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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 ها 

است. 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 ٩٩ درس ادبیات، شیمی  و 

زیست شناسی  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 حدود چند درس 

سخت تر از حد معمول طراحی خواهند شد تا بتوانیم شما را به چالش بکشیم و کنکور را 

دقیق تر از هر جای دیگری، برای شما شبیه سازی کنیم

در این آزمون درس های زبان و شیمی سخت تر طراحی شدن.
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 ها با توجه به شماره »همگی« درست است ؟معنی مقابل کدام واژه 

 گردان: واحد نظامی شامل سه گروهان -5ه: بوییدن  شامّ -4خشاب: گلوله   -3پگاه: هنگام  سحر   -2حمایل: محافظ قرار دادن چیزی برای چیز دیگر   -1
 صورت جسم درآمدهمجسّم: به  -7متقاعد: مجاب کردن   -6

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

 متوسط(  –لغت  -128)    4پاسخ: گزینۀ   1

 معنای کامل واژگانی که نادرست آمده است:   

 دارنده، محافظ، حمایل کردن: محافظ قرار دادن چیزی برای چیز دیگر   حمایل: نگه-1

 شود.  درپی از آن وارد لولۀ سالح میهایی پی شود و گلولهخشاب: جعبۀ فلزی مخزن گلوله، که به  اسلحه وصل می – 3

 شامه: حس بویایی   -4

 متقاعد: مجاب شده، مجاب، قانع شده؛ متقاعد کردن: مجاب کردن، وادار به قبول امری کردن   -6

شود که بب میتوجه: در معنای یک واژه باید به تمام نکاتی که در معنای آن واژه ذکر شده است دقت داشته باشید. گاهی اوقات یک تغییر کوچک و ناچیز س
 ت جلوه کند.  معنای واژه تغییر کند و حتی نادرس

 

 درست معنا شده است؟ هاواژه تمام  گزینه  درکدام 
 جنگ(   میدان: ( )آوردگاهخودداری کردن :( )هژبر: غضنفر( )ژنده: خشمناک( )امتناع1

 ( شدن ورشعله: برافراختن( )حضور محلّ: محضر( )تندرو  اسب: َنوَند( ) تماشا: تفرج)( 2

 تسلّط( : فایق( )آشپز: )خوالیگربیرق(  : فریاد( )درفش: ( )غو3

 (  ترس از  لرزیدن: تپیدن( )کاروان زنگ: درای( )نزاع  و حرب  آلت: حرب)  (لیاقت : هنر)( 4
 

 متوسط( –لغت  -118)  4پاسخ: گزینۀ   2

 کلماتی که نادرست معنا شده است:  

 «: ژنده: بزرگ و عظیم )این واژه را با »ژیان« که به معنی خشمگین و خشمناک است اشتباه نگیرید.  1گزینۀ »

 ور نمودن(  کردن )برافروختن: شعله  بلند  «: برافراختن: برافراشتن،2گزینۀ »

 ها دقت کنید( چیره )به اسم و صفت بودن واژه مسلّط،  برتری،  «: فایق: دارای 3گزینۀ »
 توانند در کنکور سراسری مورد توجه طراحان باشند: ها میه این واژ 

 راه تافتن: راه را کج کردن، تغییر مسیر دادن  ضرب: زدن، کوفتن    ژیان: خشمناک، خشمگین     بزرگ، عظیم : َژنده
 تعاون: یکدیگر را یاری کردن، یاری رساندن    جال: دام و تور           تکفل: عهده دار شدن   هژبر: شیر 

 شکاری: منسوب به شکار؛ صید، نخجیر  سر: رئیس                 آور   انگیز، ترس سهمگین: هراس  تیمار: مواظبت، مراقبت  
 انگاری کردن اهمال: کوتاهی، سهل وبرگ  گشن: انبوه، پرشاخ  گر، عیب جو   طاعن: سرزنش غش، خالص  صافی: پاک، بی 

 کردن، پشتیبانی مظاهرت: یاری مطلق: رهاشده، آزاد        مجادله: جدال و ستیزه    مطاوعت: فرمانبري 
 جویی وقیعت: بدگویی، سرزنش، عیب  ورطه: مهلکه، خطر و دشواری     همگنان: همگان، همه   مناصحت: اندرز دادن 

 

 است ؟آمدههای کدام گزینه تماما درست معنی واژه 

فتن(  رُ: فتکند( )رُمی خشن حرکت  شتاب، تند و با آنچه: ( ) راهوارسنگ :خارهمانند( ) حلقه چیز هر :از زر( )چنبر اشیای ساخته شده :سیمین( )چکه: رشحه)
 (التیام بخش :مرهمگانی( )دوک( )بار: شرفیابی هم گرد پیچیده طرف( )کالف: ریسمان: گردانیدن( )کران واجب :)رحیل: صدای کوچ کاروان( )فرض

 ( رشحه، رُفت، بار، راهوار 2 کران، فرض، بار، سیمین ( 1
 ( رحیل، فرض، کالف، رشحه 4 چنبر  مرهم، خاره، فرض،( 3

                         

 متوسط( –لغت   - 118)   3پاسخ: گزینۀ  3

 کلماتی که نادرست معنا شده است:  

 نقره   یا   سیم شده از  ساخته  اشیای سیمین، سیم،  به منسوب: «: سیمینه1گزینۀ »

کند؛  می  حرکت  روان  و  نرم  اما   شتاب  با  آنچه : راهوار  - خصوصی ( پذیرایی)  بارخاص   مقابل  شرفیابی  همگانی؛  عمومی،،  پذیرایی:عام  -   بار  رخصت؛  «: بار: اجازه،2گزینۀ »

 تندرو  و حرکت  خوش

 کاروان  کوچ: «: رحیل4گزینۀ »

 ؟ ندارددر کدام گزینه »غلط امالیی« وجود  

 ریاست  حبّ  تــــو را است  نمــوده تسخیر ات حـا ـر مبـوی دانش کنی از بهـــر دعــ گ( 1
  حــــراست   ابلیس  ز  هیـــچ نکـنی را خــود الت ـــــهـواع جـــبیگانه ز ان  ث ارـــ ای ح( 2
 نجـاست        ز را  خــــود  ظاهر کـــنی پــاکیزه رذایل   به انواع   آلــــوده همــــه ( بـــاطــن3
 طهارت  وقت  کـشد  کـــار  تــــا کــه   مگزار رود وقت فضیلتــ ه زدستت ن ــواهی کــ خ( 4
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 متوسط (   –امال  –)ترکیبی     3پاسخ: گزینۀ  4

 شود.   ( غلط امالیی دیده نمی3)  ۀدر گزین 

 مباهات )افتخار(  ⬅«: مباحات ) چیزهای جایز و روا( 1گزینۀ »

 حارس )نگهبان(   ⬅«: حارث )کشاورز( 2گزینل »

 مگذار )اجازه مده(  ⬅«: مگزار )به جای میاور( 4گزینۀ »

 امل 
  خلف بر  و داریم امل سؤال سه کنکور   در . است   امل روندمی  طفره  آن سؤاالت به  دادنپاسخ  از  و دارند  هراس آن  از  آموزاندانش   از  بسیاری که  مباحثی از  یکی

 : باشید  بلد را کلمه  دسته دو املی باید امل سؤاالت به دادنپاسخ   برای. نیست   ترسناک هم قدرها آن  ترسناکش ظاهر 
  به تسّلط کلمات  گروه  این برای. ندارد کاربرد  بیقوله، آن  دیگر   شکل که  بیغوله مثل است  درست  هاآن  شکل یک تنها ولی دارند املیی اهمّیت  که  کلماتی(  1

  هاواژه  این  از  کنکور   املیی هایغلط  درصد 20 به نزدیک و شوندنمی تر بیش  صفحه  چند کل  در   املیی مهم کلمات  این. است  کافی  ادبیات  کتاب  مهم کلمات
 .است 

  در  را نقش ترینمهم  است، متفاوت ها آن  معنی و امل  ولی دارند شباهت  تلّفظ در  که(  گذارد  و گزارد  منصوب، و منسوب مثل)  کلمات  این. آواهم کلمات(  2
 صفحه دو  این بر  تسّلط که  کرد  خواهم ارائه هستند مطرح کنکور   و درسی کتاب   در  که  آواهم مهم هایواژه  از  فهرستی منظور  این  برای. دارند کنکور   املی
 .است  کافی

  قدم دو امر  این برای. منصوب یا منسوب: هستند درست  واژه دو از   یک کدام  دهید تشخیص باید شما و شودمی  داده کتاب  خارج از  متنی امل هایتست  در 
 : است  الزم
 منسوب،: باشید بلد باید هم را هاآن  هایخانواده هم  بدانید باید را هاواژه  خود معنی تنها نه. هاست واژه  این مختلف معانی دانستن قدم اّولین( الف 

 ...  انتصاب نصب، منصوب،/   نسبت  انتساب،
. ببرید  معنی به پی  توانیدمی هاواژه  نشینیهم  از  بلکه کنید  معنی را متن کل  نیست  نیاز  معموالا . است  درست  معنی کدام  کنید  درک و بفهمید را متن باید( ب 

  دقت  بود گزار   و گذار   اگر  یا. شدن نصب  است، وزارت به انتصاب از  سخن اگر   ولی است  نظر  مورد بودن منسوب است، وزیر  به انتساب  از  صحبت  اگر  مثلا 
(  گزارد  را نعمت  شکر )  بیاید شکر  و حق  با گزارد  اگر  و است   دادن قرار ( گذاشتن  چیزی بر  پای)  بیاید پای با گذارد  اگر : است شده  همراه چیزی چه با کنیممی 
 . آوردن جایبه 

 . دارد بسیار  اهمیت   زدن تست  منظور  این برای
  مثل. گیرندمی   قرار  توّجه مورد کنکور   سؤاالت در  گاهی  و است  الخطرسم به مربوط که  است  مواردی باشید داشته دقت  آن   به باید که  دیگری موضوع* 

 . شد  خواهید مسّلط آن در  ساده ۀمسنادر  یک یمطالعه  با که  آن مانند و بیاندخت( و )بینداخت  ینکته 

 شود؟ در کدام گزینه غلط امالیی دیده می  

 ریب ـــاشد غــــ وازیش، نبــــر بنـــگ ریب است و زار ـــ ه غــ اشق مسکین، کـــ ع( 1

 ارـخ  خورد  که  اشتر  سوی تو  گل است  ارخ نیست  عجب  است خوار  تو نزدیک حکمت  گر ( 2

 را   یبلبل روحان  ران ـــ یطوق ـــخاست ش وس ـرواز هـــانده ز پــ رو مــکرکس نفس ف( 3

 جواب   لب   ابتــاج ه ـــب آورد جنبش در سائالن   اح ـوالح رع ــــ تض اـــــدع در ا ـــت( 4

 متوسط (   –امال  –)ترکیبی       2 پاسخ: گزینۀ 5

 شود.« غلط امالیی دیده می 2ینۀ »ز تنها در گ

ای شتری که تیغ  در مصراع دوم »خوار است گل تو« به شکل نادرست آمده است. مفهوم  بیت این گونه است که اگر حکمت و دانش نزد تو خوار و بی ارزش است بر 

 و خار میخورد وجود تو هم خوار و بی ارزش است.  

 
 آوای زیر را به خاطر بسپارید:  لغات هم 

  عمارت  و امارت
 آبادانی  تعمیر، کردن،  آباد ساختمان،: عمارت              فرمانروایی یحوزه امیر، منصب  رمانروایی،ف امیرشدن،: امارت

 :کنید  دّقت  هاآن  در  عمارت و امارات درست  کاربرد  و زیر  جملت به
  امارت یشایسته : گفتند  و نمود موافق او حضور  را شهر  اعیان.  بازگفتند او اسلف ملک بسطت  و خاندان بزرگی حال بشناختند، را او بازرگانان از  ایطایفه ( 1

 دمنه  و کلیله .                       اوست   خّطه این
  و شدند موافق او حضور  با شهر  بزرگان.  گفتند  سخن او  انیپیشین حکومت  گستردگی  و وسعت  از  و خاندان بزرگی از  و شناختند  را او زرگانانبا از  گروهی:  معنی
 . است  سرزمین این فرمانروایی یشایسته  او: گفتند

             گلستان  ...دید دهقانی خانه درآمد شب  افتاد،  دور  عمارت از  زمستان به شکارگاهی در  خاصان از  چند تنی با ملوک از   یکی( 2
 . است  خود( فرمانروایی یحوزه )  امارت  در  همچنان و دارد( فرمانروایی)  امارت همچنان است،  افتاده  دور  خود حکومت  ساختمان از  پادشاه* 
  فروشباده  فزاست عشرت  میکده هوای( 3

 کرد  عمارت را خانه این می آب به مگر      
 . کرد  باید آباد و تعمیر  را وجود خراب یخانه  این  شراب با* 

 طبع  و تبع
 پیروی: َتْبع/   چاکران پیروان، تابع، جمع: َتَبع

 قریحه  و ذوق کردن،  نقش کردن،چاپ  سرشت، ذات،: طبع
  دارند هم مهمی بسیار  هایخانواده هم واژه دو این. سرشت  و ذات معنی به و  است  خانواده هم طبیعت  با طبع ولی  آیدمی  تبعیت   از  و است  تابع جمع تبع
 : کنممی  معرفی جا همین را همه که

 ینتیجه )  َتِبَعت  ،(جوییپی  کردن،جووجست )  تّتبع  ،(کردن  پیروی) متابعت  توابع، تابع، تبعیت، ،(شده پیروی )  متبوع ،(پیروی) ِاتباع ،(تبع  و تابع جمع)  َاتباع
 ... و( ناگوار
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 ... و( هاسرشت  طبیعت، جمع)  طبایع ،(شده چاپ  مطلوب، پسندیده،)  مطبوع ،(هاسرشت  طبع، جمع)  اطباع
 : کنید  دّقت  زیر  هاینمونه  به
 . نگردد ممکن مال  بی رای متانت  و موّدت اظهار  و نباشد یار  و برادر  و دوست  و تبع و اهل را او  ندارد مال که  هر : گفتم  خود با پس( 1

 .است  َتَبع  دارد مناسبت  اهل با که  ایکلمه
 الل رسول سّنت  از  پیروی=  سّنت  ِاتباع.  سّنت  اتباع و امر  تعظیم و علم استعمال  به: رسد چیز  سه به حکمت  یدرجه  به علم یدرجه  از  مرد( 2
 . کنم  اقبال است   طبع یپسندیده  و عقل یستوده  بدانچه و نمایم اقتصار  است  ادیان همه یزبده  که  خیر  اعمال ملزمت  بر  که  است  آن  من صواب و( 3
 مطبوع  نه است   متبوع  پادشاه. است کردهمی   تحریک خود متبوع پادشاه ضد بر  شورش بر  را هاآن  خلیفه که  شد معلوم زیرا گردید  آغاز  نفاق و فتنه کشف(  4
 . آمد  مطبوع او گفتن  سخن را ملک( 5
 .    است  واضح دلیلی آدمیان  طبایع اختلف بر  حکایت  این و بستدند وی از  گوهر   و کردند  مطالبت  را مرد آن پس( 6

 مردم هایسرشت =  هاانسان  طبایع آدمیان، طبایع
 : کنکور  تست 

                                                                                                                                 (91 هنر  سراسري)       ندارد؟  وجود امليي غلط عبارت كدام  در 
 .است  مطاوعت  ابواب تقرير  و نعمت  حق گذاردِ   خدمتكاران بر  پادشاهان حقوق از  و( 1
 . بود من اطباع و سپاه  پناه و پشت   الحق.  گردد  مستولي و غالب  من بر  المي و حسرت كنم،  ياد گاو  حمّيت و شفقت  هرگاه: گفت   شير ( 2
 . كرد  نتوان آشنا مرضي اخلق  بر  تكّلف به را طريقت  مضموم بدسيرِت  و نيايد راستي هرگز  كژمزاج   از  كه  را ملك شناخت  ببايد و( 3
 . بكشت  زارش زاريان به گاو  تقاص به و گشت   معلوم شير  بر  او يشعوذه  و غدر  و گردانيد  رسوا را دمنه و بستد گاو  انصاف روزگار ( 4

 : گزینه  هر  املیی هایغلط    4 ی ِگزینه :  پاسخ
 . دهندنمی  قرار  آورند،می جای به را حق حق؛ گزارد   ⇽  حق گذارد(  1
 .هاسرشت  و سپاه نه است  درست  چاکران و پیروان و سپاه ؛ اتباع ⇽ اطباع( 2
 نکوهیده  ناپسند،: مذموم. باشد ضمه آن آخر  حرکت  که  ای کلمه:  مضموم ؛ مذموم ⇽ مضموم( 3

 : کنید  انتخاب را کمانک  داخل درست  شکل □ جای به: تمرین
 ...  آید پیدا من کار   تا نکنید جمعیت  که  بایدمی  که  داد سوگند را( اطباع  /اتباع)  □ و فرزندان که  رسیدم بدانجا چون( 1
   طمع از  را خود میر  گشته  بنده        (طبع /تبع)  را امیری مر  فریقی هر ( 2
     آزردن دگری نباشد(  مطبوع/متبوع)              آوردندست به   یکی دل  بهر  از ( 3
 و مشروع طریق  خرد احکام  گردانیدن  ضایع و( مطبوع/متبوع)  □ سّنت  هوا متابعت  و...  ظاهر  جور  و ناپیدا عدل و گشاده  ضللت  ظریق و بسته راست  راه( 4
... 
 این که  بگویم مختصر  سخنی اما شود دراز  من سخن چرایی و چون در  کنم  کشف  را طایفه هر  جوانمردی اگر  و است  دراز  کویی  کوی  این که  پسر  ای  بدان و( 5

 .است  سخن آن( اطباع  /اتباع) □ از  گفتم  هرچه

 داستان کاوۀ دادخواه چند مورد صحیح است؟با توجه به  

 بدی.  و زشـتی و اسـت، مظهر خوی شـیطانی معرّب ضحّاک،اژی دهاک )اژدها( الف(  

 فسـاد  و فتنـه و انآدمی یبآس دیوزاد و مایۀ،«چشم شش رس سـه پوزۀ هس»اسـت های ایرانی موجودیداستاناک در ضحّب(  

  .شودبتین به دست ضحاک گرفتار میپدرش آ نوشـد وشـیر مینام»بَرمایه« گاوی به از زاید ومی فرانکی به نام فریدون از مادرج( 

 . تجسـمی اسـت از خوهـای اهریمنی و بیـداد و منش خبیث دوش ضحاک، بر  روییدن آن و اهریمـن از اسـت مظهری «مار» در اوسـتاد( 
 ( همۀ موارد صحیح است  4( سه مورد            3( دو مورد                     2یک مورد                  ( 1

 ساده(  -تاریخ ادبیات   – 115)         1گزینۀ   پاسخ:  6

 « صحیح آمده است.  جتنها گزارۀ »

 نادرست:   هایاصالح گزینه

 بدی.  و زشـتی و اسـت  (، مظهر خوی شـیطانیاژدها)  دهاک  ضحّاک، معرّب اژیگزارۀ »الف«:  

 .  فسـاد و  فتنـه  و آدمیـان آسـیب  مایۀ و ،دیوزاد«  چشم شـش   سـر سـه پوزۀ  سـه » اسـت   موجودی در»اوستا« گزارۀ »ب«: ضحّاک

 .  خبیث منش و  بیـداد  و اهریمنی  خوهـای از اسـت  تجسـمی ضحاک،  دوش بر   آن روییدن  و اهریمـن از  اسـت مظهری مار در»اساطیر ایرانی«گزارۀ »د«: 

 نظیر« در کدام وجود دارد؟ های »ایهام، تشبیه، ایهام تناسب، جناس و مراعاتآرایه  
 ارم ــد به کنــ ه رسان ـــ کم کــرشــ وج سـاز م رق و امید است ـدم غــــ ( بر بوی کنار تو ش1
 دام است ــت مــ ه او مسـاو را چه توان گفت ک چشم تو اگر خون دلم ریخت عجب نیست ( 2
 وان کرد ــ ان نتــ د نهـکه به گل چشمۀ خورشی هان ـت نـو در دل نتوان درشـ( مهر رخسار ت3

 این چه دام است که دور از تو مرا درپیش است  ت ـش اسـش از بیـو بیـ( خطر بادیۀ عشق ت4

 

 

 

 1پاسخ: گزینه  7

 آغوش -2ساحل   -1ایهام: کنار پایان بیت: 

 تشبیه: موج سرشک )اضافۀ تشبیهی(/ جناس: کنار )آغوش(، کنار )ساحل( 

 نیست امّا با غرق و موج تناسب دارد.( ر ساحل )معنای موردنظ  -2آغوش )معنای موردنظر(  - 1ایهام تناسب: کنار )مصراع اوّل( 

 غرق مراعات نظیر: کنار و موج و 

 های دیگر: تشریح گزینه
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 شراب/ جناس: است و مست/ مراعات نظیر: مست و مدام   -2پیوسته   -1« ایهام: مدام: 2ی »گزینه

 محبت/ تشبیه: مهر رخسار/ جناس: د ل و گل/ مراعات نظیر: مهر و دل، مهر و خورشید  - 2خورشید  - 1« ایهام: مهر: 3ی »گزینه

 از تو دور باد/ تشبیه: بادیۀ عشق/ جناس: بیش و پیش/ مراعات نظیر: دام و بادیه و خطر  -2در فراق تو  -1« ایهام: دور از تو: 4ی »گزینه

 « ایهام»
 یکی  که  معنی دو  حداقل با است  ایواژه  آوردن اصطلح،  در  اّما است  دیگران افکندن گمان  به معنی به لغت   در  «ایهام»

 .است  معنی دو هر  گاه  و  دور  معموال شاعر  مقصود ایهام، در  .باشد ذهن از  دور  دیگری و ذهن به نزدیک
 را  درست  معنی سپس، و نیست  دست  در  که  ببندد دل ایمعنی به نخست  تا است   خواننده ذهن با بازی نوعی  ایهام

 معنی  دو از   یکی  لحظه یک  در  تواندنمی و گیردمی قرار  راهی دو سر  بر  ذهن که  است  ایگونه   به عبارت یا  واژه ایهام، در  .دریابد
 . کند می ایجاد خواننده در  را لّذت بیشترین روانی حالت  این و نیست   آسان کاری  انتخاب این. کند  انتخاب را

 .باشیم آگاه هاعبارت و هاواژه مختلف معانی از  که  دریابیم را ایهام  ۀآرای  توانیم  می زمانی
 : مثال چند

 است  چون مردمان حال طلبت  در  که  ببین است  خون در  نشسته چشمم مردم گریه  ز * 
 ( ذهن از  دور  معنی) چشم هایمردمک (2 - (ذهن به نزدیک معنی) هاانسان افراد،( 1: (دوم مصراع در )  مردمان

 نیست  وفا عهد این  در  خواجه غلطی گفتا  آر  جای به عهد صنما گفتم  میشد دی* 
 روزگار(2 - پیمان( 1 : (دوم  مصراع در )  عهد

 است  نمانده دیجور  شب  جز  مرا عمر  وز   است  نمانده نور  مرا روز  ُرَخت، ِمهر  بی* 
 ( ذهن از  دور  معنی)  خورشید( 2 –(  ذهن  به نزدیک معنی)  محّبت (1:  ِمهر 
 باد نوشش بخورد، گر   قدح به عاشق خون  دارش  مردم نوازشگر  مست  نرگس* 

 دارد  مردمک که  چشمی2(  مردم  با رفتار  خوش مردمنواز،1( مردمدار 
 نیست  گلستانیش  سعدی چون که  هر   ضلل  تنهایی و است   زندان خانه* 

 ( نظر  مورد معنی)  سعدی  کتاب  نام(  2 – گلزار   و باغ( 1  : گلستان
 ندارد  نگاه آشنا هیچ جانب   داری  تو که  سیه دل چشم آن و دیدم* 

 . است  سیاه آن وسط که  چشمی(2 -  سنگدل نامهربان،( 1  : سیه دل
 گریبانم   گیرد  اجل تو از  دور  که  روزی مگر  رهاکردن  دل ست ود ز  مهرت دامن  نخواهم*

 ( باشد) باد دور  تو از (2 -  تو دوری در ( 1  : تو از  دور 
   گیرد  نمی در  لیکن هست، آتشینم زبان  مجلس  این اندر  شمع چون که  میخندم گریه  میان* 
 شود نمی ور شعله(2 -  کندنمی اثر  شود،نمی واقع موثر (1  : نمیگیرد در 
 ما  ُمدام ُشرب زلذت خبر  بی ای  ایم دیده یار  ُرخ  عکس پیاله در  ما* 

 شراب ( 2 -  همواره همیشه،( 1  : مدام
 بود  الله نگهبان  باد رهگذر  در   نچید گلی  خوبی ز  و مهر  نکاشت  کو  هر * 

 (شاعر نظر  مورد و دور  معنی)  الله گل  شکل به چراغی نام( 2 -  (ذهن  به نزدیک معنی)  الله گل(  1 : الله
 نگشتیم  دینار  مالک اگر  ظاهر  در   هّمت  به نمودیم خلق مدد صائب،* 

 قمری  هجری دوم  قرن نامدار  عارف نام(2  -  ثروت صاحب ( 1 : دینار مالک
 راست  جز  به نبیندت روی تا   برآرم  خویشتن چپ  چشم* 

 درست  حقیقت، روی از ( 2 – راست  چشم( 1 : راست 
 بنوازم هله را جان جان، دارد تو بوی چون تو با شد آمیخته تو،  با شده ریخته جان* 
 امید  آرزو،(2 -  رایحه( 1  : بو
 نیست  اندیش  دور  که  آن غلم من  مزن  دوری از  دم عیسی، دمت  ای* 

 ( نظر مورد معنی) اندیشدمی  جدایی و دوری به که  کسی(2 – نگر  عاقبت ( 1 : دوراندیش
 بایدش تجّمل چندین چرا مسکین عاشق  رود آواز  بی باده ننوشد تا حافظ کیست *  

 ساز  نوعی ام( 2 – رودخانه( 1  : رود
 شدم  گدازنده  و پست  من، سر  بر  زدی که  چون  منم  بید گه  سایه تویی،  خورشید یچشمه* 

 تابیدی (2 – کوبیدی  زدی، ضربه( 1 : زدی
 خام سودای  این رفتن نخواهد بیرون سرم وز   مدام  جام لب  به تا لعلش ز  دارم آرزو* 

 همواره ( 2 – شراب( 1  : مدام
 است  باد من گوش  به عالم همه نصیحت   نای  چون لبش مرا نرساند تا کام  به* 

 دهان( 2 – آرزو( 1  : کام
 کم   شودمی روزی مانده عمر  ز   روز هر  که  دانی اگر  دان غنیمت * 

 روزی و رزق( 2 – روز  یک(1  : روزی
 است  منصور  کند،  کار   این سر  در  سر  هرکه پیش از  برد نتوان را حق دعوی سخن به* 

 شده  یاری پیروز،( 2 - ( مشهور  عارف) حّلج منصور ( 1  : منصور

 اغراق« بهره برده است؟ ، های »تشبیه، استعاره، تضاد، حسن تعلیلشاعر در کدام گزینه از آرایه 
 زون است ـــون ز دل محــ دۀ پرخــۀ دیــ گری  ند ــت نکـ لـاد لب لعــ ست که یــی نیـ( دل دم1
 ح ــه صبـب تا بــم گهی در آذرم، شـگاه در آب   ام دهــک دیــ الب اشــو و سیــ( ز آتش هجر ت2
 ل ماتم فرهاد بست ـــــه نخــ ون از اللـــبیست  گرید چرا؟ ( سنگ اگر در مرگ عاشق خون نمی3

 خون است شفق نیست که برگردون است رنگ   روح ـــردون مجـــم دل گـــ( شده از ناوک آه4
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 4پاسخ: گزینه   8

 تضاد: است، نیست /  آسمان ← ی استعاری(/ گردون استعاره: دل گردون )اضافه/  ی تشبیهی(تشبیه: ناوک آه )اضافه

 آلود شدن آن شده حسن تعلیل: شاعر دلیل سرخی شفق را برخورد ناوک )تیر( آه خود بر آسمان دانسته است که موجب مجروح و خون

 اغراق: بزرگنمایی در تأثیر آه خود که موجب مجروح شدن دل  آسمان شده است.  / است. 

 آميزی  حس
 حس با و دست  با را چيزي سردي و گرم  و بينيممي چشم با را زيبا تصوير  کنيم،مي حس بيني با را خوش بوي واقع، عالم در 

 شنود،مي را بو ،ذوق خوش ۀنويسند يا شاعر  گاهي  شود،مي آميخته هم به چيز  همه شاعرانه بيان در  اما. کنيممي درک المسه
 : شودمي قائل مزه کلم  و شعر  براي وگاهي است  گرم  نظرش در  عشق گاهي

 «مولوي» را  لقا خوش خوب مه خانه سوي بکشيد  رنگين هايبهانه  به شيرين، هايترانه به
 . شود آن زيبايي سبب  و بيفزايد سخن تأثير  به که  ايگونه  به است، کلم  در   حس چند يا دو آميختن  آميزي، حس

 « حافظ» اندــبم دوار  گنبد  اين در  که  يادگاري  تر  وشــخ نديدم عشق سخن صداي از 
 «شاملو احمد» دــآم وشـگ  به ها هفته فراسوي از   ر ـديگ اريـبه سبز  ويـهياه که  چندان

 «هراتي سلمان» است  کرده  رخنه باغ در  که  زمستاني  وي ــب ويــبشن تا خيابان به بيا من با
 « سپهري سهراب»    ت ــــدرخ ز ـــــسب ادتـــــــــع  آب  تر  وشت ــرنـــس با مـــهست آشنا

 «بهمني محمدعلي» دـــچشي تو  نگاه ز  را غزلم طعم ماه  شد شيرين دهنم بخوانم شعر  خواستي
 هياهو، به سبز  صفت  دادن نسبت  دوم  مثال در . است  گرفته  صورت بينايي  و شنوايي حس دو آميختن پس! است   ديده را عشق سخن حافظ اول مثال در 

 به  سپهري سهراب چهارم مثال در . شنوايي و بويايي آميختن يعني شنود،مي  را  زمستان بوي شاعر  نيز  سوم مثال در . شنوايي و بينايي حس دو آميختن يعني
  را آن ماه است  معتقد و است  شده قائل طعم غزلش براي شاعر  آخر  مثال در  والمسه بينايي حس دو آميختن يعني است،  داده نسبت  را بودن تر  سرنوشت،

 !! است   چشيده نگاه از 
 : گيردمي صورت زير  اشکال از  يکي به معموال آميزي حس

 بنفش  جيغ ،تلخ  سخن: نامتناسب  امر  يک به....(  مزه،  رنگ،) حسي صفت  يک دادن نسبت  (1
 ديدن   را صدا شنيدن، را بو: نامناسب  حسي فعل يک دادن نسبت  (2
 سبز دوستي شيرين، عشق: حسي غير  امر  يک به( حسي  هر )  حسي صفت  دادن نسبت  (3

 يک دادن نسبت  گاهي.  شنيدن را بو يا  ديدن را صدا: کندمي ايجاد  را آرايه اين حس يک به نامتناسب  فعل گاهي  است، راحت  و سريع هايآرايه از  هم اين
    .بينيدمي زير  در  را هاترينتکراري   از  تا چند. تلخ پاسخ  خشک، سلم: ندارد را حس آن که  شي يک به( حس يا) صفت 

 

 های پرکاربرد آمیزیبرخی حس

 دشنام تلخ  نالۀ سوزنده  سلم خشک 

 بامزه گفتار  های شیرین ترانه تلخ شنیدن 

 تلخ نشستن رنگین های بهانه شنیدن بو

 شور شیرین  شکر خنده  رنگینی گفتار 

 سخن گفتن نرم خندۀ شیرین  شیرین سخنی 

 خواب شیرین  سخن گرم دیدن بو 

  سخن نرم گفتن جان شیرین 

    کنکور غول بقیست نه تو، چون تو مازی هستی! 

