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پاسخدفترچه  1401آمادگی کنکور    

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

 

ان  طراح مسئول درس  درس  انویراستار   

اسماعيل محمدزاده  - حسن وسکري حسن وسکري زبان و ادبیّات فارسی  رحمانيمحسن  –ي مجتبي بالغت    

 هاله کریمي  زبان عربی
 هاله کریمي 

آیدا اقدامي  -محمدعلي کاظمي نصرآبادي  
رحماني محسن  – مائده شاهمرادي  

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

 مجيد فرهنگيان 
رحماني محسن  – صالح احصایي  

زاده آرمين احمدیان  زبان انگلیسی روژان جواهریان  -زاده آرمين احمدیان   يادمرامير  – سيدمعين حيدري   

خواه یگانه یزدي –گلنوش شمس  حميدرضا عاليلو زمین شناسی نژادمهدي ولي   

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

شناسی زیست  حميدرضا زارع  

پوریا خيراندیش  - محمدرسول خنجري  

سينا شمسي بيرانوند    -حميدرضا زارع 

 فرزام فرهمندنيا 

ایمان روستا  -شایان تاکي   

 عباس غریبي  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 - فردفرشاد هادیان   

علي ترابي    
اميري فرهنگ  –اميررضا کریمي   

 مدیر آزمون: محمدرسول خنجري

 

8مرحله  –های تجربی کنکوری دروسآزمون همه   

03/90/1400  

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 ادبیات و زیست سخت تر طراحی شدن
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 های زیر است؟ کدام گزینه، پاسخ مناسبی برای معانی تعداد بیشتری از واژه 

 »معرکه، بیشه، غارب، محال، یله دادن، آرمان، بدیل«

 اصل، اهداف ( جای نبرد، نیزار، بی2 ( جنگ، باالی کمر، رها کردن، مرد کامل1
 ، ناممکن، هدف، مردان کامل( چنبرة گردن4 ( نیزار، میان دو کتف، تکیه دادن، آرزو 3

 (متوسط – معنی لغت  – 14تا  1درس  – 1فارسی )   3پاسخ: گزینه  

 معرکه: میدان جنگ، جای نبرد  

 بیشه: جنگل کوچک، نیزار 

 غارب: میان دو کتف 

 اصل، ناممکن، اندیشة باطل محال: بی

 یله دادن: تکیه دادن 

 آرمان: آرزو، عقیده 

 بدیل: مرد کامل )اَبدال: جِ بدیل و بَدَل، مردان کامل(  

 ( چنبرة گردن، هدف، مردان کامل  4  ( اهداف  2   ( جنگ، باالی کمر، رها کردن 1های دیگر:  کنندة گزینهموارد نفی

 
 معنی چند واژه »غلط« است؟  

 ()غِنا: دستگاه موسیقی(همریخ()درع: ترگ()هژیر: شیر()معیار: انداز )فلق: فجر()تیمار: توجّه()جبّار: مسلّط()مُکاری: چاروادار()بهرام: سیّارة

 )حدیث: ماجرا( 

 ( سه 4 ( یک 3 ( چهار 2 ( دو1

 (متوسط –معنی لغت   – 14تا  2درس  – 1فارسی )   1پاسخ: گزینه  

 خود(  های آهنی سازنده زرع )ترگ: کاله درع: جامة جنگی که از حلقه

 )هژبر: شیر(    هژیر: خوب، پسندیده، چابک، چاالک 

 
 شود؟  م بیت هم دیده میا از« در بیت زیر، در کدسمعادل معنایی واژة »دم 

 همچو نی دمساز و مشتاقی که دید«  »همچو نی زهری و تریاقی که دید 

 ی  ـمزن تو پنجه با ایشان به دستانی که نتوان خویشان مپیچ ای خصم درویشان ( تو با خوشی به بی 1
 ردی ـرقیبان را به قتلم شادمان کردی، نکو ک  ردی، نکو کردی ـ ان ک ــد ج ــــ( من اندوهگین را قص2
 د ـ از گفتنــر جا بـــ م احوال هــــه هـــــب د ــــن ــــــم راز گفتـا هـــــــ ج راه بــــــــ( ز رن3
 م  ـش حریف دگرانت بینـــن بیـــه از ایــک م ـوانــــم نتـویت چه کنـر کـــــروم از سیـــــ( م4

 ( دشوار –معنی لغت  –  6درس  – 3فارسی )   4پاسخ: گزینه  

 دمساز: مونس، همراز، درد آشنا / حریف: دوست، همدم، همراز. 

 
 در کدام بیت »غلط امالیی« وجود دارد؟   

 چگونـــه بـــاشد دُرّ یتیـــم را اشـباه  ( شد آن ز دستم و اشباه آن به دستم نیست1
 کند آن را ز لعل دوســـت غــرض می بخشـــد حیــات ( آب حیوان گـر چــه می2
 همه زمینش سنگ و همه نباتش خـار  ( رهی گرفته به پیش انــدرون دراز و مهیب3
 چنین ز نیک و بد او چرا همه ترسـی؟   ( وگر حذر نکند ســـود با سفــاهـــــت او  4

 ( وسطمت –امال  – 14تا  8درس  – 1مرتبط با فارسی )   2پاسخ: گزینه  

 »قرض« به معنی وام درست است.  

 
 های زیر، چند واژه با امالی »نادرست« نوشته شده است؟ در گروه واژه 

تالطم، جذر و مد، مراتب غرب، غلغله و »محراب مسجد، لعیم و کریم، عشق هرم، مصلخ گرمابه، غوک و بهیمه، وقب اسب، بیقوله و کنج، زندگی بی

 عن و خاطر جمع، منجر و مصادره«ازدحام، هیئت صلیب سرخ، مطم

 ( شش 4 ( هشت 3 ( پنج 2 ( هفت 1
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 ( دشوار –امال  – 12تا  1مرتبط با درس  – 1فارسی )   1پاسخ: گزینه  

 امالی صحیح: حرم، مسلخ، بیغوله، جزر، قرب، مطمئن، زجر  

 
 های عبارات کدام گزینه با امالی درست آمده است؟ همة واژه 

 شناخت آن را مزلّت نشمرد و در لباس آبرو پیش طبع نیاورد.الف( به حکم آن که در آن تواضع منفعتی می

 ضیعت شناس، امّا چون ضیعت خریدی پیوسته در بند امارت باش.  ه، مخاطرب( خواسته بی

 دانیم که کدام شوم اختر بدُگهر تیره رایِ خیره رویِ بی بصر را این خذالن در افتاد.«ج( گفتند: »نمی 

 د( اگر هنگام خواب و بیداری حازم و هشیار نباشی تو را از آن رنجی عظیم باشد و خطایی فاحش.

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

 ( دشوار  –امال  – 8تا  1و ... درس  1مرتبط با فارسی )   4پاسخ: گزینه  

 امالی صحیح:   الف( مذلّت    ب( عمارت

 
 های »جناس، کنایه، تلمیح، تناقض، استعاره« کدام است؟ ترتیب ابیات به لحاظ داشتن آرایه 

 فتنه بارد از نگاه گـــرم سحــرآمیز او   الف( نیست جز این شیوة چشم فریب انگیز او

 هـزار شکــوه سرایـــد نگاه خاموشت  ستیـو فروبـگ و ب از گفتــرهی اگرچه ل ب( 

 تو هم اصحـاب فیـل هست ةرد کعببر ِگ  دار اهـــرانجان نگـگ انـــدل را ز دوست ج( 

ـ اودانه سخــــز ج  د(   مخوان فسانة ظلمــات و آب حیـوان را    ن، جاودانه ماند مردـ

 ردار ـ آخر ای خفته سر از خواب جهالت ب  گویند ان سحر میــهـ( خبرت هست که مرغ

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

 ( متوسط –آرایه  – 8تا  1و ...  درس  1مرتبط با فارسی )   3پاسخ: گزینه  

 سر    –جناس )هـ(: سحر  

 گرانجان بودن  –کنایه )ج(: نگه داشتن دل  

 تلمیح )د(: اشاره به داستان حضرت خضر )ع( و اسکندر و ... و آب حیات 

 تناقض )ب(: سروده )گفتن( توسط نگاه خاموش  

 وف( ذاستعاره )الف(: باریدن فتنه )مشبّه به مخ

 
 آرایة »اسلوب معادله« سبب زیبایی کالم شده است؟  تدر کدام بی 

 ی داردــوا بالیدن ـــدد ن ــگره هر چند لب بن ( چه سحر است این که دیدم در نیستان از لب نایی 1
 دم جدا  ـود یکـشرو می ـر سبکــان تیم کز ک اده باش ــد، وداع روح را آمــد قــــ( چون دو تا ش2
 آید درختی را که سرما سوخت، دودش برنمی ر آهمـــ دوران در جگ ایــــ ه( نماند از سرد مهری3
 دان باشد ــخورد آن پسته که خنسر خود می  ان ـده که در بزم جه ـــ ن خنــر زن بر دهــــ( مه4

 ( متوسط رو به دشوار –آرایه   – 6مرتبط با درس  – 1فارسی )   3پاسخ: گزینه  

 سرد مهری   ←معادل    –سرما  

 جگر   ←معادل    –درخت  

 آه  ←معادل    –دود  

 های دیگر:  نفی گزینه 

 ( مصراع دوم ادامة مصراع اوّل است. 1

 ها ارتباط برقرار کرده است. ( پیوند )حرف ربط( »که« بین مصراع2و  4

 
 است، به جز:  درستهای مقابل همة ابیات آرایه 

 سم ار آبی زنی بر آتشم)استعاره، ایهام، تشبیه، تناسب( چون باد خاکت بو مـشــر تو در آتــ( ای برده رویت آب مه از مه1
 ، تشبیه، حسن تعلیل( ستعارهتناسب، ا ای در آتشم)ایهام چون عود بهر بوی خوش افکنده ایق آوردهــ د عشـگفتن مرا در قی ن( بهر سخ 2
 آتشم)جناس، تناقض، مراعات نظیر، تشبیه( نهد سودای تو چون دیگ بر هر تا می نمک در کاسة سر جوش زد ( شور آب اشک بی3
 آمیزی، مجاز( سوزد مدام از بهر گوهر آتشم)ایهام، جناس، حسچون خاک می  دـکنن ترشّح میـ( از تاب مهرت، آب شعر از م4
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 ( بسیار دشوار –آرایه   – 6مرتبط با درس  – 1فارسی )   2پاسخ: گزینه  

 «:2های بیت گزینة »آرایه

 شود.  عشق، چون عود / استعاره: آتش )عشق(/ حسن تعلیل و ایهام تناسب دیده نمیقید    تشبیه:

 های دیگر: ها در گزینهاثبات وجود آرایه 

 بخشی به ماه و باد و آتش: شوق و عشق/ ایهام: مهر  ( استعاره: جان1

 آب، آتش، باد، خاک )عناصر اربعه(   –هر در معنی خورشید  خورشید )استعاره از رخسار( و محبّت و عشق/ تشبیه: من )م( چون خاک/ تناسب: مَه و م

دیگ، آتش/ تشبیه: من )م(    –نمک بودن شور( / مراعات نظیر )= تناسب(: کاسه، دیگ، نمک  نمک )بی( جناس: در، سر، بر، هر / تناقض: شور آب اشک بی3

 به دیگ

ایهام: تاب4 از رخسار(،  ، مهر )محبّت)گرمی، تابش((  / مجاز: مهر در معنی (/  خورشید)استعاره  جناس: تاب، آب / حس آمیزی: تاب)گرمی( مهر )محبّت( 

 خورشید، گوهر، آتش )مجاز از نوع استعاره( 

 
 در سرودة زیر، به ترتیب چند ترکیب وصفی و اضافی وجود دارد؟   

 نگاه ... شکل و بیرؤیایی خالی، بی سروته، بی -:  مدرؤیایی خالی بو ت،ــاســکج حدانستم که پارة دیگر این رو»تا نمی

 بینم که دیگر نیستم، دیگر هیچ نیستم ...« خفته است، می و اکنون که میان این دو افق بازیافته، سنگفرش ظلم

 سه  –( ده 4 دو   –( نه 3 سه   –( یازده 2 چهار  –( هشت 1

 ( دشوار–دستور  – 1فارسی )    4پاسخ: گزینه  

 دو افق   -9این افق    -8نگاه  رؤیای بی  -7شکل  رؤیای بی  -6رؤیای بی سروته    -5رؤیای خالی    -4رؤیای خالی    -3این روح    -2پارة دیگر    -1فی:  های وصترکیب

 افق بازیافته   -10

 سنگفرش ظلم    -3میان )وسط( افق    -2پارة روح    -1های اضافی:  ترکیب

 
 هایش )نهاد + مسند + فعل( است؟  اجزای اصلی تمام جملهدر کدام بیت هم حذف فعل صورت گرفته است هم  

 خط تو آن نبات که از قنــد رسـته است  ای است زلف تو کز بند جسته است ( شوریده1
 ما را شبی مبارک و روزی خجسـته است  ( گر زان که روی و موی تو آشوب عالم است 2
 ه پر از قند و پسته است آخر نه شهر جمل  تة شیرین مضایقت ــن مکن به پســــ( با م3
 زاغی که بر کنـــارة بــاغی نشسته است  ست ــاه چیــــ( دانی که بر عذر تو خال سی4

 ( دشوار  –دستور  – 1فارسی )    1پاسخ: گزینه   

 حذف فعل: خط تو آن نبات ]است[ 

 ها:  اجزای اصلی جمله 

 ب روی و موی تو )نهاد( آشو

 عالم )مسند( است )فعل(  

 )نهاد( شب مبارکی )مسند( است )فعل(  روی و موی تو

 ای )مسند( است )فعل(  روی و موی تو )نهاد( روز خجسته

 
 در ردیف کدام بیت ضمیر متصّل نقش متفاوتی دارد؟  

 وان می آمدت  ـــاب ارغـ هر نفس سنبل نق ت  ـافتــ( هر زمان از قلب عقرب، کوکبی می ت1
 دت  ــان می آمــ ناوک مژگان یکایک بر نش ( چون خدنگ چشم جادو می نهادی در کمان 2
 هر زمان مرغی به طرف گلستان می آمدت   ( چون ز باغ عارضت، هر دم بهاری می شکفت 3
 دت  ـان می آمـ های آب حیوان از دهچشمه ان ـــفش( در تکلّم لعل شیرینت چو می شد در4

 ( دشوار  –دستور  – 1فارسی )    1پاسخ: گزینه  

 بازگردانی و نقش دستوری ضمایر:  

 آمد. )متمّم( می  تو( هر نفس سنبل نقاب ارغوان بر / برای  1

 آمد. الیه( میف )مضا  تو( ناوک مژگان یکایک بر نشان  2

 آمد.  الیه( می)مضاف  تو( هر زمانی مرغی به طرف گلستان  3

 آمد.  الیه( می )مضاف  توهای آب حیوان از دهان  ( چشمه4
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 های مشخص شده در همة ابیات کامالً درست است، به جز: دستوری قسمت نقش  

 ( الیهمضافدانی؟ )متمم، چه مـــی تو گریة سحر و آه شـــب   گذرد ده میـــ بخن  تب و روز ـو گل، ش شمع( چو 1
 ( نهاد ، متممبمیرم، تا دلی خشنود گردد از هالک من )  گردد« خشنود میرهیاز هالک من » دشمن( چو 2
 )مفعول، صفت(   گریزد بسیار که ز نالیـــدن   م تـــرســـ  ن در برِ آن شوخ ـــمک ناله ش، »رهی«  ـــ ( زین بی3
 )نهاد، نهاد(  ، خنده به سیالب زننــد دل به دریازدگان  ا را  ـــ ان حوادث مـــ ت ز طوفـــنیس  ایوهــ شک( 4

 ( دشوار  –دستور  – 1فارسی )    2پاسخ: گزینه  

 »رهی« نقش منادا دارد.  

⏟دشمن ای »رهی«  

نهاد 

 گردد. خشنود می  

 های دیگر:  اثبات درستی گزینه 

 الیه است: روزَت = روز تو  ضمیر پیوستة »ـــَ ت« مضاف   /( چو )ادات تشبیه است و در دستور حرف اضافه( شمع )متمّم(  1

 گیرد.(  می  صفتداشته باشد، نقش    فر )کلمة »بسیار« اگر موصو( ناله )مفعول( مکن )فعل معادل »انجام ندادن«( / نالیدنِ بسیا3

 دل به دریازدگان )نهاد(   -ای )نهاد( نیست )فعل معادل »وجود ندارد«( / چه کسانی به سیالب خنده زنند؟  ( شکوه4

 
 عبارت زیر اشاره شده است، به جز:  مفهومدر همة ابیات به  

 کند که مرا اهلیت چیست.«»چون بر رقعة من اطلّاع یابد، قیاس  

 ن سنجد بلی، مــرد سخندان ـ سخ ( بدان میزان )ترازو( همی سنجد سخن را  1
 که پوشیده زیر زبــان اســت مرد  ردــ ش کــ ی با دل خویـــکّر شبــــ( تف2
 عیب و هنـــرش نهفـــته باشــد  د ـــ ته باشـــن نگفـــــ رد سخــــ( تا م3
 دم  دنزنیـــست بسنجیده مرد تا ن ش ـ مرد را ترازوی دان  نــــ ت سخـ( هس4

 ( ساده  –مفهوم  -  8درس  – 1فارسی )    1پاسخ: گزینه  

 نگوست خاش مفهوم مشترک عبارت و ابیات دیگر: سخن معرّف شخصیت سن سنجی خانی و سد: مدح ممدوح بابت سخن1مفهوم بیت گزینة  

 
 بیت زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟   

 کشد اوّل چراغ خانه را« دزد دانا می »عشق چون آید، برد هوش دل فرزانه را

 دان عشقـــون شهیــمیچکد از دامنت، خ  کار را ـــردة انـــــد، پـسو فکن( ناز تو یک1
 تان عشقـــل دبسـخنده به یونان زند، طف ار ــدامت بب ــــ ( عقل سیه نامه گو، اشک ن 2
 تان عشقـــرغ گلســـمه پریشان زند، مغن  فیرم بلندصور ( هر نفس از گلبنی است، ش3
 این من و دستان من، کیست زباندان عشق ن ــــا مکـــهده، گویـــ( بلبل طبع مرا بی4

 (متوسط  –مفهوم  –  6درس  – 3فارسی )    2پاسخ: گزینه  

 مفهوم مشترک دو بیت: تقابل عشق با عقل / برتری عشق بر عقل  

 مفهوم کّلی ابیات دیگر:   

 ( نبودنِ همدرد4  ( جذبه و کشش عشق 3  ( تأثیر نازیار1

 
 چند بیت با بیت زیر قرابت معنایی دارد؟   

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

 بینم عکس روی تو ز مرآت )آینه( جهان می مــبینیـالف( من که خورشید جمال تو عیان م

 بیـنــمشاهد حسن تو را جلـوه کنـان می ات جهانـــم ز خراب ـــب( منم آن رند که دای

 بیــنـم در پس پردة هــر ذرّه نهـــان می  دا شد ــان پیـج( مهر ذاتت که ز نورش دو جه

 بینـــمدر همه کون و مکان از تو نشان می  ان ـام و نشـبه ره عشق تو بی ن مد( تا که گشت

 بــینمجلوة روی تو بیرون ز بیـــــان می   راست ناید به صفت حسن تو گر شرح دهم هـ(

 ( دو4 ( چهار 3 ( سه 2 ( پنج 1

 (متوسط –مفهوم    - 10صفحه  – 1درس  – 1فارسی )    3پاسخ: گزینه  

 گنجد( )زیبایی یار در بیان و کالم نمی  یار. یف زیبایی صمفهوم بیت »هـ«: در تو
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 ها و همه جا  ابیات: تجلّی حق در همة پدیدهمفهوم بقیة  

 
ح بما فیهالمثل »های کدام گزینه با ضربهمة مصراع   « تناسب مفهومی دارند؟  کّل اناء یتشر

 الف( اندر دل ما عکس رخ خوب تو پیداست

 نمایدب( در هر که هر چه باشد، رفتار می

 ج( هر کسی آن کند که در خور اوست

 بد سرشت  د( مکن همنشینی به هر

 هـ( حال متکلّم از کالمش پیداست 

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

 ( متوسط رو به دشوار  –مفهوم   – 14درس  – 1فارسی )    1پاسخ: گزینه  

 المثل صورت سؤال:  مفاهیم قابل دریافت از ضرب

 طینت اوست. رفتار هر کسی متناسب و منطبق با شخصیت و    -الف

 های »ب« و »ج« به همین مفهوم اشاره شده است.  در مصراع

 ب( ظاهر هر کس یا هر چیز نمایانگر باطن اوست. 

 در مصراع »هـ« به همین مفهوم اشاره شده است. 

 د( توصیه به پرهیز از همنشینی با بَدان.      های دیگر: الف( تجلّی زیبایی یار در دل عاشق  مفهوم مصراع

 
 مفهومی دارد؟  تقابلزیر با کدام بیت  سرودة 

 کآرام درون دشت شب خفته است  »حسرت نبرم به خواب آن مرداب 

 دریا همه عمر خوابش آشفته است« ان ــوفـدریایم و نیست باکم از ط

 ر ـانده گیــ جوش س ای گهر مشتاق، دیگی از هو رون ــد ب ــآیا نمیــ ن دریـــز ازیـــ ( جز کف بی مغ1
 دم، شورانــده گـــیر دو خاک بنیاد مرا هم یک  ندین غبار کَرّ و فَر )جالل( دادی به باد( ای جنون چ2
 یر  ــمژگانی تو هم پوشانــده گ ،بر سر این عیب ید و رفت ــر پوشــتی نظــوایی هســی از رس ق( خل3
 ر  ـــمانــده گیگر همه فکرت فلکتاز است بر جا  ار ـــد سعی غبــ ر مقصـــاک است آخــــ( دامن خ4

 ( دشوار –مفهوم  –  10درس  – 3فارسی )    4پاسخ: گزینه  

 مفهوم سرودة صورت سؤال: توصیه به پویایی و حرکت و پرهیز از سکون و سستی

 : توصیه به ترک پویایی و انتخاب رخوت و سستی  4مفهوم بیت گزینة  

گردد و تو هم اگر فکر رفتن به آسمان و تاخت و تاز  نتیجه است و سرانجام به زمین برمیاش بیمعنی بیت: غبار هر چند سعی کند به آسمان برود، سعی

 هستی، بر جای خود بنشین 

 پوشی از دنیا( توصیه به ترک هستی و چشم3 ( آرزوی فنا شدن  2 های مادّی ( توصیه به ترک هوس و خواسته1مفهوم کلّی ابیات دیگر:  

 
ف المکان بالمکی   مفهوم »   کدام بیت قابل دریافت است؟ « از شر

 بی تیغ شدم کشته، خنجر به چه کار آید  ( خنجر کشی از مژگان بر سینة من، چون من 1

 خوبی چو فزون باشد، زیور به چه کار آید  گر ــت، بنـــود زیور کُنمـــ( از گوهر عشق خ 2
 کــار آید چون کار قضا دارد، اختر به چه  کنــود، لیــ ( اختر شمرم هر شب در طالع خ3
 گر کار بدین ناید، دیگر به چـه کــار آید  ت ـ( دل از پی آن خواهم تا خون شود از عشق4

 ( دشوار  –مفهوم  – 3درس  – 1فارسی )    4پاسخ: گزینه  

ف :  شر ن  ارزش هر جای و جایگاهی به کسی است که در آن قرار گرفته است.   المکان بالمکی 

 ای دارد.  خواهم تا از عشقت )مکین( خون شود. اگر دل مکان عشقت نباشد، چه فایده را برای آن می   : دل )مکان(4معنی و مفهوم بیت گزینة  
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 ؟ نداردجفت بیت کدام گزینه با یکدیگر ارتباط مفهومی  
 اندر می فتاد ــت ک ـــق اس ــش عشـــ جوش   اد ـــدر نی فتــت کانـــ ق اس ـــش عش ـــ( آت1

 انة جوش شرار ـان خمخ ــسنگ هم دارد هم  افتن  ـ وان یــ شوق تو نتیک دل اینجا غافل از       
 ش ـــل خوی ـــ ار وصــــد روزگـــازجویـــب  ش  ــ ل خوی ـــ د از اص ـــ( هر کسی کاو دور مان2

 ن ــین زاغ آشیان روشانماند بال طاووسی در  ت را ـازین تیره قفس بر پر که مر سیمرغ جان      
 اق ــــ تی ــرح درد اشـــم شـــویــا بگــــت  راق ــرحه از فـــ رحه شـــم ش ـــ( سینه خواه 3

 ان ببردی اـــ پ  کم مگر این کوه بهـل اش ـــ سی  رداشت ـــواند بـــ م را بتــقاصدی کو که غم    
 د ـ ــــکن ون میـــ ق مجنـــای عش ـــ هقصّه   د ــــ کنون میـــر خـــــ ث راه پـــ ( نی حدی4

 مــالمت به خطّة خطر افتـــ ار ســـــ که از دی  اطره غافل ــ ردم از آن مخــــسپق ــطریق عش    

 ( دشوار –مفهوم  –  6درس  – 3فارسی )    3پاسخ: گزینه  

 :  3مفهوم ابیات گزینة  

 بیت اول: طلب همدرد برای شرح درد و اشتیاق 

 مفهوم بیت دوم: انتظار قاصدی تا خبر از یار یا آمدن یار بیاورد  

 های دیگر:  مفهوم مشترک ابیات گزینه 

 ( سختی راه عشق 3  ( میل به تعالی و بازگشت به اصل2             ( عاشق بودن همه1
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 او را دارد، واجب است. اش بر هر کسی که استطاعت یافتن راهی به سوی برای خداوند بر مردم حج خانه( 1

 یابند یک وظیفه الهی است.بر مردمی که راهی به سوی او می  ]خدا [حج خانه ( 2

 بر مردمی واجب الهی است که بتوانند به سوی او راه یابند.  ]خداوند[( حج خانه 3

 بر مردم، بر کسانی که بتوانند به سوی او راه یابند، واجب الهی است. ]اهلل[( حج خانه 4

 ترجمه( - متوسط - 2012)  4: گزینه پاسخ 

 ترجمه نشده است.(   3و    2های  من به شکل شرطیه )هر کس( ترجمه شده و در گزینه  1ها( )در گزینه  : کسی که )رد سایر گزینهَمن

 (3و    2های  : مردم« معرفه است نه نکره )رد گزینهالناس»

 (2و    1های  : بتواند )رد گزینهاستطاع

 ( 1  : خانه )رد گزینهالبیت

 

 المحیط و  
ی
 ف

ُ
بنی »عندما کنت

َ
 الماء!«:  َسح

ی
 أمایم ف

ُ
قفز

َ
 ی
ً
لفینا

ُ
 د
ُ
دت

َ
 إیل األعل و شاه

ا
ٌء بغتة  تّیار الماء إیل األعماق َرفعنی شی

 پرید!  رویم میمشاهده کردم که روبههنگامی که در اقیانوس بودم و جریان آب ناگهان من را به اعماق دریا کشید، چیزی را به سوی باال آورد و دلفینی را در آب ( 1

 پرد!روی من میبههنگامی که در اقیانوس بودم با فشار جریان آب به عمق اقیانوس کشیده شدم، ناگهان چیزی مرا باال کشاند و دیدم که دلفینی در آب رو( 2

 پرید!روی من میان به باال برد و یک دلفین را دیدم که در آب روبههنگامی که در دریا بودم و جریان آب مرا به اعماق اقیانوس کشاند، چیزی مرا ناگه( 3

 پرد!ین میزمانی که دراقیانوس بودم و جریان آب ناگهان مرا به اعماق برده بود، چیزی مرا باال کشاند و مشاهده کردم که در آب دلفینی باال و پای (4

 ترجمه(  - متوسط - 7010)   3پاسخ: گزینه  

ی  (4و    2های  رد گزینه: مرا کشاند )سحبن 

 ( 2: اعماق« جمع است نه مفرد )رد گزینه  أعماق»

 در جای درستی نیامده است.   4و    1های  ناگهان در گزینه

ی
 
یدلفینا

ُ
 (4: دلفینی را دیدم )رد گزینه  شاهدت

 ( 4و    2های  شود )رد گزینهپرید، فعل مضارع بعد از فعل ماضی به شکل استمراری ترجمه می: مییقفز

 

 تربیتها!«: »کان 
ی
 ف
ً
 مهّما

ً
ی والداها دورا

ّ
روس و یؤد

ّ
ة و یه کانت تستطیع أن تحفظ نصوص الد

ّ
 ت عندی صدیقة مؤمنة لها ذاکرة قوی

  تواند متون دروس را حفظ کند و نقش پدر و مادرش در این تربیت مهم است!ای قوی است و او میدوست مؤمنی داشتم که دارای حافظه( 1

 کردند!ها را حفظ کند و پدر و مادرش نقش مهمی در تربیت او ایفا میتواند متون درسای قوی میایمانی دارم که با حافظهدوست با ( 2

  ها را به خاطر بسپارد و پدر و مادرش نقش مهمی در تربیت او داشتند!توانست متون درسای قوی داشت و میدوست مؤمن من نزد من حافظه (3

 کردند!ها را حفظ کند و پدر و مادرش نقش مهمی در تربیتش ایفا میهای درس توانست متنای قوی داشت و میداشتم که حافظهیک دوست مؤمن ( 4

 متوسط ترجمه(  - 0701)  4پاسخ: گزینه  

 (3و    2: یک دوست با ایمان داشتم )رد گزینه های  کانتیعندییصدیقةیمؤمنة

 ( 2و    1های  )رد گزینهای قوی داشت  : حافظه)کانت(یلهایذاکرةیقوّیة

 ( 2و    1توانست )رد گزینه های  : میکانتیتستطیع

ی
ّ
 ( 3و    1های  کردند )رد گزینه : ایفا می)کان(ییؤد

 

مَلهما القبیح فهما بکیا و إعتذرا!«:  »لّما  
َ
مهما عل ع

ِّ
د
َ
ُهما و ن

َ
ل أبوهما و نصح

َّ
فالن فتدخ

ّ
 تضارب هذان الط

 دو را به خاطر کار زشتشان پشیمان کرد پس آن دو گریه کردند و معذرت خواستند! ( هرگاه این دو کودک یکدیگر را زدند، پدر داخل شد و با نصیحت کردن آن1

کنان عذرخواهی  شان سرزنش کرد پس آن دو گریهها را به خاطر کار زشتاین دو کودک با هم زد و خورد کردند، پدرشان وارد شده نصیحتشان کرد و آن( هنگامی که  2
 کردند!

ن دو گریه کردند و معذرت  شان پشیمان کرد پس آ ها را برای کار زشت( هنگامی که این دو کودک همدیگر را زدند، پدرشان دخالت کرد و نصیحتشان کرد و آن3
 خواستند!

 شان پشیمان شدند و گریستند و معذرت خواستند!ها به خاطر کار زشت ها را پند و اندرز داد و آن( هرگاه این دو کودک یکدیگر را زدند، پس پدر دخالت کرد و آن4

 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=97
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 ترجمه(  - دشوار - 2010)   3پاسخ: گزینه  

 (4و    1های  : هنگامی که )رد گزینهلّما

ل
ّ
خ
َ
د
َ
 (2و    1های  : دخالت کرد )رد گزینهت

َصَحُهما
َ
 ( 1ها را پند و اندرز داد، نصیحتشان کرد )رد گزینه  : آنن

َمُهما
َّ
د
َ
 (4و    2های  ها را پشیمان کرد )رد گزینه: آنن

 (1شان )رد گزینه  : کار زشتَعملهمایالقبیح

 ( 2: گریه کردند )رد گزینه  بکیا

 

 « 
ُ
 و ت  الَمشَهد هذا  شاهدت

ُ
رت

ّ
 ذک

َ
سة

َّ
 نفیس: األماکن الُمقد

ُ
خری فقلت

ُ
 أخری!«: أ قد  اال

ا
 زورها مّرة

 ها را زیارت کنم!بار دیگر آن( این صحنه را دیدم و اماکن مقدس دیگر را به یاد آوردم پس با خویش گفتم: شاید یک 1

 شاید بار دیگر آن را زیارت کنم!گویم: آید پس با خویش میبینم و اماکن مقدّس دیگر به یادم می( این صحنه را می2

 کردم!ها را زیارت های مقدس دیگری را به خاطر آوردم پس با خویش گفتم: شاید بار دیگر آنای را دیدم و مکان( چنین صحنه3

 ها را زیارت کردم!بار دیگر آنهای مقدس دیگر افتادم پس گفتم: شاید یک ( این صحنه را دیدم و به یاد مکان4

 ترجمه(  - دشوار - 2012)   1پاسخ: گزینه  

ی
ُ
 ( 2  : دیدم )رد گزینهشاهدت

 ( 3: صحنه« معرفه است نه نکره )رد گزینه  المشهد»

ی
ُ
رت

ّ
 ( 2های  : به خاطر آوردم )رد گزینهتذک

 (4: با خود، با خویش )رد گزینه  نفیس

 ( 4و    3های  : شاید زیارت کنم )رد گزینه قدیأزور

 

ته الجمیلة!«: »عل والدتک الّصعود من هذ  َری عظمة َقمَّ
َ
 ه الجبال الُمرتفعة و إن ال یه التقدر أن ت

 اش را ببیند!های بلند باال برود در غیر این صورت او قادر نیست شکوه زیبایی قلهپدرت باید از این کوه( 1

 بلند را ببیند!های تواند شکوه کوهرفت در غیر این صورت نمیها را باال میمادرت باید این کوه( 2

 تواند شکوه قلّه زیبایش را ببیند!های بلند باال برود در غیر این صورت نمیمادرت باید از این کوه (3

 ها باال برود در غیر این صورت او قادر نیست زیبایی قلۀ زیبایش را ببیند!مادرت باید از این کوه( 4

 ترجمه( - متوسط - 2012)   3پاسخ: گزینه  

 (2  : باید ... باال برود )رد گزینهدعیلی...یالّصعوی

 ( 1: مادرت )رد گزینه  والدتک

 (4و    2های  های بلند )رد گزینه: کوهالجبالیالُمرتفعة

 (4و    1های  تواند )رد گزینه: نمیالتقدر

 

ی    : الخطأ عی ّ

ِئَمی( 1
َ
ییلت یتلعقیبلساِنهیجرَحهیحّنّ

ُّ
 لیسد تا بهبود یابد!خود زخمش را میشود با زبان  !: هرگاه گربه مجروح إذاییجرحیالِقط

ری( 2
ّ
یألشّتییهذهیالد یسوقیالّصی   یإیلیمتجریکانیف 

ُ
 ای که در بازار چین بود رفتم تا این مرواریدها را بخرم!!: به مغازه رذهبت

خری( 3
ُ
یأنییذهبیإیلیالسماواتیاال ییوٍمییستطیعیالبشر  دیگر برود!های !: شاید در روزی انسان بتواند به آسمانرّبمایف 

یأنیُیحارَبیفاسدییزمانهیویُیصِلَحهم( 4 ِمَریذوالقرنی  
ُ
 ها را هدایت کند!اش بجنگد و آن!: به ذوالقرنین دستور دادند که با فاسدان زمانها

 ترجمه(  - دشوار - 0601)  4پاسخ: گزینه  

 ! ها را اصالح کنداش بجنگد و آنکه با فاسدان زمانه  دستور داده شد( به ذوالقرنین  4
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 ام!«: های این استان و طبیعتش چه زیباست و من همراه دوستانم برای بار دوم برای دیدنش آمده»جنگل 

یِللَمّرِةیالثانیة!ی(ی1 یِلزیارِةیطبیعِتهایمعیأصدقائی
ُ
یییمایأجمَلیغاباتیهذهیالمحافظةیویأنایجئت

یی(ی2
ُ
یِللَمّرةیالثانیِة!یمایأجمَلیغاباتیهذهیالمحافظةیویطبیعتهایویأنایجئت یللزیارِةیعندیأصدقائی

یِلزیارتهایِللَمّرةیالثانیة!ی(ی3 یمعیزمالئی
ُ
یمایأجملیغاباتیهذهیالمحافظةیویطبیعتهایویأنایجئت

یلزیارتهایمعیصدیقاّئیللمّرةیأثنتان!ی(ی4
ُ
یمایأجملیغاباتیهذایالمحافظةیویطبیعتهیویأنایجئت

 تعریب( —دشوار - 0201)   3پاسخ: گزینه  

 (4و    1های  )رد گزینه غاباتیهذهیالمحافظةیویطبیعتهااین استان و طبیعتش:    هایجنگل

 (2)رد گزینه    معهمراه:  

ةیالثانیةِیبرای بار دوم:    (4 )رد گزینه ِللَمرَّ

 (2و    1های  )رد گزینه   ِلزیارتهادیدنش:  

 

.ینشأیبعضهایقبلیخلقیاإلنسانیعیلیاألرض،یوبعضهایظهریإیلیالوجودیبعدیخلقیاإلنسانیعیلیاألیییی رض!ییتعيشیالحيواناتیالمختلفةیعیلیاألرضیمعیالبشر
حمیویالعظم،یولکنیق

ّ
هییعیشیعیلیتناولیالل

ّ
دیأن

ّ
یقّصةیأصحابیالکهف،یِمنیالموک

 
یالقرآنیالکریمیف

 
کراسمهیف

ُ
یحیواناٍتیذ

 
کشفیالعلماءییییدیالکلبیِمنیأوف

یبهیالجوعیویلمییجدیطعامهی
ّ
یالکلبیإذایاشتد

 
ا هییستطیعیأنییبّقیعیلیهذهیالحالةیحّنیآخریعمره!ییالمحبوبةیأخت 

ّ
،ییلَجاءیإیلیتناولیالنباتاتیویاألعشاب،یویإن

ذیی
ّ
یالکلبیال

ّ
حمیویالعییتعّودیهکذایالعلماءییؤکدونیأن

ّ
ییأکلیالنباتاتیینیسیبعدیمدةیأطعمتهیالمحبوبة،یالل

 
ا !یهذایالکلبییفقدیکثت 

 
ینباتّیا

 
ظمیوییصبحیحیوانا

لیوحشیتهیویعمرهیویوزنه!ی
ّ
یِمنیصفاتیالکلبیالعادّی،ییفقدیحادةیأسنانه،ییق

به وجود  ها بعد از پیدایش بشر روی زمین  ها قبل از پیدایش انسان روی زمین و برخی از آنکنند. برخی از آنها زندگی میحیوانات مختلفی روی زمین با انسان 

کند، میاند. سگ از باوفاترین حیواناتی است که اسمش در قرآن کریم در قصه اصحاب کهف ذکر شده است. یقیناً او با خوردن گوشت و استخوان زندگی آمده

تواند حتی  برد و میها پناه میو علفاند که اگر گرسنگی به سگ فشار بیاورد و غذای محبوبش را پیدا نکند، به خوردن گیاهان  اما اخیراً دانشمندان کشف کرده

کند بعد از مدتی خوراک محبوبش، گوشت  کنند که سگی که به خوردن گیاهان عادت میتا پایان عمرش بر این حالت باقی بماند. دانشمندان همچنین تأکید می

دهد و  هایش را از دست میدهد، تیزی دندانرا از دست می  شود. این سگ بسیاری از صفات سگ عادیکند و حیوانی گیاهخوار میو استخوان را فراموش می

 شود. وحشی بودنش و عمر و وزنش کم می

 

ی   ص:  الخطأ عی ّ
ّ
 عل حسب الن

یُیرّجحیتناولیاألعشابیویالنباتاتی1 یعیلیلحوم!ی(یالکلبیالنباّئّ

یعاداتیبعضیالحیوانات!ی2 اتیف  ی(یالجوعییمکنیأنیسببیتغیت 

ی3
 
ینوعیتغذیتهیفقط!ی(یعندمایالکلبییصبحینباتیا یف  ّ ی،ییتغت 

یمنذی4
 
یبدایةیحیاتهیبلیهذایالصفةیإکتسابیة!یی(یالکلبیلیسینباتیا

 3پاسخ: گزینه  

 دهد. ها را بر گوشت ترجیح می( سگ گیاهخوار خوردن گیاهان و علف1

 های بعضی حیوانات شود. ( گرسنگی ممکن است سبب تغییرات در عادت2

 شود. اش تغییر ایجاد میشود، فقط در نوع تغذیهگیاهخوار می( هنگامی که سگ  3

 اش گیاهخوار نیست بلکه این اکتسابی است. ( سگ از زمان آغاز زندگی 4

 

؟  
ً
 نباتّیا

ً
 منی الکلب یصبح حیوانا

یقربیاألعشابیویالنباتات!ی1 یالبساتی   ی(یإذاییعیشیف 

یعرصه!یییصلیإیلینمایة(یحینماییعّمریوی2

ییفقدیحادةیأسنانهیوییقّلیقوته!ی(یعندمای3

ی(یإذایلمییجدیطعامهیالمحبوبیعندیإشتدادیجوعه!ی4

 4پاسخ: گزینه  

 شود؟  چه زمانی سگ حیوانی گیاهخوار می 

 کند.ها و گیاهان زندگی میها نزدیک علف( هنگامی که در باغ1

 ( هنگامی که پیر شود و به پایان عمرش برسد. 2
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 را از دست دهد و قدرتش کم شود!   هایش( هنگامی که تیزی دندان3

 ( هنگامی که غذای محبوبش در اوج گرسنگی یافت نشود! 4

 

ی   !  ما لیسعی ّ ّ  َمن صفات الکلب النباتی

یوزنه!ی2ی(یتقلیلیحادةیویقوةیأسنانه!ی1 ی(یزوالیعمرهیوینقصانیف 

یإفّتاسه!ی(یتقلیلیوحشیتهیویزوالی4ی(یإمکانیالعودةیإیلیطبیعتهیبعدیمدةیطویلة!ی3

 3پاسخ: گزینه    

 آنچه از صفات سگ گیاهخوار نیست را تعیین کنید. 

 هایش! ( کم شدن تیزی و قدرت دندان1

 ( به زوال رفتن عمرش و کم شدن وزنش! 2

 ( امکان بازگشت به طبیعتش بعد مدتی طوالنی.3

 اش! ( کم شدن وحشی بودنش و زوال در زندگی4

 

 »یتعّود«:  

یماضیةی»تعّود«یویمصدرهی»تعوید«یِمنیوزنی»تفعیل«یی-للغائبی-(یفعلیمضارع1

یحروفیاألصلیةیثالثة،یمصدرهیعیلیوزنی»تفّعل«/یفعلیمعیفاعلهیجملةیفعلیةیی-(یمضارعیللغائبی2

یحروفهیاألصلیةی»ع،یو،ید«یویحروفهیالزائدةی»ی،یت«یویمصدرهیعیلیوزنی»تفّعل«ییی-(یمضارعی3

(/یفعلیمعیفاعلهیی=ةیحروفیاألصلیةیویحرفانیزائدانی)لهیثالثی-للغائبةی-معلومیی-(یفعلیمضارع4 یمزیدیثالئی

 2پاسخ: گزینه  

 ها:رد سایر گزینه 

 تفعیلی←یتفّعلی(  1

 حروفهیالزائدةی»ی،یت«ی←ی»ت،یو«(  3

یللغائبةی←یللغائبی(  4

 

 »المحبوبة«:  

(ی-(یمفردیمؤنثی1 ی»های-اسمیمفعولی)ِمنیفعلیمجردیثالئی ی«یمعرفیبأل/یمضافیإلیهیللمضافیضمت 

یاسمیمفعولی)حروفهیاألصلیة:یح،یب،یب(/یصفةیللموصوفی»طعام«ی-مفردیمؤنثیی-(یاسمی2

ب«(یمعرفیبأل/یصفةیللموصوفی»طعام«ی-(یمفردیمؤنثی3 یاسمیمفعولی)اسمیفاعلهی»ُمحِّ

ی»ها«ی-مفردیمؤنثیی-(یاسمی4 «(/یصفةیللموصوفیضمت  یاسمیمفعولی)ِمنیفعلی»َحبَّ

 2پاسخ: گزینه  

 ها:رد سایر گزینه 

 صفت   ← إلیهمضافی(1

بی(3 بی  ← ُمحِّ  اسم فاعلی از فعل مزید است اما محبوب اسم مفعولی از فعل مجرد است.   ُمحِّ

ی»ها«ی←یموصوفی»طعام«(  4  صفةیللموصوفیضمت 

 

ی    ضبط  الخطأ عی ّ
ی
 أو قراءة الکلمات:  الحرکاتف

ر!یی(1
ّ
فک
ّ
یِمثلیالت

َ
ة
َ
یِمَنیالَجهلیویالیِعباد

ّ
د
َ
ریأش

َ
ق
َ
ة!یی(2یالیف َ ِ شر

َ
یفیهایضیاٌءیویِبهایَحراَرةیُمنت

رَبالء!یی(3
َ
رَسّئیِلزیارةیک

ُ
فیَمعیا َّ َ شر

َ
نایأت

َ
یت
َ
یالیوم!ی(ی4یل وایرکعاتیف 

ّ
میأنیتصل

ُ
کمیأَمرت

َّ
یأن

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

ْمی
ُ
ِمرت

ُ
ْمی←یا

ُ
 فعل مجهول باید به کار برده شود.    با توجّه به معنای جمله، )شما امر شدید که چند رکعت در روز نماز بخوانید(:  أَمرت

کم
َّ
می←أن

ُ
ک
ّ
 شود. : در اول جمله أنّ به کار برده نمیإن
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ی    المفردات:  الخطأ عی ّ
ی
 ف

یی(1
ّ
اهرات!ییالمطریإن

ّ
منیأجملیالظ

الجمعی
لِبکیییَینابیعٌیتجرییی(2ی»األمطار«ی  ←

َ
الحکمةیِمنیق

المفردی
ی»ینبوع«ی  ←

قی(3
ّ
والدییقویلیحولیصدیّقییصد

المتضاد
ب«یی   ←

ّ
قائدنایِهداَیتیالقوم!ییإختاری(ی4ی»کذ

المتضاد
«ی   ← َ َّ ت 

َ
ی»خ

 لغت(  - متوسط - )ترکیبی  4پاسخ: گزینه  

َی: برگزید« و » إختار» َّ ت 
َ
 : اختیار داد« ارتباطی با هم ندارند. خ

 

ی الصحیح   : عی ّ ی  للفراغی 

ا ساعة و نص
ّ
 و کن

ً
 ربعا

ّ
اسعة إّل

ّ
 الّساعة الت

ی
ام ثّم رجعنا ف

ّ
ی و بقینا هناک أربعة أی  یوم اإلثنی 

ی
از ف  إیل شی 

 الّساعة »سافرت مع صدیقاتی
ی
ریق! وصلنا ف

ّ
 الط

ی
ف ف

 .......... من یوم .......... إیل مدینتنا!«. 

ةیویالّرب  ع/یالخمیسیی(1 ةیویالّرب  ع/یاألربعاءی(2یالعارسر یالعارسر

/یالخمیسی(3
َ
یربعا

ّ
ةیإّل /یاألربعاءی(ی4یالعارسر

َ
یربعا

ّ
ةیإّل یالعارسر

 قواعد( - متوسط - 2010و  1010)   1پاسخ: گزینه  

و یک ساعت و نیم در راه بودیم. پس ساعت یازده  روز آنجا ماندیم. سپس در ساعت یک ربع به نه برگشتیم  4دیم و ر»با دوستانم روز یکشنبه به شیراز سفر ک

 شنبه به شهرمان رسیدیم!«و ربع روز پنج

 

  
ا
ی فعل    لیسعی ّ

ا
 : مجهوال

حّرکیرجلکیالمنکشة!یی(1
ُ
تیکتبیغالیةییلیِلحفلٍةیمیالدی!ییی(2یعلیکیأنیالیت

َ
رِسل

ُ
یا

رقِة؟یی(3
ّ
ُعیهؤالءیالعالماتیعیلیالتف جَّ

ّ
ش
ُ
نیایبأعمالهمیالیبأقوالهم!ی(ی4یلماذایت

ّ
یهذهیالد اسیف 

ّ
یُیعَرُفیالن

 قواعد(  - دشوار - 0601)   1پاسخ: گزینه  

َحّرک(  1
ُ
 « تفعیل: فعل مضارع معلوم/ ثالثی مزید باب »الیت

ت(  2
َ
رِسل

ُ
 « إفعال: فعل ماضی مجهول/ ثالثی مزید باب »ا

عُی(  3 جَّ
َ
ش
ُ
 « تفعیل: فعل مضارع مجهول/ ثالثی مزید باب »ت

 : فعل مضارع مجهول ُیَعرُفی(  4

 

  
ی
د عبارة  أیّ ف

ُ
وج

َ
 نون الوقایة؟  ال ت

یوالدّئ،یلیَسیهذایاألمریدائیّم!ی1 حَزئ 
َ
یبِیی(یإلیه2ی(یالیت ي ِ

ن 
ْ
ِحق

ْ
ل
َ
!یأ یعبادکیالّصالحی  

یالحیاة!ی3 جاحیف 
ّ
یإنیتریدوایالن قوئ 

ّ
ی4ی(یفات بوئ 

َّ
اریویالیؤمنون!ی(یکذ

ّ
یویالکف کی   یالمشر

 قواعد(  - متوسط - 7010)   1پاسخ: گزینه  

ی» 1در گزینه   حزئ 
َ
 « وقایه نیست.ن« است و »حزنی: غمگین نشو« از ریشۀ »ت

ینون در » ي ِ
ن 
ْ
ِحق

ْ
ل
َ
ی«، »أ قوئ 

ّ
ی« و »ات بوئ 

َّ
 « نون وقایه است. کذ

 

ی ما    فیه نون الوقایة:  لیسعی ّ

یکّلی(ی1 یف  یأئی
یحّلیمسائلیحیاّئ!یی(2ییالّسنواتیعمری!ییحمین  ییایهللایف  یییأِعن ّ

ییومیالعاشورا!یی(3 یمعکیف 
ُ
یکنت یمنیکّلیعباده!یإ(ی4ییایلیتن  یهللایأغن 

ّ
ین

 قواعد(  - دشوار - 7010)  4پاسخ: گزینه  

ی( »1  + نون وقایه + ی   یحیم  ←کند«  : مرا حمایت می یحمن 

ی( »2  + نون وقایه + ی  أِعن  ←: مرا یاری کن«  أعن ِّ

ی( »3  + نون وقایه + ی  لیت  ←: کاش من«  لیتن 

ی( »4  نیازتر«؛ اسم تفضیل است و در آن نون وقایه وجود ندارد. : بیأغن 
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 أّی  
ی
  عبارة  ف

ُ
 الجاّرة

ُ
 ؟ أکی  جاءَت الحروف

!یی(1 یمساجدیکمسجدیالحرامیِبَیدیالعاملی   ٍةیمنیهذهیالمدینةیتبن  یَمناطَقیکثت 
ییف 

یالشهریالّرجب!یییعلیکمی(2 یالشهریالرمضانیویمستحّبیف  یواجبیالّصیامیف 

یلیویوجدته!یی(3
ّ
یکّلیثانیةیالیومیویال یعنیهللایف 

ُ
ةیبحثت

ّ
یسافرتیإیلیمک

غنینایَعنیقراءِةیالکتاِب!ی(ی4
ُ
جاربیبوِحدهایالیت

ّ
یالت

ّ
یألن یِلتفهیمیأکتی یِلتقرأیکتاَبیهللایأکتی

 قواعد(  - متوسط - 0701)  1پاسخ: گزینه  

 ها: بررسی گزینه 

،یِمن،یک،یب(  1 ی(  2ییف  ،یف  ی(  3ییعیل،یف   ب،یعن(  4ییإیل،یعن،یف 
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 دیگر ما مورد انتظار است؟ ۀهای زودگذر چیست و این نتیجه از کدام سرمایفرجام عدم استفاده از مانع رسیدن به خوشی  -41

   عدم توجه به وجدانـ  استهزاء نماز و نمازگزاری  (١

   گوش ندادن به پیشوایان معصوم ـ  استهزاء نماز و نمازگزاری  (٢

   ندادن به پیشوایان معصومخ ـ گوش قرارگیری در میان اهل دوز (٣

 عدم توجه به وجدان قرارگیری در میان اهل دوزخ ـ  (٤

 ( سخت  -31و  29 هایفحهص  -1002)  ٣گزینۀ پاسخ:   

و  »:  است  آمده  مُلک  ةسور  ١٠. از طرفی در آیۀ  کندمی  منعهای زودگذر  از خوشی  انسان را  ،خوانیم: عقل با دوراندیشی خودسرمایه و هدف« می»بخش  در  

 «.کردیم، در میان دوزخیان نبودیمگویند: اگر ما گوش شنوا داشتیم )نسبت به پیامبران و پیشوایان( یا تعقل میمی

 ال:  نوس سؤأدرک واژگان و کلمات نام 

 فرجام: نتیجه و معلول -1
 استهزاء: مسخره کردن  -2

 . کندهای زودگذر منع می، ما را از خوشینگریکتاب است و عقل با دوراندیشی و آینده کر شده در  ذ  ۀتوجه داشته باشید که عقل اولین سرمای
 . رساندعقل، ما را به دوزخی شدن و در میان دوزخیان بودن می  ۀهای پیامبران و پیشوایان پاک و عدم توجه به سرمایاز طرفی: عدم توجه به سخنان و راهنمایی

 
آورد و عاری بودن ابلیس از اختیار، در کدام چگونه موجبات دوری از هدف را برای انسان به ارمغان می   دارد، قل بازمیاز ع  از پیرویرا  انسان    ی کهعامل  -42

 عبارت مشهود است؟

 توانید مرا نجات دهید.  توانم به شما کمکی کنم و نه شما میـ نه من میامر به کارهای زشت در عین خلف وعده  (١

 توانید مرا نجات دهید. توانم به شما کمکی کنم و نه شما میگذر ـ نه من میزودهای برای رسیدن به خوشیا دعوت به گناه ب( ٢

 خالف آن عمل کردم.   ،ـ هر آنچه گفتمامر به کارهای زشت در عین خلف وعده  (٣

 خالف آن عمل کردم. ،ـ هر آنچه گفتم گذرزودهای با دعوت به گناه برای رسیدن به خوشی (٤

 ( سخت   - 33 فحۀ ص  -1002) ٢گزینۀ خ :  پاس 

دارد. شیطان در روز قیامت، خطاب به  کند و از پیروی از عقل و وجدان بازمیبه گناه دعوت می  ،های زوگذر دنیایینفس اماره انسان را برای رسیدن به لذت

  .«توانید مرا نجات دهیدکنم و نه شما می یکمک توانم به شمانه من می»گوید: خواهد او را مقصر جلوه دهد، میانسانی که می

 ال:  نوس سؤأدرک واژگان و کلمات نام 

 ابلیس: شیطان  -1
 دوزخ: جهنم  -2
 موجبات: باعث/ دلیل  -3
 رساند دهد/ به نتیجه میآورد: نتیجه میبه ارمغان می -4

 .کند( استگناه امر میکند، نفس اماره )نفسی که ما را به  عقل منع می  از  عاملی که انسان را از پیروی
 .کندهای زودگذر و آنی دنیوی به گناه دعوت می نفس اماره برای رسیدن به لذت

 . ترین دشمن انسان است، دشمن)ع(این نفس به تعبیر امام علی 
 ...«  شماتوانم به شما کمکی کنم و نه  نه من می»  گوید:های گناهکار در جهنم )جهنمیان( میابلیس در روز قیامت به انسان

 )عدم اختیار انسان و ابلیس در قیامت(  . این است که هم انسان و هم شیطان در روز قیامت، اختیاری ندارند دهندۀاین عبارت نشان

 
 انجامد؟ یکی از شرایط جامعۀ توحیدی، کدام است و کدام نوع از اطاعت خدا، به بُعد اجتماعی توحید می  -43

 جانبۀ ارکان و نهادها اطاعت همه  -خداوند تعیین کرده، دارا باشد.( زمامدار آن همان شرایطی را که ١

 اطاعت جمیع تمایالت افراد جامعه -( زمامدار آن همان شرایطی را که خداوند تعیین کرده، دارا باشد.٢

 جانبۀ ارکان و نهادها اطاعت همه -کم و کاست اجرا کند.( حاکم آن قوانین الهی را بی٣

 اطاعت جمیع تمایالت افراد جامعه -کم و کاست اجرا کند.لهی را بی( حاکم آن قوانین ا٤

 متوسط(   -34صفحۀ   -1203)  1پاسخ: گزینه  

توحیدی است که حاکم آن براساس قوانین الهی به حکومت رسیده باشد و همان شرایطی را که خداوند برای حاکم تعیین کرده است، دارا   یک جامعهوقتی  

اجرا  ش برای به  باشد و بکوشد که قوانین الهی را در جامعه به اجرا درآورد. دقت کنید که اجرا کردن با به اجرا درآوردن در یک سازمان متفاوت است و تال

در جهت خداوند و اطاعت   یک جامعههمۀ ارکان    معنای قرار گرفتنکم و کاست. بُعد اجتماعی توحید به  درآوردن قوانین الهی خواسته شده است، نه اجرای بی

 ست.جانبه از اوهمه
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 شرایط حاکم جامعۀ توحیدی  شرایط جامعۀ توحیدی

 همۀ ارکان جامعه در جهت خداوند قرار گیرد. -1
 جانبه باشد.اطاعت از خدا همه -2

 براساس قوانین الهی به حکومت رسیده باشد.  -1
 دارا باشد.   ،همان شرایطی را که خداوند برای حاکم تعیین کرده  -2
 بکوشد قوانین الهی را در جامعه به اجرا درآورد.  -3

 

 توان یافت؟ پیامد اعتقاد به معاد را در کدام عبارت شریفه، می   -44

ِ وَ » (١
ه

ِخِر وَ  َمْن آَمَن ِباَّلل
ْ
َيْوِم اْل

ْ
ْيِهْم وَ  ال

َ
 َعل

ٌ
ْوف

َ
 خ

َ
َل
َ
  َعِمَل َصاِلًحا ف

َ
ون

ُ
ْم َيْحَزن

ُ
 ه

َ
 « َل

هٌو وَ  وَ » (٢
َ
 ل
ا
نيا ِإَل

ُّ
 الد

ُ
ِذِه الَحياة

ٰ
ِعٌب وَ   ما ه

َ
  ل

َ
مون

َ
و كانوا َيعل

َ
 ل
ُ
َ الَحَيوان ِهي

َ
 ل
َ
اَر اْلِخَرة

ا
 الد

َّ
 « ِإن

ا  وَ » (٣
َ
ن
ُ
ُر وَ  َما ُيْهِلك

ْ
ه
َّ
 الد

َّ
  ِإَل

َ
ون

ُّ
ن
ُ
 َيظ

َّ
ْم ِإَل

ُ
 ه
ْ
ٍم ِإن

ْ
 ِمْن ِعل

َ
ِلك ٰ

َ
ُهْم ِبذ

َ
 « َما ل

 وَ   وَ » (٤
ُ
ُموت

َ
َيا ن

ْ
ن
ُّ
ا الد

َ
ن
ُ
 َحَيات

َّ
َ ِإَل وا َما ِهي

ُ
ال
َ
ْحَيا ق

َ
 « ن

 ( ساده   - 42 ۀفحص -1003)  ١گزینۀ پاسخ:   

  و   انگیزة فعالیت  و  شور و نشاط  و   شودمی  انسان باز  روی  به  روشنایی  و  ة امیدآید و پنجربست بیرون میبن  با این دیدگاه، زندگی از  :پیامدهای اعتقاد به معاد

ِ »: فرمایدمیدر این راستا قرآن کریم   .گیردفرا می را زندگی کار،
ه

 «...َمْن آَمَن ِباَّلل

 .دانند انتقال از یک جهان به جهان دیگر می مرگ را  معتقدین به معاد یا الهیون 
 ( َلِهَي الَحَيوان  ) .دانند( و سرای آخرت را حقیقی می َلِعٌب   َلهٌو وَ ارزش )دنیا را کم  ۀزندگی چند روز 

وَن  وَ و نشاط و انگیزه )  و روشنایی به روی انسان ایجاد شور امید  ۀبازشدن پنجر   -1اثر اعتقاد به معاد عبارت است از:  ْم َيْحَزن   ( ََل ه 
 ( َفََل َخْوٌف َعَلْيِهمْ نترسیدن و نهراسیدن از مرگ )  -2

 

 شود؟ استمرار دانایی، موجب درک کدام حق برای انسان می   -45

١) « 
ً
ا کفورا  و ِاما

ً
ا شاِکرا بیل ِاما دیناُه السَّ

َ
ا ه

ا
 « ِان

نیا » (٢
ُّ
 ثواَب الد

ُ
 ُیرید

َ
 للا َمن کان

َ
ِعند

َ
نیا َو اْلِخرة ف

ُّ
 « ثواب الد

ِهَ الَحَیوان» (٣
َ
ار اْلِخَرة ل

ا
 الد

َّ
ِعٌب و ِان

َ
هٌو و ل

َ
 ل
ا
نیا ِاَل

ُّ
 « َو ما هِذه الَحیاة الد

م َیحَزنون   للاَمن آَمَن ِبا» (٤
ُ
یِهم و ال ه

َ
 َعل

ٌ
وف

َ
ال خ

َ
 « َو الَیوم اْلخر و َعِمَل صاِلحا ف

 ( متوسط   -42 فحۀص -1003) ٣گزینۀ  پاسخ :   

ن  اةیَو ما هِذه الَح » 
ُّ
ِعٌب و   ا یالد

َ
هٌو و ل

َ
 ل
ا
   ِاَل

ُ
ِهَ الَحَیوان

َ
 ل
َ
اَر اْلِخَرة

ا
 الد

َّ
   ِان

َ
مون

َ
و كانوا َيعل

َ
جز سرگرمی و بازی نیست و سرای آخرت، زندگی حقیقـی    ،این زندگی دنیا  : ل

 « .دانستنداگر می .اسـت

 )با توجه به آیۀ مذکور، شرط درك لهو و لعب بودن دنیا و حقیقی بودن )حَیَوان بودن( آخرت، داشتن مستمر و مـداوم علم و آگاهی 
َ
مون

َ
و كانوا َيعل

َ
 است.  (ل

شود که به انکار معاد اشاره  ای مین گزینهجواب، آ  ، ارزش دانستن دنیا آمدال بی(. )دقت کنید اگر در سؤو لعٌب  لهوٌ )ند دانارزش می دنیا را کم  معتقدین به معاد، 
 ( وان یَ الحَ  یَ ّدار اآلِخَرة َلهِ ال) .دانندو آخرت را حقیقی و واقعی می   دارد(

 . دانایی و علم مستمر ما است ۀ...« ، نتیج اةیَو ما هِذه الحَ : » ۀشریف  ۀ، مطابق انتهای آیارزش بودن دنیا و حقیقی بودن آخرت(این دیدگاه )کم
 .آیداستمرار این علم و آگاهی از فعل مضارع )یعلمون( به دست می

 .کردن جواب است  اَلت رهگشای مهمی برای پیداه حفظ کردن آیات، در بسیاری از سؤتوجه کنید ک

 

 راه ندادن ناامیدی و افسردگی در انسان معتقد به معاد به کدام سبب است؟  -46

 داند که هرچه بیشتر در راه خدمت به خلق خدا گام بردارد، آخرت او زیباتر خواهد بود. می (١

 بیند. هایش را میداند و اطمینان دارد که خداوند، او و تالش می (٢

 بیند.حیات این دنیا را چیزی جز ننگ و ذلت نمی (٣

 داند. ( مرگ را جز سعادت و مالقات خدا در درجات برتر بهشت نمی٤

  ساده(  –   42 فحۀص -1003)  2 ۀپاسخ: گزین 

 بیند. هایش را میداند که خداوند، او و تالششود، زیرا میانسان معتقد به معاد، ناامید و افسرده نمی

 ها: دلیل نادرستی سایر گزینه  

 ناامید نبودن(. ناپذیری است )نه افسرده و العاده و خستگی(: دلیلِ داشتن انرژی و همت فوق١)  ۀگزین

 (: مربوط به نهراسیدن معتقدان از مرگ است. ٤)و  ( ٣)  های هگزین
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 آثار اعتقاد به معاد: 

 داشتن شور و نشاط و انگیزه و راه نداشتن ناامیدی و افسردگی  -1
 بیند.هایش را می دلیل: اعتقاد به پاداش و جزای الهی و اینکه خداوند او و تَلش

 آمادگی برای فداکاری  نهراسیدن از مرگ و  -2
 بندند.دلیل: چون به زندگی دنیا دل نمی 

 

ََوَ » ۀاستفهام خداوند در آی   -47
 
ُعون

 
ْرج

ُ
َت
 
اََل

 
ْين
َ
ْمَِإل

ُ
ك
َّ
ن
َ
 ال است؟ استداللی در پاسخ به کدام سؤ «أ

 شود؟ چه می  ،اندرا قتل عام کردهها از انسان( مجازات کسانی که هزاران نفر ١

 ها در وجود انسان چه بوده است؟ استعدادها و سرمایه( دلیل آفریدن  ٢

 کند؟ها را پس از مرگ زنده مینا ( به راستی خداوند چگونه این استخو٣

 مرگ بگذرد؟ ةدربار ءتوجهی از کنار خبر انبیا تواند با بیچگونه می ،کند( انسان که از خطرهای کوچک احتمالی فرار می٤

 متوسط(   –  57و  56های صفحه  –  1004)    2 ۀ گزین  پاسخ: 

ا وَ »  ۀمبارک  ۀآی
ً
ْم َعَبث

ُ
اك
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
َما خ

َّ
ن
َ
ْم أ

ُ
َحِسْبت

َ
ف
َ
   أ

َ
ْرَجُعون

ُ
 ت
َ
ا َل

َ
ْين
َ
ْم ِإل

ُ
ك
َّ
ن
َ
ها دلیل آفریدن استعدادها و سرمایه  ال است کهؤو پاسخ به این س  »معاد الزمۀ حکمت الهی«« بیانگر  أ

   در وجود انسان چه بوده است؟

 عقلی یا در ضرورت معاد است یا امکان معادهای استدالل 

 حکمت        
 ضرورت  
 عدل    
 آفرینش نخستین انسان  -1 
 ( نبی عزیر  )داستان  مردگاناز زنده شدن   ییهانمونه -2 امکان 

  عت یدر طب ینظام مرگ و زندگ  -3 

 
 ها در کدام آیه بیان شده است؟محسوس قدرت خداوند در امکان آفرینش مجدد انسان  نمایش  -48

 کنیم. می  خلق  مجدداً ،گونه که بودهها را نیز همانبلکه سر انگشتان آن ،آوریمها را به حالت اول در میهای آنتنها استخوان( نه١

 . دانم که خدا بر هر کاری تواناست( می٢

 ده را دوباره زنده کند؟های پوسیاین استخوانکه کیست  :گفت  ،که آفرینش نخستین خود را فراموش کرده بوددر حالی ،مثلی زد( و برای ما ٣

 کند.شما را در روز قیامت جمع می قطعاً ،( خداوند که هیچ خدایی جز او نیست٤

 متوسط(  –  55صفحۀ   -1004)     2  ۀ گزین  پاسخ: 

اند.  خداوند مردگانی زنده شده  ةها به اراد کند که در آنماجراهایی را نقل می  در این زمینهتری نشان دهد،  صورت محسوس  قدرت خدا را بهقرآن برای اینکه  

 « از عزیر نبی بیانگر این مفهوم است.دانم که خدا بر هر کاری تواناستمیعبارت » ست.آن داستان عزیر نبی ا ۀنمون

 

 شریفه بود؟  ۀشدگان جنگ بدر سخن گفت، پاسخ آن حضرت به صحابه بر مبنای کدام آیبا کشته  )ص( که پیامبر اکرم آنگاه  -49

ا » (١
ً
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ه
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ُ
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َ
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َ
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َ
َم وَ »ُین

َّ
د
َ
 َيْوَمِئٍذ ِبَما ق

ُ
َسان

ْ
ن ِ
ْ
َر  اْل

َّ
خ
َ
 «أ

اَل » ( ٣
َ
 ق
ُ
َمْوت

ْ
ُم ال

ُ
ا َجاَءه

َ
ٰ ِإذ   وَ »( ٤ « َربِّ اْرِجُعوِن َحَّتَّ

َ
ون

ُ
ٰ َيْوِم ُيْبَعث

َ
 ِإَل

ٌ
خ
َ
 « ِمْن َوَراِئِهْم َبْرز

 سخت(  –  66و  65های صفحه –  1005)      3ۀ   پاسخ: گزین 

 اند؟« گویی در حالی که مردهها سخن میچگونه با آنای رسول خدا، »اصحاب گفتند: 

 توانند پاسخ دهند.« نمیفقط  ایشان به این کالم از شما شنواترند وقسم به کسی که جانم در دست اوست، »فرمود: حضرت 

آنجا که انسان پس از مرگ در برزخ تقاضای بازگشت  در  بر این داللت دارد که آگاهی در برزخ بیشتر از دنیاست که همین مفهوم    )ص(   پاسخ پیامبر اکرم

 مشهود است. ،کند می

َنب  »   ۀیکه آ   دیتوجه کن ْنَسان    ؤای  َم وَ اْْلِ رَ   َيْوَمِئٍذ ِبَما َقد   اشاره دارد.  امت یدر ق  ی« به آگاه َأخ 
 . آن نه پاسخ ،است )ص( اکرم  امبر یال پؤدر ارتباط با س « َمْن َأْصَدق  ِمَن اهَّللِ َحِديًثا»ۀ یآ 
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ها و  ترین عامل در تعیین هدف»افکار و اعتقادات هر فرد، مهم با توجه به توصیف زیر از اوضاع دورۀ جاهلیت کدام مورد، مصداقی از این تعبیر است که:    -50
 رفتارهای اوست.«؟

-پناه را پناه نمیکردیم، بیشدیم، پیوند خویشاوندی را قطع میها میخوردیم، مرتکب زشتیپرستیدیم، مردار می»ما قبالً قومی جاهل بودیم، بت می 

 بلعید.« دادیم و قوی، ضعیف را می

 داری و نیکی نسبت به خویشان و همسایگان دعوت کرد.« را به عدل، احسان، راستی، درستی، امانت »او ما   (الف

 »ما نیز او را تصدیق کرده و به او ایمان آوردیم و از او پیروی کردیم.« ( ب

 »از خوردن مال یتیم و ارتکاب فحشا و منکر و دروغ نهی کرد.«  (ج 

 داری و عفتش ایمان داریم.« شناسیم و به صداقت، امانترا میاش »پیامبری مبعوث فرمود که خانواده (د

 ج   -( الف ٢ ب  -( الف ١
 د   -( ب٤ ج   -( ب٣

 ( سخت   -32و   31  هایهصفح  -1203)  2پاسخ: گزینه  

»نیکی نسبت به خویشان«  کردیم« )قطع رحم( و تبدیل آن به  طالب فرمود: »پیوند خویشاوندی را قطع میبا توجه به توصیف دورة جاهلیت که جعفربن ابی

شدیم«، گرفتاری به فحشا برداشت ها می)صلۀ رحم(، تغییر رفتار با توجه به گرایش مردم به توحید مشهود است. )مورد الف( همچنین از عبارت »مرتکب زشتی

 شود. اعتقادات روشن می شود که در تعبیر »از فحشا و منکر و دروغ نهی کرد.«، تغییر  این رفتار نیز در اثر تغییر افکار ومی

افکار و اعتقادات  
نتیجه :
 ها و رفتارها انتخاب هدف    ←

عقیده به توحید  
نتیجه :
 توحید عملی      ←

بینی توحیدی جهان
نتیجه :
 سبک زندگی توحیدی     ←

ي اهَّللَ  ِإن  آیه: » مْ   وَ  َربِّ ك  «  َربُّ
نتیجه :
وه      ← د  ْسَتِقيمٌ   ِصراٌط  هذا   َفاْعب   « م 

 اعتقاد مردم مشرک عصر جاهلی به یگانگی خدا، موجب تغییر رفتارهای زیر شد: مثال: تغییر 

پرستی  بت -1
تبدیل  به:
 عبادت خدای یگانه      ←

  قطع ارتباط با خویشان   -2
تبدیل  به:
 نیکی به خویشان و صلۀ رحم     ←

  ارتکاب زشتی  -3
تبدیل  به:
 نهی از فحشاء و منکر     ←

 
َ»  عبارتاز دقت در   -51 ي

ِ
ّل ع 

َ
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ه
ُ
اِئل
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ُ
َه

ٌ
ة ِلم 

َ
َك ا

 
ه
َّ
َِإن

َّ
َّل
َ
َك
ُ
ت

ْ
ك ر 
 
اَت اَِفيم 

ً
اِلح ُلَص  م 

ْ
ع
َ
 ردد؟ گکدام مفهوم مستفاد می «أ

 برزخیان  باگوی مالئکه وگفت (٢  دریافت کامل جسم و روح             (١

 قاطعیت برخورد خداوند با گناهکاران  (٤ آگاهی به حقانیت تمام مراتب حیات (٣

 متوسط(  –  65صفحۀ   –  1005)   4 ۀپاسخ: گزین 

َها كَ ۀ آی ي َأْعَمل  َصاِلًحا ِفيَما َتَرْكت  َكَل  ِإن  وِن َلَعلِّ م  اْلَمْوت  َقاَل َربِّ اْرِجع  ى ِإَذا َجاَء َأَحَده  َها وَ »َحت  َو َقاِئل  وَن« مربوط به   ِلَمٌة ه  ْبَعث  برزخ   عالمِمْن َوَراِئِهْم َبْرَزٌخ ِإَلى َيْوِم ي 
 شود. دهد و جسم توفی نمیدریافت شده و به حیات خود ادامه می  طور تمام و کمالروح انسان به  ،. در برزخ است

 با انسان.    مَلئکه  وگویگفتنه   ، ها مربوط استگوی خدا با انسان و این آیه به گفت 
 در برزخ انسان به تمام مراتب آگاهی ندارد.

 

 کند، کدام حادثۀ قیامت است و معرفی آن با کدام عبارت قرآنی است؟ نرم تبدیل می شنهایی از ها را به توده عاملی که کوه   -52

ْيٍد  وَ » - ها( تغییر در ساختار زمین و آسمان١
َ
ا ِبأ

َ
اه
َ
ْين
َ
َماَء َبن  «السَّ

ْرُض » - ها( تغییر در ساختار زمین و آسمان٢
َ ْ
ْرُجُف اْل

َ
 « َيْوَم ت

ْرُض » -عالم( کنار رفتن پرده از حقایق ٣
َ ْ
ْرُجُف اْل

َ
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ْيدٍ   وَ » -عالم( کنار رفتن پرده از حقایق ٤
َ
ا ِبأ

َ
اه
َ
ْين
َ
َماَء َبن  «السَّ

 متوسط(  –  75 فحۀ ص  -1006)  2 ۀپاسخ: گزین 

هایی از شود که به صورت تودهمیها  ها در یکدیگر و خرد شدن آنزمین لرزة شدید موجب کوبیده شدن کوه  ها«تغییر در ساختار زمین و آسمان»در حادثۀ  

ْرُض این حادثه از قیامت در آیۀ »آیند. شن نرم در می
َ ْ
ْرُجُف اْل

َ
ِجَباُل وَ  وَ  َيْوَم ت

ْ
   ال

ً
ِثيًبا َمِهيَل

َ
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ْ
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َ
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َ
 « ترسیم شده است. ك
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                که   دهدی رخ م  یو چنان ناگهان  رد یگی م را فرا نیها و زم آسمان ن،یسهمگ یی)نفخ صور(: صدا بیمه  یی صدا دنی شن -1   
 .کندی م  ر یهمه را غافلگ

 ات ی و بساط ح  رند یمیها که خداوند خواسته است، م جز آن  ن،یها و زماهل آسمان  ۀ : همنیها و زممرگ اهل آسمان   -2 : امتیاول ق ۀ حوادث مرحل 

 . شودی م  دهیها و موجودات برچانسان                                         
   ها و به آسمان  نیها و زمکه آسمان  دهدیرخ م  ق یگسترده و عم  م،یعظ ی ها: تحولو آسمان   نیدر ساختار زم ر ییتغ -3         
 . شوندیم  لیتبد گر ی د ین یزم        
ْرض  وَ : هیآ       ف  اْْلَ  اْلِجَبال  َو َكاَنِت اْلِجَبال  َكِثيًبا َمِهيًَل«        »َيْوَم َتْرج 

 

 

کنند و با مراقبت  مطابق آیات سورۀ معارج، وعدۀ خدا به آنان که وافی به عهد خود هستند و با رعایت جانب امانت، صداقت در گواهی دادن را مراعات می  -53
 نشین خواهند بود؟کنند، چیست و آنان با چه کسانی همدر زمرۀ بهشتیان را برای خود فراهم می بر نماز خود، زمینۀ قرارگیری

 پیامبران و نیکوکاران  - هایی از بهشت است.ها باغ( برای آن ١

 شهیدان و فرشتگان   - هایی از بهشت است.ها باغ( برای آن ٢

 شهیدان و فرشتگان  -شوند. های بهشتی گرامی داشته می( آنان در باغ ٣

 پیامبران و نیکوکاران  -شوند. های بهشتی گرامی داشته می( آنان در باغ ٤

 سخت(  –  86و   85  هایفحهص -1007)  4 ۀپاسخ: گزین 

که بر نماز مواظبت دارند، ها  ها که به راستی ادای شهادت کنند و آنکنند و آنو عهد خود را رعایت می   هاها که امانتسورة معارج: »و آن  ٣5تا    ٣٢طبق آیات  
 گیرند. ها در زمرة بهشتیان قرار میشوند.« افرادی با این ویژگیهای بهشتی گرامی داشته میآنان در باغ

خوشامدگویی نشینانی هستند )فرشتگان فقط به سالم و  اند و آنان چه نیکو هم، پیامبران، راستگویان، شهیدان و نیکوکارانبهشتنشینان انسان در  دوستان و هم
 اند(. توصیف شده

 معلول  علت 

 هایی از بهشت است.ها باغبخشند، برای آنها سود میبه آن راستی راستگویان 

کنند و  ها که در زمان توانگری و تنگدستی، انفاق میبرای متقیان آماده شده است؛ همان 
و   نیکوکاران را دوست داردند و خدا گذر برند و از خطای مردم میخشم خود را فرو می 

افتند  کنند، به یاد خدا میشوند، یا به خود ستم میها که وقتی مرتکب عمل زشتی میآن
 کنند.و برای گناهان خود طلب آمرزش می

ها و  رسیدن به آمرزش پروردگار و بهشتی که وسعت آن، آسمان
 زمین است.

ها که به راستی ادای شهادت  و آنکنند  ها و عهد خود را رعایت میها که امانتو آن
 ها که بر نماز مواظبت دارند. کنند و آن

 شوند. های بهشتی گرامی داشته میها در باغآن

 
 اند؟ترتیب کدامترین انسان طبق کالم علوی بهکیفیت محاسبۀ شبانه و زیرک  -54

 محاسب  - گشایی از کار مؤمنان( زیر سؤال بردن نفس در مورد یاد خدا و سپاسگزاری از او و گره١

 مراقب - گشایی از کار مؤمنان( زیر سؤال بردن نفس در مورد یاد خدا و سپاسگزاری از او و گره٢

 مراقب - هاکنندة تصمیمکننده و سست( فراموش نکردن عهد و از سر راه برداشتن امور مشغول٣

 محاسب  - هاکنندة تصمیمو سست کننده( فراموش نکردن عهد و از سر راه برداشتن امور مشغول٤

 متوسط(  –  102 فحۀص - 1008)  1 ۀپاسخ: گزین 

 « ترین انسان کیست؟زیرك» از امیرالمؤمنین علی )ع( پرسیدند: 

 فرمود: »کسی که از خود و عمل خود برای بعد از مرگ حساب بکشد.« 

 «چگونه؟»پرسیدند: 

گردد. خدا دربارة  به خود برگردد و بگوید: ای نفس! امروز روزی بود که بر تو گذشت و دیگر بازنمیفرمود: »چون صبح تا شب به کار و زندگی پرداخت، در شب  

 گرد نی گشودی؟ آیا  این روز از تو خواهد پرسید که آن را چگونه گذراندی و در آن چه کردی؟ آیا به یاد او و سپاس از او بودی؟ آیا گره از کار فروبستۀ مؤم

 یا ...؟«ای زدودی؟ آغم از چهره

روند. در دنیا باید انسان از خودش سؤال کند و در دوزخ فرشتگان انسان  ها زیر سؤال میچه در محاسبۀ خود در دنیا و چه در محاسبۀ الهی در دوزخ، انسان  نکته:  
 »مگر پیامبران برای شما دَلیل روشنی نیاوردند؟«  :برند کهرا زیر سؤال می
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پنداریم دشوارند، در چه  مرتفع ساختن محرومیت مردم از زیر یوغ مستکبران چیست و تسهیل پیروی از برخی دستورات خدا که مییگانه راه انحصاری    -55
 شود؟ صورتی میسّر می 

    اطمینان یافتن به توانایی خدا بر هر امر ممکنی   -( مبارزه با دشمنان خدا ١

 دستورات برای رستگاری ما یقین داشتن به لزوم  -( مبارزه با دشمنان خدا ٢

 یقین داشتن به لزوم دستورات برای رستگاری ما  -( بیزاری از دشمنان خدا ٣

 اطمینان یافتن به توانایی خدا بر هر امر ممکنی   -( بیزاری از دشمنان خدا ٤

 متوسط(  –  115و  114 های فحهص -1009)  2 ۀپاسخ: گزین 

برطرف نخواهد شد. اگر احساس کنیم   ،بحرین و ... نمونۀ آشکاری از رفتار مستکبران است که جز با مبارزه  رنج و محرومیت مردم فلسطین، یمن، سوریه، عراق،

 انجام برخی دستورات خدا برای ما دشوار است، باید مطمئن باشیم که این دستور برای رستگاری ما ضروری است.

 با اوست. یعدم صداقت در دوست  ۀنشان  یچ یاز خداوند: سرپ یرویپ -1     
م  اهَّلل  وَ  :هیآ        حِببك  ِبعوني ي  ِحّبوَن اهَّللَ َفات  م ت  نت  ل ِإن ك  م وَ  »ق  نوَبك  م ذ   اهَّلل  َغفوٌر َرحيٌم«  َيغِفر َلك 

 « »َما َأَحب  اهَّللَ َمْن َعصاه   امام صادق )ع(: ثیحد       

 باشد. یرویهمراه با عمل و پ   دی: با(ی )تولّ  ابا دوستان خد  یدوست  -2  های تقویت محبت به خدا: آثار و راه  

    با خدا   ی. هرچه دوست زدیگر یم  یک یاز تار ،یی : عاشق روشنا)تبّری(آنان از دشمنان خدا و مبارزه با  یزاریب -3        
 . شودی م  تر قیعم ز یباشد، نفرت از باطل ن قیعم                                                                        

                         مردم مظلوم جز با مبارزه برطرف نخواهد شد.    تی و محروم  رنج        

 
 و مکر زنان را از او برگرداند؟ هچرا پروردگار دعای حضرت یوسف را اجابت کرد  -56
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 سخت(   -48صفحۀ  -1204)  3پاسخ: گزینه  
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 را اجابت کرده و مکر زنان را از او برگرداند.

 سورۀ یوسف خیلی توجه کنید:   34تا  32به آیات   
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 ؟ یابدبه کدام توانایی دست می  ،بینیانسان حکیم پس از رسیدن به درجاتی از بصیرت و روشن  -57

 .( به دیدار محبوب حقیقی خواهد رسید١

 های شیطان را نخواهد خورد. فریب وسوسه (٢

 دهد. در شرایط سخت حق را از باطل تشخیص می (٣

 های رسیدن به آن را خواهد یافت.  های درست و راه( هدف٤

  آسان(  -47صفحۀ  -1204)  3پاسخ: گزینه  

 ( های رسیدن غلط است های درست و راهکنید که هدفتوجه  )   رسیدن به آن  راه  و  هدف درستحکمت، به معنای علم محکم و استوار و به دور از خطاست که  

 . شودها میها و تباهیدهد و مانع لغزشرا نشان می

 .تشخیص دهد و گرفتار باطل نشود تواند در شرایط سخت و پیچیده، حق را از باطلرسد که میبینی میانسان حکیم، به درجاتی از بصیرت و روشن
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و حق را از باطل    ابد ییبه آن را م   دن یهدف درست و راه رس  ز ین   م یو به حق عمل کردن است، انسان حک  یدارهدف  یمعنابه همانطور که در مورد خداوند، حکمت   
 دهد.یم  صی تشخ

 

 شود؟ منان با کدام وجوب الهی سنجیده می ؤاخالص م   ،و در روایات اسالمینسبت تقوا به اخالص کدام است    -58
 نماز  - ( معلول ٤  روزه  -( معلول ٣ نماز  -  (  علت٢ روزه   -  (علت١

 متوسط(   -47صفحۀ  -1204)  1گزینه   پاسخ: 

 )علت( به اخالص است.  های رسیدناز راه تقواتقوا به معنای دوری از گناه است و 

 «را واجب کرد تا اخالص مردم را بیازماید.روزه  ن جهتاخداوند بد»فرماید: حضرت علی )ع( می

 افزایش معرفت نسبت به خداوند  -1          
 و کمک خواستن از او   وندبا خدا   از ی راز و ن -2     های تقویت اخَلصراه

 دوری از گناه و تَلش برای انجام واجبات  -3            )علل(
 

 دستیابی به درجاتی از حکمت  -1       
 های شیطاننفوذناپذیری در برابر وسوسه  -2    های اخَلصمیوه

 نشدنیهای وصفدریافت پاداش - 3    )نتایج( 
 

 
ِقيٌمََوَ »با توجه در عبارت قرآنی   -59
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 متوسط(   - 43صفحۀ  -1204)  1گزینه   پاسخ: 

 دقت کنید:  کتاب درسی    34صفحه  2ال و پاسخ شماره ؤبه س 
وِني »آیا میان عبارت » : ال این است کهؤس د  هِ »  « وَأِن اْعب  وا ِلل  وم   ای وجود دارد؟« « رابطهَتق 
وِني»  »یکی از مصادیق بندگی :پاسخ این است که   د  هِ »  قیام برای خداست ،« اْعب  وا ِلل  وم   «. َتق 

 کید شده است. أ بلکه به نوعی با دستور عدم عبادت شیطان بر عبادت خدا ت  ،تیس « مصداق ن 3داشته باشید که گزینۀ »توجه 

 
 تواند از مصادیق ریا و تزویر باشد؟می زیر   کدام یک از موارد  -60

 زیبا برای حفظ احترام خود  ( پوشیدن لباس تمیز و ١

 دیگران یت ؤبه خاطر ر  حضور در نماز جماعت (٢

 کمک به افراد نیازمند به خاطر رضایت الهی  (٣

 نفر به رضایت الهی (  داوری غلط بین دو٤

 متوسط(   -45صفحۀ  -1204)  2گزینه   :پاسخ 

 توجه داشته باشید که: 
 ص اخَل ⇚حسن فعلی   + حسن فاعلی 

 اری ⇚حسن فعلی + حسن فاعلی  فقدان
 جهل  ⇚حسن فعلی    فقدان+ حسن فاعلی 

 . بیانگر عفاف است ←زیبا برای حفظ احترام خود تمیز و پوشیدن لباس

 ریا و تزویر است. ،اخالص و اگر به خاطر دیگران باشد ،اگر به خاطر رضایت الهی باشد  ←حضور در نماز جماعت

 . اخالص است ←کمک به افراد نیازمند به خاطر رضایت الهی

 .جهل است ←نفر به رضایت الهی داوری غلط بین دو

 
 

https://t.me/iazmon


 

20 

8ها | مرحله  آزمون همه دروس | کنکوری زبان انگلیسی   

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

 
 

61-  My friends ----------- in private when I ----------- their conversation by accident. 

1) talked - heard    2) were talking- was hearing  
3) were talking - heard  4) talked – was hearing 

 ( 1003 -گرامر -متوسط)  3پاسخ: گزینه    

EDUCATIONAL BOX 
 . شنیدم را  ها آن صحبت  تصادفی طور  به  من  که  بودند  خصوصی صحبت  حال در  من  دوستانترجمه تست: 

حاال وقتی یه عملی در گذشته در    .بازه زمانی مشخص به طور پیوسته در جریان بودهکنه که در یک  اوال اینکه مفهوم گذشته استمراری به عملی در گذشته اشاره می
بوده و هنگام انجام عمل    حال انجام باشه و عملی دیگه بیاد و اون رو قطع کنه، عملی رو که در حال انجام بوده با گذشته استمراری نشون میدیم و عملی که ناگهانی

نشون میدیم. به عبارت ساده تر عملی که طوالنی تر بوده و قبل تر شروع شده رو با گذشته استمراری و عملی که کوتاه و ناگهانی  دیگه رخ داده باشه با گذشته ساده  
 بوده با گذشته ساده نشون میدیم. 

تر و  هاشون رو شنیده )عمل کوتاهتر شروع شده( و به صورت تصادفی حرفدر این تست هم دوستان در حال صحبت بودن )عملی که در حال انجام بوده و قبل
 ناگهانی(. 

62-  A: Mohammad told a lie. He felt awkward about it. 

B: I know. He was ashamed of -----------. 

1) him             2) himself 3) by himself  4) his 

 ( 1003 -گرامر -متوسط)   2پاسخ: گزینه   

EDUCATIONAL BOX 

 ترجمه تست:   

 او احساس ناخوشایندی داشت. ،: محمد دروغ گفتفرد اول
 کشید. از خودش خجالت می ،میدونم   فرد دوم:

 شوند انواعی از ضمایر در زبان انگلیسی هستند.  شناخته می  reflexive pronounsضمایر انعکاسی و تاکیدی که در زبان انگلیسی با عنوان کلی 
 کند. ضمیر بعد از فعل آمده و به فاعل اشاره میکنیم که استفاده می انعکاسی زمانی از ضمایر  -1

 کند.مفعول جمله که باز خود فرد یعنی محمد هست اشاره می  به  heمثال در همین تست فاعل 
فاعل به کار بروند بالفاصله بعد  روند. اگر برای تاکید روی  ضمایر تاکیدی همان ضمایر انعکاسی هستند که برای تاکید بر روی فاعل و یا مفعول در جمله به کار می  -2

 .آیندآیند. اگر بر روی مفعول تاکید کنند بالفاصله بعد از آن میاز آن و یا در آخر جمله می
I fixed the car myself.   یا   I myself fixed the car. 

ماشین را درست کرده است نه شخص    خودشگوید که گوینده جمله به ما می در این مثال تاکید روی فاعل جمله است. چون  )  .من خودم ماشین را تعمیر کردم
 ( .دیگری

I like Maria herself but I don’t like her family. 
گوید که  می  باشد، چون گوینده به مامی (Maria) جملهدر این جمله ضمیر تاکیدی بر روی مفعول  )   .آیداش خوشم نمیمن خود ماریا را دوست دارم اما از خانواده

 (.اش راخود ماریا را دوست دارد نه خانواده

آید  شوند چون کاری بر روی مفعولی که بعدشان میای که برای نشان دادن مکان، مجاورت و یا همراهی استفاده می: گاهی اوقات حروف اضافه نکته خفن 
استفاده    belong)مگر زمانی که از افعال مالکیت مثل    کنیم.عکاسی استفاده نمی از ضمایر ان  شود )حتی با وجود اینکه فاعل و مفعول یکی باشند(انجام نمی

 مثل:   کنیم که در این صورت هر دو حالت استفاده از ضمیر انعکاسی و مفعولی صحیح است.(

Bob brought his books with him.(not himself) 
She kept her son close to her.(not herself) 
These methods of teaching belong to me.(بدون تاکید به فاعل و مفعول) 
These methods of teaching belong to myself.(با تاکید به فاعل و مفعول جمله)  

 
63-  Our classmate had previous experience, ----------- he seemed like the best candidate for the contest. 

1) and                   2) but 3) or  4) so 

 (1201 -گرامر -متوسط)   4پاسخ: گزینه  

EDUCATIONAL BOX 
در اینجا عبارت بعد جای خالی نتیجه عبارت قبل    توان به راحتی تست را حل کرد.ساز تنها با اکتفا به معنا و مفهوم تست میهای حروف ربط همپایه در حل تست

 کنیم.استفاده می soجای خالی است پس از 
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64-  His teaching is not -----------. 

1) better than his colleagues              
2) as good as his colleagues'   
3) as well as his colleagues'    
4) as good as his colleagues 

 

 (1002  –  گرامر   -دشوار)  2پاسخ: گزینه    

EDUCATIONAL BOX 

 ترجمه تست:   

 تدریس او به اندازه همکارانش خوب نیست. 
تدریس همکارانش  باشد. به یک نکته کلیدی و خفن باید توجه کنید که در این تست باید تدریس فرد را با  های قیاسی درس دوم دهم می این تست مربوط به صفت 

 انجام کار. ۀمقایسه کنیم نه با خود همکارانش. پس دقت کنید که اسم مورد قیاس است نه نحو 
 :  نتیجه 
 در نقش صفت به معنای تندرست و سالم است(   well)کلمه   شود.رد می  3کنیم و گزینه  . برای توصیف اسم از صفت و برای بیان چگونگی عمل از قید استفاده می1
 ( 4و   1های رد گزینه)مالکیت نیاز داریم.  sبه  colleaguesشود و نه با خود همکارانش پس بعد از ن تدریس یک فرد با تدریس همکارانش مقایسه می. چو2

 
65-  Which part is not correct: 

Nowadays ministry of education is seeking for a way to develop virtual classes, solve their problems, and prevent 

students from quitting school. 

1) seeking for       2) develop 3) from 4) quitting 

 (  1003  - واژگان  -  دشوار )  1پاسخ: گزینه    

 ..است آموزان دانش تحصیل ترک از جلوگیری  و آنها کالتمش حل مجازی، کالسهای  توسعه برای  راهی دنبال  به پرورش و آموزش وزارت امروزهترجمه: 

ها هست. اکثر لغاتی هم  سراسری طرح کردم و هدف این تست معنای واژگان نیستش بلکه کاربرد اون  کنکور   ۀای کامال نو و خالقانه در محدود این تست رو با ایده
کتاب درسی نگاه    71  ۀبه معنای دنبال چیزی بودن و طلب چیزی را کردن است. اگر به صفح  seekکه استفاده کردم، لغات درس سه دهم هستند. مثال همین لغت  

اشتباه است. بقیه موارد کامال صحیح   seek ه برای فعلبه کار رفته شده و عمال استفاده از این حرف اضاف  forبدون حرف اضافه  seek شوید که فعل  کنید متوجه می
 هم دقت کنید.  prevent sb (from) doing sthهستند. به ساختار  

66-  He was not proud of his --------, which is why he worked extra hard to separate himself from his family. 

1) responsibility 2) culture 3) income 4) heritage  

 ( 1201  -واژگان  –  متوسط)   4پاسخ: گزینه  
 

 کرد تا خود را از خانواده جدا کند.می، به همین دلیل تالش زیادی کردخود افتخار نمی میراثاو به ترجمه: 

   مسئولیت( 1

 فرهنگ ( 2

 درآمد ( 3

 میراث ( 4

 
67-  Our country is a rich source of beautiful ---------- and is famous for having natural beauties. 

1) planes 2) plans 3) plains 4) planets   

 ( 1001  -واژگان  –)متوسط    3پاسخ: گزینه  

 های طبیعی شهرت دارد.ی زیبا است و به داشتن زیباییها دشتکشور ما منبع غنی ترجمه: 

   هواپیماها( 1

  هابرنامه( 2

 ها دشت( 3

 سیارات ( 4
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Both (68) ----------- of football that originally hailed from Britain, the Rugby and Association games, have probably never 

been as popular as they are now. The association game, or soccer as it has become generally known, is now almost (69) ---------- 

well-known, and judging by the last few World Cups, before long a team from Asia, Africa, or North America will go on to win 

the trophy. Rugby's progress (70) ----------- less dramatic, but the game is becoming increasingly international and continues to 

(71) -----------. Of course, periodically it is likely that both types of football (72) ----------- afflicted by problems stemming from 

a downturn in the world economy and difficulties generated by financial mismanagement. Collectively, however, their future 

appears bright. Peculiarly enough, despite this, very little is known about the origins of modern football, and many questions 

relating to its growth and development remain unanswered. 
 

 ترجمه متن کلوز: 
  آنطور   فوتبال   یا  تیمی  بازی .  اندنبوده  محبوب  اندازه  این   به  هرگز  احتماالً  ،تیمی  های ازی ب  و  راگبی  بودند،  گرفته  منشا  بریتانیا  از   اصل  در  که  فوتبال   نوع   دو  هر
 آسیا،   از  تیمی  تر از اینکهخیلی قبل  گذشته،  جهانی  جام  چند  به  توجه  با  و  است  مشهور  جهان  سطح  در  تقریباً  اکنون  ،است  شده  شناخته  عمومی   طور  به  که

 ادامه  خود  گسترش  به  و  شده  المللیبین  ای فزاینده  طور  به  بازی   اما  است،  بوده  گیرچشم   کمتر  راگبی  پیشرفت.  برسد  قهرمانی   به  شمالی  آمریکای   یا  آفریقا
 مدیریت   سوء  از   ناشی  مشکالت  و   جهان  اقتصاد  در  رکود  از  ناشی  مشکالت  دچار  فوتبال   نوع  دو  هر  که  دارد   وجود  احتمال   این  ای دوره  طور  به  البته، .  دهدمی

  و   است  دست  در  کمی  اطالعات  مدرن  فوتبال   های ریشه  مورد  در  ،وجود  این  با  تعجب  کمال  در.  رسد  می  نظر  به  روشن  هاآن   آینده  مجموع،  در  اما.  شوند  مالی
 .است مانده  پاسخبی آن توسعه و  رشد به مربوط سواالت  از بسیاری 

68-  1) ranges   2) clubs   3) varieties  4) fans 

 (       متوسط )      3پاسخ: گزینه  

 هواداران( 4   ( انواع3   ها باشگاه( 2   حدود( 1

 

69-  1) globally  2) briefly   3) hopefully  4) gradually 

 (       دشوار)      1پاسخ: گزینه  

 تدریجی( 4  امیدوارانه( 3   به طور خالصه ( 2  جهانی( 1

70-  1) had been  2) is   3) was   4) has been   

 (       متوسط )      4پاسخ: گزینه  

حذف. ثانیا به یک زمان کامل نیاز داریم تا بازه عملی را نشان دهد، پس از    3و    1های  های حال نیاز داریم پس گزینهاوال که در جای خالی به یکی از زمان 

 کنیم. کامل استفاده می زمان حال 

 
71-  1) publish  2) expand  3) release  4) create 

 (       متوسط)      2پاسخ: گزینه  

 ساختن ( 4   آزاد کردن ( 3  گسترش دادن( 2  منتشر کردن ( 1

72-  1) will be  2) will   3) are   4) be 

 ) متوسط(           1پاسخ: گزینه  

. با توجه به مفهوم 4و    3های  گیریم که باید از زمان آینده استفاده کنیم، رد گزینهکه داللت بر احتمالی در آینده دارد نتیجه می  likely  ژۀبا توجه به کلیدوا

 جمله و عدم وجود فاعل، جمله باید مجهول باشد. 

