاهان نواحی خشک مانند  کنند. البته، رفتار روزنهتجمع پیدا می 

 ها در طول شب باز هستند. ها، روزنه بسته بمانند و از هدر رفتن آب جلوگیری شود. در این کاکتوس 

 ها:بررسی سایر گزینه 

توانند هوازدگی شیمیایی گیاهان می  ۀمعنای هوازدگی شیمیایی است. اسیدهای تولید شده توسط بعضی از جانداران و نیز ریشها، به( تخریب شیمیایی سنگ۱

خنثی    pHهای گل ادریسی صورتی هستند، ایجاد کنند. بنابراین، در خاکی که اسیدی باشد، شدت هوازدگی شیمیایی باال است. اما خاکی که در آن گلبرگ

 یا قلیایی دارد. 

شوند، استفاده کند.  ها شسته و به آب وارد میودهای شیمیایی که توسط بارش تواند در محیط آبی محل زندگی خود، از ک( آزوال، نوعی گیاه آبزی است و می ۲

 ریشه دارند.  هایی مثل پارانشیم هوادار یا شُش گیاهان آبزی، برای تأمین اکسیژن مورد نیاز خود با مشکل مواجه هستند و سازگاری 

ای، بیشترین نقش را در تأمین فسفات برای گیاه دارد،  ریشهیتروژن فقیر است اما قارچ کند که از نظر بعضی مواد مانند نای زندگی میواش، در منطقه( توبره ۴

 نه نیتروژن.  

 
 انتقال مواد در عرض ریشه، قطعاً صحیح است؟  ۀکدام گزینه، دربار  -134

 »در مسیری که ..................« 

 ای، محلی برای حرکت مواد هستند.یاختهتوانند انتقال پیدا کنند، فضاهای بینمواد محلول در آب می ۀ( هم ۱
 شود.جایی مواد مؤثر هستند، حرکت مواد از منافذ دیواره انجام میهای زنده در جابه( فقط یاخته۲
 کند.  عبور نمی کنند، آب از پروتوپالستای عبور مییاخته  ۀ( مواد محلول از فضاهای دیوار۳
 شود. شوند، حرکت مواد توسط غشای یاخته کنترل میهای گیاهی منتشر می( ویروس۴

 ( مفهومیـ  عبارت ـ قطعا  ـ  ـ متوسط ۰۷0۱)   ۱پاسخ: گزینه  

شود. در مسیر آپوپالستی، حرکت مواد  ی جایی مواد کنترل نمتوانند انتقال پیدا کنند؛ زیرا، در این مسیر جابه مواد محلول در آب می   ۀدر مسیر آپوپالستی، هم

 شود.  ای انجام می یاخته   ۀای و نیز دیواریاخته محلول از فضاهای بین

غشایی نیز حرکت های دیگر منتقل شوند. در مسیر عرض توانند از فضای پالسمودسم به یاخته در مسیر سیمپالستی، آب و بسیاری از مواد محلول می  نکته:
 شود. محدود می غشای یاخته بعضی از مواد توسط 

 ها:بررسی سایر گزینه 

غشایی، حرکت مواد از طریق غشای پالسمایی و دیواره انجام  شوند. در مسیر عرض های زنده دیده می غشایی، فقط در یاخته( مسیر سیمپالستی و عرض ۲

 شوند.  جا می جابه ای  یاخته  ۀشود. اما در مسیر سیمپالستی، مواد از طریق منافذ موجود در دیوار می

کند اما  ای عبور کنند. در مسیر آپوپالستی، آب از پروتوپالست عبور نمییاخته   ۀتوانند از فضاهای دیوارغشایی و آپوپالستی، مواد محلول می ( در مسیر عرض ۳

 کند.  غشایی، آب از پروتوپالست هم عبور میدر مسیر عرض 
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ها،  قدر بزرگ است که پروتئین هاست. منافذ پالسمودسم آن مجاور، از راه پالسمودسم  ۀالست یک یاخته به یاخت( انتقال سیمپالستی، حرکت مواد از پروتوپ۴

کنند و در نتیجه، غشای یاخته نقشی در کنند. در مسیر سیمپالستی، مواد از غشای یاخته عبور نمیهای گیاهی از آن عبور می اسیدها و حتی ویروس نوکلئیک

 غشایی است.  جایی مواد از عرض غشای یاخته، مربوط به مسیر عرض ندارد. جابه  کنترل تبادل مواد

 

 دهد، کدام عبارت، صحیح است؟ با توجه به شکل مقابل، که بخشی از یک درخت را نشان می  -135
 هایی با توانایی تقسیم هسته ندارد. «، یاخته۱« برخالف بخش »۲( بخش »۱
 پرورده وجود دارد. ۀ هایی با توانایی حمل شیریاخته«، ۲بخش »  « همانند۱بخش »  ( در۲
 ای وجود دارند.هایی با توانایی ایجاد جریان توده«، یاخته۱« همانند بخش »۲های بخش »( در یاخته۳

 هایی وجود دارند که نیاز به دریافت اکسیژن از عدسک دارند.«، یاخته۲« برخالف بخش »۱بخش »  ( در۴

 ( مفهومی ـ دار ـ ترکیبیمقایسه ـ شکل  ـ ـ متوسط ۷0۱۰)   ۳پاسخ: گزینه  

« نیز  ۲باشد. بخش »های پارانشیمی( و آوند آبکش پسین می ساز و یاخته پنبهپنبه، کامبیوم چوب «، پوست درخت است که شامل پیراپوست )چوب۱بخش »

 شامل کامبیوم آوندساز و آوند چوب پسین است. 

 ها:بررسی همه گزینه  

 های جدید را بسازند.  توانند تقسیم شوند و یاختهساز، می پنبهساز و کامبیوم چوب ( کامبیوم آوند ۱

 شود. آوند آبکش، در پوست درخت وجود دارد.  پرورده توسط آوند آبکش انجام می  ۀ( حمل شیر۲

 شود.  ای مشاهده می ( در آوند چوب پسین و آوند آبکش پسین، جریان توده ۳

ای دارند و برای  های کامبیوم آوندساز، تنفس یاختههای همراه در پوست درخت و یاخته های پارانشیمی و یاختهساز، یاختهنبهپهای کامبیوم چوب ( یاخته۴

 شود.  ها انجام میشده، تبادل گازها از طریق عدسک چوبی   ۀای، نیاز به مصرف اکسیژن دارند. در ساقانجام تنفس یاخته 
 ( ۷۱۰ـ  ۲۰) طرحی برای نشان دادن محل آوند آبکش و جهت جریان شیره پرورده  نامه: شکل 

 
 پرورده فقط در آوند آبکش و نه در آوند چوبی جریان دارد.   ۀدهد که شیر تورم در باالی حلقه نشان می  •
 شود. آوند آبکش پسین، جزء ساختار پوست درخت محسوب می  •
 پرورده از باال به سمت پایین است.   ۀدر شکل، جهت حرکت شیر  •
 تواند ادامه پیدا کند.  خام بدون مشکل می  ۀشدن پوست درخت، انتقال شیر پس از کنده  •
 ای دارای رشد پسین است. ک گیاه دولپه شکل مربوط به ی •
 
 
 

 
 باشد؟ پرورده ارائه داده است، درست می ۀجایی شیرالگویی که ارنست مونش برای جابه ۀچند مورد، دربار  -136

 شود.  «، بارگیری آبکشی در محل مصرف انجام می1» ۀ« برخالف مرحل4» ۀـ در مرحلالف

 شود.  آوندی مشاهده می ۀجایی آب بین دو نوع یاخت«، جابه4» ۀ« همانند مرحل2» ۀـ در مرحلب

 های همراه در انتقال مواد به درون آوند آبکشی نقش دارند. «، یاخته2» ۀ« همانند مرحل1» ۀـ در مرحلج

 رود. تر آب می «، آب از جایی که فشارش بیشتر است به جایی با فشار کم2» ۀ« برخالف مرحل3» ۀـ در مرحلد

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ( نکات شکل ـمفهومی ـ  چندموردی ـ مقایسه ـ ـ سخت  ۷0۱۰)   ۱پاسخ: گزینه  

 فقط مورد )ب(، صحیح است.  

 بررسی همه موارد:  

آبکشی    نه باربرداری()شوند. به این عمل، بارگیری  های آبکش می «، قند و مواد آلی در محل منبع، به روش انتقال فعال، وارد یاخته ۱»  ۀالف( در مرحل

 شوند.  و آنجا مصرف یا ذخیره می   نه بارگیری()پرورده، با انتقال فعال، باربرداری    ۀ«، در محل مصرف، مواد آلی شیر۴»  ۀگویند. در مرحلمی

 شوند. شود. در بارگیری آبکشی، مواد آلی از محل منبع به آوند آبکشی وارد می « الگوی جریان فشاری، بارگیری آبکشی انجام می ۱» ۀدر مرحل نکته: 
 شوند. شود. در باربرداری آبکشی، مواد آلی از آوند آبکشی وارد محل مصرف می « الگوی جریان فشاری، باربرداری آبکشی انجام می ۴» ۀدر مرحل نکته: 

 شود. دیگر مشاهده می  ۀجایی مواد آلی بین آوند آبکش با یک یاخت هم در بارگیری آبکشی و هم در باربرداری آبکشی، جابه کته: ن
 شود.های همراه انجام می ( و با کمک یاختهATPصورت فعال )همراه با مصرف انرژی  هم در بارگیری آبکشی و هم در باربرداری آبکشی، انتقال مواد آلی به نکته: 
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 بارگیری و باربرداری آبکشی  ۀمقایس

 باربرداری آبکشی  بارگیری آبکشی  نوع فرایند 

 « ۴» ۀمرحل «۱» ۀمرحل زمان انجام در الگوی جریان فشاری 

 مواد آلی نظیر ساکارز  مواد آلی نظیر ساکارز  جاشده مواد جابه 

 محل مصرف از آوند آبکشی به  از محل منبع به آوند آبکشی  جهت حرکت مواد 

 انتقال فعال  انتقال فعال  روش انتقال مواد 

   ATPمصرف انرژی 

   های همراهکمک یاخته 

های مجاور آوندهای  د. در نتیجه، آب از یاخته کنهای آبکشی افزایش پیدا میویژه ساکارز، فشار اسمزی یاخته«، با افزایش مقدار مواد آلی و به ۲»  ۀب( در مرحل

 شود.  « نیز پس از انتقال مواد آلی از آوند آبکشی به محل مصرف، آب از آوند آبکشی وارد آوند چوبی می۴»  ۀشود. در مرحلچوبی به آوند آبکش وارد می 

«، آب از آوند چوبی به آوند آبکشی ۲» ۀ شود. در مرحل جایی آب بین آوند چوبی و آبکش مشاهده می « الگوی جریان فشاری، جابه ۴« و »۲» ۀدر مرحل نکته: 
م  جایی آب درون آوند آبکشی انجا«، جابه ۳» ۀشود. دقت داشته باشید که در مرحل«، آب از آوند آبکشی وارد آوند چوبی می ۴» ۀشود. در مرحل وارد می 

 شود. « نیز آب از محل منبع وارد آوند آبکش می ۱» ۀآوندی و در مرحل  ۀشود نه بین دو یاختمی 
 « و از آوند چوبی.  ۲» ۀـ در مرحل۲« و از محل منبع و ۱» ۀـ در مرحل۱شود: آب در دو مرحله و از دو محل وارد آوند آبکش می نکته: 

های مجاور آوندهای  کند. در نتیجه، آب از یاختههای آبکشی افزایش پیدا می ویژه ساکارز، فشار اسمزی یاخته«، با افزایش مقدار مواد آلی و به۲»  ۀج( در مرحل

« که انتقال فعال  ۴« و »۱»  ۀهای همراه در آن نقشی ندارند. اما در مرحلشود و یاخته صورت غیرفعال انجام می شود. این فرایند بهچوبی به آوند آبکش وارد می 

 کنند.  های آوند آبکشی کمک میجایی مواد آلی به یاخته های همراه برای جابه وجود دارد، یاختهمواد آلی  

پرورده کمک   ۀها به آوندهای آبکش در ترابری شیر های همراه قرار دارند. این یاخته دانگان، یاخته در کنار آوندهای آبکش نهان   [۲دهم: گفتار    ۶ترکیب ]فصل   
 کنند. می 

سوی محل    ای از مواد به صورت توده پرورده به   ۀ های آبکشی فشار افزایش یافته و در نتیجه محتویات شیر« الگوی جریان فشاری، در یاخته ۳»  ۀد( در مرحل

فشار  « نیز پس از ورود مواد آلی به آوند آبکش و افزایش فشار اسمزی در آوند آبکشی،  ۲»  ۀآید. در مرحلدارای فشار کمتر )محل مصرف( به حرکت درمی 

 شود.  شود و در نتیجه، آب از آوند چوبی وارد آوند آبکش می )تراکم( آب در آوند چوبی بیشتر از آوند آبکش می 
 (۷۱۰ـ  ۱۹) چگونگی حرکت مواد در آوند آبکش  نامه: شکل 

 
 ان فشاری ارنست مونش است. ـاس الگوی جریــاه بر اسـپرورده در گی ۀحرکت شیر  •
 « و از محل ۱» ۀـ در مرحل۱ود: ـشآب در دو مرحله و از دو محل وارد آوند آبکش می  •
 « و از آوند چوبی. ۲» ۀـ در مرحل ۲منبع و  
 ت. ــرف اســـل مصـــر از محـــع بیشتــل منبـــی در محـــواد آلـــم مــراکــت •
 عرضی هستند و عنصر آوندی ۀشده در شکل، فاقد دیوار داده  ای چوبی نشان ـآونده •

 باشند. می 
 جایی آب بین آوند چوبی و آبکش اری، جابهـ« الگوی جریان فش ۴« و »۲» ۀـدر مرحل •

 شود. «، آب از آوند چوبی به آوند آبکشی وارد می۲» ۀـود. در مرحلـشده می ـاهـمش
 ود.ـــشی میـــوبــد چــــی وارد آونـــد آبکشـــآب از آون«، ۴» ۀـــرحلـــدر م
 ود. ـشام می ــی انجـری آبکشــارگیــاری، بــان فشــوی جریــ« الگ۱» ۀـــدر مرحل •

 د.ـونــ شد آبکشی وارد می ــی از محل منبع به آونـواد آلـی، مــارگیری آبکشــدر ب
 ود.  ــشام می ــی انجــکشـرداری آبــاربــاری، بــان فشــ« الگوی جری۴» ۀدر مرحل  •

 وند.ـشد آبکشی وارد محل مصرف می ـواد آلی از آونــی، مــرداری آبکشــاربــدر ب
 جایی مواد آلی بین آوند آبکش هم در بارگیری آبکشی و هم باربرداری آبکشی، جابه  •

 شود.دیگر مشاهده می  ۀبا یک یاخت 
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 پرورده ۀانتقال شیر الگوی جریان فشاری 

 تغییر فشار در آوند آبکش  ATPبدون مصرف انرژي  ATPبا مصرف انرژي  مرحله 
 ای در آوند آبکش جریان توده  انتقال آب  انتقال فعال مواد آلی 

 بارگیری آبکشی  ۱
 )از محل منبع به آوند آبکش( 

از محل منبع به آوند 
 آبکش 

 )همراه با مواد آلی( 

 افزایش  ندارد 

از آوند چوبی به آوند   ندارد  ۲
 آبکش 

 افزایش  ندارد 

ـ  )آب و مواد آلی(  دارد ای همراه با جریان توده  ندارد  ۳  ــ

 باربرداری آبکشی  ۴
 )از آوند آبکش به محل مصرف( 

از آوند آبکش به آوند  
 چوبی

 کاهش ندارد 

 میانبر: حرکت شیره پرورده در گیاه
 کند. پرورده درون آوندهای آبکشی حرکت می ۀشیر  •
 ۀکند. با توجه به اینکه در شیر خام فقط در یک جهت )از ریشه به سمت برگ( حرکت می  ۀتواند انجام شود. اما شیر جهات می  ۀپرورده در هم  ۀحرکت شیر  •

 جهات حرکت کند.  ۀتواند در همتوان گفت که آب نیز می پرورده آب نیز وجود دارد، می 
 توانند محل مصرف باشند.  گیاه، می   ۀهای غیرفتوسنتزکنندبخش  ۀمه •
 گیاه، فقط محل منبع هستند.   ۀهای فتوسنتزکنندبخش  ۀهم •
تواند انجام جوان( نیز فتوسنتز می   ۀهای دیگری از گیاه )مانند ساقا، در قسمت هبر برگهای منبع در گیاهان هستند. عالوه محل   نه تنها()ترین  ها، مهمبرگ  •

 توانند محل منبع باشند.  ای گیاه نیز می های ذخیره توانند محل منبع باشند. همچنین بخش شود و می
 آیند.  شمار می این مواد، محل مصرف و هنگام آزادسازی آن، محل منبع به  ۀمواد آلی، هنگام ذخیر  ۀکنندهای ذخیره بخش  •

از فتوسنتز در ریش   [۳یازدهم: گفتار    ۸ترکیب ]فصل    آنها ذخیره   ۀگیاهان دوساله، مانند شلغم و چغندر قند، در سال اول رشد رویشی دارند و مواد حاصل 
رسند. در گیاهان دوساله، ریشه در سال مصرف میشده در ریشه برای تشکیل گل و دانه به شود و مواد ذخیره دهنده ایجاد می گل   ۀشوند. در سال دوم ساقمی 

 شود. اول، محل مصرف و در سال دوم، محل منبع محسوب می 

 ا استفاده کرد.  هتوان از شته پرورده می  ۀبرای تعیین سرعت و ترکیب شیر  •
 شود. با توجه به اینکه آوند آبکشی در سمت خارج آوند چوبی قرار دارد، خرطوم شته وارد آوند چوبی نمی  •

 
 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -137

کنند، ..................  یی که .................. را احاطه میهاتوان گفت که پس از .................. در یاخته های هوایی برگ گیاه شمعدانی می»در ارتباط با روزنه

 شود.«می

 ، زیادروزنه  ۀهای نگهبان ـ انداز( افزایش غلظت ساکارز ـ یاخته۱
 پروتوپالست و دیواره ـ روزنه ـ میزان تبادالت گازی، کم  ۀ ( کاهش فاصل۲
 دو روپوست، زیاد های نگهبان ـ تراکم آب بین ( افزایش طول دیواره ـ یاخته۳
 ها، کم ( کاهش غلظت کلر و پتاسیم ـ روزنه ـ میزان خروج آب از واکوئول یاخته۴

 ( مفهومیـ  عبارت  ـ ـ سخت  ۷0۱۰)   ۳پاسخ: گزینه  

های روپوستی مجاور  کنند؛ یعنی یاخته های نگهبان را احاطه میهایی که یاخته (، گفته شده یاخته۳( و )۱)  ۀصورت این سؤال، خیلی برای بررسیش مهمه! حواستون باشه که در گزین  دقت به

 م. ها رو بررسی کنی های نگهبان شده است. با این توضیحات، بریم گزینهها، یعنی یاخته روزنه ۀکنندهای احاطهبه یاخته (، اشاره ۴( و )۲) ۀهای نگهبان. اما در گزینیاخته 

 ها:بررسی همه گزینه  

های نگهبان روزنه خارج  شود، آب از یاخته های نگهبان زیاد میهای روپوستی مجاور یاخته های کلر و پتاسیم در یاخته ( وقتی که غلظت ساکارز و یون۳و    ۱

نتیجه، روزنهها میهای روپوستی مجاور آن شود و به یاخته می تر  آب، حجیم  ۀکنندهای روپوستی دریافت( و یاخته۱  ۀشوند )رد گزینها بسته میرود. در 

شود که میزان تعرق کاهش پیدا کند و مقدار آب موجود در برگ افزایش بیابد. بنابراین، تراکم آب در میانبرگ هم زیاد  ها باعث میشدن روزنه شوند. بسته می

 (.  ۳  ۀشود )درستی گزینمی

وضعیت  
 روزنه 

  ۀانداز 
 روزنه 

 نگهبان  ۀروپوستی مجاور یاخت  ۀیاخت نگهبان  ۀیاخت

 آب  تراکمتغییر نهایی  تغییر نهایی طول دیواره  آب تراکم تغییر نهایی  تغییر نهایی طول دیواره 

 کاهش کاهش افزایش  افزایش  زیاد  باز

 افزایش  افزایش  کاهش کاهش کم بسته 
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شوند و میزان تبادالت ها باز میشود. در این حالت، روزنه پروتوپالست تا دیواره کم می  ۀدهد، فاصلمیهای نگهبان روزنه، تورژسانس رخ  ( وقتی در یاخته۲

 یابد.  گازی افزایش می 

وضعیت  
 روزنه 

 نگهبان  ۀروپوستی مجاور یاخت  ۀیاخت نگهبان  ۀیاخت

 حالت یاخته 
تغییر فشار 
 تورژسانسی 

پروتوپالست و   ۀفاصل
 دیواره 

 حالت یاخته 
تغییر فشار 
 تورژسانسی 

پروتوپالست   ۀفاصل
 و دیواره 

 افزایش  کاهش پالسمولیز  کاهش افزایش  تورژسانس  باز

 کاهش افزایش  تورژسانس  افزایش  کاهش پالسمولیز  بسته 

 شوند.  ها بسته میشود و روزنهها زیاد میاین یاخته  ۀهای نگهبان، خروج آب از کریچهای کلر و پتاسیم در یاخته( با کاهش غلظت یون ۴

وضعیت  
 روزنه 

 نگهبان  ۀروپوستی مجاور یاخت  ۀیاخت نگهبان  ۀیاخت
غلظت ساکارز و یون کلر   ۀتغییر اولی 

 و پتاسیم 
تأثیر بر حجم آب 

 یاخته 
غلظت ساکارز و یون کلر   ۀتغییر اولی 

 و پتاسیم 
تأثیر بر حجم آب 

 یاخته 

 کاهش کاهش افزایش  افزایش  باز

 افزایش  افزایش  کاهش کاهش بسته 

 
 است؟  نامناسبچند مورد، برای تکمیل عبارت زیر   -138

 توانند .................. کنند.«توان گفت که فقط ..................، میگیاهان، می ۀهای تغذی»با توجه به روش

 های هوایی خود، نیتروژن مورد نیاز خود را تأمینها ـ از طریق اندامگیاهان آبزیِ همزیست با سیانوباکتری -الف

 های گیاهی را فراهم  ورد نیاز یاختهکننده ـ با استفاده از ترکیبات غیرآلی، نیتروژن مهای تثبیتباکتری -ب

 های ریشه ـ به مولکول نیتروژن، هیدروژن اضافه های همزیست درون برجستگیباکتری -ج

 جوان و علفی گیاه دریافت  ۀدار ـ مواد آلی را از ساقسبزینه ۀکنندهای تثبیتباکتری -د

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ( مفهومیـ  ـ قیدچندموردی  ـ ـ سخت  ۷0۱۰)   ۴پاسخ: گزینه  

 هر چهار مورد این سؤال نادرست است.  

 بررسی همه موارد:  

خوار نیز نیتروژن مورد نیاز خود را  بر آزوال، گیاهانی مثل گونرا و گیاهان گوشت ها، گیاه آزوال است. اما عالوه الف( منظور از گیاه آبزی همزیست با سیانوباکتری 

 های هوایی خود دریافت کنند. توانند نیتروژن را توسط اندام بر این، گیاهان انگل، نظیر گیاه سس، نیز میآورند. عالوه یدست مهای هوایی خود به از طریق اندام 

 ستند. ها ساکن خاک نیهای فتوسنتزکننده هستند و برای انجام فرایند فتوسنتز، نیاز به دریافت نور دارند. بنابراین، این باکتری ها، باکتریسیانوباکتری نکته: 
 

 خوار( میانبر: گیاهان گوشتخوار )حشره 
برگ گیاهان حشره  • )کلروفیل(،  سبزینه  )کلروپالست(،  دارای سبزدیسه  بنابراین،  و  فتوسنتزکننده هستند  فتوسنتز خوار،  با  مرتبط  موارد  سایر  و  رنگ  سبز  های 

 باشند. می 
 باشد. رند. بنابراین، هدف از شکار و گوارش جانوران، تأمین نیتروژن می کنند که از نظر نیتروژن فقیخوار در مناطقی زندگی میگیاهان حشره  •
 اند.  ها نیز برای شکار و گوارش جانوران کوچک مانند حشرات تغییر کرده خوار، گروهی از برگ های فتوسنتزکننده در گیاهان حشره بر برگ عالوه  •
ـ نوعی برگ تغییریافته به رنگ زرد و قرمز که ساختاری شبیه کوزه دارد، برای ۲های شمال کشور )مانند گیاه آزوال(، ـ زندگی در تاالب ۱ واش: های گیاه توبرهویژگی •

بخش های درون  ـ یاخته ۴کشد،  مانند خود می سرعت به درون بخش کوزهواش، حشرات و الرو )نوزاد( آنها را به ـ توبره ۳یافته است،  شکار حشرات تخصص 
ـ جذب مواد ۶شود،  ای و در بخش کوزه مانند انجام می یاخته صورت برون واش به ـ گوارش در توبره ۵های گوارشی را دارند،  مانند توانایی تولید و ترشح آنزیم کوزه

 شود. واش انجام می مانند توبرهحاصل از گوارش در بخش کوزه 
هایی وجود دارند که نسبت به مانند، کرکـ در برگ تله ۲مانند برای شکار حشرات دارند،  تله  ـ نوعی برگ۱  [: ۲یازدهم: گفتار    ۹های گیاه گوشتخوار ]فصل  ویژگی •

ـ پس از ۴روپوستی هستند،    ۀتمایزیافت  ۀمانند، نوعی یاخت تله   های برگ ـ کرک۳شوند،  ها، تحریک می تماس، حساس هستند و پس از برخورد حشره به آن 
 شود. دام افتادن حشره می شدن برگ و در نتیجه، به افتند که سبب بسته راه می  ایی به هها، پیامتحریک کرک 

 

 گیاهان را تولید کنند.   ۀتوانند نیتروژن مورد استفادساز نیز با مصرف یون غیرآلی آمونیوم، می های نیترات نیتروژن، باکتری   ۀکنندهای تثبیتبر باکتری ب( عالوه 
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 تولیدی در گیاه ۀمحل مصرف ماد تولیدی  ۀماد مصرفی  ۀماد نوع باکتری 

 آمونیوم  سازنیترات 
 غیرآلی 

 نیترات 
 غیرآلی 

 فقط ریشه 
 آمونیوم تبدیل به 

 ( 2Nنیتروژن مولکولی ) نیتروژن  ۀکنندتثبیت 
 غیرآلی 

 آمونیوم 
 غیرآلی 

 های گیاهی اندام  ۀهم
 هااسید ها و نوکلئيکبرای ساخت پروتئین 

 دار گیاخاک ترکیبات نیتروژن  سازآمونیاک 
 آلی 

 آمونیوم 
 غیرآلی 

 های گیاهی اندام  ۀهم
 هااسید نوکلئيکها و برای ساخت پروتئین 

+( و تبدیل آن به آمونیوم )2Nشدن هیدروژن به نیتروژن، هنگام تثبیت نیتروژن )ج( اضافه 
4NHۀ کنندهای تثبیتها، گروهی از باکتری شود. ریزوبیوم ( انجام می  

های  ها، بعضی از باکتری ها، بعضی از سیانوباکتری بر ریزوبیوم کنند. عالوه واران )گرهک( زندگی میپروانه   ۀگیاهان تیر  ۀهای ریشنیتروژن هستند که در برجستگی 

 خاک و همچنین بعضی از جانداران دیگر، توانایی تثبیت نیتروژن را دارند.  

 های تأمین نیتروژن گیاهان میانبر: راه 
 گیاهان انگل 

 توانند مواد معدنی و آلی مورد نیاز خود را دریافت کنند.  های آوندی گیاه، می به درون بافت  های مکندهاین گیاهان، با ارسال اندام  
 گیاهان فتوسنتزکننده 

از  سهای آمونیاک نیتروژن و باکتری  ۀکنندکنند. آمونیوم، توسط جانداران تثبیت گروهی از گیاهان، یون آمونیوم و نیترات موجود در خاک را جذب می   از طریق خاک:   - ۱
 ساز است. های نیترات نیز حاصل عملکرد زیستی باکتری  شود. نیترات تولید می 

نیتروژن است و نیتروژن مورد نیاز   ۀکنندکند. ریزوبیوم، باکتری تثبیت همزیستی برقرار می   ۀواران، با ریزوبیوم رابط پروانه   ۀگیاهان تیر   ۀریش  همزیستی با ریزوبیوم:   - ۲
 کند. گیاه را فراهم می 

های همزیست با این  همزیستی دارند. سیانوباکتری   ۀها رابط گروهی از گیاهان، برای تأمین نیتروژن مورد نیاز خود، با سیانوباکتری  ها: همزیستی با سیانوباکتری   - ۳
 کنند. هستند و نیتروژن مورد نیاز گیاه را تأمین می نیتروژن  ۀکنندهای تثبیت گیاهان، از نوع سیانوباکتری 

های گوارشی توانند جانوران کوچک را شکار کنند. گیاه، با ترشح آنزیم خوار هستند و می بعضی از گیاهان فتوسنتزکننده، گوشت  شکار جانوران کوچک مثل حشرات:  - ۴
 آورد.  میدست و هضم پیکر جانور شکار شده، نیتروژن مورد نیاز خود را به 

کننده  های تثبیتکنند. مثالً، سیانوباکتری صورت همزیست با گیاهان زندگی مینیتروژن هستند که به  ۀکنندهای تثبیتها، باکتری د( بعضی از سیانوباکتری 

ها،  بر این سیانوباکتری از گیاه بگیرند. اما عالوه بر تأمین نیتروژن مورد نیاز گیاه، مواد آلی را نیز  صورت همزیست گیاه گونرا زندگی کنند و عالوه توانند به می

سبز و جوان    ۀخود را به درون ساق  ۀجوان و علفی دریافت کنند. مثالً، گیاه انگل سس اندام مکند  ۀتوانند مواد آلی را از ساقجانداران دیگری هم هستند که می

های  ها نیز حشراتی هستند که بر روی ساقه بر این، شتهکند. عالوه گیاه میزبان دریافت می   های آوندیفرستد و مواد مورد نیاز خود را از بافت گیاه میزبان می 

پرورده تغذیه   ۀفرستند و از مواد آلی موجود در شیرخود را به درون آوندهای آبکشی ساقه می   ۀکنند. این حشرات، خرطوم مکندجوان و علفی زندگی می 

 کنند.می

 میانبر: گیاهان انگل 
 کنند.  انگل، همه یا بخشی از آب و مواد غذایی خود را از گیاهان فتوسنتزکننده دریافت می گیاهان  •
 توانند فتوسنتز انجام دهند.  کنند، می گیاهان انگلی که بخشی از آب و مواد غذایی خود را از گیاهان فتوسنتزکننده دریافت می  •
 هایپیچد و اندام گیاه میزبان خود می   ۀنارنجی یا زردرنگی دارد. گیاه سس به دور ساق   ۀگیاه ِسس، نوعی گیاه انگل است که برگ و ریشه ندارد و فقط ساق •

 کند. گیاه می   ۀمکنده را وارد آوندهای ساق
 فرنگی، جزء گیاهان جالیزی است. فرنگی در ابتدا رنگ سبز دارد. گیاه گوجه کند و گوجهصورت بوته رشد میفرنگی، به گیاه گوجه •
ل جالیز، گیاه انگلی است که از گیاهان جالیزی مواد فرنگی. اما گدقت داشته باشید که گیاهان جالیزی، گیاهان انگل نیستند و فتوسنتزکننده هستند؛ مثل گوجه  •

 کند.  مغذی را دریافت می 
 شود. گیاهان جالیزی می   ۀگل جالیز وارد ریش  ۀگل جالیز همانند گیاه ِسس، رنگ زرد و نارنجی دارد. اندام مکند  •

 

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ کند، آل برای رشد زندگی میدر مقایسه با گیاهی که در محیطی با شرایط ایده  -139

 کند که ..................؛ اهمیت .................. در جذب .................. برای این گیاه، بیشتر است.« »نوعی گیاه، در محیطی رشد می

 فسفات ای ـ ریشه( دارای مقدار فراوان شن و ماسه است ـ قارچ۱
   نیتروژنتارهای کشنده ـ   کاهشیاخاک )هوموس( دارد ـ  ( میزان بسیار کمی گ۲
 ( کشت متناوب نخود در آن انجام شده است ـ افزایش کودهای شیمیایی ـ نیتروژن ۳
 ( در خاک آن، مقدار بسیار زیادی رس وجود دارد ـ انشعابات ریشه ـ آب و مواد مغذی ۴

 ( لیت نکات فعا ـمفهومی ـ  عبارت  ـ ـ سخت  1007)   ۱پاسخ: گزینه  

تواند برای جذب مواد معدنی به گیاه ای می ریشهدر خاکی که مقدار شن و ماسه زیاد است، میزان مواد مغذی کم است. در چنین شرایطی، وجود داشتن قارچ 

 کمک زیادی بکند.  
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 ها:بررسی سایر گزینه 

 شود. ک می افزایش تارهای کشنده موجب افزایش توان گیاه برای جذب آب و مواد معدنی از خا(  ۲

دهند.  ها وجود دارند و تثبیت نیتروژن را انجام میواران، ریزوبیوم پروانه   ۀگیاهان تیر  ۀهای ریشدانیم که در گرهکواران است. میپروانه   ۀ( نخود گیاهی از تیر۳

شود که میزان گیاخاک غنی از نیتروژن در خاک زیاد شود و در نتیجه، گیاهان برای جذب نیتروژن خود از خاک، مشکلی  کشت متناوب نخود، باعث می

 ای شیمیایی جهت تأمین نیتروژن مورد نیاز گیاهان نیست.  کردن کودهنخواهند داشت. در چنین شرایطی، نیازی به اضافه 

این مناطق، برای    ( در خاکی که مقدار زیادی رس وجود دارد، میزان مواد مغذی زیاد است اما مقدار آب کم است. بنابراین، افزایش انشعابات ریشه در گیاهان۴

 تر است.  ی جذب مواد مغذی، کم جذب مقدار کافی آب الزم است اما اهمیت افزایش این انشعابات برا 

 
 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -140

 ..................«  نیستگیاهی که ..................، ممکن  ۀ»در ریش

 های معبر وجود داشته باشند.  پوست آن، سوبرین دارند ـ یاختههای درونهای جانبی یاخته( دیواره۱
 پوست مشاهده شود.های درونزیادی بین یاخته ۀ شود ـ فاصلشده به بیرون جلوگیری می( از برگشت مواد جذب۲
 پوست تشکیل شود. نوار کاسپاری در درون  د ـتواند در مسیر آپوپالستی انجام شوزا میریشه ۀ( حرکت مواد در الی ۳
 های آوندی روی یک دایره قرار داشته باشند.  ای قرار دارند ـ یاختهظریف یاخته ۀ های معبر در استوان ترین بخش پوست آن، یاخته( در داخلی۴

 (مفهومی  ـمتن ـ  عبارت ـ ـ آسان 1007)  ۲پاسخ: گزینه  

های  هاست که یاختهظریفی از یاخته   ۀپوست، استواندرون  ۀکند. الیشده به بیرون جلوگیری میپوست از برگشت مواد جذب روند  ۀدانه، الیگیاهان نهان   ۀدر هم

 کنند. اند و سدی را در مقابل آب و مواد محلول ایجاد میهم چسبیده  آن، کامالً به 

 ها:بررسی سایر گزینه 

پشتی   ۀهای نعلی وجود دارد که در دیوارالبته در بعضی از گیاهان، یاخته پوست وجود دارد.  های درون بی یاختهجان  ۀدانگان، سوبرین در دیوارنهان  ۀ ( در هم۱

 بنابراین، این گزینه هم غلط است.  دانگان رو شامل میشه.نهان ۀجانبی سوبرین داره. پس هم ۀحواستون باشه که سؤال نگفته که فقط دیوارنیز سوبرین دارند.  

پوست دارای نوار  این گیاهان، درون  ۀتواند در مسیر آپوپالستی ادامه پیدا کند. در همزا میریشه  ۀپوست، حرکت مواد در الیگیاهان، بعد از درون  ۀ ( در هم۳

 کاسپاری است.  

شوند. همانطور که  نیز مشاهده می  های معبرپوست دارند، یاختهشکل در درون های نعلیپوست است. در گیاهانی که یاخته ترین بخش پوست، درون ( داخلی ۴

های آوندی روی یک  ها، یاخته ای لپهتک ۀای وجود داشته باشند و در ریشلپهگیاه تک  ۀتوانند در ریشها میهای معبر مشخص است، این یاخته در شکل یاخته 

 دایره قرار دارند.   

 
 شناسی دوازدهم زیست  ❖

 آالنین درست است؟وساز آمینواسید فنیلسوخت ۀچند مورد، دربار  -141
 بینند. آالنین آسیب میهای مغزی توسط فنیلکتونوری برخالف افراد سالم، یاختهـ در افراد مبتال به فنیلالف

 شود. آالنین هنگام تولد دیده نمیفنیل ۀ، عالئم ناشی از عدم تجزیPKUـ در نوزادان سالم همانند نوزادان مبتال به ب

 آالنین بیش از مقدار طبیعی است. برخالف نوزاد سالم، مقدار فنیل PKUنوزاد مبتال به پای  ۀشده از پاشنخون گرفته  ۀـ در نمونج

 کنند. آالنین برای جلوگیری از اثرات بیماری استفاده توانند از رژیم دارای مقدار کم فنیلکتونوری میـ نوزادان و افراد بالغ مبتال به فنیلد

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ( نکات شکل  ـمتن ـ  ژنتیک ـ چندموردی ـ مقایسه  ـ ـ سخت  ۳0۱۲)  ۲پاسخ: گزینه  

مفید است. اما در افراد    ۀرود و نوعی مادکار میها بهطور طبیعی در ساختار پروتئینآالنین نوعی آمینواسید است که بهموارد )ب( و )ج(، صحیح هستند. فنیل

 تواند منجر به بروز عوارضی شود.  شود و تجمع آن در بدن، می(، این آمینواسید تجزیه نمیPKUکتونوری )یماری فنیلمبتال به ب

 آالنین های فنیلدانستنی
به همراه یک هیدروژن    ( دارد. گروه آمین و کربوکسیل-COOH( و یک گروه اسیدی کربوکسیل ) -2NHآالنین یک گروه آمین )فنیل   [: ۳دوازدهم: گفتار    ۱ـ نکته ]فصل  ۱

آالنین در  آالنین نقش دارد. فنیل فرد فنیل های منحصربه در ایجاد ویژگی   Rکنند. گروه  به یک کربن مرکزی متصل هستند و چهار ظرفیت آن را پر می   Rو یک گروه  
 بستگی دارد.  Rدهی پروتئین نیز مؤثر است و تأثیر آن به ماهیت شیمیایی گروه شکل 

  ۀ تواند با حضور آنزیم و در واکنش سنتز آبدهی، با آمینواسید )یا رشتآالنین می ریبوزوم، فنیل   Aطی فرایند ترجمه و در جایگاه    دوازدهم[:   ۲و    ۱]فصل  ـ نکته  ۲
 رود. کار میها به وتئيننوع آمینواسیدی است که در ساختار پر  ۲۰آالنین، جزء آمینواسیدی دیگر( پیوند پپتیدی )نوعی پیوند اشتراکی( تشکیل دهد. فنیل 

توانند  آالنین هستند و می( مربوط به آمینواسید فنیل mRNA( و ِرنای پیک )کدون DNAنوکلئوتیدی در ِدنا )رمز انواعی توالی سه  [: ۲دوازدهم: گفتار  ۲ـ نکته ]فصل ۳
 جانداران یکسان هستند.   ۀآالنین در همهای فنیل پپتید قرار بگیرد. کدونآالنین طی فرایند ترجمه در ساختار پلی تعیین کنند که فنیل 
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تواند در جایگاه فعال نوعی آنزیم ویژه قرار بگیرد و با پیوند اشتراکی به نوکلئوتید جایگاه اتصال آمینواسید در ِرنای  آالنین می فنیل   [: ۲دوازدهم: گفتار    ۲ـ نکته ]فصل  ۴
 شود. ریبوزوم شکسته می  Pدر جایگاه ( متصل شود. در فرایند ترجمه، این پیوند tRNAناقل )

آالنین در بدن تجمع یافته و به  ترکیبات  شود. فنیل آالنین تجزیه نمی کتونوری، آمینواسید فنیل در افراد مبتال به بیماری فنیل   : [۲دوازدهم: گفتار    ۳ـ نکته ]فصل  ۵
نوزاد با شیر مادر    ۀآالنین وجود دارند و بنابراین، تغذی های حاوی فنیل در نیز پروتئین توانند منجر به آسیب مغزی شوند. در شیر ماشود که میخطرناکی تبدیل می 

از پاشنآالنین در خون گرفته های مغزی نوزاد شود. در صورت بررسی میزان فنیل تواند منجر به آسیب یاخته می  کتونوری، میزان  پای نوزادان مبتال به فنیل   ۀشده 
 ز مقدار طبیعی آن در یک نوزاد سالم است.   آالنین در خون بیشتر افنیل 

 بررسی همه موارد:  

باعث آسیب    آالنین(نه خود فنیل)شود و این ترکیبات،  آالنین در بدن به ایجاد ترکیبات خطرناک منجر میکتونوری، تجمع فنیلالف( در افراد مبتال به فنیل 

 شوند. مغزی می 

 توانند خطرناک و مضر باشند. مفید و ضروری برای بدن است ولی ترکیبات حاصل از تغییر آن می ۀآالنین نوعی ماددقت داشته باشید که فنیل نکته: 

کتونوری با شیر مادر )که نوزاد مبتال به فنیل ۀآشکاری ندارد. در عین حال، تغذیشود، عالئم کتونوری یک بیماری نهفته است. وقتی نوزاد متولد میب( فنیل

 انجامد.  های مغزی او می آالنین است( به آسیب یاختهحاوی فنیل

 کتونوری های فنیل ها و فنوتیپ ژنوتیپ

 هاالل 
  ۀکنندعدم تولید آنزیم تجزیه =  fالل نهفته: 

 آالنین فنیل 
  ۀکنندنزیم تجزیه = تولید آ  Fالل بارز: 

 آالنین فنیل 

 )خالص بارز(  FF )ناخالص(  Ff خالص نهفته( ) ff ژنوتیپ

پ 
وتی

فن
 

  ۀکنندآنزیم تجزیه 
   آالنین فنیل 

 سالم سالم )ناقل بیماری(  بیمار  بودن  سالم یا بیمار 

 

 کتونوری همانند نوزادان سالم، هنگام تولد عالئمی از آسیب مغزی وجود ندارد.  در نوزادان مبتال به فنیل نکته: 
 بر این، الکتوز )قند شیر( نیز در شیر مادر وجود دارد.  آالنین( وجود دارد. عالوه در شیر مادر، ترکیبات پروتئینی )دارای فنیل نکته: 

 چیز درباره شیرهمه 
 توانند ثابت کنند که شیر مایعی خوشمزه است.  شناسان نمی زیست [ ۱دهم: گفتار  ۱ ترکیب ]فصلـ ۱
 ساکارید و قند شیر است.  الکتوز، نوعی دی [۲دهم: گفتار  ۱ترکیب ]فصل ـ ۲
شود. پس از تولد نوزاد، این هورمون در بدن مادر هایی است که از بخش پیشین هیپوفیز ترشح می پروالکتین، یکی از هورمون [  ۲یازدهم: گفتار    ۴ترکیب ]فصل  ـ  ۳

 دارد.  شود و غدد شیری مادر را به تولید شیر وامی ترشح می 
بر ایمان و شیردهی، ویروس را به فرزند خود منتقل کند. پس عالوه تواند در جریان بارداری، ز است، می   HIVمادری که آلوده به    [۳یازدهم: گفتار    ۵ترکیب ]فصل  ـ  ۴

 توانند وارد شیر مادر شوند.  ها نیز می پروتئین و قند، ویروس
شود. هیپوفیز ترشح می  ۀتوسین، هورمونی است که توسط هیپوتاالموس ساخته شده و توسط بخش پسین غدهورمون اکسی   [۳یازدهم: گفتار   ۷ترکیب ]فصل  ـ  ۵
های موجود در غدد شیری با کند تا خروج شیر انجام شود. البته تحریک گیرنده صاف غدد شیری را نیز منقبض می   ۀبر تأثیر در زایمان، ماهیچین هورمون، عالوه ا

 شود. د و ترشح شیر می ها و افزایش تولی شود. مکیدن نوزاد باعث افزایش هورمون افتد و از طریق بازخورد مثبت، تنظیم می مکیدن نوزاد، اتفاق می 
رساند و در آنجا ضمن ای که بر روی شکم مادر است می دار )مانند کانگورو(، نوزاد نارس خود را به درون کیسه در پستانداران کیسه   [۴یازدهم: گفتار    ۷ترکیب ]فصل  ـ  ۶

دار )مانند انسان(، نوزاد پس از تولد از غدد شیری مادر تغذیه  ان جفت کند تا مراحل رشدونمو را کامل کند. در پستاندار حفاظت، از غدد شیری درون آن تغذیه می
 طور مستقل به زندگی ادامه دهد.  کند تا زمانی که بتواند به می 

ین نوزادان شود. به همین تواند منجر به آسیب مغزی اآالنین(، می کتونوری با شیر مادر )حاوی فنیلنوزادان مبتال به فنیل   ۀتغذی  [۲دوازدهم: گفتار    ۳ترکیب ]فصل  ـ  ۷
 کنند.  آالنین تغذیه می های فاقد فنیل کتونوری را با شیر خشکخاطر، نوزادان مبتال به فنیل 

دهد، سبب شدن شیر رخ می ها، مانند آنچه در ترش دهند. بعضی از این باکتری ها تخمیر الکتیکی را انجام می انواعی از باکتری  [۳دوازدهم: گفتار  ۵ترکیب ]فصل ـ ۸
 های شیری نیز نقش دارد. اسید است. تخمیر الکتیکی در تولید فراورده شدن شیر، الکتیک شوند. علت ترش فساد غذا می 

های انسانی یا داروهای خاص در بدن آنهاست. فناوری، تولید پروتئین یکی از دالیل طراحی و تولید جانوران تراژنی در زیست   [۳دوازدهم: گفتار    ۷ترکیب ]فصل  ـ  ۹
 تر است. ها مناسب توانند شیر غنی از نوعی پروتئین انسانی تولید کنند که برای انسان نسبت به شیر طبیعی دام های تراژنی می مثاًل، دام 

دهند. بنابراین،  ای هستند که جانوران ماده آنها را انجام می های پرهزینه بارداری و شیر دادن به نوزادان در پستانداران فعالیت  [ ۲دوازدهم: گفتار   ۸ترکیب ]فصل ـ ۱۰
 بیشتری دارد.  ۀتولیدمثل برای آنها هزین 
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کنند.  کتونوری، با انجام آزمایش خون بررسی میفنیلج( نوزادان را در بدو تولد از نظر ابتالی احتمالی به بیماری  

  ۀخون از پاشن   ۀشود و نمونهمانطور که در شکل کتاب درسی مشخص است، این آزمایش در بدو تولد انجام می 

آالنین وجود ندارد،  فنیل  ۀکنندکتونوری، چون آنزیم تجزیهشود. در نوزادان مبتال به فنیلپای نوزاد گرفته می

آالنین در نوزادان مبتال به بیماری  یابد. بنابراین، مقدار فنیلشود و در بدن تجمع مینین تجزیه نمیآالفنیل

 کتونوری، بیشتر از مقدار طبیعی آن در نوزادان سالم است.  فنیل

ـ آنزیم ۳آمینواسید به ِرنای ناقل،  ۀدهندزیم اتصال ـ آن۲پیوند پپتیدی،   ۀدهندـ آنزیم تشکیل ۱های متفاوتی باشد: آنزیم  ۀمادتواند پیش آالنین می فنیل نکته: 
 آالنین را به ترکیبات خطرناک تبدیل کند. تواند فنیل ـ آنزیمی که می۴آالنین و فنیل  ۀکنندتجزیه 

شود و در رژیم غذایی او برای  آالنین است تغذیه میفنیل  نه دارای مقدار کم()هایی که فاقد  کتونوری، نوزاد با شیرخشک د( در صورت ابتالی نوزاد به فنیل

ده و آالنین باشه؟ چون تکامل مغز توی این دوران داره رخ می باید رژیم فاقد فنیل چرا توی نوزادی حتماً  شود.  آالنین استفاده می های بدون )یا کم( فنیلآینده، از رژیم

ترکیبی در    ۀبذارین یه نکت آالنین هم بخوره، اشکالی نداره.تر میشه و حاال دیگه یکم فنیل پذیریش کم تر شد و این تکامل به پایان رسید، آسیب پذیرتر هست اما بعداً که فرد بزرگآسیب 
 های تیروئیدی در تکامل مغز نوزادان بخونیم. ا نقش هورمون ارتباط ب

برای نمو دستگاه عصبی مرکزی الزم است؛ بنابراین، فقدان آن به اختالالت نمو دستگاه عصبی و   3Tدر دوران جنینی و کودکی،  [۲یازدهم: گفتار  ۴ترکیب ]فصل   
 انجامد. ماندگی ذهنی و جسمی جنین می عقب 

 

 ( (PKUکتونوری فنیل نگاه: نیم 
ها را مهار  توان عوارض آن ر عوامل محیطی، می هایی هستند که با تغییکتونوری و دیابت شیرین جزء بیماری های وراثتی، مانند بیماری فنیل بعضی از بیماری  •

 کرد. 

های ژنتیکی، های جدید درمان بیماری های ژنتیکی وجود دارد. یکی از روش در موارد معدودی، امکان درمان بیماری  [۳دوازدهم: گفتار  ۷ترکیب ]فصل  ��
ساله، دارای نوعی نقص ژنی، انجام شد. این    ۴ ۀبرای یک دختر بچ  ۱۹۹۰ز در سال آمیدرمانی موفقیت هاست. اولین ژن ای از روشدرمانی است که خود مجموعه ژن 

 توانست یک آنزیم مهم دستگاه ایمنی را بسازد.  یافته نمی ژن جهش 
 آالنین فنیل  ۀتجزی کاهش  آالنین فنیل  ۀکنندعدم تولید آنزیم تجزیه  آالنین فنیل  ۀکنندنقص در ژن مربوط به آنزیم تجزیه  کتونوری: علت بیماری فنیل  •

های مغزی توسط این آسیب یاخته  آالنین به ترکیبات خطرناک تبدیل فنیل  های دیگر آالنین توسط آنزیم شدن فنیل مصرف  آالنین در بدن تجمع فنیل 
 ماندگی ذهنی عقب  ترکیبات 

 تواند مصرف شود. های متفاوتی می آالنین توسط آنزیم فنیل  نکته:�� 

 آیند.  وجود میآالنین به شود و آسیب مغزی ناشی از تأثیر ترکیباتی است که از تغییر فنیل های مغزی نمی آالنین مستقیمًا باعث آسیب یاخته خود فنیل  نکته:�� 

 نه اینکه مقدار آن کاهش یافته باشد(. )شود و وجود ندارد آالنین تولید نمیفنیل  ۀندکنکتونوری، آنزیم تجزیه در افراد مبتال به فنیل  نکته:�� 
پای نوزاد گرفته  ۀخون از پاشن  ۀشود. برای این کار، نمونکتونوری با آزمایش خون در بدو تولد انجام می شخیص بیماری فنیل ت کتونوری: تشخیص بیماری فنیل  •

 شود.  می 
آالنین دارد، منجر به های دارای فنیل کتونوری ندارد. اما تغذیه از شیر مادر که پروتئینهنگام تولد، نوزاد عالئم آشکاری از فنیل کتونوری: بروز عالئم بیماری فنیل  •

 شود. های مغزی نوزاد می آسیب یاخته 
های فاقد آالنین و در رژیم غذایی آینده، استفاده از رژیم های فاقد فنیل در دوران نوزادی، با تغذیه از شیر خشککتونوری: جلوگیری از عوارض بیماری فنیل  •

 آالنین.آالنین یا دارای مقدار کم فنیل فنیل 

 
تواند  دارد ولی نمی  ABدارد و پدر سالم گروه خونی    Dهای قرمز خود، پروتئین  است و در غشای گویچه  Bدر یک خانواده، مادر سالم دارای گروه خونی    -142

متفاوت   ABOآالنین و دارای گروه خونی  فنیل  ۀکنندو آنزیم تجزیه   8  ۀ، عامل انعقادی شمارDرا بسازد. اگر پسر این خانواده فاقد پروتئین    Dپروتئین  
 است؟ ممکنبا هر دو والد باشد، در این صورت، تولد کدام فرزند در این خانواده 

 نمود( ناخالص دارد. صفات، ژنوتیپ )ژن ۀرا بسازد و برای هم  Dتواند پروتئین ( دختری که سالم است و می۱
 و کربوهیدرات گروه خونی است. Dآالنین را تجزیه کند ولی فاقد پروتئین یلتواند لخته را تشکیل دهد و فن( پسری که می۲
 را دارد. Dآالنین، دو نوع کربوهیدرات گروه خونی و پروتئین فنیل ۀکنندترین نوع هموفیلی است و آنزیم تجزیه( دختری که مبتال به شایع۳
 نمود( خالص دارد.صفات غیرجنسی، ژنوتیپ )ژن  ۀآالنین دارد و در هم فنیل ۀی کردن خون و تجزکه اختاللی در لخته A(  پسری با گروه خونی ۴

 ( مفهومیـ  ژنتیک ـ ـ سخت  ۳0۱۲)   ۱پاسخ: گزینه  

کتونوری نوعی بیماری نهفته است و  اند. فنیل کتونوری مورد بررسی قرار گرفته، هموفیلی و فنیلABO، گروه خونی  Rhدر این سؤال، چهار صفت گروه خونی  

کتونوری  دارد. همچنین مادر از نظر فنیل  HXدهیم. مادر از نظر هموفیلی سالم است و بنابراین، حداقل یک الل  زا( نشان می )بیماری   f)سالم( و    Fهای آن را با  لل ا

را نیز  D)گروه خونی مثبت(، الل  Dدلیل داشتن پروتئین را نیز دارد و به Bدارد و بنابراین، الل  Bدارد. مادر گروه خونی  Fنیز سالم است و حداقل یک الل 

های هر صفت رو مشخص کردیم تونه ژنوتیپ خالص و هم ناخالص رو داشته باشه و برای همین، ما فعاًل فقط یکی از اللاین صفات، مادر هم می  ۀحواستون باشه که توی همدارد.  

دارد. گروه    Fکتونوری، یک الل  است و برای فنیل  YHXپدر سالم است و بنابراین، برای هموفیلی دارای ژنوتیپ    شه.عاتی نصیبمون میسؤال چه اطال   ۀتا ببینیم در ادام

،  Rhرا بسازد، ژنوتیپش برای گروه خونی  Dتواند پروتئین باشد و چون نمی می ABصورت به ABOاست و ژنوتیپش برای صفت گروه خونی  ABخونی پدر 

ن که برای بعضی صفات، نتونستیم هر دو الل رو تشخیص بدیم. برای اینکه بتونیم ژنوتیپ رو  ی تا اینجا بخشی از ژنوتیپ پدر و مادر رو تشخیص دادیم اما دید است.   ddورت  صبه
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را دریافت کرده است. بنابراین،    dهر والد خود، یک الل    دارد و از  ddرا بسازد و ژنوتیپ    Dتواند پروتئین  پسر نمی   کامل کنیم، نگاهی میندازیم به ژنوتیپ پسر خانواده.

را بسازد و مبتال به هموفیلی است.    ۸  ۀتواند عامل انعقادی شمار باشد. پسر نمی می  Ddصورت  به  Rhاست و ژنوتیپ مادر برای گروه خونی    dمادر دارای الل  

وجود دارد و ژنوتیپ مادر برای    hXکنند. بنابراین، در مادر الل  از مادر خود دریافت می   است و پسران، الل بیماری را فقط  Xهموفیلی نوعی بیماری وابسته به  

دارد. پسر    ffکتونوری است و ژنوتیپ  آالنین نیز نیست و مبتال به بیماری فنیلفنیل  ۀکنندباشد. پسر قادر به ساخت آنزیم تجزیهمی  hXHXصورت  هموفیلی به

تا اینجا تکلیف سه تا  باشد.  می  Ffصورت  کتونوری به ها برای فنیلرا دارند و ژنوتیپ آن  fافت کرده است و بنابراین، هر دو والد الل  را دری  fاز هر والد خود یک الل  

دونیم  هست. از طرفی اینو می  BOیا    BBداره و مادر هم ژنوتیپش    ABدونیم که پدر ژنوتیپ  . اول از همه اینو می ABOمونه گروه خونی  صفت رو مشخص کردیم و فقط می 
سر بتونه چیزی متفاوت باشه. برای این کار، که گروه خونی پسر با گروه خونی هر دو والد متفاوت هست. با توجه به این قضیه، بریم ببینیم ژنوتیپ مادر چی باید باشه تا گروه خونی پ

خواهند بود و گروه   ABیا   BBباشد، فرزندان دارای ژنوتیپ  BBاگه مادر دارای ژنوتیپ   شه.های خونی در فرزندان مشاهده می ه گروه کنیم که در هر حالت، چبررسی می

باشند. فرزند دارای    BOو    AB  ،AO  ،BBهای  توانند دارای ژنوتیپ باشد، فرزندان می  BOفرزندان مشابه والدین خواهد بود. اگر ژنوتیپ مادر    ۀخونی هم

خُب، باألخره تکلیف  باشد.  می  BOصورت  به  ABOدارد که با هر دو والد متفاوت است و بنابراین، ژنوتیپ مادر برای گروه خونی    A، گروه خونی  AOژنوتیپ  

 ها. تونیم بریم سراغ بررسی گزینهژنوتیپ والدین رو مشخص کردیم و حاال می
 

 ژنوتیپ والدین 

 پدر مادر

BO Ff Dd hXHX Y AB Ff ddHX 

 

 روش تعیین ژنوتیپ والدین نگاه: نیم 
 

توانیم انجام  سادگی مییک آمیزش هستند، اولین قدم تعیین ژنوتیپ والدین است. تعیین ژنوتیپ والدین را طی چند گام به   ۀبینی نتیجپیش   ۀدر سؤاالتی که دربار 
 دهیم: 

  Dت، اثر الل و ایجاد گروه خونی مثب D، تولید پروتئین Rhدانیم که هر فنوتیپ، اثر یک الل است؛ مثاًل در گروه خونی می ـ تعیین الل اصلی مؤثر در ایجاد فنوتیپ: ۱
است.  Bو  A، اثر الل  ABتوانند در ایجاد فنوتیپ مؤثر باشند؛ مثاًل گروه خونی توانی یا بارزیت ناقص، بیشتر از یک الل میهم  ۀاست. البته در صورت وجود رابط

و الل مؤثر در گروه خونی مثبت   B، الل Bنویسیم. مثاًل در این سؤال، الل مؤثر در ایجاد گروه خونی بنابراین، در گام اول، الل اصلی و مؤثر در ایجاد هر فنوتیپ را می 
تواند بسازد و را نمی  Dرا تکمیل کنیم. پدر پروتئین  است و باید الل دوم هر صفت  D-B-صورت  است. پس ژنوتیپ مادر تا این لحظه به  D(، الل D)ساخت پروتئين 

 را دارد.  dگروه خونی منفی دارد و بنابراین، قطعًا الل 
 

ها را تکمیل کنیم. اگر فنوتیپ توانیم بعضی از ژنوتیپ بعد از گام اول، بالفاصله می  مردان:  Xهای مربوط به فنوتیپ نهفته و صفات وابسته به ـ تکمیل ژنوتیپ ۲
دارد. همچنین مردان با توجه به اینکه فقط یک   ddط به الل نهفته باشد، الل دوم نیز قطعًا الل نهفته است. مثاًل پدر که گروه خونی منفی دارد، ژنوتیپ  مربو

سالم است و ژنوتیپش برای شود. مثاًل پدر از نظر هموفیلی شدن یک الل تکمیل می ها با مشخص آن   Xدارند، ژنوتیپ مربوط به صفات وابسته به  Xکروموزوم 
 است.   YHXصورت هموفیلی به 

 

ها را نیز تکمیل کنیم. مثاًل پسر خانواده گروه توانیم سایر ژنوتیپ در گام آخر، با توجه به فنوتیپ فرزندان، می ها با توجه به فنوتیپ فرزندان: ـ تکمیل سایر ژنوتیپ ۳
واسه است.  Ddصورت به Rhرا دارد و ژنوتیپش برای گروه خونی  dد دریافت کرده است. بنابراین، مادر نیز الل را از هر دو والد خو dخونی منفی دارد و قطعًا الل 

 تونه سرعتتون رو ببره باال.  زنان می Xصفات مستقل از جنس و صفات وابسته به  ۀاین مرحله، چند تا نکته دربار

زنان، اگر والد دارای فنوتیپ مربوط به الل بارز و فرزند دارای فنوتیپ مربوط به الل نهفته باشد، ژنوتیپ  Xدر صفات مستقل از جنس و صفات وابسته به  نکته:�� 
 صورت ناخالص است.  والد به 

ند، هر دو والد دارای ژنوتیپ ناخالص آن صفت هستند. در در صفات مستقل از جنس نهفته، اگر پدر و مادر هر دو سالم باشند و فرزند بیمار داشته باش نکته:�� 
 صورت ناخالص است. صفات مستقل از جنس، اگر مادر سالم، دارای فرزند بیمار باشد، ژنوتیپ مادر به 

 

 نامه تست 
متولد   Aهشت با گروه خونی  ۀعامل انعقادی شمار  و پسری فاقد Bفنیل آالنین با گروه خونی  ۀکننداند، دختری فاقد آنزیم تجزیه ای والدین هردو سالم در خانواده 

  ۹۹داخل     خونی والدین، تولد کدام، فرزند در این خانواده امکان پذیر است؟ گردید. با فرض یکسان بودن گروه
 آالنین کنندۀ فنیل و دارای آنزیم تجزیه  8و فاقد عامل انعقادی شمارۀ  O( پسری با گروه خونی 1
 آالنین  کنندۀ فنیل فاقد آنزیم تجزیه  ۸و دارای عامل انعقادی شمارۀ  AB( پسری با گروه خونی 2
 ۸آالنین و دارای عامل انعقادی شمارۀ فنیل  ۀکنندو فاقد آنزیم تجزیه   O( دختری با گروه خونی3
 آالنین کنندۀ فنیل و دارای آنزیم تجزیه ۸و فاقد عامل انعقادی شمارۀ  ABا گروه خونی ( دختری ب4

 ( مفهومی ـ ژنتیک ـ سخت ـ  ۳0۲۱)                  ۲گزینه پاسخ:  
( هستند و مادر نیز  Ffای ژنوتیپ ناخالص )کتونوری دار کتونوری دارند. بنابراین، هر دو برای فنیل والدین هر دو سالم هستند ولی فرزند بیمار از نظر هموفیلی و فنیل 

را از یک والد خود دریافت کرده است و پسر   Bباشد. دختر الل می  YHXصورت ( است و ژنوتیپ پدر برای هموفیلی به hXHXبرای هموفیلی دارای ژنوتیپ ناخالص ) 
وجود دارد. با توجه به اینکه گروه خونی والدین یکسان است،   Bو در یکی الل   Aرا از یک والد دریافت کرده است. بنابراین، حتمًا در یکی از والدین الل  Aنیز الل 

کتونوری، چون هر دو فت فنیل باشند. در ص  ABداشته باشند، زمانی هست که هر دو والد دارای گروه خونی  Bو  Aتنها حالتی که ممکن است فرزندان گروه خونی 
مشاهده است و بنابراین، نیازی به بررسی این صفت نیست. در صفت هموفیلی،  والد دارای ژنوتیپ ناخالص هستند، هم فنوتیپ سالم و هم بیمار در فرزندان قابل 
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، ABO(. در صفت گروه خونی ۴  ۀوفیلی وجود ندارد )نادرستی گزیندهد، امکان تولد دختر مبتال به همچون پدر سالم است و الل بارز را به دختران خود انتقال می 
تواند متولد شود نمی  Oپذیر است و فرزند دارای گروه خونی در فرزندان امکان  ABو  AA ،BBهای هستند، فقط ژنوتیپ  ABچون هر دو والد دارای گروه خونی 

 . ( پاسخ سؤال است ۲) ۀترتیب، گزین(. بدین ۳و  ۱ ۀ)نادرستی گزین 

 ها:بررسی همه گزینه  

  Ddرا از مادر خود دریافت کرده باشد و بنابراین، دارای ژنوتیپ    Dرا بسازد، باید الل    Dگیرد و برای اینکه بتواند پروتئین  را از پدر خود می   d( دختر الل  ۳و    ۱

( و اگر از مادر خود  ۳  ۀ از نظر هموفیلی سالم است )نادرستی گزینگیرد و بنابراین، قطعاًرا می  HXاست. دختر از پدر خود الل    Rhبرای گروه خونی   )ناخالص(

داشته باشد و اگر از یک والد    Ffیا    FFتواند ژنوتیپ  کتونوری، می را دریافت کند، ژنوتیپ ناخالص هموفیلی را خواهد داشت. دختر سالم از نظر فنیل  hXالل  

و   AB  ،AOهای  نیز ژنوتیپ  ABOکتونوری را نیز داشته باشد. از نظر گروه خونی  ژنوتیپ ناخالص فنیلتواند  را دریافت کند، می  fو از والد دیگر الل    Fالل  

BOهای ناخالصی هستند که ممکن است در فرزندان دیده شوند. ، ژنوتیپ 

گروه خونی    OOکدام از فرزندان ممکن نیست ژنوتیپ  کنند و بنابراین، هیچرا دریافت می  ABOمربوط به گروه خونی    Bیا    Aفرزندان از پدر خود الل    ۀ( هم۲

ABO  فرزندان حداقل یک کربوهیدرات گروه خونی را دارند.   ۀرا داشته باشد؛ بنابراین، هم 

را دریافت کند. بنابراین، ژنوتیپ پسر دارای گروه خونی    Oو از مادر خود، الل    Aداشته باشد، الزم است که از پدر خود الل    A( برای اینکه پسر گروه خونی  ۴

A  صورت  بهAO    است و از نظر گروه خونیABO  .ژنوتیپ ناخالص خواهد داشت ، 

 تعیین نتیجه آمیزش نگاه: نیم 
بینی  تر پیشتوان نتایج آمیزش را سریع مربع پانت هست که در کتاب درسی ذکر شده است. اما با چند تا نکته، می آمیزش، استفاده از   ۀهای تعیین نتیجیکی از راه 

 کنیم. ها را بررسی می ها وجود دارد که در ادامه آن ، تعدادی الگوی کلی برای آمیزش Xهای مربوط به صفات مستقل از جنس و وابسته به کرد. در آمیزش 
 : نسصفات مستقل از ج 

در تمامی این (: Aa×aaیا   Aa×AA( یا یکی از والدین خالص و دیگری ناخالص باشد )aa×aaیا  AA ×AAـ هر دو والد، خالص و دارای فنوتیپ یکسان باشند )۱
 ها کاماًل مشابه والدین است. ها، ژنوتیپ زاده آمیزش 

 هستند.   Aaناخالص و دارای ژنوتیپ  ها زاده  ۀهم(: AA×aaـ دو والد خالص و دارای فنوتیپ متفاوت باشند )۲
 پذیر است.  ها امکان ( در زاده aaو  AA ،Aaها )انواع ژنوتیپ  ۀهم(: Aa ×Aaـ هر دو والد، ناخالص باشند ) ۳

 : نهفته Xوابسته به  هایبیماری 
فرزندان، فنوتیپ و ژنوتیپ مشابه والدین خواهند  ۀهم(: hXhX ×YhXیا  HXHX ×YHXـ مادر دارای ژنوتیپ خالص باشد و پدر و مادر فنوتیپ یکسان داشته باشند ) ۱

 داشت.  
 ۀ دختران، سالم هستند و ژنوتیپ ناخالص دارند و هم ۀهم (:hXhX×YHXیا   HXHX ×YhXـ مادر دارای ژنوتیپ خالص باشد و فنوتیپ پدر و مادر یکسان نباشد )۲

 پسران، فنوتیپ مشابه مادر )متفاوت با پدر( دارند. 
توانند بیمار دختران سالم هستند و ژنوتیپ خالص بارز یا ناخالص دارند. پسران هم می  ۀهم (: hXHX×YHXـ مادر دارای ژنوتیپ ناخالص باشد و پدر سالم باشد )۳

 باشند و هم سالم. 
شود. دختران یا ژنوتیپ هم در پسران و هم در دختران، هر دو فنوتیپ سالم و بیمار مشاهده می  (: hXHX ×YhX)ـ مادر دارای ژنوتیپ ناخالص و پدر بیمار باشد ۴

 خالص نهفته دارند و یا ژنوتیپ ناخالص. 
 