 مقابل همۀ ابیات تماما درست است؛ به جز:  های آرایه 

   ام(ـــایه  - از ــ است )مج  شـپی در آب  روی م ــکن که اـ کج بهر  سرشک  گشت محیط بدورم  که روم  کجا( 1

   (  معادلهاسلوب  –ضاد تت )ـاس  ر ــخ  وشدـــبپ  ســــ اطل ل جُ ار رـخ  است بهتر کســی  از مــال بـه  نعممُ نه( 2

 تشبیه (   - افتد )جناس  ارـاتـت ۀـــ اف ـــن  ر ـــجگ در دل ون ــخ  بــه چین   تو زلف نکهت   صبا باد برد گر ( 3

     تضاد( –)پارادوکس   زولـ ن  به هـ ادشــ پ درویش ۀـــ انــ خ رفتهـگ  ردــک  ایدـب  شکر که ندارم تو از شکایت( 4

 4گزینۀ   : پاسخ  9

« گزینۀ  بیت  نمی4در  دیده  پارادوکس  که  شود.«  این  م  از  مثل  فقیری  دل  خانۀ  در  تو  مثل  شکایت پادشاهی  شکر،  تضاد:   / کرد  شکر  باید  کرد  اجالل  نزول   ن 

 ها:  بررسی سایر گزینه

 ، دریای بزرگ اقیانوس -2در برگیرنده، احاطه کننده   -1ایهام: محیط با دو معنا پذیرفتنی است:«: 1گزینۀ »

 معادله: مصراع دوم مثالی برای مصراع اول است. تضاد: نه است )نیست(، است / اسلوب «: 2گزینۀ »

 . جناس: گر، جگر/ تشبیه: نکهت زلف یار به نافۀ تاتار تشبیه شده است: «3گزینۀ »

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

 «حافظ»دارا  ــــم نميکني که  داري سود چه اين از  تو برفروزي ( چهره =) عذار  چو بسوزي عالمي دل
 «نظامي» ردـــک  ونـست يـــب را ونـــبيست دــــتوان ردـــک   ونــآزم گـــــسن او که  آهن  دانـب

 «جامي» برم است  غم ۀميو همين درخت  وزين   رمــس دار  هـــشکوف ت ــدرخ چو شد سپيد
 « سعدي» وشـــگ   وار ــــدي پس در  دــــــــــنباش تا  دار  وشـه وييـــ گ  هـــچ آن وار ــدي پيش

 کرده  نظر  صرف« عالم» حقيقي معني از  شاعر  بيت  اين در  جهان؟ مردم يا است  هستي و جهان عالم، از  مقصود آيا اول بيت  در 
 رفته  کار   به فلز، نوعي يعني خود حقيقي معني از  خارج  در « آهن» نيز  دوم مثال در . است   بوده نظرش مورد ديگري معني و است 
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 مثال در . شودمي  مجازگفته حقيقي،  معني غير  در  کلمات  کاربرد  گونه  اين به.  است  ميکنده را بيستون کوه  آن با فرهاد که  است  تيشه شاعر  مقصود و است 
  مقصود چهارم بيت  در . سرش کل  نه  است شده  سفيد که  است  بوده سرش موهاي فقط جامي مقصود زيرا است،  رفته کار   به مجازي معني در  «سر» سوم

 .است  ايستاده گوش  که  است  شاعرکسي مقصود  خير  شنويم؟مي  آن با که  عضوي آيا است؟ بوده چه«  گوش» از  سعدي
  يی امعن هر  لفظي هر  از  توانيمنمي  که  باشيد داشته دقت  بايد البته. شودمي  ايجاد  مجاز ی یهآرا  ببريم، کار   به حقيقياش و اصلي معني غير  در  را لفظي هرگاه

  بگوييم اگر  مثل. گويندمي علقه مجازي و حقيقي معني بين مناسبت  و رابطه اين به باشد، برقرار  ايرابطه مجازي و  حقيقي معني بين بايد و کنيم  برداشت 
  گفته  تيشه جاي به شاعر  است  آهن  از  تيشه جنس چون يعني است، آن جنس  مجازي و حقيقي معني بينطۀ راب و علقه باشد، تيشه منظورمان و آهن
  تواندمي ولي ندارد ضرورت  انساني غير  هايرشته آموزاندانش  براي هاآن گرفتن  ياد کنيم،مي  اشاره مجاز  مهم هايعلقه  از   علقه چند به زير  در . آهن است 

 : است  انسان منظور  ولي گوش  است  گفته  چهارم؛ مثال در « گوش: »رود کار   به  آن تمام جاي به چيز  يک از  جزئي: جزئيه ۀعلق : باشد مفيد مجاز  تشخيص در 
 . است  انسان يک از  جزئي گوش

 .کل  سر  و است  جزء سر  موي: است   بوده سر  موي منظور  ولي سر  است  گفته  سوم؛ مثال در  «سر: »آيدمي آن از  جزئي جاي به چيز  يک تمام: کليهی  قهعل
 نخست  مثال در « عالم: »آيدمي چيز  آن خود جاي به چيزي محل: محليه علقه
 دوم مثال در « آهن: »رود کار   به آن خود جاي به چيز  يک جنس: جنس علقه
 : است   قدرت از  مجاز  زير  بيت  در  «بازو: »شودمي چيز  آن خود  جانشين چيزي سبب : سببيه علقه

    « عطار » بود کي  مايي چو بازوي به اين                        بود کي  گدايي  کار   خسروي
 : است  سخن  از  مجاز  زير  عبارت در « نفس: »رودمي کار   به آن جاي به چيزي با هميشگي همراهي دليل به چيزي: الزميه علقه
 . کندنمي اثر  تر  هيزم  در  آتشم و گيردنمي در  نفسم که  ديدم
 لب  از   لعل استعاره  بلند،  قد از  مجاز  سرو: ايمگرفته  کار   به مجازي معني در  و مشبه جاي به را به مشبه که  مصرحه ۀاستعار  همان: شباهت  علقه

 . داد پيوند حقيقت  با توانمي  علقه يک از  بيش با را مجاز  گاه*  
 مجازهاي معموال کنکور   در  بختانهخوش. ايمآورده زير  در  را است   آمده کنکور   در  هاسال اين در  که  مجازهايي ترينمهم* 

 دهند.  نمي  خرج به خلقيت  آرايه اين در  زياد و دهندمي  تکراري
 

 

 مجاز 
 معنی مجازی  واژه  معنی مجازی  واژه 
 کل وجود چشم قصد  سر

 قبر لحد  شراب  جام
 انسان  خاک  سخن  دم

 مردم جهان  جهان  سخن  نفس 
 مردم شهر  شهر  کلم حرف 

 قدرت  دست  سخن، کلمشعر،  قلم )کلک( 
 آینده  فردا  کل دست  کف )کف دست(

 کل وجود دل کل وجود سینه 

 

 گروه اسمی هستند؟  ۀشده هستدر کدام گزینه تمام کلمات مشخص  

 بندی؟  دوستــــان  روی  بــــر  چــه وصــال در  چید  تـو روی  ز توان  می  گل که هفته دو درین( 1
 گردد  آرانـــ انجمن ـ م رـــ بـدلا ــــ جـ رکــــه  ــود  ال شــ ب   ر وــانوس پـــف ۀام ــجرا  عـشم ( 2
 ر روی زرد ـرود ب یـش ماشک ه ـم کـبینمی شمع  نسوخت  دلرا بر من از یاران مجلس   کس( هیچ 3
 است  ظالمپرچین  زلف رخسار است اگر آن   جرم   ان را قوی ــاتوان ــ ایت ن ـــحم دست د ــکنمی( 4
 

 متوسط( –دستور  – 116)     4  ۀگزینپاسخ:   10

کند. جرم  رخسار است اگر آن زلف  پرچین )نهاد( ظالم )مسند(  گروه اسمی هستند: دست  حمایت )نهاد( ناتوانان را قوی )مسند( می  ۀ( هر چهار کلمه هست4) ۀدر گزین

 است. 

 ها:بررسی سایر گزینه

 مضاف الیه » در« است.  « ( » وصال1

 الیه دل است: دل  هیچ کس از یاران مجلس بر من نسوخت.است، و »کس« مضاف افه( »را« در این بیت فک اض 2

 ( »را« فک اضافه است و »شمع« مضاف الیه  »پر و بال« است. 3

 گروه  انواع
 : مثل. شودمی ساخته واژه چند یا یک  از  که  است  واژه از  بزرگتر  واحد: گروه
 قفقاز  سرزمینِ  ۀیافت  استقلل تازه کشورهای   معاصر  تاریخ کتاب  دو همان –  کتاب  دو همان –  کتاب  همان – کتاب
  گروه  انواع
 مادربزرگ  قدیمی ۀباغچ هایگل   خوشبوترین همان  – هاگل  – گل:  اسمی گروه
 ... و رفت  خواهند –  رفت می داشت  – رودمی: فعلی گروه
 ...  و عصا به دست  – دّقت به  – متأسفانه – هرگاه – ناگهان: قیدی گروه
 وجود  صورت  در  و آیندمی  آن  همراه پسین یا پیشین هایوابسته که  است  اسم  حکم در  کلمه  هر  یا اسم اسمی، گروه  ۀهست - 1: نکته
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 : مثال. آیدمی  حساب به خود اسمی گروه  ۀهست اضافه، ۀکسر   از  پیش  اسم اّولین( ـِ ) اضافه نمای نقش
 تهران   امیرکبیر  صنعتی دانشگاه مکانیک ۀرشت  دانشجویان اختراع  ترینخّلقانه  همان

 اردبیل   استان  خلخال شهرستان آبادعلی  ۀدورافتاد روستای زحمتکش دهقان فداکارِی 
 مضارع،  بن باشد، مضارع فعل زمان اگر  و ماضی بن باشد، ماضی فعل زمان اگر  یعنی است، فعل بنِ  فعلی، گروه  ۀهست - 2: نکته

 : مثال. بود خواهد هسته
 شتافت ⬅هسته: شتافتندمی داشتند

 شتاب ⬅  هسته: شتابندمی دارند

 با توجه به ابیات زیر کدام مورد از دیدگاه زبان فارسی غلط است؟ 

 چشمم به دهان واعظ و گوش به پند   چند  روزی آمدم  توبهقۀ در خر
     م سخن دانشمندـرفتــاد بـــوز ی  ناگاه بدیدم آن سهی سرو بلند 

    .شوددیده می ابیاتچهار ترکیب وصفی در ( 1

 شود.  ی در بیت نخست دیده میودو مورد حذف معن( 2

 شود. ر ابیات دیده میجملۀ مرکب دهم جملۀ ساده و هم ( 3

 دارای وابسته هستند.  اسمی به کار رفته دربیت دومهای تمام گروه( 4

 متوسط( –دستور  -116)     3گزینۀ   : پاسخ 11

 « نادرست است زیرا که در ابیات جملۀ مرکب دیده  نمی شود .  3گزینۀ »

 ها:بررسی سایر گزینه

 سرو بلند  -4سرو سهی  - 3آن سرو  - 2چند روز   -1ترکیب های وصفی :«: 1گزینۀ »

 چشمم به دهان واعظ بود و گوش )من( به پند) او ( بود.  : «2گزینۀ »

 و سخن دانشمند )گروه اسمی نهادی( از یادم )گروه اسمی متممی( برفت.  دیدمب رو سهی بلند)گروه مفعولی( را  آن س ناگهان )گروه  قیدی(، «: 4گزینۀ »

 .شودمی داده نسبت  آن به حالتی یا کاری  که  است  کلمات  از  گروهی  یا کلمه:  نهاد
 . کنیممی استفاده«  فعل؟+  کسی  چه» فرمول از   نهاد کردن  پیدا برای: نکته
 : مثال دهد؛می نسبت  نهاد به را حالتی یا کاری  یا کند؛می بیان نهاد ۀدربار  را حکمی که  است  جمله از  بخشی: گزاره
 ( گزاره :  جمله بقیه  /نهاد: امخاله. ) بود سرگردان  و ناشاد دیگر، جهات از  امخاله
 . شودمی نامیده فعل است، همراه شناسه با که  گزاره  اصلی  بخش: فعل
 : مثال برد؛ پی جمله نهاد به توانمی  هم فعل شناسه روی از 1:  نکته

دمی ننگ ۀمای  را واقعه این گردآفرید ـَ  . دان
 شناسه + فعل گـــــزاره  نهاد

 .( شودمی محسوب جمله نهاد که  دارد مطابقت  گردآفرید  با تنها «د ــَ »  شناسه دیگر، طرفی از  /گردآفرید   -  داند؟می کسی  چه فعل؟+  کسی  چه:  نهاد) 
 . داد تشخیص را... و قید مسند، مفعول، مانند دستوری هاینقش اغلب  نهاد، بر  علوه توانمی  جمله فعل به توجه با معموالا  - 2 :  نکته

 : مثال آید؛می  «فعل+  را چیزی چه یا را کسی  چه» جواب در  معموالا  و پذیرد؛می «را» یا  آید؛می «را»  آن از  پس که  است  اسمی گروه:  مفعول
 من  به را خود رخ ببیند ماه شکن مو سر  ز  بگشایم چون
 : پذیردمی  را «را» اولی و است  همراه «را» حرف با دومی هستند؛  مفعول دو هر  «رخ» و «شکن» هایواژه
 ( مفعول) را رخ -  ببیند؟ را چیزی چه - ( مفعول) را شکن -  بگشایم؟  را چیزی چه

 . باشد ( اضافه  فک) الیه  مضاف یا «متّمم» نشانه است  ممکن «را» حرف گاهی  باشیم  داشته توجه*
 سازد  آشنا دستی تو نبض با که  امیدی به سازد  پا  دیده از  دیدنت  برای از  شبنم چو

 .... و مجردِ  به پیِش، مگر، غیر، بی،  جز، ااّل، برای، از  تا، ،(مثل) چون بهر، از  برای، از، با، به،: از اندعبارت اضافه حرف
 : مثل سازد؛می متّمم و رودمی کار   به اضافه  حرف معنای در  «را» نشانه گاهی:  نکته
 (ما برای )  را ما شودنمی  میّسر  عیش تو بی که   نکنم مخالفت  گویی  تو هرچه به دگر 
  را... و تکرار  یقین، تردید، مکان، زمان، حالت،  مفهوم، نظیر  توضیحاتی یا کندمی مقّید را آن از  جزئی یا جمله که  است  جمله از  بخشی قیدی گروه  یا قید: قید
 . افزایدمی جمله به

 . باشد قید یا صفت  اسم، تواندمی «نوع» نظر  از  قید
 : مثال است؛ قید نباشد،...« و منادا  مسند، مفعول، متمم، نهاد،» و باشد حذف قابل کلم  از  جزئی اگر  یعنی است؛ جمله از  شدن حذف قید، ۀنشان  بارزترین

 است  حاجت  چه فردا غم خوردن  امروز  میرسد امروز  ز  زیاده غم چو فردا
 الیه مضاف قید             متّمم               قید                   

  .برنداشت  خاک از  خود روی سایه چو »ناگهان«، »هرگز« دید رخت  آفتاب که  کس  هر 
 

 باشند؟ مضارع( می بن+  صفت /واژگان کدام گزینه تماما صفت فاعلی دارای ساختار ) اسم 

 بند       خواه، دستوطنشناس، طالع بین، روان( 1

 پیشخوان، زودپز پاش، زیرنویس، نمک( 2

 نویس، زودگذر دست ، رهگذر، راهنما( 3

 خط، باالپوش، دورنما بار، خوشنفرت( 4

 3گزینۀ   : پاسخ   12

 اند.  هایی هستند که از )اسم + بن مضارع( و یا ) صفت + بن مضارع( ساخته شده« صفت فاعلی3های گزینۀ »تمام واژه

 ها هم باید صفت باشد.( )دقت داشته باشید که خروجی واژه
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 :  هابررسی سایر گزینه

 بند« اسم است نه صفت. »دست «:1گزینۀ »

 شده است که اسم است.  خوان« از )صفت + اسم( ساختهپیشپاش« و »زیرنویس« اسم هستند. »»نمک «:2گزینۀ »

 »باالپوش« و »دورنما« اسم هستند.  «:4گزینۀ »

 «را» انواع
 .خوردمی   را غذا او: مثل آید؛می  مفعولی گروه  از   بعد: مفعول ۀنشان ی«را» (الف 

 : شعر در  مثال
 بادم  بر  ندهی تا مده تاب  را طّره بندم  در  نکنی تا  مکن حلقه را زلف* 
 تن  بر  بدرید را جامه مستان چو باغ   در  که  گویی  گل  دید را تنت * 
 ..(. فراش  به) گفته  را صبا باد فّراش: مثل سازد؛می متّمم...« بر  برای،»هایاضافه حرف معنای در  که  را نوع این: اضافه  حرف ی«را( »ب 

 : شعر در  مثال
 ..(. توتیا برای)  را توتیا آر  من به غباری او کوی  ز  که رحمت  نسیم ایهله فشانم، خون چشم دو به* 
 ...( رندان به)  را پارسا رندان بشارت بده ساقی  عمرند  بخشندگان پارسیگو خوبان* 
 ...( ما برای)  بس  را ما روان سرو آن ۀسای چمن زین  بس   را ما جهان ز  گلعذاری*  
 شود؛می تبدیل اضافه نماینقش  به «را» امروز، نثر   به عبارت یا ترکیب  بازگردانی  هنگام و اندازدمی  فاصله الیه مضافا  و مضاف بین: اضافه فکّ  ی«را( »ج

   (ـِ = را. )سوزدمی دایه دامنِ  و مادر  دلِ   دامن  را دایه و بسوزد دل را مادر : مثال
 : شعر در  مثال چند

 ( است  آفرینجهان دشمنِ  دل به)  است  دشمن دل به را آفرینجهان   است  نــرمـــــآه ر ــمهت نــــکای  وييدــبپ* 
 ما غفلِت  سبِب  است  کرده   سنگین آب  صدای این  را ما خواب  است  شده جوالن سبک عمر  سبب  را ما غفلت * 
ـ اس انــــده دانـــچن نه را طمع*   طمعِن دها آز   لقمه یک  به نشیند بازش که  از ـــب ت ــ
  است  فارغ تماشا  سیر  از  کرده  عزلت  به خو  دود  می تماشا  ر ــــبه از  دل را انـــطبع طفل* 

 

 هاست؟تعداد حذف فعل در کدام گزینه متفاوت با سایر گزینه  

   گردد عجب می دارم از هامون که چون دریا نمی  ات مفتون  به جای آب گریان خون جهانی در پی( 1

   ه ـگ بــ ر سنــــردم آزار بـــــ ر م ـــس  ه ـ ش منـــالـ ــــرد ب ــــ ـــله را گــ ــر سفــس( 2

     ویشتن بکشد ـمــرا از آن چـــه کــه  پروانه خ  ع جمعم ای سعدی ـشمبـه خنـده گفت که من  ( 3

 آستین در  مـه و خورشید  از  کرده پنهــان  میوه  شاخ   برگ  بهــار از  پـــوشید  دست بــر آستین( 4

 4گزینۀ    : پاسخ 13

« فقط فعل کمکی »است« حذف شده است: شاخه میوه را در آستین از  4شود. در بیت گزینۀ »فعل محذوف دیده می« دو  4در تمام ابیات به استثنای بیت گزینۀ »

 ماه و خورشید پنهان کرده )است(.

 ها:  بررسی سایر گزینه

 ات مفتون )هستند( به جای اشک خون گریان )هستند( جهانی در پی«: 1گزینۀ »

 بهتر )است(  )باشد( سر مردم آزار بر سنگ«: 2گزینۀ »

 )خیری است( معادل به من ربطی ندارد. مرا از آن چه  ای سعدی )به من توجه کن( «: 3گزینۀ »

 آن  انواع و حذف
 جویی  صرفه  و تکرار   از  پرهیز   برای است  شده ذکر  عبارت در  که  را کلم  از   بخشی گوینده  یا  نویسنده اگر : لفظی  ۀقرین به حذف- 1

 : مثال چند. گویندمی لفظی ۀقرین  به حذف  را آن کند،  حذف ادامه در  کلم،  در 
 . است  شده حذف عبارت آخر  از  «میگذرد» فعل/   خام خشتی بر  یا میگذرد مصر  اهرام بر  که  میداند چه مور، - 
 . است  شده حذف عبارت آخر   از  «است » فعل /   نعمت  مزید اندرش شکر  به و است  قربت  موجب  طاعتش - 
 گزند   آشکارا راستی، نهان ارجمند جادویی شد خوار  هنر  - 

 . است   شده حذف چهارم و سوم دوم، های جمله آخر  از  «شد» فعل
 بین آینه در  خود تو بگویم؟ وصف چه َمَنت  ییانمی صفت  در  نظری، در  که  چنان - 

 . است  شده حذف لفظی  ۀقرین به  آخر  ۀجمل در ( وصف ) مفعول
 چاک  چاک برگستوان و گبر   همه                   خاک  و خون شده شان دهان اندر  کف  - 

 . است  شده حذف لفظی ۀقرین به دوم مصراع در  «شده» فعل
 نشد و خام  آرزوی  این در  بسوختیم              نشد و تمام دل کار   شود که  جان گداخت   - 
 . اند شده حذف لفظی  ۀقرین به سوم ۀجمل  از  «مسند و نهاد »
 کربل   شهیدان خون نرفت  هرگز             شب  و روز  رفت  من ۀدید  دو این کز   چندان - 

 . است  شده حذف لفظی  ۀقرین به اّول  مصراع از  «خون» نهاد
 پی  شده حذف بخش به عبارت، یا کلم  مفهوم  و ترتیب  در  دّقت  با شنونده یا خواننده  که  است  آن: معنوی ۀقرین به حذف - 2

 : مثال  چند. باشد شده ذکر  کلم  در  قبلا  شده، حذف بخش که  آن بدون. ببرد
 . است  شده حذف عبارت، آخر   از  «است » فعل  / بهتر  ناگفته نیاید، هنر  بوی و آید دروغ بوی او از  که  سخن - 
 حصین های ملک مفتاح تو عزم عنان                  مخوف هایراه مصباح تو رای فروغ - 

 . است  شده حذف معنوی ۀقرین  به مصراع دو پایان از  «است » فعل
 پیدا  همه بر  و نهان عالم همه از                    مشفق همه بر  و نیاز  بی همگان از  - 

 . است  شده حذف جمله چهار  پایان از  «است » فعل
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 نیست  دهانی  صدف  ارادت به را مرد چو            خلق سر  بر  وعظ باران ریزش سود چه - 
 . است  شده حذف معنوی  ۀقرین  به «سود چه» از  بعد «دارد» فعل

 ِبه  شیشه، در  دیو و َچه در  َعدو                    مده فرصت  و جاه را اندیش بد - 
 . است  شده حذف معنوی ۀقرین  به دوم، مصراع پایان در  «است » فعل

 کنید  کارساز   الطاف بر  اعتماد گر              ندرد شما بر  پرده غم که  دوست  جان به - 
 . است  شده حذف معنوی ۀقرین به دوست  از  بعد «میخورم قسم»فعل
 : مثال. شودمی حذف معنوی ۀقرین  به جمله، شبه یا منادا از  پس عبارت، یک  یا فعل یک معموالا : نکته

 دانشمند  حدیث  نشنیدم  دریغ که  میزند دست  بر  دست  - 
 . است  شده حذف معنوی ۀقرین به  «دریغ» ۀکلم   از  بعد «خورم می» فعل

 بینی  جهان تا شو برون ظلمانی چاه زین یکی               بینی آن و این فریب  زندان این در  کی  تا دال، - 
 . است  شده حذف معنوی ۀقرین  به( دال)  منادا از  پس«...  یا باش آگاه» عبارت

 مکن  ناالن را عشق سرخوشان                مکن  هجران را وصل این رب، یا - 
 . است   شده حذف( منادا)  «رب یا» از  بعد »..«...  ۀجمل یا «دریاب را ما» ۀجمل

 مفهوم عبارت زیر با کدام بیت قرابت دارد؟  

 توانست مرا با خاک همسطح و یکسان کند.« »سجده بهترین حالتی بود که می
 اه کرد ــگده ــه را سجــالئکـــاک درش مــخ اک آدم آفرید ــحت چو ز خ ـ ( از روی مصل1

 از دو عالم دست شستن این عبادت را وضوست  ول نیست ــ درگاه حق مقب( با تعلّق سجدۀ 2

 دــا کننـــدیی از در دلهــز همّت گـهرچه ج اند ( آبروی خود به خاک تیره یکسان کرده 3
 ود ــشادت می ــد، عبـ گر خود سهو باشسجده  ( قابل شایستگی چیزی به از تسلیم نیست 4

 

 

 

 

 4 گزینۀ  : پاسخ    14

 : ارزشمندی تواضع و تسلیم در برابر پروردگار 4مشترک عبارت صورت سؤال و بیت گزینه مفهوم 

 های دیگر: تشریح گزینه

 «: خداوند فرشتگان را به سجده در مقابل آدم امر فرمود.1ی »گزینه

 «: توصیه به وارستگی و عدم تعلّق هنگام عبادت 2ی »گزینه

     پیر«: توصیه به طلب همّت و توجّه 3ی »گزینه

 همۀ ابیات با بیت زیر قرابت معنایی دارند، به جز: 
 بر جای ما بیگانه ننگ است ای برادر«  »تنگ است ما را خانه تنگ است ای برادر

 انه ــید بیگــای که در آن سر کشهــ ه خان ـب   د ـ ای امیــد نهاد پــ ( بگو به دوست نشای1

 که نان پدر خورده، دست مادر خویش کسی   هد ـبی ننـ( بگو به سفله که در دست اجن2

 رده درمــ ت پــ ردۀ راز خود اســان به پــ نه  خیزدب می ( ز خانه دشمن من چون حبا3

 گ است.ـام نهنـعه در کـعشـ این گوهر پر ش بــ ن از کید اجان ــ( افتاده به زحمت وط4

 3پاسخ: گزینه  15

 مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و ابیات مرتبط: بیگانه ستیزی 

 : شکوه از دشمن خانگی نه بیگانه 3ی مفهوم بیت گزینه

 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات سازگار نیست؟  
 ا ـــد ضیــ و را باشــان تـــــشمع ایم ا ـــل را از ریـــر داری عمـــاک اگ ــــ ( پ1
  آری آری صیقل آیینه از خاکستر است  ( جلوه بخشد تاج را اخالص مشتی خاکسار 2

 اری است ـــ به ذوق پخته کاران خام ک ت ـــاری اســالص عــ معنی اخ ز( عمل ک 3

 ت ـ رم و خطاســدر حقیقت آن عمل ج است ــ ر و ریـــب کبـــ ( هر عمل کان موج

 2پاسخ: گزینه  16

 مفهوم مشترک ابیات مرتبط: تأکید بر اخالص و خلوص نیّت در کردار و پرهیز از ریا و تظاهر است.

 «: تأثیر مثبت مالزمات و افراد افتاده و فروتن در رشد و ترقّی قدرت پادشاه 2»ی مفهوم بیت گزینه

 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  
 ر از آن ـود بهتـکه دم تیغ شهادت نب وجی ـوان م ـــمه حیـنیست در سلسله چش ( 1
 وست تر ازغافل که شهید عشق فاضل ت ــک و پوســ ادت اندر تــ ( غازی به ره شه2
 غ را ــعاشقان بال هما دانند بر سر تی ت ــ( چون شهادت دولتی در عالم ایجاد نیس3

 این گشایش که دم تیغ شهادت دارد  بخش مسیح( نیست در آب حیات و دَم جان4

 2پاسخ: گزینه  17

 «: بیان ارزش واالی فیض شهادت 4و  3، 1های »مفهوم مشترک بیت

 دانستن مقام  شهید عشق نسبت به شهید راه دین «: برتر 2ی »مفهوم بیت گزینه
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 است؟ آمده گزینه  کدام در زیر بیت مقابل مفهوم 

      است دشمن دل به را آفرین جهان          است آهرمن مهتر کاین بپویید
ـ ن ا  حق       قــعش ای ـــصف  از دارد  رهـــ به بی  اهریــظ( 1  دگی   ــ بن پود و ار ــ ت از ای  حله ون ـــ چ درون ـ

      دارد یـرنمـــب  ا ــم آیینه ان ــ وطیــط الــ ثــم       سازد می تیره را  دل است  یکرنگ  که هر دشمن  به( 2

 کنند   می  دیگر کار آن  روند  می خلوت ه ـب   ونـچ    کنند     می منبر و محراب در وهــجل  اینــک واعظان( 3

 است  دشمن شیون  به   لب اما دوست اتمـم  به  دل     لب      اموسـ ن  از  ایمــنگش  و  غم دـــص ذیرم ـــپ در( 4

 

      متوسط(   -قرابت   -116)    1گزینۀ   : پاسخ 18

  باطن   در  و   است  حق  از  بهره  بی  ظاهری  که  است  آمده  «1»  گزینه   در  آن  «مقابل»  مفهومکه    است  «زشت  و  نکوهیده  باطن  و  ظاهر»  سوال  بیت  مفهوم  1  گزینه  پاسخ

 خدا.   بنده

 ها: سایر گزینه مفاهیم بررسی

 دوری از فریب دشمن را خوردن و توصیه به این که با دشمن »رو راست« نباشیم.  «:2گزینۀ »

 یی زاهدان  ونکوهش تزویر و دور «:3گزینۀ »

 .  گشایمبا هزاران  غم  لب به اعتراض نمی «:4گزینۀ »

 کدام گروه از ابیات زیر مفهوم مشترک دارند؟   
 دازدــر بر می خام انــپخته گردد چو نظ دــام کن ـار می و جــانک الف( زاهد خام که

 بنددیــاک را صرصر نمــببی  ۀزبان شعل م؟ ــب( دم سرد مالمتگر چه سازد با دل گرم
 دهـدیـنابــرهای آفتـکه نارس است ثم ی ــج( مجوی پختگی از منکران عشق ز خام

 کردم زبان چون شمع دایم در دهان گاز می د( نکردم رو ترش از سرزنش در عاشقی هرگز
ـ ر طور گذاشــرق شجـنتوان اره به ف م ــخص  ۀنـه( کلک صائب نشود کندرو از طع  تـ

 ه  - ج -( ب 4 د - ب - ( الف3 ه  -د -( ب 2 د  -ج - ( الف1

 2گزینۀ   : پاسخ   19

 توجهی عاشق به انکار منکران است.مفهوم مشترک ابیات )ب(، )د( و )ه( بی

 ها: سایر گزینهمفهوم  

 دارد.دست از انکار می و مستی برمیالف( زاهد با دیدن و نوشیدن می

 ج( خام بودن منکران عشق  

 مفهوم کدم گزینه با مفهوم بیت »زین پیش دالورا کسی چون تو شگفت / حیثیت مرگ را به بازی نگرفت« تناسب دارد؟  
 زار را ـــراغ مـــست چ ــــاد نیـــروای بـــپ  رگ مشکل است ـ( چون زندگی به کام بود م1
ـ انتظار مرگ را ت  ان ـهمتیــ( هستی باقی به دست آور چو عال2  ات؟ ـــام حیــ ی نهی ن ـــا کـ
 چه دارد سرو در کف تا ز دست او خزان گیرد؟  دستان؟ ( چه پروا دارد از برق اجل کشت تهی3
 است ـــ ازوی مــــ ه بر ب ــ مانند کمان حلقدار   ست ــ ( از شبیخون اجل منصور ما را باک نی4

   4 ۀگزین  : پاسخ  20

 ( هراس نداشتن از مرگ است. 4)  ۀمفهوم مشترک بیت سؤل و گزین

 ها: مفهوم سایر گزینه

 بختان آسان کامروا دشوار است و برای تیره ی ها( مرگ برای انسان1

 جای زندگی فانی توصیه به توجه به زندگی ابدی بهارزش است. / شود بی( زندگی که در انتظار مرگ سپری می2

 دادن محصول ندارد. ترس از دست دست( انسان تهی3
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ة(: 
ّ
 )أنفقوا ّمما رزقناکم من قبل أن یأتی یوٌم ال بیع فیه و ال خل

 از آن چه به شما روزی داده شده است انفاق کنید قبل از اینکه روزی فرا رسد که در آن هیچ خرید و فروش و هیچ محبتی نیست!  (1
 ای! روزی فرا رسد که در آن نه داد و ستدی است و نه دوستیاز آنچه به شما روزی دادیم انفاق کنید قبل از آنکه  (2
 یم قبل از فرارسیدن روزی که در آن خرید و فروش و دوستی نیست، انفاق کنید! از آنچه به شما روزی داد  (3
 ای!از آنچه به شما روزی دادیم انفاق کردید قبل از آنکه روزی فرا رسد که در آن نه داد و ستدی بود و نه دوستی (4

 ( ترجمه  -هساد -115)   2پاسخ: گزینه  21
 ( ]فعل امر[4: انفاق کنید )رد گزینه أنفقوا

 باشد[می الغیر للمتکلّم مع( ]صیغۀ  1: روزی دادیم )رد گزینه رزقنا

 بالعکس(  )و   کرد ترجمه  مصدر و اسم  صورت  به نباید  را فعل(  3: فرا رسد )رد گزینه  أن یأتی

 ای )رد سایر گزینه ها( داد و ستدی است و نه دوستی: نه ال بیع ... و ال حلّه

 :»!
ً
ن و یقولون الحق و إن کان ُمّرا  »طوتی لمن یعّودون لسانهم بکالم لی ّ

 گویند اگر چه تلخ باشد!دهند و حق را میخوش به حال کسانی که زبان خود را به کالمی نرم عادت می (1
 گوید اگرچه گذرا باشد! کند و حق را میعادت میخوش به حال کسی که زبانش به کالم نرم  (2
 گویند اگرچه تلخ باشد!دهند و حق را میخوش به حال کسانی که زبان خود را به نرمی سخن عادت می (3
 گویند!دهند و سخن حق را علی رغم سختی میخوش به حال کسانی که زبانشان را به کالم نرم عادت می (4

 ( ترجمه  -توسطم -114)   1پاسخ: گزینه  22
 ( 2دهند )رد گزینه : عادت مییعوّدون

 (  4و   3های : کالمی نرم )رد گزینهکالم لیّن

توان تغییر داد[ ]ترکیب وصفی نکره را نباید به صورت  الیه ترجمه کرد[ ]جای صفت و موصوف را نمی توان به صورت مضاف و مضاف ]صفت و موصوف را نمی 
 معرفه ترجمه کرد[ 

 باشد[می اگرچه   معنی به کان« ]»إن (  4و  2: اگرچه تلخ باشد )رد گزینه های مُرّاًو إن کان 
 

وهم عند صدق الحدیث و أداء األمانة!«:   وا بصالتهم و ال بصیامهم، ولکن اختتی ّ  »ال تغتی

 ایید!شان فریب نخورید ولی آنها را هنگام راستی سخن و به جا آوردن امانت بیازمبا نمازشان و نه با روزه  (1
 کنند بیازمایید!گویند و امانت را ادا میشان فریب نخورید ولی آنها را هنگامی که راست میبا نماز و روزه  (2
 داری آزمودید! با نماز و روزۀ آنها فریب نخوردید ولی آنها را هنگام راستی سخن و امانت (3
 هنگام سخن راست و اداء امانت آزمودند!شان فریب نخوردند ولی آنها را نه با نمازشان و نه با روزه  (4

 ( ه مترج -متوسط -115)   1پاسخ: گزینه  23
 نهی   فعل مجزوم: مضارع  + ال ( 4و  3های : فریب نخورید )رد گزینهالتغترّوا

 نمازشان« اشتباه است[( ]قبل از صالۀ، »ال« نداریم پس »نه با  3و  2ای ه شان )رد گزینه: با نمازشان و نه با روزهبصالتهم و ال بصیامهم

 ( ]فعل امر باب افتعال است[4و  3های : آنها را بیازمایید )رد گزینهإختبروهم

 کرد[ ترجمه  وصفی ترکیب صورت به   نباید  را اضافی  ]ترکیب( 4و  2های : راستی سخن )رد گزینهصدق الحدیث

  
ن
ن ف  کل عی 

ّ
 یوم القیامة باکیة؟ فاعلم أن

ن
 تکون أعینک ف

ّ
ن فاضت من  »هل ترید أّل  سبیل هللا و عی 

ن
ن سهرت ف : عی  ن  ثالث أعی 

ّ
 یوم القیامة باکیة إّل

ت عن محارم هللا!«: 
ّ
ض
ُ
ن غ  خشیة هللا و عی 

سه چشم: چشمی که شب در راه خدا بیدار است و چشمی که از   ریان است به جزخواهی که چشمانت در روز قیامت گریان نباشد؟ پس بدان هر چشمی روز قیامت گآیا می (1
 خشم خدا دور شد و چشمی که از محارم خدا بر هم نهاده شد! 

از   ها در روز قیامت گریان هستند به جز سه چشم: چشمی که در راه خدا بیدار ماند، چشمی کهت در روز قیامت گریان نباشد؟ پس بدان همۀ چشمنخواهی که چشماآیا می (2
 خشم خدا رستگار شد و چشمی که از محارم خدا بر هم نهاده شد!

از ترس خدا لبریز شد  خواهی که چشمت در روز قیامت گریان نباشد؟ پس بدان فقط سه چشم در روز قیامت گریان نیستند: چشمی که در راه خدا بیدار ماند، چشمی که آیا می (3
 و چشمی که از محارم خدا تنگ شد!

چشمی که از ترس  خواهی که چشمانت در روز قیامت گریان نباشد؟ پس بدان هر چشمی در روز قیامت گریان است مگر سه چشم: چشمی که در راه خدا بیدار ماند و آیا می (4
 خدا لبریز شد و چشمی که از محارم خدا برهم نهاده شد!