 
A new report says nearly four billion people – more than half the world’s population – have major tooth decay. Health officials 

warn that poor oral health can lead to social and psychological problems. Tooth decay, or cavities in permanent teeth, is also 

known as caries. Professor Wagner Marcenes led off team of researchers as part of the Global Burden of Disease 2010 study, 

which listed caries as the most common of all 291 major diseases and injuries. 

“Caries is a chronic disease that shares the same risk factors as cancer and cardiovascular diseases. What we see now is an 

increase in disease from highly developed countries in sub-Saharan Africa, and probably in other areas of Africa, too,” he said. 

“Caries tends to get less attention than other diseases. For example, HIV is a much more pressing issue for the health of the 

population ”. 

Marcenes said that tooth decay is rising sharply in Africa because developing countries are becoming more like Western 

nations in some ways. “Caries is likely to be related to a change in diet. Our industrialized diet leads to chronic diseases, which 

includes caries.” 
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 ترجمه متن اول: 

 دهند می  هشدار  بهداشتی  مقامات.  هستند  دندان  شدید  پوسیدگی  دارای   -  جهان  جمعیت  از  نیمی  از  بیش  -  نفر  میلیارد  چهار  تقریباً  گویدمی  جدید  گزارش  یک

پوسیدگی    عنوان  به  نیز  دائمی  های در دندان  حفره  یا  دندان  پوسیدگی.  شود  روانی  و  اجتماعی  مشکالت  به  منجر  تواندمی  ضعیف  دندان   و  دهان  بهداشت  که

 که   کرد،  هدایت  2010  سال   در  بیماری   جهانی  مطالعه  از  بخشی  عنوان  به  را   محققان  از  گروهی  مارسنز  واگنر  پروفسور .  شودمی  شناخته  )کرم خوردگی(   دندان

 .کرد  ذکر اصلی آسیب و بیماری  291 بین از بیماری  ترینشایع را پوسیدگی

 بیماری  افزایش  کنیممی  مشاهده  حاضر  حال   در  ما  آنچه.  دارد  عروقی  قلبی  های بیماری   و   سرطان  با  مشابهی  خطر  عوامل  که  است  مزمن  بیماری   یک  پوسیدگی

.  گیرد می  قرار توجه  مورد  کمتر  هابیماری   سایر  به  نسبت  پوسیدگی".  است  نیز  آفریقا مناطق  سایر  در  احتماالً  و  آفریقا  صحرای   جنوب  در  پیشرفته  کشورهای   از

 ". است مردم سالمت برای  ترمهم بسیار مسئله یک  HIV مثال، عنوان به

  پوسیدگی ".  اندشده غربی  کشورهای   شبیه بیشتر  جهاتی  از  توسعه  حال  در  کشورهای   زیرا  یابدمی  افزایش  شدت  به  آفریقا  در   دندان  پوسیدگی  که  گفت   مارسنز

 ". شودمی نیز  پوسیدگی شامل که شودمی مزمن های بیماری  به منجر ما صنعتی رژیم. شودمی مربوط غذایی رژیم تغییر  به زیاد احتمال  به

73-  According to the passage, caries is -----------. 

1) a type of cancer 

2) a disease related to HIV 

3) a cardiovascular disease 

4) a disease of the teeth  

 (      ساده )      4: گزینه پاسخ 

 .است --------- پوسیدگی ،متن طبق. 73

 سرطان نوعی( 1

 HIV به مربوط بیماری ( 2

 عروقی قلبی بیماری ( 3

  هادندان بیماری ( 4

74-  According to the passage, caries is increasing in Africa due to -----------. 

1) the development of industry 

2) increasing poverty   

3) high rates of HIV and other diseases   

4) the changes in the nutrients people eat 

 (      متوسط )      4پاسخ: گزینه  

 . یابدمی افزایش -------- دلیل به آفریقا در پوسیدگی ،متناساس بر . 74

 صنعت گسترش( 1

 فقر  افزایش( 2

 هابیماری  سایر و  HIV باالی  میزان( 3

   خورندمواد مغذی که مردم می  در تغییر( 4

 
75-  According to the passage, the number of people who suffer from caries is -----------. 

1) a majority of the population of the planet 
2) greater in sub-Saharan Africa than anywhere else in the world    
3) concentrated in the West   
4) smaller than the number of people suffering from HIV   

 (      متوسط )      1پاسخ: گزینه  

 . هستند --------- برندمی رنج  پوسیدگی از که افرادی  تعداد ،نمت به توجه با. 75

 زمین  ه( اکثریت جمعیت کر1

 ( بیشتر در مناطق صحرای آفریقا نسبت به هر نقطه دیگر در جهان2

 ( در غرب متمرکز 3

 برند رنج می HIVتر از تعداد افرادی که از  ( کوچک4
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76-  This passage would most likely be found in -----------. 

1) a newspaper  2) a novel   3) a personal letter  4) a biography 

 (      متوسط )    1پاسخ: گزینه    

 .شودمی  یافت ----------  در زیاد احتمال  به متن این. 76
 نامهزندگی( 4    شخصی نامه( 3     رمان( 2    روزنامه( 1

 ای خالقانه و نو که در هیچ آزمونی حتی کنکور سراسری دیده نشده. باشد. باز هم ایدهاین تست هم به نوعی تست مفهومی و در نوع خود جالب می 

Notting Hill Carnival takes place in London every Late Summer(August Bank) Holiday and is the most colorful and largest 

street event in the UK. The festival celebrates the traditions of the Afro-Caribbean community, who emigrated to England from 

the West Indies in the 1950s. They brought with them the Caribbean idea of the carnival, with colorful costumes, processions, 

steel bands, and street dancing. Preparations for the carnival start many months in advance. Costumes need to be made and floats 

built, ready for the carnival street procession. Steel bands practice traditional Caribbean music on instruments built from used oil 

barrels. Just before the festival, the streets are decorated with yellow, green, and red streamers, and amplifying devices are set in 

place, to carry the rhythmic sounds over the roar of the London traffic. The carnival is celebrated during three days and is full of 

music and color. Processions of steel and brass bands, floats, and dancers in colorful costumes make their way through the narrow 

London streets, watched by tens of thousands of people. The streets are lined with stalls selling tropical fruits, such as fresh 

mangoes, watermelons, and pineapples. Everyone dances - young and old, black and white - and even the policemen on duty take 

part in the fun. For these three days in August, a little Caribbean magic touches the streets of London. 

 ترجمه متن دوم:

ترین رویداد خیابانی در بریتانیا است. این جشنواره ترین و بزرگشود و رنگارنگدر لندن برگزار می  اواخر تعطیالت تابستانیکارناوال ناتینگ هیل هر روز در  

های  ها ایده کارناوالی کارائیب را با لباسگیرد. آنن می جش،  اندهند به انگلستان مهاجرت کردهاز غرب    1950های جامعه آفریقایی کارائیب را که در دهه  سنت

 هاها و شناورشود. لباسها قبل آغاز میو رقص خیابانی با خود آوردند. آمادگی برای کارناوال از ماه  )نوعی گروه موسیقی(  های فوالدی ، گروهها رنگارنگ، موکب

های فوالدی موسیقی سنتی کارائیب ساخته شوند و آماده راهپیمایی خیابانی کارناوال شوند. گروه  شود( بایدهای خاصی تزیین می)نوعی خودرو که برای جشن

اند ، سبز و قرمز تزئین شدها با نوارهای زرده، خیاباندرست قبل از جشنواره  کنند.، تمرین میاندهای نفتی استفاده شده ساختهرا بر روی سازهایی که از بشکه

غرش ترافیک لندن منتقل کنند. این کارناوال در طول سه روز جشن گرفته    بر روی اند تا صداهای موزون را  تقویت کننده در محل قرار گرفتههای  و دستگاه 

ها هزار ده  کههای باریک لندن  های رنگارنگ در خیابان، شناورها و رقاصان با لباسهای فوالدی و برنجیوه های گرشود و پر از موسیقی و رنگ است. دستهمی

، پیر و جوان  -رقصند  است. همه می  ، هندوانه و آناناسهای گرمسیری، مانند انبه تازههای فروش میوهغرفه  ها مملو ازیابند. خیابان، راه میکنند نفر تماشا می

های لندن را لمس  ب خیابانکوچکی از کارائی، جادوی  کنند. در این سه روز در ماه اوتهای وظیفه در این سرگرمی شرکت میو حتی پلیس  - سیاه و سفید  

 کند. می

77-  What is the writer's main aim in writing the text? 

1) To encourage people to celebrate the traditions of black people  
2) To talk about problems with Afro-Caribbean community  
3) To recommend people spend more time outdoors   
4) To understand and describe the Notting Hill Carnival 

 (      دشوار)      4پاسخ: گزینه  

 هدف اصلی نویسنده از نوشتن متن چیست؟. 77
 های سیاه پوستان مردم به جشن گرفتن سنتکردن ( تشویق 1
 کردنکارائیب صحبت  -( در مورد مشکالت با جامعه آفریقا 2
 زمان بیشتری را در خارج از خانه بگذرانندبه اینکه ( توصیه به افراد  3
 کارناوال ناتینگ هیل کردن ( درک و توصیف 4

 
78-  According to the passage, Notting Hill Carnival -----------. 

1) takes place every Late Summer Holiday(August Bank) 

2) is held annually in August   

3) is organized by the Bank of England 

4) is held at the beginning of August 

 (      دشوار)     2پاسخ: گزینه  

 . ----------هیل  ، کارناوال ناتینگطبق متن. 78

 یعنی تعطیل رسمی(  august bank)عبارت  شودبرگزار می در هر تعطیل رسمی( 1

User
Textbox
4
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 شود( هر ساله در ماه اوت برگزار می2

 ( توسط بانک انگلستان سازماندهی شده است3

 شود( در آغاز ماه اوت برگزار می4

هایی قرار  شاید گزینه  همیشه یادتون باشه وقتی روی سوال میگه طبق متن، یعنی اطالعات خارج از متن وارد ذهنتون هنگام پاسخگویی نکنید. پس طراح عمدا 
شود که اوایل یا اواخر  که اصال تو متن گفته نشده و همچنین برداشت هم نمی  4بده که درست هستند ولی اصال تو متن چیزی راجبشون گفته نشده. مثل گزینه 

ه باشه و شما رو فریب بده، در واقع کارناوال ناتینگ  یه مورد دیگه هم این هست که گزینه یک شاید گول زنند .شود یا خیر، پس بزاریدش کنارآگوست برگزار می 
 هیل فقط تو یکی از تعطیالت رسمی برگزار میشه و نه هر تعطیل رسمی!!!

79-  During the Notting Hill Carnival, -----------.    

1) the participants in the carnival decorate the streets with colourful streamers 

2) preparations start early in the morning 

3) music and colour fill the streets of London 

4) traffic is banned from the main shopping streets  

 (      متوسط )      3پاسخ: گزینه  

 . ----------- هیل،  در طول کارناوال ناتینگ. 79

 کنندرنگارنگ تزئین می ها را با نوارهای خیابان، ( شرکت کنندگان در کارناوال 1

 شودها از صبح زود شروع میسازی ( آماده2

 کند های لندن را پر می( موسیقی و رنگ خیابان3

 است  های اصلی خرید ممنوعر خیابان( تردد د4

 

80-  The writer claims that -----------. 

1) this carnival has been taking place since at least the 1950s  

2) tens of thousands of people take part in the preparations for the carnival  

3) dancers in the carnival wear special clothes   

4) the dancers in the carnival are from the black community  

 (      متوسط )      3پاسخ: گزینه  

 . ----------نویسنده ادعا می کند که . 80

 برگزار شده است 1950( این کارناوال حداقل از دهه 1

 کنندسازی کارناوال شرکت میها هزار نفر در آماده( ده2

 پوشند های مخصوص میلباس( رقاصان در کارناوال 3

 پوست هستند ( رقاصان در کارناوال از جامعه سیاه4

های جامعه آفریقایی  ها انجام میدن بازی با اعداد و تاریخ ها هستش، برای مثال گزینه یک رو ببینید. متن گفته که این جشنواره سنت یکی دیگه از کارایی که طراح 
 این کارناوال برگزار میشه!!! 1950گیرد. نگفته که از اند، جشن می د به انگلستان مهاجرت کردهاز غرب هن  1950کارائیب را که در دهه 
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 شود؟ های سال دیده میبا توجه به قانون دوم کپلر، بیشترین و کمترین سرعت حرکت زمین به دور خورشید به ترتیب در کدام یک از ماه 
 ( خرداد و تیر)  -  (بهمن  دی و )( 2 ( تیر و مرداد) -  (آذر دی و )( 1
 ( تیر و مرداد) -  (بهمن دی و )( 4 ( خرداد و تیر) -  (آذر دی و )( 3

  (14و  13  صفحۀ -متوسط  - 1 فصل)      3گزینه   : پاسخ 

 . دارد  را  سرعت  ترینکم  تیر  و  خرداد  در  و  سرعت  بیشترین  دی  و  آذر  در  زمین  کتاب،  شکل  به  توجه  با

رسد سپس از اول دی ماه تا اول تیر، سرعت  ترین فاصله از خورشید قرار دارد و سرعت گردش آن به حداکثر مقدار خود میزمین در کم  اول دی ماهدر  

 تر شده در نتیجه حرکت زمین از نوع کندشونده خواهد بود. گردش به تدریج کم 

رسد سپس از اول تیر ماه تا اول دی، سرعت  ردش آن به حداقل مقدار خود میزمین در بیشترین فاصله از خورشید قرار دارد و سرعت گ   اول تیر ماهدر    

 گردش به تدریج بیشتر شده در نتیجه حرکت زمین از نوع تندشونده خواهد بود. 

 
پس از   Aیک دور به دور خورشید بچرخد، سیارۀ    Bواحد نجومی با خورشید فاصله دارد. هنگامی که سیارۀ    B  ،121واحد نجومی و سیاره    A  ،81سیارۀ   

 کند؟ چند سال سومین دور خود را تکمیل می

1 )728 2 )762 3 )834 4 )856 

   (12  صفحۀ - متوسط باال - 1 فصل)      4گزینه   : پاسخ 

  p     ⇒   3(29)=  2p  = 729سال زمینی                                                                  
𝑝2=𝑑3

→       81 =  d      سیاره :A 

  p   ⇒  3(211)=  2p  = 1331سال زمینی                                                             
𝑝2=𝑑3

→       121 =  d      سیاره :B 

  خورشید   دور  به  را  خود  دور  سومین   سال  2187از    پس  Aسیارۀ  .  سال  1331  هر  نیز  B  سیارۀ.  چرخدمی  خورشید  دور  به  بار  یک   سال  729هر    A  سیارۀ

 خورشید:   دور  بهB   سیارۀ  گردش  از  پس  سال  856  یعنی.  زندمی

                                                                                                                                 856 =  1331-  2187 

 
رسیم که یم به مداری میدرجه روی مدارها حرکت کرد 72زمانی که به اندازه  کنیم.ترین نقطه قطب شمال به سمت استوا حرکت میشمالی سفری از در 

 ؟ ، حداکثر مقدار را دارددر این زمان طول روز در کدام مدار به حداکثر میزان خود به سمت جنوب رسیده است.در آن طول سایۀ اجسام قائم، 

 درجه جنوبی   5/23( 2 درجه شمالی  5/23( 1
 درجه جنوبی   5/66( 4 درجه شمالی  5/66( 3

 (14و  13  صفحۀ - متوسط باال - 1 فصل)      3گزینه   : پاسخ 

  شده   گفته  .هستیم  شمالی  درجه  18  مدار  در  اکنون  آییممی  پایین  سمت  به  درجه  72  که  زمانی  .است  شمالی  درجه  90  مدار  شمال  قطب  نقطه  ترینشمالی

  روز   طول  شمالی  نیمکره  است، در  تابستان  اول  که  زمان  این  در  .تابدمی  عمود  السرطانراس   بر مدار  خورشید  یعنی  است  مقدار  بیشترین  و  جنوب  سمت  به  سایه

  درجه  5/66  مدار)  شمال  قطب  در   زمان  این  در   که   جایی  تا  شودمی  ترکم  روزشبانه  طول  اختالف  رویممی  پیش  باالتر  مدارهای  سمت  به   هر چه  و  داریم  طوالنی

 . خواهیم داشت  ساعته  24  روز(  باال  به  شمالی

 
 زیر مطابقت دارد؟ کدام گزینه با عبارت  

متر از سطح دریا،  ۵8۹۵متر از دامنه و  ۵88۵است. این کوه با ارتفاع  آفریقاو شیرا بلندترین کوه  ماونزیکلیمانجارو، با سه مخروط آتشفشانی کیبو، »

 « .قرار داردشرق آفریقا و کشور تانزانیا آتشفشانی نیمه خاموش در 

 شود. ش بستر اقیانوس، عربستان از آفریقا دور می( با تشکیل پوستۀ جدید و گستر1
 شود.ای، در نهایت اقیانوس بسته می ( در اثر فرورانش ورقۀ اقیانوسی به زیر ورقۀ قاره 2
 گیرند.های اقیانوسی شکل میای و اقیانوسی، پشتههای قاره( در اثر واگرایی پوسته3
 .شودمی  شکافته ای تۀ قارهپوس از بخشی کره،  سست همرفتی هایجریان تأثیر تحت (4

  (18  صفحۀ - متوسط - 1فصل )      4گزینه   : پاسخ 

 اند. های شرق آفریقا اشاره دارد که در مرحلۀ بازشدگی از چرخه ویلسون تشکیل شده عبارت سوال به آتشفشان

  زمین  سطح  به  و  نموده  صعود  کره،  سست  مذاب  مواد  و  شودمی  شکافته  ایقارهتۀ  پوس  از  بخشی  کره،  سست  همرفتی  های جریان  تأثیر  تحت در این مرحله

 . رسندمی

 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
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، در این جمجمه تقریبا کدام است؟ میلیون سال 700با نیم عمر  23۵مقدار اولیه اورانیوم  .دهددهندۀ یک جمجمه را نشان میعناصر تشکیل زیر جدول   
 (میلیون سال 1300  =مواد رادیواکتیو موجود در جدول   عمر )نیم

 

 

 میکروگرم  20( 4 گرم میلی 2560 (3 گرم میلی 56/2( 2 میکروگرم  2( 1

 (16  صفحۀ - سخت  - 2 فصل)                   1گزینه   : پاسخ 

 . است  ممکن  عمل  این  انها  شده  پایدار  ماده  میزان  و  پرتوزا  عناصر  میزان  از  استفاده  با  .آوریم  دست  به  را  جمجمه  سن  باید  ابتدا

  ماده   تبدیل  در  است  یکسان  آرگون  و  پتاسیم  جرمی  عدد  چون  حالت  این  در  . شده  تبدیل  آرگون  پایدار  عنصر  به  که  داریم  را   پتاسیم  رادیواکتیو  عنصر   جدول   در

 . کرد  حساب  را  عمر  نیم  تعداد  و  اولیه  ماده  مقدار  توانمی  هرماده  جرم  گرفتن  نظر  در  با  و   نداریم  جرم  کاهش  پایدار  به  ناپایدار

   :اولیه  پتاسیم  مقدار

    80 =5/2  +5/77   

 5/2       ←   5      ←   10      ←    20      ←     40      ←   80:      پتاسیم  برای  سپری  عمر  نیم  تعداد

 : شودمی  سنگ  سن  پس  .است  سال  میلیون  1300  رادیواکتیو  پتاسیم  عمر  نیم  گفته شده  سوال  در  که  شده است  سپری  عمر  نیم  5

 1300  × 5  =  6500سال                 

 .شودمی  تبدیل  207  سرب  به  پایداری  طی  و  است  سال  میلیون  700  اورانیوم  عنصر  عمر  نیم

 : اورانیوم  عنصر  برای  شده  سپری  عمر  نیم  تعداد

    9 ≅ 
6500

700
 

 . داریم  شده  پایدار  ماده  گرممیکرو  2  و  شده است  سپری  عمر  نیم  9  تقریبا

عمر    نیم  9  از  پس  بگیریم  نظر  در  x  را  اورانیوم  اولیه  مقدار  اگر
𝑥

512
  و  ناپایدار  ماده  

𝑥

512
  x-    داریم  شده  پایدار  ماده . 

 : کنیم  حل   را  فوق  معادله  باید  اطالعات  طبق

  =x    ⇒      2  ≅   2میکروگرم                                                         
𝑥

512
  x-       

 
 

 دانید؟ می نادرست ها در رابطه با سیلیکات را هاکدام عبارت 

 .اندداده تشکیل را زمین پوسته هایکانی از نیمی از بیش  فلدسپارها (الف

 . دارند کوارتز از بیشتری وزنی درصد سیلیکاتی هایکانی  بین در هاپیروکسن (ب

SiO4 بنیان سیلیکاتی هایکانی  درصد  ۹2 حدود (ج
 .  دارند خود شیمیایی ترکیب در را-4

 . اندداده تشکیل هاآمفیبول و میکاها رسی،  هایکانی  را هاسیلیکات از درصد 16 حدود (د

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

 (28   صفحۀ -متوسط  - 2 فصل)                  3گزینه   : پاسخ 

 ( نادرست هستند. ج( و )بموارد )

 وکسن دارد. رکوارتز درصد وزنی بیشتری از پی   ،زیر  باتوجه به جدول(:  ب)

SiO4های موجود در پوسته زمین سیلیکاتی هستند و بنیان   درصد از کانی  92حدود  )ج(:  
 را دارند.   −4

 ی درصد وزن پوسته  کاتیلیس ی درصد وزن پوسته  کاتیلیس

%39 م یو کلس م یسد ی فلدسپارها  5% ها بولیآمف 

 5% کاها یم 12% م یپتاس ی فلدسپارها

 5% ی رس یها ی کان 12% کوارتز 

 3% ها  کاتیلیس ریسا 11% ها  روکسنیپ 

 

 

 

 عناصر دیگر 206سرب  207سرب  40آرگون  40پتاسیم  عنصر

 گرم  80 میکروگرم 38 میکروگرم  2 گرم ۵/77 گرم  ۵/2 مقدار 
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توان دریافت مهاجرت اولیه و ثانویۀ نفت و گاز از نظر.................، شبیه یکدیگر بوده و از  با توجه به ساز و کار تشکیل نفت و گاز در درون زمین، می 
 لحاظ.............. با هم تفاوت دارند.

 حرکت صعودی آب شور، نفت و گاز  -ها ( وابستگی به نفوذپذیری سنگ1
 شدگی مواد سیال اکسایش و غلیظ -های مختلفاد سیال در جهت( حرکت مو2
 اختالف میزان نفوذپذیری سنگ مادر با سنگ مخزن   -های نفتی( تشکیل چشمه3
 فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی موثر بر مواد سیال   -کننده( نوع و تعداد ترکیبات مهاجرت4

 ( 73و  36  صفحۀ –متوسط باال - 2 فصل)      4گزینه   : پاسخ 

، شباهت داشته و از نظر فرایندهای فیزیکی و شیمیایی موثر بر آب شور، نفت و گاز با  نوع و تعداد ترکیبات مهاجرت کنندههای اولیه و ثانویه از نظر مهاجرت

 هم تفاوت دارند. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 است؟های زیر به ترتیب از راست به چپ در کدام گزینه آمده پاسخ صحیح پرسش 

  کدام دسته از ذخایر، امکان تشکیل در دو نوع کانسنگ مشابه را دارند؟ 

  یابد؟با توجه به مراحل تشکیل آنتراسیت، چرا به تدریج ضخامت تورب، کاهش می 

  کدام گوهر سیلیکاتی در ترکیب خود دارای اولین عنصر از گروه عناصر قلیایی خاکی است؟ 

  هستند؟  هنجاری مثبتبیناصر، به دنبال یافتن مناطقی با های اکتشافی عجویی شناسان در پیچرا زمین 

 اقتصادی   ارزشمند هایکانی  شناسایی -عقیق - های باالییفشار رسوبات و وزن سنگ - سرب و مس (1
 اقتصادی  ارزشمند  هایکانی  شناسایی   -عقیق -های باالیی فشار رسوبات و وزن سنگ -مس و مولیبدن (2
 کمتر  ۀهزین  با   عناصر استخراج  - زمرد - های گیاهیخروج آب و مواد فرار از بازمانده - ( سرب و مس3
 کمتر  هزینۀ با  عناصر استخراج  -زمرد -های گیاهیخروج آب و مواد فرار از بازمانده -مس و مولیبدن (4

 ( 38تا  30  صفحۀ - متوسط - 3 فصل)     3 گزینه  : پاسخ 

 پاسخ صحیح موارد:  

 های گرمابی و رسوبی تشکیل شوند. توانند در کانسنگمورد اول: ذخایر سرب و مس، هر دو می

اکسید و متان از آن  دی تر شده و آب و مواد فرار مانند کربنفشرده  های باالیی،ها سال، تورب در زیر فشار رسوبات و وزن سنگ در طی میلیون  مورد دوم:

 . شودیابد و به لیگنیت تبدیل میای پوک و متخلخل است، کاهش میمواد، در نهایت، ضخامت تورب که مادهبا خروج این   . شودخارج می

ت
ت نف

انواع مهاجر

اولیه
فشار طبقات فوقانیحرکت نفت و گاز به سمت باال و اطراف در اثر 

.و از طریق نفوذپذیری سنگ ها انجام می شودسنگ مادر درون 

.دوجود دارچشمه های نفتی اگر مانعی در مسیر حرکت نباشد، امکان تشکیل 

.آیدنفت در سطح زمین، قیر به وجود میتبخیر، اکسایش و غلیظ شدگی از : نکته

اختالف چگالیجدایش آب شور، نفت و گاز به دلیل ثانویه

.انجام می شودسنگ مخزن درون 

.استآن زیادنفوذپذیری وتخلخلویژگی مهم سنگ مخزن،  وجود: نکته
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 شود.  می   یافت   سبز   رنگ   به   که بریلیم   سیلیکات  ترین  گران    و    ترین مورد سوم: زمرد معروف

  در   معدنی   ماده   از  زیادی   حجم    و     یابد می    میانگین، افزایش   غلظت   به  نسبت   منطقه   یک  در    عناصر    غلظت    زمین،   پوسته   از   هایی بخش در  مورد چهارم:

 . تاس   صرفه   به   مقرون   اقتصادی،    نظر   از    آن   استخراج   که   طوری   به   ،(مثبت  هنجاری بی) شود می    متمرکز  آنجا  

 
عیار اقتصادی کروم در ذخایر آن حدود چند    آید.گرم کروم به دست می  8/180حدود تن سنگ معدن   80در معدن خواجه جمالی شهرستان نیریز، از هر   

ppm  است؟ 

1 )226/0 2 )13/1 3 )26/2 4 )113/0 

 ( 32  صفحۀ - متوسط - 3 فصل)      3گزینه   : پاسخ 

80 𝑡𝑜𝑛 = 8 × 10
7 𝑔𝑟    

180/8

8 × 10
7
=
𝜘

10
6
 ⇒  𝜘 = 2/26 𝑝𝑝𝑚 

 

 گیرد؟مورد مطالعه و بررسی قرار میبه ترتیب کدام موارد توسط یک »پترولوژیست و ژئوشیمیست«   
 سوئد   کادمیم در خاک فلز سمیشناسی نقشه زمین -چگونگی تشکیل بیتومیه و تبدیل آن به آنتراسیت  (1
 تبخیری در هرمزگان های فرآیند تشکیل سنگ  -های آذرین و دگرگونیبندی سنگشیوه تشکیل و رده (2
 چگونگی منفی شدن بیالن در خراسان جنوبی  –های آذرینی در ماه فرآیندهای آتشفشانی و نفوذ توده (3
 زمین    پوسته در  عناصر   نامساوی  توزیعچگونگی   -کشف مناطق زمین گرمایی در مشکین شهر اردبیل (4

 ( 39  صفحۀ - متوسط باال - 3 فصل)                   4گزینه   : پاسخ 

  دگرگونی     و    آذرین های  سنگ  ترکیب     و    بندی  رده    منشأ،    تشکیل،   شیوه     آن   در   که    است   شناسی   زمین   از  ای شاخه   شناسی، سنگ   (:پترولوژی)شناسیسنگ

    توسط  گرمایی، زمین مناطق      و   ها سیاره دیگر و    ماه    در و حتی      زمین    درون   در   آذرین    های توده   نفوذ    فشانی، آتش   فرایندهای دگرگونی،   .شود می    بررسی 

    گیرد.می قرار  مطالعه    مورد    ( شناسان سنگ )  ها پترولوژیست 

  تشکیل   را   امروزه    ژئوشیمی علم   پایه   های آنها،  یافته   و   دادند  انجام   زمین   ویژه   به  سیارات  ترکیب    زیادی درباره  مطالعات   دیگر،   محققان   و   کالرک :ژئوشیمی

  و     دارد   آنها تشکیل  چگونگی    و   عناصر  شناخت   در   بسزایی   تأثیر   زمین است،   تقریبی   ترکیب   همان   واقع   در   که    سیارات   ترکیب   روی   مطالعه   . است   داده  

 کند. می   بررسی   را  زمین    در  عناصر     نامساوی   توزیع   همچنین 
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 تا یکدیگر چه عددی است؟  Bو  Aنقطه  دوفاصله  ، متر باشد 60اگر بلندی برج  ، در شکل مقابل  

1)  ( )+30 3 3  2)  ( )+20 2 2  

3)  ( )+20 3 3  4)  ( )+20 2 3 

 
 

 ساده( ـ  33تا  31صفحه  ـ 1)ریاضی    3پاسخ: گزینه  

 نمایانگر برج باشد.   CHخطاگر فرض کنیم پاره 

 AˆA A H CHCH :


=   = =45 60 

 
B

ˆB aCH n: B
CH

t
H

=   =6060 

 CH
HB

tan
 = = =

60
20 3

360
 

 ( )AB AH BH = + = + = +60 20 3 20 3 3 

 

Aهرگاه  sin cos= − 4 430 Bو 30 cos sin= − 2 2150 مقدار  150
A B
−

1  کدام است؟  1

1)  
1
4

 2)  4 3)  −
1
4

 4)  −4 

 ساده(  ـ 33و  32صفحه  ـ 1)ریاضی   4پاسخ: گزینه  

 کنیم. ر ا ساده می   Bو  Aدر ابتدا 

 A ( ) ( ) = − = − = −4 41 3 1 9 1
2 2 16 16 2

  
sin

cos


 =





 =


1
30

2

3
30

2

 

 B ( ) ( ) = − − = − =2 23 1 3 1 1
2 2 4 4 2

  
n

c

s

os

n

cos

si i


 = −  = −






 = =



1

1 0

3
150 30

2

2

5 30

 

حال مقدار 
A B
−

1 1
 آوریم. دست میرا به  

A B
− = − − = −

1 1
2 2 4 

 

)sinهرگاه  ) cos( )
 
+ − − =

92 3 0
2 2

)tanمقدار باشد،   )


−
5
2

 چه عددی است؟ 

1)  −
3
2

  2)  
3
2

 3)  
2
3

 4)  −
2
3

 

 ساده( ـ  86تا  80صفحه ـ  2)ریاضی    1پاسخ: گزینه  

 sin( ) cos

+ = 

2
 

 cos( ) cos( ) cos( ) ( si) ncos
   

− = − = + −  = = −
9 9

4
2 2 2 2

 

tacos  پس:   n nsi−   = =2 3 0
2
3

 

)tan از طرفی:   ) tan( ) tan( ) tan( cot)
   

− = − − = − + − −= − =−
5 5

2
2 2 2 2

 

cot
tan

−  = − = −


1 3
2

` 
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xاگر  


 
5
4

tanxو   cot x+ =
13
6

sin(xمقدار باشد،   )


−
5
2

 چه عددی است؟  

1)  −
2

13
 2)  −

3

13
 3)  

2

13
 4)  

3

13
 

 ( متوسطـ  83و  78ـ صفحه  2)ریاضی   4پاسخ: گزینه  

tanxکنیم ابتدا فرض می  A=  :در این صورت 

 tan x cot x A
A

= ++  =
13 1
6

13
6

 

 AA A

A

A


 − 

= 



− =




+
= =

−
=

+

=

2

1

6
13 16

2

3 5 3
12 2

13 5 2
1

9 144
1

3

13 6 0

2

 

xچون 


  
5
4

cotپس    x tan x    :لذا tan x , cotx= =
2 3
3 2

 

)sin از طرفی:   x) sin( x) cos xsin(x ) sin( x)
 

− = −
 

= − + − −− = − = −
5 5

2
2 22 2

 

cotxطوریکه  به   به شکل مقابل باشدآن  کنیم که اضالع  مثلثی فرض می =
3
2

: 

 
 

 
cos x

cos x
sin(x ) cos x cos x ( )


 




 − = − ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ − = − − =

5
4

0

5 3 3
2 13 13

   

 

kهای عدد صحیح باشد زاویه kاگر   
= +

4 12
 ؟کدام استمحیط آن چندضلعی   ، آورندیک چند ضلعی پدید می مثلثاتی بر روی دایره 

1)  +4 2 2 2)  −4 2 2 3)  +8 2 2 4)  −8 2 2 

 ( سخت ـ  76صفحه ـ  2)ریاضی   4پاسخ: گزینه  

زوایا اوالً دقت کنید این  

4
طور منظم  کند که فاصله آنها بهنقطه بر روی دایره مثلثاتی مشخص می  8یابند تا به زاویه بعدی برسند به عبارتی  مرتباً افزایش می  

رو به زاویه مرکزی روبه 

4
  است.  

اً یثان

12
روی محیط چند ضلعی ایجاد شده ندارد و فقط چند ضلعی را به اندازه هیچ اثری    

12
 

 .گیریممی   را نادیده  چرخاند، بنابراین آندر جهت پادساعتگرد می    

 با این مقدمه داریم:

          

 برابر آن است.   8کنیم و محیط  را پیدا می   ABداریم ابتدا   OABمثلث مشابه  8ظم،  تضلعی من  8در  

 نکته:   
  

ˆBC AB AC AB ACcos A= + − 2 2 2 2 
 
 

 پس داریم: 

 AB cos AB


= + − = −2 21 1 2
4

2 2 

 = −8 2 ABضلعی   8محیط    2 = −2 2 
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fنمودار تابع  (x) sin(x )


= +
2

g(x)و    cos( x)= −3 )را در بازه  2 , )0  گیرد؟قرار می  g(x)باالتر از نمودار   f(x)ایم. در کدام بازه نمودار رسم کرده  2

1)  ( , )0 2)  ( , )
 5
4 4

 3)  ( , )
 3
2 2

 4)  ( , )
 3 7
4 4

 

 ـ متوسط(  93ـ صفحه  2 ی)ریاض   3پاسخ: گزینه  

 مشخص کنیم. توانیم بازه را  اگر در ابتدا ضابطه هر یک از دو تابع را ساده کنیم بهتر می 

 f (x) sin( x) cosx


= + =
2

 

 g(x) cos( x) cos( x) cos x= − = − =3 2 3 3 
fبرای آن که نمودار  (x)   باالتر از نمودارg(x)  .قرار بگیرد باید نامعادلۀ زیر را حل کنیم 

 cos x cos xf (x) g(x)   3 

cosxکهاین نامساوی هنگامی برقرار است   0  ،یعنی:   باشد x
 
 

3
2 2

 

 
 متر است؟ سانتی 8ای به شعاع در دایره 3متر چند برابر طول کمان مقابل به زاویهسانتی  6ای به شعاع در دایره طول کمان مقابل به زاویه  

1)  
1
2

 2)  
1
3

 3)  
1
4

 4)  
1
6

 

 ـ ساده(  74ـ صفحه  2)ریاضی    3پاسخ: گزینه  

=Rفرض کنیم آنگاه را  رو به زاویه طول کمان روبه  و   باشد  ، و زاویه مرکزی برحسب رادیان،  Rای که شعاع در دایرهنکته:     . 
 
 
 
 

 پس:  
= 


=   = 


 = =



1 1

22

66

8 3 24

1
24 4

 

 
 f  مقدار  باشد، بخشی از نمودار آن شکل مقابل   ، اگراست 6تابعی متناوب با دوره تناوبf( ) f( )− +3 28 2  چه عددی است؟  21

1)  2  
2)  −2  
3)  4  
4)  −4 

 

 متوسط( ـ  32صفحه ـ  3)ریاضی    1پاسخ: گزینه  

f :  است. پس  6چون دوره تناوب تابع برابر   (x) f (x k)= + 6 

f پس:    kکه در آن  ( ) f ( ) f( )− = − + =28 28 30 2 
 f ( ) f ( )− = =28 2 0 

)در بازه fضابطه تابع   از طرفی , )2 fبه صورت    4 (x) x= − f است، لذا:  4+ ( ) f ( ) f ( )= − = =21 21 18 3 1 
 f ( ) f ( ) − + =  +  =3 28 2 21 3 0 2 1 2 

 

fهرگاه بیشترین مقدار تابع  (x) a cos( x )


= + − −2 5 3 1
3

g(x)ترین مقدار تابع کمباشد.  10برابر   a a sin( x)


= − −2 4 2
6

 چه عددی است؟ 

 4−  (4 6−  (3 2−  (2 صفر  (1
 

 ساده( ـ  40و  35صفحه  ـ  3)ریاضی    4پاسخ: گزنیه  

 نکته:  

max a b

min a b

 = +
 

= −

 
f (x) a bcos x(cx)

g(x) a bsin(cx)

= +

= +
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f (x) a cos( x )


= + − −2 5 3 1
3

 

maxf آنگاه:    ،باشد می   10ابر  بربا توجه به آن که بیشترین مقدار تابع   : aa + + − == 12 5 3 10 

g(x) در این صورت:   sin x sin x
 

= − − = − −2 4 2 2 2
6 6

 

 min g = − − = −2 2 4 

 

1ترین مقدار تابعبیشترین مقدار تابع نصف دوره تناوب تابع است و عالوه بر آن کم ، در کدام تابع 
3

 بیشترین مقدار تابع خواهد بود؟  

1)  f (x) sin( x )
 

= + −4 8
6 3

  2)  f (x) cos( x )
 

= − +8 4
12 24

 

3)  f (x) cos( x)


= − −4 8
24

 4)  f (x) sin( x)
 

= + +8 4
12 6

 

 متوسط(ـ  40و  35صفحه  ـ  3)ریاضی   2پاسخ: گزینه  

g(x)در توابع  نکته:   a bcos(cx d) , f (x) a bsin(cx d)=  + =       داریم: +

max a b

min a b

T
c


 = +



= −


 =



2

 

 ها را یکی، یکی بررسی کنیم. پس کافی است گزینه  

             mf i(x

max

n) si (

T

n x )





= + =



 = − = −


 = =




 
+



= −4

4 8

48
6

12

4 8

2
12

6

3
 

               

max

f (x) cos( x min)

T





=


+ =



 = − =


 = =


= − +







8 4 12

8 4 4

2
24

12

8 4
12 24

 

           nf (x

max

mi

T

) cos( x)





= − + =



 = − − = −


 = =





− −



=

4 8 4

8 4 8 12

2
4

4

4

24

8

2

 

                   

max

f (x) sin( x min

T

)







 




= + =

= − =
 

= +




+

= =





8 4 12

8 4 4

2
12

6

8 4
12 6
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minای که شرایط تنها گزینه max=3  وmax T=
1
2

 است.   2گزینه    ،برقرار است  

 

fتابع بخشی از نمودار  (x) a bcos ( cx)= −  +
3
2

aشکل مقابل است. مقدارمطابق   bc+  کدام است؟ 

1)  1  2)  2 
 
 1−  (4 صفر  (3

 ـ متوسط( 36و  35ـ  صفحه  3 یاضی)ر   1پاسخ: گزینه  

fبا توجه به آن که ( ) 0  داریم:  0

 f ( ) a a abcos


− = = 

0

0
3

0
2

 

 از طرفی:  
a bm x

a , b
a

min a b

 + == 
  

= − − = − 

= − =1 2
11

3 3
 

T از طرفی با توجه به نمودار داریم:   T c
c


=  = → =  =



3 3 2
2 2 1

4 2
 

a در نتیجه حاصل خواسته شده برابر است با:   bc ( )+ = − +  = − + =1 2 1 1 2 1 

 

aر تابع بخشی از نمودا  
y asin( x)


=

3
a)برابر کدام است؟    ، شداب  D,C,B,Aمساحت چهارضلعی که رئوس آن نقاطرو است.  شکل روبهمطابق     )0 

1)  24 2)  a12 
 

3)  12 4)  a26 
 

 

 ( سخت  ـ 36و  35صفحه  ـ 3)ریاضی    3پاسخ: گزینه  

yبا توجه به آن که دوره تناوب sin x=    برابر




2
a و   0  ت، پس:اس  

 AB CD T
a a a

 
= = = = =

 

2 6 6

3

 

 ترین مقدار تابع است، پس: و بیش  االضالع( برابر اختالف کمترینارتفاع متوازی )خط افقی  2االضالع است که فاصله  یک متوازی   ABCDاز طرفی چهارضلعی

a
h a h a


= ⎯⎯⎯→ =

02 2 

 S aAB
a

S a  == = 
6

22 12 

 است.   12  و برابر  aمستقل از مقدار   ،یعنی مساحت

 

f(x)هرگاه بخشی از نمودار تابع  atan( x )
a

 
= +

6
 چه عددی است؟ Bو Aخط گذرنده از دو نقطهشیب  ، رو باشدشکل روبه 

1)  2 3  

2)  
3 3
2

  

3)  
2 3
3

  

4)  3 
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 ( سخت ـ  39صفحه ـ  3)ریاضی    1پاسخ: گزینه  

x =
1
3

yای است که عبارت داخل تابع طول نقطه    tan( ازاء آن برابر به  =(

2
xخواهد شد زیرا   


=
2

yطه تعریف نشده تابع ق اولین ن   tan x=    با طول

 مثبت است یعنی:  
a

  
 + =
1
3 6 2

 

 a
a a

 = −  == =
1 1 1 2
3 2 6 6

1 1
3 3

1 

 ABm = =

3
3 2 3
1
6

  

B

A
−
1
6

0

0

3
3

 f (x) tan( x )


 =  + 
6

 

A: fتوجه: برای پیدا کردن طول نقطه  (x) xxx 


  + −+ == ==
1
6

1
0

66
0 0 

 

fتابع   (x) tan( x)
 

= − +2 2
3 4

)در بازۀ   , )



5
8

 کدام است؟  اکیداً نزولی است. حداکثر مقدار 

1)  
9
4

 2)  
9
8

 3)  
5
4

 4)  
5
2

 

 ( ـ سخت  39صفحه ـ  3)ریاضی   2پاسخ: گزینه  

yدانیم تابع می tan x=    هایی چونطوریکه در بازهاش یکنوا نیست بهدامنهتمام  در(k , k )
 

− +
2 2

yیکنواست. اما در تابع  kکه   tan x= این    2

yای که یعنی حداکثر طول بازه   ،شودبازه نصف می  tan( x )= +2  در آن یکنوای اکید است ،

2
  است. با این مقدمه داریم:  

 f ( ) tan ( )



   
= − +

3
2

5 5
2

8 3 4 4
 

xتابع در 


=
5
8

3کمان تابع تانژانت بر روی و   تعریف نشده است  
2

کمان    یعنی  ،تعریف نشود   در آن  عددی است که مجدد تانژانت  قرار گرفته است پس   

3تابع تانژانت پس از  
2

)، روی   )


+2
2

 قرار گیرد:  

  
+  =

5
2

4 2
 

 


  =


  =
 

 = −
95
4

2 2
4

9
2 8

 

 
 A   وB    طوریکه اند بهعضوی  70دو مجموعه از مجموعۀ مرجعn(A)=35  ،n(A B )− = n(Aو   15 B) − کدام   Bاست. تعداد اعضای مجموعه   5=

 است؟ 
1)  35 2)  45 3)  40 4)  30 

 متوسط(ـ  13صفحه  ـ  1ریاضی )  2پاسخ: گزینه  

 اگر شرایط داده شده را بررسی کنیم داریم:
 n(A B ) n(A B)− = =15 

 n(A B) n(A B ) n(A B) n(U) n(A B)   − = = = − = 5 
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 حال کافی است نمودار ون را برای آن رسم کنیم. 

 n(A B) − = 20  
n(A B

n

)

(A)

=

=

15

35
 

 x + + + =20 15 5 70 
 x = 30 

 n(B) n(B A) n(A B) = − + = + =30 15 45 

 
aهرگاه  , a b , b+2  است؟ کدام این دنباله چهارمه جمل ، سه جملۀ ابتدایی از دنباله هندسی باشند 8

1)  a b+32 48 2)  a b+8 16 3)  a b+48 8 4)  b64 

 متوسط(ـ  26و  25صفحه  ـ  1)ریاضی    3پاسخ: گزینه  

,اگر نکته:    ,    آنگاه  ،جمالت متوالی از یک دنباله باشند = 2 . 

aپس برای آن که جمالت  , a b, b+2  سه جمله ابتدایی دنباله هندسی باشند باید:   8

 b( aa b) b a ab ba +  + + == 22 2 42 8 4 8 

 (a b a bb a b)a + =  == −−2 2 2 04 224 0 
 ، داریم:را قدرنسبت دنباله هندسی در نظر بگیریم  q  از طرفی اگر

 aa b
q

a

a

a
qq

+
 =  =

+
= =

2 2 2
4 4 

,aپس به این ترتیب داریم:   a, a, a4 16 64 

aیعنی جمله چهارم b=64  خواهد بود.   32
 a a a a a b= = + = +4 64 48 16 48 8 

 

xاگر   kx+ + =2 1 xو  0
x

− =2
2
1 3  کدام است؟ kمقدار مثبت  ، باشد 5

1)  5 2)  6 3)  3 4)  4 

 ( ـ سخت  18صفحه ـ 2)ریاضی    3پاسخ: گزینه  

xدو طرف تساوی  kx+ + =2 1  کنیم.تقسیم می  xرا بر   0

 x kk x
xx

 =+ = + −+
11

0 

 (x ) (x )
x

(x ) k
xx

+ − − =  − = −2 2 2 21 11
4 4 

xحال دو طرف تساوی را در
x

+
x کنیم: ضرب می  1 k

x
 − = −2

1
4 

 x k k
x

 − = − =2 2
2
1

4 3 5 

 (k k k ) kk )( − +−  == =4 2 2 2 35 04 94 5 

 
fمعادله درجه دوم در   (x) ax bx= + − =2 2  کدام است؟  fها، سه برابر ریشۀ دیگر است. عرض رأس سهمییکی از ریشه 0

1)  −
2
3

 2)  
2
3

 3)  
4
3

 4)  −
4
3

 

 ( سخت ـ  18تا  13صفحه  ـ  2)ریاضی   2پاسخ: گزینه  

 کنیم. فرض می  3و    1ها را  ریشهاول:  وشر 

 

f (x) k(x )(x )

f (x) (x )
kf (

(x )
)





 = −=
 = −



−

−
−



= −

−
2

3 1
3

3 1

0
3

2
2
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 است، پس:   2س سهمی برابر  راهستند با توجه به تقارن سهمی، طول    3و    1ها  چون ریشه 

 sy f ( ) (x )( ) = = −= − =
3

2
2 2

2 1 1
3

 : رأس سهمی

 دوم:وش ر 

فرض کنید و   و  ها راریشه = 3  :پس 

 
a

b
b

( )
aa

 = −  = −2
2

2
2

3
16

32
3

  
)

a a

b b
)

a a

 = −   = −

+ = −   = −

2

2 4

2 2
1 3

 

 s

a
a

b a a
y

a a a a

− +
 +

= − = − = − = + = +
2

32
88 8 23

4 4 4 12 3
 

 

xهای معادلهریشهقدر مطلق تفاضل   x x− − = −22 2 2  چه عددی است؟    2

1)  
1
2

 2)  
3
2

 3)  2 4)  1 

 ساده( ـ  23صفحه  ـ 2)ریاضی    1پاسخ: گزینه  

xبا فرض آن که − 2 2 xیعنی   0 1  ،  رسانیم. می  2طرفین تساوی را به توان 

 xx x x x x x− − = −  − − = + −2 222 2 2 2 2 2 4 4 8 

 
x

(x )( xx
x

x )

=


 − − = 
=



 − + =2
2

2 2 3 0 3
2

2 7 6 0 

1ها هر دو جواب قابل قبول هستند پس اختالف جواب
2

 است.   

 

xهرگاه 
f(x)

x

+
=

−

2 4
2

)در بازه   , )−  در نابرابریf(x) 0  کدام است؟  صدق کند، حداکثر مقدار  2

1)  2 2)  −2 3)  
1
2

 4)  −
1
2

 

 متوسط( ـ  93صفحه ـ  1)ریاضی   2پاسخ: گزینه  

xدر واقع باید نامعادله 

x

+
 

−

2 4
0 2

2
 را حل کنیم.  

 آوریم.می دست  جواب هر کدام را یافته و در انتها اشتراک آنها را بهو  کنیم  مینامعادله مجزای مقابل تبدیل    دواین نامعادله را به    

 

x

x

x

x





+ 
 −

+


−

2 4
0

2

2 4
2

2 

 
x

(x ) (x

x

)
x

x
x

x
x

x

+
−  −

⎯⎯⎯→  −


−

 −



+



  

 

−


−




2

2
2

4

2 4
0 2

2
2

8

2

0 0

2

2 0
2 

)جواب نامعادله   , )−  است.   -2برابر    یعنی حداکثر مقدار به دست آمد،    2−
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 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -111
 طور حتم ..................« »در جانوری که ..................، به

 ها توانمندی زیادی در بازجذب آب دارند.  اند ـ کلیهطور کامل از یکدیگر جدا شدهها به( بطن1
 کند.شدن محیط، بازجذب آب از مثانه افزایش پیدا میشوند ـ هنگام خشکهای قلب با یکدیگر مخلوط می( خون تیره و روشن بطن۲
 داخلی نقش دارد ـ دستگاه گردش مواد نقشی در انتقال گازهای تنفسی ندارد.ایستایی )هومئوستازی( محیط گوارش در حفظ هم ۀ ( لول۳
 کند.شود ـ خون، ضمن یک بار گردش در بدن، یک بار از قلب عبور میهای آبششی انجام می( تبادل گازهای تنفسی در مجاورت مویرگ۴

 ـ سخت ـ قید ـ ترکیبی ـ مفهومی(  ۳0۱۰)  ۴پاسخ: گزینه  

  ۀ ها و نوزاد دوزیستان( وجود دارد. مویرگ، فقط در سامان داران )ماهی پوستان دریایی( و گروهی از مهره ها و سخت مهرگان )نظیر اسفنجبی  آبشش در گروهی از

رای  های حلقوی نیز داگردش خون بسته دارند و کرم   ۀهای حلقوی )نظیر کرم خاکی(، سامانمهرگان، فقط کرم گردش خون بسته وجود دارد و در بین بی

ها و نوزاد دوزیستان هستند. ماهی  باشد که شامل ماهیداران دارای تنفس آبششی می(، مهره ۴)  ۀتنفس پوستی هستند و آبشش ندارند. بنابراین، منظور گزین

 کند.  ایِ آن عبور می بار گردش در بدن، یک بار از قلب دو حفره   و نوزاد دوزیستان، دارای گردش خون ساده هستند که در آن، خون، ضمن یک

 (۳۱۰ـ  ۲۱) تنفس آبششی در ماهی  نامه: شکل  
 یابد و های آبششی جریان می شود، در بین تیغه وارد بدن ماهی می  دهانآب از طریق  •

 شود. ها از بدن ماهی خارج می  سپس از طریق آبشش         
 هر آبشش شامل تعدادی کمان آبششی است.  •
 های آبششی ها وارد رشته های خونی وجود دارند که انشعابات آن گ در هر کمان آبششی، ر  •
 شوند. می  •
 آبششی به هر کمان آبششی متصل است.  ۀتعداد زیادی رشت  •
 آبششی وجود دارد.  ۀآبششی، تعداد زیادی تیغ ۀروی هر رشت •
 

 آبشش  چند کمان آبششی =   |کمان آبششی  آبششی =   ۀچند رشت   |آبششی    ۀرشت =آبششی   ۀچند تیغ
 

 شوند. های آبششی تشکیل می درون تیغه های مویرگی شبکه  •
 های آبششی است. جریان آب در بین تیغه خالف جهت های آبششی های مویرگی تیغه جهت جریان خون در شبکه  •

 گردش خون ماهی   هساماننگاه: نیم  

 های کلیویژگی
 ن قرار دارد.  ـاالی بطـدن قرار دارد، دهلیز بـح شکمی بـای است، در سطرهـقلب: دو حف
 های بسته جریان دارد. گردشی: خون که درون رگ   ۀمایع سامان 

 بافتی تبادل مواد را  ا و با کمک آب میانـهها در کنار یاخته ازها: مویرگ ـادل مواد و گـتب
 شود. ها انجام می دهند. تبادل گازها در آبشش جام می ان

 نحوه عمل سامانه گردش خون ماهی 
 شود و سپسـ خروج خون از قلب: خون تیره از بطن به مخروط سرخرگی فرستاده می ۱
 شود. از طریق آن، وارد سرخرگ شکمی می  
 شود و در ـ ارسال خون به آبشش: خون تیره از طریق سرخرگ شکمی وارد آبشش می ۲

 شود. جا، تبادل گازها انجام می آن 
 شود.های مختلف بدن انجام می رسانی بافت ها: خون روشن توسط سرخرگ پشتی از آبشش خارج شده و اکسیژن رسانی بافت ـ خون۳
 شود.جا وارد سینوس سیاهرگی و سپس دهلیز می رود و از آن ی مختلف بدن به سیاهرگ شکمی میهاـ بازگشت خون به قلب: خون از اندام ۴

 تر است. دهلیز ضخیم   ۀبطن از دیوار  ۀدیوار 
 بین سینوس سیاهرگی و دهلیز و بین بطن و مخروط سرخرگی، دریچه وجود دارد.  

 نامه: گردش خون ماهیشکل  
فرستد. پس از تبادل  میها  آبشش به    سرخرگ شکمیشود. انقباض بطن، خون را از طریق  لیز و سپس به بطن وارد میبه ده  سیاهرگ شکمی بدن از طریق    ۀخون هم

گردد. قبل از دهلیز،  شود و به قلب برمیمی   سیاهرگ شکمیهای بدن وارد  به تمام بدن و پس از تبادل مویرگی با یاخته   سرخرگ پشتیگازهای تنفسی، خون از طریق  
 قرار دارد.   مخروط سرخرگی و بعد از بطن، رگیسینوس سیاه

 سیاهرگ شکمی ها بافـت  سرخرگ پشتی  آبـشش  شکمی سرخرگ  سرخرگی مخروط  بطن  دهلیز  سینوس سیاهرگی   سیاهرگ شکمی 
 وجود دارد.   دریچهوجود دارد. بین بطن و مخروط سرخرگی نیز   دریچهبین سینوس سیاهرگی و دهلیز،  ✓
 سینوس سیاهرگی، دهلیز و مخروط سرخرگی، تقریبًا برابر و کمتر از بطن است.  ایماهیچه  ۀضخامت دیوار  ✓
 قرار دارد.   شکمی ۀبال و ایسینه   ۀبالقلب ماهی در سطح شکمی و بین  ✓
 هستند.   هاترین باله کوچکای،  های سینههستند و باله  اهیهای مبزرگترین باله  پشتی،  ۀدمی و بال ۀبال ✓
 وجود دارد.   دو عددهای ماهی از سایر باله  دمی، ۀجز بالبه  ✓
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 است.  )انتهای بدن( به سمت جلو )سر( از عقب  جهت جریان خون در سطح شکمی بدن ماهی ✓
شود و در  است. اما خون از آبشش نیز به سمت سر و مغز فرستاده می  )انتهای بدن(از جلو )سر( به سمت عقب    جهت کلی جریان خون در سطح پشتی بدن ماهی

 است.   از عقب به جلواین قسمت، جهت جریان خون 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 وجود دارد.  گردش خون ساده،  ها و نوزاد دوزیستاندر ماهی •
 کند. ای آن عبور می یک بار از قلب دو حفره، یک بار گردش در بدندر گردش خون ساده، خون، ضمن  •
 هست.  هاهای اندام دار به تمام مویرگ خون اکسیژن   ۀانتقال یکبار مزیت گردش خون ساده،  •

 

 | ماهی در یک نگاه |  ترکیب 

 زیاد  اهمیت  ماهی رده * دارانمهره  شاخه  جانوران  فرمانرو  ماهی نام جاندار 

 دستگاه عصبی  دفع مواد  گردش مواد  تبادل گازها گوارش 

گوارش   ۀدارای لول 
 )دستگاه گوارش کامل( 

از طریق آبشش ـ بسیار کارآمد ـ 
ها و  جهت حرکت خون در مویرگ 
تیغه  طرفین  در  آب  های  عبور 

 آبششی، برخالف یکدیگر است 

گردش خون بسته و ساده ـ  
ای در سطح  قلب دو حفره

شکمی ـ عبور خون تیره از قلب 
ـ رساندن خون روشن به  

ها توسط سرخرگ پشتی  بافت 
ـ برگشت خون تیره به قلب 

 توسط سیاهرگ شکمی 

ای در ماهیان  روده غدد راست 
رقیق و غضروفی ـ دفع ادرار 

ننوشیدن آب زیاد در ماهیان  
آب شیرین ـ نوشیدن آب زیاد  

صورت ادرار  ها به و دفع یون 
غلیظ یا از آبشش در ماهیان  

 آب شور 

طناب عصبی پشتی که  
بخش جلویی آن برجسته  

است و مغز را تشکیل  
دهد. در ماهیان  می 

غضروفی، توسط غضروف و 
در سایر ماهیان توسط 
استخوان محافظت  

 .شودمی 

 تولید مثل  ایمنی  تنظیم شیمیایی  اسکلت بدن  حواس 

های مکانیکی در گیرنده 
ها در دو سوی بدن ماهی 

خط جانبی )کانالی در  
زیر پوست جانور که با 

هایی با محیط  سوراخ 
بیرون ارتباط دارد( ـ 

های مژکدار  یاخته 
 حساس به ارتعاش آب 

اسکلت درونی ـ در انواعی از  
ماهی، از کوسه ها مانند  ماهی

جنس غضروف ـ در سایر ماهیان، 
استخوانی است که غضروف نیز  
دارد ـ ساختار استخوان شبیه  

 استخوان انسان 

ـ   ــــ

دفاع اختصاصی و  
غیراختصاصی دارد ـ لنفوسیت  

B  وT خاطره و   ۀ، پادتن، یاخت
سایر موارد مربوط به دفاع  

 اختصاصی را دارد. 

ـ   دارند  خارجی  لقاح  اغلب 
ک زیادی  آزاد  تعداد  ردن 

گامت نر و ماده ـ آزاد کردن  
رفتار   بروز  یا  شیمیایی  مواد 
آزاد   برای  عروسی(  )رقص 
کردن همزمان گامت ـ لقاح 

اسبک  در  )ماده  ماهیداخلی 
  )نر 

طنابداران وجود دارد. برای سادگی مطلب و جلوگیری از بیان مطالب خارج از   ۀجای آن، شاخداران وجود ندارد و بهمهره   ۀبندی جانداران، شاخدر نظام علمی رده  *
 داران استفاده کردیم. مهره  ۀکتاب، ما از شاخ

 گردش خون ساده دارد.   ۀداری که دارای تنفس آبششی هست، ساماننکته: هر مهره 

بر نقشی که در تبادل گازها  ها عالوهپوستان دریایی، آبشش پوستان، به نواحی خاصی از بدن محدود هستند. در سخت سخت   ها در آبشش   پوستان || سخت ترکیب  
 پوستان دارای اسکلت خارجی نیز هستند. شوند. سخت دار با روش انتشار دفع می ها، مواد دفعی نیتروژن دارند، محلی هستند که از طریق آن 

 دریایی.   ۀهای ستار پوستی هستند، مانند آبشش   ۀهای کوچک و پراکندها، برجستگی ترین آبشش [ ساده ۳ر دهم: گفتا ۳ترکیب ]فصل 
 

 )۱۰۳ـ  ۲۰( ترین آبشش در ستاره دریایی ساده  نامه: شکل  
 
 پوستی است.  ۀپراکندو  کوچکهای  صورت برجستگی دریایی به  ۀهای ستار آبشش  •

 دارد. پوششی   ۀیک الیه یاختهر برجستگی، دارای پوستی است که  •

 دریایی در آن جریان دارند.   ۀستار که مایعات بدن وجود دارد  مجرای افقی دریایی، نوعی  ۀدر نزدیکی سطح بدن ستار  •

 این مجرا نیز همانند پوسـت   ۀشود. دیوار دریایی می ۀوارد هر برجستگی پوستی ستار  انشعاباتیاز این مجرای افقی،        

 دارد.  پوششی  ۀیک الیه یاخت دریایی،  ۀستار        

 ها:بررسی سایر گزینه 

دهد. کلیه در خزندگان و پرندگان توانمندی زیادی در بازجذب آب  ها رخ می ها در پرندگان، پستانداران و برخی خزندگان مثل کروکودیل( جدایی کامل بطن 1

 پستانداران نادرست است.    ۀدارد. پس این گزینه، دربار

https://t.me/iazmon


 

40 

شناسی زیست  8های تجربی | مرحله آزمون همه دروس | کنکوری   

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

 
 

 

 گردش خون مضاعف، وجود دو دهلیز در قلب هست.  ۀدارانی که گردش خون مضاعف دارند، دو دهلیز وجود دارد. پس میشه گفت که الزممهره  ۀنکته: در هم
کند و  ت میها را دریافاندام   ۀاند. دهلیز راست، همواره خون تیر طور کامل از یکدیگر جدا شده داران دارای گردش خون مضاعف، دو دهلیز بهمهره   ۀنکته: در هم

 نماید. ها )و همچنین پوست در دوزیستان( را دریافت می شده از شش دهلیز چپ نیز همواره خون روشن خارج
اند اما در طور کامل از یکدیگر جدا شده خزندگان، قلب دارای چهار حفره )دو دهلیز و دو بطن( است. در برخی خزندگان نظیر کروکودیل، دو بطن به  ۀنکته: در هم

ها وجود دارد. تفاوت خزندگان با دوزیستان اینه که توی دوزیستان، کاًل هیچ  ناقصی بین آن   ۀ اند و دیوار طور کامل از یکدیگر جدا نشده ر خزندگان، دو بطن به سای
تونیم بطن چپ و راست رو از هم کامل تشکیل شده و برای همین، ما می  ۀناقص یا یه دیوار   ۀای وسط بطن وجود نداره اما توی خزندگان، یا یه دیوار دیواره 

 تشخیص بدیم.  
 شدن خون تیره و روشن وجود دارد. اند، امکان مخلوط طور کامل جدا نشده ها بههای آن نکته: در دوزیستان و همچنین خزندگانی که بطن

کند. در قلب دوزیستان،  بدن تلمبه می  ۀست و سپس به بقیها و پو ای با دو دهلیز و یک بطن دارند که بطن خون را یک بار به شش حفره   ( دوزیستان، قلب سه ۲

  ۀ شدن محیط، دفع ادرار کم و مثانه، برای ذخیر هاست. به هنگام خشک آب و یون ۀدوزیستان محل ذخیر  ۀشود. مثانخون تیره و روشن با یکدیگر مخلوط می

دوزیستان کاماًل درست هست. اما    ۀپس تا اینجا متوجه شدیم که این گزینه، دربارکند.  می شود و سپس بازجذب آب از مثانه به خون افزایش پیدا  تر میبیشتر آب بزرگ 

اند  طور کامل از یکدیگر جدا نشده ها بهدر گروهی از خزندگان، بطن   شن. کیا؟ای هم وجود دارن که در اونا، خون تیره و روشن مخلوط می داران دیگه بر دوزیستان، مهرهعالوه

پس قسمت اول این گزینه، هم راجع به دوزیستان  شدن خون تیره و روشن وجود دارد.  تباط وجود دارد. در نتیجه، در این خزندگان امکان مخلوط ها ارو بین آن 

 کنه. دوزیستان صدق می ۀهست هم راجع به گروهی از خزندگان اما قسمت دومش، فقط دربار
 تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران 

 جاندار نوع  
 تنظیم اسمزی  داردفع مواد زائد نیتروژن 

 مکانیسم  ساختار مکانیسم  ساختار
 انتشار از طریق غشای یاخته  دفع از طریق غشای یاخته  ها ای یاخته بسیاری از تک 

 دفع همراه با آب  واکوئول انقباضی  پارامسی 
واکوئول  
 انقباضی 

 دفع آب همراه با مواد دفعی 

 نفریدی مهرگان دارای  بی
 دفع از طریق منفذ نفریدی  نفریدی  دفع از طریق منفذ نفریدی  نفریدی 

 رود.نفریدی برای دفع، تنظیم اسمزی یا هر دو مورد به کار می 
ـ  انتشار ساده  هاآبشش  پوستان سخت  ـ  ــــ  ــــ

 حشرات 
های مالپیگی لوله 

 )متصل به روده( 
مالپیگی  های ورود اوریک اسید و آب به لوله 

 و سپس روده  و دفع همراه با مدفوع 
ـ  ـ  ــــ  ــــ

 تشکیل ادرار  کلیه  ماهیان غضروفی 
غدد  

 ایروده راست 
 ترشح محلول نمک بسیار غلیط به روده 

 ـــــ  تشکیل ادرار  کلیه  ماهیان آب شیرین
نوشیدن کم آب + دفع حجم زیادی از آب 

 صورت ادرار رقیق به 

 تشکیل ادرار  کلیه  ماهیان استخوانی آب شور
کلیه و 
 آبشش 

 ـ نوشیدن مقدار زیاد آب ۱
یون ۲ برخی  دفع  به ـ  غلیظ ها  ادرار  صورت 

 ها و برخی از طریق آبشش توسط کلیه 

 مثانه  تشکیل ادرار  کلیه  دوزیستان 

 ها آب و یون  ۀـ ذخیر ۱
 مثانه در محیط خشک ۀـ افزایش انداز ۲
 ـ کاهش دفع ادرار در محیط خشک ۳
از مثانه به خون در ـ  ۴ افزایش بازجذب آب 

 محیط خشک 
 توانمندی زیاد در جذب آب  کلیه  تشکیل ادرار  کلیه  خزندگان و پرندگان 
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برخی خزندگان و پرندگان  
 دریایی و بیابانی 

 تشکیل ادرار  کلیه 
غدد نمکی  

نزدیک چشم 
 یا زبان 

های غلیظ صورت قطره دفع نمک اضافه به 
 نمکی 

 دوزیستان گردش خون   هساماننگاه: نیم  

گردش خون ماهیان است. اما دوزیستان   ۀگردش خون نوزاد دوزیستان، مشابه سامان  ۀ های ساماننوزاد دوزیستان، تنفس آبششی و گردش خون ساده دارد و ویژگی
 ش خون مضاعف هستند. بالغ، دارای گرد

 های کلیویژگی
 ای است. دو دهلیز در باال دارد که به یک بطن مشترک راه دارند. حفره قلب: سه

 های بسته جریان دارد. گردشی: خون که درون رگ   ۀمایع سامان 
 شود. دهند. تبادل گازها در شش و پوست انجام می می بافتی تبادل مواد را انجام ها و با کمک آب میان ها در کنار یاخته تبادل مواد و گازها: مویرگ

 نحوه عمل سامانه گردش دوزیستان 
 ـ گردش خون ششی و پوستیالف 

شده به  شوند و این خون مخلوط ریزد. در بطن، خون تیره و روشن مخلوط می شود و سپس به بطن می ـ خروج خون از قلب: خون تیره وارد دهلیز راست قلب می ۱
 رود.  سی )شش و پوست( می سمت سطوح تنف

 شود. شود و خون غنی از اکسیژن )روشن( ایجاد می ـ تبادل گازهای تنفسی در شش و پوست: در شش و پوست، تبادل گازهای تنفسی انجام می ۲
 گردش خون عمومی  ـ ب 
شده  شوند و این خون مخلوطریزد. در بطن، خون تیره و روشن مخلوط می گردد و سپس به بطن میها: خون روشن به دهلیز چپ قلب برمیرسانی بافت ـ خون۳

 رود.  ها میبه سمت اندام 
 شود. شود و به دهلیز راست قلب وارد می های مختلف بدن جمع می ـ بازگشت خون به قلب: خون تیره از اندام ۴

آن به سمت   ۀشود و یک شاخشود که این رگ، پس از خروج از قلب منشعب می شده )ترکیب روشن و تیره(، توسط یک رگ مشترک از بطن خارج میخون مخلوط 
 رود.  های بدن می دیگر به سمت اندام  ۀهای تنفسی و شاخاندام 

 | دوزیستان در یک نگاه |  ترکیب 

 زیاد  اهمیت  دوزیستان  رده  * دارانمهره  شاخه جانوران  فرمانرو قورباغه  نام جاندار 
 دستگاه عصبی  دفع مواد  گردش مواد  تبادل گازها گوارش

 ـــــ 

 نوزادان: تنفس آبششی 
 بالغ: تنفس پوستی + ششی 

تهویه  فشار  سازوکار  پمپ  ای 
 مثبت در دوران بلوغ دارند. 

سامان خون   ۀنوزادان:  گردش 
 ساده

سامان  خون   ۀبالغ:  گردش 
 مضاعف

ای )دو دهلیز حفرهدارای قلب سه 
شدن خون + یک بطن(ـ  مخلوط

خروج   ـ  قلب  در  روشن  و  تیره 
 خون توسط یک رگ از بطن 

 ها در مثانه آب و یون  ۀذخیر 
محیط  خشک ـ    ۱شدن 

ادرار،   دفع  افزایش ۲کاهش  ـ 
بیشتر   ۀمثانه )برای ذخیر   ۀانداز 

ـ افزایش بازجذب آب از ۳آب(،  
 مثانه 

طناب عصبی پشتی که بخش  
و   است  برجسته  آن  جلویی 

 دهد.  مغز را تشکیل می 

 تولید مثل  ایمنی  تنظیم شیمیایی  اسکلت بدن  حواس

ـ   ــــ
اسکلت درونی ـ استخوانی است 
ساختار  ـ  دارد  نیز  غضروف  که 

 استخوان شبیه استخوان انسان 
ـ   ــــ

و  اختصاصی  دفاع 
لنفوسیت  غیراختصاصی دارد ـ 

B    وT خاطره و   ۀ، پادتن، یاخت
دفاع  به  مربوط  موارد  سایر 

 اختصاصی را دارد. 

لقاح خارجی ـ آزاد کردن مواد  
آزاد    شیمیایی یا بروز رفتار  

زیادی  ک تعداد  همزمان  ردن 
کم   ۀگامت نر و ماده ـ اندوخت

دیوار  و  و   ۀتخمک  چسبناک 
 ای تخمک ژله 

طنابداران وجود دارد. برای سادگی مطلب و جلوگیری از بیان مطالب خارج از   ۀجای آن، شاخداران وجود ندارد و بهمهره   ۀبندی جانداران، شاخدر نظام علمی رده  *
 داران استفاده کردیم. مهره  ۀکتاب، ما از شاخ

  حیات را   ۀ اند که ادامدار از جمله مواردی اکسید و مواد دفعی نیتروژن ها مثل کربن دی شدن مواد دفعی یاخته( کمبود آب، اکسیژن و مواد مغذی یا انباشته۳

دفعی  ۀایستایی )هومئوستازی( نام دارد که برای تداوم حیات، ضرورت دارد. حشرات، سامانای ثابت، هم کنند. حفظ وضعیت درونی بدن در محدوده تهدید می 

ها،  س نایدیسی دارند و در آن دهند. حشرات، تنفگوارش انجام می  ۀایستایی محیط داخلی بدن را با کمک لولهای مالپیگی دارند و هم متصل به روده به نام لوله 

ایستایی نقش داشته باشد. ماهیان غضروفی  تواند در همگوارش می  ۀدستگاه گردش مواد، نقشی در انتقال گازهای تنفسی ندارد. اما در جانوران دیگر نیز لول

ای هستند که محلول نمک )سدیم کلرید( بسیار غلیظ را به ه رودها، دارای غدد راست بر کلیهها( که ساکن آب شور هستند، عالوه ماهی ها و سفره)مثل کوسه 

 ها نقش دارد.  گردش مواد در انتقال گازهای تنفسی درون بدن آن   ۀکنند. این جانوران دارای تنفس آبششی هستند و سامانروده ترشح می 
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 تنوع تبادالت گازی در جانداران 
 فاقد ساختار تنفسی ویژه 

 توانند با محیط تبادالت گازی داشته باشند. های( بدن می یاخته)  ۀهم )پارامسی( و هیدر  اییاخته تک 
 دارای ساختار تنفسی ویژه 

سی 
نایدی

 

 حشرات 

 ها ها به خارج از طریق منافذ تنفسی ابتدای نایدیس داشتن نایدیسراه   های منشعب و مرتبط به هم به نام نایدیس  ـ دارای لوله ۱
امکان تبادالت    های بدن  یاخته   ۀبست و دارای مایع در کنار همانشعابات پایانی ُبن   تر  ها به انشعابات کوچکـ تقسیم نایدیس ۲

 گازی
 بودن دستگاه گردش مواد و دستگاه تنفسی ـ مستقل ۳

پوستی  
 کرم خاکی 

  های فراوان مویرگی زیرپوستی با مویرگ  ۀشبک ـ۱
 دوزیستان  بودن سطح پوست ـ مرطوب ۲

شی 
ش

آب
 

 خاصی نیست. ۀـ آبشش محدود به ناحی ۲ پوستی  ۀهای کوچک و پراکندترین نوع آبشش: برجستگی ـ ساده۱ دریایی  ۀستار 
 ها محدود به نواحی خاصی از بدن هستند. آبشش  مهرگانسایر بی 

ها و نوزاد ماهی
 دوزیستان 

 های آبششیـ ورود آب به بدن از طریق دهان و جریان پیدا کردن در بین تیغه ۱
تبادل گاز از طریق آبشش بسیار    ها  آبششی و جریان آب اطراف تیغه   ۀهای تیغبودن جهت جریان خون در مویرگ ـ مخالف ۲

 کارآمد است. 
 آبششی دارد.  ۀآبششی و هر رشته، چند تیغ  ۀآبششی، چند رشت  ـ هر آبشش، چند کمان آبششی دارد. هر کمان۳

ی
ش

ش
 

 ای ندارد. سازوکار تهویه  حلزون  
 دادن( های دهان و حلق )شبیه قورت ها با فشار با انقباض ماهیچه راندن هوا به شش  سازوکار پمپ فشار مثبت  بالغ  دوزیستان

 سینه  ۀها در اثر مکش حاصل از فشار منفی قفسورود هوا به شش سازوکار فشار منفی  خزندگان و انسان 

 پرندگان 

 ـ سازوکار فشار منفی۱
 نیاز بیشتر به اکسیژن  مصرف انرژی بیشتر   ـ پرواز کردن ۲
افزایش کارایی تنفس پرندگان نسبت به   ها  بر ششعقبی( عالوه   ۀکیس  ۴جلویی و    ۀکیس  ۵کیسه شامل    ۹های هوادار )ـ کیسه۳

 پستانداران  

 
 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -11۲

 ..................« »برای اینکه ..................، الزم است که 

 ( ترکیبات دارای ویژگی مقابله با سرطان در گیاهی وجود داشته باشند ـ مواد رنگی در واکوئول یا دیسه )پالست( ذخیره شوند. 1
 اندامکی دارای کاروتنوئید در یاخته وجود داشته باشد.  گیاهی، بتواند با انرژی نور خورشید مواد آلی را تولید کند ـ ۀ ( یاخت۲
 ( رویان یک گیاه بتواند به گیاه بالغ رشد و نمو پیدا کند ـ ترکیبات پروتئینی در واکوئول ذخیره شوند.   ۳
 )کلروفیل(ها تجزیه شوند.    های غیرسبز در برگ گیاهان ایجاد شوند ـ در فصل پاییز، سبزینه( بخش۴

 ( مفهومیـ  ترکیبی  قید ـ عبارت ــ  ـ متوسط ۰۶0۱)  ۲پاسخ: گزینه  

 فتوسنتزکننده در گیاه، حتماً سبزدیسه دارد.    ۀ دیسه باشد و هر یاختتواند سبزدیسه یا رنگاندامک دارای کاروتنوئید، می 
 ها تراکم سبزینه  هاتراکم کاروتنوئيد  نوع دیسه 

 صفر  زیاد  دیسه رنگ 
 زیاد  کم سبزدیسه 

 ها:بررسی سایر گزینه 

  ۀ بر این، ترکیبات آلکالوئیدی موجود در شیراب ها، پاداُکسنده هستند و در پیشگیری از سرطان نقش دارند. عالوه ها و کریچهدیسه های موجود در  ( رنگیزه 1

 شوند.  توانند برای مقابله با سرطان مصرف شوند و به همین دلیل، برای تولید داروهای ضد سرطان استفاده می بعضی از گیاهان نیز می

رنگیزه  در کریچه هاکلید:  دیسه ی موجود  و  )ها  پیشگیری  در  استفاده      ها،  تولید داروهای ضدسرطان  برای  آلکالوئیدها  ولی  دارند  نقش  درمان( سرطان  نه 
 ها برای درمان سرطان استفاده کرد. توان از آن شوند و میمی 

 دن.بشیم که احتمال بروز سرطان رو افزایش میخُب، با عوامل مؤثر در مقابله با سرطان آشنا شدیم. بریم با عواملی آشنا  
های قلبی و مغزی را افزایش  ها و سکتهشدن سرخرگ ، تنگ انواعی از سرطانهایی مانند دیابت نوع دو، چاقی، احتمال ابتال به بیماری   [۲دهم: گفتار   ۲ترکیب ]فصل  

 دهد.می 
 نواع سرطان، از پیامدهای مصرف بلندمدت الکل است. قلبی و ا ۀمشکالت کبدی، سکت [۲یازدهم: گفتار  ۱ترکیب ]فصل 
 مصرف تنباکو با سرطان دهان، حنجره و شش ارتباط مستقیم دارد.   [۲یازدهم: گفتار  ۱ترکیب ]فصل 
بدخیم )یا همان سرطان( تقسیم   خیم وشود. تومورها به دو نوع خوشنشده ایجاد می ای است که در اثر تقسیمات تنظیم تومور، توده   [۲یازدهم: گفتار    ۶ترکیب ]فصل  

 ها و ...( در بروز سرطان مؤثرند. های محیطی، دود خودروها، ویروسشوند. عوامل ژنتیکی و محیطی )مثل آالینده می 
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 شوند.  شده در واکوئول برای رشد و نمو رویان مصرف میهای ذخیره ( فقط در بعضی از گیاهان، مثل گندم و جو، پروتئین ۳
 محل ذخیره  غذایی  ۀساز ذخیر پیش غذایی  ۀماهیت ذخیر  غذایی  ۀذخیر  گیاه

 نشادیسه  گلوکز ساکارید پلی نشاسته  زمینی سیب 
 واکوئول  آمینواسید  پروتئین گلوتن گندم و جو

 ازد. ـسن می ـرویان غالت هنگام رویش دانه، مقدار فراوانی هورمون جیبرلی [۱یازدهم: گفتار   ۹ترکیب ]فصل 

 هایگذارد و سبب تولید و رها شدن آنزیم دار( اثر می گلوتن   ۀآندوسپرم )الی  ۀترین الی این هورمون بر خارجی 

 ته، یکی  ـد. نشاسـکننها و ذخایر آندوسپرم را تجزیه می یاخته  ۀها، دیوار آنزیم شود. این گوارشی در دانه می   

 شود. از این ذخایر است که بر اثر آنزیم آمیالز به گلوکز تجزیه می 

 اما بریم ببینیم راجع به گلوتن چه چیزایی توی کتاب درسی گفته شده:
 شود. ذخیره می واکوئول )کریچه( [ پروتئین، یکی از ترکیباتی است که در ۱دهم: گفتار  ۶]فصل  ترکیب 
   رسد.مصرف می برای رشد و نمو رویان شود و ذخیره می  گندم و جوهاست که در  یکی از این پروتئین  ِگلوتن

 است. این الیه، تحت تأثیر  دار گلوتن   ۀالی دانه(، خارجی آندوسپرم )درون  ۀالی [۱یازدهم: گفتار   ۹ب ]فصل ترکی

   شود.ذخایر موجود در آندوسپرم می  ۀ کند که موجب تجزیرا در دانه ترشح می های گوارشی جیبرلین، آنزیم هورمون 

 

های پاییزی  های غیرسبز در برگ این گیاهان، دائمی هستند و فقط مربوط به رنگ این بخش  . غیرسبز دارندهای  های خود بخشبعضی از گیاهان، در برگ   (۴

 کند.ها و افزایش کاروتنوئیدها، رنگ برگ تغییر میسبزینه  ۀها در بهار سبز هستند و در پاییز، با تجزینیستند. در سایر گیاهان، برگ 
 یاهی هایی از تغییر رنگ در ساختارهای گمثال

 علت گیاهی تغییر  علت محیطی تغییر  چگونگی تغییر رنگ  نام گیاه

 ها به قرمز تغییر رنگ سبز میوه گوجه فرنگی 
رشد گوجه فرنگی و افزایش  

 های آن میزان رسیدگی میوه
  ۀدیسه طی تجزی ها به رنگتبدیل شدن سبزدیسه

 قرمز  ۀسبزینه و همچنین افزایش رنگیز 

 ها به زرد و نارنجی تغییر رنگ سبز برگ ریز گیاهان برگ
کاهش طول روز و کم شدن نور در 

 فصل پاییز 
  ۀدیسه طی تجزی ها به رنگتبدیل شدن سبزدیسه

 سبزینه و همچنین افزایش کاروتنوئیدها
هایی با  گیاهان دارای برگ

 های غیر سبز بخش
های سبز رنگ  افزایش مساحت بخش

 برگ 
 کاهش نور در محیط 

ها به سبزدیسه طی افزایش  دیسهرنگتبدیل شدن 
 کاروتنوئیدها  ۀسبزینه و همچنین تجزی

 های گلبرگ های یاختهتجمع آلومینیم در کریچه های اسیدی رشد گیاه در خاک ها به آبی تغییر رنگ صورتی گلبرگ گل ادریسی 
چغندر قرمز، کلم بنفش و 

 پرتقال توسرخ 
 ها تغییر رنگ آنتوسیانین ذخیره شده در کریچه محیط  pHتغییر  تغییر رنگ بین قرمز تا بنفش 

های اسیدی  های خود ذخیره کنند؛ مثاًل وقتی گیاه گل ادریسی در خاکمعدنی( را در بافت  ۀتوانند آلومینیم )یک مادبعضی گیاهان می [ ۱دهم: گفتار  ۷ترکیب ]فصل 
 دهد. صورتی به آبی تغییر میهای آن را از کند، جذب و تجمع آلومینیم، رنگ گلبرگرشد می

 

 چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -11۳
 دهد که ..................« »در بدن انسان، .................. فقط در صورتی رخ می

 های کرونری رسوب کند.  در سرخرگ LDLقلب ـ کلسترول  ۀـ نرسیدن اکسیژن کافی به ماهیچالف

 گوارشی ایجاد شود. آنزیم ۀکنندـ اختاللی در نوعی اندام ترشح 12Bامین ـ اختالل در جذب ویتب

 اسید در اندام رسوب کند.  ـ تشکیل سنگ در یک اندام ـ مقدار زیادی از اوریکج

 وجود آید. سینه، سوراخی به ۀها ـ در قسمتی از قفسشدن کامل ششـ جمعد

1 )1 ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ( مفهومیـ  چندموردی ـ ترکیبیـ  سخت ـ  ۰۴0۱)  ۱پاسخ: گزینه  

جنب، فضای اندکی است که از مایعی به نام مایع جنب، پر شده است. فشار این مایع از فشار جو کمتر است و باعث   ۀفقط مورد )د(، صحیح است. درون پرد

 شوند.  ها جمع می، شش سینه سوراخ شود   ۀها در حالت بازدم، کامالً جمع نشوند. در صورتی که قسمتی از قفسشود شش می

 شود. جمع می شود و ششسینه ایجاد شود، هوای باقیمانده از شش خارج می   ۀنکته: در صورتی که سوراخی در قفس
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 هاساختار ُشش میانبر:  

 دارد، دو لوب )َلپ( چپ که است و از شش سه لوب )َلپ( شش راست دارای 
 است.  بزرگتر 
 هاشش ۀگوناسفنج ساختار  اند به خود اختصاص داده های حبابکی کیسهها را  حجم شش  بیشتر 

 هادر اطراف حبابک تار عنکبوت نمای  اند های حبابکی را احاطه کرده های خونی فراوان کیسه مویرگ 
 = ششها های حبابکی + رگ ها + کیسهها + نایژک نایژه 

 داخلی چسبیده به سطح  ۀاند: الیاحاطه شده جنب  ۀپردبه نام   دو الیهای ها توسط پرده شش
 سینه.  ۀخارجی چسبیده به سطح درونی قفس ۀشش و الی 

شدن کامل  جمع     سینه  ۀشدن قفسسوراخ  ها  شدن کامل ششاز جمع جلوگیری    جنب( نسبت به فشار جو    ۀتر بودن فشار مایع جنب )مایع بین دو الیکم
 هاشش

 بررسی سایر موارد: 

ها توسط لخته  شدن این سرخرگ شود. بسته اند، تغذیه میهای کرونری )اکلیلی( که از آئورت منشعب شده ای به نام سرخرگ های ویژه گقلب با ر   ۀالف( ماهیچ

های  اختهرسد و یقلب، اکسیژن نمی  ۀ قلبی شود؛ چون در این حالت به بخشی از ماهیچ  ۀها )تصلب شرایین(، ممکن است باعث سکتآن  ۀشدن دیوار  یا سخت

سرخرگ رسوب کند. اما    ۀ( در بدن زیاد شود و کلسترول آن در دیوار LDLچگال )دهد که مقدار لیپوپروتئین کممیرند. تصلب شرایین زمانی رخ می آن می

 ندارد.    LDLتواند ناشی از تشکیل لخته نیز باشد که ارتباطی با افزایش  شدن سرخرگ کرونری می همانطور که گفتیم، بسته

شدن  ها و سخت سرخرگ  ۀ، احتمال رسوب کلسترول در دیوار HDLبه    LDLاست اما افزایش بیشتر نسبت  HDLدر بدن بیشتر از   LDLطور طبیعی، مقدار نکته: به 
 دهد. ها را افزایش می آن  ۀدیوار 

 

 ها در آزمایش خون مقدار طبیعی لیپوپروتئين 

𝐿𝐷𝐿نسبت   ( LDLچگال )لیپوپروتئين کم  ( HDLلیپوپروئین پرچگال ) نوع ماده 

𝐻𝐷𝐿
 گلیسیرید تری  

mgبیشتر از   مقدار طبیعی 
𝑑𝑙⁄ ۶۰  کمتر ازmg

𝑑𝑙⁄ ۱۳۰  کمتر از  ۳کمتر ازmg
𝑑𝑙⁄ ۲۰۰ 

 

قلبی   ۀمغزی و سکت   ۀهای شش، سکتشدن رگ ترتیب منجر به بسته قلب به   ۀ های شش، مغز و ماهیچتشکیل لخته در سرخرگ   [۲دوازدهم: گفتار    ۷ترکیب ]فصل  
 شوند.  طور طبیعی در بدن توسط آنزیم پالسمین تجزیه می ها به تواند باعث مرگ شود. لخته شود که بسیار خطرناک است و می می 

 جر به نیاز فرد به قلب مصنوعی شود. ده قلبی فرد شود و ممکن است نهایتًا من تواند باعث کاهش برونقلبی می  ۀنکته: سکت 
 اند(.  اند )گرفته شده  های کرونری )اکلیلی( بسته توان متوجه شد که رگ نگاری(، روشی است که با کمک آن مینکته: آنژیوگرافی )رگ 

شود. پس اگر اختاللی  باریک انجام می  ۀغذا در رود  12Bباریک ضروری است. جذب ویتامین    ۀهای رود به یاخته  12Bب( عامل داخلی معده، برای ورود ویتامین  

های گوارشی هستند. آنزیم  ۀکنندهای ترشح نیز شود. معده و روده، جزء اندام   12Bتواند منجر به اختالل در جذب ویتامین  باریک ایجاد شود، می   ۀدر معده یا رود

بزرگ، آنزیم گوارشی ترشح    ۀشود. رودبزرگ جذب می   ۀرود  ۀهای پوششی دیوارتولید شده و توسط یاخته  12Bبزرگ نیز مقداری ویتامین    ۀبر این، در رودعالوه 

 کند.نمی
 

دلیل رژیم غذایی گیاهخواری(، جزء عواملی هستند که ذایی )مثاًل به در رژيم غ  12Bبزرگ و همچنین کمبود ویتامین    ۀباریک یا رود  ۀنکته: آسیب به معده، رود 
 در دسترس بدن شوند.    12Bتوانند باعث کاهش ویتامین می 

 ها(بزرگ )توسط باکتری ۀبزرگ: تولیدشده در رود ۀـ رود۲ باریک: موجود در غذا و  ۀـ رود۱گوارش |   ۀدر لول 12B| محل جذب ویتامین  نکته
 

ذب اندک است و (، جذب نام دارد. در دهان و معده، جاییاخته گوارش به محیط داخلی بدن )خون، لنف و مایع بین   ۀورود مواد از لول  [۲دهم: گفتار  ۲]فصل  ترکیب 
بزرگ انجام    ۀتوان گفت که مقداری از جذب مواد نیز در رود بزرگ، می   ۀدر رود  12Bشود. همچنین با توجه به جذب ویتامین  باریک انجام می   ۀجذب اصلی در رود

 شود.  می 

کردن و تشکیل بلور زیاد است. رسوب  تمایل آن به رسوب   پذیری زیادی در آب ندارد و بنابراین،دار است که انحالل دفعی نیتروژن  ۀاسید، نوعی مادج( اوریک 

شود.  صفرا می  ۀصفرا نیز باعث ایجاد سنگ کیس  ۀبر این، رسوب ترکیبات صفرا در کیسشود. عالوه ها باعث ایجاد سنگ کلیه میاسید در کلیهبلورهای اوریک 

 اسید در ترکیبات صفرا وجود ندارد.  هستند و اوریک   های صفراوی، بیکربنات، کلسترول و فسفولیپیدترکیبات صفراوی شامل نمک 

 

 های تشکیل سنگ در بدن انسان هستند.  اسید در کلیه، جزء روشصفرا و رسوب اوریک  ۀنکته: رسوب ترکیبات صفرا در کیس 
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 دار انسان مواد دفعی نیتروژن 
 اسید اوریک  اوره  آمونیاک  دار سمی نیترون  ۀنوع ماد

 دار بعضی از ترکیبات نیترون   ۀتجزی اکسید ترکیب آمونیاک و کربن دی موادی مانند آمینواسیدها   ۀتجزی منشأ تولید 
 های مختلف بدن یاخته  کبد های مختلف بدن یاخته  محل تولید 

ـ  پذیری در آب انحالل   تمایل به رسوب و تشکیل بلور  کم  اسید بیشتر از اوریک  ـــــ
ـ  تر از آمونیاک کمبسیار   زیاد  میزان سمّیت   ـــــ

 شود.سرعت باعث مرگ می به  عوارض تجمع در بدن 
شدن آن در بدن و دفع با  امکان انباشته 

 فواصل زمانی وجود دارد. 