 نامه تست 
  Bرا بسازد و پدر گروه خونی  ۸ ۀتواند عامل انعقادی شمار های قرمز خود، میدر غشای گویچه  Dبر داشتن پروتئین دارد و عالوه  ABدر یک خانواده، مادر گروه خونی 

گروه   Aباشد و بتواند فقط کربوهیدرات  Dو پروتئین   ۸ ۀاست. اگر دختر این خانواده، فاقد عامل انعقادی شمار  ۸ ۀدارد و فاقد عامل انعقادی شمار  Dو پروتئين 
  ۹۸داخل     است؟  غیرممکنرت، تولد کدام فرزند خونی را بسازد، در این صو

 شدن خون سالم از نظر فرایند لخته   D( پسری دارای یک نوع کربوهیدرات گروه خونی و دارای پروتئين ۱
 Dشدن خون و دارای یک نوع کربوهیدرات گروه خونی و فاقد پروتئین  ( پسری با اختالل در فرایند لخته ۲
 شدن خون و سالم از نظر فرایند لخته   Dهای گروه خونی و دارای پروتئين ع کربوهیدرات ( دختری دارای هر دو نو۳
 Dهای گروه خونی و دارای پروتئین شدن خون و فاقد هر دو نوع کربوهیدرات ( دختری با اختالل در فرایند لخته  ۴

 ( مفهومی ـ ژنتیک ـ سخت ـ  3012)               ۴گزینه پاسخ:  
است. مادر   Ddصورت به  Rhپدر و مادر هر دو دارای گروه خونی مثبت هستند ولی فرزند دارای گروه خونی منفی دارند و بنابراین، ژنوتیپ والدین برای گروه خونی 

فرزند دختر منتقل نشده است و ژنوتیپ از پدر به   Bاست، قطعًا الل  Aاست و چون فرزند دارای گروه خونی  Bگروه خونی را دارد و پدر دارای یک الل   ABژنوتیپ 
است و   hXHXصورت است. مادر از نظر هموفیلی سالم است ولی دختر بیمار دارد و بنابراین، ژنوتیپ مادر برای هموفیلی به  BOصورت به  ABOپدر برای گروه خونی 

مشاهده است و  هستند، هم گروه خونی منفی و هم مثبت در فرزندان قابل  Rhبرای گروه خونی   Ddباشد. چون هر دو والد دارای ژنوتیپ می  YhXژنوتیپ پدر نیز 
توانند از نظر نیازی به بررسی این صفت نیست. همچنین چون پدر از نظر هموفیلی بیمار است و مادر نیز ژنوتیپ ناخالص دارد، هم دختران و هم پسران می 

است  AB، چون یکی از والدین دارای گروه خونی ABOصفت نیز در فرزندان نیست. در صفت گروه خونی هموفیلی سالم یا بیمار باشند و نیازی به بررسی کردن این 
( پاسخ  ۴) ۀفرزندان، حداقل یک کربوهیدرات گروه خونی را دارند. بنابراین، گزین  ۀ( غیرممکن است و همO)گروه خونی OOرا ندارد، تولد فرزندی با ژنوتیپ  Oو الل 

 سؤال است. 
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 چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -143
گل میمونی   ۀترتیب برای .................. و کاللنمود( .................. به ( گل میمونی .................. باشد، ژنوتیپ )ژنۀ داننمود( آندوسپرمِ )درون»اگر ژنوتیپ )ژن

 پذیر است.« امکان

 زایشی ۀـ یاخت RWو  RRـ  RRR -ب  گرده   ۀـ کیس RRو  RWـ  RRW -الف

 ای دو هسته ۀـ یاخت  RWو  WWـ   WWW -د  دانه ۀـ پوست  WWو  RWـ  RWW -ج

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ( مفهومی ـ  ژنتیک ـ چندموردی ـ ترکیبیـ ـ سخت  ۳0۱۲)  ۲پاسخ: گزینه  

 موارد )الف( و )د(، صحیح هستند.  

 های گیاهیتعیین ژنوتیپ انواع یاخته نگاه: نیم 
طور گیاهی را تعیین کنیم. به   ۀآمیزش، ابتدا الزم است که ژنوتیپ یاخت  ۀبینی نتیج مربوط به ژنتیک گیاهی همانند سایر سؤاالت مربوط به پیش  سؤاالتبرای حل 
ـ تعیین ژنوتیپ ۲ها و ـ تعیین ژنوتیپ یاخته بر اساس ژنوتیپ گیاه یا گامت ۱های گیاهی حائز اهمیت هستند: ش برای تعیین ژنوتیپ انواع یاخته کلی دو رو

 ها بر اساس ژنوتیپ آندوسپرم یاخته 
 هاگامت   یاها با توجه به ژنوتیپ گیاه تعیین ژنوتیپ یاخته 

 ژنوتیپ روش تولید  نوع یاخته 

حاصل از میوز = الل   ۀیک الل گیاه نر = الل یاخت  گرده   ۀزایشی در لول ۀتقسیم یاخت ( nهاپلوئید ) اسپرم )گامت نر( 
 رویشی  ۀزایشی = الل یاخت  ۀیاخت

تخم زا   ۀیاخت
 )گامت ماده( 

مانده پس از میوز در  باقی  ۀتقسیم یاخت ( nهاپلوئید )
 بافت خورش

حاصل از میوز = الل   ۀیک الل گیاه ماده = الل یاخت
 رویانی ۀهای کیسسایر یاخته 

دو   ۀیاخت
 ای هسته 

مانده پس از میوز در  باقی  ۀتقسیم یاخت دارای دو الل 
 بافت خورش بدون تقسیم سیتوپالسم 

 ۀدارای دو الل که یکسان و هر دو مشابه الل یاخت 
 زاتخم   ۀ×ژنوتیپ یاخت۲زا هستند = تخم 

 زا تخم  ۀژنوتیپ اسپرم + ژنوتیپ  یاخت زا تخم   ۀلقاح اسپرم و یاخت ( 2nدیپلوئید ) رویان

دو   ۀیاخت
 ای هسته 

ای = دو هسته  ۀژنوتیپ اسپرم + ژنوتیپ یاخت ایدو هسته  ۀلقاح اسپرم و یاخت ( 3nتریپلوئيد )
 زا تخم  ۀ×ژنوتیپ یاخت ۲ژنوتیپ اسپرم + 

 ژنوتیپ گیاه ماده  تخمک  ۀتغییر پوست ( 2nدیپلوئید ) دانه  ۀپوست

 آندوسپرم ها با توجه به ژنوتیپ تعیین ژنوتیپ یاخته 
ای، دو الل مشابه دارد و در آندوسپرم نیز حداقل دو الل مشابه هستند که این دو الل، دو هسته  ۀای و اسپرم است. یاخت دو هسته  ۀآندوسپرم حاصل لقاح یاخت 

های مختلف گیاهی را تعیین کرد. برای مثال فرض کنید که ژنوتیپ آندوسپرم در توان ژنوتیپ یاخته زا نیز هستند. با استفاده از این نکته، می تخم  ۀهمان الل یاخت 
 باشد.  RWWگیاه گل میمونی 

  WW → WWR →RWW    ای است. دو هسته  ۀدو الل مشابه در ژنوتیپ آندوسپرم، همان ژنوتیپ یاخت  ای: دو هسته  ۀـ یاخت۱
  W →W W → WWR →RWW             زا است.تخم   ۀای، همان الل یاختدو هسته   ۀهای یاختیکی از الل  زا: تخم  ۀـ یاخت۲
  R → WWR →RWW       ای وجود دارد، الل اسپرم است. دو هسته ۀهای یاختجز الل آندوسپرم، الل سومی که به در ژنوتیپ  ـ گامت نر: ۳
  RW → WRW →RWW    مانده ژنوتیپ رویان است.  اگر یکی از دو الل مشابه در ژنوتیپ آندوسپرم را حذف کنیم، دو الل باقی ـ رویان: ۴

زا، اسپرم و رویان نیز کاماًل یکسان است. مثاًل اگر ژنوتیپ  تخم   ۀای، یاختدو هسته  ۀدقت داشته باشید که اگر هر سه الل آندوسپرم یکسان باشند، الل یاخت
 است.  Rزا و اسپرم تخم   ۀو ژنوتیپ یاخت RRصورت ای و رویان به دو هسته  ۀباشد، ژنوتیپ یاخت RRRصورت ندوسپرم به آ 

جای (، به n4سایر گیاهان نیز به همین صورت است. برای مثال در یک گیاه تتراپلوئید ) ۀشده در ارتباط با یک گیاه دیپلوئید بود ولی الگوی کلی کار دربار موارد گفته 
 کنیم. ای، دو الل را حذف می دو هسته  ۀحذف کردن یک الل از ژنوتیپ آندوسپرم برای تعیین ژنوتیپ یاخت 

 نامه تست 
گل میمونی،   ۀگرده و کالل  ۀترتیب برای کیسنمود )ژنوتیپ( به است، کدام ژن WWR)آندوسپرِم( گل میمونی   ۀداننمود )ژنوتیپ( درون که ژن با در نظر گرفتن این 

  با تغییر ۱۴۰۰داخل      ؟ نیست مورد انتظار  
۱ )RW  وRR ۲ )RR  وRW ۳ )RW  وWW ۴ )RW  وRW 

 مفهومی(  ـ ژنتیکـ  متوسطـ  3012)                ۱گزینه پاسخ:  
وجود دارد و ژنوتیپ گیاه  Wاست. پس در گیاه ماده قطعًا الل  WWو  Rای دو هسته   ۀاست و در نتیجه، ژنوتیپ اسپرم و یاخت WWRصورت ژنوتیپ آندوسپرم به 

 ۀگرده مورد سؤال قرار گرفته بود ولی دان ۀتوی سؤال اصلی کنکور یه اشکالی هم وجود داشته و اونم اینکه ژنوتیپ دانباشد.  RRتواند است و نمی  WWیا  RWصورت ماده به 
   گرده تغییر دادیم تا اشکال علمی سؤال برطرف بشه. ۀگرده رو به کیس ۀهای هاپلوئید هست و ژنوتیپش فقط یک الل باید داشته باشه و برای همین، ما دانگرده دارای یاخته

 بررسی همه موارد:  

وجود دارد و   Wاست. پس در گیاه نر حتماً الل  Wصورت و ژنوتیپ اسپرم به  RRای دو هسته  ۀاست و بنابراین، ژنوتیپ یاخت RRWالف( ژنوتیپ آندوسپرم 

 باشد.    RRیا   RWتواند  آن می   ۀاست و ژنوتیپ کالل  Rباشد. گیاه ماده نیز دارای الل    WWیا   RWتواند  ژنوتیپ گیاه نر می 

 Rصورت  زایشی هاپلوئید است و ژنوتیپ آن به  ۀاست اما دقت داشته باشید که یاخت  Rزایشی دارای الل    ۀنوتیپ یاختب( با توجه به ژنوتیپ آندوسپرم، ژ

 باشد.    RRیا   RWتواند  وجود دارد و ژنوتیپ گیاه ماده می  Rاست و بنابراین، در گیاه ماده قطعاً الل    RRای  دو هسته   ۀباشد. ژنوتیپ یاختمی
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وجود دارد و ژنوتیپ    Wاست. بنابراین، در ژنوتیپ گیاه ماده قطعاً الل    Rو ژنوتیپ اسپرم    WWای  دو هسته  ۀآندوسپرم، ژنوتیپ یاختج( با توجه به ژنوتیپ  

  ۀ کالل دانه و ژنوتیپ ۀدانه مشابه ژنوتیپ گیاه ماده است و بنابراین، ژنوتیپ پوست ۀباشد. دقت داشته باشید که ژنوتیپ پوست WWیا  RWتواند گیاه ماده می 

 گیاه ماده باید یکسان باشد.  

وجود دارد و ژنوتیپ کالله    Wاست. پس در گیاه ماده قطعاً الل    Wو    WWصورت  ای و اسپرم بهدو هسته  ۀد( با توجه به ژنوتیپ آندوسپرم، ژنوتیپ یاخت

 باشد.    WWیا   RWتواند  می

 

 مراحل حل سؤاالت مربوط به صفت رنگ گل میمونی  نگاه:نیم 
با توجه به فنوتیپ، مشخص کنید که کدام گیاه دارای ژنوتیپ خالص است. اگر یکی از گیاهان دارای رنگ قرمز یا سفید   کردن گیاه دارای ژنوتیپ خالص: مشخص ـ ۱

   باشد، ژنوتیپ خالص دارد. اگر هر دو گیاه دارای ژنوتیپ خالص بودند، گیاه ماده را در نظر بگیرید. 
اگر گیاه نر دارای ژنوتیپ خالص باشد، الل مربوط به گیاه نر یا باید با دو الل دیگر  کن برای آندوسپرم با توجه به ژنوتیپ گیاه خالص: های ممـ تعیین ژنوتیپ ۲

باشد.  WWWیا  RWRتواند باشد ولی نمی  RWWیا  RRRتواند باشد، ژنوتیپ آندوسپرم می  RRآندوسپرم یکسان یا با هر دو متفاوت باشد. مثاًل اگر ژنوتیپ گیاه نر 
باشد، ژنوتیپ   WWگیاه ماده اگر گیاه ماده دارای ژنوتیپ خالص باشد، الل مربوط به گیاه ماده باید حداقل با یک الل دیگر آندوسپرم مشابه باشد. مثاًل اگر ژنوتیپ  

 باشد.   RRRیا  RRWتواند باشد ولی نمی  WWWیا  RWWتواند آندوسپرم می 
باشد، ژنوتیپ  RWWشود. مثاًل اگر ژنوتیپ آندوسپرم های مشابه در ژنوتیپ آندوسپرم، ژنوتیپ رویان مشخص می با حذف یکی از الل ـ تعیین ژنوتیپ رویان: ۳

 است.   RWرویان 
 ترتیب، قرمز و سفید هستند. ، بهWWو  RR، صورتی است و گیاه RWگیاه ـ تعیین فنوتیپ رویان:  ۴

تیپ رویان قرمز یا سفید باشد، ژنوتیپ آندوسپرم و رویان خالص است. مثاًل اگر فنوتیپ رویان قرمز باشد، ژنوتیپ با توجه به صفت رنگ گل میمونی، اگر فنو
 است.   WWو  WWWترتیب است. اگر فنوتیپ رویان سفید باشد، ژنوتیپ آندوسپرم و رویان به  RRو  RRRترتیب آندوسپرم و رویان به 

وجود دارد و بنابراین،  RRWو  RWWاست ولی برای آندوسپرم، دو نوع ژنوتیپ  RWصورتی باشد، ژنوتیپ رویان قطعًا  اگر فنوتیپ رویان برای رنگ گل میمونی،
 پذیر است. های مختلفی امکان حالت 

 RRWصورت داشته باشند و بنابراین، ژنوتیپ آندوسپرم به  Rای باید الل دو هسته  ۀزا و یاخت تخم  ۀیاخت است(:  Wـ اگر گیاه نر، سفید باشد )گامت نر دارای الل ۱
 است. 

  RWWصورت داشته باشند و بنابراین، ژنوتیپ آندوسپرم به  Wای باید الل دو هسته ۀزا و یاخت تخم   ۀیاخت است(:  Rاگر گیاه نر، قرمز باشد )گامت نر دارای الل  _ 2
 است.

 RWWصورت است و ژنوتیپ آندوسپرم به  Rدر این حالت، گامت نر دارای الل  دارند(:  Wزا الل تخم  ۀی و یاختادو هسته  ۀـ اگر گیاه ماده، سفید باشد )یاخت3
 است. 

 است. RRWصورت است و ژنوتیپ آندوسپرم به  Wدر این حالت، گامت نر دارای الل  دارند(:  Rزا الل تخم  ۀای و یاختدو هسته  ۀـ اگر گیاه ماده، قرمز باشد )یاخت4
ای، دو هسته  ۀهای گامت نر و یاختدر این صورت، دو حالت مختلف برای آندوسپرم وجود دارد و با توجه به الل  هم گیاه نر و هم گیاه ماده، صورتی باشند: _ 5

 باشد.  RRWیا  RWWتواند آندوسپرم می 
 

 نامه تست 
نمود )ژنوتیپ( برای  نمود )فنوتیپ( برای رویان و کدام ژن (، کدام رخ RWتی )گل میمونی صور   ۀ( بر روی ُکاللWWگل میمونی سفید )  ۀگرد  ۀبا قرار گرفتن دان 

  ۹۸داخل     دانه )آندوسپرم( مورد انتظار است؟درون 

 

 WWW( سفید ـ WWR  ۴( سفید ـ RRR  ۳( صورتی ـ WWR  ۲( صورتی ـ ۱
 مفهومی(  ـ ژنتیکـ  متوسطـ  3012)               ۴گزینه پاسخ:  

دیدین با استفاده از نکاتی که گفتیم  (. ۳و  ۲، ۱ ۀاست )نادرستی گزین WWWیا  RRWصورت است و بنابراین، ژنوتیپ آندوسپرم به  WWگیاه نر دارای ژنوتیپ خالص 
 حل سؤاالت رنگ گل میمونی چقدر آسونه؟ 

 

 شد عامل بیماری آنفلوانزا است؟های گریفیت، تصور میجانداری درست است که در زمان آزمایش ۀکدام عبارت، دربار  -144
 ( را تغییر دهد.mRNAتواند پایداری )طول عمر( رِنای پیک )های مزلسون و استال، نمی( همانند جاندار مورد استفاده در آزمایش۱
 انداز کمک کند.  کننده به راهها به اتصال آنزیم رونویسیبا کمک انواعی از پروتئین تواندچارگاف، می ۀجانداران مورد مطالع  ۀ ( همانند هم۲
 شده را تغییر دهد.  (ی ساختهRNAتواند پس از انجام رونویسی، رِنا )توانی، نمیهم ۀ )دگره(های با رابط جانداران دارای الل ۀ( برخالف هم ۳
 ( متصل کند. RNAای از رِناتن )ریبوزوم(ها را به یک رِنا )تواند مجموعههای گریفیت، میر آزمایشپهلو دعالئم سینه ۀ( برخالف جاندار بروزدهند۴

 ( مفهومی ـ مقایسه ـ ترکیبی ـ ـ سخت  ۲0۱۲)  ۲پاسخ: گزینه  

 شد عامل بیماری آنفلوانزا است = باکتری استرپتوکوکوس نومونیا های گریفیت، تصور میجانداری که در زمان آزمایش  

 های مزلسون و استال = باکتری اشرشیا ُکالی ار مورد استفاده در آزمایش جاند 

 چارگاف = انواعی از جانداران مختلف )یوکاریوت + پروکاریوت(  ۀجانداران مورد مطالع  

 کروموزومی دارند.   ۀهایی که بیش از یک مجموعتوانی = یوکاریوت هم  ۀهای با رابطجانداران دارای الل  

 های گریفیت = موش )یوکاریوت( پهلو در آزمایش عالئم سینه  ۀجاندار بروزدهند 

کننده  شوند. فعال ( متصل میDNAهای خاصی از دِنا )کننده وجود دارند که به توالیها، انواعی از پروتئین به نام فعالدر تنظیم مثبت رونویسی پروکاریوت 

تواند  ها رِنابسپاراز نمیانداز متصل شود و رونویسی را شروع کند. در یوکاریوت کند تا به راهمراز( کمک میپلیRNAپس از اتصال به جایگاه خود، به رِنابسپاراز )
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  ها با اتصال به نواحی خاصی هایی به نام عوامل رونویسی هستند. گروهی از این پروتئینانداز را شناسایی کند و برای پیوستن به آن نیازمند پروتئینتنهایی راه به

 کنند.  انداز هدایت میانداز، رِنابسپاراز را به محل راه از راه 

کننده در  ها )فعالانداز با کمک گروهی از پروتئین ها، اتصال ِرنابسپاراز به راه ها و در تنظیم رونویسی در یوکاریوتدر تنظیم مثبت رونویسی در پروکاریوت نکته: 
 شود. ها( انجام می ها و عوامل رونویسی در یوکاریوت پروکاریوت 

 

 های دانشمندان در ارتباط با ماده وراثتی آزمایش 

 نتیجه  روش انجام پژوهش  هدف  دانشمند  ۀ ر دو

ت ماد
ماهی

 ۀ
وراثتی 

 

 گریفیت 
ساخت واکسن 
برای بیماری  

 آنفلوانزا 

های استرپتوکوکوس نومونیا به تزریق انواعی از باکتری 
 موش

تواند به  وراثتی می  ۀماد
 دیگری منتقل شود.  ۀیاخت

 ایوری 
شناسایی عامل  
مؤثر در انتقال 
 صفات وراثتی 

دار های کپسولباکتری  ۀتغییریافت  ۀکردن عصار اضافه 
 های بدون کپسول زنده شده به محیط کشت باکتری کشته 

وراثتی   ۀها مادـ پروتئین ۱
 نیستند. 

 وراثتی است.  ۀـ ِدنا ماد۳و  ۲

ساختار ِدنا 
 

 چارگاف
گیری مقدار  اندازه 

بازهای آلی در  
 های ِدنامولکول 

 بازهای آلی در ِدناهای جانداران مختلف گیری مقدار اندازه 
A=T 
C=G 

ویلکینز  
و 

 فرانکلین 

تصویر از   ۀتهی 
 مولکول ِدنا 

 تصویر  ۀاستفاده از پرتو ایکس برای تهی
 ـ ِدنا حالت مارپیچی دارد، ۱
 ـ ِدنا بیش از یک رشته دارد، ۲
 ـ تشخیص ابعاد مولکول ِدنا ۳

واتسون  
 و کریک

مدل مولکولی   ۀارائ
 ِدنا 

های حاصل  ـ داده ۲های چارگاف، ـ نتایج آزمایش ۱استفاده از 
 های خودـ یافته ۳شده با پرتو ایکس و از تصاویر تهیه 

 مدل مولکول نردبان مارپیچ 

ش 
رو

ی 
همانندساز

مزلسون   
 و استال

شناسایی روش 
 همانندسازی 

های  ایزوتوپ های دارای  های در محیط کشت باکتری
مختلف نیتروژن و سپس سنجش چگالی ِدناها در 

 های مختلف زمان 

صورت همانندسازی ِدنا به 
 شود.حفاظتی انجام می نیمه 

ـ  باز شدن ِدنا  ۀنحو سایر   ــــ
طور تدریجی باز  ِدنا به 

 شود.می 

 ها:بررسی سایر گزینه 

 ها، در مواردی ممکن است یاخته با تغییر در پایداری )طول عمر( رِنا یا پروتئین، فعالیت آن را تنظیم کند.  ( در پروکاریوت۱

 ها، امکان تغییر در پایداری )طول عمر( ِرنا وجود دارد.  ها همانند یوکاریوت در پروکاریوت نکته: 

ها  هایی دارد که علت آن، این است که این مولکول ونویسی با رِنایی که در سیتوپالسم وجود دارد، تفاوت شده در رهای یوکاریوتی، رِنای ساخته( در یاخته ۳

شوند اما رِنای ناقل، مولکولی است  طور معمول دستخوش تغییر نمیهای رِنا به ها، مولکول شوند. در پروکاریوتبرای انجام کارهای خود دستخوش تغییراتی می

 شود.  ها، پس از رونویسی دچار تغییراتی میها و هم پروکاریوتکه هم در یوکاریوت

 شود. ها، ِرنای ناقل پس از رونویسی دچار تغییراتی می ها و هم یوکاریوت هم در پروکاریوت نکته: 

ها  ای از ریبوزوم شت سر هم توسط مجموعه زمان و پطور همها، بههایی که به مقدار بیشتری مورد نیازند، ساخت پروتئینها، برای پروتئین ( در پروکاریوت ۴

 شود.  ها دیده میها نیز تجمع ریبوزومشود تا تعداد پروتئین بیشتری در واحد زمان ساخته شود. در یوکاریوت انجام می 

 
 است؟  نامناسبکدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر   -145

 .........« اسیدهایی که ..................، همیشه .........نوکلئیک ۀ»هم

 دهند ـ در سراسر طول خود، قطر یکسانی دارند.( پیوند هیدروژنی تشکیل RNAتوانند با بخشی از یک مولکول رِنا )( می۱
 بخشی هستند. سه ۀمر(ی از واحدهای تکرارشوند کنند ـ بسپار )پلی( بین بازهای آلی خود پیوندهایی با انرژی پیوند کم برقرار می۲
 استر دارند. ای( نقش دارند ـ بین دو مولکول مشابه، پیوند فسفو دیهستهپروکاریوتی )پیش ۀاطالعات وراثتی در یک یاخت ( در حمل ۳
 نوکلئوتیدی خود، دو سر متفاوت دارند. پلی ۀ شوند ـ در رشتای( ساخته میهستهیوکاریوتی )هو ۀیک یاخت  ۀ( طی واکنش آنزیمی در هست۴

 (مفهومی ـ  قید ـ ترکیبی ـ ـ سخت  ۱0۱۲)   ۱پاسخ: گزینه  

( و ِرنای tRNA( در فرایند رونویسی + ِرنای ناقل )DNAِدنا ) دهند =( پیوند هیدروژنی تشکیل  RNAتوانند با بخشی از یک مولکول ِرنا )اسیدهایی که می نوکلئیک  
 شوند.می ( متصل mRNA(های کوچک که به ِرنای پیک )RNA( در فرایند ترجمه + ِرنا )mRNAپیک )

 ِدنا + ِرنای ناقل  کنند =اسیدهایی که بین بازهای آلی خود پیوندهایی با انرژی پیوند کم )پیوند هیدروژنی( برقرار می نوکلئیک  
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 ِدنای حلقوی + ِرنا =  پروکاریوتی نقش دارند ۀاسیدهایی که در حمل اطالعات وراثتی در یک یاختنوکلئیک  

 ِدنای خطی + ِرنا  شوند =یوکاریوتی ساخته می  ۀیک یاخت  ۀزیمی در هستاسیدهایی که طی واکنش آننوکلئیک  

 اسید نوکلئیک  بخشی )نوکلئوتید( =سه  ۀپلیمری از واحدهای تکرارشوند 

ل یک باز ای در مقابحلقه شود که قطر مولکول دِنا در سراسر آن یکسان باشد؛ زیرا یک باز تکبازهای مکمل در مقابل یکدیگر باعث می   قرارگیری جفت 

 مولکول رِنا صادق نیست.    ۀ(، دربار۱)  ۀشود. گزینگیرد و باعث پایداری مولکول دِنا می ای قرار می دوحلقه 

هایی از ای است اما در مولکول ِرنا، بخش های مولکول، دو رشتهقسمت  ۀنوکلئوتیدها در تشکیل پیوند هیدروژنی شرکت دارند و هم ۀدر مولکول ِدنا، هم نکته: 
 شود. ای دیده می صورت دو رشته های مولکول ِرنا به دهند و فقط بعضی از قسمت مولکول پیوند هیدروژنی تشکیل می 

شود. اما در مولکول ِرنا، پیوندهای هیدروژنی بین نوکلئوتیدهای مکمل یک  در مولکول ِدنا، پیوندهای هیدروژنی بین نوکلئوتیدهای دو رشته تشکیل می  نکته: 
 گیرند.  رشته شکل می 

 ها:بررسی سایر گزینه 

از واحده نوکلئیک  ۀ( هم۲ پلیمری  نام نوکلئوتید هستند. هر نوکلئوتید شامل سه بخش است: یک قند پنجاسیدها،  آلی  ای تکرارشونده به  باز  کربنه، یک 

 دار و یک تا سه گروه فسفات.  نیتروژن 

استر،  ند فسفو دی شود. پس دقت داشته باشید که پیواستر تشکیل می اسیدها، بین قند یک نوکلئوتید و قند نوکلئوتید مجاور پیوند فسفو دی ( در نوکلئیک ۳

 شود.  بین دو مولکول قندی تشکیل می 

دو پیوند    استر شاملشود؛ در واقع، هر پیوند فسفو دیاستر، بین قند یک نوکلئوتید و قند نوکلئوتید دیگر برقرار می دقت داشته باشید که پیوند فسفو دی  : خطر    
علتش اینه که پیوند بین فسفات یک نوکلئوتید  شود.  استر، فسفات یک نوکلئوتید به قند نوکلئوتید دیگر متصل می قند ـ فسفات است. اما برای تشکیل پیوند فسفو دی 

گن پیوند ه تشکیل بشه. بعدش به مجموع این دو تا پیوند قند ـ فسفات می با قند همون نوکلئوتید، از قبل وجود داره و فقط کافیه که یه پیوند دیگه بین فسفات و قند نوکلئوتید دیگ
 استر.فسفو دی 

 اسیدهای خطی گروه فسفات در یک انتها و گروه هیدروکسیل در انتهای دیگر آزاد است؛ ( در نوکلئیک۴

 دِنا و رِنای خطی همیشه دو سر متفاوت دارد.    ۀبنابراین، هر رشت  

 

 تواند خطی یا حلقوی باشد. خطی است اما ِدنا می  صورتمولکول ِرنا همواره به  نکته:
ِدنای  ها، نوکلئيکها و هم در یوکاریوت هم در پروکاریوت   نکته: اما  اسید خطی و حلقوی وجود دارد. 

 شود. ها دیده می خطی، فقط در یوکاریوت 
ها  ها وجود دارد اما فقط ِدنای اصلی باکتری ها و هم در یوکاریوت ِدنای حلقوی هم در پروکاریوت  نکته:

 صورت حلقوی باشد.  تواند به می 

 

 

 ( DNA( و ِدنا )RNAِرنا ) هسمقای

 اسید نوع نوکلئيک 
؛ RNAِرنا )

 اسید( ریبونوکلئیک 
 اسید( ریبونوکلئیک  ؛ دئوکسی DNAِدنا )

 خطی یا حلقوی ۀدو رشت خطی  ۀیک رشت تعداد رشته 

 تر از ریبوز( ریبوز )یک اکسیژن کم دئوکسی ریبوز  کربنی قند پنج 

 تیمین  یوراسیل  باز آلی اختصاصی 

 وظایف 
سازی، فعالیت شرکت در پروتئين 

 آنزیمی، تنظیم بیان ژن 
 ذخیره و انتقال اطالعات وراثتی 

 انواع 
rRNA  ،mRNA ،tRNA،   ِرنای

 کوچک و ... 
ِدنای حلقوی کروموزوم اصلی باکتری،  ـ۲ِدنای خطی کروموزوم اصلی یوکاریوت،  ـ۱

 ِدنای حلقوی پالزمید )دیَسک( ـ۴ِدنای حلقوی میتوکندری و پالست یوکاریوت،  ـ۳

 همانندسازی  رونویسی  روش تولید 

 های دیگر پلیمراز( و آنزیمDNAهلیکاز، ِدنابسپاراز ) ( مرازپلی RNAِرنابسپاراز ) های( مؤثر در تولید آنزیم) 

محل  
 تولید 

 سیتوپالسم  سیتوپالسم  پروکاریوت

 هسته، میتوکندری یا پالست  هسته  یوکاریوت 

محل  
 فعالیت 

 سیتوپالسم  سیتوپالسم  پروکاریوت

 هسته، میتوکندری یا پالست  سیتوپالسم  یوکاریوت 
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 ۀ انسان است. کدام عبارت، دربار ۀهای خونی بدون هستساختار نوعی پروتئین در یاخته ۀدهندشکل مقابل، نشان  -146
 طور صحیحی بیان شده است؟این شکل به

 «، ساختار اول پروتئین مشابه است.   ۴« و »۱( در بخش »۱
 های کبدی ذخیره شود.  تواند در یاخته«، می۳« همانند بخش »۲( بخش »۲
 .  اند صورت یک زیرواحد تا خورده« در ساختار سوم پروتئین، به۴« و »۱( بخش »۳
 شود.  ها مشاهده می«، تاخوردگی بیشتر صفحات و مارپیچ۱« و »۴( در ساختار سوم بخش »۴

 ( نکات شکل ـمتن ـ  دار ـ ترکیبیمقایسه ـ شکل ـ ـ متوسط ۱0۱۲)   ۳پاسخ: گزینه  

نشان  بخش   ۀدهندشکل  است.  هموگلوبین  مشخص ساختار  به های  شکل،  در  عبارت شده  از:  ترتیب  زنجیر۱اند  )۲آلفا،    ۀـ  آهن  و   ـ2Fe  ،)۳+ـ  هِم                        گروه 

 بتا.   ۀـ زنجیر۴
 

 شود. ها با هموگلوبین پر می دهند و سیتوپالسم آن خود را از دست می   ۀهای قرمز در هنگام تشکیل در مغز استخوان، هستگویچه   [۳دهم: گفتار    ۴ترکیب ]فصل   

 
 

  ( ۲۱۱ـ  ۱۸) هموگلوبین با ساختار چهارم  نامه: شکل 
 

 باشند: می دو به دو مشابه یکدیگر است که پپتیدی پلی   ۀچهار زنجیر هموگلوبین دارای 
 بتا.   ۀزنجیر  ۲آلفا و  ۀزنجیر  ۲ 

 شود. متصل می نه یکی از دو انتهای آن( ) پپتیدیپلی   ۀزنجیر قسمت میانی گروه ِهم به 
 باشد. وجود دارد که محل اتصال اکسیژن می  (2Fe+یون آهن )در وسط گروه ِهم، 

 
 

 

 ها:بررسی همه گزینه  

 پپتیدی متفاوت هستند و توالی آمینواسیدی )ساختار اول( متفاوتی دارند.  پلی  ۀآلفا و بتای هموگلوبین، دو نوع زنجیر  ۀ( زنجیر۱

شود و یا همراه خون به مغز  زاد شده در این فرایند یا در کبد ذخیره می شود. آهن آدیده و مرده در طحال و کبد انجام می های خونی آسیب ( تخریب یاخته۲

 گروه هِم نادرست است.    ۀرود. این گزینه درباراستخوان می 

 کند.  صورت یک زیرواحد، تا خورده و شکل خاصی پیدا می ها به( در هموگلوبین، در ساختار سوم هر یک از زنجیره ۳
 

پپتید در ساختار سوم و بر اثر  پلی  تاخوردگی بیشتردهد. رخ می  پیوندهای هیدروژنیپپتیدی در ساختار دوم و با تشکیل لی پ  ۀزنجیر  ۀتاخوردگی اولی  نکته:
 باشد. می  گریزهای آب کنش برهم 

 

کنار هم قرار   ای:ـ تشکیل ساختار نهایی پروتئين چند زنجیره۲پپتیدی و شکل خاص پیدا کردن در ساختار سوم،  پلی  ۀتا خوردن زنجیر   ـ تشکیل زیرواحد:۱  خطر:     
 گرفتن زیرواحدها با آرایش مخصوص 
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 هاسطوح ساختاری پروتئین 

 ساختار چهارم ساختار سوم ساختار دوم ساختار اول  سطح ساختاری 

 معادل 
نوع، تعداد، ترتیب و  توالی )=

 تکرار( آمینواسیدها 

الگوهایی از  
پیوندهای  
 هیدروژنی 

 آرایش زیرواحدها  تاخورده و متصل به هم 

شکیل 
ت

 

ـ  مبنا   ساختار سوم ساختار دوم ساختار اول ــــ

 منشأ 
ایجاد پیوندهای پپتیدی بین  

 آمینواسیدها 

برقراری  
پیوندهای  

هیدروژنی بین  
هایی از  بخش 

  ۀزنجیر 
 پپتیدی پلی 

  Rهای شدن گروه نزدیک 
 گریز  آمینواسیدهای آب 

در معرض آب نبودن این  
  آمینواسیدها  

تاخوردگی بیشتر صفحات  
 ها و مارپیچ 

کنار هم قرار گرفتن 
زیرواحدها با آرایش  

 خاص

پیوند 
 

ـ  گریزکنش آب برهم هیدروژنی  پپتیدی  دهنده شکل   ــــ

   پیوندها سایر 
هیدروژنی، اشتراکی و 

 یونی 
ـ   ــــ

های بخش 
 ۀدهند تشکیل 

 پیوند 

( و آمین COOHگروه کربوکسیل )
(2NH آمینواسی ) دهای مجاور 

و  COگروه 
NH  

آمینواسیدهای  
 غیرمجاور 

گریز =  های آبکنش برهم
آمینواسیدهای  Rگروه 

 گریز آب 
اشتراکی   پیوند هیدروژنی،

 Rگروه  و یونی =
 آمینواسیدها 

ـ   ــــ

 خطی شکل 
به چند صورت  

مارپیچی و  ـ۱شامل 
 ای صفحه ـ ۲

 های متفاوتشکل  های متفاوتشکل 

 ثبات نسبی 

 ای زنجیره های چند پروتئين  ای زنجیره های تک پروتئين    ساختار نهایی 

 هاویژگی

  تغییر آمینواسید در هر جایگاه   ـ۱
امکان تغییر در  ساختار اول  تغییر 

 فعالیت 
عدم محدودیت در توالی   ـ۲

 هاتنوع پروتئین آمینواسیدها  
ساختارهای   ۀوابستگی هم ـ۳

 دیگر به این ساختار 

ـ   ــــ

تثبیت پروتئین با تشکیل   ـ۱
پیوندهای هیدروژنی،  

کنار هم    اشتراکی و یونی  
های  داشتن قسمت نگه 

صورت مختلف پروتئین به 
 هم پیچیده به 

ثبات نسبی در   ـ۲
های دارای ساختار پروتئین

 سوم

های  فقط در پروتئین  ـ۱
 ایچندزنجیره 

کلیدی هر   نقش ـ۲
گیری زنجیره در شکل 
 پروتئين

تا خوردن و شکل   ـ۳
خاص پیدا کردن هر  

صورت یک  زنجیره به 
 ر سوم ساختادر  زیرواحد

آیند. دقت داشته باشید که در های متفاوتی در میها به شکل دهد و پروتئینها رخ میها، تاخوردگی بیشتر صفحات و مارپیچ( در ساختار سوم پروتئین۴

 شود.  اهده می ها مششود و بنابراین، در ساختار سوم آن نیز فقط تاخوردگی بیشتر مارپیچ ساختار دوم هموگلوبین، فقط ساختار مارپیچی ایجاد می 
 

 هست.  مارپیچیساختار دوم هموگلوبین و میوگلوبین و همچنین ساختار مولکول ِدنا،  نکته:
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 هاسطوح ساختاری پروتئین  تعبیرنامه: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

این صفت   ۀدربارشود. چند مورد،  های بلند، متوسط و کوتاه دیده میای از زنبور عسل یک صفت مستقل از جنس است که به شکلطول بال در گونه  -147
 صحیح است؟ 

 . هستندیکسانی  هایدارای اللهای بلندی دارند، زنبورهایی که بال ۀهم -الف

 نمود( والد یا والدین هر زنبور یکسان است. ها دارای بال کوتاه باشند، فنوتیپ )رخزاده ۀاگر هم -ب

 دو زنبور دارای بال با طول متوسط باشد. تواند حاصل آمیزش متوسط دارد، می ۀهایی با انداززنبوری که بال -ج

 های بلند، متوسط یا کوتاه داشته باشند.توانند بالهای وی میمتوسط باشد، زاده ۀهایی با اندازاگر زنبور ملکه دارای بال -د

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ( مفهومیـ  ژنتیک ـ ترکیبیـ  ـ سخت  ۳0۱۲)  ۲پاسخ: گزینه  

بارزیت    ۀهای این صفت رابط صحیح هستند. طول بال متوسط، فنوتیپ حدواسط طول بال بلند و طول بال کوتاه است. بنابراین، بین الل موارد )الف( و )د(،  

 ه باشید: اما برای حل این سؤال، باید به چند تا نکته دقت داشتدهیم.  نشان می  Kو طول بال کوتاه را با    Bناقص وجود دارد. الل مربوط به طول بال بلند را با  

شود. در این روش، فرد گاهی بکرزایی نوعی از تولیدمثل جنسی است و برای مثال، در زنبور عسل و بعضی مارها دیده می   [۴یازدهم: گفتار    ۷ترکیب ]فصل    
آورد. زنبور عسل وجود میالد( را به تککند و موجود هاپلوئید )کند. در بکرزایی زنبور عسل، تخمک بدون لقاح شروع به تقسیم می تنهایی تولیدمثل می اوقات به 

 باشد. نر، هاپلوئید و حاصل بکرزایی است. ولی زنبور عسل ماده دیپلوئید و حاصل آمیزش زنبور عسل ملکه و نر می 

باشد. در نتیجه، فنوتیپ حدواسط تواند ژنوتیپ ناخالص داشته چون زنبور عسل نر هاپلوئید است، برای هر جایگاه ژنی فقط یک الل دارد و بنابراین، نمی نکته: 
 شود.  که مربوط به ژنوتیپ ناخالص است، در زنبور عسل نر دیده نمی 

 

 بال کوتاه بال متوسط  بال بلند  فنوتیپ 

 BB BK KK ژنوتیپ زنبور ماده 

 B  _____ K ژنوتیپ زنبور نر 

 بررسی همه موارد:  

 دارند.    Bو زنبورهای نر دارای بال بلند، ژنوتیپ    BBدارای بال بلند، ژنوتیپ    ۀالف( زنبورهای ماد

 ها دارند.  ای که ژنوتیپ خالص دارند، قطعًا فنوتیپی مشابه با زنبور عسل نری دارند که الل مشابه با آن زنبورهای عسل ماده نکته: 

، بال  Kو    KKها دارای بال کوتاه خواهند بود. زنبورهای دارای ژنوتیپ  زاده   ۀباشد، هم  Kپ  و زنبور نر نیز دارای ژنوتی  KKب( اگر زنبور ملکه دارای ژنوتیپ  

 کوتاه دارند و فنوتیپشان یکسان است.  

 تعبیرها  ساختار

ساختار اول  
 پروتئین 

 ـ ایجاد پیوند پپتیدی بین آمینواسیدها، ۳ـ نوع، تعداد، ترتیب و تکرار آمینواسیدها، ۲ـ توالی آمینواسیدها، ۱
ـ عدم محدودیت در توالی آمینواسیدها  ۶ـ تغییر در این ساختار با تغییر آمینواسید در هر جایگاه، ۵ـ ساختار خطی، ۴

 به این ساختار   ـ بستگی همة سطوح دیگر ساختاری۷در این ساختار،  

ساختار دوم 
 پروتئین 

ـ به چند  ۳پپتیدی، هایی از زنجیرة پلی ـ برقراری پیوندهای هیدروژنی بین بخش۲ـ الگوهایی از پیوندهای هیدروژنی، ۱
 ای صورت از جمله ساختار مارپیچ و ساختار صفحه 

ساختار سوم 
 پروتئین 

 های متفاوت،ها به شکل ـ درآمدن پروتئین ۳ها، صفحات و مارپیچ ـ تاخوردگی بیشتر ۲ـ تاخورده و متصل به هم، ۱
ـ تثبیت پروتئین با  ۵گریز، آمینواسیدهای آب  Rهای گریز بین گروههای آب کنشـ تشکیل این ساختار در اثر برهم ۴

هم صورت به های مختلف پروتئین به شدن قسمت ـ کنار هم نگه داشته ۶تشکیل پیوندهای هیدروژنی، اشتراکی و یونی، 
 های دارای ساختار سومـ ایجاد ثبات نسبی در پروتئین ۷پیچیده توسط مجموعة نیروها، 

صورت یک  ـ هر زنجیره به ۲گیری پروتئين دارد، ـ هر زنجیره نقش کلیدی در شکل ۱ای = های چند زنجیره در پروتئین 
 کند.زیرواحد، تا خورده و شکل خاصی پیدا می 

ساختار 
چهارم 
 پروتئین 

 پپتیدی های دارای دو یا چند زنجیرة پلی ـ در پروتئین۲ـ آرایش زیرواحدها، ۱

 سایر
بردن به شکل های پیـ یکی از راه ۲بعدی( پروتئین، ـ تعیین نوع عمل پروتئین = توسط شکل فضایی )ساختار سه ۱

ـ مبنای تشکیل ۴شناسایی شد = میوگلوبین، ـ اولین پروتئینی که ساختار آن ۳پروتئین = استفاده از پرتوهای ایکس،  
 هر ساختار پروتئین = ساختار قبلی آن 
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نر هاپلوئید است و   ج( زنبوری که بال متوسط دارد، قطعاً یک زنبور ماده است و از آمیزش زنبور ملکه و زنبور نر ایجاد شده است. دقت داشته باشید که زنبور

 تواند دارای بال متوسط باشد.  نمی

یی با بال بلند یا کوتاه تولید کند. همچنین در صورت آمیزش با زنبور  تواند زنبورها)بال متوسط( داشته باشد، طی بکرزایی می BKد( اگر زنبور ملکه ژنوتیپ 

 تواند زنبور دارای بال متوسط نیز تولید کند.  نر، می 
 

 BKزنبور عسل ملکه  

K B 

 Bزنبور عسل نر   Kزنبور عسل نر  بکرزایی 

 BBزنبور عسل ماده  BKزنبور عسل ماده  B Bزنبور عسل نر 

 BKزنبور عسل ماده  KKزنبور عسل ماده  K Kزنبور عسل نر 

 ژنتیک زنبور عسل  نگاه:نیم 
شود و در نتیجه، زنبور عسل نر هاپلوئید تواند با بکرزایی، زنبور عسل نر را تولید کند. در بکرزایی زنبور عسل، تخمک بدون لقاح تقسیم می زنبور عسل ملکه می  •

 است.
 زنبور عسل ماده حاصل آمیزش زنبور عسل ملکه و زنبور عسل نر است. در نتیجه، زنبور عسل ماده دیپلوئيد است.  •
 های نر قطعًا مشابه زنبور ملکه است.  اگر زنبور عسل ملکه ژنوتیپ خالص داشته باشد، فنوتیپ زاده  •
 مشابه زنبور نر است. های ماده قطعًا اگر الل زنبور عسل نر، الل بارز باشد، فنوتیپ زاده  •
 شود. توان یا دارای بارزیت ناقص در زنبورهای نر دیده نمی های همهای مربوط به الل چون زنبور نر هاپلوئید است، فنوتیپ  •

 

 است؟ نادرستانسان  ۀکدام عبارت، دربار  -148
 نباشد.یک بیماری را دارد، ممکن است عالئم بیماری آشکار    ۀ( نهفتۀ( در فردی که فقط الل )دگر۱
 کنند، بیش از یک جایگاه ژنی دارد.  های مختلف آن یک طیف پیوسته را ایجاد می( هر صفتی که شکل۲
 ( نهفته، الزم است که دو نسخه از آن الل )دگره( را داشته باشد. ۀ( هر فردی برای بروز دادن اثر یک الل )دگر۳
 بارز و نهفتگی داشته باشد.  ۀتواند فقط الل )دگره(های دارای رابط مینمود( حدواسط است، ( صفتی که دارای فنوتیپ )رخ۴

 (مفهومیـ متن ـ  ژنتیک ـ قید ـ عبارت  ـ ـ متوسط ۳0۱۲)   ۳پاسخ: گزینه  

با داشتن فقط یک   ، مردانXتوانند اثر الل نهفته را بروز دهند. اما در صفات وابسته به  در صفات مستقل از جنس، فقط افراد دارای ژنوتیپ خالص نهفته می

 (، بیمار هستند. YhXنهفته است و مردان دارای یک الل نهفته )  Xتوانند فنوتیپ نهفته را نشان دهند. مثالً، هموفیلی نوعی بیماری وابسته به  الل نهفته نیز می

زا کافی نهفته در مردان، حضور یک الل بیماری  Xهای وابسته به ( و همچنین برای بروز بیماری Xهای بارز )مستقل از جنس یا وابسته به برای بروز بیماری نکته: 
 است. 

 ها:بررسی سایر گزینه 

 آشکاری ندارد.    شود، عالئمکتونوری یک بیماری نهفته است و وقتی نوزاد مبتال به این بیماری متولد می ( فنیل۱

 های صفات چند جایگاهی، طیفی پیوسته دارد.  شوند اما فنوتیپ شکل گسسته دیده می  جایگاهی به( صفات تک۲

توانند فنوتیپ حدواسط را نشان دهند. اما در صفات بارزیت ناقص وجود داشته باشد، افراد دارای ژنوتیپ ناخالص می   ۀهای یک صفت، رابط( اگر بین الل۴

 AaBbCcشود. مثالً در صفت رنگ ذرت، ژنوتیپ  بارز و نهفتگی وجود داشته باشد، فنوتیپ حدواسط نیز دیده می   ۀها فقط رابطایگاهی، حتی اگر بین الل چندج 

 مربوط به ذرتی با فنوتیپ حدواسط )رنگ صورتی( است.  

 
 الی، کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ الکتوز در باکتری اشرشیا ُک ۀهای مربوط به تجزیبا توجه به مراحل بیان ژن  -149

 رود که ..................« »پس از اینکه ..................، همواره انتظار می

 ( ساخته شود. RNAنا )کوتاهی از رِ ۀ ( باز شده و رشتDNAانداز، بخشی کوچکی از دِنا )انداز متصل شد ـ در نزدیکی راهمراز( به راهپلیRNA( آنریم رِنابسپاراز )۱
 آن ژن متصل شود.   ۀانداز ویژکننده به راه( در محیط فاقد گلوکز باکتری، الکتوز اضافه شود ـ برای شروع رونویسی هر ژن از محل صحیح، آنزیم رونویسی۲
 ها شروع شود.ـ نخستین مرحله از رونویسی ژن( را شناسایی کرد DNAای از دِنا )کننده، توالی ویژه( در غیاب پروتئین مهارکننده، آنزیم رونویسی۳
 )رِناتن(ها بگذرد.   ای از ریبوزوم( از درون مجموعهmRNAمراز( روی ژن دیده شد ـ رِنای پیک )پلی RNA( فعالیت چندین رِنابسپاراز )۴

 ( مفهومیـ  دار قید ـ زمان ـ ـ سخت  ۲0۱۲)   ۴پاسخ: گزینه  

هایی که به مقدار  کنند. همچنین برای پروتئینزمان تعداد زیادی رِنابسپاراز از ژن رونویسی میها نیاز است، همآن   ۀفراوردهایی که به مقدار زیادی به  در ژن

  شود تا تعداد پروتئین بیشتری در ای از ریبوزوم )رِناتن(ها انجام می زمان و پشت سر هم توسط مجموعه طور همها، به بیشتری مورد نیازند، ساخت پروتئین 

 گذرد.  ها میهای تسبیح و رِنای پیک شبیه نخی است که از درون این دانه ها مانند دانه واحد زمان ساخته شود. در این مجموعه، ریبوزوم 
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هایی که  ی ژن های آن ژن دارد. براهایی است که یاخته به مقدار زیادی نیاز به فراورده زمان چندین ِرنا از روی ژن فقط مربوط به ژن شدن هم ساخته نکته: 
 افتد. زمان چند ِرنا از روی ژن نیز اتفاق نمیژن الزم نیست، تولید هم ۀمقدار زیادی از فراورد

 ها:بررسی سایر گزینه 

 ۀ کند و رشتدِنا را باز می  ۀانداز، بخش کوچکی از دو رشتشود و در نزدیکی راه انداز متصل میمراز( به راه پلیRNAآغاز رونویسی، رِنابسپاراز )  ۀ( در مرحل۱

از رِنا می اپراتور متصل باشد، رِنابسپاراز    ۀهای مربوط به تجزیسازد. دقت داشته باشید که در تنظیم منفی رونویسی ژنکوتاهی  الکتوز، اگر مهارکننده به 

 ماند.  انداز باقی میصورت متصل به راه تواند رونویسی را شروع کند و بهنمی

 آغاز رونویسی  مرحلهمیانبر: 
از مولکول ِدنا ) • ِرنابسپاراز )DNAاولین بخشی  انداز جزء ژن محسوب نشده و رونویسی انداز است ولی راه شود، راه مراز( به آن متصل می پلی RNA( که آنزیم 

 شود. نمی

انداز، نیاز به انداز را شناسایی کند و برای شناسایی راه تواند راه تنهایی نمی مراز( به پلی RNAها، ِرنابسپاراز )در یوکاریوت   خونیم که( دوازدهم می ۲( فصل )۳در گفتار ) •

کننده به انداز فقط پس از اتصال پروتئين فعال مراز( به راه پلی RNAها نیز اتصال ِرنابسپاراز )کمک عوامل رونویسی دارد. در تنظیم مثبت رونویسی در پروکاریوت 
 دهد. کننده رخ می فعال  توالی جایگاه اتصال

در تنظیم منفی   خونیم که( می ۳باز در گفتار )انداز قرار دارد.  شود، بعد از راه شوند و رونویسی می آن از یکدیگر باز می   ۀ( که دو رشتDNAاولین بخشی از مولکول ِدنا ) •

ها، محل شروع ها و در یوکاریوت ود دارد. در تنظیم مثبت رونویسی پروکاریوت انداز و محل شروع رونویسی، توالی اپراتور وجها، بین راهرونویسی در پروکاریوت 
 انداز قرار دارد.  رونویسی بالفاصله در مجاورت راه 

 شود. ( ساخته میRNAکوتاهی از ِرنا )  ۀشود و زنجیر ( باز می DNAآغاز رونویسی، فقط بخش کوچکی از مولکول ِدنا ) ۀدر مرحل  •
 شود.( جدا نمی DNAشده از مولکول ِدنا )ساخته (ی تازه RNAِرنا ) ۀرشت آغاز رونویسی، ۀدر مرحل  •
 شود.  الگو تشکیل می  ۀآغاز، پس از قرارگیری دومین نوکلئوتید مکمل در مقابل رشت  ۀشده در مرحلاستر تشکیل نخستین پیوند فسفو دی  •

 

 

 های مربوط به تجزیه الکتوز میانبر: تنظیم منفی رونویسی ژن 
 انداز در تنظیم رونویسی نقش دارند.  منفی رونویسی، دو توالی تنظیمی اپراتور و راه  در تنظیم •
 شوند.  انداز و اپراتور از یکدیگر باز نمی ِدنا نیز در محل راه  ۀشوند. دو رشتشوند و رونویسی نیز نمی های تنظیمی، جزء ژن محسوب نمیتوالی  •
 انداز در مجاور ژن و محل شروع رونویسی قرار ندارد.  در تنظیم منفی رونویسی، راه  •
 در تنظیم منفی رونویسی، ِرنابسپاراز برای رسیدن به محل شروع رونویسی باید از اپراتور عبور کند.   •
پپتید را  شود که اطالعات الزم برای ساخت سه پلی نوع مولکول ِرنای پیک تولید می نه چند(  )الکتوز، یک    ۀ های مربوط به تجزیپس از انجام رونویسی ژن  •

و یک توالی پایان رونویسی وجود دارد اما ِرنای پیک حاصل دارای سه کدون آغاز و سه   شده، فقط یک محل شروع رونویسیدارد. بنابراین، در بخش رونویسی 
 کدون پایان است. 