 

 ( ترجمه  -دشوار -114)   4پاسخ: گزینه  24
 هر  ←  مفرد اسم  +  کل( 3و   2های : هر چشمی )رد گزینهکل عین

 شود  ترجمه فعل  صورت  به دقیقاً  باید  فعل(  1: بیدار ماند )رد گزینه سهرت

 ( 2و  1های : لبریز شد )رد گزینهفاضت

 ( 2و  1های : ترس )رد گزینهخشیۀ

 ( 3: برهم نهاده شد )رد گزینه غُضّت

ن   : الخطاء عی ّ

 رجل له  (1
ا
ارة البیضاءال یسوق مع إطار إحتیایط إّل  ند! کفقط مردی که ماشین سفید دارد با چرخ یدکی رانندگی می :السیا

فوا (2
ْ
 بن ابی طالب )ع(:  یق

ه عیلا ذی یحبا
ّ
 ایستند!جوانان مؤمن برای کسی که علی ابن ابی طالب او را دوست دارد، می الشباب المؤمنون ال

 أعوذ بک (3
ا
لهما إّب

ّ
 برم!شود به تو پناه مینفسی که سیر نمیخدایا از  نفس ال تشبع:   من ال

ی ّف السنة الماضیة:  (4
ا
بت مدرسة بّن جد  ای را که پدربزرگم سال قبل ساخته بود خراب کرد! بادهای شدیدی وزید و مدرسه  عصفت ریاح شدیدة و خرا
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 (ترجمه  -دشوار  -ترکیبی)   2پاسخ: گزینه  25
فوا

ٛ
 کنند : پیروی مییق

 کند[ف )ق ف و(: پیروی میق  ایستد/ یمییقِف )و ق ف(: ]
 

ن الصحیح:   عی ّ

سع بما ج   (1
ا
 شوند!شود، فراخ میهای علم با آنچه در آنها قرار داده میظرف  ل فیه: ع  وعاء العلم یت

2)  : ا  من العلم الحقیقی
ا
ه کما یغّن العالم إّل ّ من غیر الحیر غّن هللا عباده الصا -نیاز میکند همان طور که عالم بی نیاز میغیرخودش بیخداوند بندگان صالح خود را از  ی 

 ود مگر از علم حقیقی! ش
 اندازد! های دوستان آن را میعلم نور و روشنی است که خداوند در قلب العلم نور و ضیاء یقذفه هللا ّف قلوب أولیائه:  (3
 یذهب إیل مدینة بعیدة:  (4

ً
 رود دروغ گفت!شهری دور میآن گردشگر به مردی که به   کذب ذلک السائح رجال

 

 (ترجمه  -ساده  -ترکیبی)   2پاسخ: گزینه  26
 بررسی سایر گزینه ها: 

 کنید  دقت ترجمه هایتست در کلمات  بودن  جمع و مفرد به: ظرف  وعاء -1گزینه 

 شوند  ترجمه  باید   ضمیرها: دوستانش  أولیائه  -3 نه یگز

 استمراری[ ماضی  مضارع: + نکره  اسم  +  ]ماضیرفت : مییذهب)ماضی([  کذب ] -4 نه یگز

 به همراه دوستانم پایان سال به معلمم گفتم: درسی را به ما یاد دادی که هرگز نخواهم توانست آن را از یاد ببرم!:
 لن أستطیع أن أنساه!  (1

ً
نا درسا

َ
مت
َّ
: َعل نة مع أصدقابی یم ّف نهایة السا

ّ
 قلت معل

نة مع  (2 منی ّف نهایة السا
ّ
 معل

 
 لن أقدر نسیانه! قلت

ً
نا درسا

َ
مت
َّ
: َعل  صدیقابی

 لن أقدر أن أنساه!  (3
ً
نا درسا

َ
مت
َّ
َعل
َ
: ت نة مع أصدقابی یم ّف نهایة السا

ّ
 قلت معل

 لن أقدر أن أنساه!  (4
ً
منا درسا

ِّ
َعل
 
: ت نة مع صدیقابی منی ّف نهایة السا

ّ
 قلت معل

 (تعریب  -دشوار -115)   1پاسخ: گزینه  27
نیاد دادی: 

َ
ٛمت
َّ
 ( 4و  3های )رد گزینه اَعل

 ( 2آن را از یاد ببرم: أنساه )رد گزینه 
 

ي مهنته و یعنن أيضا »
ن
ي عمله أو ف

ن
( نجاحه ف ي

ي )له معنن
ه يعنن

ّ
ي الحياة العملّية يعتتی من األمور الهاّمة الن

ن
 نجاح الفرد ف

َّ
 أن

ّ
 الناس يحّبونه و  ال شك

ّ
أن

ي هذا 
ن
ي الحياة العملّية ليس أمرا سهال و ف

ن
ي من يتعامل معهم و الوصول إلي النجاح ف

ن
ه ذو أثر فّعال ف

ّ
المجال خذ الوصّية التالية: ال   يقبلون عليه و أن

خذ منه طريقا للحياة، فالحياة العملّية طريق  
ّ
ا فيها دون أن يصادفه   مفروش تيأس من الفشل و ات باألفعال. و القليل من الناس ينجح نجاحا كبت 

ه يجتهد و يستطيع أن يخرج من معركته منترصا و يفتح طريقه إلي ال
ّ
ي حياته و لكن

ن
ة مّرات ف

ّ
صادفنجاح و المجد فأينما الفشل عد

ُ
ي   ت

ن
الفشل ف

ن الفشل  ك تجد فيه دروسا تباعد بينك و بی 
ّ
ي المستقبلحياتك تدرس اسبابه فلعل

ن
 !«ف

 متن:  ترجمه

  است  این  منظور  نیز  و  دهد  می  معنی شغلش  یا  عملش  در  او  پیروزی  آن   زیرا  آید  می  شمار  به  مهم   امور  از عملی  زندگی  در   شخص پیروزی  که  نیست  شکی  »هیچ

  عملی   زندگی  در  پیروزی  به  رسیدن  و  است  دارد،  تعامل  آنان  با  که  کسانی  بین  در   پویا  اثر  دارای  او  اینکه  و  کنند  می  توجه  او  به  و  دارند  می  دوست  را  او  مردم  که

.  است کارها  با   شده پوشیده  راهی  عملی، زندگی  چه برگزین   زندگی برای  راهی آن،  از  و  نشو  ناامید   شکست از : بپذیر  را بعد پند  زمینه این  در  و نیست  ساده   کاری

  تواند می  و کند  می  مبارزه او  ولی کند  بخورد  او با   شکست  اش  زندگی  در  بار   چند اینکه   بدون  رسد می  بزرگی  پیروزی به(  عملی  زندگی )  آن در  کسی  ندرت  به  و

  آن  در   شاید  کن  بررسی را  آن  علل  کنی می  بررخورد  شکست  با  ات   زندگی   در   جا هر  پس .  کند باز  بزرگی   و   پیروزی  سوی به  را   راهش  و  درآید   پیروز   آن  با  جنگ  از

 بیندازد!«  فاصله آینده در شکست و خودت  بین  که  بیابی   هایی درس
 

ن الصحیح:   عی ّ

1)  ! ة هو إکتساب العلم الکثیر  من علل النجاح فّ الحیاة العملیا
 دراسة علل الفشل أسباب الفشل اآلخر! (2
 لندرس علل الفشل بعد كلا الفشل!  (3
 نیأس بعد کلا الفشل فّ حیاتنا!   نعلینا أ(4

 

 ( درک مطلب  -ساده)   3پاسخ: گزینه  28
 های پیروزی در زندگی عملی، همان کسب علم زیاد است!. از علت1

 شود!های بعدی می. بررسی علل شکست باعث شکست2

 کنیم! بعد از هر شکست باید علل آن را بررسی  .3

 باید بعد از هر شکست در زندگیمان ناامید شویم!. 4
 

ن   : الخطأ عی ّ

 عندما تصادف الفشل تستطیع أن تصل إیل النجاح باإلجتهاد! (1
ات!  نیصل اإلنساال (2  النجاح دون أن یفشل مرا
اس بعد الفشل إن تکونوا مجتهدا!  (3

ا
ا من الن  نجح کثیر

ة واحدة  (4 ات! إن تفشل ّف حیاتک مرا  ستفشل ّف اآلبی مرا
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 ( درک مطلب  -متوسط)     4گزینه    پاسخ: 29
 توانی با کوشش به پیروزی برسی!خوری می. هنگامی که شکست می1

 رسد!. انسان بدون اینکه چندبار شکست بخورد، به پیروزی نمی2

 . بسیاری از مردم بعد از شکست پیروز می شوند اگر کوشا باشند!3

 ات شکست بخوری، در آینده بارها شکست خواهی خورد!زندگی . اگر یک بار در 4
 

ن األنسب لمفهوم النّص:   عی ّ

 گنج خوایه در طلب رنجی بیی (1
لیل یابی النهار (2

ّ
 بعد ال

 الفشل جرس النجاح  (3
 و عالم افروزی  (4

ی
وزی/ در بزرگ  یافتند از طریق پیر

 ( درک مطلب  -دشوار)   3پاسخ: گزینه  30
 : شکست پل پیروزی است 3ترین مفهوم را با این گزینه دارد. ترجمه گزینه کند که نزدیکدرباره شکست مقدمه پیروزی است صحبت میمفهوم متن 

 

صادف«:  
ُ
 »ت

 مزید ثالثی )من باب تفاعل( / فعل و فاعل -للغائبۀ - مضارع -. فعل1
 مجهول/ فعل و فاعله محذوف  -مزید ثالثی - للمخاطب -. فعل2
 معلوم/ فعل و مع فاعله جملۀ فعلیّۀ  -متعدّ -مزید ثالثی )له حرف زائد( -فعل. 3
 مزید ثالثی )من باب تفاعل(/ فعل  - للمفرد مذکّر   -. فعل ماض4

 (تحلیل صرفی -ساده)    3پاسخ: گزینه  31
 للمخاطب   . للغائبۀ 1

 فاعله ضمیر  فاعله محذوف معلوم/   . مجهول 2

 مفاعلۀ  . تفاعل4

 »مفروش«: 

 اسم المفعول )من مجرّد ثالثی(/ صفۀ للموصوف »طریق«   - مفرد -اسم  (1
 نکرۀ/ مضاف للمضاف الیه »طریق«   -جمع مکسّر )مفرده: فرش(  -اسم  (2
 اسم المفعول )من باب »إفعال«(/ نعت   -مذکّر -اسم  (3
 نکرۀ/ صفۀ   -اسم المفعول )حروفه االصلیّۀ: ر ش ف( -اسم  (4

 (تحلیل صرفی -دشوار)    1پاسخ: گزینه  32
 صفۀ للموصوف »طریق«   مضاف للمضاف الیه »طریق« /مفرد . جمع مکسّر  2

 من مجرّد ثالثی  .من باب افعال3

 ف ر ش  . ر ف ش 4
 

 ضبط الحرکات أو قراءة الکلمات: 
ن
ن الصحیح ف  عی ّ

ب  علیک البعید و  (1 رِّ
َ
ق رِس  َمن ی 

َ
ست

َ
ریب! ال ت

َ
 الق

َ
 علیک

 
د َبعِّ  ی 

م!  (2
ُّ
ل
َ
ک
َّ
بل الت

َ
م ق

َّ
َسل
 
ب  أن ت ت و َیج 

ُّ
َعن
َ
اس بت

ا
ل الن جاد 

 
 ال ت

سانه!  (3  ل 
َ
حت

َ
 المرَء مخبوء ت

ا
َعرفوا فإن

 
موا ت

ُّ
ل
َ
ک
َ
 ت
لا الَمجال!  (4

ُ
یا ّف ک ذاء فکرا د غ  طیع أن َیج 

َ
ل َیست

َ
 اإلنسان العاق

 (حرکت ضبط  -متوسط -ترکیبی)   1پاسخ: گزینه  33
 باشد.« شکل صحیح این فعل است زیرا مضارع معلوم باب تفعیل می تُسَلِّم» -2گزینۀ 

 « شکل صحیح این فعل است زیرا مضارع باب تفعّل است. تَکَلَّموا» -3گزینۀ 

 باشد. « شکل صحیح این واژه است زیرا اسم فاعِل می العاقِل» -4گزینۀ 
 

ن   ء: الخطا عی ّ

 لم ینجح بل خرس: فشل (1
ل (2 : أجا ر أن یفعل ما قصده مع التأخیر رَّ

َ
 ق
 حیوان یقفز من شجرة إیل شجرة: العصفور  (3
 شاهد وجه لوجه: واجه  (4

 (مفهوم لغات  -متوسط -ترکیبی)  3پاسخ: گزینه  34
 . پیروز نشد بلکه باخت: شکست خورد 1

 داخت . تصمیم گرفت که آنچه قصد انجامش را داشت با تاخیر انجام دهد: به تاخیر ان2

 ( کند )یطیر(پرد و گنجشک پرواز میالسنجاب: سنجاب میپرد: گنجشک ) . حیوانی که از درختی به درخت دیگر می3

 . او را رو در رو دید: رو به رو شد 4
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 جملة: 
ً
ن نعتا  عی ّ

لمة درجة ّف العالم ما حصل علیها أحد حنی اآلن!  (1  إکتسبت هذه المعا
لمنا األخالق العالیة ّف الحیاة! الریاضة لها فائدة عظیمة و  (2  یه تعا
ماء لیس له لون واحد!   (3  وجه األب کالسا

ا
 کأن

 هناک أرسار عجیبة ّف العالم فیحاول اإلنسان أن یکتشفها!  (4
 

 (قواعد -متوسط -114)   1پاسخ: گزینه  35
کند. در جملۀ  آید و آن را توصیف میاست که بعد از یک اسم نکره میای  «. جمله وصفیه جمله جملۀ وصفیه« یعنی »نعت جملهباشد »« نام دیگر صفت مینعت»

 گردد.بعد از اسم نکره یک ضمیر وجود دارد که به آن اسم بر می

 ها:بررسی گزینه

 باشد. « جمله وصفیه می ما حصل علیها ...« اسم نکره و »درجۀ: »1گزینۀ 

  جمله   های تست  در   ه گزین  رد   های راه  از   یکیشته باشید بعد از آنها »واو + جملۀ جدید« آمده است.  های نکره هستند اما دقت دا « اسمفائدۀ عظیمۀ: »2گزینۀ  

 باشد.می  گزینه آن در نکره اسم از بعد »ف« و  »واو« دیدن وصفیه( )جمله نکره  از  بعد 

 است.ای به کار نرفته های نکره هستند اما بعد از آنها هیچ جمله« اسملون واحد» -3گزینۀ 

 دقت کنید(  2« به کار رفته است. )به کادر آموزشی گزینۀ فباشد اما پس از آن »« اسم نکره می اسرار عجیبۀ» -4گزینۀ 
 

 أی عبارة 
ن
 جملة بعد مفعول نکرة؟ جاءف

 کورونا شایع!  (1
ا
ل جماعة قلیلة تأبی هنا ألن  لعا

 جمیلة ّف الشارع یعجبّن جمالها!  (2
ً
 شاهدت أشجارا

ارة إطفاء تسیر برسعة! ّف  (3  إحدی الشوارع کانت سیا
 إن تقبل مشاکل ال تصل أهدافک العالیة!  (4

 (قواعد -متوسط -114)  2پاسخ: گزینه  36
 «( دارد و جمله بعد نکره )جمله وصفیه( نیست.لعلّ« آمده اما نقش دیگری )خبر حرف مشبّه »جماعۀ قلیلۀ« بعد از »تأتی» -1گزینۀ 

 باشد. « جمله وصفیه برای أشجار )مفعول( میمالهاج یعجبنی» -2گزینۀ 

 « آمده اما نقش خبر کانت را دارد و جمله وصفیه نیست.طفاءإ  سیارۀ« بعد از »تسیر» -3گزینۀ 

 کند. « جواب شرط بوده و آن را توصیف نمیال تصل« اسم نکره می باشد اما »مشاکل» -4گزینۀ 
 

ن  جمفعل  فیها  لیسعبارة  عی  ایم«: » یتی ن  مضارع التی

1) ! مت مع الفائزات حول اإلمتحان ألفهم رسا نجاحهنا
ّ
 کل
2)  !

ً
حدوا جمیعا

ا
ّ إن إت  ینرص هللا المؤمنیر

هم و یطیع ما یطلبه!  (3  بعض الناس یخاف من ربا
ا
 إن

 ة حنیا نشارک ّف فرحة العید! حف ن أصدقاءنا یدعوننا إیل قاعة الکا  (4

 (قواعد -متوسط -115)  3پاسخ: گزینه  37
 : برای اینکه بفهمم.ألفهم -1گزینۀ 

 . : اگر متّحد بشوندإن إتّحدوا  -2گزینۀ 

 .: تا شرکت کنیمحتی نشارک -4گزینۀ 

 شوند. هر سه فعل مضارع اخباری ترجمه می 3در گزینۀ 
 

ن عبارة   فیها مستقبل:  لیسعی ّ

 قلت إبّن: لن تری النفس العبوسة جمال الحقیقة!  (1
ا عند الشدائد بما یساعدّب فیها! سوف (2  أعرف صدیقی الحقیقی
 حسنة حول تلقیح کورونا ّف إیران! تس (3

ً
 سمع أخبارا

4)  !  لم تفرح برؤیة أزهار جمیلة غرستها ّف حدیقنی
 

 (قواعد -متوسط -115)  4پاسخ: گزینه  38

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

 مضارع: ماضی منفی[]لم + 

 : شاد نشدی . لم تفرح4گزینه 

 « مستقبل هستند.سمعتس« و »سوف أعرف«، » لن تریها به ترتیب »در سایر گزینه

 شود[]گاهی اوقات جواب شرط نیز مستقبل ترجمه می

 :
ً
ن »من« محصورا  عی ّ

 من یحسن و یصلح!  (1
ا
 لن ینال أحد المجد و النجاح إّل

م الناس ّف  (2
ا
! ال یتقد

ً
ا
ا
 من یجتهد جد

ا
نیا إّل

ا
 هذه الد

 من یعتمد بنفسه فقط!  (3
ا
 لم یستسلم للشیطان إّل

4)  !
ً
ا ه کثیر  من یحبا

ا
نة إّل  ما حرّص أصدقابی ّف حفلة نهایة السا
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 ( قواعد -دشوار -123)  3پاسخ: گزینه  39
 « مستثنی در اسلوب حصر باشد )یعنی مستثنی منه نداشته باشد( من« یعنی »من محصوراً»

 ای قبل از إلّا جدا نشده است. از هیچ کلمه  3ن« در گزینۀ »م

 ها به ترتیب »أحد«، »الناس« و »أصدقائی« مستثنی منه هستند پس اسلوب إستثناء داریم؛ نه حصر!     در سایر گزینه

ن عبارة  :  لیسعی ّ
ً
 فیها مستثنن منه محذوفا

هم!  (1  من یحبا
ا
المیذ إّل

ا
 لم یغضب من أعمال الت

ذی حاول لمعرفة نفسه! ال  (2
ّ
 ال

ا
ه إّل  یستطیع معرفة ربا

 إطاعة الوالدین!  (3
ا
 ال یطلب من األوالد ّف حیاتهم إّل

 ربهم العزیز!  (4
ا
 ال یدعو مؤمنو العالم إله إّل

 (قواعد -متوسط -123)   4پاسخ: گزینه  40
 خواهد صورت سوال اسلوب استثناء را می

 باشد. شده است پس مستثنی منه داریم اسلوب استثناء می« جدا إله« از »ربّدر این گزینه »

 ها مستئنی منه حذف شده است و اسلوب حصر داریم. در سایر گزینه

 تونی ببینی!ی واقعیت رو میره و رتبهخوبی آزمون آنالین ماز اینه که هیچوقت سواالتش لو نمی
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ل فیه﴿سبب نزول عبارت قرآنی  
ُ
ُ مق بی 

َ
چه بوده است و کدام عبارت شریفه به سود اقتصادی قماربازان و شراب فروشان عصر جاهلی اشاره  ﴾ا ِاثٌم ک

 ؟ نموده است
1 )﴿َ

 
ک

َ
لون

َ
َ﴿  - ﴾ َیسئ اس 

ّ
   ﴾َومناِفُعَِللن

2 )﴿َ
 
ک

َ
لون

َ
َِمنَهمََُوَِاثَم﴿  - ﴾ َیسئ ُ کَبَ

 
فِعِهمااَا

َ
   ﴾ ن

3 ) ﴿َ
ا
فِعِهماََاهمَُِاثمَوَ﴿ -  ﴾ساَءََسبیل

َ
َِمنَن ُ کَبَ

 
   ﴾ ا

4 ) ﴿َ
ا
َ﴿ -  ﴾ساَءََسبیل اس 

ّ
   ﴾ َومناِفُعَِللن

      (متوسط –  آیه– 128)  1 گزینهاسخ:  پ 

باره سؤال کردند: قمار را حرام کرده است، نزد پیامبر آمدند و دراینانجام  وقتی تازه مسلمانان شنیدند که پیامبر )ص( به دستور خداوند، دو عمل نوشیدن شراب و  

ََوَالَمیِسَ ﴿  مر 
َ
َالخ ََعن 

 
ک

َ
لون

َ
 .  ﴾ َیسئ

فروختند منفعت خوبی کردند و آنان که شراب میآنان که قماربازان ماهری بودند، بسیار سود میاین دو عمل میان مردم عرب قبل از اسالم )عصر جاهلی( رایج بود و 

َ﴿به چنگ می آوردند و اقتصادشان رونق داشت:  اس 
ّ
 .﴾ َومناِفُعَِللن

 سبب نزول یا شأن نزول یک آیه، مناسبت و دلیلی است که آیه به خاطر آن نازل شده است: 

 مسلمان از حرام بودن شراب و قمار بوده است. ، پرسش مردم تازه﴾... ا ِاثٌم َکبیرٌ مَیسَئلوَنَک َعِن الَخمِر َو الَمیِسِر ُقل فیه﴿: سبب نزول آیۀ 1مثال 

ذین آَمنوا ...﴿: سبب نزول آیۀ والیت: 2مثال  ُکُم اهلُل َو َرسوُلُه َو الَّ ما َولیُّ  یازدهم(  5ی )ع( در رکوع نمازش بوده است. )درس انگشتر بخشیدن حضرت عل ﴾ِانَّ

    تو کدوم آزمون انقدر درسنامه خفن میذارن براتون؟!   

امامان  و دینی چه بود و کدام اقدام مربوط به مرجعیت علمی «سلسلة الذهب»گونۀ حدیث علی بن موسی الرضا )ع( از شیوۀ بیان زنجیره م هدف اما 
 بزرگوار )ع( را روشن ساخت؟ 

 حفظ سخنان و سیرۀ پیامبر )ص(  –  .( توحید تنها یک لفظ و شعار نیست، بلکه باید در زندگی اجتماعی ظاهر شود1
 معرفی خویش به عنوان امام بر حق جامعه  -  .( توحید تنها یک لفظ و شعار نیست، بلکه باید در زندگی اجتماعی ظاهر شود2
 معرفی خویش به عنوان امام بر حق جامعه  - .شودمیید در زندگی فردی با والیت امام که همان والیت خداست، میسّر ( تجلی توح3
 حفظ سخنان و سیرۀ پیامبر )ص(  - .شودمی( تجلی توحید در زندگی فردی با والیت امام که همان والیت خداست، میسّر 4
 

 متوسط( –متن  – 118)  1پاسخ: گزینه  

اعی که امام رضا )ع( آن را از پدران خود نقل نمود، مقصود امام )ع( این بود که توحید تنها یک لفظ و شعار نیست، بلکه باید در زندگی اجتم   «سلسلةَالذهب»در حدیث  

ای از حفظ سخنان  « نمونهسلسلةَالذهبشود. حدیث »ظاهر شود و تجلی توحید در زندگی اجتماعی )نه فردی(، با والیت امام که همان والیت خداست، میسّر می

 پیامبر است که در راستای مرجعیت علمی و دینی امامان صورت پذیرفته است.

 گنجد: حدیث سلسلة الّذهب )زنجیره طالیی( در هر دو مسئولیت ائمۀ اطهار )ع( می 

 حفظ سیره و سخنان پیامبر: با توجه به شیوۀ بیان امام از پدرانش  ←مرجعیت دینی  - 1

 معرفی خویش به عنوان امام برحق: با توجه به عبارت »َاَنا ِمن ُشروطها« ←والیت ظاهری  - 2

 های زیر، به ترتیب به کدام صورت در جامعۀ عصر ائمه )ع( تجسم یافت؟هریک از چالش 
 نامناسب  هایارائۀ الگو  الف(

 ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر )ص(  ب(
 تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت ج(
 راهیابی خرافات به کتب تاریخی و تفسیری –فراموشی احادیث    –و مورد اعتماد پیامبر  جهادگر های با تقوا، ( انزوای شخصیت1
 ای تسلیم تغییر فرهنگ مردم مؤمن به جامعه – فراموشی احادیث  -( برجسته شدن جایگاه افراد دور از معیارهای اسالمی 2
 راهیابی خرافات به کتب تاریخی و تفسیری - خطا در نقل حدیث احتمال افزایش  –( برجسته شدن جایگاه افراد دور از معیارهای اسالمی 3
 ای تسلیمتغییر فرهنگ مردم مؤمن به جامعه –خطا در نقل حدیث احتمال افزایش   –و مورد اعتماد پیامبر  جهادگر وا، های با تق( انزوای شخصیت4

 متوسط( –متن  – 117)  2پاسخ: گزینه  

 برجسته شدن جایگاه افراد دور از معیارهای اسالمی  ← ارائۀ الگوهای نامناسب  -

 فراموشی احادیث  ← ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر )ص(   -

 افزایش خطا در نقل حدیث  ←

 

 امبر )ص( ره و روش پییتوجه به سای راحت طلب و تسلیم و بیتغییر جامعۀ مؤمن و فداکار عصر پیامبر )ص( به جامعه ←تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت   -

 لفظ »انزوا« و یا الفاظ مشابه آن در کتاب یازدهم در سه جا مطرح شده است: 

 های اصیل اسالمی به ویژه اهل بیت، نتیجۀ ارائۀ الگوهای نامناسب بوده است. انزوای شخصیت  - 1

 عدل نبوی به سلطنت بود.  های با تقوا، جهادگر، مورد احترام و اعتماد پیامبر )ص(، نتیجۀ تبدیل حکومت منزوی شدن شخصیت  - 2

کردند و حضور فعال داشتند و با تکیه بر علم الهی خود، مردم را از معارف خود  گیری، در مورد مسائل مختلف اظهارنظر میامامان به دور از انزوا و گوشه - 3

 )تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهای نو( مند ساختند.بهره
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سال زندگی   250انتخاب شیوۀ مبارزه متناسب با شرایط زمان چه بود و علت تشبیه امامان به یک انسان که گویی  یکی از اهداف امامان بزرگوار از
 کرده است، چیست؟ 

 گانه های امامان دوازدهپیوستگی و مکمّل هم بودن روش –بنی عباس  وامیّه ت شدن تدریجی بنای ظلم بنیس ( س1
 طوالنی شدن عمر و غیبت امام دوازدهم به عنوان آخرین حجت الهی  – عباس  بنی وامیّه ت شدن تدریجی بنای ظلم بنیس ( س2
 طوالنی شدن عمر و غیبت امام دوازدهم به عنوان آخرین حجت الهی  -( گسترش تفکر اسالم راستین، یعنی تشیع 3
 گانه دوازدههای امامان پیوستگی و مکمّل هم بودن روش  -( گسترش تفکر اسالم راستین، یعنی تشیع 4

 

 متوسط( -متن – 118)    1پاسخ: گزینه  

باقی بماند و هم به تدریج، بنای ظلم و    –یعنی تشیّع  – ای که هم تفکّر اسالم راستین گزیدند، به گونهامامان، شیوۀ مبارزه با حاکمان را متناسب با شرایط زمان برمی

 های آینده معرفی گردد.جور بنی امیّه و بین عبّاس سست شود، در عین حال روش زندگی امامان، به عنوان روش اسالم حقیقی، به نسل

یکدیگر پیوسته و مکمّل یکدیگر است که گویی یک  سال بعد از رحلت پیامبر )ص( تا امامت امام عصر )ع( و غیبت ایشان، چنان به    250اطهار در طول    ۀرفتار ائم

 کرده است.های مناسب را برگزیده و عمل میسال زندگی کرده و در شرایط مختلف سیاسی و فرهنگی روش  250انسان است که در این 

 : سه هدف امامان از انتخاب شیوه درست مبارزه )متناسب با شرایط زمانه(

 بقای اسالمی راستین  - 1 ←

 امیه و بنی عباس سست شدن حکومت بنی  - 2 ←

 های آینده معرفی روش امامان به نسل - 3 ←

اندیشی خداوند در امور خیر و  نماید و علت اعتماد به مصلحتگی معرفی میژوی منشدنی اخروی را با کداهای وصفخداوند در قرآن کریم، پاداش
 شر چیست؟

 از هدایت محرومیت ستمگران  –( غیرقابل خطور به ذهن  1
 علم الهی و جهل انسان  –( غیرقابل خطور به ذهن  2
 محرومیت ستمگران از هدایت  - ( مایۀ نورانیت چشمان 3
 علم الهی و جهل انسان  - ( مایۀ نورانیت چشمان 4

 سخت(  –آیه  – 128) 4پاسخ: گزینه   

هایی که مایۀ روشنی داند که چه پاداشکس نمیفرماید: »هیچمی در قرآن  هایی که اخروی است و در این دنیا قابل درک و توصیف نیست،  خداوند دربارۀ نعمت

 دادند.«هاست برای آنها نهفته شده؛ این پاداش کارهایی است که انجام میچشم

ید به علم الهی و جهل انسان به مصلحتش استناد کرد که در انتهای ترجمۀ آیۀ »... و بسا چیزی  اندیشی خداوند در خیر و شر انسان با مصلحت علت اعتماد به  در مورد  

 . « اشاره شده است.دانیدداند و شما نمیدارید و آن برای شما بد است و خدا میدارید و آن برای شما خوب است و بسا چیزی را دوست میرا خوش نمی

 نها را به تفکیک بیاموزید. رمزی که در کتاب درسی دهم و یازدهم آ یک آیه و یک حدیث وجود دارد که باید  گاهی در کتاب درسی در مورد یک نکته، 

 بندی رعایت شده، این است که ترجمۀ آیات به رنگ سبز و ترجمۀ احادیث به رنگ آبی آمده است. دوازدهم در رنگ و

 هاست برای آنها نهفته شده ...« چشمهایی که مایۀ روشنی داند چه پاداش: آیۀ »هیچ کس نمی1مثال 

 ام که نه چشمی دیده ...« یزهایی آماده کرده چ: حدیث »برای بندگان نیکوکارم  2مثال 

 آیات به صفات الهی توجه نمایید: در انتهای  - 

 علم الهی  ←دانید  داند و شما نمیمثال: و خدا می

ای دارد و  معامله چه توصیه حرام و اشتغال به کار حالل، پیش از کسبمعۀ اسالمی به موالی متّقیان امیرمؤمنان علی )ع(، در جهت عدم ابتالی جا
 داند؟ کسانی را موظّف به آن می چه

هوا( »1
ّ
ّجارَ » -« لیتفق

ُّ
َالت َ

َ
 « َمعَس

ّجارَ » -« الفقه( »2
ُّ
َالت َ

َ
 «َمعَس

هوا( »3
ّ
َاالنبیاء» -« لیتفق َ  « َمعاَشِ

َ» -« الفقه( »4 َ نبیاءَمعاَشِ
َ
 « اال

 سخت(  –حدیث  – 128)  2پاسخ: گزینه   

َالَمتَجَفرماید: »حضرت علی )ع( می مَّ
ُ
هَث

َ
،َالِفق ّجار 

ُّ
َالت َ

َ
«: »ای گروه تاجران و بازرگانان؛ اول یادگیری احکام تجارت، سپس تجارت کردن« زیرا الزم است قبل َرَیاََمعَس

 آشنا شویم تا گرفتار کسب حرام نگردیم.از آغاز به معامله و تجارت، با احکام شرعی آن 

 بندی عبارت شبیه به هم است:های اشتباه نکردن آیات و احادیث مشابه، دسته یکی از راه

 : 1مثال 
 لیتفّقهوا فی الّدین  آیۀ تفّقه در دین 

 ر الفقه ثم المتج  حدیث آشنایی با احکام تجارت 
 

 : 2مثال 
 التجار یا معشر  یی با احکام تجارت شناحدیث آ 

 اّنا معاشر االنبیاء  حدیث رشد تدریجی فکر مردم از دالیل آمدن پیامبران متعدد 
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ت اسالمی از نعمت وجود حجت الهی در میان خود، بنابر کالم امام علی )ع( ناشی از چیست و این حقیقت را خداوند تبارک و ممحروم شدن اّ
 تعالی چگونه تبیین کرده است؟ 

َعمهَا» -قتل رساندن امام در عین مبارزۀ مردم ( قصد حکّام در به 1
َ
ن
 
َا
ا
ِنعَمة َا ً ّبر

َ
 «ُمغ

ِسِهم»  -( قصد حکّام در به قتل رساندن امام در عین مبارزۀ مردم 2
ُ
نف
 
ماَِبا وَا ّبر

َ
َُیغ ٰ  « َحّتّ

ِسِهم» - شان در گناه ها و زیاده روی( ستمگری انسان3
ُ
نف
 
ماَِبا وَا ّبر

َ
َُیغ ٰ  « َحّتّ

َعمها» - شان در گناه ها و زیاده رویانسانمگری ت( س4
َ
ن
 
َا
ا
ِنعَمة َا ً ّبر

َ
 « ُمغ

 سخت(  –آیه و متن  – 119)  3پاسخ: گزینه  

ره  به شان در گناه، آنان را از وجود حجت در بینشان بیرویها و زیادهماند. اما خداوند، به علت ستمگری انسانفرماید: »زمین از حجت خدا خالی نمیامام علی )ع( می

 سازد.«می

َ﴿ها را اعمال و رفتار اجتماعی خود مردم بیان کرده است:  خداوند در قرآن کریم، علت از دست دادن نعمت وٍمََحّتّ
َ
نَعَمهاََعیٰلَق

 
َا
ا
َِنَعمة

ً
ا ّبر
َ
َُمغ

ُ
مََیک

 
َهللَاَل

َّ
ن
 
َِبا
 
ذِلک

َهللَاََسمیٌعََعلیٌمَ
َّ
ن
 
ِسِهمََوَا

ُ
نف
 
ماَِبا وَا ّبر

َ
دهد مگر آنکه آنها، خود وضع خود را تغییر دهند. همانا که  را که به قومی ارزانی کرده است، تغییر نمی: »خداوند نعمتی  ﴾ ُیغ

 خداوند شنوا و داناست.« 

 بررسی علت غیبت امام زمان )عج(: 

 علت غیبت، خدا نیست: خداوند با وجود امامان نعمت هدایت را تمام کرده است. - 1

 پیامبر، خود و امام علی )ع( را پدران دلسوز امت معرفی نموده است. علت غیبت امام نیست:  - 2

 علت غیبت، رفتار اجتماعی خود مردم است: - 3

رًا ِنَعمًة َانَعَمها  ← روا ما ِبَانُفِسِهم ...  َحّتی  َقوٍم  َعلی  آیه: ذِلَک ِبَانَّ اهلَل َلم َیُک ُمَغیِّ  ُیَغیِّ

شان در گناه، آنان را از وجود رویزیاده - 2ستمگری مردم و  - 1ماند، اما خداوند به علِت )امام( خالی نمی حدیث امام علی )ع(: زمین از حجت خدا  ←

 سازد. بهره میحجت در میانشان بی 

 ای را به دنبال دارد؟ عامل تقویت محبت به امام عصر )عج( کدام است و مطابق کالم نبوی، پذیرش محبت آن امام چه ثمره 
 رسیدن به لقای خدا در حال ایمان کامل و مسلمانی مورد رضایت او  –ت به امام ( افزایش معرف 1
 رسیدن به لقای خدا در حال ایمان کامل و مسلمانی مورد رضایت او  -( پذیرش والیت امام  2
 قرار گرفتن در زمرۀ هستۀ مرکزی یاران امام برای تحول جهانی  –( پذیرش والیت امام  3
 قرار گرفتن در زمرۀ هستۀ مرکزی یاران امام برای تحول جهانی   – ( افزایش معرفت به امام 4

 آسان(  –متن و حدیث  – 119)  1پاسخ: گزینه  

در اند، محبت بیشتری به پیامبر و امام دارند. پیامبر اکرم )ص(  ترند و آنان که چنین معرفتی را به دست آوردهپیامبر و امام از پدر و مادر نیز برای مؤمنان مهربان 

فرماید: »هر کس که دوست دارد خدا را در حال ایمان کامل و مسلمانی مورد رضایت او مالقات کند، والیت و  سخنانی ضمن معرفی همۀ امامان، دربارۀ امام عصر می

 نی مورد رضایت اوست. محبّت امام عصر )ع( را بپذیرد.« پس ثمرۀ پذیرش محبت امام عصر )عج(، رسیدن به لقای خدا در حال ایمان کامل و مسلما

 چهار مسئولیت منتظران: 

آورد و برطرف کنندۀ تردیدها  امام را به همراه خود می معرفت به اینکه امام مانند پدری دلسوز است، محبت به  تقویت معرفت و محبت به امام: -1

 است.