 ها: سنگ کلیهدر کلیه 
التهاب و درد   در مفاصل: نقرس 

 مفصل 
 تر از اوره کم دفعی آلی ادرار  ۀترین مادفراوان   فراوانی در ادرار 

 

 برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  شناسی دهم، کدام گزینهزیست 1های زیستی ذکر شده در فصل با توجه به انواع مولکول  -11۴
 »در هر نوع مولکول لیپیدی که ..................« 

 توانند به مولکول گلیسرول متصل شوند. ( بیش از سه نوع عنصر در ساخت آن نقش دارند، فقط دو اسید چرب می1

 ها وجود دارد. انواعی از هورمونهای الزم برای شرکت در ساخت های جانوری نقش دارد، ویژگی( در ساخت غشای یاخته۲
 ها یکسان است.  ها در کربوهیدرات( از سه عنصر کربن، هیدروژن و اکسیژن ساخته شده است، نسبت عناصر سازنده با نسبت آن۳
 ده وجود دارد.  ش )با جرم برابر(، انرژی ذخیره  از دو برابر یک کربوهیدرات قطعاً کمتر( در ساختار خود دارای تعدادی اسید چرب است، ۴

 ( متن + مفهومی - قید ـ عبارت  -  سخت  ـ ۰۱0۱)  1پاسخ: گزینه  

اکسیژن ساخته شده به از سه عنصر کربن، هیدروژن و  لیپیدها  نیز وجود دارد. در فسفولیپیدها، مولکول  طور معمول،  اما در فسفولیپیدها، عنصر فسفر  اند 

 شود.  ی گلیسرول به دو اسید چرب و یک گروه فسفات متصل م
 های زیستی مولکولتعبیرنامه: 

 ترجمه تعبیر  ترجمه تعبیر 
 ساکارید دی ترکیب دو مونوساکارید  مونوساکارید  هاترین کربوهیدرات ساده

 قند شیر  الکتوز ساکارز شکر و قند = گلوکز + فروکتوز
 نشاسته، سلولز و گلیکوژن  ساکاریدی از تعداد فراوانی گلوکز پلی  ساکارید پلی  ترکیب چندین مونوساکارید 

شده در جانوران و  ساکارید ساخته پلی 
گلوکز جانوران =   ۀها = منبع ذخیر قارچ
 ساکارید موجود در کبد و ماهیچه پلی 

 گلیکوژن 
ساکارید مهم طبیعت = کاربرد در  پلی 

 ها تولید انواعی از پارچه کاغذسازی و 
 سلولز 

 ها ها و چربیروغن گلیسیریدها انواعی از تری  نشاسته  زمینی و غالت ای سیب قند ذخیره 
 فسفولیپید  غشای یاخته ۀدهند بخش اصلی تشکیل  گلیسیرید تری  مولکولی با دو برابر انرژی کربوهیدرات 

 فسفولیپید  گلیسیرید تری لیپیدهایی با ساختار مشابه  
لیپید مورد استفاده در غشای جانوری و انواعی  

 ها از هورمون 
 کلسترول 

سرعت  ۀهای پروتئینی افزایندمولکول 
 های شیمیاییواکنش 

 اسیدها ها و نوکلئیک پروتئین دار های زیستی نیتروژن مولکول  ها آنزیم 

 پروتئين پلیمری از آمینواسیدها  فسفولیپید اسید + نوکلئيک  مولکول زیستی دارای فسفر 
 اسید نوکلئیک  پلیمری از نوکلئوتیدها آمینواسید  واحد ساختاری پروتئین 

 ها:ررسی سایر گزینهب 

ها نیز شرکت  های جانوری وجود دارند. کلسترول در ساخت انواعی از هورمون ( فسفولیپیدها و کلسترول، لیپیدهایی هستند که در ساختار غشای یاخته۲

 کنند.  ها شرکت نمیکند اما فسفولیپیدها در ساخت هورمون می

 کند.  ها فرق میها در کربوهیدرات نسبت این عناصر در لیپیدها با نسبت آناند؛ ولی  شده   ( لیپیدها از سه عنصر کربن، هیدروژن و اکسیژن ساخته۳

انرژی نقش مهمی دارند. انرژی تولید شده از    ۀها در ذخیر گلیسیریدگلیسیرید از یک مولکول گلیسرول و سه اسید چرب تشکیل شده است. تری ( هر تری ۴

 ز یک گرم کربوهیدرات است.  گلیسیرید حدود دو برابر انرژی تولید شده ایک گرم تری 
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 است؟  نامناسبچند مورد، برای تکمیل عبارت زیر   -115
ها همواره .................. و  نوعی بافت گیاهی نشان داده شده است. در این بافت گیاهی، یاخته ۀ»در شکل مقابل، یاخت

 های ..................« یاخته ۀبرخالف هم

 شوند.  ای، در شرایطی، تقسیم میبافت زمینه  ۀسامان ۀکمی با یکدیگر دارند ـ مرد ۀالف( فاصل

 افت پوششی، ممکن است دارای سبزینه باشند.  ب ۀنشده دارند ـ سامانچوبی  ۀب( دیوار

 آوندی، دارای هسته و سیتوپالسم هستند.  ۀ مواد نقش دارند ـ زند ۀج( در ذخیر

 پسین ندارند.  ۀبخش گیاه، دیوارد( نسبت به آب نفوذپذیرند ـ استحکام

1 )1 ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ( متن + مفهومی + نکات فعالیت  ـ دار شکل چندموردی ـ مقایسه ـ قید ـ  ـ ـ سخت  ۶۰0۱)  ۴پاسخ: گزینه  

 های آوند آبکش آوندی = یاخته  ۀهای زندیاخته 
 ای( پنبه پسین )اسکلرانشیمی، آوند چوبی و چوب  ۀهای دارای دیوار یاخته  ۀهای کالنشیمی + همبخش گیاه = یاخته های استحکام یاخته 

 های پارانشیمی است.  ته یاخ  ۀدهندهر چهار مورد این سؤال، نادرست است. شکل نشان 

  بررسی همه موارد: 

 ای بافت زمینه  ۀای اندکی دارند. اما در گیاهان آبزی، سامانیاخته های پارانشیمی فضای بینطور معمول، یاختهالف( به 

 ه این نوع  اند. بها با هوا پر شده های آن وجود دارد. این فاصلهفراوانی بین یاخته   ۀشود که فاصلاز پارانشیمی ساخته می

 ای اندکی دارند اما در یاخته های پارانشیمی، معمواًل فضای بین پس حواستون باشه که یاخته گویند.  پارانشیم، پارانشیم هوادار می 

  ها زیاده.بین یاخته ۀپارانشیم هوادار، فاصل

شوند. این گیاهان با هایی از سال با آب پوشیده می کنند که زمان نکته: بعضی گیاهان در آبها و یا در جاهایی زندگی می
هایی دارند. پارانشیم هوادار هایی سازش اند؛ به همین علت برای زیست در چنین محیط مشکل کمبود اکسیژن مواجه 

 آبزی است.   های گیاهاندر ریشه، ساقه و برگ، یکی از سازش 

خونیم که در گیاهان،  ( فصل شش دهم می۳تا اینجا دلیل غلط بودن مورد )الف( رو گفتیم اما بذارین قسمت دوم این مورد رو هم بررسی کنیم. توی گفتار )

های  های مریستمی، یاخته جز یاختهبه شه. اما  های مریستمی گفته میتونن تقسیم بشن که به اونا یاخته ها میبرخالف جانوران، فقط گروه خاصی از یاخته 

های  جز یاخته کنند. بهشوند و آن را ترمیم می های پارانشیمی تقسیم میشود، یاخته پارانشیمی هم ممکنه بتونن تقسیم بشن. کِی و چرا؟ وقتی گیاه زخمی می

 شن.  های گیاهی تقسیم نمییاخته  ۀهای پارانشیمی، دیگه بقیمریستمی و یاخته 
کنند. برای مثال در گیاهان، در محل  ها در پاسخ به بعضی عوامل محیطی و مواد شیمیایی سرعت تقسیم خود را تنظیم می یاخته  [۲یازدهم: گفتار    ۶ترکیب ]فصل  

 شود.  یاخته  ۀشود تا با تقسیم سریع، توددیده، نوعی عامل رشد تولید می آسیب 

 دار، سبزدیسه و سبزینه  نشده دارند. در پارانشیم سبزینهنازک و چوبی نخستین    ۀهای پارانشیمی، دیوارب( یاخته

 توانند دارای سبزینه باشند.  های نگهبان روزنه نیز میهای پارانشیمی، یاختهبر یاخته شود. عالوه مشاهده می 

 بافت پوششی هستند.    ۀهای نگهبان روزنه، جزء سامانیاخته

یاخته  یاکلید:  و  روزنه  نگهبان  سبزینه ختههای  پارانشیم  یاخته های  سبزینه  دار،  دارای  هستند که  های گیاهی 
نخستین سلولزی است. تفاوت    ۀ ها، داشتن دیوار توانند فتوسنتزکنند. ویژگی مشترک این یاخته باشند و می می 

ها،  آن   ۀبافت پوششی هستند و ضخامت دیوار   ۀهای نگهبان، مربوط به سامان ها در این است که یاخته این یاخته 
 پشتی است.   ۀتر از دیوار شکمی ضخیم  ۀیکنواخت نیست؛ زیرا، دیوار 

دهند. دارند و فتوسنتز را انجام می   های پارانشیمی هستند که سبزینه ای، یاخته ای، میانبرگ اسفنجی و نرده در برگ گیاهان دولپه   [۱دوازدهم: گفتار    ۶ترکیب ]فصل  
نظیر ذرت(، دارای   4Cای )گیاهان دارای فتوسنتز لپه های پارانشیمی هستند که در گیاهان تکهای آوندی( نیز یاخته های اطراف دسته آوندی )یاخته  های غالف ته یاخ

 ای وجود ندارد.  لپه ای، در گیاهان تک توانند فتوسنتز را انجام دهند. میانبرگ نرده سبزینه هستند و می 

مثالً  مواد نقش ندارد.    ۀدهد. دقت داشته باشید که بافت پارانشیمی همواره در ذخیر مواد و فتوسنتز انجام می  ۀانشیمی کارهای متفاوتی، مانند ذخیرج( بافت پار

های پارانشیمی، آوندهای  ی زنده شامل یاخته هابافت آوندی، یاخته   ۀدر سامانمواد نداشته باشه.    ۀپارانشیمی، فقط در فتوسنتز نقش داشته باشه و کاری به ذخیر  ۀممکنه یه یاخت

 های آوند آبکش، فاقد هسته هستند.  های همراه، هسته دارند اما یاخته های پارانشیمی و یاخته های همراه هستند. یاختهآبکش و یاخته 

های پارانشیمی، آوند آبکش و همراه  وندی، شامل یاخته بافت آ   ۀسامان  ۀهای زندهای آوند آبکش هستند. اما یاخته های آوندی زنده، یاختهنکته: تنها یاخته 
 باشند. می 

دانه  های متوالی بافتی به نام درونشود. تخم ضمیمه با تقسیم ای، تخم ضمیمه تشکیل می دو هسته   ۀاز آمیزش اسپرم با یاخت   [۲یازدهم: گفتار    ۸ترکیب ]فصل  
 غذایی برای رشد رویان است.  ۀرانشیمی ساخته شده و ذخیر های پاکند. این بافت از یاخته )آندوسپرم( را ایجاد می 

پسین وجود ندارد.    ۀهای پارانشیمی، دیوار نشده دارند؛ بنابراین، نسبت به آب نفوذپذیرند. در یاختهنخستین نازک و چوبی   ۀهای پارانشیمی، دیوار د( یاخته 

شده  پسین چوبی   ۀهای استحکامی گیاه، دیوارپسین ندارند اما در استحکام گیاه نقش دارند. سایر یاخته   ۀهایی هستند که دیوارهای کالنشیمی نیز یاخته یاخته
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 شده دارند.  ای پنبهیا چوب 

دهای چوبی ـ آون۳های اسکلرانشیمی )فیبر و اسکلرئيد(،  ـ یاخته ۲نخستین ضخیم(،    ۀهای کالنشیمی )دیوار ـ یاخته۱های مؤثر در استحکام گیاه |  نکته | یاخته 
 شده و فاقد چوب( ایپنبه پسین چوب  ۀای )دیوار پنبه های چوبـ یاخته ۴)تراکئيد و عنصر آوندی(، 

 

طور مناسبی کامل شوند، کدام گزینه، عبارت زیر را بهجا میهای قرمز یک فرد سالم جابهطور طبیعی توسط گویچهبا توجه به انواع گازهای تنفسی که به  -116
 کند؟ می

 از تنفسی که ..................، قطعاً ..................«  »نوعی گ 

 شود. ای در میتوکندری )راکیزه(، مصرف میقرمز در انتقال بیشترین مقدار آن نقش دارد ـ طی فرایند تنفس یاخته ۀ( گویچ 1
 شود.قلبی وارد می ۀهای ماهیچ تههای کرونری به یاخشود ـ توسط رگجا میصورت محلول در خوناب جابه( بخش اندکی از آن به۲
 دهد. های کوچک را کاهش میهای صاف سرخرگگیرد ـ انقباض ماهیچهمورد استفاده قرار می و زائد  ای آلی( در کبد، برای تولید ماده۳
 شود.  شدن محلول آب آهک میدهد ـ باعث رنگیهای کلیه را افزایش میای از یاخته( کاهش آن در خون، فعالیت ترشحی گروه ویژه۴

 ( مفهومی + نکات فعالیت  ـ عبارت ـ ترکیبی ـ ـ سخت  1003)  ۳پاسخ: گزینه  

 اکسید هستند.  ژن و کربن دی شوند، اکسیجا می های قرمز جابه طور طبیعی توسط گویچهگازهای تنفسی که به

 ها:بررسی همه گزینه  

اکسید نقش کمتری دارد. در کتاب شود؛ اما هموگلوبین در ارتباط با حمل کربن دیهموگلوبین انجام می ۀوسیل( بیشترین مقدار حمل اکسیژن در خون به1

قرمز هم در حمل اکسیژن و هم کربن    ۀشود. پس گویچقرمز حمل می  ۀ صورت یون بیکربنات در گویچاکسید بهخوانیم که بیشترین مقدار کربن دی درسی می

در فرایند  اکسید نقشش زیاده.  قرمز در حمل کربن دی  ۀاکسید نقش زیادی نداره اما خود گویچحواستون باشه که هموگلوبین در حمل کربن دی.  اکسید بیشترین نقش را دارددی 

 شود.  می نه مصرف(  )اکسید تولید  شود و کربن دی ای هوازی در میتوکندری، اکسیژن مصرف می تنفس یاخته

 شود.  اکسید تولید می ای، اکسیژن مصرف شده و کربن دینکته: در فرایند تنفس یاخته 
 اکسید، سهم زیادی دارد.  ز، هم در حمل اکسیژن و هم کربن دیقرم  ۀاکسید نقش کمی دارد. اما گویچنکته: هموگلوبین، در حمل کربن دی 

 روش حمل گازها در خون 

 نام گاز
 محلول در خوناب )پالسما(  قرمز  ۀگویچ

 شده در خوناب )پالسما( حل  انیدراز( صورت یون بیکربنات )با فعالیت آنزیم کربنیکبه  اتصال به هموگلوبین 
ـ  مقدار زیاد  اکسیژن   مقدار اندک  ــــ

 مقدار اندک  مقدار زیاد  مقدار متوسط اکسید کربن دی
ـ  اتصال محکم  کربن مونواکسید  ـ  ــــ  ــــ

های کرونری، اکسیژن را به  شوند. دقت داشته باشید که سرخرگ جا می صورت محلول در خوناب جابه اکسید به ( بخش اندکی از گازهای اکسیژن و کربن دی ۲

 کنند.  ها دور میاکسید را از آن های کرونری، کربن دی رسانند و سیاهرگ قلبی می  ۀهای ماهیچیاخته

اکسید در جریان  کند. افزایش کربن دی دفعی آلی در ادرار( تبدیل می  ۀترین ماداکسید به اوره )فراوان( کبد، آمونیاک را از طریق ترکیب آن با کربن دی۳

ها را افزایش  ترتیب، جریان خون در این رگشود و بدینها میهای کوچک و گشاد شدن آنسرخرگ   ۀدیوار های صاف  خون، باعث کاهش انقباض ماهیچه 

 دهد.  می

شود. هنگام کاهش مقدار اکسیژن خون، ترشح این هورمون  های کلیه و کبد به درون خون ترشح می ای از یاخته ( هورمون اریتروپویتین توسط گروه ویژه ۴

اکسید  گیرد و ورود کربن دی مورد استفاده قرار مینه اکسیژن(  )اکسید  عنوان معرف کربن دی رنگی است که بهول آب آهک، محلول بی یابد. محلافزایش می 

 شود.  رنگ شدن این محلول می به آن، باعث شیری 
خونی ناشی از کمبود  خونی ناشی از فقر آهن، کمشکل، کمخونی داسی )مثل کم خونی  ـ کم۱  |  شوندعواملی که باعث افزایش ترشح هورمون اریتروپویتین می ترکیب |  
)مثل تصلب های قلبی  ـ بیماری ۳(، پهلو، کمبود سورفاکتانت در نوزادان نارس، مسمومیت با کربن مونواکسید)مثل آنفلوانزا، سینه ـ اختالالت تنفسی  12B  ،)۲ویتامین 

 ـ قرار گرفتن در ارتفاعات ۵و  های طوالنیـ ورزش۴قلبی(،  ۀشرایین، سکت

های  دیده شوند. مثل یاخته   هاصورت پراکنده در اندام بهها ممکن است  شوند. این یاخته ترشح می   ریزهای درونیاختهها از  هورمون   [۱یازدهم: گفتار    ۴ترکیب ]فصل  
 ریز هستند.  سازند. بنابراین، کبد و کلیه نیز جزء دستگاه درون یز موجود در کلیه و کبد که هورمون اریتروپویتین را می ردرون 

 ها وجود دارند صورت پراکنده در اندامریزی که به های درون یاخته 
 تأثیر هورمون  محل اثر  هورمون ترشحی  محل تولید 

 گاسترین  معده 
 HClافزایش ترشح  معده های کناری غدد یاخته 
 افزایش ترشح پپسینوژن  های اصلی غدد معده یاخته 

 افزایش ترشح بیکربنات به روده  ریز پانکراس های بخش برون یاخته  سکرتین  دوازدهه 
 های قرمزافزایش تولید گویچه  های مغز قرمز استخوان یاخته  اریتروپویتین  های کبد و کلیهای از یاخته گروه ویژه 
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ضروری باریک   ۀهای رودبه یاخته   12Bورود ویتامین شود، برای  های کناری غدد معده ترشح می که از یاخته عامل )فاکتور( داخلی معده    [۱دهم: گفتار    ۲ترکیب ]فصل  
شود؛ دچار می  خونی خطرناکیکماسید، فرد به  نشدن کلریدریک بر ساخته ها تخریب شوند )مثاًل در اثر زخم معده( یا معده برداشته شود، عالوهاست. اگر این یاخته 

 افتد. خطر میهزندگی فرد بشود و های قرمز در مغز استخوان الزم است، جذب نمی شدن گویچه که برای ساخته   12Bزیرا، ویتامین 
 

 هوای دمی و بازدمی  هآزمایش مقایس  نگاه: نیم  

 شوند. اکسید بررسی می در این آزمایش، هوای دمی و بازدمی از نظر مقدار نسبی کربن دی 
 توان استفاده کرد: اکسید، از دو نوع معرف می برای شناسایی کربن دی

 رنگ بی آهک:  ـ محلول آب ۱
اضافه شدن کربن  دی اکسید  به محلول
 رنگ شیری                        ←

 رنگ آبی  تیمول بلو رقیق: ـ برم۲
اضافه شدن کربن  دی اکسید  به محلول
 زرد رنگ                         ←

 بلند درون مایع  ۀکوتاه قرار دارد و لول   ۀبلند و یک لول ۀل در این آزمایش، دو ظرف وجود دارد. در هر ظرف، یک لو
 مرکزی به یکدیگر متصل هستند و  ۀ(، توسط یک لول۲کوتاه ظرف )  ۀ( و لول۱بلند ظرف ) ۀقرار گرفته است. لول
 تواند دم و بازدم را انجام دهد.  مرکزی، می  ۀفرد از طریق این لول

 شود.( نیز تغییر رنگ مشاهده می ۲کند. پس از گذشت مدتی، در ظرف )( تغییر می ۱تغییر رنگ: ابتدا رنگ محلول در ظرف )

 آزمایش مقایسه هوای دمی و بازدمی 
 بازدم  ۀمرحل دم  ۀمرحل فرایند 

 «۲کوتاه ظرف »  ۀ« و بخش کمی لول۱بلند ظرف » ۀبیشتر لول «۲کوتاه ظرف »  ۀلول ورود یا خروج گاز
 «۱بلند ظرف »  ۀانتهای لول «۲بلند ظرف »  ۀانتهای لول ایجاد حباب 
 «۲« و سپس، مایع ظرف »۱ابتدا، مایع ظرف » ندارد  تغییر رنگ 
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 طور حتم ..................« دستگاه گوارش انسان که ..................، به »در بخشی از 

 گوارش وجود دارند.   ۀلول pHهای مؤثر در تنظیم کنند ـ یاخته( ترکیبات لیپیدی گوارش پیدا می1
 شود.نمیای وجود دارند ـ کاتالیزور زیستی ترشح هستهای و تکای چندهستههای ماهیچه( یاخته۲
 های عصبی در دیواره وجود دارند.  های یاختهشوند ـ شبکه( مواد مغذی وارد محیط داخلی بدن می۳
 شود.  آب ساخته می ۀ کنندشوند ـ گلیکوپروتئین جذب( فقط ترکیبات فاقد آنزیم گوارشی تولید می۴

 ( مفهومی ـ قید ـ عبارت ـ ترکیبی  ـ متوسط ـ ۰۲0۱)  ۱پاسخ: گزینه  

در    pHشود که محرک ترشح اسید معده است و باعث کاهش  شود. در معده، هورمون گاسترین ترشح می باریک، گوارش لیپیدها انجام می   ۀمعده و رود  در

  ۀ رود  فضای درونی  pHشود و  شود که باعث افزایش ترشح بیکربنات از پانکراس می باریک، هورمون سکرتین ترشح می  ۀشود. در رودفضای درونی معده می 

 دهد.  باریک را افزایش می 

 
 های زیستی محل گوارش مولکول 

نوع مولکول  
 زیستی 

 کربوهیدرات 
 پروتئین

 لیپید 
 اسید نوکلئیک 

 سایر لیپیدها  گلیسیرید تری  هاسایر کربوهیدرات  نشاسته 
شروع 
 گوارش

 باریک  ۀفقط رود باریک  ۀفقط رود معده  معده  باریک  ۀفقط رود دهان  محل 
 آمیالز بزاق  آنزیم 

باریک و  ۀآنزیم رود
 پانکراس 

 لیپاز معده  پپسین 
باریک و  ۀآنزیم رود

 پانکراس 
باریک   ۀآنزیم رود

 و پانکراس 
تکمیل 
 گوارش

 باریک  ۀرود باریک  ۀرود باریک  ۀرود محل 

 آنزیم 
آمیالز روده و 

 پانکراس 
پروتئاز روده و 

 پانکراس 
بیشتر در اثر فعالیت لیپاز 

 پانکراس + لیپاز روده 

 

 ها:بررسی سایر گزینه 

  ۀ اسکلتی و در ادام   ۀهای ماهیچباشند. در ابتدای مری، یاخته ای می هستهصاف، تک  ۀهای ماهیچای هستند و یاخته اسکلتی، چندهسته  ۀهای ماهیچ( یاخته۲

 ها، کاتالیزورهای زیستی هستند. شود. آنزیمگوارش، آنزیم لیزوزیم ترشح می  ۀهای لولصاف وجود دارند. در مری، همانند سایر قسمت   ۀهای ماهیچآن، یاخته 
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 های شیمیایی تولیدشده در دستگاه گوارشترکیب

 نام ماده 

یم 
وز

یز
ل

ن 
سی

مو
 

 صفرا 
عامل داخلی   پروتئاز 

 معده 
 لیپوپروتئین  سکرتین  گاسترین 

 فعال غیرفعال

محل 
 تولید 

لول
سر 

سرا
  ۀ

ی  
ود

ناب
ش: 

وار
گ

ی
تر

اک
ب

 ها

لول
سر 

سرا
  ۀ

اد
 م

اد
ج

 ای
ش:

وار
گ

  ۀ
ی  

اط
خ

م
 

کبد: ذخیره در  
 صفرا  ۀکیس

  ۀاصلی غد  ۀیاخت
 ۀمعده / یاخت 

 پوششی پانکراس 

در فضای درون  
معده / روده فعال 

 شود.می 

کناری    ۀیاخت
 معده 

ریز  درون  ۀیاخت
 معده 

  ۀیاخت
ریز درون 

 دوازدهه 
 کبد

محل 
 ترشح 

 دوازدهه 
فضای درون معده 

 روده  /
ـ   خون خون خون معده  ــــ

محل 
 اثر 

 دوازدهه 
فضای درون معده 

 روده  /
فضای درون معده 

 روده  /
 باریک  ۀرود

اصلی و   ۀیاخت
 کناری معده 

ریز برون  ۀیاخت
 پانکراس 

ـ   ــــ

 

ها را آنزیم امکان برخورد مناسب مولکول .کنندسرعت واکنش شیمیایی خاصی را زیاد می هستند و کاتالیزورهای زیستی ها،  آنزیم  [۳دوازدهم: گفتار  ۱ترکیب ]فصل 
 ها پروتئينی هستند.  آنزیم( ۀنه هم��بیشتر )دهد. سازی واکنش را کاهش میافزایش و انرژی فعال 

 

ای( شوند.  یاخته گوارش عبور کنند و وارد محیط داخلی )خون، لنف و مایع بین  ۀهای پوششی لولهای بدن باید از یاخته ( مواد مغذی برای رسیدن به یاخته ۳

گوارش )از مری    ۀلول  ۀشود. در دیوار باریک انجام می   ۀورود مواد به محیط داخلی بدن، جذب نام دارد. در دهان و معده، جذب اندک است و جذب اصلی در رود

های عصبی وجود نداره و به همین یاخته  ۀشه اما در دهان، شبکباریک انجام می  ۀپس جذب مواد مغذی در دهان، معده و رود.  های عصبی وجود دارندهای یاخته تا مخرج( شبکه 

 دلیل، این گزینه غلطه! 

شود.  گوارش و همچنین توسط غدد بزاقی ساخته می  ۀکند. موسین در سراسر لولمخاطی ایجاد می  ۀ( موسین، گلیکوپروتئینی است که آب فراوانی جذب و ماد۴

کند ولی  شود. کبد، بخشی از دستگاه گوارش انسان است که صفرا )ترکیب فاقد آنزیم( تولید میبزرگ انجام می  ۀتولید ترکیب فاقد آنزیم نیز توسط کبد و رود

 ندارد.    توانایی تولید و ترشح موسین را

کند و به  کنند. موسین پس از ورود به مجرا، آب فراوانی جذب می ، بلکه موسین را ترشح می مخاطی را ندارند  ۀتوانایی ترشح مادهای بدن انسان،  یاخته   نکته: 
 شود. مخاطی تبدیل می  ۀماد

بعضی از   ۀهای سازندمخاطی، ترکیب گلیکوپروتئین موسین و آب هست. مخاط، یکی از الیه   ۀمخاطی )مخاط( تفاوت دارند! ماد  ۀمخاطی و الی   ۀماد  خطر:  
مخاطی   ۀمخاطی توسط الی   ۀموسین وجود دارند. حواستون باشه که ممکنه ماد  ۀکنندهای ترشح گوارش( هست که در آن، یاخته   ۀهای بدن )نظیر لولقسمت 

 مخاطی نقش دارن!  ۀهای بزاقی در تولید مادساخته نشه؛ مثاًل در دهان، غده 
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 .«نداردای که دارای .................. است، .................. یاخته ۀای از دیوار»هر الیه

 های سلولزی مانند ـ رشته( نوعی ترکیب چسب1
 بخشی به گیاه را ( قابلیت گسترش و کشش ـ توانایی استحکام۲
 ها، وجود پالسمودسم ۀ ( چند الیه و بیشترین تراکم ـ در مناطق حضور عمد۳
 قرار  پروتوپالست ـ هیچگاه در مجاورت غشای یاخته ۀایجاد قالب دربرگیرند( توانایی ۴

 ( متن + مفهومیـ  قید ـ عبارتـ  متوسطـ  ۶0۱۰)  ۳پاسخ: گزینه  

 کند. ای است که مانند چسب عمل می مانند = پکتین ماده نوعی ترکیب چسب 
 نخستین  ۀمیانی + دیوار  ۀای که پکتین دارد = تیغ یاخته  ۀای از دیوار الیه 
 نخستین  ۀای که قابلیت گسترش و کشش دارد = دیوار یاخته  ۀای از دیوار الیه 
 پسین ۀای که دارای چندالیه و بیشترین تراکم است = دیوار یاخته  ۀای از دیوار الیه 
 نخستین  ۀگیرد = دیوار ای که مانند قالبی، پروتوپالست را در برمی یاخته  ۀای از دیوار الیه 

 ای بافت ماهیچه 
 صاف  قلبی  اسکلتی )مخطط(  نام بافت 

 شکل دوکی شکل منشعب ایاستوانه  شکل ایاستوانه  شکل یاخته 
 غیرارادی  غیرارادی  غیرارادی( ارادی )و گاهی  عمل
 سفید ـ صورتی  قرمز قرمز ـ سفید رنگ 

 ایهسته تک  ایای و بعضی دو هسته هستهبیشتر یک  ایچندهسته  تعداد هسته 
 مرکز یاخته  مرکز یاخته  یاخته  ۀحاشی محل هسته 

 مثال
های  های متصل به استخوان، دیافراگم، ماهیچه ماهیچه 

 اسفنکتر خارجی مخرج و ...ابتدای مری و 
 میانی قلب   ۀالی

 قلب(  ۀ)ماهیچ
های دارای فعالیت غیرارادی  اندام 

 جز قلب(؛ مثل دستگاه گوارش )به 
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ای در آنجا نازک مانده است. همانطور که  یاخته  ۀشود که دیوارای گفته میفراوانی وجود دارند. الن به منطقهدر مناطقی از دیواره به نام الن، به  هاپالسمودسم 

پسین چند الیه دارد و  ۀشود. دیوارپسین دیده نمی ۀمیانی وجود دارد ولی دیوار ۀنخستین و تیغ  ۀها دیواردر شکل کتاب درسی مشخص است، در محل الن

 نخستین بیشتر است.    ۀاستحکام و تراکم آن از دیوار

میانی   ۀنخستین و تیغ  ۀپسین وجود ندارد و فقط دیوار   ۀها، دیوار پسین دارند، در محل الن   ۀر هایی که دیوانکته: در یاخته 
 وجود دارد.  

 تر است.  نخستین نازک  ۀها نسبت به سایر مناطق، دیوار الن پسین ندارند، در محل   ۀهایی که دیوار نکته: در یاخته 
های غیرزنده، وجود دارند. اما پروتوپالست و پالسمودسم، حتی یاخته های گیاهی،  یاخته  ۀای و الن در همیاخته   ۀنکته: دیوار 

 گیاهی وجود دارد.   ۀهای زندفقط در یاخته 

 

 صحیح/غلط 
 فراوانی وجود دارند.  ها بههای موجود در یک گیاه، پالسمودسم الن ۀدر هم ـ۱

 پالسمودسم ندارند.   ها،های گیاهی غیرزنده هم الن وجود دارد ولی این یاخته نادرست؛ در یاخته 
 نخستین یکسان است.  ۀگیاهی و سایر مناطق دیواره، همواره ضخامت دیوار   ۀیک یاخت ۀهای موجود در دیوار ـ در الن ۲

 تر از سایر مناطق دیواره است. ها کمنخستین در محل الن  ۀپسین نداشته باشد، ضخامت دیوار  ۀای دیوار نادرست؛ اگر یاخته 
 شود. ها انجام می های گیاهی زنده که در مجاورت یکدیگر قرار دارند، فقط از طریق پالسمودسم ـ تبادل مواد بین یاخته ۳

خونیم که سه مسیر برای حرکت مواد در ( دهم می ۷توی فصل )ذیر است.  پای نیز امکان یاخته  ۀها، تبادل مواد از طریق غشای یاخته و دیوار بر پالسمودسم نادرست؛ عالوه 
 ها.  ها و فضای بین یاختهیاخته   ۀـ مسیر آپوپالستی از طریق دیوار۳ـ مسیر عرض غشایی از طریق غشای یاخته و  ۲ها،  ـ مسیر سیمپالستی از طریق پالسمودسم ۱های گیاهی وجود داره:  یاخته 

 

 (۶۱۰ـ  ۰۵) ایتصویر پالسمودسم با میکروسکوپ الکترونی + الن در دیواره یاخته  نامه: شکل  
 
 های دیواره یکسان است.  نخستین در محل الن و سایر قسمت  ۀضخامت دیوار  •

 ای است. یاخته   ۀهای دیوار قسمت تر از سایر ها کمهای سلولزی در محل الن میزان رشته  •

 شود. نخستین دیده می  ۀمیانی و دیوار  ۀپسین وجود ندارد و فقط تیغ ۀها، دیوار پسین، در محل الن  ۀهای دارای دیوار در یاخته  •

 نخستین قرار بگیرد.   ۀتواند در تماس با دیوار ها، غشای یاخته می پسین، در محل الن  ۀدارای دیوار  ۀدر یک یاخت •

 ها:ی سایر گزینهبررس 

های سلولزی ندارد اما در  میانی، رشته  ۀشود. تیغنخستین، پکتین مشاهده می  ۀمیانی و دیوار  ۀ کند. در تیغ( پکتین ترکیبی است که مانند چسب عمل می1

 شوند.  های سلولزی مشاهده می نخستین، رشته   ۀدیوار
]فصل   یاخته   [۲یازدهم: گفتار    ۶ترکیب  پسدر  تجمع    های گیاهی،  با  تقسیم هسته،  از 

جدید،   ۀها در محل تشکیل دیوار هم پیوستن آن )وزیکول(های دستگاه گلژی و به   ریزکیسه 

میانی )پکتین(    ۀسازهای تیغ ها، دارای پیش شود. این ریزکیسه ای تشکیل می یاخته   ۀ صفح

  ۀ و یاخت مادری، د  ۀیاخت  ۀیاخته )سلولز( هستند. با اتصال این صفحه به دیوار   ۀو دیوار 

  ۀ شوند. ساختارهایی مانند الن و پالسمودسم، در هنگام تشکیل دیوار جدید از هم جدا می

 شوند. گذاری می جدید پایه 
 

ای چسبناک در معده: مقدار فراوان ژله   ۀـ الی ۳مخاطی،    ۀـ ماد۲رنگ و چسبنده،  ای در بافت پیوندی ُسست: شفاف، بی زمینه   ۀـ ماد۱| ترکیبات چسبناک |  نکته  
 ای تخمک در جانوران دارای لقاح خارجی: چسبناک و ژله   ۀـ دیوار ۵نخستین،    ۀمجاور( و دیوار   ۀهم چسباندن دو یاخت میانی )به   ۀـ پکتین: در تیغ۴مخاطی،    ۀماد

 ـ ترشحات چسبناک در سطح بعضی گیاهان: دشوارتر یا غیرممکن کردن حرکت حشرات ۶چسباند. ها را به هم میپس از لقاح، تخم 

آن   ۀدیواره، انداز ۀشدن ترکیبات سازندشود؛ زیرا قابلیت گسترش و کشش دارد و همراه با رشد پروتوپالست و اضافهنخستین مانع رشد یاخته نمی ۀ( دیوار۲

 نخستین ضخیم دارند و در ایجاد استحکام نقش دارند.    ۀهای کالنشیمی، دیواریابد. یاخته افزایش می  نیز

نخستین ضخیم،  ۀدلیل داشتن دیوار پسین است که به   ۀای فاقد دیوار پسین در استحکام گیاه نقش دارند. کالنشیم نیز یاخته   ۀهای دارای دیوار یاخته  ۀنکته: هم
 تواند در استحکام گیاه مؤثر باشد. می 

پسین،    ۀهای دارای دیوارها در یاختهپسین و همچنین در محل الن  ۀهای فاقد دیوارگیرد. در یاختهنخستین مانند قالبی، پروتوپالست را در برمی   ۀ( دیوار۴

 گیرد.  نخستین قرار می  ۀای در مجاورت دیوارغشای یاخته 

 بیشتری نیز تا غشای یاخته دارد.   ۀهای دیگر دارد، فاصل شود و سن بیشتری نسبت به الیه ای که زودتر ساخته می یاخته  ۀای از دیوار الیه نکته: هر 
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 (۶۱۰ـ  ۴۰) ای چگونگی تشکیل دیواره یاخته نامه: شکل  
 شود. میانی از پروتوپالست دور می  ۀهای نخستین و پسین، تیغتشکیل دیواره با  •
 ها است. نخستین نیز بیشتر از سایر قسمت  ۀتواند در محل اتصال سه یاخته به یکدیگر قرار داشته باشد. در این محل، ضخامت دیوار میانی می   ۀتیغ •
 باشد. ترین الیه به غشای یاخته می یک ای است و نزدیاخته  ۀدیوار  ۀترین الی پسین، ضخیم  ۀدیوار  •
های سلولزی یک الیه با های سلولزی موازی با یکدیگر هستند ولی بین رشته های سلولزی وجود دارند. در هر الیه، رشتهپسین، چندین الیه از رشته   ۀدر دیوار  •

 مجاور، زاویه وجود دارد.   ۀالی

 
 ایهای مختلف دیواره یاخته مقایسه قسمت 

 پسین  ۀدیوار  نخستین  ۀدیوار  میانی   ۀتیغ نام بخش 
 جدیدترین بخش  میانی  ۀجدیدتر از تیغ  ترین بخش قدیمی  سن

 مسن  ۀدر یاخت  هنگام رشد یاخته  هنگام تقسیم سیتوپالسم  زمان تشکیل 
 زیاد  متوسط کم ضخامت 
 چند الیه  ـــــ  یک الیه  هاتعداد الیه 
 ها(دار بین الیه های سلولزی )موازی در یک الیه و زاویه رشته  سلولزی های پکتین + رشته  پکتین جنس 
 ترین بخش ترین و محکم ضخیم  یاخته  ۀدربرگیرند قالب  گیاهی   ۀاتصال دو یاخت ویژگی

 توقف رشد یاخته  گسترش همراه با رشد یاخته  تأثیر بر رشد یاخته 
 ای پنبه اسکلرانشیمی، آوند چوبی و چوبهای یاخته  هایاخته  ۀهم محل حضور 

 

 بدن انسان درست است؟ ۀکدام عبارت، دربار  -119
 ( انتهای مری وجود دارد.  ۀکور برخالف اسفنکتر )بندار  ۀتر است در سمتی از بدن قرار دارد که در آن، رودای که به مثانه نزدیک( کلیه1
 پیوندد. ای میترین رگ لنفی به سیاهرگ زیرترقوهتر کبد، در سمتی از بدن قرار دارد که ضخیم( کولون باالرو برخالف لوب )لَپ( کوچک۲
 ترین فاصله را تا دیافراگم دارد، در سمتی از بدن قرار دارد که در آن، آپاندیس همانند دوازدهه وجود دارد.  ( قسمتی از کولون افقی که کم۳

 تر در آن سمت قرار گرفته است.  ( پیلور، در سمتی از بدن قرار دارد که شش دارای تعداد لوب )لَپ( کمۀ صفرا همانند اسفنکتر )بندار ۀ ( کیس۴

 ( نکات شکل ـ  مقایسه ـ ترکیبیـ  ـ سخت  ۰۲0۱)  ۱پاسخ: گزینه  

 برای پاسخگویی به این سؤال، ابتدا به جدول زیر دقت کنید:
 محل قرارگیری  ساختار نام  گزینه 

 ۱ ۀگزین
 راست  تر است ای که به مثانه نزدیک کلیه 

 راست  کور  ۀرود
 چپ  ( انتهای مری ۀاسفنکتر )بندار 

 ۲ ۀگزین
 راست  کولون باالرو 
 چپ  تر کبدلوب )َلپ( کوچک 

 چپ  پیوندد ای می ترین رگ لنفی به سیاهرگ زیرترقوهضخیم 

 ۳ ۀگزین
 چپ  ترین فاصله را تا دیافراگم دارد افقی که کم قسمتی از کولون 

 راست  آپاندیس 
 راست  دوازدهه 

 ۴  ۀگزین
 راست  صفرا  ۀکیس

 راست  ( پیلور ۀاسفنکتر )بندار 
 چپ  ترشش دارای تعداد لوب )َلپ( کم 
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 (۱۰۲ـ  ۰۱) های مرتبط با آن لوله گوارش و اندام  نامه: شکل  
 چپ  ۀکلیفوق  ۀ( انتهای مری، کلیه و غدۀرو، اسفنکتر )بندار ساختارهای حفره شکمی که فقط در سمت چپ بدن قرار دارند: طحال )اندام لنفی(، کولون پایین  •
باریک،  ۀ( انتهای رودۀپیلور )اسفنکتر انتهای معده(، اسفنکتر )بندار  ۀصفرا، دوازدهه، دریچ  ۀشکمی که فقط در سمت راست بدن قرار دارند: کیس ۀساختارهای حفر  •

 راست  ۀکلیفوق  ۀکور، آپاندیس )اندام لنفی(، کولون باالرو، محل ریختن ترشحات صفراوی و پانکراس به دوازدهه، کلیه و غد  ۀرود
 باریک، کولون عرضی، پانکراس   ۀشوند: کبد )بیشتر راست(، معده )بیشتر چپ(، رودبدن دیده می  ۀشکمی که در هر دو نیم ۀساختارهای حفر  •
های ریزد. اما مجراهای غده بزاقی است، ترشحات خود را از طریق مجرایی در فک باالیی و باالتر از زبان به دهان می   ۀغد  بزرگترینبناگوشی که    ۀغدد بزاقی: غد •

 تر از زبان و در فک پایینی قرار دارد.  ای، پایین زیرزبانی و زیرآرواره 
اند. کولون عرضی نیز جلوتر از خشی از دوازدهه نیز باالتر از پانکراس قرار گرفته پیلور و ب  ۀها با پانکراس: معده جلوتر و باالتر از پانکراس قرار دارد. دریچ مجاورت  •

 بخشی از پانکراس قرار دارد.  
چپ بدن متمایل شده و در سمت چپ به معده    ۀشکمی، به نیم  ۀراست بدن است ولی پس از عبور از دیافراگم و ورود به حفر   ۀسینه متمایل به نیم  ۀمری در قفس •

 شود.متصل می 
 چپ بدن است.  ۀو در نیم تر کوچک و در سمت راست بدن قرار دارد. لوب چپ کبد   بزرگتر کبد دارای دو لوب چپ و راست است. لوب راست کبد  •
 لوب چپ کبد جلوی محل اتصال مری و معده قرار دارد.   •

ما چند تا نکته رو هم باید بلد باشین تا بتونین به این سؤال  کور. ا   ۀها ذکر شدن، خیلی واضح هستن؛ مثل محل قرارگیری رودبعضی از مواردی که توی گزینه 

 جواب بدین: 

 تر است.  چپ قرار دارد و به همین دلیل، به مثانه نزدیک ۀتر از کلیراست پایین  ۀنکته: کلی 
 تر است. نکته: کبد دارای دو لوب )َلپ( است و لوب چپ آن کوچک 

 پیوندند. ای می ت قطر بیشتری دارد. مجراهای لنفی به سیاهرگ زیرترقوه نکته: مجرای لنفی چپ نسبت به مجرای لنفی راس
رو باالتر از محل اتصال کولون افقی با کولون باالرو هست. در نتیجه، قسمت انتهایی کولون افقی در سمت چپ نکته: محل اتصال کولون افقی با کولون پایین 

 باالتر از قسمت ابتدایی آن در سمت راست است. 
 تر است. شش چپ دارای دو لوب و شش راست دارای سه لوب است.  شش چپ از شش راست کوچک نکته: 

 

 ؟ کندنمیدرستی کامل گیاهان به ۀچند مورد، عبارت زیر را دربار  -1۲0
 .................. هستند.« ۀ»هم

 شوند و دارای ترکیبات آلکالوئیدی  های سفید رنگ، از محل اتصال میوه به شاخه خارج میـ شیرابهالف

 دلیل اعتیاد، معضل بسیاری از کشورها گیاه، نقش دفاعی دارند و به  ۀـ آلکالوئیدهای موجود در شیرابب

 گیاهی، در پیشگیری از سرطان و بهبود کارکرد مغز، دارای نقش مثبت  ۀـ ترکیبات رنگی در یک یاختج

 شود، در حال کاهش مقدار سبزینه )کلروفیل( در خود های فتوسنتزکننده، هنگامی که نور کم میـ برگد

1 )1 ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ( متن + نکات فعالیت ـ  چندموردی ـ قیدـ  ـ سخت  ۶0۱۰)  ۴پاسخ: گزینه  

 ن سؤال، نادرست است.  هر چهار مورد ای

 بررسی همه موارد:  

پس شیرابه گویند.  شود که به آن شیرابه میسفید رنگی خارج می  ۀ، از محل برش، شیر انجیر از شاخه  ۀتاز  ۀمیو انجیر یا جدا کردن    دمبرگالف( در صورت برش  

بعضی    ۀاند و در شیرابها از ترکیبات گیاهیآلکالوئیدشه هم از محل اتصال میوه به شاخه. اما این مورد یه دلیل دیگه هم برای غلط بودن داره.  هم از محل دمبرگ خارج می 

 نه کم( وجود دارند.       مقدار فراوانی )( گیاهان بهۀنه هم     )

 شود. رگ به شاخه )دمبرگ( و هم از محل اتصال میوه به شاخه، خارج می نکته: شیرابه، هم از محل اتصال ب
 شوند. گیاهان یافت می   ۀآلکالوئیدها در شیراب  ۀهای گیاهی دارای آلکالوئید نیستند ولی همشیرابه  ۀنکته: هم

 ز آلکالوئیدهاست، چنین نقشی در گیاه تنباکو دارد. آلکالوئیدها در دور کردن گیاهاخواران نقش دارند. نیکوتین که ا [۲یازدهم: گفتار   ۹ترکیب ]فصل 

 ( آلکالوئیدها اعتیادآورند. امروزه مصرف مواد اعتیادآور، از معضالت بسیاری از کشورهاست.  ۀ نه هم      خواران است. بعضی )ب( نقش آلکالوئیدها، دفاع از گیاهان در برابر گیاه

آورد. اعتیاد  وجود میه مصرف یک ماده، یا انجام یک رفتار است که ترک آن مشکالت جسمی و روانی برای فرد به اعتیاد وابستگی ب [۲یازدهم: گفتار  ۱ترکیب ]فصل 
 اندازد. خطر می او و نیز افراد دیگر اجتماع را به  ۀکننده، بلکه سالمت خانوادنه فقط سالمت جسمی و روانی فرد مصرف 

اکسیدان( هستند. ترکیبات پاداُکسنده در پیشگیری از سرطان و نیز بهبود کارکرد الست(، پاداُکسنده )آنتیدیسه )کروموپ ج( ترکیبات رنگی در واکوئول و رنگ

د  های دیگر نقش مثبتی دارند. دقت داشته باشید که سبزینه )کلروفیل( نیز نوعی دیگر ترکیب رنگی است که در سبزدیسه )کلروپالست( وجود دار مغز و اندام 

 شود.  کسنده محسوب نمیو جزء ترکیبات پاداُ
هایی مانند کاروتنوئیدها هستند.  ها و سبزیجات در حفظ سالمت بدن نقش دارد. این مواد غذایی دارای پادُاکسنده خوردن میوه   [۳دوازدهم: گفتار    ۵ترکیب ]فصل  

 شوند.  های بدن می در نتیجه تخریب بافت های زیستی و های آزاد مانع از اثر تخریبی آنها بر مولکول ها در واکنش با رادیکال پادُاکسنده 
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 انواع ترکیبات رنگی در گیاهان 

 آنتوسیانین  کاروتنوئید  کلروفیل )سبزینه(  رنگی  ۀنوع ماد
 متغیر  کاروتن نارنجی است  سبز رنگ 

 محل قرار گیری 
سبزدیسه )مقدار  

 فراوان( 
 واکوئول  دیسه )تنها رنگیزه(سبزدیسه )کم( + رنگ 

 اصلی در فتوسنتز   ۀرنگیز  نقش 
ـ  ۳اکسیدانی، ـ فعالیت آنتی۲ـ مشارکت در فتوسنتز، ۱

 هویج  ۀهای پاییزی و ریش ایجاد رنگ برگ 
 ـ ایجاد رنگ ۱
 اکسیدانی ـ فعالیت آنتی ۲

    شرکت در فتوسنتز
    اکسیدانی آنتی فعالیت 

    های مختلف pHغییر رنگ در  ت
    شدن در فصل پاییز تجزیه 

 سبز گیاهان  ۀبرگ و ساق مثال
ریشبرگ  پاییزی،  ساق  ۀهای  و  برگ   + سبز    ۀهویج 

 گیاهان
چغندر قرمز، کلم بنفش و  ۀریش 
 هایی مانند پرتقال توسرخ میوه 

 باشند. فرنگی رسیده نیز ترکیب رنگی قرمز رنگ وجود دارد که پادُاکسنده می گوجه  ۀروناس و میو ۀدر ریش 

گیاهان تغییر (  ۀنه هم     )ها در بعضی  شدن نور، ساختار سبزدیسه د( در پاییز با کاهش طول روز و کم

شود و مقدار کاروتنوئیدها  شوند. در این هنگام، سبزینه در برگ تجزیه میدیسه تبدیل میکند و به رنگمی

شه اونا دیده نمی  ۀگیاهان هست و توی هم  پس تبدیل کلروپالست به کروموپالست، مربوط به بعضی ازیابد.  افزایش می 

غلط برای  هم  دیگه  دلیل  یه  اما  غلطه.  مورد  این  خاطر،  همین  به  داره.و  وجود  مورد  این  بعضی گیاهان   بودن  برگ 

افزایش  بخش  گیاهانی، سبب  چنین  در  نور  کاهش  دارد.  بنفش  یا  قرمز  زرد،  مثالً سفید،  غیرسبز،  های 

 شود.  های سبز )افزایش مقدار سبزینه در برگ( میمساحت بخش 

وسیله با کاهش شتری فراهم شود و گیاه بدین شود که امکان جذب نور بی های سبز در برگ گیاه هنگام کاهش نور محیط باعث مینکته: افزایش مساحت قسمت 
 کند. نور محیط مقابله می 

 

شوند و تولید کاروتنوئیدها های موجود در یک سبزدیسه تجزیه می شود. بلکه سبزینه خطر: دقت داشته باشید که در فصل پاییز، سبزینه به کاروتنوئید تبدیل نمی  
دیسه تبدیل ترتیب، سبزدیسه به رنگ یابد و بدینشود و مقدار کاروتنوئید در دیسه افزایش می سه صفر مییابد. در نتیجه، مقدار سبزینه در دیافزایش می 

 شود.  می 
 

  هاست، کاروتنوئيدها نیز در های فتوسنتز در غشای تیالکوئيد قرار دارند. افزون بر سبزینه که بیشترین رنگیزه در سبزدیسه رنگیزه  [۱دوازدهم: گفتار    ۶ترکیب ]فصل  
 دهد.  های متفاوت نور افزایش میهای متفاوت، کارایی گیاه را در استفاده از طول موج غشای تیالکوئيد وجود دارند. وجود رنگیزه 

 

  با تغییر  ۹۸داخل     کند؟طور مناسب کامل می در ارتباط با گیاهان، کدام گزینه، عبارت زیر را به 
 »فقط بعضی .................. دارند.« 

 (ها، کاروتنوئید( سبزدیسه )کلروپالست ۲  ها، سبزینه کوئول( وا۱
 ( دیسه )پالست(ها، مقدار فراوانی سبزینه )کلروفیل( ۴ دیسه )کروموپالست(ها، ترکیبات آلکالوئیدی ( رنگ ۳

 ( متن –قید  - ـ آسان  ۱۰۶)                  ۴گزینه  
ها و همچنین  (. در سایر دیسه ۲  ۀفراوانی سبزینه )کلروفیل( و مقداری کاروتنوئيد وجود دارد )نادرستی گزین سبزدیسه )کلروپالست(، نوعی دیسه است که در آن مقدار  

 ۀها )نادرستی گزین دیسه بعضی گیاهان وجود دارند نه در رنگ   ۀ(. ترکیبات آلکالوئیدی نیز در شیراب۴  ۀو درستی گزین  ۱  ۀها، سبزینه وجود ندارد )نادرستی گزین واکوئول
۳ .) 

 
 درستی بیان شده است؟ شکل مقابل، به ۀکدام عبارت، دربار  -1۲1

 شدن بیشتر غذا نقش دارد.    « در خرد1خوار، قسمت عقبی بخش »دانه ۀ ( در ملخ همانند پرند1
 سلولز را ندارند.  ۀکنند« در انسان همانند گاو، ژن آنزیم تجزیه1های اندام معادل بخش »( یاخته۲
 شود.  کند که در آن، گوارش مکانیکی انجام می«، غذا را از بخشی دریافت می۲« همانند بخش »۳( بخش »۳
 های بنیادی مغز استخوان شود.  تواند باعث کاهش تقسیم یاخته«، می1« برخالف بخش »۴( در انسان، اختالل در ترشحات اندام معادل بخش »۴

   (متن + مفهومیـ  دار ـ ترکیبیمقایسه ـ شکل ـ  ـ متوسط ۲0۱۰)  2پاسخ: گزینه  

ـ  ۴دان و  ـ چینه۳باریک،    ۀـ رود۲ـ معده،  1اند از:  ترتیب عبارت شده در شکل، بههای مشخصخوار« است. بخش دانه  ۀگوارش پرند   ۀ»لول  ۀدهندشکل نشان 

 کبد.  
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 ها:بررسی همه گزینه  

کردن غذا را  بلعد، فرایند آسیاب هایی که پرنده میشود. سنگریزه ای است و سنگدان نامیده میچهخوار، ساختاری ماهیدانه  ۀ( بخش عقبی معده در پرند1

 کنند. بخش عقبی معده در ملخ، روده است که نقشی در گوارش غذا ندارد.  تسهیل می

ها انجام  سلولز در این جانوران، توسط میکروب   ۀارند. تجزیشود و این جانداران، ژن این آنزیم را ندسلولز تولید نمی   ۀکنند( در انسان و گاو، آنزیم تجزیه۲

 شود. می
کند و در مری، گوارش  دان غذا را از مری دریافت میشود. اما چینهکند و در سنگدان، گوارش مکانیکی انجام میکوچک، غذا را از سنگدان دریافت می  ۀ( رود۳

 شود. مکانیکی انجام نمی

سازد که  های بنیادی مغز استخوان است. معده نیز عامل داخلی معده را میکند که محرک تقسیم یاختهیتروپویتین را ترشح می( در انسان، کبد هورمون ار۴

اسید برای تقسیم طبیعی وابسته است و فولیک  12Bباریک ضروری است. کارکرد صحیح فولیک اسید به وجود ویتامین    ۀدر رود  12Bبرای جذب ویتامین  

ویژه  ها بهآن، کاهش تکثیر یاخته ۀاسید شود که نتیجتواند منجر به اختالل در کارکرد فولیک می 12Bم است. بنابراین، اختالل در جذب ویتامین ای الزیاخته

 در مغز استخوان است.  

 

 است؟  نامناسبکدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر   -1۲۲
اکسید موجود در خون، مشابه شود که از نظر غلظت اکسیژن و کربن دیرگی تشکیل تواند بین دو مویرگی می ۀ»در نوعی اندام بدن انسان، شبک

 طور حتم ..................« توان گفت که بهاین اندام می ۀهستند. دربار

 دفعی آلی ادرار را تغییر دهد.  ۀ ترین مادتواند غلظتِ خونیِ فراوان( می1
 توانند بر عملکرد نوعی اندام لنفی تأثیر بگذارند. های آن، میای از یاخته( گروه ویژه۲
 های آن، متناسب با عملکرد آن تغییر کرده است. مویرگ ۀ سازند ۀ( ساختار غشای پای ۳
 تواند منجر به تشکیل سنگ درون آن شود.( رسوب ترکیبات تولیدشده توسط این اندام، می۴

 ( مفهومیـ  عبارت ـ ترکیبیـ  ـ متوسط ۵0۱۰)  ۴پاسخ: گزینه  
 

 دفعی آلی ادرار = اوره  ۀترین مادفراوان 

 بعدی دقت کنین:   ۀاول از همه بذارین ببینیم که منظور صورت سؤال چیه. پس به نکت
 

به  معمول، شبکه نکته:  تشکیل  طور  تیره  با خون  سیاهرگ  و یک  روشن  با خون  بین یک سرخرگ  مویرگی  دارد. می های  نیز  استثنائاتی  مورد،  این  ولی   شود 
مویرگی در شش بین سرخرگ ششی )خون تیره( و سیاهرگ ششی )خون روشن(   ۀمویرگی بین سرخرگ با خون تیره و سیاهرگ با خون روشن: شبک   ۀـ شبک۱

 شود. تشکیل می 

 شود. های کبدی تشکیل می مویرگی بین سیاهرگ باب و سیاهرگ  ۀمویرگی بین دو سیاهرگ: در کبد، شبک ۀـ شبک۲

شود ـ در گلومرول مویرگی بین سرخرگ شکمی )خون تیره( و سرخرگ پشتی )خون روشن( تشکیل می   ۀمویرگی بین دو سرخرگ: در آبشش ماهی، شبک  ۀـ شبک۳
 شود. مویرگی بین سرخرگ آوران )خون روشن( و سرخرگ وابران )خون روشن( تشکیل می  ۀکلیه، شبک 

 شود. مویرگی شده و خون روشن از آن خارج می ۀ مویرگی شش انسان همانند آبشش ماهی، خون تیره وارد شبک  ۀنکته: در شبک

 مویرگی از نظر گازهای تنفسی یکسان است.   ۀمویرگی گلومرول، کیفیت خون ورودی و خروجی از شبک ۀمویرگی کبدی و شبک  ۀنکته: در شبک
 

مویرگی گلومرول    ۀتواند بین سیاهرگ باب کبدی و سیاهرگ کبدی تشکیل شود که هر دو دارای خون تیره هستند. در کلیه، شبکمویرگی می  ۀدر کبد، شبک

تواند بین سرخرگ آوران و وابران تشکیل شود که هر دو خون روشن دارند. پس منظور صورت سؤال، کلیه و کبد هست. کبد، ترکیبات صفرا را  )کالفک( می 

پس حواستون  صفرا شود.    ۀ تواند منجر به تشکیل سنگ کیسصفرا، می  ۀشود. رسوب ترکیبات صفرا در کیسصفرا ذخیره می  ۀ کند و این ترکیبات در کیسولید میت

 تونه باعث تشکیل سنگ کلیه بشه. اسید می ک ( نادرست است. اما توی کلیه، رسوب اوری۴) ۀشه نه در کبد و به همین خاطر، گزینصفرا تشکیل می  ۀصفرا در کیس ۀباشه که سنگ کیس
 

 ها:بررسی سایر گزینه 

تواند باعث افزایش غلظت خونی اوره شود.  کلیه، اوره را از خون  کند. بنابراین، کبد میاکسید ترکیب کرده و اوره را تولید می( کبد، آمونیاک را با کربن دی 1

 تواند باعث کاهش غلظت خونی اوره شود.  میترتیب، کلیه  کند. بدینگیرد و وارد نفرون می می

های کلیه و کبد ای از یاختههای قرمز، به ترشح هورمونی به نام اریتروپویتین بستگی دارد. این هورمون توسط گروه ویژه( در بدن انسان، تنظیم میزان گویچه۲

 های قرمز را زیاد کند.  تا سرعت تولید گویچه  کندشود و روی مغز استخوان )نوعی اندام لنفی( اثر میبه درون خون ترشح می 

 ناقص دارند.    ۀوجود دارند که غشای پای  های ناپیوستهضخیم وجود دارد. در کبد، مویرگ   ۀهای منفذدار است که در آن، غشای پای( کلیه دارای مویرگ ۳
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 هاانواع مویرگ 

 ناپیوسته مویرگ  مویرگ منفذدار  مویرگ پیوسته  نوع مویرگ 

 محل قرارگیری 
دستگاه عصبی مرکزی )مغز و 

 نخاع( 
 کبد کلیه 

 ایجاد حفره  زیاد  کم بسیار کم )ارتباط تنگاتنگ(  های پوششی یاخته   ۀفاصل
 ناقص  هامحدود کردن عبور پروتئین  ضخیم  معمولی  غشای پایه 

های محدود کردن عبور مولکول 
 درشت 

 یه توسط غشای پا توسط غشای پایه  توسط غشای پایه 

 زیاد  متوسط کم میزان تبادل مواد 

 ویژگی اصلی 
 هاـ ارتباط تنگاتنگ یاخته ۱
ـ تنظیم شدید ورود و خروج ۲

 مواد 

های  ـ منافذ فراوان در غشای یاخته ۱
 پوششی 

 ضخیم  ۀـ غشای پای۲

 مویرگ  ۀـ وجود حفره در دیوار ۱
 ناقص  ۀـ غشای پای۲

 فرشیسنگ های پوششی یک الیه یاخته  پوششی   ۀالی
 ندارند  ای و پیوندی ماهیچه  ۀالی

 های بدن هستند ترین رگ کوچک اندازه 
 نازک  ضخامت دیواره 

 ُکند سرعت جریان خون 

 

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -1۲۳
 های دیگر این سامانه، همواره ..........« انواع یاخته ۀ..... هم... کند، ....بافتی در گیاهان که فضای بین روپوست و بافت آوندی را پر می ۀدر نوعی سامان»

 ای دارند. نخستین نازک در مجاورت غشای یاخته ۀ های بافتی برخالف ـ دیوارترین یاخته( رایج1
 کننده از رشد اندام گیاهی برخالف ـ در استحکام اندام گیاهی نقش دارند. ممانعتهای ( یاخته۲
 شوند.   دار برخالف ـ در تولید طناب و پارچه استفاده میالن ۀهای دراز واجد دیوار ( یاخته۳
 گیرند.  نخستین ضخیم برخالف ـ فقط زیر روپوست قرار می ۀ های دارای دیوار( یاخته۴

 ( متن + مفهومیـ  قیدمقایسه ـ ـ  ـ سخت  ۶۰0۱)  1گزینه پاسخ:   
 

 ای بافت زمینه  ۀکند = سامانبافتی که فضای بین روپوست و بافت آوندی را پر می  ۀنوعی سامان

 های پارانشیمی ای = یاخته بافت زمینه ۀهای سامانترین یاخته رایج 

 های اسکلرانشیمی )فیبر و اسکلرئيد( ای = یاخته افت زمینه ب ۀکننده از رشد اندام گیاهی در سامانهای ممانعت یاخته 

 های فیبر های کالنشیمی + یاخته ای = یاخته بافت زمینه  ۀهای دراز در سامان یاخته 

 های کالنشیمی ای = یاخته بافت زمینه  ۀنخستین ضخیم در سامان ۀهای دارای دیوار یاخته 
 

آکَنه( و اسکلرانشیمی  آکَنه(، کُالنشیمی )چسب کند، از سه نوع بافت پارانشیمی )نرم افت آوندی را پر می ای که فضای بین روپوست و ببافت زمینه  ۀسامان

نشده دارند.  نخستین نازک و چوبی   ۀهای پارانشیمی، دیوارای است. یاخته بافت زمینه  ۀترین بافت در سامانشود. بافت پارانشیمی، رایجآکَنه( تشکیل می)سخت 

 شده دارند.  پسین ضخیم و چوبی   ۀهای اسکلرانشیمی، دیوارنخستین ضخیم و یاخته  ۀنشیمی، دیوارهای کال یاخته
 

 شده دارند.  پسین چوبی   ۀهای اسکلرانشیمی، دیوار نشده و یاخته نخستین چوبی  ۀهای پارانشیمی و کالنشیمی، دیوار ای، یاخته بافت زمینه  ۀنکته: در سامان 

 نازک دارند.  ۀای هستند که دیوار بافت زمینه  ۀهای سامانپارانشیمی، تنها یاخته های نکته: یاخته 

 پسین ضخیم دارند.    ۀهای اسکلرانشیمی، دیوار نخستین ضخیم و یاخته  ۀهای کالنشیمی، دیوار نکته: یاخته 

 ای قرار دارد.  ورت غشای یاخته ها در مجانخستین آن  ۀپسین ندارند و دیوار   ۀهای پارانشیمی و کالنشیمی، دیوار نکته: یاخته 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/iazmon


 

56 

شناسی زیست  8های تجربی | مرحله آزمون همه دروس | کنکوری   

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

 
 

 ای های سامانه بافت زمینه یاخته 

 کالنشیمی  پارانشیمی  نوع یاخته 
 اسکلرانشیمی 

 فیبر  اسکلرئید 

 شکل 
 

 
 

 
 بلند  کوتاه بلند  کوتاه طول

 محل قرارگیری 

 ای بافت زمینه  ۀترین در سامانـ رایج ۱
 بافت آوندی  ۀـ سامان۲
 پیراپوست )پریدرم( ـ ۳
دانه یازدهم[ بافت خورش + درون  ۸ـ ]فصل ۵و  ۴

 )آندوسپرم( 

 معمواًل در زیر روپوست 
 ۀهای سخت سامانذره 

 ای گالبی بافت زمینه 
 ای بافت زمینه  ۀـ سامان۱
 های آوندی ـ اطراف دسته ۲

ـ  کاربرد  ـ  ــــ ـ  ــــ  تولید طناب و پارچه  ــــ

 اییاخته بینفضای 
 ـ معمواًل کم ۱
 ـ در گیاهان آبزی، زیاد ۲

کم کم

  ضخیم  نازک  نخستین  ۀدیوار 
 شده چوبی   پسین  ۀدیوار 

    یواره شدن د چوبی
    الن  

 شدن دیواره مرگ پس از چوبی    پروتوپالست 
    توانایی رشد 

    نقش استحکامی 
   شدن گیاه، برای ترمیم زخمپس از زخمی  توانایی تقسیم 

داشتن سبزینه و 
 فتوسنتز 

و   4Cدار )غالف آوندی در گیاهان  پارانشیم سبزینه 
   ای و اسفنجی( میانبرگ نرده 

 وظیفه 
 مواد   ۀـ ذخیر ۱
 ـ فتوسنتز۲

 ـ استحکام ۱
 پذیری اندام ـ انعطاف ۲

 استحکام 

 ها:بررسی سایر گزینه 

های فیبر و اسکلرئید، از رشد اندام گیاهی جلوگیری  دهد. بنابراین، یاختهشود، یاخته توانایی رشد را از دست می پسین در یاخته تشکیل می   ۀ( زمانی که دیوار۲

های کالنشیمی  ته های اسکلرانشیمی، یاخجز یاختهشده، در استحکام اندام گیاهی نقش دارند. به پسین ضخیم و چوبی  ۀها، با داشتن دیوار کنند. این یاختهمی

 شوند.  نخستین ضخیم، در استحکام اندام گیاهی نقش دارند اما مانع رشد اندام گیاهی نمی  ۀنیز با داشتن دیوار

 های کالنشیمی و اسکلرانشیمی، در استحکام اندام گیاهی نقش دارند. ای، یاخته بافت زمینه  ۀنکته: در سامان 
یاخته  یاخته نکته: هم  و هم  دیوار های کالنشیمی  اسکلرانشیمی،  دیوار   ۀهای  اما  دارند.  دیوار یاخته   ۀضخیم  دیوار نخستین چوبی   ۀهای کالنشیمی،  و   ۀ نشده 

 شده است.  پسین چوبی ۀهای اسکلرانشیمی، دیوار یاخته 

های کالنشیمی  تهای، یاخبافت زمینه   ۀای و الن دارند. در سامانیاخته   ۀهای غیرزنده، دیوار های گیاهی، حتی یاختهیاخته  ۀ( هم۳

های فیبر، در تولید طناب و پارچه  باشند. یاخته های پارانشیمی و اسکلرئیدها، کوتاه میهای فیبر، دراز هستند و یاختهو یاخته 

 های کالنشیمی، نادرست است.  شوند. این گزینه، با توجه به یاختهاستفاده می

نه همیشه( زیرِ روپوست       های کالنشیمی، معموالً )ستند. یاختهنخستین ضخیم ه  ۀهای کالنشیمی، دارای دیوار( یاخته۴

 گیرند.  قرار می 

 های کالنشیمی در قسمت پوست اندام گیاهی قرار دارند نه روپوست. نکته: یاخته 
 های دیگر اندام گیاهی نیز وجود دارند.  های کالنشیمی در زیر روپوست قرار دارند اما در بخش نکته: بیشتر یاخته 

 (۶۱۰ـ  ۱۴و   ۱۵، ۱۶) های پارانشیمی، کالنشیمی و اسکلرانشیمی یاخته  نامه: شکل  
 های اسکلرانشیمی، پروتوپالست از بین رفته است. های پارانشیمی و کالنشیمی، پروتوپالست زنده دارند اما در یاخته یاخته  •
 باشند.  های کالنشیمی و فیبر، دراز می های پارانشیمی و اسکلرئيد، کوتاه هستند و یاخته ته یاخ •
 پسین دارند.   ۀهای اسکلرانشیمی، دیوار نخستین و یاخته  ۀهای پارانشیمی و کالنشیمی، دیوار یاخته  •
شده( دیده  نشده( و اسکلرانشیمی )پسین چوبی نشیمی )نخستین چوبی های کالضخیم در یاخته   ۀنازک )نخستین( دارند ولی دیوار   ۀهای پارانشیمی، دیوار یاخته  •

 شود.  می 
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 ای زیاد است.  یاختهای در بافت پارانشیمی، کالنشیمی و اسکلرانشیمی، کم است. البته در پارانشیم هوادار، فضای بین یاخته فضای بین •
 شود. ای دارای الن دیده می یاخته  ۀای، دیوار بافت زمینه  ۀهای سامانیاخته  ۀدر هم •
 نخستین کشیده شده است.   ۀپسین وجود دارد که به سمت دیوار  ۀدر اسکلرئيدها، انشعاباتی از مرکز یاخته در دیوار  •
 های سختی وجود دارند که از جنس اسکلرئید هستند. گالبی، ذره   ۀدر بخش خوراکی میو •
 های کالنشیمی قرار دارند.  در زیر روپوست، چند الیه از یاخته  •
سلولزی   ۀآمیزی، از رنگ کارمن زاجی که دیوار آید. بنابراین، در این روش رنگ یره در میهای کالنشیمی به رنگ تسلولزی یاخته   ۀآمیزی، دیوار در نوعی روش رنگ •

 آورد، استفاده نشده است.  را به رنگ قرمز در می 
چوبی را به رنگ آبی   ۀر متیل که دیوا آمیزی، از رنگ آبی آید. بنابراین، در این روش رنگ های فیبر به رنگ قرمز در می چوبی یاخته  ۀآمیزی، دیوار در نوعی روش رنگ  •

 آورد، استفاده نشده است. در می 

 
صورت مستقل از دستگاه عصبی خودمختار فعالیت کند اما دستگاه عصبی خودمختار با آن ارتباط دارد و بر عملکرد تواند بهاندامی در بدن انسان می  -1۲۴

 طور حتم صحیح است؟این اندام به ۀ گذارد. چند مورد، دربارآن تأثیر می
 ای هستند. زمینه ۀهای دارای غشای پایه در آن، در ارتباط با بافت دارای ماد بافت ۀـ هملفا

 شود. ای اندک مشاهده مییاختهآن، نوعی بافت دارای فضای بین ۀترین الیـ فقط در داخلیب

 ندی قرار دارند.ای دارای فعالیت غیرارادی در تماس با بافت پیوهای ماهیچه، یاختهای از آنالیهـ در ج

 های خونی مبادله نمایند. سرعت با مویرگ توانند گازهای تنفسی را بههای آن، میالیه ۀهای همترین یاختهـ فراواند

1 )1 ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ( مفهومیـ  چندموردی ـ قید ـ ترکیبیـ  ـ سخت  1004)  ۲پاسخ: گزینه  

توانند  ای میهای عصبی روده های عصبی وجود دارند. شبکه های یاخته گوارش )از مری تا مخرج(، شبکه   ۀلول  ۀموارد )الف( و )ج(، صحیح هستند. در دیوار

پس این سؤال خیلی مشخصه    گذارد.مستقل از دستگاه عصبی خودمختار، فعالیت کنند. اما دستگاه عصبی خودمختار با آنها ارتباط دارد و بر عملکرد آنها تأثیر می

تونه فعالیت قلب رو انجام بده اما تحت  طور مستقل از دستگاه عصبی خودمختار می هادی قلب هم به  ۀیه اندام دیگه هم هست! شبک  ۀگوارش است اما دربار  ۀلول  ۀاردیو  ۀکه دربار
 قلب هم هست. بریم برای بررسی موارد.   ۀگیره. پس این سؤال، دربارتأثیر دستگاه عصبی خودمختار هم قرار می

تواند بر فعالیت طور مستقل از دستگاه عصبی خودمختار فعالیت کنند اما دستگاه عصبی خودمختار می توانند به گوارش )از مری تا مخرج(، می   ۀو لولقلب  نکته:  
 ها را تغییر دهد.  ها تأثیر گذاشته و میزان فعالیت آن این قسمت 

 بررسی همه موارد:  

  ۀدارد. در دیوارهای زیر آن، متصل نگه می ها را به یکدیگر و به بافتنام غشای پایه وجود دارد که این یاختههای بافت پوششی، بخشی به  الف( در زیر یاخته 

شامه،  قلب، بافت پوششی در درون  ۀمخاط قرار دارد. در دیوار  ۀمخاط قرار دارد و در ارتباط با بافت پیوندی سست الی  ۀ گوارش، بافت پوششی در الی  ۀلول

نازک   ۀشامه شامل یک الیاند. درون فرشی و بافت پیوندی متراکم تشکیل شده شامه و پیراشامه از بافت پوششی سنگشامه و پیراشامه وجود دارد.  برونبرون 

 چسباند.  ای قلب میا ماهیچهمیانی ی  ۀ شامه را به الیشامه، بافت پیوندی وجود دارد که درون بافت پوششی است. زیر درون 
 های دیواره لوله گوارشانواع بافت 

 ای بافت ماهیچه  بافت پیوندی  بافت پوششی  الیه 
ـ  بیرونی  ۀالی   ُسست  ـــــ

ـ  ایماهیچه  ۀالی  ُسست  ـــــ
 خارجی مخرج  ۀمخطط: دهان، حلق، ابتدای مری و بندار   ۀماهیچ
 داخلی مخرج   ۀجز ابتدای آن(، معده، روده و بندار صاف: مری )به   ۀماهیچ

ـ  زیرمخاطی  ۀالی   ُسست  ـــــ

 مخاطی  ۀالی
 سنگفرشی چندالیه: مری 

 الیه: معده و رودهای تک استوانه 
 مخاطی  ۀصاف: ماهیچ  ۀماهیچ ُسست 

 ۀ گوارش، بافت پوششی در الی  ۀلول ۀای اندکی وجود دارد. در دیواریاختهبین ها فضای ب( یاخته های بافت پوششی به یکدیگر بسیار نزدیک هستند و بین آن

 شامه هم بافت پوششی سنگفرشی وجود دارد.  شامه(، در پیراشامه و برون ترین الیه )درونبر درونی قلب، عالوه   ۀترین الیه( وجود دارد. اما در دیوارمخاط )داخلی 

 های دیواره قلب انواع بافت 
 ای بافت ماهیچه  بافت پیوندی  بافت پوششی  الیه 

  الیه سنگفرشی تک  شامهدرون  درونی   ۀالی
قلب  ۀشامه به ماهیچدرون  ۀبافت پیوندی چسبانند قلب(  ۀشامه و ماهیچشامه )بین درون درون زیر 

قلبی  ۀماهیچ متراکم   قلب  ۀماهیچ میانی  ۀالی

 بیرونی  ۀالی
  متراکم  سنگفرشی   شامهبرون 
 حرکات روان آن  ۀکنندقلب و تسهیل  ۀکنندحاوی مایع محافظت  شامه و پیراشامه فضای بین برون 

  متراکم  سنگفرشی   پیراشامه 
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  ۀمیانی )ماهیچ  ۀترین الیه، الیای، بافت پیوندی سُست نیز وجود دارد. در قلب نیز ضخیمهای ماهیچهبر یاخته عالوه دیوارۀ لولۀ گوارش،  ای  ماهیچه  ۀالی  درج(  

 ای تشکیل شده است.  زمینه  ۀهای پروتئینی و مادها، رشته شود. بافت پیوندی از انواع یاخته قلب( است که در آن، بافت پیوندی متراکم دیده می
 ساختار بافتی دیواره لوله گوارش 

 ویژگی هابافت  الیه 
 شکمی  ۀبخشی از صفاق در حفر  ـ پیوندی ُسست ۱ بیرونی 

 ای ماهیچه 
 پیوندی ُسست ـ ۱
 صاف یا مخطط  ۀـ ماهیچ۲

 هاخارجی و صاف در سایر بخش  ۀـ مخطط در دهان، حلق، ابتدای مری و بندار ۱
 یابی به شکل حلقوی و طولی ـ سازمان۲
 ای مورب در معده ماهیچه  ۀـ شامل یک الی۳
 گوارش  ۀحرکات لول  ۀـ ایجادکنند۴
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 ـ پیوندی ُسست ۱ زیرمخاط 
 ایماهیچه  ۀـ چسبیدن مخاط روی الی۱
 ای ماهیچه  ۀخوردن یا لغزیدن راحت مخاط روی الیـ چین۲

 مخاط 

 ـ پیوندی ُسست ۱
ـ پوششی سنگفرشی چندالیه  ۲

 الیه ای تک یا استوانه 
 ای های ماهیچه ـ یاخته ۳

گوارش، کارهای متفاوتی مثل جذب و ترشح را انجام    ۀمختلف لول های هایی از بافت پوششی که در بخشیاخته 
 دهند. می 

 کنند.  های قلبی دریافت میشامه مواد مغذی و اکسیژن مورد نیاز خود را از خون درون حفره های درون قلب، یاخته  ۀد( در دیوار

 قلب نقش دارند.  ۀماهیچ  ۀهای کرونری در خونرسانی الیسرخرگ نکته: 
 ساختار بافتی قلب 

 ویژگی هابافت  الیه 

الی
 ۀ

بیرونی 
 شامهبرون  

 ـ بافت پوششی سنگفرشی ۱
 بافت پیوندی متراکم ـ ۲

 آورد وجود میگردد و پیراشامه را به روی خود برمی 

شامه و فضای بین برون 
 پیراشامه 

 با مایع پر شده است 
 ـ محافظت از قلب ۱
 ـ کمک به حرکت روان قلب ۲

 پیراشامه 
 ـ بافت پوششی سنگفرشی ۱
 ـ بافت پیوندی متراکم ۲

 شامهدورترین بخش قلب از درون 

الی
 ۀ

میانی 
 

 قلب  ۀماهیچ
 قلبی  ۀهای ماهیچـ بیشتر یاخته ۱
یاخته ۲ بین  متراکم  پیوندی  بافت  های  ـ 

 ای ماهیچه 

 قلب  ۀترین الیـ ضخیم ۱
 های کالژنای به رشته های ماهیچه ـ اتصال بسیاری از یاخته ۲
 های قلبی توسط بافت پیوندی متراکم ـ استحکام دریچه ۳
 لب های کرونری قـ خونرسانی توسط رگ ۴

الی
درونی   ۀ

 

 نازک بافت پوششی  ۀـ یک الی۱ شامهدرون 
  ۀ شامه را به الیشامه، بافت پیوندی وجود دارد که درون ـ در زیر درون۱

 کند.  میانی قلب متصل می 
 خوردگی بافت پوششی این الیه هستند. های قلبی حاصل چینـ دریچه ۲

 

 (۲۱۰ـ  ۰۳)الف   های لوله گوارش ساختار الیه  نامه: شکل   
 

 باریک است.   ۀگوارش، شکل مربوط به بخشی از رود  ۀبا توجه به وجود پرز در مخاط لول •

 طولی و حلقوی قرار گرفته است.   ۀای، بین ماهیچماهیچه  ۀهای عصبِی الی یاخته  ۀشبک •

 بیرونی قرار دارد.  ۀحلقوی و در مجاورت الی  ۀطولی در سمت خارج ماهیچ   ۀماهیچ •

 ای،  ماهیچه  ۀبیرونی و زیرمخاط است و الی ۀمربوط به الی  ترین ضخامت کمگوارش،    ۀهای مختلف لولبین الیه  •

 را دارد.  بیشترین ضخامت     
 

 ۴۱۰ـ  ۰۵ ساختار بافتی قلب  نامه: شکل  
 

 دیواره است. ۀترین الی قلب، ضخیم  ۀقلب و ماهیچ ۀدیوار  ۀترین الیشامه، نازک درون  •

 هایی است. شامه صاف نیست و دارای برجستگی سطح داخلی درون  •

 قلب نیست.  ۀقلب در تماس هستند اما پیراشامه، در تماس با ماهیچ  ۀشامه، مسقیمًا با ماهیچشامه و درونبرون  •

 باشد. می  شامه بیشتر شامه و پیراشامه تقریبًا یکسان است و از درون ضخامت برون  •
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 های گیاهی روی زمین، درست است؟بیشترین گونه ۀکدام عبارت، دربار  -1۲5
 شود.  ای فاقد لیگنین در اطراف پروتوپالست مشاهده مییاخته  ۀهای سیتوپالسمی، دیوارهای دارای کانالیاخته  ۀ( در هم1
 نخستین، بیشتر حجم یاخته توسط یک واکوئول درشت اشغال شده است.    ۀدارای دیوار ۀهای زندیاخته  ۀ( در هم۲
 تواند باعث مرگ یاخته شود.  مدت میای، پالسمولیز طوالنییاخته ۀهای دارای الن در دیوار یاخته  ۀ( در هم۳
 یاخته وجود ندارد. ۀ ایِ ضخیم، امکان افزایش اندازیاخته  ۀهای دارای دیواریاخته  ۀ( در هم۴

 (مفهومیـ  قیدـ  متوسطـ  ۶0۱۰)  ۱پاسخ: گزینه  

 های گیاهی روی زمین = نهاندانگان بیشترین گونه 
 های سیتوپالسمی = پالسمودسم کانال
 گیاهان  ۀهای زندیاخته   ۀهای دارای پالسمودسم = همیاخته 
 گیاهان  ۀهای زندیاخته  ۀنخستین = هم ۀدارای دیوار  ۀهای زندیاخته 
 های گیاهان )زنده و غیرزنده( یاخته  ۀای = همیاخته  ۀالن در دیوار های دارای  یاخته 
پسین )فیبر، اسکلرئید، آوندهای   ۀدارای دیوار   ۀهای غیرزندنخستین ضخیم( + یاخته   ۀهای کالنشیمی )دیوار ای ضخیم = یاخته یاخته   ۀهای دارای دیوار یاخته 

 شکمی ضخیم( ۀهای نگهبان روزنه )دیوار ای( + یاخته پنبه های چوبچوبی، یاخته 

شود. اما پالسمودسم  شدن دیواره، سبب مرگ پروتوپالست می ای به نام لیگنین )چوب( در دیواره رسوب کند. چوبی دهد که ماده شدن دیواره زمانی رخ می چوبی 

 های زنده وجود دارد.  پالسمی(، فقط در یاخته)کانال سیتو

 باشند.  اند و فاقد پالسمودسم می شده دارند، پروتوپالست خود را از دست داده پسین چوبی  ۀهایی که دیوار یاخته  ۀهمنکته: 
 

اه  مجاور، از ر   ۀانتقال سیمپالستی حرکت مواد از پروتوپالست یک یاخته به یاخت   [۳دهم: گفتار    ۷ترکیب ]فصل  
های دیگر منتقل شوند.  توانند از فضای پالسمودسم به یاخته هاست. آب و بسیاری از مواد محلول می پالسمودسم 

آن  پالسمودسم  پروتئین منافذ  است که  بزرگ  نوکلئیک قدر  ویروسها،  حتی  و  عبور  اسیدها  آن  از  های گیاهی 
 کنند. می 

 ها:بررسی سایر گزینه 

 کند.  های گیاهی واکوئول درشتی دارند که بیشتر حجم یاخته را اشغال می یاخته(  ۀنه هم)( بعضی  ۲

 (۶۱۰ـ  ۲۰) نوعی یاخته گیاهی نامه: شکل  
 

 دار است. پارانشیم سبزینه   ۀیک یاخت  ۀدهندبا توجه به شکل یاخته و وجود سبزدیسه در این یاخته، شکل نشان  •

 ها توسط واکوئول اشغال شده است. هایی هست که بیشتر حجم آن شده در شکل، جزء یاخته نشان داده  ۀیاخت •

 گیرند  های سیتوپالسم قرار می ها، درگوشههای دارای واکوئول درشت، هسته، سبزدیسه و سایر اندامک در یاخته  •

 شود. و مرکز یاخته توسط واکوئول اشغال می         

 صورت نواری باریک در مجاورت غشا است.، به ای سیتوپالسم در این یاخته زمینه  ۀماد •

هایش،  دنبال مرگ یاختهشود و گیاه به شود که حتی با آبیاری فراوان نیز رفع نمیمدت منجر به پژمردگی میولیز طوالنیهای گیاهی، پالسم ( در یاخته۳

ی،  ا یاخته  ۀتوانند رخ دهند. اما الن و دیوار گیاهی می  ۀهای زندهای تورژسانس و پالسمولیز، فقط در یاختهمیرد. دقت داشته باشید که فرایند اسمز و پدیده می

 های غیرزنده، وجود دارند.  های گیاهی، حتی یاختهیاخته  ۀدر هم

 گیاهی وجود دارند.    ۀهای زندای و الن دارند ولی پروتوپالست و پالسمودسم، فقط در یاخته یاخته  ۀهای گیاهی، دیوار یاخته  ۀهمنکته: 

های اسکلرانشیمی )فیبر و اسکلرئید(،  شود. یاخته ارد و مانع از رشد یاخته نیز میپسین وجود دارد که ضخامت زیادی د  ۀهای گیاهی، دیوار( در بعضی از یاخته۴

بر  شده هستند. عالوه ضخیم و چوبی   ۀهای گیاهی هستند که دارای دیوار هایی از یاختهای، مثال پنبههای چوب آوندهای چوبی )تراکئید و عناصر آوندی( و یاخته

  ۀها ضخیم است. دیوار نخستین آن   ۀپسین ندارند اما دیوار   ۀهای کالنشیمی، دیوارضخیم هستند. یاخته   ۀیز دارای دیوار های کالنشیمی نها، یاخته این یاخته 

های کالنشیمی توانایی رشد و افزایش اندازه  یابد. بنابراین، یاختهآن نیز افزایش می  ۀ نخستین، قابلیت گسترش و کشش دارد و همراه با رشد پروتوپالست، انداز

   نخستین ضخیم است. ۀهای نگهبان روزنه هم دیوارشکمی یاخته  ۀخونیم که دیوار( دهم می ۷توی فصل )شوند.  دارند و مانع رشد اندام گیاهی نمی  را

 
 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -1۲6

 ..................« رود که »در یک انسان بالغ، زمانی که ..................، همواره انتظار می

 شکل باشد.  بند( گنبدیشود ـ دیافراگم )میانهای نزدیک قلب، فشار مکشی ایجاد می( درون سیاهرگ1
 ای، ثابت بماند.دندههای بیندر ماهیچه Zفاصلۀ بین خطوط ترین موقعیت ممکن قرار دارد ـ گلوت )برچاکنای( در پایین( اپی۲
 بند( و نای کاهش پیدا کند. بین دیافراگم )میان  ۀهای مجاور فشار وارد کند ـ فاصل ها به سیاهرگقباض ماهیچه( در نوعی فرایند تنفسی، ان ۳
 سینه در حالت انقباض قرار داشته باشند.    ۀهایی خارج از قفس شود ـ ماهیچهجا میلیتر هوا بین دستگاه تنفسی و محیط جابهمیلی 500( بیش از ۴
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 ( مفهومیـ  قید ـ ترکیبیـ  ـ سخت  ۳۰0۱)  ۲پاسخ: گزینه  

شود. هنگام بلع و عبور غذا از  کند و با بستن راه حنجره، مانع ورود غذا به مجرای تنفسی میگلوت )برچاکنای( به سمت پایین حرکت میدر فرایند بلع، اپی 

شود.  کند، در نتیجه، نای بسته و تنفس برای زمانی کوتاه، متوقف می مهار می النخاع، فعالیت مرکز تنفس را که در نزدیک آن قرار دارد،  حلق، مرکز بلع در بصل 

   ماند.ای ثابت باقی میدنده های بیندر ماهیچه  Zشوند و فاصلۀ بین خطوط  ی دم و بازدم انجام نمیکدام از فرایندها در نتیجه، در این زمان هیچ

 کند.    متوقفالنخاع، دم را تواند باعث شود که مرکز تنفس در بصل النخاع نیز می بر مرکز تنفسی در پل مغزی، مرکز بلع در بصل عالوه نکته: 

 وضعیت ساختارهای متفاوت در فرایندهای تکلم، سرفه، عطسه و بلع
 بلع  عطسه  سرفه تکلم  نام ساختار 
 باال  پایین  باال  باال  زبان کوچک

 بسته  باز بسته  بسته  راه بینی وضعیت 
 پایین  باال  باال  باال  گلوت )برچاکنای( اپی 

 بسته  باز باز باز حنجره  ۀدهان

 ها:بررسی سایر گزینه 

شود و  های نزدیک قلب برداشته میشود. در این حالت، فشار از روی سیاهرگ سینه باز می  ۀ آید که قفسوجود می سینه، هنگام دم به  ۀ ( فشار مکشی قفس1

شود و به سمت پایین حرکت  بند(، منقبض می دیافراگم )میان   ۀکشد. در فرایند دم، ماهیچشود که خون را به سمت باال می ها، فشار مکشی ایجاد میدرون آن 

 کند.  یکند و در نتیجه، حالت مسطح پیدا ممی
 ها و قفسه سینه در فرایند دم و بازدموضعیت ماهیچه 

 بند( دیافراگم )میان  نوع فرایند 
  ۀهای ناحیماهیچه  ای دنده بین   ۀماهیچ

 گردن 
های ماهیچه 

 شکمی
 سینه  ۀقفس

 حجم  جناغ  هادنده  داخلی  خارجی

 دم
 عادی

انقباض )نقش 
 اصلی( 

شدن و حرکت به مسطح 
 سمت 

 استراحت  استراحت  استراحت  انقباض 
  افزایش  جلو و جلو 

 استراحت  انقباض  استراحت  انقباض  انقباض  عمیق 

 بازدم 
شدن و حرکت به گنبدی  استراحت  عادی

 سمت 
و    استراحت  استراحت  استراحت  استراحت 

 عقب 
 کاهش عقب 

 انقباض  استراحت  انقباض  استراحت  استراحت  عمیق 

های دست و  های اسکلتی وابسته است. انقباض ماهیچه تر از قلب، به مقدار زیادی به انقباض ماهیچههای پایین ویژه در اندام ها به( حرکت خون در سیاهرگ ۳

های  شود. انقباض ماهیچهسیاهرگ به سمت قلب می کنند که باعث حرکت خون در  های مجاور خود فشاری وارد می بند(، به سیاهرگ پا، شکم و دیافراگم )میان 

دیافراگم    ۀ کند؛ در نتیجه، فاصلسینه کاهش پیدا می   ۀکند و حجم قفسدهد که طی آن، دیافراگم به سمت باال حرکت میشکم، در فرایند بازدم عمیق رخ می 

 کند.  بیشتری تا نای پیدا می  ۀدیافراگم به سمت پایین حرکت کرده و فاصلدهد که در آن،  شود. اما انقباض دیافراگم در فرایند دم رخ میتر میو نای کم 

 ها کمک کنند. توانند به حرکت خون در سیاهرگ اسکلتی می  ۀماهیچ  ۀنکته: هم فرایند دم و هم فرایند بازدم، با سازوکار تلمب

 ( قبل از بررسی این گزینه، ابتدا به جدول زیر دقت نمایید: ۴
 نفسی و فرایندهای تنفسی های تارتباط حجم 

 تنفس  ۀنحو
 تنفس شدید  تنفس آرام 

 بازدم عمیق  دم عمیق  بازدم عادی  دم عادی 

 بازدمی  ۀهوای ذخیر  دمی  ۀهوای ذخیر  هوای جاری شودجا می حجمی که جابه 

 1200 3000 500 لیتر( مقدار )میلی 

ـ  ای خارجی و دیافراگم دنده بین های منقبض ماهیچه   ــ
ای خارجی،  دیافراگم و دنده بین

 گردنی 
 ای داخلی و شکمی دنده بین

های در حال ماهیچه 
 استراحت 

ای داخلی و دنده گردنی، بین 
 شکمی

 ای داخلی و شکمی دنده بین هاماهیچه  ۀهم
ای خارجی،  دیافراگم و دنده بین

 گردنی 
 شکل( باال )گنبدی  )مسطح( پایین  شکل( باال )گنبدی  پایین )مسطح(  حرکت دیافراگم 

 عقب  جلو عقب  جلو حرکت جناغ

 پایین و عقب  باال و جلو پایین و عقب  باال و جلو هاحرکت دنده 

 کاهش افزایش  کاهش افزایش  ی سینه تغییر حجم قفسه 

 ظرفیت حیاتی  ظرفیت تنفسی 
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می جدول،  به  توجه  عمیق،  با  بازدم  و  عمیق  دم  فرایند  در  که  گفت  توان 

های شکمی(  گردن یا ماهیچه   ۀناحی  ۀسینه )ماهیچ  ۀهایی خارج از قفسماهیچه

از  نیز منقبض می لیتر بین  میلی 500شوند و در هر دو فرایند، حجمی بیشتر 

نظر درست میاد. اما بذارین چی بهتا اینجا همه شود.  جا میدستگاه تنفس و محیط جابه 

دمی، به مقدار هوایی    ۀحجم ذخیردمی و بازدمی بندازیم.  ۀنگاهی به تعریف حجم ذخیر

ها  توان پس از یک دم معمولی، با یک دم عمیق به شش شود که میگفته می

توان پس  شود که میبازدمی، به مقدار هوایی گفته می  ۀوارد کرد. حجم ذخیر

ما  پس زمانی که  ها خارج کرد.  از یک بازدم معمولی، با یک بازدم عمیق از شش 

ای که کنیم. نکته جا می دمی و بازدمی رو جابه  ۀهای ذخیردم عمیق یا بازدم عمیق داریم، حجم 
اینجا باید بهش دقت داشته باشین این هست که دم عمیق و بازدم عمیق، همیشه مکمل  

یک بازدم عمیق، دم عمیقی نداشته باشیم. این نکات رو توی شکل کتاب درسی   هم نیستن. یعنی مثاًل ممکنه که ما بعد از یک دم عمیق، فقط یک بازدم عادی داشته باشیم یا قبل از
 تونین ببینین.  می

 (۱۰۳ـ  ۱۴) نگاره )اسپیروگرام( سنج )اسپیرومتر( و دم دم  نامه: شکل  
 است.   لیتر میلی ۵۰۰شود و مقدار آن، حدود جا می جابه بازدم عادییا یک   دم عادیمعادل با حجمی است که در یک  حجم جاری •
 لیتر میلی  ۳۰۰۰حدود    »حداکثر دم«شود و مقدار آن هنگام  ها وارد می به شش   دم عمیقمعادل با حجمی است که پس از یک دم عادی، با یک    دمی ۀحجم ذخیر  •

 است.
است و مقدار    ظرفیت حیاتیشود معادل با  ها خارج می ها خارج کنیم، مقدار حجم هوایی که از شش را از شش   هوا  پس از یک دم عمیق، با یک بازدم عمیق  اگر •

 است. لیتر  میلی  ۴۸۰۰آن حدود  
 شود. ها خارج می لیتر هوا از شش میلی  ۳۵۰۰توان یک بازدم عادی را انجام داد که در این حالت، حدود پس از یک دم عمیق، می  •
 شود. ها خارج میلیتر هوا از شش میلی  ۱۸۰۰توان یک بازدم عمیق را انجام داد که در این حالت، حدود عادی، می  پس از یک دم •
 مدت زمان الزم برای انجام یک تنفس عمیق بیشتر از زمان الزم برای انجام یک تنفس عادی است.   •

 های تنفسیها و ظرفیت حجم 
 های مؤثر ماهیچه  فرایند تنفس  ( mlمقدار )  حجم تنفسی  ظرفیت تنفسی 

 ظرفیت تام 
ظرفیت 
 حیاتی 

 دم عمیق  3000 دمی  ۀهوای ذخیر 
 دیافراگم 

 ای خارجی دنده بین
 گردنی 

 هوای جاری
 دم عادی  350 دهدهوایی که تبادل گاز انجام می 

 بازدم عادی 
 دیافراگم 

 150 هوای مرده  ای خارجی دنده بین

 بازدم عمیق  1200 بازدمی  ۀهوای ذخیر 
 ای داخلی دنده بین

 شکمی
 ها وجود دارد همیشه در حبابک  1300 هوای باقیمانده 

 
 است؟  نادرستهای گیاهی زنده، های یاختهویژگی ۀچند مورد، دربار  -1۲7

 توانند ترکیبی از آب و مواد دیگر را در اندامکی به نام واکوئول داشته باشند.های گیاهی میـ فقط یاختهالف

 زا نقش داشته باشد.  تواند در جلوگیری از ورود عوامل بیماریای مییاخته ۀـ در گیاهان، فقط دیوارب

 ها نقش داشته باشد. تواند در کنترل تبادل مواد بین یاختهای میـ در گیاهان، فقط غشای یاختهج

 ای خود داشته باشند.  توانند پوششی در اطراف غشای یاختههای گیاهی میـ فقط یاختهد

1 )1 ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ( مفهومیـ  چندموردی ـ قید ـ ترکیبیـ  ـ سخت  ۶0۱۰)  ۴پاسخ: گزینه  

 هر چهار مورد این سؤال، نادرست است.  

 بررسی همه موارد:  

واکوئولی ترکیبی   ۀواکوئولی قرار دارد. شیر  ۀداشتن اندامکی به نام واکوئول است. در این اندامک، مایعی به نام شیرهای گیاهی،  های یاختهالف( یکی از ویژگی 

 مشاهده است؛ مثل پارامسی.  های گیاهی وجود ندارد و در جانداران دیگر نیز قابل از آب و مواد دیگر است. دقت داشته باشید که واکوئول فقط در یاخته
شود. در این جاندار، واکوئول غذایی و دفعی نیز طی مراحل گوارش تشکیل  در پارامسی، گوارش غذا با کمک واکوئول گوارشی انجام می   [۳دهم: گفتار    ۲  ترکیب ]فصل 

 شود. ای، واکوئول گوارشی تشکیل می یاخته گوارش درون  ۀ گوارشی )نظیر هیدر و پالناریا( نیز در مرحل   ۀشوند. در جانداران دارای حفر می 
 شود. های انقباضی دفع می شود به همراه مواد دفعی توسط واکوئولاسمز وارد می  ۀدر پارامسی، آبی که در نتیج [۳دهم: گفتار  ۵ترکیب ]فصل 
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آندوپالسمی و دستگاه    ۀ به شبکهایی که  های یوکاریوتی، بعضی از پروتئین شود. در یاخته ها توسط دستگاه گلژی ساخته می واکوئول  [۲دوازدهم: گفتار    ۲ترکیب ]فصل  
 شود.  غشایی از دستگاه گلژی تشکیل می  ۀروند، ممکن است به واکوئول )کریچه( بروند. واکوئول در پی جدا شدن یک کیسگلژي می 

ها )نادرستی  ها و در نتیجه استحکام پیکر گیاه، کنترل تبادل مواد بین یاختهای عملکردهای متفاوتی دارد. حفظ شکل و استحکام یاختهیاخته   ۀب و ج( دیوار

ت که از ورود نیش  های روپوست اسای روی سطح بیرونی یاخته ای است. پوستک نیز الیهیاخته   ۀزا، از کارهای دیوار مورد ج( و جلوگیری از ورود عوامل بیماری 

 کند.  زا به گیاه، جلوگیری می حشرات و عوامل بیماری 
ای احاطه کرده است. مواد گوناگون برای ورود به یاخته یا خروج از آن باید از این غشا عبور کنند. غشای اطراف یاخته را غشای یاخته   [۳دهم: گفتار    ۱ترکیب ]فصل  

 توانند از آن عبور کنند. ی دارد؛ یعنی فقط برخی مواد می یاخته، نفوذپذیری انتخابی یا تراوایی نسب
ای محکم است و عبور از آن کار آسانی نیست. یاخته   ۀشود. همچنین دیوار زا به گیاه می پوستک تا حدودی مانع از نفوذ عوامل بیماری   [۲یازدهم: گفتار    ۹ترکیب ]فصل  

های مسن پنبه نیز در اندام کند. بافت چوبشدن آن و در نتیجه، افزایش توان این سد فیزیکی کمک می ت وجود ترکیباتی مانند لیگنین یا سیلیس در دیواره به سخ
 رسان است. بر حفظ آب، مانعی در برابر عوامل آسیب گیاهان، عالوه

دیوار بافت یاخته  ۀد(  در  زند ای  می   ۀهای  بر  در  را  پروتوپالست  نام  به  بخشی  غگیاه،  شامل  پروتوپالست  باکتری  گیرد.  در  است.  هسته  و  سیتوپالسم  شا، 

 استرپتوکوکوس نومونیا نیز در اطراف غشای یاخته، کپسول وجود دارد.  