 تمایل پروتئین مهارکننده برای اتصال به الکتوز بیشتر از تمایل آن برای اتصال به اپراتور است.  •
شود. بنابراین، حتی هنگام حضور الکتوز در محیط و الکتوز انجام می   ۀ مربوط به تجزیهای  جز ژن های( دیگری به تولید پروتئین مهارکننده توسط ژن )یا ژن  •

 الکتوز، امکان رونویسی ژن مربوط به پروتئین مهارکننده وجود دارد.  ۀهای مربوط به تجزيرونویسی ژن 

انداز  یعنی اینطوری نیست که هر ژنی راهه ژن مجاور را برعهده دارد.  انداز تنظیم بیان سالکتوز و مالتوز، یک راه  ۀهای مربوط به تجزی( در تنظیم رونویسی ژن۲

  انداز مربوط به هر سه تا ژن، مشترک هست.مخصوص خودش رو داشته باشه و راه 

 هادر پروکاریوت مقایسه تنظیم منفی و مثبت رونویسی 

 تنظیم مثبت رونویسی  تنظیم منفی رونویسی  نوع تنظیم رونویسی 

 مالتوز  ۀهای مربوط به تجزی ژن  الکتوز  ۀهای مربوط به تجزی ژن  مثال

 کننده انداز و جایگاه اتصال فعال راه  انداز اپراتور و راه  های تنظیمی توالی 

 انداز راه  اپراتور  توالی تنظیمی مجاور ژن 

 کننده نام فعالانواعی از پروتئین به   نوعی پروتئین به نام مهارکننده  بیان ژن   ۀکنندپروتئین تنظیم 

 ساکارید( گندم و جو؛ نوعی دی   ۀمالتوز )قند جوان ساکارید( الکتوز )قند شیر؛ نوعی دی  شکل پروتئین  ۀمولکول تغییردهند 

 حضور مالتوز  عدم حضور گلوکز + حضور الکتوز شرایط بیان ژن 

 کننده به جایگاه اتصال فعال فقط پس از  تواند متصل شود. همواره می  انداز شرایط اتصال آنزیم به راه

 انداز بالفاصله پس از اتصال ِرنابسپاراز به راه  پس از جدا شدن مهارکننده از اپراتور  زمان شروع رونویسی 

 محصول رونویسی 
نوع  ۳ِرنای پیک شامل اطالعات الزم برای ساخت 

 پپتید پلی 
نوع  ۳ِرنای پیک شامل اطالعات الزم برای ساخت 

 پپتید پلی 

آغاز رونویسی و شناسایی    ۀانداز مربوط به مرحلای از دِنا هستند که در رونویسی نقش دارند. شناسایی راه های ویژه انداز و توالی پایان رونویسی، توالی ( راه ۳

 پایان رونویسی است.    ۀتوالی پایان مربوط به مرحل
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 مقایسه مراحل مختلف رونویسی 

 پایان  شدن طویل  آغاز  رونویسی  ۀمرحل 

 شودتوالی پایان رونویسی: رونویسی می  ✓ ✘ شودانداز: رونویسی نمی راه  ✓ ( DNAتوالی ویژه ِدنا ) 

 ✓ ✓ ✓ حرکت آنزیم 

 ✓ ✓ ( DNAبخش کوچکی از ِدنا ) ✓ ( DNAِدنا ) ۀباز شدن دو رشت

 رونویسی توالی پایان  ✓ ✓ ( RNAکوتاهی از ِرنا )  ۀزنجیر  ✓ شدن ِرنا(رونویسی )ساخته 

 شود.ترجمه نمی  mRNAانتهای  ✘ ✓ شود.ترجمه نمی  mRNAابتدای   ✘ ژن  ۀترجمرونویسی بخش قابل 

 شود.طور کامل جدا می به  ✓ ✓ ✘ (DNA( از ِدنا )RNAِرنا ) ۀجدا شدن رشت

 شود.طور کامل بسته می به  ✓ ✓ ✘ ( DNAشدن مولکول ِدنا ) بسته 

 
 چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -150

 توان گفت که ..................« وی می ۀ»اگر فردی .................. باشد، با قاطعیت دربار

 نیست.   8 ۀمبتال به هموفیلی ـ قادر به ساخت عامل انعقادی شمار -الف

 شوند.  می  D)دگره(های گروه خونی وی باعث ساخت پروتئین  گروه خونی مثبت داشته ـ الل -ب

 زا دارد.ای( بیماریتن(های خود، اللی )دگرهاختاللی در انعقاد خون داشته ـ بر روی حداقل یکی از کروموزوم )فام -ج

 اکنش آنزیمی مختلف در ایجاد فنوتیپ وی مؤثر هستند.  توانی بین الل )دگره(های گروه خونی ـ دو نوع وهم ۀدارای رابط -د

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ( مفهومی ـ ژنتیک ـ چندموردی ـ قید ـ ـ متوسط ۳0۱۲)   ۱پاسخ: گزینه  

 فقط مورد )د(، صحیح است.  

 بررسی همه موارد:  

 سایر انواع هموفیلی صحیح نیست.    ۀ)هشت( مربوط است. این مورد دربار  VIIIترین نوع آن به فقدان عامل انعقادی  الف( هموفیلی انواع مختلفی دارد و شایع 
ه خونی وی باعث ساخت  های گروباشد، فقط یکی از الل   Ddداشته باشد. اگر ژنوتیپ فرد    DDیا    Ddتواند ژنوتیپ  ب( فردی که گروه خونی مثبت دارد، می

 شود.  می  Dپروتئین  

 Rhهای گروه خونی ها و فنوتیپ انواع ژنوتیپ 

 dd Dd DD ژنوتیپ

    Dپروتئین 

 مثبت  مثبت  منفی  فنوتیپ )نوع گروه خونی( 

تالل  تواند منجر به اخمی  Kهای وراثتی )مانند هموفیلی( یا عوامل دیگر باشد. مثالً کمبود کلسیم یا ویتامین  دلیل بیماریتواند به ج( اختالل در انعقاد خون می
 در انعقاد خون شود.  

توانی وجود دارد، دارای ژنوتیپ  هم  ۀهای گروه خونی وی رابطتوانی هستند. بنابراین، فردی که بین الل هم  ۀدارای رابط  Bو    A، الل  ABOد( در گروه خونی  
AB    و گروه خونیAB  های  شدن کربوهیدراتاست. اضافهA    وB    به غشای گلبول قرمز، یک واکنش آنزیمی است. بنابراین، در فردی که دو نوع کربوهیدرات

 شود.  های گروه خونی به غشای گلبول قرمز انجام می شدن کربوهیدرات گروه خونی را دارد، دو نوع واکنش آنزیمی مختلف برای اضافه

 ABOو  Rhمقایسه گروه خونی 

 ABOگروه خونی  Rhگروه خونی  نوع گروه خونی 

در غشای   Dبودن یا نبودن پروتئین  اساس
 های قرمزگویچه 

 های قرمزدر غشای گویچه   Bو  Aهای بودن یا نبودن کربوهیدرات 

 ۹ ۀباالی سانترومر کروموزوم شمار  ۱ ۀباالی سانترومر کروموزوم شمار  جایگاه ژن

 d D B (BI ) A (AI ) O (i) هاالل 

 ۀکنندآنزیم اضافه  Dپروتئین   ها الل محصول  
 Bکربوهیدرات 

 ۀکنندآنزیم اضافه 
 Aکربوهیدرات 

 

 باشد. ، نهفته می Oبارز هستند و  Oتوان و نسبت به هم Bو  A نهفته است.  dبارز و  D هابین الل   ۀرابط

 dd Dd DD AB BO BB AO AA OO هاانواع ژنوتیپ 

 AB B A O مثبت  منفی  فنوتیپ )گروه خونی( 
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 است؟ مناسبکدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر های مزلسون و استال، با توجه به مراحل آزمایش  -151
شده ..................، پس از سانتریفیوژ با سرعت باال در محلولی از سزیم  گرفته ۀبا روش .................. باشد، در نمون  E.coli»اگر همانندسازی دِنا در باکتری 

 کلرید، ..................« 

  شود. دقیقه ـ فقط یک نوار تشکیل می ۲۰( حفاظتی ـ پس از ۱
 شود. دقیقه ـ حداقل دو نوار تشکیل می ۴۰( غیرحفاظتی ـ پس از ۲
 دقیقه ـ تعداد نوارها مشابه است. ۴۰ دقیقه و ۲۰حفاظتی ـ پس از ( نیمه۳
 شود.  دقیقه ـ دو نوار تشکیل می ۶۰دقیقه و  ۴۰( حفاظتی ـ پس از ۴

 ( نکات شکل  ـمفهومی ـ  عبارت ـ ـ متوسط ۱0۱۲)   ۴پاسخ: گزینه  

 برای پاسخگویی به این سؤال، به جدول زیر دقت کنید:

 های پیشنهادی برای همانندسازی طرح  همقایس

 غیرحفاظتی  حفاظتی نیمه  حفاظتی  نوع همانندسازی 

 نوکلئوتیدی اولیه پلی  ۀرشت
نخورده )بدون  دست 

 تغییر( 
جایگزینی نیمی از   نخورده )بدون تغییر( دست 

نوکلئوتیدها با  
 مولکول ِدنای اولیه  نوکلئوتیدهای جدید 

نخورده )بدون  دست 
 تغییر( 

 شوند.قبلی، از هم جدا می  ۀرشتدو 

 نوکلئوتیدی جدید پلی  ۀرشت
فقط شامل 

 نوکلئوتیدهای جدید 

قطعات پراکنده از   فقط شامل نوکلئوتیدهای جدید 
نوکلئوتیدهای جدید و 

 مولکول ِدنای جدید  قدیمی در هر رشته 
هر رشته، فقط نوکلئوتیدهای جدید یا  

 قدیمی 

مورد   ۀنتیج
انتظار در  
آزمایش 

مزلسون و  
 استال 

 فقط ِدنای سنگین: یک نوار در پایین لوله صفر 
۲۰ 

 دقیقه 
ِدنای سنگین و  

سبک: یک نوار در  
باال و یک نوار در  

 انتهای لوله 

 لوله  ۀفقط ِدنای دارای چگالی متوسط: یک نوار در میان 

۴۰  
 دقیقه 

باال ِدنای سبک و ِدنای متوسط: یک نوار در  
 لوله  ۀو یک نوار در میان 

فقط ِدنای دارای چگالی  
متوسط: یک نوار در  

 لوله   ۀمیان

 
 است؟  مناسبکدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر   -152

 شود.« ها مشاهده می..................، وضعیت مقابل در موشتوان گفت که فقط زمانی که های گریفیت، می»با توجه به آزمایش 

 باکتری بدون کپسول )پوشینه( زنده در خون موش مشاهده نشود ( ۱
 انتقال پیدا کرده باشد   بدون کپسول  ( صفت تولید پوشینه )کپسول( به یک باکتری۲

 دار( زنده به موش تزریق شده باشند دار )پوشینههای کپسول( باکتری۳
 شده به موش مشاهده شود ( باکتری در محلول تزریقۀ( کپسول )پوشین۴

 ( مفهومی ـمتن ـ  دار قید ـ شکل ـ ـ آسان ۱0۱۲)   ۴پاسخ: گزینه  

اول و چهارم گریفیت، موش  آزمایش  باکتری در  اول،  آزمایش  مردند. در  باکتری های کپسول ها  از  آزمایش چهارم، مخلوطی  زنده و در  دار  های کپسول دار 

شده وجود دارد  (. در هر دو آزمایش، کپسول باکتری در محلول تزریق ۳و    ۱  ۀ)نادرستی گزینهای بدون کپسول زنده به موش تزریق شدند  شده و باکتری کشته

 (.۲  ۀهای بدون کپسول زنده انتقال پیدا کرد )نادرستی گزین(. فقط در آزمایش چهارم گریفیت، صفت تولید کپسول به باکتری ۴  ۀ)درستی گزین

 
 است؟  نامناسبکدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر   -153

برای این صفت در جمعیت انسان وجود  ( متفاوتۀهای غیرجنسی انسان قرار دارد و دو الل )دگر»جایگاه ژنی صفت طاسی بر روی یکی از کروموزوم

توان گفت که اگر در یک خانواده شود، در مردان نهفته و در زنان بارز است. با در نظر گرفتن این صفت، میای( که باعث رویش مو میدارد. اللی )دگره

 ..................  باشد، ..................«  

 دخترهای خانواده، طاسی است.    ۀنمود( هم ویش طبیعی مو ـ فنوتیپ )رخنمود( پدر و مادر، عدم ر( فنوتیپ )رخ۱
 نمود( خالص است.( تولد پسر دارای رویش طبیعی مو، غیرممکن ـ حداقل یکی از والدین، طاس و دارای ژنوتیپ )ژن۲
 یش طبیعی مو را دارد. دختران خانواده، رویش طبیعی مو ـ یکی از والدین فقط الل مربوط به رو ۀ نمود( هم( فنوتیپ )رخ۳
 نمود( خالص دارند.  ها، متفاوت ـ هر دو والد ژنوتیپ )ژننمود( آنپسران و دختران یکسان ولی فنوتیپ )رخ ۀنمود( هم ( ژنوتیپ )ژن۴
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 ( مفهومیـ ژنتیک  ـ ـ سخت  ۳0۱۲)   ۱پاسخ: گزینه  

کنه. بریم شه. این سؤال هم از همین سبک سؤاال هست و شما رو برای هر سؤالی در کنکور آماده میده می بعضی وقتا توی سؤاالت ژنتیک کنکور، از صفات خارج از کتاب سؤال دا

ها  ها و فنوتیپدهیم. بر این اساس، انواع ژنوتیپ نشان می  bو الل مربوط به رویش طبیعی مو را با    Bالل مربوط به طاسی )عدم رویش مو( را با    سراغ بررسی سؤال.

 نان، مطابق جدول زیر است: در مردان و ز

 های صفت طاسی ها و فنوتیپ ژنوتیپ

 bb Bb BB ژنوتیپ

 طاس طاس رویش طبیعی مو  فنوتیپ مردان 

 طاس رویش طبیعی مو  رویش طبیعی مو  فنوتیپ زنان 

، رویش طبیعی مو دارند. تفاوت بین زنان و مردان مربوط به  bbافراد دارای ژنوتیپ    ۀ، طاس هستند و همBBافراد دارای ژنوتیپ    ۀبا توجه به جدول، هم

، دارای رویش طبیعی  Bb( در مردان بارز است. اما زنان دارای ژنوتیپ B، طاس هستند؛ زیرا، الل طاسی )Bbاست. مردان دارای ژنوتیپ  Bbژنوتیپ ناخالص 

 ( در زنان بارز است.  bمو هستند؛ زیرا، الل رویش طبیعی مو )

 ها:بررسی همه گزینه  

 BBفرزندان نیز دارای ژنوتیپ    ۀباشد، هم  BBداشته باشد. اگر ژنوتیپ پدر    BBیا    Bbتواند ژنوتیپ  دارد. پدر طاس، می  BB( مادر طاس، قطعاً ژنوتیپ  ۱

، رویش  Bbباشند. دختران دارای ژنوتیپ    BBیا    Bbانند دارای ژنوتیپ  توباشد، فرزندان می   Bbشوند. اما اگر پدر دارای ژنوتیپ  خواهند بود و همگی طاس می 

 طبیعی مو دارند.  

داشته باشد، الزم است که از هر دو والد خود   bbداشته باشند. برای اینکه پسر ژنوتیپ    bb( پسران فقط زمانی دارای رویش طبیعی مو هستند که ژنوتیپ  ۲

 ۀرا به هم  Bداشته باشد، الل    BBرا نداشته باشد و ژنوتیپ    bرا داشته باشند. اگر یکی از والدین الل    bوالد باید الل  را دریافت کند و بنابراین، هر دو    bالل  

 داشته باشند و قطعاً طاس خواهند بود.    bbتوانند ژنوتیپ  دهد. در نتیجه، پسران نمی پسران خود انتقال می

داشته باشند، الزم است که از هر دو والد خود الل    BBداشته باشند. برای اینکه دختران ژنوتیپ    BBشوند که ژنوتیپ  ( دختران فقط در صورتی طاس می۳

B ( را دریافت کنند. بنابراین، اگر یکی از والدین فقط الل رویش طبیعی موb را داشته باشد و دارای ژنوتیپ )bb فرزندان خود الل  ۀ باشد، به همb  را منتقل

 دختران رویش طبیعی مو خواهند داشت.    ۀشود. در این حالت، هم  BBژنوتیپ فرزندان  کند و ممکن نیست که  می

، رویش طبیعی مو  Bb، طاس هستند اما دختران دارای ژنوتیپ  Bb( گفتیم که تفاوت بین پسران و دختران در ژنوتیپ ناخالص است و پسران دارای ژنوتیپ  ۴

 باشد.    bbو دیگری دارای ژنوتیپ    BBشوند، زمانی است که یکی از والدین دارای ژنوتیپ  می  Bbژنوتیپ  فرزندان دارای    ۀدارند. تنها حالتی که در آن، هم

 
 (ی خطی و حلقوی دارند، درست است؟DNAجاندارانی که دِنا ) ۀکدام عبارت، دربار  -154

 ها نیز یکسان است.  نمود( آننمود( یکسانی باشند، قطعاً فنوتیپ )رخ( اگر دو فرد از یک گونه دارای ژنوتیپ )ژن۱
 مورد رونویسی آن دو ژن متفاوت است.   ۀ ها قرار داشته باشد، رشتاندازهای مربوط به دو ژن مجاور، بین آن( اگر راه۲
 یابد.  ( یا پروتئین کاهش میRNAشوند، توسط نوعی مولکول رِنا )بدن انجام میهایی که در  واکنش ۀسازی هم ( انرژی فعال۳

 شود.  های جدید میها کم شده و یاخته مجبور به تولید آنزیمکنند، مقدار آنها شرکت میهایی که در آنها در واکنششدن آنزیم( در پی مصرف۴

 ( نکات شکل  ـمفهومی  ـن متـ  عبارت ـ ترکیبی ـ ـ متوسط ۲0۱۲)  ۲پاسخ: گزینه  

انداز در یک سمت محل رونویسی  های دیگر یکسان یا متفاوت باشد. اگر برای دو ژن، راهمورد رونویسی ژن ۀمورد رونویسی یک ژن ممکن است با رشت ۀرشت

مورد رونویسی اون دو ژن یکسان    ۀشروع رونویسی باشه، رشتانداز سمت چپ محل  یعنی مثاًل اگه داخل هر دو ژن، راه مورد رونویسی یکسان است.    ۀقرار داشته باشد، رشت

مورد رونویسی متفاوت است. در ارتباط با دو ژن مجاور نیز    ۀانداز در دو سمت متفاوت محل رونویسی قرار داشته باشد، رشتاما اگر برای دو ژن، راه هست.  

برای اینکه بهتر درک کنین، به مورد رونویسی و جهت رونویسی متفاوت است.    ۀته باشد، رشتهای هر دو ژن بین آن دو ژن قرار داشانداز توان گفت که اگر راه می

 .  شکل نگاه کنین

هایی که انداز نسبت به محل شروع رونویسی است. برای ژن شود، وابسته به موقعیت راه عنوان الگو برای رونویسی استفاده می ای از ِدنا که به رشته نکته: 
 باشد. عنوان الگو نیز یکسان می مورد استفاده به  ۀها نسبت به محل شروع رونویسی یکسان است، رشتانداز آن راه موقعیت 
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 ها:بررسی سایر گزینه 

های  خاک گیرند، دو فرد با ژنوتیپ یکسان ممکن است فنوتیپ متفاوت داشته باشند. مثالً گیاه گل ادریسی در  ( در صفاتی که تحت تأثیر محیط قرار می ۱

 شود.  رنگ میهای اسیدی آبی رنگ است ولی در خاک خنثی و قلیایی صورتی

ها را کاهش دهند اما دقت  سازی واکنش توانند انرژی فعال ها می ( هستند. آنزیمRNAها نیز از جنس رِنا )ها پروتئینی هستند و بعضی از آن( بیشتر آنزیم ۳

هایی است که در بدن ای از واکنش ، نمونهHClپپسینوژن به پپسین توسط    ۀکنند. مثالً، تجزیی بدن شرکت نمیهاواکنش   ۀ ها در همداشته باشید که آنزیم

 تواند انجام شود.  انسان بدون دخالت آنزیم می

مانند. البته به مرور مقداری  مینخورده باقی  شوند و در پایان واکنش دستکنند، مصرف نمی های شیمیایی که در بدن جانداران شرکت می ها در واکنش ( آنزیم ۴

 شود.  های جدید می روند و یاخته مجبور به تولید آنزیم از آنها از بین می

 
شود، کدام گزینه، برای تکمیل عبارت پار(های میوگلوبین انجام میای برای اتصال مونومر )تکهای ماهیچهبا توجه به نوعی فرایند پیوسته که در یاخته  -155

 زیر مناسب است؟ 
 شود.«..................، بعد از .................. می  ۀ»بخشی از .................. است، در مرحل

 شدن ـ تشکیل سومین پیوند بین آمینواسیدها، پذیرای رِنای ناقل حامل چهارمین آمینواسید ( ریبوزوم )رِناتن( که جایگاه تشکیل پیوند پپتیدی ـ طویل۱
 آغاز رونویسی، ساخته شده ـ آغاز ـ اتصال به زیرواحد کوچک ریبوزوم )رِناتن(، به رِنای ناقل حامل متیونین متصل    ۀ( که در مرحل mRNA( رِنای پیک )۲
 ( جدا mRNA)از رِنای پیک  Pپپتید و رِنای ناقل، در جایگاه  شدن پیوند بین پلی( رِنای ناقل که در انواع مختلف، دارای توالی متفاوتی ـ پایان ـ شکسته۳
 ریبوزوم )رِناتن(، باعث ورود یک پروتئین به این جایگاه  A( که عامل پایان فرایند ـ پایان ـ قرارگیری در جایگاه mRNA( توالی نوکلئوتیدی رِنای پیک )۴

 ( مفهومی ـ دار ـ عبارتزمان ـ ـ سخت  ۲0۱۲)   ۳پاسخ: گزینه  

شدن و پایان تقسیم آغاز، طویل   ۀگویند. ترجمه فرایندی پیوسته است که آن را به سه مرحلرِنای پیک، ترجمه می پپتید از روی اطالعات  شدن پلیبه ساخته 

 کنند.می

 مقایسه مراحل مختلف ترجمه 

 پایان  شدن طویل  آغاز  مراحل ترجمه 

جایگاه
ی 

ریبوزومها
 A  خالی 

ِرنای ناقل حامل آمینواسید  
 جدید 

 عوامل آزادکننده 

P  ِرنای ناقل حامل متیونین 
ِرنای ناقل حامل متیونین /  

 پپتید پلی 
ِرنای ناقل حامل 

 پپتید پلی 
E  خالی  ِرنای ناقل بدون آمینواسید  خالی 

تشکیل پیوند  
 پپتیدی 

  ریبوزوم Aدر جایگاه    

شکستن پیوند بین  
آمینواسید و ِرنای  

 ناقل 
 ریبوزوم  Pدر جایگاه   

  Pدر جایگاه  
 ریبوزوم 

 ورود ِرنای ناقل 
های ریبوزوم پس از استقرار تشکیل جایگاه 

 ِرنای ناقل 
  ریبوزوم   Aجایگاه 

 ریبوزوم  Pجایگاه  ریبوزوم  Eجایگاه   خروج ِرنای ناقل 

 ها:بررسی همه گزینه  

پپتیدی در حال  پلی  ۀشود. پس از تشکیل پیوند پپتیدی، رِنای ناقل که حامل رشتشدن تشکیل میطویل  ۀریبوزوم و در مرحل  A( پیوند پپتیدی در جایگاه  ۱

شود تا پذیرای رِنای ناقل بعدی باشد. سومین پیوند پپتیدی، بین آمینواسید سوم و چهارم تشکیل  خالی می   Aگیرد و جایگاه  قرار می   Pساخت است، در جایگاه  

 گیرد.  قرار می   Aومین پیوند پپتیدی، رِنای ناقل حامل پنجمین آمینواسید در جایگاه  شود و پس از تشکیل س می

 شدن ترجمه مرحله طویل  میانبر:
کدون آن مکمل کدون جایگاه شد، اگر آنتی   Aینکه یک ِرنای ناقل وارد جایگاه  یابد. پس از اشود، در آن استقرار نمی ریبوزوم می  Aهر ِرنای ناقلی که وارد جایگاه   •

A   شود و ِرنای ناقل در جایگاه  کدون و کدون تشکیل می باشد، پیوند هیدروژنی بین آنتیA   یابد. در غیر این صورت، ِرنای ناقل جایگاه  استقرار میA    را ترک
 کند. می 

پپتیدی، آمینواسید متیونین است که انتهای آمینی آن آزاد  پلی  ۀم سخته و نیاز به دقت باالیی داره. اولین آمینواسید زنجیر خوایم بگیم یکای که اینجا می نکته  •
ای قرار دارد، انته  Aکند. بنابراین، در دومین آمینواسید زنجیره که در جایگاه  است و متیونین از طریق گروه کربوکسیل خود در تشکیل پیوند پپتیدی شرکت می 

توانیم متوجه شویم کند. با توجه به این موضوع، می ، از طریق گروه آمینی خود در تشکیل پیوند پپتیدی شرکت می Aآمینی باید آزاد باشد و آمینواسید جایگاه  
 دهند.  که آمینواسیدها از طریق گروه کربوکسیل خود با ِرنای ناقل پیوند اشتراکی تشکیل می 
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شدن شکسته  A کدون مکمل کدون جایگاه  استقرار ِرنای ناقل دارای آنتی  ریبوزوم  Aدن: ورود ِرناهای ناقل مختلف به جایگاه شطویل   ۀترتیب وقایع مرحل •
و   Eاه  جایی ریبوزوم و انتقال ِرنای ناقل بدون آمینواسید به جایگجابه   A  تشکیل پیوند پپتیدی در جایگاه   P  پیوند بین آمینواسید و ِرنای ناقل در جایگاه  

تکرار مراحل قبلی تا زمانی که یک کدون پایان در جایگاه   E  خروج ِرنای ناقل بدون آمینواسید از جایگاه    P  اسیدی به جایگاه  آمینو   ۀِرنای ناقل حامل زنجیر 
A  .قرار بگیرد 

شود که شامل قسمت ابتدایی رِنای پیک است. دقت داشته باشید که ابتدا و انتهای رِنای پیک،  کوتاهی از رِنا ساخته می  ۀآغاز رونویسی، رشت  ۀ( در مرحل۲

 شوند. ترجمه نمی

هایی در ِرنای ی مثال، توالی ها در ترجمه کاربرد دارند. براشوند. البته، بعضی از این توالی هایی وجود دارند که ترجمه نمی در ابتدا و انتهای ِرنای پیک، توالی نکته:  
شه انداز رونویسی نمیانداز هستن. همونجوری که راهجورایی مثل راه ها یهاین توالیکنند.  پیک وجود دارد که زیرواحد کوچک ریبوزوم را به سمت کدون آغاز هدایت می 

 کنن.شن اما محل صحیح شروع ترجمه رو برای ریبوزوم مشخص می یک هم ترجمه نمیهای رِنای پ کنه، این توالیولی محل صحیح رونویسی رو برای رِنابسپاراز مشخص می 
 

 میانبر: مرحله آغاز ترجمه 
توانند زیرواحد کوچک ریبوزوم را به شوند، می هایی از ِرنای پیک که ترجمه نمی شوند. اما بخش هایی وجود دارند که ترجمه نمی در ابتدای ِرنای پیک، توالی  •

 آغاز هدایت کنند.   ۀسوی رمز 
اتصال زیرواحد کوچک ریبوزوم به ِرنای پیک  هایی از ِرنای پیک هدایت زیرواحد کوچک ریبوزوم به سوی کدون آغاز توسط بخش  آغاز:  ۀترتیب وقایع مرحل  •

شدن ساختار کامل  شدن زیرواحد بزرگ ریبوزوم  اضافه   ( به کدون آغاز  UACکدون  اتصال ِرنای ناقل حامل متیونین )دارای آنتی   در مجاورت کدون آغاز  
 Eو  A ،Pهای گیری جایگاه ریبوزوم و شکل 

 شود. ، ِرنای ناقل مشاهده می Pمانند و فقط در جایگاه خالی می  Eو  Aهای آغاز ترجمه، جایگاه  ۀدر مرحل  •
 ناقل حامل متیونین است.  شود، ِرنای مشاهده می  Pآغاز در جایگاه  ۀهمواره ِرنای ناقلی که در مرحل  •
 ، محل قرارگیری ِرنای ناقل دارای یک آمینواسید است. Pآغاز، جایگاه    ۀپپتیدی است اما در مرحلپلی   ۀمحل قرارگیری ِرنای ناقل حامل رشت  Pطور کلی، جایگاه  به  •
های ـ ورود ِرنای ناقل به هر کدام از جایگاه  Eو    Aاقل در جایگاه  تشکیل پیوند پپتیدی ـ قرارگیری ِرنای ن  شوند: آغاز ترجمه مشاهده نمی  ۀوقایعی که در مرحل •

جایی ِرنای ناقل از یک جایگاه ریبوزوم به جایگاه دیگر ـ شود( ـ خروج ِرنای ناقل از ریبوزوم ـ جابه نیز بعد از استقرار ِرنای ناقل تشکیل می   Pریبوزوم )جایگاه  
 زمان دو ِرنای ناقل در ریبوزومحضور هم

 

پپتید  پایان، پس از اینکه پیوند بین رِنای ناقل و پلی  ۀهای مشابهی وجود دارند. در مرحلکدون )پادرمزه(، انواع توالی آنتی  ۀجز در ناحی رِناهای ناقل، به   ۀدر هم  (۳

 شود.  ریبوزوم خارج می   Pز جایگاه  شود و رِنای ناقل نیز اکدون و رِنای پیک شکسته می ریبوزوم شکسته شد، پیوند هیدروژنی بین آنتی  Pدر جایگاه  
 

نوع ِرنای ناقل مختلف نیز  ۶۱های مربوط به ژن  ۀهاست. با توجه به این موضوع، بخش عمدکدون آن تفاوت ِرناهای ناقل مختلف در نوع توالی آنتی نکته: 
ممکنه وجود داشته باشه که کاًل خارج از کتابه و به ما ربطی نداره. ولی به این نکته هم های رِناهای ناقل های خیلی اندکی هم توی بعضی قسمت البته تفاوت باشد. مشابه می 

رِنای  ۀهای دیگهای اندک توی بخش جورایی به این تفاوت های مشابه« استفاده کرده و در واقع خود کتاب هم یه دقت داشته باشید که کتاب درسی از عبارت »انواع توالی 
   ناقل اشاره کرده.

 شود. انجام می  Pشدن، خروج ِرنای ناقل از ریبوزوم از جایگاه طویل  ۀپایان برخالف مرحل  ۀدر مرحل ه: نکت 
 

 مرحله پایان ترجمه میانبر:
 شود. ن ترجمه آغاز می پایا   ۀریبوزوم قرار بگیرد، مرحل  Aزمانی که یک کدون پایان در جایگاه  •
 شود. نمی Aپایان، ِرنای ناقل وارد جایگاه   ۀکدون مکمل کدون پایان را ندارند. بنابراین، در مرحلکدام از ِرناهای ناقل، آنتی هیچ  •
 گیرند. قرار می  Aنام عوامل آزادکننده در جایگاه   هایی بهپایان ترجمه، پروتئین  ۀدر مرحل  •
 ـ آزاد شدن ِرنای پیک۳ـ جدا شدن زیرواحدهای ریبوزوم از یکدیگر، P ،۲پپتید و ِرنای ناقل در جایگاه ـ شکستن پیوند بین پلی ۱ آزادکننده: عملکردهای عوامل  •
  Pای ناقل در جایگاه  پپتیدی و ِرنپلی   ۀشدن پیوند بین آخرین آمینواسید زنجیر شکسته   ریبوزوم    Aورود عوامل آزادکننده به جایگاه    پایان:   ۀترتیب وقایع مرحل  •

 آزاد شدن ِرنای پیک  جدا شدن زیرواحدهای ریبوزوم از یکدیگر  ریبوزوم  Pخروج ِرنای ناقل بدون آمینواسید از جایگاه  ریبوزوم 

 

ر رِنای پیک موجب پایان  ها دگویند. زیرا حضور این کدون ها کدون پایان می کنند که به آنهیچ آمینواسیدی را رمز نمی  UAGو    UAA  ،UGAهای  ( کدون ۴

       هایی  ، چون رِنای ناقل مکمل آن وجود ندارد، این جایگاه توسط پروتئینAهای پایان ترجمه به جایگاه  شود. با ورود یکی از کدون یافتن عمل ترجمه می

 شود.  به نام عوامل آزادکننده اشغال می   نه یک پروتئین()
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 وقایع مراحل مختلف ترجمه 

 پایان شدن طویل  آغاز  مرحله 

   هدایت ریبوزوم به سمت کدون آغاز  mRNAحرکت ریبوزوم روی 

ی متصل  tRNAجایی جابه 
 mRNAبه 

 

به   Aاز جایگاه  
+ از جایگاه   Pجایگاه 

P  به جایگاهE 
 

 شدن ساختار ریبوزومکامل 
پس از پیوستن زیرواحد بزرگ به زیرواحد کوچک 

   ریبوزوم 

    Aورود ِرنای ناقل به جایگاه 

  Pورود ِرنای ناقل به جایگاه 
  Aیگاه )از جا

  تواند وارد شود( می 

  Pخروج ِرنای ناقل از جایگاه 
  E)به جایگاه 

  تواند برود( می 

    Eخروج ِرنای ناقل از جایگاه 

Aدر جایگاه  ورود عوامل آزادکننده 

شدن پیوند بین شکسته 
 tRNAآمینواسید و 

 Pدر جایگاه  Pدر جایگاه  

  Aدر جایگاه   پیوند پپتیدی تشکیل 

 
 چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -156

 باشد، در ازدواج ..................، امکان تولد .................. وجود دارد.« Xتن( زای یک صفت .................. و بر روی کروموزوم )فام( بیماریۀ»اگر الل )دگر

 نهفته ـ مرد بیمار و زن سالم ـ پسر بیمار -ب نهفته ـ مرد سالم و زن بیمار ـ دختر بیمار  -الف

 بارز ـ مرد بیمار و زن بیمار ـ پسر سالم   -د  بارز ـ مرد بیمار و زن سالم ـ دختر سالم  -ج

۱) ۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ( مفهومیـ   ژنتیک ـ چندموردی ـ ـ متوسط ۳0۱۲) ۲پاسخ: گزینه   

 موارد )ب( و )د(، صحیح هستند. 

 بررسی همه موارد:  

 دختران سالم خواهند بود.   ۀکند و همدختران خود منتقل می  ۀنهفته، اگر پدر سالم باشد، الل بارز و سالم را به هم  Xالف( در یک صفت وابسته به  

 زا را به پسر خود منتقل کند و پسر بیمار شود.  تواند الل نهفته و بیماری نهفته، اگر مادر سالم دارای ژنوتیپ ناخالص باشد، می   Xب( در یک صفت وابسته به  

 دختران بیمار خواهند بود.    ۀکند و همدختران خود منتقل می  ۀزا را به همارز و بیماری بارز، اگر پدر بیمار باشد، الل ب  Xج( در یک صفت وابسته به  

 تواند الل نهفته و سالم را به پسر خود منتقل کند و پسر سالم شود.  بارز، اگر زن بیمار دارای ژنوتیپ ناخالص باشد، می   Xد( در یک صفت وابسته به  
 تا نکته رو خوب یاد بگیرین.  ۴ها، خودش یه نکته هست. این بررسی هر کدوم از گزینه 

 
 است؟  نامناسبچند مورد، برای تکمیل عبارت زیر   -157

 همواره ..................« اند که ( قرار دارند، در واحدهایی سازماندهی شدهDNA»اطالعات وراثتی که در مولکول دِنا ) 

 انجامد. پار( متفاوت با خود میهایی با مونومر )تکه تولید مولکولها، بـ بیان آنالف

 نمود( نشان دهند. توانند پس از بیان شدن، اثر خود را در فنوتیپ )رخمیـ ب

  ای برای نشان دادن محل صحیح شروع رونویسی دارد. های ویژهـ توالیج

 د.  انبیان خود قرار گرفته ۀکننددر نزدیکی توالی تنظیمدـ 

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ( مفهومیـ  چندموردی ـ قید ـ ترکیبی ـ ـ سخت  ۱0۱۲)   ۳پاسخ: گزینه  

 ها سازماندهی شده است = ژن( در آن DNAواحدهایی که اطالعات وراثتی مولکول ِدنا ) 

شوند. این اطالعات در واحدهایی به نام ژن سازماندهی  میفقط مورد )الف(، صحیح است. اطالعات وراثتی در دِنا قرار دارند و از نسلی به نسل دیگر منتقل  

 اند. شده 
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 بررسی همه موارد:  

نوکلئوتید است ولی مونومر رِنا،  پپتید بینجامد. مونومر مولکول دِنا، دئوکسی ریبو تواند به تولید رِنا یا پلیالف( ژن بخشی از مولکول دِنا است که بیان آن می 

 پپتید، آمینواسید است.  ریبونوکلئوتید و مونومر پلی 

ریبوز و در نوکلئوتیدهای  هیچکدام از نوکلئوتیدهای ِدنا و ِرنا مشابه نیستند، حتی اگر باز آلی مشابه داشته باشند؛ زیرا، در نوکلئوتیدهای ِدنا، قند دئوکسی  خطر:     
 ِرنا، قند ریبوز وجود دارد.  

یک الل نهفته است که اثر آن، عدم تولید    dشود. مثالً، الل  ل )ژن( نهفته باشد و فرد دارای ژنوتیپ ناخالص باشد، اثر آن الل در فنوتیپ دیده نمی ب( اگر یک ال

را در فنوتیپ خود نشان    dسازد و گروه خونی مثبت دارد و اثر الل  را می  D، پروتئین  Ddو ایجاد گروه خونی منفی است. اما فرد دارای ژنوتیپ    Dپروتئین  

 دهد.نمی

توانند اثر خود را نشان دهند که فرد دارای ژنوتیپ خالص  های نهفته فقط در صورتی می در زنان، الل  Xدر صفات مستقل از جنس و صفات وابسته به نکته: 
 نهفته باشد.  

 تواند اثر الل نهفته را در فنوتیپ خود نشان دهد.  مردان، فرد با داشتن فقط یک الل نهفته نیز می در   Xدر صفات وابسته به  نکته:

کند. به این  ای در دِنا وجود دارد که رِنابسپاراز آن را شناسایی می های نوکلئوتیدی ویژه ج( برای اینکه رونویسی ژن از محل صحیح خود شروع شود، توالی 

 شود.  انداز، نوعی توالی تنظیمی است و بخشی از ژن محسوب نمیشود. راه فته میانداز گها، راه توالی 

انداز هستند و  های افزاینده متفاوت از راه های خاصی از دِنا به نام توالی افزاینده متصل شوند. توالی ها ممکن است عوامل رونویسی به بخش د( در یوکاریوت 

 ته باشند.  دوری از ژن قرار داش  ۀممکن است در فاصل

 
 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -158

 طور حتم ..................« شود، به»در جانداری که .................. می 

 شوند.  ( جدا میDNAهمانندسازی از دِنا )شروع از   پسهای هیستون ( همانندسازی از بیش از یک جایگاه آغاز، شروع ـ پروتئین۱
 ترین شکل همانندسازی مشاهده ـ برای واکنش یاخته به یک ماده، عوامل مؤثر بر بیان ژن باید به طریقی از غشاها عبور کنند.   ( پیچیده۲
 شود. رونویسی انجام می ۀ ها در مرحل(ی حلقوی به غشای یاخته متصل ـ اثر گذاشتن بر ساخت یک پروتئین، با تغییر فعالیت ژنDNA( دِنا )۳
 شوند. های آغاز همانندسازی بسته به مراحل رشدونمو تنظیم ـ برای تغییر سرعت بیان یک ژن، عوامل رونویسی به افزاینده متصل میه( تعداد جایگا۴

 (مفهومی ـمتن ـ  قید ـ عبارت ـ ترکیبی ـ  ـ متوسط ۲0۱۲)  ۲پاسخ: گزینه  
 

 ها  یوکاریوت شود = همانندسازی از بیش از یک جایگاه آغاز، شروع می جانداری که  

 هایوکاریوت = شودترین شکل همانندسازی مشاهده می جانداری که پیچیده  

 هاپروکاریوت = شودمی (ی حلقوی به غشای یاخته متصل DNAجانداری که ِدنا ) 

 ها یوکاریوت = شودمراحل رشد و نمو تنظیم می های آغاز همانندسازی بسته به جانداری که تعداد جایگاه  

اند. بنابراین، اگر یاخته بخواهد نسبت به یک ماده واکنش نشان دهد، باید عوامل مؤثر  های مختلفی تقسیم شدهغشاها به بخش  ۀهای یوکاریوتی به وسیلیاخته

 ها را تحت تأثیر قرار دهند.  بر بیان ژن به طریقی از غشاها عبور کنند و ژن

 ها:بررسی سایر گزینه 

ها از آن جدا شوند تا همانندسازی بتواند انجام شود.  های همراه آن یعنی هیستونوتاب کروماتین )فامینه(، باز و پروتئیناز همانندسازی دِنا باید پیچ قبل( ۱

 های دیگری همراه دِنا وجود دارند.  پروتئینها،  های یوکاریوتی وجود دارند و در پروکاریوت ها فقط در یاختهدقت داشته باشید که هیستون
 

 ها هیستون نیستند.  هایی همراه مولکول ِدنا وجود دارند ولی این پروتئین ها نیز پروتئین در پروکاریوت  نکته:
 شود. های همراه آن، قبل از همانندسازی انجام می وتاب ِدنا و جدا شدن پروتئین شدن پیچ  باز  نکته:
 ها وجود دارند که قبل از همانندسازی باید جدا شوند.  های دیگری نیز همراه ِدنای خطی یوکاریوت ها، پروتئين بر هیستون عالوه  نکته:

 

ند در هر  تواها میگذارد. تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها، بر ساخت این محصوالت اثر می ( محصول ژن، رِنا و پروتئین است. بنابراین، تغییر در فعالیت ژن ۳

 شود.  ی انجام می رونویس  ۀتنظیم بیان ژن در مرحل نه همیشه()طور معمول  یک از مراحل ساخت رِنا و پروتئین تأثیر بگذارد ولی به 

ها به افزاینده  نده متصل شوند. اتصال این پروتئینهای خاصی از دِنا به نام توالی افزایعوامل رونویسی به بخش  نه همیشه()ها ممکن است  ( در یوکاریوت۴

 بر سرعت و مقدار رونویسی ژن مؤثر است.  
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 هاها و یوکاریوت مقایسه همانندسازی در پروکاریوت 

 یوکاریوت  پروکاریوت  نوع یاخته 

 ها، گیاهان و جانورانآغازیان، قارچ  باکتری انواع 

 ِدنای خطی درون هسته  ِدنای حلقوی متصل به غشا  ِدنای اصلی 

 ِدنای غیراصلی 
معمواًل: پالزمید )حلقوی و آزاد در  

 سیتوپالسم( 
 ـ حلقوی در میتوکندری و پالست ۱

 ها(ها )مثل مخمر ـ پالزمید حلقوی در بعضی قارچ ۲

 هاترین: هیستون دارد؛ انواع مختلفی از پروتئين، مهم  ✓ دارد )غیرهیستونی(  ✓ پروتئين همراه ِدنای اصلی 

 زمان همانندسازی 

 ِدنای اصلی: قبل از تقسیم یاخته 
ِدنای غیراصلی: مستقل از تقسیم  

 یاخته 

 S ۀِدنای اصلی: قبل از تقسیم یاخته در مرحل
ِدنای غیراصلی: مستقل از تقسیم یاخته و قبل از تقسیم یاخته، در  

 G2  ۀمرحل

 همواره بیش از یک عدد در ِدنای اصلی  معمواًل: یکی، گاهی: بیش از یک عدد  تعداد جایگاه آغاز همانندسازی 

تغییر تعداد جایگاه آغاز  
 همانندسازی 

 دارد: وابسته به مراحل رشدونمو  ✓ ندارد  ✘

 دوجهتی  دوجهتی  جهت همانندسازی 

 سیتوپالسم  محل همانندسازی 
 ِدنای اصلی: هسته 

 ِدنای غیراصلی: سیتوپالسم 
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 طور حتم ..................« توان گفت که بهاین خانواده می ۀ»در یک خانواده، .................. است. اگر .................. باشد، دربار

 فرزندان مشابه والدین ـ حداقل یکی از والدین، دارای ژنوتیپ خالص است. ۀمشاهده ـ فنوتیپ هم قابل هر دو والد ( فقط یک نوع کربوهیدرات گروه خونی مشابه در ۱

 ها متفاوت است. گروه خونی ـ ژنوتیپ پدر و مادر خالص و فنوتیپ آنمربوط به دارای یک نوع کربوهیدرات  ـ پدر ABپذیر برای فرزندان ( تنها گروه خونی امکان۲
 متفاوت ـ تولد فرزندی با دو نوع کربوهیدرات گروه خونی ممکن است.   با هم  ـ گروه خونی والدین  Aو پسر دارای گروه خونی  O( دختر دارای گروه خونی ۳
 ـ پسر این خانواده فاقد کربوهیدرات گروه خونی ـ پدر و مادر دارای ژنوتیپ ناخالص هستند.  Bو پدر دارای گروه خونی  Aنی ( مادر دارای گروه خو ۴

 ( مفهومیـ   ژنتیک ـ قید ـ عبارت ـ ـ سخت  ۳0۱۲)   3پاسخ: گزینه  

است و حتماً از یک    Aرا دریافت کرده است. پسر دارای گروه خونی    Oدارد و بنابراین، از هر دو والد خود الل    OOاست و ژنوتیپ    Oدختر دارای گروه خونی  

وجود دارد. با توجه به اینکه گروه    Oاست و در ژنوتیپ والد دیگر نیز الل    AOرا دریافت کرده است. بنابراین، یکی از والدین دارای ژنوتیپ    Aوالد خود الل  

و دارای گروه   ABباشد، تولد فرزندی با ژنوتیپ  BOاست. اگر ژنوتیپ والد  BOیا  OOباشد و  AOتواند خونی والدین متفاوت است، ژنوتیپ والد دیگر نمی 

در فرزندان    OOو    AOهای  باشد، فقط ژنوتیپ  OOتواند دو نوع کربوهیدرات گروه خونی را تولید کند، ممکن است. اما اگر ژنوتیپ والد  که می  ABخونی  

 غیرممکن است.    ABه خونی  شود و تولد فرزندی با گرومشاهده می 

 داشته باشند.    ABتوانند گروه خونی هستند و نمی  Oباشد، هر دو والد دارای الل  Oاگر یکی از فرزندان دارای گروه خونی نکته: 
است و تولد فرزندانی با هر چهار نوع  BOو  AOباشد، ژنوتیپ والدین قطعًا  ABو فرزند دیگر دارای گروه خونی  Oاگر یکی از فرزندان دارای گروه خونی  نکته:

 گروه خونی در این خانواده ممکن است. 

 ها:بررسی سایر گزینه 

خونی در   نیستند. نوع کربوهیدرات گروه  Oیا   ABشود. بنابراین، والدین دارای گروه خونی  ( در والدین، فقط یک نوع کربوهیدرات گروه خونی مشاهده می ۱

و برای   Bداشته باشن یا    Aطبیعتاً فرقی نداره جفتشون گروه خونی  دارند.    Bدارند و یا هر دو گروه خونی    Aوالدین یکسان است و بنابراین، هر دو والد یا گروه خونی  

پذیر  تصور است و در نتیجه، سه نوع آمیزش مختلف بین والدین امکان قابل  AAو    AOهای  برای والدین ژنوتیپ   دارند.  Aکنیم که هر دو گروه خونی  همین ما فرض می 

پذیر است  نیز امکان  Oو دارای گروه خونی    OOباشند. در این حالت، تولد فرزندی با ژنوتیپ    AOاست. حالت اول زمانی است که هر دو والد دارای ژنوتیپ  

و گروه   AAفرزندان نیز دارای ژنوتیپ  ۀباشند و در این حالت، هم AAکه هر دو والد دارای ژنوتیپ  که فنوتیپی متفاوت با والدین دارد. حالت دوم این است

در  AAو  AOهای داشته باشد. در این حالت نیز ژنوتیپ AAو دیگری ژنوتیپ  AOهستند. حالت سوم نیز زمانی است که یکی از والدین ژنوتیپ  Aخونی 

شوند. بنابراین، در این گزینه اگر یکی از والدین ژنوتیپ خالص داشته باشد، فنوتیپ می  Aعث ایجاد فنوتیپ گروه خونی  شود که هر دو با فرزندان مشاهده می

 شود.  فرزندان مشابه والدین می   ۀهم

 شود. لدین می فرزندان مشابه وا  ۀها دارای ژنوتیپ خالص باشد، گروه خونی هماگر گروه خونی والدین مشابه باشد و حداقل یکی از آن نکته: 
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هستند. با توجه به اینکه گروه خونی دیگری در    ABکنند و دارای گروه خونی  را از والد دیگر دریافت می  Bرا از یک والد و الل    Aفرزندان یک الل    ۀ( هم۲

 BBو دیگری دارای ژنوتیپ  AAای ژنوتیپ شود و والدین نیز فقط یک نوع کربوهیدرات گروه خونی دارند، یکی از والدین باید دار بین فرزندان مشاهده نمی

 ها با یکدیگر متفاوت است.  باشد. بنابراین، دو والد ژنوتیپ خالص دارند و فنوتیپ آن

 شوند. می  ABفرزندان دارای گروه خونی  ۀباشد، هم BBو دیگری دارای ژنوتیپ  AAاگر یکی از والدین دارای ژنوتیپ  نکته: 
 

 های والدیننوتیپژ خونی با توجه به  های گروه های خاص آمیزشحالت

ژنوتیپ 
 ۱والد 

ژنوتیپ 
 ۲والد 

ژنوتیپ 
 فرزندان 

فنوتیپ  
 فرزندان 

 ویژگی

AA BB AB AB ۱ .ـ هر دو والد ژنوتیپ خالص و فنوتیپ متفاوت دارند 
 شود.ـ فقط یک گروه خونی در فرزندان مشاهده می ۲
فرزندان دارای ژنوتیپ ناخالص و متفاوت با هر دو  ۀـ هم۳

 والد هستند. 

AA OO AO A 

BB OO BO B 

AB OO AO  یاBO A  یاB 
 فرزندان با والدین متفاوت است.  ۀـ ژنوتیپ و فنوتیپ هم۱
 فرزندان ژنوتیپ ناخالص دارند.  ۀـ هم۲

AB AA AA   یاAB A  یاAB ۱ ـ یکی از والدین دارای گروه خونیAB    و دیگری دارای
 است. Bیا   Aژنوتیپ خالص گروه خونی 

فرزندان مشابه ژنوتیپ و فنوتیپ  ۀـ ژنوتیپ و فنوتیپ هم۲
 والدین است. 

AB BB BB   یاAB B  یاAB 

 BOو    AOصورت  را دریافت کرده است. بنابراین، ژنوتیپ والدین به  Oاست و از هر والد خود، یک الل    OOو ژنوتیپ    O( پسر خانواده دارای گروه خونی  ۴

 است و هر دو دارای ژنوتیپ ناخالص هستند.  

  BOو  AOصورت  داشته باشند، ژنوتیپ والدین به  Oداشته باشد و فرزندی دارای گروه خونی  Bو دیگری گروه خونی   Aاگر یکی از والدین گروه خونی نکته:   
 پذیر است.  های خونی در بین فرزندان امکان است و هر چهار نوع گروه

 

 های گروه خونی با توجه به فنوتیپ والدین و فرزندان های خاص آمیزشحالت

 گیری نتیجه  فرض سؤال 

 های ممکن در فرزندان فنوتیپ  ژنوتیپ والدین  گروه خونی فرزندان  گروه خونی والدین

A  وB O AO و BO A ،B ،AB  وO 

ـ   Oو  BO A ،B ،AB و O AO و AB ــــ

 ABو  AB A ،Bو  B ABو  A مشابه 

 Oو  AO Aو  O AOو  A مشابه 

 Oو  OO A و O AOو  A متفاوت 

ـ   BB ABو  AB AAهمه دارای گروه خونی  ــــ

AB  وA B AB  وAO A ،B  وAB 

AB و B A AB  وBO A ،B  وAB 

 نیز وجود دارد.  Bگروه خونی   ۀ(، حالت مشابه دربار Oو   Aذکر شده است )مثاًل گروه خونی فرزندان  A* در مواردی که فقط گروه خونی 

 
تواند طیفی از سفید تا قرمز داشته باشد. با در نظر گرفتن نمودار مربوط به چگونگی تعیین رنگ  رنگ نوعی ذرت، یک صفت چندجایگاهی است و می  -160

 است؟ نادرستاین نوع ذرت، کدام عبارت 
 ( بارز ندارد. ۀ ( حداکثر در یک جایگاه ژنی، الل )دگرنمودهای قرمز و سفید را دارند، ژنوتیپ )ژننمود( حدواسط ذرتهایی که فنوتیپ )رخذرت ۀ( در هم۱
 نمود(ها در یک جایگاه ژنی ناخالص هستند.  )ژن  ژنوتیپ ۀنمود(های آستانه، هم )رخ  های دارای بیشترین شباهت با یکی از فنوتیپنمود(فنوتیپ )رخ  ۀ( در هم۲
 .بارز دارد   )دگرۀ( الل  کی حداقل   یژن  گاه یدر هر جا  نمود()ژن پ یهر ژنوتصورتی دارند،  نمود( ذرتنمود(هایی که رنگ قرمزتر از فنوتیپ )رخفنوتیپ )رخ  ۀ( در هم۳
 داقل در یک جایگاه ژنی خالص است. نمود( حهای صورتی دارند، هر ژنوتیپ )ژننمود( ذرتهایی که بیشترین شباهت را با فنوتیپ )رخنمود(فنوتیپ )رخ  ۀ( در هم۴

 ( نکات شکل ـمتن ـ ژنتیک ـ قید  ـ ـ سخت  ۳0۱۲)   ۳پاسخ: گزینه  

نمود(های ذرت شبیه زنگوله  رنگ نوعی ذرت مثالی از صفات چندجایگاهی است. رنگ این ذرت طیفی از سفید تا قرمز است. نمودار توزیع فراوانی فنوتیپ )رخ

و   AABBCCنمود(های  ترتیب ژنوتیپ )ژن دهد، دو فنوتیپ آستانه، یعنی قرمز و سفید، بهگی تعیین رنگ ذرت را نشان می است. در این نمودار که چگون

https://t.me/iazmon


 

96 

شناسی زیست  9های تجربی | مرحله آزمون همه دروس | کنکوری   

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

 
 

aabbcc  نمود(های ناخالص، هر چه تعداد الل )دگره(های بارز بیشتر باشد، مقدار رنگ قرمز بیشتر است.  را دارند. در فنوتیپ )رخ 
 

 های صفت رنگ نوعی ذرت فنوتیپ ها و ژنوتیپ نگاه: نیم 
 دهد.  نمودار زیر، چگونگی تعیین رنگ نوعی ذرت را نشان می 

 

 
)فاقد الل بارز(، رنگ  aabbccهای بارز در یک ذرت بیشتر باشد، رنگ ذرت قرمزتر خواهد بود. بر این اساس، ذرت دارای ژنوتیپ هرچه تعداد الل  ها: ـ رنگ ذرت ۱

 )دارای شش الل بارز(، رنگ قرمز دارد.  AABBCCتیپ  سفید دارد و ذرت دارای ژنو
و  AABbccهای دارای ژنوتیپ ( برابر دارند، فنوتیپ یکسانی دارند. مثاًل ذرت ۀهایی که تعداد الل بارز )یا الل نهفت ذرت   ها: ها و ژنوتیپ ـ ارتباط بین فنوتیپ ۲

aaBbCC ورتی( دارند.  دارای سه الل بارز هستند و هر دو فنوتیپ حدواسط )رنگ ص 
های دارای شش الل بارز ها بیشتر است. مثاًل ذرت تر باشد، شباهت بین آن ها کمهای بارز ذرت هر چقدر اختالف بین تعداد الل  ها: های ذرت ـ شباهت فنوتیپ ۳

 الل بارز دارند.   ۵های دارای (، بیشترین شباهت را با ذرت AABBCC)دارای ژنوتیپ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های هر فنوتیپبررسی انواع ژنوتیپ 
ایم. در  مشخص کرده  Gتا   Aها را با حروف گروه مختلف قرار داد که در شکل، ما آن   ۷توان در  های مختلف را می ها، ژنوتیپ های بارز و فنوتیپ با توجه به تعداد الل 

 پردازیم. های هر گروه میادامه، به بررسی نکات مربوط به ژنوتیپ 
 Aوه گر 

 های ژنی هستند و فقط الل نهفته دارند.  جایگاه  ۀهای دارای فنوتیپ رنگ سفید، فاقد الل بارز در همـ ذرت ۱
 ها، خالص است.  جایگاه  ۀـ ژنوتیپ مربوط به این فنوتیپ در هم۲

 Bگروه 
و هم بارز وجود دارد و  ـ در هر ژنوتیپ، فقط یک الل بارز وجود دارد. بنابراین، در هر ژنوتیپ، دو جایگاه فقط الل نهفته دارند و در یک جایگاه، هم الل نهفته۱

 ژنوتیپ ناخالص است.  
 تند.  ها در دو جایگاه، دارای ژنوتیپ خالص و در یک جایگاه، دارای ژنوتیپ ناخالص هسژنوتیپ  ۀـ هم۲

 Cگروه 
اگر دو الل بارز  ـ هر ژنوتیپ، در یک یا سه جایگاه ژنی خالص هست. اگر هر دو الل بارز مربوط به یک جایگاه ژنی باشند، هر سه جایگاه خالص خواهند بود و۱

 فته دارد، ژنوتیپ خالص دارد.  مربوط به دو جایگاه ژنی متفاوت باشند، دو جایگاه دارای ژنوتیپ ناخالص هستند و جایگاه دیگر که فقط الل نه
 ـ هر ژنوتیپ، حداقل در یک جایگاه و حداکثر در دو جایگاه دارای الل بارز است. ۲

 Dگروه 
 ها مربوط به فنوتیپ حدواسط با سه الل بارز است.  ـ بیشترین تنوع ژنوتیپ ۱
 ها، حداقل دو جایگاه دارای الل بارز وجود دارد.  ژنوتیپ  ۀـ در هم۲
 ها، حداقل یک جایگاه دارای ژنوتیپ ناخالص وجود دارد.  ژنوتیپ  ۀـ در هم۳
 شود. های مربوط به صفت تعیین رنگ ذرت دیده می انواع الل  ۀها دارای ژنوتیپ ناخالص هستند و همجایگاه  ۀ، همAaBbCcـ در ژنوتیپ ۴

 ها ین ذرتبررسی میزان شباهت ب

 صفر  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ های بارز در یک ذرت خاص تعداد الل 

های دارای بیشترین های بارز ذرت تعداد الل 
 شباهت به آن ذرت خاص 

 ۱ یا صفر  ۲ ۱یا  ۳ ۲یا  ۴ ۳یا  ۵ ۴یا  ۶ ۵

های دارای کمترین های بارز ذرت تعداد الل 
 شباهت به آن ذرت خاص 

 ۶ ۶ ۶ یا صفر  ۶ صفر  صفر  صفر 
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ک جایگاه ژنوتیپ ناخالص دارد و دو جایگاه ژنوتیپ خالص دارند. یکی از ها، یک جایگاه فقط الل نهفته دارد، ی، در سایر ژنوتیپ AaBbCcجز ژنوتیپ ـ به۵
 هایی که ژنوتیپ خالص دارد، فقط الل بارز دارد و جایگاه دیگر دارای ژنوتیپ خالص، فقط دارای الل نهفته است. جایگاه 
 Eگروه 

 ها، حداقل یک جایگاه وجود دارد که فقط الل بارز دارد. ژنوتیپ  ۀـ در هم۱
 شود. ـ در هر ژنوتیپ، حداقل در دو جایگاه الل بارز مشاهده می ۲
الل نهفته   و اگر دوـ هر ژنوتیپ، در یک یا سه جایگاه ژنی خالص هست. اگر هر دو الل نهفته مربوط به یک جایگاه ژنی باشند، هر سه جایگاه خالص خواهند بود ۳

 . مربوط به دو جایگاه ژنی متفاوت باشند، دو جایگاه دارای ژنوتیپ ناخالص هستند و جایگاه دیگر که فقط الل بارز دارد، ژنوتیپ خالص دارد
 Fگروه 

ه، هم الل نهفته و هم بارز وجود دارد و ـ در هر ژنوتیپ، فقط یک الل نهفته وجود دارد. بنابراین، در هر ژنوتیپ، دو جایگاه فقط الل بارز دارند و در یک جایگا۱
 ژنوتیپ ناخالص است.  