 یت او مالقات کند، والیت و محبت امام عصر را بپذیرد. خواهد خداوند را با ایمان کامل و مسلمانی مورد رضاهرکس می: پیامبر )ص(: 1حدیث 

 « مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة. من»: پیامبر )ص(: 2حدیث 

 مانند عمل به احکام فردی و اجتماعی و مراجعه به علمای دین.پیروی از امام عصر:  -2

 ه پیش از قیام او نیز پیرو او بوده باشد. خوشا به حال کسی که به حضور قائم برسد، درحالی ک حدیث پیامبر: 

 حق در صحنۀ نبرد دائمی حق و باطل ۀ با حضور فعال در جبهآماده کردن خود و جامعه برای ظهور:  -3

 کند که در امانت خیانت نکنند و ....امام با کسانی بیعت می حدیث امام علی )ع(: 

 ظار ظهور برترین اعمال عصر غیبت = انتدعا برای ظهور امام:  -4

 منتظر فرج الهی باشید و از رحمت الهی مأیوس نشوید ... حدیث امام علی )ع(: 

 الزمۀ انتظار = دعا برای ظهور 

شمارد که چه ارتباطی با امام زمان )عج( دارند و  شرایط »خیانت نکردن در امانت، پاکدامنی و ساده زیستی« را برای کسانی بر می )ع(امام علی
 مسئولیت منتظران در این حدیث مورد اشاره واقع شده است؟کدام 

 تقویت معرفت و محبت به امام  – ( بیعت کنندگان با امام زمان بعد از ظهور 1
 تقویت معرفت و محبت به امام  –( بیعت کنندگان با امام زمان قبل از ظهور  2
 عه برای ظهور آماده کردن خود و جام –( بیعت کنندگان با امام زمان قبل از ظهور  3
 آماده کردن خود و جامعه برای ظهور  – ( بیعت کنندگان با امام زمان بعد از ظهور 4
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 متوسط(  –متن و حدیث  - 119)  4پاسخ: گزینه   

نت نکنند، پاکدامن باشند، اهل  کند که در امانت خیافرماید: »امام با این شرط با آنها بیعت میکنند، میامام علی )ع( دربارۀ کسانی که با امام زمان )عج( بیعت می

ای هجوم نبرند، کسی را به ناحق آزار ندهند، ساده زیست باشند ...«. این خصوصیات نشان از  ریزی نکنند، به خانهدشنام و کلمات زشت نباشند، به ظلم و ستم خون 

 آمادگی افراد برای ظهور است. 

 بیعت در کتاب درسی سال یازدهم در سه جا مطرح شده است: 

 در دعوت خویشان پس از نزول آیۀ انذار   ←بیعت حضرت علی با پیامبر  - 1

 در غدیرخم پس از خطبۀ پیامبر  ←بیعت مردم با حضرت علی )ع(  - 2

در صورت وجود شرایطی همچون خیانت نکردن در امانت و پاکدامنی و ... در راستای آمادگی در خود و جامعه برای   ←بیعت یاران امام زمان با ایشان   - 3

 ظهور 

 وجه اختالف دیدگاه شیعیان و اهل سنت در موضوع مهدویت کدام است و آغاز غیبت صغری امام عصر )عج( در چه سالی بود؟  
 260 – .یا نهست  ا( حضرت مهدی از نسل حضرت فاطمۀ زهرا )س( 1
 329 – .یا نهاست  ( حضرت مهدی از نسل حضرت فاطمۀ زهرا )س( 2
 260 – .( حضرت مهدی به دنیا آمده است یا نه 3
 329 – .( حضرت مهدی به دنیا آمده است یا نه 4

 آسان(  –متن  – 119)  3پاسخ: گزینه  

پیامبر اکرم )ص( و حضرت فاطمه )س( است که این، مورد اتفاق شیعیان است؛ اما مشخص های حدیثی اهل سنت تأکید شده است که حضرت مهدی از نسل  در کتاب

هجری قمری به دنیا آمده    255ن، مورد اختالف با شیعیان است، چون شیعیان معتقدند آن حضرت در سال  ی آید که انیست که این فرزند در چه زمانی به دنیا می

 است. 

 باشد. می هـ.ق  260در سال   )ع(عج(، پس از شهادت امام حسن عسکریآغاز امامت و غیبت صغری امام عصر )

 مقایسۀ دیدگاه شیعه و اهل سنت در مورد موعود و منجی را بدانیم:  - 1

 وجه اشتراک 
زهرا و حضرت علی )ع( است و حکومت  هر دو معتقدند حضرت مهدی، همان موعود است که از نسل پیامبر و فاطمۀ

 خواهد داد. واحد و جهانی تشکیل 

 وجه تمایز 
 دهد.  است و به اذن خدا به حیات خود ادامه می   )ع(شیعیان معتقدند امام دوازدهم و فرزند امام حسن عسکری

 اما اهل سنت معتقدند هنوز به دنیا نیامده است. 

 : سه عدد در تاریخ امامت حضرت مهدی )عج( بسیار مهم هستند - 2

 دم جمعه نیمۀ شعبان ا در سپیدهمر ر سا: سال تولد امام مهدی )عج( د255 - 1

 و غیبت صغری : سال شهادت امام حسن عسکری )ع( و آغاز امامت حضرت مهدی )ع( 260 - 2

 : سال پایان غیبت صغری و آغاز غیبت کبری که تا کنون ادامه دارد. 329 - 3

کند و نحوۀ ارتباط امام عصر ولیت ایشان اختالل ایجاد میعقیده نداشتن به زنده بودن امام زمان )عج( و حضور ایشان در جامعه، در کدام مسئ 
 )عج( با مردم در دورۀ غیبت صغری از چه طریقی بود؟ 

 وکال  –( مرجعیت دینی  1
 نواب اربعه   –( والیت معنوی 2
 نواب اربعه   –( مرجعیت دینی  3
 وکال  –( والیت معنوی 4

 آسان(  –متن  – 119)  2: گزینه پاسخ 

های امام و از والیت معنوی  های گوناگون از هدایتزمان )عج( و حضور ایشان در جامعه و اعتقاد به این حقیقت، این فایده را دارد که جامعه به صورتزنده بودن امام 

 کند. اختالل ایجاد می آن حضرتایشان در والیت معنوی  نبودن)عدم حضور(گردد. پس  ایشان برخوردار می

کرد. این چهار شخصیت  از طریق چهار نفر از یاران صمیمی و مورد اعتماد، پیوسته با پیروان خود در ارتباط بوده و آنان را رهبری می در عصر غیبت صغری، امام عصر

 اند.بزرگوار به »نواب اربعه« و »نواب خاص« معروف

 

 

 

 

 

 

 



 21صفحه   گروه آموزشی ماز  معارف اسالمی فرهنگ و درس:  

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

از 
 م

ون
زم

ه آ
ام

خن
اس

پ
– 

ه 
حل

مر
10 

 های مختلف بیاموزید: های رسالت را در دوره تداوم مسئولیت 

 در عصر غیبت امام دوازدهم  عصر ظهور امامان اول تا یازدهم در  در عصر پیامبر  

 توقف توقف شد انجام می دریافت و ابالغ وحی  - 1

 واگذاری به علما  تداوم یافت  شد انجام می مرجعیت دینی  - 2

 واگذاری به علما  تداوم یافت  شد انجام می والیت ظاهری - 3

 در حال انجام اکنون  تداوم دارد  اکنون تداوم دارد اکنون  والیت معنوی  - 4

در    عبارت شریفه مؤّکد واقع شده است و قرآن کریم کدام وعدۀ قطعیکدام رسول خدا )ص( در   رحلت علت بازگشت مردم به جاهلیت پس از 
 نماید؟ را مقرون با رضایت و خشنودی خدا توصیف می آیندۀ تاریخ

م﴿( 1
ُ
عقاِبک

 
مََعیٰلَا

ُ
بت
 
ل
َ
ُهَم﴿  - ﴾ انق

َ
ُهمَدین

 
َل نَّ

َ نن
ِّ
ُیَمک

 
   ﴾ل

م﴿( 2
ُ
عقاِبک

 
مََعیٰلَا

ُ
بت
 
ل
َ
َ﴿  - ﴾ انق رض 

َ
َاال ِ

همَفن
َّ
ن
َ
خِلف

َ
َیست

 
   ﴾ل

ماِنهَِ﴿( 3
َ
مََیعر فَِاماَمَز

 
َ﴿  - ﴾ ل رض 

َ
َاال ِ

همَفن
َّ
ن
َ
خِلف

َ
َیست

 
   ﴾ل

ماِنهَِ﴿( 4
َ
مََیعر فَِاماَمَز

 
ُهم﴿  - ﴾ ل

َ
ُهمَدین

 
َل نَّ

َ نن
ِّ
ُیَمک

 
 ﴾ ل

 سخت(  –یه آ  – 119)  4پاسخ: گزینه   

َ﴿طبق حدیث شریف پیامبر )ص( که فرمود:  
ا
ة َجاِهلیَّ

ا
ة
َ
َمیت

َ
ماِنِهَمات

َ
ََوَلمََیعر فَِاماَمَز

َ
، علت بازگشت به جاهلیت، نشناختن قدر و منزلت امام زمان )ع(  ﴾َمنَمات

 است. 

ُهم﴿طبق عبارت قرآنی  
 
َل ٰ ضن

َ
ِذیَارت

َّ
ُهمَال

َ
ُهمَدین

 
َل نَّ

َ نن
ِّ
ُیَمک

 
 .استقرار دین الهی موجب رضایت و خشنودی خداست، وعدۀ قطعی ﴾ل

 کند: جمع آوری نکات مشابه در کتاب درسی و فهرست کردن آنها از مهارت و تسلط خوب شما بر مطالب حکایت می

 مثال: موضوع جاهلیت: 

 حدیث پیامبر )بیان علت مرگ جاهلی = نشناختن امام عصر(: 

 لیة«»من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاه

 به خطر بازگشت مسلمانان به جاهلیت پس از پیامبر(: قرآن آیه )هشدار 

 اهلل الشاکرین«  »و ما محمد اال رسول قد خلت من قبله الّرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم و من ینقلب علی عقبیه فلن یضر اهلل شیئًا و سیجزی

هاست و در کتب آسمانی پیشین، وراثت چه کسانی بر زمین مستضعفان در رساندن آنان به ترتیب به کدام مقامگذاری بر الهی مبنی بر منت ۀاراد
 تأکید شده است؟ 

 مستضعفان  – وراثت  –( پیشوایی 1
 بندگان صالح  – پیشوایی  –( وراثت 2
 مستضعفان  – پیشوایی  –( وراثت 3
 بندگان صالح  – وراثت  –( پیشوایی 4

 سخت(  –آیه  – 119) 4پاسخ: گزینه     

ثّننََطبق آیۀ » ُهُمَالوار 
 
جَعل

َ
ََوَن

ا
ة ِئمَّ

 
ُهمَا

 
جَعل

َ
ََوَن رض 

َ
َاال ِ

فن ضِعفوَا
ُ
ذیَنَاست

َّ
َال

 
ََعیل ُمنَّ

َ
نَن

 
َا
ُ
رید

ُ
«، ارادۀ خداست که بر مستضعفان منت گذارد و آنان را پیشوایان مردم   َون

 و وارثان زمین قرار دهد. 

َالزََّدر آیۀ » ِ
بناَفن

َ
ت
 
َک د

َ
ق
 
ََوَل

َ
هاَِعبادَیَالّصاِلحون

ُ
ث رَضََیر 

َ
َاال

َّ
ن
 
َا کر 

ر
َِمنََبعِدَالذ  « در کتاب های آسمانی زبور و تورات، وراثت بندگان شایسته ذکر شده است. بور 

 تاریخ، عاقبت هر دسته از شخصیت ها را به تفکیک بیاموزید:  ۀدر آیات مربوط به آیند

 برخی مؤمنان صالح: جانشینی قطعی در زمین 

 آیه: وعد اهلل الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لسیتخلفّنهم فی االرض 

 مستضعفان: منت گذاری خدا به دلیل اراده کردن در پیشوایی و وراثت آنان  

 ین ثآیه:  و نرید ان نمّن علی الذین استضعفوا فی االرض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوار 

 بندگان صالح )شایسته(: به ارث بردن زمین )طبق تعالیم زبور و تورات(  

 ّن االرض یرثها عبادی الصالحون آیه: ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ا 

از   یکهای دوران جاهلیت« به ترتیب از دقت در کدام مفاهیم »استمرار رسالت با وجود نازنین پیامبر خاتم« و »شرایط زمانی بازگشت به ارزش 
 گردد؟ مستفاد میذیل عبارات قرآنی 

َرسولَهللاَاسوةَحسنة( »1 َکانَلکمَفن ِلبََعیٰلَعََ» -« لقد
َ
 « ِقَبیهََِمنََینق

َرسولَهللاَاسوةَحسنة( »2 َکانَلکمَفن ِتلََ» -« لقد
ُ
ق َو

 
َا
َ
ِانَمات

َ
ف
 
 «ا

ُسلَُ( »3 بِلِهَالرُّ
َ
تَِمنَق

 
ل
َ
دَخ

َ
ِتلََ» - « َرسوٌلَق

ُ
ق َو

 
َا
َ
ِانَمات

َ
ف
 
 «ا

ُسلَُ( »4 بِلِهَالرُّ
َ
تَِمنَق

 
ل
َ
دَخ

َ
ِلبََعیٰلََعِقَبیهَِ» - « َرسوٌلَق

َ
 « َمنََینق

 متوسط(  –آیه   – 117)  3پاسخ: گزینه  

لَِاز دقت در آیۀ »
َ
مََوََمنََینق

ُ
عقابک

 
مََعیٰلَا

ُ
بت
 
ل
َ
ِتَلَانق

ُ
ق َو

 
َا
َ
ِانَمات

َ
ف
 
ُسُلَا بِلِهَالرُّ

َ
تَِمنَق

 
ل
َ
دَخ

َ
ََرسوٌلَق

ّ
َِاّل

ٌ
د یَهللُاََوَماَُمَحمَّ اََوََسَیجز 

ً
یئ
َ
َهللَاَش َّ

نََیضنُ
 
ل
َ
بََعیٰلََعِقَبیِهَف

اِکرینََ
ّ
گردید؟  که پیش از او رسوالن دیگری بودند پس اگر او بمیرد یا کشته شود، آیا شما به گذشته ]و آیین پیشین خود[ باز می «: » و محمد نیست، مگر رسولیالش
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توان  یدهد.«، استمرار رسالت با وجود پیامبر اسالم را مو هر کس به گذشته باز گردد، به خدا هیچ گزند و زیانی نرساند و خداوند به زودی سپاسگزاران را پاداش می

 برداشت نمود و شرایط زمانی بازگشت به جاهلیت، عصر پس از رحلت پیامبر است.

 هر بخش از عبارات قرآنی، دارای نکته خاص مربوط به خود است: 

ُسُل: رسول خدا )ص( استمرار بخش و ادامه - 1 ٌد ِااّل َرسوٌل َقد َخَلت ِمن َقبِلِه الرُّ  پیامبران پیشین است.دهندۀ راه َو ما ُمَحمَّ

 َاَفِان ماَت َاو ُقِتَل: سنت مرگ حتی برای پیامبر اسالم وجود دارد و راه ایشان در شرایط پس از رحلت آن بزرگوار نباید فراموش شود. - 2

 ود دارد. برای جامعۀ تشکیل شده به دست پیامبر نیز وج حتی َاعقابُکم: هشدار به خطر بازگشت به جاهلیت   َعلی  انَقَلبُتم  - 3

های جاهلیت به خود مردم ضرر می رساند، وگرنه خدا از مخلوقات خود بی نیاز  َعِقَبیِه َفَلن َیُضرَّ اهلَل َشیًئا: خطر بازگشت به ارزش َعلی  َو َمن َینَقِلب  - 4

 است.

 هلیت بازنگردند و با ثبات قدم، دچار تزلزل نشوند. َو َسَیجِزی اهلُل الّشاِکریَن: سپاسگزاران نعمت رسالت پس از پیامبر، کسانی هستند که به جا - 5

 مفهوم حدیث نبوی »عبادت ده جزء دارد که نه جزء آن کسب و کار حالل است.« کدام است؟ 
 ( برای کسب و کار حالل، آشنایی با احکام تجارت الزم است. 1
 ( عبادت خداوند، علت تحصیل کسب و کار حالل و طیّب خواری است. 2
 کار برای رضای خداوند، عبادت محسوب می شود. ( انجام  3
 ( از آثار مثبت روزی حالل، بسترسازی برای عبودیت و طاعت خداوند است.4

 متوسط( –حدیث  – 128)  4پاسخ: گزینه   

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

کشور کمک نماییم. رسول  پایین و فریبکاری در معامله خودداری کنیم تا هم آثار مثبت روزی حالل را در زندگی خود و تربیت فرزندان مشاهده کنیم و هم به اقتصاد  

 ار حالل است.« خدا )ص( در این باره می فرماید: »عبادت ده جزء دارد که نه جزء آن، کسب و ک 

 مفاهیم عمیق هریک از احادیث باید مورد توجه قرار گیرند. 

 است.  کسب و کار حاللده جزء دارد؛ که ُنه جزء آن   عبادتمثال: 

 

 بخش اعظم عبادت    توحید عملی      

 )فراهم کنندۀ زمینۀ بندگی(          )بندگی(        

 )عبودیت(       

 عبودیت و بندگی خداست.پیام: حالل خواری، زمینه سازی 

 دهد؟ چه هشداری میانگارند، و نسبت به آن سهلکنند توجهی میخداوند به افرادی که به احکام خداوند بی 

1 )﴿َ
 
َک ذیَن

َّ
ََوَال

َّ
ُهمذ

 
میلَل

ُ
ََوَا

َ
مون

 
َالََیعل

ُ
ُجُهمَِمنََحیث در 

َ
ست

َ
ِبآیاِتناََسن  ﴾ بوَا

َمََوَ﴿( 2
َّ
ََجَهن َنار 

انهاَرَِبِهَفن
َ
اِلمّننََف

ّ
وَمَالظ

َ
   ﴾ هللُاَالَیهِدیَالق

ِلبََعیٰلََعِقَبيِه﴾3ََ
َ
مََوَمنََينق

ُ
عقاِبك

 
مََعیٰلَأ

ُ
بت
 
ل
َ
َ(َ﴿انق

4 )﴿َ
َ
َیکِسبون َکانوَا مَِبما

ُ
ذناه

َ
خ
 
ا
َ
ف بوَا

َّ
ذ
 
َک    ﴾َوَلِکن

 آسان(  –آیه  – 128)  2پاسخ: گزینه  

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

انهاَرَِبِهََفرماید: »دهد و میخداوند همین خطر را به ما هشدار می
َ
ُجُرٍفَهاٍرَف فَا

َ
ََعیٰلَش

ُ
ه
َ
َسَُبنیان سَّ

 
مََمنَا

 
ََا َمَوََفن

َّ
ََجَهن اِلمّننََََنار 

ّ
وَمَالظ

َ
: »یا کسی که بنای «هللُاَالََیهدیَالق

 کند.«افتد و خداوند گروه بیدادگران را هدایت نمیریزی کرده بر لب پرتگاهی مشرف به سقوط و با آن در آتش دوزخ میخود را پی

 دو نوع سبک زندگی: 

 زندگی دینی: تکیه و اعتماد به دستورات خدا = زندگی مطمئن ←

 آیه: اسس بنیانه علی تقوی من اهلل و رضوان 

 دگی غیر دینی = تکیه بر مکاتب بشری = آیندۀ غیر قابل اعتماد زن ←

َس ُبنیاَنُه  مَ فی َشفا ُجُرٍف هاٍر َفانهاَر ِبِه  َعلی  آیه: َاسَّ  ناِر َجَهنَّ

ه حکمی  چاستفاده از ابزار و آالت موسیقی جهت »تناسب با مجالس لهو و لعب« و »اجرای سرودها و برنامه های فرهنگی مفید« به ترتیب مشمول 
 است؟

 مستحب و دارای پاداش اخروی –( حرام  1
 حالل و جایز  – ( مکروه 2
 حالل و جایز  –( حرام  3
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 مستحب و دارای پاداش اخروی – ( مکروه 4

 آسان(  –متن  – 128)  3پاسخ: گزینه  

است، حرام است. استفاده از ابزارها و آالت موسیقی برای اجرای کند و مناسب مجالس لهو و لعب  بند و باری و شهوت را تقویت و تحریک میآن نوع موسیقی که بی

 های فرهنگیِ مفید نیز حالل و جایز است. سرودها و برنامه

 انواع موسیقی: 

 های فرهنگی مفید به طور کلی هر نوع موسیقی سنتی و کالسیک یا غیرسنتی و مدرن یا برای اجرای برنامه ←حالل و جایز  ←

 ی، مطرب، مناسب مجالس لهو و لعب، لهو و گناه، تقویت و تحریک شهوت موسیقی لهو ←حرام  ←

 شود؟ « میکفایی  ه مواردی »واجبچهای اجتماعی در فضای مجازی به چه منظوری »مستحب« است و در های اینترنتی و شبکهایجاد پایگاه 
 های بیگانه و معاند نفوذ در رسانه  –( مبارزه با تهاجم فرهنگی و ابتذال اخالقی 1
 نفوذ در رسانه های بیگانه و معاند   -( مبارزه با اندیشه های کفر آمیز و ابتذال اخالقی 2
 داشتن توانایی علمی، فنی و مالی  –( مبارزه با اندیشه های کفر آمیز و ابتذال اخالقی 3
 داشتن توانایی علمی، فنی و مالی  –تهاجم فرهنگی و ابتذال اخالقی  ( مبارزه با4

 متوسط(  –متن  – 128)  3پاسخ: گزینه  

کفرآمیز و ابتذال اخالقی، مستحب    هایهای اجتماعی در فضای مجازی به منظور اشاعۀ فرهنگ و معارف اسالمی و مقابله با اندیشههای اینترنتی و شبکهایجاد پایگاه

    ورزند.  ، فنی و مالی آن را دارند، باید به ایجاد آن مبادرت می؛ افرادی که توانایی علکفایی در مواردی واجباست و 
 ( 4و  1های دقت شود که مبارزه با تهاجم فرهنگی، واجب کفایی است، نه مستحب. )دلیل نادرستی گزینه

 مواردی که واجب کفایی هستند: 

 یزیونی به منظور گسترش فرهنگ اسالمی و تربیت دینی و مبارزه با تهاجم فرهنگی و ابتذال اخالقی های سینمایی و تلوتولید فیلم - 1 ←

 های اجتماعی برای کسانی که توانایی علمی، فنی و مالی آن را دارند. های اینترنتی و شبکه ایجاد پایگاه - 2 ←

 های کنونی ضرورت یابد. بند و باریاد جامعه از فساد و بی فراهم کردن امکانات ورزش و بازی در صورتی که برای دور شدن افر   - 3 ←

 های انبیای الهی اشاره دارد؟ هریک از توصیفات زیر دربارۀ حکومت مهدوی، به ترتیب به کدام یک از آرمان 
 قطب مرفّه و قطب فقیر، طبقۀ مستکبر و طبقۀ مستضعف وجود ندارد. –الف

 خبری نیست.از دزدی اموال و ثروت دیگران  -ب
 رسند.تر میها به هدفی که خدا در خلقت برای آنها تعیین کرده، بهتر و آسانانسان -ج

 شکوفایی عقل و علم   –امنیت کامل  – ( عدالت گستری 1
 فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال   –امنیت کامل  – ( عدالت گستری 2
 فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال  - عدالت گستری  –( آبادانی  3
 شکوفایی عقل و علم - عدالت گستری  –بادانی  ( آ4

 متوسط(  –متن  – 119)  2پاسخ: گزینه  

 های همۀ انبیا: اهداف حکومت مهدوی = آرمان

 عدالت گستری:  - 1

 پرشدن زمین از عدل و قسط، پس از ظلم و جور ←  

 مساوات اقتصادی  ←  

 یافت نشدن فقیری که به او زکات داده شود.  ←  

 آبادانی: برکت، سرسبزی و خرمی  - 2

 شود. های آدمیان کامل میشکوفایی عقل و علم: با عنایت ویژه امام زمان )عج( عقل - 3

 امنیت کامل:   - 4

 کند. امنی نمینا سکسی احسا  ←  

 از دزدی اموال خبری نیست.  ←  

 فهم امًنا آیه: لیبدلّنهم من بعد خو ←  

 فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال:  - 5

 ترین هدف حکومت مهدویمهم ←  

 تربیت فرزند صالح  ←  

 بندگی بهتر خدا  ←  
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 تر رسیدن به هدف خلقت )قرب الهی( آسان  ←  

 خیرخواهی برای دیگران  ←  

 آیه: یعبدوننی ال یشرکون بی شیًئا ←  

 کند؟ چه حکمی پیدا می ، دارد و در صورت تقویت صلۀ رحم در آن شرکت در مجالس شادی، به طور کلی چه حکمی   
 واجب کفایی  –( مستحب 2  واجب  –( مستحب 1
 واجب  –( جایز 4  مستحب  –( جایز 3

 آسان(  –متن  – 128)  3پاسخ: گزینه   

 رحم یا تبلیغ دین شود، مستحب است. های مذهبی و ملی جایز است و حتی اگر موجب تقویت صلۀ شرکت در مجالس شادی مانند جشن عروسی، جشن

 بندی شده بیاموزید: های مختلفی دارند؛ شرایط هر حکم را به صورت دستههای مختلف، حکمبعضی از احکام در کتاب درسی، در حالت 

 : 1مثال 

 های ملی و مذهبی( شرکت در مجالس شادی )مانند عروسی، جشن

 در حالت کلی   جایز و حالل

 شرط تقویت صلۀ رحم، تبلیغ دین و رعایت احکام محرم و نامحرم به  مستحب 

         

 : 2مثال 

 های اجتماعیهای اینترنتی و شبکهایجاد پایگاه

 برای اشاعۀ فرهنگ اسالمی و تربیت دینی  مستحب 

 در صورت وجود توانایی علمی، فنی و مالی  واجب کفایی
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  Which sentence is grammatically correct: 
1) Measuring blood pressure and heartbeat is the most important things to do.   
2) Measuring blood pressure and heartbeat are the most important thing to do.   
3) Measuring blood pressure and heartbeat is the most important thing to do.   

 4) Measuring blood pressure and heartbeat are the most important things to do.    
 ( gerundمربوط به بحث یازدهم  2درس  writing-112-)سخت  3: گزینه پاسخ  61

EDUCATIONAL BOX 
 کاربرد اسم مصدر درجمالت: 

 فاعل جملهبه عنوان . 1
 ( ...enjoy, finish, imagine, mind, practice, admit, etcبه عنوان مفعول جمله) بعد از افعال خاص مانند:. 2
 بعد از حروف اضافه. 3

به عنوان فاعل جمله مورد استفاده قرار گرفته است  Measuring blood pressure and heartbeat نکته: در تست فوق با توجه به اینکه 
با  things هم به دلیل عدم تطابق  1( گزینه  4و2صورت مفرد در نظرگرفته شده و همیشه با فعل مفرد مطابقت خواهد داشت.) رد  به

 فاعل رد می شود. 

 The students haven't been able to answer the questions properly -------------- a big problem in the 
class . 

1) since they had         2) when they had            3) since they have had      4) while they have had 
 

 (زمان حال کاملیازدهم مربوط به  2گرامر درس   – 112-سخت)   1پاسخ: گزینه    62

EDUCATIONAL BOX 
 نکات مورد توجه تست فوق:  

نمی توانند یک جمله گذشته را به حال ربط دهند، در نتیجه معموال در جمالت حال کامل مورد استفاده قرار  whenو  whileکلمات ربط .  1
 (4و  2)رد .نمی گیرند

از زمان گذشته ساده استفاده می  دهد(می becauseدر اینجا معنای since(در جمالت حال کامل حواستون به این نکته باشه که بعد از .2
 ( 3حال کامل مورد استفاده قرار بگیرد.) رد  sinceاید بعد از کنیم، و هرگز نب

 بار دیگ این تست رو تحلیل کنید. ه رو هم وقتی خوندید ی  64توجه: پاسخ نامه تست 

 Our teacher can't attend the party he has been invited to since his profession is merely    ---------  

1) taught  2) been taught  
3) teaching  4) being taught  

 (   gerundبحث مربوط به  یازدهم  2درس   writing   - 112  - متوسط )  3پاسخ: گزینه    63

EDUCATIONAL BOX 
 به عنوان اسم مصدر واقع شده و گزینه صحیح است.  teaching با توجه به معنای جمله در جای خالی باید اسم قرار بگیرد که در اینجا  

 Since the vaccine arrived late in Iran, unfortunately many legends and ordinary people ----------- 
their lives catastrophically . 

1) had been lost 2) lost    
3) has lost 4) has been lost  

 (  زمان حال کاملمربوط به  2  گرامر درس یازدهم   -211  – سخت )  2پاسخ: گزینه  64
 

EDUCATIONAL BOX 
 حاال چرا؟!  ☺خیلی از بچه ها تو این تست تو دام تست میوفتن

 !!!3میگن که این تست مربوط به زمان حال کامل هستش و میزنن گزینه رو میبینن از روی نکاتی که حفظ کردن، رو هوا  Sinceوقتی که 
هست. خیلی خیلی به این مورد توجه کنید، چون میتونه تله تستی خیلی گول زننده   Becauseدر اینجا به معنای  Sinceدریغ از اینکه 

 ای باشه!!! 
ولی وقتی منطقی این تست رو معنا کنید و از روی ترجمه جلو برید و مفهوم تست رو در نظر بگیرید، متوجه میشید که باید از زمان 

مه دیگه، مردن یه عملی هستش که در لحظه انجام میشه و تموم میشه و  گذشته ساده استفاده کنیم. حاال چرا گذشته ساده؟ خب معلو
 اثری هم ازش نمیمونه پس از گذشته ساده استفاده می کنیم.

 هم که مجهول هستن و از بیخ و بن غلط هستن.  4و  1گزینه 

 Ali was such a perfect student that he just concentrated on his lessons, was ---------- in his books 
and didn't engage himself in any kind of subjects but his text books.  

1) absorbed  2) studied 3) read  4) focused 
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 (   دوازدهمکتاب اصلی   97صفحه  سهلغت مربوط به درس  -123  –سخت  )  1پاسخ: گزینه  65

خودش را درگیر هیچ   و  شدمیهای خود  کتاب  جذبکرد،  های خود تمرکز میروی درسآموز عالی بود که فقط  علی چنان دانشترجمه:  

 .  کردهای درسی خودش نمیغیر از کتاب

EDUCATIONAL BOX 
Absorb  .معانی متفاوتی داره که اکثرشون به معنای جذب کردن/شدن هستش ولی کاربردهاشون متفاوت هست 

 . به صورت فیزیکی هستش.یکی از معانی جذب کردن مایعات و نور و...
 همراه میشه.  in( که با حرف اضافه  interested inیکی دیگر از معانی یعنی جذب شدن در کاری و عالقه مند شدن به انجام آن کار)

 و معانی دیگری که لزومی نداره بدونید... 
 حاال چرا گزینه های دیگ نشدن؟! 

 هم همینطور(  3گزینه که اصال حرف اضافه نمی خواد)  study فعل  2گزینه 
 بود. in ، on میتونه جواب باشه ولی اگر حرف اضافه ما به جای  focus فعل  4گزینه 

 The rising ----------- of infection has developed the panic and raised the number of deaths as a 
consequence of Covid . 

1( demand   2) control    3)  research   4)  tide 

 ( دوازدهم   اصلی کتاب  79صفحه سه به درس  لغت مربوط -123  – سخت )    4: گزینه پاسخ   66

ترجمه: موج در حال افزایش سرایت کویید، وحشت عمومی و آمار مرگ و میرها را افزایش داده  که نیازمند توجه ویژه مقامات رسمی  

  است.

 The experts have been ------------- an appropriate remedy for the problem China has made for 
people of the universe . 

1) looking for 2) looking up 3) looking over  4) looking forward to 

 (  یازدهم کتاب اصلی  68صفحه  درس دو لغت مربوط به -112  –سخت  )    1پاسخ: گزینه    67

 .استبرای مردم جهان ایجاد کرده  که چین هستندراه حلی برای مشکلی   در جستجویکارشناسان ترجمه: 

EDUCATIONAL BOX 
 عبارات زیر رو یاد بگیرید:

Look for= در جستجوی چیزی بودن    
Look up=به دنبال معنای لغت در دیکشنری گشتن 
Look over= آزمایش کردن 
Look forward to=در انتظار چیزی بودن 
Look on= چیزی را تماشا کردن 
Look after= مراقبت کردن 
Look around=گشتن چیزی 

    what are fossil fuels? Fossil fuels (68) --------- coal, petroleum products, tar sands, bitumen, natural gas, etc. Fossil fuels 
were (69) ----------- millions of years ago and it takes a very long time to (70) -------- these resources. They were formed 
when dead plants, animals, and other carbon containing microorganisms got  (71) --------- deep under the Earth’s crust and 
were decomposed under non-aerobic conditions. As they got pushed under the Earth’s surface, they  were subjected to heat 
and high pressure and were transformed as fuels (72) --------- natural gas, and crude oil. Fossil fuels are a rich source of 
energy and can be used immediately to get convenient forms of energy like heat and light. 