 توانند در اطراف غشای یاخته مشاهده شوند.  هایی هستند که می ای، پوششیاخته  ۀنکته: کپسول )پوشینه( و دیوار 

 اجزای یک یاخته گیاهی
 عملکرد  ساختار نام

 اییاخته  ۀدیوار 
نخستین )پکتین و  ۀمیانی )پکتین(، دیوار   ۀتیغ

 پسین )چند الیه سلولزی(  ۀسلولز(، دیوار 
ـ کنترل تبادل ۴ـ استحکام پیکر گیاه، ۳ـ استحکام یاخته، ۲ـ حفظ شکل و ۱

 زا ـ جلوگیری از ورود عوامل بیماری ۵ها، مواد بین یاخته 

 غشای یاخته 
فسفولیپیدی )فاقد کلسترول( همراه با   ۀدو الی

 پروتئین و کربوهیدرات 
 کنترل ورود و خروج مواد 

 غشایی  ۀکیس واکوئول 
مواد مختلف )آب، ترکیبات پروتئينی نظیر گلوتن، ترکیبات اسیدی و   ۀذخیر 

 ترکیبات رنگی نظیر آنتوسیانین( 
 اطالعات وراثتی و انجام فرایندهای همانندسازی و رونویسی   ۀمحل ذخیر  ( DNAِدنا ) ۀدارند دارای دو غشا و نگه  هسته 

 دیسه 

دیسه  رنگ 
 )کروموپالست( 

 کاروتنوئیدها   ۀذخیر  دارای دو غشا و ِدنای حلقوی

سبزدیسه  
 )کلروپالست( 

دارای دو غشا، ِدنای حلقوی، ریبوزوم و تیالکوئيد  
 دوازدهم[  ۶]فصل 

 انجام فتوسنتز   دارای کاروتنوئيد و مقدار فراوان کلروفیل )سبزینه( 

نشادیسه  
 )آمیلوپالست( 

 دارای دو غشا و ِدنای حلقوی
  ۀشدن ذخیر زمینی، مصرف در گیاه سیب  مقدار فراوان نشاسته  ۀذخیر 

 های جدید ها و تشکیل پایه ها برای رشد جوانه نشاسته هنگام رویش جوانه 
گیاهی وجود دارند و عملکرد مشابهی با    ۀهای دیگری هستند که در یاختآندوپالسمی، دستگاه گلژی، میتوکندری )راکیزه( و وزیکول )ریزکیسه(، اندامک  ۀریبوزوم، شبک 

 گیاهی وجود ندارد.    ۀتن(، در یاخت های جانوری دارند. سانتریول و لیزوزوم )کافنده ها در یاخته عملکرد این اندامک 

 
 کند؟ طور صحیحی کامل میورزشی است، به  ۀفردی که در حال شرکت در یک مسابق ۀه، عبارت زیر را دربارکدام گزین  -1۲8

 طور حتم ..................« کار قلب که زمان آن .................. ثانیه است، به  ۀای از دور»در مرحله

 یابد. تشار نمیبین بطن چپ و راست ان  ۀـ پیام الکتریکی در دیوار 1/0( بیشتر از 1
 دیواره در حال انقباض هستند.  ۀ ترین الیهای ضخیمقلبی، بیشتر یاخته  ۀـ در دو حفر ۴/0( کمتر از  ۲
 اند. های بافت هادی در آن قرار گرفتهشود که گرهای میسه نوع سیاهرگ وارد حفره ۀـ خون تیر ۳/0( کمتر از  ۳
 ای بعد از خود انتقال دهد.   های ماهیچهتواند پیام الکتریکی را به یاختهبافت هادی، می  ۀـ کوچکترین گر ۲/0( بیشتر از ۴

 ( مفهومیـ  دار قید ـ زمان ـ  ـ متوسط ۴0۱۰)  ۳پاسخ: گزینه  

ثانیه است. اما هنگام فعالیت ورزشی،    ۳/0و    1/0،  ۴/0ترتیب  ها، بههای استراحت عمومی، انقباض دهلیزها و انقباض بطن لت استراحت، مدت زمان مرحله در حا

قلب که زمان آن کمتر از    ۀار دور( که گفته شده بخشی از ک۲)  ۀپس برای مثال، توی گزینکند. یابد و مدت زمان این مراحل کاهش پیدا می تعداد ضربان قلب افزایش می

ها و  انقباض بطن ۀگرفتیم، مرحل( غلطه. اما اگه در حالت استراحت رو در نظر می ۲) ۀاستراحت عمومی رو هم در نظر بگیرین و به همین خاطر هم گزین ۀثانیه است، شما باید مرحل ۴/۰
 شد. ( درست می ۲) ۀثانیه بودن و در این صورت، گزین ۴/۰تر از انقباض دهلیزها کم 

کند و همیشه  صورت ناآگاهانه تنظیم میها را بهقلب و غده  ۀهای صاف، ماهیچبخش خودمختار دستگاه عصبی محیطی، کار ماهیچه   [ ۲یازدهم: گفتار    ۱ترکیب ]فصل  
کنند تا فعالیت حیاتی  حس( تشکیل شده است که معمواًل برخالف یکدیگر کار می حس( و پاراسمپاتیک )پادهمفعال است. این دستگاه از دو بخش سمپاتیک )هم 

دارد. ممکن است این باش نگه می بخش پاراسمپاتیک غلبه دارد و بدن را در حالت آماده بدن را در شرایط مختلف تنظیم کنند. بخش سمپاتیک هنگام هیجان بر  
شود و  ورزشی تجربه کرده باشید. در این وضعیت، بخش سمپاتیک سبب افزایش فشار خون، ضربان قلب و تعداد تنفس می   ۀحالت را در هنگام شرکت در مسابق

 کند. ی هدایت می های اسکلت جریان خون را به سوی قلب و ماهیچه 
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کار قلبی، امکان بازگشت خون    ۀهای دورباشد و در تمامی قسمت ها و انقباض دهلیزها می( نیز شامل مراحل انقباض بطن ۳)  ۀبا توجه به این توضیحات، گزین

ـ بزرگ سیاهرگ  1شود:  سه نوع سیاهرگ وارد می  ۀهای بافت هادی در دهلیز راست قرار دارند و به دهلیز راست، خون تیرسیاهرگی به دهلیزها وجود دارد. گره 

 ـ سیاهرگ کرونری.  ۳ـ بزرگ سیاهرگ زیرین و  ۲زبرین،  

 شود. ها وارد دهلیزها می کار قلبی، خون سیاهرگ   ۀنکته: در تمام طول دور 

 چرخه ضربان قلب 
 انقباض بطن  انقباض دهلیز  استراحت عمومی  مرحله 

 QRSموج  Pپایان موج  Tپایان موج  زمان شروع 
 Tپایان موج  QRSموج  Pپایان موج  زمان پایان 
 ثانیه   ۳/۰ ثانیه  ۱/۰ ثانیه   ۴/۰ مدت زمان 

 بسته  باز باز های دهلیزی بطنی دریچه 
 باز بسته  بسته  های سینی دریچه 

    ورود خون به دهلیزها
  شوند. مل با خون پر می طور کاها به بطن  هاورود خون به بطن 
    هاخروج خون از بطن 

 صدای اول قلب   صدای دوم قلب  صدای قلبی 

 ها:بررسی سایر گزینه 

 QRSصورت موج  ها که بهـ پیام الکتریکی مربوط به انقباض بطن 1شود:  بین دو بطن منتشر می  ۀکار قلبی، در دو زمان پیام الکتریکی در دیوار  ۀ( در یک دور1
ها  انقباض بطن   ۀدر مرحل  Tصورت موج  ها که بهتریکی مربوط به استراحت بطن ـ پیام الک۲شود و  بین دو بطن منتشر می   ۀانقباض دهلیزها در دیوار   ۀدر مرحل
 شود.  بین دو بطن منتشر می  ۀدر دیوار

 ارتباط نوار قلب و شبکه هادی قلب 
 هافعالیت انقباضی ماهیچه  هادی  ۀفعالیت شبک  ضربان قلب  ۀچرخ  ۀمرحل موج
P  ها استراحت دهلیزها و بطن  انتشار پیام الکتریکی در دهلیزها تحریک گره سینوسی دهلیزی و  استراحت عمومی 
 انقباض دهلیز  دهلیزی ـ بطنی قرار دارد.  ۀپیام الکتریکی در گر  انقباض دهلیز  PQ ۀفاصل

 انقباض دهلیز  بین دو بطن ۀانتشار پیام الکتریکی در دیوار  انقباض دهلیز  Qموج 
 انقباض بطن  هابطن ۀالکتریکی در سراسر دیوار انتشار پیام  انقباض بطن  RSموج 
 انقباض بطن  فعالیت الکتریکی وجود ندارد.  انقباض بطن  ST ۀفاصل

 انقباض بطن  هاانتشار پیام الکتریکی مربوط به استراحت بطن انقباض بطن  Tموج 
 ها دهلیزها و بطن استراحت  فعالیت الکتریکی وجود ندارد.  استراحت عمومی  Pتا   Tموج  ۀفاصل

شود و پیام الکتریکی از این گره،  سینوسی دهلیزی آغاز می  ۀاستراحت عمومی، فعالیت گر  ۀدهلیزی بطنی است. در مرحل  ۀبافت هادی، گر  ۀ( کوچکترین گر۴

سینوسی دهلیزی    ۀشود. در واقع، ارسال پیام از گرزمانی انجام می   ۀها با فاصلدهلیزی بطنی به درون بطن  ۀرسد. فرستادن پیام از گردهلیزی بطنی می  ۀبه گر

  ۀ دهد که مربوط به مرحلرخ می  Qها، هنگام آغاز ثبت موج  دهلیزی بطنی به درون بطن  ۀاست و ارسال پیام از گر  Pدهلیزی بطنی، همزمان با موج    ۀبه گر

 باشد.  ثانیه می  1/0تر از  کشد و در حالت فعالیت ورزشی، زمان آن کمثانیه طول می   1/0طور معمول حدود  انقباض دهلیزها، به  ۀرحلانقباض دهلیزها است. م

 شبکه هادی قلب میانبر:  

 خودی قلب اختصاصی کرده است. ها را برای تحریک خودبه یی دارند که آن هاقلب، ویژگی ۀ های ماهیچ( یاخته ۀ نه هم     ) بعضی •
 ها را دارند. های این یاخته شوند و ویژگیقلبی محسوب می  ۀهای ماهیچ هادی قلب، جزء یاخته ۀهای شبکیاخته  •
 ها ارتباط دارند.  و با آن  قلبی پراکنده هستند ۀهای ماهیچهادی شامل دو گره و تعدادی رشته است که در بین سایر یاخته  ۀشبک •
 پشتی دهلیز راست قرار دارند.   ۀهادی قلب در دیوار  ۀشبک ۀهر دو گر  •
 شود. ها از پایین به سمت باال می صورتی است که باعث انقباض همزمان بطن ها به هادی قلب در بطن ۀهای شبکسازماندهی رشته  •
 شود.زمانی انجام می  ۀها، با فاصلشود و انتقال پیام از گره دهلیزی بطنی به بطن منتشر نمی  هاپیام الکتریکی از گره دهلیزی بطنی بالفاصله به بطن  •
 یافته هستند.  هادی قلب برای ایجاد و هدایت سریع جریان الکتریکی تخصص  ۀهای شبکرشته  •

 

 ( ۱۰۴ـ  ۰۷)  شبکه هادی قلب  نامه: شکل  
 

 هادی وجود دارد که پیام را از گره سینوسی دهلیزی  ۀشبک ۀبین گره سینوسی دهلیزی و گره دهلیزی بطنی، سه رشت  •

 کند.به گره دهلیزی بطنی منتقل می      

 هادی وجود ندارند.   ۀهای شبکها، رشتهبطن  ۀهای داخلی دیوار در قسمت پایینی دهلیز چپ و قسمت  •

 شود. هادی به دو قسمت چپ و راست تقسیم می  ۀشبک ۀبین دو بطن، رشت ۀدر ابتدای بخش باالیی دیوار  •

 یابند.  ها گسترش میهای خارجی بطنهادی، از نوک قلب به سمت باال در دیواره  ۀهای شبکرشته  •
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 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -1۲9
 طور حتم ..................« های ..................، به فرنگی .................. یاختهگیاه گوجه  ۀ»در ریش

 پذیری اندام نقش دارند. ای ـ در حفظ انعطافبافت زمینه  ۀسامان  ۀترین ـ زند( مستحکم1
 بافت پوششی ـ پوششی از ترکیبات لیپیدی در سطح خود دارند.    ۀترین ـ سامان( تمایزیافته۲
 ای ضخیم دارند.یاخته ۀ بافت آوندی ـ در سراسر طول خود، دیوار  ۀترین ـ اصلی سامان( باریک۳
 ای اندک و سبزینه دارند.  یاختهای نسبت به آب ـ فضای بینبافت زمینه  ۀ( نفوذپذیرترین ـ سامان۴

 ( مفهومی + نکات شکلـ  قید ـ عبارتـ  ـ متوسط ۰۶0۱)  1پاسخ: گزینه  

 های کالنشیمی ای = یاخته بافت زمینه   ۀسامان ۀهای زندترین یاخته مستحکم 
 بافت پوششی ریشه = تار کشنده  ۀهای سامانترین یاخته تمایزیافته 

 بافت پوششی = پوستک  ۀپوششی از ترکیبات لیپیدی در سطح سامان
 های آوندی آبکشی بافت آوندی = یاخته  ۀسامان های اصلیترین یاخته باریک 

 های پارانشیمی ای نسبت به آب = یاخته بافت زمینه  ۀهای ساماننفوذپذیرترین یاخته 

  پذیری اندامها ضمن ایجاد استحکام، سبب انعطاف نخستین آنها ضخیم است. به همین علت کالنشیم  ۀپسین ندارند؛ اما دیوار  ۀهای کالنشیمی دیواریاخته

 شوند. می

 ها:بررسی سایر گزینه 

 شود. روپوست ریشه، پوستک ندارد. پوستک از ترکیبات لیپیدی ساخته شده است.  های روپوست ایجاد می های جوان، از تمایز یاخته( تار کشنده در ریشه۲

آوندهای آبکشی  ترین آوندها هستند.  ترین فضای درونی را دارند و باریکهای آوند آبکشی، کم( همانطور که در شکل کتاب درسی مشخص است، یاخته۳

 نخستین و نازک دارند.    ۀدیوار

های پارانشیمی، فضای  وذپذیری را نسبت به آب دارند. یاختهای را دارند و بیشترین نفیاخته  ۀترین دیوارهای پارانشیمی نازک ای، یاختهبافت زمینه  ۀ( در سامان۴

 توانند دارای سبزینه باشند. های پارانشیمی نمی ای اندک دارند اما در ریشه، یاختهیاخته بین
 های گیاهی در یک نگاهیاخته 

 وظیفه  محل قرارگیری  پروتوپالست  ایاخته ی ۀدیوار  یاخته  بافت  سامانه 

شی 
پوش

 

ت 
روپوس

 

 کشنده تار  
نخستین و 
  ۀنازک ـ دیوار 
 ۀشکمی یاخت 

نگهبان، ضخیم  
 است 

 زنده 

 جذب آب از خاک  فقط در ریشه 

 کرک

 های هوایی گیاهاندام 

تر کردن حرکت حشرات، کاهش تبخیر از سطح برگ، سخت 
 حس برخورد حشرات در برگ گیاه گوشتخوار 

 ترشح مواد   ترشحی 
نگهبان  
 روزنه 

 بسته شدن منافذ ـ فتوسنتز  کنترل باز و

 محفاظت از گیاه و کاهش تبخیر آب  های جوان کل سطح اندام  روپوست 

پریدرم 
 

 پنبه چوب
پسین و 

 ای پنبه چوب
 محفاظت از گیاه و کاهش تبخیر آب  مسن ۀساقه و ریش مرده 

زمینه 
ی 

ا
 

شیمی 
پاران

 

 دار سبزینه 
نخستین و 

 نازک 
 زنده 

 فتوسنتز  های سبز گیاهاندام 

 مواد  ۀدیده ـ ذخیر ترمیم بافت آسیب  های گیاهی بخش همه سایر 

شیم 
کالن

 

 کالنشیم 
نخستین و 

 ضخیم 
 های جوان پذیری اندام استحکام و انعطاف  بیشتر در زیر روپوست  زنده 

شیم 
اسکلران

 

 اسکلرئید 
پسین ضخیم و  

 چوبی
 مرده 

 های سخت میوهقسمت 

 استحکام گیاه 
 فیبر 

ای، در  بافت زمینه 
 مجاورت بافت آوندی 

ی 
آوند

 

چوبی
 تراکئید  

پسین ضخیم و  
 چوبی شده 

عنصر  خام  ۀانتقال شیر  های آوندی دسته  مرده 
 آوندی 

ش 
آبک

 

آوند  
 آبکش 

 نخستین نازک 
 
 
 
 

 های آوندی دسته  زنده 

 پرورده   ۀانتقال شیر 

 پرورده در آوند آبکش  ۀکمک به انتقال شیر  همراه 
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  ۱۴۰۰داخل     کند؟ طور مناسب کامل می کدام گزینه، عبارِت زیر را به 
 طور حتم ..................« بافت ..................، به  ۀهای سامان»در برگ خرزهره، .................. یاخته 

 ای در نوعی آوند نقش دارند.  ترین ـ پوششی ـ در ایجاد جریان توده ( فراوان ۱
 ای از رسوبات لیگنینی با اشکال متفاوت دارند. هترین ـ آوندی ـ دیوار ( اصلی ۲
 نمایند. جا می گیاهی را در سراسر گیاه جابه   ۀای ـ شیر ترین ـ زمینه ( مستحکم ۳
 مانند و به هم متصل هستند. زدیسه )کلروپالست(ها، فاقد ساختارهای غشایی و کیسهای ـ در سبترین ـ زمینه ( رایج ۴

 ( مفهومی ـترکیبی  قید ـ عبارت ـ ـ  ـ متوسط ۶0۱۰)               ۱گزینه 
های  های آوندی، یاخته ترین یاخته (. اصلی ۱ ۀای در آوندهای چوبی نقش دارند )درستی گزین های روپوستی با ایجاد نیروی مکش تعرقی، در ایجاد جریان توده یاخته 

شده ندارند  چوبی  ۀهای متفاوت رسوبات لیگنینی وجود دارد اما آوندهای آبکش، دیوار شده با شکل چوبی  ۀآوند آبکش و چوب هستند. در آوندهای چوبی، دیوار 
های گیاهی نقش ندارند )نادرستی  ها در انتقال شیره سکلرانشیمی هستند. این یاخته های اای، یاخته بافت زمینه   ۀهای سامانترین یاخته(. مستحکم ۲  ۀ)نادرستی گزین 

  ۀ دار، دارای سبزدیسه هستند )نادرستی گزینهای پارانشیمی سبزینههای پارانشیمی هستند. فقط یاخته ای، یاخته بافت زمینه   ۀهای سامانترین یاخته (. رایج ۳ ۀگزین
۴ .) 

 

 اطالعات وراثتی درون خود دارند، صحیح است؟ ۀکنندارانی که بیش از یک مولکول ذخیرهجاند  ۀهم ۀچند مورد، دربار  -1۳0
 ها از سه بخش دارای پروتئین تشکیل شده است. ـ واحد ساختار و عملکرد آنالف

 ها، با سطح قبلی خود متفاوت است.  یابی حیات آنـ منظم هستند و هر سطح سازمانب

 سازند.  های شیمیایی را در اندامک دارای دو زیرواحد میسرعت واکنش ۀدهای افزاینـ بیشتر مولکولج

 تن( خود، کربن، هیدروژن، اکسیژن و نیتروژن دارند. کروموزوم )فام ۀهای زیستی سازنددـ در انواع مولکول

1 )1 ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ( مفهومیمتن + ـ  چندموردی ـ قید ـ ترکیبیـ  ـ سخت  ۱0۱۰)  ۲پاسخ: گزینه  

بر  ها نیز عالوه اطالعات وراثتی( دارند. بعضی از پروکاریوت  ۀکنندها، بیش از یک مولکول دِنا )مولکول ذخیره یوکاریوت  ۀموارد )ج( و )د(، صحیح هستند. هم 

 باشد.  ها می و گروهی از پروکاریوتها  یوکاریوت   ۀهم  ۀدِنای اصلی خود، دارای پالزمید هستند و بیش از یک مولکول دِنا دارند. پس این سؤال، دربار
 ها ها و یوکاریوتمقایسه پروکاریوت 

 یوکاریوت  پروکاریوت  نوع یاخته 
 ها، گیاهان و جانورانآغازیان، قارچ  باکتری انواع 
  ندارد  هسته 

 تا بیش از هزار عدد  ۲ ِدنای اصلی + گاهی دارای پالزمید  ۱ تعداد مولکول ِدنا 
 ِدنای خطی درون هسته  ِدنای حلقوی متصل به غشا  ِدنای اصلی 

 ِدنای غیراصلی 
آزاد در  معمواًل: پالزمید )حلقوی و 

 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

 2G ۀِدنای غیراصلی: مستقل از تقسیم یاخته و قبل از تقسیم یاخته، در مرحل 
 همواره بیش از یک عدد در ِدنای اصلی  معمواًل: یکی، گاهی: بیش از یک عدد  تعداد جایگاه آغاز همانندسازی 

 دارد: وابسته به مراحل رشدونمو ندارد  تغییر تعداد جایگاه آغاز همانندسازی 
 دوجهتی  دوجهتی  جهت همانندسازی 

 سیتوپالسم  محل همانندسازی 
 ِدنای اصلی: هسته 

 ِدنای غیراصلی: سیتوپالسم 

 بررسی همه موارد:  

ها، هسته  تاز سه بخش هسته، سیتوپالسم و غشا تشکیل شده است. در پروکاریو   ها، یاختهالف( یاخته، واحد ساختار و عملکرد در جانداران است. در یوکاریوت 

 وجود ندارد و یاخته از دو بخش سیتوپالسم و غشا تشکیل شده است.  

یابی دارند و منظم هستند. جانداران، سطحی از سازمان   ۀجانداران وجود دارد و بر اساس آن، هم  ۀهای حیات است که در همب( نظم و ترتیب، یکی از ویژگی

ها،  ای، نظیر باکتری یاختهتوانند شرکت داشته باشند، شامل یاخته، بافت، اندام، دستگاه و فرد هستند. در جانداران تک یابی یک جاندار میسطوحی که در سازمان 

 ستگاه وجود ندارند و سطح جاندار )فرد( و یاخته یکسان هستند.  سطوح بافت، اندام و د

 های حیات ویژگی میانبر:  

 دهند.  می ها را بروز طور معمول، جانداران طبیعی و سالم، همگی هفت ویژگی حیات را دارند و حداقل در بخشی از حیات خود آن به  •
مختلف(، ممکن است نازا باشند و ویژگی   ۀجانداران غیرطبیعی، ممکن است هفت ویژگی حیات را نداشته باشند؛ مثاًل، جانداران دورگه )حاصل آمیزش دو گون  نکته: 

 باشد. ( هست و نازا می 3n، تریپلوئيد )4nو   2nمغربی مغربی حاصل آمیزش گل [ گل ۱۲۴]       »تولیدمثل« را نداشته باشند.  
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        انگان داون، ویژگی »تولیدمثل« را ندارد.  [ فرد مبتال به نش۱۱۶]        جانداران ناسالم، ممکن است هفت ویژگی حیات را نداشته باشند یا نتوانند بروز دهند؛  نکته:  
 توانند ویژگی »تولیدمثل« را بروز دهند.  میرند و نمیشکل، معمواًل قبل از بلوغ می خونی داسی[ افراد مبتال به بیماری کم ۱۲۴]

 شود. در تمام طول زندگی وجود ندارند؛ مثاًل، ویژگی »تولیدمثل« فقط در افراد بالغ دیده می های حیات ویژگی  ۀهمنکته: 
داشتن محیط داخلی معنی پایدار نگه ایستایی )هومئوستازی(، به دهند. در انسان، همای، محیط داخلی بدن انسان را تشکیل می یاخته خون، لنف و مایع بین •

 بدن است.  
دارد؛    فقطمحیط داخلی  نکته:   از جانداران وجود  اما همباکتری         در گروهی  ندارند  نگه ها محیط داخلی  پایدار  دارند که شامل  داشتن وضعیت درونی ایستایی 

 هاست. )سیتوپالسم( آن 
ایستایی مایع اطراف  های پشتیبان در حفظ هم های عصبی وجود دارند. گروهی از یاخته های پشتیبان و یاخته در بافت عصبی، یاخته  [۱یازدهم: گفتار  ۱]فصل  ترکیب 
 ها( نقش دارند.  های عصبی )مثل حفظ مقدار طبیعی یون یاخته 

 ایستایی کلسیم نقش دارد.  شود و در همهورمون پاراتیروئيدی در پاسخ به کاهش کلسیم خوناب )پالسما( ترشح می  [۲دهم: گفتار یاز  ۴]فصل   ترکیب 
ایستایی  های بدن، در حفظ تراز همهای کبدی و سایر یاخته و اثر آن بر روی یاخته بازخوردی منفی مربوط به هورمون انسولین    ۀچرخ  [۲یازدهم: گفتار    ۴]فصل    ترکیب 

 گلوکز خون نقش مؤثری دارد.  
  های حیاتی جاندار وابسته به وجود داشتن ویژگی »فرایند جذب و استفاده از انرژی« است. به همین دلیل، اختالل در فرایند جذب و استفاده حفظ هر یک از ویژگی

 تواند منجر به مرگ شود.  ، می از انرژي
تولیدشده توسط  ترکیبات سیانید   [۲یازدهم: گفتار    ۹]فصل    ترکیب  ترکیبات دفاعی  از  از دار، گروهی  تنفس  ( گونهۀنه هم     )  تعدادی  های گیاهی هستند. سیانید 
 شود. کند و سبب مرگ می ذب و استفاده از انرژي( را متوقف می ای )فرایند ج یاخته 

شوند. رگ می های تنفس هوازی، سبب توقف تنفس یاخته و ممواد سمی فراوانی وجود دارند که با مهار یک یا تعدادی از واکنش  [۳: گفتار دوازدهم ۵]فصل  ترکیب 
 سیانید و کربن مونواکسید، جزء این ترکیبات هستند.  

 ها کاماًل شبیه والد هستند. وبیش شبیه والدین خود هستند. در تولیدمثل غیرجنسی، فقط یک والد وجود دارد و زاده ها کمدر تولیدمثل جنسی، زاده  •

 )۱۱۰ـ  ۳۰( حیات  متفاوتسطوح  نامه: شکل  
 
 )مانند داشتن شاخ و رنگ بدن( با یکدیگر فرق دارند.  های ظاهرینظر ویژگی ها از اعضای جمعیت گوزن •

 شود. آن محسوب می   دستگاه حرکتیشاخ گوزن جزء     •

 سازگان مشترک، در تشکیل یک اجتماع نقش داشته باشند. توانند در یک بوملک، می گوزن و لک •

 سازگان مشترک، در تشکیل یک اجتماع نقش داشته توانند در یک بومخرس، عقاب و روباه، می •

 باشند.        

------------------------------------------------------------ 

o وجود دارند.  عوامل غیرزنده کره، بوم و زیست سازگان، زیست در سطح بوم  فقط 
o وجود دارد.  فقط یک اجتماع زیستی و چند جمعیت زیستی سازگان، در هر بوم 
o  ،ای وجود ندارندیاخته در جانداران تک سطوح دستگاه، اندام و بافت . 

 یابی حیات سطوح سازماننگاه: نیم  
 یابی حیات سطوح سازمان 

 توضیحات  اجزا  نام سطح 

 ـ یاخته ۱
غشا + سیتوپالسم +  )در یوکاریوت( اندامک  

 غشادار و هسته 
ـ واحد ساختار ۳جانداران وجود دارد،  ۀـ در هم۲یابی حیات،  ترین سطح سازمان ـ پایین۱

 های حیات. ویژگی ۀـ دارای هم۴و عملکرد در جانداران، 
 ـ بافت ۲

ته 
اخ

ری
ر پ

د
ی 

ا
 ها

 عصبی  ـ۴ای، ماهیچه ـ ۳پیوندی،  ـ۲پوششی،  ـ۱ نوع بافت اصلی جانوران:  ۴ تعدادی یاخته 
 تشکیل شده است. استخوان از بافت اسفنجی و متراکم  تعدادی بافت  ـ اندام ۳

 ها )شامل شاخ( است.ها و استخوان دستگاه حرکتی گوزن شامل ماهیچه  تعدادی اندام  ـ دستگاه ۴

 ـ جاندار )فرد( ۵
  *هاها( یا دستگاه ای یاخته )تک  یاخته 

 ها(ای )پریاخته 
 یک جاندار، فردی از جمعیت است.

 گونه در یک زمان و مکان چند فرد هم  ـ جمعیت ۶
هایی شبیه به خود و زیستا  شامل افرادی شبیه به هم است که با تولیدمثل، زاده گونه  

 آورند. وجود می ماندن( و زایا )قابلیت تولیدمثل( به )قابلیت زنده 
 کنند. اجتماع شامل افراد چند گونه است که در یک زمان و مکان زندگی می  چند جمعیت در تعامل  ـ اجتماع ۷

 سازگانبومـ ۸
عوامل زنده )اجتماع( + عوامل غیرزنده + 

 تأثیر این عوامل بر یکدیگر 

ـ  ۲شود. سازگان، اولین سطحی است که در آن عوامل غیرزنده هم در نظر گرفته میـ بوم۱
ـ تأثیر عوامل زنده و غیرزنده بر یکدیگر نیز در  ۳سازگان چند گونه وجود دارند.  در یک بوم
 سازگان نقش دارند.  تشکیل بوم 

 پراکندگی جانداران  ـ۲وهوا(، اقلیم )آب  ـ۱ بوم: های یک زیست سازگانبوم شباهت  سازگانچند بوم  بومـ زیست ۹
 کره وجود دارد. در حال حاضر، فقط یک زیست  های زمینبومزیست  ۀهم کرهـ زیست ۱۰

 ایم.  ای نیز دستگاه ندارند و ما فقط گیاهان و جانوران را در نظر گرفته جانداران پریاخته  ۀ* البته هم
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( هستند.  RNAها، از جنس رِنا )ها، پروتئینی و برخی از آن دهند. بیشتر آنزیمهای شیمیایی را افزایش می هایی هستند که سرعت واکنش ها مولکول ج( آنزیم

 شود. ریبوزوم، اندامکی است که از دو زیرواحد کوچک و بزرگ تشکیل شده است.  وزوم )رِناتَن( ساخته میهای پروتئینی توسط ریبآنزیم

 هاساختار آنزیم  میانبر:  

 ( هستند.  RNAجنس ِرنا ) برخی از ها پروتئینی و آنزیم  بیشتر ـ جنس: ۱
ماده ترکیبی هست که آنزیم  ماده هست. پیش ها در ساختار خود بخشی به نام جایگاه فعال دارند. شکل جایگاه فعال مکمل با شکل پیش آنزیم بعدی: ـ ساختار سه ۲

 کند. کند و آن را به فراورده تبدیل می روی آن عمل می 
 ها(ها )مواد آلی نظیر ویتامین ـ کوآنزیم فلزی نظیر آهن و مس، ب  هایـ یونالفـ مواد مورد نیاز برای فعالیت آنزیم: ۳
 امکان مرگ  جلوگیری از فعالیت آنزیم  مواد سمی در جایگاه فعال آنزیم  بعضی از قرارگیری ها: ـ تأثیر مواد سمی بر آنزیم ۴

 سیانید و آرسنیک  مثال: 
 

 آندوپالسمی زبر.   ۀـ شبک۲ـ ریبوزوم، ۱هایی که در ساخت پروتئین نقش دارند | | اندامک نکته 
ـ متصل به سطح  ۳آندوپالسمی زبر،   ۀـ متصل به سطح خارجی شبک۲ای سیتوپالسم، زمینه  ۀـ آزاد در ماد۱یوکاریوتی |  ۀدر یاخت  های حضور ریبوزوم| محل نکته 

 کلروپالست )سبزدیسه(.    ۀـ در بستر ۵ـ در بخش درونی میتوکندری )راکیزه(، ۴خارجی هسته، 

از این پروتئین های مختلفی پیدا می شده در سیتوپالسم سرنوشت های ساختهپروتئین [  ۲دوازدهم: گفتار    ۲]فصل    ترکیب  آندوپالسمی و   ۀها به شبککنند. بعضی 
 د. تن( برونهایی مثل واکوئول )کریچه( و لیزوزوم )کافنده روند و ممکن است برای ترشح به خارج رفته یا به بخش دستگاه گلژی می 

 های جانوری های یاخته اندامک 
 وظیفه  محل حضور  ظاهر اندامک 

 ۀهم
 هایاخته 

 ریبوزوم )ِرناتن( 
دو زیرواحد کوچک و  

 بزرگ 
  ۀآزاد در سیتوپالسم، سطح هسته، سطح شبک
 آندوپالسمی زبر، میتوکندری، کلروپالست 

 ساختن پروتئین )فرایند ترجمه( 

های یاخته 
 یوکاریوتی 

شبک
  ۀ

آندوپالسمی 
 

 زبر 
ها ای از کیسه شبکه 

گسترش در  )دارای ریبوزوم( 
سراسر 

 سیتوپالسم  

در مجاورت هسته و چسبیده  
 به پوشش خارجی هسته 

ها )ترشحی، لیزوزوم و ساختن پروتئین
 ها(وزیکول 

 هاای از لوله شبکه  صاف 
آندوپالسمی   ۀدر مجاورت شبک 
 زبر 

 ساختن لیپیدها 

 دستگاه گلژی 
های  کیسه 

شکل روی هم منحنی 
 قرار گرفته 

 در نزدیکی غشای یاخته 
ـ ترشح ۱ها به مقصد: بندی مواد و ارسال آن بسته 

 ـ لیزوزوم۳ها، ـ وزیکول۲به خارج از یاخته، 

لیزوزوم  
 تن()کافنده 

 در سراسر سیتوپالسم  شکل کروی  ۀکیس
ها ای )شامل انواعی از آنزیم یاخته گوارش درون 

 مواد(  ۀتجزیبرای 
ریزکیسه  
 )وزیکول( 

 جایی مواد در یاخته جابه  در سراسر سیتوپالسم  شکل کروی  ۀکیس

  ۀیاخت
 جانوری

سانتریول  
 )میانک( 

  ۀیک جفت استوان 
 عمود بر هم

 ای( تشکیل دوک تقسیم )نقش در تقسیم یاخته  در نزدیکی هسته 

 )۱۱۰ـ  ۹۰( های آن یاخته جانوری و اندامک  نامه: شکل  
 

 هسته، میتوکندری ]و کلروپالست گیاهان[، دارای دو غشا هستند.   •

 آندوپالسمی راه دارند.   ۀدر پوشش هسته، منافذی وجود دارند که به فضای درون شبک •

 شوند. آندوپالسمی زبر و پوشش خارجی هسته دیده می   ۀها چسبیده به سطح شبکریبوزوم  •

 شکل تشکیل شده است و در نزدیکی غشا قرار دارد.  منحنی  ۀدستگاه گلژی، از تعدادی کیس  •

 ها است. ای از لوله آندوپالسمی صاف، شبکه  ۀها و شبکای از کیسهآندوپالسمی زبر، شبکه  ۀشبک •

 های دستگاه گلژي، ارتباط فیزیکی ندارند.  آندوپالسمی، ارتباط فیزیکی وجود دارد ولی کیسه  ۀهای شبکبین کیسه  •

 نا و هم پروتئین، کربن، هیدروژن، اکسیژن و نیتروژن وجود دارد.  ( و پروتئین تشکیل شده است. هم در ساختار دDNAِد( هر کروموزوم از دِنا )
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 های زیستیمولکول 

 اسید نوکلئيک  پروتئين  لیپید  کربوهیدرات  نوع 

عناصر 
 سازنده

C  +H  +O 
C  +H  +O 

 فسفر در فسفولیپیدها 
C  +H  +O 

 + نیتروژن 
C  +H  +O 

 + نیتروژن + فسفر 

 انواع 
 مونوساکارید 

 ساکارید دی
 ساکارید پلی 

 گلیسیرید( چربی )تری 
 فسفولیپید 
 کلسترول 

 ای زنجیره تک 
 ایچندزنجیره 

 (: حلقوی و خطیDNAِدنا )
 (: ریبوزومی، پیک و ناقل RNAِرنا )

 هانقش 
ساکارز، الکتوز،   ای:ذخیره 

 مالتوز، نشاسته، گلیکوژن 
 سلولز ساختاری: 

 گلیسیرید تری ای: ذخیره 
 فسفولیپید، کلسترول ساختاری: 

آنزیم + گیرنده + ناقل + ساختاری +  
 انقباض + انتقال پیام + تنظیم بیان ژن 

 ذخیره و حمل اطالعات وراثتی 
 سازیمؤثر در پروتئین 

 نقش آنزیمی 

واحد 
 سازنده

مونوساکاریدها، واحد  
ساکاریدها و دی  ۀسازند

 ساکاریدها هستند. پلی 

 ۀاسید چرب و گلیسرول، واحد سازند 
 گلیسیرید و فسفولیپید هستند. تری 

 نوکلئوتیدها  آمینواسیدها 

 

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -1۳1
شود  برگ نسبت به محیط اطراف آن بسیار .................. باشد، حالتی در یاخته ایجاد می ۀ»اگر برای مدتی طوالنی .................. در پروتوپالست یک یاخت

 که ..................« 

 شود.ای مییاخته  ۀهای آب در واحد حجم ـ بیشتر ـ باعث کشیدگی دیوار( تعداد مولکول1
 گیرد. ه فاصله میشود و از دیوارآن، پروتوپالست جمع می ۀ( تراکم آب ـ کمتر ـ در نتیج۲
 شود.شونده ـ بیشتر ـ سبب استوار ماندن برگ می( غلظت مواد حل۳
 شود. با آبیاری فراوان رفع میقطعاً ( فشار اسمزی ـ کمتر ـ ۴

 ( متن + مفهومیـ  عبارتـ  متوسطـ  ۶0۱۰)  3پاسخ: گزینه  

تر از بیرون است و فشار اسمزی درون یاخته بیشتر از  باشد، تراکم آب درون یاخته کمشونده در یاخته بیشتر از محیط اطراف آن  زمانی که غلظت مواد حل 

تر )تراکم بیشتر آب( به جایی با فشار اسمزی بیشتر )تراکم کمتر آب( برود. بنابراین، آب  باشد. آب تمایل دارد از جایی با فشار اسمزی کممحیط اطراف آن می 

ای در برابر این  یاخته ۀاند. دیوارها پر آب و حجیمآورد. در این حالت، واکوئول شود و به دیواره فشار میوپالست حجیم میشود. در نتیجه، پروتوارد یاخته می

ی  هاها در بافت(. یاخته در این وضعیت در حالت تورژسانس یا تورم است. حالت تورم یاخته ۲  ۀشود )نادرستی گزینشود، اما پاره نمیفشار تا حدی کشیده می 

 (. ۳  ۀهای غیرچوبی، مانند برگ و گیاهان علفی استوار بمانند )درستی گزینشود که اندام گیاهی سبب می
 

گویند. فشار الزم برای توقف کامل اسمز، فشار اسمزی محلول نام دارد. هرچه تفاوت  به انتشار آب از غشایی با تراوایی نسبی، ُاسمز می[  ۳دهم: گفتار  ۱ترکیب ]فصل 
جایی خالص آب از محیطی با فشار شود. جابه جا میتر جابه های آب در واحد حجم، در دو سوی غشا بیشتر باشد، فشار اسمزی بیشتر است و آب سریع ولکول تعداد م

ر نتیجه، آب بیش از حد وارد  هاست، دها تقریبًا مشابه درون آن اسمزی کمتر به محیطی با فشار اسمزی بیشتر است. در بدن انسان، فشار اسمزی مایع اطراف یاخته 
 شوند. ها از خطر تورم و ترکیدن حفظ می شود و یاخته نمی

 ها:بررسی سایر گزینه 

های آب در واحد حجم درون یاخته بیشتر از بیرون آن باشد، فشار اسمزی درون یاخته کمتر از بیرون آن است و آب تمایل ( زمانی که تعداد مولکول ۴و    1

(. این وضعیت،  1  ۀگیرد )نادرستی گزینشود و از دیواره فاصله میکاهش تراکم آب در یاخته، پروتوپالست جمع می   ۀخارج شود. در نتیجدارد که از یاخته  

میرد  هایش، می شود و گیاه به دنبال مرگ یاخته باشد، پژمردگی حتی با آبیاری فراوان نیز رفع نمی  مدت طوالنی شود. اگر پالسمولیز  پالسمولیز نامیده می

 (.۴  ۀ)نادرستی گزین
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 اسمزنگاه: نیم  

 دیگری  ۀخواهیم اسمز را از جنب ( دهم راجع به اسمز صحبت کردیم. اینجا می ۱در فصل )تعریف اسمز: 
 ن دو محلول، اختالف غلظت وجود داشته  ــکه بیشود  دانیم که اسمز زمانی انجام می بررسی کنیم. می 

 ها توسط غشایی با تراوایی نسبی )نفوذپذیری انتخابی( از هم جدا شده باشند. در این  باشد و محلول 
   ۀج ـرود. نتیی ـتر متر )دارای مقدار نسبی بیشتر آب( به سمت محلول غلیظحالت، آب از محلول رقیق 

 شود. دو محلول یکسان می  انتقال آب این است که غلظت در 
 ت. با ورود  ـروری اسـحیات ض  ۀهای گیاهی، اسمز برای ادامدر یاختههای گیاهی: تأثیر اسمز بر یاخته 

 ای کم ته ـیاخ ۀوار ـپروتوپالست تا دی ۀشوند و فاصلتر می ها حجیم های گیاهی، واکوئولآب به یاخته 
 ود، ـته خارج شـرد. اگر آب از یاخـگیرار می ــ)تورژسانس( قشود. در نتیجه، یاخته در حالت تورم می 

 ا ـود امـردگی شـژمـرگ و پـجر به مــتواند منمدت، می آید. پالسمولیز طوالنی وجود میپالسمولیز به 
 شود. مدت، با جذب آب توسط یاخته برطرف می پالسمولیز کوتاه 

 تر  انوری کمـهای جه ـرای یاختــز بـاهی، اسمـگی  هایبرعکس یاخته های جانوری: تأثیر اسمز بر یاخته 
 تحمل است و تعادل اسمزی یاخته با محیط اطراف آن باید حفظ شود. اگر آب وارد یاخته شود،   قابل 

 روج آب از یاخته نیز یاخته  ــود. در هنگام خــرگ آن شــدن و مــتواند منجر به ترکیتورم یاخته می 
 دگی ـط زنـهای جانوری، محیافتد. بنابراین، در یاخته شود و باز هم حیات آن به خطر میچروکیده می 

 ها باید جوری تنظیم شود که غلظت آن با غلظت سیتوپالسم یاخته برابر باشد. یاخته 
 ای است. یاخته  ۀپاسخ دیوار د؟ شوهای گیاهی در برابر اسمز می اما چه چیزی باعث مقاومت یاخته 

 کند بد و به آن فشار وارد می ــچسواره می ـشود، پروتوپالست به دیگیاهی می   ۀوقتی که آب وارد یاخت 
این فشار مقاومت کنند  توانند در برابر های جانوری چون دیواره ندارند، نمی شود. اما یاخته شود اما پاره نمی )فشار تورژسانسی(. دیواره در برابر این فشار کشیده می 

 روند. و از بین می 
کند. تغییر در میزان آب موجود در یاخته، منجر به تغییر وزن شود، میزان آب موجود در یاخته تغییر می وقتی که اسمز انجام می های گیاهی: تأثیر اسمز بر وزن بافت 

شود و وزن گیاهی خارج می   ۀیابد. برعکس، در حالت پالسمولیز، آب از یاخت آن افزایش می شود و وزن  گیاهی می   ۀشود. در حالت تورژسانس، آب وارد یاختآن می 
 شود. آن کم می 

 های گیاهی و جانوریاسمز در یاخته 
 خروج آب از یاخته  ورود آب به یاخته  حالت 

 ها شونده فشار اسمزی و غلظت حل 
 کم زیاد  یاخته 

 زیاد  کم محیط  

 مقدار آب 
 زیاد  کم یاخته 

 کم زیاد  محیط  
 کاهش افزایش  تغییر حجم یاخته 

 کاهش افزایش  تغییر اندازه و وزن یاخته 

 تأثیر بر یاخته 
 گیاهی

 تورژسانس )تورم( 
های غیرچوبی مانند برگ و استوار ماندن اندام 

 گیاهان علفی 

 پالسمولیز 
 شود.مدت: رفع می کوتاه

 شود.می مدت: منجر به مرگ سلول طوالنی 

 جانوری
 تورم سلول 

 ترکیدن سلول
 چروکیده شدن سلول 

 مرگ سلول 

 (۶۱۰ـ  ۶۰) تورژسانس و پالسمولیز در یاخته گیاهی نامه: شکل  
 شود. ای فشار وارد می یاخته  ۀشود و به دیوار پروتوپالست و واکوئول بیشتر می  ۀدر حالت تورژسانس، انداز  •
 شود. شود و بین پروتوپالست و دیواره، فاصله ایجاد می پروتوپالست و واکوئول کمتر می ۀدر حالت پالسمولیز، انداز  •
کند و واکوئول و سیتوپالسم تغییر می   ۀهستند و طی این فرایندها، فقط انداز ای سیتوپالسم و واکوئول مؤثر  زمینه   ۀتورژسانس و پالسمولیز، بر حجم آب در ماد •

 مانند.  ها، بدون تغییر می سایر اندامک 
 بزرگتری دارد.   ۀتری و انداز در حالت تورژسانس نسبت به پالسمولیز، یاخته شکل کروی •
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 است، کدام عبارت درست است؟با توجه به شکل مقابل که بخشی از یک اندام بدن انسان   -1۳۲
 ها نقشی ندارد. کردن باز شدن حبابک«، در آسان۳» ۀ« همانند یاخت1» ۀ ( یاخت1
 «، در تبادل گازهای تنفسی نقش اصلی را برعهده دارد.۴» ۀ« همانند یاخت۲» ۀ ( یاخت۲
 کند. ها را نابود میای از دیواره است که باکتری«، یاخته۲» ۀ « برخالف یاخت۳» ۀ ( یاخت۳
 های سنگفرشی دارد. ترین فراوانی را در بین یاخته«، کم1» ۀ « برخالف یاخت۴» ۀ ( یاخت۴
 

 ( متنـ  دار مقایسه ـ شکل ـ  ـ متوسط ۳0۱۰)  1پاسخ: گزینه  

نشان  است. بخش »ساختار حبابک   ۀدهندشکل  بههای مشخص ها«  عبارتشده در شکل،  از:  ترتیب  یاخت1اند  ماکروفاژ  ۳قرمز،    ۀـ گویچ۲سنگفرشی،    ۀـ  ـ 

 نوع دوم.    ۀـ یاخت۴خوار( و  )درشت 

 )۱۱۰ـ  ۱۱(  هاساختار حبابک  نامه: شکل  
 
 های نوع دوم هستند و فراوانی بیشتر دارند.  های سنگفرشی، بزرگتر از یاخته یاخته  •

 سازد. ها را برقرار می هایی وجود دارد که ارتباط بین حبابکهای سنگفرشی، حفرهبین گروهی از یاخته  •

 ها قرار دارد.  ها در مرکز آن این یاخته   ۀضلعی دارند و هستها شکل ششهای سنگفرشی حبابک یاخته  •

 شوند.  ها دیده می حبابک  ۀهای متفاوتی در دیوار های نوع دوم با شکل یاخته  •

 

 ها:بررسی همه گزینه  

ها را آسان  شود، با کاهش نیروی کشش سطحی، باز شدن حبابک ها ترشح می های حبابک ای به نام سورفاکتانت )عامل سطح فعال( که از بعضی یاخته ( ماده 1

 شود.  های نوع دوم ترشح می کند. سورفاکتانت توسط یاخته می

 های نوع دوم.  ی را دارند نه یاخته های سنگفرشی در تبادل گازهای تنفسی نقش اصلها، یاخته( در حبابک ۲

ها و ذرات گرد و غباری را که از ها، باکتری اند. این یاختهخوار( مستقر شده های دستگاه ایمنی بدن به نام ماکروفاژ )درشتها، گروهی از یاخته( در حبابک۳

 کنند.  بندی نمیحبابک، طبقه   ۀهای دیوارکنند. ماکروفاژها را جزء یاخته اند، نابود می دار گریختهمخاط مژک 

شود.  تعداد خیلی کمتر دیده می  تر است. نوع دوم، با ظاهری کامالً متفاوت، به حبابک از دو نوع یاخته تشکیل شده است. نوع اول، سنگفرشی و فراوان   ۀ( دیوار۴

 شوند.  های پوششی هستند ولی سنگفرشی محسوب نمیهای نوع دوم، یاخته دقت داشته باشید که یاخته 

 
طور  بافتی به  ۀاین سامان  ۀکند که در محیط بیرون قرار دارند. چند مورد، دربارها را در برابر خطرهایی حفظ میبافتی در گیاهان، اندام  ۀنوعی سامان  -1۳۳

 است؟  نشدهصحیحی بیان 
 اند.  هبافت پوششی ایجاد شد ۀ های سامان، از تمایز یاختهپوستک در آن ۀهای سازندیاخته ۀـ همالف

 های تمایزنیافته هستند.های هوایی، بزرگتر از یاختهآن در اندام ۀهای تمایزیافتیاخته ۀـ همب

 گیاه در برابر سرما، در سراسر سطح آن ضخامت یکنواختی دارند.   ۀکنندـ ترکیبات حفظج

 های جوان گیاه که وجود دارد، از یک الیه یاخته تشکیل شده است. اندام ۀـ در همد

1 )1 ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ( متن + نکات شکلـ  چندموردی ـ قیدـ  ـ سخت  1006)  ۴پاسخ: گزینه  

 بافت پوششی ۀکند که در محیط بیرون قرار دارند = سامان ها را در برابر خطرهایی حفظ می بافتی در گیاهان که اندام  ۀنوعی سامان
 های ترشحی ـ یاخته ۳ـ کرک، ۲های نگهبان روزنه، ـ یاخته ۱های هوایی = بافت پوششی در اندام  ۀسامان  ۀهای تمایزیافتیاخته 

 بافت پوششی = پوستک که از ترکیبات لیپیدی ساخته شده است  ۀما در سامانگیاه در برابر سر   ۀکنندترکیبات حفظ 

 هر چهار مورد این سؤال، نادرست است.  

 بررسی همه موارد:   

شود. پوستک از  های روپوست قرار دارد که پوستک نامیده می ای روی سطح بیرونی یاختهالف( الیه

این    های هوایی )یعنی ساقه و برگ(در اندام   یهای روپوستترکیبات لیپیدی ساخته شده است. یاخته

های  یاخته  ۀسازند. همانطور که در شکل کتاب درسی مشخص است، پوستک در سطح همترکیبات را می

 های روپوستی معمولی نیز توانایی تولید پوستک را دارند.  روپوستی قرار دارد و بنابراین، یاخته 
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یابند. همانطور که در های ترشحی، تمایز می های نگهبان روزنه، کُرک و یاختههای هوایی گیاه، به یاخته های روپوستی در اندام یاخته (ۀنه هم)ب( بعضی  

یاخته  است،  مشخص  درسی  کتاب  یاختهشکل  به  نسبت  روزنه  نگهبان  خود،  های  مجاور  روپوستی  های 

 کوچکتر هستند.  

کند و در حفظ گیاه در برابر سرما  زا به گیاه جلوگیری می ل بیماری ج( پوستک از ورود نیش حشرات و عوام

نیز نقش دارد. همانطور که در شکل کتاب درسی مشخص است، ضخامت پوستک در نواحی مختلف روپوست  

 ها نیز اصالً پوستک وجود ندارد.  یکسان نیست و در محل روزنه 

نه  )شود و معموالً  ی جوان روپوست نامیده می هاها و ریشهها، ساقه بافت پوششی در برگ   ۀد( سامان

 از یک الیه یاخته تشکیل شده است.    همیشه(

 
کند. در این گیاه، روپوست دارای چندالیه یاخته است و پوستک ضخیم نیز وجود آب زندگی می طور خودرو در مناطق خشک و کم به   نکته: خرزهره گیاهی است که

 دارد.  
 

 های سامانه بافت پوششی یاخته

 نقش  ویژگی محل  نوع یاخته 

ت 
روپوس

 

 گیاه و کاهش تبخیر آب )تعرق( محافظت از   نخستین نازک  ۀدارای دیوار  های جوان روپوست تمام اندام روپوست 

 کرک
ویژه  های هوایی بهروپوست اندام

 ها برگ
ـ   ـــــ

دام انداختن رطوبت هوا و ایجاد اتمسفر مرطوب ـ به۱
جلوگیری از خروج بیش از حد   ها  در اطراف روزنه 

 آب از برگ 
تحریک ۲ برگ ـ  در  حشره  با  برخورد  هنگام  در  شدن 

گوشتخوار  تله  گیاه  پیام راه   مانند  که اندازی  هایی 
 شودافتادن حشره می شدن برگ و به دام سبب بسته 

 تر کردن حرکت حشرات کوچکـ سخت ۳

 روپوست ساقه و برگ نگهبان روزنه 

شکمی نسبت    ۀتر بودن دیوار ضخیم   ـ۱
 پشتی  ۀبه دیوار 

مانند  ۲ سلولز  شعاعی  آرایش  وجود  ـ 
 آن  ۀکمربندی دور دیوار 

ـ تنظیم ورود و خروج گازها و بخار آب و تنظیم میزان  ۱
 های هوایی تعرق در روزنه

 ـ دارای سبزدیسه و توانایی فتوسنتز ۲

های  یاخته
 ترشحی 

 ترشح مواد  درشت و کروی شکل روپوست ساقه و برگ

 افزایش سطح جذب مواد از خاک  دارای نسبت سطح به حجم زیاد  های جوان روپوست ریشه تار کشنده 

ت 
پیراپوس

 

 پنبه چوب
ساز  پنبهسطح بیرونی کامبیوم چوب

 در پیراپوست ساقه و ریشه 
ای شده و پنبهچوب  ۀدارای دیوار 

 نفوذناپذیر نسبت به آب و گازها
جلوگیری از ورود عوامل  کاهش از دست دادن آب و 

 زا به گیاه بیماری

 پارانشیم 
ساز  پنبهسطح داخلی کامبیوم چوب

 در پیراپوست ساقه و ریشه 
 مواد غذایی و ترمیم گیاه هنگام زخمی شدن  ۀذخیر  نخستین نازک  ۀدارای دیوار 

 
 کنند؟بست و دارای مایع هستند، تبادالت گازی را ممکن میهای تنفسی که بنجانوری درست است که در آن، انشعاباتی از لوله ۀکدام عبارت، دربار  -1۳۴

 دار را به روده ترشح کند.  تواند محلول نمک( برخالف ماهیان غضروفی، نمی1
 کند.  ( برخالف کرم خاکی، خون برای ورود به قلب آن از نوعی دریچه عبور می۲
 کند. سلولز، گوارش غذا را آغاز می ۀ ( همانند گوسفند، قبل از ورود غذا به محل تجزی۳
 گردش مواد را دارد.  ۀسامان  ۀکنند( همانند ماهیان استخوانی آب شور، در سطح شکمی بدن خود اندام پمپ۴

 ( مفهومی + نکات شکل ـ  مقایسه ـ ترکیبیـ  ـ متوسط ۰۵0۱)  ۳گزینه پاسخ:   

های بدن قرار  یاخته   ۀشود. انشعابات پایانی، که در کنار همتری تقسیم می در حشرات نظیر ملخ، تنفس نایدیسی وجود دارد. نایدیس به انشعابات کوچک 

 کند.  ممکن می  بست بوده و دارای مایعی است که تبادالت گازی راگیرند، بن می
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 | ملخ در یک نگاه |  ترکیب 

 زیاد  اهمیت  حشرات  رده  بندپایان  شاخه جانوران  فرمانرو ملخ  نام جاندار 

 دستگاه عصبی  دفع مواد  گردش مواد  تبادل گازها گوارش

گوارش ـ   ۀخوار ـ دارای لولگیاه
آرواره  با  غذا  ـ  خرد کردن  ها 
دان ـ ذخیره کردن غذا در چینه 

از معده   دارای پیش  معده قبل 
اطراف  و کیسه در  معده  های 

 آن ـ جذب مواد در معده 

های منشعب و نایدیسیـ  لوله 
مرتبط به هم ـ منافذ تنفسی  

نایدیس  ابتدای  ـ  در  ها 
بن  پایانی  و انشعابات  بست 
ک در  مایع  همدارای   ۀ نار 

از  یاخته  مستقل  ـ  بدن  های 
 گردش مواد 

و  خون  فاقد  ـ  باز  گردش 
ـ  همولنف  دارای  ـ  مویرگ 
به   همولنف  مستقیم  ورود 

ای ـ دریچه  فضای بین یاخته 
در ابتدای منفذ خروجی قلب  
از   قلب  به  خون  بازگشت  ـ 

 دار  منافذ دریچه 

مادلوله  ـ  مالپیگی   ۀ های 
اوریک  ورود دفعی:  ـ  اسید 

ها همراه سید به لوله ااوریک 
تخلی ـ  آب  محتوای    ۀبا 

بازجذب  لوله  ـ  روده  به  ها 
ها در روده ـ دفع  آب و یون 

دفعی  اوریک  مواد  با  اسید 
 گوارشی

دستگاه عصبی مرکزی شامل مغز  
و طناب عصبی ـ مغز شامل چند  

به هم جوش خورده ـ طناب   ۀگر 
عصبی شکمی در طول بدن، دارای  

تنظی برای  بند  هر  در  م  گره 
 های آن بند از بدن ماهیچه 

 تولید مثل  ایمنی  تنظیم شیمیایی  اسکلت بدن  حواس

دارای چشم مرکب ـ هر چشم، 
بینایی   واحد  زیادی  تعداد 
شامل یک قرنیه، یک عدسی و 

ایجاد    ۀتعدادی گیرند  ـ  نوری 
تصویر کوچکی از میدان بینایی  
توسط هر واحد ـ ایجاد تصویر  

 موزاییکی 

نقش  ـ  بیرونی  اسکلت  دارای 
به   کمک  و  اسکلت  حفاظتی 

بزرگ ـ  ضخیم حرکت  و  تر تر 
 شدن اسکلت با رشد جانور  
  ایجاد محدودیت در حرکت  

انداز  در  محدودیت    ۀ ایجاد 
 جانور

 ـــــ 

غیراختصاصی   دفاع  فقط 
داردـ  فاقد دفاع اختصاصی  

، پادتن B  ،T)فاقد لنفوسیت  
و سایر موارد مربوط به دفاع  

 اختصاصی( 

ـ  تخم  داخلی  لقاح  دارای  و  گذار 
ـ  ماده  فرد  بدن  در  لقاح  انجام 
با   تولیدمثلی  دستگاه  دارای 

  ۀ یافته ـ پوست های تخصص اندام 
جنین   از  تخم  اطراف  در  ضخیم 

 کند. محافظت می 

 

 ها:ررسی همه گزینه ب 

شوند. در  های مالپیگی وارد روده می دار از لوله های مالپیگی دارند. نمک، آب و ترکیبات دفعی نیتروژن دفعی متصل به روده به نام لوله   ۀ( حشرات سامان1

 کنند.  ای وجود دارند که محلول نمک بسیار غلیظ را به روده ترشح میروده ها(، غدد راست ماهی ها و سفرهماهیان غضروفی )مثل کوسه 
 

 (۵۱۰ـ  ۱۲)  های مالپیگی لوله  نامه: شکل  
 های مالپیگی به بخش ابتدایی روده متصل هستند.  لوله  •
 تر است. گوارش، باریک   ۀهای مجاور خود در لولروده نسبت به بخش محل اتصال روده و راست  •
 باشد.  ها میگوارش است و محل بازجذب آب و یون   ۀیافته در لولاتساع روده بخشی  راست  •
 تر هستند.  روده، طویل های پوششی در راست ای وجود دارند. یاختههای پوششی استوانه روده، یک الیه یاخته در روده و راست  •

 

نیز منفذ ورود خون به قلب که بین قلب و سیاهرگ قرار دارد، دارای دریچه  شود. در کرم خاکی  دار وارد قلب می ( در ملخ، همولنف از طریق منافذ دریچه۲

 است. 
 

 ( ۴۱۰ـ  ۲۳)  گردش خون باز و بسته در کرم خاکی و ملخ   همقایس  نامه: شکل  
 کند، دریچه وجود دارد.  م خاکی و همولنف را از قلب ملخ خارج می در ابتدای رگی که خون را از قلب کر خروج از قلب:  •
دار به قلب باز شود و در انتهای این رگ نیز دریچه وجود دارد. در ملخ، همولنف توسط منافذ دریچه در کرم خاکی، خون توسط رگ وارد قلب می ورود به قلب:   •

 گردد.می 
گوارش رگ وجود دارد   ۀاند. اما در ملخ، فقط در سطح پشتی بدن و باالی لولگوارش را فرا گرفته   ۀخونی دور تا دور لولهای  در کرم خاکی، رگها:  محل قرارگیری رگ  •

 شود. ها، رگی دیده نمی و در سطح شکمی و سایر قسمت 
در قسمت میانی بدن، بخشی وجود دارد که کرم خاکی نوعی کرم حلقوی است و بدن آن از تعداد زیادی حلقه تشکیل شده است. های ظاهری کرم خاکی:  ویژگی •

 تر است.  های بدن دارد و ضخیم قسمت  ۀظاهری متفاوت با بقی 
ملخ نوعی حشره است و سه جفت )شش عدد( پا دارد. پای عقبی که محل اتصال آن در نزدیکی معده قرار دارد، بلندتر از پاهای دیگر  های ظاهری ملخ:  ویژگی •

 دد( شاخک نیز در سر خود دارد. ملخ است. ملخ، یک جفت )دو ع
 

شود. در نشخوارکنندگان نظیر گوسفند، گوارش سلولز در سیرابی انجام  های اطراف دهان آغاز می( در ملخ، گوارش غذا قبل از ورود به دهان و توسط آرواره ۳

 شود.  شود و قبل از آن، در دهان، جویدن غذا )گوارش مکانیکی( انجام می می

 لب در سطح پشتی قرار دارد اما در ماهیان استخوانی، قلب در سطح شکمی بدن قرار گرفته است.  ( در حشرات، ق۴
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 گردش باز   هساماننگاه: نیم  

 های کلیویژگی
 ار دارد. های مالپیگی قر گوارش و لوله   ۀقلب: در سطح پشتی بدن و باالی لول 

 بافتی را برعهده دارد.  های خون، لنف و آب میان گردشی: همولنف که نقش   ۀمایع سامان 
 گردشی باز، مویرگ وجود ندارد.    ۀمویرگ: در سامان 

 یابد. ها جریان می شود و در مجاورت آن های بدن وارد می تبادل مواد: همولنف مستقیمًا به فضای بین یاخته 
 شود. تنفسی نایدیسی انجام می  ۀگردش مواد است و توسط سامان  ۀمستقل از سامانتبادل گازها: 

 نحوه عمل سامانه گردشی باز 
 های بدن: قلب، نوعی منفذ خروجی دارد که در ابتدای آن، نوعی دریچه وجود دارد.  ـ ارسال همولنف به حفره ۱

 شود. های بدن وارد می حفره همولنف، از طریق این منفذ از قلب خارج شده و به 
 یابد.  ها جریان می آن   شود و در مجاورتهای بدن وارد می ـ جریان همولنف: همولنف، مستقیمًا به فضای بین یاخته ۲
 گردد. دار به قلب بر می ـ بازگشت همولنف به قلب: همولنف از طریق چند منفذ دریچه ۳

 گردشی باز، خون و مویرگ وجود ندارد.    ۀدر سامان
 گردشی ملخ، در سطح شکمی رگی وجود ندارد.   ۀدر سامان

 
 است؟ ستنادرهای یک گیاه نهان دانه انواع یاخته ۀکدام عبارت، دربار  -1۳5

 پسین قرار گرفته است.   ۀآوندهای چوبی، لیگنین در دیوار ۀ( در بیشتر سطح هم 1
 تر از سایر آوندهاست.بافت آوندی، قطر فضای درونی آوندهای آبکش کم  ۀ( در سامان۲
 شود.های کوتاه اسکلرانشیمی مشاهده میپسینِ دارای انشعابات متعدد، در یاخته ۀ( دیوار۳
 شوند.  دراز تشکیل می های دوکیآوندی، توسط یاخته ۀخام در یک دست ۀ شیر ۀدهندهای انتقال( بیشتر لوله۴

 ( نکات شکلـ  عبارتـ  ـ سخت  ۶۰0۱)  ۱پاسخ: گزینه  

یاخته  چوبی  مرده آوندهای  دیوارهای  دیوارآن   ۀشدچوبی   ۀای هستند که  در  لیگنین  است.  مانده  جا  به  های  یاخته   ۀها، 

گیرد. همانطور که در شکل کتاب درسی مشخص است، ممکن است سراسر  های متفاوتی قرار میآوندهای چوبی به شکل 

  آوند چوبی دیده شود.   ۀهای لیگنینی در دیوارشده باشد یا اینکه فقط حلقه   ها، چوبیجز النآوند چوبی به   ۀدیوار

 ها:بررسی سایر گزینه 

عنصر    >تراکئید    >( با توجه به شکل کتاب درسی، قطر فضای درونی آوندها، از کم به زیاد بدین صورت است: آوند آبکش  ۲

 ترین فضای درونی و عنصر آوندی دارای بیشترین فضای درونی است.  آوندی. بنابراین، آوند آبکشی دارای کم

وتاه اسکلرانشیمی هستند. همانطور که  های ک( اسکلرئیدها، یاخته ۳

یاخته این  است،  درسی مشخص  کتاب  انشعابات  در شکل  دارای  ها 

 پسین خود هستند.    ۀمتعدد در دیوار

ای از چند آوند است که پشت سر یکدیگر  آوندی، مجموعه   ۀ( هر لول۴

آوندی    ۀآوندی، سه نوع لول  ۀاند. در مقطع عرضی یک دستقرار گرفته

شده توسط آوندهای آبکش  آوندی تشکیل  ۀـ لول1شود:  مشاهده می 

انتقال شیر   ۀ ـ لول۳شده توسط تراکئیدها و  آوندی تشکیل  ۀـ لول۲پرورده نقش دارد،    ۀکه در 

شده توسط عناصر آوندی. همانطور که در شکل کتاب درسی مشخص است، بیشتر  آوندی تشکیل 

حواستون باشه که ما راجع به  آوندی، مربوط به تراکئیدها هست.   ۀهای آوندی چوبی در یک دستلوله 

تعداد آوندها صحبت نکردیم، چون اون رو از شکل کتاب نمیشه برداشت کرد. چرا؟ چون طول عناصر آوندی از  
شه، تعداد بیشتری آوند داره و برای همینم آوندی که توسط عناصر آوندی ساخته می   ۀتره و هر لولتراکئیدها کم 

آوندی رو   ۀآوندی و یاخت ۀخواستیم تفاوت لولفقط از روی این شکل نمیشه برداشت کرد. اما از طرفی هم می 
   متوجه بشین.
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 کند؟ طور مناسبی کامل میچند مورد، عبارت زیر را به  -1۳6
 .................. باشد.« تواند جزء »در بدن یک انسان بالغ، ..................، می

 خونی های بروز کمبیماری سلیاک برخالف بیماری کبد چرب ـ علتالف( 

 هایی از بدن ـ عوارض مصرف زیاد نمک ب( افزایش فشار خون همانند تورم بخش

 ج( برگشت اسید معده برخالف تغییر غیرطبیعی فشار خون ـ پیامدهای فشار روانی 

 تحرک ـ دالیل تصلب شرایینزندگی کم ۀهمانند شیود( مصرف زیاد غذاهای شیرین 

1 )1 ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ( مفهومیـ  چندموردی ـ مقایسه ـ ترکیبیـ  ـ سخت  ۰۲0۱)  ۲پاسخ: گزینه  

 موارد )ب( و )د(، صحیح هستند. 

 بررسی همه موارد:  

شود.  ها میخونی و کاهش استحکام استخوان سلیاک باعث ایجاد مشکالتی مانند کمدلیل کمتر از نیاز غذا خوردن یا بیماری  الف( کاهش دریافت مواد مغذی به 

تواند منجر به کاهش ترشح هورمون اریتروپویتین شود  شود. آسیب کبد در این بیماری نیز میچربی در کبد موجب بیماری کبد چرب می  ۀبیش از انداز  ۀذخیر

 شود.  خونی میو فرد دچار کم  یابدهای خونی کاهش می و در نتیجه، تولید یاخته
اختالل در کار کبد و از کار افتادن آن:   مردگی )نکروز( کبد  ـ بافت ۲چربی در کبد،    ۀبیش از انداز   ۀـ کبد چرب: ذخیر ۱|  های کبد  بیماری   ۀ| عوامل ایجادکنند   ترکیب 

 ندمدت الکل )اتانول( مصرف بل

تواند باعث افزایش فشار خون شود. همچنین مصرف زیاد نمک جزء دالیل ایجاد خیز )اِدِم( نیز است که در آن، ب( مصرف زیاد نمک جزء دالیلی است که می

 شوند.  هایی از بدن متورم میبخش 

های برگشت اسید معده )ریفالکس( هستند.  غذاهای آماده، تنش و اضطراب، از علت  ج( سیگار کشیدن، الکل، رژیم غذایی نامناسب و استفاده بیش از اندازه از

توانند روی فشار  خانوادگی نیز جزء عواملی هستند که می  ۀویژه مصرف چربی و نمک زیاد، دخانیات، استرش )فشار روانی( و سابقنامناسب به  ۀچاقی، تغذی

 خون تأثیر بگذارند.  

آن، کلسترول    ۀ ( در خون افزایش یابد و در نتیجLDLچگال )های کمدهد که میزان لیپوپروتئین ها( زمانی رخ میسرخرگ   ۀیوارشدن دد( تصلب شرایین )سخت

دهد. استفاده از غذاهای  چگال را افزایش می های کمتحرکی و مصرف بیش از حد کلسترول، میزان لیپوپروتئینها رسوب کند. چاقی، کمسرخرگ   ۀدر دیوار

پس مصرف غذاهای  تحرک، از دالیل چاقی هستند. زندگی کم ۀ)غذاهای پرچرب و شیرین(، عوامل روانی مانند غذا خوردن برای رهایی از تنش و شیو پرانرژی

ها و تصلب  سرخرگ   ۀکلسترول در دیوار  تونه منجر به رسوبچگال میشه که نهایتاً می تونن باعث چاقی بشن و چاقی هم که باعث افزایش لیپوپروتئین کم تحرکی جفتشون می شیرین و کم 
 شرایین بشه.

 
 های لنفی بدن انسان درست است؟فقط یکی از اندام ۀکدام عبارت، دربار   -1۳7

 رود.صفرا می ۀشده از آن، ابتدا از طریق سیاهرگ باب به اندام تولیدکنندشکمی قرار دارد و خون خارج ۀ ( در حفر1
 شوند.  های مختلف پراکنده میهایی تولید کند که ضمن گردش در خون، در بافتتواند یاخته( در دوران جنینی، می۲
 گوارش است. ۀ بافتی نقش دارد و در مجاورت بخشی از لولنها به فضای میاپیدا کرده از مویرگ مواد نشت ۀ ( در تصفی۳
 ای قرار دارند.  تر از محل اتصال رگ لنفی به سیاهرگ زیرترقوهآن، پایین ۀ سینه قرار دارد و دو قسمت سازند ۀ ( در قفس۴

 ( مفهومیـ  عبارت ـ ترکیبیـ  ـ سخت  ۴0۱۰)  ۴پاسخ: گزینه  

های لنفی  یکی از اندام   ۀها دنبال عبارتی باشیم که فقط دربارشوند. باید توی گزینههای لنفی نامیده میستخوان، اندام ها، تیموس، طحال، آپاندیس و مغز الوزه 

 صدق بکنه، نه بیشتر و نه کمتر.

 ۴  ۀگزین ۳ ۀگزین ۲ ۀگزین ۱ ۀگزین گزینه 

 تیموس ها و آپاندیس لوزه  طحال و مغز استخوان  طحال و آپاندیس  اندام لنفی 

 ها:بررسی همه گزینه  

 رود.  صفرا( می   ۀها، ابتدا از طریق سیاهرگ باب به کبد )اندام تولیدکنندشده از آن شکمی قرار دارند و خون خارج   ۀ( طحال و آپاندیس در حفر 1
 

های ـ اندام ۳گوارش: آپاندیس،   ۀـ اندام لنفی و جزء لول۲ـ اندام لنفی و غیرگوارشی: طحال، ۱شود | ها وارد سیاهرگ باب کبدی می آن هایی که خون | اندام نکته 
 گوارش: پانکراس    ۀمرتبط با لول ـ اندام ۴باریک، معده،   ۀرو، کولون باالرو، رودکور، کولون پایین   ۀگوارش: رود  ۀلول
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 (۲۱۰ـ  ۱۵)  کبدیسیاهرگ باب و فوق  نامه: شکل  
 پیوندد رو میخون کولون پایین  ۀکنندخون طحال، معده و پانکراس به سیاهرگ حمل  ۀکنندسیاهرگ حمل  •

 ریزد. دی می ها را به سیاهرگ باب کبو یک سیاهرگ مشترک، خون این اندام     
 ب کبدی  کور، آپاندیس و کولون باالرو از طریق یک سیاهرگ مشترک به سیاهرگ با  ۀباریک، رود ۀخون رود •

 ریزد. می    
 کبدی ریزند. سیاهرگ فوق های کبدی را به بزرگ سیاهرگ زیرین می کبدی، خون سیاهرگ دو سیاهرگ فوق  •

 کند.است و انشعابات بیشتری را دریافت می  تر کبدی راست، بزرگ   چپ نسبت به سیاهرگ فوق     
 تواند بین دو نوع سیاهرگ )سیاهرگ باب و سیاهرگ کبدی( تشکیل شود. دقت مویرگی در کبد، می  ۀشبک •

 شود و  های کبدی توسط انشعابات سرخرگ آئورت انجام می یاخته   ۀرسانی و تغذیداشته باشید که اکسیژن     
 مویرگی بین سرخرگ  ۀتوانند خون روشن را وارد کبد کنند و در کبد، شبکنیز میهای کبدی در واقع، سرخرگ     
 شود.و سیاهرگ نیز دیده می     

شوند،  های مختلف بدن نیز پراکنده میهای خونی، که ضمن گردش در خون، در بافت( یاخته۲

عالوه گویچه جنینی،  دوران  در  هستند.  سفید  یاختههای  استخوان،  مغز  در  بر  خونی  های 

 شوند.  های دیگری مثل کبد و طحال نیز ساخته میاندام 

های لنفی است.  های لنفی و اندام نفی، گره های لنفی، مجاری ل( دستگاه لنفی شامل لنف، رگ ۳

ها به فضای  کار اصلی دستگاه لنفی، تصفیه و بازگرداندن آب و مواد دیگری است که از مویرگ 

   ها، در مجاورت دهان و حلقگردند. لوزه ها برنمی کنند و به مویرگ بافتی نشت پیدا می میان 

کور( قرار دارد. بنابراین، هم لوزه    ۀبزرگ )رود  ۀقرار دارند و آپاندیس نیز در مجاورت ابتدای رود

 گوارش هستند.    ۀو هم آپاندیس، در مجاورت بخشی از لول

سینه قرار دارد. همانطور که در شکل کتاب    ۀ( تیموس، تنها اندام لنفی است که در قفس۴

تر از محل اتصال رگ  درسی مشخص است، تیموس از دو قسمت تشکیل شده است و پایین 

 ای قرار دارد.  ه سیاهرگ زیرترقوه لنفی ب

 

 

 

 

 

 (۴۱۰ـ  ۱۵) اجزای دستگاه لنفی، مسیر لنف و چگونگی اتصال آن به دستگاه گردش خون نامه: شکل  
 لنفی وجود دارد.   ۀسینه، تعداد زیادی گر  ۀران و قفس ۀگردن، زیر بغل و بازو، کشال  ۀدر ناحی •
 های لنفی وجود دارند.  گوارش، گره  ۀلول  ۀهایی از دیوار در بخش  •
 ها به قلب قرار دارد.  تیموس، نوعی اندام لنفی است که از دو قسمت )لوب( تشکیل شده است و در جلوی محل اتصال رگ  •
 شود. راست به یکدیگر تشکیل می  ای چپ وبزرگ سیاهرگ زبرین از اتصال سیاهرگ زیرترقوه  •
 ضخامت مجرای لنفی چپ بیشتر از ضخامت مجرای لنفی راست است.   •

 

های  ها دیده شوند. مثاًل یاخته صورت پراکنده در اندام ها ممکن است به شوند. این یاخته ریز ترشح می های درون ها از یاخته هورمون [ ۱یازدهم: گفتار   ۴]فصل   ترکیب 
 کنند. ترتیب، هورمون گاسترین و سکرتین را ترشح میریز در معده و دوازدهه، به درون 

 

 شده از لوله گوارش های ترشح هورمون
 کنند.  های دستگاه گوارش را تنظیم میـ همراه با دستگاه عصبی، فعالیت ۲شوند. های مختلف معده و روده ترشح می ـ از بخش ۱

 گاسترین  سکرتین  مثال
 ریز غدد معده های پوششی درون یاخته  دوازدهه  ۀریز دیوار های پوششی درون یاخته  محل تولید 
 ریزند می ها به خون هورمون محل ورود
 های اصلی و کناری غدد معده یاخته  ریز پانکراس بخش برون  محل اثر 
 آنزیم( و اسید کلریدریک )اسید معده( تحریک ترشح پپسینوژن )پیش  تحریک ترشح بیکربنات به دوازدهه  عملکرد 
 بودن تر شدن = افزایش اسیدی = اسیدی  معده pHهش کا بودن تر شدن = کاهش اسیدی دوازدهه = قلیایی  pHافزایش  نتیجه 

 

های  ها دیده شوند. مثاًل یاخته صورت پراکنده در اندام ها ممکن است به یاخته شوند. این ریز ترشح می های درون ها از یاخته هورمون [ ۱یازدهم: گفتار   ۴]فصل   ترکیب 
 کنند. ترتیب، هورمون گاسترین و سکرتین را ترشح میریز در معده و دوازدهه، به درون 
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 شده از لوله گوارش های ترشح هورمون
 کنند.  های دستگاه گوارش را تنظیم میـ همراه با دستگاه عصبی، فعالیت ۲شوند. های مختلف معده و روده ترشح می ـ از بخش ۱

 گاسترین  سکرتین  مثال
 ریز غدد معده های پوششی درون یاخته  دوازدهه  ۀریز دیوار های پوششی درون یاخته  محل تولید 
 ریزند می ها به خون هورمون محل ورود
 های اصلی و کناری غدد معده یاخته  ریز پانکراس بخش برون  محل اثر 
 آنزیم( و اسید کلریدریک )اسید معده( تحریک ترشح پپسینوژن )پیش  تحریک ترشح بیکربنات به دوازدهه  عملکرد 
 بودن تر شدن = افزایش اسیدی = اسیدی  معده pHهش کا بودن تر شدن = کاهش اسیدی دوازدهه = قلیایی  pHافزایش  نتیجه 

 

های  ریز پانکراس، آنزیم ریز است. بخش برون ریز و درون گوارش است که دارای دو بخش برون   ۀپانکراس، یکی از غدد مرتبط با لول[  ۲یازدهم: گفتار    ۴]فصل    ترکیب 
 کند. های انسولین و گلوکاگون را ترشح می ریز پانکراس، هورمون سازد و بخش درون گوارشی و بیکربنات را می 

 

 ریز پانکراس های بخش درون هورمون
نام 

 هورمون
 محل 
 ترشح 

 علت 
 ترشح 

   ۀیاخت تنظیم ترشح 
 هدف 

 تأثیر بر  
 هدف  ۀیاخت

 نتیجه 

 انسولین
جزایر النگرهانس  

 پانکراس 
افزایش گلوکز 

 )قند( خون 
خودتنظیمی 

 منفی 
های یاخته  اغلب 

 بدن 
 ـ ورود گلوکز به یاخته ۱
 ـ ساخت گلیکوژن در کبد و ماهیچه ۲

کاهش گلوکز  
 )قند( خون 

 گلوکاگون
جزایر النگرهانس  

 پانکراس 
گلوکز  کاهش  

 )قند(خون 
خودتنظیمی 

 منفی 
 های کبدییاخته 

ورود گلوکز به   گلیکوژن به گلوکز   ۀتجزی
 جریان خون 

افزایش گلوکز 
 )قند( خون 

 
 چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -1۳8

 تواند ..................« ..................، قطعاً می  ۀبافتی گیاهان که ترابری مواد را در گیاه برعهده دارد، نوعی یاخت ۀ»در نوعی سامان

 جا کند. خام را در گیاه جابه ۀشده ـ شیرپسین چوبی ۀالف( دارای دیوار

 .  پرورده را از برگ به ریشه منتقل کند ۀدار ـ شیرب( دارای پروتوپالست هسته

 دهد ـ طول زیادی داشته باشد. پیوسته تشکیل می ۀعرضی که لول ۀج( فاقد دیوار

 عرضی منفذدار تشکیل دهد.   ۀنخستین سلولزی دارد ـ دیوار ۀکه دیوار  زندهد( اصلی 

1 )1 ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ( متن + مفهومیـ  چندموردیـ  ـ سخت  ۶۰0۱)  ۱پاسخ: گزینه  

 بافت آوندی  ۀابری مواد را در گیاه برعهده دارد = سامانبافتی گیاهان که تر  ۀنوعی سامان
 های آوند چوبی )تراکئید + عنصر آوندی( + فیبر شده دارد = یاخته پسین چوبی  ۀبافت آوندی که دیوار  ۀای از سامان یاخته 
 همراههای های پارانشیمی + یاخته دار دارد = یاخته بافت آوندی که پروتوپالست هسته  ۀای از سامان یاخته 
 دهد = عنصر آوندی پیوسته تشکیل می ۀعرضی ندارد و لول ۀبافت آوندی که دیوار  ۀای از سامان یاخته 
 آوند آبکش  ۀ نخستین سلولزی دارد = یاخت  ۀبافت آوندی که دیوار  ۀای اصلی از سامانیاخته 

جا  خام و پرورده را در سراسر گیاه جابه   ۀسازند و شیرهایی هستند که آوندها را می بافت آوندی، یاخته  ۀهای سامانترین یاخته فقط مورد )د(، صحیح است. اصلی 

های  شده دارند. در یاختهپسین چوبی   ۀهای آوند چوبی، دیوارنخستین سلولزی دارند و یاخته   ۀهای آوندی هستند که دیوارکنند. آوندهای آبکش، یاخته می

 باشد.  آبکشی هست و منفذدار می   ۀعرضی دارای صفح  ۀآوندهای آبکش، دیوار 

 عرضی ندارد.   ۀعرضی دارند ولی عنصر آوندی، دیوار  ۀنکته: آوند آبکش و تراکئيد، دیوار 
 آبکشی )منفذدار( دارد.   ۀعرضی دارای صفح ۀآوند آبکش، دیوار   ۀعرضی پیوسته )فاقد منفذ( و یاخت ۀنکته: تراکئید، دیوار 

های بافت آوندی هستند و یاخته   ۀ های سامانترین یاخته آوند آبکش(، اصلی   ۀوندی )تراکئید، عنصر آوندی و یاخت های آ نکته: یاخته 
 بافت آوندی هستند.   ۀهای غیراصلی سامانهای همراه، یاخته پارانشیمی، فیبر و یاخته 

 بررسی سایر موارد: 

بر آوندهای چوبی،  جا کنند. عالوه خام را در سراسر گیاه جابه   ۀتوانند شیرده دارند و می شپسین چوبی   ۀهایی هستند که دیوارالف( آوندهای چوبی، یاخته 

 خام   ۀتوانند شیربافت آوندی وجود دارند ولی نمی  ۀشده هستند که در سامانپسین چوبی   ۀهای دارای دیوارهای فیبر نیز یاخته یاخته

 جا کنند.  را جابه 

 بافت آوندی.  ۀای وجود دارند و هم در سامانبافت زمینه  ۀپارانشیمی، هم در سامانهای فیبر و نکته: یاخته 
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  ۀ بافت آوندی هستند که پروتوپالست دارند. در یاخت ۀ های سامانهمراه، یاخته  ۀپارانشیمی و یاخت ۀآوند آبکش، یاخت ۀب( یاخت

توانند  های آوند آبکش، می باشند. یاخته همراه، دارای هسته می  ۀپارانشیمی و یاخت  ۀآوند آبکش، هسته وجود ندارد ولی یاخت

جا کنند و برای مثال، از برگ )محل تولید مواد غذایی( به ریشه )محل مصرف مواد غذایی( انتقال  پرورده را در گیاه جابه  ۀشیر

های همراه  پرورده را انتقال دهند. البته، یاخته   ۀتوانند شیرهای همراه، مستقیماً نمی شیمی و یاختههای پاراندهند. اما یاخته 

پرورده رو انتقال بدن،   ۀتونن شیرهای همراه می پس اگه بگیم یاخته پرورده کمک کنند.    ۀتوانند به آوندهای آبکش در ترابری شیرمی

  پرورده نقش دارن، درسته! ۀپرورده کمک کنن یا در انتقال شیر ۀتونن به انتقال شیرغلطه اما اگه بگیم می 

کند، محل منبع و بخشی  های دیگر گیاه را تأمین می بخشی از گیاه که ترکیبات آلی مورد نیاز بخش [  ۳دهم: گفتار    ۷ترکیب ]فصل  
ها از  شوند. برگ محل مصرف نامیده می   شوند،روند و ذخیره )مثاًل ریشه( یا مصرف )گل( می از گیاه که ترکیبات آلی به آنجا می 

 های منبع هستند. ترین محل مهم 

 ای تشکیل شده است.  پیوسته   ۀعرضی از بین رفته و لول  ۀها، دیوارهای کوتاهی هستند که در آنج( عناصر آوندی، یاخته 
 

 
 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -1۳9

 توان گفت که ..................« .................. امروزی می  ۀ»دربار

 کنند. ها، بیشترین نیاز کنونی جهان به انرژی را تأمین میآمده از آندستهای به( جانداران ـ سوخت1
 شوند.های درمانی و دارویی خاص هر فرد طراحی می(، روشDNAپزشکی ـ فقط با بررسی اطالعات دِنا )( ۲
 های فسیلی را بهبود و افزایش دهند.تر از سوختهای مؤثرتر و پاکتوانند تولید سوختشناسان ـ می( زیست۳
 کنند.های زنده را ایجاد میشناخت از سامانه شناختی، بیشترین( مطالعات زیستی ـ فقط با استفاده از اطالعات زیست۴

 (متنـ  عبارتـ  ـ متوسط ۱0۱۰)  3پاسخ: گزینه  

گویند که از جانداران امروزی  هایی میاند؛ اما امروزه سوخت زیستی به سوخت وجود آمده پیکر جانداران به   ۀهای فسیلی نیز منشأ زیستی دارند و از تجزیسوخت 

اند. بیشترین نیاز کنونی جهان به انرژی از منابع فسیلی تأمین وجود آمده پیکر جانداران قدیمی به  ۀ های فسیلی از تجزیکه سوخت آیند، در حالیدست میبه

لحاظ،    شوند. بدیناکسید جوّ، آلودگی هوا و در نهایت باعث گرمایش زمین میهای فسیلی موجب افزایش کربن دی (. اما سوخت1  ۀی گزینشود )نادرستمی

تولید    توانند به بهبود و افزایششناسان می های فسیلی باشد. زیست تر انرژی برای کاهش وابستگی به سوختانسان باید در پی منابع پایدار، مؤثرتر و پاک 

 (. ۳  ۀهای زیستی کمک کنند )درستی گزینسوخت 
 پذیر های تجدید تأمین انرژی 

 مثل نفت، گاز و بنزین  تأمین بیشتر آن از منابع فسیلی  در حال افزایش  نیاز مردم جهان به انرژي 

ستی 
شأ زی

ت با من
سوخ

 

پیکر    ۀتجزی
 جانداران قدیمی 

های  سوخت 
 فسیلی 

 گرمایش زمین   ـ آلودگی هوا ۲اکسید و ـ افزایش کربن دی ۱
دلیل این معایب، انسان باید در پی منابع پایدار، به 

کاهش وابستگی به   تر انرژي باشد مؤثرتر و پاک 
 سوخت فسیلی 

 جانداران امروزی 
های  سوخت 

 زیستی 

 تر انرژي منبع پایدار، مؤثرتر و پاک 
 های روغنیشده از دانه تهیه  گازوئیل زیستی 

 کنند. های زیستی کمک می شناسان به بهبود )افزایش کیفیت( و افزایش تولید )کمیت( سوخت زیست 

 آیند. دست می های فسیلی، منشأ زیستی دارند و از جانداران به های زیستی و هم سوخت : هم سوخت نکته
های زیستی ها تجزیه شده است. سوخت مثل دایناسورها( و پیکر آن         اند )آیند که در گذشته وجود داشته دست می رانی بههای فسیلی از جانداسوخت نکته:  

 آیند.  دست میاز جانداران امروزی به 
 باشند.  تر نیز می های فسیلی، پایدار هستند و مؤثرتر و پاک های زیستی برخالف سوخت سوخت  نکته: 

 های آوندی انواع یاخته 

 نوع آوند 
 آوند چوبی 

 آوند آبکش 
 عنصر آوندی  تراکئید 

 یاخته شامل غشای یاخته و میان    پروتوپالست 
    هسته 
 نخستین سلولزی  ۀدیوار  شده پسین چوبی ۀدیوار  شده پسین چوبی ۀدیوار  دیواره 

 ِگرد کوتاه و دارای انتهای ِگرد  شکل و باریک دراز، دوکی شکل یاخته 
 کم زیاد  متوسط قطر دهانه 

 آبکشی  ۀصورت صفحمنفذدار به ۀدیوار   منفذدار  ۀدیوار  عرضی  ۀدیوار 
 پرورده )آب و مواد آلی(  ۀترابری شیر  خام )آب و مواد معدنی(  ۀترابری شیر  خام )آب و مواد معدنی(  ۀترابری شیر  نقش 

 در تمام جهات  فقط به سمت باال باالفقط به سمت  جهت ترابری مواد 
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 ها نقش دارند. های زیستی و هم کیفیت این سوخت زان تولید )کمیت( سوخت شناسان هم در افزایش میزیست  نکته: 
 آید. دست میهای روغنی به زیستی است که از دانه  گازوئیل زیستی، نوعی سوخت   نکته: 

 

زیستی های های فسیلی و سوخت مقایسه سوخت   
 سوخت زیستی  سوخت فسیلی  نوع سوخت 

 منشأ 
 زیستی  زیستی 

پیکر جانداران قدیمی   ۀتجزی  جانداران امروزی  
تر انرژی نسبت به سوخت فسیلی منبع مؤثرتر و پاک  تأمین بیشتر نیاز کنونی جهان به انرژی  ویژگی  

 پایدار  غیرپایدار  پایداری 
غیرتجدیدپذیر  تجدیدپذیری  تجدیدپذیر    

ـ    گرمایش زمین افزایش CO2 جّو و آلودگی هوا  معایب   ــــ
آید( دست می های روغنی به الکل + گازوئیل زیستی )از دانه  نفت، گاز و بنزین مثال  

 

 سنگواره )فسیل( [ ۳گفتار دوازدهم:   ۴]فصل   ترکیب 
 کرده است. دور زندگی می  ۀگذشتاست از بقایای یک جاندار یا آثاری از جانداری که در   ـ سنگواره عبارت ۱
 ها یا اسکلت خارجی( است. های سخت بدن جانداران )مثل استخوان حاوی قسمت  معموالً  ـ سنگواره ۲
 افتاده در رزین گیاهان دام های منجمد شده + حشرات به باشد: ماموت ـ گاهی ممکن است کل یک جاندار سنگواره شده ۳
اند که امروز دیگر نیستند، مثل دایناسورها. جاندارانی هم هستند که امروز زندگی کردهت که در گذشته جاندارانی زندگی می ها نشان داده اسسنگواره   ۀـ مطالع ۴

 اند.  های دور تا زمان حال زندگی کرده هایی است که از گذشته اند؛ مثل گل الله یا گربه. درخت گیسو نیز مثالی از گونه کرده کنند، اما در گذشته زندگی نمی می 
 شود. های فسیلی نیز رها می رشد در گیاهان است که از سوخت  ۀکننداتیلن، نوعی تنظیم [ ۱گفتار یازدهم:    ۹]فصل  ترکیب 

 ها:بررسی سایر گزینه 

نام دارد. پزشکان در پزشکی شخصی   پزشکی شخصیها در حال گسترش است که  مان بیماری تازگی، روشی برای تشخیص )آگاهی از بیماری( و در( به۲

  های درمانی روش (ی هر فرد وجود دارد،  DNAها( که در دِنا )ـ بررسی اطالعاتی )ژن۲ـ بررسی وضعیت بیمار، با  1بر  ها، عالوه برای تشخیص و درمان بیماری 

 کنند. خاصِ هر فرد را طراحی می  داروییو  

 ها کاربرد دارد.  پزشکی شخصی هم برای درمان و هم تشخیص بیماری  نکته: 
 مربوط به پزشکی شخصی است.   فقطها، شود ولی بررسی ژن ضعیت بیمار بررسی می و   های دیگر پزشکی، در پزشکی شخصی همانند روش  نکته: 
 ای در پزشکی شخصی نیز نقش دارد.  رشته شود. بنابراین، نگرش بین ای استفاده می رشته های جانداران، از نگرش بین برای بررسی ژن  نکته: 

 پزشکی شخصی 
 نتیجه  روش هدف 

 ـ بررسی وضعیت بیمار ۱ هاـ تشخیص بیماری ۱
 های درمانی و دارویی خاص هر فردطراحی روش 

 (ی هر فردDNAـ بررسی اطالعات موجود در ِدنا )۲ هابیماری ـ درمان ۲

های جانداران،  گیرند؛ مثالً برای بررسی ژنهای دیگر نیز کمک میهای زنده از اطالعات رشتهشناسان امروزی برای شناخت هر چه بیشتر سامانه( زیست۴

  کنند.های دیگر هم استفاده می شناختی، از فنون و مفاهیم مهندسی، علوم رایانه، آمار و بسیاری از رشته بر اطالعات زیست عالوه 

 
 چند مورد، ویژگی مشترک فرایند دفع ادرار و مدفوع در یک فرد بالغ است؟  -1۴0

 ـ در دفع بعضی از ترکیبات آلی تولیدشده توسط کبد نقش دارد. الف

 هایی با ظاهر مخطط دارد. عبور مواد، یاخته ۀکنندحلقوی تنظیم ۀـ آخرین ماهیچب

 صاف در حرکت مواد دفعی نقش دارد.   ۀدارای ماهیچ  ۀهای انقباضی در لولـ ایجاد حلقهج

 توانند موسین تولید کنند.( داخلی قرار دارند، میۀ های پوششی که قبل از اسفنکترِ )بندارـ یاختهد

1 )1 ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ( مفهومیـ  چندموردی ـ مقایسه ـ ترکیبیـ  ـ سخت  ۲0۱۰)  ۴پاسخ: گزینه  

 ست.  هر چهار مورد این سؤال، صحیح ا

 بررسی همه موارد:  

نیافته، نشده و گوارش شود. مدفوع نیز شامل مواد جذب شود و از طریق ادرار از بدن دفع میآلی دفعی است که توسط کبد تولید می  ۀالف( اوره نوعی ماد

آن از طریق مدفوع از بدن    ۀماندشود و باقیمی  گوارشی است که توسط کبد ساخته  ۀهای گوارشی است. صفرا، بخشی از شیر شیره   ۀماند های مرده و باقی یاخته

 شود.  دفع می

  ۀحلقوی هستند که در تنظیم عبور مواد نقش دارند. اسفنکتر خارجی مخرج و اسفنکتر خارجی میزراه، دارای ماهیچ  ۀب( اسفنکتر )بنداره(ها، نوعی ماهیچ 

 مخطط هستند.  
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بزرگ، در جلو راندن مواد دفعی و در میزنای،    ۀدر جلو راندن مواد نقش دارند. حرکات کرمی در رود   باشند کهانقباضی می  ۀصورت یک حلقج( حرکات کرمی به

 صاف هستند.   ۀبزرگ و میزنای، دارای ماهیچ  ۀدر هدایت ادرار به سمت مثانه نقش دارند. رود 
 لوله گوارش  حرکاتتعبیرنامه: 

 ترجمه  تعبیر )نوعی حرکت که ...(  ترجمه  تعبیر )نوعی حرکت که ...( 

 شودگوارش انجام می   ۀدر لول
کرمی + 

 کننده قطعهقطعه 
 کرمی شودصورت یک حلقه انقباضی ظاهر می به 

  ۀلول  ۀهای دیوار منظم و ناشی از انقباض ماهیچه 
 گوارش است 

کرمی + 
 کننده قطعهقطعه 

عصبی  تحریک یاخته  گشاد شدن لوله پس از ورود غذا 
 شوددیواره انجام می 

 کرمی

 کرمی کنداز دهان به سمت مخرج حرکت می  کرمی نقش اصلی آن راندن غذا در طول لوله است 
هایی از لوله  های یک در میان بخشصورت انقباض به 

 است 
 کننده قطعهقطعه 

برخورد محتویات لوله با یک بنداره، نقش هنگام 
 کنندگی دارد مخلوط 

 کرمی

 کنندگی دارد نقش مخلوط 
کرمی + 

 کننده قطعهقطعه 
 کننده قطعهقطعه  در ریزتر کردن محتویات نقش دارد 

 در پیش راندن غذا به جلو نقش دارد 
کرمی 

 کننده[ قطعه ]+قطعه 
های شیره کردن محتویات با در گوارش مکانیکی و مخلوط 

 گوارشی نقش دارد. 
 کننده قطعهقطعه 

 کننده قطعهقطعه  شودباریک انجام می  ۀفقط در رود کننده قطعهقطعه  کنندگی است نقش اصلی آن، مخلوط 

مخاطی هستند و   ۀروده و مثانه دارای الیراست روده قرار گرفته است. د( قبل از اسفنکتر داخلی میزراه، مثانه قرار دارد و قبل از اسفنکتر داخلی مخرج، راست 

 65)به ص  توانند موسین را بسازند.  های مخاطی بدن میالیه  ۀو هم  شودمخاطی، از ترکیب موسین با آب ایجاد می  ۀمخاطی را بسازند. ماد   ۀتوانند مادمی

 های حضور مادۀ مخاطی دقت کنید!( زیست یازدهم دربارۀ محل
ترین ـ داخلی۲الیه )معده و روده(  ای تک گوارش: بافت پوششی سنگفرشی چندالیه )مری( یا استوانه   ۀلول  ۀترین الی ـ داخلی ۱های مخاطی در بدن انسان |  | الیه ترکیب  

مجاری   ۀ ترین الیـ داخلی ۴مجاری دستگاه ادراری: میزنای، مثانه و میزراه،  ۀترین الی ـ داخلی۳مژکدار در نای،  ۀالیای تک مجاری تنفسی: بافت پوششی استوانه  ۀالی
 فالوپ( و رحم  ۀرحم )لول ۀ زنان: مثل لول  دستگاه تناسلی

 رحم، مخاط مژکدار وجود دارد.  ۀجز ابتدای بینی و حلق( و لول در مجاری تنفسی )به 
 خوردگی مخاط حنجره به سمت داخل هستند. های صوتی، حاصل چین پرده 

 شود. دود سیگار باعث آسیب مخاط مژکدار تنفسی در مجاری تنفسی می 
 خط دفاعی بدن انسان است. مخاط، جزء نخستین 

 
 طور صحیح بیان شده است؟های بدن یک مرد بالغ، بهیاخته ۀچند مورد، دربار  -1۴1

 شود. دیده می  Rh( مربوط به گروه خونی ۀدار، دو الل )دگرهسته ۀـ در هر یاختالف

 شده در مغز استخوان، بیش از یک نوع جایگاه ژنی برای هموگلوبین وجود دارد.سفید ساخته ۀـ در هر گویچب

 شود. دیده می ABO( مربوط به گروه خونی ۀپوششی، دو الل )دگر ۀزندگی یک یاخت  ۀای از چرخـ در هر مرحلهج

 وجود دارند.  ABOو  Rhهای خونی  ( مربوط به صفات گروهۀای دارای فعالیت غیرارادی، حداکثر چهار الل )دگرماهیچه ۀـ در هر یاختد