 ها در دو جایگاه، دارای ژنوتیپ خالص و در یک جایگاه، دارای ژنوتیپ ناخالص هستند.  ژنوتیپ  ۀـ هم۲
 Gگروه 

   های ژنی هستند و فقط الل بارز دارند.جایگاه  ۀهای دارای فنوتیپ رنگ قرمز، فاقد الل نهفته در همـ ذرت ۱
 ها، خالص است. جایگاه  ۀـ ژنوتیپ مربوط به این فنوتیپ در هم۲

الل بارز( است که    ۳های دارای  )ذرت  D( مربوط به گروه  ۱)  ۀباشد. گزین( نادرست است و پاسخ سؤال می ۳)  ۀنگاه«، گزینبا توجه به توضیحات کادر »نیم  

الل بارز( است که در هر   ۵)دارای  F)دارای یک الل بارز( یا  B( مربوط به گروه ۲) ۀستند. گزینحداکثر در یک جایگاه فقط الل نهفته دارند و فاقد الل بارز ه

الل بارز( است. در    ۶یا    ۵،  ۴های دارای  )ذرت  Gو    E  ،F( مربوط به گروه  ۳)  ۀدو مورد، هر ژنوتیپ فقط در یک جایگاه دارای ژنوتیپ ناخالص است. گزین

)دارای    C( نیز مربوط به گروه  ۴)  ۀگزین.  AAbbCCالل نهفته دارند؛ مانند ژنوتیپ  فقط  هایی وجود دارند که در یک جایگاه،  یپالل بارز، ژنوت  ۴های دارای  ذرت

های ژنی مربوط به  ها و جایگاه خُب حاال که انواع ژنوتیپ.  الل بارز( است. در هر دو مورد، هر ژنوتیپ در یک یا سه جایگاه ژنی خالص است  ۴)دارای    Eدو الل بارز( یا  

   رو هم بررسی کنیم. ۱۴۰۰تونیم یه سؤال از کنکور صفت رنگ ذرت رو خوب بررسی کردیم، می

 نامه تست 
   ۱۴۰۰داخل     است؟  نادرست با توجه به نمودار توزیع فراوانی رنگ ذرت )صفت چند جایگاهی( در کتاب درسی، کدام عبارت 

 

 

 
 «، وجود دارد. ۴انواع دگره )الل(ها در بخش » ۀنمودی )ژنوتیپی( حاوی هم( ژن ۱
 )الِل( بارز دارد.  ۀ«، در هر جایگاه ژنی، دگر ۵نمود )ژنوتیپ( در بخش »( هر ژن۲
 «، در یک جایگاه ژنی ناخالص است. ۶نمود )ژنوتیپ( در بخش »( هر ژن ۳
 «، در دو جایگاه ژنی خالص است.  ۲نمود )ژنوتیپ( در بخش »( هر ژن ۴

 ( نکات شکل ـمفهومی ـ  دار ژنتیک ـ قید ـ شکل ـ متوسطـ  ۳0۱۲)               ۲پاسخ: گزینه 
(. در ۲ ۀدر یک جایگاه ژنی، الل بارز ندارند )نادرستی گزین aaBBCCو  AABBcc  ،AAbbCCهای الل بارز وجود دارند و ژنوتیپ  ۴ارای های د«، ذرت ۵در بخش »

وجود دارند که هر کدام  AaBBCCو  AABBCc ،AABbCCهای «، ژنوتیپ ۶(. در بخش »۱ ۀها را دارد )درستی گزین انواع الل   ۀهم AaBbCc«، ژنوتیپ ۴بخش »
، Aabbccالل بارز وجود دارند که شامل   ۱های دارای «، ژنوتیپ ۲(. در بخش »۳  ۀباشند )درستی گزین الل بارز هستند و در یک جایگاه ژنی ناخالص می   ۵دارای 

aaBbcc  وaabbCc  (. ۴ ۀ درستی گزین باشند و هر کدام، در دو جایگاه ژنی خالص و در در یک جایگاه، ناخالص هستند ) می 
 

 ای از سؤاالت مربوط به ژنتیک ذرت هم نگاهی داشته باشیم.  خوایم به یه سبک دیگهبررسی این سؤال تموم شد. اما می 
 

 نامه تست 
های نهفته، رنگ و دگرههای بارز، رنگ قرمز با توجه به این که صفت رنگ در نوعی ذرت، صفتی با سه جایگاه ژنی است و هر جایگاه دو دگره )الل( دارد و دگره

را دارند، بنابراین   aabbccو  AABBCCنمود )ژنوتیپ(های ترتیب ژن طیف که قرمز و سفید هستند، به  ۀهای دو آستاننمود )فنوتیپ( آورند و رخ وجود میسفید را به 
   ۹۸داخل     نظر رنگ به کدام ذرت شباهت بیشتری دارند؟  آیند، از وجود میبه  aaBBCCو  AAbbccنمود )ژنوتیپ(های هایی که از آمیزش دو ذرت با ژن ذرت 

۱ )aaBbCC  ۲ )AABBCc   ۳ )AaBBCc  ۴ )AABbCC 
 (مفهومیـ  ژنتیک ـ آسانـ  ۳0۱۲)       ۱پاسخ: گزینه 

هستند و دارای سه الل بارز هستند. با  AaBbCcآیند دارای ژنوتیپ وجود میهایی که به ذرت  ۀ، همaaBBCCو  AAbbccهای دارای ژنوتیپ  در پی آمیزش ذرت 
ها بیشتر است. در تر باشد، شباهت بین فنوتیپ های بارز در دو ژنوتیپ کمهای بارز دارد، هرچقدر تفاوت تعداد الل توجه به اینکه فنوتیپ ذرت بستگی به تعداد الل 

(، بیشترین شباهت را با فنوتیپ ذرت دارای ژنوتیپ ۱) ۀالل بارز در ژنوتیپ وجود دارد و بنابراین، فنوتیپ مربوط به ژنوتیپ گزین ۵و  ۴، ۵، ۳ترتیب ها به گزینه 
AaBbCc    .دارد 
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 هاذرت  های حاصل از آمیزش تعیین انواع فنوتیپ نگاه: نیم 
های راحتی انواع فنوتیپ توان به پذیر باشد. با استفاده از یک تکنیک ساده، میها امکان فی برای زاده های مختلها و فنوتیپ ها، ممکن است ژنوتیپ در آمیزش ذرت 

با دو الل   AAهای بارز بستگی داره. برای هر جایگاه ژنی هم، سه ژنوتیپ وجود داره: خالص بارز )مثل دونیم که رنگ ذرت به تعداد اللمیها را تعیین کرد. ممکن در زاده 
پذیر است. چند ها امکان هایی در زاده بدون الل بارز(. پس کافیه که ما بفهمیم برای هر جایگاه ژنی، چه ژنوتیپ aaبا یک الل بارز( و خالص نهفته )مثل  Aaبارز(، ناخالص )مثل 

 حالت کلی اینجا وجود داره.
در تمامی این  (:Aa×aaیا   Aa×AA( یا یکی از والدین خالص و دیگری ناخالص باشد )aa×aaیا  AA ×AAـ هر دو والد، خالص و دارای فنوتیپ یکسان باشند )۱

 ها کاماًل مشابه والدین است. ها، ژنوتیپ زاده آمیزش 
 هستند.   Aaها ناخالص و دارای ژنوتیپ  زاده  ۀهم(: AA×aaـ دو والد خالص و دارای فنوتیپ متفاوت باشند )۲
 پذیر است.  ها امکان ( در زاده aaو  AA ،Aaها )انواع ژنوتیپ  ۀهم (: Aa ×Aa) ـ هر دو والد، ناخالص باشند ۳

ترین و بیشترین تعداد  نویسیم و بعدش، کم های ممکن رو میهای ذرت رو تعیین کنیم، برای هر جایگاه ژنی انواع ژنوتیپ های ممکن برای زاده برای اینکه بتونیم انواع فنوتیپ 
های بارز برای هر جایگاه رو با هم جمع های بارز برای هر جایگاه رو با هم و بیشترین تعداد اللترین تعداد الل بعدی، کم ۀکنیم. در مرحلجایگاه مشخص می های بارز رو برای هر الل
 خوایم بررسی کنیم:رو می  aaBBCcو   AabbCCکنیم. مثاًل فرض کنیم که آمیزش ذرت  می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

دی بین این دو تا هم برای تعداد  عدهست و هر  ۴ها، های بارز در زاده و بیشترین تعداد ممکن الل ۲ها، های بارز در زاده ترین تعداد ممکن اللبا توجه به جدول باال، کم
الل بارز با فراوانی  ۲های دارای هست. فراوانی ذرت  ۴یا  ۳، ۲، های حاصل از این آمیزشهای بارز در زاده پذیر هست. بنابراین، تعداد الل ها امکان های بارز در زاده الل

ها مشابه فراوانی کدوم از این فنوتیپ الل بارز هم بیشترین مقدار در جمعیته و در نتیجه، فراوانی هیچ  ۳های دارای الل بارز برابر هست و فراوانی ذرت  ۴های دارای ذرت 
های دارای ژنوتیپ  الل بارز برابر هست و فراوانی ذرت  ۵الل بارز با  ۱های دارای گم که فراوانی ذرت (. دیگه بازم می ۱ ۀالل بارز نیست )رد گزین ۵های دارای ذرت 

AABBCC  شش الل بارز( و(aabbcc   .هم با همدیگه برابره )صفر الل بارز( 
 

 ذرت چیز درباره همه 

دانه در ذرت  ۀها شود؛ مثاًل آندوسپرم، ذخیر دانه باقی بماند یا اینکه جذب لپه  ۀعنوان ذخیر دانه( به ممکن است آندوسپرم )درون [ ۳یازدهم: گفتار  ۸ـ ترکیب ]فصل ۱
صورت زیرزمینی است؛ یعنی اینکه  آن نیز به   ۀانای است و رویش د لپه است و نقش لپه، انتقال مواد غذایی از آندوسپرم به رویان در حال رشد است. ذرت، گیاهی تک 

 شوند.  مانند و از خاک خارج نمی های آن درون خاک می لپه 
 جایگاهی است و طیفی از رنگ سفید تا قرمز را دارد.  صفت رنگ در نوعی ذرت، صفتی سه [ ۲دوازدهم: گفتار  ۳ـ ترکیب ]فصل ۲
ای وجود ندارد و میانبرگ، فقط وجود دارد. در برگ این گیاهان، میانبرگ نرده   4Cای مانند ذرت، فتوسنتز  لپه ان تک در گیاه[  ۳و    ۱دوازدهم: گفتار    ۶ـ ترکیب ]فصل  ۳

 شود. ها انجام می کالوین و تولید قند در این یاخته   ۀهای غالف آوندی در این گیاهان دارای کلروپالست )سبزدیسه( هستند و چرخاز نوع اسفنجی است. یاخته 
تحول در کشاورزی نوین توانست افزایش چشمگیری در محصوالت کشاورزی مانند گندم، برنج و ذرت ایجاد کند. همچنین با  [  ۳دوازدهم: گفتار    ۷یب ]فصل  ـ ترک۴

نوم باکتری جداسازی و پس  فناوری امکان تولید گیاهان مقاوم به آفت وجود دارد. در نوعی روش تولید گیاه مقاوم به آفت، ابتدا ژن مربوط به نوعی سم از ژ زیست 
 اند.  شود. تاکنون با این روش چند نوع گیاه مقاوم مثل ذرت، پنبه و سویا تولید شده سازی به گیاه موردنظر انتقال داده می از همسانه 
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 نشان دار کن... مخصوص خودت سوال مهم درس فیزیک رو با شناختی که از خودت داری،  10

شماره 
 سوال 

 پایه 
 و مبحث

 دلیل نشان دار کردن
شماره 
 سوال 

 پایه 
 و مبحث

 دلیل نشان دار کردن

      

      

      

      

      

 رو از بین ببرین...*  خودتونهای تونین نقطه ضعف دارین که با خوندنش می  سوال برگزیده 160حداکثر ها شما *در پایان همۀ آزمون
 بعد برطرفش کنید*  یهاها رو نوشتیم، در پایان هر فصل نگاه کنین، ببینین کدوم مبحث هست که ضعف دارین و سعی کنید برای آزمون *براتون مبحث 

 های دوستانه طراحان صحبتمباحث این آزمون و 

اشیم و اون مواردی که برای مرررور در این آزمون برگشتی به فصل اول داشتیم و همینطور مقدار کمی پیشروی در فصل دوم. سعی کردیم با تست های مناسب جمع بندی خوبی داشته بدوازدهم:  
 کنید که بودجه بندی زیادی از کنکورتون رو به خودش اختصاص میده.الزم بوده رو در درسنامه ها براتون بیاریم. به این آزمون حتما دقت  

 
تررون رو راحررت خواهیررد کرررد. فصل مغناطیس یکی از فصل های ساده کتاب یازدهم محسوب میشه و شما با حل تمرین های کتاب درسی و همینطور بررسی آزمون های ماز خیررال خود  یازدهم:

  ها دقت کنید چون طراح کنکور عالقه خاصی بهشون داره. ها و شکلحتمًا به نمودار 
 

فصل هایی محسوب میشه که میتونین با تمرین به راحتی روی اون مسلط بشین و دو تستی رو که به خررودش اختصرراص میررده جررواب برردین. حتمررا تعررادل    دما و گرما هم یکی از فصل    دهم:
 گرمایی و نکاتی رو که درسنامۀ ها آوردیم با دقت بخونید.

 

 های این آزمون در سه کنکور اخیر بندی فصلبودجه

 

 

 

 

 درجه سختی این آزمون 

 سخت  متوسط ساده میزان سختی سواالت 
 %37 %47 % 16 درصد سختی سواالت 

 راهنمای تیپ سواالت آزمون 

موضع  
 سوال

شبیه سازی  
 سواالت کنکور 

های سوال با ایده
 جدید 

ها و ها، مثالشکل
 مسائل کتاب درسی 

 سواالت نموداری 
سوال از منابع  

 خارجی
 سوال دام دار 

 نماد
      

 

 

 

 

 

 دوازدهم  دومفصل 
 (دینامیک ) 

 فصل اول دوازدهم
 )حرکت بر خط راست(

 یازدهم سوم  فصل
مغناطیس و القای ) 

 (الکترومغناطیس

 دهم  چهارمفصل 
 عنوان فصل  (دما و گرما) 

 98تعداد تست در کنکور  3 3 3 3

 99تعداد تست در کنکور  2 3 3 3

 1400تعداد تست در کنکور  2 2 4 4
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mقطاری با شتاب ثابت    -161

s
2

کنند.  متر از هم در کنار ریل ایستاده و قطار را تماشا می   30بر روی ریل مستقیمی در حال حرکت است. دو نفر به فاصله    2

 ثانیه از مقابل چشمان نفر دوم عبور کند، طول قطار چند متر است؟  2ثانیه از مقابل چشمان نفر اول و در مدت  3اگر قطار در مدت 

1 )30 2 )48 3 )62 4 )80 

 1اسخ: گزینه پ 

 باشد: صورت زیر می زمان در حرکت راست خط با شتاب ثابت یک متحرک به  –مکان  ۀمعادل نکته: 

)متحرک   ۀمکان اولی )m x at v t x = + + →2
0 0

1
2

)مکان نهایی متحرک    )m 
 

متحرک   ۀسرعت اولی                    
m

s

 
 
 

شتاب متحرک                                  
m

s

 
 
 

2
                    

 

 سرعت متوسط در حرکت با شتاب ثابت برابر است با:    ۀمعادل نکته:  

av
v v

v
+

= 0
2

 

 :  t2و t1سرعت متوسط در حرکت با شتاب ثابت بین دو لحظۀ  ۀمعادل  نکته: 

avV a(t t ) V= + +1 2 0
1
2

 

 جایی )معادله مستقل از زمان( در حرکت با شتاب ثابت برابر است با: جابه  -سرعت  ۀمعادل  

v v a x− = 2 2
0 2 

پیشروی کرده است.   A( از مقابل ناظر Lطول خود ) اندازۀثانیه، قطار به   3باشد. در مدت  V1رسد دارای سرعت  می Aقطار به ناظر   فرض کنید هنگامی که

 پس داریم:  

 
m

a
s

x L , V V , t s
x at V t L ( )( ) V ( ) L V ( )

=

 = = =
 = + ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = +  = +

2

0 1

2
2 2

0 1 13

1 1
2 3 3 9 3 1

2 2
 

 به دست آوریم:   Bبرسد. پس باید سرعت قطار را هنگام رسیدن به ناظر  Bبه ناظر  Aمتر پیشروی کند تا از ناظر  30قطار باید 

V V a x V V ( )( ) V V V V ( )− =   − =  = +  = +2 2 2 2 2 2 2
2 1 2 1 2 1 2 12 2 2 30 120 120 2 

 عبور کند:   Bکشد تا قطار از مقابل چشمان ناظر  طول میثانیه  2
m

a
( )s

x L , V V , t s

( )

x at V t L ( )( ) V ( ) L V

L V V V V V

=

 = = =
 = + ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = +  = + ⎯⎯→

= + + ⎯⎯→ + = + +  + = +

2

0 2

2 22 2
0 2 22

12 2 2
1 1 1 1 1

1 1
2 2 2 4 2

2 2

4 2 120 9 3 4 2 120 5 3 2 120

 

V ( )m
V V V V V (V )(V ) V L ( ) m

s


+ + = +  + − =  + − = ⎯⎯⎯→ = ⎯⎯→ = + = + =1 0 12 2 2

1 1 1 1 1 1 1 125 30 9 480 4 6 91 0 13 7 0 7 9 3 7 9 21 30 
توان 2
→   

 
 

 

 

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  8 10 7 دوازدهم  حرکت با شتاب ثابت  فصل دوم دوازدهم  سخت  
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x  نقطۀدر حال حرکت است، به شکل مقابل است. اگر در مبدأ زمان، متحرک از    xزمان متحرکی که بر روی محور    –نمودار شتاب    -162 m4= با تندی   +
m

s
 زمان آن مطابق کدام گزینه خواهد بود؟   –مکان شروع به حرکت کرده باشد، نمودار  xدر خالف جهت محور  2

                  2)   

3    )  4    ) 

 3پاسخ: گزینه  

av(aشتاب متوسط  )  : 

،  SIگیری آن در گویند. که کمیتی است برداری و یکای اندازهبه نسبت تغییرات سرعت در واحد زمان، شتاب متوسط می
m

s2
است. بنابراین با توجه به شکل و   

 تعریف گفته شده داریم:  
 
 
 
 
 

 زمان -نمودار شتاب  
 است.  tزمان خطی موازی محور -در حرکت شتاب ثابت، نمودار شتاب

 

 دهندۀ تغییرات سرعت در آن بازۀ زمانی است.در این نمودار مساحت سطح بین نمودار و محور زمان در هر بازۀ زمانی، نشان   
در یک نمودار رسم می شود. در این نوع نمودار ها باید به این نکته مهم توجه کنیم که  گاهی اوقات نمودار چند حرکت متوالی با شتاب ثابت یا با سرعت ثابت  

 یی حرکت اول، اطالعات اولیه حرکت دوم است.در صورتی که زمان تغییر حرکت بسیار سریع و قابل چشم پوشی باشد، اطالعات نها 

 مثال:  

t  ۀکند، مطابق شکل زیر است. اگر متحرک در لحظ حرکت می  xمکان متحرکی که روی محور    –نمودار شتاب   از مبدأ با سرعت    0=
m

s
آن در    تعبور کند، سرع  10

xمکان   m=  ( 97چند متر بر ثانیه است؟ )سراسری تجربی  61

1 )22 

2 )12 

3 )8 

4 )6 

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  9 10 7 دوازدهم  حرکت شناسی   فصل دوم دوازدهم  سخت  

 

1 )  

avشیب  
V V V

a AB
t t t

− 
= = =

− 

2 1

2 1
 

 

A 

B 
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 مکان و صحبت از سرعت! خ ُّب یاد کدوم فرمول افتادین؟ آفرین، مستقل از زمان.   –ها نمودار شتاب بچه

متحرک در مبدأ زمان از مبدأ مکان با سرعت  
m

s
 عبور کرده است:   10

( )( )
x m x

v v a x

m m
x , v v v

s s

= =

− = 
= = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ − = − −  =1 0

2 2
1 0 1 1

25 0 2 2
0 0 1 12

0 10 10 2 2 25 0 0  

( )( )
x m x m

v v a x

m
v v v

s

= =

− = 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ − = −  =   =  =2 1

2 2
2 1 2 2

61 25 2 2 2
2 2 22

0 2 2 61 25 4 36 2 6 12  

 صحیح است.   2گزینه 

 نکته:   
زمان، برابر با تغییر سرعت متحرک است. حواستان باشد که مساحت باالی محور زمان را با عالمت مثبت و مساحت زیر محور زمان را با    –سطح زیر نمودار شتاب  
 زنیم: عالمت منفی جمع می 

v S S = −1 2 
 
 
 
 
 
 
 

 مثال:   

 دست آورید. ثانیه را به 4زمان مقابل، شتاب متوسط متحرک از لحظۀ صفر تا  –باتوجه به نمودار شتاب 

 

 

 

 

 
 

 

( )

S
v S S

S

=  = 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯→  = − + = −

= −  = 

1
1 2

2

3 2 6
5

4 3 1 1
 

             av
v m

a
t s

  −
 = =  

  
2

5
4

       

 زمان برابر با تغییر سرعت متحرک است.    –دانیم سطح زیر نمودار شتاب  می
m

V
s

s s
m

s : V V V V
s

=−

→  =   − = ⎯⎯⎯⎯→ =
0 2

2 0 20 2 2 2 4 2 

mدر این بازه زمانی، متحرک با سرعت ثابت  

s
s        حرکت کرده است.   2 s : V→  = 2 4 0 

t  لحظۀدر   s= است.         متحرک متوقف شده    6
s

m
V

s
s s ss s : V ( ) V V V

=

→  = −   − = − ⎯⎯⎯⎯→ = ⎯⎯→
4 2

6 4 64 6 2 1 2 0 

 زمانی به دست آورد:    بازۀجایی را در هر  توان جابه زمان، می  –به کمک سطح زیر نمودار سرعت  

 

 تا در بازۀ مکانی

 تا در بازۀ مکانی

 ثانیه 3سطح زیر نمودار از صفر تا 

 ثانیه 4ثانیه تا  3سطح زیر نمودار از 
 ثانیه 4از صفر تا 
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s2  ،aزمانی صفر تا   بازۀدر   0  لحظۀثابت است. پس با یک سهمی رو به باال مواجهیم که رأس آن در    و t s= است. زیرا در این لحظه، سرعت متحرک    1

xشروع حرکت،    لحظۀدر  صفر شده است.   m= +0  است:    4
s

s

ss s

x x m
s

x x m

→

→

 = −  =⎯⎯⎯⎯→
→

 = +  =⎯⎯⎯⎯→

0 1
1

21 2

1 3
0 2

1 4
 

 ثابت است. پس با یک خط با شیب مثبت مواجهیم.    مثبت و  ، سرعت متحرکs6تا s4زمانی    بازۀدر  

s ss s : x x x m→  =   − =  =4 42 4 2 2 4 4 8 
s4 ،aتا s2زمانی    بازۀدر   0  لحظۀس با یک سهمی رو به پایین مواجهیم که رأس آن در  و ثابت است. پ t s= است. زیرا در این لحظه، سرعت متحرک    6

 صفر شده است.  

s s ss s : x x x x m→  =  − =  =6 4 64 6 2 2 10 
 کنیم. ( را انتخاب می3با توجه به اطالعاتی که به دست آوردیم، به راحتی گزینه )

 
با سرعت    120قطاری به طول    -163 انتهای قطار برمیمتر بر ثانیه در حال حرکت است. پرنده  8متر  از  با سرعت  ای  ابتدای قطار   12خیزد و  متر بر ثانیه به 

به ترتیب    SIپرنده در  طی شده توسط  و مسافت    جاییجابهوبرگشت،  گردد. در این رفترود و سپس با سرعتی به همان بزرگی به انتهای قطار برمیمی
 از راست به چپ کدام است؟

 80و  288( 4 432و  288( 3 80( صفر و 2 432( صفر و 1

 3پاسخ: گزینه  

 آید:                   رو به دست میحرکت با سرعت ثابت: حرکتی که در آن اندازه سرعت )تندی( و جهت سرعت متحرک در طول مسیر ثابت است. و از رابطه روبه

 (m)مکان اولیه متحرک                                                                                                      

x vt x= +  (m)مکان نهایی متحرک                0

سرعت متحرک                                                                                                                      
m

( )
s

 

ت 
ثاب

ت 
رع

 س
 با

ت
رک

 ح
در

 

avVای و سرعت متوسط با هم برابرند.  سرعت لحظه -1 V= 

 شتاب حرکت صفر است.  -2

)جایی و مسافت با هم برابرند اندازه جابه، در صورتی که جهت حرکت تغییر نکند -3 )| d | L=  در نتیجه در این حرکت اندازه سرعت برابر .

|تندی است.  V | S= 

 جایی است.  زمان با محور زمان در هر بازه زمانی برابر با جابه –مساحت بین نمودار سرعت  -4

 ابتدا زمان رفت و زمان برگشت پرنده را حساب کنیم:

 شود؛ در نتیجه زمان رفت پرنده برابر است با: ها از هم کم میسرعت آن   اندازۀپس    کنندی مقطار و پرنده در یک جهت حرکت    در مسیر رفت چون

  

x
t s

v


= = =

−

120
30

12 8 
 شود؛ در نتیجه زمان برگشت برابر است با:  ها جمع می سرعت آن   اندازۀکنند پس  در مسیر برگشت چون قطار و پرنده به سوی همدیگر حرکت می 

x
t s

v


= = =

+

120
6

12 8 
 کشد.ثانیه طول می   36در نتیجه در کل، این رفت و برگشت  

خیزد و به ابتدای قطار  کنیم. در این تست گفته شده پرنده از انتهای قطار برمی انتهای مسیر طی شده نگاه میجایی فقط به ابتدا و  برای پیدا کردن جابه 

گردد؛ پس پرنده به همان مکان قبلی خود برگشته است ولی در این حین قطار جابجا شده است؛ پس برای پیدا کردن  رود و سپس به انتهای قطار برمی می

 جایی قطار را پیدا کنیم:جابه جایی پرنده باید  جابه 

 ثانیه پیدا کردیم؛ در نتیجه برابر است با:   36متر بر ثانیه است و کل زمان این کار را    8سرعت قطار برابر  

  x vt m = =  =8 36 288  
 

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

هم ددواز  حرکت شناسی    سخت 10درجه از  7 9 8   
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متر بر ثانیه در حال    12ثانیه با سرعت    36این  جایی که پرنده در تمام  برای پیدا کردن مسافت باید تمام طول مسیر طی شده پرنده را محاسبه کنیم. از آن

 حرکت بوده است؛ در نتیجه مسافت طی شده برابر است با: 

 L m=  =12 36 432

7پیماید. اگر این متحرک  را می  dکند و مسیر مستقیمی به طول  متحرکی از حال سکون و با شتاب ثابت شروع به حرکت می  -164
16

انتهایی طول مسیر را 

ثانیه طی کند، متحرک کل مسیر را در چند ثانیه طی کرده است؟ 7در مدت 
1 )9 2 )16 3 )24 4 )28

 4پاسخ: گزینه 

حل تست برویم، کادر زیر رو بخونید:    سراغ  قبل از اینکه به

v)در حرکت با شتاب ثابت، اگر متحرک از حال سکون  )=0 xزمان آن به شکل   –جایی جابه معادلۀشروع به حرکت کند،  0 at = 21
2

 خواهد بود.  

xمستقیم دارد؛ به این صورت:   رابطۀ tبا مجذور  xگیریم که  با توجه به ثابت بودن شتاب نتیجه می  t  2

یعنی مثاًل در  
1
2

زمان ابتدایی حرکت،  
1
4

شود. پس در جابجایی طی می 
1
2

زمان بعدی  
3
4

 جابجایی طی خواهد شد  

 به کار ببرید. فقط دقت داشته باشید که در ابتدای حرکت این رابطه را 

7در این تست گفته 
16
ثانیه طی کرده است. ولی با توجه به کادر باال، باید ابتدای مسیر را بررسی کنیم:   7انتهایی طول مسیر را در مدت    

9
16

3ابتدایی مسیر در  
4

xشود:  زمان کل طی می   t t t  →  → =2 29 3
16 4

7پس  
16
1ایی مسیر در  انته  

4
tاست؛ در نتیجه زمان کل برابر است با:    ثانیه  7شود که سوال گفته  زمان کل طی می   t s= → =

1
7 28

4

از مبدأ مکان و از حال سکون در جهت محور    F2و    F1راستای  روی سطح افقی بدون اصطکاک، تحت تأثیر دو نیروی افقی و هم  kg1جسمی به جرم    -165
x  لحظۀکند. اگر در  شروع به حرکت می  t s5=   نیرویF1  متر بر ثانیه از مبدأ مکان عبور می 60ثانیه پس از این لحظه، جسم با تندی    10شود،    حذف-

ثانیۀ اول حرکت کدام است؟  20توسط جسم بر حسب مکان آن در  کند. نمودار مسافت طی شده 

1  ) 2  )

3) 4  )

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  7 9 8 دوازدهم  حرکت با شتاب ثابت   متوسط   

180              300
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 2پاسخ: گزینه  

 دارحرکت شتاب 

 گویند.  های مختلف یکسان باشد، آن حرکت را حرکت با شتاب ثابت میاگر شتاب در لحظه
گیرید که این شتاب نسبت مستقیم با نیروی خالص وارد بر جسم قانون دوم نیوتون: هرگاه بر جسمی نیروی خالصی وارد شود، جسم تحت تأثیر آن نیرو شتاب می

netF     دارد و در همان جهت نیروی خالص است با جرم جسم نسبت وارون دارد. به عبارتی دیگر:  
a

m
= 

 نکته: شتاب یک کمیت برداری است.  

و    F1ثانیه بعد دوباره به مبدأ مکان برگشته است. تعبیرش این است که  F1  ،10نیروی  شروع به حرکت کرده و بعد از حذف شدن  مکان  ها جسم از مبدأ  بچه

F2  اندازۀاند. ثانیاً  اوالً خالف جهت هم بوده  F1    بیشتر ازF2    بوده که با حذف شدنF1  ،10    لحظۀثانیه بعد، جسم توقف کرده و تغییر جهت داده و در  

t s=15    .دوباره در مبدأ مکان بوده است 

            s :→0 5 

s

V a t V
s

V a t V

V V

F F
a F F V (F F ) F F ( )

m

F
s s : a F F ( ) F F F F ( )

m

= +

 = +

=

−
= = − ⎯⎯⎯⎯⎯→ = −  + = −

−
→ = = − ⎯⎯⎯⎯⎯→− = − + −  − = −

1 0

2

0 5

1 2
1 1 2 5 1 2 1 2

2
2 2 1 2 1 2

5 0 5 5 1

5 15 60 10 5 5 3 12 2

 

 جایی متحرک صفر است:  ، جابه این مدتاش برگشته است. پس در  جسم به مکان اولیهثانیۀ اول،    15در  

V V V m
( ) ( ) V

s

 + −
+ =  =0 0 0
0

60
5 10 0 40

2 2
  

 در حرکت با  شتاب  ثابت
V Vx

t

+
=



1 2
2

→                            s s s sx x x→ → → =  + =0 15 0 5 5 150 0 

m
a F F

s
F N , F N

m
a F

s


= − =


= =  

 = − = −


1 1 2 2

2 1

2 2 2

8

10 18

10

  
تفاضل  طرفین (2) و (3)
→               ( )

F F F F ( )⎯⎯→ − =  − =
1

1 2 1 25 5 40 8 3 

 کنیم: ثانیۀ اول تحلیل می  20جایی جسم را در  سطح زیر نمودار، جابه زمان، با محاسبۀ    –حاال به کمک نمودار سرعت  

 
 

 
 

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  10 10 10 دوازدهم   دینامیک فصل یک دوازدهم  سخت  
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16 

10

مسافت  متر  4

      

                                               

                          

24-  

لحظهبه  در یک مسیر مستقیم  مسافت حرکت یک جسمی  –نمودار سرعت    -166 این متحرک در چه  مقابل است.  ثانیه  متوقف شده  صورت  ای  برحسب 
  شتاب متحرک در طول مسیر ثابت است  است؟

1 )4 
2 )6 
3 )11 
4 )32 

 
 
 
 

 1پاسخ: گزینه  

از    م ینیبیممسافت مطرح شده است. با توجه به محور سرعت    –در این سوال نمودار سرعت     رسیده است.   -24ابتدا به صفر و سپس به    16که سرعت 

 متر مسافت طی کرده است.   104متحرک در این حین  

 جایی: جابهروش کلی پیدا کردن مسافت و تفاوت آن با  

 کافی است دو مکان ابتدایی و انتهایی جسم را بدانیم؛ به این شکل:   جاییهجابکه میدونید برای پیدا کردن    طور همان
 
 

جایی را تا آن  شود( و هنگام محاسبه مسافت، جابهدهد )صفر می هایی( را پیدا کنیم که سرعت تغییر عالمت می باید لحظه )یا لحظه  مسافت ولی برای پیدا کردن 
کنیم  را جمع می هایی جاه جاباین  اندازۀکنیم و در انتها  جایی را محاسبه می کنیم و تا لحظه بعدی جابهکنیم و سپس از آن نقطه دوباره شروع می نقطه محاسبه می 

 شود؛ به شکل توجه کنید:  و مسافت حاصل می 
تغییر جهت داده است. پس برای محاسبه مسافت   Oرفته است ولی در نقطه    Bشروع به حرکت کرده است و در انتها به نقطه    Aاز نقطه  برای مثال متحرکی  

 این دو را جمع کنیم  اندازۀرا حساب کنیم و  Bو  Oجایی بین را حساب کنیم و سپس جابه Oو  Aجایی بین باید ابتدا جابه 
 
 

 

 رسیده است   -24به صفر رسیده و سپس از صفر به    16متحرک یک بار صفر شده است؛ ابتدا از  در این سوال سرعت  

باید   از فرمول  جابه   اندازۀبرای پیدا کردن مسافت  استفاده  نیز بهترین روش  بازه زمانی  برای پیدا کردن جابجایی هر  این دو قسمت را جمع کنیم.  جایی 

avx v t  -24و در قسمت دوم که سرعت متحرک از صفر به    8برابر    رسدیمبه صفر    16وسط در قسمت اول که سرعت متحرک از  است. سرعت مت=

avاست. امیدوارم یادتان باشد که در حرکت با شتاب ثابت،   -12برابر    رسدیم
V V

V
+

= 1 2
2

 است.    

tپس مسافت کل برابر است با:  t+ =1 28 12   خاطر  به،  میبرینم)توجه داشته باشید که در محاسبه مسافت عالمت منفی سرعت را در محاسبات به کار    104

 را مثبت نوشتیم(  12اون  

)تحرک ثابت است، تغییر سرعت  را پیدا کنیم. با توجه به اینکه شتاب م  t2وt1بین    رابطۀاالن کافی است   v)    باt رابطه مستقیم دارد 

( v a t) =  
t v

t v


= = =


2 2

1 1

24 3
16 2

 

 

tدر آخر با توجه به دو معادله   t+ =1 28 12 و   104
t

t
=2

1

3
2

tرا حساب کنیم:   t1توانیم می   =1 4 

  ی است که متحرک متوقف شده است )سرعتش برابر صفر شده است(الحظهکه همان  

 

 

 

 

 

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  7 9 8 دوازدهم  حرکت شناسی    سخت  

                                               

                          

x
A

X
B

X
                                               

                          

A
X

B
XO

X

                                               

                          

x
1

 x
2



104  

16 

24-  

104 

مسافت  متر 

      

                                               

                          

t1 

Vav= ۸ 

t2 
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 مثال زیر را هم به این شیوه حل کنید: 

 mمتحرکی با شتاب ثابت سوال:  
s2

m در مسیری مستقیم در حال حرکت است و سرعت آن در مدت معینی، از    2 / s−10    به m/ s20  رسد. مسافت طی شده  می

 توسط متحرک در این مدت چند متر است؟ 
1 )75                          2 )100                          3 )125                          4 )200 

 3پاسخ: گزینۀ 

به صفر رسیده است )تندی متوسط   -10ابتدا سرعتش از  
m

s
  کشد( طول می s5است و زمان  5

               L S t  L m=   =  =5 5 25 

)تندی متوسط  رسیده است 20سپس سرعتش از صفر به 
m

s
L           ثانیه است(  10و زمان  10 S t  L m=   =  =10 10 100 

 متر  125مسافت کل برابر است با 

 

mمتحرکی در یک مسیر مستقیم از حال سکون با شتاب ثابت   -167

s
2

mکند و پس از مدتی حرکتش با شتاب ثابت  شروع به حرکت می 4

s
2

شود و کند می 1

 ثانیه دوم، چند متر بر ثانیه است؟  5متر باشد، تندی متوسط متحرک در  360در کل مسیر شود. اگر مسافت طی شده در نهایت متوقف می

1 )18 2 )36 3 )12 4 )22 

 4پاسخ: گزینه  

 درسنامه

 نوع کمیت  SIفرمول یکا در  

av تندی متوسط

mm L
S

ss t

→
 =

→
 ای )فقط اندازه داره( نرده 

av سرعت متوسط

mm x
V

ss t

→
 =

→
 

 برداری 
 )هم اندازه داره و هم جهت( 

 باشند. هایی برداری می جایی و سرعت متوسط کمیت هستند، در حالی که جابه اینردههایی  کمیت   تندی متوسطو  مسافت 
اندازه هستند که متحرک روی مسیر مستقیم بدون تغییر جهت حرکت  همواره کوچکتر یا مساوی مسافت است. هنگامی این دو کمیت همجایی  اندازه جابه 

 کند. 
اندازه هستند که متحرک روی مسیر مستقیم بدون تغییر جهت اندازه سرعت متوسط همواره کوچکتر یا مساوی تندی متوسط است. هنگامی این دو کمیت هم 

 کند.   حرکت 

گویند سرعت متوسط فالن متحرک در دو ثانیه سوم یا نه در ثانیه چهارم چی میشه! که کنند. مثاًل میها بازی میها طراحان با زمانشناسی: بعضی موقعزمان 
 کنند. بنابراین به جدول زیر خوب توجه کنید:  ها را اشتباه میها  اینخیلی

 مثال + توضیحات  اصطالح زمانی 

t  ۀلحظ  ns=  ۀلحظ  t s = t  ۀلحظ 3 s=  )زمان( است.   tتنها یک نقطه از محور  3

t ۀیعنی یک بازه زمانی از لحظ  ثانیه سوم  ام  nثانیه  s= t  ۀتا لحظ 2 s= tاست.   3 n= 2   وt n= −1 1 

 ام    nابتدای ثانیه 
 ام   nانتهای ثانیه 

t ۀیعنی لحظ  ابتدای ثانیه سوم   s= 2 
t  ۀیعنی لحظ  انتهای ثانیه سوم  s= 3 

 
 

m   ثانیهn  ام 
 

t s=  =3 2 6 
 

tیعنی بازه زمانی  دو   ثانیه    سوم       s=0 tتا لحظه   4 s=   )به روش گفته شده خوب توجه کن!( 6
                    
 دوم                  

 

t s=  =0 2 2 4         t mn=2   وt m(n )= −1 1 

 

 

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  4 5 10 دوازدهم   مسائل دو حالته  فصل دو دوازدهم  سخت  
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 مثال:  
مکان   محور    –نمودار  روی  که  متحرکی  می  xزمان  زمانی  حرکت  بازۀ  در  متحرک  توسط  پیموده شده  مسافت  اگر  است.  به صورتی سهمی  مقابل،  مطابق شکل  کند، 

t s= tتا   3 s=  ( 93 –جایی متحرک در این بازه چند متر است؟ )سراسری ریاضی  باشد، جابه m12برابر   9

 ( صفر 1

2 )3 

3 )6 

4 )12 

 1پاسخ: گزینه 

 
 

tسهمی نسبت به خط قائم عبوری از رأس آن دارای تقارن است و با توجه به این تقارن، در   s=1 tو    3 s=2 می دارند، مکان متحرک  که فاصله یکسانی از رأس سه  9

 جایی متحرک در این بازه صفر است.  یکسان بوده و جابه

 
tبر مسیری مستقیم شروع به حرکت کند و بعد از مدت زمان    a  به بزرگی  نکته: اگر متحرکی از حال سکون با شتاب ثابت  xجایی  و جابه  1 به   ، با شتاب ثابت 1

tترمز کند و در مدت زمان  naبزرگی xجایی  و جابه  2  توقف شود، داریم: م2

1 )t t
n

 = 2 1
1

 

2 )x x
n

 = 2 1
1

 

3 )t t=  +1  tکل 2

4  )x کل  a(=
1
2

t
کل 

n
) ( )

n +

2
1

 

 
 

| a |
| a | n

a
=  = =2

2
1

1
1

4
aو      =1 4 

s= (کل30 t =  2 1
360

5
کل

n
) ( ) ( t

n
   

+

2 1
4

1 2
aکل  ( t= 1

1
2

 xکل

t s =2 tو      24 t s =  =1 15 30 6  
t
کل 

t t=  +1 2
→               t t t

n
 =  = 2 1 1

1
4 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://t.me/iazmon


 

109 

9های تجربی | مرحله آزمون همه دروس | کنکوری فیزیک   

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

 
 

 

 داخل:   99تست کنکور سراسری ریاضی   

متحرکی در یک مسیر مستقیم از حال سکون با شتاب ثابت  
m

s2
کند و پس از مدتی حرکتش با شتاب ثابت  شروع به حرکت می  3

m

s2
-شود و در نهایت میکند می   1

 ثانیۀ اول حرکت، چند متر است؟  30متر باشد، مسافت طی شده در  600مسافت طی شده در کل مسیر ایستد. اگر 

1 )400   2 )450   3 )500   4 )550 

t t t

t t t
n

| a | n
a , | a | n x a ( t ) ( ) ( t ) ( t )

a n

t s t t s
 = +

 =  = 

= =  = =   =   =       =
+

  = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→  =   =1 2

2 1 1

2 2 22
1 2 1

1

1 11
3

1 1 1 1
3 1 600 3 1600

3 2 1 2 4

40 4 40 10
 

 
=m  درست است.   4گزینه  − = 600 50  ثانیۀ اول   30مسافت طی شده در  550

 
t لحظۀدو متحرک در  فاصلۀکنند، مطابق شکل است. اگر حرکت میxکه روی محور Bو  Aزمان دو متحرک   –نمودار مکان    -168 متر باشد،  33برابر  =0

 ها در پایان ثانیۀ دهم چند متر است؟ آن فاصلۀ

1  )11 
2  )22 
3  )33 
4  )28 
 
 
 

 

 2پاسخ: گزینه  

 

درجه  میزان
 سختی 

نیاز پیش  پیش نیاز الزم تست  مفاهیم قابل ترکیب با  
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

شناسی حرکت   متوسط  10درجه از  4 8 9 دوازدهم    

 زمان مقابل را در نظر بگیرید.   –( نمودار مکان  1
 
 
 
 
 
 
 

 زمان قابل استنباط است.   –مطالب زیر از نمودار مکان 

در  t2به بعد منفی است. به عبارت دیگر بردار مکان در بازۀ صفر تا   t2مثبت و از لحظۀ  t2مکان متحرک در بازۀ زمانی صفر تا مکان متحرک در هر لحظه: الف(  

 است.  xبه بعد، بردار مکان در خالف جهت محور  t2است و از لحظۀ   xجهت محور  
کند، متحرک از مبدأ مکان عبور کرده است. به عنوان مثال در نمودار باال، در لحظۀ  هنگامی که نمودار محور افقی را قطع میمبدأ مکان:   ب( لحظات عبور متحرک از 

t2  .متحرک از مبدأ مکان عبور کرده است ، 

t 

x (m) 

A 

B 

6 

12 

14 

 کل کل کل کل

 کل

 

t  

x  

A 

 

  

 

 

 کل
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منفی است و  t3تا  t1، سرعت مثبت است، در بازۀ t1ر فوق، در بازۀ صفر تا  زمان برابر سرعت متحرک است. در نمودا –شیب نمودار مکان  ج( سرعت حرکت: 

 ، سرعت صفر است و متحرک ساکن است. t3  لحظۀدر 
 شیب این خط برابر سرعت متوسط بین این دو لحظه است. اگر هردو نقطه از نمودار را با خط راست به هم وصل کنیم،   د( سرعت متوسط:

 
 باشد، شتاب منفی است و اگر به فرم                      زمان نشان دهندۀ شتاب حرکت است. اگر نمودار به شکل   –تقعر نمودار  مکان هـ( شتاب حرکت: 

 
 باشد، شتاب مثبت است. 

 
 ( نمودار مکان _ زمان حرکت با سرعت ثابت به شکل یک خط است.  2
 

x v t x= + 0 
 

 

 : Bتحلیل نمودار متحرک  

 

 

    
B B

B B B B
B B

x x m

x v t x x tm
v v

s

=  =


= +   = − +
=  = − = −



0 0

0

12
6

1212 6 7
14 7

 

 

 

 
 

 

 

t  لحظۀدو متحرک در    فاصلۀدر ادامه دقت کنید که    متر است، بنابراین داریم:    33برابر    0=

B A A A
A Ax x x x m x v t− =  − =  = −  = −0 0 0 033 12 33 21 21 

t  لحظۀدر   s=  اند:  مکان شده، دو متحرک هم6

A B A A A
m

t s : x x v v x t
s

= =  − = − +  =  = −
36 65 65

6 6 21 12 21
7 14 14

 

tها را در  آن  فاصلۀزمان هردو متحرک را داریم، کافی است    –مکان    معادلۀحال که   s=10  دست آوریم. )پایان ثانیۀ دهم( به 

A

B

x ( ) m

x ( ) m

= − =

= − + =

65 178
10 21

14 7

6 24
10 12

7 7

 

A B: x x m− = − =
178 24

22
7 7

 دو متحرک    فاصلۀ

 روش دوم:  

A A A
m

| v (v ) v
s

= +  = +  =
6 6 65

33 6
7 7 14

|نسبی  v   و|= tنسبی 33 s : | x= 6 

A B| ( ) m | x x | m= =  − = − =
11

10 55 55 33 22
2

tنسبی  s : | x= 10 

 جا شوند.  متر نسبت به هم جابه   22هم باید    s10تا   s6  لحظۀاند. پس، از  جا شدهمتر جابه  33نسبت به هم    s6صفر تا    لحظۀها، از  بچه

 

 

 

 

 

t 

x  

 شیب 

 

 شیب نمودار عرض از مبدأ
  

t (s) 

x (m) 

A 

B 

6 

12 

14 

 عرض از مبدأ

 شیب خط
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 باشد، برآیند نیروهای وارد بر آن چند نیوتون است؟   kg2زمان متحرکی، یک سهمی به شکل مقابل است. اگر جرم متحرک  –نمودار مکان   -169

1 )4- 
2 )6- 
3 )2- 
4 )8-   

 

 

 

 
 

 1پاسخ: گزینه  

 درسنامۀ تست قبل با نکتۀ زیر میتونه در حل این سوال بهتون کمک کنه... 

xزمانی، سرعت نهایی متحرک را داشته باشیم و سرعت اولیه معلوم نباشد، از رابطه    بازۀتکنیک برعکس: اگر در یک    at Vt = − +2
1
2

کنیم که  استفاده می  

 سرعت نهایی متحرک است.  Vمنظور از  

 سرعت متحرک صفر است.    t  لحظۀبا توجه به نمودار، مشخص است که در  

 

: x at Vt at ( ) = − +  = −2 21 1
25 1

2 2
   tصفر تا    لحظۀتکنیک برعکس از    

شود. انگار شروع حرکت را از ، سرعت صفر است پس سرعت اولیۀ این بازه، صفر میt  لحظۀگیریم و چون در  ثانیه را هم یک بازه در نظر می  8تا    t  لحظۀاز  

 ایم:  در نظر گرفته  t  لحظۀ

( )

net net

t t t
x a( t) a( t) ( )

t( t) ( t)

m
t t t s a

s

F ma ( ) N F N

−
 = −  − = − ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =  = ⎯⎯⎯→ =

− −− −

 = −  = ⎯⎯→ = −

= = − = −  =

2 2
2 2

2 2

1
2

1 1 25 25 5
8 9 8 2

2 2 9 9 8 38 8

3 40 5 5 2

2 2 4 4

 

 اگر... 
 در همین تست، اگر نمودار به این شکل بود چطور؟ 

 

: at= − 21
25

2
    tتکنیک برعکس از صفر تا  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  6 6 8 دوازدهم   دینامیک فصل یک دوازدهم  سخت  

 

 

 جذر ( به هم2( و )1تقسیم طرفین )
 

https://t.me/iazmon


 

112 

9های تجربی | مرحله آزمون همه دروس | کنکوری فیزیک   

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

 
 

t

t
=

−

5
3 2

 
 جذر 
⇒    

t

(t )
=

−

2

2
25
9 2

 
تقسیم  طرفین 
→        

: a(t )= − − 21
9 2

2
 tتا s2تکنیک برعکس از  

                                                  

at

net net
m

t t t t a F ma N F N
a s

=−

 − =  =  = ⎯⎯⎯⎯⎯→ = −  = −  = = −  =

21
25

2
2

25
5 10 3 2 10 5 25 2 4 4 

   

به  –نمودار سرعت    -170 متحرک  یک  مزمان  میصورت  از  قابل  متحرک  این  لحظهشروع    لحظۀ باشد.  تا  اولیۀحرکت  مکان  به  که  برمی  ای  چه  خود  گردد، 
 کند؟ مسافتی  برحسب متر  طی می

1 )12 
2 )24 
3 )39 
4 )78 
 
 
 
 

 4پاسخ: گزینه  

جایی شما در این حرکت رفت و برگشت صفر است ولی  گردید به خانه؛ جابهروید و سپس برمی شوید و تا انتهای کوچه می فرض کنید که از خانه خارج می 

 ضرب کرد  2کردن مسافت پیموده شده کافی است طول مسیر رفت را در  برای پیدا  

 برای حل این تست بهتره ابتدا کادر زیر رو بخونید. 

 : زمان –جایی و مسافت در نمودار سرعت  هجاب 

 باید مساحت  تر برای پیدا کردن جابجاییزمان برابر جابجایی است به بیانی دقیق  –مساحت نمودار سرعت 

xصورت مقابل:    در باالی محور را منهای مساحت زیر محور کنیم؛ به  زمان –ودار سرعت نم s s = −1 2 
 
 

Lولی برای پیدا کردن مسافت باید مساحت باالی محور با مساحت زیر محور را جمع کنیم:      s s= +1 2 
 

جایی مسیر برگشت را نشان  جایی مسیر رفت و مساحت باالی محور، جابه در این سوال مساحت زیر محور، جابه

 دهد.  می

ضرب کنیم تا مسافت رفت و برگشت حاصل    2کافیه مساحت زیر محور را که برابر جابجایی مسیر رفت است در  

 شود. 

نقطه باید  ولی  است.  و یک ذوزنقه تشکیل شده  مثلث  از مساحت یک  زیر محور  با عالمت ؟ مساحت  ای که 

 پیدا کنیم.  ایم رامشخص کرده 

 

?توانیم ؟ را پیدا کنیم: با استفاده از تشابه دو مثلث می 
?= → =

9
6

6 4
 

)   توانیم مساحت مثلت و ذوزنقه را پیدا کنیم:حاال می  )
s s

+  
+ = + =1 2

3 6 6 4 6
39

2 2
 

 ضرب کنیم تا مسافت کل به دست آید:    2در آخر باید مساحت زیر نمودار )جابجایی مسیر رفت( را در  

m=  =2 39  مسافت کل  78
 

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
ترکیب و   

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  7 9 8 دوازدهم  حرکت شناسی    متوسط   

9 

6 
10 16 

3-  

    

      

                                               

                          

    

      

                                               

                          

9 

6 
4 

 ؟

 

 

 

 
 

9 

6 

10 16 
3-  

    

      

                                               

                          

 ؟

S1 S2 

 

 

                                               

                          

 

 

                                               

                          

 

 

                                               

                          

S۱ 

S۲ 
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 SIثانیةةۀ اول حرکةةت در  16کند، مطابق شکل است. اگر بردار سرعت متوسط متحرک در زمان متحرکی که روی خط راست حرکت می  –نمودار شتاب    -171

avVبرابر  i
25
16

 کدام است؟  SIباشد، بردار سرعت اولیۀ متحرک در  =

1  )i36 

2  )i−36 

3  )i28 

4  )i−28 
 
 
 
 

 1پاسخ: گزینه  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

شناسی حرکت  دینامیک سخت 10درجه از  4 10 8 دوازدهم    

 کنیم. های زیر حل می این سؤال را در گام

  –توان نمودار سرعت زمان برابر شتاب است، می  –که، شیب نمودار سرعت زمان. باتوجه به این –زمان از روی نمودار شتاب  –رسم نمودار سرعت گام اول:  

کنیم سرعت همواره مثبت باشد. این فرض اگر نادرست هم زمان، فرض می  –زمان رسم کرد. در رسم شکل نمودار سرعت    –زمان را از روی نمودار شتاب  

 باشد، تأثیری در نتیجۀ حل سؤال نخواهد داشت و برای سادگی رسم نمودار انجام شده است.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمان:   –جایی با استفاده از مساحت زیر نمودار سرعت  محاسبۀ جابه گام دوم: 

t (s) 

 

2 

6-  

8 

11 16 

t (s) 

 

2 

6-  

8 

11 16 

   

 

 

t (s) 

 

 

8 11 16 

   

 

 
 شیب 

 شیب 

 شیب 
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( )

( )

( ) ( )

V V
S V

S V V

V V
S V

x S S S V

+ −
=  = −

= −  = −

− + −
=  = −

  = + + = −

0 0
1 0

2 0 0

0 0
3 0

1 2 3 0

48
8 8 192

2

48 3 3 144

48 38
5 5 215

2

16 551

 

avکه باتوجه به این گام سوم: 
m

V
s

= +
25
16

 است، داریم:   

av
Vx

V
t

m
V V

s

m
V i

s

−
=  =


 − =  =

 
 = +  

 

0

0 0

0

16 55125
16 16

16 551 25 36

36

 

 اگر... 
 خواستیم، پاسخ چه بود؟ ثانیۀ اول حرکت می 16اگر تندی متوسط متحرک را در 

 پاسخ:  

دانیم حال که می 
m

V
s

=0 صورت کاماًل درست و با در نظر گرفتن مثبت و منفی بودن سرعت رسم کنیم. باتوجه به  زمان را به   –توانیم نمودار سرعت  است، می   36

 توان نوشت: این نمودار می 
 
 

   : S S S S= + + +1 2 3  مسافت  4

av

m

m
S

t s

  +
 = + +  +  =

 = =


6 36 2 12 2 12
12 3 5 191

2 2 2

191
16

 

 
 
 
 
 
 

 

 باشد. این متحرک چند بار تغییر جهت داده است؟ صورت مقابل میزمان متحرکی به –نمودار سرعت   -172

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

 

 

 1پاسخ: گزینه  

 در هنگام تغییر جهت باید سرعت صفر شود و عالمت آن تغییر کند 

 

 

 

درجه  میزان
 سختی 

نیاز پیش  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با   
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  7 2 8 دوازدهم  حرکت شناسی    ساده   

  

 

  

t (s) 

 

8 11 16 

 

 
 

36 

 

2-  

12-  

6 
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 تغییر جهت متحرک  

 شود(و جهتش عوض می  گرددنمودار از آن نقطه برمی نیمم نمودار )جایی که ینقاط ماکزیمم و م زمان –نمودار مکان در 
 بار تغییر جهت داده است  4زمان روبرو، متحرک  –کنند. برای مثال در نمودار مکان تغییر جهت حرکت متحرک را مشخص می 

 
 
 
 
 

-در ریشه زمان را مساوی صفر قرار دهیم؛  –زمان تبدیل شود و سپس معادله سرعت    –داده شود باید از آن مشتق بگیریم تا به معادله سرعت    زمان   –معادله مکان  اگر  
 شود.  دهد، جهت حرکت متحرک عوض میزمان، تغییر عالمت می –سرعت  معادلۀهایی که 

                                    x t t v t t= − + ⎯⎯⎯⎯→ = − = → =22 8 5 4 8 0 2  
 

 شودزمان، تغییر جهت متحرک محسوب نمی  –رعت به یاد داشته باشید که ریشه مضاعف معادله س
 دهند  کند، تغییر جهت متحرک را نشان می عبور می  tنقاطی که نمودار از محور  زمان –نمودار سرعت در 

 از آن عبور کند  بایدبرای تغییر جهت کافی نیست و  tتوجه داشته باشید که صرفًا برخورد نمودار به محور 
 
 
 
 

 داده است   جهت  یک بار تغییرعبور کرده است؛ پس متحرک    tدر این سوال نمودار فقط یک بار از محور  

 شوند. صرفاً برخورد کرده است و عبور نکرده است، جزو نقاط تغییر جهت حرکت محسوب نمی  tنقاطی که نمودار با محور  

 

mیک راکت به صورت قائم با شتاب   -173

s
2

شود. پس از گذشت مدت زمان یک دقیقه، سوخت راکت تمام شده و راکت  ز سطح زمین رو به باال پرتاب می، ا10

ادامه می عمودی خود  میبه حرکت  ارتفاع خود  به حداکثر  راکت  ثانیه ،  دیگر  بر حسب  زمان  از چه مدت  mرسد؟   دهد. پس 
g

s
2

نیروی   =10 از  و 

 د. مقاومت هوا اغماض کنی

1 )120 2 )90 3 )60 4 )30 

 3پاسخ: گزینه  

 آید: کند و با کمک رابطه زیر به دست میشتاب ثابت، سرعت به صورت خطی با زمان تغییر مینکته: در حرکت راست خط با 
                               

m m
( ) V(t) at V ( )

s s

m
( )
s

 = + 0

2

 

 مثال:  

ماشینی با سرعت  
km

h
با شتاب  بر مسیر مستقیم در حال حرکت است. راننده ناگهان مانعی را می   72 بیند و حرکت خود را 

m

s2
کند، این ماشین در چه  کند می  4

 شود؟  ای بر حسب ثانیه زمان متوقف می لحظه

 ثابت داریم:   زمان در حرکت شتاب  –با کمک معادله سرعت 

km m
V

h s

V at V t t t s

= =

= + → = − + → =  =

0

0

72 20

0 4 20 4 20 5
 

دار بوده بنابراین برای محاسبه سرعت در لحظه تمام شدن سوخت به کمک معادله  ثانیه اول که راکت دارای سوخت است، حرکت راکت شتاب  60در طی  

 ثابت داریم:   زمان در حرکت شتاب  –سرعت  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  7 6 7 دوازدهم  حرکت بر خط راست   متوسط   

 

 

                                               

                          

 مشتق

 

 

                                               

                          

متحرک اولیهسرعت  سرعت نهایی متحرک  

متحرک شتاب  
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m
: V at V

s
= + =  + =0 10 60 0  سرعت راکت در انتهای یک دقیقه  600

 ی پس از تمام شدن سوخت، حرکت راکت تحت شتاب جاذبه بوده که مدت زمان رسیدن به نقطه اوج آن مساوی است با:  از طرف

V a t V gt V= + → = + →0 00 
| V |

: t s
g

= = =0 600
60

10
 شود ای که سوخت تمام میاوج از لحظه  رسیدن به  مدت زمان  

 
kروی سطح افقی با ضریب اصطکاک جنبشی   kg1جسمی به جرم    -174 /0 5 Fمطابق شکل مقابل قرار دارد و بر آن نیروی قائم  = t k1 = نیوتون وارد   +

Fشود. جسم را در مبدأ زمان با نیروی افقی  می N2 t  لحظۀتا  دقیقاً  کند. اگر  کشیم و جسم در جهت نیرو حرکت میمی  =100 s150=   سرعت جسم
 کدام است؟ SIدر  kکاهش نیابد، مقدار 

1 )15 
2 )25 
3 )30 
4 )40 

 4پاسخ: گزینه  

 درسنامه   

 شود. ( فرض کنید مطابق شکل، یک نیروی قائم و یک نیروی افقی به یک جسم که روی سطح افقی دارای اصطکاک قرار دارد وارد می1

 
 العمل عمودی سطح برابر است با: در این صورت نیروی عکس

N mg F= + 1 
 نیروی اصطکاک ایستایی برابر است با:  بیشینۀ( 2

max
s s sf N (mg F )= = + 1 

تر از کوچک  F2( اگر نیروی افقی  3
max

sf کند. باشد، جسم حرکت نمی 

کند جسم حرکت نمی
max

s sF f F (mg F ) =  + →2 2 1 

 اندازه خواهند شد.  هم F2در این حالت اصطکاک و نیروی  

  اندازۀهم F2( اگر نیروی  4
max

sf  حرکت قرار دارد و مقدار اصطکاک بیشینه است.   آستانۀباشد، جسم در 

تر از  بزرگ F2  اندازۀ( اگر 5
max

sf کند و اصطکاک آن از جنس جنبشی خواهد بود. باشد، جسم حرکت می 

کند.  جسم حرکت می
max

s sF f F (mg F ) =  + →2 2 1 

 ا: در این حالت اصطکاک برابر است ب

k k kf N (mg F )=  =  + 1 
 کنیم. در ادامه یک مثال از این موضوع حل می

 نیوتون است. شتاب حرکت جسم را محاسبه کنید.  14و   10به ترتیب برابر  F2و  F1نیروهای   اندازۀمثال: در شکل مقابل  

 

 

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  7 7 5 دوازدهم   دینامیک  فصل یک دوازدهم سخت  
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گام اول: محاسبۀ  
max

sf 

max
s s sf N (mg F ) / ( ) N= = + =  + =1 0 4 20 10 12 

Fگام دوم: چون نیروی   N=2 تر از  بزرگ 12
max

sf کند و اصطکاک از نوع جنبشی است. است، جسم حرکت می 

k kf N / ( ) N=  =  + =0 2 20 10 6 

 گام سوم: محاسبۀ شتاب حرکت 

net k

net

F F f N

m
F ma a a

s

= − = − =

=  =  =

2

2

14 6 8

8 2 4
 

kFکند و تا زمانی که  حرکت می  xجسم در جهت محور   f2  یابد.  باشد، سرعت جسم کاهش نمی 

 

net,y N N

k k N

t s
k

F F F mg F t k

f F (t k )

F f (t k ) k t k k


=  = +  = + +

=  = + +

   + +  −  ⎯⎯⎯⎯→ − =  =

1

150
2

0 10

1
10

2

1
100 10 190 190 150 40

2

 

   

mاند. اگر آسانسور با شتاب ثابةةت حال تعادل مطابق شکل، دو جسم توسط دو فنر از سقف آسانسوری ساکن آویخته شده و در  -175

s
2

بةةه سةةمت پةةایین  4

N  است. 2متر .............. از تغییر طول فنر   ، .............. سانتی1شروع به حرکت کند، تغییر طول فنر  
g

kg
10 

= 
 

 

 تر ، کم 12( 1
 تر ، بیش 12( 2
 تر ، کم 6( 3
 تر ، بیش 6( 4
 
 
 
 
 
 

 4پاسخ: گزینه  

 

درجه  میزان
 سختی 

ترکیب با مفاهیم قابل   پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  4 9 7 دوازدهم  دینامیک   متوسط   

 دهد. ( شکل زیر نیروهای وارد بر جسمی که از یک فنر درون آسانسور آویخته شده است را نشان می 1
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 ( هنگامی که شتاب حرکت آسانسور به سمت باال است داریم: 2

( )

( )

net e e

net

F F mg F m g a

F ma k L m g a

= −  = +


=   = +

 

 ( هنگامی که شتاب حرکت آسانسور به سمت پایین است داریم:  3

( )

( )

net e e

net

F mg F F m g a

F ma k L m g a

= −  = −


=   = −

 

 طور خالصه نیروی فنر برابر است با: ( بنابراین به 4
 شتاب به سمت باال                             

 

( )eF m g a=  

 
 شتاب به سمت پایین          شتاب آسانسور است. اندازۀ، aها حواستان باشد که بچه

 ( دقت کنید که در محاسۀ نیروی فنر، جهت شتاب آسانسور اهمیت دارد و جهت حرکت آسانسور مهم نیست.  5