 

 ترجمه متن کلوز:
.  باشندمی  غیره  و  طبیعی  گاز  قیر،  قیر،  هایماسه  نفتی،  هایفرآورده  سنگ،   ذغال  شامل  فسیلی  هایسوخت  هستند؟  چه  فسیلی  هایسوخت
  سایر  و  حیوانات  مرده،  گیاهان  وقتی  آنها.  کشدمی  طول  بسیار  منابع  این  تجدید  و  شده  تشکیل  پیش  سال  هامیلیون  فسیلی  هایسوخت

  پوسته  زیر  به  که  هنگامی.  شدند  تشکیل  شدند،  تجزیه  هوازی  غیر  شرایط  در  و  شدند  دفن  زمین  پوسته  زیر  عمق  در  کربن  حاوی  هایمیکروارگانیسم
  منبع  فسیلی  هایسوخت.  شدند  تبدیل  خام  نفت  و  طبیعی  گاز  مانند  هاییسوخت  به  و  گرفتند  قرار  زیاد  فشار  و  گرما  تحت  شدند،  داده  هل  زمین
 .گیرند.  قرار  استفاده  مورد  نور  و  گرما  مانند  انرژی  مناسب  اشکال  آوردن  بدست  برای  بالفاصله  توانندمی  و  هستند  انرژی  از  غنی

 1) enlarge  2) encounter 3)  include  4) impress 

 (       متوسط)      3پاسخ: گزینه  68
 ( تحت تاثیر قرار دادن 4  ( شامل شدن 3  ( روبرو شدن 2   ( توسعه دادن 1

 1) burned  2)  formed 3)  turned  4) informed 

 (       متوسط)      2پاسخ: گزینه  69
 اند همطلع کرد( 4  اند ه شدهتغییر داد( 3  اند هتشکیل شد( 2   اند هسوخت( 1
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 1) renew  2) reconnect 3)  replace  4)  request    
        (متوسط )     1: گزینه پاسخ 70

 درخواست کردن ( 4  جایگزین کردن ( 3  اتصال دوباره ( 2   تجدید کردن ( 1

 1) converted  2) absorbed 3) used up  4) buried 

      (  متوسط )     4: گزینه پاسخ 71
 دفن کرد  (4  مصرف کرد ( 3  جذب شد ( 2   تبدیل شد ( 1

 1) like   2) such  3) example  4) likely 

       (متوسط )     1: گزینه پاسخ 72
 کم داره.(   as) گزینه دو برای درست شدن یدونه  .استاز نظر ساختاری درست    1فقط گزینه  

 

Energy is the power derived by using chemical or physical resources, and it is the strength and vitality 

required for sustained mental or physical activity. People and animals get energy from eating food. The plants 

receive their energy from the Sun, and in turn people eat the plants and animals that have also eaten plants-all 

made possible by the food chain. 

Non-renewable energy sources are those that take millions of years to form and will run out some day. It is 

energy that comes from fossil fuels such as coal, crude oil, and natural gas. Fossil fuels are mainly made up of 

carbon and were formed millions of years ago. However, renewable energy sources will never run out, are better 

for the environment and do not cause pollution. They can sometimes cost a little more money. Renewable energy 

sources include the Sun, wind, water, heat from the earth, and biomass (plants). 

Renewable energy is often called green energy because it is a natural energy, always available and does not have 

to be formed like nonrenewable energy. The green energy is always there. For example, the Sun consistently 

shines, water is abundant, and the winds blow throughout the year. The five types include solar, energy from the 

Sun; geothermal, energy from heat within the Earth; hydroelectric, energy from moving water; biomass, energy 

from dead plants and microorganisms and finally, energy from the wind. 

As with both renewable and nonrenewable energy sources, there are advantages and disadvantages. In the United 

States, as of 2016, about 10% of total energy consumption was from renewable energy sources, and about 55% 

of that use is for producing electricity. One of the most important advantages of renewable energy is its role in 

reducing greenhouse gases. The use of renewable energy in the U.S. and the world will continue to grow into 

the future. 

 ترجمه متن اول: 
.  است  پایدار  جسمی  یا  روحی  هایفعالیت  برای  الزم   نشاط  و  قدرت  این  و  آیدمی  بدست  فیزیکی  یا  شیمیایی  منابع  از  استفاده  با  که   است  قدرتی  نرژیا

  خورندمی را حیواناتی و گیاهان مردم خود نوبه به و کنندمی دریافت خورشید از را خود انرژی گیاهان. گیرندمی انرژی  غذا خوردن از حیوانات و مردم

 . است  شده  پذیر  امکان  غذایی  زنجیره  توسط  اینها  همه  -  اندخورده   نیز  را  گیاهان  که

  از   که  است  انرژی  این.  شودمی  تمام  روزی  و  انجامدمی  طول  به  سال  هامیلیون  آنها  گیری  شکل  که  شودمی  گفته  مواردی   به  ناپذیر  تجدید  انرژی منابع

  پیش  سال  هامیلیون  و  اندشده  تشکیل  کربن  از  عمدتا  فسیلی   هایسوخت.  شودمی  تأمین   طبیعی   گاز  و  خام  نفت  سنگ،  زغال  مانند  فسیلی  هایسوخت

  ممکن  اوقات  گاهی.  کنندنمی  ایجاد  آلودگی  و  هستند  بهتر  زیست  محیط  برای  ،شوندنمی  تمام  هرگز  پذیر  تجدید  انرژی  منابع  حال،  این  با.  اندگرفته  شکل

 . است(  گیاهان)  توده  زیست  و  زمین  از  حاصل  گرمای  آب،  باد،   خورشید،  شامل  پذیر  تجدید  انرژی  منابع.  تر تمام شوندگران  کمی  است

  تشکیل   ناپذیر  تجدید  انرژی  مانند  نیست  الزم  و  است  دسترس  در   همیشه  است،  طبیعی  انرژی  یک   این  زیرا  نامندمی  سبز  انرژی  اغلب  را  تجدیدپذیر  انرژی

  شامل  نوع  پنج  این.  وزدمی  سال  طول  در  باد  و  است،  فراوان  آب  ،تابدمی  مداوم  طور  به  خورشید  مثال،  عنوان  به.  دارد  وجود  همیشه  سبز  انرژی.  شود

  انرژی   توده،  زیست  حرکت؛  حال  در  آب  از   حاصل  انرژی  آبی،  برق  زمین؛  داخل  در  گرما  از  حاصل  انرژی  گرمایی،  زمین.  است  خورشید  از  خورشیدی  انرژی

 . باد  از  حاصل  انرژی  سرانجام،  و  هامیکروارگانیسم  و  مرده  گیاهان  از  حاصل

  از  مصرفی  انرژی  کل   از  ٪10  حدود  ،2016  سال  تا  متحده،  ایاالت  در.  دارد  وجود  نیز  معایبی  و  مزایا  ،تجدیدناپذیر   و  تجدیدپذیر  انرژی  منابع  هر دوی

  گازهای   کاهش  در  آن  نقش  تجدیدپذیر  هایانرژی  مزایای  ترینمهم  از  یکی.  است  برق  تولید  برای  موارد  این  از  ٪55  حدود  و  بود  تجدیدپذیر  انرژی  منابع

 .  داد  خواهد  ادامه  خود  رشد  به  جهان   و  متحده  ایاالت  در  پذیر  تجدید  هایانرژی  از  استفاده.  است  ایگلخانه

 Based on the passage which statement is true? 
1) Renewable energies sources unlike non-renewable ones are derived from nature. 
2) Fossil fuels are mainly made up of carbon dioxide. 
3) Renewable sources unlike non-renewable ones have both pros and cons. 
4) Green energy is totally identical with renewable energy. 
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 (      سخت )      4پاسخ: گزینه  73
 براساس متن کدام گزاره صحیح است؟.  73

 اند( ) هر دوی منابع در اصل از طبیعت منشا یافته. اند  شده  گرفته  طبیعت  از  تجدید ناپذیر  منابع  برخالف  تجدیدپذیر  هایانرژی  منابع(  1

 ) عمدتا از کربن( .اندشده  ساخته  کربناکسیددی  از  عمدتا  فسیلی  هایسوخت(  2

 ) هر دوی آنها هم سود دارند هم زیان(.معایبدارند هم    ناپذیر هم محاسنجدیدپذیر برخالف تجدیدمنابع ت(  3

 انرژی تجدیدپذیر کامال با انرژی سبز یکسان است. (  4
 

 All the followings are fossil fuels EXCEPT: 
1) Natural gas  2) Nuclear energy  3) Coal  4) Crude oil 

       (ساده  )     2: گزینه پاسخ 74
 های فسیلی هستند به جز:همه موارد زیر جز سوخت.  74

 نفت خام .  4   ذغال .  3   ای انرژی هسته.  2 گاز طبیعی .  1

 The word "Abundant" in line 13 is the synonym for ------------ . 
1) Clear                         2) Renewable  3) Plentiful  4) Pure 

 ) سخت(           3پاسخ: گزینه  75
 است.   ------------ مترادف    13در سطر    "Abundant"کلمه  .  75

 خالص .  4  فراوان .  3  تجدیدپذیر    .2  شفاف .  1

 The last paragraph mainly discusses the ---------- . 
1) Pros and Cons of renewable and nonrenewable sources. 
2) Renewable energy sources. 
3) Use of energy in United States. 
4) How renewable sources decrease greenhouse gases. 

       (سخت  )   2: گزینه پاسخ 76
 کند. بحث می  ----------پاراگراف آخر به طور عمده در مورد  .  76

 محاسن و معایب منابع تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر (  1

 منابع انرژی تجدیدپذیر (  2

 استفاده انرژی در ایاالت متحده (  3

 دهند. ای را کاهش میهای گلخانهزچگونه منابع تجدیدپذیر گا(4

In recent years, the growing trend of barefoot running has started a debate among athletes and doctors about the possible 

health benefits of running with very light sandals or no shoes at all. Barefoot running has gained popularity among both 

casual and competitive athletes. Some athletes say that running barefoot has helped them cure or avoid injuries; others 

claim that running barefoot has improved their running form and race times. Opponents, however, say that there is no 

scientific or medical proof that barefoot running is safer or better than wearing traditional running shoes.  

Researchers point out that many of the world's best long distance running cultures-the Tarahumara Indians of Mexico and 

the Marathon Monks of Enryaku Temple in Japan, for example run either barefoot or in thin sandals and don’t often suffer 

leg injuries. These same experts note that certain injuries that are common to shoe-wearing athletes are rare among 

barefoot running cultures, especially back and knee issues. 

 ترجمه متن دوم:
بدون  دویدن    ایسبک    اریبس  یهابا صندل  دنیدو  یسالمت  یایرا در مورد ورزشکاران و پزشکان در مورد مزا   یبحث  دنیدوپابرهنه  ، روند رو به رشد  ریاخ  یسالها  در

به آنها کمک کرده تا    دنیکه پابرهنه دو  ندی گو یاز ورزشکاران م  یبرخب شده است.  محبو   یو رقابت  یورزشکاران معمول  ن یپابرهنه در ب   دن ی دو.  کفش آغاز کرده است

حال مخالفان    ن یبا ا  است.  ده یو زمان مسابقه آنها را بهبود بخش  دن ی فرم دو  دن ی کنند که پابرهنه دویادعا م گرانی دجلوگیری و یا آنها را درمان کنند؛   یدگی د  ب یاز آس

علم  چیه  ندیگویم پزشک  یاثبات  ا  یمبن  ی و  کفشنم یبر  از  استفاده  با  مقایسه  در  پابرهنه  دویدن  بودن  بهتر  با  ندارد.تر  وجود  دویدن  مخصوص   های 

  اکوی ماراتن معبد انر  ی هاراهبو    کی سرخپوستان تاراهومارا مکز مانند    – در مسیر زیاد در جهان    دنیدو   یهافرهنگ  ن ی از بهتر یاریکنند که بسیمحققان خاطرنشان م

که در ورزشکاران    یخاص  یهابیکنند که آسیمتخصصان خاطرنشان م  نیهمهای نازک و یا با پای برهنه بدوند و از ناحیه پا آسیب نبینند.  توانند با صندلمی  –   در ژاپن

 مسائل مربوط به پشت و زانو، نادر است. ژهی پابرهنه، به و دن ی دو یهافرهنگ نیمعمول است در ب  دهیکفش پوش
 

 Which of the following statements is true? 
1) Barefoot running has been popular for a long time.                
2) There is no evidence that shows barefoot running is beneficial.              
3) Researches show that common leg injuries are rare among barefoot running cultures.   
4) Only competitive athletes are in favor of barefoot running. 
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       )متوسط(     3: گزینه پاسخ 77
 های زیر صحیح است؟کدام یک از گزاره.  77

   . مدت زیادی است که محبوب شده استبرهنه دویدن  پا.  1

    سودمند است. هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان بدهد پابرهنه دویدن  .  2

   پابرهنه نادر است   دنیدو  یها فرهنگ  انیپا در م  عیدهد که صدمات شاینشان م  قاتیتحق.  3

 مند به پابرهنه دویدن هستند. فقط ورزشکاران دارای روحیه رقابتی عالقه.  4
 . دارم پیشنهاد تا دو برات ببری، رو استفاده نهایت  وقتت  از  بتونی و کنی  بندیجمع  راحت  خیال با رو کنکورت  از  قبل  ماه چند چطوری نمیدونی هنوز  اگر 

 . ببینی  آموزش میخواد دلت  که  درسی هر  برای ماز   تست  و نکته هایکالس   در  تونیمی. 1
 !! کنی  بندیجمع  دور  ۳ رو کنکورت  اصلی هایدرس تونیمی  ماز  دوپینگ هایآزمون  با. 2

 . آخره فرصت  دیگه شد؛ تمدید ماه اسفند هشتم جمعه روز  تا ماز   دوپینگ هایآزمون و تست  و نکته هایکالس  نامثبت  تخفیف

 

 Barefoot runners are considered to be the ones that ------------ 
1) are a part of Marathon Monks. 
2) are competitive athletes 
3) have suffered from leg injuries but have been cured. 
4) run without shoes or with thin sandals. 

       (ساده  )     4: گزینه پاسخ 78
 ---------- شوند که  دوندگان پابرهنه افرادی محسوب می.  78

 ماراتن هستند. های  جزئی از راهب(  1

 ورزشکاران رقابتی هستند.(  2

 اند. اند ولی مداوا شدهجراحات پا رنج برده از    (3

 . دوند های نازک میصندلبا  بدون کفش یا  (  4

 The next paragraph will probably discuss: 
1) the benefits of barefoot running. 
2) why barefoot running has opponents. 
3) why some people have doubts about barefoot running. 
4) where are the rest of the barefoot running cultures. 

       (سخت  )     1گزینه   پاسخ: 79
 پاراگراف بعدی احتماال بحث خواهد کرد درمورد: .  79

 فواید پابرهنه دویدن (  1

 هایی دارند. پابرهنه مخالفدویدن  چرا  (  2

 چرا بعضی از مردم در مورد پابرهنه دویدن شک دارند. (  3

 های پابرهنه دویدن کجا هستند.بقیه فرهنگ(  4

 The underlined word "them" in line 4 refers to: 
1) Researches  2) Athletes  3) Opponents  4) Doctors 

       (ساده  )     2: گزینه پاسخ 80
 که زیر آن خط کشیده شده اشاره دارد به: 4در خط    "  them ". کلمه  80

 پزشکان (  4  مخالفین (  3  ورزشکاران(  2  محققین(  1
 

@  biomazeبراتون گذاشتیم؟ میتونی یه سری به پیج به آدرس  ۹۹های برتر کنکور  میدونستی تو پیج اینستاگرام ماز کلی مصاحبه با رتبه
 ه کسب کنی. ها کلی تجرببزنی و با دیدن مصاحبه
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   اند؟ ها قابل مشاهدهدر شکل مقابل، کدام نوع گسل  -81

 یک عادی  (1
 ( دو معکوس 2
 ( یک عادی و دو معکوس3
 ( دو عادی و یک معکوس4

   (91صفحۀ  -متوسط  -6 فصل)    4گزینه   :پاسخ 81
 در شکل سوال دو گسل عادی و یک گسل معکوس وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 عبارت زیر مطابقت دارد؟ کدام گزینه با  -82
 .«کره است های سنگلرزه، حرکت ورقه علت اصلی زمین» 

 . گردندمی باز خوداولیۀ  حالت بهو با رفع آن  دهندمی نشان خود از االستیک رفتار  وارده،  تنش  مقابل  درها سنگ( 1
 گردند. باز می اولیۀ خود حالت آن به رفع و با  دهندمی نشان خود از پالستیک رفتار  وارده،  تنش  مقابل  در هاسنگ( 2
 گردند. مینباز   اولیۀ خود حالت آن به رفع و با  دهندمی نشان خود از خمیرسان رفتار  وارده،  تنش  مقابل  در هاسنگ( 3
 گردند. مینباز  اولیۀ خود حالت آن به رفع با   و دهندمی نشان خود از کشسان رفتار  وارده،  تنش  مقابل  در هاسنگ( 4
    (92و  62 صفحۀ -متوسط  -6 فصل)    4گزینه   :پاسخ 82
  چنانچه .  دهندمی  نشان  خود  از  االستیک)کشسان(  رفتار  وارده،  نیروی  مقابل  در   سنگ کره  سازنده   هایسنگ.  است  سنگ کره   هایورقه  حرکت   زمین لرزه،  اصلی  علت

 آزاد   ای،لرزه   امواج  صورت  به  شکستگی  محل  از  زمین لرزه  انرژی  و  گردند(اولیۀ خود باز نمیشده )به حالت    شکستگی  دچار  ها سنگ  رود،  فراتر  سنگ  مقاومت  از  تنش

 شود.می

 کرۀبوسان  شهر در ریشتر 3/5 بزرگای با ایلرزه زمین  زمان هم و به طور است داده رخ جزیرۀ بالی اندونزی در ریشتر 3/7 بزرگای با ایلرزهزمین -83
  تقریبا جزیرۀ بالی لرزۀ زمین شدۀ  آزاد انرژی مقدار  و جزیرۀ بالی برابر چند بوسان لرزۀ زمین موج دامنۀ ترتیب به .است پیوسته وقوع به جنوبی

      باشد؟می بوسان برابر چند
01/0- 100 2 )001/0- 100 3 )01/0- 1000 4 )001/0- 1000  

 ( 96  صفحۀ -سخت -6 فصل)     3گزینه   :پاسخ 83
 یابد. می افزایش برابر  6/31 انرژی  مقدار و برابر 10  امواج دامنه بزرگی، واحد  یک   هر ازای   به

 تفاوت بزرگی    =3/7 −  3/5 =  2یا    ریشتر     102واحد                                                                                           

 باشد. می جزیره بالی دامنۀ زمین لرزۀ  برابر 01/0  بوساندر نتیجه نسبت دامنۀ زمین لرزۀ 

 میزان افزایش انرژی زمین لرزه   = 2(31/6)  ≅  1000                                                                                           

 باشد.می  بوسانبرابر زمین لرزۀ  1000تقریبا  جزیره بالیدر نتیجه میزان انرژی زمین لرزۀ 
 کند؟ کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می -84

 ............نامید.« تواننمی»ذرات آتشفشانی با اندازۀ............را   
 الپیلی   -مترمیلی  16(  2 خاکستر   -مترمیلی  4/1(  1
 سنگ   قطعه  -مترمیلی  33(  4 بمب   -مترمیلی  29(  3

   (99  صفحۀ -متوسط باال -6فصل )   3گزینه   :پاسخ 84
 .نامید  توانمی( شکل دوکی)بمب   یا سنگ  قطعه   را متر میلی  32 از  تر  بزرگ اندازۀ   با  آتشفشانی ذرات

 

 اندازه ذرات )میلی متر(  نام ذرات 
 2کوچک تر از  خاکستر

 32تا  2بین  الپیلی 

 32بزرگ تر از  قطعه سنگ و بمب )دوکی شکل( 
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   کدام موارد با تصویر مقابل، مطابقت دارند؟ -85

 شود. تولید می امواج درونیتوسط  الف(
 شود. همانند موج طولی در کانون تولید می ب(
 .کندمی عبور جامد  هایمحیط از فقط موج  این ج(
 شود.می ثبت نگارها لرزه عرضی، توسط موج از پس د(

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

 (94و   93 صفحۀ -متوسط باال -6 فصل)   2گزینه   :پاسخ 85
 باشد. لرزه می( زمینLموارد )الف( و )د( مطابقت دارند.شکل سوال مربوط به نحوۀ حرکت موج الو )

 
 دارد؟  مغایرتها« شکستگی ۀاهمیت »مطالع دلیلکدام گزینه، با  -86

                            ها  کوه  وجود آمدن رشتهبه  (  2 زیرزمینی  منابع  ( تجمع1
 هاهای دو طرف سطح درزهجایی سنگجابه(  4 های گرمابی تشکیل کانسنگ(  3

 

 ( 90 صفحۀ -متوسط -6 فصل)    4گزینه   :پاسخ 86
های مهندسی اهمیت زیادی دارد. ها و سایر سازهها، سدها، تونلآنها در هنگام ساخت جاده  ۀ های پویایی زمین است. مطالعزمین، یکی از نشانه  ۀهای پوست شکستگی

 . باشدحائز اهمیت می های گرمابیهای زیرزمینی و ذخایر نفت و گاز و تشکیل کانسنگتجمع آبافزون بر آن، در 

 طه با شدت و بزرگی درست است؟ریشتر در تهران رخ داده است.کدام مقایسه در راب  8/4ای به بزرگی زمین لرزه -87
 باشد.   ( شدت این زمین لرزه در شهر یزد بیشتر از شهر ساری می1
 باشد.   ( شدت این زمین لرزه در شهر زنجان کمتر از شهر کرج می2
 باشد. ( بزرگی این زمین لرزه در شهر اصفهان بیشتر از شهر ایالم می3
 باشد. کمتر از شهر گرگان میبزرگی این زمین لرزه در شهر شیراز   (4
 (96 صفحۀ -متوسط باال -6 فصل)    2گزینه   :پاسخ 87
  دامنۀ نوسانات   و  شدیدتر  آن،  از  ناشی  ارتعاشات  باشد  زیادتر  شده،  آزاد  انرژی  هرچه.  شودمحاسبه می   زمین لرزه  از  شده  آزاد  انرژی  مقدار  براساس  زمین لرزه،  بزرگی

یابد. در این  می  کاهشزمین لرزه    سطحی  مرکز  از شدن  دور  با  آن  شدت  اما   است،   یکسان زمین  نقاط تمام  در  زمین لرزه  بزرگی  بود. خواهد  بزرگتر آن زمین لرزه،  امواج

 سوال، چون تهران مرکز سطحی زمین لرزه است در نتیجه شدت زمین لرزه در شهرهای نزدیک به آن بیشتر خواهد بود. 

 ها است؟ توسط ژئوفیزیکدان  ها«سی »مقاومت الکتریکی سنگکدام گزینه، دلیل مناسبی برای برر -88
 ها زمین لرزه  تشکیل  چگونگی(  2                                 عمرانی  هایپروژه  احداث  (1
 ( شناسایی اجزای مختلف پوسته 4                                زیرزمینی  معادن  شناسایی(  3

 ( 101  صفحۀ -متوسط -6 فصل)   3 گزینه  :پاسخ 88
 بررسی  ای، لرزه  امواج   از   استفاده   با  زیرزمینی  معادن   ذخایر و   شناسایی  همچنین  و   نیست دسترس  در   به راحتی که  ،زمین  درونی  ساختمان  مطالعه   برای  ها، ژئوفیزیکدان

 پردازند.می مطالعۀ آنها به   ها،سنگ گرانش شدت و الکتریکی مقاومت  زمین، مغناطیس

 

 

 

 

 

 

 

 

Lموج   

(اولیه، طولی)

.از برخورد امواج درونی با فصل مشترک الیه ها و سطح زمین ایجاد می شود

.سومین موجی است که توسط دستگاه لرزه نگار ثبت می شود

.شوندمىجازمین جابهسطحموازاتبهمادهذرات

.ندارندقائمجایىجابهگونههیچ
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 باشد؟ ها باشند، تا شکل زیر یک ناودیسکدام فسیل  حاوی Bو  Aهای به ترتیب الیه  -89

  ( پالئوژن، نئوژن 1
 ( کرتاسه، نئوژن2
  ( کواترنری، پالئوژن3
 ژوراسیک، پالئوژن   (4

 
 

 ( 98 صفحۀ -متوسط باال -6 فصل)    3گزینه   :پاسخ 89
  پالئوژن   دورۀ   به   که مربوط   B  الیه   از  جدیدتر کواترنری  مربوط به دورۀ  A  الیۀ   ( چون 3)  گزینۀ  در .  است  ناودیس   یک   چین   باشد،  چین اطراف  از   جدیدتر   چین   مرکز   اگر

 .باشدمی  ناودیس  یک شکل  نتیجه  در است،

        

 

 

 
              

                                                                              

 های زیر با »مرحلۀ سوم چرخۀ ویلسون« مطابقت دارد؟چه تعداد از عبارت -90

 های میان اقیانوسیرشته کوه الف( خروج مواد مذاب گوشته از محور میانی 
 ای  به زیر ورقۀ قاره ب( فرورانش ورقۀ اقیانوسی از حاشیه

 های اقیانوسی ها در محل دراز گودالهمگرایی ورقه ج(
 تشکیل پوستۀ جدید اقیانوسی  د(

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

 (100و  19 صفحۀ -متوسط باال -6 فصل)   2  گزینه  :پاسخ 90
 اند. موارد )ب( و )ج( درست

  بستر  گسترش  بر عالوه ها،آتشفشان اینجۀ شود. نتیاقیانوسی می   جدیدتۀ ای میان اقیانوسی، سبب تشکیل پوسه محور میانی رشته کوهخروج مواد مذاب گوشته از 

مناطق، به علت  شوند. در این می  ،(ویلسون چرخۀ سوم مرحله)های اقیانوسیها در محل دراز گودالب نزدیک شدن ورقهسب  )مرحله دوم چرخۀ ویلسون(،   هااقیانوس

 .آیندوجود می ها بهگیرد و کوهصورت می  ،(ویلسون چرخۀ سوم مرحله )ها، فرورانشبرخورد ورقه
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fتابع   (x) | x | x25  ای اکیداً صعودی است؟روی چه بازه 3

1 ),
3
5

  2  ),
5
2

  3 ),
5
2

  4 ),
3 5
5 2

 

 ، ساده( 125)   4پاسخ: گزینه  91

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

)جدول تغییرات تابع به صورت باال  است. بنابراین تابع در   , )
3 5
5 2

 اکیداً صعودی است. 

 توان یکی از دو روش زیر را بکار برد: می f(x)های یکنوایی تابع برای تعیین بازه
fمثبت باشد تابع اکیدًا صعودی است ) fهر بازه که شیب خط مماس بر                                                 است( 0

fمنفی باشد تابع اکیدًا نزولی است )  fتابع را رسم کنیم پس                هر بازه که شیب خط مماس بر  -1  است( 0
fهر بازه که تابع ثابت باشد تابع در آن  بازه هم صعودی و هم نزولی است )                                                 است(          0

 در آن اکیدًا  صعودی است fدر آن مثبت باشد تابع  fهر بازه که                                                                                          
 کنیم حالاز تابع مشتق گرفته و مشتق را تعیین عالمت می -2

 در آن اکیدًا  نزولی است fدر آن منفی باشد تابع  fهر بازه که                                                                                          
 

ای و انتخاب دضابطهتوان با شکستن قدرمطلق و تبدیل تابع به تابع چناند میهای یکنوایی توابعی که شامل قدرمطلقتذکر: برای یافتن بازه
 های باال جواب را یافت.یکی از روش

نمودار تابع 
( x )

y
x

32 3
2

 در کدام بازه نزولی است؟ 

1)  ( , )
2
2

3
 2)  ( , )

3
0
2

 3)  ( , )3 0  4  )( , )0 3 

 ، متوسط( 125)   3پاسخ: گزینه  92
 روش اول:

مشتق تابع  
( x )

y
x

32 3
2

 باید منفی باشد:   

( )( )( x ) x x( x ) x( x )
y (x ) x(x )

x x

2 2 3 23 2 2 3 2 2 3 2 2 3
0 3 0 2 3 0

4 4
  

x3پس   )با بازه   0 , )3  باشد.  می 0

 روش دوم:

xبه سادگی با توجه به اینکه مقدار تابع در   4و  2های گزینه
3
2

صفر است و  
( x )

lim
xx

32 3
20

 حذف می شوند)تابع نزولی نبوده( 

 هم به راحتی حذف می شود.)چرا؟(  1گزینه 

xنکته: اگر  a  ریشه فقط مخرجf (x)   باشد )بهx a گاه هر بازه شامل  گوییم( آندر این حالت مجانب قائم میx a   غیریکنوا
xخواهد بود )نه صعودیست و نه نزولی( برای مثال  باشد غیریکنواست.  که شامل آن می  1ه در سؤال ریشه مخرج است پس بازه گزین 0

 نیز بر اساس همین نکته بیان شده است.  94روش اول حل سؤال 

 

 

x x x x x

f (x) f (x)

x x x x x

3 325 3 5 2
5 5
3 325 3 5 2
5 5
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)تذکر: در روش دوم داریم   x )
lim

xx

32 3
20

xیعنی در   بزرگتر از   xرسد پس به ازای هر تابع به کمترین مقدار ممکن خود می 0

که مقادیر بزرگتر و همسایه راست را شامل    4و  2و  1های یابد پس نزولی نخواهد بود و با این نکته گزینهآن مقدار تابع حتمًا افزایش می
 شوند. شوند حذف میمی

fتابع   (x) x x218   در بازه[a,b]  صعودی است. بیشترین مقدارb a  کدام است؟ 

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

 ، سخت( 125)   2پاسخ: گزینه  93
 در این بازه داشته باشیم:  xصعودی )نزولی( است، هرگاه به ازای هر  [a,b]در بازه   fپذیر تابع مشتق

f (x) f (x)

x
f (x) x x f (x) , D [ , ]f

x

x x
f (x) x x

x x

0 0

2218 1 3 2 3 2
22 18

21 0 1 18
2 218 18

 

 )برای بررسی راحت تر و یافتن جواب( گیریم:  حال دو حالت در نظر می

[ , ] (*)3 2  x همواره برقرار است : جواب   0 : x x23 2 0 18 

x
x x x x x x x

0 2 2 2 20 3 2 18 18 9 3 3 

[ , ] (**)0 : جواب   3
x

x
0

0 3 

 تذکر: در حل سؤاالت کاربرد مشتق مربوط به توابع شامل رادیکال با فرجه زوج بدست آوردن دامنه تابع اولین حرکت در حل مسأله  
 توان جواب درست را بدست آورد. نیز فقط با این حرکت می 95باشد که در سؤال می

]در آن صعودی است، بازه   f(x)ای که ترین بازه گیریم بزرگاز )*( و )**( نتیجه می , ]3 2 bباشد، پس بیشترین مقدار  می 3 a   3برابر 3  است.   2

تابع  
x

f (x)
x

2
24

 در کدام بازه صعودی است؟  

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

 ، سخت در صورت آگاهی به نکته ساده( 125)   4پاسخ:گزینه  94
 روش اول: رد گزینه  

xتابع مذکور دارای دو مجانب قائم    شوند.به راحتی حذف می 3و 2و   1های کنند.پس گزینهز یکنوایی خارج میای بیفتند تابع را ااست و هر یک درون بازه 2

 روش دوم:

x ( x ) ( x)( x) x
( ) ' (

x ( x ) ( x )

2 22 2 4 2 2 2 8
0

2 2 2 2 24 4 4
 

xپس تابع روی بازه هایی که شامل دو مجانب قائم    نباشند صعودی است. 2

 

fهای نقاط بحرانی تابع با ضابطه مجموعه طول  (x) x x2  کدام است؟ 

1)  { , }01 2)  { , , }
1

01
2

 3)  { }
1
2

 4)  { , }
1

0
2

 

 ، متوسط در صورت آگاهی به نکته ساده(125)   1پاسخ:گزینه  95
 اول:رد گزینه روش 

D {x | x x } D ( , ] [ , )f f
2 0 0 پس  1

1
2

 توانند جواب باشند.نمی  4و  3و  2های در دامنه تابع نیست و گزینه 

 روش دوم:

x
( x x ) '

x x

2 12
22

بوده و گزینه  شود پس هر دو نقطهتعریف نمی  1و    0که چون در   است.)دقت کنید که پاسخ صحیح    1ی بحرانی 
1
2

در دامنه تابع   

 نیست.( 

ت  ها برابر صفر اسدر آن f( و همچنین نقاطی که مقدار  fهای مخرج  ها تعریف شده باشد )ریشهدر آن fرا که   f(x)نقاطی از دامنه 
 نامیم. می f(x)( را نقاط بحرانی تابع fهای صورت  )ریشه
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 نکته:  
fبرای یافتن نقاط بحرانی تابع   (x) های صورت و مخرج از روی ضابطه آن کافیست از تابع مشتق بگیریم و ریشهf   را که جزء دامنه تابع

fها نقاط بحرانی تابع  یابیم. این ریشهاند را میf (x) شوند بطور مثال نقاط بحرانی محسوب میx xو   0  اند. در سؤال بحرانی  1

xای  تابع چند ضابطه x x
f (x)

| x | x

3 3 0

2 0
 ی بحرانی دارد؟ چند نقطه 

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

 ، سخت در صورت آگاهی به نکته متوسط( 125)   3پاسخ:گزینه  96
 نقطه بحرانی داریم. دو نقطه مشتق ناپذیر و یک نقطه با مشتق صفر   3روش اول: با رسم نمودار مشخص است که 

 
 روش دوم : 

 یکی از نقاط بحرانی خواهد بود. -2شود و با توجه به دامنه ریشه درون قدرمطلق یعنی ز صفر نمیدر ضابطه دوم مشتق هرگ

 ی مربوط به ضابطه باشد.ی دامنهی مشتق در بازهکنیم که ریشهدهیم.سپس بررسی میبرای تعیین سایر نقاط از ضابطه اول مشتق گرفته و برابر صفر قرار می

f '(x) x x , x23 3 0 1 1 

xکه    غیر قابل قبول است.)چرا؟( 1

xهمچنین چون تابع در    پیوسته نیست در این نقطه مشتق ناپذیر است و در نتیجه نقطه بحرانی دیگری داریم.0

fنکته: برای یافتن نقاط بحرانی تابع  (x) پس از روی نمودار نقاط بحرانی را یافت. سکرد و توان آن را رسم  می 
 شوند:بندی مینقاط بحرانی از نظر نمودارشناسی به حاالت زیر تقسیم

 و ......                      ( نقاط ناپیوستگی  1)

 و ......                     ار د ای یا زاویه( نقاط گوشه2)

 و ......                    ( نقاط بازگشتی یا مماس قائم 3)

 و ......                      شود )مماس افقی(  ها صفر می ( نقاطی که مشتق آن4)
 ای مواظب نقاط مرزی )شکستگی( باشید.تذکر: در بررسی نقاط بحرانی توابع چندضابطه

fبا توجه به نمودار تابع  (x) x x x
93 2 12 9
2

yی  خط به معادله mبه ازای کدام مقادیر  m  با نمودار تابعf(x)   فقط در دو نقطه

 مشترک است؟

31و  47(  3 -31و    47(  2 -7و    56(  1
2

13و    56(  4 
2

 