1 )1 ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ( مفهومیـ  چندموردی ـ قید ـ ترکیبیـ  ـ سخت  ۳0۱۲)  ۱پاسخ: گزینه   

آلفا و یک نوع   ۀفا و بتا( است. بنابراین، یک نوع جایگاه ژنی برای ساخت زنجیرفقط مورد )ب(، صحیح است. هموگلوبین، دارای چهار زنجیره از دو نوع )آل

 بتا در یاخته وجود دارد.    ۀجایگاه ژنی برای ساخت زنجیر

 بررسی سایر موارد: 

هاپلوئید    ۀ شود. اما در یاختدیده می (  Rhجایگاهی )مانند گروه خونی  ( بدن انسان، دو الل برای هر صفت تک۲nای و دیپلوئید )هستههای تکالف( در یاخته 
(n  مانند اسپرم، فقط یک الل گروه خونی )Rh  اسکلتی(، بیش از دو الل    ۀماهیچ  ۀهایی که بیش از یک هسته دارند )مانند یاختوجود دارد. همچنین در یاخته

 شود.  دیده می  Rhگروه خونی  
های دوکروماتیدی در یاخته وجود دارد. هر  آنافاز، کروموزوم  ۀدهد و پس از آن تا مرحلمی ( رخ  DNAای، همانندسازی دِنا )یاخته   ۀچرخ  S  ۀج( در مرحل

در یاخته، زمانی    9  ۀرا دارد و با توجه به وجود داشتن دو کروموزوم شمار  ABOدر حالت مضاعف )دوکروماتیدی( خود، دو الل گروه خونی    9  ۀکروموزوم شمار
 در یاخته وجود دارد.    ABOچهار الل گروه خونی  ها دوکروماتیدی باشند،  که کروموزوم 

ای قلبی، یک یا دو هسته های ماهیچهای هستند اما یاختههستهصاف، تک  ۀهای ماهیچصاف و قلبی، فعالیت غیرارادی دارند. یاخته  ۀهای ماهیچد( یاخته
دو    ۀهای خونی وجود دارد. پس در یک یاختمجموعاً چهار الل برای گروهو    ABOو دو الل برای گروه خونی    Rhدارند. در هر هسته، دو الل برای گروه خونی  

 وجود دارد.    ABOو    Rhهای خونی  الل برای گروه   8ای،  هسته
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 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -1۴۲
 طور حتم ..................« ای از فرایند ترجمه که ..................، به»در مرحله

 شود. ریبوزوم تشکیل می Aگیرد ـ پیوند پپتیدی در جایگاه ریبوزوم قرار می Aدر جایگاه  AUUکدون ( آنتی1
 شود.  خارج می Eشود ـ رِنای ناقل بدون آمینواسید از جایگاه شکسته می  Pپپتید در جایگاه ( پیوند بین رِنای ناقل و پلی۲
 کند. ل زیرواحد بزرگ ریبوزوم برای اتصال به زیرواحد کوچک آن تغییر میشود ـ تمایدیده نمی Eو  A( رِنای ناقل در جایگاه ۳
 توانند پذیرای رِنای ناقل باشند.   طور همزمان میشود ـ دو جایگاه ریبوزوم بهریبوزوم مشاهده می Aپپتیدی در جایگاه پلی ۀ ( زنجیر۴

 (مفهومی ـ  قید ـ عبارتـ  ـ سخت  ۲0۱۲)  ۳پاسخ: گزینه  

شود  وم به زیرواحد کوچک آن متصل میآغاز، زیرواحد بزرگ ریبوز  ۀشود. در مرحلریبوزوم دیده نمی  Eو    Aآغاز و پایان ترجمه، رِنای ناقل در جایگاه    ۀدر مرحل

 شود.  پایان ترجمه، زیرواحد بزرگ ریبوزوم از زیرواحد کوچک آن جدا می   ۀو در مرحل

 شود. ریبوزوم، ِرنای ناقل مشاهده می  Pآغاز، فقط در جایگاه   ۀپایان همانند مرحل  ۀنکته: در مرحل

 های ریبوزوم در مراحل مختلف ترجمه وضعیت جایگاه 
 Eجایگاه  Pجایگاه  Aجایگاه  مرحله 

 بدون ِرنای ناقل  ِرنای ناقل حامل متیونین  بدون ِرنای ناقل  آغاز   ۀمرحل

 شدن طویل  ۀمرحل
 ۱حالت 

 ـ ِرنای ناقل حامل آمینواسید دوم ۱
 ـ ِرنای ناقل حامل آمینواسید جدید ۲

 ـ ِرنای ناقل حامل متیونین ۱
 آمینواسیدی  ۀـ ِرنای ناقل حامل زنجیر ۲

 بدون ِرنای ناقل 

 ِرنای ناقل بدون آمینواسید  آمینواسیدی   ۀِرنای ناقل حامل زنجیر  بدون ِرنای ناقل  ۲حالت 
 بدون ِرنای ناقل  آمینواسیدی   ۀِرنای ناقل حامل زنجیر  بدون ِرنای ناقل  ۳حالت 

 خالی  آمینواسیدی   ۀِرنای ناقل حامل زنجیر  عوامل آزادکننده  پایان   ۀمرحل

 ها:بررسی سایر گزینه 

های پایان  ن، کدوUGAو    UAA  ،UAGهای  شود. دقت داشته باشید که کدون ریبوزوم تشکیل می  Aشدن، پیوند پپتیدی در جایگاه  طویل  ۀ( در مرحل1

 در یاخته وجود ندارند.    ACUو    AUU  ،AUCهای  کدون کدونی وجود ندارد. بنابراین، آنتی ها آنتیهستند و برای آن 

 شدن ترجمه مرحله طویل  میانبر:  

  Aکدون آن مکمل کدون جایگاه  شد، اگر آنتی   Aیابد. پس از اینکه یک ِرنای ناقل وارد جایگاه  شود، در آن استقرار نمی می  ریبوزوم  Aهر ِرنای ناقلی که وارد جایگاه  
 کند. را ترک می  Aیابد. در غیر این صورت، ِرنای ناقل جایگاه استقرار می   Aشود و ِرنای ناقل در جایگاه کدون و کدون تشکیل می باشد، پیوند هیدروژنی بین آنتی 

پپتیدی، آمینواسید متیونین است که انتهای آمینی آن آزاد است پلی  ۀخوایم بگیم یکم سخته و نیاز به دقت باالیی داره. اولین آمینواسید زنجیر ای که اینجا می نکته 
قرار دارد، انتهای آمینی باید    Aید زنجیره که در جایگاه کند. بنابراین، در دومین آمینواسو متیونین از طریق گروه کربوکسیل خود در تشکیل پیوند پپتیدی شرکت می 

توانیم متوجه شویم که آمینواسیدها کند. با توجه به این موضوع، می ، از طریق گروه آمینی خود در تشکیل پیوند پپتیدی شرکت می Aآزاد باشد و آمینواسید جایگاه 
 دهند.  تشکیل می از طریق گروه کربوکسیل خود با ِرنای ناقل پیوند اشتراکی 

شدن پیوند  شکسته  A  کدون مکمل کدون جایگاه استقرار ِرنای ناقل دارای آنتی  ریبوزوم  Aشدن: ورود ِرناهای ناقل مختلف به جایگاه طویل  ۀترتیب وقایع مرحل 
و ِرنای ناقل   Eجایی ریبوزوم و انتقال ِرنای ناقل بدون آمینواسید به جایگاه  جابه   A  تشکیل پیوند پپتیدی در جایگاه    P  بین آمینواسید و ِرنای ناقل در جایگاه  

 گیرد. قرار ب Aتکرار مراحل قبلی تا زمانی که یک کدون پایان در جایگاه   E خروج ِرنای ناقل بدون آمینواسید از جایگاه  P  اسیدی به جایگاه آمینو  ۀحامل زنجیر 

شدن، رِنای ناقل بدون آمینواسید از  طویل   ۀشود. در مرحلریبوزوم پیوند بین آمینواسید و رِنای ناقل شکسته می  Pشدن و پایان، در جایگاه  طویل   ۀ( در مرحل۲

 شود.  خارج می   Pپایان، رِنای ناقل بدون آمینواسید از جایگاه    ۀ شود اما در مرحلخارج می  Eجایگاه  

 شود. انجام می  Pشدن، خروج ِرنای ناقل از ریبوزوم از جایگاه طویل  ۀپایان برخالف مرحل  ۀلنکته: در مرح 

پایان    ۀشود. در مرحلریبوزوم دیده می  Aپپتید در جایگاه  شدن ترجمه، بالفاصله پس از تشکیل پیوند پپتیدی، رِنای ناقل متصل به پلیطویل  ۀ( در مرحل۴

شدن، امکان حضور رِنای ناقل  طویل   ۀپپتیدی دارد. در مرحلپلی   ۀشود که نوعی مولکول پروتئینی است و زنجیردیده می   Aه  ترجمه، عامل آزادکننده در جایگا

 شود.  ، رِنای ناقل دیده می Pپایان، فقط در جایگاه    ۀوجود دارد. اما در مرحل  Pو    Aطور همزمان در جایگاه  به

 مرحله پایان ترجمه  میانبر:  

 شود. پایان ترجمه آغاز می   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 ۱عملکردهای عوامل آزادکننده: 

 Pجایگاه  پپتیدی و ِرنای ناقل در  پلی   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 
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 مقایسه مراحل مختلف ترجمه 

 پایان  شدن طویل  آغاز  مراحل ترجمه 

جایگاه 
ی 

ریبوزوم ها
 A  عوامل آزادکننده  ِرنای ناقل حامل آمینواسید جدید  خالی 

P  ِرنای ناقل حامل متیونین 
ِرنای ناقل حامل متیونین /  

 پپتید پلی 
 پپتید ِرنای ناقل حامل پلی 

E  خالی  ِرنای ناقل بدون آمینواسید  خالی 
  ریبوزوم Aدر جایگاه    تشکیل پیوند پپتیدی 
شکستن پیوند بین  

 ریبوزوم  Pدر جایگاه  ریبوزوم  Pدر جایگاه   آمینواسید و ِرنای ناقل 

 ورود ِرنای ناقل 
های ریبوزوم پس از استقرار ِرنای  تشکیل جایگاه 

 ناقل 
  ریبوزوم   Aجایگاه 

 ریبوزوم  Pجایگاه  ریبوزوم  Eجایگاه   خروج ِرنای ناقل 

 
 ( به پروتئین درست است؟RNAتبدیل اطالعات وراثتی رِنا ) ۀنحو ۀکدام عبارت، دربار  -1۴۳

 کند.  ریبوزوم متصل است، از طریق گروه کربوکسیل خود در تشکیل پیوند پپتیدی شرکت می A( آمینواسیدی که به رِنای ناقل جایگاه  1
 شود.  ماند، شکستن پیوند بین آمینواسید و رِنای ناقل مشاهده نمیای از فرایند ترجمه که دو جایگاه ریبوزوم خالی باقی می( در هر مرحله۲
 دارد.   A)کدون( جایگاه  ۀکدون( مکمل رمز )آنتی  ۀریبوزوم شود که پادرمز Aتواند وارد جایگاه شدن ترجمه، فقط رِنای ناقلی میطویل ۀ( در مرحل ۳
 پذیرای رِنای ناقل حامل آمینواسید متیونین است.   Pجایگاه  ۀدهندآغاز ترجمه، بخش زیادی از ساختار تشکیل ۀ شدن ساختار ریبوزوم در مرحل( قبل از کامل۴

 ( مفهومی + نکات شکل ـ  عبارتـ  ـ سخت  ۲0۱۲)  ۲پاسخ: گزینه  

  ۀ شکند. دقت داشته باشید که در مرحلآغاز، پیوند بین آمینواسید و رِنای ناقل نمی  ۀ ماند. در مرحلاقی میریبوزوم خالی ب   Eو    Aآغاز ترجمه، جایگاه    ۀدر مرحل

 شود.  فاقد رِنای ناقل است اما توسط عوامل آزادکننده پر می   Eپایان، جایگاه  

 پایان، توسط عوامل آزادکننده.  ۀ شدن، با ِرنای ناقل و در مرحلطویل  ۀشود؛ در مرحل ریبوزوم اشغال می   Aپایان، جایگاه  ۀشدن همانند مرحل طویل  ۀ نکته: در مرحل

 مرحله آغاز ترجمه  میانبر:  
 

توانند زیرواحد کوچک ریبوزوم را به سوی  شوند، می ترجمه نمیهایی از ِرنای پیک که  شوند. اما بخش هایی وجود دارند که ترجمه نمیدر ابتدای ِرنای پیک، توالی 
 آغاز هدایت کنند.  ۀرمز 

 

اتصال زیرواحد کوچک ریبوزوم به ِرنای پیک در   هایی از ِرنای پیک  هدایت زیرواحد کوچک ریبوزوم به سوی کدون آغاز توسط بخشآغاز:    ۀترتیب وقایع مرحل 
شدن ساختار ریبوزوم و کامل   شدن زیرواحد بزرگ ریبوزوم اضافه   ( به کدون آغاز UACکدون حامل متیونین )دارای آنتی  اتصال ِرنای ناقل   مجاورت کدون آغاز 

 Eو  A ،Pهای گیری جایگاه شکل 
 شود. ، ِرنای ناقل مشاهده می Pمانند و فقط در جایگاه خالی می  Eو  Aهای آغاز ترجمه، جایگاه  ۀدر مرحل 

 شود، ِرنای ناقل حامل متیونین است.  مشاهده می  Pآغاز در جایگاه  ۀکه در مرحل همواره ِرنای ناقلی  
 ، 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 ریبوزوم  ـ ورود ِرنای ناقل به هر کدام از جایگاه   Eو    Aتشکیل پیوند پپتیدی ـ قرارگیری ِرنای ناقل در جایگاه  شوند:  هده نمی آغاز ترجمه مشا  ۀوقایعی که در مرحل
زمان  جایی ِرنای ناقل از یک جایگاه ریبوزوم به جایگاه دیگر ـ حضور همشود( ـ خروج ِرنای ناقل از ریبوزوم ـ جابه نیز بعد از استقرار ِرنای ناقل تشکیل می   P)جایگاه  

 دو ِرنای ناقل در ریبوزوم 

 ها:بررسی سایر گزینه 

کند. بنابراین، دومین آمینواسید  روه کربوکسیل خود در تشکیل پیوند پپتیدی شرکت میپپتیدی، متیونین است که از طریق گپلی  ۀ( اولین آمینواسید زنجیر1

 کند.  قرار دارد، از طریق گروه آمینی خود در تشکیل پیوند پپتیدی شرکت می  Aزنجیره که در جایگاه  

کند؛  است، استقرار پیدا می   Aنایی که مکمل کدون جایگاه  ریبوزوم شوند ولی فقط رِ  Aشدن ممکن است رِناهای ناقل مختلفی وارد جایگاه  طویل   ۀ( در مرحل۳

 کند.  در غیر این صورت، جایگاه را ترک می

هر جایگاه توسط زیرواحد    ۀ( همانطور که در شکل کتاب درسی مشخص است، هر دو زیرواحد ریبوزوم در تشکیل هر جایگاه آن نقش دارند ولی بخش عمد۴

 در زیرواحد کوچک وجود دارد.    Pشدن ساختار ریبوزوم، بخش کمی از جایگاه  راین، تا قبل از کاملشود. بناب بزرگ ریبوزوم تشکیل می
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 وقایع مراحل مختلف ترجمه 

 پایان  شدن طویل  آغاز  مرحله 

   هدایت ریبوزوم به سمت کدون آغاز  mRNAحرکت ریبوزوم روی 

  mRNAی متصل به  tRNAجایی جابه 
+ از   Pبه جایگاه  Aاز جایگاه  
 Eبه جایگاه  Pجایگاه 

 

   پس از پیوستن زیرواحد بزرگ به زیرواحد کوچک ریبوزوم  شدن ساختار ریبوزوم کامل
    Aورود ِرنای ناقل به جایگاه  

    Pایگاه ورود ِرنای ناقل به ج
    Pنای ناقل از جایگاه خروج رِ 

    Eخروج ِرنای ناقل از جایگاه 
Aدر جایگاه   ورود عوامل آزادکننده  

شدن پیوند بین آمینواسید و شکسته 
tRNA   در جایگاهP  در جایگاهP 

  Aدر جایگاه    تشکیل پیوند پپتیدی 

 

 با توجه به صفت رنگ گل میمونی، کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -1۴۴
 طور حتم .................. دارد.«»هر گل میمونی که دارای .................. است، به

 R( ۀنمود( خالص ـ الل )دگر( ژنوتیپ )ژن۲ های سفید ـ گلبرگ  W( ۀ( الل )دگر 1
 های خود  های قرمز و سفید در گلبرگ( دو نوع الل )دگره( ـ قسمت۴ ای قرمز رنگ  ـ توانایی تولید ماده R( ۀ)دگر ( الل ۳

 ( مفهومی ـ قید ـ آسان ـ ۳0۱۲)  3پاسخ: گزینه  

رنگ گل، سفید    WWز و در حالت  رنگ گل، قرم   RR( است. در حالت  W( و دیگری سفید )الل  Rدو الل برای رنگ گل میمونی وجود دارد که یکی قرمز )الل  

 ، صورتی است. رنگ صورتی، حالت حدواسط قرمز و سفید است.  RWاست. رنگ گل  
 رنگ گل میمونی 

 WW RW RR ژنوتیپ 

 فنوتیپ 

 گل قرمز  گل صورتی  گل سفید 

   

 ها:بررسی همه گزینه  

 شود.  های صورتی( دیده می)دارای گلبرگ   RWهای سفید( و  )دارای گلبرگ   WWهای دارای ژنوتیپ  در گل  W( الل  1

 ، دارای ژنوتیپ خالص هستند.  WWیا   RRهای دارای ژنوتیپ  ( گل۲

 تواند ترکیب رنگی قرمز رنگ را تولید کند.  ( میRWهای صورتی )دارای ژنوتیپ  ( و هم گلRRهای قرمز )دارای ژنوتیپ  هم در گل  R( الل  ۳

بارزیت    ۀبارزیت ناقص است و در رابط  ۀ، رابطWو    Rبین الل    ۀ(، دارای دو نوع الل هستند. دقت داشته باشید که رابطRWهای دارای ژنوتیپ ناخالص )گل(  ۴

ها دیده  هم سفید در گلبرگ های قرمز وزمان دیده شود، مثالً هم قسمت طور همشود. اگر اثر هر دو الل بهها دیده میناقص، حدواسطی از اثر هر کدام از الل

 ها وجود دارد.  توانی بین الل هم  ۀشود، در این حالت رابط

 
الکتوز و مالتوز در باکتری اشرشیا ُکالی، کدام گزینه، برای تکمیل عبارت   ۀهای مربوط به تجزیتنظیم رونویسی ژن  ۀبا توجه به مطالب کتاب درسی دربار  -1۴5

 زیر مناسب است؟ 
 ........... رونویسی، برخالف تنظیمِ .................. رونویسی، همواره ..................« »در تنظیمِ ....... 

 شود. ساکارید به پروتئین، باعث تغییر شکل آن می( منفی ـ مثبت ـ اتصال دی1
 کند. کننده از هر دو توالی تنظیمی ژن عبور می( مثبت ـ منفی ـ آنزیم رونویسی۲
 شود.  آغاز می (RNAتولید رِنا )(، DNAبالفاصله پس از اتصال آنزیم به دِنا )( مثبت ـ منفی ـ ۳
 پپتید را دارد. شود که اطالعات ساخت سه نوع پلی( منفی ـ مثبت ـ رِنای پیکی تولید می۴
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 ( مفهومیـ  مقایسهـ  ـ سخت  ۲0۱۲)  ۳پاسخ: گزینه  

کننده به جایگاه خود متصل شده باشد. پس از اتصال  انداز متصل شود که فعال تواند به راه مراز( زمانی میپلیRNAدر تنظیم مثبت رونویسی، رِنابسپاراز )

صل  انداز متتواند به راه شود. اما در تنظیم منفی رونویسی، حتی زمانی که مهارکننده به اپراتور متصل است، رِنابسپاراز می انداز، رونویسی آغاز میرِنابسپاراز به راه 

 شود.  آغاز نمی   ساخت رِنای جدیدشود. تا زمانی که مهارکننده به اپراتور متصل است، مانعی در برابر پیشروی آنزیم رِنابسپاراز وجود دارد و  

، ممکن است ِرنابسپاراز به شود. اما در تنظیم منفی رونویسیانداز متصل شود، رونویسی آغاز می نکته: در تنظیم مثبت رونویسی، هر زمانی که ِرنابسپاراز به راه 
 دلیل اتصال مهارکننده به اپراتور، رونویسی انجام نشود. انداز متصل شود اما به راه 

 ها:بررسی سایر گزینه 

ی، اتصال  شود. در تنظیم مثبت رونویس( در تنظیم منفی رونویسی، اتصال الکتوز به مهارکننده باعث تغییر شکل آن و جدا شدن مهارکننده از اپراتور می1

 شود.  کننده و اتصال آن به جایگاه خود می کننده سبب تغییر شکل فعالمالتوز به فعال 

کند و از  انداز عبور می کند اما در تنظیم مثبت رونویسی، رِنابسپاراز فقط از راه ( در تنظیم منفی رونویسی، رِنابسپاراز از هر دو توالی تنظیمی ژن عبور می۲

 شود. ننده رد نمیکجایگاه اتصال فعال 

مالتوز، نوعی مولکول رِنای پیک    ۀهای مربوط به تجزیالکتوز و هم در تنظیم مثبت رونویسی ژن  ۀهای مربوط به تجزی( هم در تنظیم منفی رونویسی ژن۴

 پپتید را در اختیار دارد.  شود که اطالعات الزم برای ساخت سه پلیتولید می 
 ی مقایسه تنظیم منفی و مثبت رونویس

 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 انواعی از پروتئین به نام فعال نوعی پروتئین به نام مهارکننده  بیان ژن  ۀکنندتنظیم پروتئین 
 ساکارید( گندم و جو؛ نوعی دی   ۀمالتوز )قند جوان ساکارید( الکتوز )قند شیر؛ نوعی دی  شکل پروتئین  ۀمولکول تغییردهند

 مالتوز حضور  عدم حضور گلوکز + حضور الکتوز شرایط بیان ژن 
 کننده به جایگاه فقط پس از اتصال فعال  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 
 پپتید پلی  ۳ِرنای پیک شامل اطالعات الزم برای ساخت  پپتید پلی  ۳ِرنای پیک شامل اطالعات الزم برای ساخت  محصول رونویسی 

  ۱۴۰۰داخل     وجه مشترک هر دو نوع تنظیم مثبت و منفی رونویسی در باکتری اشرشیا ُکالی کدام است؟ 
 آن با نوع دیگری ِرنابسپاراز، رونویسی شده است.   ۀهای سازندگیرد، ژن یا ژن قرار می  DNA( هر پروتئینی که بر روی توالی خاصی از ۱
 ساکاریدی اتصال یابد. تواند به قند دی دهد، میانداز حرکت می کننده را به سمت راه ( هر پروتئینی که آنزیم رونویسی ۲
 شود. انداز متصل می کننده به راه توسط فعال کند،قند را رونویسی می  ۀهای مربوط به تجزی ( هر پروتئینی که ژن ۳
 کننده نقش دارد. گردد، در شروع حرکت آنزیم رونویسی ( هر پروتئینی که به قندی متفاوت از گلوکز متصل می ۴

 مفهومی( ـ  مقایسهـ   متوسطـ  ۲0۱۲)          ۴گزینه پاسخ:  
یابد. مهارکننده، تا زمانی که به اپراتور متصل  کننده اتصال میدر تنظیم مثبت رونویسی، مالتوز به فعال شود و  در تنظیم منفی رونویسی، مهارکننده به الکتوز متصل می 

کننده نیز پس از  تواند حرکت خود را شروع کند. فعالکننده می گیرد و پس از جدا شدن از اپراتور، آنزیم رونویسی کننده را می است، جلوی حرکت آنزیم رونویسی 
ها، فقط یک (. در پروکاریوت ۴  ۀانداز متصل شود و بتواند رونویسی را شروع کند )درستی گزینکند که به راه کننده کمک می گاه خود، به آنزیم رونویسیاتصال به جای

 تنظیم مثبت رونویسی صحیح است.    ۀ( نیز فقط دربار ۳( و )۲) ۀ(. گزین۱ ۀنوع ِرنابسپاراز وجود دارد )نادرستی گزین 

 

 است؟  نامناسببرای تکمیل عبارت زیر چند مورد،   -1۴6
 طور حتم ..................« رونویسی، به ۀشود و هنگام تنظیم بیان ژن در مرحلای، .................. دیده می یاخته»در نوعی جاندار تک

 توانند متصل شوند.  انداز میـ گروهی از عوامل رونویسی فقط به نواحی خاصی از راه ی از یاختههای مختلفالف( نظارت بر بیان ژن در محل

 کند.ترین نوع تنظیم بیان ژن ـ توالی تنظیمی مجاور محل آغاز رونویسی، محل صحیح رونویسی را مشخص میب( ساده

 عت و مقدار رونویسی ژن مؤثر باشد. تواند بر سرج( بیشترین تعداد مراحل تنظیم بیان ژن ـ ایجاد خمیدگی در دِنا می

 تواند بیان چند ژن مجاور هم را تنظیم کند. انداز، میسازی ـ یک راهد( تنظیم بیان ژن در مراحل پروتئین

1 )1 ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ( متن + مفهومیـ  چندموردیـ  ـ سخت  ۲0۱۲)  ۳پاسخ: گزینه  

ها  تواند در هر یک از مراحل ساخت رِنا و پروتئین تأثیر بگذارد. تنظیم بیان ژن در یوکاریوتها می یوت فقط مورد )الف(، صحیح است. تنظیم بیان ژن در پروکار

ها در هسته و برخی در میتوکندری )راکیزه( و  های یوکاریوتی، بیشتر ژنتواند در مراحل بیشتری انجام شود. در یاختههاست و می تر از پروکاریوت پیچیده 

تواند در مراحل متعددی  تواند بر بیان ژن نظارت داشته باشد. بنابراین، تنظیم بیان ژن میمی  ها، یاختهار دارند. در هر یک از این محل(ها قرپالست )دیسه
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تواند هم  )د( می پروکاریوتی است و مورد    ۀیوکاریوتی، مورد )ب( و مربوط به یاخت  ۀانجام شود. با توجه به این توضیحات، موارد )الف( و )ج(، مربوط به یاخت

 پروکاریوتی باشد.    ۀیوکاریوتی و هم یاخت  ۀمربوط به یاخت

 بررسی همه موارد:  

هایی به نام عوامل رونویسی هستند. گروهی  انداز را شناسایی کند و برای پیوستن به آن نیازمند پروتئینتنهایی راهتواند به ها رِنابسپاراز نمیالف( در یوکاریوت 

 کنند. انداز هدایت می انداز، رِنابسپاراز را به محل راه با اتصال به نواحی خاصی از راه   هااز این پروتئین

انداز در مجاور ژن قرار دارد اما در  کند. در تنظیم مثبت رونویسی، راه انداز، نوعی توالی تنظیمی است که محل صحیح شروع رونویسی را مشخص می ب( راه 

 انداز در مجاورت ژن نیست.  از و ژن، اپراتور قرار گرفته است و راه اندتنظیم منفی رونویسی، بین راه

با پیوستن این  از عوامل رونویسی به بخش   گروهینه همواره(  ) ها ممکن است  ج( در یوکاریوت  افزاینده متصل شوند.  نام توالی  به  دِنا  از  های خاصی 

 گیرند.  ها به توالی افزاینده و با ایجاد خمیدگی در دِنا، عوامل رونویسی در کنار هم قرار میپروتئین 

انداز  مالتوز، فقط یک راه   ۀ های مربوط به تجزیم دهد. مثالً، در تنظیم رونویسی ژنتواند تنظیم بیان چند ژن را انجاانداز میها یک راهد( فقط در پروکاریوت 

 وجود دارد.  

 
های تنظیمی مرتبط با آن، کدام عبارت صحیح های قرمز و توالیبه غشای گویچه  Aکربوهیدرات  ۀکنندبا در نظر گرفتن ژن مربوط به تولید آنزیم اضافه  -1۴7

 است؟
 ( پیشروی کند. DNAمراز( در طول دِنا )پلی RNAشود، ممکن نیست رِنابسپاراز )( در هسته آزاد میmRNA( زمانی که رِنای پیک )1
 گیرد.یسی، اولین نوکلئوتید در محل صحیح خود قرار می( هنگام تشکیل نخستین پیوند توسط ریبونوکلئوتید حین فرایند رونو ۲
 کننده وجود دارد. های تنظیم های توالی تنظیمی که بالفاصله قبل از ژن قرار دارد، امکان اتصال پروتئین( در تمامی قسمت۳
 سان است. های در حال ساخت یککنند، توالی نوکلئوتیدی رشته( زمانی که چندین آنزیم بر روی ژن فعالیت می۴

 ( مفهومیـ  عبارتـ  ـ سخت  ۲0۱۲)  ۲پاسخ: گزینه  

الگو قرار   ۀشود، مربوط به زمانی است که اولین نوکلئوتید مکمل در مقابل رشتدر فرایند رونویسی، نخستین پیوندی که توسط یک ریبونوکلئوتید تشکیل می

 کند.  الگو، پیوند هیدروژنی برقرار می   ۀگیرد و با نوکلئوتید رشتمی

 ها:بررسی سایر گزینه 

، به میزان زیادی برای یاخته نیاز باشد، امکان رونویسی همزمان چند آنزیم رنابسپاراز از روی ژن  A( در صورتی که محصول ژن مربوط به تولید کربوهیدرات  1

 شود، رنابسپارازهای دیگری در حال حرکت در طول دنا باشند. ین، ممکن است زمانی که یک رنای پیک در هسته آزاد میوجود دارد. بنابرا

باشد که  انداز نوعی توالی تنظیمی میها، عوامل رونویسی هستند. راه های تنظیمی بیان ژن در یوکاریوتمربوط به گروه خونی انسان است و پروتئین  A( ژن  ۳

  ت ی راه انداز هدا  محل  انداز، رنابسپاراز را بهاز راه   نه همۀ نواحی()ی  خاص  یاتصال به نواح  با  عوامل رونویسیاز    یگروهقبل از ژن قرار گرفته است و  بالفاصله  

 شوند. زاینده متصل می های اف بقیۀ عوامل رونویسی هم به توالی  کند،یم

توانند حین رونویسی )رنابسپاراز( یا همانندسازی )دنابسپاراز و هلیکاز( عمل کنند. در زمان رونویسی، تنها از کنند، میهایی که روی ژن فعالیت می( آنزیم۴

ا در زمان همانندسازی چون از هر دو رشتۀ ژن استفاده  شده، توالی نوکلئوتیدی یکسانی خواهند داشت امهای ساختهشود و رشتهیک رشتۀ ژن الگو گرفته می

 شده، یکسان نیست. ساخته  ۀشود، توالی دو رشتمی

 
 ای(، کدام عبارت درست است؟ های اللی )دگرهبا توجه به انواع رابطه  -1۴8

 شود.(ها، همراه با هم ظاهر میتوانی برخالف بارزیت ناقص، اثر الل )دگرههم ۀ( در رابط1
 شود.  نمود( ناخالص صفت حالت مو را دارند، موهای فر دیده می( در افرادی که ژنوتیپ )ژن۲
 سازد. های گروه خونی را دارد، پروتئین مربوط به گروه خونی را مینمود( خالص صفت( هر فردی که ژنوتیپ )ژن۳
 ها برقرار است.بارزیت ناقص بین الل  ۀباشد، رابط نمود( خاص خود را داشته  نمود( یک صفت، فنوتیپ )رخ( اگر هر ژنوتیپ )ژن۴

 ( مفهومی ـ عبارت ـ متوسط ـ ۳0۱۲)  ۱پاسخ: گزینه  

 شود.  های خالص مشاهده می صورت حد واسط حالت شود. اما در بارزیت ناقص، صفت در حالت ناخالص، به ها همراه با هم ظاهر میتوانی، اثر الل در هم

 ها:بررسی سایر گزینه 

دار،  شود. فنوتیپ حالت موی موج دار یا فر دیده می بارزیت ناقص وجود دارد و این صفت به سه شکل صاف، موج   ۀهای صفت حالت مو در انسان، رابطبین الل (  ۲

 شود.  حد واسط حالت موی صاف و فر است و بنابراین، در افراد دارای ژنوتیپ ناخالص دیده می 

 سازد.  را داشته باشد، هیچ پروتئینی مربوط به گروه خونی را نمی   OOو    ddهای  ترتیب ژنوتیپ، بهABOو    Rhهای خونی  ( اگر فردی برای گروه ۳

توان گفت که هر ژنوتیپ، فنوتیپ های خالص هستند و بنابراین میهای ناخالص دارای فنوتیپی متفاوت با ژنوتیپتوانی و بارزیت ناقص، ژنوتیپ هم  ۀ( در رابط۴

 رد.  خاص خود را دا
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 الکتوز در باکتری اشرشیا ُکالی، کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  ۀهای مربوط به تجزیبا توجه به سازوکار تنظیم رونویسی ژن  -1۴9
 طور حتم ..................« »هر زمان که .................. باشد، به

 ساکاریدی تغییر پیدا کرده است.ن مهارکننده توسط ترکیب دیانداز متصل ـ شکل پروتئیکننده به راه( آنزیم رونویسی1
 شود. نوکلئوتیدی کم میپلی ۀبیان ژن متصل شده ـ تمایل پروتئین برای اتصال به رشت ۀکنند( قند شیر به پروتئین تنظیم ۲
 شود. مراز( ساخته میپلیRNAرِنابسپاراز )( توسط RNAکوتاهی از رِنا ) ۀ ( الکتوز در محیط باکتری وجود داشته ـ ابتدا، رشت۳
 شود.  الکتوز در سیتوپالسم باکتری متوقف می ۀکنندهای تجزیه( مقدار الکتوز در محیط اطراف باکتری در حال کاهش ـ تولید آنزیم۴

 ( مفهومیـ  قید ـ عبارتـ  ـ متوسط ۲0۱۲)  2پاسخ: گزینه  

شود، با اتصال  ز )قند شیر(، تنظیم منفی رونویسی است. زمانی که الکتوز موجود در محیط به باکتری وارد می الکتو ۀهای مربوط به تجزیتنظیم رونویسی ژن

نوکلئوتیدی  پلی  ۀکننده برای اتصال به رشتکند )تمایل پروتئین تنظیمدهد. تغییر شکل مهارکننده، آن را از اپراتور جدا می به مهارکننده، شکل آن را تغییر می 

 یابد(. اهش میاپراتور ک

 تواند باعث تغییر شکل پروتئین شود.  های دیگر )نظیر الکتوز یا مالتوز( به پروتئين، می و دما، اتصال مولکول  pHبر تغییر نکته: عالوه 

 ها:بررسی سایر گزینه 

شود. زمانی  اپراتور متصل است و مانع پیشروی رِنابسپاراز می انداز متصل شود؛ حتی زمانی که مهارکننده به  تواند به راه مراز( همواره میپلیRNA( رِنابسپاراز )1

تواند رونویسی  شود و در نتیجه، رِنابسپاراز میکند و اپراتور جدا می شود، شکل مهارکننده تغییر میساکاریدی( به مهارکننده متصل میکه الکتوز )ترکیب دی

 را شروع کند.

ها انداز متصل شود. در تنظیم مثبت رونویسی باکتری های دیگر به راه تنهایی و بدون کمک پروتئین تواند به سپاراز می نکته: در تنظیم منفی رونویسی باکتری، ِرناب
یا عوامل   ها(کننده )در پروکاریوت انداز، از فعال انداز متصل شود و برای اتصال به راه تنهایی به راه تواند به ها، ِرنابسپاراز نمی و در تنظیم رونویسی در یوکاریوت 

 گیرد.  ها( کمک میرونویسی )در یوکاریوت 

تواند از این قند استفاده کند. برای استفاده از  ( اگر گلوکز در محیط باکتری وجود نداشته باشد ولی قند الکتوز در اختیار باکتری قرار بگیرد، باکتری می۳

شود. دقت  کوتاهی از رِنا ساخته می ۀآغاز رونویسی، رشت ۀی شوند و برای این کار، در مرحلالکتوز رونویس ۀهای مربوط به تجزیالکتوز، الزم است که ابتدا ژن

 شوند.  الکتوز بیان نمی  ۀهای مربوط به تجزیکند و ژنداشته باشید که اگر گلوکز در محیط اطراف باکتری وجود داشته باشد، باکتری از گلوکز استفاده می

 
 گلوکزعدم حضور   حضور گلوکز 

 الکتوز ۀهای مربوط به تجزی رونویسی ژن  الکتوز  ۀهای مربوط به تجزیعدم رونویسی ژن  حضور الکتوز
 الکتوز  ۀهای مربوط به تجزیعدم رونویسی ژن  الکتوز  ۀهای مربوط به تجزیعدم رونویسی ژن  عدم حضور الکتوز 

 شوند. الکتوز رونویسی نمی ۀهای مربوط به تجزینکته: هر زمان که گلوکز در محیط باکتری اشرشیا ُکالی حضور داشته باشد، ژن 
شوند؛ حتی اگر گلوگز نیز در محیط باکتری مالتوز رونویسی می   ۀهای مؤثر در تجزی نکته: هر زمان که مالتوز در محیط باکتری اشرشیا ُکالی حضور داشته باشد، ژن 

 وجود داشته باشد.  

 
 عدم حضور گلوکز حضور گلوکز 

 مالتوز  ۀهای مربوط به تجزی رونویسی ژن  مالتوز  ۀهای مربوط به تجزی رونویسی ژن  حضور مالتوز 
 مالتوز  ۀهای مربوط به تجزیعدم رونویسی ژن  مالتوز  ۀهای مربوط به تجزیعدم رونویسی ژن  عدم حضور مالتوز 

 

  ۀکنندهای تجزیهدارد، باکتری باید آنزیم( الکتوز متفاوت از گلوکز بوده و آنزیم الزم برای مصرف آن نیز متفاوت است. بنابراین، وقتی الکتوز در محیط وجود  ۴

 پیدا کند.    کاهشآن متوقف شده یا    ۀکنندهای تجزیهآن را بسازد و در نبود یا کاهش الکتوز نیز ساخت آنزیم 

 های مربوط به تجزیه الکتوز میانبر: تنظیم منفی رونویسی ژن  

 ر تنظیم رونویسی نقش دارند.  انداز ددر تنظیم منفی رونویسی، دو توالی تنظیمی اپراتور و راه 
 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 
 یسی، ِرنابسپاراز برای رسیدن به محل شروع رونویسی باید از اپراتور عبور کند.  در تنظیم منفی رونو

پپتید را دارد.  شود که اطالعات الزم برای ساخت سه پلی نه چند( نوع مولکول ِرنای پیک تولید می      الکتوز، یک )  ۀهای مربوط به تجزی پس از انجام رونویسی ژن 
ک محل شروع رونویسی و یک توالی پایان رونویسی وجود دارد اما ِرنای پیک حاصل دارای سه کدون آغاز و سه کدون پایان  شده، فقط ی بنابراین، در بخش رونویسی 

 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 رونویسی  الکتوز انجام می   ۀهای مربوط به تجزی جز ژنهای( دیگری به تولید پروتئین مهارکننده توسط ژن )یا ژن 
 الکتوز، امکان رونویسی ژن مربوط به پروتئین مهارکننده وجود دارد.   ۀهای مربوط به تجزيژن 
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  ۹۹داخل     اسب است؟، کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر، منE.coliبا توجه به اپران لک در باکتری 
 شود، ..................«عنوان .................. شناخته می »ترکیبی که به 

 بیش از نوعی قند تمایل دارد.    DNA( مهارکننده ـ به توالی خاصی از ۱
 انداز است. هایی برای شناسایی راه رونویسی ـ نیازمند پروتئین ۀ( آنزیم ویژ ۲
 یابد. خود اتصال می  ۀکننده ـ پس از اتصال به نوعی قند، به جایگاه ویژ ( فعال۳
 آید. حساب می ساکارید به مراز( ـ نوعی دی پلی RNA( محرک فعالیت ِرنابسپاراز )۴

 مفهومی( ـ عبارت ـ  سخت ـ  ۲0۱۲) ۴گزینه پاسخ:  
ها، پس از اتصال الکتوز به الکتوز در باکتری اشرشیا ُکالی، نوعی تنظیم منفی رونویسی است. در تنظیم رونویسی این ژن   ۀهای مربوط به تجزیتنظیم رونویسی ژن 

تواند فعالیت خود را شروع پس از جدا شدن مهارکننده، ِرنابسپاراز می (.  ۱  ۀشود )نادرستی گزینکند و مهارکننده از اپراتور جدا می مهارکننده، شکل مهارکننده تغییر می 
( نیز در ارتباط با تنظیم  ۳( و )۲)  ۀ(. گزین۴  ۀساکارید( است )درستی گزین کند و رونویسی را انجام دهد. بنابراین، محرک فعالیت آنزیم ِرنابسپاراز، الکتوز )نوعی دی

 لتوز هستند.  ما ۀهای مربوط به تجزی مثبت رونویسی ژن 

 

 است؟  نامناسبکدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر   -150
 شود، قطعاً ..................« ، عاملی که .................. میE.coliمالتوز در باکتری  ۀهای مؤثر در تجزی»در تنظیم رونویسی ژن

 لفی پروتئین است. انداز ـ شامل انواع مختمراز( به راهپلی RNA( باعث اتصال رِنابسپاراز )1
 تواند پیوندهای هیدروژنی را بشکند.  ( متصل ـ میDNA( به نوعی توالی تنظیمی در دِنا )۲
 ( متصل ـ دارای پیوند پپتیدی و هیدروژنی است. DNA( تحت تأثیر مولکولی دیگر به دِنا )۳
 شده است.   کننده به جایگاه خود ـ از پیوند بین دو مونوساکارید تشکیل( سبب چسبیدن فعال۴

 (مفهومی ـ  قید ـ عبارتـ  ـ سخت  ۲0۱۲)  ۲پاسخ: گزینه  

مالتوز در باکتری اشرشیا کُالی نقش دارند.    ۀهای مؤثر در تجزیهای تنظیمی هستند که در تنظیم رونویسی ژنانداز، توالی کننده و راهجایگاه اتصال فعال 

تواند در فرایند رونویسی،  شود. رِنابسپاراز می انداز متصل میمراز( نیز به راه پلیRNAکننده متصل شود و رِنابسپاراز ) تواند به جایگاه اتصال فعال کننده میفعال 

 توانایی شکستن پیوندهای هیدروژنی را ندارد.  کننده،  دِنا را بشکند اما فعال   ۀپیوندهای هیدروژنی بین دو رشت

 انداز متصل شود. تواند به راه کننده به جایگاه خود، ِرنابسپاراز نمی نکته: در تنظیم مثبت رونویسی، تا قبل از اتصال فعال

 ها:بررسی سایر گزینه 

به نه یک نوع پروتئین(  )شود. در حضور قند مالتوز، انواعی از پروتئین  صورت مثبت انجام می مالتوز به   ۀهای مؤثر در تجزی( تنظیم رونویسی در مورد ژن 1

کننده به جایگاه خود متصل  شوند. در حضور مالتوز در محیط، پروتئین فعال( متصل میDNAهای خاصی از دِنا )ده وجود دارند که به توالیکنننام فعال 

 انداز متصل شود و رونویسی را شروع کند. کند تا به راه مراز( کمک می پلیRNAشود و پس از اتصال، به رِنابسپاراز )می

 یابد.  کننده برای اتصال به جایگاه مخصوص خود افزایش می کننده، تمایل فعال ز به فعال نکته: با اتصال مالتو
 شود. ها میکننده و اتصال الکتوز به مهارکننده، باعث تغییر شکل این پروتئین نکته: اتصال مالتوز به فعال 

 تواند به ِدنا متصل شود.  خود می  ۀا مهارکننده در شکل طبیعی و اولی شود امخود، به مولکول ِدنا متصل نمی  ۀکننده در شکل طبیعی و اولی نکته: فعال 

کننده به جایگاه خود بچسبد )درستی  شود که فعال ساکارید است و از پیوند بین دو مونوساکارید تشکیل شده است. مالتوز سبب می( مالتوز، نوعی دی ۴و  ۳

کننده،  کننده است. رِنابسپاراز و فعال (، رِنابسپاراز و فعال ۳)  ۀانداز متصل شود. بنابراین، منظور گزینا به راهکند تکننده نیز به رِنابسپاراز کمک می(. فعال۴  ۀگزین

 (.  ۳  ۀها، پیوند پپتیدی و هیدروژنی وجود دارد )درستی گزینپروتئین  ۀپروتئین هستند و در ساختار هم

 ز های مربوط به تجزیه مالتومیانبر: تنظیم مثبت رونویسی ژن  

 انداز در تنظیم رونویسی نقش دارند.  کننده و راه در تنظیم مثبت رونویسی، دو توالی تنظیمی جایگاه اتصال فعال 
 شوند. کننده از یکدیگر باز نمی انداز و جایگاه اتصال فعالِدنا 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 دارد. ر تنظیم مثبت رونویسی، راه د
کند و به جایگاه اتصال انداز عبور می کند اما در تنظیم مثبت رونویسی، ِرنابسپاراز فقط از راه در تنظیم منفی رونویسی، ِرنابسپاراز از هر دو توالی تنظیمی ژن عبور می 

 شود. کننده متصل نمی فعال
پپتید را دارد. شود که اطالعات الزم برای ساخت سه پلی نوع مولکول ِرنای پیک تولید می نه چند(  )مالتوز، یک    ۀ های مربوط به تجزیپس از انجام رونویسی ژن 

محل شروع رونویسی و یک توالی پایان رونویسی وجود دارد اما ِرنای پیک حاصل دارای سه کدون آغاز و سه کدون پایان    شده، فقط یکبنابراین، در بخش رونویسی 
 است.

عدم و  شود. بنابراین، حتی هنگام عدم حضور مالتوز در محیط  مالتوز انجام می   ۀهای مربوط به تجزیجز ژنهای( دیگری به کننده توسط ژن )یا ژن تولید پروتئین فعال 
 کننده وجود دارد.  مالتوز، امکان رونویسی ژن مربوط به پروتئین فعال ۀهای مربوط به تجزيرونویسی ژن 

ها انجام  مالتوز، حتی در صورتی که گلوکز در محیط باکتری وجود داشته باشد، در حضور مالتوز، رونویسی ژن  ۀهای مربوط به تجزی در تنظیم مثبت رونویسی ژن 
 شود.  می 
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  ۹۸داخل     کند؟ طور مناسب کامل می ام گزینه، عبارت زیر را به کد
 کننده به ..................« »در صورت حضور قند مالتوز در محیط باکتری اشرشیا ُکالی و به دنبال اتصال فعال

 گیرند.  انداز، عوامل رونویسی بر روی توالی افزاینده قرار می ( راه ۱
 گردد. دهد و از اپراتور جدا می ر شکل می ( مالتوز، مهارکننده تغیی۲
 شوند. های مربوط به سنتز مالتوز رونویسی می مراز(، ژن پلی RNA( ِرنابسپاراز )۳
 گیرد.  (، اولین نوکلئوتید مناسب برای رونویسی مورد شناسایی قرار می DNA( توالی خاصی از ِدنا )۴

 ( ـ آسان ـ عبارت ـ متن ۲0۱۲) ۴گزینه پاسخ:  
کننده پس از اتصال به مالتوز،  مالتوز در باکتری اشرشیا کالی، تنظیم مثبت رونویسی است. در تنظیم مثبت رونویسی، فعال  ۀهای مربوط به تجزی تنظیم رونویسی ژن 

کننده به جایگاه خود، (. پس از اتصال فعال ۳و    ۲،  ۱  ۀ شود )نادرستی گزینانداز و ِرنابسپاراز متصل نمی کننده متصل شود ولی به راه تواند به جایگاه اتصال فعال ی م
 (.  ۴  ۀکند )درستی گزیناسب برای رونویسی را مشخص می انداز نوعی توالی ویژه در ِدنا است که اولین نوکلئوتید منانداز متصل شود. ِراه تواند به راه ِرنابسپاراز می 

 

 شده در کتاب درسی، چند مورد صحیح است؟های خونی مطرحبا توجه به انواع گروه  -151
 باشد.  AB-تواند  بارز و نهفتگی وجود داشته باشد، گروه خونی فرد نمی ۀـ اگر بین الل )دگره(های هر دو صفت گروه خونی رابطالف

 نمود( فرد برای حداقل یک صفت گروه خونی، خالص است. (های گروه خونی باعث تولید نوعی پروتئین شوند، ژنوتیپ )ژنالل )دگره ۀـ اگر همب

نمود( فرد برای حداقل یک صفت گروه خونی،  ای خونی تولید شود، ژنوتیپ )ژنه(های گروهـ اگر سه نوع مولکول پروتئینی مختلف توسط الل )دگرهج

 ناخالص است.

و   Oهای قرمز اضافه شود، فرد فاقد گروه خونی های خونی دو نوع مولکول زیستی مختلف به غشای گویچهنمود( گروهدـ اگر برای ایجاد فنوتیپ )رخ

 است.  Dدارای پروتئین 

1 )1 ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ( مفهومی ـ  چندموردیـ  ـ سخت  ۳0۱۲)  ۴پاسخ: گزینه  

 هر چهار مورد این سؤال، صحیح است.  

 بررسی همه موارد:  

تواند گروه خونی  )گروه خونی مثبت( است و نمی   Ddبارز و نهفتگی وجود داشته باشد، فرد دارای ژنوتیپ    ۀرابط  Rhهای صفت گروه خونی  الف( اگر بین الل 
 BO( یا ژنوتیپ A)گروه خونی  AOبارز و نهفتگی وجود داشته باشد، فرد دارای ژنوتیپ  ۀرابط ABOهای صفت گروه خونی منفی داشته باشد. اگر بین الل 

 داشته باشد.    Oیا    ABتواند گروه خونی  ( است و نمی B)گروه خونی  
سازند. پس این فرد حتماً را می  Dاست و هر دو الل وی، پروتئین    DDباعث تولید پروتئین شوند، فرد دارای ژنوتیپ    Rhهای گروه خونی  الل  ۀب( اگر هم

های  نوتیپاست و یکی از ژ   Oنیز باعث تولید پروتئین شوند، فرد فاقد الل    ABOهای گروه خونی  الل   ۀدارای ژنوتیپ خالص است. اگر هم  Rhبرای گروه خونی  
AA  ،BB    یاAB    را دارد. بنابراین، فرد برای گروه خونیABO  می( تواند دارای ژنوتیپ خالصAA    یاBB  ( و یا ژنوتیپ ناخالص )ژنوتیپAB  .باشد ) 

گروه خونی    Bد و الل  سازرا می   Aکربوهیدرات    ۀکنند، آنزیم پروتئینی اضافهABOگروه خونی    Aسازد. الل  را می   D، پروتئین  Rhگروه خونی    Dج( الل  
ABO  کربوهیدرات    ۀکنندنیز آنزیم پروتئینی اضافهB  کند، قطعاً هم الل  های خونی تولید می سازد. پس اگر فردی سه نوع پروتئین مختلف را برای گروه را می

A    و هم اللB    را دارد و دارای ژنوتیپAB    برای گروه خونیABO  تیپ فرد برای گروه خونی  باشد که یک ژنوتیپ ناخالص است. ژنومیRh  تواند  نیز می
 نیز ناخالص خواهد بود.    Rh، ژنوتیپ فرد برای گروه خونی  Ddباشد که در صورت داشتن ژنوتیپ    Ddیا    DDصورت  به

شوند. به این  یاخته هستند و در جانداران ساخته می   ۀدهندهای تشکیل اسیدها چهار گروه اصلی مولکول ها و نوکلئیک ها، لیپیدها، پروتئین د( کربوهیدرات 

 Dهای قرمز جای دارد و پروتئین  بر اساس بودن یا نبودن پروتئینی است که در غشای گویچه  Rhشود. گروه خونی  های زیستی گفته میها، مولکول مولکول 

های قرمز است. پس فردی که دو نوع  در غشای گویچه Bو  Aهای نام ات به نیز بر مبنای بودن یا نبودن دو نوع کربوهیدر ABOشود. گروه خونی نامیده می

 Dاند، قطعاً دارای پروتئین  های قرمز وی اضافه شده های خونی به غشای گویچههای گروه مولکول زیستی مختلف )پروتئین + کربوهیدرات( برای ایجاد فنوتیپ 

 باشد.    Oتواند دارای گروه خونی  دارد و نمیرا نیز    Bیا    Aهای  است و حداقل یکی از کربوهیدرات
 ABOو  Rhمقایسه گروه خونی 

 ABOگروه خونی  Rhگروه خونی  نوع گروه خونی
 های قرمزدر غشای گویچه   Bو  Aهای بودن یا نبودن کربوهیدرات  های قرمزدر غشای گویچه  Dبودن یا نبودن پروتئین  اساس

 ۹ ۀباالی سانترومر کروموزوم شمار  ۱ ۀکروموزوم شمار باالی سانترومر   جایگاه ژن 
 d D B (BI ) A (AI ) O (i) ها الل 

 Dپروتئین   هامحصول الل 
 ۀکنندآنزیم اضافه 

 Bکربوهیدرات 
 ۀکنندآنزیم اضافه 

  Aکربوهیدرات 

 باشد. ، نهفته می Oبارز هستند و  Oتوان و نسبت به هم Bو  A نهفته است.  dو بارز  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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 دار، درست است؟پارانشیم سبزینه ۀسازی در یک یاختپروتئین ۀکدام عبارت، دربار  -15۲
 ( با تغییر در پایداری آن وجود دارد.  RNA( برخالف استرپتوکوکوس نومونیا، امکان تنظیم فعالیت رِنا )1
 های خود را روی محصول آن ژن جمع کند.تواند ریبوزوم( همانند اشرشیا کاُلی، پس از رونویسی هر ژن، می۲
 سازد.  پروتئین به اندامکی دو غشایی را می ۀکنندهای آمینواسیدی هدایتالیپوششی کبد، تو ۀ( برخالف یاخت ۳
 آندوپالسمی به دستگاه گلژی را به نوعی واکوئول بفرستد.  ۀ شده از شبکهای منتقلتواند پروتئین( همانند پارامسی، می۴

 ( متن + مفهومیـ  مقایسه ـ ترکیبیـ  ـ متوسط ۲0۱۲)  ۴پاسخ: گزینه  

روند و ممکن  آندوپالسمی و دستگاه گلژی می ۀ ها به شبککنند. بعضی از این پروتئینهای مختلفی پیدا میشده در سیتوپالسم سرنوشت های ساختهپروتئین 

 ی، واکوئول وجود دارد.  های گیاهی و هم در پارامستن بروند. هم در یاختههایی مثل واکوئول )کریچه( و کافندهاست برای ترشح به خارج رفته یا به بخش
 ها های یاخته بر اساس محل تولید آن سرنوشت پروتئین 

 مقصد پروتئین  محل قرارگیری ژن  محل ریبوزوم 

 ِدنای خطی هسته  ای سیتوپالسم زمینه  ۀماد
 ـ هسته۲ ای سیتوپالسم زمینه  ۀـ ماد۱

 ـ پالست ۴  ـ میتوکندری ۳
 میتوکندری  ِدنای حلقوی میتوکندری  میتوکندری 

 پالست  ِدنای حلقوی پالست  پالست 
 هسته  ِدنای خطی هسته  سطح پوشش خارجی هسته 

 ِدنای خطی هسته  آندوپالسمی زبر  ۀسطح شبک 
 ـ دستگاه گلژی ۲ آندوپالسمی  ۀـ شبک۱

 ـ واکوئول ۴   ـ لیزوزوم ۳
 ـ ترشح به خارج یاخته ۵

 ها:بررسی سایر گزینه 

رونویسی انجام    ۀطور معمول تنظیم بیان ژن در مرحلتواند در هر یک از مراحل ساخت رِنا و پروتئین تأثیر بگذارد ولی به ها میپروکاریوت ( تنظیم بیان ژن در  1

 شود. در مواردی هم ممکن است یاخته با تغییر در پایداری )طول عمر( رِنا یا پروتئین، فعالیت آن را تنظیم کند.  می

زمان و پشت سر هم توسط طور همها، بهپروتئین  هایی که به مقدار بیشتری مورد نیازند، ساخت ها، برای پروتئینو هم یوکاریوت   ها( هم در پروکاریوت۲

ای  ها اطالعات الزم برشود تا تعداد پروتئین بیشتری در واحد زمان ساخته شود. ولی دقت داشته باشید که بعضی از ژنها انجام می ای از ریبوزوم مجموعه 

 شود.  ها دیده نمیها روی آن شوند و در نتیجه، تجمع ریبوزوم را دارند و این رِناها ترجمه نمی  tRNAیا    rRNAساخت  

روند. در هر یک از این موارد بر اساس مقصدی  مانند و یا اینکه به میتوکندری )راکیزه(، هسته و یا دیسه )پالست(ها میها در سیتوپالسم می( بعضی پروتئین۳

 کند.  های آمینواسیدی در آن وجود دارد که پروتئین را به مقصد هدایت می که پروتئین باید برود، توالی 
 هاهای یاخته بر اساس مقصد آن پروتئين 

 مسیر   محل تولید   محل قرارگیری ژن  مقصد  
 سیتوپالسم  ریبوزوم  ای سیتوپالسم زمینه  ۀهای مادریبوزوم  هسته  سیتوپالسم 

 هسته  هسته 
 ای سیتوپالسمزمینه  ۀهای مادـ ریبوزوم۱
 های پوشش خارجی هسته ـ ریبوزوم ۲

 هسته  ریبوزوم 

میتوکندری یا  
 پالست 

 ـ هسته۱
 ـ میتوکندری / پالست ۲

 ای سیتوپالسمزمینه  ۀهای مادـ ریبوزوم۱
 های میتوکندری / پالست ـ ریبوزوم ۲

 میتوکندری یا پالست  ـ ریبوزوم ۱
 شودـ درون خود اندامک پروتئین ساخته می۲

  ۀشبک
 آندوپالسمی 

 آندوپالسمی  ۀشبک  ریبوزوم  آندوپالسمی زبر  ۀهای سطح شبکریبوزوم  هسته 

 دستگاه گلژي  آندوپالسمی زبر  ۀشبک  ریبوزوم  آندوپالسمی زبر  ۀهای سطح شبکریبوزوم  هسته  دستگاه گلژي 
و  واکوئول 
 لیزوزوم 

 آندوپالسمی زبر  ۀهای سطح شبکریبوزوم  هسته 
واکوئول یا    دستگاه گلژي    آندوپالسمی زبر    ۀشبک  ریبوزوم  
 لیزوزوم 

های پروتئین
 ترشحی 

 آندوپالسمی زبر  ۀهای سطح شبکریبوزوم  هسته 
غشای یاخته    دستگاه گلژي    آندوپالسمی زبر    ۀشبک   ریبوزوم  

  خروج از یاخته با اگزوسیتوز 

 
 شده در کتاب درسی، چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟های گروه خونی مطرحبا توجه به انواع صفت  -15۳

 توان گفت که ..................« »اگر گروه خونی فردی .................. باشد، در این صورت می

 ـ حداقل دو الل نهفته در ژنوتیپ این فرد وجود دارد.  A-ب(  قرمز وجود ندارد.  ۀـ هیچ کربوهیدراتی در غشای گویچ O+الف( 

 توان مشخص کرد. ـ ژنوتیپ فرد را با قطعیت می AB-د(  پذیر است. ـ دو نوع ژنوتیپ مختلف برای فرد امکان B+ج( 

1 )1 ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 
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 (مفهومی ـ  چندموردیـ  ـ متوسط ۳0۱۲)  ۲پاسخ: گزینه  

 موارد )ب( و )د(، صحیح هستند. 

 بررسی همه موارد:  

نیز کربوهیدرات در غشای    Oای کربوهیدرات وجود دارد. بنابراین، حتی در افراد دارای گروه خونی  طور کلی، همواره در سطح خارجی غشای یاختهالف( به 

 وجود دارند.    O(، فقط در افراد فاقد گروه خونی  Bو    Aهای  های گروه خونی )کربوهیدرات شود. اما کربوهیدرات می های قرمز مشاهده  گویچه

 AOدارد و اگر دارای ژنوتیپ    AAیا    AO، ژنوتیپ  Aدارد و دارای دو الل نهفته است. فرد دارای گروه خونی    ddب( فرد دارای گروه خونی منفی، ژنوتیپ  

 ، حداقل دو الل نهفته و حداکثر سه الل نهفته وجود دارد.  A-را دارد. بنابراین، در فرد دارای گروه خونی    O  ۀباشد، یک الل نهفت

بنابراین، برای فرد دارای گروه  وجود دارد.    Bbو    BBنیز دو ژنوتیپ    Bپذیر است. برای گروه خونی  امکان   Ddو    DDج( برای گروه خونی مثبت، دو ژنوتیپ  

 پذیر است.  امکان   BbDdو   BBDD  ،BBDd ،BbDD، چهار نوع ژنوتیپ  B+خونی  

طور حتم دارای  دارد، به   AB-دارد. بنابراین، فردی که گروه خونی    AB، ژنوتیپ  ABو فرد دارای گروه خونی    ddد( فرد دارای گروه خونی منفی، ژنوتیپ  

 است.    ABddژنوتیپ  

 
 ؟نیستشناسی )ژنتیک( و قوانین بنیادی وراثت، صحیح علم ژن ۀمورد، دربارچند   -15۴

 رسند. ( به فرزندان به ارث میDNAهایی از دِنا )بینی کند که چه ژنـ گریگور مندل برای نخستین بار توانست پیشالف

 های صفت رنگ چشم در انسان نقش دارند. بارز و نهفتگی در تعیین شکل ۀ( دارای رابط ۀحداقل دو الل )دگرـ ب

 ای از صفات والدین باشد.  بر اساس قوانین وراثت، ممکن نیست صفتی در فرزندان آمیختهـ ج

 انتقال به نسل بعدی هستند.  هایی که در افراد یک جمعیت وجود دارند، قابلویژگی ۀـ همد

1 )1 ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ( متنـ  چندموردیـ  ـ سخت  ۳0۱۲)  ۴پاسخ: گزینه  

 هر چهار مورد این سؤال، نادرست است.  

 بررسی همه موارد:  

، دانشمندی به نام گریگور مندل توانست قوانین بنیادی وراثت را  ها معلوم نبود ( و ژنDNAساختار و عمل دِنا )الف( در اواخر قرن نوزدهم، زمانی که هنوز  

 بینی کرد.  شد صفات فرزندان را پیش این قوانین، میکشف کند. به کمک  

 وراثتی است.  ۀ( مادDNAدانست که ِدنا )های ایوری انجام شد و مندل نمی های مندل قبل از آزمایشنکته: پژوهش 
 نکته: مندل با مفاهیمی مانند ژن، الل )دگره(، ژنوتیپ و ... آشنا نبود.  

 ۀ صفاتی که رابط  ۀای از صفات والدین خواهد بود. این تصور، دربار بینی صفات فرزندان بدین صورت بود که صفات فرزندان آمیخته نکته: تا قبل از مندل، پیش 
 . های اونا وجود داره، درستهبارزیت ناقص بین الل 

شود.  نمود( در جمعیت دیده میبارز و نهفتگی برای یک صفت وجود داشته باشد، حداکثر سه نوع ژنوتیپ )ژن ۀب( زمانی که فقط دو الل )دگره( دارای رابط

بارز و    ۀه به وجود رابطبرای آن صفت در جمعیت وجود دارد و با توج  aaو    AA  ،Aaهای  برای یک صفت وجود داشته باشند، ژنوتیپ   aو    Aهای  مثالً اگر الل 

بارز و نهفتگی دارد، دو نوع    ۀیکسان است. در نتیجه، برای صفتی که فقط دو الل دارای رابط  Aaو    AAهای  ها، فنوتیپ مربوط به ژنوتیپنهفتگی بین الل

 ای، سبز یا آبی باشد. قهوه   شود. اما رنگ چشم انسان، بیش از دو فنوتیپ دارد و ممکن است به رنگ مشکی،فنوتیپ در جمعیت مشاهده می 

 هاست.  ها حداکثر برابر با تعداد انواع الل بارز و نهفتگی وجود داشته باشد، تعداد انواع فنوتیپ  ۀجایگاهی، رابط های یک صفت تک اگر بین الل نکته: 

واسطی از آنهاست. مثالً اگر یکی از والدین بلندقد و  ای از صفات والدین و حد  ج( پیش از کشف قوانین وراثت، تصور بر آن بود که صفات فرزندان، آمیخته

این تصور اولیه برای خیلی از صفات درست نیست قد باشد، فرزند آنان قدی متوسط خواهد داشت. اما مشاهدات نشان داد که این تصور درست نیست.  دیگری کوتاه 

بارزیت ناقص وجود داشته باشد، فنوتیپ مربوط به افراد دارای ژنوتیپ    ۀهای یک صفت، رابطاگر بین الل تونه درست باشه. چه صفاتی؟  اما برای بعضی از صفات هم می 

در واقع بر اساس قوانین امروزی وراثت هم ممکن هست که فنوتیپ فرزندان حدواسطی از فنوتیپ  ناخالص، حدواسطی از فنوتیپ افراد دارای ژنوتیپ خالص خواهد بود.  

 های اونا وجود داره.  بارزیت ناقص بین الل ۀه رابطوالدین باشه اما برای صفاتی ک

 نگاه: قوانین وراثت نیم  

این    ۀدهند وبیش شبیه خود را تولید کنند. این شباهت، نشان تواند موجوداتی کمویژگی »تولیدمثل«، یکی از هفت ویژگی حیات است و بر اساس آن، جانداران می 
 دان منتقل شوند.  توانند به فرزنهای والدین می است که ویژگی

دیگر و طی تولیدمثل،   ۀای به یاخت ای از یاخته ها طی تقسیم یاخته شود. این دستورالعمل ( ذخیره می DNAها، در مولکول ِدنا )یاخته   های مربوط به ویژگی دستورالعمل 
 شود. ها انجام می ِدنای موجود در گامت  ۀواسطها بهشوند. در تولیدمثل جنسی، انتقال این دستورالعمل از نسلی به نسل دیگر منتقل می 

توانست  صفاتی می   ۀهاست. این تصور فقط دربار ای از صفات والدین و حدواسطی از آن تا قبل از کشف قوانین وراثت، تصور بر آن بود که صفات فرزندان، آمیخته 
 بارزیت ناقص وجود داشته باشد.   ۀهای آن، رابطدرست باشد که بین الل 
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 ها آشنا نبود. های خود را انجام داد و در نتیجه، با ساختار و عمل ِدنا و ژن گریگور مندل، قبل از ایوری و واتسون و کریک پژوهش 
 بینی صفات فرزندان فراهم شد.  ن پیش با کمک قوانین بنیادی وراثت که توسط مندل کشف شدند، امکا

ها نیز ارثی نیستند؛  توانند به نسل بعد منتقل شوند؛ مثل رنگ چشم، رنگ مو یا گروه خونی. بعضی از ویژگی های افراد ارثی هستند و مید( بعضی از ویژگی

 علت قرار گرفتن در معرض آفتاب ایجاد شده است.  شدن رنگ پوست که بهمثل تیره

تواند باعث تغییر در آن توانند تحت تأثیر محیط تغییر کنند. مثاًل، رنگ پوست یک ویژگی ارثی است که قرارگیری در معرض آفتاب، می های ارثی می یژگی نکته: و
ستش کامل تیره بشه، بازم شود. ویژگی تغییریافته تحت تأثیر محیط، غیرارثی هست. یعنی مثاًل اگه یه فرد سفیدپوستی خیلی زیاد زیر آفتاب قرار بگیره و پو

 کنه، ژن رنگ سفید پوست هست. ژنی که به بچش منتقل می 

]فصل   یاخته   [۱دوازدهم: گفتار    ۱ترکیب  از  یک  ما ویژگی هر  بدن  توانایی های  اندازه،  مانند شکل،  دارند،  این ویژگی های  ...؛  و  و  ها  است  ها، تحت کنترل هسته 
آن  یاختدستورالعمل  تقسیم  حین  در  یاخته ه ها،  به  یاخته  یک  از  می ای  منتقل  دیگر  نسل  به  نسلی  از  تولیدمثل  حین  در  و  دیگر  و  ای  اطالعات  هسته،  در  شود. 

 شوند. ذخیره می  DNAیاخته در مولکول  ۀکنندهای هدایت دستورالعمل 

 های وراثتی هستند.  ویژگی وجود دارد؛ زیرا، صفات ژنتیکی جزء  DNAنکته: برای صفات مختلف انسان، اطالعات ژنی در مولکول 

ای است؛ چون یاخته   ۀشدریزی افتد، مثالی از مرگ برنامه سوختگی اتفاق می دیده، مانند آنچه در آفتاب های پیر یا آسیب حذف یاخته   [۲یازدهم: گفتار    ۶ترکیب ]فصل  
مدت در ها و بروز سرطان شود. پس قرارگیری طوالنی (ی یاخته DNA)تواند سبب آسیب به ِدنا  سوختگی می فرابنفش هستند، آفتاب   ۀپرتوهای خورشید دارای اشع 

 تونه باعث ایجاد سرطان بشه! تونه باعث تغییر رنگ پوست بشه و هم می معرض آفتاب، هم می 
زای فیزیکی است. این پرتو، که در نور خورشید وجود دارد، باعث تشکیل پیوند بین دو تیمین  پرتوی فرابنفش یکی از عوامل جهش   [۱دوازدهم: گفتار   ۴ترکیب ]فصل 

را با مشکل مواجه   گویند. دوپار تیمین با ایجاد اختالل در عملکرد آنزیم ِدنابسپاراز، همانندسازی ِدناشود که به آن دوپار )دیمر( تیمین می ( می DNAمجاور هم در ِدنا )
 کند. می 

 شناسی( نگاه: ژنتیک )ژن نیم  

 شوند. های ارثی و غیرارثی تقسیم می ویژگی ۀهایی که افراد دارند، به دو دست ویژگی
 غیرارثی هست. شدن رنگ پوست(، ویژگی جدید فرد اگر فردی یک ویژگی ارثی داشته باشد و آن ویژگی تحت تأثیر محیط تغییر کند )مثل تیره 

 شود. شود. در علم ژنتیک، چگونگی وراثت صفات از نسلی به نسل دیگر بررسی می های ارثی، صفت گفته می به ویژگی 
 شود. های آن صفت گفته میهای آن صفت یا فنوتیپ به انواع مختلف یک صفت، شکل 

عًا بیش از دو الل در ایجاد فنوتیپ رنگ چشم انسان نقش دارند. رنگ چشم مربوط به  ای، سبز یا آبی باشد. بنابراین، قطرنگ چشم انسان ممکن است مشکی، قهوه
 های موجود در عنبیه است.   رنگیزه 

بارزیت    ۀهای حالت موی انسان، رابطدار، فنوتیپ حدواسط موی صاف و فر است. بنابراین، بین الل دار یا فر است. موی موج صورت صاف، موج حالت موی انسان به 
 دار، مربوط به ژنوتیپ ناخالص این صفت است. وجود دارد و فنوتیپ موی موج  ناقص

 تواند دیده شود. های مختلفی می ها یک ویژگی ارثی است که به شکل رنگ پوست در گربه 

 

 ؟ نیستفرایندهای مرتبط با تنظیم بیان ژن، صحیح  ۀکدام عبارت، دربار  -155
 تنظیم بیان ژن مؤثر هستند.  ۀفتوسنتزکننده، فرایندهای بسیار دقیق و پیچید ( در بروز ویژگی »پاسخ به محیط« در گیاهان 1
 های پروکاریوتی و یوکاریوتی، امکان تغییر طول عمر رِنای پیک وجود دارد. ( برای تنظیم بیان ژن پس از رونویسی در یاخته۲
 سرعت و مقدار رونویسی ژن را تنظیم کند.  تواند  ها مؤثر است، می( هر توالی تنظیمی که در تنظیم رونویسی یوکاریوت۳
 های فسفولیپیدی یاخته عبور کنند.  توانند از الیهانداز می( عوامل مؤثر در تمایل پیوستن عوامل رونویسی به راه۴

 (متنـ  عبارتـ  ـ متوسط ۲0۱۲)  ۳پاسخ: گزینه  

توانند به  ل رونویسی، بر مقدار رونویسی ژن مؤثر هستند. گروهی از عوامل رونویسی میانداز متصل شوند. این عوامتوانند به راهگروهی از عوامل رونویسی می

 ها بر سرعت و مقدار رونویسی ژن مؤثر است.  افزاینده متصل شوند. اتصال این پروتئین

 ها:بررسی سایر گزینه 

تواند باعث  شود تا جاندار به تغییرات پاسخ دهد؛ مثالً در گیاه، نور می می ( تنظیم بیان ژن فرایندی بسیار دقیق و پیچیده است. تنظیم بیان ژن موجب  1

 گیرد.  آنزیمی شود که در فتوسنتز مورد استفاده قرار می   ۀشدن ژن سازند فعال 

ها نیز تغییر طول  ها، در مواردی ممکن است یاخته با تغییر در پایداری )طول عمر( رِنا یا پروتئین، فعالیت آن را تنظیم کند. در یوکاریوت( در پروکاریوت ۲

 شود.  های تنظیم بیان ژن است؛ مثالً، افزایش طول عمر رِنای پیک موجب افزایش محصول میعمر رِنای پیک، از روش 

های مختلفی تقسیم غشاها به بخش   ۀوسیلهای یوکاریوتی بهکند. یاختهانداز بر اثر عواملی تغییر میها، تمایل پیوستن عوامل رونویسی به راه وکاریوت ( در ی۴

 ا را تحت تأثیر قرار دهند.  هاند. بنابراین، اگر یاخته بخواهد نسبت به یک ماده واکنش نشان دهد، باید این عوامل به طریقی از غشاها عبور کنند و ژنشده 
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  است؟ نشدهطور صحیحی بیان شکل مقابل، به ۀکدام عبارت، دربار  -156

 «، ممکن است فقط پس از اتصال عوامل رونویسی در نزدیکی ژن قرار بگیرد.5« برخالف بخش »1( بخش »1
 شود. ی«، همواره به نوعی توالی تنظیمی در نزدیکی ژن متصل م۲« برخالف بخش »۴( بخش »۲
 یاخته نقش دارد.   ۀ های هستژن ۀ «، در تنظیم بیان هم1« برخالف بخش »5( بخش »۳
 یوکاریوتی دارد. ۀ یاخت ۀ «، انواع مختلفی در هست۴« برخالف بخش »۳( بخش »۴

 

 ( متن + مفهومیـ  دار مقایسه ـ شکل ـ  ـ متوسط ۲0۱۲)  ۴پاسخ: گزینه  

ـ عوامل رونویسی متصل به  ۲ـ توالی افزاینده،  1اند از:  ترتیب عبارتشده در شکل، به های مشخص هاست. بخش تنظیم بیان ژن در یوکاریوت   ۀدهندشکل نشان 

 انداز.  ـ توالی راه 5انداز و  راه   ـ عوامل رونویسی متصل به۴مراز(،  پلیRNAـ رِنابسپاراز )۳افزاینده،  

 ها:بررسی همه گزینه  

هاست که  ها، همواره در نزدیکی ژن قرار دارد. افزاینده، نوعی توالی تنظیمی دیگر در یوکاریوتنداز، نوعی توالی تنظیمی است که در یوکاریوتا ( راه۲و    1

شود تا  یجاد میدوری از ژن قرار داشته باشد. در این حالت، پس از پیوستن عوامل رونویسی به توالی افزاینده، یک خمیدگی در دِنا ا  ۀممکن است در فاصل

 انداز در کنار یکدیگر قرار بگیرند.  عوامل رونویسی متصل به افزاینده و راه 

 ها نقش دارد.  انداز نقش دارد. اما توالی افزاینده فقط در تنظیم بیان بعضی از ژنهای یوکاریوتی، توالی راه ژن  ۀ( در تنظیم بیان هم ۳

 یوکاریوتی وجود دارند.    ۀزیم رِنابسپاراز وجود دارد. انواع مختلفی از عوامل رونویسی نیز در یاختهای یوکاریوتی، سه نوع مختلف آن( در یاخته۴

 
 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -157

 طور حتم ..................« »در هر فردی که ..................، به

 شود.  های قرمز نابالغ بیان میدر گویچه Dهای قرمز وجود دارد ـ ژن ( پروتئین در غشای گویچه1
 وجود ندارد.   1 ۀ تن( شماردر کروموزوم )فام d( ۀ را دارد ـ الل )دگر Rhنمود( مثبت گروه خونی  ( فنوتیپ )رخ۲
 های خونی فاقد هسته وجود دارد.در غشای یاخته D دارد ـ پروتئین Rhهای ژن ( دو توالی نوکلئوتیدی مختلف در جایگاه۳
 یکسان است.   Rh( گروه خونی ۀشده از روی هر دو الل )دگر پپتید ساختهرا دارد ـ پلی Rhنمود( خالص گروه خونی  ( ژنوتیپ )ژن۴

 ( مفهومیـ  قیدـ  ـ متوسط ۳0۱۲)  ۳پاسخ: گزینه  

های قرمز جای  بر اساس بودن یا نبودن پروتئینی است که در غشای گویچه  Rhگروه خونی  

به نوعی ژن بستگی دارد. ژنی که   Dشود. بود و نبود پروتئین  نامیده می   Dدارد و پروتئین  

این دو ژن    Dتواند پروتئین  را بسازد و ژنی که نمی  Dتواند پروتئین  می  dو    Dرا بسازد. 

های  دارند که جایگاه ژن   1  ۀتن( شماریکسانی در کروموزوم )فام جایگاه    dو    Dهستند. الل  

Rh    نام دارند. اگر یک کروموزوم اللD    و دیگریd   گویند فرد برای این  را داشته باشد، می

های قرمز  ه غشای گویچهرا ب  Dتوانند پروتئین  (، گروه خونی مثبت دارند و می Dd)ژنوتیپ   Rhصفت، ناخالص است. فرد دارای ژنوتیپ ناخالص گروه خونی  

 های خونی فاقد هسته( اضافه کنند.  )یاخته 

های توانند در جایگاه ژن هایی هستند که هر دو می ، ژن dو    Dتوانند در یک جایگاه ژنی یکسان قرار بگیرند. مثاًل، الل  های مختلفی هستند که می ها، ژننکته: الل 
Rh  های یک صفت با یکدیگر متفاوت است.وکلئوتیدی الل قرار بگیرند. توالی ن ۱ ۀدر کروموزوم شمار 

ها،  توانند بیان کنند. این ژن را ندارند و نمی   ABOو گروه خونی    Rhانیدراز، گروه خونی  های مربوط به هموگلوبین، آنزیم کربنیک های قرمز بالغ، ژن نکته: گویچه 
 شوند.  های بنیادی میلوئيدی( بیان می حاصل تقسیم یاخته  ۀهای قرمز نابالغ )نوعی یاخت چه دار بدن انسان وجود دارند و فقط در گویهای هستهیاخته  ۀدر هم

 ها:بررسی سایر گزینه 

،  Dو تولید پروتئین  Dهای قرمز بالغ فاقد هسته هستند، بیان ژن تواند بسازد. با توجه به اینکه گویچه را می  D( فردی که گروه خونی مثبت دارد، پروتئین 1

های دیگری نیز در ساختار غشای یاخته وجود دارند. بنابراین، حتی  ، پروتئین Dجز پروتئین  دهد. اما دقت داشته باشید که بههای قرمز نابالغ رخ می در گویچه

 های قرمز وی پروتئین وجود دارد.  و گروه خونی منفی داشته باشد، باز هم در غشای گویچه  ddژنوتیپ    اگر فردی
های پروتئين و کلسترول قرار دارند. همچنین انواعی های فسفولیپید تشکیل شده است که در آن مولکول غشای یاخته از دو الیه مولکول [  ۳دهم: گفتار    ۱ترکیب ]فصل  
 های فسفولیپیدی و پروتئينی متصل هستند.  ا به مولکول هاز کربوهیدرات 
 دهند. های خود را از دست می های قرمز، هسته و بیشتر اندامک در انسان و بسیاری از پستانداران، گویچه [ ۳دهم: گفتار  ۴ترکیب ]فصل  

کربوهیدرات   ۀهای سازندیا آنزیم   Dشود. تولید پروتئین  قرمز بالغ انجام نمی   هایسازی در گویچههای قرمز بالغ، هسته و ِدنا ندارند. بنابراین، پروتئين نکته: گویچه 
A    وB شود که ها زمانی انجام می اند. بنابراین، تولید این مولکول خود را از دست نداده   ۀهای قرمز نابالغ هستند و هنوز هست شود که گویچه ، زمانی انجام می

 قرار دارند.  های قرمز نابالغ در مغز استخوان  گویچه 
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( داشته باشد،  Dd)ژنوتیپ    Rhباشد. بنابراین، اگر فردی ژنوتیپ ناخالص گروه خونی    Ddیا   DDتواند دارای ژنوتیپ  ( فردی که گروه خونی مثبت دارد، می۲

 خود دارد و دارای گروه خونی مثبت نیز است.    1  ۀهای شماررا در یکی از کروموزوم   dالل  
 Rhهای گروه خونی یپ ها و فنوتانواع ژنوتیپ 

 dd Dd DD ژنوتیپ 
    Dپروتئین 

 مثبت  مثبت  منفی  گروه خونی( فنوتیپ )نوع  

( ساخته  D، یک نوع پروتئین )پروتئین  Dدارد، از روی هر دو الل    DDوجود دارد. در فردی که ژنوتیپ    ddو    DD، دو ژنوتیپ خالص  Rh( برای گروه خونی  ۴

 شود.  ساخته نمی  d، هیچ پروتئینی از روی الل  ddشود. اما در فرد دارای ژنوتیپ  می

 ، جایگاه ژنی، الل، ژنوتیپ و فنوتیپ Rhخونی نگاه: گروه نیم  

 Rhتعریف گروه خونی 
ای، پروتئین  غشاهای یاخته   ۀطور کلی، در ساختار همهای قرمز است. دقت داشته باشید که به در غشای گویچه   Dبر مبنای بودن یا نبودن پروتئین    Rhگروه خونی  

، فقط در افراد دارای  Dهای قرمز وی پروتئین وجود دارد ولی پروتئین  وجود دارد و بنابراین، حتی اگر فردی دارای گروه خونی منفی باشد، باز هم در غشای گویچه 
 شود. گروه خونی مثبت دیده می 

 جایگاه ژن 
  Rhهای مربوط به گروه خونی که ژن   ۱ ۀو در قسمتی در باالی سانترومر قرار دارند. به محلی از کروموزوم شمار  ۱ ۀار ، در کروموزوم شمRhهای مربوط به گروه خونی ژن 

 گویند.  می Rhهای توانند قرار بگیرند، جایگاه ژن در آن می 
 های یک صفت الل 
  dو    D، دو ژن  Rh( هم هستند. مثاًل برای گروه خونی  ۀارند، الل )دگر کنند و جایگاه ژنی یکسانی دهای متفاوت یک صفت را تعیین می های مختلفی که شکل ژن 
،  dو    Dقرار بگیرند. بنابراین، ژن    ۱در کروموزوم   Rhهای  توانند در جایگاه ژن های گروه خونی مثبت و منفی نقش داشته باشند و هر دو میتوانند در ایجاد فنوتیپ می 
 هستند.  Rhهای گروه خونی الل 

ها در جایگاه  توانند در آن قرار بگیرند اما در هر فرد، فقط یکی از این انواع الل ها میباشید که یک جایگاه ژنی، جایگاهی هست که انواع مختلفی از الل دقت داشته  
ولی ممکن   dتونه قرار بگیره و یا الل  می  Dلل  داره. توی این جایگاه، یا ا  Rhهای  ( داریم که یه جایگاه هم برای ژن۱)  ۀگیرند. مثاًل ما یه کروموزوم شمار ژنی قرار می

 زمان در این جایگاه ژنی قرار بگیرن. طور همنیست که هر دو الل به 
کروموزومی دارد، دو کروموزوم   ۀ( است و دو مجموع2nهای کروموزومی فرد دارد. مثاًل در انسان که جانداری دیپلوئید )های ژنی بستگی به تعداد مجموعه تعداد جایگاه 

( و دو ۱)  ۀتوان دو کروموزوم شمار دیپلوئید انسان، می   ۀرا دارد و در نتیجه، در یک یاخت   Rh(، یک جایگاه ژنی  ۱)  ۀ( در یاخته وجود دارد. هر کروموزوم شمار ۱)  ۀشمار 
 را مشاهده نمود.   Rhجایگاه ژنی 
 نمود( ژنوتیپ )ژن 

تواند با این الل یکسان یا متفاوت باشد.  قرار دارد اما نوع الل جایگاه ژنی دیگر در یاخته می   dیا الل    D، فقط یا الل  Rhمجددًا دقت داشته باشید که در هر جایگاه ژنی  
های دو جایگاه ژن متفاوت نمود( خالص دارد و اگر الل پ )ژن شود که فرد ژنوتیداشته باشند(، گفته می  dیا هر دو الل   Dاگر هر دو الل یکسان باشند )مثاًل هر دو الل 

 شود که فرد ژنوتیپ ناخالص دارد.  داشته باشد(، گفته می  dو دیگری الل   Dباشند )یکی الل 
شود و بیانگر این است که فرد  نشان داده می   Ddصورت  به   Rhهای موجود در جاندار است. برای مثال، ژنوتیپ ناخالص برای گروه خونی  ژنوتیپ نشانگر انواع الل 

 هستند.  Rhهای خالص گروه خونی نیز ژنوتیپ  ddو  DDدارد. ژنوتیپ  dو یک الل  Dیک الل 
 نمود( فنوتیپ )رخ 

خونی منفی  دارای دو فنوتیپ گروه خونی مثبت و گروه Rhها، یک فنوتیپ هستند. گروه خونی شود و هر کدام از این شکل های مختلفی دیده میهر صفت به شکل
 است. 

 ها و تعیین فنوتیپ رابطه بین الل 
 را بسازد.  Dتواند پروتئین ، نمیdشود ولی الل  می  Dشدن پروتئین باعث ساخته  D، الل Rhدر گروه خونی 

وجود خواهد داشت و   Dاین فرد پروتئين  های قرمز  را بسازند. در نتیجه، در غشای گویچه   Dتوانند پروتئین وی می   Dداشته باشد، هر دو الل    DDاگر فردی ژنوتیپ  
 فنوتیپ فرد، گروه خونی مثبت خواهد بود.

وجود ندارد و  Dهای قرمز این فرد پروتئين را بسازند. در نتیجه، در غشای گویچه Dتوانند پروتئين وی نمی dکدام از دو الل داشته باشد، هیچ  Ddاگر فردی ژنوتیپ 
 فنوتیپ فرد، گروه خونی منفی خواهد بود. 

گروه خونی وجود دارد. در نتیجه، فنوتیپ فرد    Dهای قرمز این فرد، پروتئین  را بسازد و در غشای گویچه   Dتواند پروتئین  می   Dداشته باشد، الل    Ddاگر فردی ژنوتیپ  
 مثبت است.  

، هم الل  Ddو ایجاد گروه خونی منفی است. در فرد دارای ژنوتیپ    D، عدم تولید پروتئين  dو ایجاد گروه خونی مثبت است. اثر الل    Dشدن پروتئين  ، ساخته Dاثر الل  
D  و هم اللd  وجود دارد ولی فقط اثر اللD  شود که الل می  شود. در چنین حالتی گفتهدر فنوتیپ فرد دیده میD  نسبت به اللd  بارز است و اللdباشد.  ، نهفته می

 بارز و نهفتگی وجود دارد.   ۀ، رابطRhهای گروه خونی توان گفت که بین الل در نتیجه، می 
 نهفته است.   aبارز و الل  A ، اللaو  Aدهند. مثاًل در یک صفت فرضی دارای دو الل  الل بارز را با حرف بزرگ و الل نهفته را با حرف کوچک نشان می 
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 چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ با توجه به فرایندهای مؤثر در تنظیم بیان ژن،   -158
 تواند مربوط به تنظیم بیان ژن .................. رونویسی باشد.« یوکاریوتی، .................. فقط می ۀ»در یک یاخت

 از  تن( ـ پیشهای خاصی از کروموزوم )فامفشردگی بخش( تغییر در میزان الف

 ( ـ پس ازmRNA(های کوچک به رِنای پیک )RNAب( اتصال بعضی رِنا )

 کننده ـ هنگام ماده به آنزیم رونویسیج( میزان دسترسی پیش

 ( ـ پیش از DNAد( تغییر در ساختار بخشی از مولکول دِنا )

1 )1 ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ( متن + مفهومیـ  چندموردی ـ قیدـ  ـ سخت  ۲0۱۲)  ۲پاسخ: گزینه  

 موارد )الف( و )ب(، صحیح هستند.  

 بررسی همه موارد:  

تواند با تغییر در میزان فشردگی گیرند. بنابراین، یاخته میتن( کمتر در دسترس رِنابسپارازها قرار میکروموزوم )فام   ۀهای فشردطور معمول بخش الف( به 

 های خاصی، دسترسی رِنابسپاراز به ژن مورد نظر را تنظیم کند. این تنظیم بیان ژن، نوعی تنظیم پیش از رونویسی است.  وزوم در بخشکروم 

ظیم  تواند پیش از رونویسی یا پس از آن هم انجام شود. اتصال بعضی رِناهای کوچک مکمل به رِنای پیک مثالی از تنها تنظیم بیان ژن میب( در یوکاریوت 

 بیان ژن پس از رونویسی است.  

 ماده به آنزیم وجود دارد.  رونویسی و همچنین پیش از رونویسی، امکان تنظیم میزان دسترسی پیش   ۀج( در تنظیم بیان ژن در مرحل

هایی از کروموزوم در  صورت کاهش فشردگی بخشرونویسی و به  ۀصورت ایجاد خمیدگی در دِنا، در مرحل( بهDNAد( تغییر ساختار بخشی از مولکول دِنا )

 شود.  پیش از رونویسی دیده می  ۀمرحل

  ۱۴۰۰داخل     توان مربوط به تنظیم بیان ژن پیش از رونویسی دانست؟ ها، چند مورد را می در یوکاریوت 
 ماده به آنزیمـ میزان دسترسی پیش الف 
 اسید ونوکلئيک ـ اتصال ِرناهای کوچک به نوعی ریبب 
 کروماتین   ۀـ تغییر در فشردگی واحدهای تکراری در رشتج
 ( DNAـ خمیدگی یا عدم خمیدگی در بخشی از مولکول ِدنا )د
۱ )۱                                ۲ )۲ ۳ )۳                   ۴ )۴ 

 ( متن + مفهومیـ  چندموردیـ  سخت ـ  ۲0۱۲) ۳گزینه پاسخ:  
توانند مربوط  نادرست است. اتصال ِرناهای کوچک به ِرنای پیک، مربوط به تنظیم بیان ژن پس از رونویسی است )نادرستی مورد ب(. سایر موارد، می فقط مورد )ب(،  

 به تنظیم بیان ژن در سطح کروموزومی و قبل از رونویسی باشند. 

 
 درستی بیان شده است؟، بهABOگروه خونی  ۀکدام عبارت، دربار  -159

 دارد.  ABشود، گروه خونی شدن نوعی آنزیم می( وی باعث ساختهۀفردی که هر دو الل )دگر( 1
 سازد. بارز و نهفتگی وجود ندارد، دو نوع کربوهیدرات گروه خونی را می  ۀ)دگره(های وی رابط ( فردی که بین الل۲
 سازد. یک نوع کربوهیدرات گروه خونی را می دارد، فقط ABO( فردی که فقط یک نوع الل )دگره( در جایگاه ژن گروه خونی ۳
 نمود( ناخالص دارد.  تر است، ژنوتیپ )ژنوی کم 9 ۀهای شمار تن(های ژنی کروموزوم )فام( فردی که مقدار محصوالت یکی از جایگاه۴

 ( مفهومیـ  عبارتـ  ـ سخت  ۳0۱۲)  ۴پاسخ: گزینه  

خونی   گروه  صفت  داردABOبرای  وجود  )دگره(  الل  سه  الل  1:  ،  آنزیم    Aـ  )آنزیم    Aکه 

کربوهیدرات    ۀکنند)آنزیم اضافه  Bکه آنزیم    Bـ الل  ۲سازد،  ( را میAکربوهیدرات    ۀکننداضافه 

Bالل  ۳سازد و  ( را می آنزیمی نمی  Oـ  در   ABOهای گروه خونی  سازد. جایگاه ژن که هیچ 

  Bیا  Aخود الل  9 ۀهای شماراست. اگر فردی در یکی از کروموزوم   9 ۀتن( شمارکروموزوم )فام 

شود ولی الل دیگر، هیچ را داشته باشد، یک الل باعث تولید آنزیم می  Oو در کروموزوم دیگر، الل  

را دارد که هر دو، ژنوتیپی ناخالص    BOیا    AO(، فرد ژنوتیپ  ۴)  ۀ سازد. پس در گزینآنزیمی نمی

 هستند.  

 ها:بررسی سایر گزینه 

شوند ولی الل  شدن نوعی آنزیم میباعث ساخته   Bو    Aهای  ، اللABO( در صفت گروه خونی  1

Oسازد. بنابراین، فردی که هر دو الل گروه خونی  ، هیچ آنزیمی نمیABO   شدن  وی باعث ساخته

(،  A)گروه خونی    AAتواند ژنوتیپ  در ژنوتیپ خود است و می   Oشوند، فاقد الل  نوعی آنزیم می

 ( داشته باشد.  AB)گروه خونی    AB( و یا ژنوتیپ  B)گروه خونی    BBپ  ژنوتی
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های مربوط به تولید ِرنا نداریم. در ِدنا، فقط ژن  Bیا   A(، ژنی وجود ندارد. بنابراین، ما ژن کربوهیدرات  DNAها و لیپیدها در مولکول ِدنا )نکته: برای کربوهیدرات 
و ژن آنزیم   Aکربوهیدرات    ۀکنندشود. بنابراین، ژن آنزیم اضافه های پروتئينی انجام می ا و لیپیدها توسط آنزیم هیا پروتئين وجود دارد. ساخت کربوهیدرات 

 تواند در ِدنا وجود داشته باشد.  می  Bکربوهیدرات   ۀکننداضافه 

بارز و نهفتگی وجود    ۀها، رابطود دارد. در سایر ژنوتیپبارز و نهفتگی وج  ۀوی، رابط  ABOهای گروه خونی  باشد، بین الل   BOیا    AO( اگر فرد دارای ژنوتیپ  ۲

توانند دو نوع کربوهیدرات  دارند و می   AB، گروه خونی  ABاست و فقط افراد دارای ژنوتیپ    ABو    AA  ،BB  ،OOهای  ندارد. پس منظور این گزینه، ژنوتیپ 

 گروه خونی را بسازند.  

نیز در سطح خارجی  Bو  Aشوند. بنابراین، کربوهیدرات جی غشا و متصل به فسفولیپید یا پروتئین دیده می ها در سطح خار نکته: در غشای یاخته، کربوهیدرات 
 های قرمز قرار دارند و متصل به فسفولیپید یا پروتئین هستند. غشای گویچه 

را داشته باشد. افراد دارای    OOیا    AA  ،BBای  هتواند ژنوتیپ را دارد، دارای ژنوتیپ خالص است و می   ABO( فردی که فقط یک نوع الل گروه خونی  ۳

های  کدام از کربوهیدرات دارند و هیچ   O، گروه خونی  OOتوانند یک نوع کربوهیدرات گروه خونی را بسازند اما افراد دارای ژنوتیپ  ، میBBیا    AAژنوتیپ  

 سازند.  گروه خونی را نمی 
 ABOهای گروه خونی ها و فنوتیپ انواع ژنوتیپ 

 OO AO AA BO BB AB ژنوتیپ 

  کربوهیدرات   ۀکنندآنزیم اضافه 
بوهیدرات  کر   ۀکنند آنزیم اضافه 

A 
کربوهیدرات    ۀکنند آنزیم اضافه 

B 
 Bو  Aکربوهیدرات   ۀکنند آنزیم اضافه 

 Bو  Aکربوهیدرات   Bکربوهیدرات   Aکربوهیدرات    کربوهیدرات غشایی 
 O A B AB گروه خونی

 
 عوامل الزم در ترجمه، صحیح است؟ ۀکدام عبارت، دربار  -160

 ریبوزوم )رِناتن( یکسان است، امکان تغییر در پایداری )طول عمر( پروتئین وجود ندارد.   ۀدهندهای تشکیلای که محل تولید انواع مولکول( در هر یاخته1
 کدون( است.  ترین بخش رِنا به توالی پادرَمزه )آنتیدهند، نزدیک( بخشی از یک رِنای ناقل که در آن تعداد بازهای آلی بیشتری پیوند هیدروژنی تشکیل می۲
 استر دارد، نوکلئوتیدی دارای پیوند هیدروژنی است که در جایگاه اتصال به آمینواسید قرار ندارد. ناقل که فقط یک پیوند فسفو دی( از بین نوکلئوتیدهای رِنای  ۳
 د متصل شود.  تواند به گروه آمینی آمینواسینوکلئوتیدی میپلی ۀدهد، یک نوکلئوتید در انتهای رشتمانند تشکیل نمی( در بخشی از رِنای ناقل که ساختار حلقه۴

 ( مفهومی + نکات شکلـ  قید ـ عبارتـ  ـ سخت  ۲0۱۲)  ۳پاسخ: گزینه  

استر  نوکلئوتیدی قرار دارند، فقط یک پیوند فسفو دی پلی  ۀدر یک مولکول رِنا، دو نوکلئوتیدی که در دو انتهای رشت

دهند. در رِنای ناقل، یکی از این دو نوکلئوتید در جایگاه اتصال به آمینواسید قرار دارد و پیوند هیدروژنی  تشکیل می

ال به آمینواسید  نوکلئوتیدی قرار دارد و جزء جایگاه اتصپلی  ۀدهد. نوکلئوتید دیگر، در انتهای دیگر رشتتشکیل نمی

 تواند پیوند هیدروژنی تشکیل دهد.  نیست و می

 ها:بررسی سایر گزینه 

از رِنا )ها از دو زیرواحد تشکیل شده ( ریبوزوم 1 ( و پروتئین تشکیل شده است. در RNAاند و هر زیرواحد نیز 

های پروکاریوتی، هم رِنا  در یاخته شود. اما های یوکاریوتی، رِنا در هسته و پروتئین در سیتوپالسم ساخته مییاخته

های پروکاریوتی است. تنظیم بیان  شوند. بنابراین، منظور این گزینه، یاختهو هم پروتئین در سیتوپالسم ساخته می

طور معمول تنظیم بیان  تواند در هر یک از مراحل ساخت رِنا و پروتئین تأثیر بگذارد ولی به ها می ژن در پروکاریوت 

شود. در مواردی هم ممکن است یاخته با تغییر در پایداری )طول عمر( رِنا یا  رونویسی انجام می   ۀژن در مرحل

 پروتئین، فعالیت آن را تنظیم کند.  