)  رابطۀمطابق درسنامۀ فوق، چون شتاب حرکت آسانسور به سمت پایین است، نیروی فنر از   )F m g a=  توان نوشت:  صورت میآید. در ایندست میبه  −

( ) ( ): F m g a N= − = − =1 1 2 10 4  ( 1نیروی فنر )  12
F k

k

/ m cm

= 
⎯⎯⎯⎯→  =   =

  = =

1 1 1
1 1 1

1

12 100 12

0 12 12
 

 

( ) ( ): F m g a N= − = − =2 2 6 10 4  ( 2نیروی فنر )  36
F k

k

/ m cm

= 
⎯⎯⎯⎯⎯→  =   =

  = =

2 2 2
2 2 2

2

36 600 36

0 06 6
 

   ( است.2تر از تغییر طول فنر )بیش  cm6(،  1بنابراین تغییر طول فنر )

 

سةةر خةةوردن اسةةت. اگةةر ضةةریب   آسةةتانۀبه یک دیوار قائم بدون اصطکاک تکیه داده شده است و در    kg20مطابق شکل یک نردبان همگن به جرم    -176
از راست به چةةپ  R2و  R1باشد،  R2و  R1العمل سطوح قائم و افقی به ترتیب نیروی عکس  اندازۀباشد و    75/0اصطکاک ایستایی سطح افقی برابر  

Nن هستند؟  چند نیوتو
g

kg
10 

= 
 

 

1 )250 ،150 
2 )150 ،250 
3 )250 ،200 
4 )150 ،200 

 

 2پاسخ: گزینه  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  4 7 8 دوازدهم  دینامیک   متوسط   

 .  در حل سؤاالت مربوط به تعادل کافی است کاری کنیم که نیروهای افقی همدیگر را خنثی کنند و نیروهای عمودی هم اثر یکدیگر را خنثی کنند
 نیروهای وارد بر نردبان مطابق شکل زیر هستند.  تعادل نردبان: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

mg  
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N s

N

: F f

: F mg

=


=

1

2

 

 در حالتی که نردبان در آستانۀ سر خوردن است، نیروی اصطکاک بیشینه است و داریم:  

max
N s s N

N s
N

: F f F
F mg

: F mg

= = 
 = 

=

1 2

1

2

 

 توان نوشت:  مطابق درسنامۀ فوق می 

 

max

max

N

s s N

N s

F mg N

f F / N

F f N

= =  =

=  =  =

= =

2

2

1

20 10 200

0 75 200 150

150

 

 

 

 العمل سطوح برابر است با:  در نهایت عکس 

N

sN

R F N

R F f N

= =

= + = + =

1

2

1

2 2 2 2
2

150

200 150 250
 

 کنیم. طرح شده است. در ادامه تست کنکور را هم بررسی می   98این سؤال براساس کنکور ریاضی سال  

  98 تست کنکور سراسری ریاضی  
اگر  kg40به جرم  نردبانی همگن   تکیه داده شده است.  بدون اصطکاک  قائم  دیوار  به یک  وارد می  مطابق شکل  نردبان  به  قائم  دیوار  که  باشد،    N300کند،  نیرویی 

چند نیوتون است؟  کند نیرویی که سطح افقی به نردبان وارد می
N

g
kg

 
= 

 
10 

1 )400     2 )500 

3 )600     4  )250 3 

 

 2گزینه پاسخ: 

 راه حل:  

 شبیه به پاسخ سؤال قبل داریم:  

N

sN
s N

F mg N
R F f N

f F N

= =  =
 = + = + =

= =

2

2

1

2 2 2 2
2

40 10 400
400 300 500

300
 

 

mدر شکل مقابل، جسمی به جرم    -177 g500=  تحت تأثیر دو نیروی افقیF1   و قائمF2 از حال سکون به سمت باال شروع 

m، سرعت آن به cm50جایی کند و پس از جابهبه حرکت می 

s
 عکس شده،  F2رسد. در این لحظه، جهت نیروی  می 2

3ضریب اصطکاک جنبشی سطح  
2

/شود و در نتیجه جسم پس از نیز دو برابر می  F1نیروی   اندازۀبرابر شده  و   cm6 25 

mچند نیوتون است؟   F2نیروی   اندازۀایستد. جایی، میجابه 
(g )

s
2

10= 

1 )6 2 )8 
3 )14 4 )10 

 2 گزینهپاسخ:   

 
 

درجه  میزان
 سختی 

نیاز الزم تستپیش  مفاهیم قابل ترکیب با   پیش نیاز  
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  8 8 9 دوازدهم   دینامیک فصل یک دوازدهم  سخت  

 

 

 تعادل افقی

 تعادل عمودی

 تعادل افقی

 تعادل عمودی

 

 

mg  
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 تون قانون اول نیو 

 شود و بالعکس. به عبارتی دیگر: هرگاه برآیند نیروهای خالص وارد بر جسمی صفر باشد، شتاب آن هم صفر می 

netFقانون اول نیوتون صادق است.   a=  = 0  : هرگاه  0

 گاه( نیروی عمودی سطح )نیروی تکیه 

دی سطح  شود. به این نیرو، نیروی عموهنگامی که جسمی ساکن بر روی یک سطح )قائم، افقی و ...( قرار داشته باشد، از طرف سطح نیرویی به جسم وارد می

 دهند. نمایش می NFگویند و با  گاه( می)نیروی تکیه

                                
 باشد. توجه: جهت نیروی عمودی سطح همواره از طرف سطح به طرف جسم می 

 آید: رو به دست میدهیم. و از رابطه روبهنمایش می Wگوییم و با کند را وزن جسم میگرانشی که از طرف زمین بر جسم اثر مینیروی وزن: نیروی  

                               

N
(N) W mg ( )

kg

(kg)

 = →
 

 های باال، نیروی وزن را مشخص کردیم، به آن توجه کنید. توجه: در شکل 

 نیروی اصطکاک  

کند. به این نیرو، نیروی شود که با حرکت دو جسم مخالفت میها ایجاد میناند، نیروی بین سطوح آ در اثر به حرکت درآوردن دو جسمی که با هم در تماس
 گویند.  اصطکاک می

 کی سطح از نظر جنس سطح تماس، زبری و ناهمواری بستگی دارد.  نکته: نیروی اصطکاک به شرایط فیزی 

s(fنیروی اصطکاک ایستایی   ) 

دهیم.  نمایش می  sfکند، نیروی اصطکاک ایستایی است و با را خنثی می Fنتواند جسم را روی سطح بکشد نیرویی که اثر نیروی  Fمطابق شکل اگر نیروی  
شود و قادر به حرکت جسم نیست، برابر است. بنابراین نیروی اصطکاک  نیروی اصطکاک ایستایی همواره با نیرویی که موازی سطح تماس بر جسم وارد می

 ایستایی فرمول معینی ندارد. 

 
s,max(fبیشینه نیروی اصطکاک ایستایی   ) 

کند. به گیرد و از آن لحظه به بعد جسم شروع به لغزیدن میخاص در آستانه حرکت قرار می لحظۀرا افزایش دهیم، جسم در یک   Fاگر مطابق شکل باال، نیروی  

 آید: دهیم و از رابطه زیر به دست مینمایش می s,maxfگویند و با اصطکاک یک لحظه قبل از حرکت را نیروی اصطکاک در آستانه حرکت می

s,max s Nf F= 

 ضریب اصطکاک ایستایی است و یکا ندارد.  sنکته:   

s,maxنکته: همواره    sf f .است 

نیروی اصطکاک جنبشی   
k(f )

 

نیرو،  شود. به این لغزد(، از طرف سطح نیروی اصطکاک در خالف جهت حرکت )لغزش( به جسم وارد میوقتی جسمی روی یک سطح در حال حرکت است )می

 آید: دهیم و از رابطه زیر به دست مینمایش می kfگویند و با  نیروی اصطکاک جنبشی می

k k Nf F=  
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 ضریب اصطکاک جنبشی است و یکا ندارد.  kنکته:   

s,maxنکته: همواره    kf f   است چرا؛                            N s N k s,max kF F f f     
NF در طرفین  

→             s k   

 نیروی واکنش سطح  

دهیم. برای فهم نمایش می Rگویند و با  نیروی واکنش سطح میشود را به برآیند دو نیروی اصطکاک و نیروی عمودی سطح که از طرف سطح به جسم وارد می
 بیشتر به شکل زیر توجه کنید: 

 

 

 تمرین:   
/در شکل زیر، جسمی به جرم   kg1 شود برابر  نیرویی که از طرف سطح به جسم وارد می اندازۀ شود. اگر به آن وارد می N50روی سطح افقی قرار دارد و نیروی افقی   5

ر مجذور ثانیه است؟  باشد، اندازه شتاب حرکت جسم چند متر ب  N25با  
N

(g )
kg

=10 

 66/16( 2   ( صفر 1

3 )20   4 )30 

 3پاسخ: گزینه 

 کنیم:  نیروهای وارد بر جسم را رسم می

 
 دیگری اصطکاک است و داریم:شود برآیند دو نیروی عمودی بر هم یکی نیروی عمودی سطح و نیروی خالصی که از طرف سطح به جسم وارد می

net,y N

N N

F F W mg / N

R f F R f F ( ) f ( ) f f N

= → = = =  =

= + → = + → = + → = → =2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 1 5 10 15

25 15 400 20
 

)است    Fنیروی  اندازۀ چون اندازه نیروی اصطکاک وارد بر جسم کمتر از  N)F f ( N)50 بنابراین جسم با شتاب ثابت به طرف راست در حال حرکت است و نیروی   20

netFطبق قانون دوم نیوتون   اصطکاک وارد بر آن از نوع اصطکاک جنبشی است. بنابراین  ma=   :داریم 

net,x k
m

F ma F f ma a a
s

=  − = → − = → =
2

3
50 20 20

2
 

 آوریم:  مستقل از زمان، شتاب حرکت جسم را به دست می  معادلۀبه سمت باال شروع به حرکت کرده است. به کمک   F2جسم تحت تأثیر نیروی  

 
گردد! ولی حواستان باشد که در فیزیک،  لحظه به سمت پایین برمیعکس شده و ممکن است فکر کنید که جسم همین    F2در حالت دوم، جهت نیروی  

mتغییرات یهویی نداریم. در این لحظه تندی جسم  

s
 به باال حرکت کند و بایستد: است. پس باید جسم به صورت کندشونده، رو    yو در جهت محور    2
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N k k N
F F , f F

k k k k k k

net,y k k

( )
k k

F F , f F F f

F ma f W F ma f F / a ( )

V V a y a a f F F f ( )

    = =
  =  =  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =   =  =

   =  − − − =  − − − = 

   − =   − =   = − ⎯⎯→− − − = −  + =

1
1 1 1 1

2 2

22 2
2 1 2 2

3 3
2 2 3 3

2 2

3 5 0 5 2

1
2 0 4 2 32 3 5 16 3 11 4

16

 

F N=2 kو      8 kf f N=  =4 4 1 
تفاضل  طرفین 
→        k( ) , ( )

k

F f

F f

− =
⎯⎯⎯⎯→

+ =

21 4

2

7

3 11
 

 

از سقف آسانسوری توسط نخ آویزان شده و شخصی به جرم    kg20در شکل مقابل، جسمی به جرم    -178
kg80   زیر به شکل  بر حسب مکان آسانسور  نخ  نیروی کشش  اگر  است.  ایستاده  درون آسانسور 

وارد می  به شخص  آسانسور  که کف  نیروی عمودی سطح  این    10کند، در  باشد،  برابر  اول چند  متر 
 ت؟متر سوم اس 10نیرو در 

1 )1 

2  )
1
2

 

3  )
1
6

 

4  )
1
8

 

 
 
 

 3پاسخ: گزینه  

 های مختلف آسانسور: بررسی حرکت 

 های مختلفی که مطابق شکل فرض کنید شخصی به جرم درون یک آسانسور قرار دارد، حرکت 
 کنیم: برای حرکت آسانسور وجود دارد، در جدول زیر بررسی می

 
 
 
 
 
 

جهت 
 حرکت 

حرکت با  

 aشتاب  
 نتیجه نهایی  مراحل تحلیل 

رو به 

 باال 
 تندشونده 

net,y N N NF ma F mg ma F mg ma F m(g a)= → − = → = + → = + 

NF m(g a)= + 
a 0 حرکت تندشونده
⇒                

N

N

F m(g a)

F mg

= +


 

رو به 

 باال 
 کندشونده 

net,y N N NF ma F mg ma F mg ma F m(g a)= → − = → = + → = + 

NF m(g a)= − 
a 0 حرکت کندشونده
⇒                 

N

N

F m(g a)

F mg

= −


 

رو به 
پایین  

 

 تندشونده 
net,y N N NF ma mg F ma F mg ma F m(g a)= → − = → = − → = − 

NF m(g a)= − 
a 0 حرکت تندشونده
⇒                

N

N

F m(g a)

F mg

= −


 

رو به 
پایین  

 

 کندشونده 
net,y N N NF ma mg F ma F mg ma F m(g a)= → − = → = − → = − 

NF m(g a)= + 
a 0 حرکت کندشونده
⇒                 

N

N

F m(g a)

F mg

= +


 

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  6 5 8 دوازدهم   دینامیک  فصل یک دوازدهم سخت  

 

 

 

 

 

kg 
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 نکته: هرگاه آسانسور با سرعت ثابت )بدون شتاب( حرکت کند، طبق قانون اول نیوتون داریم:  

                                                                                                                                              net,y NF F mg=  =0 

 نده بی معنی است چون شتاب ندارد. کند، دیگه براش حرکت تندشونده و کندشو توجه: حواستان باشد وقتی آسانسور با سرعت ثابت حرکت می 

 رو به پایین است. به عبارتی داریم:  gکند و شتاب آن برابر نکته: وقتی کابل آسانسور پاره شود، آسانسور سقوط آزاد می 

                                    a g
net,y N N NF ma F mg ma F mg ma m(g a) F m(g g)

=−
=  − =  = + = + ⎯⎯⎯→ = − =0 

 بنابراین نیروی عمودی سطح صفر است.

 های گفته شده وقتی کابل آسانسور پاره شود، رابطه باال صادق است.  توجه: در همه حالت 

العمل نیروی عمودی سطح است. طبق قانون سوم دهد عکسنکته: اگر شخص درون آسانسور بر روی یک ترازو قرار داشته باشد، عددی که نیروسنج نشان می
 لف جهت هم. به عبارتی داریم: راستا در مخا اندازه و همالعملی دارد هم نیوتون هر علمی، عکس 

Nالعمل(  )عکس                                                                                                                                          N NF F | F | = −  )عمل( =
 دهد نیروی عمودی سطح = عددی که ترازو نشان می                                                                                                                                      

 دهد: نیرویی که نیروسنج نشان می  نیروی عمودی سطح:  حرکت آسانسور: 

NF سرعت ثابت  mg= N NF F mg= = 

NF شود وقتی کابل آسانسور پاره می =0 N NF F= =0 

 ید. دهد به جدول اولی مراجعه کنهایی که حرکت آسانسور با شتاب هست، برای مشخص کردن نیرویی که نیروسنج نشان میتوجه: برای حالت 

 تمرین:  

دهد. شتاب آسانسور چند متر بر مجذور ثانیه و به کدام  را نشان می  N480درون آسانسوری، روی یک ترازوی فنری ایستاده است و ترازو عدد    N600شخصی به جرم   

جهت است؟  
m

(g )
s

=
2

 خارج(  – 86)سراسری ریاضی                         10

(  3، باال                       2( 2، پایین                          2( 1
1
2

(  4     ، پایین                 
1
2

 ، باال 

 1پاسخ: گزینه 

 است. جرم شخص برابر است با:   N600کنیم. چون وزن شخص  جهت حرکت آسانسور را رو به باال فرض می

W mg m m kg=  =   =600 10 60 

 
Fکنیم و طبق قانون دوم نیوتون  شود رسم میآسانسور وارد می کلیه نیروهایی که به شخص داخل  ma= کنیم:شتاب را محاسبه می 

net N
m

F ma F W ma a a a
s

=  − =  − =  − =  = − = −
2

120
480 600 6 120 60 2

60
 

، نیروی  متر اول   10در  چون جهت حرکت آسانسور را رو با باال گرفتیم و شتاب منفی به دست آمد، این به این معناست که شتاب به سمت پایین است.  
 کشش طناب، کمتر از وزن جسم است پس جهت شتاب آسانسور به سمت پایین است:  

( ) ( )
m

T m g | a | g | a | g | a |
s

= −  = −  − =
2

1
5 20

4
 

 ، نیروی کشش طناب، بیشتر از وزن جسم است پس جهت شتاب آسانسور به سمت باال است: سوممتر    10در  

( ) ( )
m

T m g | a | g | a | g | a |
s

   = +  = +  + =
2

3
30 20

2
 

 کند، همان وزن ظاهری شخص است:  وارد می  نیروی عمودی سطح که کف آسانسور به شخص

( )

( )

( )

( )
N N

N N

F M g | a | M g | a |F g | a |

F M g | a | F M g | a | g | a |

= − − −
 = = = =

    = + + +

1
14

3 6
2
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زمان آن در کل مسیر، مطابق شکل مقابل باشد،    –کنیم. اگر نمودار سرعت  رو به باال پرتاب میاز سطح زمین  ،  را در راستای قائم  kg2جسمی به جرم    -179
 آن در مسیر بازگشت است؟ اندازۀمقاومت هوا در مسیر رفت، چند برابر  ۀانداز

N مقاومت هوای هر مسیر ثابت و   
g

kg
10=   

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

 

 2پاسخ: گزینه  

 فرض کنید جسمی از حال سکون در هوا رها شود. نکات زیر در مورد حرکت آن دارای اهمیت است.  

-شوند. نیروی وزن به سمت پایین و نیروی مقاومت هوا در خالف جهت حرکت، یعنی به سمت باال به جسم وارد میبه آن وارد می( در سقوط جسم، دو نیرو 2
 شوند. 

 
 شود.  تر میبزرگشود، این نیرو هم ای که هر چه تندی سقوط بیشتر می( نیروی مقاومت هوا با تندی حرکت جسم متناسب است به گونه 2
کند. به تدریج و سقوط می gشود، چون تندی آن کم است، نیروی مقاومت هوا ناچیز است و جسم با شتابی نزدیک به ( در ابتدا که جسم از حال سکون رها می3

زمان حرکت به  –ه این توضیحات نمودار شتاب  یابد. با توجه ب شود و در نتیجه شتاب سقوط جسم کاهش میتر میبا افزایش تندی، نیروی مقاومت هوا هم بزرگ 
 صورت مقابل خواهد بود.  

 
 

زمان تقریبًا   –زمان هم زیاد خواهد بود. در نهایت با نزدیک شدن شتاب به صفر، نمودار سرعت   –( در ابتدای حرکت، چون شتاب زیاد است، شیب نمودار سرعت 3
 گوییم. شود که به این تندی، تندی حد میت تقریبًا ثابت میشود و تندی حرکافقی می

 
 

 توان نوشت: سقوط، مطابق قانون دوم نیوتون می  لحظۀ( در هر 4

Df
a g

m
= −  

net D

net

F mg f

F ma

= −


=

 

 فرض کنیم داریم:   tرسیدن گلوله به محل پرتاب را    لحظۀجایی در مسیر رفت با مسیر برگشت برابر است. اگر  جابه  اندازۀ
   s1= سطح زیر نمودار از صفر تا  tsتا  s1سطح زیر نمودار از 

 

درجه  میزان
 سختی 

نیاز الزم تستپیش  مفاهیم قابل ترکیب با   پیش نیاز  
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  7 8 8 دوازدهم   مقاومت هوا فصل یک دوازدهم  سخت  

 

 

https://t.me/iazmon


 

125 

9های تجربی | مرحله آزمون همه دروس | کنکوری فیزیک   

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

 
 

(t )
(t ) t t s

 − 
=  = −  − =  = +

12 1 1 6 3 2 2 3
12 1 6 3 1 1

2 2 33
 

Df  رابطۀشتاب از    اندازۀوقتی مقاومت هوا در مسیر رفت ثابت است،  
a g

m
=  آید.  به دست می  1+

Df  رابطۀشتاب از    اندازۀوقتی مقاومت هوا در مسیر برگشت ثابت است،  
a g

m


=  آید.  به دست می  2−

 شتاب متحرک. پس:    اندازۀزمان برابر است با    –شیب نمودار سرعت    اندازۀدانیم که  می

 :  رفتدر مسیر  

           D D
D

f f
s : g f N

m
→ = +  = +  =

12
0 1 12 10 4

1 2
 

 برگشت:    مسیردر  

          D D
D

f f
s s : g f N

m

 
→ + = −  = −  =

2 3 6 3
1 1 9 10 2

3 22 3
3

 

                      D

D

f

f
 = =



4
2

2
 

    

-سانتی 4ای که جسم سمت باال پرتاب کنیم، در لحظهایم که فنرها در طول عادی خود باشند. اگر جسم را به در شکل مقابل، جسم را طوری نگه داشته  -180

N از مقاومت هوا اغماض کنید و  کدام است؟   SIجا شده، بردار شتاب آن در متر به سمت باال جابه
g

kg
10=  

1  )j−16 

2  )j−8 

3  )j+8 

4  )j+16 

 
 

 1پاسخ: گزینه  

 ☺های سواالت قبل رو بخون حتما درسنامه

شود، فنر پایینی متر به سمت باال پرتاب میسانتی  4دقت کنید که قبل از پرتاب شدن جسم به سمت باال، فنرها در طول عادی خود هستند. وقتی جسم  

 شود:  بر جسم به شکل زیر میشود. بنابراین اندازه و جهت نیروهای وارد شده  کشیده شده و فنر باالیی فشرده می

 

net,y y e e y y y

Fe k x / N

Fe k x / N

mg N

m
F ma mg F F ma a a

s

= =  =

= =  =

=

=  − − − =  − − − =  = −
1 2

2 2

1 1

2

200 0 04 8

100 0 04 4

20

20 4 8 2 16

 

    

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10از درجه  8 8 5 دوازدهم   فصل دو  فصل سه فیزیک دهم متوسط   
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کنیم. اگر نمودار تغییرات دمای ریخته و گرمکن را روشن می  %80و بازده    W250مقداری از یک مایع را درون یک گرمکن الکتریکی با توان الکتریکی    -181
/رو باشد، این مایع با گرفتن صورت روبهجسم برحسب زمان به kJ9  دهد؟  گرما، چند درجۀ سلسیوس تغییر دما می 6

1 )1   
2 )5   
3 )5/2   
4 )20 
 
 
 

 

 2پاسخ: گزینه  
 

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  5 8 5 دهم  دما و گرما   متوسط   

شود و بررای ترکیرب آن برا  شود. در این مواقع عمومًا از توان گرمایی آن وسیله صحبت میگاهی اوقات در مسائل گرما بحث از وسایل گرمکن و سردکن مطرح می
 توان چنین نوشت: گرما می

Q

t
 Pمفید =

از روابط مربوط به گرمای مربوط به تغییر دما یا گرمای مربوط به تغییر حالت ترکیب شود. باید دقت داشت که اگر گرما می Qکه در این رابطه  تواند با هریک 

Qمربوط به تغییر دما باشد با استفاده از رابطۀ   mc=  توان نوشت: می 

P

mc
|شیب|   =

P Pmc
t t

t mc mc

   
=   =    = + ⎯⎯→      

   
 Pمفید 0

 

t)دما در لحظۀ    0شود باید خطی با عرض از مبدأ  ای که دچار تغییر دما میبراساس این رابطه، نمودار دما برحسب زمان برای ماده  ( و اندازۀ شیبی برابر با  0=

P

mc

 
 
 

 باشد.  

اندمان( آن داده شرده باشرد نکته: در این روابط بایستی حتمًا از توان مفید دستگاه استفاده کرد. اگر در صورت سؤال، توان الکتریکی )ورودی( به دستگاه و بازده )ر 
 دست آوریم. یعنی از رابطۀ زیر استفاده کنیم: باید ابتدا به کمک رابطۀ بازده، توان مفید دستگاه را به
 Pمفید =بازده Pورودی                                                                          

 مثال: 
کنیم. پس از چند ثانیهه آب بهه نقطهۀ جهوش اندازیم و آن را روشن میمی  W840را درون یک گرمکن الکتریکی با توان    C20آب با دمای    atm1  ،g400در فشار  

رسد؟ )خود می
J

kgk
=  (cآب4200

 پاسخ:  

Qاز رابطۀ   mc=    و ترکیب آن با رابطه
Q

P
t

 کنیم: استفاده می =

 Pمفید=Pورودیگیریم. یعنی: شود، راندمان را یک میها وقتی در صورت تست حرفی از راندمان زده نمیبچه

( )/mc
P t s

t t

  −
=  =  =

0 4 4200 100 20
840 160 

 آوریم:  دست میابتدا توان مفید دستگاه را به

W= مفید 200

P P
P

P
=   =  100 80 100

250
 بازده 

 رسیده است. پس:    C40به    C15دقیقه دمای ماده از    4طبق مطالب روی نمودار پس از گذشت  

J
mc

mc k
 =  =

200 25
1920

240
  |شیب|  

P

mc
=  

t min s

C

= =

 = − = 

4 240

40 15 25
 

Qحاال برای حالت ثانویه   / kJ J= =9 6 و    9600
J

mc
k

 توان نوشت:  است. پس می  1920=

Q mc C=   =    = 9600 1920 5 

 

 مفید مفید

 ورودی

 مفید مفید

 

 مفید

 مفید
 

 

15
 

4 

40
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یک گرماسنج به ظرفیت گرمایی    -182
J

k
اندازیم. هنگةةامی است. درون این گرماسنج یک قالب یخ صفر درجۀ سلسیوس می  C40آب    g200حاوی    840

اندازیم. اگةةر را درون آن می C102با دمای  g200مانده را از درون گرماسنج خارج کرده و یک گلوله فلزی به جرم از یخ ذوب شده، یخ باقی  g50که  

Jاسةةت؟    SIبرسد، ظرفیت گرمایی گلوله چند واحد    C60در نهایت دمای مجموعه  به  

kgk
= fو    cآب4200

kJ
L

kg
و از مبادلةةه گرمةةا بةةا   336=

 نظر کنید.   محیط صرف

1 )15000  2 )7500   3 )750   4 )1500 

 4پاسخ: گزینه  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  6 9 4 دهم  دما و گرما   سخت  

کند تا شود و این امر آنقدر ادامه پیدا میتر منتقل میتر به جسم با دمای کماگر دو جسم با دماهای متفاوتی را در کنار یکدیگر قرار دهیم گرما از جسم با دمای بیش

 eنامیم و برا قرار دارند را دمای تعادل می گوییم دو جسم در تعادل گرمایی بوده و دمایی که دو جسم در آندو جسم به دمای مشترکی برسند. در این حالت می
 ها برابر صفر است. یعنی: دهیم. در تمام مسائل تعادل گرمایی مجموع جبری گرمای مبادله شده توسط جسمنشان می

Q Q Q+ + + =1 2 3 0 
 توانند بر اثر تغییر دما یا تغییر حالت جسم یا هر دو باشند.  که این گرماها می 

شود. اگر درون گرماسنج مقداری آب ریخته باشیم و یین گرمای ویژه جسمی با جنس نامعلوم استفاده می ای است عایق که عمومًا از آن برای تعگرماسنج وسیله 
گرماسنج عدد آن    گاه فلز موردنظر با جرم و دمای اولیۀ معین را درون این مجموعه قرار دهیم، تا رسیدن به دمای تعادل )که از روی دماسنج تعبیه شده رویآن

 گونه نوشت:  ان این توشود( میخوانده می 

)فلز0= )emc +  − 1آب( )emc +  − 1 گرماسنج( )emc   − 1=0 فلزQ+ آبQ+گرماسنجQ 

 آید.  دست میکه از این معادله گرمای ویژۀ فلز به 

 کتاب درسی سال فیزیک سال دهم رشته تجربی است.    9-4این تست برگرفته از مثال  

گونههه  خواهد رسید. به این منظور اینشود، دمای گرماسنج و آب اولیه به چند درجۀ سلسیوس  گرم از یخ ذوب می 50ابتدا باید محاسبه کنیم تا هنگامی که 

 نویسیم:  می

)یخ 0= )fmL+آب( )mc +  − 2 )گرماسنج 1 )mc =   − 2  Qگرماسنج +Qآب+Qیخ 10

 

 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

/ /

/ C


      − +    − +  =   

⎯⎯⎯→  − +  − +  =   =   = 

2 2

840
2 2 2 2

840 40 0 2 4200 40 0 05 336000 0

40 40 0 05 400 0 2 60 30
 

باشد. اما باید دقت  می  C30مانده را برداشته و قطعه فلز را درون گرماسنج بیندازیم، دمای مجموعۀ آب اولیه و گرماسنج  خواهیم یخ باقیپس اکنون که می

و گرماسههنج    C30آب صفر درجۀ سلسیوس نیههز در مجموعههه در کنههار آب   g50یخ ذوب شده و به جرم آب اضافه شده است پس اکنون  g50داشت که 

 توان نوشت:  حضور دارد. بنابراین می

 QگرماسنجQ+1آب Q+2آب +Qفلز0=

فلز0= C+   آب( )emc +  − 12 آب( )emc +  − 11 گرماسنج( )emc  −  1 

( ) ( ) ( ) ( )

C

/ / C − +   − +   − +  − =              

25200 25200 12600 42

840 60 30 0 2 4200 60 30 0 05 4200 60 0 102 60 0 

J
C C

k
 =  =42 63000 1500

 

 

/گرم آب با دمای    400  -183 C1 tکنیم. اگر لحظةةۀ ریزیم و گرمکن را روشن میوات می 840را درون یک گرمکن الکتریکی با توان   5 = را لحظةةۀ روشةةن  0
sنظر از انبساط گرمایی گرمکن، سطح آب درون گرمکن در بازۀ زمانی نمودن گرمکن در نظر بگیریم، با صرف t s 2  کند؟ت تغییر میبه چه صور 4

  J

kgk
=    cآب4200

 یابد.  ( ابتدا افزایش و سپس کاهش می2    یابد.( پیوسته افزایش می1
 یابد.  ( ابتدا کاهش و سپس افزایش می4    یابد.( پیوسته کاهش می3
 

 
 ظرفیت گرمایی گرماسنج
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 3پاسخ: گزینه  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  7 4 5 دهم  دما و گرما   متوسط   

رفتاری غیرعادی است. در واقع در این بازۀ دمایی، با افزایش دما، حجم آب دچار کاهش و چگالی آن دچار افرزایش خواهرد   C4رفتار آب در بازۀ دمایی صفر تا  
 باشد: صورت زیر میشد. بنابراین نمودار حجم آب برحسب دمای آن به

 
 
 
 
 
 
 

 خارج  87 تجربی   

آب .............. )دهیم. حجم ژول گرما می  1680گرم آب صفر درجه سلسیوس    100به  
J

kg c
=

0
 (cآب4200

 یابد.( افزایش می2     یابد.( کاهش می1

 یابد.  ( ابتدا افزایش و سپس کاهش می4   یابد.  ( ابتدا کاهش و سپس افزایش می3

 1پاسخ: گزینه  

 رسد:  باید بررسی کنیم با گرفتن این گرما دمای آب به چند درجۀ سلسیوس می

Q mc / C=   =     = 1680 0 1 4200 4 

C =  −  =  −   = 2 1 2 24 0 4 

 باشد.  صحیح می 1توان گفت حجم آب پیوسته دچار کاهش خواهد شد. بنابراین گزینه  رسد و میمی C4بنابراین دمای آب از صفر به  

/آب در ابتدا در دمای  C1 دست آوریم که در چههه  رفتار غیرعادی و بعد از این دما رفتار عادی خواهد داشت. پس بهتر است به  C4قرار دارد و تا دمای   5

tای پس از  لحظه  خواهد رسید:    C4دمای آب به    0=

( )

Q mc
P

t t

/ /
t s

t


= =

  −
 =  =

0 4 4200 4 1 5
840 5

 

tبنابراین از لحظۀ   s= sبه بعد رفتار آب عادی شده و با افزایش دما شاهد افزایش حجم آن خواهیم بود. اما چون بازۀ زمانی   5 t s 2 تماماً قبل از این   4

 یابد.  درون ظرف پیوسته کاهش می کند و با افزایش دما، حجم آب و بنابراین سطح آب  چنان غیرعادی رفتار میلحظه قرار دارد، آب هم

 اگر... 
tاگر بازۀ زمانی مطرح شده مقداری قبل از  s= tبود، حجم آب و سطح آب درون ظرف تا رسیدن به لحظۀ و مقداری بعد از آن می  5 s= ابتدا کاهش و بعد از این   5

 شد. لحظه دچار افزایش می 
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دمای یک ماده برحسب گرمای داده شده به آن است. اگر ظرفیت گرمایی این ماده نصف شود، کدام گزینه نمودار تغییراتی   شکل مقابل نمودار تغییرات  -184
 دهد؟ دما برحسب گرمای داده شده به ماده در حالت جدید را به درستی نمایش می

 
 
 
1  )      2  ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
3  )      4 ) 
 
 

 2پاسخ: گزینه  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  7 4 4 دهم  دما و گرما   ساده   

Qصورت دانیم رابطۀ گرمای مربوط به تغییر دما بهمی mc T=  ضرب است که حاصلmc  را ظرفیت گرمایی نامیده و باC دهیم. پس این رابطره نمایش می

Qرا به فرم  C T=  توان نوشت یا به عبارتی دیگر داریم: نیز می 

T Q
C

 
 =  

 

1
 

 
 
 
 
 

یک خط راست گذرنده از مبدأ با شیب معادل   Qبرحسب  Tتوان نتیجه گرفت که نمودار براساس این رابطه می 
C

 
 
 

1
 است.  

باشد. کدام گزینه دربارۀ این دو گلوله درسةةت صورت شکل زیر میبه  Bو    Aنمودار تغییراتی دما برحسب گرمای داده شده به دو گلولۀ آلومینیومی   

 است؟ 

 تر است.  بیش B( گرمای ویژۀ گلولۀ  1

 تر است.  بیش A( جرم گلولۀ  2

 تر است.  بیش B( جرم گلولۀ  3

 ( ظرفیت گرمایی دو گلوله مساوی است.  4
 

 
 3پاسخ: گزینه  

 توان نوشت:  است پس می Bتر از شیب خط  بیش Aکه شیب خط  باتوجه به این

A B
A B

C C
C C

   
     

   

1 1
 

 جا گرمای ویژه دو ماده برابر است.  ضرب جرم در گرمای ویژه است و گرمای ویژه به جنس ماده بستگی دارد. پس در اینظرفیت گرمایی معادل با حاصل

A B
C mc c c

A B A A B B A BC C m c m c m m
= =

 ⎯⎯⎯⎯→  ⎯⎯⎯⎯→  

 باشد.  درست می  3پس گزینۀ  

 

 

70 

10 

2 5 

 

 

35 

5 

2 5 

 

 

140 

20 

2 5 

 

 

35 

5 

1 5/2  

 

 

35 

20 

1 5/2  

Q 

 

B 

A 

 

 

 شیب 
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اگر به گفتۀ سؤال، ظرفیت گرمایی ماده را نصف کنیم، عبارت  
C

1
نیز باید دو برابر گردد. شههیب یههک    Qبرحسب    Tدو برابر شده و بنابراین شیب نمودار    

 آید. شیب خط داده شده در صورت سؤال معادل است با:  دست میخط از تقسیم تغییرات عرض بر تغییرات طول دو نقطه روی خط به

k

kJ
= = =

60
20

3
 شیب 

برابر قبل یعنی معادل    2پس شیب نمودار در حالت جدید،  
k

kJ
 خواهد شد.    40

 واحد دارد. پس این گزینه پاسخ درست است.    40، شیبی معادل  2ها، خط مربوط به گزینه  در بین گزینه

 

/قرار دارد،  F68کیلوگرمی از این ماده که در دمای   2است. اگر به یک قطعۀ    F122نقطۀ ذوب یک مادۀ جامد    -185 kJ19 گرما بدهیم، کةةدام گزینةةه  5

Jدهد؟  رخ می
c

kg k
=


fو   200

kJ
L

kg
= 15  

 شود. ( کل ماده دچار تغییر حالت می2 ماند. ( دمای ماده باال رفته اما حالت آن ثابت باقی می1
 ماند.کیلوگرم از ماده، ذوب نشده باقی می 5/1( 4  ماند.میکیلوگرم از ماده، ذوب نشده باقی  5/0( 3

 4پاسخ: گزینه  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  8 7 5 دهم  دما و گرما   متوسط   

 رابطۀ دمای یک ماده برحسب درجۀ فارنهایت و دما برحسب درجه سلسیوس به صورت زیر است: 

F = +
9

32
5

 

  ساند. مقدار این گرما از اگر به یک جسم جامد که در دمای ذوب خود قرار ندارد گرما بدهیم، این گرما در ابتدا صرف تغییر دمای جسم شده تا آن را به نقطۀ ذوب بر 

Qرابطۀ   mc=   گردد. در این شرایط اگر جرمی معادل  آید. وقتی جسم به این دما رسید، گرماهای بعد از آن صرف تغییر حالت و ذوب ماده میدست میبه

m   از ماده دچار تغییر حالت شده باشد، گرمای موردنیاز از رابطۀfQ m L= دست خواهد آمد. به 

 مثال: 
kg4    از یک جسم جامد در دمایC120   قرار دارد. اگر نقطۀ ذوب این جسمC180  باشد، چند کیلوژول گرما الزم اسهت تهاkg3  از ایهن مهاده ذوب نشهده بهاقی

 بماند؟  

(
J

c
kg.k

= fو   250
kJ

L
kg

=12) 

 پاسخ: 

 آوریم: دست میابتدا گرمای الزم برای رساندن ماده به نقطۀ ذوب را به

( )Q mc J kJ=  =   − = =1 4 250 180 120 60000 60 

 از آن ذوب شده است و گرمای الزم برای ذوب این مقدار ماده معادل است با:   kg1از ماده ذوب نشده باقی بماند پس   kg3اگر قرار باشد  

fQ mL J kJ= =  = =2 1 12000 12000 12 

Qپس کل گرمای الزم معادل  kJ= + =60 12  خواهد بود.    72

 نویسیم:  ابتدا دماها را برحسب درجه سلسیوس می

( ) C

F

( ) C


=  +   = 

= +  
 =  +   = 


1 1

2 2

9
1 122 32 50

9 5
32

5 9
2 68 32 20

5

 

 گرمای الزم برای رسیدن ماده به نقطۀ ذوب معادل است با:  

( )Q mc J kJ=  =   − = =2 200 50 20 12000 12 

/بنابراین از کل گرمای داده شده،   / kJ− =19 5 12 7  از آن صرف ذوب ماده خواهد شد.    5

 دست آوریم:  توانیم جرم مادۀ ذوب شده را به پس اکنون می 

fQ m L / m m / kg  =   =    =3 37 5 10 15 10 0 5 
/توان گفت  در نهایت می / kg− =2 0 5 1  باشد.  صحیح می  4از ماده ذوب نشده باقی خواهد ماند. پس گزینۀ    5

 تغییرات عمودی 
 تغییرات افقی 
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 اگر... 
/تر از  ( در صورتی که گرمای موردنیاز برای رسیدن ماده به نقطۀ ذوب بیش 1) kJ19 گرفتیم که ماده اصاًل به نقطۀ ذوب خود نرسیده و  آمد، نتیجه می دست میبه  5

 صرفًا دچار افزایش دما شده است.  
توانستیم نتیجه بگیریم که گرمای داده شده به ماده  دست آید می تر از جرم کل مادۀ اولیه به یش ( در صورتی که جرم مقدار مادۀ ذوب شده در قسمت دوم مسئله ب 2)

 جهت ذوب، توانایی ذوب کامل و نیز حتی افزایش دمای ماده در حالت مایع را نیز دارد. 

 

بةةوده و دمةةای  Bسه برابر ظرفیت گرمایی میلۀ  Aسطح مقطع یکسان دارند. چنانچه ظرفیت گرمایی میلۀ  Bو  Aای توپُر و مسی دو میلۀ استوانه  -186
 است؟  Bچند برابر تغییر طول میلۀ  Aدو میله را به یک اندازه افزایش دهیم، تغییر طول میلۀ 

1 )1  2  )
1
3

 ( اطالعات مسئله کافی نیست.  4   3( 3   

 3پاسخ: گزینه  

 

درجه  میزان
 سختی 

م قابل ترکیب با یمفاه  پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  8 4 7 دهم  دما و گرما  چگالی متوسط   

Lصرورت شود. رابطه انبساط طولی یک میله بهبررسی تغییر طول یک میله بر اثر تغییر دما، به انبساط گرمایی آن مربوط می L T =  1 باشرد کره مری  را
 نامیم. ضریب انبساط طولی یک میله به جنس مادۀ سازنده آن بستگی دارد.ضریب انبساط طولی می

 پاسخ تست: 

Cدانیم ظرفیت گرمایی ماده از رابطۀ می mc= صورت توان بهکند. همچنین طبق رابطۀ چگالی، جرم ماده را میپیروی میm V=    نوشت که اگر مههاده

Vای شکل باشد  استوانه AL=  توان نوشت:  خواهد بود. از ترکیب این روابط می 

m AL C ALc=   = 
 توان نوشت:  جا که جنس و سطح مقطع دو میله برابر است می از آن

A C L

c

 =


=  


=

 

Aبنابراین چون  

B

C

C
= Aشود که  ، پس نتیجه می3

B

L

L
= 3 . 

 اکنون به کمک رابطه انبساط طولی داریم:  

A B

A B

AA

T T
B B

LL
L L T

L L

 =

 =


 =   ⎯⎯⎯⎯⎯→ = =



1
1

1
3 

 
ریزیم. اگر بر اثر تبخیر سطحی، جرم برابری از آب موجود در دو ظرف بةةه ترتیةةب در مةةدت های مساوی آب میبه جرم  Bو    Aدر دو ظرف جداگانۀ    -187

Aتبخیر شده باشد، در کدام حالت  Btو  Atزمان  Bt t   نظر کنید.  هاصرفها با محیط و نیز با مایعادل گرمایی ظرفاست؟  از تب 

 باشد.  Bتر از سطح مقطع ظرف  بیش A( سطح مقطع ظرف  1
 باشد.  Bتر از فشار روی آب در ظرف  کم A( فشار روی آب در ظرف  2
 باشد.   Bتر از دمای آب در ظرف  کم A( دمای آب در ظرف  3
 است.   Bتر از ضریب انبساط خطی ظرف  بیش A( ضریب انبساط خطی ظرف  4

 3پاسخ: گزینه  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  9 1 5 دهم  دما و گرما   متوسط   

کنند. این فرآیند های سطح مایع، انرژی الزم برای جدا شدن از سطح مایع و تبدیل شدن به بخار را پیدا میتا قبل از رسیدن مایع به نقطۀ جوش، مقداری از مولکول
 شوند. تبخیر می های زیرین گرما گرفته و خود دچار های سطح مایع از مولکولنامیم. در فرآیند تبخیر سطحی، مولکولرا تبخیر سطحی می

ع، آهنرگ نکته: با افزایش عواملی چون دمای مایع، دمای محیط و مساحت سطح مایع آهنگ تبخیر سطحی دچار افزایش و با افزایش فشار وارد بر سطح مرای 
 تبخیر سطحی دچار کاهش خواهد شد. 

تههر از آهنههگ  کههم  Aتری دچار تبخیر سطحی شود، باید آهنگ تبخیر سطحی در ظرف  در مدت زمان بیش  Aاگر قرار باشد جرم ثابتی از مایع درون ظرف 

( باشههد  2)رد گزینههۀ    Bتههر از  کههم  Aو یا فشار روی آب در ظههرف  (  1)رد گزینۀ    Bتر از  بیش  Aباشد. اگر سطح مقطع ظرف  Bتبخیر سطحی در ظرف 

 ثابت

 ثابت

 ثابت
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( آهنههگ تبخیههر سههطحی در  3گزینۀ    تاییدباشد )  Bتر از ظرف  کم  Aتر خواهد شد. اما چنانچه دمای آب در ظرف  بیش  Aآهنگ تبخیر سطحی در ظرف 

 تواند صحیح باشد.  می  3تر خواهد بود و بنابراین گزینه  کم  Aظرف  

 ها تأثیری بر آهنگ تبخیر سطحی ندارد.  ها، تبادل گرمایی ندارند، پس ضریب انبساط خطی ظرفها نه با محیط و نه با مایعچون ظرف

 

شود. اگر این ظرف را پر از جیةةوه کنةةیم، زیاد می  8/0افزایش دهیم، ارتفاع ظرف %  C40ای و خالی در اختیار داریم. اگر دمای آن را  یک ظرف شیشه  -188
برابر ضریب انبساط  15از حجم جیوۀ درون ظرف، از ظرف به بیرون ریخته شود؟  ضریب انبساط جیوه   6دمای مجموعه را چند کلوین افزایش دهیم تا %

 خطی شیشه است. 

1 )298  2 )25   3 )5/62   4 )5/335 

 2پاسخ: گزینه  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

1درجه از  5 8 8 دهم  دما و گرما   سخت  

ترر از شوند اما چون ضرریب انبسراط مایعرات بریشاگر ظرفی را پر از یک مایع کنیم و دمای مجموعه را افزایش دهیم هم مایع و هم ظرف هردو دچار انبساط می
رای محاسبۀ مقردار تر از مقدار انبساط حجمی ظرف است پس مقداری مایع از ظرف به بیرون خواهد ریخت. بجامدات است پس مقدار انبساط حجمی مایع بیش

 انبساط حجمی مایع کم کنیم:  را از حجم مایع بیرون ریخته شده از ظرف، کافیست انبساط حجمی ظرف 

V
ظرف 

= V
مایع
=V1 عمای یکسان باشد    اگر  حجم اولیۀ ظرف  و  

→                                           T ظرفV ظرفT − 3مایعVمایع=  ظرفV−مایعV=  حجم مایع بیرون ریخته شده 

)V T1 ظرف− 3مایع(=   حجم مایع بیرون ریخته شده 

 مثال: 

 ریزد؟  الکل از ظرف به بیرون می  cm3افزایش دهیم، چند C100ایم. اگر دمای مجموعه را  را پر از الکل کرده  cm3200ظرفی به حجم  

(
k

−=  5 1
4 و  ظرف 10

k

−=  4 1
2  (الکل 10

 پاسخ:

)V T ( / ) / cm− − =  −     =4 4 2 2 3
1 2 10 1 2 10 2 10 10 1 −ظرف 6 3 الکل(=   حجم بیرون ریخته شده 

 آوریم:  دست میابتدا به کمک درصد افزایش ارتفاع ظرف )که حالتی از انبساط طولی است( مقدار ضریب انبساط خطی ظرف را به
h Th

T
h h

 
=  =  =  1

1 1
100 100  درصد افزایش ارتفاع 100

k− − −  =      = 1 1 2 4 18 10 4 10 10 2 10 
 آوریم:  دست می انبساط ظرف و انبساط جیوه را جداگانه به

) V T V ( ) V T T k
−

−

−


   = −     = =

 

2
2

1 1 1 4
6 10

6 10 15 3 25
12 2 10

−شیشه  3 جیوه(=    حجم جیوۀ سرریز شده 

 

یابد. چنانچه دو نمونه کامالً مشابه از این میله را از یک انتهةةا بةةه افزایش می %2درجه سلسیوس افزایش دهیم، طول آن  50اگر دمای یک میله فلزی را   -189
چند درجةةۀ سلسةةیوس   شود.  ر میله میبرابر طول اولیۀ ه  4/2ها  افزایش دهیم، طول مجموعۀ میله  هم چسبانده و دمای مجموعه را به اندازۀ  

 است؟ 

1 )5000  2 )500   3 )1750   4 )175 

 2پاسخ: گزینه  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

گرما  دما و   ساده  10درجه از  6 8 4 دهم    

Lدانیم تغییر طول یک جسم بر اثر تغییر دما )انبساط طولی( از رابطۀ می L T =  1 آید. دست میبه 
 توان به شرح زیر نوشت: از طرف دیگر درصد تغییرات طول را می

L TL
T

L L

 
=  =  =  1

1 1
100 100  درصد تغییرات طول 100

 توان نشان داد که: به همین ترتیب می 

A
T

A


=  =  

1
100 2  درصد تغییرات سطح 100
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V
T

V


=  =  

1
100  درصد تغییرات حجم 100

  1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج از کشور    

−Kمکعبی به ضریب انبساط طولی   − 6 112  یابد؟  برسد، حجم مکعب چند درصد افزایش می C100در دمای صفر درجۀ سلسیوس قرار دارد. اگر دمای آن به   10

1  )12/0   2  )36/0   3  )12   4  )36 

 2پاسخ: گزینه  

 طبق مطالب گفته شده:  

T T /−=   =   =     =6 2 2100 3 100 3 12 10 10 10 0  درصد افزایش حجم 36%

 باشد.  صحیح می 2پس گزینه 

 توان نوشت:  ابتدا به کمک درصد افزایش طول داده شده می

T k− −=    =     =  4 1100 2 50 100 4  درصد افزایش طول 10

/ها پس از تغییر دما معادل  و طول ثانویۀ مجموعۀ آن   L12ها  چسبانیم طول اولیۀ مجموعۀ میله اکنون که دو میله را به هم می L12  خواهد بود. بنابراین:    4

L / L L / L = − =1 1 12 4 2 0 4 

T / L L C−  =      = 4
1 10 4 4 10 2 L)مجموعه( 500 L =  1 

 

طوری که سطح بیرونی قوری اول سیاه رنگ و سطح بیرونی قةةوری دوم سةةفید رنةةگ در دمای اتاق، دو قوری با جنس و ابعاد مشابه در اختیار داریم به  -190
دت زمان یکسةةانی دمةةای مةةایع ریزیم. اگر پس از مو درون قوری دوم، هم جرم و هم دمای با الکل، آب می  C60است. درون قوری اول الکل با دمای  

 تر از گرمای ویژه الکل است.  درون دو قوری را اندازه بگیریم، کدام گزینه درست است؟  گرمای ویژۀ آب بیش

 ( دمای آب و الکل مساوی است. 2 تر است.  ( دمای آب از دمای الکل بیش1
 اند مساوی است.  داده ( گرمایی که آب و الکل از دست4 تر است.  ( دمای آب از دمای الکل کم3

 1پاسخ: گزینه  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  10 1 4 دهم  دما و گرما   متوسط   

شود. این امواج دانیم در همه دماها از سطح اجسام امواج الکترومغناطیسی به بیرون گسیل میهای انتقال گرما روشی به نام تابش گرمایی است. مییکی از روش
شود. مقدار تابش گرمرایی یرک شعشع گرمایی نامیده میدر محدودۀ امواج فروسرخ قرار دارند و تابش همین امواج به بیرون، تابش یا ت  C500در دماهای زیر  

ای که اجسامی با سطح های سطح آن مثل صیقلی بودن سطح و رنگ سطح بستگی دارد به گونهجسم به عواملی مانند دمای جسم، مساحت سطح جسم و ویژگی
 تری خواهند داشت. ر تابش گرمایی بیشتر و اجسامی با سطح تیره و مات و کدتر تابش گرمایی کمتر و صیقلیتر و صافروشن

 از تمرینات پایان فصل چهارم کتاب تجربی تألیف شده است.    26این تست بر مبنای تمرین  

تری خواهد داشت. دو قوری جهت تابش انرژی گرمایی،  جا که سطح قوری اول سیاه رنگ است پس این قوری نسبت به قوری دیگر تابش گرمایی بیشاز آن

توان گفت در مدت زمان یکسان تابش  شوند. بنابراین میها دچار کاهش دما میکنند. بنابراین مایعگیرند و به بیرون گسیل میاز مایع درون خود میگرما را 

 توان نوشت:  تر بوده است و میتر و در نتیجه گرمای گرفته شده از الکل درون آن نیز بیشگرمایی از قوری سیاه رنگ بیش

 | Qالکل  |  Q |آب| 

 mالکلcالکل الکلmآب cآب آب →⎯⎯⎯⎯⎯cالکلالکلcآب آب 

باشههد.  تر از دمای ثانویه آب میتر از کاهش دمای آب بوده است و دمای ثانویۀ الکل کمتوان گفت کاهش دمای الکل بیشباشد میمی  cآبcالکلپس چون  

 باشد.  می  1با این تفاسیر پاسخ درست این تست، گزینۀ  

 

 های زیر درست است؟چند مورد از عبارت  -191

 هایی از مواد پارا مغناطیس هستند. آلومینیم، پالتین و سرب نمونهالف  

 شود. ب  برای ساخت آهنربای دائمی از مواد فرومغناطیس سخت استفاده می

 شود. پ  یک مادۀ دیامغناطیس توسط یک آهنربای قوی، دفع می

 گیرند. مغناطیسی در جهت میدان قرار میهای ت  با قرار گرفتن مواد پارامغناطیسی در میدان مغناطیسی خارجی، حوزه 
1 )4 2 )3 3 )2 4 )1 

 mالکل=mآب 
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 3پاسخ: گزینه  

 مواد پارامغناطیس   
 ی مغناطیسی وابسته به های دوقطبی مواد پارامغناطیسی، خاصیت مغناطیسی دارند؛ اما هااتم 
 . کنندینمو میدان مغناطیسی خالصی ایجاد  اندکرده ی  ریگسمت ی اکاتوره  طور به ،هاآن 
 

 
 ی مغناطیسی های دوقطببا قرار دادن مواد پارامغناطیس درون میدان مغناطیسی خارجی قوی، 

 و به مقدار مختصری در راستای  کنندی مدر نزدیکی آهنربا رفتار  نماقطب ، مانند عقربۀ هاآن 
 ی مغناطیسی ها ی دوقطب . با دور کردن آهنربا از این مواد،  شوند ی م ی میدان مغناطیسی منظم  ها خط 
 کنند. ی میریگسمت ی اطور کاتورهبه ، دوباره هاآن 
 .  کنندی م ی مغناطیسی قوی، خاصیت مغناطیسی ضعیف و موقت پیدا هادان یم در حضور  سیپارامغناطگفت مواد    توانی م ب یترت نیا  به

 . اندی سیپارامغناطمواد  ازجملهاورانیوم، پالتین، آلومینیوم، سدیم، اکسیژن و اکسید نیتروژن 
  

 مواد فرومغناطیس  
 . دهندی می مغناطیسی تشکیل  هاحوزهگروهی،   صورتبه ی مغناطیسی های دوقطبدر این مواد 

 
 در راستای  هاآن ی های دوقطبیی که هاحوزه،  با قرار گرفتن این مواد در میدان مغناطیسی

 ، در حالت اشباع تمام کندی مو ماده خاصیت مغناطیسی پیدا  ابندیی ممیدان است گسترش  
 . رندیگی مدر راستای میدان قرار  های دوقطب

 
 
 
 
 

 : شوندیممواد فرومغناطیس به دو دسته تقسیم   
 
 
 
 
 
 

 ها و ساخت آهنرباهای الکتریکی کاربرد دارند. موادی مانند آهن، کبالت و نیکل فرومغناطیس نرم هستند و در هستۀ سیملوله
 مانند فوالد، فرومغناطیس سخت هستند و در ساخت آهنرباهای دائمی کاربرد دارند.  هاآن و آلیاژ 

 مواد دیامغناطیس 
 . اندی سیمغناط ذاتی فاقد خاصیت  طور به ی مواد دیامغناطیس نظیر مس، نقره، سرب و بیسموت هااتم 

سبب القای  تواندی مد. با وجود این، حضور میدان مغناطیسی خارجی، ی مغناطیسی خالصی نیستندوقطبی این مواد، دارای هااتم به عبارت دیگر، هیچ یک از 
 شوند( ی مغناطیسی در خالف سوی میدان خارجی، در مواد دیامغناطیسی شود. )توسط آهنربا دفع میهای دوقطب

 القای خاصیت مغناطیسی 
ۀ مغناطیسی عمل کرده و در جهت میدان قرار عقربهمانند  هاآن ی هایدوقطبی یا فرو مغناطیسی در میدان مغناطیسی قرار بگیرند، سیپارامغناطوقتی که مواد 

 . دهندی م و آثار آهنربایی از خود نشان  شودی مافزوده  شانی سی مغناط . از این رو بر خاصیت رندیگی م
 اگر این میدان حذف شود: 

 . گردندی برم شانه ی اولبه وضعیت  های قطبدوی س یپارامغناطدر مواد 
 . گردندی برمبه حالت اولیه  هاحوزه در مواد فرومغناطیسی نرم، 

 . دهندی مو حالت آهنربای دائم تشکیل  مانندیمتقریبًا در همین وضعیت باقی  هاحوزه در مواد فرو مغناطیسی سخت با حذف میدان، 
 بندی: جمع

 
 
 
 

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  9 1 6 یازدهم  الکتریسیتة ساکن    متوسط   

 در غیاب میدان مغناطیسی 

 ی سیمغناط دانی م ابیدر غ

 ی س یمغناط دانیم حضور در 

 فرومغناطیس
 

 نرم

 سخت

دهند.شوند و در غیاب آن سریعًا خاصیت آهنربایی خود را از دست میدر میدان مغناطیسی، سریعًا آهنربا می  

دهند.شوند و به سختی خاصیت آهنربایی خود را از دست میبه سختی آهنربا می  
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 موارد ب و پ درست هستند.

 ها: بررسی عبارت 

 الف( نادرست؛ سرب جزء موارد دیامغناطیس است. 

کنند. به همین دلیل برای ساخت آهنربای دائمی از  شوند ولی خاصیت آهنربایی خود را حفظ میواد فرومغناطیس سخت، به سختی آهنربا میم ب( درست؛  

 کنند.مواد فرومغناطیس سخت استفاده می 

ها درخالف سوی میدان  های مغناطیسی موقت القا کند. جهت این دو قطبیتواند در مواد دیامغناطیسی دوقطبیمیدان مغناطیسی خارجی میپ( درست؛  

 شوند. مغناطیسی خارجی است؛ بنابراین این مواد توسط آهنربا دفع می

 های مغناطیسی ندارند. ت( نادرست؛ مواد پارامغناطیسی حوزه

 

 توانند صحیح باشند؟ ترتیب از راست به چپ در کدام گزینه میبه Cو  A ،Bوارۀ مقابل، موارد  در طرح  -192

 آلومینیوم  –دیامغناطیسی  –( پارامغناطیسی 1
 فوالد –دیامغناطیسی  –( پارامغناطیسی 2
 آلومینیوم  –پارامغناطیسی  –( دیامغناطیسی 3
 فوالد –پارامغناطیسی  –( دیامغناطیسی 4
 
 
 
 

 4پاسخ: گزینه  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
ترکیب و   

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  5 1 5 یازدهم  مغناطیس و القای الکترومغناطیس   ساده   

 شوند. مواد از نظر خاصیت مغناطیسی به سه دسته تقسیم می  -1
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 در مورد مواد فرومغناطیسی به نکات زیر توجه کنید.   -2

 سو هستند.  های مغناطیسی هم ها درون حوزه های آنها دارای خاصیت مغناطیسی ذاتی هستند و دوقطبی های آن الف( اتم 
ای است که اثر هم را خنثی کنند ولی با برقرار کردن میدان  های مغناطیسی به گونه ها بدون حوزه گیری دوقطبی ب( در غیاب میدان مغناطیسی خارجی، جهت 

سو با میدان رشد های همشود و در نتیجه حوزه ها به سمت میدان متمایل می ها درون حوزهرجی در اطراف مواد فرومغناطیسی، جهت دوقطبی مغناطیسی خا
 یابد.  ها افزایش می کنند و حجم آن می 

 

 دهد. شکل زیر اثر میدان مغناطیسی خارجی را بر مواد فرومغناطیسی نشان می 
 

 مواد مغناطیسی

 دارای خاصیت مغناطیسی

 فاقد خاصیت مغناطیسی

 پارامغناطیس

 فرومغناطیس

 دیامغناطیس

 نرم

 سخت

م، سدیماورانیوم، پالتین، آلومینی  

 آهن، نیکل و کبالت
 

 آلیاژهای آهن، نیکل و کبالت

 مس، نقره، سرب، بیسموت

 

 فرومغناطیس
 

 مانند
 

C 

 

A 

 

 مانند
 

 مس
 

 مواد مغناطیسی

 

B 

 

 مانند
 

 پالتین

 

 مواد مغناطیسی

 

 مواد فرومغناطیسی
 

 مواد پارامغناطیسی
 

 دیامغناطیسیمواد 
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 الف( بدون حضور میدان مغناطیسی خارجی 
 ب( با حضور میدان مغناطیسی خارجی ضعیف  

       پ( با حضور میدان مغناطیسی خارجی قوی

 شوند. ج( مواد فرومغناطیسی به دو دسته تقسیم می 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

روند، در حالی که موادی مانند فوالد که فرومغناطیسی سخت هستند  د( مواد فرومغناطیسی نرم مانند آهن خالص برای ساختن آهنرباهای الکتریکی به کار می 
 گیرند.  برای ساختن آهنربای دائمی مورد استفاده قرار می 

 در مورد مواد پارامغناطیسی به نکات زیر توجه کنید.   -3
 اند.  گیری کرده ای و نامنظم جهت صورت کاتوره ها بههای آن ها خاصیت مغناطیسی ذاتی دارند ولی دوقطبی های آن الف( اتم 

شوند و در نتیجه خاصیت مغناطیسی ضعیف و  منظم می  طور مختصر در جهت میدانها بههای آن ها در یک میدان مغناطیسی قوی، دوقطبی ب( با قرار دادن آن 
 دهند.  موقتی از خود نشان می 

 ج( اورانیوم، پالتین، آلومینیوم و ... از جمله مواد پارامغناطیسی هستند.  
 در مورد مواد دیامغناطیسی به نکات زیر توجه کنید.   -4

 ها خاصیت مغناطیسی ذاتی ندارند.  های آن الف( اتم 
 های مغناطیسی در خالف سوی میدان خارجی شود. تواند باعث القای دوقطبی دان مغناطیسی خارجی میب( حضور می

 ج( مس، نقره، سرب و ... از جمله مواد دیامغناطیس هستند.  