 ، متوسط( 125)   3پاسخ: گزینه  97

yنکته: زمانی خط   m   مشترک خواهد بود که بر یکی از نقاط اکسترمم نسبی آن مماس باشد. 3فقط در دو نقطه با تابع درجه 

 

x
y x x (x x ) (x )(x )

x

12 23 9 12 3 3 4 3 1 4 0
4

  



 36صفحه   گروه آموزشی ماز  درس: ریاضی 

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

از 
 م

ون
زم

ه آ
ام

خن
اس

پ
– 

ه 
حل

مر
10 

  
x y

x y

9 31
1 1 12 9

2 2
4 64 72 48 9 47

 

یا  اند به صورت  سبین Minو  Maxکه دارای   3است و همچنین توابع درجه  mخط افقی به ارتفاع  y=mنکته: خط 

 خواهند بود پس سه حالت مختلف برای برخورد این دو وجود دارد:  
(1 )m  عددی بینMax  وMin  نقطه برخورد خواهیم داشت مثال:   3باشد  3تابع درجه 

                                                                                                                                             

 
(2 )m  برابرMax  یاMin  نقطه برخورد خواهیم داشت مثال:   2باشد  3تابع درجه 

                                                                                                                                                      

 
(3 )m  عددی بزرگتر ازMax  یا کوچکتر ازMin  نقطه برخورد خواهیم داشت مثال:   1باشد 

                                                                                                                                                      

 

اگر تابع 
a

f (x) x bx c3 2 4
2

xی  در نقطه  aباشد، حاصل   8باشد و عرض از مبدا آن    -56دارای مینیمم نسبی  2 b c کدام است؟ 

1)14- 2)32 3  )34  4  )16- 

 ، متوسط( 125)   3پاسخ: گزینه  98
 دارای مینیمم )ماکزیمم( نسبی باشد، داریم:  (m,n)ی در نقطه  f(x)پذیر نکته: اگر تابع مشتق

f (m) n , f (m) 0 
cاست پس  8چون عرض از مبدا تابع  2 

)ی  نقطه , )2  ی باال داریم:  است، پس با توجه به نکته  fی مینیمم نسبی تابع نقطه 56

f ( ) a b a b a
a b c ( )

f ( ) a b b

2 56 4 4 8 56 16 8
8 24 2 34

2 0 6 2 0 24
 

fطول ماکسیمم نسبی تابع  (x) | x | x
5  کدام است؟ 33

1  )x 3     2 )x
9
8

 3  )x
3
4

  4  )x
4
5

 

 ، متوسط( 125)   2پاسخ: گزینه  99
xنکته )آزمون مشتق اول(: اگر   c   یک نقطة بحرانی تابعf(x)    باشد وf (x)   در این نقطه از مثبت به منفی )منفی به مثبت( تغییر عالمت بدهد، آنگاه این

 است.  f(x)نقطه، نقطة ماکسیمم نسبی )مینیمم نسبی( تابع 

x x x
(x ) x x x x

D R , f (x) f (x)f

(x ) x x x x x x x

3 2
8 3 5 5
5 5

3 8 2 3
5 5 5 5

8 9
5 333 3 3 5 5

9 85 33 3 3 3
5 5
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f (x) x ( x) x
2
51 9

0 9 8 0
5 8

 

 

 

xبنابراین طول ماکسیمم نسبی،  
9
8

 است.   

nگیری از توابع به فرم  نکته: برای مشتق mx ها را به فرم توان آنمی
m
nx گیری با فاکتور از نوشته و بعد از مشتقx  با توان کمتر و

 های مشتق بدست آید.تر کرد تا ریشهضرایب مشترک تابع را ساده

fبه طور مثال اگر بخواهیم نقاط بحرانی تابع  (x) (x ) x2  را بیابیم داریم:         328
 

f (x) (x )x x x f (x) x x x (x )
1 7 1 4 2 2
3 3 3 3 3 37 28 72 228 28 4

3 3 3
 

 

{
 

x ریشه صورت   x2 4 0 2

x ریشه مخرج  x
3 2 0 0        

  f (x) (x )

x

7 1 2 4
33 2

 

ی اگر تابع با ضابطه 
x x

f (x)
x a

2 3
 کدام است؟ aدارای اکسترمم نسبی باشد، مقادیر  

1  )a aیا   0 3 2  )a aیا   3 0  
3  )a3 0 4  )a0 3 

 ، متوسط( 125)   2پاسخ: گزینه  100

x x ( x )(x a) ( )(x x) x ax a
f (x) f (x) f (x)

x a (x a) (x a)

2 2 23 2 3 1 3 2 3
2 2

 

-در اطراف این نقطه تغییر عالمت دهد، در تابع فوق این اتفاق زمانی می fی بحرانی داشته باشد و ضمناً  دارای اکسترمم نسبی باشد، باید نقطه  fکه تابع  برای این

xیِ عبارت درجه دوم افتد که  ax a2 2 یِ این عبارت  ی بحرانی و اگر  فاقد نقطه  fیِ این عبارت درجه دوم منفی باشد، تابع  مثبت باشد )اگر   3

 دهد(. بنابراین:  ی بحرانی تغییر عالمت نمیدر اطراف نقطه fصفر باشد، 

a aیا   3 0 
خارج دو  ریشه 
→        ( a) ( )( a) a a a(a )2 20 2 4 1 3 0 4 12 0 4 3 0 

fبیشترین مقدار تابع  (x)

x x

1

4 24 5
 کدام است؟  

1  )
1
2

 2  )1 3  )
3
2

 4  )2 

 ، سخت در صورت آگاهی به نکته ساده( 125)   2پاسخ: گزینه  101
آید. کنیم. مخرج کسر یک عبارت همواره مثبت است. در نتیجه بیشترین مقدار این کسر به ازای کمترین مقدار مخرج کسر بدست میابتدا مخرج کسر را بررسی می

یق مشتق گیری جواب این سوال می باشد. اما اگر بخواهیم از طر  2است و در نتیجه جواب گزینه    1با مربع کامل سازی مشخص است که کمترین مقدار مخرج برابر  

 را بدست آوریم به روش زیر عمل می کنیم.

 

 

y x x y x x x(x ) x , ,4 2 3 24 5 4 8 4 2 0 2 0 2 

 

 فاکتورگیری
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)yکمترین مقدار مخرج کسر   ) y( )2 2  خواهد بود.   1است. بنابراین بیشترین مقدار این کسر   1

 را بیابیم کافیست:  f(x)مطلق تابع  Minیا  Maxهر گاه بخواهیم مقدار  
 نقاط بحرانی را بیابیم.  -1
 دهد مثل همین سؤال( را در تابع اولیه قرار دهیم. نقاط بحرانی و نقاط ابتدا و انتهای بازه داده شده )در برخی سؤاالت بازه نمی -2
 نامیم.مطلق می Minلق و هر مقدار که کمتر شود را مط Maxهر مقدار بدست آمده که بیشتر باشد  -3

 شود منظور سوال اکسترمم مطلق است. ننکته: اگر در سؤاالت به نوع اکسترمم اشاره 

yماکزیمم مطلق تابع طول  x x x
2 3 2 12 1
3

]در بازه    , ]3  کدام است؟  1

1  )2 2  )2 3  )1
2

 4  )3 

 ، متوسط( 125)   2پاسخ: گزینه 102
م تا محل مینیمم و ماکزیمم تعیین  دهیآوریم سپس مشتق گرفته مساوی صفر قرار میدر یک فاصله بسته مقدار نقاط انتهایی را به دست می  برای تعیین اکسترمم

 شود. در این سؤال:  بازه مطلوب ، با توجه به نقاط نهایی اکسترمم تعیین می  شود. پس از تعیین اکسترمم در

f ( ) , f ( ) f (x) (x x ) x , f ( )
40 4123 8 1 0 2 6 0 2 3 2
3 3

 

 صحیح است.   2رخ داده )در بازه مذکور( و گزینه  2پس بیشترین مقدار تابع در  

fدقت کنید که نیازی به محاسبه   (  نبود چون در بازه تعیین شده قرار ندارد.3(

fیمم مطلق تابع ماکزیمم و مین طول مجموع (x) | x | (x )2 ]در فاصله  3 , ]2  کدام است؟  4
1)2 2  )4 3  )6 4  )1 

 ، سخت در صورت آگاهی به نکته متوسط( 125)  3پاسخ: گزینه  103

x x x x
x x x

f (x) f (x)

x x x x x x x

1
2 1 2 2 1 02 6 2 2

2 16 2 2 1 2 2 1 0
2

 

 بنابراین:  

2 4   ماکزیمم مطلق + مینیمم مطلق   6

f ( )

f ( )

f ( )

f ( )

2 4

2 0

1 25
2 4

4 14

 

 نقاط مهم:بحرانی + ابتدا و انتهای بازه 

 

اگر قسمتی از نمودار تابع 
ax x

f (x)
x bx

2 2
2

 به صورت زیر باشد ، عرض نقطه ماکسیمم مطلق تابع کدام است؟ 

1  )4 2)3  

3)
1
8

 4  )
1
9

 

 ، سخت در صورت آگاهی به نکته ساده( 125)  3پاسخ: گزینه  104
xبا توجه به نمودار تابع ،   bی مضاعف مخرج خواهد بود و در نتیجه  ریشه0 yهمچنین چون مجانب افقی   ،0 aاست پس  0 0 . 

 کنیم:کمک مشتق پیدا میای که در آن ماکسیمم مطلق رخ داده نقاط بحرانی تابع را به اکنون برای یافتن نقطه

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

x x x x

2 22 2 2 4 4
0 0 4

2 4 4 3
 

x  نیز نقطه بحرانی است که با توجه به نمودار ماکسیمم مطلق نیست. 0

xاکنون مقدار تابع را در    حساب می کنیم:  4

f ( )
4 2 1

4
16 8
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xاگر  a  ریشه مخرج تابعf(x)  ریشه صورت( باشدf(x)  آنگاه نمودار )نباشدf   حول نقطهx a   :به صورت 

x  است  یا    -1 a  ریشه ساده مخرج تابعf .است 

x است   یا     -2 a  ریشه مضاعف مخرج تابعf .است 
limاگر  f (x)

x
-به این خط میل می xدر   fگوییم و نمودار تابع می fمجانب افقی تابع  y=mشود آنگاه به  mبرابر عددی مانند  

 کند. 

yبه خط   xدر شکل سؤال نمودار در   axکند و داریم میل می 0 x ax
Lim a

x x bx x

2 22
2 2

aپس باید    0 

   باشد.

ABدر شکل مقابل   AC3 DEاست،  Aنیمساز زاویه  ADو  12 AB  اندازه ،EC   کدام است؟ 

1 )7   2  )9    
3 )3   4  )5 
 
 
 
 
 
 ، متوسط( 112)   2: گزینه پاسخ 105

AB AB , AC3 12 4 12 

CD AC
:

BD AB
CE AC

EA AB
CD CE

(DE AB) :
DB EA

  

x
CE x x x x x

x

12
36 3 4 36 9

12 4
 

 ADکند. مثاًل در سؤال قضیه نیمساز زاویه: در هر مثلث، نیمساز هر زاویه داخلی، ضلع مقابل خود را به نسبت اضالع خود قسمت می

ACکند پس نسبت دو ضلع دیگر مثلث  قطع می Dرا در نقطه   BCاست و ضلع  Aنیمساز زاویه 
( )
AB

برابر نسبت دو قسمت جدا شده از  

BC CD
( )
BD

 خواهد بود. 

 قضیه تالس:  
DE)اگر دو خط راست موازی  || AB)( دو خط متقاطع دیگر ،BC  وACرا قطع کنند آنگاه بر روی آن دو خط متقاطع پاره )های  خط

CDمتناسب  CE
( )
DB EA

 کنند. ایجا می 

 

 

 

 

 

 ها قضیه نیمساز 

 طبق قضیه تالس 

 ارزی توان بزرگهم
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BDدر شکل زیر،   BC
1
7

AEو   AD
1
4

DNو   CMی  ، اندازهAB چند برابرAM است؟ 

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

 

 
 ، متوسط( 112)  4: گزینه پاسخ 106

BN lBD BN BN
BMC : DN CM BM BN

MN lBC BM BM

AM lAE AM AM
ADN : EM DN AN AM

MN lAD AN AN

1
7

67

21
4

64

 

 

AB AM MN NB l l l
/

AM AM l

2 6 9
4 5

2 2
 

ˆدر شکل زیر   ˆA C1  است. اگرAB BC
1
5

 کدام است؟  ADCو  ABDباشد، نسبت مساحت دو مثلث  

1 )1
5
   2 )1

8
   3 )1

9
   4 )1

24
 

 

 ، ساده(112)  4: گزینه پاسخ 107

ˆ ˆA C BD AD AB
ABC ABD

ˆ ˆ AB AC BCB B

11
5

 

S
ABD

S SS S
ADC ABCABD ABD( )

SS S S
ADCABC ABC ADC

S
ABC

1
1 1 24 12 25

245 25 25 24
25

 

 گوییم هرگاه داشته باشیم: دو مثلث را متشابه می
 و زاویه از یکی با دو زاویه از دیگری برابر باشد. د -1
 سه ضلع از یکی با سه ضلع از دیگری متناسب باشد.  -2
 ها برابر باشد.  ندو ضلع از یکی با دو ضلع از دیگری متناسب و زاویه بین آ  -3

 دهیم و داریم:  نمایش می kگوییم و آن را با ها، نسبت تشابه مینکته: اگر دو مثلث متشابه باشند به نسبت اضالع متناظر آن
 kها =  ها = نسبت اضالع = نسبت محیطنسبت ارتفاع -1

 k2ها =  نسبت مساحت -2

به دو راس دیگر مستطیل بر هم   Mبر روی ضلع بزرگتر قرار دارد و خطوط واصل از  Mی واحد، نقطه 6و  13در مستطیلی به ابعاد 
 کدام است؟ از راس های مستطیل   M  .مجموع فواصلعموداند

1)26 2  )13 3  )13 5 13 4  )5 13 

 ، متوسط( 112)  3: گزینه پاسخ 108
 روش اول:  

x( x) MH x( x) x x (x )(x ) x2 213 13 36 13 36 0 4 9 0 4 
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 داریم:شود با توجه به قضیه فیثاغورس و اینکه فاصله این نقطه تا دو راسی از مستطیل که روی ضلع واصل بین آنها قرار دارد برابر طول مستطیل می

 

36 16 81 36 13 13 5 13 

 

  روش دوم:  

 با توجه به شکل: 

MB MA AB

( x) x

x x x x

(x )(x ) x , x

2 2 2

2 236 13 36 169

2 22 26 72 0 13 36 0

4 9 0 4 9

 

MAاکنون با توجه به قضیه فیثاغورس   ,MB36 16 2 13 81 36 3  در نتیجه داریم:  13

2 13 3 13 13 13 5 13 

 الزاویه:روابط طولی در مثلث قائم

A)ˆالزاویه  در مثلث قائم BCارتفاع وارد بر ضلع  AHاگر  ) ABC90 گاه همواره:  باشد آن 
                                                                                                                                              

 

 توان قضیه فیثاغورس را نوشت.  اند( میالزاویه )هر سه قائم ACHو  ABC  ،ABHهای  و همچنین در مثلث

 

ADیک متوازی االضالع است. اگر   EBDAدر شکل زیر  ECو   15   ABC، آنگاه نسبت مساحت مثلث سایه زده به مساحت مثلث 10
 کدام است؟ 

1  )
16
25

   2  )
9
25

 

3  )
4
9

   4  )
4
25

 

 

 ، متوسط( 112)   2: گزینه پاسخ 109

ADبا هم متشابه هستند زیرا    ABCمثلث سایه زده و مثلث   BC   است و در نتیجه زاویهˆ ˆACB DAC   و همچنینˆ ˆ ˆADE DEC MBC   در نتیجه

نسبت تشابه آنها نسبت اضالع تناظر یعنی 
AD

BC
 باشد.می 

BEمتوازی االضالع است در نتیجه   ABEDچون  AD  خواهد بود. 15

AD

BC

215 15 3 3 9
2510 15 25 5 5

 

باالیی   موازی با قاعده ها به گونه ای رسم شده است که مساحت ذوزنقه پایینی دو برابر ذوزنقه STخط  7و  4های ای با طول قاعدهدر ذوزنقه
 کدام است؟   STاست. طول پاره خط  

1) 5    2)  26    

3)  3 3   4  )2 7 
 
 

 
 

 

 ها مساحتسبت ن

مجذور نسبت اضالع   
 است.
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 ، سخت در صورت آگاهی به نکته ساده(112)   3: گزینه پاسخ 110
 این سوال گرفته شده است، دقت کنید:تجربی که ایده این سوال از شکل  99کنکور  154به شکل سوال 

 

خواهند    7و    4های آنها برابر  های ذوزنقه را امتداد دهیم تا خارج از ذوزنقه یکدیگر را قطع کنند دو مثلث متشابه خواهیم داشت که قاعدهاگر در این سوال نیز، قاعده

قسیم کنیم، ت  2ر این مساحت را به نسبت یک به  آید. حال اگبدست می  33ذوزنقه برابر با  . در نتیجه مساحت درون  49به    16بود و در نتیجه نسبت مساحت آنها  

باشد به مساحت  می  STرا جمع کنیم نسبت مساحت مثلثی که قاعده آن    16و    11خواهد بود. اکنون اگر    22و قسمت پایینی    11مساحت ذوزنقه باالیی برابر با  

 آید. بدست می  3است و در نتیجه نسبت اضالع آنها جذر این اعداد خواهد بود و در نتیجه جواب گزینه   16به  27باشد برابر  می ABمثلثی که قاعده آن 
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 است؟  درستکدام گزینه،  

 شود. ( در همۀ جانوران، هر گامت در پی نوعی تقسیم کاهشی تولید می1
 شوند.هایی از دو یاختۀ جنسی با هم ادغام می( در هر نوع تولیدمثل جنسی، هسته2
 دهد.ای رخ میاینترفاز و سپس ادامه مراحل چرخۀ یاختهمنظور ایجاد گامت در تولیدمثل جنسی، ابتدا مرحلۀ  ( همواره به3
 ( در هر نوع تولیدمثل جنسی در انواع جانداران، گامتی نقش دارد که از تقسیم کاستمان )میوز( یاختۀ قبلی خود ایجاد شده است. 4

 ترکیبی(  -متوسط -116)     3پاسخ: گزینه  111

در تولیدمثل   گیرد؛ بنابراین  انجام می  میتوز از جانوران با تقسیم    بعضیو در    میوز با تقسیم    ور معمولبه ط تولید گامت در تولیدمثل جنسی در بین جانوران  
 ای تقسیم طی شود. جنسی برای تولید گامت قطعًا باید مراحل اینترفاز و چرخۀ یاخته 

 توانند با دو نوع تقسیم متفاوت گامت تولید کنند.  جمعیت، میتوان گفت افراد یک کند؛ یعنی می زنبور عسل نر با تقسیم میتوز، گامت تولید می
 ها: بررسی سایر گزینه

در زنبور عسل نر، تولید گامت با تقسیم میتوز است.)اگه گفتی چرا برای رد این گزینه از گیاهان استفاده نکردیم؟؟چون    تقسیم کاهشی، همان تقسیم میوز است.(  1

 زایی جانوران و جانداران رو میدونی که؟؟( داره در مورد جانوران حرف میزنه، فرق گامت 1گزینه 

کند.دقت کنید که جانوران دارای بکرزایی و جانوران هرمافرودیت،  شروع به تقسیم می  م لقاحبدون انجانوعی تولیدمثل جنسی است که در آن تخمک    بکرزایی(  2

 شود.ها، گامت تولید می تولید مثل جنسی دارند؛ زیرا در هر دوی این روش

 شود. یاختۀ اسپرماتید )یاختۀ قبلی اسپرم( ایجاد می تمایز، تولید اسپرم )گامت( از مرداندر  نه دیگه! ( 4

های جنسی است. گامت نر از تقسیم میتوز یاختۀ زایشی  زا( به دنبال تقسیم میتوز یاختۀ قبلی این یاختههای نر و ماده )اسپرم و تخمیاهان تولید گامت در گ
 های بافت خورش است. ماندۀ از تقسیم میوز یکی از یاختهو گامت ماده از تقسیم یاختۀ باقی 

 شود.  ها( تولید میتخمدان )بخش مادۀ گلدر گیاهان هر دو نوع گامت در 
 شوند. های نر و ماده تولید می در بدن بعضی از جانوران )جانوران هرمافرودیت( گامت 

در گروهی از گیاهان نهاندانه، هر برگ دارای پهنک و دمبرگ است. این گیاهان برخالف گیاهانی که فاقد این ویژگی هستند، دارای چه 
 باشند؟ ای میمشخصه

 تر هستند. ها به روپوست زیرین برگ نزدیک( رگبرگ1
 های فتوسنتزکنندۀ برگ، میانبرگ هستند. ( بیشتر یاخته2
 اند. های میانبرگ اسفنجی با روپوست رویی و زیرین برگ در تماس( یاخته3
 رند. های آوندی قرار داای همانند میانبرگ اسفنجی در تماس با یاختههای میانبرگ نرده( یاخته4
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است دمبرگ  و  پهنک  دارای  دولپه  گیاهان  در    برگ  ولی 

پس اصل این سوال  ها دمبرگ ندارند.  لپه برگگیاهان تک
 لپه است.  مقایسه گیاهان دولپه و تک

ها دارای پهنک و دمبرگ  تعبیر: گیاهانی که برگ آن
 است= گیاهان دولپه 

کنید، در گیاهان  شکل مقابل مشاهده میطور که در  همان

ای در مجاورت  های میانبرگ نردهدولپه به علت وجود یاخته

تر  ها به روپوست زیرین برگ نزدیکروپوست باالیی، رگبرگ

 هستند. 
 ها: بررسی سایر گزینه

 ین و رویی قرار دارند و جزء میانبرگ هستند.  های فتوسنتزکننده در برگ، بین روپوست زیر یاخته  بیشترلپه  ( در هر دو گیاه دولپه و تک2

 های میانبرگ های فتوسنتز کننده برگ= یاختهتعبیر: بیشترین یاخته
 های میانبرگ اسفنجی با روپوست رویی برگ تماس ندارند.  ( در گیاهان دولپه، یاخته3

 ای= گیاهان تک لپه تعبیر: گیاهان فاقد میانبرگ نرده 
های آوندی! در واقع غالف آوندی مانند پوششی دور تا دور های غالف آوندی باشند نه خود یاختهتوانند در تماس با یاختههای میانبرگ میه( در گیاهان دولپه یاخت 4

 کند. آوندها را احاطه می

 طراح اینجوری فکر میکنه!: 
استفاده کنه. وقتایی که تست در این مورد صحبت میکنه،ذهن طراح  مقایسه گیاهان تک لپه و دو لپه،از جمله مواردی هست که طراح خیلی دوست داره 

 میتونه به این سمت حرکت کنه:
 ها در سمت پایین قرار گرفته است. ای در گیاهان دو لپه در سمت باال و میانبرگ اسفنجی آنای هستند. میانبرگ نردهگیاهان تک لپه فاقد میانبرگ نرده 

 ها در نیمه پایینی برگ قرار دارد. لپهها برخالف تک  رگبرگ دو لپه
 ای میباشد. های اسفنجی در گیاهان دولپه بیشتر از تک لپهفضای بین یاخته

 های غالف آوندی اطراف رگبرگ گیاهان تک لپه برخالف گیاهان دو لپه دارای کلروپالست میباشند. یاخته
 ی آن است. های هوایی در سطح زیرین برگ بیشتر از سطح باالیتعداد روزنه

 ها است. ایها بیشتر از تک لپهایهای هوایی در سطح زیرین برگ به سطح باالیی آن، در دولپهنسبت تعداد روزنه
 ضخامت پوستک در تک لپه بیشتر از دو لپه است. 
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 مند هست. این موارد رو خیلی خوب یاد بگیر و با همدیگه مقایسه کن،چون طراح خیلی به این مقایسه عالقه
 

 از بعد ای نرده های یاخته بینید، می شکل این در که طور همان ؛است  شده تشکیل اسفنجی و ای نرده ای آکنه نرم های یاخته از در گیاه دولپه، برگمیان
ای  های اسفنجی فضای بین یاخته و یاخته  قراردارند زیرین روپوست  سمت  به اسفنجی های یاخته که حالی در اند، فشرده هم به و قراردارند رویی روپوست 

 نسبتًا بیشتری دارند. 
 

 
 کند؟ کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می

 کند، در بدن زن قطعاً ..................« طور طبیعی، هورمونی که در بدن مرد .................. را تحریک می»به
 دهد.های جسم زرد را افزایش میترشحی یاختهفعالیت  - های سرتولی( یاخته1
 شود. ای در انبانک)فولیکول( میموجب افزایش تقسیم یاخته -های بینابینی( یاخته2
 شود.هایی در هر دو غدۀ جنسی، سنتز میتوسط یاخته - ( ایجاد صفات ثانویۀ جنسی3
 شود.خون وارد می در سطحی باالتر از محل ترشح انسولین به -های جنسی( رشد اندام4
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کلیه در سطحی  شود. غدد فوقکلیه ترشح می شود. این هورمون در زنان از بخش قشری غدد فوقهای جنسی میهورمون تسوسترون در بدن مردان سبب رشد اندام

 باالتر از غدۀ لوزالمعده )محل ترشح انسولین( قرار دارد.  

 ها: بررسی سایر گزینه
 دهند.  فعالیت ترشحی خود را افزایش می LHهای جسم زرد با تأثیر هورمون کند. یاختههای سرتولی را تحریک میدر مردان یاخته FSH( هورمون 1

شود، در واقع این هورمون موجب افزایش  در زنان سبب بزرگ و بالغ شدن انبانک می FSHکند. هورمون های بینابینی را تحریک میدر مردان یاخته LH( هورمون 2

 شود. ای در انبانک)فولیکول( میتقسیم یاخته

 برگ

 دمبرگ

 روپوست پهنک

 شود می انجام ها سبزدیسه در فتوسنتز

 گیاهان برگ
 لپه دو

 سبزدیسه
 .فاصله دارند هم از غشاها

 دارد سبزدیسه فراوانی تعداد

 میانبرگ

 در سطح رویی پهنک برگ  ←رویی روپوست

 است آکنه نرم های یاخته شامل

 است درونی غشای و بیرونی غشای دارای راکیزه همانند

 است گیاهان اکثر در فتوسنتز برای ساختار ترین مناسب

 در سطح زیرین پهنک برگ  ←روپوست زیرین

ان
می

گ
بر

 

های ای  برخالف یاختهای نردهآکنههای نرمیاخته ایای نردهآکنههای نرمیاخته گیاه دولپه
ای اسفنجی به سمت به روپوست رویی و در آکنهنرم

 ای اسفنجیآکنههای نرمیاخته انددو ردیف قرار گرفته

ای آکنههای نرمبرگ در بعضی گیاهان از یاختهمیان ای اسفنجیآکنههای نرمیاخته گیاه تک لپه
 تشکیل شده استاسفنجی 

 

 تیالکوئید درون فضای

 سبزدیسه درون فضایتقسیم 
 نام به غشایی ای سامانه با

 بخش دو به تیالکوئید

 بستره

ده
 ش
یل
شک

ا ت
ش
 غ
وع
ه ن
 س
 از
سه

دی
سبز

-
ت 

اس
 

غشای 
 بیرونی

های یاخته فضای درون سبزدیسه را از سایر بخش
 کندجدا می

غشای 
 درونی

حاوی بستره )محل انجام چرخه در برگیرنده بخش 
 باشدکالوین( می

غشای 
 تیالکوئید

-و زنجیره 2و  1های ساز، فتوسیستمATPحاوی آنزیم 
 ای انتقال الکترون استه

 

 مستقل طور به تواند می
 .شود تقسیم

 کیسه و غشایی ساختارهای
  ِرناَتن و رنا دنا، دارای هستند متصل هم به و مانند

 بسازد را نیاز خود مورد های پروتئین بعضی تواند می راکیزه مانند
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شود و در غدد جنسی کلیه ترشح می ون فقط از بخش قشری غدد فوقشود. در زنان این هورم( هورمون تسوسترون در بدن مردان سبب بروز صفات ثانویه جنسی می3

 شود.   ها( این هورمون تولید و ترشح نمیزنان )تخمدان

 ؟ شودنمییاخته )اووسیت(ِ ثانویه مشاهده در لولۀ رحمی یک زن، پس از آغاز لقاح بین دو یاخته، کدام مورد در مام

 شوند.های فشرده نمایان میهای فامینه )کروماتین( به یکدیگر، کروموزوموجود در رشتههای م شدن هیستون( با نزدیک1
 شوند.های دوک از دو سمت به هر سانترومر متصل میشود، رشتهکه پوشش شبکۀ آندوپالسمی تجزیه می( پس از آن2
 در استوای یاخته قرار دارد.رسد، یک مجموعۀ کروموزومی ها به حداکثر میسانتریول( هنگامی که فاصلۀ جفت3
 شود. های دوک کاسته می( پس از جداشدن فامینک )کروماتید(های خواهری از یکدیگر، از طول نوعی از رشته4
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شود که غشای یک اسپرم و غشای اووسیت ثانویه با همدیگر لقاح موقعی آغاز می

دهد و تخمک را  را انجام می 2این فرایند اووسیت ثانویه میوز پس از کنند.تماس پیدا می

ها  ، کروموزوم2و    1کنید، بین میوزطور که در شکل مقابل مشاهده میکند. همانایجاد می

. )اخه چه کاریه  ، دوباره فشرده شوند2شوند که بخواهند در میوزاز حالت فشرده خارج نمی

تبدیل به کروموزم غیرفشرده بشن و بعدش سلول دوباره  های فشرده باز بشن و  که کروموزم

   کلی انرژی مصرف کنه تا مجددا فشرده بشن؟؟(

 ها: بررسی سایر گزینه
از تجزیه شدن پوشش هسته و شبکۀ آندوپالسمی سانترومر    پس،  2پروفاز( در مرحلۀ  2

کنید، ده میطور که در شکل مقابل مشاه شوند. همانهای دوک متصل میها به رشتهتنفام

   شوند.های دوک از دو سمت به هر سانترومر متصل می رشته

 
 
 
 

  های دوک متصل نیستند: رشته ،هاکروموزممراحلی از میوز که به سانترومِر  
 2+ انتهای تلوفاز 2+ ابتدای پروفاز 1+ انتهای تلوفاز1ابتدای پروفاز 

 1+ ابتدای تلوفاز 1+ آنافاز 1+ متافاز 1انتهای پروفاز  متصل است: مراحلی از میوز که به هر سانترومر،یک رشته دوک 
 2+ ابتدای تلوفاز 2+ آنافاز 2+ متافاز 2انتهای پروفاز  مراحلی از میوز که به هر سانترومر،دو رشته دوک متصل است: 

مجموعۀ کروموزومی در    یککنید، در این مرحله  مشاهده می  طور که در شکل مقابلهمان  رسد. ها به حداکثر میفاصلۀ جفت سانتریول،  2متافاز( در مرحلۀ  3

  استوای یاخته قرار دارد.

های  ها با کوتاه شدن رشتهشوند. فاصله گرفتن فامینکهای اتصالی در ناحیۀ سانترومر، کروماتیدهای خواهری از هم جدا می، با تجزیۀ پروتئین2آنافاز( در مرحلۀ  4

 شود.   انجام می تن دوک متصل به فام

های دوک تقسیم در فرایند تخریب شوند، شود. در صورتی که رشتهیاختک )اسپرماتید(ها میتولید زامای منجر به در انسان، نوعی تقسیم یاخته
 چند مورد دور از انتظار است؟ 

 یاختکی )اسپرماتیدی( تشکیل شود که ..................« »زام 

 .فاقد مادۀ وراثتی است -الف
 دارای یک جفت سانتریول است. -ب
 های آن مضاعف هستند.همۀ کروموزوم  -ج
 های آن از یاختۀ قبلی خود بیشتر است.تعداد کروموزوم  -د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
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 موارد الف و ج دور از انتظار هستند.  

میوز تقسیم  با  اسپرماتیدها  اسپ  2تولید  رماتوسیت  یاختۀ 

 شود.  ثانویه انجام می

 2های دوک در تقسیم میوزالف و د( در صورت تخریب شدن رشته

مشاهده میهمان مقابل  در شکل  که  یاختهطور  از  یکی  ها  کنید، 

های طبیعی کروموزوم دارد. فاقد کروموزوم و دیگری دو برابر یاخته

ید که ولی دقت کنید که در سوال گفتیم مادۀ وارثتی! خب میدون
وراثتی یاخته محسوب می   شود؛ دنای سیتوپالسمی هم جزء مادۀ 

یاخته این  در  دارد  بنابراین  وجود  )راکیزه(  دنای سیتوپالسمی  ها 

ای وجود ندارد و در یاختۀ دیگر  ها، دنای هستهولی در یکی از یاخته

ها دو برابر  ، تعداد این کروموزوم2کروموزومِ دوکروماتیدی است، که در مرحلۀ آنافاز    23های طبیعی خواهد بود. اسپرماتوسیت ثانویه دارای  ای دوبرابر یاختهدنای هسته

 شود. کرماتیدی تشمیل میکروموزومِ تک 46شود و در صورت انتقال آن به یک یاخته، گامتی با می
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 کند همگی دارای دو جفت سانتریول هستند. را شروع می 2هایی که میوز بنابراین یاخته  گیرد؛ای انجام میچرخۀ یاخته 2G، مرحلۀ 2و  1بین میوز ب( 

   های غیرمضاعف هستند.دارای کروموزم 2های حاصل از میوز ج( همانطور که در شکل مشخص است، همه یاخته

های اتصالی از  های دوک تقسیم ندارد. چون با تجزیۀ پروتئینتن یا نداشتن رشتهارتباطی به وجود داش 2جدا شدن کروماتیدهای خواهری از هم در آنافاز
 گیرد.  هم در ناحیۀ سانترومر صورت می

 کدام است؟  3Cمشخصۀ گیاهان  

 ها مؤثر نیست. ( شدت نور برخالف مدت تابش نور بر میزان فتوسنتز آن1
 دهند. فقط در طول روز انجام میهای مستقل از نور فتوسنتز را طور طبیعی واکنش( به2
 دهند.نانومتر و غلظت زیاد اکسیژن انجام می  500تا  400( بیشترین فتوسنتز را در طول موج 3
 اکسید در دماهای متفاوت تمایل یکسانی برای فعالیت کربوکسیالزی دارند.دیهای مؤثر در تثبیت کربن( آنزیم4
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چرخۀ کالوین  کنند.  های مستقل از نور فقط از چرخۀ کالوین استفاده میدر واکنش  3Cگیاهان  

 شود.  فقط در روز انجام می
 ها: بررسی سایر گزینه

 اکسید، طول موج، شدت و مدت زمان تابش بر میزان فتوسنتز موثر است.  ( میزان کربن دی1

کنید، با افزایش غلظت اکسیژن میزان  مشاهده می  طور که در نمودار مقابل همان  3C( در گیاهان  3

یابد. در واقع در این گیاهان بیشترین میزان فتوسنتز زمانی است که  فتوسنتز تا حدی کاهش می

 کمترین اکسیژن در گیاه وجود دارد.  