در آن  کدون  دارای آنتی  ۀپایینی که حلق  ۀـ ناحی1کلی تقسیم کرد:    ۀتوان به چهار ناحی( همانطور که در شکل مشخص است، ساختار رِنای ناقل را می ۴و    ۲

کناری که در وسط رِنای ناقل قرار دارند. همانطور که در شکل    ۀـ دو ناحی۴و    ۳باالیی که جایگاه اتصال به آمینواسید در آن قرار دارد و    ۀـ ناحی۲قرار دارد،  

 ۀکدون دارد )نادرستی گزینآنتی  ۀا تا ناحیاند و این ناحیه، بیشترین فاصله رباالیی، بازهای آلی بیشتری پیوند هیدروژنی تشکیل داده  ۀمشخص است، در ناحی

نوکلئوتیدی رِنای ناقل، نوکلئوتیدی  پلی ۀشود. در یک انتهای رشتمانند تشکیل نمی(. همچنین در این ناحیه، برخالف سایر نواحی رِنای ناقل، ساختار حلقه ۲

از کجا  (.  ۴  ۀ شود )نادرستی گزینطریق گروه آمینی خود به رِنای ناقل متصل نمیشود. دقت داشته باشید که آمینواسید از  قرار دارد که به آمینواسید متصل می

پپتیدی که آمینواسید متیونین هست، انتهای آمین آزاد داره و  پلی   ۀشه؟ میدونیم که اولین آمینواسید زنجیردونیم که آمینواسید از طریق گروه آمینی خودش به رِنای ناقل متصل نمیمی
ریبوزوم قرار داشته، گروه آمین آزاد بوده که تونسته در تشکیل پیوند پپتیدی شرکت   Aبوکسیل در تشکیل پیوند پپتیدی شرکت کرده. پس در آمینواسید دوم که در جایگاه  از طریق گروه کر

 شن.کنه. بنابراین، آمینواسیدها از طریق گروه آمینی به رِنای ناقل متصل نمی
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 ساختار و عمل ِرنای ناقل  میانبر:  

 انتقال آمینواسیدها را در یاخته برعهده دارد.  ۀای است که وظیفرشته اسید تک ِرنای ناقل، نوعی نوکلئیک 
 شود.انجام می   ۳های یوکاریوتی، توسط آنزیم ِرنابسپاراز یاخته  ۀوکاریوتی و در هستهای پروکاریوتی، تولید ِرنای ناقل توسط آنزیم ِرنابسپاراز پر در یاخته 

از رونویسی تغییر میهای پروکاریوتی و هم در یاخته هم در یاخته ِرنای ناقل پس  ِرنا فقط مربوط به یاخته های یوکاریوتی،  های  کند. پس حواستون باشه تغییر 
 وکاریوتی هم تغییر ِرنا رو داریم.  های پر یوکاریوتی نیست و در یاخته 

نوکلئوتیدی خطی بدون پیوند هیدروژنی وجود دارد. ساختار دوم، ساختار دوبعدی ِرنای ناقل پلی   ۀِرنای ناقل، دارای سه سطح ساختاری است. در ساختار اول، رشت
های بیشتر  شود. با تاخوردگینوکلئوتیدی ایجاد می پلی   ۀ هایی از رشتی بین بخش نوکلئوتیدی روی خود و ایجاد پیوند هیدروژن پلی   ۀ رشت  ۀ است که در اثر تاخوردن اولی

 شود. بعدی و نهایی آن ایجاد می ِرنای ناقل، ساختار سه 
هم به   ۀدر  ناقل،  ناحیِرناهای  در  توالی آنتی   ۀجز  انواعی  مربوط  کدون،  مختلف  ناقل  ِرناهای  اصلی  تفاوت  بنابراین،  دارند؛  وجود  مشابهی  توالی  های  تفاوت  به 

 هاست. کدون آن آنتی   ۀنوکلئوتیدی ناحیسه
نوکلئوتیدی وجود دارد که محل اتصال آمینواسید است. آمینواسید به آخرین نوکلئوتید این قسمت از  نوکلئوتیدی ِرنای ناقل، نوعی توالی سه پلی   ۀدر یک انتهای رشت

 تواند متصل شود.  ِرنای ناقل می 
 کنند.  کدون، آمینواسید مناسب را به ِرنای ناقل متصل میها با توجه به توالی آنتی شود. این آنزیم ای انجام می های ویژهاتصال ِرنای ناقل به آمینواسید توسط آنزیم 

 . توانند به چند نوع ِرنای ناقل متصل شوندنوع ِرنای ناقل وجود دارد. بعضی از آمینواسیدها می  ۶۱در یاخته، 
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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  برگزیدهسوال  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 

 

 طراحان های دوستانه  تمباحث این آزمون و صحب

لب در درسنامه هااا، هاار چاای رو مبحث دینامیک یه مبحث پر چالش برای بچه ها حساب میشه، ما سعی کردیم در این آزمون با پوشش سواالت احتمالی کنکور و جمع بندی همه مطادوازدهم:  
بندی زیادی از درس فیزیک رو به خودش اختصاص میده و قطعًا ارزش وقت و انرژی که بااراش براتون نیاز باشه در یه آزمون به طور مختصر گردآوری و طرح کنیم. یادتون باشه این فصل بودجه 

 میزارین رو داره.
 

رو نسبت به آزمون های گذشته  در این آزمون یه جمع بندی کامل از هر دو کتاب داشتیم )فقط مقداری از بخش های آخری هر دو کتاب باقی مونده(، برای همین تعداد تست ها  یازدهم:دهم و  
 ی کنید. مقداری افزایش دادیم تا بتونیم پوشش خوبی روی مباحث داشته باشیم. حتما درسنامه ها رو کامل بخونید و جمع بند

 

 های این آزمون در سه کنکور اخیر بندی فصلبودجه

 درجه سختی این آزمون 

 سخت  متوسط ساده میزان سختی سواالت 
 %50 %37 % 13 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 ) 

 یازدهم  سومفصل 
 (مغناطیس) 

 فصل دوم یازدهم 
 )جریان الکتریکی( 

 یازدهم اولفصل 
الکتریسیته  )

 ( ساکن

 دهم  چهارمفصل 
 (دما و گرما) 

 دهم  سومفصل 
 (کار و انرژی)

 دهم دومفصل 
ویژگی فیزیک  )

 ( مواد

 فصل اول دهم
فیزیک و  ) 

 ( اندازه گیری 
 عنوان فصل 

 98تعداد تست در کنکور  1 3 2 3 3 2 3 3

 99تعداد تست در کنکور  1 3 1 2 3 4 2 2

 1400تعداد تست در کنکور  1 2 1 2 4 4 2 3
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    3پاسخ: گزینۀ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

ها هستن. همۀ مفاهیم مهم و اصلی کتاب درسی رو اینجا آوردیم و سعی کردیم اگر نکته تستی مهمی وجود داره که واقعًا کارآمد باشه دومین بخش مهم درسنامه 
 رو براتون در همین بخش بیان کنیم. 

 هستن که نیاز به توجه بیشتری دارن، اونها رو در همین بخش به صورت خاص مشخص کردیم. گاهی نکاتی  

 

 
 

 
  

 

 تشریحی کامل هم آوردیم. برای درک بهتر درسنامه ها براتون مثال های مختلفی آوردیم، البته بعضی موقع ها در پایان حل سواالت، نمونه سواالتی از کنکور با پاسخ

 

 
 

 
  

 

مطمئنم از خوندن و در بخش "اگر..." حالت های مختلف دیگری که طراح میتوسنت از شما بپرسه و یا اگر خواسته دیگه ای در پایان سوال داشت رو بررسی کردیم، 
 بررسی این بخش لذت خواهید برد. 
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2به صورت    1mزمان جسم    –مکان    ۀاثر کرده و معادل  1mبر جسم    xدر جهت محور    1Fنیروی خالص   
x t=    2است و نیروی خالصF    در جهت محور

y    2بر جسمm  2زمان جسم    –مکان    ۀاثر کرده و معادلm    22به صورتy t=    1است. اگر نیروی خالصF  3  ۀدر لحظt s=    2و نیروی خالصF    در
 جایی دو جسم یکسان باشد؟ جابه  ۀکدام گزینه باشد تا پس از صفر شدن نیروهای خالص، در یک مدت زمان معین، انداز tثانیه صفر شوند،   t ۀلحظ

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

  2پاسخ: گزینه  

 باشد.  رو میزمان در حرکت راست خط با شتاب ثابت یک متحرک به صورت روبه –معادله مکان  

 (m)مکان نهایی متحرک                                     (m)مکان اولیه متحرک                                                           
 

x at v x= + +2
0 0

1
2

 

سرعت اولیه متحرک                                           
m

( )
s

شتاب متحرک                
m

( )
s2

 

با    m1دوم از زمان است. یعنی حرکت جسم   ۀدرج  ۀدر مدتی که نیروی خالص وارد بر آن، مخالف صفر است، یک معادل  m1زمان جسم   –مکان    ۀمعادل

 شتاب ثابت بوده است:  

x at Vt x m
x t a , V , x a

s

= + +

= ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = = =  =

2
0 0

1
2 2

1 0 0 1 2
1

1 0 0 2
2

 

خالص  لحظ  F1نیروی  tۀدر  s= می  3 وصفر  حرکت    شود  به  ثابت  سرعت  با  جسم  نیوتون،  اول  قانون  میطبق  ادامه  رابطخود  طبق  باید  پس    ۀ دهد. 

V at V= + t  ۀ، دقیقاً در لحظ0 s=  ، سرعت جسم را به دست آوریم. زیرا جسم با این سرعت به حرکت خود ادامه خواهد داد:  3

x V t t =  = 1 1 6  
t جایی جابه در مدت  

→              

t s
m

a
s m

V a t V
s

=

=

= ⎯⎯⎯⎯→ =
1 2

3

2

1 1 1 6 

 دهیم:  انجام می  m2دقیقاً همین تحلیل را برای جسم  

y at Vt x m
y t a , V , y a

s

= + +

= ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = = =  =

2
0 0

1
2 2

2 0 0 2 2
1

2 2 0 0 4
2

 

y V t t t =  = 2 4  
t جایی جابه در مدت  

→              t t
V a t t V t

=
= = ⎯⎯⎯→ =2 2 24 4 

| x| | y|
t t t t s

 = 
 ⎯⎯⎯⎯⎯→  =   =

3
4 6

2
 

 
1سه نیروی   20 50F i j= − +  ،2 10 20F i j= 3Fو  − i j= +  کنند. اندازه شتاب جسم برابر  به طور همزمان به جسمی به جرم یک کیلوگرم اثر می

 هستند.(  SIواحدها در   ۀبرقرار باشد؟ )همو ای باید بین  به جسم اثر کنند. در این صورت، چه رابطه  3Fو  2Fشود که فقط نیروهای با حالتی می

1  )−  =2 5 25 2  )−  =2 5 5 3  )−  =5 2 25 4  )−  =5 2 5 

  1پاسخ: گزینه  

 یه مروری داشته باشیم بر قوانین نیوتون:  

مونه و اگه در حال حرکت باشه، چسبه! یعنی اگه ساکن باشه، ساکن میقانون اول نیوتن میگه اگه به جسمی نیرو وارد نشه، وضعیت سابقش رو دو دستی می
 مونه سرعتش ثابت می 

 بت مستقیم و با جرم نسبت عکس داره: گیره که این شتاب با نیرو نسقانون دوم نیوتن میگه اگه بر جسم نیرو وارد بشه، جسم شتابی در جهت نیرو می 

(
F

a
m

=) 

 قانون سوم نیوتن میگه هر کنشی، واکنشی داره که هم اندازه و در خالف آن است 

netF        توجه کنید که در قانون دوم نیوتون باید از نیروی خالص یا برآیند نیروها استفاده کنیم:  F F ... ma= + + =1 2 

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

دوازدهم 1فصل  متوسط  دوازدهم 1فصل   10درجه از  6 5 8 دوازدهم  دینامیک   

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

دوازدهم 1فصل  سخت   10درجه از  4 8 5 دوازدهم  دینامیک  
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kF            مانع حرکت باشد، خواهیم داشت:  kfپیشران و نیروی  Fمثال اگر نیروی  برای f ma− = 

 قانون دوم نیوتون داریم:  طبق  

netF ma F F F ma i j i j i j a a ( )i ( ) j

a ( ) ( )

=  + + =  − + + − + + =  → =  − + +

 =  − + +

1 2 3 1 1 1

2 2
1

20 50 10 20 1 10 30

10 30
 

 کنند. پس:  به جسم اثر می  F3و   F2در حالت دوم، فقط نیروهای  

  F F ma i j i j a a ( )i ( ) j a ( ) ( )+ =  − + + = → = + + −  = + + −2 2
2 3 1 2 2 210 20 10 20 10 20 

 شتاب جسم باید در هر دو حالت، یکسان باشد. بنابراین داریم:    ۀانداز

( ) ( ) ( ) ( )− + + = + + −2 2 2 210 30 10 20  
طرفین  به توان  2
→         a a ( ) ( ) ( ) ( )=  − + + = + + −2 2 2 2

1 2 10 30 10 20 
a b (a b)(a b)

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( )
− = − +

 − −  + = − − + ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ − + −  − − − = − ++ − −−
2 22 2 2 210 10 20 30 10 10 10 10 20 30 20 30

 

( ) ( )( )  − = + −   = +  −  =2 20 2 10 50 2 5 25 2 5 25 

 :  93تست کنکور خارج ریاضی 

F، به صورت  SIکنند. اگر بردار نیروها در  کیلوگرم اثر می  5ای به جرم  سه نیرو همزمان، بر وزنه i j= −1 20 50  ،F i j= +2 10 Fو    20 j= −3 باشد، بزرگی    10
 روها چند متر بر مربع ثانیه خواهد شد؟ شتاب حاصل از این نی

1)5                                    2  )5 2   3 )10   4  )10 2 
                                        

netF ma F F F ma i j i j j a a i j a ( ) ( )=  + + =  − + + − =  = −  = + −2 2
1 2 3 20 50 10 20 10 5 5 30 40 5 30 40 

 ( درست است.  3گزینه )

    
m

a a
s

 =  = 
2

5 50 10 

 
 زیر درست هستند؟  مواردچه تعداد از  

 جهت است.شروع حرکت جسم، الزاماً نیروی خالص با سرعت جسم، هم ۀالف( در لحظ

 ن باشد ولی شتاب جسم مخالف صفر باشد. ب( ممکن است در یک لحظه جسم ساک 

 پ( آزمایش گالیله بیانگر قانون لختی است.

 ت( تغییر بردار سرعت در اثر نیرو است.

 ج( ممکن است بزرگی نیروی وارد بر جسمی کاهش یابد، اما بزرگی سرعت آن افزایش یابد.

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

  3پاسخ: گزینه  

جهت با نیروی خالصی است که به آن وارد شده  ، همدر شروع حرکت ، تحت تأثیر نیروی خالصی قرار بگیرد، جهت حرکتش  سکوناگر جسمی از حال  نکته:   
شود و بنابراین باید در شروع کند، در شروع حرکت، الزامًا حرکتش تندشونده می)چون وقتی جسم ساکنی تحت تأثیر نیروی خالصی شروع به حرکت میاست.  

 جهت باشند.(  و بردار شتاب جسم، هم حرکت، بردار سرعت 

 دانیم جسم از حال سکون شروع به حرکت کرده یا نه. چون نمی  پس )الف( نادرست است.

کن  اوج، گلوله سا  ۀگردد. پس در نقطکنید، گلوله باال رفته و در باالترین ارتفاع ممکن، یک لحظه ایستاده و برمیای را به سمت باال پرتاب میوقتی شما گلوله

netFاست اما در آن نقطه، تنها نیروی مؤثر بر گلوله، نیروی وزن گلوله است و   mg=    وa g=   .است 

 پس )ب( درست است.  

 آزمایش گالیله بیانگر قانون اول نیوتون است و قانون اول نیوتون هم به قانون لختی مشهور است. 

 پس )پ( درست است. 

Vکند، وقتی بردار سرعت تغییر می 0  دهد و زمانی رخ می  ۀشود و این تغییر در یک بازمیt 0  ۀ است پس طبق رابط  V
a

t


=


، شتاب هم مخالف  

netF  ۀشود و طبق رابطصفر می ma=  شود.  بردار سرعت در اثر نیرو می ، تغییر 

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

دوازدهم 1فصل  سخت دوازدهم 1فصل   10درجه از  9 1 8 دوازدهم  دینامیک   

User
Textbox
.در لحظه ای که جسم ساکن شروع به حرکت می کند، الزامأ نیروی خالص با سرعت جسم، هم جهت است

User
Rectangle

User
Textbox
4

User
Textbox
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Textbox
.درست است
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 پس مورد )ت( درست است.  

 باشد. با توجه به نمودار، بزرگی شتاب جسم در حال   ، مطابق شکل مقابلmفرض کنید نمودار شتاب جسمی به جرم  

 کاهش است پس بزرگی نیروی وارد بر جسم نیز در حال کاهش است. حاال فرض کنید متحرک از حال سکون شروع 

 کرده باشد.  به حرکت  

                        

s s

s s s s

s s s s

m
t s V V V

s

m
s t s V V V V V

s

m
s t s V V V V V

s

  ⎯⎯⎯⎯⎯→ =  − =  =

  ⎯⎯⎯⎯⎯→ =  − =  − =  =

  ⎯⎯⎯⎯⎯→ =  − =  − =  =

2 2

4 2 4 4

6 4 6 6

0 2 8 0 8 8

2 4 4 4 8 4 12

4 6 2 2 12 2 14

 

 سرعت جسم در حال افزایش است.    ۀکه بزرگی نیروی وارد بر جسم در حال کاهش است ولی اندازبا این

 پس مورد )ج( درست است. 

 
صورت زیر است. اگر کار نیروی خالص وارد بر جسم در چهار کند، بهکه در مسیری مستقیم حرکت می  2kgزمان جسمی به جرم    –  سرعتنمودار   

 برآیند نیروهای وارد بر آن چند نیوتون است؟  ۀباشد، انداز 32Jثانیه اول حرکت برابر  

1  )1 
2  )4 
3  )8 
4  )2 

 
 

 4پاسخ: گزینه  

 کار و انرژی جنبشی:   ۀقضی 

 کار برآیند نیروهای وارد بر یک جسم برابر است با تغییرات انرژی جنبشی آن جسم به عبارتی دیگر داریم:  

tw K K K=  = −2 1 
 آید:  دست میزیر به  ۀگویند. و از رابط شتاب متوسط: نسبت تغییرات سرعت به مدت زمان تغییرات، شتاب متوسط می 

 
 

       av
v

a
t


=
     

 

 
گیرد 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 

 دارد و با جرم جسم نسبت وارون دارد، به عبارتی دیگر داریم:  
 

        netF
a

m
=

    
 

 

 شتاب یک کمیت برداری است. : 1نکته  
 جهت هستند.  نیروی خالص وارد بر جسم شتاب هم: 2نکته  

 مثال: 

، با شتاب ثابت سرعتش از m300پس از طی مسافت kg1200اتومبیلی به جرم  
km

h
به  36

km

h
رسد. برآیند نیروهای وارد بر آن چند نیوتون است؟ می  72

 )تست کنکور( 
1 )60   2 )600   3 )240   4 )2400 

 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 7 8 دوازدهم  دینامیک کار و انرژی و جنبشی دهم  سخت  

 
 

 سطح زیر نمودار

 سطح زیر نمودار

 سطح زیر نمودار

 شتاب متوسط 
 تغییرات سرعت 

 تغییرات زمان 

 شتاب متوسط 
 نیرو 

 جرم 
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km m km m
v / , v /

h s h s
= =  = = =  =1 236 36 3 6 10 72 72 3 6 20 

 کنیم: جایی، شتاب را محاسبه می جابه  -ه سرعت حال به کمک رابط

v v a x a a a

m
a

s

− =   − =    − =  =

 =

2 2 2 2
2 1

2

2 20 10 2 300 400 100 600 300 600

1
2

 

 کنیم: و سپس با استفاده از قانون دوم نیوتون، برآیند نیروهای وارد بر جسم را محاسبه می 

N=  =
1

1200 600
2

maبرآیند  F=  برآیندF 

 یابیم: را می  s4  ۀ( سرعت در لحظs4تا    0ابتدا به کمک قضیه کار و انرژی جنبشی، در چهار ثانیه اول حرکت )یعنی بازه زمانی  

( ) ( )t

v

w K K K m v v v

m m
v v v v

s s



=  = − = −  =  − 

= −  =  =  ⎯⎯⎯→ = +2

2 2 2
2 1 2 1 2

02 2
2 2 2 2

1 1
32 2 4

2 2

32 4 36 6 6

 

ای برابر است. پس  خط راست است، بنابراین شتاب حرکت ثابت است و در نتیجه شتاب متوسط و لحظه  صورتزمان داده شده به  –چون نمودار سرعت  

 داریم:  
v vv m

a
t t t s

− −
= = = = =
 − −

2 1
2

2 1

6 2 4
1

4 0 4
 

 و با استفاده از قانون دوم نیوتون داریم:  

N=  =2 1 maبرآیند2 F= برآیندF 

 
گاه روی نیمکرۀ بدون اصطکاکی در حال سکون نگه داشته شده است. اگر نیروی عمودی تکیه  Fتوسط نیروی افقی  mمطابق شکل زیر جسمی به جرم  

=باشد، جرم جسم چند کیلوگرم است؟   N50وارد بر جسم 
2

10
m

(g )
s

  

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

  3پاسخ: گزینه  

 کنیم: رو، نیروهای وارد بر جسم را رسم میابتدا مطابق شکل روبه

 
 توان گفت برآیند هر سه نیرو صفر است. بنابراین داریم:  از طرفی چون جسم ساکن است، پس می

F F W W W N
N
2 2 2 2 2 250 30 40= + → = +  = 

Wحال طبق رابطه   mg=  توان جرم جسم را محاسبه کرد. پس داریم:  می 

W mg m m kg40 10 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 6 8 دوازدهم  دینامیک   متوسط   
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=هاست؟  تر از بقیه حالتدهد کوچکشخصی درون یک آسانسور بر روی ترازو ایستاده است. در کدام حالت، عددی که ترازو نشان می 
2

10
m

(g )
s

  

اب  ( آسانسور با شت1
m

a
s

4
2

=  رو به پایین حرکت کند.   +

( آسانسور با شتاب  2
m

| a |
s

2
2

 به صورت تندشونده پایین برود.  =

( آسانسور با شتاب  3
m

a
s

2
2

=  رو به باال حرکت کند.  +

( آسانسور با شتاب  4
m

| a |
s

4
2

 به صورت کندشونده باال برود. =

  4پاسخ: گزینه  

 گاه است.دهد، همان نیروی عمودی تکیهعددی که ترازو در آسانسور نشان می: 1نکته 
 توان گفت که:  : برای حل این سؤاالت می 2نکته 
Nرا بدانیم  aزمانی که عالمت               m(g a)= + 

 
 باال رفتن             تندشونده                         

                                            ( )N m g | a |=   
 پایین آمدن              کندشونده              

 توان گفت:  با توجه به نکته داخل درسنامه، می

( ): N m m10 2 8= − )    2گزینه    = ): N m m10 4 14= +  1گزینه    =

( ): N m m10 4 6= − )    4گزینه    = ): N m m10 2 12= +  3گزینه    =

بنابراین در حالتی که آسانسور با شتاب  
m

| a |
s

4
2

 دهد.  ها نشان میرود، ترازو کمترین عدد را نسبت به بقیه حالتبه صورت کندشونده باال می  =

 
30را توسط نیروی    3kgای به جرم  در شکل مقابل، جعبه  60F i j= شتابی به اگر آسانسور با    ایم وآسانسور به حالت ساکن نگه داشته  ۀدر گوش  +

  بزرگی
2

2 m

s
آسانسور بر جسم وارد    ۀو دیوارگاهی که از سقف  رو به پایین در حرکت است، نسبت بزرگی نیروهای عمودی تکیه   ۀبه صورت تندشوند  

شوند، کدام است؟ ) می
2

10 m
g

s
 هستند.(  SIواحدها در  ۀها اغماض کنید  هم، از کلیه اصطکاک=

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

 

  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

 
 
 
 
 

 

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 3 8 دوازدهم  دینامیک   متوسط   

 

درجه  میزان
 سختی 

نیاز الزم تستپیش  مفاهیم قابل ترکیب با   پیش نیاز  
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

دوازدهم 1فصل  سخت دوازدهم 1فصل   10درجه از  8 8 9 دوازدهم  دینامیک   
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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

= +


 

 نکته: هرگاه آسانسور با سرعت ثابت )بدون شتاب( حرکت کند، طبق قانون اول نیوتون داریم:  
                                                                                                                                              net,y NF F mg=  =0 

 کند، دیگه براش حرکت تندشونده و کندشونده بی معنی است چون شتاب ندارد. 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 

عمودی سطح است. طبق قانون سوم  العمل نیرویدهد عکسنکته: اگر شخص درون آسانسور بر روی یک ترازو قرار داشته باشد، عددی که نیروسنج نشان می
 راستا در مخالف جهت هم. به عبارتی داریم: 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: نیروسنج نشان می نیرویی که  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 

 دهد به جدول اولی مراجعه کنید. نیروسنج نشان میهایی که حرکت آسانسور با شتاب هست، برای مشخص کردن نیرویی که توجه: برای حالت 

دهد. شتاب آسانسور چند متر بر مجذور را نشان می  N480درون آسانسوری، روی یک ترازوی فنری ایستاده است و ترازو عدد    N600تمرین: شخصی به جرم  

ثانیه و به کدام 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 میکلیه 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
 

 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. 

NFشود را  گاهی که از سقف آسانسور به جسم وارد میتکیهنیروی عمودی  
1

NFشود را  آسانسور به جسم وارد می   ۀگاهی که از دیوارو نیروی عمودی تکیه  
2

نامیم.  می  

net,xFکند پس  ، حرکت نمیxجسم در راستای محور  net,yدار است و  است. ولی جسم به همراه آسانسور دارای حرکت شتاب 0= yF ma=   .است 
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net,x x N N x N

net,y y y N y N N

F F F F F F N

F ma F mg F ma F F N

=  − =  =  =

=  − − =  − − = −  =

2 2 2

1 1 1

0 0 30

60 30 6 36
 

N

N

F
/

F
= = =1

2

36 6
1 2

30 5
  

          
→   

 
شعاع    ایکرهسطح    جرم    cm20به  طول    g600و  به  نخی  انتهای  به  روبرو  شکل  با   cm40مطابق  قائمی  دیوار  بر  و  شده  بسته 

Nکند چند نیوتن است؟یوار وارد میاصطکاک ناچیز تکیه دارد. نیرویی که کره به د
(g )

kg
= 10 

1 )2 2 )3 

3)/1 5 2  4 )2 10 
 
 
 

  3 پاسخ: گزینۀ 

 قبل موجوده...  های همۀ نکات الزم برای حل این تست در درسنامۀ تست 

 شوند: وزن کره، نیروی عمودی دیوار و نیروی کشش نخ.در شکل روبرو، نیروهای وارد بر کره را از مرکز جرم آن رسم کرده این. سه نیرو بر کره وارد می

ایم(،  نشان داده  F)که در شکل با    wو    NFچون کره ساکن است، برآیند نیروهای وارد بر آن صفر است، درنتیجه برآیند  

 و در خالف جهت آن است و داریم:  Tاندازه با  هم

N N
N

(L R) R h ( ) h

h h  cm

F FR
tan F /  N

h w /

+ = + → + = +

= − = → =

 = = → = → =


2 2 2 2 2 2

2

40 20 20

3600 400 3200 40 2

20
1 5 2

0 6 1040 2

 

 

 
بین    ۀتا قبل از باز شدن چتر، رابطو  کند  از یک بالگرد تقریباً ساکن که در ارتفاع زیادی از سطح زمین قرار دارد، خود را رها می  90kgچتربازی به جرم   

2به صورت  SIتندی چترباز و نیروی مقاومت هوا در  
Df S=  ،24است. بعد از باز شدن چترDf S=  اگر نمودار تندی چترباز تا قبل از رسیدن شود.  می

1به سطح زمین مطابق شکل زیر باشد، مقدار  2S S+ نیروی وارد بر چترباز، چند واحد   ۀو نیز بیشترین اندازSI  10هستند؟ N
(g )

kg
= 

 2700و   45( 1
 1600و   15( 2
 2700و   15( 3
 1600و   45( 4

 
 
 
 

  1نه پاسخ: گزی 

 

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 8 دوازدهم  دینامیک    سخت  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

دهم 2فصل  سخت   10درجه از  10 7 10 دوازدهم  دینامیک  
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 دارای اهمیت است. فرض کنید جسمی از حال سکون در هوا رها شود. نکات زیر در مورد حرکت آن   

-شوند. نیروی وزن به سمت پایین و نیروی مقاومت هوا در خالف جهت حرکت، یعنی به سمت باال به جسم وارد می( در سقوط جسم، دو نیرو به آن وارد می2
 شوند. 

 
 شود.  تر میشود، این نیرو هم بزرگندی سقوط بیشتر میای که هر چه ت( 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  –یابد. با توجه به این توضیحات نمودار شتاب  اب سقوط جسم کاهش میشود و در نتیجه شتتر 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 میشود و تندی حرکت تقریبًا ثابت میافقی می

 
 توان نوشت: سقوط، مطابق قانون دوم نیوتون می  ۀ( در هر لحظ4

Df
a g

m
= −  

net D

net

F mg f

F ma

= −


=

 

است. شتاب حرکت چترباز چند متربرمربع ثانیه است؟  N1100در حال سقوط است و نیروی مقاومت هوای وارد بر آن برابر kg100مثال: چتربازی به جرم کل 

به نظر شما چترباز چتر خود را باز کرده است؟ 
N

(g )
kg

=10 

 با توجه به این که نیروی مقاومت هوا از وزن بیشتر است، حرکت چترباز کندشونده بوده و شتاب حرکت به سمت باالست. 
 بنابراین چتر، باز بوده که باعث کند شدن حرکت شده است. 

 
 باشد. شتاب حرکت به سمت باال می
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رسیده و با این تندی ادامه داده و سپس چتر    S1با توجه به نمودار، مشخص است که چترباز قبل از باز کردن چتر، به کمک سطح بدن خود بعد از مدتی به تندی حدی 

 رسیده و با همین تندی تا سطح زمین آمده است.   S2خود را باز کرده است و در  نهایت به تندی حدی 

 شود: در تندی حدی، وزن چترباز با مقاومت هوا متوازن می

D

D

m
f mg S S

ms
S S

m s
f mg S S

s

=  =  =

 + =

 =  =  =

2
1 1

1 2
2
2 2

900 30
45

4 900 15
 

  وقتی تندی چترباز به
m

S
s

=  شود:  شود و شتاب، بیشینه میبرابر می  4کند و مقاومت هوا رسد، در این تندی، چترباز، چتر خود را باز میمی 30

D
max

net , max max

f mg ( ) m
a

m s

F ma N

 − −
= = =

= =  =

2

2
4 30 900

30
90

90 30 2700 

 
کنیم. اگر بین نیروی مقاومت هوا  از ارتفاع مشخصی نسبت به سطح زمین از داخل یک بالن، به سمت پایین رها می 40cmای کروی شکل به قطر  گلوله 

=رابطه   SIو سرعت گلوله در  20 6
D

f / V   برقرار باشد، سرعت حدی برخورد گلوله به زمین چند
m

s
 است؟  

(=
2

10
m

g
s

=و   3 و=
3

1 5
gr

/
cm

 ( گلوله 

1 )8 5 2 )20 2 3 )4 20 4  )8 10 

 2پاسخ: گزینه  

 کنه... کاماًل برطرف میدرسنامۀ سوال قبل رو کامل بخونید، یکی از درسنامه هایی هست که نیاز شما رو در این جور تست ها  

 کنیم: ابتدا با کمک رابطه چگالی، جرم گلوله را محاسبه می

m d cm r cm / m
m V r m ( / ) kg

V

4 440 20 0 23 31500 3 0 2 48
3 3

= → = =
 =  =  =   ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =    = 

 کنیم. سپس با انتخاب جهت مثبت حرکت به سمت باال  رو، نیروهای وارد بر گلوله را رسم میحال مطابق شکل روبه

 توان نوشت:  و قانون دوم نیوتون می

   ma
f mg ma f mg / V V VD D

s

0 2 20 6 480 800 20 2
=

− = ⎯⎯⎯→ = → = → =  = 

 شوند. در این لحظه شتاب حرکت صفر  توجه کنید که وقتی اندازۀ نیروی مقاومت هوا و نیروی وزن با یکدیگر برابر می

 دهد.  ادامه می  شود و گلوله با تندی حدی مسیر حرکت رامی
 فیزیک دهم 

2فیزیکی    ۀدر رابط  2 2
1

B
x At

t
= + +

−
به ترتیب از راست به چپ    SIدر    Bو    Aدارای یکای ثانیه است. یکای    tدارای یکای متر و    x، کمیت 

 کدام است؟ 

1  )
m m

,
s s

2 4

2
 2  )

m
m s ,

s

2
2 3  )

m m
,

s s

2 2
 4  )

m
m s ,

s

4
2

2
 

 4گزینه  
 

 

درجه  میزان
 سختی 

نیاز الزم تستپیش مفاهیم قابل ترکیب با  نیاز پیش    
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

گیری فیزیک و اندازه   سخت 10درجه از  8 5 7 دهم    

   1نکته  
 توان با یکدیگر جمع کرد که از یک جنس باشند. دو کمیت فیزیکی را زمانی می 

 نکته   
 باتوجه به سازگاری یکاها در یک رابطۀ فیزیکی، باید یکای دو طرف رابطه با یکدیگر سازگاری داشته باشند.  

 کای دو طرف معادله با یکدیگر سازگاری داشته باشند.  فیزیک، باید ی  ۀطبق نکته گفته شده در درسنامه، با توجه به سازگاری یکاها در یک رابط

 

درجه  میزان
 سختی 

قابل ترکیب با مفاهیم   پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  7 7 8 دوازدهم  دینامیک  فصل اول دهم  سخت  

 

 

 در سرعت حدی
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)برحسب متر مربع    x2چون یکای سمت چپ   )m2  های سمت راست نیز متر مربع باشد.  باشد، پس باید یکای هریک از جملهمی 

 

 
  / kg1 cm در ظرفی قرار دارد. اگر بخشی از آب یخ بزند، حجم مخلوط آب و یخ  C0آب  25

متر شود. حجم یخ تولید شده چند سانتیمی  31260

مکعب است؟ )
g

cm
=

3
آب1

g
/  ,  

cm
= 

3
0  (یخ 9

1 )10 2 )90 3 )900 4 )100 

 4پاسخ: گزینه  

 

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 7 7 دهم  چگالی   متوسط   

 چگالی  

 آید: رو به دست می یا جرم واحد حجم یک ماده از رابطۀ روبه چگالی 

m

V
 = 

،  SIواحد چگالی در 
kg

m3
    است ولی از واحدهای دیگری مثل  

g kg g
, ,

L L cm3
 شود. استفاده می 

  یکدیگر کافی است عبارت مقابل را به یاد بسپارید: برای تبدیل واحدهای چگالی به  

 

g kg kg g
( ) ( )

L Lcm m


= ⎯⎯⎯→ =

1000
3 3

 

 یابد )جرم ثابت است( هنگام یخ زدن آب، حجم افزایش می
  توانیم برای افزایش حجم رابطۀ مقابل را بنویسیم: می

(mجرم مقدار آبی است که یخ می ،).زند 

m mm
V   V V V=   = − = −

  
2 1 

kg25/1   آب برابر با cm31250   :است  

 

 

m g
    V cm

V V
 =  =  = 31250

1 1250 

از اینسانتی  1250در واقع ما    10متر مکعب رسیده است؛ یعنی  سانتی  1260که مقداری از آن یخ زده است، حجمش به  متر مکعب آب داشتیم و پس 

V متر مکعب افزایش حجم داشته است. ) سانتی cm = 310) 

   

m mm m m
V   V   cm   m g

/
=   = −  = −  =
  

32 1

2 1
10 90

0 9 1
 

 گرم آب به یخ تبدیل شده است.   90بنابراین  

  دست آوریم:   حاال کافی است حجم یخ تولید شده را به

 

 

m g
  /   V cm

V V
 =  =  = 390

0 9 100 

 به مثال زیر نیز توجه کنید: 

 شود. جرم یخ تولید شده چند گرم است؟ می cm385 در ظرفی قرار دارد. اگر بخشی از آب یخ بزند، حجم مخلوط آب و یخ  C0آب  cm380 سوال: 

(
g

cm
=

3
آب1

g
/  ,  

cm
= 

3
0  (یخ 9

1 )35   2 )45   3 )55   4 )25 
 2پاسخ: گزینۀ 

     

 
 

m
m A s m A s A

s

B
m B m s

s

= ⎯⎯→ =  =

=  =

4
2 2 4 2

2

2 2

 آب یخ

2توان   
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m mm m m
V   V   cm   m g

/
=   = −  = −  =
  

35 45
0 9 1

 

 

با فلزی به چگالی2cmی کروی به شعاع، یک حفره5cmدر درون یک مکعب فلزی به ضلع  وجود دارد. اگر این حفره را 
3

6
gr

cm
پر کنیم، چگالی   

تر است؟)چگالی فلز مربوط به مکعب متوسط مکعب به کدام گزینه نزدیک 
3

5
gr

cm
3بوده و    شود.( فرض می 

1  )
gr

/
cm3

5 1 2  )
gr

/
cm3

5 3 3  )
gr

/
cm3

5 5 4  )
gr

/
cm3

5 7 

 2پاسخ: گزینه  

 چگالی  

  دهد. نشان می    )بخوانید ُر ( نامند و آن را با جرم یکاِی حجم یک جسم را چگالی آن جسم می

، کیلوگرم بر متر مکعب است.                                                                 SIحجم است. یکای چگالی در  Vجرم  و  mکه 
m

V
 =  

 

 چگالِی یک ماده، در دماِی ثابت، به جرم و حجم آن بستگی ندارد و فقط به جنِس آن بستگی دارد.  نکته:  

آن    نکته:   اثر گرم کردِن یک جسم، حجِم  یابد، چگالِی اگر در  رابطهآن کاهش می  افزایش  ی  یابد. چون در 
m

V
 و مخرجِ ،  = بوده  ثابت    صورِت کسر)جرم( 

کردِن یک   سردو اگر در اثر   مانند کاهش چگالی آهن در اثر گرم شدن.  یابد.در نتیجه حاصل کسر که همان چگالی است کاهش می  کسر)حجم( افزایش یافته،
 . یابدجِم آن کاهش یابد، چگالِی آن افزایش می جسم ، ح

 نمودار جرم  ـ  حجم  يک جسم:  

mی» نمودار ارتباط جرم برحسب حجم يک جسم در دماي ثابت، بنابر رابطه V= باشد يک خط راست بوده و شيب آن نشـان ی اول می « که تابعی درجه-

tan).  ی چگالی جسم است دهنده =  ) 
 
 
 

 

 چگالی مخلوط  

و........ را با هم مخلوط نماییم، چنانچه تغییر حجمی در اثر مخلوط  1،2های و...... و چگالی1V ،2Vهای و ...... با حجم m1،m2های اگر چند ماده به جرم 
 توان از روابط زیر تعیین نمود. کردن رخ ندهد، چگالی مخلوط را می

m m .....

m m
.....

+ +
 =

+ +
 

1 2
1

1 2

1 2

V      یا           V .....

V V .....

 + +
 =

+ +

1 1 2 2

1 2
m             یا          m .....

V V .....

+ +
 =

+ +

1 2

1 2
 

cm340با چگالی    ایاز ماده
gr

/
cm3

2 چگالی  ی دیگری به  از مادهcm360را با7
gr

/
cm3

1 اگر در اثر مخلوط شدن، تغییر حجمی صورت    کنیم.مخلوط می2

چند نگیرد، چگالی مخلوط 
gr

cm3
 خواهد بود؟ 

1) 
gr

/
cm3

2 4               2  )
gr

/
cm3

2 2                  3)  
gr

/
cm3

1 8               4 ) 
gr

/
cm3

1 6 

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

چگالی -گیری  اندازه – 1فصل    متوسط  10از درجه  10 7 8 دهم    

 آب یخ
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 پاسخ:   

                                                                             
m m V V / /

/ gr / cm
V V V V

+  +  + 
 = = = = =

+ + +

31 2 1 1 2 2

1 2 1 2

2 7 40 1 2 60 180
1 8

40 60 100
 

tVبرابر است با            کل مکعبحجم   a cm= = =3 3 35 125     

V   :برابر است با  ویکر  حفره ی  حجم r cm=  =   =3 3 3
1

4 4
3 2 32

3 3
     

    برابر است با            شامل حفره نیست.ناحیه ای از مکعب که  حجم  

                     tV V V a r cm= − = −  = −   =3 3 3 3 3
2 1

4 4
5 3 2 93

3 3
     

 
 

m m V V
/ / gr / cm

V V V V

+  +  + 
 = = = = = 

+ +

31 2 1 1 2 2

1 2 1 2

6 32 93 5 657
5 256 5 3

125 125
 

 
است. شخصی با دست خود قسمت باریک این ظرف شیشه ای نازک را در دست گرفته و   25cmدر شکل مقابل مساحت سطح مقطع قسمت باریک   

32گرم از یک مایع به چگالی  نیوتون باشد حداکثر چند    ۷معلق نگه داشته است. اگر حداکثر نیروی قابل تحمل ته ظرف   5/ gr / cm=    درون این
 ظرف می توان ریخت تا ته ظرف نشکند؟ 

1 )275 
2 )300 
3 )325 
4 )350 
 
 

 3پاسخ: گزینه  

 فشار درون مایع:  

 ساكن باشد اين نيرو بر سطح جسمي كه درون مايع قرار دارد عمود است.  ،اگر مايع .كنندها قرار گيرد نيرو وارد ميمايعات بر هر جسمي كه درون آن
 .شودسطحي كه درون مايع باشد فشاري وارد ميتوان گفت كه بر هر بنابراين مي 

 
 
 
 
 
 

 ن: ساك فشاردرون مايعِ ی محاسبه 

 نیروهای وارد بر آن، عبارتنداز:  قرار دارد در نظر بگیرید، Aرا که بین دو سطِح فرضی  hاز شاره به ارتفاع بخشی  

Fمایع) نیروی وارد بر سطح باالیی از طرِف ، (W=mg) وزن این بخش از مایع P A=1 1)  

Fاز طرِف مایع)  پایینینیروی وارد بر سطح   و P A=2 2)  . 
  در حالت تعادل داریم: 

P A P A mg= +2 1        F F W= +2 1 

Vو حجم این بخش از شاره را با   اگر چگالی شاره را با  Ah=   :نشان دهیم، داریم  
m

m .V .Ah
V

 =  =  =                              

 در نتیجه خواهیم داشت:              

P A P A .Ahg= +2 1 
 و یا :                   

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

فشار - 2فصل    متوسط  10درجه از  10 6 8 دهم    

 

cm5
 

  
cm2

cm4

220cm
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P P gh= +2 1 

     شود.   ِی زیر تعیین میاز رابطه hی دروِن یک مایِع ساکن با اختالِف ارتفاعِ اختالِف فشاِر دو نقطه : نکته 
            AB ABP g. h =   
 
 
 

 در یک سطِح افقی قرار دارند، هم فشار هستند.               ساکن تمامِی نقاطی که دروِن مایع : نتیجه
                      

                                                         A B CP P P= = 
 
 
 

 فشاِر دروِن یک مایع به شکِل ظرف بستگی ندارد.  : نکته 
P  از سطح مایع برابر خواهد بود با:  hنشان دهیم، فشار در عمق  Pرا با  در باالي مايعفشار اگر  تذكر:  gh P=  + 

مایعی  /چگالی  gr / cm30 مایع    ست.ا  8 این  سطح  در  هوا  فشار  عمق    kPa90اگر  در  فشار  است؟   5/1باشد،  کیلوپاسکال  چند  آن  سطح  از  متری 

g m / s= 210 
 پاسخ:         

                                                                                                           P gh P / Pa kPa=  + =   + = =800 10 1 5 90000 102000 102 

ا بر قسمت بیرونی )و رو به باال( و هم  و دیگری از طرف هو   شود یکی از طرف مایع بر قسمت درونی )و رو به پایین(نیرویی که بر قسمت ته ظرف وارد می

 باشد. می  ی قائمچنین از طرف بخشی از بدنه 

Pفشار مایع در ته ظرف                    gh P=  +1 

Pفشار هوا در بیرون ظرف                            P=2 

 

 شود برابر است با: ی آب و هوا بر ته ظرف وارد می مجموعهنیروی خالصی که از طرف  

                                                                       F (P P )A ghA h h−= − =  =     =4
1 2 2500 10 20 10 50 

                                                                                                   F h h / m cm=  =  = =7 50 7 0 14 14 
                                                                                    h h h cm h cm h cm= + =  + =  =1 2 2 214 4 14 10 

                                                                                                 V A h A h cm= + =  +  = 3
1 1 2 2 20 4 5 10 130 

                                                                               m gr= 325           m
m V /

V
 =  =  = 2 5 130 

 

1آهنگ خروج یک مایع از یک لوله    5 lit
/

min
است.اگر چگالی این مایع   

3
0 8

gr
/

cm
-باشد، در هر شبانه روز چند کیلوگرم مایع از این لوله خارج می  

 شود؟ 
1 )1728            2 )1676                   3 )1624              4 )1756 

 1پاسخ: گزینه  

 آهنِگ تغییراِت یک کمیت  

گویند آهنگ مصرف  برای مثال وقتی که می رود، منظور تغییراِت یک کمیت در یکای زمان است.ی آهنگ تغییرات یک کمیت به کار میدر فیزیک معموال وقتی کلمه
 شود. انرژی، یعنی مقدار انرژی که در یکای زمان مصرف می

گوییم آهنگ خروج آب از یک لوله  هنگامی که می
lit

min
 است، منظور چیست؟ 240

 لیتر آب از لوله خارج می شود.   240پاسخ: یعنی در هر دقیقه 

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

گیری اندازه – 1فصل    متوسط  10درجه از  8 5 8 دهم    

 

 A

B
ABh

cmh 41 =

220cm

 

 
2h
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آهنگ خروِج آب از یک لوله  
lit

min
خروِج آب از این لوله چند  است. آهنگ 60

m

h

3
 متر مکعب بر ساعت( است؟ )  

 پاسخ:                                                                                                  

lit m min m
( ) ( ) /

min lit h h
  =

3 31 60
60 3 6

1000 1
 

  )بخوانید ُر (  نشان می دهد.    نامند و آن را باچگالی:  جرم یکاِی حجم یک جسم را چگالی آن جسم می   

، کیلوگرم بر متر مکعب است.                                         SIحجم است. یکای چگالی در  Vجرم  و   mکه 
m

V
 =  

وقت می خواهید   هر   نکته :  
kg

m3
را به   

gr

cm3
 تقسیم کنید.  1000تبدیل کنید عدد مورد نظر را بر  

وقت می خواهید   نکته :  هر  
gr

cm3
به   ار  

kg

m3
 . ضرب کنید 1000در  اتبدیل کنید عدد مورد نظر ر  

 شود برابر است با: مایعی که از این لوله خارج می   حجم

                                                                                
lit

V / ( min) lit cm
min

=   = =  3 31 5 24 60 2160 2160 10 

                                               m
m V / gr kg m kg

V
 =  =  =   =  =30 8 2160 10 1728 1728 

   

 
60ABاست. اگر    30cmهای مشخص، قرار دارد و ارتفاع هر الیه  در شکل زیر، سه مایع با چگالی  cm=    20وBC cm=   باشد، اختالف فشار بین دو

10چند برابر حالتی است که این سه مایع را مخلوط کنیم؟   Bو  A ۀنقط N
(g )

kg
= 

1 )1 
2 )99/0 
3 )81/0 
4 )5/0 
 
 

 

 
 

  2پاسخ: گزینه  

Pاز سطح آزاد آن، از رابطه   hفشار ناشی از مایع در عمق  gh=  آید که در آن به دست می چگالی شاره و ،h سطح آزاد مایع است. ، عمق نقطۀ موردنظر از 

بر حسب  اگر 
kg

m3
 ،h  بر حسب متر وg  بر حسب

m

s2
 ( خواهد بود. Paگاه واحد فشار، پاسکال )باشد آن 

 
 
 

 رد.  از آن به شکل ظرف و مساحت قاعدۀ ظرف بستگی ندا  hفشار ناشی از شاره در عمق  

 اگر بخواهیم نیروی ناشی از شاره را در کف ظرف به دست آوریم، کافیست فشار ناشی از شاره را در سطح مقطع کف ظرف ضرب کنیم:  

F PA ghA= =  
 است.، عمق کف ظرف از سطح آزاد مایع  hحواستان باشد که 

 

 آوریم: های مختلف سه مایع را به دست میبا توجه به اطالعات مسأله، ارتفاع قسمت 
 

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

دوازدهم  2فصل  سخت 10درجه از  8 8 9 دهم  فشار فصل  دهم   
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A B

B A

B A

P gh gh gh P

P P ( / ) ( / ) ( / )

P P Pa

+ + + =

− =   +   +  

− = + + =

1 1 2 2 3 3

900 10 0 2 2000 10 0 3 2100 10 0 1

1800 6000 2100 9900

  

 چون سطح مقطع و ارتفاع هر سه الیه یکسان است، پس:  

Vآید.  ها به دست میچگالی مخلوط از میانگین چگالی                       V V V = = = 1 2 3
1
3

Vحجم مخلوط   = 

kg

m

 + + + +
 = = =1 2 3

3
900 2000 2100 5000

3 3 3
 چگالی مخلوط   

B A
B A AB

B A

P P
P P g h / Pa /

P P

−
 − =   =   =  = =

 −

5000 9900
10 0 6 10000 0 99

3 10000
 

   
ها در  متر مکعب روغن اضافه کنیم تا سطح آزاد مایعمتر است. در شاخۀ سمت راست چند سانتیسانتی  20شکل مقابل، ارتفاع ستون آب    Uدر لولۀ   

 ها در ارتفاع یکسان قرار گیرند؟ لوله

(
g

/
cm

=
3

1 مایع 6
g

/  ,  
cm

= 
3

0 روغن 8
g

 ,  
cm

= 
3

 ( آب 1

1 )5 
2 )15 
3 )45 
4 )135 

 

 

 4پاسخ: گزینه  

  کنیم.فشار( استفاده میتراز )همشکل از نقاط هم Uبرای حل سواالت لولۀ 
 برابر هستند.  Bو  Aرو فشار در نقاط بهشکل رو Uبرای مثال در لولۀ 

  توانیم بنویسیم: پس می 

A BP P= 

A A B BP gh P gh+ = +0 0 

B/ h = 0 8 20 1 

 Bh cm=16 
 فشار( قرار دهیم که اواًل در سطح یا تراز یکسانی قرار داشته باشند و ثانیًا درون یک مایع قرار گرفته باشند. تراز )همتوانیم همتوجه کنید که نقاطی را می 

 فشار نیستند. از هستند اما همتر هم Dو  Cفشار هستند ولی نقاط  تراز و همهم  Bو  Aرو نقاط بهبرای مثال در شکل رو
 چون درون یک مایع قرار ندارند. 

 
 
 
 
 
 

ها در ارتفاع یکسانی قرار بگیرند؛ بنابراین به همچین شکلی  کنیم تا سطح آزاد مایعدر صورت سوال گفته شده به شاخۀ سمت راست مقداری روغن اضافه می 

 خواهیم رسید: 

 

 

 

 

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  8 8 7 دهم  شکل  Uلوله های    سخت  
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متر روغن خواهیم داشت؛  سانتی  h2متر مایع و سانتی  h1متر آب خواهیم داشت و در سمت دیگر سانتی  20سمت    تراز، در یکبا در نظر گرفتن نقاط هم

          بنابراین: 

)روغن            gh)+ مایع( gh)= آب( gh) 
توانیم از هر واحدی استفاده کنیم، فقط کافی است در طرفین معادله از واحد یکسانی استفاده  حذف خواهد شد، همچنین برای چگالی و ارتفاع می  g)از طرفین مساوی  

 کنیم.( 

 / h / h = +1 21 20 1 6 0 8 

 متر است: سانتی  20برابر با    h2و  h1دانیم جمع از طرفی می

                               h h+ =1 2 20 

  را به دست آورد:   h2و  h1توان حاصل از دو معادلۀ دو مجهولی باال می

                                                                        h  ,  h= =1 25 15 

         متر است؛ درنتیجه حجم آن برابر است با: سانتی  15بنابراین ارتفاع روغن  

                                      V Ah  V cm=  =  = 39 15 135 

  

 یابد )شکل مقابل(.نظر بگیرید که از سطح دریای آزاد تا باالترین بخش جوّ زمین ادامه می در 21mمقطع یک ستون به سطح 

 کیلومتری این ستون   12و جرم هوای موجود تا ارتفاع  1mکیلومتری این ستون فرضی را  9اگر جرم هوای موجود تا ارتفاع 

1فرض کنیم، با توجه به نمودار فشار هوا بر حسب ارتفاع از سطح دریای آزاد )شکل زیر(،  2mفرضی را   2m m+ ًتقریبا   

 است؟ چند کیلوگرم 

1  )410 

2  )/  41 2 10 

3  )/  41 5 10 

4  )/  41 8 10 
 
 
 
 
 
 

 

 3پاسخ: گزینه  

توان برای پیدا کردن فشار ناشی از شاره از رابطه  مقطع شاره ثابت بماند، میاگر در کِل ارتفاع شاره، سطح نکته:  
mg

P
A

 استفاده کرد.  =

 فرض کنیم، خواهیم داشت:   mاست و اگر جرم کل هوای داخل ستون را  kPa100دهد که فشار هوا در سطح دریا برابر  فشارهوا بر حسب ارتفاع، نشان مینمودار 

mg m
P m kg

A


=  =  =5 410

10 10
1

 

است. این فشار، ناشی از وزن ستون هوایی است که باالی این ارتفاع وجود دارد. اگر جرم   kPa30کیلومتری از سطح دریا، برابر    9با توجه به نمودار، فشار هوا در ارتفاع  

 بنامیم، داریم:   m1هوای باالی این ارتفاع را  

m g m
P m / m m m / kg

A

  
 =   =  =   = − = 4 4 41 1
1 1 1

10
3 10 0 3 10 0 7 10

1
 

 است:   kPa20کیلومتری از سطح دریا، برابر   12فشار هوا در ارتفاع 

m g m
P m / m m m / kg

A

m m / / / kg

  
 =   =  =   = − = 

 + =  +  = 

4 4 42 2
2 2 2

4 4 4
1 2

10
2 10 0 2 10 0 8 10

1

0 7 10 0 8 10 1 5 10

 

 اگر... 
mگفت اگر می m+1  چند درصد از جرم هوای کل ستون است چطور؟   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 5 8 دهم  فشار   متوسط   
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m m /
%

m

+ 
 =  =

4
1 2

4
1 5 10

100 100 150
10

 

   
از نقطه  200در شکل مقابل، جسمی به جرم      BCهرگاه فقط در مسیر سطح افقی    شود.متربرثانیه رو به پایین سطح پرتاب می1با تندی     ،  Aی  گرم 

210g) شود؟  متوقف می Cی متری از نقطهنیوتون بر جسم اثر کند، این جسم در چند سانتی 5/0اصطکاک وجود داشته و نیروی اصطکاک  m / s=) 

1  )8 
2  )12 
3  )16 
4  )18 
 
 

 4پاسخ: گزینه  

 انرژی جنبشی:  

 آيد. باشد و مقدار آن از رابطه زير به دست مينوعي انرژي است كه يك جسم متحرك دارا مي

m جرم جسم :             v                سرعت جسم :kانرژي جنبشي جسم :                             K mV= 21

2
                                  

 انرژی جنبشی:   –قضیه کار 
 است.  بر يك جسم با تغییرات انرژي جنبشي جسم برابر  كار نيروي برايند وارد

                                                              ( )W m V VF = −2 2
2 1

1

2
Wیا                    KF = 

  كار نيروي وزن 
 هنگامی که  دهد.نیروی وزن )گرانشی زمین( بر روی جسم کار انجام می ، دهدهنگامی که یک جسم تغییر ارتفاع می

 است.(  mghبرابر با   ، کار نیروِی وزنالف. )در شکِل باشدجایی مییابد نیروی وزن در جهت جابهارتفاع جسم کاهش می
 . است  مثبت  این وضعیت و کار نیروی وزن در 

 وزن   نیروِی  و کارِ  بودهجایی جهت جابه نیروی وزن در خالِف  (، ب)در شکل  یابدهنگامی که ارتفاع جسم افزایش می 
 . است mgh– برابر با در این وضعیت 

 . ی شروع و پایان بستگی دارد کار نیروی وزن، به مسیِر حرکت بستگی ندارد و فقط به مکان نقطه ته: كن 

 انرژي پتانسيل گرانشي  

 شود. مقابل تعیین مي ۀنوعي انرژي است كه در يك جسم باتوجه به وضعيت آن، درآن نهفته است و مقدار آن از رابط 

h  مانند زمين(       : ارتفاع مكان نسبت به مبدأ مقايسه(                                             U mghg = 

gگرانش  : شتاب            U انرژي پتانسيل گرانشي : 

 انرژي پتانسيل گرانشي جسم برابراست.  توان نشان داد كه كار نيروي وزن با منفي تغییر ميتذکر:  

gW U= − 

 انرژی مکانیکی:   

                   دهند.نشان مي  Eگويند و آن را با هاي جنبشي و پتانسيل يك جسم انرژي مكانيكي ميبه مجموع انرژي

E K U= + 

 پایستگی انرژی مکانیکی:   

در این صورت فقط تبدیل انرژی پتانسیل و  ر روی جسم کار انجام ندهند انرژی مکانیکی جسم ثابت خواهد ماند.بی انرژی مکانیکی جسم، اگر عوامل تغییر دهنده
 تواند رخ دهد.هر مقدار از انرژی پتانسیل کاسته شود به همان مقدار به انرژی جنبشی افزوده خواهد شد و بر عکس. جنبشی می

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

کار  - 3فصل    سخت 10درجه از  10 8 9 دهم    
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/mِی  مترِی سطِح زمین، با سرعِت اولیه  20ای از ارتفاِع  گلوله s4  متر پایین   4بعد از  انرژِی جنبشِی این گلوله    شود.در راستاِی قائم رو به پایین پرتاب می
g)مقاومِت هوا ناچیز و شود؟آمدن، چند برابر می N / kg=10 92( )تجربی خارج ) 

1 )3                         2  )4                 3 )5                             4 )6 
 ماند. چون مقاومت هوا وجود ندارد انرژی مکانیکی جسم ثابت می : پاسخ

                                                                       E K U m(V V ) mgh V V gh =  + =  − − =  − =2 2 2 2
2 1 2 1

1
2

2
 

                                                                                                                     V V− =    =2 2 2
2 24 2 10 4 96                                                                       

                                                                                                                    
K V

K mV
K V

=  = = =
2

2 2 2
2

1 1

1 96
6

2 16
 

 اگر مبداِء انرژی پتانسیل را سطح افقی در نظر بگیریم، خواهیم داشت:   شود. کند تلف میانرژی جسم فقط در مسیری که نیروی اصطکاک اثر می

                                      A A A A A AE K U mV mgh ( / )( ) / / E / J= + = + = +    =2 21 1
0 2 1 0 2 10 0 25 0 6

2 2
 

 در این صورت خواهیم داشت:   شود.متوقف می  Mی مانند  این جسم بر روی سطح افقی در نقطه

 

 

 

 

 

                                               M M M M M ME K U mV mgh ( / )( ) / E J= + = + = +    =2 21 1
0 2 0 2 10

2 2
 

                                             f M AW E E E f.d.cos / / d / d / m=  = −  = −  =  =180 0 6 0 5 0 6 1 2 
 متر است. سانتی  120متر یا    2/1متوقف شود  کند تا  بنابراین مسافتی که جسم بر روی سطح افقی طی می

توان نتیجه گرفت که دو بار طول مسیر را طی کرده )یک رفت و برگشت کامل انجام داده( و در این رفت و  متر است، میسانتی  46که    BCبا توجه به طول  

برابر خواهد    Cی  ی جسم از نقطهدر نتیجه فاصله  طی کرده است.  Mتا   Bی  متر باقیمانده را از نقطهسانتی  28متر را طی نموده و  سانتی  92برگشت مسافت  

 : شد با

                                                        CM cm CM cm= − =  =46 28 18 18 

 
رسد. اگر در همین حال می  vبه سرعت    dپس از طی مسافت    از حال سکون شروع به حرکت کرده و  Fدر شکل زیر، جسم تحت تأثیر نیروی افقی   

 است؟ kfچند برابر Fرسد. نیروی می v2به  vاز   d2درصد افزایش دهیم، سرعت جسم پس از طی مسافت  25را  Fنیروی 

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

 4پاسخ: گزینه  

 قضیۀ کار و انرژی جنبشی  

 جنبشی جسم است. کار کل انجام شده در یک مسیر برابر با تغییرات انرژی 

                                                                                  TW K=  
 توان از رابطۀ مقابل به دست آورد: همچنین کار کل انجام شده را می

                                    TW ma dcos=    یاT TW F dcos=   
 توان کار کل را از جمع تک تک کارهای انجام شده روی جسم حساب کرد: ها میعالوه بر این

 TW W W W ...= + + +1 2 3 

 

 

 

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 9 8 دهم  کار و انرژی جنبشی    سخت  

 

 

  

cm46

cm25

A

B C

cm23

M
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 آید: بنابراین کار کل از سه روش به دست می

T

T

F d cos

W W ... W K

 



+ +  → 1 2

 

  داد؛ برای مثال: ها را با هم مساوی قرار عبارت توان اینبنابراین می 

 T TF dcos K  F dcos m (v v )  =     = −2 2
2 1

1
2

 

  توان نوشت: طبق قضیۀ کار و انرژی جنبشی می

cosجایی جسم است و  در جهت جابه   TFها  )بچه =1)     
 

 T T T

m (v v )

W K  F d m (v v )  F
d

−

=    = −  =

2 2
2 12 2

2 1

1
1 2
2

 

 وان با یک اثبات ساده به این رابطه رسید. تتوجه کنید که نیازی به حفظ فرمول باال نیست! و می

  توان نوشت: ای رابطۀ باال میبرای حالت مقایسه

T

T

F m (v v ) d

F m d(v v )

−
=  

−

2 2
2 2 2 1 2 1

2 2
1 1 22 1 1

 

 رسیده است.  v2به    vرسیده است و سپس از    vدر ابتدا سرعت از صفر به  

 برابر شده است.   2جابجایی نیز  

 جرم نیز تغییری نکرده است. 

  بنابراین: 

T T

T T

F F( v) v
  

F Fv

−
=    =

−

2 2
2 2

2
1 1

2 1 3
1

2 20
 

 

 T k k
T k

T k k k

F F f / F f F
F F f       

F F f F f f

− −
= −  =  =  =

− −

2 2 1

1 1 1

1 253
2

2
 

  
، انرژی پتانسیل گرانشی جسم، سه برابر انرژی جنبشی آن و در h1از سطح زمین به طرف باال پرتاب می کنیم. اگر در ارتفاع    در شرایط خل   جسمی را 

  انرژی پتانسیل گرانشی جسم، چهار برابر انرژی جنبشی آن باشد، نسبت، h2 ارتفاع
v

v

2

1
 کدام است؟  

1  )
4
5

 2  )
5
2

 3  )
2 5
5

  4   )
5
4

 

 3گزینه پاسخ:   

 نبشی انرژی ج 

 آید: گویند و از رابطۀ زیر به دست میبه انرژی موجود در اجسام متحرک که ناشی از سرعت اجسام است انرژی جنبشی می

                                            K mv= 21
2

 

 توان سه رابطه در نظر گرفت: برای انرژی جنبشی می 

Kرابطۀ اصلی:  mv= 21
2

 

ای: رابطۀ مقایسه
K m v

( )
K m v

=  22 2 2

1 1 1
  

K رابطۀ تغییرات:  m (v v ) = −2 2
2 1

1
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  7 7 6 دهم  انرژی مکانیکی  انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل  سخت  

https://t.me/iazmon


 

117 

8های 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 

 
 

 انرژی پتانسیل گرانشی  

  آید: ت میشود و از رابطۀ مقابل به دسبه انرژی ذخیره شده در اجسام که ناشی از ارتفاع داشتن از سطح زمین است انرژی پتانسیل گرانشی گفته می

U mgh= 

 انرژی مکانیکی   

 ماند. انرژی مکانیکی برابر با حاصل جمع انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل گرانشی جسم است و اگر اتالف انرژی نداشته باشیم در طول مسیر ثابت می

 E E   K U K U=  + = +2 1 1 1 2 2 

                                                                             برابر انرژی جنبشی است؛ یعنی:   3انرژی پتانسیل    h1در ارتفاع
U

  U K
K

=  =1
1 1

1
3 3 

                      برابر انرژی جنبشی است؛ یعنی:   4انرژی پتانسیل    h2در ارتفاع
U

  U K
K

=  =2
2 2

2
4 4 

  توان نوشت: بنابراین می
K

K U K U   K K K K   K K   
K

+ = +  + = +  =  =2
1 1 2 2 1 1 2 2 1 2

1

4
3 4 4 5

5
 

  طبق رابطۀ انرژی جنبشی داریم:

K v v
K mv   ( )   

K v v
=  =  = =2 22 2 2

1 1 1

1 4 2 5
2 5 5

 

 
10mاز سطح زمین در راستای قائم، با تندی    Mجسمی به جرم    / s  اگر تندی این جسم هنگام برگشت و در هنگام برخورد با    شود.رو به باال پرتاب می

6mسطح زمین  / s  ،210باال رفته است؟)از سطح زمین با فرض ثابت بودن بزرگی نیروی مقاومت هوا، جسم تا چه ارتفاعی  باشدg m / s=) 

1  )/ m3 4 2  )/ m3 8 3  )/ m4  دارد.    M( بستگی به جرم 4 2

 1پاسخ: گزینه  

  fWو کار نیروی مقاومت هوا را با mgWاگر کار نیرویِ وزن را با  کند.افزایش ارتفاع پیدا می hی ی پرتاب، به اندازه د که این جسم نسبت به نقطهفرض کنی

   :نشان دهیم

T              (                      1در هنگام باال رفتن                           )
W K

T mg f fW W W mV mgh W
=

= + ⎯⎯⎯⎯→ − = − +2
1

1
0

2
 

T     (                      2در هنگام پایین آمدن                        )
W K

T mg f fW W W mV mgh W
=

 = + ⎯⎯⎯⎯→ − = +2
2

1
0

2
 

 کم کنیم، خواهیم داشت:(  2ی )( را از طرفین رابطه 1ی )اگر طرفین رابطه

                                                                                                                    mV ( mV ) mgh ( mgh)− − = − −2 2
2 1

1 1
2 2

 

                                h h / m
+

 = =  =
2 26 10 136

3 4
40 40

   
V V

m(V V ) mgh h
g

+
+ =  =

2 2
2 2 2 1
2 1

1
2

2 4
 

 

80را به دمای    1kgیک آلیاژ، یک قطعه از آن به جرم    ۀبرای تعیین گرمای ویژ  C  400رسانیم و آن را درون گرماسنجی به ظرفیت گرمایی  می J

C
 

20آب   4kgکه حاوی   C 40اندازیم. اگر دمای تعادل مجموعه به است، می C آلیاژ چند واحد   ۀبرسد، گرمای ویژSI 4200است؟ J
)

kg.k
 C)آب =

1 )8600  2 )4300   3 )8400   4 )4800 

 1گزینه اسخ:  پ 

 

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 7 دهم  دهم دما و گرما    متوسط   

 

 

 

 

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 8 10 دهم  کار و انرژی جنبشی    سخت  
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 گرما 

 آید:  دست میشود و از رابطۀ زیر به تر به جسم سردتر منتقل میمقدار انرژی است که به دلیل اختالف دما از جسم گرم
 

Q mC T=  
 
 

 
 نکته    

Qاگر جسمی گرما بگیرد  0  و اگر جسمی گرما از دست بدهدQ 0  .است 

 یکا:   توضیحات تکمیلی:  
:گرمای ویژه   (c) از یک جسم می به یک کیلوگرم  اندازه مقدار گرمایی که  به  تا دمای آن  دهیم 

)گراد یک درجه سانتی  )C  یا درجه کلوین( )K .تغییر کند 

ماده    فقط جنس  به 
 سازنده بستگی دارد. 

J

kg k0
 

)ظرفیت گرمایی   )C:  گراد دهیم تا دما به اندازه یک درجه سانتی مقدار گرمایی که به یک جسم می

( )C   یا درجه کلوین( )K  .تغییر کند 

ماده   جنس  و  جرم  به 
 سازنده بستگی دارد. 

J

k0
 

 نکته  
 آید.  دست میظرفیت گرمایی یک جسم از حاصل ضرب جرم جسم در گرمای ویژه جسم به 

C mc= 

 محاسبه گرما با استفاده از ظرفیت گرمایی 

 آید:  دست میدهد. این گرما از رابطۀ زیر به می افزایش  Tرا به اندازه   Cمقدار گرمایی که دمای جسمی به ظرفیت گرمایی 
 

Q C T=  
 
 
 

 نکته  
 شود، بنابراین داریم: ها صفر می Qگیرند، طبق قانون پایستگی انرژی جمع جبری دهند و اجسام سرد انرژی می هنگام تبادل گرما اجسام گرم انرژی از دست می

Q Q+ + =1 2 0 

 ( 93 –)سراسری تجربی خارج   
/آب    gr80ظرفی که عایق گرما است، محتوی   C11 اندازیم. اگر فقط بین آب و مس را در آب می  C100و دمای    gr420است. یک قطعه مس به جرم    5

تبادل گرما صورت گیرد و 
J

kg k
=


و  Cآب4200

J

kg k
=


 یابد؟  باشد، تا برقراری تعادل گرمایی، دمای آب چند کلوین افزایش می  Cمس 380

1 )5/28   2 )40   3 )3/3   4 )5/301 
 1پاسخ: گزینه 

 طبق قانون پایستگی انرژی داریم: 

( ) ( )e em c m c=   − +  − =1 1 1 2 2 20  Qآب+Qمس 0

( ) ( )e e e/ C  − +   − =   = 
80 420

4200 11 5 380 100 0 40
1000 1000

 

e / / C =  − = − = 1 1 40 11 5 28 5 

 طبق قانون پایستگی انرژی داریم: )توجه کنید که دمای اولیه ظرف و آب یکسان است( 

( ) ( ) ( )e e em c m c C=   − +  − +  − =1 1 1 2 2 2 10  Qآب+Qآلیاژ +Qظرف 0

( ) ( ) ( )c   − +  − + − =24 4200 40 20 1 40 80 400 40 20 0 

c

J
c c

kg.k

 − + =

 =  =

2

2 2

336000 40 8000 0

344000 40 8600
 

 

 گرما 

 (Kیا  تغییرات دما )

 گرمای ویژه 

 جرم 

 گرما 

 تغییرات دما 

 ظرفیت گرمایی 
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8یخ با دمای  g250در گرماسنجی که ظرفیت گرمایی آن ناچیز است،    C−   کن الکتریکی که توان آن  وجود دارد. اگر یک گرمW300    ۷0و بازده آن 

2100)  ماند؟دقیقه چند درصد یخ اولیه به صورت ذوب نشده باقی می 2درصد است، درون یخ قرار بگیرد، پس از  J

kg.k
336fو  Cیخ=

J
L

g
=) 

1 )25 2 )30 3 )5/62 4 )75 

 4پاسخ: گزینه  

Qب یک قطعه یخ ابتدا باید دمای آن را به صفر برسانیم.                 ) برای ذو mc= ) 

FQ)                   سپس آن را ذوب کنیم.  mL=) 
 برابر است با:  -20کیلوگرم یخ   2برای مثال گرمای مورد نیاز برای ذوب کامل 

 FQ mc mL   Q= +  =   + 2 2100 20 2 336000 
گیرد سپس به سراغ   توجه کنید که ابتدا باید تمام یخ را به دمای صفر برسانیم سپس گرمای ذوب آن را محاسبه کنیم؛ یعنی مرحلۀ اول باید به طور کامل انجام

 مرحلۀ دوم یعنی ذوب کردن برویم. 
 برابر است با:  -20 کیلوگرم یخ  2برای مثال گرمای مورد نیاز برای ذوب کردن نصف 

 FQ mc mL   Q= +  =   + 2 2100 20 1 336000 
 کیلوگرم( را به آن اضافه کردیم.   1کیلوگرم( را به دمای صفر رساندیم و سپس گرمای ذوب نصف یخ )  2همانطور که دیدید، برای این کار، ابتدا تمامی یخ )

  کنیم:کن را محاسبه میابتدا انرژی گرم

 U Ra P t  U J=    =   =
70

300 120 25200
100

 

Qذوب کردن یخ ابتدا باید دمای آن را به صفر برسانیم )  برای mc= ( سپس آن را ذوب کنیم )fQ mL=)   گرمای مورد نیاز برای اینکه دمای یخ از

C−8   :به صفر برسد، برابر است با  
 Q mc   Q / J=   =   =0 25 2100 8 4200 

 ژول باقی مانده است.   21000صرف کردیم و    0به    -8ژول برای رساندن دمای یخ از    4200ژول انرژی داشتیم،    25200خب ما ابتدا  

 تواند ذوب کند:شود؛ ببینیم چه مقدار از یخ را میو این انرژی صرف ذوب یخ می

  fQ mL   m   m / kg / g=  =   = =21000 336000 0 0625 62 5 

/                             گرم از یخ را ذوب خواهد کرد. اگر این مقدار را به درصد تبدیل کنیم خواهیم داشت:   5/62بنابراین  
% =

62 5
100 25

250
 

 درصد یخ به صورت ذوب نشده باقی خواهد ماند.   75درصد یخ ذوب خواهد شد و    25

 چند برابر گرمای مورد نیاز برای ذوب نصف آن است؟  -20کیلوگرم یخ   1سوال: گرمای مورد نیاز برای ذوب کامل  
1 )8/1                                            2 )2   3 )25/1   4 )5/2 

 1پاسخ: گزینۀ 

 /
/

  + 
=

  + 

1 2100 20 1 336000
1 8

1 2100 20 0 5 336000
 

 
 g800  40آب C  را رویg200 20 یخ C− های زیر در این مورد درست است؟ عبارترسند. چند مورد از ریزیم و پس از مدتی به تعادل میمی 

(J

kg.k
= C ،Jآب4200

kg.k
= fو  Cیخ2100

J
L

g
=336) 

 تمام یخ ذوب خواهد شد.  الف(

/ ب( دمای نهایی مجموعه F57  خواهد شد. 2

 دهد. ژول گرما از دست می 8۷360پ( در هنگام رسیدن به تعادل، آب  

 ( صفر 4 3( 3 2( 2 1( 1

 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 9 9 دهم  بازده و گرما   سخت  

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  8 9 9 دهم  گرما و دمای تعادل    سخت  
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 باید مراحل زیر طی شود:   40به آب  -20دیل یخ برای تب
 
 
 
 
 

 برای محاسبۀ گرما سه حالت زیر را داریم: 
Qبدون تغییر فاز )همراه با تغییر دما(:   mc=   

fQتغییر فاز از جامد به مایع )بدون تغییر دما(:  mL= fQو از حالت مایع به جامد   + mL= − 

VQتغییر فاز از مایع به گاز )بدون تغییر دما(:  mL= VQو از حالت گاز به مایع   + mL= − 

ها تقسیم مانده را بین آننظر بگیریم و سپس گرمای باقیها را آب صفر در ها این است که مقصد همۀ آنترین روشبرای حل سواالت آب و یخ یکی از آسان  
 کنیم تا دمای نهایی را محاسبه کنیم. می

  کنیم: را حساب می   C40آب   g800ابتدا گرمای  

 Q mc   Q / J=   =   =0 8 4200 40 134400 
 کار برابر است با: یخ باید ابتدا به دمای صفر برسد و سپس ذوب شود؛ گرمای مورد نیاز برای این  

  fQ mc mL   Q / / J= +  =   +  = + =0 2 2100 20 0 2 336000 8400 67200 75600 

 

 ژول گرما باقی مانده است.  58800ژول است؛ در واقع پس از ذوب یخ    75600ژول و گرمای مورد نیاز برای ذوب یخ    134400بنابراین گرمای آب  

  شود: این گرما سبب افزایش دمای مجموعه )آب و یخ ذوب شده( می

Q mc     C=   =     =58800 1 4200 14 

 خواهد بود.  C14بنابراین دمای تعادل نهایی

 حاال بریم موارد سوال رو بررسی کنیم:

 شود. الف( درست؛ تمامی یخ ذوب می

F                                 درجۀ فارنهایت است.   2/57گراد معادل  درجۀ سانتی  14ب( درست؛     F / F= +  =  + =
9 9

32 14 32 57 2
5 5

 

گراد رسید؛ بنابراین مقدار گرمای از دست داده آن برابر است  درجۀ سانتی  14گراد بود و پس از تعادل به  درجۀ سانتی  40پ( درست است؛ دمای آب در ابتدا  

  با: 

 | Q | | mc |   Q / ( ) J=   =   − =0 8 4200 40 14 87360 

 

 
 فیزیک یازدهم 

5در تعادل است. اگر بار الکتریکی    2qهای یک مربع قرار دارند و بار  ای در رأسچهار بار الکتریکی نقطهمطابق شکل،    6q C= −     را در مرکز مربع

شود؟  چند نیوتون می 2qقرار دهیم، نیروی خالص الکتریکی وارد بر 
29

2
9 10 N.m

(k )
C

=    

1  )6/5 
2  )6/9 
3  )4/2 
4  )8/4 
 
 
 

 4پاسخ: گزینه  

 کنند برابر است با:  از هم قرار بگیرند، نیروی الکتریکی که به هم وارد می r ۀدر فاصل q2و  q1( مطابق قانون کولن، اگر بارهای 1
 

درجه  میزان
 سختی 

نیاز الزم تستپیش  مفاهیم قابل ترکیب با   پیش نیاز  
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

ساکن  ۀالکتریسیت   متوسط  10درجه از  5 5 6 یازدهم    
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| q | | q |

F k
r

1 2
2

=                   

 )بارهای ناهمنام(       )بارهای همنام(                                                                 

2 )k   ثابت کولن است که یکای آن
N.m

C

2

2
 است.  

 توان نوشت: نیروی الکتریکی بین بارها می  ۀ( برای مقایس3

q q | q | | q |F r
F ( )

F | q | | q | rr

21 2 1 2
2

1 2

 
  = 


 

 دو بار مطابق شکل به صورت یک منحنی نزولی خواهد بود.   ۀر تغییرات نیروی الکتریکی بر حسب فاصل( نمودا4

 
 کنیم. های زیر را طی میخواهیم، گامها را می( در سؤاالتی که چند بار الکتریکی وجود دارند و نیروی وارد بر یکی از آن5

 کنیم. کنند را رسم میتریکی که هر یک از بارها وارد میگام اول: بردار نیروی الک
 کنیم. گام دوم: نیروهای الکتریکی را جداگانه محاسبه می

ها آن  ۀشود، اگر خالف جهت هم باشند، انداز ها جمع میآن  ۀجهت باشند، انداز کنیم. اگر بردارها همگام سوم: بردارهای بدست آمده را به صورت برداری جمع می
 شود.  ها محاسبه میفیثاغورس برآیند آن ۀشود و اگر عمود بر هم باشند با کمک رابطاز هم کم می

 کنیم.  در ادامه با حل یک مثال مطالب فوق را مرور می

است؟   چند نیوتون q2بار الکتریکی روی یک خط قرار دارند. نیروی الکتریکی برآیند وارد بر  3مطابق شکل، 
N.m

(k )
C

2
9

2
9 10=    

 
 مطابق شکل زیر است.  q2کند، بنابراین جهت نیروهای وارد بر را جذب می q3 ،q2کند و را دفع می q1،q2ابتدا دقت کنید که  

 
 کنیم. در ادامه این نیروها را محاسبه می

| q q |
F k N

r ( )

| q q |
F k N

r ( )

6 6
91 2

12 2 2 2
12

6 6
93 2

32 2 2 2
32

2 10 4 10
9 10 20

6 10

2 10 4 10
9 10 80

3 10

− −

−

− −

−

  
= =   =



  
= =   =



 

 باشد.می N100هاست و نیروی کل برابر  آن ۀانداز ها برابر مجموع جهت هستند، برآیند آندر ادامه با توجه به این که دو نیرو هم 

 کنند برابر صفر است.  به آن وارد می  q4و   q1در ابتدا در تعادل است، بنابراین برآیند نیروهایی که    q2بار 

 q2به    q5کند، بنابراین کافی است نیرویی را که  به آن وارد می  q5برابر نیرویی است که  q2در مرکز مربع، برآیند نیروهای وارد بر   q5با اضافه شدن بار 

 کند محاسبه کنیم. وارد می
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| q q |

F k / N
r ( )

6 45 2 9 10 4 852 2 215 2


= =   = 

  ۀتوانیم برای سادگی محاسبات، از رابطمتر داده شود، میدقت: هنگامی که بارها بر حسب میکروکولن و فاصله بر حسب سانتی
| q q |

F
r

1 290
2

استفاده    =

 کنیم. 

 اگر... 
 خواستیم پاسخ چه بود؟  را می q4و   q1اگر بارهای الکتریکی  

 باشد. q3عالمت  ۀها قرین اندازه باشند و عالمت آنباید حتمًا هم q4وq1در تعادل باشد،  q2پاسخ: برای آن که  

 شود.  F32ۀ انداز هم F42و F12را طوری محاسبه کنیم که برآیند q4و  q1در ادامه کافی است 
                                                  

 
                                                                                                                                                         

F / N
( )

8 2 499 10 1 6 232 2 230 2 10


=   =

−
 

    F F F F F F / F / N= + =  =  =  =2 2
12 42 12 12 32 12 122 2 2 1 6 2 1  F42و   F12برآیند    6

                                                                                                                            

q q q
F k / q C

r ( / )

64 1091 2 11 6 9 10 412 12 20 3

− 
=  =    =  

qنتیجه:  q2 23 1= qو         − q1 4= 

 

=آونگ چند گرم است؟  ۀشکل یک آونگ درون میدان الکتریکی یکنواختی قرار گرفته است. جرم گلول مطابق  =
3037 10
4

N
(tan , g )

kg
 

1 )6/1 
2 )4/2 
3 )8/2 
4 )2/3 
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 4پاسخ: گزینه  

 ( میدان الکتریکی خاصیتی در اطراف ذرات باردار است که برابر نیروی وارد بر واحد بار الکتریکی است.  1

                                                       
F

E
q

= 

نیوتونبه ترتیب نیوتون، کولن و  Eو  F ،qفوق، یکای  ۀ( در رابط 2
کولن 

نیوتوناین فصل خواهیم دید که عالوه بر   ۀاست. در ادام  
کولن 

ولتیکای   
متر

 هم یکای میدان الکتریکی است.   

 شود که این نیرو برابر است با: باردار درون میدان الکتریکی قرار گیرد، به آن نیرو وارد می ۀ( اگر یک ذر 3

 F qE= 
F

E
q

=  

 فوق نکات زیر قابل استنباط است:  ۀمطابق رابط

F)آید.  نیروی وارد بر بار به دست می  ۀمیدان الکتریکی، انداز  ۀبار الکتریکی در انداز  ۀالف( با ضرب انداز  E | q |)= 

qب( اگر     شود.  جهت هستند، بنابراین به بار مثبت در جهت میدان نیرو وارد میهم Eو   Fباشد،  0

qج( اگر    شود. منفی در خالف جهت میدان نیرو وارد میدر خالف جهت هم هستند، بنابراین به بار  Eو  Fباشد،  0

qبار الکتریکی   C= − 20  درون میدان الکتریکی یکنواختE i=  کدام است؟    SIقرار گرفته است. بردار نیروی وارد بر این بار در   SIبر حسب واحدهای  510

F qE i i(N)−= = −   = −6 520 10 10 2 
 شد. به بار وارد می xشود. دقت کنید اگر بار مثبت بود، نیرو در جهت محور وارد می  xنیوتونی در خالف جهت محور  2بنابراین به این بار نیروی 

شود، گلوله  ی که به گلوله وارد میای باردار را از یک نخ سبک آویزان کنیم و آن را درون میدان الکتریکی قرار دهیم، به دلیل نیروی الکتریک ( اگر مطابق شکل، گلوله4
 شود. در این صورت روابط زیر برقرار است: از حالت قائم منحرف می

 

T                            الف(                  (qE) (mg)2 2= +  T=   برآیند  ۀاندازFE  وmg 

                                                                                                        ب(  
qE

tan
mg

 =    
FE

mg
=   مقابل

مجاور
 tan = 

                                                          ج( 
qE

sin
T

 =     
FE

T
=  مقابل

وتر 
 sin= 

                                                                                     د(                   
mg

cos
T

 =          مجاور
وتر 

  cos = 

آونگ چند گرم است؟   ۀمطابق شکل یک آونگ درون میدان الکتریکی یکنواختی قرار گرفته است. بار گلول
N

(tan , g )
kg

3037 10
4

= = 

 

 

درجه  میزان
 سختی 

ترکیب با مفاهیم قابل   پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

ساکن  ۀالکتریسیت   متوسط  10درجه از  1 6 6 یازدهم    
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 توان نوشت:  توجه به نکات باال میپاسخ: با 

qE q
tan q / C C

mg /

3 30000 537 1 6 10 16
34 6 4 10 10

 −=  =  =  = 
− 

 

 توان نوشت:  فوق می  ۀمطابق نکات ارائه شده در درسنام

 

qE
tan m / kg / gr

mg m

63 4 10 60000 337 3 2 10 3 2
4 10

−  −=  =  =  =


 

 
خواهد بود؟ )جرم    SIشتاب حرکت آن چند واحد    ۀها قرار بگیرد، اندازالکترون بین صفحهدهد. اگر یک  شکل مقابل یک المپ پرتو کاتدی را نشان می  

/و   3010−و بار الکترون به ترتیب  
−−  191 6  است.(  SIواحد   10

1  )/  171 6 10 

2  )/  173 2 10 

3  )/  161 6 10 

4  )/  163 2 10 
 

 2پاسخ: گزینه  

 کنیم.های زیر حل میاین سؤال را در گام

 میدان الکتریکی بین دو صفحه   ۀگام اول: محاسب

V / V
E

d m/

42 5 10 62 10
21 25 10


= = = 

−
 

 شتاب الکترون   ۀگام دوم: محاسب

F | q | E / m
a a /

m m s

19 61 6 10 2 10 173 2 10
30 210

−  
= =  = = 

−
 

 اگر... 
 شود؟ ها رها کنیم، شتاب حرکت آن چند برابر شتاب الکترون میآلفا را بین صفحه ۀالکترون، یک ذر اگر به جای 

 برابر جرم الکترون فرض کنید.(    2000نوترون تشکیل شده و جرم هر پروتون و هر نوترون را  2پروتون و   2آلفا از  ۀ)ذر 
اهد بود. در ادامه با توجه به برابر الکترون خو  2برابر الکترون است و در نتیجه نیروی الکتریکی وارد بر آن   2بار آن    ۀاست، یعنی انداز   +e2آلفا برابر   ۀپاسخ: بار ذر 

 برابر الکترون است، داریم:   8000آلفا تقریبًا  ۀکه جرم ذر این
                                                                                 

a F mF ea
m a F me e

1 1
2

8000 4000
 =  =  =  =


 

 تجربی طرح شده است.    ۀرشتکتاب درسی فیزیک یازدهم    25  ۀدر صفح  12-1این سؤال بر اساس مثال  

   
 

 

 

 

 

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

ساکن  ۀالکتریسیت   ساده  10درجه از  1 6 6 یازدهم    
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 ؟ یابددرصد کاهش می 50های زیر، بزرگی میدان الکتریکی میان صفحات خازن، در چند مورد از حالت 

 الف( فاصلۀ میان صفحات خازن  جدا شده از مولد را نصف کنیم. 

kب( در حالی که خازن، متصل به مولد است بین صفحات خازن، دی الکتریک  =  را قرار دهیم. 2

k کرده و بین صفحات، دی الکتریک برابر 2ج( در حالی که خازن، متصل به مولد است فاصلۀ میان صفحات خازن را  =  را قرار دهیم. 2
 صفر ( 4 1( 3 2( 2 3( 1

 3پاسخ: گزینه  

 خازن  

 ای برای ذخیرۀ بار و انرژی الکتریکی است. خازن وسیله
 اند. شده از دو صفحۀ رسانا تشکیل شده که توسط یک عایق )مانند هوا( از هم جدا 

 شود. به عایق بین صفحات خازن، دی الکتریک گفته می
 شود. در نظر گرفته می qاست و بار خازن  +qو بار صفحۀ مثبت  −qبار صفحۀ منفی 

 
 ظرفیت خازن 

 شود. و سر آن همواره یکسان است که ظرفیت خازن نامیده مینسبت بار الکتریکی خازن به اختالف پتانسیل د
q

C
V

= 

کولن واحد ظرفیت خازن، فاراد است )فاراد = 
ولت

) 

 بستگی ندارد. Vوqظرفیت خازن از خصوصیات ساختمانی خازن است و به 
 در ظرفیت خازن   مؤثر عوامل 

 ( بستگی دارد. ( و دی الکتریک بین صفحات ) d(، فاصلۀ بین صفحات ) Aظرفیت خازن به مساحت صفحات ) 
A

C
d

=  

-شود. همچنین حضور دی الکتریک بیشینۀ ولتاژ قابل تحمل خازن را نیز افزایش میافزایش ظرفیت خازن میقرار دادن دی الکتریک بین صفحات خازن باعث 
 دهد. 

 فروریزش الکتریکی 
ند و گذر های دی الکتریک توسط میدان الکتریکی کنده شده و از مسیرهای رسانای درون دی الکتریک میهای اتماگر ولتاژ دو سر خازن زیاد شود برخی از الکترون

 گویند. شود که به این پدیده، فروریزش الکتریکی میخازن تخلیه می
 انرژی خازن 

  رابطه وجود دارد که همگی از یک رابطه به دست آمده است: 3برای انرژی خازن 

q
U qV CV

C
= = =

2
21 1

2 2 2
 

 کند. ای است که باتری صرف پر کردن آن میانرژی خازن نصف انرژی 
 صفحات خازن میدان الکتریکی بین 

 نکتۀ زیر رو بدونید:  2قبل از اینکه میدان الکتریکی در خازن رو بررسی کنیم، بهتره 
 ثابت( Vاگر خازن متصل به مولد باشد، اختالف پتانسیل دو سر آن ثابت است ) 

 ثابت( qاگر خازن )شارژ شده( از مولد جدا شده باشد، بار الکتریکی آن ثابت است )
 پس باید میدان الکتریکی بین صفحات خازن را در دو حالت بررسی کنیم: 

ثابت باشد(، میدان الکتریکی خازن از رابطۀ Vاگر خازن متصل به مولد باشد )
V

E
d

 آید. به دست می=

ثابت باشد(، میدان الکتریکی خازن از رابطۀ qباشد )اگر خازن )شارژ شده( از مولد جدا شده  
q

E
A

=


 آید. به دست می 

 یه جمع بندی: 

زن 
خا

 

 ظرفیت خازن 
v qوqاز طریق 

C
V

= 

A از طریق مشخصات ساختمانی 
C

d
=  

 

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 1 8 یازدهم  خازن   ساده   
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q انرژی خازن 
U qV CV

C
= = =

2
21 1

2 2 2
 

 میدان الکتریکی خازن 

V خازن متصل به مولد 
E

d
= 

 خازن جدا از مولد 
q

E
A

=


 

 است. فقط مورد ج درست  

qثابت باشد( بزرگی میدان الکتریکی میان صفحات خازن از رابطۀ   qدرصورتی که خازن از مولد جدا شده باشد )یعنی  الف(  
E

k A
=


آید؛ دست می   به  

الکتریکی بین صفحات خازن را    ن توان میدا ثابت باشد با تغییر فاصلۀ میان صفحات خازن نمی   Aو    kو    qتوان نتیجه گرفت درصورتی که  بنابراین می 

 تغییر داد.

Vثابت باشد( بزرگی میدان الکتریکی میان صفحات خازن از رابطۀ  V( درصورتی که خازن، متصل به مولد باشد )یعنی  ب
E

d
آید؛ بنابراین  به دست می  =

 توان میدان الکتریکی میان صفحات خازن را تغییر داد.ثابت باشند با گذاشتن دی الکتریک نمی  dو    Vتوان نتیجه گرفت درصورتی که می

Vثابت باشد( بزرگی میدان الکتریکی میان صفحات خازن از رابطۀ  Vج( درصورتی که خازن، متصل به مولد باشد )یعنی 
E

d
آید؛ بنابراین اگر  به دست می =

و قرار دادن دی الکتریک در بزرگی میدان الکتریکی    شودنصف میکنیم بزرگی میدان الکتریکی میان صفحات خازن    برابر   2فحات خازن را  فاصلۀ میان ص

 تاثیری ندارد. 

دهیم، سپس درصد کاهش می  20است. فاصلۀ بین صفحات خازن را    Eمثال: میدان الکتریکی بین صفحات خازن تختی که به یک باتری متصل است، برابر  
-نه تغییر می دهیم. اندازۀ میدان الکتریکی بین صفحات خازن چند درصد و چگودرصد افزایش می  20خازن را از باتری جدا کرده و فاصلۀ بین صفحات خازن را 

 کند؟ 
 افزایش  – 25( 4  افزایش  – 20( 3  کاهش – 25( 2  کاهش   – 20( 1

 4گزینۀ پاسخ:  
 ابتدا خازن متصل به مولد است: 

الکتریکی میان صفحات خازن از رابطۀ  Vدرصورتی که خازن، متصل به مولد باشد )یعنی   ثابت باشد( بزرگی میدان 
V

E
d

توان  آید؛ بنابراین می به دست می   =

  توان میدان الکتریکی را تغییر داد: می dبا تغییر نتیجه گرفت 

         
E d

E d
=2 1

1 2
 

  دهیم خواهیم داشت: درصد کاهش   20اگر فاصلۀ بین دو صفحه را 

         
d

d
=2

1

8
10

 

 بنابراین: 
                         

E d E
  

E d E
=  = =2 1 2

1 2 1

10 5
8 4

 

   کنیم: سپس خازن را از مولد جدا می

ثابت باشد( بزرگی میدان الکتریکی میان صفحات خازن از رابطۀ   qدرصورتی که خازن از مولد جدا شده باشد )یعنی  
q

E
k A

=


-آید؛ بنابراین می دست می   به  

 الکتریکی بین صفحات خازن را تغییر داد.   توان میدان ثابت باشد با تغییر فاصلۀ میان صفحات خازن نمی   Aو    kو    qتوان نتیجه گرفت درصورتی که  
 

 بنابراین در نهایت: 
                  

E
/

E
= =2

1

5
1 25

4
 

 درصد افزایش  25یعنی 
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 های زیر صحیح است؟  دهیم. چه تعداد از عبارتدرصد افزایش می 20اختالف پتانسیل یک خازن تخت را   

 یابد.  درصد افزایش می 44الف( بار الکتریکی آن 

 شود.  درصد زیاد می 20ب( انرژی ذخیره شده در آن  

 شود. درصد زیاد می 20ج( ظرفیت آن 

 3( 4 2( 3 1( 2 ( صفر1

 1پاسخ: گزینه  

 در این قسمت قصد داریم که روابط مهم مربوط به خازن را به همراه چند مثال با هم مرور کنیم.
 بین بار الکتریکی و اختالف پتانسیل خازن به صورت زیر است:   ۀ( رابط1

 q CV= 

qبار الکتریکی با یکای کولن  : 

Cظرفیت خازن با یکای فاراد  : 
Vاختالف پتانسیل دو سر خازن با یکای ولت  :  

 شارژ شده است. بار الکتریکی ذخیره شده در خازن چند کولن است؟ V30توسط یک باتری با اختالف پتانسیل F20خازنی با ظرفیت 

q CV q C− −=  =   = 6 420 10 30 6 10 

q  ۀ( مطابق رابط2 CV=بر حسب ولتاژ آن به صورت یک خط با شیب ثابت خواهد بود.   ، نمودار تغییرات بار یک خازن 

 
 آید:  زیر به دست می ۀهای ساختمانی آن وابسته است و به ولتاژ و بار آن ربط ندارد. ظرفیت یک خازن تخت مطابق رابطه ویژگی( ظرفیت یک خازن ب 3

 
A

C k
d

= 0 

Cظرفیت خازن با یکای فاراد  : 

فارادگذردهی الکتریکی خأل با یکای  
متر

 :0 

kالکتریک بدون یکا  ضریب دی  : 

Aهای خازن با یکای متر مربع مساحت صفحه : 

dهای خازن با یکای متر صفحه ۀفاصل : 

 آید:  میهای خازن از روابط زیر بدست ( میدان الکتریکی بین صفحه4

q
E

k A
=

0
                                         

V
E

d
= 

                                                             
 اگر بار را داشته باشیم                             اگر ولتاژ را داشته باشیم                                                              

 آید: ( انرژی دخیره شده در خازن از روابط زیر بدست می 5

            U CV= 21
2

 

     
q

U
C

=
21

2
 انرژی خازن  

                             U qV=
1
2

 

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

ساکن  ۀالکتریسیت   متوسط  10درجه از  1 5 7 یازدهم    
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m−3هایی با مساحت  یک خازن تخت از صفحه /  ۀساخته شده است که در فاصل   210 mm0 ها خأل است. اگر این خازن اند و بین صفحهاز هم قرار گرفته   5
 متصل کنیم تا شارژ شود، به سؤاالت زیر پاسخ دهید.  V20اختالف پتانسیل را به 

الف( ظرفیت خازن چند نانو فاراد است؟ 
F

( )
m

− =  12
0 9 10 

A
C k F / nF

d /

−
− −

−
=  =    =  =



3
12 12

0 3

10
1 9 10 18 10 0 018

0 5 10
 

 است؟   SIهای خازن چند واحد ب( شدت میدان الکتریکی بین صفحه

V V
E

d m/ −
= = =

 3

20
40000

0 5 10
 

 ج( بار ذخیره شده در خازن چند نانو کولن است؟  
q CV q / / nC=  =  =0 018 20 0 36 

 د( انرژی ذخیره شده در خازن چند نانوژول است؟ 

U CV / / nJ= =   =2 21 1
0 018 20 3 6

2 2 
 کنیم:  ها را جداگانه بررسی میهر یک از عبارت

 بررسی )الف(:  

qیابد  افزایش می  20شود و %برابر می   2/1بار خازن   C V=  

 بررسی )ب(:  

)انرژی خازن   / ) /21 2 1 Uشود.  زیاد می  44شود و %برابر می  =44 C V
1
2

=  

 کند.  ساختمانی آن مرتبط است، بنابراین با تغییر ولتاژ خازن، ظرفیت آن تغییر نمیهای  بررسی )ج(: ظرفیت خازن مستقل از ولتاژ آن است و به ویژگی

 مطابق توضیحات فوق، هر سه عبارت نادرست هستند.  