 ( صحیح است.  4)  گزینۀمطابق درسنامۀ فوق،  

 

 

 

 

 

 

 

 در انتهای فصل سوم کتاب درس فیزیک یازدهم رشتۀ تجربی طرح شده است.    16این سؤال براساس تمرین  

 
 

 

     فرومغناطیسی
 نرم

فرومغناطیسی 
 سخت

 مواد فرومغناطیسی

 
در حضور میدان مغناطیسی خارجی به 

راحتی خاصیت مغناطیسی نشان 
دهند و با قطع میدان این خاصیت می

 دهند.را از دست می

در حضور میدان مغناطیسی خارجی به 
سختی خاصیت مغناطیسی پیدا 

کنند و با حذف میدان، تا مدت می
زیادی خاصیت مغناطیسی را حفظ 

 کنند.می

 مانند مانند

 کبالتفوالد و آلیاژهای آهن، نیکل و  آهن، نیکل و کبالت خالص

  

 )پ( )ب( )الف(

 

 فرومغناطیس
 

 مانند
 

 فوالد

 

 دیامغناطیس
 

 مانند
 

 مس
 

 مواد مغناطیسی

 

 پارامغناطیس
 

 مانند
 

 پالتین
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یةةک از صةةفر اسةةت. کةةدام  A  نقطةةۀمطابق شکل مقابل، دو سیم راست بسیار بلند موازی در نزدیکی هم قرار دارند و میدان مغناطیسةةی خةةالص در    -193
 است؟ نادرستهای زیر در مورد این شکل عبارت

 است.  I1تر از جریان بزرگ I2الف  جریان  

 ب  جهت جریان دو سیم در خالف جهت یکدیگر است.  

 سو است. برون B نقطۀ ج  میدان مغناطیسی خالص در 

 سو است.  درون C نقطۀد  میدان مغناطیسی خالص در 

 )د(   ( )الف(، )ب( و1
  ( فقط )ج(2
 ( )ب(، )ج( و )د( 3
 ( )ج( و )د( 4

 3پاسخ: گزینه  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  9 2 10 یازدهم  مغناطیس و القای الکترومغناطیس   متوسط   

شود. برای این کار کافی  شود. جهت این میدان مطابق با قاعدۀ دست راست تعیین می ( در اطراف سیم راست حامل جریان الکتریکی، میدان مغناطیسی ایجاد می 1
ن مغناطیسی در صورت جهت میدا است انگشت شست دست راست را در جهت جریان سیم قرار دهیم و چهار انگشت دست راست را حول آن بچرخانیم، در این 

 های زیر دقت کنید.  همان جهت چرخش چهار انگشت خواهد بود. به شکل 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( شدت میدان مغناطیسی حاصل از یک سیم با جریان سیم رابطۀ مستقیم و با فاصله از سیم رابطۀ عکس دارد.  2

                : I  جریان سیم B I 

                      B میدان سیم راست : 

                : r  فاصله از سیم B
r


1

 

 ها را جداگانه بررسی خواهیم کرد. پذیر است که هریک از آن ( اگر دو سیم راست حامل جریان الکتریکی در نزدیکی هم قرار بگیرند، دو حالت زیر امکان 3
 جهت باشد. ها همسیم جریان حالت اول: 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

  

 

  

 
B C A 

 

 (1سیم ) (2سیم )

I I 

میدان مغناطیسی در اطراف یک سیم 
سو راست حامل جریان الکتریکی برون

 جهت پادساعتگرد است.در 

میدان مغناطیسی در اطراف یک سیم 
سو در نروراست حامل جریان الکتریکی د
 جهت ساعتگرد است.
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ها مخالف هم است و در نتیجه میدان  ها در فاصلۀ بین آن بینید، جهت میدان سیم طور که می ها مطابق شکل باالست. هماندر این حالت جهت میدان سیم 
ها برابر باشد، میدان مغناطیسی خالص  کتریکی سیمشود. دقت کنید که اگر جریان ال تر صفر میمغناطیسی در فاصلۀ بین دو سیم و نزدیک به سیم با جریان کم 

 ها صفر خواهد شد. دقیقًا در وسط فاصلۀ آن 
 

 ها در خالف یکدیگر باشد. جریان سیم حالت دوم: 
 
 
 
 
 
 

ها مخالف هم است و در نتیجه  ها در خارج از فاصلۀ بین آن بینید، جهت میدان سیم طور که می ها مطابق شکل باالست. هماندر این حالت جهت میدان سیم 
ها برابر باشد، میدان  شود. دقت کنید که اگر جریان الکتریکی سیم صفر میتر نزدیک به سیم با جریان کممیدان مغناطیسی در خارج از فاصلۀ بین دو سیم و 

 ای صفر نخواهد شد. مغناطیسی خالص در هیچ نقطه 

 برای پاسخ دادن به این سؤال به نکات زیر توجه کنید. 

 جهت است.  ها همبین دو سیم صفر شده است، جریان سیم   فاصلۀ( چون میدان مغناطیسی خالص در  1

 است.    I2تر از جریان  کم  I1( صفر شده است، جریان  1( چون میدان خالص در نزدیک سیم )2

شویم، بنابراین میدان سیم  ( دور می2شویم و از سیم )( نزدیک می1، به سیم )Bبه سمت   A نقطۀ( با حرکت از  3

جهت با میدان سیم  هم  B  نقطۀشود و در نتیجه میدان خالص در  تر می( ضعیف2تر شده و میدان سیم )( قوی 1)

 سو خواهد بود.  درون  B  نقطۀ( خواهد بود. باتوجه به این توضیحات، میدان مغناطیسی خالص در  1)
 

 

(  1تر شده و میدان سیم )( قوی 2بنابراین میدان سیم )شویم،  ( دور می1شویم و از سیم )( نزدیک می2، به سیم )Cبه سمت    A  نقطۀ( با حرکت از  4

  نقطۀ ( خواهد بود. باتوجه به این توضیحات، میدان مغناطیسی خالص در  2جهت با میدان سیم )هم  B  نقطۀشود و در نتیجه میدان خالص در  تر میضعیف

C   سو خواهد بود.  برون 

 
 

 

 

 

 

 

 

 کنیم. طرح شده است که در ادامه آن را بررسی می   1400های کنکور سراسری رشتۀ ریاضی سال  این تست براساس یکی از تست 

 برابر صفر باشد، کدام مورد درست است؟   A  نقطۀکند. اگر میدان مغناطیسی در  های الکتریکی عبور می در شکل زیر، از دو سیم موازی و بلند، جریان 
1 )I2   در خالف جهتI1 تر از آن است. و کوچک 

2 )I2  در خالف جهتI1  تر از آن است. و بزرگ 

3 )I2 جهت با همI1  تر از آن است.  و بزرگ 

4  )I2 جهت با همI1 تر از آن است. و کوچک 
 4پاسخ: گزینه 

  I2( صفر شده است، جریان  2های دو سیم یکسان است. همچنین چون میدان در نزدیکی سیم )بین دو سیم صفر شده است، جهت جریان   فاصلۀچون میدان در  

 ( صحیح است. 4) گزینۀاست. باتوجه به این توضیحات،   I1تر از کوچک
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به سمت راست حرکت کنیم، میدان مغناطیسی چگونه تغییر  1هستند. اگر از سیم  I2و  Iهای به ترتیب حامل جریان 2و  1موازی مطابق شکل، دو سیم   -194
 کند؟ می

 یابد.( پیوسته کاهش می1
 یابد. یابد سپس کاهش می ( ابتدا افزایش می2
 یابد. یابد سپس افزایش می ( ابتدا کاهش می3
 یابد. یابد و سپس مجدداً کاهش می سپس افزایش می یابد  ( ابتدا کاهش می4
 
 

 4پاسخ: گزینه  

بنابراین در نقطه جریان این دو سیم در خالف جهت هم هستند؛  این که های  برآیند، صفر است. همچنین بخاطر  از دو سیم میدان مغناطیسی  ای خارج 

 )جریان کمتر( قرار دارد.   1توان نتیجه گرفت این نقطه نزدیک سیم  است می  2، کمتر از جریان سیم  1جریان سیم  

 یابد. )چون به نقطۀای که میدان برایند صفر است  است ابتدا میدان مغناطیسی کاهش میبه سمت ر  1با حرکت از سیم  

 رسد( می

 یابد. سپس با دور شدن از آن نقطه میدان افزایش می

 یابد. در نهایت با دور شدن و فاصله گرفتن از دو سیم میدان مغناطیسی ضعیف شده و مجدداً کاهش می

 

 

 

 مثال زیر نیز توجه کنید:در رابطه با این موضوع به  

حرکت کنیم،    2به طرف سیم    Mدر وسط این دو سیم قرار دارد. اگر از نقطۀ    Mهستند و نقطۀ    Iو    I2های  ، حامل جریان2و    1سوال: مطابق شکل زیر، دو سیم موازی  

 کند؟ بزرگی میدان مغناطیسی چگونه تغییر می
 یابد.( پیوسته کاهش می1

 یابد.( پیوسته افزایش می2

 یابد. ( ابتدا کاهش و سپس افزایش می 3

 یابد. ( ابتدا افزایش و سپس کاهش می 4

 

 

 3پاسخ: گزینۀ 

 ای بین این دو سیم میدان مغناطیسی برآیند، بنابراین در نقطههای این دو سیم در یک جهت هستند؛ جریان

 توان نتیجه گرفت این نقطه است می  1، کمتر از جریان سیم 2صفر است. همچنین بخاطر این که جریان سیم  

 )جریان کمتر( قرار دارد.   1نزدیک سیم  

 یابد. و سپس افزایش می ، میدان مغناطیسی ابتدا کاهش 2به سمت سیم  Mبنابراین با حرکت از نقطۀ 

 

 

 

مطابق شکل است. اگر توان متوسط مصرفی در این حلقه در سه ثانیةةۀ   10نمودار تغییرات شار مغناطیسی عبوری از یک حلقه با مقاومت الکتریکی    -195
 است.  P2وات .............. از .............. میلی اندازۀبه  P1باشد،  P2ثانیۀ چهارم برابر  3و در  P1اول برابر 

 تر ، بیش75/2( 1
 تر ، کم75/2( 2
 تر ، بیش25/2( 3
 تر ، کم25/2( 4
 
 
 
 

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  9 1 6 یازدهم  میدان مغناطیسی سیم راست   متوسط   

14 
8 3 

6/0  

9/0-  
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 1پاسخ: گزینه  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  4 8 9 یازدهم  مغناطیس و القای الکترومغناطیسی الکتریکی جریان  جریان الکتریکی  متوسط   

avدانیم که ( مطابق قانون القای فارادی می 1 N
t


 = −


است، باتوجه به این که   

t




 توان نتیجه گرفت که: زمان است، می  –همان شیب نمودار شار  

=)تعداد دور(  زمان(   –)شیب نمودار شار   نیروی محرکه القایی −
زمان وصل    –خطی از نقطۀ شروع بازۀ زمانی به نقطۀ پایان آن روی نمودار شار  دست آوریم، کافی است پارهکه نیروی محرکۀ القایی متوسط را بهبنابراین برای آن 

ار را بررسی کنیم. برای روشن شدن دست آوریم باید شیب خط مماس بر نمودای را بهکه نیروی محرکۀ القایی لحظه کنیم و شیب آن را محاسبه کنیم و برای آن 
 زمان زیر توجه کنید.   –تر این موضوع به نمودارهای شار بیش 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

شود و در نتیجه نیروی در این نمودار ابتدا شیب نمودار مثبت و ثابت است و در نتیجه نیروی محرکۀ القایی هم ثابت و منفی است. سپس اندازۀ شار ثابت می
 محرکۀ القایی صفر خواهد بود.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یابد.  شود و در نتیجه انداز ۀ نیروی محرکۀ القایی هم به تدریج افزایش می زمان زیاد می  –در این نمودار به تدریج و با گذشت زمان، اندازۀ شیب نمودار شار 

 زمان، نیروی محرکۀ القایی را محاسبه کنیم.    –مطابق نکات درسنامۀ فوق، کافی است به کمک شیب نمودار شار  

 

 با شیب    s14تا   s8  لحظۀها، شیب نمودار از  بچه

 ثانیۀ چهارم برابر است.    3نمودار در  

 

 

 

 

 

 

 

 

( )/ / V= − − =0 3 0 :)شیب نمودار در این بازه(  3  =  ثانیۀ اول   3  1−

/ V= −0 :)شیب نمودار در این بازه(  25  =  ثانیۀ چهارم   3  2−

  رابطۀ در ادامه به راحتی با استفاده از  
V

P
R R


= =

2 2
 کنیم. ، توان مصرفی در حلقه را محاسبه می

( )/
: P / W mW

R


= = = =

22
1

1
0 3

0 009 9
10

 ثانیۀ اول   3

t
 

 

 

 

t
 

 

 

 

14 
8 3 
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چهارمثانیۀ  3 ثانیۀ اول 3   

 شیب 

 شیب 
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( )/
: P / W / mW

R

−
= = = =

22
2

2
0 25

0 00625 6 25
10

 ثانیۀ چهارم   3

P P / / mW − = − =1 2 9 6 25 2 75 
/  اندازۀبه    P1بنابراین   mW2  است.    P2تر از  بیش  75

 اگر... 
 خواستیم، پاسخ چه بود؟  اگر نمودار توان مصرفی برحسب زمان را می 

 پاسخ:  
برابر    3طور که در پاسخ سؤال دیدیم، در  همان توان مصرفی  اول،  بازۀ زمانی    mW9ثانیۀ  sاست. در  t s 3 افقی است و شیب آن صفر است، 8 نمودار   ،

sبنابراین توان هم صفر خواهد بود. همچنین در بازۀ   t s 8 /هم دیدیم که توان مصرفی برابر    14 mW6 باشد، بنابراین نمودار توان مصرفی برحسب  می   25
 زمان مطابق شکل زیر خواهد بود.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

حرکةةت کنةةد،   xمطابق شکل مقابل، یک حلقۀ فلزی در نزدیکی یک سیم راست و بلند حامل جریان الکتریکی قرار دارد. اگر حلقه در جهةةت محةةور    -196
 د بود. جریان القایی در آن .............. خواهد بود و اگر جریان سیم راست به تدریج کاهش یابد، جریان القایی در حلقه .............. خواه

 پاد ساعتگرد –( ساعتگرد  1
 ساعتگرد  –( ساعتگرد 2
 پاد ساعتگرد –( صفر 3
 ساعتگرد   –( صفر 4

 
 

 4پاسخ: گزینه  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  7 1 6 یازدهم  مغناطیس و القای الکترومغناطیسی   ساده   

ای است که با عامل به وجود آورندۀ تغییر شار مغناطیسی مخالفت کند. در ادامه با کمک قانون لنز به بررسی کامل مطابق قانون لنز، جهت جریان القایی به گونه -1
 پردازیم.  چند مثال القای الکترومغناطیسی می 

 حلقه در کنار سیم راست حامل جریان  
 رکت کند:  حلقه موازی سیم راست ححالت اول: 

 گذرد تغییر نخواهد کرد.ماند و در نتیجه شار مغناطیسی که از حلقه می در این حالت فاصلۀ حلقه تا سیم راست ثابت می 
 شود. گیرد و جریان القایی در حلقه ایجاد نمی بنابراین مطابق قانون القای فارادی، اصاًل القا صورت نمی  

 حلقه به سیم نزدیک شود:  حالت دوم: 
 کند افزایش  در این حالت با نزدیک شدن حلقه به سیم، شار مغناطیسی که از حلقه عبور می

 یابد، بنابراین حلقه باید طبق قانون لنز تالش کند تا شار عبوری از خود را کاهش دهد و می 
 کند. مطابق شکل زیر  در نتیجه حلقه میدانی در خالف جهت میدان سیم راست ایجاد می 

 ها مخالف میدان سیم باشد، باید جریان القایی در حلقۀ  که جهت میدان حلقه برای آن 
 باالیی ساعتگرد و در حلقۀ پایین پادساعتگرد باشد )مطابق قاعدۀ دست راست(  

 

 
 
 
 

t (s) 

 

25/6  

8 1
 

9 

3 

 

y 

x 

I 

V 
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 جریان القایی

 ساعتگرد 
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 حلقه از سیم دور شود: حالت سوم: 
 ها از سیم، توانیم مثل قسمت قبل استدالل کنیم. با دور شدن حلقه در این حالت هم می 

 جهت با میدان سیم راست ها میدان هم یابد و مطابق قانون لنز، حلقه ها کاهش میشار آن 
 توانیم جهت جریان  کنند تا با کاهش شار مخالفت کنند. باتوجه به شکل زیر می ایجاد می 

 دست آوریم.  ها را با کمک قاعدۀ دست راست به ه القایی در حلق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جریان سیم راست افزایش یابد:  حالت چهارم: 
 یابد و در نتیجه شار با افزایش جریان سیم راست، میدان حاصل از آن افزایش می 

 شود. بنابراین مطابق قانون لنز، حلقه میدانی در جهت عبوری از حلقه زیاد می 
 ان  کند و در نتیجه طبق قاعدۀ دست راست، جریعکس میدان سیم ایجاد می 

 شود. در جهت ساعتگرد در حلقۀ شکل مقابل القا می 
 
 
 

 جریان سیم راست در حال کاهش:  حالت پنجم: 
 جهت با میدان  با استداللی مشابه حالت قبل، در این حالت جهت میدان حلقه هم 

 سیم خواهد بود و در نتیجه طبق قاعدۀ دست راست، جریان القایی در حلقه در  
 جهت پادساعتگرد خواهد بود. 

 
 

I 

V 

V 

 جریان القایی در جهت پادساعتگرد

B 

B 
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B 
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 سیم
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 توانیم به نتیجۀ مهم زیر برسیم:  بندی کنیم می اگر بخواهیم نتایج فوق را جمع  -2
ای خواهد بود که در قسمتی از حلقه که نزدیک سیم است، جهت آن با جهت الف( اگر شار عبوری از حلقه در حال افزایش بود، جهت جریان القایی در حلقه به گونه

 جریان سیم مخالف باشد. 
ای خواهد بود که در قسمتی از حلقه که نزدیک سیم راست است، جهت آن با وری از حلقه در حال کاهش بود، جهت جریان القایی در آن به گونه ب( اگر شار عب

 جهت جریان سیم موافق باشد.  
 

 حرکت یک قاب رسانا به درون یک میدان مغناطیسی:  
 ورود به میدان: قاب در حال حالت اول: 

 
 
 
 
 

کند. باتوجه  شود و در نتیجه طبق قانون لنز، حلقه میدانی در خالف جهت میدان اصلی ایجاد می در این حالت با ورود قاب به داخل میدان شار عبوری از آن زیاد می 
 ت، جهت جریان القایی در قاب پادساعتگرد خواهد شد. شود و در نتیجه طبق قاعدۀ دست راسسو میسو است، میدان حلقه برون که میدان اصلی درون به این 

 
 قاب کاماًل درون میدان:  حالت دوم: 

 
 
 
 
 
 

 گیرد.نمی در این حالت شار عبوری از حلقه ثابت است، بنابراین مطابق قانون فارادی القایی در قاب صورت 
 

 قاب در حال خروج از میدان: حالت سوم: 
 
 
 
 
 
 
 

جهت باید اصلی خواهد شد. بنابراین طبق قاعدۀ دست راست، جهت جریان  در این حالت برخالف حالت اول، شار در حال کاهش است و در نتیجه میدان حلقه هم 
 القایی در قاب ساعتگرد خواهد بود. 

 دو سیملوله در نزدیکی یکدیگر  
 
 
 
 
 
 
 

 افزایش مقاومت رئوستا: حالت اولم:  

، شار عبوری از سیملولۀ  B1شود. با کم شدن میدان  تر می یابد و در نتیجه میدان مغناطیسی آن کوچک( کاهش می 1با افزایش مقاومت رئوستا، جریان سیملولۀ )

 کند. ی تولید م  B2جهت با ( میدان هم 2شود و در نتیجه سیملولۀ )( هم کم می2)

 باشد.  I1( به سمت چپ باشد، کافی است جریان آن در جهت 2که میدان سیملولۀ )مطابق قاعدۀ دست راست، برای آن 
 کاهش مقاومت رئوستا: حالت دوم: 

 است.  I2( در این حالت در جهت 2توان نتیجه گرفت که جریان القایی در سیملولۀ )این حالت برعکس حالت اول است و با استداللی مشابه می 
 دور کردن دو سیملوله از هم:  حالت سوم: 

V 

 

V 

 

V 

 

 گالوانومتر
 رئوستا

 کلید

1 2 

I 
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باشد تا مانع از کم شدن   B1جهت با ( باید هم2نتیجه طبق قانون لنز، میدان سیملولۀ )شود و در ( کم می2ها، شار عبوری از سیملولۀ )با افزایش فاصلۀ سیملوله 

 باشد.  I1( در جهت 2شار شود، بنابراین طبق قاعدۀ دست راست، کافی است جریان سیملولۀ )
 ها به هم نزدیک شوند: سیملوله حالت چهارم: 

 است.  I2( در این حالت در جهت 2توان نتیجه گرفت که جریان القایی در سیملولۀ )این حالت برعکس حالت سوم است و با استداللی مشابه می 
 باز کردن کلید: حالت پنجم: 

 خواهد بود.  I1( در جهت  2های اول و سوم، جریان القایی در سیملولۀ ) بنابراین مانند حالت  یابد،( کاهش می1با باز کردن کلید، جریان سیملولۀ )
 بستن کلید: حالت ششم: 

 است.  I2( در این حالت در جهت  2توان نتیجه گرفت که جریان القایی در سیملولۀ )این حالت برعکس حالت پنجم است و با استداللی مشابه می 
 رسیم: بندی کنیم، به نتایج زیر می های فوق را جمعاگر بخواهیم حالت 

شوند و جریان القایی در  ( می 2ها از هم و باز کردن کلید، همگی باعث کاهش شار مغناطیسی عبوری از سیملولۀ )الف( افزایش مقاومت رئوستا، دور کردن سیملوله 

 خواهد بود.   I1این سیملوله در جهت 
شوند و جریان القایی در ( می 2بستن کلید، همگی باعث افزایش شار مغناطیسی عبوری از سیملولۀ )ها به هم و ب( کاهش مقاومت رئوستا، نزدیک کردن سیملوله 

 خواهد بود.   I2این سیملوله در جهت 

 برای پاسخ دادن به این تست به نکات زیر توجه کنید. 

ماند و  کند. بنابراین شار عبوری از حلقه ثابت میآن با سیم تغییر نمی  فاصلۀ، حلقه موازی با سیم حرکت کرده است و  x( با حرکت حلقه در جهت محور 1

 شود.  در نتیجه جریانی در آن القا نمی

یابد و در نتیجه شار مغناطیسی گذرنده از  ( با کاهش جریان سیم راست، میدان مغناطیس آن کاهش می 2

کند تا با کاهش شار  شود. مطابق قانون لنز، حلقه میدانی در جهت میدان سیم راست ایجاد می حلقه کم می 

 سو باشد، باید جریان القایی در آن ساعتگرد باشد. که میدان حلقه در جهت درون مقابله کند. برای آن 
 

 

 حرکت کند، جریان القایی در آن چگونه خواهد بود؟   yاگر حلقه در جهت محور  
 پاسخ:  

 شود و در نتیجه ، حلقه به سیم راست نزدیک می yبا حرکت حلقه در جهت محور 
 شود. حلقه برای مقابله با افزایش شار، میدانی در خالف شار عبوری از آن زیاد می 

 کند. جهت میدان مغناطیسی سیم راست ایجاد می 
 
 

 د باشد. سو باشد، کافی است که جریان القایی در آن پادساعتگر که میدان حلقه برون مطابق شکل فوق، برای آن 

 
ی میلی آمپرسنج در این لحظه، مقداری منحرف شده است. در مقایسه با شود و عقربه می  وارد یک سیملوله  1V  تندی  در شکل مقابل یک آهن ربا با    -197

 تواند درست باشد؟ های زیر میاین شکل، کدامیک از وضعیت 

1     )              2       )         
           

3      )            4      ) 

 2پاسخ: گزینه  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  10 1 8 یازدهم   القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب    متوسط   

0
5+5−

mA

NS

1VV 

0
5+5−

mA

NS

1VV 

NS

0
5+5−

mA

1VV =

NS

0
5+5−

mA

1VV 

I 

 
B 
 سیم
B 

 حلقه

 

 
B 
 سیم
B 

 حلقه

 

0
5+5−

mA

1V
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 شدت جريان القا شده برابر است با: ،باشد Rبرابر حلقه پا پيچه  قاومت الكتريكياگر م

                                                                                                                                      
N

I .
R t


= −


          I

R


 متوسط  =

 بیشتر خواهد شد.   توجه: هر چه آهنگ تغییرات شار بیشتر باشد جریان القایی ایجاد شده

 جهت جریان القایی در حلقه چگونه است؟ کند.حرکت میی رسانا، به سمت حلقه ل یک حلقهدر شکل مقابل یک آهن ربا در مقاب 

 

 

 

 

 

 

 

ل افزایش است. بنابراین  پاسخ : خطوط میدان مغناطیسیِ مربوط به آهن ربا بوده و از سطح حلقه می گذرند به سمت چپ بوده و با نزدیک شدن آهن ربا به حلقه، در حا

با توجه به    خطوط میدان مربوط به آهن ربا باشد.جریان القایی در جهتی به وجود می آید که خطوط میدان مغناطیسیِ حاصل از آن در سطح حلقه، در خالف جهت  

 توان جهت جریان القایی را تعیین نمود که در شکل مقابل نشان داده شده است.  جریان حلقه ) به سمت راست( و با به کار بردن قانون دست راست میخطوط مربوط به 

 

 

 

 

 

 

 

 

از تعداد  2ی شکل ) تعداد حلقه های سیملوله با همان سرعت به طرف سیملوله  حلقه های سیملوله(  اگر آهن ربا  نتیجه  ی صورت سوال بیشتر است در 

کرد و فقط مقدار جریان بیشتر می شد اما چون آهن ربا در حال خارج شدن از سیملوله است جهت جریان در  نزدیک تر می شد جهت جریان تغییر نمی

( منفی 2(، بنابراین جریان در شکل گزینه ی )1است. در صورت سوال جریان مثبت است )مثالً مثبت  خالف جهت جریان مربوط به شکلِ صورت سوال  

 (  3یا منفی  2خواهد بود )مثالً منفی  

باید منفی می ( نادرسته.چون آهن ربا با همان نحوه ی قرار گرفتن در مقابل سیملوله، در حال خارج شدن از آن است بنابراین جریان  1ی )گزینه  توجه کنید:

 بود. 

 

tنمودار تغییرات یک جریان متناوب سینوسی برحسب زمان داده شده است. جریان الکتریکی در لحظۀ   -198 s=
17
150

 چند آمپر است؟ 

 ( صفر 1
2 )2 

3  )2 3 
4 )4 
 
 
 
 
 

 

 2پاسخ: گزینه  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  2 7 8 یازدهم  القای الکترومغناطیس  جریان الکتریکی  سخت  

 

 

 

 

 

 

1/0 
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 است.  ترین روش برای تغییر شار و در نتیجه نولید جریان القایی، تغییر زاویۀ  رایج  -1
 شار مغناطیسی گذرنده از حلقه برابر است با:   -2
 
 

   
t

BAcos
T

 
 =  

 

2
 

 
 
 
 
 
 

 کشد تا پیچه یک دور کامل بچرخد. ، دورۀ چرخش پیچه است، یعنی مدت زمانی که طول می Tدر رابطۀ فوق 
 زمان به شکل تابع کسینوس است.   –است و نمودار شار  BAدر رابطه با نمودار باال دقت کنید که بیشینۀ شار برابر  

Tهمچنین توجه کنید که در مضارب فرد  

4
T، شار صفر است و در مضارب زوج  

4
 ، اندازۀ شار بیشینه است.  

 نیروی محرکۀ القایی در حلقه برابر است با:   -3
 

   max
t

sin
T

 
 =   

 

2
 

 
 
 
 
 
 

Tدار نیروی محرکه به شکل تابع سینوس است. در مضارب زوج  نمو

4
T، نیروی محرکه صفر است و در مضارب فرد  

4
 ، اندازۀ نیروی محرکه بیشینه است.  

 جریان القایی در حلقه برابر است با:  -4
 

   
max

max
max

t
I I sin

T

I

 
=  

 


=

2

 

 
 
 
 
 

دقت کنید که نمودار جریان القایی سینوسی است. در مضارب زوج 
T

4
، جریان صفر و در مضارب فرد  

T

4
 ، اندازۀ جریان القایی بیشینه است.  

 هستند.   شبیه آید، بنابراین نمودار جریان و نیروی محرکه کاماًل به هم  دست می توجه کنید که طبق قانون اهم، با تقسیم نیروی محرکه بر مقاومت پیچه، جریان به 
ۀ نیروی محرکه و جریان القایی بیشینه  در لحظاتی که اندازۀ شار بیشینه است، نیروی محرکه و جریان القایی صفر هستند و در لحظاتی که شار صفر است، انداز  -5

 است. 

 توان نوشت:  مطابق درسنامۀ فوق می 

max
t

I I sin
T

 
=  

 

2
 

Tباتوجه به نمودار داده شده  
/ s=

5
0 1

4
 است، بنابراین داریم:    

t 

 

T 

 

 

  

t 

 

T 

 

  

 

t 

I 

T 

 

  

 
 مقاومت حلقه 
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T
/ T / s=  =

5
0 1 0 08

4
 

tکه در لحظۀ  حال باتوجه به این s=
4
150

A2جریان برابر      است داریم:    3

t s

max maxT / s

sin

max

t
I I sin I sin

T

I A

=

=

 
= 

 

    
= ⎯⎯⎯⎯→ =   

   

⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =

4
150
0 08

2 3
3 2

2 2
2 3

3

4

 

tتوانیم جریان را در لحظۀ  در نهایت می s=
17
150

 محاسبه کنیم.   

max

t s

t
I I sin sin

T /

I sin A
=

    
= =   

   

 
⎯⎯⎯⎯→ = = 

 

17
150

1
2

2 2
4

0 08

17
4 2

6

 

 کنیم. است که در ادامه آن را بررسی می   99اضی  های کنکور ریتر یکی از تستاین سؤال نسخۀ کمی سخت 

 

  99 تست کنکور ریاضی  

tنمودار تغییرات یک جریان متناوب سینوسی به شکل زیر است. اندازۀ جریان در لحظۀ   s=
1

3200
 چند آمپر است؟   

 

 

 

 

 

 

 

 پاسخ:  

A5مطابق نمودار داده شده، بیشینۀ جریان برابر   است. همچنین   2
T

s=
5 1
4 320

 توان نوشت:  است، بنابراین می 

T
s T s=  =

5 1 1
4 320 400

 

max

t s

t t
I I sin sin sin( t)

T

I sin A
=

 
   

= = =   
    

 

 
⎯⎯⎯⎯→ = = 

 

1
3200

2 2
5 2 5 2 800

1
400

5 2 5
4

 

 

باشد. اگر میدان مغناطیسی درون این سیملوله برابر می  mH20است، برابر    200که تعداد دورهای آن برابر    cm40ای به طول  ضریب القاوری سیملوله  -199

G30  باشد، انرژی ذخیره شده در این سیملوله چند ژول است؟( )T m

A
7

0 12 10− 
 =  

1 )25/0  2 )5/0   3 )75/0   4 )1 

 1پاسخ: گزینه  

 

درجه  میزان
 سختی 

الزم تستپیش نیاز  مفاهیم قابل ترکیب با   پیش نیاز  
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  1 7 6 یازدهم  مغناطیس و القای الکترومغناطیسی  جریان الکتریکی  متوسط   

 

 

 

 

https://t.me/iazmon


 

148 

9های تجربی | مرحله آزمون همه دروس | کنکوری فیزیک   

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

 
 

تواند انرژی را شود. القاگر آرمانی فقط می ( القاگر آرمانی یک سیملوله با مقاومت الکتریکی ناچیز است که با عبور جریان الکتریکی از آن، درون آن انرژی ذخیره می 1
 کند.  در خود ذخیره کند یا آن را آزاد کند ولی انرژی را مصرف نمی 

 با:  ( انرژی ذخیره شده در القاگر برابر است 2

U LI= 21
2

 

ها وابسته ها و تعداد حلقه ضریب القاوری آن است. ضریب القاوری به ساختمان هندسی القاگر مانند طول، مساحت حلقه   Lجریان القاگر و    Iدر رابطۀ فوق،  
 است. 

 ( نمودار تغییرات انرژی ذخیره شده در القاگر برحسب جریان آن به شکل سهمی است. 3
 
 
 
 
 
 آوریم.  دست میمحاسبۀ انرژی ذخیره شده در آن ابتدا جریان مدار را به ( اگر القاگر آرمانی را در یک مدار الکتریکی قرار دادند، برای 4
 

  

I
r R

U LI L
r R


=

+

 
= =  

+ 

2
21 1

2 2

 

 
 آید: دست می( میدان مغناطیسی درون سیملوله از رابطۀ زیر به 5

NI
B = 0 

 Bمیدان مغناطیسی برحسب تسال: 

 0: تراوایی مغناطیسی خأل برحسب 

 Nتعداد دورهای سیملوله: 
 Iجریان سیملوله برحسب آمپر: 

 طول سیملوله برحسب متر:  

 مثال: 
به طول  سیملوله آن    100از    cm20ای  القاوری  است و ضریب  تشکیل شده  برابر    mH16دور سیم  انرژی ذخیره شده در سیملوله  اگر  /است.  J0 باشد، میدان    8

مغناطیسی درون سیملوله چند تسال است؟  
T m

A

−  
 =  
 

7
0 12 10 

 پاسخ:  

 کنیم. های زیر حل میاین مثال را در گام

 گام اول: محاسبۀ جریان سیملوله: 

U LI / I I A−=  =    =2 3 21 1
0 8 16 10 10

2 2
 

 گام دوم: محاسبۀ میدان مغناطیسی سیملوله: 

NI
B T− −

−


=  =   = 



7 3
0 2

100 10
12 10 6 10

20 10
 

 کنیم. های زیر حل می این سؤال را در گام

 محاسبۀ جریان سیملوله: گام اول: 

NI I
B I A− −

−
=    =    =



4 7
0 2

200
30 10 12 10 5

40 10
 

 محاسبۀ انرژی ذخیره شده در سیملوله:  گام دوم: 

I
 

U
 

 سهمی

R 

r  

 تسالمتر
 آمپر
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U LI U / J−=  =    =2 3 21 1
20 10 5 0 25

2 2
 

 

I  به صورت  SIگذرد که معادلۀ آن در  هانری، جریان متناوبی می   06/0ای به ضریب القاوری  لولهاز سیم  -200 sin( t)10 10=   است. در لحظۀ  t s
7
30

چند    =

 لوله ذخیره شده است؟ژول انرژی در سیممیلی

1 )450 3  2)  1050 3)  2250 4)  1050 3  

 3پاسخ: گزینه  

 معادلۀ جریان متناوب:  

 آید: باشد، معادلۀ جریان القایی از رابطۀ مقابل به دست می  R اگر مقاومت پیچه،

I
R


= 

T


 =

2
و     

m
mIm R

mI sin t I I sin t
R


=

=  ⎯⎯⎯→ =  

 

به    direct current)برگرفته از   dcنمادو جریان مستقیم را با  به معنای جریان متناوب (alternative currentاز )برگرفته  ac اختصار با نمادجریان متناوب را به 
 دهند. معنی جریان مستقیم( نشان می 

 
tدوره ) یک  متناوب درمدت جریان  نمودارهای  رسم T 0 :) 

  رسیم: رو میبه جدول روبه   Iو   ،های ها در معادله با جای گذاری این لحظه 

 دوره، ها در یک شده در جدول مذکور، نمودار تغییرات این کمیت و مقادیر ارائه  Φ  ،ε ،Iهای با توجه به نوع معادله 
 شود:صورت زیر رسم می به 
 
 
 
 
 
 
 

tجریان عبوری از از القاگر در لحظۀ  s=
7
30

 برابر است با:   

 I sin( ) sin( ) sin( ) sin( ) A
 

=  =  = + = =  =
7 7 3

10 10 10 10 2 10 10 5 3
30 3 3 3 2

 

 است با: انرژی ذخیره شده در القاگر در این لحظه برابر  

   U LI / ( ) / J mJ= =   = =2 21 1
0 06 5 3 2 250 2250

2 2
 

 

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

لوله انرژی سیم    متوسط  10درجه از  1 9 6 یازدهم    

https://t.me/iazmon


 

150 

9های تجربی | مرحله آزمون همه دروس | کنکوری شیمی   

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

 
 

است. مخلوط    ۵9/7و    ۸گرم، درصد جرمی گوگرد و سدیم به ترتیب برابر    ۲۵۰کننده صابونی به جرم  و یک پاک  غیرصابونیکننده  در مخلوطی از یک پاک 
 دهد؟  به طور کامل واکنش می 𝒈.𝒎𝑳−1 1/۲۵و چگالی  %9/1محلول منیزیم کلرید با درصد جرمی  𝒎𝑳مورد نظر، با چند  

(𝑪𝒍 = 𝑺 و ۳۵/۵ = 𝑴𝒈 و ۳۲ = 𝑵𝒂 و ۲۴ = 𝑶 و ۲۳ = 𝑪 و 1۶ = 𝑯 و 1۲ = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1 )400 2 )800 3 )200 4 )1600 

 (1201 -  مساله – سخت )       1 گزینهپاسخ:   

 کنیم. های گوگرد و سدیم موجود در این مخلوط را محاسبه میدر قدم اول از فرایند حل سوال، شمار مول اتم 

?𝑚𝑜𝑙 𝑆 = 250 𝑔  مخلوط ×
8 𝑔 𝑆

100 𝑔  مخلوط
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑆
32 𝑔 𝑆

= 0/625 𝑚𝑜𝑙 

?𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎 = 250 𝑔  مخلوط ×
7/59 𝑔 𝑁𝑎

100 𝑔  مخلوط
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎
23 𝑔 𝑁𝑎

= 0/825 𝑚𝑜𝑙 

 های غیرصابونی به صورت زیر است: کنندهساختار پاک 

 
ها هیچ اتم گوگردی وجود نداشته و در هر مول از  ساختار صابون کننده، به ازای هر اتم سدیم، یک اتم گوگرد وجود دارد درحالی که در  در ساختار این پاک 

 شود. بر این اساس، داریم: این مواد، یک مول اتم سدیم یافت می

تعداد مول گوگرد موجود در مخلوط پاک کنندهها  =  تعداد مول پاک کننده غیرصابونی  

تعداد مول سدیم موجود در مخلوط پاک کنندهها  = +تعداد مول پاک کننده  غیرصابونی    تعداد مول پاک کننده صابونی  

 با توجه روابط باال، داریم: 

تعداد مول پاک کننده صابونی  = ها کنندهتعداد مول سدیم موجود در مخلوط پاک  − تعداد مول گوگرد موجود در مخلوط پاک کنندهها 
                     
⇒       

تعداد مول پاک کننده صابونی  = 0/825 − 0/625 = 0/2 𝑚𝑜𝑙 

های  کنندههای غیرصابونی نیز همانند پاک کننده( موجود در مخلوط را پیدا کردیم. پاک 𝑅𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎کننده صابونی) محاسبات باال، تعداد مول پاک   به کمک

های چربی به  ل ها، مولکو کنندهاند. در هنگام استفاده از این پاک دوست )زنجیر هیدروکربنی( تشکیل شده دوست و یک بخش چربیصابونی از یک بخش آب 

های غیرصابونی،  کنندهپاک   شود. ها در آب میشدن چربیکننده نیز باعث پخش های پاک دوست مولکول چسبند و بخش آب کننده میزنجیره هیدروکربنی پاک 

دهند،  منیزیم(، تشکیل رسوب نمیهای کلسیم و  ها )یونهای موجود در این آبکنند؛ زیرا با یون کنندگی خود را حفظ میهای سخت نیز قدرت پاک در آب

کننده صابونی است. معادله واکنش این  دهد، پاک توان گفت تنها قسمتی از مخلوط اولیه که با یون منیزیم موجود در محلول منیزیم کلرید واکنش می پس می 

 مواد با یون منیزیم به صورت زیر است:
2𝑅𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎(𝑎𝑞) + 𝑀𝑔2+(𝑎𝑞) → (𝑅𝐶𝑂𝑂)2𝑀𝑔(𝑠) + 2𝑁𝑎+(𝑎𝑞)

 با توجه به معادله این واکنش، داریم:

?𝑚𝐿 محلول  منیزیم کلرید = 0/2 𝑚𝑙 𝑅𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔2+

2 𝑚𝑜𝑙 𝑅𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔𝐶𝑙2
1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔2+ ×

95 𝑔 𝑀𝑔𝐶𝑙2
1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔𝐶𝑙2

× 

100 𝑔 محلول  منیزیم کلرید

1/9 𝑔 𝑀𝑔𝐶𝑙2
×

1 𝑚𝐿 محلول  منیزیم کلرید

1/25 𝑔 محلول  منیزیم کلرید
= 400 𝑚𝐿 

 شود.  لیتر میمیلی  400با توجه به محاسبات انجام شده، حجم محلول منیزیم کلرید مصرف شده برابر با  

 
 است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام 

 کمتر از چربی ذخیره شده در کوهان شتر است.( روغن زیتون از ذرات ناقطبی ساخته شده و درصد جرمی کربن در آن، 1

 ( با پاشیدن محلول بازی استفاده شده برای تهیه صابون مراغه بر روی شعله آتش، رنگ شعله مورد نظر زرد خواهد شد.2
 شود.ها بوده و در آب نیز حل میها، همانند نمک سدیم اسیدهای چرب، حالل چربی( نخستین عضو خانواده کتون3
 شود.کن از عناصر آن، از آهن به عنوان کاتالیزگر استفاده میاکنش تولید باز موجود در محلول شیشه پاک( در و4

 (1201 - مفهومی – متوسط)       1 گزینهپاسخ:   

 دهد: هایی از روغن زیتون و چربی ذخیره شده در کوهان شتر را در مقایسه با هم نشان میجدول زیر، ویژگی
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 حالل مناسب  نوع ماده  پذیری واکنش  حالت فیزیکی شیمیاییفرمول   نام ماده 

 ناقطبی )هگزان(   لحال  مولکول ناقطبی بیشتر مایع  𝐶57𝐻104𝑂6 روغن زیتون 

 ناقطبی )هگزان(   لحال  مولکول ناقطبی کمتر جامد  𝐶57𝐻110𝑂6 چربی کوهان شتر 

های کربن موجود در مولکول روغن زیتون و چربی ذخیره شده در کوهان شتر با هم برابر است، اما جرم  با توجه به اطالعات داده شده در جدول باال، تعداد اتم

های کربن موجود در  اتم های هیدروژن کمتر این ترکیب، کمی کمتر از جرم مولی چربی کوهان شتر است. چون جرممولی روغن زیتون با توجه به تعداد اتم

توان گفت درصد جرمی کربن در روغن زیتون بیشتر از درصد  هر مول از این دو ماده برابر است، اما جرم مول روغن زیتون کمتر از چربی کوهان شتر است، می 

 جرمی کربن در چربی ذخیره شده در کوهان شتر است.  

 ها:بررسی سایر گزینه 

ترین صابون سنتی ایران است. برای تهیه این صابون، پیه)چربی( گوسفند و سود  سال قدمت، معروف 150ون مراغه، با بیش از  صابون طبیعی یا همان صاب( 2

کنند.  ها را در آفتاب خشک میگیری، آنجوشانند و پس از قالب های بزرگ با آب برای چندین ساعت میسدیم هیدروکسید( را در دیگمحلول آبی سوزآور) 

همانطور    شود. وشوی موهای چرب استفاده می ها برای شست دلیل خاصیت بازی مناسبی که دارند، از آن   های شیمیایی هستند و بهها فاقد افزودنی این صابون 

پاشیدن   های سدیم است، پس باشود و چون این محلول محتوی مقداری از یون که گفتیم، از محلول سدیم هیدروکسید برای تهیه صابون مراغه استفاده می

 شود.  آن بر روی شعله آتش، رنگ شعله زرد)رنگ شعله فلز سدیم( می

  های ساختاری خود، بخاطر ویژگی  و  بوده  هاچربی  حالل  چرب،  اسیدهای  سدیم  نمک  هماننداستون است. این ترکیب آلی،    ها،کتون  خانواده  عضو  نخستین(  3

 . شودمی  حل  نیز  آب  در

  سازنده   عناصر  از  بازکن نیز سدیم هیدروکسید است. در واکنش تولید آمونیاک، آمونیاک بوده و باز موجود در محلول لوله کنپاک   شیشه  محلول  در  موجود  باز(  4

فلز آهن موجب افزایش سرعت انجام شدن این واکنش    .شودمی   استفاده  واکنش  کاتالیزگر  عنوان  به  آهن  فلز  از  ،)واکنشی که به فرایند هابر شهرت دارد(آن

 یایی خواهد شد. شیم

 
𝑪کننده غیرصابونی با زنجیره هیدروکربنی کامال سیرشده، شمار پیوندهای اشتراکی  ساختار بخش آنیونی نوعی پاکدر    − 𝑪  ،۴    برابر شمار پیوندهای

𝑪اشتراکی   = 𝑪 .است؟ %۵۰خلوص گرم اوره با   9۰کننده، چند برابر جرم کربن موجود در گرم از این پاک ۲/۶1جرم کربن موجود در  است 

 (𝑺 = 𝑵𝒂 و ۳۲ = 𝑶 و ۲۳ = 𝑵 و 1۶ = 𝑪 و 1۴ = 𝑯 و 1۲ = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 

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

 (1201 -  مساله – متوسط)       4 گزینهپاسخ:   

 دهد:کننده غیرصابونی را نشان می تصویر زیر، نمایی از ساختار یک پاک 

 
𝐶اتم کربن وجود داشته باشد، تعداد پیوندهای   𝑛ها کامال سیرشده بوده و در ساختار آن کنندهاین پاک   𝑅اگر بخش  = 𝐶    و𝐶 − 𝐶    موجود در این مواد به

3و    3ترتیب برابر با   + 𝑛  شود. بر این اساس، داریم: می 

𝐶 − 𝐶  تعداد  پیوند

𝐶 = 𝐶  تعداد  پیوند
=

3 + 𝑛
3

= 4
               
⇒    𝑛 = 9 

 𝐶15𝐻23𝑆𝑂3𝑁𝑎اتم کربن وجود دارد. بر این اساس، فرمول شیمیایی این ماده به صورت    9نظر    دکننده مورحاسبات باال، در دم هیدروکربنی پاک با توجه به م

 کنیم.گرم از آن را محاسبه می  2/61های کربن موجود در  شود. در قدم بعد، با توجه به فرمول شیمیایی این ماده، جرم اتممی

?𝑔 𝐶 = 61/2 𝑔 𝐶15𝐻23𝑆𝑂3𝑁𝑎 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶15𝐻23𝑆𝑂3𝑁𝑎

306 𝑔 𝐶15𝐻23𝑆𝑂3𝑁𝑎
×

15 𝑚𝑜𝑙 𝐶
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶15𝐻23𝑆𝑂3𝑁𝑎

×
12 𝑔 𝐶

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶
= 36 𝑔 

 کنیم. های کربن موجود در نمونه اوره را محاسبه می در قدم بعد، جرم اتم

?𝑔 𝐶 = 90 𝑔 𝐶𝑂(𝑁𝐻2)2  ناخالص ×
50 𝑔 𝐶𝑂(𝑁𝐻2)2

100 𝑔 𝐶𝑂(𝑁𝐻2)2  ناخالص
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂(𝑁𝐻2)2
60 𝑔 𝐶𝑂(𝑁𝐻2)2

×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂(𝑁𝐻2)2
×

12 𝑔 𝐶
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶

= 9 𝑔 

 شود.  می   4گرم کربن وجود دارد، پس مقدار نسبت خواسته شده در صورت سوال برابر با    9گرم کربن و در نمونه اوره نیز    36کننده مورد نظر  در پاک 
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  ترکیبی با ساختار مقابل را در نظر بگیرید: 

اسیدی   رسانیم. اگر ثابت یونشلیتر می ۵۰کرده و حجم محلول را به گرمی از این ماده را در مقداری آب حل   ۵/1۵یک نمونه 

۵ترکیب داده شده برابر با  × محلول ایجاد شده چقدر شده و در هر لیتر از این محلول، تقریبا چند   𝒑𝑯باشد، مقدار  1۰−۵

 ؟ مولکول اسید یونیده نشده وجود خواهد داشت

(𝑶 = 𝑪 و 1۶ = 𝑯 و 1۲ = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1 )4/3 -  4/8 × 1020 2 )4/3 -  5/4×1020 3 )7/3 -  4/8 × 1020 4 )7/3 -  5/4×1020 

 (1201 -  مساله – سخت )       3 گزینهپاسخ:   

 ساختار اسید داده شده به صورت زیر است: 

 
های اسید حل شده در محلول و غلظت اولیه این ماده  شود. بر این اساس، شمار مول می 𝐶21𝐻26𝑂2فرمول مولکولی این ماده با توجه به ساختار آن به صورت  

 کنیم. را محاسبه می 

?𝑚𝑜𝑙 𝐶21𝐻26𝑂2 = 15/5 𝑔 𝐶21𝐻26𝑂2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶21𝐻26𝑂2

310 𝑔 𝐶21𝐻26𝑂2
= 0/05 𝑚𝑜𝑙 

[𝐶21𝐻26𝑂2] =
0/05 𝑚𝑜𝑙 𝐶21𝐻26𝑂2

50 𝐿 𝐶21𝐻26𝑂2
= 0/001 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

 مقدار ثابت یونش اسیدها برابر است با: 

𝐾𝑎 =
[𝐻+] [𝐴−]

[𝐻𝐴]
=
(𝑀. 𝛼) (𝑀. 𝛼)

𝑀(1− 𝛼)
=
𝑀𝛼2

1 − 𝛼
 

توانیم از رابطه زیر ، می𝛼موالر و درجه یونش    M، غلظت  𝐾𝑎براساس رابطه باال، برای محاسبه غلظت یون هیدروژن در یک محلول اسیدی با ثابت یونش  

 استفاده کنیم: 

[𝐻3𝑂
+] = √𝐾𝑎 .𝑀. (1 − 𝛼) 

𝐾𝑎که مقدار باشد و یا این  05/0تر از توجه داریم که اگر مقدار درجه یونش برای یک اسید کوچک 

𝑀
توانیم مقدار  باشد، می  0025/0تر از برای آن اسید کوچک  

1 − 𝛼    در نظر بگیریم. در این شرایط، مقدار    1را با تقریب برابر𝐾𝑎   دست آورد. توانیم به کمک روابط زیر به  و غلظت یون هیدروژن را می 

𝐾𝑎 = 𝑀.𝛼
2          [𝐻+] = √𝐾𝑎.𝑀 

1توانیم از مقدار توجه داریم که با توجه به شرایط سوال، نمی  − 𝛼   توجه به روابط باال، درجه یونش اسید مورد نظر و  با  نظر کنیم.  در روابط گفته شده صرف

 کنیم.غلظت یون هیدروژن در محلول این ماده را محاسبه می

𝐾𝑎 =
𝑀𝛼2

1− 𝛼
            
⇒   5 × 10−5 =

0/001 × 𝛼2

1− 𝛼
              
⇒    {

𝛼 = قابل قبول             0/2

𝛼 = غیرقابل  قبول   0/25−
 

[𝐻+] = √𝐾𝑎 .𝑀. (1− 𝛼) = √(5 × 10−5) × 0/001 × (1− 0/2) = 2 × 10−4 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 
 کنیم. این محلول را محاسبه می  𝑝𝐻با توجه به غلظت یون هیدروژن، مقدار  

𝑝𝐻 = −𝑙𝑜𝑔[𝐻+] = − log(4 × 10−4) = 3/7
 کنیم. ها را محاسبه می های اسید یونیده نشده و شمار این مولکول در قدم بعد، غلظت مولکول 

غلظت  اسید  یونیده  نشده  = غلظت  اولیه  اسید  × (1− 𝛼) = 0/001 × (1− 0/2) = 8 × 10−4 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

? 𝐶21𝐻26𝑂2 مولکول  = 1 𝐿  محلول ×
8 × 10−4 𝑚𝑜𝑙 𝐶21𝐻26𝑂2

1 𝐿  محلول
×

6/02 × 𝐶21𝐻26𝑂2 مولکول  1023

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶21𝐻26𝑂2
= 4/816 ×  مولکول  1020

4/816با توجه به محاسبات باال، در هر لیتر از محلول مورد نظر   ×  مولکول اسید یونیده نشده وجود دارد.   1020
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 های زیر درست است؟کدام موارد از عبارت 

 ها وجود دارد. پیوند اشتراکی بین اتم 9گلیکول، به عنوان ضدیخ کاربرد داشته و در ساختار هر مولکول آن،  آ( اتیلن

 کنند. ها حداقل چند سال عمر میدهد با توجه به خطرات مختلف زندگی، انسانشاخص امید به زندگی نشان میب( 

 اتم کربن دارد.  1۸، سیرشده بوده و در ساختار خود 𝑪۵7𝑯1۰۴𝑶۶پ( اسید چرب سازندۀ استر سه عاملی با فرمول 

 حرکت نور در یک نمونه از آن مشخص است.های ناپایدار بوده و مسیر ای از مخلوطت( شربت معده، نمونه

 ( ب و ت 4 ( ب و پ 3 ( آ و ت 2 ( آ و پ 1

 (1201 -  مفهومی – متوسط)       2 گزینهپاسخ:   

 های )آ( و )ت( درست هستند.عبارت 

 بررسی چهار عبارت:  

جدول زیر،    ها برقرار شده است.پیوند اشتراکی بین اتم  9ماده،  گلیکول، یک الکل دوعاملی است که به عنوان ضدیخ کاربرد دارد. در هر مولکول از این  اتیلنآ(  

 دهد:گلیکول را نشان می اطالعات مربوط به اوره، بنزین و اتیلن

 
های آب پیوند  مولکول تواند با  ( بوده و به همین خاطر، می𝑂𝐻−عامل هیدروکسیل)گروه عاملی با ساختار    2این ماده در ساختار هر مولکول خود دارای  

 هیدروژنی برقرار کند.