شود؛  ها در گسترۀ دمایی خاص انجام می (  فتوسنتز فرایندی آنزیمی است و بیشترین فعالیت آنزیم4

اکسید در دماهای متفاوت تمایل متفاوتی برای فعالیت  دیهای مؤثر در تثبیت کربننابراین آنزیمب 

 کربوکسیالزی دارند.

تر فصل رو طراح اینجوری فکر میکنه!: تسلط بر متن کتاب، چیزی هست که بر هر دانش آموز مازی واجبه! خیلی وقتا شده که طراح کنکور مطالب مهم
 تر کتاب سوال طرح میکنه که برای حل این سواالت نیاز هست که متن کتاب رو کامال بلد باشین. های آسونمیاد از متن قسمت بیخیال میشه و 

    پس از این به بعد هم متن کتاب رو بفهمین و هم حفظش کنین. :(
 

 

 

 3Cگیاهان 

 پایدار ساخته شده، ترکیبی سه کربنی استاولین ماده آلی 

 شود می انجام کالوین چرخه با فقط آنها در کربن گیاهانی که تثبیت

 اکثر گیاهان از این دسته اند

 گذاریعلت نام

چرخه است، که این گیاهان، قبل از  گرفته شکل نیز زمین روی گیاهان حیات طول در کربن تثبیت از دیگری البته انواع
کنند. پس همه گیاهان فتوسنتزکننده کالوین دارند و انواعی از های دیگری نیز تثبیت میاکسید را در واکنشدیکالوین، کربن

 های دیگری نیز دارند.ها قبل از کالوین، واکنشآن

CAM 

4C 

 .باشد محیط تأثیر تحت فتوسنتز مانند فرایندی است بدیهی اثر محیط بر فتوسنتز

 نور

 عوامل موثر موج طول

 فرایندی فتوسنتز
 است آنزیمی

 شدت تابش

 شود می انجام خاص دمایی گستره در ها آنزیم فعالیت بیشترین

 نور تابش زمان مدت

 میزان اکسیژن

 آنزیم ها در بازه دمایی خاصی قادر به عملکرد هستند

 دما
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شوند، ..................  فسفاته تولید میکربنی تکیبات سهفسفاته مصرف و مجدداً ترک کربنی تکای از چرخۀ کالوین که ترکیبات سه در مرحله
 گیرد. صورت می

 NADPH( آزادشدن گروه فسفات بعد از تولید NADPH  2قبل از مصرف  ATP( تولید 1
 NADPHبعد از مصرف    ADP( تولید 4  قبل از آزادشدن گروه فسفات  NADPH( مصرف 3
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مشاهده میهمان مقابل  در شکل  که  اسیدهای  طور  که  زمانی  در  کالوین  در چرخۀ  به  3کنید،  کربنی 

کربنی  فسفاته مصرف و مجدداً ترکیبات سهکربنی تکشوند. ترکیبات سهقندهای سه کربنی تبدیل می

شود( و سپس  تولید می   ADP)یعنی    تجزیه  ATPشوند. در این مرحله ابتدا مولکول  فسفاته تولید میتک

 شود.  یابد و در نهایت گروه فسفات آزاد میاکسایش می  NADPHمولکول 

 شوند. فقط مصرف می NADPHو  ATPهای در چرخۀ کالوین مولکول
 
 

 

 

 
 نماید؟کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می

 ......« طور طبیعی در بدن یک دختر جوان، هر ............»به
 شود.های منفذدارِ تخمدان تغذیه میطور مداوم توسط مویرگای که در تغذیه و محافظت از اووسیت نقش دارد، به( یاخته1
 گیرد.( هورمونی که در تنظیم و هدایت چرخۀ تخمدانی نقش دارد، تحت تأثیر دو نوع هورمون مترشحه از مغز قرار می2
 شود. های انبانک )فولیکول( تولید میشود، توسط یاختهاخلی رحم می( هورمونی که موجب رشد دیوارۀ د3
 دهد. تغییر می FSHکند، فعالیت خود را تحت تأثیر ای که دو نوع هورمون جنسی زنانه را ترشح می( یاخته4
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های آزادکننده و مهارکنندۀ ترشحی از هیپوتاالموس  شود. این دو هورمون تحت تأثیر هورمونتنظیم و هدایت می  LHو    FSHهای  چرخۀ تخمدانی با تأثیر هورمون

مون طرح کرده بودیم پس اگه مازی باشید در کنکور  های پارسالتا تست توی آزمونnمطرح شده بود البته قبلش ما از همین نکته  99این نکته در کنکور هستند. 
 شید!!  سوپرایز نمی

 ها: بررسی سایر گزینه
محافظت کنند درون تخمدان قرار دارند و    اووسیت اولیهها در صورتی که از  این یاخته  های فولیکولی در تغذیه و محافظت از اووسیت نقش دارند.یاخته(  1

شوند که در  های فولیکولی نیز وارد لولۀ فالوپ میگذاری، همراه با اووسیت ثانویه، تعدادی از یاختههای تخمدان تغذیه خواهند شد ولی در هنگام تخمکتوسط مویرگ

 های تخمدان تغذیه نمیشن!!  ها در این مرحله توسط مویرگحفاظت و تغذیۀ اووسیت ثانویه نقش دارند؛ طبیعتاً این یاخته

پروژسترون توسط  کنند. های فولیکولی فقط هورمون استروژن را ترشح میشوند ولی یاختههای استروژن و پروژسترون موجب رشد دیوارۀ داخلی رحم میون( هورم3

 شود.جسم زرد تولید می

 شود.پروژسترون فقط توسط جسم زرد و غدۀ فوق کلیه تولید می 
 شود.غدۀ فوق کلیه ترشح می  استروژن توسط جسم زرد، فولیکول در حال رشد و

 شود. های بینابینی و غدۀ فوق کلیه ترشح می تستوسترون هم توسط یاخته 
ریز بخش  های درون ریز تخمدان و هم یاختههای درونهای جنسی زنانه هم از یاختهکه هورمونشود. در حالیسبب بزرگ و بالغ شدن انبانک می  FSH( هورمون  4

 قرار ندارد.  FSHکلیه تحت تأثیر هورمون شوند. غدۀ فوقمی  کلیه ترشحقشری غدۀ فوق

 نماید؟ کامل می نادرستیکدام گزینه، عبارت زیر را به 

 »نوعی اندام در دستگاه تولیدمثلی یک مرد، ..................« 
 کند.یهای کوچک است که به تنظیم دمای محل انجام تقسیم کاستمان )میوز( کمک مای از رگ( حاوی شبکه1
 شود.های متحرک و غیرمتحرک یافت میهای پیچیده و طویل است که درون آن اسپرم( دارای تعداد زیادی لوله2
 ها، یک بنداره )اسفنگتر( غیرارادی دارد. ای است که در محل اتصال آن به محل عبور اسپرمای ماهیچه( کیسه3
 دهد. ها را از درون محوطۀ شکمی عبور میو آن کند)اپیدیدیم( دریافت می  برخاگها را از  ( اسپرم4
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 )مثانه جزو دستگاه ادراری است( ! شودنمیهای تولیدمثلی محسوب کند. دقت کنید که مثانه جزء اندامای است که ادرار را موقتاٌ ذخیره میای ماهیچهمثانه کیسه

 ها: بررسی سایر گزینه
 محل انجام تقسیم میوز هستند.   هابیضه های کوچک است که در تنظیم دمای درون این کیسه موثر است. در مردان ای از رگحاوی شبکه کیسۀ بیضه( 1
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های کوچک در کیسۀ بیضه در  ای از رگ چنین وجود شبکهقرارگیری کیسۀ بیضه خارج از محوطۀ شکمی و هم 
تر از  درجه پایین  3شوند که دمای درون بیضه است. این عوامل سبب می تنظیم دمای درون کیسه بیضه موثر 

 دمای بدن باشد.  
بعد از تولید  ماسپر   درون کیسه بیضه تعداد زیادی لولۀ پیچیده و طویل به نام اپیدیدیم وجود دارد.(  2 ها 

  ها ابتدا قادر به حرکت نیستند این اسپرمشوند.  دیدیم منتقل میها به اپیساز درون بیضههای اسپرم شدن در لوله

ساعت در    18هایی که کمتر از  اسپرم  آنها ایجاد شود.در آنجا بمانند تا توانایی حرکت در    ساعت  18حداقل  و باید  

توانایی    اند،ساعت در اپیدیدیم قرار داشته  18هایی که بیش از  فاقد توانایی حرکت و اسپرم  اند،این محل قرار داشته

    دارند.حرکت را 

بر خارج و وارد محوطۀ  از هر بیضه یک مجرای اسپرمکند.  ها را از اپیدیدم دریافت میاسپرم  بر مجرای اسپرم(  4

 کنند. ها توسط این مجرا از درون محوطۀ شکمی عبور میبنابراین اسپرم شود؛شکمی می

 شود؟ کربنی در چرخۀ کالوین ایجاد میهای اسیدی به قندهای سهمولکولچند مورد، دربارۀ هر ترکیبی درست است که ضمن تبدیل 

 تواند درون بسترۀ سبزدیسه )کلروپالست( مصرف شود. مجدداً می  -الف
 های پرانرژی از زنجیرۀ انتقال الکترون است. نیازمند عبور الکترون  تولید آن  -ب
 کند. گیاهان را محدود میدارای نوعی عنصر در ساختار خود است که کمبود آن رشد  -ج
 رِناتن )ریبوزوم(ها بر روی رِنای پیک وجود دارد.  شود که امکان تجمعدر محلی تولید می -د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
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 فقط مورد ب نادرست است. 

ADP ،+NADP شود.  کربنی در چرخۀ کالوین ایجاد میاسیدی به قندهای سههای و گروه فسفات، ترکیباتی هستند که در زمان تبدیل مولکول 

تجزیه   حاصل از ATP +ADPگروه فسفات حاصل از تجزیه کربنی در چرخۀ کالوین:  های اسیدی به قندهای سه تعبیر: هر مولکول حاصل از تبدیل مولکول
ATP ++NADP    حاصل از مصرف شدنNADPH 

 بررسی همۀ موارد:  
 رسند.  های وابسته به نور درون بسترۀ کلروپالست به مصرف میترکیب در واکنشالف( هر سه 

 های پرانرژی از زنجیرۀ انتقال الکترون هستند.  نیازمند عبور الکترون NADPHو  ATPب( تولید 

 کند همۀ این ترکیبات دارای عنصر فسفر هستند. ج( کمبود فسفر رشد گیاهان را محدود می

  دست  به خاک از  فسفات هاییون به صورت را خود نیاز  فسفر مورد گیاهان،.  کند   می محدود را گیاهان  رشد آن، کمبود  که  است  معدنی صر عنا دیگر  فسفر از 
 معدنی  بعضی ترکیبات به فسفات که  است  این آن، دالیل  از  یکی. است  دسترس غیرقابل گیاهان  برای اغلب  فراوان است، خاک در   فسفات گرچه.  آورندمی

  که  کنندمی ایجاد بیشتر، کشندۀ  تار   دارای هایریشه یا و هاریشه تری از  گسترده  شبکۀ جبران، برای گیاهان  برخی. شودمی متصل  محکمی به طور  خاک
 .دهدمی افزایش را جذب

ها،  رنای پیک به صورت همزمان انجام بگیرد. در کلروپالست تواند توسط چندین رناتن بر روی یک  هایی که به مقدار زیادی مورد نیاز هستند، ترجمه مید( برای پروتئین

 گیرد.  ترجمه در بستره انجام می

 

 
 
 
 

 نتیجه  شده در چرخه کالوین های انجام واکنش 

 کربنی ناپایدار تولید مولکول شش  CO2شروع چرخه با قندی پنج کربنی به نام ریبولوزبیس فسفات + مولکول 

کربوکسیالزی آنزیم روبیسکو )ریبولوزبیس  این مرحله توسط فعالیت  
 گیرد. اکسیژناز ( صورت می  کربوکسیالز فسفات

 .کند می ایجاد کربنی سه اسید مولکول دو شود.تجزیه می  بالفاصله است، ناپایدار که کربنی شش مولکول

شده در چرخه کالوین   ساخته پایدار آلی ماده ها  اولیناین مولکول
 هستند. 

 هایتغییر مولکول
 کربنی  سه اسید

شدن گروه فسفات به  و افزوده   ATP( مصرف  1
 کربنی های سه مولکول 

شدن الکترون و پروتون به  وافزوده    NADPH( مصرف  2
 کربنی های سه مولکول 

 شوند. کربنی تبدیل می کربنی به قند سههای سهدر نهایت، مولکول

 دیگر و آلی ترکیبات و کزگلو  شدن  ساخته برای قندها این از تعدادی
 .رسند می مصرف به فسفات ریبولوزبیس بازسازی برای نیز تعدادی

بازسازی ریبولوز 
 فسفات بیس 

 شوند. فسفاته( تبدیل می کربنه تک لوز فسفات )قند پنج هم واکنش داده و به مولکول ریبو   کربنی با های سه ( قند 1

 شود. فسفات تولید می شدن گروه فسفات به ریبولوزفسفات، مولکول ریبولوز بیس و افزوده   ATP( با مصرف  2
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 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 

 شود.« ای، ضمن مصرف هر مولکول .................. در چرخۀ کالوین .................. می»در یک یاختۀ میانبرگ گیاه دولپه
 تولید  ADPهمانند کربس،  -کربنی( پنج1
 برخالف قندکافت، گروه فسفات آزاد    -( قند فسفاته2
 کربنی تولید های سههمانند کربس، مولکول -( شش کربنی3
 مصرف  ATPبرخالف قندکافت،   -کربنۀ اسیدی( ترکیب سه4
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شود. در حالی که در چرخۀ کالوین، در هنگام مصرف ماده تولید میدر سطح پیش  ATPکربنۀ اسیدی دوفسفاته، مولکول    در قندکافت در زمان مصرف ترکیب سه 

 رسد.  به مصرف می  ATPکربنی، اسیدهای سه

 کربنی قندکافت= قند فسفاته+ اسید فسفاته+ پیرووات   3تعبیر: ترکیبات 
 کربنه   3د کربنه+ قن   3کربنی کالوین= اسید    3تعبیر: ترکیبات 

 !   ADPشود نه تولید می ATPزا است و در آن مولکول ( چرخۀ کربس انرژی1

 که آزاد شود.  شود نه اینهای قندکافت، در زمان مصرف قندفسفاته و تولید اسید دوفسفاته از آن، گروه فسفات آزاد درون سیتوپالسم مصرف می( در واکنش2

 شود.کربنی تجزیه میاکسید و یک ترکیب پنجدیکربنی به یک مولکول کربنشش( در چرخۀ کربس برخالف کالوین، ترکیب 4

 است؟  نادرستکدام عبارت، در ارتباط با فتوسنتر در گیاهان، 

 شود.کمک فتوسنتز، شش مولکول آب درون تیالکوئید تجزیه میکربنی به( برای تولید یک قند شش1
 تواند انرژی خورشید را به انرژی شیمیایی تبدیل کند. که می( در بیشتر گیاهان، ساختاری وجود دارد 2
 گیری است.شده در طی فتوسنتز قابل اندازهاکسید مصرفدیگیری میزان کربن( میزان فتوسنتز با اندازه3
 .  شوندکنند، فقط در دو نوع سامانۀ بافتی یافت میهایی که ژن سازندۀ روبیسکو را بیان می( در گیاهان، یاخته4
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اکسید، دو  اکسید در چرخۀ کالوین مصرف شود. در این چرخه به ازای هر مولکول کربن دیمولکول کربن دی  6برای تولید یک قند شش کربنی در فتوسنتز باید  

NADPH  های وابسته به نور فتوسنتز برای تولید هر  شود. از طرفی در واکنشمصرف میNADPH  شود؛ دو الکترون الزم است که از یک مولکول آب تأمین می

 مولکول آب الزم است.   12و   NADPHمولکول  12بنابراین برای تولید یک قند شش کربنی، 
 ها: بررسی سایر گزینه

توانایی فتوسنتز سنتزکننده وجود دارند. بیشتر گیاهان های تبدیل انرژی نور خورشید به انرژی شیمیایی هستند. این ساختارها در گیاهان فتوها، سامانه( فتوسیستم2

   دارند.

 تعبیر: تبدیل انرژی خورشید به انرژی شیمیایی= فتوسنتز 
 شده اندازه گرفت.    اکسید مصرف شده و یا اکسیژن تولیدکربن دیتوان با تعیین میزان  ( میزان فتوسنتز را می3

گیری کرد چون گروهی از جاندارن فتوسنتزکننده با وجود میزان فتوسنتز را براساس میزان اکسیژن تولید شده اندازهتوان در هر جاندار فتوسنتزکننده نمی
 زا هستند.  کنند و در واقع فتوسنتزکنندۀ غیراکسیژناکسید اما اکسیژن تولید نمیاینکه مصرف کربن دی

ای و  های فتوسنتزکنندۀ گیاهی شامل نگهبان روزنه، میانبرگ نرده. یاختهشودکننده بیان میهای فتوسنتز در گیاهان، ژن سازندۀ روبیسکو فقط در یاخته(  4

 ای قرار دارند.  ها در سامانۀ بافتی پوششی و زمینهاست. این یاخته  4Cاسفنجی و غالف آوندی در گیاهان 

 ای زمینه تعبیر: هر سامانه بافتی با توانایی فتوسنتز= سامانه بافت پوششی+ سامانه بافت 
 4Cای+ میانبرگ اسفنجی+ غالف آوندی گیاهان تعبیر:هر یاخته فتوسنتزکننده در گیاهان= یاخته نگهبان روزنه+ میانبرگ نرده 

 

 

 لیآبه ماده  2COتبدیل  فتوسنتز

 با تعیین میزان اکسیژن تولید شده

 وجود جانداران از انواعی
 کنند می فتوسنتز که دارند

 اکسیژنتولید 

 گیری میزان فتوسنتزاندازه

ساختار های الزم برای 
 فتوسنتز

 با تعیین میزان کربن دی اکسید مصرف شده

این کار بر اساس فرمول 
 گیردرو صورت میروبه

 شیمیایی انرژی به انرژی این تبدیل برای ای داشتن سامانه

 کنند جذب را خورشید نور انرژی بتوانند که ای رنگیزه های مولکول

 نتیجه این فرآیند در گیاهان
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های مرتبط با دستگاه تولیدمثلی، دو نقش متضاد را  کدام عبارت، دربارۀ نوعی هورمون در بدن زن درست است که در خود تنظیمیِ هورمون
 کند؟ ایفا می 

 گذاری است. ( افزایش آن عامل اصلی در تخمک1
 شود.مویرگی تخمدان به خون وارد می( فقط از طریق شبکۀ 2
 کند.( در ابتدای دورۀ جنسی، ترشح یک نوع هورمون آزادکننده از هیپوتاالموس را تحریک می3
 کند.)فولیکول(های جدید در طول دورۀ جنسی جلوگیری می ( کاهش ترشح آن از رشد انبانک4
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های مرتبط با دستگاه تولیدمثلی دو نقش متضاد دارد. در ابتدای دورۀ جنسی مقدار دو هورمون جنسی استروژن و پروژسترون  خودتنظیمی هورمونهورمون استروژن در  

کند تا ترشح  می  ای ترشح کند. هورمون آزادکننده بخش پیشین هیپوفیز را تحریک دهد که هورمون آزادکنندهدر خون کم است. این کمبود به هیپوتاالموس پیامی می

 را افزایش دهد. LHو  FSHهای هورمون

و  LHرو تحریک میکنه! پس حواستون باشه که  FSHو  LHترشح میشه که بر روی هیپوفیز اثر میگذاره و ترشح  GnRH)از هیپوتاالموس هورمونی به اسم  
FSH  شد!  99کنکور   158ها گفتیم و دقیقًا سوال ته رو پارسال همین موقع این نک مشترک هستند.( و یک هورمون مهارکنندۀ دارای یک هورمون آزاد کننده 

 ها: بررسی سایر گزینه
 گذاری است نه استروژن!  عامل اصلی تخمک LH( افزایش هورمون 1

 شود.  کلیه ترشح می ( در زنان هورمون استروژن از غدد جنسی زنانه و بخش قشری غدۀ فوق 2

های جنسی زنانه فقط از طریق غدۀ  شود ولی هورمونکلیه به خون وارد میمردانه از طریق شبکۀ مویرگی دو غدۀ بیضه و فوقدر بدن مردان هورمون جنسی 
 شوند.  کلیه )غدۀ غیرجنسی( به خون وارد میفوق

جنسی مردانه فقط از طریق غدۀ  ورمونشود ولی هکلیه به خون وارد میدر بدن زنان هورمون جنسی زنانه از طریق شبکۀ مویرگی دو غدۀ تخمدان و فوق 
 شوند.  کلیه )غدۀ غیرجنسی( به خون وارد میفوق

چنین با تأثیر بر هیپوتاالموس با بازخورد منفی از ترشح هورمون آزادکنندۀ  شود. هم( استروژن و پروژسترون باعث رشد دیوارۀ داخلی رحم و ضخیم شدن آن می4

LH  وFSH کند.  های جدید در طول دورۀ جنسی جلوگیری میز رشد و بالغ شدن انبانککاهند. این بازخورد امی 

 شود؟ ساز یک فرد، کدام مورد مشاهده میهای اسپرمیاخته )اسپرماتوسیت( اولیه در لولهطور طبیعی، به هنگام تقسیم هسته در زامبه
 گیرند.ار هم قرار میتن )کروموزوم(های همتا از طول در کن شدن دوک تقسیم، فام( پس از کامل1
 شود. هسته، شرایط برای تبادل قطعاتی بین چهارتایه )تتراد(ها فراهم می ( قبل از ناپدیدشدن پوشش2
 )الل(های متفاوتی داشته باشند.  تواند در کروماتیدهای خود دگرهشوند، میهای دوک از هم جدا میشدن رشتهتن )کروموزوم(هایی که با کوتاه( فام3
 شوند.هم متصل میتن )کروموزوم(های همتا فقط از ناحیه سانترومر بهمنظور تشکیل چهارتایه )تتراد( در مرکز یاخته، فامه( ب4
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شدن  با کوتاه   همتاهای  دهد. در این تقسیم، کروموزوم را انجام می  1میوزتقسیم    اولیهیاختۀ اسپرماتوسیت  

کروماتیدهای  اورکراسینگدادن  شوند. در صورت رخاز هم جدا می  آنافازهای دوک در مرحلۀ  رشته  ،

 های متفاوت شوند.توانند دارای اللخواهری کروموزوم می

کراسینگ اووراز سازوکارهایی است که علی رغم وجود انتخاب طبیعی، باعث تداوم گوناگونی در 
دهد )دقت کنید که در صورت ینگ اوور، بصورت طبیعی رخ می شود. بنابراین کراسها میجمعیت 

   »به طور طبییع«(سوال ذکر شده 
ای از کروموزوم بین های همتا و ایجاد تتراد، ممکن است قطعه تن، هنگام جفت شدن فام 1در میوز

شده گویند. اگر قطعه مبادله اور میکروماتیدهای غیرخواهری مبادله شود. به این پدیده کراسینگ 
شود و  ها در این دو کروماتید ایجاد میهای متفاوتی باشد، ترکیب جدیدی از دگرهحاوی دگره )الل(

 های متفاوتی هستند. به شکل مقابل توجه کنید! دو کروماتید یک کروموزوم مضاعف دارای دگره
 ها: بررسی سایر گزینه

طور که در شکل مقابل مشاهده  دهند. همانگیرند و تتراد تشکیل میکنار هم قرار میهای همتا از طول در  تن، فام1( در مرحلۀ پروفاز1

 شود. کنید، در این مرحله ایجاد تتراد همزمان با تشکیل ساختارهای دوک انجام می می

، بین کروماتیدهای در این فرایند شود.  اور فراهم می، قبل از ناپدید شدن پوشش هسته، شرایط برای انجام کراسینگ1( در پروفاز2

 شود. غیرخواهری از دو کروموزوم همتا تبادل قطعاتی انجام می

 تن همتای درون یک تتراد است نه تبادل قطعه بین تترادهای مختلف!  اور تبادل قطعه بین دو فامدر کراسینگ
چنین از نواحی دیگری  و هم  سانترومرز ناحیۀ  های همتا هم اتنکنید در ساختار تتراد، فامطور که در شکل مقابل مشاهده می( همان4

 )بازوی باالی و پایینی دو کروماتید غیرخواهری( به هم متصل هستند. 

 شوند.  هایی از دو کروماتیدغیرخواهری خود به هم متصل میچنین بخشها از ناحیۀ سانترومر خود و همتندر یک تتراد دو فام
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 نماید؟طور مناسب کامل میبهکدام گزینه، عبارت زیر را 

 »در چرخۀ کالوین، اولین ..................«
 کربنی است.شود، نوعی قند سه( ترکیب آلی پایداری که ساخته می1
 کربنی است.کند، نوعی اسید سهدریافت می  ATP( مولکولی که گروه فسفات را از  2
 شود.کربنیِ بدون فسفات تجزیه میو اسید سهشود، بالفاصله به د( مولکول ناپایداری که ساخته می3
 فسفاته است. کربنیِ تکیابد، یک ترکیب سهکاهش می NADPH( ترکیبی که با دریافت الکترون از 4
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شوند،  ای که اسیدهای سه کربنی به قندهای سه کربنی تبدیل میابتدا در مرحله  ATPدر چرخۀ کالوین  

شود. گروه فسفات ایجاد شده ابتدا به اسید سه کربنی متصل  و گروه فسفات حاصل می  ADPتجزیه شده و  

فسفات از  ها و پروتون آن به اسید سه کربنی گروه و انتقال الکترون NADPHشود ولی بعد از اکسایش می

الکتراسید سه کربنی جدا می اسید سه کربنی  زمانی که  در  واقع  دریافت    را  NADPHهای  ونشود. در 

 کند، دارای دو فسفات است.  می

 ها: بررسی سایر گزینه
 ( در کالوین اولین ترکیب آلی پایدار نوعی اسید سه کربنی است.  1

 کربنه میشه ولی در کالوین برعکس هست!(   3کربنه تبدیل به اسید   3)یه چیز باحال: در گلیکولیز، قند 
فسفات(  کربنی و دو فسفات )ریبولوزبیس5اکسید با قندی  ( در چرخۀ کالوین به دنبال ترکیب کربن دی3

فسفاتی با خاصیت اسیدی  کربنی تک3شود که بالفاصله به دو ترکیب  کربنی و ناپایدار تشکیل می6ترکیبی  

 شود.  تجزیه می

 

 شود، صحیح است؟ اندازی میهای میانبرگِ لوبیا راهچند مورد، در ارتباط با هر زنجیرۀ انتقال الکترون که در غشای تیالکوئید یاخته

 افزایش اختالف غلظت یون هیدروژن در دو سوی غشا نقش دارد. در  -الف
 ساز نقش دارد. ATPدر تأمین انرژی مورد نیاز برای فعالیت آنزیم   -ب
 دهد. اندازه عبور میالکترون را از دو ناقل الکترونی غیرهم -ج
 کند. دریافت می  aالکترون برانگیخته را از نوعی کلروفیل  -د

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
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 موارد الف و د درست هستند.

و   1و زنجیرۀ دوم بین فتوسیستم  1و فتوسیستم  2های میانبرگ لوبیا، دو نوع زنجیرۀ انتقال الکترون وجود دارد. زنجیرۀ اول بین فتوسیستمدر غشای تیالکوئید یاخته

 .  NADP+مولکول 

 بررسی همۀ موارد:  
افزایش اختالف   در  NADPHهای هیدروژن برای تولید  های هیدروژن از بستره به درون تیالکوئید و زنجیرۀ دوم با مصرف یونل با وارد کردن یونالف( زنجیرۀ او

   .غلظت یون هیدروژن در دو سوی غشای تیالکوئید نقش دارند

 عوامل موثر بر میزان غلظت یون هیدروژن در فضای بستره و درون تیالکوئید:  
 دهندۀ میزان غلظت یون هیدروژن در بستره عوامل کاهش - 1

 تر زنجیرۀ دوم  پمپ درون زنجیرۀ اول + عضو بزرگ 
 دهندۀ میزان غلظت یون هیدروژن در بستره  عوامل افزایش  - 2

 ساز   ATPآنزیم 
 دهندۀ میزان غلظت یون هیدروژن درون تیالکوئیدعوامل افزایش   - 3

    2پمپ درون زنجیرۀ اول + تجزیۀ آب توسط فتوسیستم

 های آلیبرای ساخت مولکول  CO2استفاده از  واکنش های تثبیت کربن

 شوددر فتوسنتز به قند تبدیل می

تجزیه این مولکول همانند ساخت آن به 
 گیردباره صورت نمییک

CO2 

موارد مورد نیاز گیاه  برای 
 ساخت قند 

 کاهش یافته است CO2مولکول  در کربن به نسبت قند مولکول در کربن اتم اکسایش عدد

 انرژی

 منبعی برای تامین الکترون

از واکنش های وابسته به نور 
 .تأمین می شوند

 دهدای از واکنش ها، به نام چرخۀ کالوین رخ میساخته شدن قند در چرخه
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کند. زنجیرۀ اول با افزایش میزان یون هیدروژن درون تیالکوئید در ایجاد شیب  ساز غشای تیالکوئید از انرژی شیب غلظت یون هیدوژن استفاده میATPب( آنزیم  

به بستره نقش دارد و لذا در  غلظت این یون از تیال نیاز برای فعالیت آنزیم  کوئید  تأمین انرژی مورد 

ATP .ساز نقش دارد 

کنید، در زنجیرۀ دوم الکترون از دو ناقل الکترونی غیر  طور که در شکل مقابل مشاهده میج( همان

 کند.  اندازه عبور میهم

را دریافت    aد( هر دو زنجیرۀ انتقال الکترون در غشای تیالکوئید، الکترون خارج شده از نوعی کلروفیل  

( و زنجیرۀ  680P)  2مرکز واکنش فتوسیستم  aکند. زنجیرۀ اول، الکترون خارج شده از کلروفیل  می

 (.  700P)  1مرکز واکنش فتوسیستم aدوم، الکترون خارج شده از کلروفیل 

 

 

 ای است؟ترِ رحم برخالف بخش پهن آن دارای چه مشخصهن، بخش باریکدر انسا

 ( توسط طنابی پیوندی و عضالنی به تخمدان متصل شده است. 1
 شود. ( دیوارۀ داخلی آن در عادت ماهیانه )قاعدگی( تخریب نمی2
 ها در ارتباط است.های رحمی با تخمدان( از طریق لوله3
 خود به واژن اتصال دارد.( از طریق دیوارۀ ضخیم 4
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باریک باریکبخش  رحم،  میترِ  رحم  گردن  آن  به  که  شده  همانتر  مشاهده  گویند.  مقابل  در شکل  که  طور 

 شود.  ای ضخیم است و به داخل واژن باز میکنید، این قسمت دارای دیواره می

 ها: بررسی سایر گزینه
گویند.  های فالوپ( میهای رحم )لولهش پهن و باالی رحم به دو لوله متصل است که به آنها لولهبخ (  3و    1

کنید، بخش پهن و باالی  طور که در شکل مقابل مشاهده میها ارتباط دارد. همانرحم از این طریق با تخمدان

   است. متصل تخمدان به   طنابی پیوندی عضالنیکمک رحم، به 

های خونی تخریب  و رگ  رحم  دیوارۀ داخلی دهد. در قاعدگی فقط  وزهای اول هر دوره رخ میقاعدگی در ر(  2

دیوارۀ داخلی رحم در هر دو بخش    شوند. های مرده از طریق واژن از بدن فرد خارج مید. خون و بافتنشومی

 شود.  پهن و باریک رحم تخریب می

کدام مورد به    ، کربنی در چرخۀ کالوین  تولید هر قند سهمنظور  ، بهیک یاختۀ میانبرگ آلبالواکسید در دیهای کربنبه هنگام تثبیت مولکول
 شود؟ ترتیب تولید و مصرف می 

1 )ADP 1  وNADPH 1  2 )P 2  وATP 2 
3 )+NADP 1  وATP 2  4 )ADP 3  وP 1 
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 دهند: موارد زیر رخ می  کربنه،   3اسید    12کربنه از    3قند    12کنید، به ازای تولید  طور که در شکل مشاهده میهمان

 ADPو تولید دوازده   ATPمصرف دوازده 
 +NADPو تولید دوازده   NADPHمصرف دوازده 

 فسفات  12و در نهایت تولید 
تولید و    ADPقند سه کربنی، یک    1شویم به ازای تولید  ساده، متوجه میبه راحتی و با استفاده از یک تناسب  

 شود. مصرف می NADPHیک 

 

 

 
 نماید؟کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می

 های .................. فتوسنتز، ..................« شده در شکل مقابل، در واکنش»در بخش مشخص
 یابد.ر تثبیت کربن غیرآلی، عدد اکسایش آن افزایش میمنظوبه - ( مستقل از نور1
 کند.، الکترون برانگیخته ایجاد می1برخالف فتوسیستم  2فتوسیستم  -به نور  ( وابسته2
 شود.کربنی در کالوین، یک گروه فسفات آزاد میضمن ایجاد هر قند سه - ( مستقل از نور3
 شود.ولکول اکسیژن و یون هیدروژن ایجاد میبا تجزیۀ هر مولکول آب، م  -به نور  ( وابسته4
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دهد. این جلبک  بخش مشخص شده با عالمت )؟( کلروپالست نواری شکل در جلبک اسپیروژیر را نشان می

کنید،  مقابل مشاهده میطور که در شکل  دهد. همانهای مستقل از نور، چرخۀ کالوین را انجام میدر واکنش

به ازای تولید هر قند سه کربنی، یک  ای که قند سه کربنی از اسید سه کربنی ایجاد میدر مرحله شود 

و    ADPشود و بنابراین یک گروه فسفات، یک مولکول  مصرف می NADPHو یک مولکول    ATPمولکول  

 شود!  ایجاد می   NADP+یک 

 ینهای مستقل از نور= کالو تعبیر: واکنش
 های موجود در فتوسیستم های وابسته به نور= واکنشتعبیر: واکنش

 ها: بررسی سایر گزینه
، کاهش  2COهای مستقل از نور عدد اکسایش اتم کربن در مولکول قند، نسبت به کربن در  ( در واکنش1

 شوند.تامین می NADPHهای موثر در فرایند کاهش از الکترونیابد. می

ها، الکترون برانگیخته درون هر دو فتوسیستم  های وابسته به نور با برخورد نور به فتوسیستم( در واکنش2

 شود. ایجاد می

 شود.  شود ولی الکترون فقط از مرکز واکنش خارج میهای گیرندۀ نور و مرکز واکنش ایجاد میدر برخورد نور به یک فتوسیستم، الکترون برانگیخته در آنتن 
   شود.ایجاد می )یون هیدروژن(  پروتون  چهاراکسیژن و    مولکول مولکول آب، یک  و( با تجزیۀ د4

های  ساله درست است که در شروع چرخۀ تخمدانی، دارای بیشترین تعداد یاخته 27چند مورد، دربارۀ انبانکی )فولیکولی( در تخمدان یک زن 
 پیکری است؟

 دهد. چرخۀ تخمدانی را ادامه می  -الف
 یابد. های آن افزایش میدازۀ یاخته تعداد و ان  -ب
 اند.های اولیه در بخش مرکزی آن قرار گرفتهاووسیت  -ج
 کند. )فولیکول(ها جلوگیری می با ترشح انواعی هورمون از رشد سایر انبانک  -د

 یابد.شدن به اواسط چرخۀ جنسی، فاصلۀ آن از دیوارۀ تخمدان کاهش میبا نزدیک  -هـ
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
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 فقط مورد الف و ب و ه درست است. 