 اگر... 
 خواستیم، پاسخ چه بود؟  اگر تغییرات میدان الکتریکی درون خازن را می

  ۀپاسخ: با توجه به رابط
V

E
d

زیاد شده    20که ولتاژ %  کند. با توجه به اینها ثابت است، میدان الکتریکی دقیقًا مانند ولتاژ تغییر میبین صفحه  ۀ، چون فاصل =

 یابد. افزایش می 20است، میدان الکتریکی هم %

    

4و چگالی آن   Bبرابر جرم سیم    A  ،2دارای طول و مقاومت الکتریکی یکسان هستند. اگر جرم سیم    Bو    Aدو سیم رسانای   
5

 Bبرابر چگالی سیم    

 است؟  Aچند برابر مقاومت ویژۀ سیم  Bباشد، مقاومت ویژۀ سیم 

1)
5
2

  2)
2
5

  3)
8
5 

 4)
5
8

  

 2پاسخ: گزینه  

 عوامل مؤثر بر مقاومت الکتریکی: 
 .شودراحتی عبور خواهد کرد و مقاومت کمتر می( )ضخامت سیم(: هر چه مساحت سطح مقطع رسانا بیشتر باشد جریان به A. مساحت سطح مقطع ) 1
 .یابد رسانا بیشتر باشد، مقاومت رسانا افزایش می (: هر چه طول L. طول رسانا )2
 . . جنس رسانا: مقاومت هر رسانا با رسانای دیگر متفاوت است 3
 . بیشتر خواهد شد فلز چه دما افزایش یابد مقاومت یک . دما: هر 4

  آید: از رابطۀ مقابل به دست میمقاومت رسانا بر اساس ساختار آن 

       L
R

A
=  

 . مقاومت ویژه یک ماده به ساختار اتمی و دمای آن بستگی دارد 
 . یابدرساناها )مثل ژرمانیم و سیلسیم( با افزایش دما کاهش می نیم  که مقاومت ویژهیابد درحالی مقاومت ویژه رساناهای فلزی با افزایش دما افزایش می  

  توان نوشت: برای مقایسۀ مقاومت الکتریکی دو رسانا می

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

2فصل    متوسط  10درجه از  8 5 8 یازدهم    

 ثابت برابر 2/1

 ثابت برابر 2/1
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R L A

R L A


=  


2 2 2 1

1 1 1 2
 

با توجه به رابطۀ 
L

R
A

=  توان نوشت: برای مقایسۀ مقاومت الکتریکی دو سیم می 

 B B B A

A A A B

R L A

R L A


=  


 

 نشان دادیم(  dتوان نوشت: )چگالی را با حرف  است می  Bبرابر سیم    A  ،2همچنین با توجه به اینکه جرم سیم  

 A B
L L A B

A B A A B B A A A B B B
B A

A d
m m   d V d V   d L A d L A   

A d

=
=  =  = ⎯⎯⎯⎯→ =  =  =

5 5
2 2 2 2 2

4 2
 

 بنابراین خواهیم داشت: 

 B B B A B B

A A A B A A

R L A

R L A

  
=    =    =
  

5 2
1 1

2 5
 

 
وصل کنیم،   Cو    Aو اگر دو سر آن را به نقاط    1Iوصل کنیم، جریان خروجی از آن برابر    Bو    Aدر مدار مقابل، اگر دو سر یک مولد آرمانی را به نقاط   

2شود. نسبت می 2Iجریان خروجی از آن برابر  

1

I

I
 کدام است؟   

 1  )
9
11

    

2  )
11
9

 

3  )
13
16

 

4  )
16
13

 

 4پاسخ: گزینه  

 های متوالی روابط زیر برقرار است. گوییم. در مقاومت ها سری یا متوالی میهنگامی که دو مقاومت پشت سرهم بسته شده باشند، به اتصال آن( 1

 
eq

eq

eq

R R R

I I I

V V V

= +

= =

= +

1 2

1 2

1 2

 

 تر است.ها بزرگ های متوالی، مقاومت معادل از تک تک مقاومت ( در مقاومت 2
 مستقیم دارد.   ۀها رابطآن  ۀها با انداز ولتاژ و توان مقاومت  ،های متوالیدر مقاومت ( 3

 
V R

V R

P R

P R

=

=

2 2

1 1

2 2

1 1

 

موازی روابط زیر برقرار  های اند. در مقاومت ( هنگامی که دو سر دو مقاومت با سیم رسانا به هم متصل باشد، این دو مقاومت به صورت موازی به هم متصل شده4
 است: 

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  3 9 9 یازدهم  جریان الکتریکی    سخت  
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eq
eq

eq

eq

R R
R

R R R R R

I I I

V V V

= +  =
+

= +

= =

1 2

1 2 1 2

1 2

1 2

1 1 1

 

 تر است. های موازی کوچکهای موازی، مقاومت معادل از تک تک مقاومت ( در مقاومت 5
 عکس دارد.   ۀها رابط آن ۀها با انداز های موازی، جریان و توان مقاومت ( در مقاومت 6

 
I R

I R

P R

P R

=

=

2 1

1 2

2 1

1 2

 

 خارج شده است. به مثال زیر توجه کنید.  B ۀوارد شده است و یک سیم از نقط  A ۀ به این معنی است که یک سیم به نقط  Bو  A ۀ( مقاومت معادل بین دو نقط7
 را محاسبه کنید.   Cو  Aن نقاط و مقاومت معادل بی Bو  Aمثال: در شکل مقابل مقاومت معادل بین نقاط 

 
موازی  6ها با مقاومت  با هم متوالی هستند و حاصل آن 4و   2های کنیم. در این حالت مقاومت را محاسبه می Bو  Aابتدا مقاومت معادل بین نقاط 

 است، بنابراین داریم:  

 

ABR


= = = 
+

6 6 36
3

6 6 12
 

 موازی است.  4ها با مقاومت متوالی هستند و حاصل آن  6و   2های کنیم. در این حالت مقاومت را محاسبه می Cو  Aحال مقاومت معادل بین 
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ACR


= = = 
+

8 4 32 8
8 4 12 3

 

 شود؟  ببندیم، جریان خروجی از آن چند آمپر می Cو  Aو بار دیگر بین  Bو  Aولتی را یک بار بین   24در مثال قبل، اگر یک باتری آرمانی 
 است و داریم:  3بسته شود، مقاومت  Bو  Aاگر باتری بین  

AB

I A
R


= = =1

24
8

3
 

بسته شود، مقاومت  Cو  Aاگر باتری بین  
8
3

 است و داریم:  

AC

I A
R


= = =2

24
9

8
3

 

 آوریم:  را بدست می Bو   Aومت معادل بین نقاط ابتدا مقا

 

 
ABR = + = 2 6 8 

 آوریم:  را بدست می Cو   Aدر ادامه مقاومت معادل بین نقاط  
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AC ACR R / /


 = +  = + = 
+

18 6
2 2 4 5 6 5

18 6
 

 توان نوشت: عکس دارد، بنابراین می  ۀجریان خروجی از باتری با مقاومت معادل مدار رابط
I RAC ABI

R I R /AB AC
  = = =

1 8 16
6 5 13

 

 کنیم طرح شده است که در ادامه آن را با هم بررسی می  99این سؤال بر اساس یکی از سؤاالت کنکور خارج از کشور تجربی سال  

 : 99تست کنکور تجربی خارج از کشور 
-بندیم. جریانی که آمپرسنج آرمانی نشان میمی   Aو   Cو بار دیگر بین   Bو    Aهستند. یک باتری آرمانی را یک بار بین    6ها برابر در شکل زیر هر یک از مقاومت 

 دهد در حالت دوم چند برابر حالت اول است؟ 

 
   رسیم.بسته شود. به مداری مانند شکل زیر می Bو   Aحل: ابتدا فرض کنید باتری بین راه

 

 
 آید. است، بنابراین مدار ساده شده به شکل زیر درمی 10ها برابر اند و حاصل آنمتوالی  6و  4در مدار باال مقاومت 

 و معادل موازی 
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گذرد طبق قانون اهم برابر  می  10جریانی که از مقاومت  


10
تقسیم کنیم. در این صورت    12و    6های  است که باید آن را بین مقاومت   

1
3

این جریان از    

گذرد و در نتیجه آمپرسنج آمپرسنج می


30
 دهد. )چرا؟(    را نشان می  

 رسیم: بسته شود به شکل زیر می Cو  Aاگر باتری بین  

 

وصل است، جریان آمپرسنج برابر   12چون باتری مستقیم به مقاومت 


12
 توان نوشت: دو جریان می  ۀخواهد بود. در نهایت برای مقایس 



= =


30 512
12 2

30

 

 

0یک سیم مسی با شعاع مقطع    2/ mm    20متر را به اختالف پتانسیل    6و طولV  کنیم. در هر ثانیه چند ژول انرژی در این سیم به گرما وصل می

82شود؟  تبدیل می 10 .m)
−=    3و(  

1 )100 2 )200 3 )400 4 )1000   

 3پاسخ: گزینه  

 ولتاژ و جریان یک مقاومت به صورت زیر است:  ۀ( مطابق قانون اهم، رابط1

                                                                                                 V RI= 

Vاختالف پتانسیل با یکای ولت  : 
Iجریان الکتریکی با یکای آمپر  : 
Rمقاومت الکتریکی با یکای اهم  : 

 رو به صورت یک خط صعودی است. ( مطابق قانون اهم، نمودار تغییرات ولتاژ یک مقاومت بر حسب جریان الکتریکی آن مطابق شکل روبه 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  1 9 6 یازدهم  اجریان الکتریکی    سخت  
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 شود؟  وصل کنیم، جریان آن چند آمپر می V20نمودار تغییرات ولتاژ یک مقاومت بر حسب جریان آن مطابق شکل است. اگر این مقاومت را به ولتاژ  

 
 کنیم:  محاسبه می مقاومت را ۀابتدا انداز 

V
R

I
= = = 

18
6

3
 

 ، جریان الکتریکی برابر است با: V20در ادامه با وصل کردن مقاومت به ولتاژ 

V RI I I A=  =  = =
20 10

20 6
6 3

 

توانیم در ولتاژ و جریان آن ندارد. مقدار مقاومت یک سیم را می های ساختمانی و دمای آن وابسته است و ربطی به  ( مقدار مقاومت الکتریکی یک سیم به ویژگی3
 زیر به دست آوریم:  ۀدمای ثابت از رابط 

                                                                                              
L

R
A

=  

Rمقدار مقاومت الکتریکی با یکای اهم  : 

 :مقاومت ویژه با یکای )اهم×متر(  

Lطول سیم با یکای متر   : 

Aسطح مقطع سیم با یکای مترمربع   : 

/مقاومت یک سیم مسی با شعاع مقطع  mm0 /متر را محاسبه کنید.   50و طول  1 .m)−=  81 8 )مس10 , 3 

L L
R /

A r ( )

−

−
=  =  =   = 

 

8
2 4 2

50
1 8 10 30

3 10 

( با توجه به  4
L

R
A

=  کنیم: مقاومت الکتریکی دو سیم به صورت زیر عمل می  ۀ، برای مقایس 

R L AL
R

A R L A


=   =  



2 2 2 1

1 1 1 2

 

 

A d R L d
( )

R L d

 
⎯⎯⎯⎯→ =  



2 22 2 2 1

1 1 1 2

 

-برابر کند، مقاومت سیم چند اهم می  2است. اگر این سیم را از ابزاری عبور بدهیم تا بدون تغییر در جرم و حجم، طول آن را    10مقاومت یک سیم مسی  
 شود؟ 

برابر کردن طول سیم، سیم نازک شده و سطح مقطع آن  2با 
1
2

 شود، بنابراین داریم: برابر می 

R L A R
R

R L A
=  =  =  =  = 2 2 1 2

2
1 1 2

2 2 4 4 40
10

 
 ثابت 
⇒        

L
R

A
=  

توانیم به صورت زیر عمل کنیم. دقت کنید که شود. برای حل این سؤاالت می مقاومت، از جرم و چگالی سیم هم استفاده می ۀ( گاهی در سؤاالت مربوط به محاسب5

 ایم تا با مقاومت ویژه اشتباه نشود.  نشان داده  چگالی را با 

 
m m m

: A
V AL L

 = =  =


 چگالی  

 قطر مقطع
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m
A

LL L
R R

A m

=
 =  ⎯⎯⎯→ = 

2

 

 فوق را حفظ نکنیم و فقط از مراحل به دست آوردن این رابطه در حل سؤال استفاده کنیم. به مثال زیر توجه کنید.   ۀتوانیم رابطالبته می 

  8000و    710−ایم. مقاومت این سیم چند اهم است؟ )مقاومت ویژه و چگالی آهن به ترتیب  متر ساخته   10ای و توُپر به طول  گرم آهن سیمی استوانه   200با  
 است.(  SIواحد 

 کنیم. این سؤال را با دو روش حل می
 مقاومت و جرم را حفظ باشیم:   ۀالف( اگر رابط

L
R /

m /

−=  =   = 
2 2

7 10
10 8000 0 4

0 2
 

 ب( اگر رابطه را حفظ نباشیم: 
 آوریم. کنیم و سپس با کمک آن مقاومت سیم را به دست می در این صورت ابتدا سطح مقطع سیم را محاسبه می

m m /
A / m

V AL A

− = =  =  = 


6 20 2
8000 2 5 10

10
 

L
R /

A /

−

−
=  =  = 



7
6

10
10 0 4

2 5 10
 

 ضرب اختالف پتانسیل در جریان آن وسیله است.  الکتریکی برابر حاصل  ۀ( توان الکتریکی هر وسیل7

                                                                                                  P VI=               

V  ۀ( برای یک مقاومت اهمی با توجه به رابط8 RI= .توان مقاومت از روابط زیر قابل محاسبه است ، 

                                                                                                                                                P VI=   

  P RI2=                          توان مصرفی مقاومت 

                                                                                                                                                
V

P
R

2

= 

 های زیر است. ولتاژ و جریان آن مطابق شکل( نمودار توان مصرفی در یک مقاومت بر حسب 9

   
 
 ها را محاسبه کرد. توان انرژی مصرفی در مقاومت ( با ضرب کردن توان الکتریکی در زمان می10

                                                                                                                U VIt= 

          U RI t2=                   U Pt= 

                                                                                                               
V

U t
R

2

= 

U  ۀ( در استفاده از رابط 11 Pt= آید و اگر توان بر حسب کیلووات و  ، اگر توان بر حسب وات و زمان بر حسب ثانیه جایگزین شود، انرژی برحسب ژول بدست می
 آید. زمان بر حسب ساعت جایگزین شود، انرژی بر حسب کیلووات ساعت بدست می

/(  هر کیلووات ساعت معادل 12 63 6 10 .ژول است 

                                                                                      kw.h / J61 3 6 10    

روز چند کیلووات ساعت انرژی در این وسیله مصرف  ولت متصل شده است. در هر شبانه  100یل  به اختالف پتانس  50برقی با مقاومت الکتریکی   ۀیک وسیل 
 شود؟ می

 توان بر حسب کیلووات  ۀگام اول: محاسب

V
P W / kW

R

2 2100
200 0 2

50
= = = = 

 روز انرژی در هر شبانه ۀگام دوم: محاسب
U Pt / / kw.h0 2 24 4 8= =  = 
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 کنیم. های زیر حل میاین سؤال را در گام

 مقاومت الکتریکی سیم    ۀگام اول: محاسب

L
R

A ( / )

−=  =   = 
− 

682 10 1
3 20 2 10

3

 

 توان مصرفی در مقاومت    ۀگام دوم: محاسب

V
P W

R
= = =

2 220
400

1
 

 شود.  انرژی در این سیم به گرما تبدیل می  J400  ۀبنابراین در هر ثانیه به انداز

   
 های زیر در مورد این مولد صحیح است؟ یک از عبارت نمودار تغییرات توان خروجی از یک مولد بر حسب جریان الکتریکی آن مطابق شکل است. کدام 

 ولت است.  20این مولد برابر  ۀالف( نیروی محرک 

 شود.  اهمی وصل کنیم، توان خروجی از آن بیشینه می 2ین مولد را به یک مقاومت ب( اگر ا

 اهمی وصل کنیم، توان خروجی  1اهمی و بار دیگر به مقاومت   4ج( اگر این مولد را یک بار به مقاومت 

 آن در دو حالت برابر خواهد بود.   
  ( فقط )الف( 2 ( فقط )ب( 1
 ( )ب( و )ج( 4 ( )الف( و )ج( 3

 4پاسخ: گزینه  

 به صورت مقابل است.   Rهای مدار است، بر حسب مقاومت مقابل، نمودار توان خروجی باتری که برابر توان مصرفی در مقاومت  ۀ( در مدار تک حلق 1

  
R)تر از مقاومت درونی باتری است هنگامی که مقاومت معادل مدار کوچک( مطابق نمودار فوق، 2 r)  نمودار توان خروجی نزولی است. این نکته به این معنی ،

 یابد. است که با افزایش مقاومت معادل مدار، توان خروجی از باتری کاهش می 

R)تر از مقاومت درونی باتری است ( مطابق نمودار فوق، هنگامی که مقاومت معادل مدار بزرگ 3 r)ر توان خروجی صعودی است. این نکته به این معنی ، نمودا
 یابد. است که با افزایش مقاومت معادل مدار، توان خروجی از باتری افزایش می 

Rبینید، توان خروجی از باتری هنگامی بیشینه است که  طور که در نمودار توان خروجی می( همان4 r=  وجی از باتری برابر  باشد. در این حالت توان خر
r

2

4


-می 

 باشد. 

Rو  R1( اگر به ازای دو مقاومت 5 Rو  R1های  هندسی مقاومت  ۀ، توان خروجی باتری یکسان باشد، مقاومت درونی باتری واسط 2  است، یعنی:  2

R یکسان   باشد   2 R1 و  R اگر توان  خروجی از  باتری  با اتصال  به   R r21 2 =  

 خروجی از باتری یکسان است. مقاومت درونی باتری چند اهم است؟   نباشد، توا 11یا  4برابر   Rدر مدار مقابل اگر مقاومت 

 
Rباشد، مقاومت معادل مدار برابر   R ،4اگر  = 1 Rشود و اگر می 9 = 11   باشد، مقاومت معادل مدار برابرR = 2  باال داریم:   ۀشود. مطابق نکتمی 16

 

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  1 7 10 یازدهم  جریان الکتریکی    سخت  
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R R r r r=   =  = 2 2
1 2 9 16 12 

 خاطر بسپارید.  شود این نمودار را هم به نمودار توان خروجی از یک باتری بر حسب جریان عبوری از آن، به صورت یک سهمی است و توصیه می (6

 

شود که جریان آن برابر  بینید، توان خروجی از یک باتری زمانی بیشینه میطور که در نمودار باال می( همان7
r2


طور که در باشد، مقدار این توان بیشینه، همان  

نکات قبلی دیدیم برابر  
r

2

4


 است.  

توان نتیجه گرفت که مجموع این دو جریان برابر ( با توجه به تقارن سهمی حول رأس آن، اگر به ازای دو جریان مختلف، توان خروجی از باتری یکسان باشد، می8

r


 است. به شکل مقابل دقت کنید.   

 
I I

I I
r

1 2
1 22

+ 
=  + I2و   I1میانگین   =

r2

= 

 انتخاب شده است دقت کنید:  1400در نهایت به مثال زیر که از کنکور 

دهد، آمپرسنج چند آمپر را  سنج عدد صفر را نشان مییکسان است. در حالتی که ولت   A5و    A3های  در مدار مقابل، توان خروجی باتری به ازای جریان
 ؟  دهدنشان می 

 
 برای پاسخ دادن به این سؤال، کافی است دو گام زیر را طی کنیم: 

برابر   I2و  I1، توان خروجی باتری یکسان باشد، مجموع I2و  I1م اگر به ازای دو جریان  یدان گام اول: مطابق نکات فوق، می
r


 توان نوشت: است، بنابراین می 

I I
r r

1 2 3 5 8
 
= +  = + = 

maxIجریان آن برابر   دهد، باتری اتصال کوتاه شده وسنج عدد صفر را نشان میگام دوم: هنگامی که ولت 
r


 باشد. می A8دانیم برابر  است که می =

 دانیم که نمودار توان خروجی از یک باتری بر حسب جریان آن به شکل یک سهمی است که در رأس آن، جریان برابر  فوق، می  ۀمطابق مطالب درسنام

r


=
2

Pmaxو توان برابر    Iرأس 
r


=

2

4
 توان نوشت:  است. بنابراین می  

 رأس سهمی 
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V

r

 =


= 

10

2
     

حل دو  معادله  و  دو  جدول 
⇒                

/
r

/
r


=





=

2 5
2
2

12 5
4

 

 کنیم. های )ب( و )ج( را بررسی می)الف( نادرست است. در ادامه عبارتبنابراین عبارت  

Rشود که  بررسی )ب(: توان خروجی از مولد هنگامی بیشینه می r=    باشد، بنابراین اگر یک مقاومتR = 2    را به این مولد ببندیم، توان خروجی از آن

 شود. با توجه به این توضیحات، عبارت )ب( صحیح است. بیشینه می

Rگاه  ، توان خروجی از باتری یکسان شود، آنR2و    R1دانیم اگر به ازای دو مقاومت  بررسی )ج(: می R r= 2
1  است.    2

r r
R R r

R R

 =  =
 = 

=  =

22 4 2
1 2

4 1 41 2
 

 با توجه به این توضیحات، عبارت )ج( هم صحیح است.  

 اگر... 
 شود؟ توان تولیدی آن در مقاومت درونی باتری تلف می ُاهمی وصل کنیم، چند درصد از  6اگر این باتری را به یک مقاومت 

 پاسخ:  
                                                        

IP I P rI rI P r Pr R %
P I P r R PP rI


==  + = = ⎯⎯⎯⎯→ =  = = =

  + +=

2 2 1
252 2 6 4

 

   

1  کند به طوری که توان خروجی مولد به ازایدهیم، در نتیجه جریان عبوری از مدار تغییر میرا تغییر می  Rدر مدار زیر مقاومت متغیر    3 1I / A=  و

2 8 9I / A= 2  یکسان است. توان خروجی مولد به ازای R =   چند وات است؟ 

1 )24 
2 )16 
3 )48 
4 )32 

 

 4پاسخ: گزینه  

 بیشینۀ یک مولد باید نکات زیر را در نظر داشته باشید: در رابطه با توان مفید 

شود که: در شرایطی ایجاد می توان بیشینه

V

I
r

R r


= 


 

= 


= 



2

2
 

Pاز رابطۀ   بیشینهمفید توان 
r


=

2

4
 آید. به دست می 

 توان نتیجه گرفت: یکسان باشد؛ می I2و  I1اگر توان خروجی به ازای دو جریان 

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  8 4 8 یازدهم  جریان الکتریکی و توان   متوسط   

 تولیدی

 تولیدی اتالفی

 اتالفی

 تولیدی

 اتالفی

 تولیدی

 اتالفی

 

 

 مولد
 

 یکسان است.   4و    1های  توان خروجی با مقاومت
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I I

r

+ 
=1 2

2 2
 

 توان نتیجه گرفت:یکسان باشد؛ می V2وV1اگر توان خروجی به ازای دو ولتاژ 

                  
V V+ 

=1 2
2 2

 

 

 نوع توان را در نظر گرفت:  3توان در رابطه با  مولد می
 توان کل )یا توان تولیدی(:  .1

P I=  
 توان اتالفی:  .2

 P rI= 2 
 توان مفید )یا توان خروجی(:  .3

P I rI=  − 2 

 خروجی بر حسب جریان برای یک مولد به صورت مقابل است: نمودار توان  

به صورتی که به ازای 
r



2
 شود.)نصف بیشینۀ جریان( توان خروجی بیشینه می  

 I2و  I1میانگینتوان نتیجه گرفت  یکسان باشد می  I2و  I1اگر توان خروجی به ازای 

برابر با 
r



2
  است:   

                                            
I I / /

    r  
r r

+  +
=  =  = 1 2 3 1 8 9 12

1
2 2 2 2

 

R به ازای  = 2 :جریان عبوری از مدار برابر خواهد بود با ،  

 I A
R r


= = =

+ +

12
4

2 1
 

Pتوان خروجی مولد از رابطۀ  I rI=  −   آید؛ بنابراین: به دست می  2

 P w=  −  =212 4 1 4 32 

 
 گیرند؟ آل به ترتیب از راست به چپ چند آمپر و چند ولت را اندازه می سنج ایدهنج و ولتدر مدار مقابل، آمپرس 

1 )2 ،15 
2 )2 ،19 
3 )5/0 ،15 
4 )5/0 ،19   
 
 
 
 
 
 

 3پاسخ: گزینه  

 کنیم.  آوریم و با کمک آن جریان خروجی از باتری را محاسبه میابتدا مقاومت معادل مدار را بدست می

 

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  2 6 6 یازدهم  جریان الکتریکی    ساده   
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 دهد، بنابراین داریم:  سنج ولتاژ دو سر باتری را نشان میولت 

rI / V= − = −  =20 2 2 25  Vباتری15

Iبا تقسیم جریان   / A=2  دهد را بدست آوریم.  توانیم عددی که آمپرسنج نشان می، می20و    5های  بین مقاومت  5

 است )چرا؟(، بنابراین داریم:    x4برابر    5باشد، جریان مقاومت    xبرابر    20اگر جریان مقاومت  

 

x x I x / x / A+ =  =  =4 5 2 5 0 5 
 گیرد.  را اندازه می  A5/0بنابراین آمپرسنج  

 پردازیم.  شده است که در ادامه به حل آن میطرح    1400های کنکور تجربی خارج از کشور سال  این سؤال بر اساس یکی از تست

 : 1400تست کنکور تجربی خارج از کشور 
 دهند؟  سنج آرمانی چه عددهایی را نشان میدر مدار مقابل، آمپرسنج و ولت 

1 )/ V / A−2 4 0 8 

2 )/ V / A−4 8 0 8 

3 )/ V / A−4 5 1 5 

4  )V / A−6 1 5 
 3گزینه پاسخ:  

 
 
 

کنیم تا به مدار زیر برسیم. در ادامه مقاومت معادل مدار را حساب  سنج را پاک میولت   ۀدهیم و شاختر شدن شکل، ابتدا به جای آمپرسنج سیم قرار میبرای ساده
 کنیم:  می
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eqR

I / A
r R

1 2 3 6

12
1 5

2 6

 = + + = 


 = = =

+ +

 

 دهد. را نشان می A5/1بنابراین آمپرسنج عدد  
 دهد و داریم: را نشان می Bو  Aسنج اختالف پتانسیل نقاط سنج دقت کنید که ولت در مورد ولت 

 
A B A BV / / V V V / V1 1 5 2 1 5 4 5−  −  =  − = 

 دهد.  را نشان می V5 /4سنج عدد  بنابراین ولت 

 

20ای با بار الکتریکی  ذره  C−   44گرم با سرعت میلی 2و جرم 10 m

s
 شود. اگر میدان مغناطیسی در اطراف ذره برابر به سمت غرب پرتاب میG5  و

 ؟ )از نیروی وزن ذره صرف نظر شود.( و جهت آن به کدام سمت است؟  SIجهت آن به سمت باال باشد، شتاب وارد بر این ذره چند واحد 

 پایین   – 200( 4 جنوب   – 100( 3 پایین  – 100( 2 جنوب   – 200( 1

 1پاسخ: گزینه  

 شود. زیر محاسبه می ۀ( نیروی مغناطیسی وارد بر بار الکتریکی متحرک مطابق رابط1

 F | q | VBsin=  

Bشدت میدان مغناطیسی   : 

|بار الکتریکی   ۀانداز  q |   

 :بین بردار میدان و سرعت   ۀزاوی

Vتندی حرکت بار الکتریکی  :  
 الکتریکی متحرک به موارد زیر دقت کنید.  ( در مورد نیروی وارد بر بار 2

 عمود است.  Vو  Bالزامًا بر بردارهای  Fالف( بردار  

 توانند با هم داشته باشند.  ای می هر زاویه Vو   Bب( بردارهای  

 شود.  بر هم عمودند، نیروی مغناطیسی بیشینه می Vو   Bج( هنگامی که  

 شود.  راستا باشند، نیروی مغناطیسی صفر میهم Vو   Bد( هنگامی که  

 صحیح است؟   الزاماً های زیر شود. چه تعداد از گزارهبه آن وارد می Fشود و نیروی مغناطیسی میBوارد میدان مغناطیسی Vبا سرعت  qکی ی ر الکتربا

 عمود است. Vبر بردار  Fالف( بردار  

 عمود است.Vبر بردار   Bب( بردار  

 عمود است. Fبر بردار  Bج( بردار 

 شود. بیشینه میF  ۀعمود باشد، انداز  Bبر  Vد( 
 الزاماً   های داده شدهتا از عبارت  3تواند صحیح باشد یا نباشد. بنابراین  صحیح هستند ولی عبارت )ب( می   الزاماً (، )ج( و )د(  ف های )المطابق نکات فوق، عبارت

 صحیح هستند. 

 

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 6 8 یازدهم  مغناطیس   متوسط   
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qبار الکتریکی   C= + 10    با تندی
m

s
/شود و از میدان مغناطیسی یکنواختی به شدت  به سمت غرب پرتاب می  500 T0 که جهت آن به سمت شمال است    4

 باشد؟  نیوتون است و جهت آن به کدام سو میگذرد. نیروی مغناطیسی وارد بر این بار چند می
 توان فهمید جهت نیروی مغناطیسی به سمت پایین است. به شکل مقابل دقت کنید.  دست راست می ۀبرای تعیین جهت نیرو مطابق قاعد

 
 
 
 
 
 

 توان نوشت:نیرو هم می ۀانداز   ۀبرای محاسب

F | q | VBsin / sin N− −=  =     = 6 0 310 10 500 0 4 90 2 10 

دست راست، نیرو و شتاب وارد بر ذره به سمت جنوب است. دقت کنید که عالمت بار ذره منفی    ۀابتدا دقت کنید که مطابق شکل زیر و با استفاده از قاعد 

 است. 

 
 کنیم. در ادامه نیرو و شتاب را محاسبه می

F | q | VBsin sin N

F m
F ma a

m s

− − −=  =       = 

−
=  = = =

−

6 4 4 0 420 10 4 10 5 10 90 4 10

44 10
200

6 22 10

 

 پردازیم.  طرح شده است که در ادامه به بررسی آن می  1400های کنکور ریاضی سال  این سؤال بر اساس یکی از تست

 : 1400تست کنکور ریاضی 

با سرعت      ۀدر یک میدان مغناطیسی یکنواخت، یک ذر 
m

s
عمود بر میدان مغناطیسی در حرکت است و شتاب حاصل از نیروی مغناطیسی،    50

m

s
 5

2
4 10 

/است. بزرگی میدان مغناطیسی چند گاوس است؟  kg)−=  276 68 e)و     ۀجرم ذر  10 / C−=  191 6 10  
1 )67/1   2 )28/2   3 )34/3   4 )56 /4 

 کنیم: های زیر حل میپاسخ: این سؤال را در گام
 آلفا  ۀنیروی وارد بر ذر  ۀگام اول: محاسب

 توان نوشت:   مطابق قانون دوم نیوتون می
                                       

F ma / / N− −= =    = 27 5 216 68 10 4 10 2 672 10 
 میدان مغناطیسی   ۀگام دوم: محاسب

                                 

F qVBsin / / B B / T / G− − −=   =     =  =0 21 19 490 2 672 10 3 2 10 50 1 67 10 1 67 
 است.   e2آلفا برابر  ۀدقت کنید بار ذر 

 

 

 

 

ارد بر بار منفی به سمت جنوب است. نیرو و شتاب و  

https://t.me/iazmon


 

143 

8های 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 

 
 

8000به بزرگی    Eمطابق شکل زیر، میدان الکتریک   N

C
5qبر هم عمود هستند. ذرۀ باردار   G50به بزرگی    Bو میدان مغناطیسی     mC=+    به جرم

mg16 ای که از نقطۀ  شدن تا لحظهشود. اگر جابجایی این ذره در راستای میدان الکتریکی از لحظۀ رها در فضای این دو میدان رها میM  کند،  عبور می
 چند نیوتون است؟ )از نیروی وزن ذره صرف نظر شود.(   Mسانتی متر باشد، نیروی مغناطیسی وارد بر ذره در نقطۀ  20برابر 

1)  / − 22 5 10 

2  )− 35 10 

3  )− 25 10 

4  )/ − 32 5 10 

 

 

 

 1پاسخ: گزینه  

 های وارد شده به جسم برابر با تغییرات انرژی جنبشی جسم است. قضیۀ کار و انرژی جنبشی، کار کل نیرویطبق 

 TW K  W W ... K=   + + = 1 2 
 اگر یک ذره در میدان الکتریکی یا میدان مغناطیسی یا در هر دو قرار بگیرد: 

EWکار میدان الکتریکی از رابطۀ  E q dcos=  آید. به دست می 

 . همواره صفر است توان نتیجه گرفت کار نیروی مغناطیسی از آنجایی که نیروی مغناطیسی همواره بر مسیر حرکت عمود است، می

 (BW =0) 
  بنابراین: 

T E B EW W W K  W K= + =   =  

 ر ذره در هر لحظه عمود بر بردار سرعت ذره است، کار نیروی میدان مغناطیسی روی ذره، صفر است. از آنجایی که نیروی مغناطیسی وارد ب 

  توان نوشت: انرژی جنبشی می  –طبق قضیۀ کار  

T E B EW W W K  W K= + =   =  

 
m

E q d m(v v ) v v
s

− − = −     =     =2 2 3 6 2
2 1

1 20 1
8000 5 10 16 10 1000

2 100 2
 

  آید: نیروی مغناطیسی وارد بر ذره از رابطۀ مقابل به دست می
F qvB= 

  بنابراین: 

F / N− − −=     = 3 4 25 10 1000 50 10 2 5 10 

 
به صورت موازی با سطح زمین، به وسیلۀ دو طناب از سقف آویزان شده است. هنگامی که از سیم   m4و با طول    g2مطابق شکل زیر، سیمی به جرم   

تواند باشد؟ ) های زیر میکدام یک از گزینه  Iشود. جریان  ها صفر میدهیم نیروی وارد بر طنابرا عبور می   Iجریان  
2

10 m
g

s
و میدان مغناطیسی    =

 بگیرید.( در نظر G5/0زمین را 

1  )10 
2  )90 
3  )5 
4  )190 
 

 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 

سخت 3فصل    متوسط  10درجه از  8 5 8 یازدهم    

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب با 
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

3فصل    سخت 10درجه از  8 5 8 یازدهم    

M 
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 میدان مغناطیسی نیروی وارد بر سیم حامل جریان در  

 دهیم، بالفاصله پس از    اگر مطابق شکل سیم رسانای مستقیمی را در میدان مغناطیسی قرار 
 مغناطیسی به ذرات باردار جاری در سیم و بستن کلید و عبور جریان از سیم، از طرف میدان

 بارهاست، .از آنجایی که جریان الکتریکی همان حرکت شودی موارد  در نتیجه به کل سیم نیرو
 . کندی ممیدان مغناطیسی بر سیم حامل جریان هم نیرو وارد  پس

  : در میدان مغناطیسی  سیم حامل جریانرابطه نیروی وارد بر  

F I Bsin=  

 

 .شودی نم( نیرویی بر سیم وارد =0αباشند ) راستاهم Bو  Iاگر 
 .شودی م ( بیشینه نیرو بر سیم وارد =90αعمود بر هم باشند ) Bو  Iاگر 

 ،بر راستای شودی منیرویی که در میدان مغناطیسی بر سیم حامل جریان الکتریکی وارد 
 سیم و نیز بر راستای میدان مغناطیسی عمود است.

 جهت نیروی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی )قانون دست راست(: 
 باید جریان را در جهت چهار انگشت  اً یثان  باید از دست راست استفاده کنیم. اوالً در اینجا برای تعیین جهت نیرو 

 قرار دهیم. )نیرو در جهت انگشت شست و میدان در جهت کف دست(  
 

 توان نتیجه گرفت نیروی وزن سیم با نیروی مغناطیسی برابر است. ها صفر شود، میاگر نیروی وارد بر طناب
  بنابراین: 

mg ILB sin=  

 / Isin− −  =    3 42 10 10 4 0 5 10 

 Isin =100 

 است.   100بزرگتر از    4باشد که تنها گزینۀ    100بزرگتر از    Iاست( باید    1است )عددی کوچکتر از    1عددی بین صفر و    sinاز آنجایی که

 اگر... 
 م محاسبه کنیم: توانستیراستای سیم مشخص بود جواب را به صورت قطعی می

Fدرجه است و  90غرب قرار داشت: زاویۀ بین جریان و میدان  –اگر سیم در راستای شرق  ILB= 
Fدرجه است و  0جنوب قرار داشت: زاویۀ بین جریان و میدان  –اگر سیم در راستای شمال  =0 

 مغناطیسی زمین از سمت جنوب به شمال قرار دارد. توجه کنید که میدان 
mg شد؛ جواب سوال به این صورت خواهد بود: غرب ذکر می –برای مثال اگر راستای سیم شرق  ILB= 

              / I I A− −  =     =3 42 10 10 4 0 5 10 100 

 

انتهای آن بسته شده  10grو جرم    5mمطابق شکل، یک سیم فلزی به طول    به دو  اند، در راستای افقی قرار دارد. نیروی  با دو نیروسنج فنری که 
ها ناچیز است. میدان مغناطیسی در اطراف سیم چند گاوس  است و مقاومت الکتریکی سیم 2و مقاومت رئوستا برابر   40Vباتری آرمانی برابر ۀمحرک 

10ها عدد صفر را نشان دهند؟  باشد تا نیروسنج N
(g )

kg
=  

1  )1 
2  )5/0 
3  )10 
4  )5 
 

 

 3پاسخ: گزینه  

 آید: زیر بدست می  ۀ( نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان از طرف میدان مغناطیسی مطابق رابط 1

                                     F BILsin=   
 بین جهت جریان سیم و جهت بردار میدان مغناطیسی است.  ۀزاوی به ترتیب شدت میدان، شدت جریان و طول سیم هستند و  Lو  B ،Iباال،  ۀدر رابط 

ن مغناطیسی باشد نیروی وارد بر آن کمینه )صفر( خواهد شد و اگر سیم عمود بر میدان مغناطیسی باشد، نیروی ( اگر سیم راست حامل جریان موازی میدا 2
 مغناطیسی وارد بر آن بیشینه خواهد شد. 

 

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  3 7 8 یازدهم  مغناطیس   متوسط   

 

F( نیروی وارد بر سیم :N ) 

I( جریان سیم :A ) 

L( طول سیم :m) 

B( میدان مغناطیسی :T )تسال( ) 

α زاویه بین :I  وB 
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 ( بردار نیروی وارد بر سیم حتمًا بر بردار میدان مغناطیسی و جهت جریان در سیم عمود است. 3

/دان مغناطیسی یکنواختی با شدت ای از صفحه میمطابق شکل در ناحیه  T0  A2در جهت عمود بر صفحه برقرار است و یک سیم حامل جریان الکتریکی  4

sin)شود؟  درون میدان قرار دارد. بر هر متر از این سیم چند نیوتون نیروی مغناطیسی وارد می / )=037 0 6  

 
که در شکل   037ۀ وی پاسخ: ابتدا دقت کنید که چون میدان بر صفحه عمود است و سیم درون صفحه قرار دارد، جهت میدان بر جهت جریان سیم عمود است و زا

 توان نوشت: نیروی وارد بر هر متر از سیم می  ۀداده شده است برای گمراهی شما آورده شده است. برای محاسب

F BILsin / sin F / N=  =     =00 4 2 1 90 0 8 

 کنیم: های زیر حل میین سؤال را در گاما

 جریان الکتریکی سیم   ۀگام اول: محاسب

I A
R


= = =

40
20

2
 

اندازه با نیروی وزن سیم باشد و جهت آن به سمت  عدد صفر را نشان دهند، کافی است نیروی مغناطیسی وارد بر سیم هم  ها نیروسنجگام دوم: برای آن که  

 توان نوشت:  باال باشد تا بتواند وزن سیم را خنثی کند. در این صورت می

F mg BILsin mg B sin / B / T GB =   =     =   = =020 5 90 0 01 10 0 001 10 
 اگر... 

 دهد؟  برسانیم، هر نیروسنج چند نیوتون را نشان می  10اگر مقاومت رئوستا را به  

به   با رساندن مقاومت رئوستا  Rپاسخ:  = 10  جریان سیم برابر ،I A
R


= = =

40
4

10
بر  می   زیر که نیروهای وارد  را نشان میشود مطابق شکل  دهد، سیم 

 داریم: 

                                 
                                                                 

F BILsin sin / NB
−=  =    =3 010 4 5 90 0 02 

                                                                                                                       
        :F F mg / F / F / NB + =  + =  =2 0 02 2 0 1 0 041 1  تعادل سیم  1

/بنابراین هر نیروسنج با نیروی   N0  شود. کشیده می  04

 طرح شده است.   تجربی ۀکتاب درسی فیزیک یازدهم رشت  3در انتهای فصل  10این سؤال بر اساس تمرین 
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 یک از مطالب زیر درست است؟کدام  -186

 شوند.های سوختی و فرایند برقکافت، در آن بررسی میها، سلولقلمرو از الکتروشیمی است که باتری( تامین انرژی، یک 1

𝐹2(𝑔)واکنش کاهش در فرایند تولید منیزیم فلوئورید، به صورت  نیم معادله( 2 + 2𝑒− → 2𝐹−(𝑔)  .است 
 های خورشیدی است. ی چراغدهندهتشکیلیکی از اجزا  فلز بوده و عنصر اصلی سازنده( سیلیسیم، یک شبه3
 آیند.گیرند، با اکسیژن واکنش داده و به شکل اکسید درمی( همة فلزها هنگامی که در معرض هوا قرار می4

 (1202 -  مفهومی – متوسط)       3 گزینهپاسخ:   

و باتری قابل شارژ تشکیل شده است. همانطور که   )به عنوان منبع تامین انرژی(، سلول خورشیدی𝐿𝐸𝐷چراغ خورشیدی، یک ابزار روشنایی است که از المپ  

  شود.ی الکتریکی تولید میها، با استفاده از انرژی خورشید، مقداری انرژدر این سلول  های خورشیدی است. دانیم، عنصر سیلیسیم، عنصر اصلی سازندۀ سلول می

 ای قرار گرفته و رسانایی الکتریکی کمی دارد. جدول دوره   14فلزی بوده که در گروه  سیلیسیم، یک عنصر شبه

 ها:بررسی سایر گزینه 

 ( قلمروهای علم الکتروشیمی به شرح زیر هستند:1

 
های  ها و سلول ، اما بحث باتری شودی تولید مواد جدید بررسی می در حیطه   انرژی الکتریکی()تجزیه مواد به کمک  با توجه به این نمودار، فرایند برقکافت

 شوند. سوختی، در قلمرو تامین انرژی بررسی می

( باشد.  𝑠واکنش کاهش انجام شده باید به صورت جامد) ی نیم، یک نمک جامد است، پس حالت فیزیکی یون فلوئورید در معادله (𝑀𝑔𝐹2) ( منیزیم فلوئورید2

𝐹2(𝑔)واکنش به صورت  ی این نیممعادله  + 2𝑒− → 2𝐹−(𝑠)  شود. می 

دهند،  فلزهای نجیب مانند طال و پالتین با اکسیژن هوا واکنش نمیشوند. برای مثال،  پذیری کمی داشته و با نافلزها وارد واکنش نمیبرخی از فلزها واکنش (  4

 آیند. گیرند، با اکسیژن واکنش داده و به شکل اکسید درمیدر معرض هوا قرار میبنابراین باید گفت که اغلب فلزها هنگامی که  

شدن  ای، خوردگی آهن و سایر فلزات، فساد مواد غذایی و ... در حال انجامشدن وسایل نقره کاهش زیادی مانند سیاه - های اکسایشدر محیط پیرامون ما واکنش 
ها  را به دنبال دارند. برای مثال، ساالنه صدها میلیون تن از فلزهای گوناگون برای ساختن اسکله نفتی، اسکلت ساختمان هایی  هستند که مطلوب ما نبوده و گاهی زیان 

راهو پل  لوکوموتیو و  ... مصرف می ها، کشتی،  با اکسیژن هوا قرار می آهن و  اکسید  شود. هنگامی که فلزها در مجاورت  به شکل  یافته و  اکسایش  اغلب  گیرند، 
شدن نقره و زنگار سبز زدن آهن، تیره شود. زنگکاهش گفته می - های اکسایشآیند. خوردگی به فرایند تردشدن، خردشدن و فروریختن فلزها بر اثر واکنشدرمی 

 هایی از فرایند خوردگی هستند. ایجادشده بر سطح مس، نمونه 

 
𝒑𝑯سید با  لیتر محلول هیدروکلریک اگرم با چند  6/2یک قطعه فلز روی به جرم   -187 = لیتر دهد و طی این فرایند، چند میلیبه طور کامل واکنش می ۱/۳

𝒁𝒏شود؟ ) گاز هیدروژن در شرایط استاندارد تولید می = 6۵ 𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) 

1 )6/1 - 896 2 )8/0 - 896 3 )6/1 - 1792 4 )8/0 – 1792 

 (1202 -  مساله – آسان)      1 گزینهپاسخ:   

 کنیم.محلول، غلظت یون هیدروژن موجود در آن را محاسبه می  𝑝𝐻در قدم اول، با توجه به  

[𝐻+] = 10−𝑝𝐻  
          
→  [𝐻+] = 10−1/3 = 0/05  𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐿−1 

 دهد. های اسیدی واکنش میی زیر با محلول فلز روی بر اساس معادله 

2𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) + 𝑍𝑛(𝑠)
                   
→      𝑍𝑛𝐶𝑙2(𝑎𝑞) + 𝐻2(𝑔) 

 کنیم. ی این واکنش شیمیایی، حجم محلول اسیدی مصرف شده را محاسبه می با توجه به معادله 

? 𝐿 محلول = 2/6 g Zn ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑍𝑛
65 𝑔 𝑍𝑛

×
2 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙
1 𝑚𝑜𝑙 𝑍𝑛

×
1 𝐿 محلول

0/05 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙
= 1/6 𝐿 

 کنیم.یم. با توجه به حجم مولی گازها، حجم گاز هیدروژن تولید شده را محاسبه می ی بعد، باید حجم گاز هیدروژن تولید شده را بدست بیاوردر مرحله 

?𝑚𝐿 𝐻2 = 2/6 g Zn ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑍𝑛
65 𝑔 𝑍𝑛

×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2

1 𝑚𝑜𝑙 𝑍𝑛
×

22400 𝑚𝐿 𝐻2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2
= 896 𝑚𝐿 

 دهد: تصویر زیر، نمایی از واکنش فلز روی با محلول هیدروکلریک اسید را نشان می

قلمروهای الکتروشیمی

تامین انرژی باتری ها و سلول های سوختی

تولید مواد برقکافت و آبکاری

اندازه گیری و کنترل کیفی اچ سنج های دیجیتال.پی

https://t.me/iazmon


 

147 

8های 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 

 
 

 
 

 های زیر را در نظر بگیرید:ی واکنشمعادله  -188

۳𝑷𝒕2+(𝒂𝒒) + 2𝑪𝒓(𝒔) → ۳𝑷𝒕(𝒔) + 2𝑪𝒓۳+(𝒂𝒒)                 𝑷𝒕2+(𝒂𝒒) + 𝑪𝒅(𝒔) → 𝑷𝒕(𝒔) + 𝑪𝒅2+(𝒂𝒒) 
۳𝑪𝒅2+(𝒂𝒒) + 2𝑪𝒓(𝒔) → ۳𝑪𝒅(𝒔) + 2𝑪𝒓۳+(𝒂𝒒)               𝑪𝒓2+(𝒂𝒒) + 𝑪𝒂(𝒔) → 𝑪𝒓(𝒔) + 𝑪𝒂2+(𝒂𝒒) 

 ها به درستی انجام شده است؟ها، کدام مقایسه در رابطه با قدرت اکسندگی یونواکنشی این با توجه به معادله
1  )𝑃𝑡2+ > 𝐶𝑟3+ > 𝐶𝑎2+ > 𝐶𝑑2+ 2  )𝐶𝑑2+ > 𝑃𝑡2+ > 𝐶𝑟3+ > 𝐶𝑎2+  

3  )𝐶𝑑2+ > 𝐶𝑎2+ > 𝑃𝑡2+ > 𝐶𝑟3+ 4  )𝑃𝑡2+ > 𝐶𝑑2+ > 𝐶𝑟3+ > 𝐶𝑎2+ 

 (1202 -  مفهومی – متوسط)       4 گزینهپاسخ:   

های فلزی حاصل از عناصری که قدرت کاهندگی تواند با کاتیون کاهش، فلزی که قدرت کاهندگی بیشتری دارد، می -به طور کلی، در یک واکنش اکسایش

توانند با  می 𝑍𝑛(𝑠)  هایاست، اتم  𝐶𝑢بیشتر از    𝑍𝑛های فلزی بکاهد. به عنوان مثال، چون قدرت کاهندگی  ها را به اتمتری دارند وارد واکنش شده و آن کم

های داده شده در سوال، قدرت  بکاهند. با توجه به این قاعده و واکنش  𝐶𝑢های را به اتم +𝐶𝑢2های واکنش داده و یون 𝐶𝑢2+(𝑎𝑞) هایمحلول محتوی یون 

 کنیم. بر این اساس، داریم:کاهندگی فلزهای مختلف را با هم مقایسه می

واکنش  اول  ∶ 3𝑃𝑡2+(𝑎𝑞) + 2𝐶𝑟(𝑠) → 3𝑃𝑡(𝑠) + 2𝐶𝑟3+(𝑎𝑞)        
              
قدرت کاهندگی            → ∶ 𝐶𝑟 > 𝑃𝑡  

واکنش  دوم  ∶ 𝑃𝑡2+(𝑎𝑞) + 𝐶𝑑(𝑠) → 𝑃𝑡(𝑠) + 𝐶𝑑2+(𝑎𝑞)                
              
قدرت کاهندگی            → ∶ 𝐶𝑑 > 𝑃𝑡  

واکنش  سوم  ∶ 3𝐶𝑑2+(𝑎𝑞) + 2𝐶𝑟(𝑠) → 3𝐶𝑑(𝑠) + 2𝐶𝑟3+(𝑎𝑞)      
              
قدرت کاهندگی            → ∶ 𝐶𝑟 > 𝐶𝑑  

واکنش  چهارم  ∶ 𝐶𝑟2+(𝑎𝑞) + 𝐶𝑎(𝑠) → 𝐶𝑟(𝑠) + 𝐶𝑎2+(𝑎𝑞)           
              
قدرت کاهندگی            → ∶ 𝐶𝑎 > 𝐶𝑟  

𝐶𝑟کروم به صورت  توان گفت مقایسه قدرت کاهندگی فلزهای کادمیم، پالتین و  های اول، دوم و سوم، می با توجه به معادله  > 𝐶𝑑 > 𝑃𝑡    ،است. از طرفی

𝐶𝑎قدرت کاهندگی کلسیم نیز بیشتر از کروم است، پس مقایسه قدرت کاهندگی این فلزها به صورت   > 𝐶𝑟 > 𝐶𝑑 > 𝑃𝑡  دانیم،  شود. همانطور که میمی

  Bتر از قدرت اکسندگی کاتیون حاصل از فلز  کم   Aاز فلز  بیشتر باشد، قدرت اکسندگی کاتیون حاصل   Bاز قدرت کاهندگی فلز    Aاگر قدرت کاهندگی فلز  

+𝑃𝑡2های داده شده به صورت  خواهد بود. بر این اساس، مقایسه قدرت اکسندگی کاتیون > 𝐶𝑑2+ > 𝐶𝑟3+ > 𝐶𝑎2+  شود.می 

 
 های زیر درست است؟چه تعداد از عبارت  -189

 به دنبال رشد دانش و پیشرفت فناوری محقق شده است.رخی از افزایش سطح رفاه بوده و آ( کاهش اثر نقص عضو، نیم

 توان بخشی از انرژی شیمیایی را به انرژی الکتریکی تبدیل کرد. ب( با فرو بردن دو تیغه جنس مس و روی در لیمو، می

 ست. های مختلف مثل فرایند انتقال ایمن آب اپ( انرژی الکتریکی، پرکاربردترین شکل انرژی در بکارگیری از فناوری

 شود.کننده سوخته و به منیزیم اکسید تبدیل میمنیزیم در حضور گاز اکسیژن با تولید یک نور خیرهت( فلز 

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

 ( 1202 -  مفهومی – آسان)      4 گزینهپاسخ:   

 های داده شده درست هستند.همه عبارت

 بررسی چهار عبارت:  

  افزایش   از  رخینیم  آشامیدنی،  آب  ایمن  انتقال  و  عضو  نقص  اثر  کاهش  و  درمان  تر،ایمن  و  ترسریع  نقل  و  حمل  تر،آسان   سرمایش  و  گرمایش  روشنایی،  آ( تأمین

  مناسب   مواد   به  دستیابی  ها،فناوری   این  تحقق  اساسی  رکن  دو.  اندشده   محقق  فناوری  پیشرفت  و  دانش  رشد  دنبال  به  که  دهندمی   نشان  را  آسایش  و  رفاه  سطح

 . است  انرژی  تأمین  و

شود.  ای از یک سلول گالوانی است که با فروبردن یک تیغه از جنس فلز مس و یک تیغه از جنس فلز روی در یک لیمو ساخته میباتری لیمویی، نوع ساده ب(  

 د:دهرا روشن کرد. تصویر زیر، نمایی از این نوع باتری را نشان می   LEDتوان یک المپ  به کمک این نوع باتری می 
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شود. توجه داریم که جنس فلزهای بکار رفته  همانطور که مشخص است، لیمو در نقش الکترولیت بوده و باعث برقراری جریان الکتریکی در مدار خارجی می 

 در ساختار باتری لیمویی باید متفاوت از هم باشد. 

  و  ترآسان   سرمایش  و گرمایش  روشنایی،  تأمینهمانطور که گفتیم،    .است  الکتریکی انرژی مختلف،  هایفناوری   کارگیری  به  در  انرژی  شکل  پ( پرکاربردترین

 ها هستند.هایی از این فناوری ، نمونه ترایمن  و  ترسریع   ونقلحمل 

این واکنش در گذشته  شود. از نور تولید شده طی کننده سوخته و به منیزیم اکسید تبدیل میمنیزیم در حضور گاز اکسیژن با تولید یک نور سفید خیره ت( 

 شده است. فرایند انجام شده به صورت زیر است: به عنوان منبع نور برای عکاسی استفاده می

 

 

مول گونۀ اکسنده، چند    ۵/0واکنش کاهش آن، به ازای مصرف  کاهش زیر چقدر بوده و در نیم-مجموع ضرایب استوکیومتری مواد در واکنش اکسایش  -190
 ها را از راست به چپ بخوانید.( د؟ )گزینهشومول الکترون مبادله می

𝑪𝒓2𝑶۷
2− + 𝑺𝒏2+ +𝑯+ → 𝑺𝒏۴+ +𝑯2𝑶 + 𝑪𝒓

۳+ 

1 )28  – 2 2) 28 – 3   3 )30  – 2 4 )30  – 3 

 ( 1202 -  مساله – متوسط)       4 گزینهپاسخ:   

𝐶𝑟2𝑂7آغاز کرده و به    𝐶𝑟موازنه را با اتم  
 کنیم: را مشخص می  +𝐶𝑟3 و  𝐻2𝑂دهیم و با توجه به آن، ضرایب  ضریب یک می  −2

𝐶𝑟2𝑂7
2− +⋯𝑆𝑛2+ +⋯𝐻+ → ⋯𝑆𝑛4+ + 7𝐻2𝑂 + 2𝐶𝑟3+   

 دهیم، پس داریم:می  14ضریب    +𝐻، به  در معادله واکنش  𝐻2𝑂در مرحلة بعد، با توجه به ضریب  
𝐶𝑟2𝑂7

2− +⋯𝑆𝑛2+ + 14𝐻+ → ⋯𝑆𝑛4+ + 7𝐻2𝑂 + 2𝐶𝑟3+   
اگر ضریب    ها در دو طرف واکنش باید برابر با هم باشد.در این حالت، مجموع جبری بار گونه   کنیم.های قلع را به کمک موازنة بار پیدا مینهایت ضرایب یوندر  

 فرض کنیم، خواهیم داشت:   𝑥ها را  این یون
1 × (−2) + 𝑥 × (+2) + 14 × (+1) = 𝑥 × (+4) + 2 × (+3) → 𝑥 = 3   

  شود: مقابل میدر نتیجه معادلة واکنش به صورت  
  𝐶𝑟2𝑂7

2− + 3𝑆𝑛2+ + 14𝐻+ → 3𝑆𝑛4+ + 7𝐻2𝑂 + 2𝐶𝑟3+  
در این فرایند، یون کروم کاهش یافته و یون قلع اکسید شده است، پس  است.    30های استوکیومتری برابر  مجموع ضریب  با توجه به معادله نهایی این واکنش،

 واکنش کاهش به صورت زیر است: نیم  معادله  
𝐶𝑟2𝑂7

2− + 14𝐻+ +⋯𝑒− → 2𝐶𝑟3+ + 7𝐻2𝑂   
 آوریم:ها را با استفاده از موازنة بار بدست میتعداد الکترون

−2+ 14 × (+1) + 𝑦 × (−1) = 2 × (+3) → 𝑦 = 6   
𝐶𝑟2𝑂7بنابراین به ازای هر مول گونة اکسنده)یون  

𝐶𝑟2𝑂7توان گفت به ازای مصرف نیم مول  ، پس میشودمول الکترون مبادله می  6(،  −2
، در واکنش مورد  −2

 شود. مول الکترون مبادله می  3نظر  
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 های داده شده درست هستند، بجز ............... . همه عبارت  -191

 کاهش، عالوه بر داد و ستد الکترون، با آزاد شدن انرژی همراه هستند. -های اکسایشواکنشی ( همه1
 مس به از دست دادن الکترون است. های فلز روی به از دست دادن الکترون، بیشتر از تمایل اتم( تمایل اتم2

 دهد، یکسان است. از دست می 𝐴𝑙هایی که هر اتم  ( در فرایند اکسایش آلومینیم، عدد کوانتومی اصلی الکترون3
 برابر عامل اکسنده است.   75/3( در واکنش یک قطعه فلز روی با اکسیژن، عدد اتمی ذرات سازنده عامل کاهنده، 4

 (1202 - مفهومی – متوسط)       1 گزینهپاسخ:   

 توجه داریم که  اما  ؛شود ها مقداری انرژی نیز با محیط اطراف مبادله می و در همه آن  هستند  همراه  الکترون  ستد  و  داد  با  کاهش،-اکسایش  هایواکنش   یهمه

کاهش است که با مصرف انرژی)واکنش  -های اکسایشبرای مثال، واکنش برقکافت از جمله واکنش   .هستند  همراه  انرژی  شدن  آزاد  با  هاآن   از   برخی  فقط

 گرماگیر( همراه خواهد بود. 

 ها:بررسی سایر گزینه 

به از دست  های فلز روی  توان گفت تمایل اتم، پس می (تر( داردتر)منفیپتانسیل کاهشی استاندارد کوچک تر است)کاهنده   چون روی در مقایسه با مس(  2

 های مس به از دست دادن الکترون است. دادن الکترون)قدرت کاهندگی(، بیشتر از تمایل اتم

 شود. فرایند انجام شده به صورت زیر است: الکترون از دست داده و به یون آلومینیم تبدیل می  3( در واکنش اکسایش آلومینیم، هر اتم از این فلز  3

𝐴𝑙 ∶  1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝1     3𝑒    →   𝐴𝑙3+ ∶  1𝑠22𝑠22𝑝6 
 دهد. از دست می  3الکترون با عدد کوانتومی اصلی    3همانطور که مشخص است، طی این فرایند هر اتم آلومینیم  

واکنش فلز روی با گاز اکسیژن به صورت زیر است: (  4

 
برابر عدد اتمی عامل اکسنده)اکسیژن با    75/3(،  30کاهنده)فلز واسطه روی با عدد اتمی  ( ذرات سازنده عامل  Zدر واکنش شیمیایی انجام شده، عدد اتمی)

 ( است. 8عدد اتمی  

 
𝑵𝒂) های داده شده درست هستند؟ کدام موارد از عبارت  -192 = 2۳ 𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) 

 شود. تدریج آبی می فلزی از جنس مس در محلولی از منیزیم سولفات، رنگ محلول مورد نظر به آ( با قرار دادن یک تیغه

2/۴0۸گرم فلز سدیم با گاز کلر،   6/۴در واکنش ب(  ×  شود. های اکسنده و کاهنده مبادله میالکترون بین گونه ۱02۳

 برابر گونه اکسنده است. ۵/۱( سولفات، تغییر بار الکتریکی گونه کاهنده، 𝑰𝑰پ( در واکنش آلومینیم با محلول مس) 

 ها است.دهندهها کمتر از واکنش، سطح انرژی فراورده𝑭𝒆𝑺𝑶۴در واکنش میان یک قطعه فلز روی با محلول ت( 

 ( آ و ت 4 ( ب و پ 3 ( آ و ب 2 ( پ و ت 1

 (1202 - مفهومی – متوسط)       1 گزینهپاسخ:   

 های )پ( و )ت( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت:  

  و   نشده  انجام  محلول  در  واکنشی  هیچ  سولفات،  منیزیم  از  محلولی  در  مس  جنس  از  فلزی  تیغه  یک  دادن  قرار  با  است،  مس  فلز  از  ترکاهنده   منیزیم  فلز  آ( چون

 .کندنمی  تغییر  نیز  نظر  مورد  محلول  رنگ

 ب( واکنش انجام شده به صورت مقابل است: 
 2𝑁𝑎(𝑠) + 𝐶𝑙2(𝑔) → 2𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑠)   

های مبادله  با توجه به معادله نوشته شده، شمار الکترونشود.  در این فرایند، هر اتم سدیم یک الکترون ظرفیتی خود را از دست داده و به یون سدیم تبدیل می

 شده برابر است با: 

? الکترون  مبادله  شده   = 4/6𝑔 𝑁𝑎 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎
23  𝑔 𝑁𝑎

×
2 𝑚𝑜𝑙 𝑒

2 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎
×

6/02 × 1023𝑒

1 𝑚𝑜𝑙 𝑒
= 1/204 × 1023𝑒 

 ( سولفات، به صورت زیر است: 𝐼𝐼پ( واکنش فلز آلومینیم با محلول مس) 
2𝐴𝑙(𝑠) + 3𝐶𝑢2+(𝑎𝑞) → 2𝐴𝑙3+(𝑎𝑞) + 3𝐶𝑢(𝑠) 

 یون مس( است. برابر گونه اکسنده)  5/1ی نوشته شده برای این واکنش شیمیایی، تغییر بار الکتریکی گونه کاهنده)فلز آلومینیم(،  با توجه به معادله 
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، مقداری انرژی گرمایی آزاد شده و دمای محلول نیز افزایش  𝐹𝑒𝑆𝑂4در واکنش میان یک قطعه فلز روی با محلول  تر از آهن است، چون فلز روی کاهنده ت( 

  هادهندهواکنش   از  کمتر  هافراورده   انرژی  سطح  توان گفت در این فرایندکند. با توجه به اینکه در واکنش مورد نظر مقداری گرما تولید شده است، پس میپیدا می

 دهنده و فراورده است. توجه داریم که گرمای آزاد شده در این واکنش، ناشی از تفاوت انرژی پتانسیل مواد واکنش   .است

 
𝒑𝑯لیتر و    ۴گرم را در محلولی از هیدروکلریک اسید با حجم    ۱۴0ی آهنی به جرم  یک تیغه  -193 = ی زمانی خاص، دهیم. پس از گذشتن یک بازهقرار می  0/۳

𝒑𝑯  ول، چند برابر کند. در چنین شرایطی، غلظت مولی کاتیون حاصل از اکسایش آهن در این محلواحد افزایش پیدا می  ۷/0  محلول مورد نظر به اندازه
𝑭𝒆شود؟ ) غلظت مولی یون هیدروکسید بوده و جرم آهن باقیمانده برابر با چند گرم می = ۵6 𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) 

1  )5 × 1012 – 2/95 2  )2 × 1012 – 2/95 3  )5 × 1012 – 2/110 4  )2 × 1012- 2/110 

 ( 1202 -  مساله – سخت )       2 گزینهپاسخ:   

 کنیم. هیدروکلریک اسید را در ابتدای کار و در پایان فرایند محاسبه میدر قدم اول، غلظت محلول  

ابتدای  کار  ∶  [𝐻+] = 10−𝑝𝐻 = 10−0/3 = 0/5 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1    𝛼=1   
⇒    [𝐻𝐶𝑙] = 0/5 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

پایان  کار  ∶  [𝐻+] = 10−𝑝𝐻 = 10−1 = 0/1 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1    𝛼=1   
⇒    [𝐻𝐶𝑙] = 0/1 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

مول بر لیتر کاهش پیدا کرده است. در قدم بعد، مقدار هیدروکلریک اسید مصرف شده را    4/0ی  هیدروکلریک اسید به اندازه طی این فرایند، غلظت مولی  

 کنیم. محاسبه می 

?𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙 = 4 𝐿  محلول ×
0/4 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙

1 𝐿  محلول
= 1/6 𝑚𝑜𝑙 

𝐹𝑒(𝑠)ی واکنش انجام شده، به صورت  معادله  + 2𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) → 𝐹𝑒𝐶𝑙2(𝑎𝑞) + 𝐻2(𝑔)   های اسیدی، هر  است. توجه داریم که در واکنش آهن با محلول

 کنیم.را در محلول ایجاد شده محاسبه می  +𝐹𝑒2شود. بر این اساس، غلظت یون  ( تبدیل می𝐼𝐼اتم آهن دو الکترون از دست داده و به یون آهن)

?𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒2+ = 1/6 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒𝐶𝑙2
2 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙

×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒2+

1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒𝐶𝑙2
= 0/8 𝑚𝑜𝑙 

[𝐹𝑒2+] =
𝐹𝑒2+ مول

لیتر محلول
=

0/8 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒2+

4 𝐿 محلول
= 0/2 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1

 آوریم.در قدم بعد، غلظت یون هیدروکسید را محلول مورد نظر محاسبه کرده و مقدار نسبت خواسته شده را بدست می
[𝐻+] × [𝑂𝐻−] = 10−14             ⇒   0/1 × [𝑂𝐻−] = 10−14             ⇒   [𝑂𝐻−] = 10−13 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 
[𝐹𝑒2+]

[𝑂𝐻−]
=

0/2
10−13 = 2 ×  برابر 1012

2(،  𝐼𝐼همانطور که مشخص است، طی این فرایند غلظت مولی یون آهن) × مول    8/0توجه داریم که طی این فرایند،    برابر غلظت یون هیدروکسید است.  1012

 گرم آهن( است. بر این اساس، داریم:  8/44مول)معادل با    8/0توان گفت مقدار آهن مصرف شده برابر با  ی تولید شده است، پس م  +𝐹𝑒2یون  

جرم  آهن  باقیمانده  = −جرم  اولیه  آهن  جرم  آهن  مصرف  شده  = 140− 44/8 = 95/2 𝑔 𝐹𝑒 

 شود. گرم می  2/95پس جرم آهن باقیمانده برابر با  

 
( نیترات، چند برابر مجموع ضرایب مواد در  𝑰𝑰ی واکنش میان یک قطعه فلز آلومینیم با محلولی از مس) معادلهکننده در  مجموع ضرایب مواد شرکت  -194

 ی واکنش سوختن پنتان است؟معادله

1 )6/0 2 )5/0   3 )45/0 4 )4/0 

 (1202 -  مفهومی – متوسط)       2 گزینهپاسخ:   

 توان به صورت زیر نشان داد: نیترات و فلز آلومینیم را می(  𝐼𝐼ی واکنش انجام شده میان محلول مس) معادله 

 
ها بوده و فرمول مولکولی آن  شود. پنتان، پنجمین عضو خانواده آلکان می 10ی این واکنش برابر با همانطور که مشخص است، مجموع ضرایب مواد در معادله 

 است. واکنش سوختن پنتان نیز به صورت زیر است:  𝐶5𝐻12به صورت  
𝐶5𝐻12(𝑙) + 8𝑂2(𝑔) → 5𝐶𝑂2(𝑔) + 6𝐻2𝑂(𝑙) 

 شود.می   20ی این واکنش نیز برابر با  کننده در معادلهمجموع ضرایب مواد شرکت   همانطور که مشخص است،
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 است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام  -195

 دهد.( سولفات را به مقدار بیشتری افزایش می𝐼𝐼( فلز آهن، در مقایسه با یک قطعه آلومینیم، دمای محلول مس) 1
 کند.ها در محلول تغییر نمی( سولفات، مجموع غلظت کاتیون𝐼𝐼محلول مس) پس از قرار گرفتن فلز منیزیم در ( 2
 توانیم از ظروف ساخته شده از مس استفاده کنیم.( برای نگهداری یک نمونه محلول روی سولفات، می3
 ایزوتوپ طبیعی دارد.  3( فلزی که واکنش سوختن آن به عنوان منبع نور عکاسی کاربرد داشته است، 4

 (1202 - مفهومی – متوسط)       1 زینهگپاسخ:   

کند. بر این اساس،  های شیمیایی شرکت میفلز آهن، در مقایسه با یک قطعه فلز آلومینیم، قدرت کاهندگی کمتری داشته و با شدت کمتری در واکنش 

 دهد.( سولفات را به مقدار بیشتری افزایش می IIتوان گفت فلز آلومینیم دمای محلول مس)می

 ها:سایر گزینه بررسی 

 شود: ( سولفات، واکنش زیر انجام میII( با قرار دادن فلز منیزیم در محلول مس)2

𝑀𝑔(𝑠) + 𝐶𝑢2+(𝑎𝑞) → 𝑀𝑔2+(𝑎𝑞) + 𝐶𝑢(𝑠) 
نش غلظت  توان گفت در طول انجام شدن این واکهای تولید شده در آن برابر است، پس میهای مصرف شده در این واکنش با شمار کاتیون چون شمار کاتیون

مول یون منیزیم تولید شده و    1مول یون مس،    1به عبارت دیگر، در این واکنش به ازای مصرف شدن هر    کند.های موجود در محلول تغییر نمیکاتیون

 شود.های مصرف شده می جایگزین یون 

( سولفات، دمای محلول  𝑰𝑰فلز مس داشته باشد با محلول مس) جا که طی واکنش تیغه منیزیم و یا هر عنصر دیگری که قدرت کاهندگی بیشتری نسبت به  از آن 
ها همراه دهنده ها با کاهش سطح انرژی واکنش شدن آن ها منفی بوده و انجام ( این دسته از واکنش𝑯∆توان گفت تغییر آنتالپی) کند، می موردنظر افزایش پیدا می 

 دهد: گراد را نشان می درجه سانتی  20تصویر زیر، نمایی از واکنش فلز آلومینیم با محلولی از فلز مس با دمای اولیه  است.

 
  ساخته  ظروف  از  توانیممی   سولفات،  روی  محلول  نمونه  یک  نگهداری  برای  دهد،نمی  واکنش  سولفات  روی  محلول  در  موجود  روی  هاییون  با  مس  فلز  ( چون3

 .کنیم  استفاده  مس  از  شده

  3شده است. یک نمونه طبیعی از منیزیم، شامل  منیزیم، فلزی است که در زمان گذشته از واکنش سوختن آن به عنوان منبع نور برای عکاسی استفاده می (  4

 شود.  می   26و    25،  24ایزوتوپ مختلف از این عنصر با اعداد جرمی  

 
𝑴𝒏2+(𝒂𝒒)  واکنش موازنه نشدهنیم  -196 + 𝑯2𝑶(𝒍) → 𝑯

+(𝒂𝒒) +𝑴𝒏𝑶2(𝒂𝒒) + 𝒆
 لیتری در حال انجام است. به ازای مبادله میلی  ۵00در یک محلول    −

.𝒎𝒐𝒍چند    واکنش، غلظت یون منگنز در محلول به اندازهمول الکترون در این نیم   ۵/0 𝑳−۱  رایند، با چند  تغییر کرده و یون هیدروژن تولید شده در این ف
 خالص واکنش خواهد داد؟  ٪6۴گرم سدیم هیدروکسید 

(𝑵𝒂 = 𝑶 و 2۳ = 𝑯 و ۱6 = ۱ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱)

1 )5/0 – 5/87 2 )1  – 5/87 3 )5/0 – 5 /62 4 )1  – 5/62 

 (1202 -  مساله – متوسط)       3 گزینهپاسخ:   

 خواهد بود:   مقابلواکنش انجام شده پس از موازنه به صورت  معادله نیم
 𝑀𝑛2+(𝑎𝑞) + 2𝐻2𝑂(𝑙) → 4𝐻+(𝑎𝑞) + 𝑀𝑛𝑂2(𝑎𝑞) + 2𝑒− 

شود. در قدم اول، تغییر غلظت یون منگنز  مول یون هیدروژن تولید می 4و  مصرف شده مول یون منگنز 1واکنش، مول الکترون در این نیم 2به ازای مبادله 

 کنیم:را در محلول مورد نظر محاسبه می 

?𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑛2+ = 0/5 𝑚𝑜𝑙 𝑒 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑛2+

2 𝑚𝑜𝑙 𝑒
= 0/25 𝑚𝑜𝑙 

[𝑀𝑛2+] =
𝑀𝑛2+  مول

لیتر محلول 
=

0/25 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑛2+

0/5 𝐿  محلول
= 0/5 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑞)یون هیدروژن تولید شده در واکنش مورد نظر، بر اساس معادله   + 𝐻+(𝑎𝑞) → 𝐻2𝑂(𝑙) + 𝑁𝑎
+(𝑎𝑞)  دهد،  با سدیم هیدروکسید واکنش می

 پس داریم: 
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?𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻  ناخالص = 0/5 𝑚𝑜𝑙 𝑒 ×
4 𝑚𝑜𝑙 𝐻+

2 𝑚𝑜𝑙 𝑒
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻+

×
40 𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻
×

100 𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻  ناخالص

64 𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻
= 62/5 𝑔 

 شود. گرم می  5/62با توجه به محاسبات باال، جرم سدیم هیدروکسید مصرف شده برابر با  

 
𝒍هایی با  تعداد الکترون  -197 = 𝒏هایی با الکترون برابر شمار    ۱0از تناوب چهارم،    𝑿در آرایش الکترونی فلز   2 = در این فلز است. با قرار گرفتن یک تیغه    ۴

 کند؟ های زیر، دمای محلول مورد نظر افزایش پیدا میاز این فلز در چه تعداد از محلول

 روی سولفات  ⚫منیزیم سولفات                          ⚫( نیترات                        𝑰𝑰آهن) ⚫

 ( نیترات𝑰𝑰مس)  ⚫دروکلریک اسید                     هی  ⚫آلومینیم سولفات                      ⚫

 3( 4 2( 3 1( 2 ( صفر 1

 ( 1202 -  مفهومی – آسان)      1 گزینهپاسخ:   

 آرایش الکترونی فلزهای واسطه موجود در تناوب چهارم به صورت زیر است:

 
𝑙)تنها زیرالیه اتم مس با  3𝑑الکترون در زیرالیه    10در اتم مس،   = 𝑛)تنها زیرالیه با  4𝑠الکترون در زیرالیه    1( و  2 = توان گفت مس  ( وجود دارد، پس می4

الکترون عنصری است که   با  تعداد  𝑙هایی  = الکترونی    2 الکترون   10،  آندر آرایش  با  برابر شمار  𝑛هایی  = این فلز است  4 با  در  . مس از جمله فلزهایی 

های آن قدرت کاهندگی بسیار پایینی دارند. چون قدرت کاهندگی مس در مقایسه با فلزهای آهن، منیزیم، روی و آلومینیم کمتر م بوده و اتمپذیری کواکنش 

های اسیدی  ولدانیم که فلز مس با محلدهد. از طرفی، میها را افزایش نمیهایی از عناصر گفته شده واکنش نداده و دمای این محلول است، این فلز با محلول

ایجاد نمی نیز  این محلول  نیز واکنش نداده و تغییری در دمای  اسید  با محلولی که حاوی کاتیونمثل هیدروکلریک  این فلز  های خودش  کند. همچنین، 

با توجه به توضیحات داده شده،    ( نیز وارد واکنش نشده و دمای این محلول نیز تغییری نخواهد کرد.سولفات(  𝐼𝐼مس) و یا   ( نیترات𝐼𝐼مس) است)مثل محلول  

 دهد.ها را تغییر نمیهای داده شده واکنش نداده و دمای این محلول فلز مس با هیچکدام از محلول 

 
 ( سولفات درست است؟𝑰𝑰های زیر در رابطه با واکنش یک تیغه از فلز روی با محلول مس) چه تعداد از عبارت  -198

 کند.الکتریکی محلول آبی مورد نظر به تدریج افزایش پیدا میآ( با گذشت زمان، رسانایی 

 یابد. ب( در صورت استفاده از پودر روی در این واکنش، سرعت تغییر رنگ محلول کاهش می

𝑿۷۹پ( گونه کاهنده مصرف شده در این واکنش، با عنصر  
 در یک گروه مشابه قرار گرفته است.  

𝒏ترون با الک 2  طی این فرایند، هر اتم رویت(  =  کند. آن کاهش پیدا می از دست داده و شعاع ۴

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

 (1202 - مفهومی – متوسط)       1 گزینهپاسخ:   

 دهد:تصویر زیر، نمایی از واکنش انجام شده را نشان می 

 
𝐶𝑢2+(𝑎𝑞)معادله واکنش انجام شده به صورت   + 𝑍𝑛(𝑠) → 𝐶𝑢(𝑠) + 𝑍𝑛2+(𝑎𝑞)   .است. با توجه به معادله این واکنش، فقط عبارت )ت( درست است 

 بررسی چهار عبارت:  

شود. بر این اساس،  های روی، وارد محلول می شود، یک یون روی بر اثر اکسایش اتمانجام شدن این واکنش، به ازای هر یون مس که از محلول خارج می آ( با  

 کند.ها در محلول ثابت مانده و رسانایی الکتریکی محلول نیز تغییری نمییون  توان گفت در طول زمان مجموع غلطت مولیمی
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طر، سرعت انجام  ب( در این واکنش، اگر بجای یک تیغه فلزی از پودر روی استفاده کنیم، سطح تماس فلز با محلول مورد نظر افزایش پیدا کرده و به همین خا

 شود. شدن واکنش نیز بیشتر می 

ای  جدول دوره   12، متعلق به گروه  30د نظر، یون مس معادل با گونه اکسنده و اتم روی معادل با گونه کاهنده است. فلز روی با عدد اتمی  پ( در واکنش مور

 ای خواهد بود. جدول دوره  11، متعلق به گروه  79است، درحالی که فلز طال با عدد اتمی  

شود. عدد کوانتومی اصلی برای  تبدیل می  +𝑍𝑛2خود را از دست داده و به یون    4𝑠زیرالیه    الکترون موجود در  2ت( در واکنش مورد نظر، هر اتم روی  

 است.   4، برابر با  4𝑠های موجود در زیرالیه الکترون 

 
به طور کامل واکنش  گرم  ۱۸، با آلیاژی از منیزیم و آلومینیم به جرم ۱/2𝒈.𝒎𝑳−۱% و چگالی  6( سولفات با درصد جرمی 𝑰𝑰لیتری از مس) 2یک محلول   -199

 دهد. غلظت یون منیزیم در محلول نهایی برابر با چند مول بر لیتر شده و درصد جرمی فلز آلومینیم در آلیاژ اولیه چقدر بوده است؟ می

 (𝑪𝒖 = 𝑺 و 6۴ = 𝑨𝒍 و ۳2 = 𝑴𝒈 و 2۷ = 𝑶 و 2۴ = ۱6 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱ ) 

1 )2/0 - 75 2 )15/0 - 60 3 )2/0 - 60 4 )15/0 - 75 

 ( 1202 -  مساله – سخت )       2 گزینهپاسخ:   

 کنیم:( سولفات را محاسبه می𝐼𝐼در قدم اول، غلطت مولی محلول مس)

غلظت  مولی  =
10 × درصد جرمی  × چگالی

جرم  مولی 
=

10 × 6 × 1/2
160

= 0/45 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1

 است:معادله واکنش یون مس موجود در محلول اولیه با فلزهای آلومینیم و منیزیم به صورت زیر  
𝐶𝑢2+(𝑎𝑞) + 𝑀𝑔(𝑠) → 𝐶𝑢(𝑠) + 𝑀𝑔2+(𝑎𝑞)                  3𝐶𝑢2+(𝑎𝑞) + 2𝐴𝑙(𝑠) → 3𝐶𝑢(𝑠) + 2𝐴𝑙3+(𝑎𝑞) 

مول الکترون از سایر فلزها، به یک مول فلز مس تبدیل شده است. بر این اساس، مقدار    2های باال، هر مول یون مس با گرفتن  با توجه به معادله واکنش 

 کنیم: های مس موجود در محلول اولیه جذب شده است را محاسبه می توسط یون الکترونی که  

?  𝑚𝑜𝑙 𝑒 = 2 𝐿  محلول ×
0/45 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑢𝑆𝑂4

1 𝐿  محلول
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑢2+

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑢𝑆𝑂4
×

2 𝑚𝑜𝑙 𝑒
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑢2+ = 1/8 𝑚𝑜𝑙 

الکترون    2دانیم، هر اتم منیزیم، با از دست دادن  د نظر مبادله شده است. همانطور که میمول الکترون در فرایند مور  8/1توان گفت مجموعا  بر این اساس، می

های منیزیم و آلومینیم مصرف شده در این فرایند به ترتیب شوند، پس اگر تعداد مول الکترون، به یون تبدیل می  3و هر اتم آلومینیم نیز با از دست دادن  

 شود.  می   مول  3𝑦و    2𝑥های مبادله شده توسط منیزیم و آلومینیم به ترتیب معادل با  تعداد مول الکترون ه شود،  مول در نظر گرفت  𝑦و    𝑥معادل با  

مقدار الکترون جذب شده توسط یون های مس  = مقدار الکترون داده شده توسط منیزیم + مقدار الکترون داده شده توسط آلومینیم
                
⇒     

1/8 𝑚𝑜𝑙 𝑒 = 2𝑥 + 3𝑦 
 گرم است، پس داریم:  18طرفی، مجموع جرم آلومینیم و منیزیم مصرف شده در واکنش مورد نظر برابر با  از  

18 𝑔 فلز = +جرم  منیزیم جرم  آلومینیم
           
⇒   18 𝑔 = 𝑥 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔 ×

24 𝑔 𝑀𝑔
1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔

+ 𝑦 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙 ×
27 𝑔 𝐴𝑙

1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙
                
⇒     

18 𝑔 فلز = 24𝑥 + 27𝑦

 کنیم:ها را محاسبه میمعادله و دو مجهول داریم. با قرار دادن این دو معادله در یک دستگاه، مقدار مجهول   2تا به اینجای کار،  

{
1/8 = 2𝑥 + 3𝑦  
18 = 24𝑥 + 27𝑦    

            
⇒   𝑥 = 0/3 𝑚𝑜𝑙          ,       𝑦 = 0/4 𝑚𝑜𝑙 

شده  گرم آلومینیم( می  8/10مول آلومینیم)معادل با    4/0گرم منیزیم( و    2/7مول منیزیم)معادل با    3/0با توجه به محاسبات باال، مخلوط اولیه از فلزها شامل  

 است، پس داریم: 

درصد جرمی  آلومینیم =
جرم  آلومینیم

جرم  مخلوط 
× 100 =

10/8 𝑔 𝐴𝑙

18 𝑔  مخلوط
× 100 =  درصد 60

لیتر شده است، پس غلطت یون منیزیم در محلول نهایی ایجاد شده برابر   2ه حجم مول یون منیزیم وارد محلولی ب 3/0مول فلز منیزیم،  3/0بر اثر اکسایش 

 شود. مول بر لیتر می   15/0با  
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𝑪𝒖) های زیر درست است؟کدام موارد از عبارت  -200 = 𝑨𝒍 و 6۴ = 2۷ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱ ) 

 یابد.مورد نظر افزایش می( سولفات، جرم تیغه 𝑰𝑰آ( پس از قرار گرفتن یک تیغه آلومینیمی در محلول مس) 

𝒑𝑯حاصل از واکنش سوختن نوار منیزیم در آب، یک محلول با  ب( با ریختن فراورده <  آید.بدست می ۷

 ی کاهنده به همراه یک یا چند الکترون حضور دارند. واکنش کاهش، گونهپ( در سمت چپ معادله نیم

 شود. پذیر انجام میهای برگشت، واکنشقابل شارژ استفاده شده در چراغ خورشیدی  در باتریت( 

 ( آ و ت 4 ( پ و ت 3 ( ب و پ 2 ( آ و ب 1

 (1202 -  مفهومی – متوسط)       4 گزینهپاسخ:   

 های )آ( و )ت( درست هستند.عبارت 

 بررسی چهار عبارت:  

3𝐶𝑢2+(𝑎𝑞)انجام شده به صورت  آ( معادله واکنش   + 2𝐴𝑙(𝑠) → 3𝐶𝑢(𝑠) + 2𝐴𝑙3+(𝑎𝑞)    مول آلومینیم)معادل    2است. طی این فرایند، به ازای مصرف هر

گرم یون مس( کاهش یافته و بر روی     192مول یون مس)معادل با    3ها مبادله شده و  مول الکترون بین گونه  6گرم فلز آلومینیم( موجود در تیغه فلزی،    54با  

مول الکترون در واکنش مورد نظر، جرم تیغه فلزی استفاده شده به اندازه   6به ازای مبادله هر  توان گفت  نشیند. با توجه به توضیحات داده شده، می تیغه می

192 − 54 = 138 𝑔   کند.افزایش پیدا می 

2𝑀𝑔(𝑠)ی  سوختن نوار منیزیم بر اساس معادله از  ب(   + 𝑂2(𝑔) → 2𝑀𝑔𝑂(𝑠) آید. منیزیم اکسید، یک اکسید فلزی با خاصیت  ، منیزیم اکسید بدست می

𝑝𝐻زی است که به هنگام انحالل در آب، یک محلول با  با >  کند.ایجاد می  7

توجه    کند( به همراه یک یا چند الکترون حضور دارند.گیرد و کاهش پیدا میای که الکترون میی اکسنده)گونه واکنش کاهش، گونهدر سمت چپ نیمپ(  

 ه همان گونه بوده و برای همه مواد یک مقدار ثابت ندارد. واکنش کاهش هر گونه، مخصوص بداریم که ضریب الکترون در نیم

 . شودمی  انجام  پذیربرگشت   هایواکنش   تاپ و سایر وسایل قابل شارژ،موبایل، لپ   خورشیدی،  چراغ  در  شده  استفاده  شارژ  قابل  باتری   درت(  

 
 شیمی دهم

 است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام  -201
 رود.های آن، به عنوان سوخت در راکتورهای اتمی به کار میپرتوزا بوده و یکی از ایزوتوپ( اورانیم یک عنصر فلزی 1

 پذیری متفاوتی دارند. های لیتیم واکنشوتوپها بستگی دارد، ایزآن 𝐴ها به مقدار  ( چون خواص شیمیایی ایزوتوپ2
 پسماند راکتورهای اتمی خاصیت پرتوزایی دارد.ای، همانند ( اولین ایزوتوپ ساخته شده در واکنشگاه هسته3
 ها است.شمار پروتون برابر  5/1ها بیشتر از های طبیعی هیدروژن، شمار نوترون( فقط در یکی از ایزوتوپ4

 (1001 -  مفهومی – متوسط)       2 گزینهپاسخ:   

های موجود در هسته هر ها و نوترون)مجموع تعداد پروتون و عدد جرمی 𝑍اد  با نم های موجود در هسته هر اتم از آن عنصر()تعداد پروتون عدد اتمی عنصرها

های یک عنصر مشابه به  ها به مقدار عدد اتمی بستگی داشته و عدد اتمی ایزوتوپ شود. چون خواص شیمیایی اتممشخص می  𝐴ها با نماد  آن   اتم از آن عنصر(

کنند. توجه داریم  ای تنها یک مکان را اشغال میهای یک عنصر، در جدول دوره بهی دارند. ایزوتوپ های یک عنصر خواص شیمیایی مشاهم است، پس ایزوتوپ 

 ها، در خواص فیزیکی وابسته به جرم، مانند چگالی با یکدیگر تفاوت دارند. که همین ایزوتوپ

 ها:بررسی سایر گزینه 

دارند( اگرچه بسیار خطرناک هستند، اما با پیشرفت دانش و فناوری، بشر موفق به مهار و بهره گیری از  هایی که خاصیت پرتوزایی  ها)ایزوتوپ رادیوایزوتوپ (  1

 شود: در موارد زیر استفاده می   به طور عمده  هاآنها شده است. از رادیوایزوتوپ 

 
رود. این  لب به عنوان سوخت در راکتورهای اتمی به کار می، اغ235های آن با عدد جرمی  ترین فلز پرتوزایی است که یکی از ایزوتوپ شده اورانیم، شناخته 

𝑈92ایزوتوپ با نماد  
درصد است. به فرایندی که موجب افزایش غلظت    7/0های طبیعی اورانیم کمتر از  شود. فراوانی این ایزوتوپ در مخلوط نشان داده می  235

ای است. توجه  ی تولید سوخت هستهشود. این فرایند، یکی از مراحل مهم چرخه ی گفته میسازی ایزوتوپشود، غنیمیاورانیم این ایزوتوپ پرتوزا در مخلوط 

𝑈92داریم که رادیوایزوتوپ  
 شود. در طبیعت یافت می  235

𝑇𝑐43ای، تکنسیم با نماد  اولین ایزوتوپ ساخته شده در واکنشگاه هسته (  3
ه در راکتورهای اتمی،  است. این ایزوتوپ ناپایدار، همانند پسماندهای تولید شد  99

 شود. خاصیت پرتوزایی دارد. از تکنسیم در فرایند تصویربرداری پزشکی استفاده می

کاربردهای مختلف رادیوایزوتوپ ها

پزشکی تکنسیم

کشاورزی

سوخت در نیروگاه ها اورانیم
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𝐻1های طبیعی هیدروژن، در ایزوتوپ بین ایزوتوپ ایزوتوپ طبیعی و تعدادی ایزوتوپ ساختگی است.    3هیدروژن دارای  (  4
  5/1نسبت گفته شده بیشتر از    3

 دهد:ای طبیعی هیدروژن را نشان می هاست. جدول زیر، ایزوتوپ 

 
𝐻1های ساختگی هیدروژن، همانند ایزوتوپ طبیعی توجه داریم که همه ایزوتوپ

 ، ناپایدار هستند. 3

 
تر وجود دارد. جرم  اتم از ایزوتوپ سنگین   ۴تر،  های طبیعی این عنصر ساخته شده است، به ازای هر اتم از ایزوتوپ سبکلیتیم که از اتم  در یک نمونه  -202

۱/20۴از این فلز که شامل    یک نمونه × گرم گاز فلوئور به طور کامل  گرم بوده و این مقدار از فلز لیتیم، با چند میلیشود، برابر با چند میلیاتم می  ۱02۱
𝑭دهد؟ ) واکنش می = ۱۹ 𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱ ) 

1 )4/12 – 38 2 )4/12 – 76 3 )6/13 – 38 4 )6/13 – 76 

 ( ۱0۱۰ -  مساله – متوسط)       ۳ گزینهپاسخ:   

 دهد: ی طبیعی لیتیم را نشان میهای موجود در یک نمونهتصویر زیر، نمایی از اتم

 
𝐿𝑖3های  توان گفت درصد فراوانی ایزوتوپ تر وجود داشته باشد، میاتم از ایزوتوپ سنگین  4تر،  ی لیتیم، به ازای هر اتم از ایزوتوپ سبکاگر در یک نمونه

و    7

𝐿𝑖3
 کنیم. اسبه میشود. بر این اساس، جرم اتمی میانگین لیتیم را محدرصد می  20و    80ی مورد نظر به ترتیب برابر با  در نمونه  6

جرم  اتمی  میانگین =
درصد  فراوانی ایزوتوپ  اول) × +(جرم  اتمی  ایزوتوپ  اول درصد  فراوانی ایزوتوپ  دوم) × ⋯+(جرم  اتمی  ایزوتوپ  دوم

100
= 

(20 × 6) + (80 × 7)
100

= 6/8 𝑎𝑚𝑢 

1/204ای از این فلز که شامل  در قدم بعد، جرم نمونه  ×  کنیم. شود را محاسبه میاتم می  1021

?𝑚𝑔 𝐿𝑖 = 1/204 × 1021 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝐿𝑖 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖

6/02 × 1023 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝐿𝑖
×

6/8 𝑔 𝐿𝑖
1 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖

×
1000 𝑚𝑔 𝐿𝑖

1 𝑔 𝐿𝑖
= 13/6 𝑚𝑔 

2𝐿𝑖(𝑠)به صورت    فلوئوری واکنش فلز لیتیم با گاز  معادله  + 𝐹2(𝑔) → 2𝐿𝑖𝐹(𝑠)    ،داریم:است. بر این اساس 

?𝑚𝑔 𝐹2 = 1/204 × 1021 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝐿𝑖 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖

6/02 × 1023 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝐿𝑖
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐹2

2 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖
×

38 𝑔 𝐹2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐹2
×

1000 𝑚𝑔 𝐹2

1 𝑔 𝐹2
= 38 𝑚𝑔 

 
𝒍هایی با  از یک عنصر نافلزی، تعداد الکترون  −𝑿2در یون پایدار    -203 = 𝒍هایی با  ، دو برابر تعداد الکترون۱ = های  ها و نوتروناست. اگر تعداد پروتون  0

𝑭شود؟ ) شامل چند اتم فلوئور در ساختار خود می 𝑿𝑭۴گرمی از ترکیب    ۷/2ی با هم برابر باشد، یک نمونه 𝑿موجود در هر اتم   = ۱۹ 𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱ ) 

1  )1/204 × 1023 2  )9/03 × 1022 3  )3/01 × 1022 4  )6/02 × 1022 

 ( 1001 -  مساله – متوسط)       4 گزینهپاسخ:   

پایدار   یون  الکترون −𝑋2در  تعداد  با  ،  𝑙هایی  = زیرالیه)الکترون 1 در  موجود  الکترون 𝑝های  های  تعداد  برابر  دو  با  (،  𝑙هایی  = در  )الکترون 0 موجود  های 

توان  بر این اساس، می  از طرفی، این یون بر اثر یونش یک عنصر نافلزی ایجاد شده است، پس آرایش الکترونی مشابه یک گاز نجیب دارد.  ( است.𝑠های  زیرالیه

 رگون به صورت زیر است: گفت آرایش الکترونی یون مورد نظر مشابه به آرایش الکترونی گاز آرگون است. آرایش الکترونی گاز آ

𝐴𝑟18
 ∶ 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝6 

الکترون است، پس    18دارای    −𝑋2توان گفت یون  وجود دارد. بر این اساس، می   𝑠های  الکترون در زیرالیه  6و    𝑝های  الکترون در زیرالیه  12در هر اتم آرگون،  

ها با هم برابر است، پس عدد جرمی این عنصر برابر با  ها و پروتون تعداد نوترون   𝑋. چون در اتم است  16الکترون بوده و عدد اتمی آن برابر با    16دارای    𝑋اتم 

بر    شود.گرم بر مول می   108برابر با    𝑋𝐹4توان گفت جرم مولی مولکول در چنین شرایطی، می   شود.می   بر مول  گرم  32بوده و جرم مولی آن نیز برابر با   32

 این اساس، داریم:

? 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝐹 = 2/7 𝑔 𝑋𝐹4 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑋𝐹4

108 𝑔 𝑋𝐹4
×

4 𝑚𝑜𝑙 𝐹
1 𝑚𝑜𝑙 𝑋𝐹4

×
6/02 × 1023 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝐹

1 𝑚𝑜𝑙 𝐹
= 6/02 × 1022 𝑎𝑡𝑜𝑚 

6/02مورد نظر شامل    گرمی  7/2  با توجه به محاسبات انجام شده، نمونه ×  شود. اتم فلوئور می   1022
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 ؟های زیر درست استچه تعداد از عبارت  -204

𝒏هایی که آ( در یک اتم، از بین زیرالیه + 𝒍 =  دارای کمترین سطح انرژی است. ۵𝒑ی دارند، زیرالیه 6

𝑭𝒆26ب( 
 شود. آن، از نماد آرگون استفاده می بوده و برای نوشتن آرایش الکترونی فشرده 𝒅  متعلق به دسته ۵6

 ی الکترونی کامال پر از الکترون است.ترین زیرالیهای، بیرونیمورد از عناصر تناوب چهارم جدول دوره ۹در پ( 

 ی دمای باالتری دارد.ی حاصل از سوختن کامل گاز شهرزرد حاصل از سوختن شمع در مقایسه با شعله  ت( شعله

𝒏 ث( با انتقال الکترون از الیه = 𝒏 به الیه ۵ =  شود. گسیل می ۴۸6𝒏𝒎در اتم هیدروژن، یک پرتو با طول موج  2

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

 (0101 - مفهومی – متوسط)       1 گزینهپاسخ:   

 فقط عبارت )ب( درست است. 