  زندگی   جهان  این  در  سال  چند  میانگین  طور  به  هستند،  مواجه  آن  با  زندگی  طول  در  هاانسان   که  خطراتی  به  توجه  با  دهدمی   نشان  زندگی  به  امید  ب( شاخص

  گوناگونی   عوامل  به  شاخص  این  زیرا  دارد،  تفاوت  هم  با  نیز  کشور  یک  شهرهای  در  حتی  و  گوناگون  کشورهای  در  که  است  شاخصی  زندگی  به  امید.  کنندمی

 . است  سال  65  با  برابر   تقریبا  حاضر  حال  در  جهان،  سطح  در  شاخص  این  مقدار.  دارد  بستگی

،  𝐶57𝐻104𝑂6مولکولی    ترکیبی با فرمولشود. توجه داریم که  در واکنش تولید استرها، به ازای تشکیل هر گروه عاملی استری، یک مولکول آب تولید می پ(  

های کربن و هیدروژن اسید چرب سازندة آن از  بوده و تعداد اتم 𝐶3𝐻8𝑂3مربوط به یک استر سه عاملی مثل روغن زیتون است که الکل سازندة آن معادل با 

 آید: دو رابطة زیر به دست می

 های کربن استر شمار اتمهای کربن الکل =  های کربن سه اسید چرب + شمار اتممجموع شمار اتم
57 =  3 + (3 × 𝑥)  →  𝑥 = 18   

 های هیدروژن استر های هیدروژن سه مولکول آب + شمار اتمهای هیدروژن الکل = مجموع اتمهای هیدروژن سه اسید چرب + شمار اتممجموع شمار اتم
104+ 6 = 8 + (3 × 𝑦) → 𝑦 = 34   

34راین در اسید چرب سازندة این استر نسبت  است، بناب   𝐶𝑛𝐻2𝑛𝑂2فرمول مولکولی اسید چرب سیرشده به صورت  

18
< برقرار بوده و این ماده یک اسید چرب    2

𝐶سیر نشده خواهد بود. در واقع در ساختار این ماده یک پیوند   = 𝐶   .وجود دارد 

 دهد.های همگن و ناهمگن را در مقایسه با یکدیگر نشان می های کلوئیدها و مخلوط برخی از ویژگی   ت( جدول زیر، 

 مخلوط همگن )محلول(  کلوئید  مخلوط ناهمگن )سوسپانسیون(  ویژگی

 دهد. نور را عبور می  کند.نور را پخش می  کند.نور را پخش می  عبور نور 

 همگن همگن ناهمگن  ظاهر 

 همگن ناهمگن  ناهمگن  بودن همگن

 پایدار است.  پایدار است.  ناپایدار است.  پایداری 

 هاها یا مولکول یون های مولکولیهای بزرگ یا توده مولکول  مجزا ها و قطعات  ذره نوع ذره

 .است   مشخص  هاآن  از  نمونه  یک  در  نور  حرکت  مسیر  و  بوده  ناپایدار  هایمخلوط   از  اینمونه   هامعده، نوعی سوسپانسیون است. سوسپانسیون   شربت

 
لیتر از این های کلرید است. هر میلیبرابر شمار یون  ۲۵/۲۸های اکسیژن  ، شمار اتم𝒈.𝒎𝑳−1 1/۰9محلول آبی از هیدروکلریک اسید با چگالی  در یک   

𝒑𝑯لیتر محلول سدیم هیدروکسید با محلول آبی توسط چند میلی =  شود؟  به طور کامل خنثی می 1۲/7

(𝑪𝒍 = 𝑶 و ۳۵/۵ = 𝑯 و 1۶ = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1 )25 2 )20 3 )50 4 )40 
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 (1201 -  مساله – متوسط)       4 گزینهپاسخ:   

ای از این محلول که شامل یک مول  شود. نمونه اسید، شامل تعدادی یون کلرید، تعدادی یون هیدروژن و تعدادی مولکول آب می   هیدروکلریک از آبی  محلول

 کنیم. بر این اساس، داریم:یون کلرید باشد را در نظر گرفته و حجم آب را محاسبه می

?𝑔 𝐻𝐶𝑙 = 1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙− ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙−

×
36/5 𝑔 𝐻𝐶𝑙
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙

= 36/5 𝑔 

?𝑔 𝐻2𝑂 = 1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙− ×
28/25 𝑚𝑜𝑙 𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙−
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂
×

18 𝑔 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂
= 508/5 𝑔 

جرم  محلول  = جرم  هیدروکلریک  اسید  + جرم  آب = 36/5 𝑔 + 508/5 𝑔 = 545 𝑔  محلول 

حجم محلول  =
جرم  محلول 

چگالی محلول 
=

545 𝑔
1/09 𝑔.𝑚𝐿−1 = 500 𝑚𝐿 ~ 0/5 𝐿 

شود. بر این اساس، غلظت اسید موجود در این مول هیدروکلریک اسید می 1ای از محلول مورد نظر به حجم نیم لیتر، شامل با توجه به محاسبات باال، نمونه

 کنیم. می   محلول را محاسبه

[𝐻𝐶𝑙] =
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙

0/5 𝐿  محلول
= 2 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

 کنیم. در قدم بعد، غلظت محلول سدیم هیدروکسید را محاسبه می 

[𝑂𝐻−] = 10𝑝𝐻−14 = 1012/7−14 = 10−1/3 = 0/05 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1               ⇒    [𝑁𝑎𝑂𝐻] = 0/05 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 
تصویر زیر، مبنایی از واکنش خنثی  .  شود می  انجام  مواد  از  دسته  دو  این  بین  که  است  شیمیایی  هایواکنش   بازها،  و  اسید  پرکاربرد  و  جالب  رفتارهای  از  یکی

 دهد: شدن اسیدها و بازها را نشان می 

 
 واکنش خنثی شدن محلول هیدروکلریک اسید توسط محلول سود به صورت زیر است: 

𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) + 𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑞) → 𝐻2𝑂(𝑙) + 𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑎𝑞) 
 کنیم. را محاسبه می  اسیدیمورد نیاز برای خنثی کردن محلول    بازیخر، حجم محلول  در قدم آ

𝑉𝑎𝑀𝑎𝑛𝑎 = 𝑉𝑏𝑀𝑏𝑛𝑏
                 
⇒     1 × 2 × 1 = 𝑉𝑏 × 0/05 × 1

                 
⇒     𝑉𝐵 = 40 𝑚𝐿 

 لیتر است. میلی  40با توجه به محاسبات باال، حجم محلول بازی مورد نیاز برابر با  

 
𝒑𝑯یک لیتر محلول هیدروکلریک اسید با    =  1۰۰کنیم. در صورت مخلوط کردن  یدرویدیک اسید اضافه میموالر ه  1/۰لیتر محلول  میلی  ۵۰۰را به    ۰

𝒑𝑯لیتر محلول پتاسیم هیدروکسید با  میلی  9۰۰لیتر از این محلول اسیدی با میلی =  خواهد کرد؟این محلول به اندازه چند واحد تغییر  𝒑𝑯، مقدار 1۳

1 )15/12 2 )55/12 3 )15/1 4 )55/1 

 (1201 -  مساله – متوسط)       1 گزینهپاسخ:   

این  محلولی از دو اسید قوی با هم مخلوط شده است، پس برای محاسبه غلظت یون هیدروژن در محلول نهایی، باید غلظت یون هیدروژن در هر یک از  

𝑝𝐻ها را محاسبه کنیم. در قدم اول، غلظت محلولی از هیدروکلریک اسید با  محلول  =  کنیم. را محاسبه می   0
[𝐻+] = 10−𝑝𝐻 = 100 = 1 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1               ⇒    [𝐻𝐶𝑙] = 1 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

 کنیم. در قدم بعد، غلظت یون هیدروژن را در محلول نهایی محاسبه می 

غلظت یون هیدروژن در محلول نهایی =
مقدار یون هیدروژن موجود در محلول اول  + مقدار یون هیدروژن موجود در محلول دوم 

حجم محلول  اول  + حجم محلول  دوم 
= 

(1 𝐿  محلول  هیدروکلریک  اسید ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻+

1 𝐿  محلول  هیدروکلریک  اسید
) + (0/5 𝐿  محلول  هیدروبرمیک  اسید ×

0/1 𝑚𝑜𝑙 𝐻+

1 𝐿  محلول  هیدروبرمیک  اسید
)

1 𝐿 + 0/5 𝐿
= 0/7 

 کنیم.این محلول را محاسبه می  𝑝𝐻مول بر لیتر است. ابتدا مقدار    7/0با توجه به محاسبات باال، غلظت یون هیدروژن در محلول نهایی ایجاد شده برابر با  
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𝑝𝐻 = −𝑙𝑜𝑔[𝐻+] = − log(0/7) = 1− 0/85 = 0/15 
𝑝𝐻با    𝐾𝑂𝐻لیتر محلول  میلی  900لیتر از محلول اسیدی ایجاد شده با  میلی  100در مرحله بعد،   =  مخلوط شده است. بر این اساس، داریم:   13

[𝑂𝐻−] = 10𝑝𝐻−14 = 1013−14 = 10−1 = 0/1 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1               ⇒    [𝑁𝑎𝑂𝐻] = 0/1 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 
[+𝐻]لیتر محلول با  میلی  100محلول نهایی از مخلوط شدن   = 0/7 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1    لیتر محلول با  میلی  900و[𝑂𝐻−] = 0/1 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1    شده است.  ایجاد

مول( است، پس این محلول خاصیت    07/0مول( بیشتر از مقدار یون هیدروژن وارد شده به آن)  09/0چون مقدار یون هیدروکسید وارد شده به این محلول)

 کنیم: بازی خواهد داشت. برای محاسبه غلظت یون هیدروکسید در این محلول، به صورت زیر عمل می

غلظت  یون هیدروکسید  =
مول یون هیدروکسید وارد شده به محلول  − مول یون هیدروژن وارد شده به محلول 

حجم محلول  بازی  + حجم محلول  اسیدی 

         
⇒   

[𝑂𝐻−] =
0/09 𝑚𝑜𝑙 − 0/07 𝑚𝑜𝑙

0/9 𝐿 + 0/1 𝐿
= 0/02 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

 کنیم. مول بر لیتر است را محاسبه می  02/0محلولی که غلظت یون هیدروکسید در آن برابر با    𝑝𝐻در قدم آخر، مقدار  
𝑝𝐻 = 14 + 𝑙𝑜𝑔[𝑂𝐻−] = 14 + log (0/02) = 12/3

 واحد است.   15/12برابر    𝑝𝐻توان گفت مقدار تغییر  رسیده است، پس می   3/12به    15/0محلول از    𝑝𝐻با توجه به محاسبات باال،  

 
 الب داده شده درست است؟یک از مطکدام 

.𝑚𝑜𝑙مول بر لیتر باشد، برابر   0/ 2موالر آن غلظت یون هیدرونیوم  1اسیدی که در محلول  𝐾𝑎( مقدار  1 𝐿−1005/0  .است 

 شود.( هیدروژن برمید، از جمله اسیدهای آرنیوس بوده و با انحالل در آب، بر اساس یک واکنش تعادلی یونیده می2

 غلظت یکسان، قدرت اسیدی محلول نیتریک اسید کمتر از قدرت اسیدی محلولی از نیترواسید است.( در دما و 3
 شود.های مورد نیاز برای تجزیة مواد غذایی می( هیدروکلریک اسید موجود در معده موجب فعال کردن آنزیم4

 (1012 -  مفهومی – آسان)      4 گزینهپاسخ:   

ها را بلد باشید. این  روکلریک اسید است، از غدد دیواره معده ترشح شده و به طور کلی، دو عملکرد مهم دارد که باید آن ایی آن هیدیاسید معده که نام شیم

 موارد عبارت هستند از: 

 برد.  بینی موجود در غذا را از بین میجانداران ذره  -2شود.       ها برای تجزیه مواد غذایی میموجب فعال کردن آنزیم  -1

 یم که دلیل سوزش معده، برگشت مقداری از محتویات اسیدی معده به لولة مری است. توجه دار

های گوارشی، شروع به ترشح هیدروکلریک  کردن آنزیم های موجود در غذاها و فعالغدد موجود در دیواره معده برای از بین بردن میکروب   با ورود غذا به معده انسان، 
مول بر لیتر است. بر این    0/ 03شود که غلظت یون هیدرونیوم در آن حدودًا برابر با  لیتر شیره معده تولید می   3تا    2روزانه بین    کنند. در بدن انسان بالغ،اسید می 

به طوری توان یک محیط اسیدی به حساب آورد؛  فضای درون معده را می است و به همین خاطر،    5/1شده در معده تقریبًا برابر  اسید ترشح   pHتوان گفت  اساس، می
شده را مجددًا جذب  های هیدرونیوم ترشح دیواره داخلی معده، به طور طبیعی مقدار اندکی از یون توجه داریم که   تواند فلز روی را در خود حل کند.که این اسید می 

اسید موجود در معده به هر دلیلی بیش از اندازه باشد، شود. در این شرایط، اگر مقدار  های سازنده دیواره معده می کند. این فرایند، سبب نابودی برخی از سلول می 
های دیواره معده،  بینند. آسیب به سلول های دیواره معده آسیب میشده توسط دیواره معده بیشتر شده و مقدار بیشتری از سلول های هیدرونیوم جذب مقدار یون 

 شود.سبب درد، التهاب و گاهی خونریزی معده می 

 ها:گزینهبررسی سایر   

 آید: است. ثابت یونش اسید ضعیف از رابطة زیر بدست می  2/0( یک مول بر لیتر، درجه یونش اسید برابر با  𝑀( در محلول مورد نظر با غلظت) 1

𝐾𝑎 =
[𝐻+]2

𝑀− [𝐻+]
=
(0/2𝑀)2

𝑀 − 0/2𝑀
=

0/04
0/8

= 0/05𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

 مول بر لیتر است.   0/ 05ر با  با توجه به محاسبات انجام شده، ثابت یونش اسیدی ترکیب موردب 

شوند. در واقع فرایند یونش این مواد  هایی با بار مثبت و منفی تبدیل می( اسیدهای قوی، موادی هستند که طی انحالل در آب، تقریباً به طور کامل به یون2

  ( 𝐻2𝑆𝑂4، سولفوریک اسید) (𝐻𝐼)، هیدرویدیک اسید (𝐻𝐵𝑟)، هیدروبرمیک اسید (𝐻𝐶𝑙)در آب، یک واکنش غیرتعادلی است. اسیدهایی مثل هیدروکلریک اسید 

 گیرند. در این دسته قرار می  (𝐻𝑁𝑂3)و نیتریک اسید 

 ی قدرت اسیدی برخی از مواد مطرح شده در کتاب درسی به شرح زیر است: ( مقایسه 3

 
توان  ها در محلول حاصل از آن بیشتر است؛ پس میداشته و غلظت یون  با توجه به تصویر باال، نیتریک اسید در مقایسه با نیترواسید قدرت اسیدی باالتری

 . است  نیترواسید  محلول  اسیدی و رسانایی الکتریکی  قدرت  از  بیشتر  اسید  نیتریک  محلول  اسیدی و رسانایی الکتریکی  قدرت  یکسان،  غلظت  و  دما  گفت در

 

قدرت اسیدی 
کمتر

هیدروسیانیک
اسید

استیک 
اسید

فورمیک 
اسید

دنیترواسی
نیتریک 

اسید
قدرت اسیدی 

بیشتر
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 های داده شده درست هستند؟ چه تعداد از عبارت 

 کنند.گیری میگریز خود به طرف ذرات روغن جهتریختن صابون در روغن، ذرات صابون از سمت سر آبآ( با 

 ها اسید آرنیوس خواهند بود. ب( اکسیدهای نافلزی در ساختار مولکولی خود دارای پیوند اشتراکی بوده و همه آن

 دهد. های موجود در محیط واکنش نیز میندهها، عالوه بر ایجاد برهمکنش، با آالیپ( جوهر نمک، همانند سفیدکننده

۳ادریسی در خاکی که غلظت یون هیدروژن در آن برابر با  هایت( گل × 1۰−۸𝒎𝒐𝒍. 𝑳−1 رویند. است، به رنگ آبی می 

 کنند.های فسفات اضافه می ها نمکث( برای جلوگیری از تشکیل رسوب در زمان استفاده از آب سخت، به برخی از صابون

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

 (1012 -  مفهومی – متوسط)       3 گزینهپاسخ:   

 های )آ(، )پ( و )ث( درست هستند.عبارت 

 بررسی پنج عبارت:  

 دهد: آ( تصویر زیر، مخلوطی از صابون و روغن را نشان می 

 
دهند. با ریختن صابون در روغن، دم هیدروکربنی ذرات صابون به  دوست( این ماده را تشکیل میگریز)چربیذرات صابون، بخش آب  (𝑅)بخش  دم هیدروکربنی

 شوند. گیری کرده و در این ماده حل میهای روغن جهت طرف بخش ناقطبی مولکول 

و    COروند، امّا برخی از این اکسیدها مانند  و اسید آرنیوس به شمار می  کنندب( اغلب اکسیدهای نافلزی بر اثر حل شدن در آب یون هیدرونیوم آزاد می

این اکسیدها خاصیت اسیدی نداشته و تغییری در غلظت یون    دهند.نیتروژن مونوکسید، اکسید خنثی هستند و در هنگام حل شدن در آب، با آن واکنش نمی

 کنند.هیدروژن موجود در محلول ایجاد نمی

ای، سبب  های بین ذرهکنشها وارد واکنش شیمیایی نشده و فقط براساس برهم ها و ذرات سازنده آلودگیی صابونی و غیرصابونی، با مولکول هاکنندهپ( پاک 

های  کنشرهمها وارد واکنش شیمیایی شده و در کنار بها نیز وجود دارند که با ذرات سازنده آلودگیکنندهشوند. گروه دیگری از پاک ها میشدن آلودگیپاک 

شود. در واقع،  های خورنده گفته میکننده ها، به اصطالح پاکشوند. به این دسته از انواع شوینده ها می شدن آلودگیای، از این طریق نیز سبب پاکذره بین  

د. در هنگام استفاده از این مواد، شوینده موردنظر  کنن ها هستند که بر مبنای واکنش میان اسیدها و بازها عمل می کننده های خورنده، گروهی از پاککننده پاک 

توان به دو دسته اسیدی و بازی  ها، میهای خورنده را بر مبنای کاربرد آنکند. شوینده ها را به مواد محلول در آب تبدیل میها وارد واکنش شده و آنبا آلودگی 

 های خورنده هستند. کنندهاز پاک ها، جوهر نمک و محلول سود، انواعی  بندی کرد. سفیدکننده تقسیم

 ها، به نمودار زیر توجه کنید:رویند. در رابطه با این گلهای اسیدی به رنگ آبی میهای بازی به رنگ قرمز و در خاک های ادریسی در خاک ت( گل

 
3در آن برابر    +𝐻توجه داریم، خاکی که غلظت یون   × 10−8𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1   (است𝑝𝐻 =  رود. بازی به شمار می( نوعی خاک  7/5

شوند. در این حالت، به  های کلسیم و منیزیم موجود در آب سخت، به صابون اضافه میهای فسفات برای جلوگیری از تشکیل رسوب صابون با یوننمکث(  

در چنین شرایطی، صابون از ایجاد   .آینددهند و به صورت رسوب در میهای کلسیم و منیزیم واکنش میهای فسفات هستند که با یونجای صابون این نمک

 کند.کنندگی خود را ایفا می رسوب محفوظ مانده و خاصیت پاک 

 
با  محلول  𝒑𝑯تفاوت    با درصد جرمی و چگالی یکسان، برابر  واحد است. نسبت غلظت یون    ۶/9هایی از هیدروفلوئوریک اسید و سدیم هیدروکسید 

  % ۲۵/1)درصد یونش هیدروفلوئوریک اسید در محلول این ماده برابر    م هیدروکسید چقدر خواهد بود؟هیدروکسید به یون هیدرونیوم در محلول سدی
𝑵𝒂است.  = 𝑭 و ۲۳ = 𝑶 و 19 = 𝑯 و 1۶ = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1  )9 × 1010 2  )4×1010 3  )1/6×1011 4  )2/5×109 

 

خاصیت خاکرنگ کاغذ پی اچرنگ گل ادریسی

خاک
اسیدی قرمز آبی

بازی آبی قرمز
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 (۱0۱۲ -  مساله – سخت )       ۳ گزینهپاسخ:   

 شود: محلول با استفاده از درصد جرمی آن محلول، از رابطه زیر استفاده میبرای محاسبه غلظت مولی یک  

غلظت  مولی  =
10 × درصد جرمی  × چگالی محلول 

جرم  مولی  حل شونده 
 

گرم بر مول است. با توجه به رابطه باال و جرم مولی این دو   20و  40( به ترتیب برابر با 𝐻𝐹( و هیدروفلوئوریک اسید) 𝑁𝑎𝑂𝐻جرم مولی سدیم هیدروکسید) 

برابر غلظت مولی محلول سدیم   2توان گفت در صورت یکسان بودن درصد جرمی و چگالی دو محلول، غلظت مولی محلول هیدروفلوئوریک اسید ترکیب، می

در نظر بگیریم، غلظت مولی محلول هیدروفلوئوریک اسید    𝑀مولی محلول سدیم هیدروکسید را برابر با    شود. در چنین شرایطی، اگر غلظتهیدروکسید می

 شود. بر این اساس، داریم:مول بر لیتر می   2𝑀برابر با  

محلول  سدیم هیدروکسید  ∶  [𝑂𝐻−] = [𝑁𝑎𝑂𝐻] = 𝑀 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 
𝑝𝐻 = 14 + 𝑙𝑜𝑔[𝑂𝐻−] = 14 + log (𝑀) 

محلول  هیدروفلوئوریک  اسید  ∶  [𝐻+] = [𝐻𝐹] ×
𝛼 درصد

100
= 2𝑀 ×

1/25
100

  𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

𝑝𝐻 = −𝑙𝑜𝑔[𝐻+] = −log (0/025𝑀) 
 واحد با هم تفاوت دارد. بر این اساس، داریم:   6/9این دو محلول به اندازه    𝑝𝐻با توجه به اطالعات موجود در صورت سوال، مقدار  

𝑝𝐻 محلول  بازی  − 𝑝𝐻 محلول  اسیدی  = 9/6
             
⇒   (14+ log (𝑀)) − (−log (0/025𝑀)) = 9/6

              
⇒     

log(𝑀) + log (0/025𝑀) = −4/4
                  
⇒     log (0/025 ×𝑀2) = −4/4

            
⇒   log (0/025) + log (𝑀2) = −4/4

            
⇒    

−1/6+ log (𝑀2) = −4/4
            
⇒   log (𝑀2) = −2/8

               
⇒    2log (𝑀) = −2/8

             
⇒   log (𝑀) = −1/4

          
⇒   

𝑀 = 10−1/4 = 100/6 × 10−2 = 0/04 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 
 مول بر لیتر است. بر این اساس، داریم:   04/0توان گفت غلظت مولی محلول سدیم هیدروکسید برابر با  ، می𝑀با توجه به مقدار مولفه  

[𝑂𝐻−][𝐻+] = 10−14         
[𝑂𝐻−]=0/04         

⇒              0/04 × [𝐻+] = 10−14             ⇒   [𝐻+] = 2/5 × 10−13𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 
 کنیم.در قدم آخر، مقدار نسبت خواسته شده را محاسبه می

[𝑂𝐻−]

[𝐻+]
=

0/04 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1

2/5 × 10−13𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1
= 1/6 ×  برابر  1011

 
 های زیر درست هستند، بجز ............... . همه عبارت 

 کند که دارای ساختاری مسطح است. ا ایجاد مینیتروژن پنتاکسید هنگام انحالل در آب، آنیونی ر ( دی1
 کند. اسید معده افزایش پیدا می pHی انسان، مقدار ( با ریختن مقداری سرکه بر روی یک نمونه از اسید معده2
 دهد. را افزایش می [−𝑂𝐻]سدیم هیدروکسید، یک ترکیب یونی چندتایی است که با انحالل در آب یونش یافته و  ( 3
 توان از آن استفاده کرد. های مختلف میخاصیت بازی داشته و برای کاهش میزان اسیدی بودن انواع خاک( آهک  4

 (1012 –  مفهومی – سخت )       3 گزینهپاسخ:   

های  یون  به است که هنگام انحالل در آب،    عنصر متفاوت وجود دارد(  2)ترکیبی که در ساختار آن بیش از  سدیم هیدروکسید، یک ترکیب یونی چندتایی

  دانند. توجه داریم، بهبه همین خاطر است که این ماده را یک باز آرنیوس می   دهد.را در محلول افزایش می   [−𝑂𝐻]و  هیدروکسید و سدیم تفکیک شده  

یونش    شود،می  تبدیل  منفی  مثبت و  هاییون  به  آب  در  (𝐻𝐶𝑁( یا هیدروژن سیانید) 𝐻𝐶𝑙ترکیب مولکولی مثل هیدروژن کلرید)   یک  آن  در  که  فرایندی

(، به هنگام انحالل در آب  𝑁𝑎𝑂𝐻های مولکولی بوده و مواد یونی مثل سدیم هیدروکسید) با توجه به این تعریف، فرایند یونش مختص به ترکیب  .گویندمی

 شوند. تفکیک می

 بررسی چهار عبارت:  

 دهد:انجام شده طی این فرایند را نشان می   نیتروژن پنتاکسید در آب و واکنش ( تصویر زیر، مراحل انحالل دی 1

 
 ر است:محلول نیتریک اسید تولید شده طی این فرایند، حاوی آنیون نیترات است. مدل فضاپرکن این آنیون چند اتمی و ساختار لوویس آن به صورت زی
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های  ، برخالف یونتوان گفت این یونگیرند، پس می در یک صفحه قرار می   چند اتمی  های موجود در ساختار این یونی اتمهمانطور که مشخص است، همه

 ساختار مسطح دارد.  هیدرونیوم و سولفات،

جرمی استیک اسید در آب بوده و خاصیت اسیدی اندکی دارد. در واقع، سرکه محلول رقیقی از یک اسید ضعیف است، درحالی که اسید    %5( سرکه، محلول  2

شود  ز یک اسید قوی)هیدروکلریک اسید( است. با ریختن یک محلول اسیدی رقیق بر روی یک محلول اسیدی غلیظ، محلولی ایجاد میمعده، محلول غلیظی ا

توان گفت رقیق بوده و کمتر از محلول غلیظ است. چون محلول نهایی در مقایسه با محلول غلیظ اولیه غلظت کمتری دارد، می  محلول   ن بیشتر ازکه غلظت آ

𝑝𝐻  ین محلول بیشتر از  ا𝑝𝐻  شود. محلول غلیظ اولیه می 

های  بودن انواع خاک   اسیدی  میزان  کاهش  برای  از آن  و  گیردکه در دسته اکسیدهای فلزی قرار می   ( آهک)کلسیم اکسید( یک ماده با خاصیت بازی بوده4

 شود. های مختلف( استفاده میخاک   𝑝𝐻مختلف)افزایش مقدار  

 
محلول   ۳۰۰𝒎𝑳در شرایط استاندارد سوزانده و آب حاصل از این فرایند را به    %۵۰مترمکعب را در واکنشی با بازده    ۰/ ۵۶یک نمونه از گاز پروپان به حجم   

𝒑𝑯برمیک اسید با  هیدرو = این محلول با چند گرم فلز آهن به طور کامل   ر لیتر ازمحلول ایجاد شده چقدر خواهد بود و ه  𝒑𝑯کنیم.  اضافه می   1/۳
𝑭𝒆واکنش خواهد داد؟ )  = 𝑪 و ۵۶ = 𝑯 و 1۲ = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1 )9/1 – 23 /0 2 )9/1 – 35 /0 3 )6/1 – 46/0 4 )6/1 – 7 /0 

 (1012 -  مساله – متوسط)       2 گزینهپاسخ:   

 سوزد: است. این ماده بر اساس معادله زیر به طور کامل می   𝐶3𝐻8ن به صورت  افرمول مولکولی پروپ
𝐶3𝐻8 + 5𝑂2 → 3𝐶𝑂2 + 4𝐻2𝑂 

 کنیم.با توجه به معادله این واکنش، جرم آب تولید شده در واکنش سوختن این ماده را محاسبه می

?𝑔 𝐻2𝑂 = 0/56 𝑚3 𝐶3𝐻8 ×
1000 𝐿 𝐶3𝐻8

1 𝑚3 𝐶3𝐻8
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻8

22/4 𝐿 𝐶3𝐻8
×

4 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻8
×

18 𝑔 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂
×

50 𝑔 مقدار  عملی

100 𝑔  مقدار  نظری
= 900 𝑔 

برابر شده و به    4لیتر آب( به آن، حجم محلول  میلی   900گرم آب)معادل با    900لیتر بوده که پس از افزودن  میلی  300حجم محلول اسیدی اولیه برابر با  

محلول افزایش    𝑝𝐻  تر کنیم، غلظت یون هیدروژن در آن کاهش یافته واگر محلول یک اسید را با افزودن آب خالص به آن رقیقاست.  لیتر رسیده  میلی  1200

تر کنیم، غلظت یون هیدروکسید در  کردن آب خالص به آن رقیقشود( و به همین ترتیب، اگر محلول یک باز را با اضافه تر مینزدیک   7کند)به عدد  پیدا می 

گر محلول یک اسید قوی و یا یک باز قوی  ا توان گفت  در چنین شرایطی می   شود.(.تر مینزدیک   7شود)به عدد  تر میمحلول نیز کم   𝑝𝐻  محلول کاهش یافته و

𝑝𝐻)ناحیه خنثی   𝑝𝐻  واحد به  log (𝑛)  این محلول به اندازه  𝑝𝐻  برابر کنیم(،  nکردن آب خالص به آن،  مرتبه رقیق کنیم)حجم محلول را با اضافه   nرا   = 7)  

log(4)این محلول به اندازه    𝑝𝐻وان گفت مقدار  تبرابر شده است پس می  4های سوال، حجم محلول اسیدی  طبق داده   شود.تر مینزدیک  = واحد افزایش    0/6

 رسیده است. در رابطه با این محلول داریم:   9/1به    3/1پیدا کرده و از  

[𝐻+] = 10−𝑝𝐻 = 10−1/9 = 0/0125 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1               ⇒    [𝐻𝐶𝑙] = 0/0125 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 
 شود: کنش میهیدروکلریک اسید بر اساس معادله زیر با فلز آهن وارد وا

2𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) + 𝐹𝑒(𝑠) → 𝐹𝑒𝐶𝑙2(𝑎𝑞) + 𝐻2(𝑔) 
 با توجه به معادله این واکنش، داریم:

?𝑔 𝐹𝑒 = 1 𝐿  محلول  اسیدی ×
0/0125 𝑚𝑜𝐿 𝐻𝐶𝑙

1 𝐿  محلول  اسیدی
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒
2 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙

×
56 𝑔 𝐹𝑒

1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒
= 0/35 𝑔 

 شود.گرم می  35/0شده برابر با  با توجه به محاسبات باال، جرم آهن مصرف  

 
 است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام 

 شود. های آزاد انجام میی الکترون های اسیدی، رسانایی الکتریکی به وسیله ( در یک قطعه از فلز آهن، برخالف محلول1

 یونیده نشده برابر شود.   با غلظت اسید  −𝐶𝑁شود که غلظت مولی یون  ، تعادل هنگامی برقرار می𝐻𝐶𝑁( در محلول  2
𝑝𝐻های انسان، خاصیت بازی داشته و دارای  انسان، همانند خون موجود در رگ   ( محتویات روده 3 >  است.   7

 ( منیزیم هیدروکسید، خاصیت بازی داشته و همانند جوش شیرین، جزو مواد موجود در ضداسیدها است. 4
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 (1012 -  مفهومی – آسان)      2 گزینهپاسخ:   

زمان و  های رفت و برگشت به صورت هم، واکنش توانند در جهت رفت و برگشت انجام شوند(هایی که در یک زمان می)واکنش پذیر های برگشت اگر در واکنش 

برقرار    شیمیایی  تعادل  یک  رماند و در سامانه موردنظثابت باقی می  در ظرف واکنش  هادهندهها و واکنش فراورده   هریک از  های برابر انجام شوند، مقداربا سرعت 

مورد    برابر است و به همین خاطر، مقدار هر ماده در سامانه  ماده  ، سرعت تولید هر ماده با سرعت مصرف آندر این سامانه  شود. در لحظه برقراری تعادلمی

ماند اما  ها ثابت میها و فراورده دهندهدل، غلظت واکنش متوقف شده است. در لحظه برقراری تعا  کامال  واکنشآن  رسد که  ماند و چنین به نظر می ثابت می   نظر

𝐴ها در لحظه برقراری تعادل وجود ندارد. به عنوان مثال، در واکنش تعادلی  بودن غلظت آن هیچ لزومی به یکسان   ⇌ 𝐵تعادل،    برقراری  ، ممکن است در لحظه

تواند مطابق با هریک  ن مواد موجود در این واکنش با توجه به مقدار ثابت تعادل آن میزما-نمودار غلظت  باشد.  Bبرابر غلظت ماده    1/0یا    A  ،10غلظت ماده  

 از تصاویر زیر باشد: 

 

 بررسی چهار عبارت:  

  به  شود،  می  انجام  هاهای آزاد موجود در آن الکترون   یوسیله   به  رسانایی این مواد  که  آنجا  از.  هستند  الکتریسیته  جریان  رسانای  مداد(،  گرافیت)مغز  و  ( فلزها1

ها، از  محلول نمک  .گویندمی  یونی  رسانای  آن  به  و  شودمی  انجام  هایون  وسیلة  به  که  دارد  وجود  نیز  از رسانایی  دیگری  نوع.  گویندمی   الکترونی  رسانای  آنها

های  دهد، اما محلول این مواد و یا نمکعبور نمیهای یونی جامد رسانا نبوده و جریان برق را از خود  جمله رساناهای یونی هستند. توجه داریم که ترکیب

  در  شوند، زیرا جاجابه  دیگر نقطة به ای نقطه از  بتوانند هایون که شودمی  انجام هنگامی مذاب، توانایی عبور جریان برق را دارد. توجه داریم که رسانایی یونی

 .شد  خواهند  جا  جابه   نیز  الکتریکی  بارهای  شرایط  این

 دهد:نمودار زیر، وضعیت اسیدی یا بازی بودن محتویات بدن انسان را نشان می(  3

 
توان گفت بزاق دهان گاهی خاصیت بازی و گاهی هم متغیر است؛ پس می  2/5تا    1/7ی بین  بزاق موجود در دهان انسان در باره   𝑝𝐻البته، توجه داریم که  

 خاصیت اسیدی دارد. 

  جوش   همانند  دهد. این مادهها افزایش می خاصیت بازی داشته و غلظت یون هیدروکسید را در محلول   ،𝑀𝑔(𝑂𝐻)2ل شیمیایی  هیدروکسید با فرمو   ( منیزیم4

 است.   ضداسیدها  در  موجود  موثر  مواد  جزو  (،𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3شیرین) 

 هيدروكلريک   به ترشح  شروع  گوارشی،  هایآنزيم  فعال كردن  و  غذاها  در   موجود  هایميكروب   بردن   بين  از   برای   معده  ديوارۀ  در   موجود  غدد   انسان،  یمعده   به  غذا  ورود  با
آن    𝑝𝐻مول بر لیتر و مقدار   0/ 03برابر    حدوداً   آن  در   هيدرونيوم  يون  غلظت   كه  شودمی  توليد  معده  یشيره   ليتر   ۳  تا  ۲  بين  روزانه  بالغ،  انسان بدن  در .  كنندمی   اسيد

كند.    حل خود  در  را  روی فلز  تواندمی  اسيد حتی   اين كه  طوری به آورد؛  حساب به اسيدی محيط  يک توانرا می  معده  درون فضای خاطر، همين است. به  5/1برابر با 
  سازندۀ   هایاز سلول   برخی  نابودی  سبب   فرايند،  اين.  كندمی   جذب  مجدداً   را  شده  ترشح   هيدرونيوم  هایيون   از   اندكی  مقدار   طبيعی  طور   به  معده،  داخلی  یديواره 
توان برای مقابله با خاصیت اسیدی محتویات معده، می  .شودمی   معده  خونريزی  گاهی  و  درد، التهاب  سبب   معده،  ديوارۀ  هایسلول  به  آسيب   .شودمی  معده  ديوارۀ

ضداسی  نام  به  داروهایی  معدهاز  ماده دهای  چند  یا  یک  شامل  داروها  این  استفاده کرد.  منای  از  عبارتند  موثر که  هیدروکسید) یی  آلومینیم  𝑀𝑔(𝑂𝐻)2زیم   ،)
 دارند. ی مواد موثر به کار رفته در ضداسیدها خاصیت بازی شوند. همه ( می𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3( و سدیم هیدروژن کربنات)جوش شیرین یا  𝐴𝑙(𝑂𝐻)3هیدروکسید) 

 
1/۲۰۴های استاندارد نقره و مس به یکدیگر تشکیل شده است. پس از مبادله  سلولیک سلول گالوانی، از اتصال نیم  × الکترون از مدار خارجی این    1۰۲۳

کلریک اسید به طور کامل موالر هیدرو ۲/۰سلول، جرم تیغه مسی به اندازه چند گرم تغییر کرده و محلول موجود در نیم سلول نقره، با چند لیتر محلول 
𝑪𝒖لیتر در نظر بگیرید. میلی ۸۰۰سلول را برابر با واکنش خواهد داد؟ )حجم محلول موجود در هر نیم = ۶۴ 𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1 )8/12 - 5 2 )8/12 - 3 3 )4/6 - 5 4 )4/6 - 3 

 ( 2012 -  مساله – متوسط)       4 گزینهپاسخ:   

2𝐴𝑔+(𝑎𝑞)د نظر به صورت  معادله واکنش انجام شده در سلول مور + 𝐶𝑢(𝑠)
   2𝑒   
→  2𝐴𝑔(𝑠) + 𝐶𝑢2+(𝑎𝑞) با توجه به معادله نوشته شده، به ازای  . است

 شود. بر این اساس، داریم: ها مبادله میمول الکترون بین گونه   2مول یون نقره و تولید هر یک مول یون مس در این واکنش،    2صرف هر  م

?𝑔 𝐶𝑢 = 1/204 × 1023 𝑒 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑒

6/02 × 1023 𝑒
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑢
2 𝑚𝑜𝑙 𝑒

×
64 𝑔 𝐶𝑢

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑢
= 6/4 𝑔

محتویات بدن انسان

بازی
محتویات روده

خون جاری در رگ ها

اسیدی
محتویات معده

بزاق دهان
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مس مصرف شده و جرم تیغه مسی معادل با همین مقدار کاهش یافته است. چون سلول مورد نظر از  گرم    4/6با توجه به محاسبات باال، طی این فرایند  

مول بر لیتر بوده است. بر این اساس، مقدار اولیه یون نقره    1ها برابر با  ون در هر یک از محلول یه کاتهای استاندارد ساخته شده است، غلظت اولیسلول نیم

 کنیم.موجود در محلول کاتدی و مقدار یون نقره مصرف شده از این محلول را محاسبه می

مقدار  اولیه  ∶ ?  𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔+ = 800 𝑚𝐿  محلول ×
1 𝐿   محلول

1000 𝑚𝐿  محلول
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔+

1 𝐿  محلول
= 0/8 𝑚𝑜𝑙 

مقدار  مصرف  شده  ∶ ?𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔+ = 1/204 × 1023 𝑒 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑒

6/02 × 1023 𝑒
×

2 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔+

2 𝑚𝑜𝑙 𝑒
= 0/2 𝑚𝑜𝑙 

مقدار مول نهایی یون نقره در محلول کاتدی  = −مقدار  اولیه  مقدار  مصرف  شده  = 0/8 𝑚𝑜𝑙 − 0/2 𝑚𝑜𝑙 = 0/6 𝑚𝑜𝑙 

𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞)یون نقره موجود در محلول کاتدی بر اساس معادله   + 𝐴𝑔+(𝑎𝑞) → 𝐻+(𝑎𝑞) + 𝐴𝑔𝐶𝑙(𝑠)   شود با محلول هیدروکلریک اسید وارد واکنش می  .

 بر این اساس، داریم:

? 𝐿  محلول  اسیدی = 0/6 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔+ ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙
1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔+

×
1 𝐿  محلول  اسیدی

0/2 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙
= 3 𝐿 

 شود. لیتر می  3توجه به محاسبات انجام شده، حجم محلول هیدروکلریک اسید برابر با  با  

 
های آلومینیم و مس با هم برابر سلولهای موجود در نیممس درست است؟ )حجم محلول-های زیر در رابطه با سلول گالوانی آلومینیمچه تعداد از عبارت 

𝑪𝒖است.  = 𝑨𝒍 و ۶۴ = ۲7 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

 برابر تیغه کاتدی آن است. ۵/۳آ( در هر بازه زمانی تغییر جرم تیغه آندی این سلول، تقریبا 

𝒍الکترون با   ۸ب( در آرایش الکترونی فلز سازنده تیغه کاتدی این سلول،  =  وجود خواهد داشت. ۰

 محلول آندی آن است.برابر  ۵/1پ( در هر بازه زمانی تغییر غلظت کاتیون در محلول کاتدی این سلول، 

 ت( جهت حرکت کاتیون از خالل دیواره متخلخل این سلول، مشابه جهت حرکت الکترون در مدار خارجی آن است. 

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

 (2012 -  مفهومی – متوسط)       2 گزینهپاسخ:   

تیغه مسی در نقش کاتد و تیغه آلومینیمی نقش آند خواهد بود.  آلومینیم، -چون پتانسیل کاهشی استاندارد مس بیشتر از آلومینیم است، پس در سلول مس

 معادله واکنش انجام شده در این سلول به صورت زیر است: 
3𝐶𝑢2+(𝑎𝑞) + 2𝐴𝑙(𝑠) → 3𝐶𝑢(𝑠) + 2𝐴𝑙3+(𝑎𝑞) 

 های )پ( و )ت( درست هستند. بر این اساس، عبارت 

 بررسی چهار عبارت:  

مول فلز    3مول الکترون در مدار خارجی این سلول،    6س و آند آن از جنس آلومینیم است. به ازای مبادله  مورد نظر از جنس فلز م   آ( کاتد سلول گالوانی

گرم فلز آلومینیم( در سمت آند مصرف شده است. بر این    54مول فلز آلومینیم)معادل با    2گرم فلز مس( در سمت کاتد تولید شده و    192مس)معادل با  

 اساس، خواهیم داشت: 

تغییر جرم  تیغه آندی 

تغییر جرم  تیغه  کاتدی 
=

54 𝑔 𝐴𝑙
192 𝑔 𝐶𝑢

=  برابر  0/28

 ب( تیغه کاتدی این سلول از فلز مس)نهمین فلز واسطه از تناوب چهارم( ساخته شده است. آرایش الکترونی مس به صورت زیر است: 
𝐶𝑢29
 ∶  1𝑠2 2𝑠2 2𝑝6 3𝑠2 3𝑝6 3𝑑104𝑠1

𝑙الکترون با    7همانطور که مشخص است، در آرایش الکترونی این فلز   =  ( وجود دارد.𝑠های  های موجود در زیرالیه)الکترون0

های آندی و  شود. از آنجا که حجم محلول مول یون آلومینیم تولید می  2مول یون مس مصرف شده و   3مول الکترون در مدار خارجی،   6پ( به ازای مبادله  

برابر تغییر غلظت یون آلومینیم در محلول آندی   5/1توان گفت تغییر غلظت یون مس در محلول کاتدی ر سلول مورد نظر با هم برابر است، پس می کاتدی د

 سلول خواهد بود. 

کنند. توجه داریم که در این  ها نیز به سمت آند حرکت می ها از خالل دیواره متخلخل به سمت کاتد رفته و آنیون ت( در سلول گالوانی مورد نظر، کاتیون 

 شوند.  های موجود در مدار خارجی از سمت آند به طرف کاتد جاری میسلول، الکترون 
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 است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام 

 شود.( تولید مواد، یکی از قلمروهای الکتروشیمی است که در آن از فرایندهای آبکاری و برقکافت استفاده می 1

 شود. رنگ ایجاد می ( سولفات، با گذشت زمان یک محلول بی𝐼𝐼دادن یک قطعه فلز آهن در محلول مس)( با قرار  2
 ای، در مقایسه با آلومینیم، قدرت کاهندگی کمتری دارد.ی موجود در تناوب چهارم جدول دوره ( آخرین فلز واسطه 3
 شود. های پیشرفته محقق میی فناوری ت که در سایه ( تولید انرژی الکتریکی پاک و ارزان، دستاوردی از الکتروشیمی اس 4

 (2012 -  مفهومی – متوسط)       2 گزینهپاسخ:   

آهن  فلز با قرار دادن یک قطعه  چون فلز آهن در مقایسه با فلز مس پتانسیل کاهشی کمتری داشته و قدرت کاهندگی)تمایل به اکسید شدن( بیشتری دارد، 

 شود: شت زمان واکنش زیر انجام می ( سولفات، با گذ𝐼𝐼در محلول مس) 
𝐹𝑒(𝑠) + 𝐶𝑢2+(𝑎𝑞) → 𝐹𝑒2+(𝑎𝑞) + 𝐶𝑢(𝑠) 

( تولید شده و وارد محلول  𝐼𝐼های سبزرنگ آهن) شوند، اما یون رنگ مس به صورت رسوب درآمده و از محلول خارج می های آبیبا انجام شدن این واکنش، یون 

های آبی به ترتیب  (، در محلول 𝐼𝐼𝐼( و آهن) 𝐼𝐼های آهن) شود. توجه داریم که یونل سبزرنگ ایجاد میتوان گفت طی این فرایند، یک محلو شوند، پس می می

 کنند.های سبز و زرد را ایجاد می رنگ

 ها: بررسی سایر عبارت 

شود. نمودار زیر، قلمروهای کلی دانش  ( تولید مواد جدید، یکی از قلمروهای دانش الکتروشیمی است که در آن فرایندهای آبکاری و برقکافت استفاده می1

 دهد.الکتروشیمی را نشان می 

 
 شوند. های الکترولیتی انجام میخودی هستند که به کمک سلولهای غیرخودبه توجه داریم که آبکاری و برقکافت، از جمله واکنش 

 دهد:تصویر زیر نمایی از عناصر واسطه موجود در تناوب چهارم را نشان می   (3

 
  با   مقایسه  در  روی  قرار گرفته است.  12نشان داده شده و در گروه شماره    𝑍𝑛این عنصر با نماد    چهارم، روی است.  تناوب  در  موجود  یواسطه   فلز  آخرین

توان گفت پتانسیل  به عبارت دیگر، می  .دهدترین زیرالیه خود را از دست میهای بیرونی تمایل کمتری الکترون داشته و با  کمتری کاهندگی قدرت آلومینیم،

 کاهشی استاندارد روی در مقایسه با آلومینیم بیشتر است. 

ه عبارتی، الکتروشیمی علم استفاده از انرژی  کند، الکترون است. ب چه که شیمی و الکتریسیته را به یکدیگر پیوند داده و علم الکتروشیمی را ایجاد می( آن4

های شیمیایی است. تولید انرژی پاک و ارزان، دستاوردی از دانش  الکتریکی برای ایجاد یک تغییر شیمیایی و یا تولید انرژی الکتریکی به کمک انجام واکنش 

 مردم جهان شده است.  های پیشرفته موجب افزایش سطح رفاه و آسایشالکتروشیمی است که در سایه فناوری 

های فردی، اقتصادی و صنعتی شده و افزایش سطح آسایش و رفاه در جامعه را به دنبال داشته  ترشدن انجام فعالیت رشد دانش و پیشرفت فناوری، موجب آسان 
ای به نقطه  ضو و انتقال ایمن آب آشامیدنی از نقطه تر، درمان و کاهش اثرات نقص عتر و ایمنتر، حمل و نقل سریع است. تأمین روشنایی، گرمایش و سرمایش آسان 

ها، دستیابی به مواد مناسب و تأمین انرژی دهند. دو رکن اساسی در تحقق این فناوریهایی از افزایش سطح رفاه و آسایش در جامعه را نشان می دیگر، نمونه 
 موردنیاز است. 

 
 های زیر درست است؟کدام موارد از عبارت 

 گیری شود. سلول به طور جداگانه ممکن نبوده و این کمیت، باید به طور نسبی اندازهگیری پتانسیل هر نیماندازهآ( 

 شود. هستند، در سری الکتروشیمیایی با نماد منفی مشخص می 𝑯۲تر از گاز فلزهایی که کاهنده 𝑬۰ب( عالمت  

 کند. لیتر حجم اشغال می ۴/۲۲هیدروژن، کمتر از  سلول استانداردپ( هر مول از ماده گازی وارد شده به نیم

 استفاده کرد. 𝑺𝑯𝑬سلول  توان به عنوان الکترولیت موجود در نیمت( از محلول یک موالر نیترواسید، می

 ( آ و ت 4 ( پ و ت 3 ( ب و پ 2 ( آ و ب 1

 (2012 - مفهومی – متوسط)       1 گزینهپاسخ:   

 های )آ( و )ب( درست هستند.عبارت 

قلمروهای علم الکتروشیمی

تامین انرژی باتری ها و سلول های سوختی

تولید مواد آبکاری و برقکافت

کنترل کیفیت ...اندازه گیری پی اچ محلول ها و 
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 رسی چهار عبارت: بر  

  هدف،  این  به  دستیابی  برای  هادانشیمی .  شود  گیری اندازه   طور نسبی  به  کمیت  این  باید  و  نبوده  ممکن  جداگانه  طور  به  سلول نیم   یک  پتانسیل  گیریآ( اندازه 

   . گرفتند  نظر  در  ولتصفر    با  برابر  را  آن  پتانسیل  و  کرده  انتخاب  مبنا  عنوان  به  ( را𝑆𝐻𝐸استاندارد هیدروژن)   سلول  نیم

𝑝𝐻سلول، محلولی با  در این نیم = اتمسفر   1مول بر لیتر است( قرار داشته و گاز هیدروژن با فشار   1)محلولی که غلظت مولی یون هیدروژن در آن برابر با  0

سلول استاندارد هیدروژن، توانستند پتانسیل الکتریکی بسیاری از  نیمبا    سلولنیم  هر  از   گالوانی  سلول  تشکیل  ها بادانشود. شیمیبر روی این محلول دمیده می 

 کنند.  ثبت  جدولی به نام سری الکتروشیمیایی  در  و  کرده  گیریاندازه   را  هاسلول نیم

باشد(، در سری الکتروشیمیایی  تر از هیدروژن باشد)در مقایسه با هیدروژن تمایل بیشتری به اکسید شدن)از دست دادن الکترون( داشته  ب( هر فلزی که کاهنده 

گیرد. پتانسیل کاهشی استاندارد فلزهایی که در سری الکتروشیمیایی در مقایسه با هیدروژن در موقعیت  تری در مقایسه با هیدروژن قرار می در موقعیت پایین 

کاهندگی کمتری دارند)طال، پالتین، نقره و مس(، در سری  ی مقابل، فلزهایی که در مقایسه با هیدروژن قدرت  تری قرار دارند، منفی است. در نقطهپایین 

  ها واکنش تر از صفر است. در سری الکتروشیمیایی، نیمها نیز بزرگ الکتروشیمیایی در مقایسه با هیدروژن در موقعیت باالتری قرار داشته و پتانسیل کاهشی آن 

 در  کاهنده  گونه  واکنش،نیم  در هر.  شودگرفته می  کار  به   معتبر  علمی  منابع  همه   در  گیهماهن  برای  آیوپاک،  پیشنهاد  این  و  اندنوشته شده   یکاهش  شکل  به

 .شودمی   نوشته  چپ  سمت   در  اکسنده  گونه  و  راست  سمت

با دمای آن میپ(   الکتریکی نیمها رابطه مستقیم دارد.  دانیم که حجم مولی گازها  استاندارد هیدروژن در دمای  پتانسیل  اتمسفر    1و فشار    ℃25سلول 

و فشار    ℃25توان گفت در دمای  شود؛ پس میلیتر می  4/22اتمسفر( حجم هر مول از گازها برابر    1و فشار    ℃0)دمای  𝑆𝑇𝑃شود. در شرایط  گیری میاندازه 

 شود. لیتر می   4/22اتمسفر، حجم هر مول از مواد گازی بیشتر از    1

  1غلظت یون هیدروژن در محلول یک موالر آن کمتر از    توان گفتپس می  کوچک است،  𝐾𝑎دار ضعیف با  ( یک اسید تک پروتون 𝐻𝑁𝑂2ت( چون نیترواسید) 

  ( 𝑆𝐻𝐸هیدروژن)   استاندارد  سلولنیم   در  دموجو  الکترولیت  محلول  عنوان  به  توانیمنمی  یاسید   ماده  این  موالر  یک  محلول  مول بر لیتر بوده و به همین خاطر، از

 . کنیم  استفاده

 
𝒑𝑯لیتر محلول هیدروکلریک اسید با  ۶/۳گرم، با  ۲7آلیاژی از فلزهای آلومینیم و نقره به جرم   = دهد. جرم آهن موجود  به طور کامل واکنش می ۰/۳

 گرم از این آلیاژ خواهد بود؟   ۲۰۰( اکسید، چند برابر تفاوت جرم فلزهای آلومینیم و نقره موجود در  𝑰𝑰𝑰گرم آهن)  ۵۰۰در 

(𝑨𝒈 = 𝑭𝒆 و 1۰۸ = 𝑨𝒍 و ۵۶ = 𝑶 و ۲7 = 1۶ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1 )5/17 2 )8/5 3 )75/8 4 )6/11 

 (2012 -  مساله – متوسط)       3 گزینهپاسخ:   

شود. این در حالی است که پتانسیل  های اسیدی واکنش داده و اکسید میتر از صفر است، پس این فلز با محلول پتانسیل کاهشی استاندارد آلومینیم کوچک 

شود. واکنش فلز آلومینیم با محلول هیدروکلریک اسید  نمی تر از صفر بوده و به همین خاطر، این محلول با هیدروکلریک اسید وارد واکنش  کاهشی نقره بزرگ 

 به صورت زیر خواهد بود: 
2𝐴𝑙(𝑠) + 6𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) → 2𝐴𝑙𝐶𝑙3(𝑎𝑞) + 3𝐻2(𝑔)

 در قدم اول، باید غلظت محلول هیدروکلریک اسید را محاسبه کنیم.

[𝐻+] = 10−𝑝𝐻 = 10−0/3 = 0/5 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1               ⇒    [𝐻𝐶𝑙] = 0/5 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1

 کنیم. جه به غلظت محلول هیدروکلریک اسید و حجم این محلول، جرم فلز آلومینیم و نقره موجود در آلیاژ اولیه را محاسبه می با تو

?𝑔 𝐴𝑙 = 3/6 𝐿  محلول ×
0/5 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙

1 𝐿  محلول
×

2 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙
6 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙

×
27 𝑔 𝐴𝑙

1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙
= 16/2 𝑔 

جرم  آلیاژ  = جرم  آلومینیم + جرم  نقره 
 
⇒ 27 = 16/2 𝑔 𝐴𝑙 + جرم  نقره 

 
⇒ جرم  نقره  = 10/8 𝑔 

توان گفت تفاوت جرم فلزهای  گرم فلز نقره وجود دارد، پس می   8/10گرم آلومینیم و    2/16گرمی از آلیاژ مورد نظر    27با توجه به محاسبات باال، در یک نمونه  

گرمی از آلیاژ مورد نظر را    200شود. بر این اساس، تفاوت جرم فلزهای موجود در یک نمونه  می گرم    4/5اژ برابر با  یی از این آلمگر  27موجود در یک نمونه  

 کنیم. محاسبه می 

?𝑔  تفاوت  جرم = 200 𝑔  آلیاژ ×
5/4 𝑔  تفاوت  جرم

27 𝑔  آلیاژ
= 40 𝑔 

 کنیم.گرم از این ترکیب را محاسبه می  500جود در  است. با توجه به فرمول شیمیایی داده شده، جرم آهن مو   𝐹𝑒2𝑂3( به صورت 𝐼𝐼𝐼فرمول شیمیایی آهن) 

?𝑔 𝐹𝑒 = 500 𝑔 𝐹𝑒2𝑂3 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒2𝑂3

160 𝑔 𝐹𝑒2𝑂3
×

2 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒
1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒2𝑂3

×
56 𝑔 𝐹𝑒

1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒
= 350 𝑔

 کنیم.در قدم آخر، مقدار نسبت خواسته شده را محاسبه می
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𝐹𝑒2𝑂3 جرم  آهن  موجود  در

تفاوت جرم فلزهای موجود در آلیاژ 
=

350 𝑔 𝐹𝑒

40 𝑔  تفاوت  جرم
=  برابر  8/75

 
×۳/۶1۲هیدروژن، در طول یک بازه زمانی - در مدار سلول گالوانی آلومینیم  الکترون مبادله شده است. گاز هیدروژن تولید شده در این فرایند، بر   1۰۲۳

𝑨𝒍آمد؟ )  اثر مصرف چند گرم آلومینیم در واکنش زیر بدست خواهد = ۲7 𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

𝑨𝒍(𝒔) + 𝑵𝒂𝑶𝑯(𝒔) + 𝑯۲𝑶(𝒍) → 𝑵𝒂𝑨𝒍(𝑶𝑯)۴(𝒂𝒒) + 𝑯۲(𝒈)         معادله واکنش  موازنه  شود 

1 )2/16 2 )1/8 3 )8/10 4 )4/5 

 ( 2012 -  مساله – آسان)      4 گزینهپاسخ:   

 شود: انجام می تر از هیدروژن است، در سلول گالوانی مورد نظر واکنش زیر  چون آلومینیم کاهنده 
2𝐴𝑙(𝑠) + 6𝐻+(𝑎𝑞) → 3𝐻2(𝑔) + 2𝐴𝑙3+(𝑎𝑞) 

های اکسنده و کاهنده مبادله خواهد شد. بر  مول الکترون بین گونه  6مول گاز هیدروژن،    3مول یون هیدروژن و تولید    6در واکنش مورد نظر، به ازای مصرف  

 این اساس، داریم:

?𝑚𝑜𝑙 𝐻2 = 3/612 × 1023 𝑒 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑒

6/02 × 1023 𝑒
×

3 𝑚𝑜𝑙 𝐻2

6 𝑚𝑜𝑙 𝑒
= 0/3 𝑚𝑜𝑙

 شود به صورت زیر است: معادله واکنش دوم که منجر به تولید گاز هیدروژن می
2𝐴𝑙(𝑠) + 2𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑠) + 6𝐻2𝑂(𝑙) → 2𝑁𝑎𝐴𝑙(𝑂𝐻)4(𝑎𝑞) + 3𝐻2(𝑔) 

 کنیم.محاسبه میمول گاز هیدروژن را    3/0با توجه به معادله این واکنش، جرم آلومینیم مورد نیاز برای تولید  

?𝑔 𝐴𝑙 = 0/3 𝑚𝑜𝑙 𝐻2 ×
2 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙
3 𝑚𝑜𝑙 𝐻2

×
27 𝑔 𝐴𝑙

1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙
= 5/4 𝑔 

 شود. گرم می  4/5بر اساس محاسبات انجام شده، جرم فلز آلومینیم مصرف شده برابر با  

 
 های داده شده درست هستند؟ چه تعداد از عبارت 

 قدرت کاهندگی کمتری دارد.  𝒀باشد، این فلز نسبت به فلز  𝒀تر از فلز در سری الکتروشیمیایی پایین  𝑿آ( اگر موقعیت فلز 

+𝑳𝒊لیتیم، روی، مس و هیدروژن به صورت   هایی قدرت اکسندگی یونب( مقایسه  < 𝒁𝒏۲+ < 𝑯+ < 𝑪𝒖۲+  .است 

𝑨𝒈+(𝒂𝒒)نقره، نیم واکنش شیمیایی -پ( در قطب منفی سلول گالوانی آلومینیم + 𝒆 → 𝑨𝒈(𝒔) شود.انجام می 

 هیدروژن بیشتر خواهد بود.-مس در مقایسه با سلول روی-ت( مقدار نیروی الکتروموتوری سلول گالوانی روی

 ترین فلز اصلی موجود در سیاره زمین، نسبت به هیدروژن قدرت کاهندگی کمتری خواهد داشت.ث( فراوان

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

 (2012 -  مفهومی – متوسط)       2 گزینهپاسخ:   

 های )ب( و )ت( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت:  

تر  در سری الکتروشیمیایی پایین  𝑋کند. اگر موقعیت فلز  آ( در سری الکتروشیمیایی، با حرکت از باال به پایین، پتانسیل کاهشی استاندارد عناصر کاهش پیدا می 

تمایل بیشتری به از دست   𝑌تر بوده و بر این اساس، فلز مورد نظر در مقایسه با فلز  منفی 𝑌این فلز در مقایسه با فلز   𝐸0قدار توان گفت مباشد، می  𝑌از فلز  

 قدرت کاهندگی بیشتری دارد.   𝑌نسبت به فلز   𝑋توان گفت فلز دادن الکترون خواهد داشت. با توجه به توضیحات داده شده، می 

های لیتیم و روی نیز  های روی و لیتیم کمتر از هیدروژن است. برای مقایسه میان یون مس بیشتر از هیدروژن و پتانسیل کاهش یون پتانسیل کاهشی یون  ب(  

  ی س، مقایسهدانیم که خاصیت فلزی لیتیم از سایر فلزات بیشتر بوده و این عنصر، پتانسیل کاهشی کوچکتری نسبت به سایر عناصر فلزی دارد. بر این اسا می

+𝐿𝑖لیتیم، روی، مس و هیدروژن به صورت    های قدرت اکسندگی یون < 𝑍𝑛2+ < 𝐻+ < 𝐶𝑢2+   .است 

های  واکنش کاهش یون ای در نقش کاتد)قطب مثبت( است. نیم ی نقره ی آلومینیمی در نقش آند)قطب منفی( و تیغهنقره، تیغه-پ( در سلول گالوانی آلومینیم

𝐴𝑔+(𝑎𝑞)واکنش  نقره)نیم  + 𝑒 → 𝐴𝑔(𝑠)  واکنش  واکنش اکسایش آلومینیم)نیمو نیم  کاتد( در سمت𝐴𝑙(𝑠) → 3𝑒 + 𝐴𝑙3+(𝑎𝑞)  در سمت آند این سلول )

 شود. انجام می 

کاررفته در سلول گالوانی  کاتد)الکترود استاندارد هیدروژن( به    °𝐸)فلز مس( بیشتر از مقدار  مس- روی  کاررفته در کاتد سلول گالوانیفلز به  °𝐸ت( چون مقدار  

  هیدروژن - روی  گالوانی  سلول  الکتروموتوری  نیروی  مقدار  با  مقایسه  در  گالوانی  سلول  این  الکتروموتوری  نیروی  مقدار  توان گفتمی   هیدروژن است، پس-روی

 . شودمی  بیشتر
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( موجود در سیاره زمین منیزیم است. همانطور که  𝑠ترین فلز اصلی)فلز از دسته  ست، درحالی که فراوان ترین فلز موجود در سیاره زمین آهن اث( فراوان 

ترین  دانستید که منیزیم فراوان ها، به یک نکته مهم توجه کنید! حتی اگر نمیدانیم، فلز منیزیم در مقایسه با هیدروژن قدرت کاهندگی بیشتری دارد. بچهمی

توانستید به نادرستی این گزینه پی ببرید چون در هر حالت، قدرت کاهندگی فلزهای اصلی در مقایسه با  سیاره زمین است، باز هم میفلز اصلی موجود در  

ا هیدروژن  در مقایسه ب  هیدروژن بیشتر بوده و این فلزها تمایل بیشتری به از دست دادن الکترون دارند. طال، پالتین، جیوه، نقره و مس، تنها فلزهایی هستند که 

 گیرند.دانیم، همه این مواد در دسته فلزهای واسطه قرار می و همانطور که می  پتانسیل کاهشی بیشتری دارند

 
 است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام 

 یابد.می، با افزایش جرم مولی، قدرت نیروهای بین مولکولی مرتبا افزایش 15دار عناصر گروه ( بین ترکیبات هیدروژن1

 ( انتقال پیام عصبی در بدن، بدون وجود کاتیون حاصل از فلز قلیایی موجود در دوره چهارم جدول تناوبی ممکن نیست. 2
 ها بوده و در صورت مخلوط شدن با آب، بر روی سطح آب قرار خواهد گرفت. کننده برخی از انواع رنگ( هگزان، رقیق3
 تر از نیروهای جاذبه در مخلوط این دو ماده است. و پیوند هیدروژنی آب، قوی 𝐵𝑎𝑆𝑂4میانگین قدرت پیوند یونی در  ( 4

 ( 3010 - مفهومی – متوسط)       1 گزینهپاسخ:   

  . یابدمی  افزایش  مرتبا  مولکولی  بین  نیروهای  قدرت  مولکولی،  جرم  افزایش  با  ،15  گروه  عناصر  از  حاصل  دار  هیدروژن  ترکیبات  بدون در نظر گرفتن آمونیاک، بین

( باالتر است. نمودار تغییر نقطه 𝑃𝐻3ی جوش این ترکیب از نقطه جوش فسفین)شود، نقطههای آمونیاک پیوند هیدروژنی برقرار می در واقع چون بین مولکول 

 به صورت زیر است:  15جوش ترکیبات هیدروژن دار عناصر موجود در گروه  

 
 بین مولکولی و دمای جوش مرتبا افزایش خواهد یافت.   یها، قدرت نیروهازایش جرم مولی مولکول توجه داریم که بعد از فسفین، با اف

 ها:بررسی سایر گزینه 

های بدن، یون پتاسیم است. نیاز روزانة بدن هر فرد بالغ به یون پتاسیم دو برابر یون سدیم است. وجود یون پتاسیم  ها در الکترولیتترین یون( یکی از مهم2

پذیر نیست. توجه داریم که های عصبی بدون وجود این یون امکانتنظیم و عملکرد مناسب دستگاه عصبی بسیار ضروری است، به طوری که انتقال پیام برای

 پتاسیم، فلز قلیایی دورة چهارم جدول تناوبی است. 

  در   مولکولی  بین  نیروهای  نوع  چون.  است  هارنگ   از  برخی  کنندهرقیق  و  ناقطبی  مواد  حالل  نوعی ترکیب آلکانی بوده و  ،𝐶6𝐻14با فرمول مولکولی    ( هگزان3

  روی   بر  بخاطر چگالی کمتر خود،  و  نشده  حل  آب  در  ماده  این  آب،  با  هگزان  شدن  مخلوط  صورت  در  است،  هگزان  در  مولکولی  بین  نیروهای  نوع  از  متفاوت  آب

 .گیردمی   قرار  آب  سطح

و پیوندهای هیدروژنی در آب، از نیروی جاذبه    𝐵𝑎𝑆𝑂4نامحلول در آب است، بنابراین میانگین قدرت پیوند یونی در    های یونیاز جمله ترکیب   باریم سولفات(  4

کلرید و سدیم  تصویر زیر، روند تولید رسوب نامحلول باریم سولفات از واکنش میان محلول باریم    یون دوقطبی در مخلوط حاصل از این دو ماده بیشتر است.

 دهد: سولفات را نشان می 

 
 

لیتر محلول   ۳لیتری از این محلول را با    ۲  است. اگر یک نمونه  71۰۰𝒑𝒑𝒎، غلظت یون کلرید برابر با  1/۲۵𝒈.𝒎𝑳−1در محلولی از سدیم کلرید با چگالی   
.𝒎𝒐𝒍موالر سدیم کلرید مخلوط کنیم، غلظت مولی محلول نهایی برابر با چند  ۵/۰ 𝑳−1  موالر نقره   ۸/۰لیتر محلول شده و هر لیتر از این محلول، با چند

𝑪𝒍دهد؟ )نیترات به طور کامل واکنش می = ۳۵/۵ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1 )4/0 – 5/2 2 )4/0 – 5/0 3 )3/0 – 5/2 4 )3/0 – 5/0 

 ( 3010 -  مساله – متوسط)       2 گزینهپاسخ:   

 کنیم.را در محلول مورد نظر محاسبه می   کلریددر قدم اول، غلظت مولی یون  
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غلظت  مولی =
𝑝𝑝𝑚  غلظت× چگالی 

1000× جرم  مولی

            
⇒   [𝐶𝑙−] =

7100× 1/25
1000× 35/5

= 0/25 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

لظت سدیم کلرید در محلول مورد نظر برابر با  توان گفت غ سدیم است، پس می   کلرید و یا یون  در محلولی از سدیم کلرید، غلظت نمک برابر با غلظت یون

 کنیم: مول بر لیتر است. برای محاسبه غلظت محلول نهایی، از رابطه زیر استفاده می   25/0

غلظت  مولی محلول نهایی  =
حجم  محلول اول × +غلظت  مولی محلول اول حجم  محلول دوم × غلظت  مولی محلول دوم

+حجم  محلول اول حجم  محلول دوم

                 
⇒      

[𝑁𝑎𝐶𝑙] =
2 × 0/25+ 3 × 0/5

2 + 3
= 0/4 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

 دهد:محلول سدیم کلرید بر اساس معادله زیر با محلول نقره نیترات واکنش می 
𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑎𝑞) + 𝐴𝑔𝑁𝑂3(𝑎𝑞) → 𝐴𝑔𝐶𝑙(𝑠) + 𝑁𝑎𝑁𝑂3(𝑎𝑞) 

 کنیم. محاسبه می ی این واکنش، حجم محلول نقره نیترات مصرف شده را  با توجه به معادله 

? L  محلول نقره  نیترات = 1 𝐿  محلول سدیم  کلرید ×
0/4 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑙

1 𝐿  محلول سدیم  کلرید
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔𝑁𝑂3

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑙
×

1 𝐿  محلول نقره  نیترات

0/8 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔𝑁𝑂3
= 0/5 𝐿 

 شود. مصرف می   لیتر محلول نقره نیترات  5/0با توجه به محاسبات انجام شده، طی این فرایند  

 
𝑶)  های داده شده درست هستند؟چه تعداد از عبارت  = 𝑪 و 1۶ = 𝑯 و 1۲ = 1 ∶ 𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 

 شود که همگن است.گرم آب، نوعی محلول آبی ایجاد می 9۰گرم اتانول خالص با  ۴۶۰آ( طی مخلوط کردن 

 مولکولی حل شده در آب را جذب خواهند کرد. های خود، اکسیژن ها با عبور دادن آب از درون آبششب( ماهی

 شود.، کمترین نقطه جوش متعلق به ترکیبی است که در معده ترشح می17دار عناصر گروه های هیدروژنپ( بین ترکیب

 شوند.های آب جذب میمولکول 𝑶 هایی با تعداد الیه الکترونی بیشتر، از سمت اتمبا انحالل سدیم کلرید در آب، یونت( 

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

 (0301 -  مفهومی – متوسط)       2 گزینهپاسخ:   

 های )ب( و )پ( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت:  

مول    10گرم اتانول)معادل با    460های بیشتری داشته باشد. در این محلول،  آ( در محلولی از دو ماده مختلف، ترکیبی در نقش حالل است که تعداد مول 

توان گفت  مول آب( وجود دارد، پس اتانول در نقش حالل خواهد بود. چون حالل این محلول یک ترکیب آلی است، پس می  5گرم آب)معادل با    90اتانول( و  

 رود. این محلول یک محلول غیرآبی به شمار می

  شده   حل  مولکولی  اکسیژن  خود،  هایآبشش   درون  از  آب  دادن  عبور  با  هاماهی ها برای ادامه زندگی خود به اکسیژن نیاز دارند.  ب( همه جانوران از جمله ماهی

 . کرد  خواهند  جذب  را  آب  در

هیدروژن کلرید است. این    به  متعلق  جوش  نقطه  کمترین  ،هایی که به هیدروژن هالید معروف هستند()ترکیب 17  گروه  عناصر  دارهیدروژن   هایترکیب  بینپ(  

 .کندشده و خاصیت اسیدی معده انسان را ایجاد می   ترشح   معده  در  که  است  ترکیبی  ماده،

 الیه   تعداد  با  هایی از این محلولهای کلرید، یون شوند. یون های سازنده این ماده در محلول پخش می ها و کاتیون آنیون  آب،  در  کلرید  سدیم  انحالل  بات(  

این در حالی است که    .شوندمی   جذب  های آب()قطب مثبت مولکول آب  هایمولکول   هیدروژن  اتم سمت از  هستند که بخاطر بار منفی خود،  شتربی  الکترونی

 شوند. های آب احاطه می های کلرید از سمت اتم اکسیژن از مولکول یون

 
کاهش   ۲𝒂𝒕𝒎شود. اگر فشار محلول مورد نظر را به اندازه  لیتر آب خالص حل می  ۶۰، در  𝒂𝒕𝒎  ۸گرم گاز نیتروژن در فشار    1۲، حداکثر  ۰℃در دمای   

𝑵شود؟) لیتر گاز از محلول خارج میبدهیم، در شرایط مورد نظر چند  = 1۴  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1 )8/0 2 )2/1 3 )4/0 4 )6/1 

 ( 3010 -  مساله – متوسط)       3 گزینهپاسخ:   

 توان به صورت زیر نوشت:  ها را میآن  ی انحالل ازها در آب برحسب فشار، به صورت خطی و با شیب ثابت بوده و معادله پذیری گنمودار انحالل 

انحالل پذیری  = شیب خط  ×  فشار

پذیری گازها در آب به صورت خطی است. در این مساله، با توجه  شود. به عبارت دیگر، نمودار انحالل برابر می   nپذیری نیز  برابر شدن فشار، انحالل   nبنابراین با  

به اطالعات داده شده فشار گاز 
6

8
پذیری گاز مورد نظر نیز  اتمسفر رسیده است(؛ پس طی این فرایند انحالل   6اتمسفر به    8است)از  برابر شده   

6

8
شود و  برابر می  
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گرم گاز نیتروژن، معادل با    3توان گفت طی این فرایند  رسد. بر این اساس، می لیتر آب می   60گرم در    9به  لیتر آب    60م در  گر  12از  
3

28
مول گاز نیتروژن، از    

این شرایط را با شرایط    ،℃0اتمسفر و دمای    6شود که باید حجم آن را در شرایط مورد نظر پیدا کنیم. برای یافتن حجم مولی گازها در فشار  محلول خارج می 

STP  کنیم. بر این اساس، داریم:مقایسه می 
𝑃1𝑉1

𝑇1
=
𝑃2𝑉2

𝑇2
     

 
⇒     

1 × 22/4
273

=
6 × 𝑉2

273+ 0
     

 
⇒     𝑉2 =

22/4
6
𝐿 

گراد، برابر با  سانتی  درجه  0اتمسفر و دمای    6پس حجم هر مول گاز در فشار  
22/4

6
حلول، کافی است مول آن  لیتر است. برای یافتن حجم گاز خارج شده از م   

 را در حجم مولی گازها ضرب کنیم:

مول  × حجم  مولی  =      حجم  گاز
 
⇒     

3
28
×

22/4
6
= 0/4 𝐿 = 400 𝑚𝑙 

 
 یک از مطالب زیر درست است؟کدام 

 دارد.تر از آب است، این ماده نسبت به آب دمای جوش باالتری ( چون قدرت پیوندهای هیدروژنی در هیدروژن فلوئورید قوی1

 شود. تر به حالت مایع تبدیل میپذیری باالتری در آب دارد، ساده، گازی که انحالل𝑁2( بین گازهای کربن مونوکسید و  2

 هایی با ساختاری خمیده است. ( هیدروژن سولفید در دمای اتاق به حالت مایع یافت شده و همانند آب، دارای مولکول3

 یک بلوز نخی، بیشتر از ردپای آب ایجاد شده برای تولید یک کیلوگرم چرم است.( ردپای آب ایجاد شده برای تولید  4

 (3010 -  مفهومی – متوسط)       2 گزینهپاسخ:   

پذیری آن در آب بیشتر  های قطبی تشکیل شده است، انحالل ، جرم مولی برابری دارند، اما چون گاز کربن مونوکسید از مولکول 𝑁2گازهای کربن مونوکسید و  

ایع  تر از نیتروژن به حالت مشود. این گاز در مقایسه با گاز نیتروژن، دمای جوش باالتری داشته و به همین خاطر، ساده پذیری گاز نیتروژن در آب میاز انحالل 

 از حالت گاز به مایع، در مقایسه با نیتروژن، باید دما را به مقدار کمتری کاهش بدهیم.  𝐶𝑂شود. در واقع برای تبدیل حالت  تبدیل می

 ها:بررسی سایر گزینه 

ز این ماده کمتر از تعداد پیوندهای  تر از آب است، اما چون تعداد پیوندهای هیدروژنی در یک نمونه اقوی   𝐻𝐹هرچند که قدرت پیوندهای هیدروژنی در  (  1

  2تری دارد. در واقع، در یک نمونه از هیدروژن فلوئورید، هر مولکول حداکثر  هیدروژنی در یک نمونه از آب است، این ماده در مقایسه با آب دمای جوش پایین 

 تواند برقرار بشود. پیوند هیدروژنی می  4داکثر  ح  𝐻2𝑂های  کند درحالی که بین مولکول برقرار می   هابا سایر مولکول   پیوند هیدروژنی

شود. ساختار ذرات  گراد است، یک نمونه از این ماده در دمای اتاق به حالت گاز یافت می درجه سانتی   -60چون دمای جوش هیدروژن سولفید در حدود  (  3

  تر از صفر و گشتاور دوقطبی بزرگ  هایی با ساختاری خمیدهای مولکول توان گفت هیدروژن سولفید، همانند آب دار سازنده این ماده شبیه به آب است، پس می 

 دلیل تفاوت در دمای جوش این دو ماده، امکان برقراری پیوندهای هیدروژنی در آب است.   است.

  و  استفاده  قابل  آب  از  مقدار  چه  فرد  هر  که  دهدمی   نشان  آب  ردپای  درواقع،.  شودمی  تعریف  نیز  آب  ردپای  فرد،  هر  برای  اکسید،  دی  کربن  ردپای  همانند(  4

  شده   ایجاد  آب  ردپای  از  کمتر  نخی،  بلوز  یک  تولید  برای  شده  ایجاد  آب  ردپای  .شودمی  کم  آب  منابع  حجم  از  مقدار  چه  نتیجه  در  و  کندمی   مصرف  دسترس  در

 ی ردپای آب ایجاد شده برای تولید مواد مختلف به صورت زیر است: مقایسه  .است  چرم  کیلوگرم  یک  تولید  برای

 
 

لیتر باشد، به چند میلی  ۴۶۰𝒑𝒑𝒎که غلظت یون سدیم در آن برابر    1/۲۵𝒈.𝒎𝑳−1کیلوگرم و چگالی    ۵برای تولید محلولی از سدیم سولفات به جرم   
موالر باریم کلرید به طور کامل    ۵/۰لیتر محلول  ر لیتر از محلول نهایی تولید شده با چند میلیموالر نیاز داشته و ه  ۴/۰محلول سدیم سولفات با غلظت  

𝑵𝒂دهد؟ ) واکنش می = ۲۳ 𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1 )5/12 – 25 2 )5/12 – 100 3 )125  – 25 4 )125  – 100 

 ( 3010 -  مساله – سخت )       3 گزینهپاسخ:   

 کنیم.( موجود در محلول نهایی را محاسبه می𝑁𝑎2𝑆𝑂4سولفات) های سدیم  در قدم اول، شمار مول 

?𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 = 5 𝑘𝑔  محلول ×
1000 𝑔  محلول

1 𝑘𝑔  محلول
×

460 𝑔 𝑁𝑎+

106 𝑔  محلول
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎+

23 𝑔 𝑁𝑎+
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎2𝑆𝑂4

2 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎+
= 0/05 𝑚𝑜𝑙 

 مول از این ماده وجود دارد را محاسبه کنیم.   05/0موالر سدیم سولفات که در آن    0/ 4در قدم بعد، باید حجمی از محلول  

?𝑚𝐿  محلول  سدیم سولفات = 0/05 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 ×
1 𝐿  محلول  سدیم سولفات

0/4 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎2𝑆𝑂4
×

1000 𝑚𝐿  محلول  سدیم سولفات

1 𝐿  محلول  سدیم سولفات
= 125 𝑚𝐿 

کمترین ردپای آب یکیلوگرم گوجه فرنگ1 گرم شکالت100 بلوز نخی1 مکیلوگرم چر1 ببیشترین ردپای آ
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گرم بوده و با توجه به چگالی داده شده،    5000برای حل قسمت دوم سوال، باید غلظت مولی محلول سدیم سولفات را محاسبه کنیم. جرم محلول برابر با  

 ساس، داریم: مول سدیم سولفات وجود دارد. بر این ا   05/0شود. از طرفی، در این محلول  لیتر می  4توان گفت حجم این محلول برابر با  می

[𝑁𝑎2𝑆𝑂4] =
𝑁𝑎2𝑆𝑂4  مول

لیتر محلول 
=

0/05 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎2𝑆𝑂4

4 𝐿  محلول
= 1/25 × 10−2 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

 دهد:ی زیر با محلول باریم کلرید واکنش میمحلول سدیم سولفات بر اساس معادله
𝑁𝑎2𝑆𝑂4(𝑎𝑞) + 𝐵𝑎𝐶𝑙2(𝑎𝑞) → 𝐵𝑎𝑆𝑂4(𝑠) + 2𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑎𝑞) 

 کنیم. دهد را محاسبه می لیتر از محلول سدیم سولفات واکنش می  1ی این واکنش، حجمی از محلول باریم کلرید که با  معادله با توجه به  

? 𝐿 محلول  باریم کلرید = 1 𝐿  محلول  سدیم سولفات ×
0/0125 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎2𝑆𝑂4

1 𝐿  محلول  سدیم سولفات
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐵𝑎𝐶𝑙2
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎2𝑆𝑂4

×
1 𝐿 محلول  باریم کلرید

0/5 𝑚𝑜𝑙 𝐵𝑎𝐶𝑙2
= 0/025 𝐿 

 است.   لیترمیلی  25، معادل با  لیتر  025/0با توجه به محاسبات باال، حجم محلول باریم کلرید مصرف شده نیز برابر با  

 
گرم محلول سیرشده از این ترکیب در دما و فشار اتاق،   ۳۰1گرم آب است.    1۰۰در    1/۰۲𝒈اتمسفر برابر    ۳در دمای اتاق و در فشار    𝑯۲𝑺پذیری گاز  انحالل 

 دهد؟  ( سولفات واکنش کامل می𝑰𝑰موالر آهن)  ۲/۰لیتر محلول تقریبا با چند میلی

(𝑭𝒆 = ۵۶ , 𝑺 = ۳۲ , 𝑶 = 1۶ , 𝑯 = 1 ∶ 𝒈.𝒎𝒐𝒍−1)   𝑭𝒆𝑺𝑶۴(𝒂𝒒) + 𝑯۲𝑺(𝒂𝒒) → 𝑭𝒆𝑺(𝒔) + 𝑯۲𝑺𝑶۴(𝒂𝒒) 

1 )60 2 )75 3 )120 4 )150 

 ( 0301 -  مساله – متوسط)       4 گزینهپاسخ:   

𝐹𝑒𝑆𝑂4(𝑎𝑞) واکنش موازنه شده به صورت مقابل است:   + 𝐻2𝑆(𝑎𝑞) → 𝐹𝑒𝑆(𝑠) + 𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑞)   

پذیری یک گاز در دمای ثابت با فشار گاز متناسب  آوریم. مطابق قانون هنری، انحالل بدست می  1𝑎𝑡𝑚و فشار   ℃25را در دمای    𝐻2𝑆پذیری گاز  ابتدا انحالل

 است، پس داریم:  
𝑆2

𝑆1
=
𝑃2

𝑃1
→ 𝑆2 = (

𝑃2

𝑃1
) × 𝑆1 = (

1
3
) × 1/02 = 0/34𝑔 

گرم هیدروژن    34/0گرم از محلول این ماده،    34/100به عبارت دیگر، در هر    آب است.  0/34𝑔 در 100𝑔  برابر با  در این شرایط،  𝐻2𝑆پذیری گاز  بنابراین انحالل

 آوریم:  را بدست می  برای واکنش با هیدروژن سولفید محلول در آب  مورد نیاز   𝐹𝑒𝑆𝑂4در قدم بعدی، مقدار لیتر محلول    ید وجود دارد.سولف

? 𝐿 𝐹𝑒𝑆𝑂4  محلول = 301𝑔  محلول ×
0/34𝑔 𝐻2𝑆

100/34 𝑔  محلول
×

1 𝑚𝑜𝑙  𝐻2𝑆

34 𝑔 𝐻2𝑆
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒𝑆𝑂4

1 𝑚𝑜𝑙  𝐻2𝑆
×

1 𝐿 𝐹𝑒𝑆𝑂4  محلول

0/2 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒𝑆𝑂4
= 0/15 𝐿 

 کنیم: لیتر محاسبه میرا بر حسب میلی  𝐹𝑒𝑆𝑂4در نهایت حجم محلول  

? 𝐿  محلول = 0/15 𝐿  محلول ×
1000 𝑚𝐿  محلول

1 𝐿  محلول
= 150 𝑚𝐿 

 
 های زیر درست هستند؟ کدام موارد از عبارت 

 کنند. شونده ماهیت خود را حفظ میهای حلفرایند، مولکولآ( استون به هر نسبتی در آب حل شده و در این 

 پذیری لیتیم سولفات است. پذیری اکسیژن در آب، همانند تاثیر دما بر انحاللب( تاثیر تغییر دما بر انحالل 

 کند. بیشتر تغییر می 𝑶۲نسبت به  𝑵۲پذیری گاز  پ( به ازای یک مقدار مشخص از افزایش فشار، انحالل

 های درون سلولی جریان دارد.ها و باقی آن در مایعآب موجود در بدن، بیرون سلول %۵۰بیش از ت( 

 ( پ و ت 4 ( آ و ت 3 ( ب و پ 2 ( آ و ب 1

 ( 3010 - مفهومی – متوسط)       1 گزینهپاسخ:   

 های )آ( و )ب( درست هستند.عبارت 

 بررسی چهار عبارت:  

ها بوده و به هر نسبتی در آب حل  ی کتونترین عضو خانواده است. این ترکیب ساده   𝐶3𝐻6𝑂ها با فرمول مولکولی  ی کتون یب آلی از خانواده آ( استون، یک ترک

  ی ول ساختار فرم  .کنندمی  حفظ  را  خود  ماهیت  شونده در این فرایندحل   هایشود. انحالل استون در آب به صورت مولکولی بوده و به همین خاطر، مولکول می

 استون به صورت زیر است: 
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 ها است. الک  انواع  و  هارنگ   چربی،  استون، حالل

 دهد:ب آشامیدنی را نشان می آپذیری گاز اکسیژن در آب دریا و  ب( نمودار زیر، روند تغییر انحالل 

 
پذیری لیتیم سولفات است. در واقع با افزایش دمای محلول،  تاثیر دما بر انحالل پذیری اکسیژن در آب، همانند  با توجه به نمودار باال، تاثیر تغییر دما بر انحالل 

 کند.پذیری این دو ماده در آب کاهش پیدا می انحالل 

 دهد:تغییر فشار نشان می  بپذیری گازهای مختلف را بر حسپ( نمودارهای زیر، روند تغییر انحالل 

 
پذیری گاز نیتروژن در  پذیری گاز اکسیژن در آب بیشتر از انحالل لی بیشتری دارد، در هر دما و فشاری انحالل چون گاز اکسیژن در مقایسه با نیتروژن جرم مو 

 توان گفت به آب است و بر همین اساس، شیب نمودارهای مربوط به گاز اکسیژن تندتر از شیب نمودارهای مربوط به گاز نیتروژن است. به همین خاطر، می 

 .کندمی  تغییر  کمتر  اکسیژن  با  مقایسه  در  نیتروژن  گاز  پذیریانحالل   مقدار  گازها،  فشار  افزایش  زا  مشخص  مقدار  یک  ازای

  دمای   کنترل  غذا،  گوارش  جمله  از  بدن  درون  شیمیایی  هایواکنش  بیشتر  که  هاییمحلول .  هستند  آبی  هایمحلول   انسان،  بدن  در  موجود  هایمحلول   ت( اغلب

 در   آب  این  از  نیمی   از   بیش.  دهدمی  تشکیل   آب  را  بدن  جرم  یعمده  بخش  توصیف  این  با.  شودمی  انجام  ها آن  در...    و  پوست  خشکی  از  جلوگیری  تنفس،  بدن،

  هر .  کنندمی   جاجابه   خون گردش  دستگاه   و  هاسلول   بین   را  زائد   مواد  و مغذی  مواد  هامایع   این. دارد  جریان سلولیبرون   های مایع   در  آن  باقی  و  هایاخته   درون

  با   آب  مقدار  این  اگر.  دهدمی   دست  از...    و  بازدم  در  آب  بخار  پوستی،  تعرق  ادرار،  صورت  به  را  آب  لیترمیلی  3000  تا  1500  میانگین  طور  به  روزانه  بالغ  فرد

 . شد  خواهد  آبی  کم  دچار  بدن  نشود،  جبران  هانوشیدنی  و  هامیوه   غذایی،  مواد  خوردن

 
رسانیم. لیتر می  ۸گرم را در مقداری آب حل کرده و حجم محلول را با استفاده از آب خالص به    ۶۰( سولفات به جرم  𝑰𝑰منیزیم سولفات و مس) مخلوطی از   

 های اولیه چقدر بوده است؟ موالر شده باشد، درصد جرمی مس در مخلوط نمک ۰/ ۰۵اگر غلظت مولی آنیون در محلول نهایی برابر با 

(𝑪𝒖 = 𝑺 و ۶۴ = 𝑴𝒈 و ۳۲ = 𝑶 و ۲۴ = 1۶ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1 )12 2 )24   3 )16 4 )32 

 ( 3010 -  مساله – سخت )       4 گزینهپاسخ:   

 کنیم.با توجه به غلظت نهایی یون سولفات، مقدار یون سولفات وارد شده به محلول مورد نظر را محاسبه می

?𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑂4
2− = 8 𝐿 محلول ×

0/05 𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑂4
2−

1 𝐿 محلول
= 0/4 𝑚𝑜𝑙 

های یون سولفات در  شود. با توجه به شمار مول ( سولفات در آب، یک مول یون سولفات وارد محلول می 𝐼𝐼با انحالل هر مول منیزیم سولفات و یا هر مول مس) 

های  ( وجود داشته است. اگر شمار مول 𝐶𝑢𝑆𝑂4سولفات) (  𝐼𝐼( و مس)𝑀𝑔𝑆𝑂4مول منیزیم سولفات)   4/0توان گفت در مخلوط اولیه مجموعا  محلول نهایی، می

 مول در نظر بگیریم، داریم:  𝑦مول و    𝑥( سولفات را به ترتیب معادل با  𝐼𝐼منیزیم سولفات و مس) 

مجموع شمار مولهای دو نمک  = +تعداد مول منیزیم سولفات  تعداد مول مس سولفات 
               
⇒    0/4 = 𝑥+ 𝑦 

ها،  های هر ترکیب و جرم مخلوط نمکگرم بر مول است. با توجه به تعداد مول   160و    120( سولفات به ترتیب برابر با  𝐼𝐼منیزیم سولفات و مس) جرم مولی  

 ی دیگر را تشکیل داد:توان یک معادله می

جرم  مخلوط = +جرم منیزیم سولفات  جرم مس سولفات 
                
⇒     60 𝑔 = 120𝑥 𝑔 𝑀𝑔𝑆𝑂4 + 160𝑦 𝑔 𝐶𝑢𝑆𝑂4

           
⇒   6 = 12𝑥 + 16𝑦 
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 کنیم.ها را محاسبه میهای ایجاد شده را در یک دستگاه دو معادله و دو مجهول قرار داده و مقدار مجهول معادله 

{
0/4 = 𝑥 + 𝑦    
6 = 12𝑥 + 16𝑦  

               
⇒     𝑥 = 0/1 𝑚𝑜𝑙      , 𝑦 = 0/3 𝑚𝑜𝑙 

موجود در این مخلوط    مسهای  سولفات وجود داشته است. بر این اساس، جرم اتم  (𝐼𝐼مس) مول    3/0گرمی اولیه    60در مخلوط    با توجه به محاسبات باال،

 آوریم. های این عنصر را بدست میجامد را محاسبه کرده و پس از آن، درصد جرمی اتم 

? 𝑔 𝐶𝑢 = 0/3 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑢𝑆𝑂4 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑢

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑢𝑆𝑂4
×

64𝑔 𝐶𝑢
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑢

= 19/2 𝑔 

درصد  جرمی  مس =
جرم  مس

جرم  مخلوط
× 100 =

19/2 𝑔
60 𝑔

× 100 =   درصد  32

 
 است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام 

 کنند. ی بیشتر به محیطی با غلظت کمتر حرکت میشوندههای آب از محیطی با غلظت حل( در اسمز معکوس، مولکول1

 معکوس، نسبت به آب بدست آمده با استفاده از تقطیر، مقدار آالیندة کمتری دارد.( آب بدست آمده از روش اسمز 2
 دهند. ی عبور نمیها اجازههای بسیار کوچکی است که به یونها در گیاهان، دارای روزنهی یاخته( دیواره3
 لی فرار است. ( آب تصفیه شده حاصل از صافی کربن، پیش از مصرف نیاز به کلرزنی داشته و فاقد مواد آ4

 ( 3010 -  مفهومی و حفظی – آسان)      3 گزینهپاسخ:   

  ها روزنه   این  عنوان مثال،  به.  کنند  ذرگ   آن  از  توانندمی   مواد  ی برخی ازه سازند  هایذره   که  دارد  ریز  بسیار  هاییروزنه   ،گیاهان  در  ها()سلول هایاخته   یه دیوار

  این .  کنندمی   جلوگیری  تردرشت   هایمولکول   گذر  از  ؛ درحالی کهدهندمی   را  هایون  و  آب  مانند  کوچک  هایمولکول   و  هاذره   از  برخی  به  گذر  یه اجاز   فقط

 . شوندمی   نامیده  تراوا  نیمه  غشای  هادیواره 

 ها:بررسی سایر گزینه 

ای از انجام شدن فرایند اسمز  تصویر زیر، نمای ساده توان برای تصفیه آب شور دریاها استفاده کرد. گیر است که از آن می( اسمز معکوس، یک فرایند انرژی 1

 دهد: معکوس را نشان می

 
ی  شونده ی بیشتر به محیطی با غلظت حلشونده محیطی با غلظت حل های آب از  این فرایند، با استفاده از یک نیرو)فشار( خارجی انجام شده و طی آن، مولکول 

 کنند.کمتر حرکت می 

سبت به آب به ( با توجه به تصویر زیر، چون روش تقطیر توانایی جدا کردن مواد آلی فرار از آب تصفیه شده را ندارد، آب به دست آمده از اسمز معکوس ن2

 دست آمده از تقطیر آالیندة کمتری دارد.  

 
های موجود در یک نمونه از آب تصفیه نشده را از آن جدا کرد. جدول زیر،  توان انواع میکروب ی آب، نمی های تصفیه( با استفاده از صافی کربن و سایر روش 4

 دهد: های تصفیه آب را نشان میهای انواع روش ویژگی
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  انواع  شوند موادی که تصفیه میشوند موادی که تصفیه نمی

 تقطیر  ها کش آفت  –  کش حشره   –ها  آالینده   –فلزهای سمی    –نافلزها   میکروب   –بات آلی فرار  ترکی

ش
رو

ی  
صفیه ها

ت
ب 

ی آ
 

 اسمز معکوس  ترکیبات آلی فرار  -ها  کشآفت   –کش  حشره   –ها  آالینده   –فلزات سمی    –نافلزها   میکروب 

 صافی کربن  ترکیبات آلی فرار  -ها  کشآفت   –کش  حشره   –ها  آالینده   –فلزات سمی    –نافلزها   میکروب 

ی حاصل از این فرایند را باید  ها از آب تصفیه نشده را ندارند، آب تصفیه شده چون فرایندهای تقطیر، اسمز معکوس و صافی کربن، توانایی جدا کردن میکروب 

 پیش از مصرف، کلرزنی کرد. 

 
 است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام 

 های خود استفاده کردند.های گیاهی برای تولید پوششها پس از پشم، مو و پوست جانوران، از بافت( انسان1

 الیاف مورد نیاز با استفاده از الیاف طبیعی مثل پشم و پنبه تامین شدند.  %50میالدی، بیش از  2014در سال ( 2
 شود.وکز تولید شده و در ساختار آن گروه عاملی اتری یافت میشود که با استفاده از مونومر گل( پنبه، حاوی الیافی می3

 ( نوع پوشاک در هر قوم، نشان از توانایی و مهارت دستی، هنر، تصویرگری، دانش، فناوری و نیز آداب و رسوم آن قوم دارد.4

 (3011 -  مفهومی – متوسط)       2 گزینهپاسخ:   

 دهد:شوند را نشان میمختلف استفاده می نمودار زیر، انواع الیافی که در صنایع 

 
آن توسط الیاف طبیعی  %33است. از این مقدار الیاف، نزدیک به  شده مصرف و جهان تولید در الیاف انواع تن میلیون صد به نزدیک میالدی،  2014 سال در

 تامین شده است. 

 ها: بررسی سایر عبارت 

.  کنند  تهیه  جانوران  پوست  و  مو  پشم،   از  استفاده  با  را  خود  هایپوشش   نخستین  توانستند  طبیعت،  از  حاصل  هایتجربه   و  خود  هوش  از  مندیبهره   با  ها( انسان 1

  پیشرفت   نیز   هاانسان   پوشش  بشری،  جوامع  تشکیل  و  زمان  گذر  در.  کردند  استفاده  خود  پوشش  یتهیه  برای  نیز  گیاهی هایبافت   از  هاانسان   زمان،  گذشت  با

  و   رسوم  و آداب  فرهنگ،  هوایی،  و  آب  شرایط  به  پوشاک  امروزه  که  طوری  به  شد؛  گوناگونی  و  تنوع  دچار  پوشاک،  نام  به  صنعتی  به  شدن  تبدیل  بر  عالوه  و  کرد

 . دارد  بستگی  جامعه  هر  باورهای

های تولیدی در جهان از پنبه تهیه نیمی از لباس دهد که حدودشوند. آمارها نشان می( پنبه و پشم انواعی از الیاف طبیعی هستند که در طبیعت یافت می3

شود. پنبه از الیاف سلولز تشکیل شده است و  شود. از پنبه افزون بر تولید پوشاک، در تولید رویة مبل، پرده، تور ماهیگیری و گاز استریل نیز استفاده میمی

شود. تصویر زیر، نمایی از الیاف سلولزی  زیادی مولکول گلوکز به یکدیگر ساخته میی سلولز نیز زنجیر بسیار بلندی است که از اتصال شمار بسیار  هر رشته

 دهد:  موجود در پنبه را نشان می 

 
 همانطور که مشخص است، واحد تکرارشونده این پلیمر توسط گروه عاملی اتری به واحد کناری متصل شده است.

  چنان آن   است؛  داشته  بزرگی  نقش  بشری نیز  تمدن  در  بدن،  بر پوشش  افزون  پوشاک.  اند بوده   مناسب  پوشاک  تهیة  دنبال  به  همواره  تاریخ،  طول  در  ها( انسان 4

 . است   آن قوم  رسوم  و  آداب  نیز  و  فناوری  دانش،  تصویرگری،  هنر،  دستی،  مهارت  و  توانایی  دهنده  قوم، نشان  هر  در  پوشاک  نوع  که

 
است. اگر این مخلوط را در شرایط مناسب برای انجام واکنش بسپارش   %۵7تترافلوئورواتن، درصد جرمی فلوئور برابر با  در مخلوطی از وینیل کلرید و   

شود. در این شرایط، بازده واکنش بسپارش وینیل کلرید چند برابر بازده وینیل کلرید تولید شده میقرار بدهیم، جرم تفلون تولید شده برابر با جرم پلی
 ارش تترافلوئورواتن خواهد بود؟ واکنش بسپ

(𝑪𝒍 = 𝑭 و ۳۵/۵ = 𝑪 و 19 = 𝑯 و 1۲ = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1 )5 2 )5/2 3 )6 4 )3 
 
 

انواع الیاف
طبیعی برخی از انواع پلی آمیدها-نشاسته -سلولز -پشم -پنبه 

مصنوعی برخی از انواع پلی آمیدها-تفلون -پلی وینیل کلرید -پلی استر -پلی اتن 
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 ( 3011 -  مساله – متوسط)       4 گزینهپاسخ:   

از بسپارش مولکول  با شرکت  (، پلی 𝐶2𝐹4های تترافلوئورواتن) پلیمر حاصل  نام دارد.  ( در واکنش  𝐶2𝐻3𝐶𝑙های وینیل کلرید) مولکول تترافلوئورواتن یا تفلون 

از    𝑥های داده شده، جرم تترافلوئورواتن موجود در یک مخلوط  شود. با توجه به فرمول مولکولی ترکیبوینیل کلرید تولید می شدن نیز پلی پلیمری  گرمی 

 کنیم:گازهای مورد نظر را محاسبه می

? 𝑔 𝐶2𝐹4 = 𝑥 𝑔  مخلوط ×
57 𝑔 𝐹

100 𝑔  مخلوط
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐹
19 𝑔 𝐹

×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐹4

4 𝑚𝑜𝑙 𝐹
×

100 𝑔 𝐶2𝐹4

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐹4
=

3𝑥
4
 𝑔 

3𝑥با توجه به محاسبات انجام شده، در مخلوط مورد نظر  

4
𝑥گرم تترافلوئوراتن و    

4
گرم وینیل کلرید وجود دارد. واکنش بسپارش وینیل کلرید و تترافلوئورواتن به    

 : صورت زیر خواهد بود

 

 
های موجود در مونومرها وارد ساختار پلیمر شده و بر این اساس، جرم پلیمر تولید شده برابر  همانطور که مشخص است، در واکنش تولید این دو پلیمر، کل اتم

  % 100ی که بازده واکنش برابر با  ها مصرف شود، به شرطگرم مونومر در این واکنش   𝑚با مجموع جرم مونومرهای مصرف شده خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر  

درصد باشد، خواهیم  𝑧وینیل کلرید برابر با  و بازده تولید پلی  𝑦شود. اگر بازده واکنش تولید تفلون برابر با گرم می 𝑚باشد، جرم پلیمر تولید شده نیز برابر با 

 داشت: 

جرم  تفلون تولید  شده  = جرم  پلیوینیل کلرید تولید  شده 
         
⇒  

3𝑥
4
 𝑔 𝐶2𝐹4 ×

𝑦

100
=
𝑥

4
 𝑔 𝐶2𝐻3𝐶𝑙 ×

𝑧

100
                  
⇒     

𝑧

𝑦
=  برابر  3

 
 های داده شده درست هستند؟ چه تعداد از عبارت 

 آ( در ساختار نشاسته، برخالف ساختار سلولز، مونومرها به صورت مارپیچی به یکدیگر متصل هستند. 

 یی داشته و بخاطر وجود واحد تکرارشونده، نوعی پلیمر هستند.های روغن زیتون جرم مولی باالب( مولکول

 توانند در واکنش بسپارش شرکت کنند.هگزن، کلرواتان و استیرن، از جمله موادی هستند که می-۲پروپن، پ( 

 ند.هست  𝒑  شود، متعلق به دستهی نخ دندان استفاده میهای موجود در پلیمری که از آن برای تهیهت( نیمی از اتم

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

 (3011 - مفهومی – متوسط)       1 گزینهپاسخ:   

 . است)آ( درست    فقط عبارت

 بررسی چهار عبارت:  

 آ( ساختار نشاسته و سلولز به صورت زیر است: 

 
ای به یکدیگر  ی مقابل، در ساختار سلولز مونومرها به صورت خطی و زنجیره در نقطه  . هستند  متصل  یکدیگر  به  مارپیچی  صورت  به  مونومرها  نشاسته،  ساختار  در

های  اند. توجه داریم که مونومر سازنده این دو ماده یکسان بوده و هر دو پلیمر بر اثر بسپارش مولکول آسای پلیمر را ایجاد کرده های غول متصل شده و مولکول 

 شوند. گلوکز ایجاد می 

  توان گفت روغن زیتون نوعی درشت مولکول است.اند؛ پس میو از تعداد زیادی اتم ساخته شده  داشته  باالیی  بسیار  مولی  جرم زیتون  روغن  یهاب( مولکول 

این درحالی است که انسولین، نشاسته و سلولز، انواعی    .شودمحسوب نمی  پلیمر  نوعی  تکرارشونده وجود ندارد، این ماده  واحدهای  چون در ساختار روغن زیتون

 دهد:روند. جدول زیر، اطالعات مربوط به روغن زیتون و انسولین را نشان می از پلیمرها به شمار می 
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𝐶(، یک ترکیب سیرشده بوده و چون فاقد پیوند  𝐶2𝐻5𝐶𝑙کلرواتان) پ(   = 𝐶   مواد سیرنشده مثل وینیل کند. از  است، در واکنش پلیمری شدن شرکت نمی

 توان به عنوان مونومر در واکنش بسپارش استفاده کرد. ( می𝐶2𝐻3𝐶𝑙کلرید) 

دانید،  های کربن و فلوئور قرار داشته و همانطور که میشود. در ساختار این پلیمر، فقط اتمی نخ دندان استفاده میت( تفلون، پلیمری است که از آن برای تهیه

 ای هستند. جدول دوره   𝑝  علق به دستهاین دو عنصر مت

 
 ۲با    ℃۲۵ی این ترکیب در دمای گرم آب باشد، چند گرم از محلول سیرشده  1۰۰گرم در    ۵/ 1برابر با    ℃۲۵پذیری پنتانوئیک اسید در دمای اگر انحالل 

 دهد؟ مول از ترکیب الکلی موجود در محلول ضدیخ به طور کامل واکنش می

(𝑶 = 𝑪 و 1۶ = 𝑯 و 1۲ = 1 ∶ 𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1 )4000 2 )8000 3 )8408 4 )4204 

 ( 3011 -  مساله – متوسط)       3 گزینهپاسخ:   

گرم آب،    100مول( پنتانوییک اسید در    05/0گرم)معادل با    1/5گرم بر مول است، پس با حل شدن    102( برابر با  𝐶4𝐻9𝐶𝑂𝑂𝐻جرم مولی پنتانوییک اسید) 

و هر مول از آن، بر اساس    که در محلول ضدیخ وجود داشته  گلیکول نیز یک الکل دو عاملی استآید. اتیلناز این ماده بدست میگرم محلول سیرشده    1/105

 دهد: ی زیر، با دو مول پنتانوییک اسید به طور کامل واکنش می معادله 
𝐶2𝐻6𝑂2 + 2𝐶4𝐻9𝐶𝑂𝑂𝐻

     
→ 2𝐻2𝑂 + 𝐶10𝐻22𝑂4 

 کنیم. پنتانوییک اسید مصرف شده را محاسبه می  سیرشده  واکنش، جرم محلولی این  با توجه به معادله 

?𝑔  محلول = 2 mol 𝐶2𝐻6𝑂2 ×
2 𝑚𝑜𝑙 𝐶4𝐻9𝐶𝑂𝑂𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻6𝑂2
×

102 𝑔 𝐶4𝐻9𝐶𝑂𝑂𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶4𝐻9𝐶𝑂𝑂𝐻
×

105/1 𝑔  محلول

5/1 𝑔 𝐶4𝐻9𝐶𝑂𝑂𝐻
= 8408 

 
𝑪پیوند   ۵ر ساختار مولکولی خود  گرمی از استری که د  ۵/۶ی  یک نمونه  − 𝑪  ی آن تجزیه کرده و الکل تولید شده در این  دارد را به اسید و الکل سازنده

محلول در آب باشد، جرم محلول  بدست بیاید. اگر الکل تولید شده در این فرایند کم  ۳۴۰𝒑𝒑𝒎کنیم تا محلولی به غلظت  فرایند را در مقداری آب حل می
 شود؟ بر با چند کیلوگرم میایجاد شده برا

(𝑶 = 𝑪 و 1۶ = 𝑯 و 1۲ = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1 )18 2 )15 3 )12 4 )9 

 ( 3011 -  مساله – سخت )       2 گزینهپاسخ:   

3𝑛ی این مواد،  های سازنده بوده و در ساختار مولکول   𝐶𝑛𝐻2𝑛𝑂2فرمول مولکولی کلی استرهای یک عاملی سیرشده به صورت  + ها پیوند اشتراکی بین اتم  2

𝑛که از این تعداد،  قرار دارد − 𝐶پیوند مربوط به پیوندهای   2 − 𝐶 پیوند اشتراکی 5. در ساختار استر معرفی شده در صورت سوال، است  𝐶 − 𝐶 ها  بین اتم

اتم کربن در ساختار مولکولی خود دارد،    7اتم کربن در ساختار مولکولی خود است. استری که    7یب استری دارای  توان گفت این ترکبرقرار شده است، پس می

ی این استر حداقل  توان گفت الکل سازنده اتم کربن وجود داشته باشد. در چنین شرایطی، می  7ها مجموعا  از اسید و الکلی ساخته شده است که در ساختار آن 

محلول در  کربنه نیز کم  8تا    6های  کربنه محلول در آب بوده و الکل   5تا    1های  دانیم، الکلهمانطور که می  تم کربن در ساختار خود دارد.ا  6و حداکثر    1

استر   گرم آب است( هستند. چون در صورت سوال قید شده که الکل حاصل از آبکافت 100گرم در   1تا  01/0ها در آب بین پذیری آن آب)موادی که انحالل 

ی این استر، حتما هگزانول به همراه متانوئیک اسید)فورمیک اسید( تولید شده است. چنین  توان گفت بر اثر تجزیهمحلول در آب است، پس میمورد نظر کم

 شود: می است. این استر بر اساس معادله زیر آبکافت    𝐻𝐶𝑂𝑂𝐶6𝐻13استری هگزیل متانوات نام دارد و فرمول مولکولی آن به صورت  
𝐻𝐶𝑂𝑂𝐶6𝐻13 + 𝐻2𝑂 → 𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝐶6𝐻13𝑂𝐻 

 کنیم. در قدم اول، جرم الکل تولید شده طی این فرایند را محاسبه می 

? 𝑔 𝐶6𝐻13𝑂𝐻 = 6/5 𝑔 𝐻𝐶𝑂𝑂𝐶6𝐻13 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑂𝑂𝐶6𝐻13

130 𝑔 𝐻𝐶𝑂𝑂𝐶6𝐻13
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻13𝑂𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑂𝑂𝐶6𝐻13
×

102 𝑔 𝐶6𝐻13𝑂𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻13𝑂𝐻
= 5/1 𝑔 
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 کنیم: در قدم بعد، جرم محلول ایجاد شده طی این فرایند را محاسبه می 

𝑝𝑝𝑚 =
جرم حل شونده 

جرم  محلول 
× 106                ⇒    340 𝑝𝑝𝑚 =

5/1 𝑔 𝐶6𝐻13𝑂𝐻

جرم  محلول 
× 106 جرم  محلول    ⇒              = 15000 𝑔 

 کیلوگرم است.   15گرم معادل با    15000شده، جرم محلول مورد نظر برابر با  با توجه به محاسبات انجام  

 
 یک از مطالب زیر درست است؟کدام 

 های این عنصر در مولکول پروپن است. اتن بیشتر از درصد جرمی اتمهای کربن در پلی( درصد جرمی اتم1
 پذیر خواهند بود.از انواع آن کدر و انعطافاتن، شفاف و سفت هستند درحالی که برخی ( برخی از انواع پلی2
 بوتانول و بوتان در آب است.-1پذیری پروپانول و پروپان در آب، بیشتر از تفاوت انحالل-1پذیری ( تفاوت انحالل3
 کند.کربوکسیلیک اسیدها با گزش مورچه سرخ وارد محل گزیدگی شده و سوزش ایجاد می ( دومین عضو خانواده4

 (3011 -  مفهومی و حفظی – آسان)      3 هگزین پاسخ:   

ها در آب، پذیری الکل کند؛ درحالی که انحالل ها تغییر زیادی نمیپذیری آنهای کربن، مقدار انحالل ها همگی نامحلول در آب بوده و با تغییر تعداد اتمآلکان 

کربن به  پذیری یک آلکان و یک الکل همهای کربن، انحالل با افزایش تعداد اتم توان گفت  کند. بر این اساس می ها کاهش پیدا می با افزایش جرم مولی آن 

پروپانول و پروپان( در آب، بیشتر از  -1کربنه) 3پذیری یک آلکان و یک الکل  توان گفت تفاوت مقدار انحالل شود. بر این اساس، میتر میتدریج به هم نزدیک

 بوتانول و بوتان( در آب است. -1کربنه)  4لکل  پذیری یک آلکان و یک اتفاوت مقدار انحالل 

 ها:بررسی سایر گزینه 

رنگ به    سفید  جامد   های این ماده به عنوان مونومر در واکنش پلیمری شدن شرکت کرده و یک دهیم، مولکول   گرما  باال  فشار  در  را  (𝐶2𝐻4( هرگاه گاز اتن) 1

 اتن به صورت زیر است: لیآید. واکنش تولید پمی  دست  به  اتن از این واکنشنام پلی 

مولی این فراورده نشان    جرم  بودن  زیاد.  است  مول  بر  گرم  هزار  هاده   اغلب برابر با  اتن تولید شده در این واکنش پلی  مولی  جرم  که  دهد  نشان می  هابررسی 

اتن و پروپن، به ترتیب معادل با  فرمول مولکولی پلی   .دارند  در اتصال با یکدیگر وجود  هیدروژن  و  کربن  اتم  هزاران  آن  مولکول  هر  ساختار  در  که  دهدمی
(𝐶2𝐻4)𝑛    و𝐶3𝐻6  در   کربن  هایاتم  جرمی  توان گفت درصدهای کربن در این دو ترکیب برابر است، می های هیدروژن به شمار اتماست. چون نسبت شمار اتم  

 . ستا   برابر  پروپن  مولکول  در  عنصر  این  هایاتم  جرمی  درصد  با  اتنپلی

اتن با شفافیت  ی کدر و سفت است. توجه داریم که نوعی پلی اتن سنگین، یک ماده پذیر است، درحالی که پلیی شفاف بوده و انعطاف اتن سبک، یک ماده ( پلی2

 باال و استحکام زیاد وجود ندارد! 

های پتروشیمی تولید شده و از آن در ساخت وسایل گوناگون استفاده  کت ها تن از آن در شر ترین پلیمرهای ساختگی است که ساالنه میلیون پلی اتن یکی از مهم 
هایی با ساختار اتن توانند در شرایط گوناگون در واکنش پلیمری شدن شرکت کرده و پلیهای اتن می دهند که مولکول ها نشان می دان های تجربی شیمی شود. یافته می 

 های پتروشیمیایی به صورت زیر هستند: اتن تولید شده در شرکت عمده از انواع پلی های متفاوت را پدید بیاورند. دو نوع و ویژگی
های هیدروکربنی  ی موجود در ساختار پلیمر به صورت خطی در کنار یکدیگر قرار گرفته و زنجیره اتن، واحدهای تکرارشونده اتن سنگین: در ساختار این نوع پلی پلی  - 1

 شاخه نیز معروف است. اتن بدون پلیمر به پلی  کنند. اینبدون شاخه را ایجاد می 
دار  ها به یکدیگر افزوده شده و زنجیرهای هیدروکربنی شاخههای اتن از کناره اتن در شرایط دیگری انجام شود، برخی از مولکولاتن سبک: اگر واکنش تولید پلی پلی  - 2

 شود.دار نیز گفته میه اتن شاخآید. با توجه به ساختار این پلیمر، به آن پلی بدست می 

( وجود دارد. فرمول کلی  𝐶𝑂𝑂𝐻−عاملی کربوکسیل)   ها یک یا چند گروهدر ساختار آن   که  هستند  آلی  هایترکیب  از  ( کربوکسیلیسک اسیدها، گروهی4

اسید  عاملی)مولکول کربوکسیلیک  می های یک  را  دارند(  کربوکسیل  عاملی  گروه  یک  فقط  به صورت  هایی که  𝑅توان  − 𝐶𝑂𝑂𝐻    آن در  داد که   𝑅نشان 

  این .  است  7  از  ترکوچک   هاآن   محلول  𝑝𝐻  و  داشته  اسیدی  خاصیت  اسیدها  ی هیدروکربنی است. کربوکسیلیکیک اتم هیدروژن و یا یک زنجیره   دهندهنشان 

  ها میوه   این  در   هاییمولکول   چنین  وجود  به   را  سبز   گوجه  و  کیوی  ترش،  لیمو  انگور،  ریواس،   مانند  هاییمیوه   ترش  یمزه  که  طوری  به  دارند  ترش  مزه   هاترکیب

اسید یا همان فورمیک اسید به فرمول شیمیایی    .دهندمی   نسبت اولین عضو خانواده 𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻متانوییک  اسیدها است که،    گزش   اثر  بر  ی کربوکسیلیک 

 های این ماده به صورت زیر است: ساختار مولکول   .شودمی  گزیدگی  محل  در  خارش  و  سوزش  باعث  و  شده  بدن  وارد  سرخ  یمورچه 

 
ی کربوکسیلیک اسیدها است.  ، یک کربوکسیلیک اسید دوکربنی و دومین عضو خانواده 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻اتانوییک اسید یا همان استیک اسید با فرمول شیمیایی 

اسید موجود در سرکه    ی کربوکسیلیک اسیدها بوده و یکی از پرکاربردترین اسیدها در زندگی روزمره است. به عنوان مثال،این ماده آشناترین عضو خانواده 

 همان استیک اسید است. ساختار مولکولی این ماده به صورت زیر است: 

https://t.me/iazmon


 

174 

9های تجربی | مرحله آزمون همه دروس | کنکوری شیمی   

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

 
 

 
 است.   𝐶𝑛𝐻2𝑛𝑂2توجه داریم که فرمول شیمیایی کلی کربوکسیلیک اسیدهای یک عاملی سیرشده به صورت  

 
لیتر هگزان ریخته و پس از را در یک    𝑪۲۰𝑯۳۰𝑶با فرمول مولکولی  𝑨و ویتامین    𝑪۶𝑯۸𝑶۶با فرمول مولکولی    𝑪گرم مخلوطی از ویتامین    ۵۴/1۳مقدار   

اکسید در شرایط استاندارد آزاد شود،  دیلیتر گاز کربنمیلی  1۳۴۴کنیم. اگر از سوختن کامل جامد جمع شده روی کاغذ صافی  زدن، آن را صاف میهم
 م است؟در مخلوط اولیه تقریباً کدا 𝑨درصدجرمی ویتامین 

(𝑶 = 1۶ , 𝑪 = 1۲ , 𝑯 = 1 ∶ 𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1 )2/83 2 )6/72 3 )4/78 4 )9/87 

 ( 3011 -  مساله – سخت )       4 گزینهپاسخ:   

 ساختار مولکول ویتامین )آ( به صورت زیر است: 

کند.  یک ماده قطبی بوده و طی این فرایند رسوب می  𝐶شود، در حالی که ویتامین  ناقطبی بوده و در هگزان حل می  𝐴، تنها ویتامین  𝐴و    𝐶از بین دو ویتامین  

 کنیم: ، جرم این ویتامین در مخلوط اولیه را حساب می𝐶آزاد شده بر اثر سوختن کامل ویتامین    𝐶𝑂2با توجه به حجم گاز  

? 𝑔 𝐶6𝐻8𝑂6 = 1344 𝑚𝐿 𝐶𝑂2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

22400 𝑚𝐿 𝐶𝑂2
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻8𝑂6

6 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2
×

176𝑔 𝐶6𝐻8𝑂6

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻8𝑂6
= 1/76 𝑔 𝐶6𝐻8𝑂6 

14/54بنابراین   − 1/76 = 12/78𝑔    ویتامین𝐴   :در مخلوط اولیه وجود دارد، پس داریم 

درصد  جرمی  ویتامین  𝐴 در  مخلوط اولیه  =
𝐴  جرم  ویتامین

جرم  مخلوط اولیه 
× 100 =

12/78
14/54

× 100 ≃ 87/9% 

 دهد.تشکیل می  𝐴درصد جرمی مخلوط اولیه را ویتامین    9/87بنابراین در حدود  

 
 های زیر درست هستند؟ کدام موارد از عبارت 

 دارد. الکل، چهار اتم اکسیژن وجود اسید و یک مولکول دیی حاصل از واکنش یک مولکول دیآ( در ساختار فراورده

 های این عنصر در نفتالن برابر است. های هیدروژن آن، با شمار اتمبوتانوئیک اسید، محلول در آب بوده و تعداد اتمب( 

 آمید است.تر بوده و همانند پروتئین موجود در ناخن، نوعی پلیبرابر مقاوم ۲۰۰جرم خود، پ( کوالر نسبت به فوالد هم

𝑪استری است که شمار پیوندهای   بو و طعم آناناس، بخاطر وجودت(  − 𝑯  برابر شمار پیوندهای  ۳در آن𝑪 − 𝑪 .است 

 ( ب و ت 4 ( ب و پ 3 ( آ و ت 2 ( آ و پ 1

 (3011 -  مفهومی – متوسط)       4 گزینهپاسخ:   

 های )ب( و )ت( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت:  

اتم اکسیژن در ساختار خود هستند. طی واکنش این دو ماده با هم، یک مولکول آب تولید شده و یک   2و   4الکل، به ترتیب دارای اسید و یک دی آ( یک دی 

های  اتم اکسیژن وجود خواهد داشت. این اتم  5ی نهایی  شود، پس در ساختار فراورده های آلی خارج می اتم اکسیژن، در قالب این مولکول آب از ساختار ترکیب

توان  گروه استری است را می  1گیرند. ساختار این ترکیب آلی که دارای  گروه هیدروکسیل قرار می   1گروه کربوکسیل و    1تری،  گروه اس  1اکسیژن در ساختار  

 به صورت زیر نشان داد:
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های هیدروژن  عداد اتم است. همانطور که مشخص است، این دو ماده ت  𝐶10𝐻8و    𝐶4𝐻8𝑂2فرمول مولکولی بوتانوئیک اسید و نفتالن، به ترتیب معادل با  ب(  

  )گروه عاملی هیدروکسیل(بوتانول-1برابری دارند. توجه داریم که بخش قطبی مولکول بوتانوئیک اسید)گروه کربوکسیل( در مقایسه با بخش قطبی مولکول  

 تر است؛ پس در شرایطی که بوتانول محلول در آب است، بوتانوئیک اسید نیز حتما محلول در آب خواهد بود. بزرگ 

ی مقابل،  ها وجود دارد. در نقطه آمیدهای طبیعی در ساختار آن پ( مو، ناخن، پوست بدن انسان، شاخ حیوانات و پشم گوسفند، از جمله موادی هستند که پلی

آمیدهای مصنوعی است.  ترین پلیکنند. کِوالر یکی از معروفاسیدها تولید می ها و دیآمین ختگی را در صنایع پتروشیمی از واکنش میان دی پلی آمیدهای سا

های  ری و جلیقهی موتورسوامسابقه  های مخصوصها، قایق بادبانی، لباس ی تایر اتومبیل تر بوده و از آن در تهیه برابر مقاوم   5کوالر از فوالد هم جرم خود  

 شود. پوشاک دوخته شده از کوالر سبک و بسیار محکم بوده و در برابر ضربه، خراش و بریدگی مقاوم هستند. ضدگلوله استفاده می 

ر این اساس،  اتم کربن در ساختار مولکولی خود است. ب  6این استر دارای    بو و طعم آناناس، بخاطر وجود یک ترکیب استری به نام اتیل بوتانوات است.ت(  

𝐶توان گفت در ساختار این ماده شمار پیوندهای  پیوند هیدروژن کربن است، پس می   12کربن و  -پیوند کربن  4در ساختار اتیل بوتانوات،    توان گفتمی − 𝐻 ،

𝐶برابر شمار پیوندهای    3 − 𝐶   .است 

 
 پلیمری با ساختار زیر را در نظر بگیرید: 

 
ثانیه انجام شده است. درصد جرمی کربن در ساختار فراورده تولید شده   ۴۵۰گرمی از این پلیمر، در طول مدت زمان  ۴۴۰ واکنش تولید یک نمونه

 شود؟ تقریبا چقدر بوده و سرعت متوسط مصرف ترکیب اسیدی در این واکنش برابر با چند کیلوگرم بر ساعت می

 (𝑶 = 𝑵 و  1۶ = 𝑪 و  1۴ = 𝑯 و  1۲ = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1 )6/58 – 08/2 2 )6/58 – 16/4 3 )4/61 – 08/2 4 )4/61 – 16/4 

 (2011 -  مساله – متوسط)       3 گزینهپاسخ:   

𝑛(𝐶3𝐻4𝑂4) واکنش تولید پلیمر مورد نظر به صورت مقابل است:  + 𝑛(𝐶6𝐻8𝑁2) → (𝐶9𝐻8𝑁2𝑂2)𝑛 + 2𝑛𝐻2𝑂 

 کنیم. محاسبه می اسید مصرف شده را  ی این واکنش، جرم دیبا توجه به معادله 

?𝑔 𝐶3𝐻4𝑂4 = 440 𝑔 (𝐶9𝐻8𝑁2𝑂2)𝑛 ×
1 𝑚𝑜𝑙 (𝐶9𝐻8𝑁2𝑂2)𝑛
176𝑛 𝑔 (𝐶9𝐻8𝑁2𝑂2)𝑛

×
𝑛 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻4𝑂4

1 𝑚𝑜𝑙 (𝐶9𝐻8𝑁2𝑂2)𝑛
×

104 𝑔 𝐶3𝐻4𝑂4

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻4𝑂4
= 260 𝑔 

 کنیم: با توجه به جرم اسید مصرف شده در این واکنش، سرعت مصرف این ماده را محاسبه میشود.  دقیقه می  5/7ثانیه، معادل با    450توجه داریم که  

�̅�𝐶3𝐻4𝑂4
=

جرم اسید مصرف شده 

∆𝑡
=

260 𝑔 𝐶3𝐻4𝑂4 ×
1 𝑘𝑔 𝐶3𝐻4𝑂4

1000 𝑔 𝐶3𝐻4𝑂4

7/5 𝑚𝑖𝑛 ×
1 ℎ

60 𝑚𝑖𝑛

= 2/08 𝑘𝑔. ℎ−1 

فرمول مولکولی پلیمر تولید شده در این فرایند به    گرم بر ساعت است.  208با توجه به محاسبات انجام شده، سرعت مصرف اسید در واکنش مورد نظر برابر با  

 است، پس داریم:   𝑛(𝐶9𝐻8𝑁2𝑂2)صورت  

(𝐶9𝐻8𝑁2𝑂2)𝑛 درصد جرمی  کربن  در =
9𝑛 × جرم  مولی  کربن 

(𝐶9𝐻8𝑁2𝑂2)𝑛  جرم  مولی
× 100 =

9𝑛 × 12
176𝑛

× 100 =  درصد 61/4

 
 است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام 

 شوند.ها نیز در طبیعت تجزیه نمیهای سیرنشده، ماندگار بوده و مواد ساخته شده از آن( پلیمرهای حاصل از هیدروکربن1

 توانند با آب پیوند هیدروژنی برقرار کنند. میهای آلی تعلق دارد که همه اعضای آن ( متیل آمین، به گروهی از خانواده2
 کنند. الکتیک اسید، ابتدا سلولز موجود در ذرت و نیشکر را به الکتیک اسید تبدیل می( برای تولید یک نمونه از پلی3

 اتم نیتروژن در ساختار خود دارد.  𝑥شود،  مونومر مصرف می 𝑥آمیدی که برای تولید آن  هر مولکول از پلی( 4

 (3011 -  مفهومی – متوسط)       2 گزینهسخ:  پا 

ها هیچ اتم هیدروژن متصل به نیتروژنی وجود  ها که در آنها تعلق دارد. بعضی از اعضای خانواده آمین های آلی به نام آمین متیل آمین، به گروهی از خانواده 

ها، خواص شیمیایی و  در ساختار آمین   𝑁وجود دارد. وجود اتم    𝑁و    𝐻  ،𝐶های  اتمها  توانند با آب پیوند هیدروژنی برقرار کنند. در ساختار آمینندارد، نمی 

هیچ اتم هیدروژن متصل به نیتروژنی وجود    دهد که در ساختار آنها را نشان می ای از آمینها داده است. تصویر زیر، نمونه فیزیکی منحصر به فردی به آن

 ندارد: 

https://t.me/iazmon


 

176 

9های تجربی | مرحله آزمون همه دروس | کنکوری شیمی   

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

 
 

آید. این  بدست می   𝐶𝐻3−آمونیاک با گروه   𝑯های ها است که از جایگزین شدن یکی از اتم ی آمینترین عضو خانواده ، ساده𝐶𝐻3𝑁𝐻2متیل آمین با فرمول شیمیایی  
 کند. های دیگر، بوی ماهی را ایجاد می ترکیب به همراه برخی از آمین 

 ها:بررسی سایر گزینه 

 شوند.ها نیز در طبیعت تجزیه نمیاتن، ماندگار بوده و مواد ساخته شده از آن های سیرنشده مثل پلی از هیدروکربن ( پلیمرهای حاصل  1

ها اغلب سیرشده است. با توجه ی آنهای سازنده ها بوده و مولکولپروپن، مشابه به آلکان اتن و پلی های سیرنشده مثل پلی ساختار پلیمرهای حاصل از هیدروکربن 
های موجود در محیط ندارند و از این  های شیمیایی با مولکول ها تمایلی به انجام واكنش ی آن های سازنده عدم وجود پیوندهای دوگانه در این پلیمرها، مولکول به  

عبارت دیگر، این پلیمرها در طبیعت مانند. به های تهیه شده از این مواد در طبیعت تجزیه نشده و برای سالیان طوالنی دست نخورده باقی میرو پوشاك و پوشش
ی اقتصادی دارد، اما از نگاه پیشرفت پایدار، تولید و استفاده از این مواد الگوی مصرف مطلوبی  ناپذیر صرفه تخریب ماندگارند. هرچند استفاده از پلیمرهای زیست 

ی شهرها و محیط  تبدیل محیط زیست به گورستان زباله، كثیف شدن چهره   ها در طبیعت سبب ایجاد مشكالت فراوانی مانندنیست چراکه ماندگاری دراز مدت آن 
 برد. های تحمیل شده به اقتصاد یك جامعه را خیلی باال می شود. این مشکالت، هزینه زیست و آسیب زدن به زندگی جانداران می 

.  شوندمی  تجزیه  بینیذره   جانداران  توسط  که  شدند   پذیرریبتخزیست   پلیمرهای  از  ایدسته   ساخت  به  موفق  زیست،  محیط  به  کمک  برای  هادان ( شیمی3

  به .  شوند می  تبدیل  اکسیددی کربن  و  آب  مانند  ساده   های  مولکول  به  ماه  چند  از  پس  شوند،  رها  طبیعت  در  آنها  از  شده ساخته  کاالهای  و  پلیمرها  این  هرگاه

  های فراورده   از  استفاده  با  را  هااین پلیمرها مصنوعی بوده و آن   .هستند  معروف  سبز  پلیمرهای  یا  زیست  محیط  دوستدار  پلیمرهای  به  مواد  این  دلیل،  همین

  ی نشاسته   نخست  سبز،  پلیمرهای  تولید  برای  .کنندمی  تهیه(  دارد  وجود  نشاسته  هاآن   ساختار  در  که  هاییفراورده )نیشکر  و  ذرت  زمینی،  سیب  مانند  کشاورزی

  پلی  مناسب  شرایط  در  اسید،الکتیک  روی  بر  شدن  پلیمری  واکنش  انجام  با  آن،  از  پس  و  کرده  تبدیل  اسید  الکتیک  به  را  کشاورزی  هایفراورده   در  موجود

  ی کیسه  و   زباله  سطل  سفره،  آشپزخانه،  وسایل  مانند  مصرف  یکبار  پالستیکی  هایظرف   انواع  اسید،الکتیکپلی   از  استفاده  با  .کنندمی   تولید  را  اسید  الکتیک

 . شودمی   تولید  پالستیکی

 آمیدها به صورت زیر است: ( واکنش کلی تولید پلی4

 
توان گفت  اتم اکسیژن وجود دارد. بر این اساس، می   2𝑛اتم نیتروژن و    2𝑛آید که در ساختار آن  مونومر در این واکنش، پلیمری بدست می   2𝑛با مصرف شدن  

 اتم نیتروژن در ساختار خود دارد.   𝑥شود،  مونومر مصرف می   𝑥ای تولید آن  آمیدی که برهر مولکول از پلی 
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