 بررسی پنج عبارت:  

𝑛هایی که  از بین زیرالیهآ(   + 𝑙 = ( دارای  4𝑑ی  ترین عدد کوانتومی اصلی است)زیرالیه ای که دارای کوچک (، زیرالیه6𝑠و    4𝑑  ،5𝑝های  دارند)زیرالیه  6

𝑙ای با توجه داریم که هیچ زیرالیه  کمترین سطح انرژی خواهد بود. = 𝑛(، دارای  𝑓ای با نماد  )زیرالیه3 + 𝑙 = نخواهد بود چراکه الیه الکترونی سوم، فاقد    6

 در ساختار خود است.   𝑓زیرالیه 

 دهد:ب( تصویر زیر، موقعیت فلز آهن را در جدول تناوبی نشان می 

 
ی آهن نیز از نماد  ده کنیم؛ پس برای نوشتن آرایش الکترونی فشربرای نوشتن آرایش الکترونی هر عنصر، از نماد آخرین گاز نجیب قبل از آن عنصر استفاده می 

 دهد: شود. نمودار زیر، عدد اتمی گازهای نجیب موجود در جدول تناوبی را نشان می گاز آرگون استفاده می 

 
سکاندیم،  ی الکترونی کامال پر از الکترون است. این عناصر شامل کلسیم، اترین زیرالیهای، بیرونی مورد از عناصر موجود در تناوب چهارم جدول دوره   10در  پ(  

4𝑠ی این عناصر بجز کریپتون، زیرالیه ی الکترونی در همه ترین زیرالیهشوند. بیرونیتیتانیم، وانادیم، منگنز، آهن، کبالت، نیکل، روی و کریپتون می  است و     

لکترونی در آرایش الکترونی عناصر کروم و مس، فقط  ترین زیرالیه اتوجه داریم که بیرونی   است.   4𝑝ی الکترونی در کریپتون نیز زیرالیه بیرونی ترین زیرالیه 

 حاوی یک الکترون است. 

ی مستقیم دارد. تصویر زیر، انرژی پرتوهای الکترومغناطیسی مرئی مختلف  شده از آن شعله رابطه   ت( دمای یک شعله با انرژی پرتوهای الکترومغناطیسی گسیل

 دهد:را در مقایسه با یکدیگر نشان می 

 
حاصل   رنگآبی  یی زرد حاصل از سوختن شمع در مقایسه با شعله توان گفت شعله انرژی پرتوهای زرد در مقایسه با پرتوهای آبی رنگ کمتر است، می چون 

های زرد  های قرمز رنگ کمتر از دمای سطحی ستارهتوان گفت دمای سطحی ستاره تری دارد. با همین استدالل، می از سوختن کامل گاز شهری دمای پایین

 رنگ است. های آبی های زرد رنگ نیز کمتر از دمای سطحی ستاره رنگ و دمای سطحی ستاره 

𝑛ی  ث( طی انتقال الکترون از الیه = 𝑛ی  به الیه  5 = تصویر زیر، انواع انتقاالت    شود.نانومتر گسیل می  434در اتم هیدروژن، یک پرتو با طول موج    2

 دهد.می   الکترونی در اتم هیدروژن را نشان

گاز نجیب

هلیم

نئون

آرگون

کریپتون

زنون

رادون

اوگانسون

عدد اتمی

2

10

18

36

54

86

118

شماره تناوب

1

2

3

4

5

6

7
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𝑯۱در طیف نشری  

ی ، به رنگ قرمز دیده شده و طی انتقال الکترون از الیه ۶۵۶𝒏𝒎نانومتر وجود دارد. پرتو با طول موج    656و    486،  434،  410، پرتوهایی با طول موج  ۱
𝒏الکترونی   = 𝒏به الیه    3 = با افزایش  شود. این پرتو نسبت به سایر پرتوهای موجود در طیف نشری هیدروژن طول موج بلندتر و انرژی کمتری دارد.  ایجاد می   2

ی موجود پرتوها جدول زیر، اطالعات مربوط بهشود.  تر می های الکترونی مقصد و منبع، انرژی پرتو گسیل شده افزایش یافته و طول موج آن کوتاهفاصله انرژی الیه 
 دهد: خطی هیدروژن را نشان می- طیف نشری در 

 

 
شوند. جرم  های آمونیاک تبدیل میها در شرایط استاندارد به مولکولدهندهلیتر از واکنش  6۸/۷۱در مخلوطی از گازهای هیدروژن و نیتروژن، حجم    -205

گاز نیتروژن به این مقدار از گاز آمونیاک، درصد حجمی گاز آمونیاک در  گرم    2/۱۱آمونیاک تولید شده در این فرایند چقدر بوده و در صورت افزودن  
𝑵شود؟ ) مخلوط ایجاد شده چقدر می = 𝑯 و ۱۴ = ۱ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱ ) 

1 )4/54 - 60 2 )2/27 – 6/66 3 )4/54 – 8 /88 4 )2/27 - 80 

 ( ۲0۱۰ -  مساله – سخت )       4 گزینهپاسخ:   

 ورت زیر است: واکنش انجام شده در فرایند هابر به ص

 
توان گفت که با مصرف  کنند. در واقع، می مول آمونیاک را تولید می   2شوند و  مول گاز نیتروژن با هم وارد واکنش می   1مول گاز هیدروژن و    3طی این فرایند،  

شرایط استاندارد، هر مول گاز حجمی معادل  دانیم که در  شود. از طرفی، میمول آمونیاک تولید می  2ی گازی طی این واکنش،  مول واکنش دهنده   4شدن  

 لیتر دارد؛ پس داریم:   4/22

? 𝑔 𝑁𝐻3 = 71/68 𝐿  گاز ×
1 𝑚𝑜𝑙  گاز

22/4 𝐿  گاز
×

2 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝐻3

4 𝑚𝑜𝑙  گاز
×

17 𝑔 𝑁𝐻3

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝐻3
= 27/2 𝑔 

گرم گاز نیتروژن)معادل    2/11مول آمونیاک را با    6/1اگر    شود.ید می تول  مول از این ترکیب گازی  6/1، معادل با  گرم گاز آمونیاک  2/27در نتیجه، طی این واکنش  

 کنیم:مول گاز خواهیم داشت. بر این اساس، درصد حجمی گاز آمونیاک را محاسبه می  2مول گاز نیتروژن( مخلوط کنیم، مجموعا    4/0با  

درصد  حجمی  آمونیاک  =
1/6 𝑚𝑜𝑙  آمونیاک

2 𝑚𝑜𝑙  گاز
× 100 =  درصد  80

 
لیتر گاز اکسیژن در شرایط استاندارد تولید شده است. جرم   ۸/۱6بر اساس معادله موازنه نشده زیر،  𝑿𝑴𝒏𝑶۴گرم از ترکیب  2۳۷بر اثر تجزیه گرمایی   -206

𝑴𝒏𝑶2   تولید شده در این فرایند برابر با چند گرم بوده و درصد جرمی اکسیژن در ترکیب𝑿𝑯𝑪𝑶۳ شود؟ برابر با چند درصد می 

 (𝑴𝒏 = 𝑶 و ۵۵ = 𝑪 و ۱6 = 𝑯 و ۱2 = ۱ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱ ) 

𝑿𝑴𝒏𝑶۴(𝒔) → 𝑴𝒏𝑶2(𝒔) + 𝑿2𝑴𝒏𝑶۴(𝒔) + 𝑶2(𝒈) 

1 )5/130 – 5/39 2 )5/130 - 48 3 )25/65 – 5/39 4 )25/65 - 48 

 ( 2010 -  مساله – متوسط)       4 گزینهپاسخ:   

 معادله موازنه شده واکنش مورد نظر به صورت زیر است: 

2𝑋𝑀𝑛𝑂4(𝑠) → 𝑀𝑛𝑂2(𝑠) + 𝑋2𝑀𝑛𝑂4(𝑠) + 𝑂2(𝑔) 
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مصرف شده را    𝑋𝑀𝑛𝑂4های  تولید شده و شمار مول   𝑀𝑛𝑂2لیتر(، جرم    8/16با توجه به معادله این واکنش شیمیایی و حجم گاز اکسیژن تولید شده در آن)

 کنیم. محاسبه می 

? 𝑔 𝑀𝑛𝑂2 = 16/8 𝐿 𝑂2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

22/4 𝐿 𝑂2
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑛𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2
×

87 𝑔 𝑀𝑛𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑛𝑂2
= 65/25 𝑔

?𝑚𝑜𝑙 𝑋𝑀𝑛𝑂4 = 16/8 𝐿 𝑂2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

22/4 𝐿 𝑂2
×

2 𝑚𝑜𝑙 𝑋𝑀𝑛𝑂4

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2
= 1/5 𝑚𝑜𝑙 

 کنیم.را محاسبه می  Xو به دنبال آن، جرم مولی عنصر    𝑋𝑀𝑛𝑂4در قدم بعد، جرم مولی کل ترکیب 

𝑋𝑀𝑛𝑂4 جرم  مولی =
جرم  𝑋𝑀𝑛𝑂4 مصرف  شده 

شمار  مول 𝑋𝑀𝑛𝑂4 مصرف  شده 
=

237 𝑔 𝑋𝑀𝑛𝑂4

1/5 𝑚𝑜𝑙 𝑋𝑀𝑛𝑂4
= 158 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1 

𝑋𝑀𝑛𝑂4 جرم  مولی = 𝑋 جرم  مولی+𝑀𝑛 جرم  مولی+ 4 × 𝑂 جرم  مولی
         
⇒  𝑋 جرم  مولی = 39 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1 

 گرم بر مول است. بر این اساس، داریم:   100برابر با    𝑋𝐻𝐶𝑂3توان گفت جرم مولی ترکیب  ، می𝑋با توجه به جرم مولی  

𝑋  درصد  جرمی =
3 × 𝑂 جرم  مولی

𝑋𝐻𝐶𝑂3 جرم  مولی
× 100 =

3 × 16
100

× 100 =  درصد  48

 
 یک از مطالب زیر درست است؟کدام  -207

 شوند.های هلیم موجود در آن به عنوان اولین جز از مخلوط مورد نظر خارج میتقطیر، اتم( با عبور هوای مایع از ستون 1
 شود.ای در ژرفای زمین تولید میهای هستهای بوده و طی واکنشترین گاز نجیب موجود در جدول دوره( هلیم سبک2

 شوند.ای حاصل میجدول دوره 𝑝  ناصر دستههای باالیی هواکره، بار مثبت داشته و از عهای موجود در الیهیون ( همه3
 کند.بندی مواد غذایی مختلف، مدت زمان ماندگازی این مواد کاهش پیدا می( با استفاده از گاز نیتروژن برای بسته4

 (1002 -  مفهومی – متوسط)       2 گزینهپاسخ:   

  های میدان   وارد  زمین،  هایالیه  به  نفوذ  از  پس  گاز   این.  شودمی   تولید  زمین  ژرفای  در  ایهسته  هایواکنش   از  و  بوده  تناوبی  جدول  در  موجود  گاز  ترینسبک  هلیم

  دانش   به  طبیعی   گاز   از  هلیم  جداسازی  .دهدمی  تشکیل  هلیم   را  طبیعی   گاز  مخلوط  از  حجمی  درصد  7  حدود  که   دهدمی  نشان  تجربی  هاییافته.  شودمی   گازی

 .شودمی  وارد  کشورها  دیگر  از  هلیم  همچنان،  و  نشده  این گاز  تهیه  و  جداسازی  به  موفق  کشورمان تاکنون  متخصصان.  دارد  نیاز  ایپیشرفته  فناوری  و

 ها:بررسی سایر گزینه 

ی جوش  توجه داریم که چون نقطه  شوند.های آرگون موجود در آن به عنوان اولین جز از مخلوط مورد نظر خارج میبا عبور هوای مایع از ستون تقطیر، اتم(  1

گراد( است، این ماده در مخلوط هوای مایع وجود ندارد و  ی سانتی درجه  -200گراد( کمتر از دمای هوای مایع)در حدود  ی سانتیدرجه  -269هلیم)در حدود  

 آید. در نمی  مایعی هوای مایع اصال به حالت  طی فرایند تهیه

 دهد:  های باالیی هواکره را نشان می( تصویر مقابل، نمایی از گازهای موجود در الیه3

ها بار مثبت دارند. این ذرات باردار، بر اثر برخورد پرتوهای پرانرژی خورشید  همانطور که مشخص است، همه این یون 

ز عناصر هیدروژن و هلیم، از جمله های حاصل اشوند. توجه داریم که یونهای گازی هواکره ایجاد میبه مولکول 

 جدول تناوبی هستند.   𝑠ی  هایی هستند که در این قسمت از هواکره وجود داشته و متعلق به دستهکاتیون

از واکنش چون واکنش (  4 نیتروژن کمتر  افزایش ماندگاری مواد  پذیری گاز  اکسیژن است، به منظور  پذیری گاز 

 بندی این مواد استفاده کرد. ای بستهتوان از گاز نیتروژن برخوراکی، می

 
 های زیر درست است؟کدام موارد از عبارت  -208

 شود.بیشتری تولید می 𝑪𝑶2آ( با مصرف گاز طبیعی بجای نفت خام به عنوان منبع تولید انرژی الکتریکی، مقدار گاز  

 اکسید برابر است.نیتروژن دی های برابری از نیتروژن مونوکسید ودر حجم 𝑵های ب( در شرایط یکسان، شمار اتم

 ها به شدت افزایش یابد.شود که حجم بادکنکهای پر از هوا در نیتروژن مایع، سبب میقرار دادن بادکنکپ( 

 شود.ها استفاده میت( اوزون در مقایسه با اکسیژن دمای جوش باالتری داشته و از آن برای گندزدایی میوه

 ب و ت ( 4 ( ب و پ 3 ( آ و ت 2 ( آ و پ 1

 (2010 -  مفهومی – متوسط)       4 گزینهپاسخ:   

 های )ب( و )ت( درست هستند. عبارت 
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 بررسی چهار عبارت:  

شود. از منابع مختلف مثل باد، نفت،  دهد در تولید یک محصول یا بر اثر انجام یک فعالیت، چه مقدار از این گاز تولید و وارد هواکره می نشان می   𝐶𝑂2آ( ردپای  

الکتریکی استفاده کرد. مقدار گاز کربن دی سنگ و ... میزغال  انرژی  انرژی  اکسید تولید شده در هر روش به ازای تولید متوان برای تولید  قدار مشخصی 

 کند: های مختلف را مقایسه می تولید شده در روش   𝐶𝑂2ها است. نمودار زیر، مقدار گاز  الکتریکی، متفاوت از سایر روش 

 
عت به کمک گیاهان،  کند. طبیرا تولید می  𝐶𝑂2و استفاده از زغال سنگ نیز بیشترین مقدار    𝐶𝑂2با توجه به نمودار فوق، استفاده از باد کمترین میزان گاز  

اکسید، کاشت و مراقبت از درختان و ایجاد  دی کند؛ بنابراین یکی از راهکارهای کاهش ردپای کربن ها را مصرف می اکسید حاصل از سوختن سوخت دیکربن 

 های صنعتی و روستاها است. کمربندهای سبز در شهرها، شهرک 

اکسید، شامل شمار  های برابری از گازهای نیتروژن مونوکسید و نیتروژن دی ، حجمنظر دما و فشار محیطاز  با توجه به قانون آووگادرو، در شرایط یکسانب( 

(، فقط  𝑁𝑂2اکسید) (، همانند هر مولکول نیتروژن دی 𝑁𝑂هر مولکول نیتروژن مونوکسید) ساختار  شوند. از طرفی، در  ی گازی می های برابری از این دو ماده مول 

  های نیتروژن اکسید با هم برابر باشد، شمار اتمنیتروژن دی  گاز  نیتروژن مونوکسید و  گاز  هاید دارد و در نتیجه، در شرایطی که شمار مولیک اتم نیتروژن وجو

 شود. نیز برابر می   موجود در این دو نمونه

دانیم که دمای نیتروژن مایع بسیار پایین بوده و نزدیک به بین حجم یک نمونه گاز و دمای آن در فشار ثابت، رابطه مستقیم برقرار است. از طرفی، میپ(  

ی موجود در این  شود که دمای مخلوط گازهای پر شده از هوا درون نیتروژن مایع، سبب میتوان گفت  قرار دادن بادکنک است. بر این اساس، می ℃200−

 های مورد نظر به شدت کاهش یابد. ها به مقدار زیادی کاهش پیدا کرده و به دنبال آن، حجم بادکنکبادکنک

ده  ها، سبزیجات و از بین بردن جانداران ذره بینی موجود در آب استفا(، آلوتروپی از اکسیژن است. در صنعت از گاز اوزون برای گندزدایی میوه𝑂3ت( اوزون)گاز  

 پذیرتر است. ساختار لوویس اوزون به صورت زیر است: توان نتیجه گرفت که اوزون از اکسیژن واکنش شود. از این موضوع میمی

 
های  های اوزون قطبی هستند. چون مولکول توان گفت مولکول چون در مولکول اوزون یک جفت الکترون ناپیوندی بر روی اتم مرکزی وجود دارد، پس می 

توان گفت دمای جوش یک نمونه از اوزون، باالتر از دمای جوش گاز اکسیژن  طبی بوده و در مقایسه با گاز اکسیژن جرم مولی بیشتری دارند، پس می اوزون ق

 شود. است. توجه داریم که اوزون مایع، به رنگ آبی دیده می

با  های اوزون موجود در این الیه،رین مقدار اوزون در آن محدوده قرار دارد. مولكول شود که بیشتی مشخصی از استراتوسفر گفته می ی اوزون به منطقه اصطالح الیه 
𝑂3(𝑔)پذیر  شرکت در واکنش برگشت  ⇄ 𝑂(𝑔) + 𝑂2(𝑔)   شود تا موجودات زنده از آثار زیانبار  ای از تابش فرابنفش خورشید به سطح زمین می مانع ورود بخش عمده
 این تابش در امان بمانند. 

 
لیتر گاز اکسیژن در شرایط  ۵6ی سدیم نیترات مورد نیاز جهت تولید است. برای تهیه 2۴/ ۸ی یون نیترات در محلولی از سدیم نیترات برابر درصد جرم  -209

𝑵𝒂𝑵𝑶۳(𝒔)ی استاندارد طی واکنش موازنه نشده → 𝑵𝒂𝑵𝑶2(𝒔) + 𝑶2(𝒈)  به چند کیلوگرم از این محلول نیاز داریم؟ ، 

(𝑵𝒂 = 𝑶 و 2۳ = 𝑵 و ۱6 = ۱۴ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱ ) 

1 )25/1 2 )5/2 3 )43/3 4 )72/1 

 ( 3010 -  مساله – متوسط)       1 گزینهپاسخ:   

 کنیم.محاسبه میلیتر گاز اکسیژن در شرایط استاندارد را    56در قدم اول، جرم سدیم نیترات مورد نیاز برای تولید  

?𝑁𝑎𝑁𝑂3 = 56 𝐿 𝑂2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

22/4 𝐿 𝑂2
×

2 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑁𝑂3

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2
×

85 𝑔 𝑁𝑎𝑁𝑂3

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑁𝑂3
= 425 𝑔 

𝑁𝑂3) ی بعد، جرم یون نیتراتدر مرحله 
 کنیم. موجود در این مقدار از سدیم نیترات را محاسبه می   (−

? 𝑔 𝑁𝑂3
− = 425 𝑔 𝑁𝑎𝑁𝑂3 ×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑁𝑂3

85 𝑔 𝑁𝑎𝑁𝑂3
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑂3
−

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑁𝑂3
×

62 𝑔 𝑁𝑂3
−

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑂3
− = 310 𝑔 

 کنیم.اسبه می، جرم محلول مورد نیاز را محنیترات مصرف شده در انتها، با توجه به جرم یون  

? 𝑘𝑔 محلول = 310 𝑔 𝑁𝑂3
− ×

100 𝑔 محلول

24/8 𝑔 𝑁𝑂3
− ×

1 𝑘𝑔 محلول

1000 𝑔 محلول
= 1/25 𝑘𝑔 

 کیلوگرم محلول نیاز داریم.  25/1گرم معادل با    1250بر اساس محاسبات انجام شده، برای تامین این مقدار سدیم نیترات، به  

آالیندگی
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گرمای 
زمین

انرژی 
خورشید

یگاز طبیع
نفت
خام
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ی یک ترکیب یونی در محلولی از آن ترکیب، باید نسبت جرم مولی آن یون به جرم مولی کلی ترکیب را در درصد نده های ساز برای محاسبه درصد جرمی یکی از یون 
ی درصد جرمی یون سدیم  درصد باشد، برای محاسبه   34( در یک محلول برابر با  𝑁𝑎𝑁𝑂3جرمی محلول ضرب کنیم. به عنوان مثال، اگر درصد جرمی سدیم نیترات) 

 گیریم. ی زیر کمک میاز رابطه  در این محلول

درصد  جرمی    سدیم  = درصد  جرمی  سدیم  نیترات  × جرم مولی  سدیم 
جرم مولی  سدیم  نیترات

= 34× 23
85
= 9/2  

مثال، اگر  شود. به عنوان  های آن استفاده می از عکس این رابطه، برای محاسبه درصد جرمی یک ترکیب یونی در یک محلول با توجه به درصد جرمی یکی از یون 
 آید. باشد، درصد جرمی کلی محلول از رابطه زیر بدست می  6/18( برابر 𝑀𝑔(𝑁𝑂3)2درصد جرمی یون نیترات در محلولی از منیزیم نیترات) 

درصد  جرمی  منیزیم  نیترات  = درصد  جرمی  یون  نیترات  × جرم مولی  منیزیم  نیترات
جرم مولی  یون نیترات×۲

= 18/6× 148
2×62

= 22/2  

توانستیم  شود. با توجه به درصد جرمی نمک در این محلول نیز میمی  %34جه به توضیحات باال، درصد جرمی سدیم نیترات در محلول مورد نظر برابر با با تو

 مقدار محلول مورد نیاز را محاسبه کنیم.

 
 است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام  -210

  رسد.موالر می 3های موجود در محلول به ب، مجموع غلظت یون( با ریختن یک مول منیزیم هیدروکسید در هر لیتر آ1
 های پیوندی به ناپیوندی در یون سولفات، برابر با مقدار این نسبت در یون فسفات است. ( نسبت شمار جفت الکترون2
 ی یافت. توان در آب آشامیدن شوند را میها میهای مختلف در محلولهایی که سبب ایجاد رنگ( برخی از کاتیون3
 دهد. ( آمونیوم سولفات یک کود شیمیایی بوده و دو عنصر نیتروژن و گوگرد را در اختیار گیاهان قرار می4

 ( 3010 - مفهومی – متوسط)       1 گزینهپاسخ:   

  هیدروکسید  منیزیم مول یک  ریختن شود. بامیشود، به اصطالح نامحلول در آب گفته گرم آب حل می  100ها در هر گرم از آن 01/0موادی که کمتر از به 

  ظرف   ته  در   رسوب جامد  صورت  به  آن  از  زیادی  قسمت  و  است  آب  در  نامحلول  نمک  این  چراکه  شود؛می   ایجاد  محلول  در  یون  کمی  اریبس  مقدار  آب،  لیتر  1  در

 . شودمی  نشینته

 ها:بررسی سایر گزینه 

 فسفات به صورت زیر است:های سولفات و  ( ساختار لوویس یون 2

 
های ناپیوندی در یون سولفات، برابر با مقدار این نسبت در یون فسفات های پیوندی به جفت الکترون همانطور که مشخص است، نسبت شمار جفت الکترون 

 است.   33/0بوده و معادل با  

به عنوان    شوند.ها میهای مختلف در محلول با ورود به آب، سبب ایجاد رنگهای حاصل از عناصر آهن و مس،  های حاصل از فلزهای واسطه مثل یون کاتیون(  3

توان در آب  ( را می 𝐼𝐼ها از جمله یون آهن) برخی از این کاتیون  شوند.های آبی و سبز در محلول می +، باعث ایجاد رنگ 2های مس و آهن با بار  مثال، یون 

های چند اتمی مثل یون هیدروکسید  های حاصل از فلزهای اصلی، آب آشامیدنی شامل برخی از آنیون یون آشامیدنی یافت. بجز این یون تک اتمی و سایر کات

 شود. اتمی مثل یون کلرید نیز میهای تکو سایر آنیون 

دهد. در اختیار گیاهان قرار می، یک کود شیمیایی است. این کود شیمیایی، دو عنصر نیتروژن و گوگرد را  2𝑆𝑂4(𝑁𝐻4)آمونیوم سولفات با فرمول شیمیایی  (  4

خود را  نیتروژن و گوگرد، گیاهان به عناصر فسفر و پتاسیم نیز احتیاج دارند که با استفاده از کودها و سایر مواد موجود در خاک، این نیازهای  عناصر عالوه بر

 کنند.برطرف می

 
برابر غلظت مولی  2/۳کنیم. اگر غلظت مولی یون نیترات در محلول ایجاد شده یمخلوطی از منیزیم نیترات و سدیم نیترات را در مقدار کافی آب حل م  -211

 های سدیم در مخلوط اولیه چقدر بوده است؟یون منیزیم باشد، درصد جرمی اتم

(𝑴𝒈 = 𝑵𝒂 و 2۴ = 𝑶 و 2۳ = 𝑵 و ۱6 = ۱۴ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱ ) 

1 )28/8 2 )08/22 3 )04/11 4 )56/16 

 ( 3010 -  مساله – سخت )       3 گزینهپاسخ:  

های منیزیم نیترات و سدیم نیترات حل شده  است. اگر شمار مول   𝑁𝑎𝑁𝑂3و    𝑀𝑔(𝑁𝑂3)2فرمول شیمیایی منیزیم نیترات و سدیم نیترات به ترتیب معادل با  

 ود: شمول در نظر بگیریم، تعداد ذرات ایجاد در محلول، به صورت زیر می  𝑦و    𝑥در محلول را به ترتیب معادل با  

 انحالل 𝑥 مول منیزیم نیترات  در  محلول
   
⇒ {
𝑥 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔2+

2𝑥 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑂3
−  انحالل 𝑦 مول سدیم  نیترات  در  محلول                  

   
⇒ {
𝑦 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎+

𝑦 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑂3
− 
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2𝑥توان گفت در محلول مورد نظر مجموعا  بر این اساس، می + 𝑦  های تولید شده در محلول و اطالعات داده  مول یون نیترات وجود دارد. با توجه به مقدار یون

 شده در صورت سوال، داریم: 

غلظت یون نیترات 

غلظت یون منیزیم 
= 3/2

                   
⇒      

مقدار مول یون نیترات موجود در محلول

مقدار مول یون منیزیم موجود در محلول
=

2𝑥 + 𝑦
𝑥

= 3/2
               
⇒    3/2𝑥 = 2𝑥 + 𝑦

      
⇒ 
𝑦

𝑥
= 1/2 

های منیزیم نیترات موجود در این  برابر تعداد مول   2/1های سدیم نیترات موجود در مخلوط اولیه  توان گفت تعداد مول با توجه به نسبت محاسبه شده، می 

گیریم و جرم هر ماده را در  مول در نظر می   𝑚و    1/2𝑚های سدیم نیترات و منیزیم نیترات را به ترتیب معادل با  تعداد مول مخلوط بوده است. بر این اساس،  

 کنیم.مخلوط اولیه محاسبه می

? 𝑔 𝑁𝑎𝑁𝑂3 = 1/2𝑚 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑁𝑂3 ×
85 𝑔 𝑁𝑎𝑁𝑂3

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑁𝑂3
= 102𝑚 𝑔 

? 𝑔 𝑀𝑔(𝑁𝑂3)2 = 𝑚 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔(𝑁𝑂3)2 ×
148 𝑔 𝑀𝑔(𝑁𝑂3)2
1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔(𝑁𝑂3)2

= 148𝑚 𝑔 

 کنیم. موجود در مخلوط اولیه را بدست آورده و سپس درصد جرمی این ماده را محاسبه می   سدیمدر قدم بعد، جرم  

? 𝑔 𝑁𝑎 = 1/2𝑚 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑁𝑂3 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑁𝑂3
×

23 𝑔 𝑁𝑎
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎

= 27/6𝑚 𝑔 

درصد  جرمی  سدیم  =
جرم  سدیم 

جرم  مخلوط
× 100 =

27/6𝑚 𝑔
102𝑚 𝑔 + 148𝑚 𝑔

× 100 =
27/6
250

× 100 =  درصد  11/04

 
 ۳/0در اختیار داریم. هر لیتر از این محلول، با چند لیتر محلول سدیم کلرید    𝒈.𝒎𝑳−۱ ۱/2۵و چگالی    %۴/20نیترات با درصد جرمی    محلولی از نقره  -212

 شود؟ موالر به طور کامل واکنش داده و طی این فرایند چند گرم رسوب تولید می

(𝑨𝒈 = 𝑪𝒍 و ۱0۸ = 𝑶 و ۳۵/۵ = 𝑵 و ۱6 = ۱۴ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱ ) 

1 )5  – 25/215 2 )5/2 – 25 /215 3 )5  – 5/430 4 )5/2 – 5/430 

 ( 3010 -  مساله – آسان)      1 گزینهپاسخ:   

 شود: ی زیر استفاده می در قدم اول، باید غلظت مولی محلول نقره نیترات را محاسبه کنیم. برای این منظور، از رابطه 

غلظت  مولی  =
10 × چگالی × درصد جرمی 

جرم  مولی  حل شونده 
=

10 × 1/25 × 20/4
170

= 1/5 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

 ی واکنش انجام شده به صورت زیر است: مول بر لیتر بوده است. معادله   5/1غلظت محلول نقره نیترات برابر با  ی باال،  با توجه به رابطه 
𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑎𝑞) + 𝐴𝑔𝑁𝑂3(𝑎𝑞) → 𝐴𝑔𝐶𝑙(𝑠) + 𝑁𝑎𝑁𝑂3(𝑎𝑞) 

 کنیم. ی این واکنش، مقدار محلول سدیم کلرید مصرف شده را محاسبه می با توجه به معادله 

? 𝐿 محلول  سدیم کلرید = 1 𝐿  محلول  نقره  نیترات ×
1/5 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔𝑁𝑂3

1 𝐿  محلول  نقره  نیترات
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑙
1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔𝑁𝑂3

×
1 𝐿 محلول  سدیم کلرید

0/3 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑙
= 5 𝐿 

 کنیم. در قدم آخر، جرم رسوب نقره کلرید تولید شده را محاسبه می 

? 𝑔 𝐴𝑔𝐶𝑙 = 1 𝐿  محلول  نقره  نیترات ×
1/5 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔𝑁𝑂3

1 𝐿  محلول  نقره  نیترات
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔𝐶𝑙
1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔𝑁𝑂3

×
143/5 𝑔 𝐴𝑔𝐶𝑙
1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔𝐶𝑙

= 215/25 𝑔 

 
 های زیر درست است؟چه تعداد از عبارت  -213

 های اکسیژن موجود در آن است. های آب آشامیدنی بوده و بار منفی آن فقط متعلق به یکی از اتمآ( یون نیترات، از جمله یون

 است.  ۵/۱نسبت شمار کاتیون به آنیون در رسوب حاصل از واکنش دو محلول سدیم فسفات و کلسیم کلرید، برابر با ب( 

 اتمی بوده و آرایش الکترونی یکسانی دارند.های تکر آب دریا، از دسته یونترین کاتیون و آنیون موجود دپ( فراوان

 کره هستند.ها، رطوبت خاک و بخار آب موجود در هوا، از جمله منابع غیراقیانوسی آبنهرها، آب شور دریاچهت( 

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

 (3010 -  مفهومی – متوسط)       2 گزینهپاسخ:   

 درست هستند. های )ب( و )ت(  عبارت 
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 بررسی چهار عبارت:  

ها  های موجود در این یون های چند اتمی، فقط متعلق به یکی از اتمهای چند اتمی موجود در آب آشامیدنی است. بار الکتریکی یون یون نیترات، یکی از یون آ(  

 های موجود در آن یون تعلق دارد.نبوده و به کل اتم

𝑃𝑂4با یون   +𝐶𝑎2رنگ سدیم فسفات اضافه کنیم، یون  رنگ کلسیم کلرید، مقداری محلول بی انند محلول بیم +𝐶𝑎2ب( اگر به محلول حاوی یون  
رسوب   −3

 دهد. معادله واکنش انجام شده به صورت زیر است: سفید رنگ کلسیم فسفات را تشکیل می

2𝑁𝑎3𝑃𝑂4(𝑎𝑞) + 3𝐶𝑎𝐶𝑙2(𝑎𝑞) → 𝐶𝑎3(𝑃𝑂4)2(𝑠) + 6𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑎𝑞)  
  با توجه به فرمول شیمیایی نوشته شده،   موجود در یک محلول استفاده کرد.   +𝐶𝑎2توان برای شناسایی یون  دانیم، از این واکنش شیمیایی میهمانطور که می

3  برابر با  ها در کلسیم فسفاتها به آنیوننسبت شمار کاتیون

2
=  است.    1/5

ها به ترتیب مشابه  هستند و آرایش الکترونی این یون   (−𝐶𝑙)و یون کلرید   (+𝑁𝑎)آنیون موجود در آب دریا به ترتیب یون سدیمترین کاتیون و  پ( فراوان

 است.     𝐴𝑟و    𝑁𝑒  گازهای نجیب  آرایش الکترونی

 های موجود در آب دریا به خاطر بسپارید:  نکات زیر را راجع به یون 
 ای در آب دریا وجود دارند. کاتیون عنصرهای گروه اول و دوم جدول دوره  ✓
 های موجود در آب دریا بیشتر است. در این رابطه داریم: مقدار یون کلرید از بقیة آنیون ✓

مقدار  آنیونها   ∶  𝐶𝑙− > 𝑆𝑂4
2− > 𝐶𝑂3

2− > 𝐵𝑟−  
 های موجود در آب دریا بیشتر است. در این رابطه داریم: ز بقیة کاتیونمقدار یون سدیم ا ✓

مقدار  کاتیونها   ∶  𝑁𝑎+ > 𝑀𝑔2+ > 𝐶𝑎2+ > 𝐾+ 

 دهد: کره را نشان میی آبنمودار زیر، اجزای سازنده های سازنده کره زمین است.  کره، یکی از بخش آبت(  

 
 کره هستند. ها، رطوبت خاک و بخار آب موجود در هوا، از جمله منابع غیراقیانوسی آبدریاچه با توجه به نمودار باال نهرها، آب شور  

 
با    ℃۵۵و    ℃20پذیری پتاسیم نیترات در دماهای  انحالل  -214 گرمی از محلول    22۸گرم آب است. دمای یک نمونه    ۱00گرم در    ۹0و    ۳0به ترتیب برابر 

دهیم. برای آنکه کل رسوب ایجاد شده در کف ظرف مجددا در محلول حل شود، باید چند گرم  ش میکاه   ℃20تا    ℃۵۵سیرشده پتاسیم نیترات را از  
 آب به این محلول مورد نظر اضافه کنیم؟

1 )120 2 )380   3 )180 4 )240 

 ( 3010 -  مساله – متوسط)       4 گزینهپاسخ:   

  190کند. اگر دمای این محلول  گرم محلول سیرشده را ایجاد می  190حل شده و  گرم آب    100گرم پتاسیم نیترات در    90گراد،  درجه سانتی   55در دمای  

به    ماند.گرم محلول سیرشده باقی می   130گرم از نمک موجود در این محلول رسوب کرده و    60برسانیم،    ℃20کاهش داده و به    ℃35گرمی را به اندازه  

بر این اساس، جرمی از نمک که بر اثر کاهش دمای    گرم رسوب ایجاد خواهد شد.  60گرم محلول سیرشده،    190عبارت دیگر، طی این فرایند به ازای هر  

 کنیم. حاسبه می کند را مگرمی رسوب می   228محلول  

? 𝑔  رسوب  نمک = 228 𝑔 محلول ×
60 𝑔  رسوب  نمک

190 𝑔 محلول
= 72 𝑔 

گرم ایجاد شود. جرم رسوب تولید شده    130ای به جرم  گرم آب نیاز داریم تا محلول سیرشده   100گرم نمک جامد، به    30، برای حل شدن هر  ℃20در دمای  

 کنیم.گرم رسوب را محاسبه می  72گرم است. بر این اساس، جرم آب مورد نیاز برای حل کردن این    72برابر با  

? 𝑔  آب = 72 𝑔  نمک ×
100 𝑔  آب

30 𝑔  نمک
= 240 𝑔 

 
 

آب کره

منابع اقیانوسی آب موجود در اقیانوس ها

منابع غیراقیانوسی

آب شیرین و آب شور دریاچه ها

رطوبت خاک

بخار آب موجود در هوا

آب های زیر زمینی و چشمه ها

کوه های یخ

نهرها و جوی های آب
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 است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام  -215

 شود. ی سود سوز آور استفاده میی گازهای کلر و هیدروژن و تهیه( از نمک خوراکی برای تولید سدیم کربنات، تهیه1
 ابد. ی( با افزودن مقداری از آب دریای مدیترانه به آب دریای سرخ، درصد جرمی نمک در آب دریای سرخ کاهش می2
 دهند.گرم در هر لیتر از خون بدن انسان نشان میهای گلوکومتر، غلظت گلوکز را در مقیاس میلی( دستگاه3
 تواند به دلیل کم تحرکی، مصرف بیش از حد نمک خوراکی و نوشیدن کم آب ایجاد شود.( سنگ کلیه می4

 (3010 -  مفهومی – متوسط)       3 گزینهپاسخ:   

لیتر  دهند. هر دسیلیتر خون نشان می در هر دسی   )گلوکز(گرم قند، غلظت گلوکز موجود را در مقیاس میلی یا همان گلوکومتر  یری قند خون گهای اندازه دستگاه 

 لیتر خون است. میلی  100لیتر خون و یا    1/0خون، برابر با  

 ها:بررسی سایر گزینه 

از  ( سدیم کلرید)نمک خوراکی( را می1 استفاده  با  برقکافت و به کمک سلولتوان  الکترولیتی به عناصر سازنده فرایند  ی آن تجزیه کرد. نمودار زیر،  های 

 دهد.کاربردهای سدیم کلرید را نشان می 

 
 شود. ی سود سوز آور استفاده میی گاز هیدروژن و تهیهی گاز کلر، تهیهبا توجه به نمودار باال، از نمک خوراکی برای تولید سدیم کربنات، تهیه 

 دهد: ( تصویر زیر، درصد جرمی نمک در آب دریاهای مختلف را نشان می2

 
کمتری دارد، با افزودن مقداری از آب دریای مدیترانه به آب دریای سرخ، مقداری   چون آب دریای مدیترانه در مقایسه با آب دریای سرخ درصد جرمی نمک 

 یابد.درصد جرمی نمک در این نمونه از آب کاهش می ها در آب دریای سرخ کاسته شده و  از غلظت نمک 

تواند به دلیل  شناختی)ژنتیکی(، می ی ژن درصد از کل جمعیت ایران سنگ کلیه دارند. بیماری سنگ کلیه افزون بر زمینه  3بر اساس آمارها، نزدیک به  (  4

های حیوانی و لبنیات و نیز اختالالت هورمونی  ف بیش از حد پروتئینی نامناسب، کم تحرکی، مصرف بیش از حد نمک خوراکی، نوشیدن کم آب، مصرتغذیه

 شود. کلسیم یافت مییون  های کلیه،  در ساختار اغلب سنگ توجه داریم که  ایجاد شود.  

 
 یازدهم  شیمی

 است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام -201
 حرفی است.  2که حالت گاز دارند،  نماد شیمیایی عناصری از دوره سوم با سطح صیقلی، همانند عناصری از آن ( 1

𝑛الکترون با   5 ی را دارد، دارا یشعاع اتم ن یترها که کوچکاز گروه هالوژن یعنصر( 2 =  در ساختار خود است.  2
 ( نسبت شمار آنیون به کاتیون در یکی از اکسیدهای طبیعی آهن، مشابه مقدار آن در آلومینیم فسفید است.3
 شود. فوالدی ساخته می  های موجود در ساختمان دوچرخه، از فراوری ورقههمانند چرخخوری، ( قاشق چای4

 (2011 -  مفهومی – آسان)      2 گزینهپاسخ:   

ت.  ترین شعاع اتمی را دارد، فلوئور اسکه کوچک ها  هالوژن عنصری از گروه  ها معروف هستند.  ای، اصطالحا به هالوژن جدول دوره  17عناصر موجود در گروه  

𝑛الکترون با    7این عنصر دارای   =  در ساختار خود است.   2

 ها:بررسی سایر گزینه 

 دهد: فلزی موجود در تناوب سوم را نشان میهای مربوط به عناصر فلزی و شبه( جدول زیر، ویژگی1

کاربردهای 
دسدیم کلری

تولید مواد مختلف

تهیه ی گازهای کلر و هیدروژن
تهیه ی فلز سدیم با استفاده از برقکافت

تهیه ی سود سوزآور
تهیه ی سدیم کربنات

تولید مواد شیمیایی دیگر

مصارف دیگر

فراوری گوشت و تهیه کنسرو
تهیه ی خمیر کاغذ، پارچه و رنگ

صنعت نفت
مصارف خانگی
تغذیه جانوران

ذوب کردن یخ در جاده ها
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تناوب، دو عنصر آرگون و کلر نیز در شرایط اتاق حالت  شوند. در این  ها با نمادهای دوحرفی مشخص میی آناین عناصر سطح صیقلی)درخشان( داشته و همه

که با نماد یک    ایجدول دوره   شوند. جدول زیر نیز اطالعات مربوط به عناصری از تناوب سومگازی داشته و این دو عنصر نیز با نماد دوحرفی مشخص می

 دهد:اند را نشان می حرفی مشخص شده 

 
است. نسبت شمار    𝐹𝑒𝑂( اکسید به صورت  𝐼𝐼سید، دو مورد از اکسیدهای طبیعی آهن هستند. فرمول شیمیایی آهن) ( اک𝐼𝐼𝐼( اکسید و آهن) 𝐼𝐼آهن) (  3

است. توجه داریم که در ساختار زنگ    1( بوده و برابر با  𝐴𝑙𝑃ها در ساختار این اکسید از آهن، مشابه مقدار این نسبت در آلومینیم فسفید) ها به کاتیون آنیون 

 شود. یافت می  𝐹𝑒2𝑂3کسید  آهن، ا

ی اولیه، برای  های فوالدی نیز به عنوان ماده شوند. ورقه های فوالدی از آن ساخته می سنگ معدن آهن، پس از استخراج از معدن، فراوری شده و ورقه (  4

 شود. های فوالدی ساخته میهای یک دوچرخه، از فراوری ورقهچرخ خوری و  گیرند. به عنوان مثال، قاشق چای ساختن دیگر وسایل فلزی مورد استفاده قرار می

 
ی تولید شده در  کنیم. جرم فراوردهی مجزا از فلز لیتیم با جرم برابر را به طور مجزا با مقادیر کافی از گازهای فلوئور و اکسیژن وارد واکنش میدو نمونه  -202

 ی تولید شده در واکنش دیگر است؟رابر جرم فراوردهشود، تقریبا چند بواکنشی که با شدت بیشتری انجام می

 (𝑭 = 𝑶 و ۱۹ = 𝑳𝒊 و ۱6 = ۷ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱ ) 

1) 89/0 2 )13/1 3) 73/1 4 )58/0 

 (1011 -  مساله – متوسط)       3 گزینهپاسخ:   

توان گفت این عنصر خاصیت  گرفته است، پس میای هستند. چون فلوئور در سمت راست اکسیژن قرار  فلوئور و اکسیژن، متعلق به تناوب دوم جدول دوره 

 های انجام شده به صورت زیر است: ی واکنش دهد. معادله بیشتری هم با فلزها واکنش می  و شدت  نافلزی بیشتری داشته و با سرعت

2𝐿𝑖(𝑠) + 𝐹2(𝑔) → 2𝐿𝑖𝐹(𝑠) 
4𝐿𝑖(𝑠) + 𝑂2(𝑔) → 2𝐿𝑖2𝑂(𝑠) 

 آوریم: ی حاصل از هر واکنش را بدست میگرم در نظر گرفته و جرم فراورده   𝑥جرم لیتیم مصرف شده در هر واکنش را برابر با  

? 𝑔 𝐿𝑖𝐹 = 𝑥 𝑔 𝐿𝑖 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖

7 𝑔 𝐿𝑖
×

2 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖𝐹
2 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖

×
26 𝑔 𝐿𝑖𝐹

1 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖𝐹
=

26𝑥
7
𝑔 

? 𝑔 𝐿𝑖2𝑂 = 𝑥 𝑔 𝐿𝑖 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖

7 𝑔 𝐿𝑖
×

2 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖2𝑂
4 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖

×
30 𝑔 𝐿𝑖2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖2𝑂
=

15𝑥
7
𝑔 

واکنش لیتیم با گاز فلوئور بیشتر از سرعت واکنش این فلز با گاز اکسیژن است، پس نسبت میان جرم لیتیم فلوئورید تولید    و شدت  همانطور که گفتیم، سرعت

 کنیم. ا محاسبه می شده به جرم لیتیم اکسید تولید شده ر

جرم لیتیم فلوئورید تولید شده 

جرم لیتیم اکسید تولید شده 
=

26𝑥
7 𝑔 𝐿𝑖𝐹

15𝑥
7 𝑔 𝐿𝑖2𝑂

=  برابر 1/73

 
رسد. درصد  گرم می  2/2۷گرم، در حضور سولفوریک اسید با مقدار کافی آب واکنش داده و جرم آن به    20مخلوطی از گازهای بوتان و پروپن به جرم    -203

 توان تهیه کرد؟  موالر از این ماده را می ۵/0تان مخلوط اولیه چقدر بوده و با استفاده از الکل تولید شده، چند لیتر محلول جرمی گاز بو

(𝑪 = 𝑯 و ۱2 = ۱ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱ ) 

1 )16  – 6/1 2 )24  – 6/1 3) 24  – 8/0 4 )16  – 8/0 
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 (1011 -  مساله – سخت )       4 گزینهپاسخ:   

𝐶3𝐻6(𝑔)ی شیمیایی  دهد، اما گاز پروپن بر اساس معادله با آب واکنش نمی  نوعی آلکان سیرشده بوده و  گاز بوتان + 𝐻2𝑂(𝑔)
 
→ 𝐶3𝐻7𝑂𝐻(𝑔)    با آب

گرم   2/7ی گرم آب با گاز پروپن موجود در مخلوط واکنش داده و موجب افزایش جرم این مخلوط به اندازه  2/7توان گفت دهد. بر این اساس، می واکنش می 

 شده است؛ پس داریم: 

? 𝑔 𝐶3𝐻6 = 7/2 𝑔 𝐻2𝑂 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

18 𝑔 𝐻2𝑂
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻6

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂
×

42 𝑔 𝐶3𝐻6

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻6
= 16/8 𝑔 

 ؛ پس داریم: داشته است گرم پروپن وجود    8/16گرم بوتان و    2/3توان گفت در مخلوط اولیه  بر این اساس، می

درصد  جرمی  متان  =
جرم  بوتان 

جرم  مخلوط
× 100 =

3/2 𝑔
20 𝑔

× 100 =  درصد  16

 کنیم: در قدم بعد، جرم الکل تولید شده)پروپانول( را محاسبه می

? 𝑔 𝐶3𝐻7𝑂𝐻 = 7/2 𝑔 𝐻2𝑂 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

18 𝑔 𝐻2𝑂
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻7𝑂𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂
×

60 𝑔 𝐶3𝐻7𝑂𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻7𝑂𝐻
= 24 𝑔 

 کنیم:آید را محاسبه می گرم پروپانول بدست می   24موالر پروپانول که با استفاده از    5/0ل  در انتها حجمی از محلو 

? 𝐿 محلول = 24 𝑔 𝐶3𝐻7𝑂𝐻 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻7𝑂𝐻

60 𝑔 𝐶3𝐻7𝑂𝐻
×

1 𝐿 محلول

0/5 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻7𝑂𝐻
= 0/8 𝐿 

 موالر پروپانول تولید شده است.   5/0لیتر محلول    8/0همانطور که مشخص است، طی این فرایند  

 
 های زیر درست است؟چه تعداد از عبارت  -204

 شود. آ( با توجه به بازتاب زیاد پرتوهای خورشیدی توسط طال، از این عنصر در ساختن لباس فضانوردی استفاده می

 پذیری کمتری دارد.وم است که نسبت به عناصر قبل و بعد از خود واکنشی دب( کربن، تنها عنصری از دوره

𝑨۱۳پ( شیب نمودار تغییر شعاع اتمی بین دو عنصر 
 𝒍   و𝑺𝒊۱۴

𝑵𝒂۱۱از عنصرهای    
𝑴۱2و    

 𝒈  .بیشتر است 

 توان استخراج کرد. را می 𝑪𝒖𝑶و  𝑵𝒂2𝑶ت( با استفاده از کربن، عناصر فلزی موجود در اکسیدهای  

 شود.الکترون در الیه ظرفیت استفاده می ۷در تولید المپ چراغ جلوی خودروها از عناصری با ث( 

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

 (1011 - مفهومی – متوسط)       1 گزینهپاسخ:   

 های )آ(، )پ( و )ث( درست هستند.عبارت 

 بررسی چهار عبارت:  

کند و به همین خاطر، از این عنصر فلزی برای ساختن برخی از قطعات لباس  فلز طال، پرتوهای نوری تابیده شده به سمت خود را به مقدار زیادی بازتاب میآ(  

 شود. فضانوردی استفاده می 

توجه داریم که طال، نوعی فلز واسطه    های منحصر به فردی نیز دارد.های مشترك با سایر فلزها، ویژگی بها است كه افزون بر داشتن ویژگی گران طال فلزی ارزشمند و  
 های طال به شرح زیر هستند: برخی از ویژگی قرار دارد. 𝒅بوده و در دسته  

 
 روز افزایش پیدا کند. ته و تقاضای جهانی آن روزبه های مناسب طال سبب شده كاربردهای این فلز گسترش یافویژگی

 دهد:را در مقایسه با سایر عناصر تناوب دوم نشان می   (18)گاز نجیبی از گروه  و نئون  (14)عنصری از گزوه  پذیری کربنب( نمودار زیر، واکنش 

طال
د 

فر
ه 

ر ب
ص

نح
ی م

ها
ی 

ژگ
وی چکش خواری و نرمی زیاد طال

.چند گرم از طال را می توان با چکش کاری به صفحه ای به مساحت چند مترمربع تبدیل کرد

.استفاده کرد( نخ طال)از فلز طال می توان برای ساختن برگه ها و رشته های بسیار نازک

ونرسانایی الکتریکی باال و حفظ این رسانایی در شرایط دمایی گوناگ استفاده از طال در ساختن وسایل الکترونیکی گوناگون مثل لپ تاپ ها

واکنش ندادن طال با گازهای موجود در هواکره استفاده از طال به عنوان جواهرات و استفاده ی زینتی از آن

واکنش ندادن طال با مواد موجود در بدن انسان استفاده از طال برای ساختن دندان مصنوعی

بازتاب زیاد پرتوهای خورشید توسط طال استفاده از طال برای ساختن لباس های فضانوردی

User
Textbox
گروه
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 پذیری کمتری دارد.واکنش   کربن، همانند نئون، یک عنصر نافلزی بوده و در مقایسه با عناصر قبل و بعد از خود،

 ای به صورت زیر است:  نمودار تغییر شعاع اتمی در دورۀ سوم جدول دورهپ(  

𝑆𝑖14با توجه به نمودار باال، شیب نمودار تغییر شعاع اتمی دو عنصر  
𝐴𝑙13 و   

𝑀𝑔12از شیب نمودار تغییر شعاع اتمی عنصرهای     
𝑁𝑎11 و   

 بیشتر است.    

 ی واکنش مقابل دقت کنید:معادلهت( به  

𝑁𝑎2𝑂(𝑠) + 𝐶(𝑠) →  واکنش  انجام  نمیشود 

ی مقابل، چون کربن از مس  شود. در نقطه خودی بوده و در شرایط طبیعی انجام نمیپذیری کربن از سدیم کمتر است، این واکنش غیرخودبه چون واکنش 

 در یک ترکیب را از آن استخراج کرد. توان فلز مس موجود  پذیرتر است، با استفاده از کربن میواکنش 

الکترون در الیه ظرفیت   7جدول تناوبی قرار دارند،  17که در گروه  نافلزی شود. این عناصرها در تولید المپ چراغ جلوی خودروها استفاده می ث( از هالوژن 

 دهد.پذیرترین نافلز آن تناوب را تشکیل میواکنش  17قرار گرفته در گروه    توجه داریم که در هر تناوب، هالوژن   خود دارند.

𝐹9ای، عناصر فلوئور)جدول دوره   17در گروه  
𝐶𝑙17(، کلر) 

𝐵𝑟35(، برم)  
𝐼53ید)   ( و 

ها معروف هستند. با افزایش عدد اتمی  ( قرار دارند. این عناصر اصطالحا به هالوژن  
ی موجود در جدول هاپذیری هالوژن شود. ترتیب واکنشکمتر می   نیز پذیری این عناصر  افزایش یافته و به دنبال آن، واکنش   نافلزی  ها، شعاع اتمی این عناصر هالوژن 

 ل است: به صورت مقاب ایدوره 

(تمایل  به  گرفتن  الکترون ) واکنش  پذیری  ∶ 𝑰 < 𝑩𝒓 < 𝑪𝒍 < 𝑭  
ها، از فعالیت شیمیایی این عناصر کاسته شده و دمای مورد نیاز برای آغاز واکنش میان این عناصر با گاز  همانطور که مشخص است، با افزایش عدد اتمی هالوژن 

عناصر با گرفتن یک الکترون به آرایش الکترونی  ی این های سازندهشود. اتم ختم می 𝑛𝑠2𝑛𝑝5ی  ها به زیرالیه کند. آرایش الکترونی هالوژن هیدروژن افزایش پیدا می 
ها را  ها، فلوئور دارای بیشترین خاصیت نافلزی بوده و نسبت به سایر عناصر، الکترون از میان هالوژن .  کنندرا تولید می  −𝑿گاز نجیب بعد از خود رسیده و یون پایدار  
( در دمای اتاق به حالت 𝐶𝑙2( و کلر)𝐹2شوند. فلوئور)های دو اتمی دیده می زاد به شکل مولکول ها در حالت آ کند. هالوژنبا قدرت بیشتری به سمت خود جذب می 

 شوند. ( در دمای اتاق به ترتیب به حالت مایع و جامد یافت می 𝐼2( و ید) 𝐵𝑟2گاز هستند درحالی که برم) 

 
.𝒈 ۱/۱2ای از گاز نیتروژن برابر  در شرایط مشخص، چگالی نمونه  -205 𝑳−۱  در واکنش موازنه   %۴0گرم گاز متان با خلوص  ۱6است. در چنین شرایطی، با مصرف

𝑪𝑯۴(𝒈)  نشده + 𝑵𝑯۳(𝒈) + 𝑶2(𝒈) → 𝑯𝑪𝑵(𝒈) + 𝑯2𝑶(𝒈)شود؟  ی گازی تولید شده و چند گرم گاز آمونیاک مصرف می ، مجموعا چند لیتر فراورده
(𝑵 = 𝑪 و ۱۴ = 𝑯 و ۱2 = ۱ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱ ) 

1 )80  – 6/13 2 )40  – 6/13 3 )80  – 8/6 4 )40  – 8/6 

 (1011 -  مساله – متوسط)       4 گزینهپاسخ:   

 کنیم. گرم بر مول است. بر این اساس، حجم مولی گازها را در شرایط آزمایش محاسبه می  28، برابر با  نیتروژن جرم مولی گاز  

چگالی  گاز  =
جرم  مولی گاز 

حجم  مولی گاز 

               
⇒    1/12 =

28 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1

𝑉 𝐿.𝑚𝑜𝑙−1
               
⇒    𝑉 = 25 𝐿.𝑚𝑜𝑙−1 

در این    ی واکنش انجام شدهی موازنه شده لیتر حجم خواهند داشت. معادله   25با توجه به محاسبات باال، هر مول از مواد گازی مختلف در شرایط آزمایش  

 به صورت زیر است:   فرایند
2𝐶𝐻4(𝑔) + 2𝑁𝐻3(𝑔) + 3𝑂2(𝑔) → 2𝐻𝐶𝑁(𝑔) + 6𝐻2𝑂(𝑔) 

شود.  مول بخار آب( تولید می  6مول گاز هیدروژن سیانید و    2گازی)  مول فراورده   8مول گاز متان، مجموعا    2ی این واکنش، به ازای مصرف  با توجه به معادله 

 کنیم. های گازی تولید شده را محاسبه می بر این اساس، حجم فراورده 
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? 𝐿  فراورده  گازی = 16 𝑔 𝐶𝐻4  ناخالص ×
40 𝑔 𝐶𝐻4

100 𝑔 𝐶𝐻4  ناخالص
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4

16 𝑔 𝐶𝐻4
×

8 𝑚𝑜𝑙  فراورده  گازی

2 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4
×

25 𝐿  فراورده  گازی

1 𝑚𝑜𝑙  فراورده  گازی
= 40 𝐿 

 کنیم. در قدم بعد، جرم آمونیاک مصرف شده در این واکنش را مصرف می 

? 𝑔 𝑁𝐻3 = 16 𝑔 𝐶𝐻4  ناخالص ×
40 𝑔 𝐶𝐻4

100 𝑔 𝐶𝐻4  ناخالص
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4

16 𝑔 𝐶𝐻4
×

2 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝐻3

2 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4
×

17 𝑔 𝑁𝐻3

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝐻3
= 6/8 𝑔 

 گرم گاز آمونیاک نیز مصرف شده است.   8/6لیتر فراورده گازی تولید شده و    40با توجه به محاسبات انجام شده، طی این فرایند  

 
توان  ، دمای چند کیلوگرم اتانول را می%۵0گرم متان با خلوص    ۱6کیلوژول بر مول باشد، با انرژی حاصل از سوزاندن    ۸۸۸اگر آنتالپی سوختن متان برابر با    -206

.2/۴𝑱ی اتانول برابر با  رساند؟ )گرمای ویژه ℃62به  ℃۱2از  𝒈−۱.  است.( ۱−℃

(𝑪 = 𝑯 و ۱2 = ۱ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱ ) 

1 )74 2 )37 3 )4/7 4 )7/3 

 (2011 -  مساله – آسان)      4 گزینهپاسخ:   

شود.  د میسوختن نوعی واکنش شیمیایی است که در آن، یک ماده به سرعت با اکسیژن واکنش داده و بخشی از انرژی شیمیایی آن به صورت گرما و نور آزا

سوزد. به عنوان مثال،  ی مورد نظر در اکسیژن کافی به طور کامل میل از ماده آنتالپی سوختن یک ماده، هم ارز با آنتالپی واکنشی است که در آن یک مو 

 ی واکنش سوختن متان به صورت زیر است: معادله 

𝐶𝐻4(𝑔) + 2𝑂2(𝑔) → 2𝐻2𝑂(𝑙) + 𝐶𝑂2(𝑔)       ,      ∆𝐻 = −888 𝑘𝐽. 𝑚𝑜𝑙−1 
 کنیم. را محاسبه می   خالص  %50  متان  گرم  16ی این واکنش، گرمای حاصل از سوختن  با توجه به معادله 

?  𝑘𝐽  گرما =  16 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4  ناخالص ×
50 𝑔 𝐶𝐻4

100 𝑔 𝐶𝐻4  ناخالص
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4

16 𝑔 𝐶𝐻4
×

888 𝑘𝐽  گرما

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4
= 444 𝑘𝐽 

       
= گرمای  آزاد  شده   ⇒ 444000 𝐽 

 کنیم.کند را محاسبه میافزایش پیدا می  گراددرجه سانتی  50به اندازه    در قدم بعد، جرمی از اتانول که دمای آن
𝑄 = 𝑚𝑐∆𝜃

            
⇒   444000 = 𝑚 × 2/4 × 50

               
⇒    𝑚 = 3700 𝑔 

                  
⇒     𝑚 = 3/7 𝑘𝑔 

از سوخت 𝐶𝐻4گاز متان)توجه داریم که   از تجزیه گیاهان به وسیلهدهی گاز شهری را تشکیل میهای فسیلی است که بخش عمده (، یکی  این گاز  ی  د. 

است. این فراورده در دمای    𝐻2𝑂های تولید شده در واکنش سوختن کامل مواد آلی،  شود. یکی از فراورده هوازی نیز در زیر آب تولید میهای بی باکتری 

 شود. ( تولید می 𝑙(، به حالت مایع) ℃25اتاق) 

 
𝑶) یک از مطالب زیر درست است؟کدام  -207 = 𝑪 و ۱6 = ۱2 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱ ) 

 متیل بوتان بوده و این هیدروکربن، همپار هپتان است. -2-اتیل-3، به صورت  2𝐶(𝐶𝐻۳)2(𝐶2𝐻۵)( نام آلکان  1
 شود.آزاد می 𝐶𝑂2گرم گاز   220پیوند اشتراکی دارد،  15( با سوختن هر مول از سیکلوآلکانی که در ساختار خود  2
 های گریس کمتر است. های وازلین، در مقایسه با جرم مولی و چسبندگی مولکول( جرم مولی و چسبندگی مولکول3

 ر خود داشته و یک نمونه از این ماده، فرارتر از هگزان است.پیوند اشتراکی در ساختا 25( هر مولکول اوکتان مجموعا 4

 (1011 -  مساله و مفهومی – متوسط)       2 گزینهپاسخ:   

 پیوند اشتراکی وجود دارد، بنابراین داریم:  3𝑛تعداد  𝐶𝑛𝐻2𝑛،در یک سیکلوآلکان با فرمول مولکولی 

3𝑛 = 15 → 𝑛 = 5 → فرمول  مولکولی  ∶  𝐶5𝐻10  

 به صورت مقابل است:   𝐶5𝐻10واکنش سوختن کامل  
 2𝐶5𝐻10(𝑔) + 15𝑂2(𝑔) → 10𝐶𝑂2(𝑔) + 10𝐻2𝑂(𝑔)   

 کنیم:آزاد شده در این واکنش را حساب می  𝐶𝑂2با توجه به معادله واکنش انجام شده، جرم  

?𝑔 𝐶𝑂2 = 1 𝑚𝑜𝑙 𝐶5𝐻10 ×
10 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

2 𝑚𝑜𝑙 𝐶5𝐻10
×

44 𝑔 𝐶𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2
= 220𝑔 𝐶𝑂2 

 دهد: های بدون شاخه را نشان میجدول زیر، نمایی از چهار عضو اول خانواده سیکلوآلکان 
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 ها: بررسی سایر عبارت 

است. توجه    𝐶7𝐻16متیل پنتان بوده و فرمول مولکولی این ماده نیز به صورت  دی-3،3( با توجه به ساختار داده شده از این آلکان، نام این ترکیب به صورت  1

 ( نیز ایزومر)همپار( خواهد بود. ساختار آلکان مورد نظر به صورت زیر است: 𝐶7𝐻16داریم که این ترکیب با هپتان)

(  𝐶18𝐻38(، از قدرت نیروهای بین مولکولی در گریس)با فرمول شیمیایی تقریبی  𝐶25𝐻52رت نیروهای بین مولکولی در وازلین)با فرمول شیمیایی تقریبی  قد(  3

ی مستقیم دارد. از آنجا  هدانیم که قدرت نیروهای بین مولکولی، با جرم مولی ترکیبات ناقطبی رابطبیشتر است؛ چرا که وازلین جرم مولی بیشتری داشته و می

 که قدرت نیروهای بین مولکولی در وازلین بیشتر است، پس چسبندگی وازلین از گریس نیز بیشتر است. 

  پیوند اشتراکی در  25توان گفت هر مولکول اوکتان مجموعا دارای  است. با توجه به فرمول مولکولی این ماده، می   𝐶8𝐻18فرمول مولکولی اوکتان به صورت  (  4

های کربن بیشتری دارد، پس یک نمونه از این ماده، فراریت کمتری نسبت به هگزان خواهد  ساختار خود است. چون اوکتان در مقایسه با هگزان تعداد اتم

های  افزایش شمار اتمشود. با  ی یک مایع برای تبخیر شدن)تبدیل شدن به حالت گاز(، فراریت گفته میهای سازنده داشت. توجه داریم که به تمایل مولکول 

 یابد. ها کاهش می ی این مواد با قدرت بیشتری به یکدیگر چسبیده و به همین خاطر، میزان فراریت آن های سازنده (، مولکول 𝑛ها) کربن موجود در آلکان

 
 های جدول زیر را در نظر بگیرید:داده  -208

𝑶 پیوند  − 𝑶 𝑶 = 𝑶 

 ۱۴۵ ۴۹۵ (𝒌𝑱.𝒎𝒐𝒍−۱آنتالپی پیوند) 

2𝑶۳(𝒈)کنیم تا واکنش  لیتری می  ۵6مقداری گازی اوزون را در شرایط استاندارد وارد یک مخزن   ⇄ ۳𝑶2(𝒈)    در دمای ثابت انجام شود. از ابتدای
 شود؟رسد، چند کیلوژول گرما در این واکنش مبادله میمی ۱/۳𝒂𝒕𝒎ای که فشار گازهای درون مخزن به  واکنش تا لحظه

1) 205 2 )5/102 3 )25/51 4 )75/153 

 (2011 -  مساله – سخت )      4 گزینهپاسخ:   

 کنیم:های اولیه گاز اوزون وارد شده به مخزن واکنش را محاسبه میدر قدم اول، شمار مول 

?𝑚𝑜𝑙 𝑂3 = 56 𝐿 𝑂3 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑂3

22/4 𝐿 𝑂3
= 2/5 𝑚𝑜𝑙 

2𝑂3(𝑔)معادله واکنش انجام شده به صورت  
 
⇔ 3𝑂2(𝑔)   توان به صورت  کننده در آن، میاست. معادله این واکنش شیمیایی را بر اساس ساختار مواد شرکت

 زیر نشان داد: 

 
های کاربردی برای  شود. یکی از راه به مقدار انرژی الزم برای شکستن یک مول پیوند اشتراکی)کوواالنسی( یکسان در حالت گازی، آنتالپی پیوند گفته می

ها، استفاده از آنتالپی پیوندهای دخیل در آن واکنش شیمیایی است. فرض کنید در یک واکنش شیمیایی، تمام پیوندهای کوواالنسی  واکنش H∆ی محاسبه 

وواالنسی  های مجزا با اتصال پیوندهای کهای مجزا بدست بیاید و پس از آن، این اتمای از اتم ها به طور کامل شکسته شده و مجموعه دهندهموجود در واکنش 

 ها را ایجاد کنند. بر این اساس، داریم:جدید به یکدیگر متصل شده و فراورده

∆H  واکنش = (مجموع  آنتالپی  پیوندها  در واکنش دهنده ها) −  (مجموع  آنتالپی  پیوندها  در فراورده ها)

ی پیوندهای موجود در  شود و همه ها شکسته نمیدهندهی پیوندهای موجود در واکنش های شیمیایی، همهاز آنجا که در مراحل انجام شدن اغلب واکنش 

این   H∆ی ها نیز وجود دارند. برای محاسبهدهنده عینا در فراوردهشوند؛ بلکه برخی از پیوندهای موجود در واکنشها نیز در طول واکنش تشکیل نمیفراورده 

 کنیم: ی زیر استفاده می ها از رابطه واکنش 
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∆H  واکنش = (مجموع  آنتالپی  پیوندهای  شکسته  شده  در واکنش دهنده ها) −  (مجموع  آنتالپی  پیوندهای  جدید  تشکیل شده  در فراورده ها)

2𝑂3(𝑔)با توجه به روابط گفته شده، تغییر آنتالپی واکنش  
 
⇔ 3𝑂2(𝑔)  کنیم:را محاسبه می 

∆H  واکنش = (2 × ∆H(O − O)) − (∆H(O = O)) = (2 × 145) − (495) = −205𝑘𝐽

 دهد:کننده در این واکنش و روند تغییر فشار گازهای موجود در مخزن را نشان می اکسیژن و اوزون شرکت های  جدول زیر، روند تغییر تعداد مول 

2𝑂3(𝑔) های گازی مجموع تعداد مول  فشار ظرف        
     
⇔        3𝑂2(𝑔)  معادله واکنش 

 مقدار مول اولیه 5/2 0 5/2 اتمسفر   1

- +𝑥 +3𝑥 −2𝑥  تغییر مول 

+2/5 اتمسفر   3/1 𝑥 3𝑥 2/5 − 2𝑥  مقدار مول نهایی

برابر    3/1های گازی موجود در آن مخزن است. طی این فرایند فشار گازها  در دمای ثابت، فشار گازهای موجود در یک مخزن متناسب با مجموع شمار مول 

 برابر شده است. بر این اساس، داریم:  3/1های گازی موجود در مخزن نیز  توان گفت شمار مول اتمسفر رسیده است، پس می   3/1اتمسفر به    1شده و از  

فشار نهایی 

فشار اولیه 
=

های گازی نهاییمجموع شمار مول 

مجموع شمار مول های گازی اولیه 

               
⇒    1/3 =

2/5+ 𝑥
2/5

               
⇒    𝑥 = 0/75 𝑚𝑜𝑙 

مول اکسیژن تولید شده است. مقدار تغییر آنتالپی واکنش نیز محاسبه شده    25/2مول اوزون مصرف شده و    5/1، در واکنش مورد نظر  𝑥به مقدار  با توجه  

 کنیم:است. بر این اساس، مقدار انرژی مبادله شده در واکنش را محاسبه می 

? 𝑘𝐽  انرژی = 1/5 𝑚𝑜𝑙 𝑂3 ×
205 𝑘𝐽  انرژی

2 𝑚𝑜𝑙 𝑂3
= 153/75 𝑘𝐽 

 
 های زیر درست است؟کدام موارد از عبارت  -209

 تواند باعث ایجاد انفجار در معادن آن شود.کند که میرنگ و با بوی نافذ را از خود آزاد میآ( زغال سنگ، گازی بی

 . ب( سوخت هواپیماها به طور عمده از نفت سفید تهیه شده و فراریت این نوع از نفت، کمتر از گازوئیل است

 بوتین برابر است. -2های این عنصر در های هیدروژن موجود در مولکول بنزآلدهید، با شمار اتمپ( شمار اتم

 پیوند اشتراکی وجود دارد.  22هپتانون، ترکیب کتونی موجود در میخک بوده و در ساختار آن  -2ت( 

 ( آ و ت 4 ( ب و پ 3 آ و ب  (2 پ و ت  (1

 (2011  -  مفهومی – متوسط)      1 گزینهپاسخ:   

 های )پ( و )ت( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت:  

است. زغال سنگ، گاز متان را از    𝐶𝐻4ها بوده و فرمول مولکولی آن به صورت  رنگ است. این گاز، اولین عضو خانواده آلکان بو و بی آ( متان، گازی سبک، بی

نفر در سطح جهان بر اثر انفجار یا فروریختن معدن    500000در صد سال اخیر، بیش از    جار در معادن شود.تواند باعث ایجاد انفکند. این گاز میخود آزاد می

 اند. جان خود را از دست داده 

انفجار نیز  برسد، احتمال انفجار وجود دارد. بدیهی است هرچه غلظت گاز متان در هوای معدن باالتر باشد، احتمال    %5اگر غلظت متان در هوای معدن به بیش از  
سب و قوی، غلظت این گاز بیشتر خواهد بود. بر این اساس، غلظت گاز متان در هوای معدن باید به طور پیوسته اندازه گیری و کنترل شده و با استفاده از تهویه منا

 در هوای معدن کاهش پیدا کند.  

ها است  شود. این سوخت به طور عمده از نفت سفید که مخلوطی از آلکاند می ها تولیسوخت هواپیما از پاالیش نفت خام در برج های تقطیر پاالیشگاه ب(  

  آید. امروزه تولید سوخت هواپیما یکی از صنایع مهم به شمار می  اتم کربن در ساختار خود دارند.  15تا    10های موجود در نفت سفید، بین  آلکان   شود.تهیه می

 از گازوئیل است.   فراریت نفت سفید، بیشتر  دانیم،همانطور که می

ها در نفت خام خارج شده از سکوهای نفتی مختلف، متفاوت ی نفت خام هستند که درصد فراوانی آن بنزین، نفت سفید، گازوئیل و نفت کوره، از جمله اجزای سازنده 
 دهد: از یکدیگر است. تصویر زیر، اجزای سازنده نفت خام حاصل از مناطق مختلف را نشان می 
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هایی با جرم مولی باال چهار نوع نفت معرفی شده در این تصویر، نفت سفید کمترین میزان فراوانی و نفت کوره باالترین فراوانی را دارد. نفت کوره از مولکولدر هر  

 شود.تر تبخیر میتشکیل شده و با توجه به نقطه جوش باالتر، نسبت به بنزین سخت 

های هیدروژن موجود در ساختار  است. همانطور که مشخص است، تعداد اتم   𝐶4𝐻6و    𝐶7𝐻6𝑂، به ترتیب به صورت  بوتین-2پ( فرمول مولکولی بنزآلدهید و  

 این دو ماده با هم برابر است. 

3𝑛کربنی دارای    𝑛های  همانند آلکان   اتم کربن،  𝑛های خطی با  شود. کتون کربنه است که در میخک یافت می  7هپتانون، یک کتون  -2ت(   + پیوند اشتراکی    1

 هستند؛ بنابراین داریم:  

هپتانون  با  7 اتم کربن  ∶ 3 × (7) + 1 = 22   

 
 است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام  -210

 . شودیفلز و استخر آب با هم برابر م  یگرما یاستخر آب، پس از مدت  کی قطعه فلز گداخته درون  کی با انداختن ( 1
 رود.های مورد نیاز بدن به شمار میهای آن، منبعی برای تامین پروتئینفراورده( گوشت قرمز، همانند شیر و 2
 یابد.پذیری هالوژن، افزایش میها، با افزایش واکنشمقدار آنتالپی پیوند بین اتم هیدروژن با هالوژن( 3

 شود.ها شکسته میلکولافزایش یافته و پیوندهای هیدروژنی بین مو 𝐻2𝑂های با تبخیر آب، جنب و جوش مولکول( 4

 ( 2011 -  مفهومی – آسان)      1 گزینهپاسخ:   

  پیدا   کاهش  فلز  دمای  فرایند،  این  طی  و  کندمی  استخر  آب  به  کردن  پیدا  انتقال  به  شروع  فلز  گرمای  آب،  استخر  یک  درون  گداخته  فلز  قطعه  یک  انداختن  با

  فرایند   این.  است  فلز  از  بیشتر  خیلی  استخر،   آب  جرم  و  ویژه  گرمایی  ظرفیت  که  چرا  کند؛می   پیدا  افزایش   کمتری  خیلی  مقدار  به  نیز  آب  استخر  دمای   و  کندمی

 در   که  داریم  توجه  اما  شودمی   برابر  فلز  و  آب  ذرات  جنبشی  انرژی  میانگین  حالت،  این  در.  شوند  دماهم  هم  با  فلز،  و  استخر  آب  که  کندمی   پیدا  ادامه  جایی  تا

دمای    بر  عالوه  ماده،  از  نمونه  یک  گرمای  که  دانیممی   و  است  بیشتر  خیلی  آب،  ینمونه   جرم  چراکه  شودنمی   برابر  آب مطلقا  گرمای  با  فلز  گرمای  حالت،  این

 . است  وابسته  نیز  ماده  جرم  به  آن،

 ها:بررسی سایر گزینه 

های آن، منبع مهمی برای تأمین پروتئین  ها و مواد معدنی نیز هست. شیر و فراورده ویتامینها، محتوی انواع  گوشت قرمز و گوشت ماهی، افزون بر پروتئین(  2

ها را  ی مورد نیاز یاختهژها ماده و انرو کلسیم هستند. کلسیم موجود در شیر برای پیشگیری و ترمیم پوکی استخوان کاربرد دارد. توجه داریم که پروتئین

 کنند.تامین می

توان گفت  کند. بر این اساس، میپذیری بیشتر شده و شعاع اتمی کاهش پیدا می ای(، با حرکت به سمت باال واکنش جدول دوره  17ها)گروه  هالوژن در گروه  (  3

و هالوژن بیشتر  تر بوده و بر این اساس، آنتالپی پیوند بین هیدروژن  پذیری یک هالوژن بیشتر باشد، طول پیوند آن هالوژن با هیدروژن کوتاه هر چه واکنش

𝐻بیشتر است؛ چون در محلول آبی، پیوند    𝐻𝐹(𝑔)از    𝐻𝐶𝑙(𝑔)تر است. به همین دلیل قدرت اسیدی  خواهد بود و شکستن آن پیوند نیز سخت − 𝐶𝑙  تر  راحت

𝐻از پیوند   − 𝐹  شکند. می 

کند و  ها از مایع به گاز تغییر میاین فرایند، حالت فیزیکی مولکول  کند؛ چرا که طی افزایش پیدا می 𝐻2𝑂های ( با تبخیر شدن آب، جنب و جوش مولکول 4

ها در حالت گازی، شدیدتر از حالت مایع و آن هم شدیدتر از حالت جامد است. طی عمل تبخیر شدن، همچنین پیوندهای  دانیم که جنبش های نامنظم ذره می

 شوند. دانه در محیط رها میها آزاشود و این مولکول های آب شکسته میهیدروژنی مولکول 
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.0/۵𝒎𝒐𝒍لیتر و غلظت    ۴محلولی به حجم    -211 𝑳−۱  ی این ماده، در طول هر دقیقه غلظت هیدروژن پراکسید  اکسیژنه در اختیار داریم. در واکنش تجزیهاز آب
𝑶شود؟ ) ی اول این واکنش، سرعت متوسط تولید گاز اکسیژن برابر با چند گرم بر دقیقه میدقیقه  2شود. در طول  در محلول نصف می = ۱6 𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) 

1 )8 2 )24 3) 12 4 )16 

 (2011 -  مساله – متوسط)      3 گزینهسخ:  پا 

شود، غلظت نهایی این محلول  در طول هر دقیقه نصف می همول بر لیتر است. با توجه به اینکه غلظت آب اکسیژن 5/0ی محلول مورد نظر برابر با غلظت اولیه

 کنیم. را محاسبه می 

: روند تغییر غلظت  0/5 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1  
    1 دقیقه    
→      0/25 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1  

    1 دقیقه    
→      0/125 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1  

 کنیم. در قدم بعد، مقدار هیدروژن پراکسید تجزیه شده را محاسبه می 

مقدار تغییر غلظت هیدروژن پراکسید  = 0/5 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1  − 0/125 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1  = 0/375 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1  

?𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂2 = 4 𝐿 محلول ×
0/375 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂2

1 𝐿 محلول
= 1/5 𝑚𝑜𝑙 

2𝐻2𝑂2(𝑎𝑞)ی هیدروژن پراکسید به صورت  واکنش تجزیه  → 2𝐻2𝑂(𝑙) + 𝑂2(𝑔)    است. با توجه به مقدار هیدروژن پراکسید مصرف شده، مقدار گاز اکسیژن

 آوریم.ی بعد، سرعت متوسط تولید این گاز را بدست می حاصل را محاسبه کرده و در مرحله

?𝑚𝑜𝑙 𝑂2 = 1/5 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

2 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂2
= 0/75 𝑚𝑜𝑙 

�̅�𝑂2
=
∆𝑚(𝑂2)

∆𝑡
=

0/75 𝑚𝑜𝑙 𝑂2 ×
32 𝑔 𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

2 𝑚𝑖𝑛
= 12 𝑔.𝑚𝑖𝑛−1 

 
.𝒎𝒐𝒍 2تا واکنش شیمیایی زیر با سرعت متوسط   کنیمرا در یک ظرف سربسته وارد می  𝑵𝑶𝑩𝒓مقداری گاز    -212 𝑳−۱.𝒎𝒊𝒏−۱/۱    ثانیۀ  انجام شود. اگر در

 مول فراورده در ظرف وجود داشته باشد، حجم ظرف موردنظر برابر چند لیتر است؟ ۱۵پس از شروع واکنش، مجموعا  ۴0

  2𝑵𝑶𝑩𝒓(𝒈) → 2𝑵𝑶(𝒈) + 𝑩𝒓2(𝒈) 

1 )25/6 2) 25/3 3)75/9 4 )5/12 

 ( 2011 -  مساله – سخت )       1 گزینهپاسخ:   

 به صورت زیر است:    𝑁𝑂𝐵𝑟معادلة واکنش تجزیة گاز  
2𝑁𝑂𝐵𝑟(𝑔) → 2𝑁𝑂(𝑔) + 𝐵𝑟2(𝑔)   

  این  ، پس با توجه به ضرایب مواد در معادلهشده استمول   15های واکنش برابر با های فراوردهمجموع شمار مول  مورد نظر، واکنشثانیه از شروع  40 پس از

 داریم:      شیمیایی  واکنش

𝑛𝑁𝑂 + 𝑛𝐵𝑟2 = 15
𝑛𝑁𝑂=2𝑛𝐵𝑟2
→        3𝑛𝐵𝑟2 = 15 → 𝑛𝐵𝑟2 = 5 𝑚𝑜𝑙  

تر  افتد کوتاهی زمانی که یک واکنش شیمیایی در آن اتفاق می دهد. هرچه گستره ای از زمان رخ می دهد که آن تغییر شیمیایی در چه گستره سرعت واکنش، نشان می 
ی معینی از زمان با نام  ها را در گستره ها آهنگ انجام شدن واكنش دان شود. شیمی تر انجام میسریع باشد، آهنگ انجام آن واکنش تندتر بوده و فرایند مورد نظر  

تواند از چند صدم ثانیه تا چند سده)قرن( را در بگیرد.  های شیمیایی به عوامل مختلفی بستگی داشته و می ی زمانی انجام واكنش كنند. گستره سرعت واكنش بیان می 
زنند. زنگار تولید شده ترد و شکننده بوده و پس اشیا آهنی در هوای مرطوب با سرعت بسیار کمی با اکسیژن موجود در هوا واکنش داده و زنگ می به عنوان مثال،  
ی کاغذ نیز با سرعت بسیار توان گفت که واکنش تجزیۀ سلولز سازنده شود. بر این اساس، میهای قدیمی نیز در گذر زمان زرد و پوسیده می ریزد. کتاب از مدتی فرو می 

 دهد.  کندی رخ می 
سرعت  ∶ زنگ  زدن  اشیا  آهنی  >   تجزیه  سلولز  کاغذ

ی واکنش است. به  ی موازنه شده کننده در واکنش، متناسب با ضریب استوکیومتری آن ماده در معادلهزمان برای هریک از مواد شرکت -شیب نمودار مول

تر روند  ها برای درک آسان دان ها یکسان نباشد، سرعت متوسط آنها متفاوت از یکدیگر خواهد بود. شیمینندهکعبارت دیگر، اگر ضریب استوکیومتری شرکت 
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کنند. سرعت واکنش، از تقسیم سرعت متوسط مصرف یا تولید  ها در واحد زمان، از یک مفهوم کاربردی به نام سرعت واکنش استفاده می پیشرفت واکنش 

در واکنش مورد نظر، با سرعت متوسط    𝐵𝑟2آید. سرعت متوسط تولید  واکنش بر ضریب استوکیومتری آن ماده بدست می   کننده درهریک از مواد شرکت 

 واکنش برابر است، پس داریم:

𝑅( واکنش) = 𝑅𝐵𝑟2 =
∆[𝐵𝑟2]

∆𝑡
=

∆𝑛(𝐵𝑟2)

حجم ظرف  واکنش 

∆𝑡
=
∆𝑛(𝐵𝑟2)

∆𝑡 × 𝑣
→ 1/2 =

5− 0
40
60 × 𝑣

→ 𝑣 =
5

1/2 ×
2
3

=
5

0/8
= 6/25 L

 است.    𝐿 6/25بنابراین حجم ظرف واکنش برابر با  

 
 های زیر درست است؟چه تعداد از عبارت  -213

 گرم اتان است. ۱حاصل از سوختن  𝑪𝑶2(𝒈)گرم اتانول، کمتر از جرم   ۱حاصل از سوختن  𝑪𝑶2(𝒈)آ( جرم  

 برابر مالتوز است. 2فراورده، ب( در واکنش تجزیه مالتوز، قند موجود در خون تولید شده و سرعت تغییر غلظت 

𝑯2(𝒈)گرمای مبادله شده در واکنش  پ(  + 𝑶2(𝒈) → 𝑯2𝑶2(𝒍) گیری کرد.توان به طور تجربی اندازهرا نمی 

 گیرد. های شیمیایی، در علم سینتیک شیمیایی صورت میت( بررسی عوامل موثر بر آهنگ انجام شدن انواع واکنش

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

 (2011 -  مفهومی – متوسط)       2 هگزین پاسخ:   

 های داده شده درست هستند.همه عبارت

 بررسی چهار عبارت:  

چون جرم مولی اتانول بیشتر از جرم مولی اتان است،  شود؛ اما اکسید تولید میدی بر اثر سوختن تعداد مول برابر از اتان و اتانول، مقدار برابری از گاز کربن آ( 

د و به همین خاطر است که  شو گرم اتان می   1حاصل از سوختن    𝐶𝑂2(𝑔)گرم اتانول، کمتر از جرم    1حاصل از سوختن    𝐶𝑂2(𝑔)توان گفت جرم  پس می 

 رود. اتانول یک سوخت سبز به شمار می 

شود که در ساختار خود افزون بر هیدروژن و کربن، اکسیژن نیز دارند و از پسماندهای گیاهانی مانند سویا، نیشکر و دیگر هایی گفته می سوخت سبز، به سوخت 
 شود.( یک سوخت سبز محسوب می 𝐶2𝐻5𝑂𝐻شوند. به عنوان مثال، اتانول) های روغنی استخراج می دانه 

ود در  در هر واکنش شیمیایی، سرعت متوسط تولید یا مصرف مواد متناسب با ضریب استوکیومتری آن ماده در معادله موازنه شده واکنش است. قند موجب(  

ی گندم تهیه شده و محتوی مواد غذایی  د غذایی است که از جوانه است. سمنو یکی از موا  𝐶12𝐻22𝑂11جوانه گندم مالتوز بوده و فرمول شیمیایی آن به صورت  

𝐶12𝐻22𝑂11 شود: گوناگون ازجمله مالتوز است. این ماده مطابق واکنش مقابل به گلوکز تبدیل می +𝐻2𝑂 → 2𝐶6𝐻12𝑂6 

 شود. برابر سرعت مصرف مالتوز می   2توان گفت سرعت تولید این ماده نیز  برابر مالتوز است، پس می   2چون ضریب استوکیومتری گلوکز،  

رسد. تولید این ماده از واکنش مستقیم میان گازهای اکسیژن و هیدروژن  ای است که با نام تجاری آب اکسیژنه به فروش می( ماده 𝐻2𝑂2پ( هیدروژن پراکسید) 

تری دارد)پایدارتر است(، گازهای هیدروژن و اکسیژن بر اساس  ین ( در مقایسه با هیدروژن پراکسید سطح انرژی پای𝐻2𝑂پذیر نیست. در واقع، چون آب) امکان 

2𝐻2(𝑔)ی معادله  + 𝑂2(𝑔) → 2𝐻2𝑂(𝑙) توان به صورت چون واکنش مورد نظر قابل انجام نیست، آنتالپی آن را نیز نمی شود.واکنش داده و آب تولید می

 گیری کرد.مستقیم اندازه 

های زیر، ها دشوار است. واکنششود که تامین شرایط مورد نیاز برای انجام شدن آن هایی استفاده می نتالپی واکنش ی تغییر آ غیر مستقیم، برای محاسبه  از روش
 گیری کرد:توان به طور مستقیم اندازه ها را نمی آن 𝑯∆دهد که  ی برخی از فرایندهایی را نشان میمعادله 

 𝐶 (گرافیت ) + 2𝐻2(𝑔) → 𝐶𝐻4(𝑔)                ۲𝐶 (گرافیت ) + 𝑂2(𝑔) → ۲𝐶𝑂(𝑔)                  2𝐻2(𝑔) + 𝑁2(𝑔) → 𝑁2𝐻4(𝑔) 
( 𝐻2𝑂2( و آب اکسیژنه)هیدروژن پراکسید یا 𝑪𝑶(، کربن مونوکسید) 𝐶𝐻4(، گاز متان) 𝑁2𝐻4های تولید هیدرازین) واکنش 𝑯∆توان گفت های باال، میبا توجه به معادله 

 گیری کرد.توان به طور مستقیم اندازه ی این مواد را نمی ر سازنده از عناص

انجام واکنش  انجام واکنش ت( شرایط  انجام شدن واکنش های شیمیایی، چگونگی  بر آهنگ  های شیمیایی، در علم سینتیک  های شیمیایی و عوامل موثر 

 شود. های شیمیایی در علم ترمودینامیک شیمیایی بررسی میکنش گیری گرمای آزاد شده در واشوند درحالی که اندازه شیمیایی بررسی می

 
 

 

سینتیک شیمیایی

شرایط انجام واکنش های شیمیایی

چگونگی انجام واکنش های شیمیایی 

عوامل موثر بر آهنگ انجام شدن واکنش های شیمیایی
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مانده باشد، سرعت متوسط تولید گاز گرم از این ماده باقی  ۱0ثانیه    20مطابق واکنش موازنه نشده زیر، پس از    𝑲𝑯𝑪𝑶۳مول    ۳/0اگر در واکنش تجزیۀ    -214
𝑪𝑶2 کشد تا پتاسیم هیدروژن کربنات برابر چند مول بر ثانیه است و با فرض اینکه واکنش با همین سرعت متوسط پیش برود، چند ثانیه دیگر طول می

 به طور کامل تجزیه شود؟ 

(𝑲 = 𝑶 و ۳۹ = 𝑪 و ۱6 = 𝑯 و ۱2 = ۱ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) 𝑲𝑯𝑪𝑶۳(𝒔) → 𝑲2𝑪𝑶۳(𝒔) + 𝑪𝑶2(𝒈) + 𝑯2𝑶(𝒈) 

1) 01/0 - 30 2 )01/0 - 10   3 )005/0 - 30 4 )005/0 - 10 

 (2011 -  مساله – متوسط)       4 گزینهپاسخ:   

 معادله واکنش انجام شده به صورت مقابل است: 
  2𝐾𝐻𝐶𝑂3(𝑠) → 𝐾2𝐶𝑂3(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑔) 

ثانیه حساب کنیم. ابتدا تعداد مول    20باید در قدم اول تغییر تعداد مول پتاسیم هیدروژن کربنات را در بازۀ زمانی    𝐶𝑂2برای محاسبة سرعت متوسط تولید 

 آوریم:پتاسیم هیدروژن کربنات باقیمانده را بدست می

?  𝑚𝑜𝑙 𝐾𝐻𝐶𝑂3 = 10 𝑔 𝐾𝐻𝐶𝑂3 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐾𝐻𝐶𝑂3

100 𝑔 𝐾𝐻𝐶𝑂3
= 0/1 𝑚𝑜𝑙 𝐾𝐻𝐶𝑂3 

𝑅𝐶𝑂2
=
𝑅𝐾𝐻𝐶𝑂3

2
=

−∆𝑛(𝐾𝐻𝐶𝑂3)
∆𝑡
2

=

−(0/1− 0/3)
20
2

=
0/01

2
= 0/005 𝑚𝑜𝑙. 𝑠−1 

گرم از پتاسیم هیدروژن کربنات باقیمانده مصرف    10  کشد تاکنیم چقدر طول میآوریم و حساب میرا بدست می   𝐾𝐻𝐶𝑂3در قدم دوم سرعت متوسط تجزیة  

 مقدار آن به صفر برسد:    شده و

𝑅𝐾𝐻𝐶𝑂3
= 2 × 𝑅𝐶𝑂2

= 2 × 0/005 = 0/01𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1   

𝑅𝐾𝐻𝐶𝑂3
=
−∆𝑛(𝐾𝐻𝐶𝑂3)

∆𝑡
⟹ 0/01 =

−(0− 0/1)
∆𝑡

⟹ ∆𝑡 =
0/1
0/01

= 10 𝑠 

 
 است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام  -215

 کند. کربنات با محلول هیدروکلریک اسید، سرعت واکنش در طول زمان کاهش پیدا میدر واکنش میان کلسیم  ( 1
 شود. های سدیم کلرید و نقره نیترات، در مقایسه با فرایند انفجار با سرعت کمتری انجام می( واکنش میان محلول2
 . سوزدیاتاق م ی آتش در هوا با شعله  ماده در مجاورت نیسطح تماس، ا   شی با توجه به افزا  اف،یورقه آهن به ال لیبا تبد ( 3
 کنند. تایی پیروی نمیهایی است که از قاعدۀ هشتای فعال و ناپایدار بوده و محتوای اتم( رادیکال، گونه4

 (2011 -  مفهومی – متوسط)       3 گزینهپاسخ:   

  ی سازنده   ذرات  میان  برخوردهای  تعداد  ها،آن  میان  تماس  سطح  میزان  افزایش  یا  شیمیایی  واکنش  یک   در  کنندهشرکت   هایدهنده واکنش   غلظت  افزایش  با

  شیمیایی   هایواکنش   شدن  انجام  سرعت  گفت  توانمی   اساس،  این  بر.  شودمی   انجام  بیشتری  سرعت  با  نظر  مورد  واکنش  آن،   دنبال  به  و  یافته  افزایش  مواد  این

  اکسیژن   با  ماده  این  تماس  سطح  الیاف،  به  آهن  ورقه  تبدیل  با.  دارد  مستقیم  یرابطه   هادهنده واکنش   میان  تماس  سطح  یا  و  هاآن  در  کنندهشرکت   مواد  غلظت  با

  داریم  توجه  البته.  سوزندنمی  اتاق  هوای  در  آتش  یشعله   با  مجاورت  در  آهن  الیاف  است،  کم   هوا  در  اکسیژن  گاز  غلظت  چون  اما  شود،می  زیادتر  هوا  در  موجود

 .کنندمی   سوختن  به  شروع  بدهیم،  قرار  اکسیژن  از  پر  ارلن  یک  در  را  آهنی  الیاف  همین  اگر  که

 ها:بررسی سایر گزینه 

میان کلسیم کربنات(  1 واکنش  واکنش   (𝐶𝑎𝐶𝑂3)در  اغلب  اسید، همانند  و کاهش غلظت  با هیدروکلریک  زمان  با گذشت  واکنش  های شیمیایی، سرعت 

 کند.ها، به تدریج کاهش پیدا میدهنده واکنش 

عت بعضی  ی کیفی سر( سرعت انجام شدن واکنش انفجار، بیشتر از سرعت انجام شدن واکنش میان محلول نقره نیترات و محلول سدیم کلرید است. مقایسه 2

 های مطرح شده در کتاب درسی به شرح زیر است: از واکنش 

 
ها نیز بیشتر از سرعت زنگ زدن آهن است.  ها و سرعت واکنش میان محلول با توجه به نمودار باال، سرعت واکنش انفجار بیشتر از سرعت واکنش میان محلول 

 ها است. واکنش   از بین موارد داده شده، سرعت پوسیدن کاغذ کمتر از سرعت سایر

( 𝑁𝑂های نیتروژن مونوکسید) کنند. به عنوان مثال، مولکول تایی پیروی نمیهایی است که از قاعدۀ هشترادیکال، گونة فعال و ناپایداری است که دارای اتم(  4

  الکترون   چند  یا  یک  حضور  به  توجه  با  کند.ایی پیروی نمی تها از قاعده هشت ( از جمله مواد رادیکال بوده و اتم نیتروژن موجود در آن𝑁𝑂2اکسید) و نیتروژن دی 

 . دارند  باالیی  پذیری  واکنش  شیمیایی  هایگونه  این  ها،رادیکال   ساختار  در  نشده  جفت

سرعت 
کمتر

پوسیده شده کاغذ

(بسیار کند)

زنگ زدن آهن

(کند)

واکنش بین محلول ها

(سریع)

واکنش انفجار

(بسیار سریع)

سرعت 
بیشتر
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 هایبافت   به  سریع  هایواکنش   انجام  با  توانندمی   نشود،  خنثی  هاآن   تاثیر   اگر   که  آیندمی   وجود  به  هاییرادیکال  پیچیده،  و  متنوع  هایواکنش   انجام  دلیل  به  ما  بدن  در 
  ها   خوراکی  این.  دارند  زودرس  پیری  و  هاسرطان   بروز   برابر   در   موثری  بازدارندگی  نقش  گوناگون،  هایمیوه   و  سبزیجات  محتوی  غذایی  یبرنامه   .برسانند  آسیب   بدن

  طور   به  هنوز   مواد  این  کامل  نقش  هرچند .  دارند  دخالت   هااندام   و  هابافت   سالمت   حفظ  در   که  هستند  هامغذی   ریز   نام  به  ای  سیرنشده  آلی  های  ترکیب   محتوی
  این   با.  کنندمی   جلوگیری  هارادیکال   حضور   دلیل  به  بدن  در   ناخواسته  و  نامطلوب  واکنش  انجام  از   بازدارنده  عنوان  به  آنها  از   برخی  اما  است،  نشده  مشخص  دقیق

 .شود  کاسته  ناخواسته  های  واکنش  سرعت   از   آنها،   مقدار   کاهش  با  و  شده  ها  رادیکال جذب  و  افتادن  دام  به  سبب   هابازدارنده   محتوی  هایخوراکی   مصرف  توصیف،
 . دارد وجود فرنگیگوجه  و هندوانه در  که  است  هابازدانده  انواع از   یکی  لیکوپن
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