های پیکری است؛ همان انبانکی است که از همه رشد بیشتری انجام داده  انبانکی )فولیکولی( که در تخمدان در شروع چرخۀ تخمدانی، دارای بیشترین تعداد یاخته

 است.  

 بررسی همۀ موارد:  
جنسی انبانکی که از همه رشد بیشتری انجام داده است،  الف و ب( در هر دورۀ  

ای این انبانک تکثیر و های یاختهدهد. الیهچرخۀ تخمدانی را آغاز و ادامه می

شوند و از یک سو شرایط رشد و نمو اووسیت درون انبانک را فراهم  حجیم می

انبانک میزان  کنند که با رشد  و از سوی دیگر هورمون استروژن را ترشح می

 یابد.  آن افزایش می

در واقع به اووسیت    درون هر انبانک یک اووسیت اولیه وجود دارد.ج(  

یاخته و  تغذیهاولیه  انبانک میهای  آن،  اطراف  و    .گویندکنندۀ  )باز هم جمع 

 مفرد!!( 

 .کندمین انبانک هورمون استروژن را ترشح ای کند نه انواعی!انبانکی که رشد بیشتری از همه دارد یک نوع هورمون را ترشح می د( 

تر  دهد در طول دوره به دیوارۀ تخمدان نزدیککنید، در هر دورۀ جنسی انبانکی که چرخۀ تخمدانی را آغاز و ادامه میطور که در شکل مقابل مشاهده میهـ( همان

 گذاری،از تخمدان خارج شود. ی تخمک شود و به دیواره تخمدان فشار وارد میکند تا در نهایت در نتیجهمی

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 

کروموزوم است، در هر زمان که .................. فقط ..................   32»ضمن آغاز فرایند کاستمان )میوز( توسط یاختۀ جانوری دوالد )دیپلوئید( اولیه که دارای 
 یاخته وجود دارد.« 

 یک مجموعۀ کروموزومی در  -سانتریول در مجاورت هر هسته قرار داردجفت( فقط یک  1
 ( در DNAمولکول دِنا) 64 - دوکروماتیدی یک رشتۀ دوک متصل است  ِ( به هر کروموزوم2
 ریزلولۀ پروتئینیِ سانتریولی در  108 -کروماتیدی به یک رشتۀ دوک متصل است( هر کروموزوم تک3
 بیش از یک مجموعۀ کروموزومی در استوای    -کنندهای دوکِ متصل به سانترومرها شروع به انقباض می( رشته4
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طور که در شکل و همانکرماتیدی به یک رشتۀ دوک متصل است. در این هنگام، دو جفت سانتریول درون یاخته وجود دارد  تقسیم میوز، هر کروموزوم تک  2در آنافاز  

ریزلولۀ   108سانتریول،  4ریزلوله است و در یک یاخته با  27ریزلولۀ پروتئینی تشکیل شده است. پس هر سانتریول دارای  تاییسهدسته   9بینید، هر سانتریول از می

 پروتئینیِ سانتریولی وجود دارد. 
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 ها:بررسی سایر گزینه
، یک جفت سانتریول در مجاورت هر هسته قرار دارد. در حالی که در هر دو مرحله، دو مجموعۀ کروموزومی درون یاخته )یک  2و هم در تلوفاز    1( هم در تلوفاز  1

 مجموعه در هر هسته( وجود دارد.

مولکول   64کروماتید و    64ی یعنی  کروموزومِ دوکروماتید  32دارای    1شود. این یاخته در میوز  به هر کروموزومِ دوکروماتیدی، یک رشتۀ دوک متصل می 1( در میوز  2

 دِنا است. اما دقت کنید که درون یاخته عالوه بر دِنای خطی، دِنای حلقوی درون میتوکندری نیز وجود دارد. 

 شوند؛ نه اینکه منقبض شوند!!  های دوک در مرحلۀ آنافاز، کوتاه می( دقت کنید که رشته4

 یابد. )پس هر کوتاه شدنی به معنای انقباض نیست!( شدن، کاهش میکوتاه ها در هنگامدر واقع تعداد واحدهای سازندۀ آن

کند. کدام عبارت، دربارۀ واکنش  کربنی را تأمین میکربنی به قند سههای الزم برای تبدیل اسید سهنوعی مولکول در چرخۀ کالوین، الکترون
 تولید این مولکول درست است؟ 

 شود.بار منفی ایجاد می( در این واکنش، ابتدا مولکولی با  1
 رسد.های هیدروژن و در فضای درونی تیالکوئید به انجام می( با تولید یون2
 تر است.گیرد که از ناقل قبلی خود، کوچک( انتقال الکترون در این واکنش توسط ناقلی صورت می3
 شوند. ی نوکلئوتیددار منتقل میاند، به ترکیبهایی که انرژی خود را صرف فعالیت پمپ پروتون کرده( الکترون4
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به این صورت است که ابتدا مولکول   NADPHواکنش تولید    کند.کربنی را تأمین میکربنی به قند سههای الزم برای تبدیل اسید سهالکترون  NADPHمولکول  
+NADP  الکترون به  دوبا دریافت-NADP  پروتون شود و سپس با دریافت یک تبدیل می (+H به )NADPH شود. تبدیل می 

 NADPHتعبیر: ناقل الکترونی موثر در فتوسنتز: 
 2NADH+ FADHای: های الکترونی موثر در تنفس یاخته تعبیر: ناقل

 ها: بررسی سایر گزینه
 شود!  می مصرفدروژن در فضای بستره یون هی NADPHکنید، در واکنش تولید طور که در شکل مقابل مشاهده می( همان2

 = بستره NADPHتعبیر: محل تولید 
الکترون به  طور که در شکل مقابل مشاهده می( همان3  NADP+کنید، انتقال 

 شود. زنجیرۀ دوم انجام می تربزرگتوسط ناقل 

هایی که انرژی خود را الکترونکنید،  طور که در شکل مقابل مشاهده می( همان4

با استفاده از  خارج شده  2از فتوسیستم  اندفعالیت پمپ پروتون کردهصرف   اند و 

  aشوند. کلروفیلمنتقل می  2مرکز واکنش فتوسیستم  aزنجیرۀ اول به کلروفیل  

 ترکیبی نوکلئوتیددار نیست.  

شوند: انرژی خود را صرف فعالیت  خارج می 1هایی که از فتوسیستم الکترون 
کنند + از فضای درون تیالکوئید  ای تیالکوئید نمیپمپ پروتون موجود در غش

کنند. + در نهایت به مولکول دو  کنند. + از زنجیرۀ دو عضوی عبور میعبور نمی
شوند. + در ایجاد انرژی الزم برای فعالیت آنزیم  نوکلئوتیدی منتقل می

ATP  .ساز نقشی ندارد 

 
 

 شود. در این فتوسیستم هر .................. قطعاً .................. نوری آب انجام میدر نوعی فتوسیستم در غشای تیالکوئید، تجزیۀ 
 شود.از مدار خود خارج می -کند( الکترونی که انرژی نور را دریافت می1
 است. aنوعی کلروفیل   -کند ای که انرژی را از رنگیزۀ مجاور خود دریافت می( رنگیزه2
 شود.به زنجیرۀ انتقال الکترون وارد می  -شودایجاد می aکه در کلروفیل   ای ( الکترون برانگیخته3
 گردد.میپس از انتقال انرژی به مدار خود بر -شودهای گیرندۀ نور که از مدار خود خارج می( الکترونی در آنتن4
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برانگیخته در رنگیزهشود. در هر فتوسیستم، انرژی الکترونکوئید انجام میو در فضای داخلی تیال  2فتوسیستم تجزیۀ نوری آب در   ها از  های موجود در آنتنهای 

 گردد. شود و الکترون برانگیخته به مدار خود برمیای به رنگیزۀ دیگر منتقل میرنگیزه

 2فتوسیستم شود= تعبیر: فتوسیستمی که کمبود الکترونی آب توسط تجزیه نوری آب جبران می
 ها: بررسی سایر گزینه

 از مدار خود خارج شود.  ممکن استگیرد و انرژی می تابد، الکترونهای رنگیزه می( وقتی نور به مولکول1

 ماند.( ای باشد که آن را از مدار خود خارج نکند، الکترون در مدار خود باقی می رسد به اندازهای که به الکترون می)اگر انرژی 
 های فتوسنتزی وجود دارند.  ها انواعی از رنگیزهتوانند انرژی را از رنگیزۀ مجاور خود دریافت کنند. در آنتنها میها، رنگیزههای گیرندۀ نور در فتوسیستم ( در آنتن2

 شود.  جیرۀ انتقال الکترون وارد میدر مرکز واکنش فتوسیستم باشد، الکترون برانگیخته از آن خارج و به زن  a ( در صورتی که کلروفیل3
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طور مستقیم با زامه )اسپرم( لقاح یابد و به دنبال آن یک تواند بهای در بدن یک زن درست است که در شرایطی میچند مورد، دربارۀ هر یاخته
 ای ایجاد نماید؟ تودۀ یاخته

 شود.درون انبانک )فولیکول( تولید میفقط  -الف
 شود.مساوی سیتوپالسم ایجاد میدر پی تقسیم نا -ب
 های دوکروماتیدی است. دارای یک مجموعه از کروموزوم  -ج
 شود. به دنبال کاهش عدد کروموزومیِ یاختۀ قبلی خود ایجاد می -د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
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 همۀ موارد درست است. 

توانند مستقیماً با اسپرم  )البته به ندرت( میاووسیت ثانویه و اولین جسم قطبی  

 ای ایجاد کنند.  لقاح انجام دهند و به دنبال آن با تقسیم خود، تودۀ یاخته

نیز لقاح یابد و تودۀ یاخته ای   جسم قطبیممکن است اسپرم با  به ندرت
 شود.  شکلی را ایجاد کند و پس از مدتی از بدن دفع میبی

 بررسی همۀ موارد:  
طور که در شکل مقابل مشاهده  قطبی همان  الف( اووسیت ثانویه و اولین جسم

 شوند.اووسیت اولیه هستند و درون انبانک تولید می   1کنید، حاصل میوزمی

، اووسیت ثانویه دومین جسم قطبی ایجاد  2در حالی که از تقسیم میوز
 شود.  ج از انبانک تولید میشود. این یاخته درون لولۀ فالوپ و خارمی

و با انجام تقسیم    1ب( اولین جسم قطبی و اووسیت ثانویه هر دو در پی میوز  

 شوند. نامساوی سیتوپالسم ایجاد می

ها با  آن کروموزوم  الد یک مجموعۀ کروموزومی وجود دارد که در های تکالد هستد. در یاختههای تکهای قطبی اول و دوم، همگی یاختهج( اووسیت ثانویه و جسم

 هم غیرهمتا هستند. 

 شود. هستند و بنابراین به دنبال کاهش عدد کروموزومیِ یاختۀ قبلی خود یعنی اووسیت اولیه ایجاد می 1د( اووسیت ثانویه و اولین جسم قطبی، حاصل میوز

 کند. اش تغییر نمیتنی شود، عدد فامیم میای که تقساست و در این تقسیم عدد کروموزومی یاخته 2ولی دومین جسم قطبی حاصل میوز 

هایی که کنند، برخالف یاختهرا بیان می LHهای غشایی هورمون هایی که ژن مؤثر در تولید گیرندهطور طبیعی در بیضۀ یک مرد، یاختهبه
 .................. 

 اند.ختصاص دادهدهند، بیشتر حجم یاختۀ خود را به سیتوپالسم ا ( الیۀ زاینده را تشکیل می1
 شوند، دارای دو مجموعۀ کروموزمی هستند. زا )اسپرماتوگونی( ایجاد می( از تقسیم زامه2
 )اسپرم(زایی را تحریک کنند.  توانند زامههای جنسی نقش دارند، نمی( در تغذیۀ یاخته3
 دارند.اند، بیش از یک هسته )اسپرم(ساز قرار گرفته  های زامه( در مرکز لوله4
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های بینابینی هستند. در مردان این هورمون بر یاخته  LHکنند، یاختۀ هدف هورمون  را بیان می  LHهای غشایی هورمون  هایی که ژن مؤثر در تولید گیرندهیاخته

یاخته و  است  موثر  بیضه  میدرون  تشکیل  را  زاینده  الیۀ  اسپرماتوگونی  هماندهای  در شکلهند.  که  میطور  مشاهده  مقابل  یاختههای  بینابینی هسته  کنید،  های 

های اسپرماتوگونی دارند و  تری نسبت به یاختهکوچک

سیتوپالسم   به  را  خود  یاختۀ  حجم  بیشتر  نتیجه  در 

 اند.اختصاص داده

 ها: بررسی سایر گزینه
یاخته2 یاخته(  و  بینابینی  و  های  اسپرماتوگونی  های 

اسپرماتوگونی(  ا تقسیم  از  )حاصل  اولیه  سپرماتوسیت 

 همگی دوالد هستند و دارای دو مجموعۀ کروموزومی هستند.  

های جنسی نقش دارند. این  های سرتولی در تغذیه یاختهشوند. یاختهزایی میمهای جنسی و اسپرهای بینابینی با ترشح هورمون تسوسترون سبب رشد اندام( یاخته3

 ها را هدایت کنند. با ترشحات خود تمایز اسپرمها  یاخته

 )باز هم جمع و مفرد!!(  های بینابینی دارای یک هسته هستند.( یاخته4

طور موقتی دو هسته درون یاخته وجود به  2و تلوفاز  1ای هستند؛ اما دقت کنید که در مرحلۀ تلوفاز هسته ساز تکهای درون دیوارۀ لولۀ اسپرم همۀ یاخته
 دارد.  

 های ماهیچه قلبی! ماهیچه اسکلتی و بعضی از یاخته  ای بودن؟؟ها چند هستهیادته کدوم سلول
 دارند.  ی چند قسمتییک هستهای نیستند!! بلکه حواست باشه! که نوتروفیل،بازوفیل و ائوزینوفیل چند هسته

 )کلروپالست(های نواری و دراز دارد، کدام عبارت صحیح است؟ ای که سبزدیسهدر ارتباط با نوعی جلبک سبز رشته

 کند.کربنیِ بیشتری تولید می( در حضور نور بنفش نسبت به نور سبز، اسیدهای سه1
 رسد. ( در حضور نور قرمز همانند زرد، میزان تجزیۀ آب در تیالکوئیدهای آن به حداقل می2
 های مؤثر در فتوسنتز، از عوامل رونویسیِ متصل به افزاینده استفاده کند. تنظیم بیان ژنتواند برای ( نمی3
 رسد. ساز در غشای سبزدیسۀ آن به حداکثر میATPنانومتر نور، فعالیت مجموعۀ پروتئینیِ  500تا  400( در طول موج 4
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طور  شود. همانجانداران فتوسنتزکننده، اسیدهای سه کربنی تولید میدر چرخۀ کالوین در  

کنید در جلبک اسپیروژیر میزان فتوسنتز در نور بنفش بیشتر که در شکل مقابل مشاهده می

 یابد.  از نور سبز است؛ در نتیجه در این زمان میزان انجام چرخۀ کالوین در جلبک افزایش می

 شکل دارد.  های دراز و نواریای است که سبزدیسهشتهاسپیروژیر نوعی جلبک سبز ر  
 ها: بررسی سایر گزینه

طور که در شکل مقابل مشاهده  شود. همان( از تجزیۀ آب درون تیالکوئید، اکسیژن آزاد می2

باکتریمی تجمع  میزان  نور زرد  برخالف  قرمز  نور  اطراف جلبک  کنید، در  های هوازی در 

ا و  است  بیشتر  درون  اسپیروژیر  آب  )تجزیه  اکسیژن  تولید  میزان  قرمز  نور  در  یعنی،  ین 

 تیالکوئید( توسط جلبک بیشتر است.  

پروتئین3 به  فتوستز  انجام  برای  کلروپالست  است.  یوکاریوت  جانداری  اسپیروژیر  هایی  ( 

 شود.  انداز و افزاینده انجام میمک عوامل رونویسی متصل به راه و به ک  2ها توسط رنابسپارازوابسته است که ژن آنها در دنای خطی قرار دارد. رونویسی از این ژن

 ها کنند= یوکاریوتتعبیر: جاندارانی که از عوامل رونویسی متصل به راه انداز و افزاینده استفاده می
 ساز در غشای تیالکوئید قرار دارد نه سبزدیسه!  ATPاست ولی دقت کنید که آنزیم   نانومتر نور 500تا  400( در این جلبک بیشترین مقدار فتوسنتز در طول موج 4

 های دراز و نواری شکل دارد. در مورد اسپیروژیر به نکات زیر توجه کنید: ای است که سبزدیسهطراح اینجوری فکر میکنه!: اسپیروژیر نوعی جلبک سبز رشته
ها+ حاوی  ها گفته شد،در مورد اسپیروژیر صادق است. )مثال حاوی هسته و اندامکیوکاریوتیوکاریوت تک سلولی میباشد،بنابراین تمام نکاتی که در مورد  

 هیستون+ حاوی رنابسپارازهای مختلف+ حاوی عوامل رونویسی+ فاقد تنظیم مثبت و منفی رونویسی+ فاقد اپران و...(
 شود. ن، در سایر نورها دیده میبیشترین میزان فتوسنتز در نور بنفش و آبی ونارنجی و قرمز و کمترین میزان آ 

 

 ساز در غشای تیالکوئید و غشای داخلی راکیزه )میتوکندری( است؟ ATPکدام مورد، وجه مشترک مجموعۀ پروتئینی  

 به دو الیۀ فسفولیپیدی متصل است.   ATP( بخش کانالی این پروتئین همانند بخش سازندۀ 1
 تر، درون غشا قرار گرفته است.تر مجموعۀ پروتیئنی برخالف بخش بزرگ( بخش کوچک2
 کاهد.بیشتری دارد، می pHهای فسفات آزاد در سمتی از غشا که ( از میزان گروه3
 شود. عالیت آن فقط به کمک پمپ پروتون تأمین می( انرژی مورد نیاز جهت ف 4
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کند. هر دوی این فضاها دارای  تولید می ATPساز غشای داخلی راکیزه در فضای داخلی آن، مولکول ATPساز غشای تیالکوئید در فضای بستره و آنزیم ATPآنزیم 

 بیشتری دارد.   pHیون هیدروژن کمی هستند و در نتیجه  

   و غلظت یون هیدروژن یا همون اسیدیته با همدیگه رابطه عکس دارن یا نه؟؟( pH)حواستون هست که 
 ها: بررسی سایر گزینه

در    ATPکنید، بخش سازندۀ  طور که در شکل مقابل مشاهده می( همان1

 ساز به غشا اتصالی ندارد.  ATPآنزیم 

ساز= بخش کانالی+   ATPتعبیر: هر بخش سازنده مجموعه پروتئینی 
 بخش آنزیمی 

آنزیم  2 تر مجموعۀ پروتئینی ساز غشای تیالکوئید بخش بزرگATP( در 

 درون غشا قرار دارد.  

 ساز میتوکندری= بخش آنزیمی  ATPتر مجموعه  تعبیر: بخش بزرگ 
 ش کانالی ساز تیالکوئید= بخ  ATPتر مجموعه  تعبیر: بخش بزرگ 

 شود.   تأمین می 2چنین تجزیۀ نوری آب توسط فتوسیستمساز غشای تیالکوئید به کمک پمپ پروتون غشا و همATP( انرژی مورد نیاز آنزیم 4
 

 هاا! بلکه گونه ای از آغازیان است.جزو گیاهان و جانوران نیست اسپیروژیر

 یک آزمایش:

 دراز و نواریدارای سبزدیسه های  

 است ایرشته سبز جلبکنوعی 

 در آزمایش دادند. لوله قرار هوازی های باکتری و آب شامل آزمایشی لولۀ درون و کردند ثابت سطحی روی را جلبک
 .بود شده تجزیه متفاوت های طیف به و کرده عبور منشور از که گرفت قرار نوری برابر

 انده یافت تجمع ها قسمت بعضی در های هوازی باکتری که شد مشاهده مدتی، گذشت از بعد

در واقع یعنی در این محیط ها اکسیژن بیشتر بوده 
 مناسب برای رشد آن ها فراهم شده!و شرایط 

 رنگیزه سبزینه،میشه نتیجه گرفت 
 است فتوسنتز در اصلی
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 در فتوسنتز ATP ساخته شدن 
 

 کند؟ کامل میطور مناسب کدام گزینه، عبارت زیر را به

 طور حتم ..................« ای که .................. است، به ساز یک فرد بالغ، هر یاختههای اسپرم طور طبیعی در لوله»به
 شود.ها جدا میدر حین تمایز از سایر یاخته - های قبلی خود ایجاد شده( از تقسیم یاخته1
 کند. رکت به سمت وسط لوله، هستۀ خود را فشرده میبا ح  - کروماتیدیهای تک( دارای کروموزوم2
 کند.ضمن هر نسل تقسیم خود، فقط یک زام یاخته )اسپرماتوسیت( ایجاد می - هسته تریندرشت( دارای 3
 دهد.های خود را افزایش میابتدا تعداد سانتریول - ( به دنبال کاهش عدد کروموزومی یاختۀ قبلی خود ایجاد شده4
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کنید، در لولۀ  طور که در شکل مقابل مشاهده می همان

اووسیتاسپرم بالغ،  فرد  یک  دنبال  ساز  به  ثانویه  های 

عدد   عدد  کاهش  کاهش  با  تقسیم  )نوعی  کروموزومی 

اند.  یاختۀ قبلی خود ایجاد شده   (1کروموزومی = میوز  

-ید سانتریول، با 2ها برای انجام تقسیم میوزاین یاخته

 ای خود را مضاعف کنند.  ه

 ها: بررسی سایر گزینه
همان1 می(  مشاهده  مقابل  شکل  در  که  کنید،  طور 

و  یاخته ثانویه  اسپرماتوسیت  اولیه،  اسپرماتوسیت  های 

می ایجاد  خود  قبلی  یاختۀ  تقسیم  از  شوند. اسپرماتید 

د. )نوعی  شوناسپرماتیدها در حین تمایز از هم جدا می

 های اسپرم ساز= اسپرماتید( سلول با توانایی تمایز در لوله
های تک کروماتیدی هستند. در حین حرکت اسپرماتیدها به سمت  های اسپرماتید و اسپرم دارای کروموزومکنید، یاختهطور که در شکل مقابل مشاهده می( همان2

شوند؛ سپس مقدار زیادی از سیتوپالسم خود ها از هم جدا میپرم تبدیل شوند. به این صورت که یاختهدهد تا به اسها رخ میساز، تمایزی در آنهای اسپرم وسط لوله

کند؛ بنابراین اسپرماتیدها با حرکت به سمت  گیرد و یاخته حالت کشیده پیدا میدهند. هستۀ آنها فشرده شده و در سر اسپرم به صورت مجزا قرار میرا از دست می

 کند.د را فشرده میوسط لوله، هستۀ خو

 ترین هسته است. این یاخته توانایی ایجاد اسپرماتوسیت را ندارد.  کنید، یاختۀ سرتولی دارای درشتطور که در شکل مقابل مشاهده می( همان3

 زایی،زامه  مراحل همۀ در  ها یاخته این . کنند  می هدایت  را ها زامه تمایز  خود با ترشحات دارند وجود ساز  زامه های لوله دیوارۀ در   که سرتولی های یاخته
 دارند.  عهده  بر  را ها باکتری خواری بیگانه نیز  و  جنسی های تغذیه یاخته و پشتیبانی

قی  یابد و دیگری همان اسپرماتوگونی باشود که یکی از آنها به اسپرماتوسیت اولیه تمایز میاز تقسیم میتوز هر یاختۀ اسپرماتوگونی، دو یاخته ایجاد می - 
 ماند تا الیۀ زاینده حفظ شود. می

 چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 
 رسد.« شود که این نوع مولکول در .................. به مصرف می»در یک یاختۀ نگهبان روزنه، در .................. مولکولی تولید می

 تیالکوئید فضای درونی  -فضای درونی راکیزه )میتوکندری( -الف
 فضای بین دو غشای راکیزه )میتوکندری(  -فضای درون تیالکوئید -ب
 در سطح خارجی غشای تیالکوئید -فضای بین دو غشای راکیزه )میتوکندری(  -ج
 سطح داخلیِ غشای درونی راکیزه )میتوکندری(   -در غشای تیالکوئید 2سطح داخلی فتوسیستم   -د

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

اما نمی توانند از 
طریق انتشار از غشای 
 تیالکوئید عبور کنند

1 

به تدریج تراکم پروتون ها در فضای درون تیالکوئیدها 
 نسبت به بستره افزایش می یابد 

2 

شیبی از غلظت پروتون از فضای درون 
 تیالکوئیدها به سمت بستره ایجاد می شود

3 

پروتون ها بر اساس شیب غلظت خود می خواهند از 
 فضای درون تیالکوئید به بستره بروند

. پروتون ها فقط از 
ساز  ATPطریق آنزیم 

می توانند به بستره 
 منتشر شوند.

 در غشای تیالکوئید قرار دارد

 پروتئینی است. مجموعه یک

 ساخته می شود ATP همراه با عبور پروتون ها از این آنزیم ساز در راکیزه ATPمشابه آنزیم 
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 موارد الف و د درست است. 

 بررسی همۀ موارد:   
با دو یون پروتون،   به دنبال ایجاد یون اکسید و ترکیب این یون  الف( در فضای داخلی راکیزه 

-شود. مولکول آب در فضای داخلی تیالکوئید توسط فتوسیستم تجزیه میمولکول آب ایجاد می

 شود. 

ی ایجاد شده مرتبط با زنجیره انتقال الکترون در فضای درونی میتوکندری=  هاتعبیر: مولکول
 ATP+FAD  ++NADّآب+  

های ایجاد شده مرتبط با فتوسیستم و زنجیره انتقال الکترون در فضای درون تعبیر: مولکول
 تیالکوئید= پروتون+ اکسیژن 

تجزیۀ  های پروتون از  ب( در فضای درون تیالکوئید، اکسیژن و یون

می حاصل  در  آب  پروتون  یون  و  اکسیژن  مولکول  فضای  شوند. 

)نه فضای بین دو غشا( برای تولید مولکول آب مصرف    داخلی راکیزه 

 شود. می

 شود.  ج( در فضای بین دو غشای راکیزه مولکولی تولید نمی

در غشای    2د( اکسیژن مولکولی است که در سطح داخلی فتوسیستم

می  تولید  درونی  تیالکوئید  غشای  داخلی  سطح  در  اکسیژن  شود. 

راکیزه با دریافت الکترون به یون اکسید و سپس با دریافت پروتون  

 شود.  به آب تبدیل می 

افتد که ای از دورۀ جنسی اتفاق میهای خونی در دیوارۀ داخلی رحم در نیمهطور طبیعی در بدن یک دختر جوان، بیشترین میزان رشد رگبه
 ............... در طی آن ...

 نماید.( ضخامت دیوارۀ داخلی رحم شروع به کاهش می1
 رسد. ( فعالیت ترشحی دیوارۀ رحم به حداکثر میزان خود می2
 شود.مترشحه از هیپوفیز تکمیل می زایی تحت تأثیر هورمون( مراحل تخمک3
 یابد.افزایش می( ضمن رشد انبانک )فولیکول(، میزان ترشح نوعی هورمون جنسی 4
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های خونی در دیوارۀ  کنید، بیشترین میزان رشد رگطور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

ها  افتد. در نیمۀ اول دورۀ جنسی، ضمن رشد انبانکجنسی اتفاق می  اولداخلی رحم در نیمۀ  

 د.  یاب میزان ترشح هورمون استروژن افزایش می

سرعت رشد دیوارۀ داخلی رحم تا بعد از نیمۀ دروۀ جنسی ادامه دارد و پس از آن سرعت 
 یابد. شود ولی فعالیت ترشحی در آن افزایش می رشد آن کم می

 های خونی دیوارۀ رحم در نیمۀ دوم دورۀ جنسی است.  بیشترین طول رگ
 ها: بررسی سایر گزینه

 لی رحم در انتهای نیمۀ دوم دورۀ جنسی است.  ( شروع به کاهش ضخامت دیوارۀ داخ 1

 رسد.  ( فعالیت ترشحی دیوارۀ رحم در نیمۀ دوم دورۀ جنسی به حداکثر خود می2

شود. پس از بلوغ هر ماه  متوقف می  1زایی در دوران جنینی آغاز ولی در پروفاز( مراحل تخمک 3

شود و یاختۀ حاصل به صورت اووسیت ثانویه از تخمدان خارج  دهد ولی در نیمۀ دورۀ جنسی دوبارۀ متوقف می ها، اووسیت اولیه میوز را ادامه میدر یکی از انبانک

 دهد.   شود. برخورد اسپرم با اووسیت ثانویه در نیمۀ دوم دورۀ جنسی رخ میزایی کامل میتخمک  شود و در صورتی که با اسپرم برخورد کند، تقسیم میوز و مراحلمی

 است؟ نادرستبا نشانگان داون، کدام مورد در ارتباط 

 های آن بیشتر از حد طبیعی است. در یاخته Xتر از کروموزوم ( تعداد نوعی کروموزومِ بزرگ1
 ساله است.  45ساله بیش از دو برابر مادرهای  50( درصد متولدین مبتال به نشانگان داون در مادرهای 2
 ضر ممکن است شانس ابتالی نوزاد به نشانگان داون را افزایش دهد.( قرارگیری پدر در معرض پرتوهای نوری م3
 اضافه دارند، در یاختۀ پیکری خود مادۀ وراثتی کمتری دارند.   13( افراد مبتال به این بیماری نسبت به افرادی که یک کروموزوم 4
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است.    21تن اضافی مربوط به شمارۀ  تن هستند. فامفام  47خود دارای    پیکریهای  افراد مبتال به نشانگان داون در یاخته

  تر است.کوچک Xتن از فام 21تن شمارۀ فامکنید، طور که در شکل مقابل مشاهده می همان

 ها: بررسی سایر گزینه
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  8  ساله  50در مادر    نشانگان داونکنید، احتمال تولد فرزند مبتال به  طور که در شکل مقابل مشاهده می( همان2

 درصد است!  3درصد بیش از دو برابر  8درصد است؛ خب 3ساله،   45درصد و در مادران 

ها  تنتواند در روند جدا شدن فامها می ( عوامل محیطی مانند دخانیات، الکل، مجاورت با پرتوهای مضر و آلودگی3

 )مرد و زن( اختالل ایجاد کند و شانس ابتالی نوزاد به نشانگان داون را افزایش دهد. هر دو جنس در 

مقابل مشاهده می( همان4 نتیجه  تر استبزرگ  21از کروموزوم    13کروموزوم  کنید،  طور که در شکل  ؛ در 

 بیشتری دارند. تیمادۀ وراثاضافی دارند نسبت به افراد مبتال به نشانگان داون،    13افرادی که یک کروموزوم 

( دارد، تعداد 13در فرد مبتال به نشانگان داون و فردی که یک کروموزوم اضافی دیگری )مثاًل کروموزوم 
کروموزوم دارند ولی میزان مادۀ وراثتی این دو فرد لزومًا یکسان   47ها برابر است؛ یعنی هر دو کروموزوم

 نیست!  

 

 است.  یصعود یینماابطۀ بین سّن مادر و احتمال به دنیا آمدن فرزند مبتال به داون، یک رابطۀ ر 
 است. درصد 8 ،ساله 50به بیماری در یک مادر  الاحتمال به دنیا آمدن فرزند مبت
 ساله است. 40یک مادر   برابر 8 و  3ساله به ترتیب   50و  ساله 45به بیماری داون در یک مادر   الاحتمال به دنیا آمدن فرزند مبت

 ای که .................. است، قطعاً .................. در دستگاه تولیدمثلی یک مرد، هر غده
 کند.قلیایی ترشح می pHنوعی مایع با  -ایِ حاوی ادرار در تماس( با کیسۀ ماهیچه1
 کند.میزراه وارد می ای را به ابتدایکنندهترشحات روان -( به اندازۀ یک نخود فرنگی2
 هاست. جایی اسپرمحاوی دو نوع لولۀ پرپیچ و خم برای جابه -ریزهای درون( حاوی یاخته3
 افزاید.ها میتر از مثانه، ترشحات خود را به اسپرمدر سطحی پایین - ( تولیدکنندۀ بخشی از مایع منی4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 21سندروم داون یا تریزومی 

 میگویند. نشانگان)سندروم(های یک بیماری، یا یک حالت ای از نشانهآمیزهبه 

 دهند.را نشان می ماندگی ذهنیعقباین افراد درجات مختلفی از 
 عالیم

 علل

احتمال خطای مادران در هنگام بارداری از عوامل مهم بروز این بیماری اسننتز زیرا با افزایش سننن  مادر، ( باال بودن سننن  1
شکیل یاخته شتر میمیوزی در ت سی وی بی سپرم تازه تولید میهای جن شه ا کنند، همۀ شود، چون برخالف مردها که همی

ها افزایش ها از بدو تولد در تخمدان قرار دارند، بنابراین با افزایش سنننن، احتمال آسنننیب به دنای تخمکهای زنتخمک
 باشد، بیشتر است. کروموزومی تخمک 24گامت یابد. پس احتمال اینکه در ایجاد مبتالیان به  نشانگان داون می

، مجاورت با الکلی های، نوشننیدنیدخانیاتتوانند موجب اختالل در تقسننیم میوز شننوند. مصننرف نیز می ( عوامل محیطی2
 ، اختالل ایجاد کند.هر دو جنسها در کروموزوم تواند در روند جدا شدننیز می هاآلودگیو  پرتوهای مضر

اضافی داشته باشد و  21، یک کروموزوم 21های شمارۀ های ایجادکنندۀ فرد به دلیل با هم ماندن کروموزوماگر یکی از گامت
ای پیکری هکروموزوم( لقاح کند، فرد حاصل در یاخته 23کروموزوم داشته باشد با گامتی طبیعی )دارای  24در مجموع 

کروموزوم  3، بجای دو کروموزوم، 21کروموزوم خواهد داشت که در کاریوتیپ آن در جایگاه کروموزومهای جفت  47خود 
 است. نشانگان داوندارد )دوتا در گامت غیرطبیعی+یکی در گامت طبیعی(. این فرد مبتال به 

 مکانیسم
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بیرون از بدن منتقل میمیزراهی که اسپرمسمینال، پروستات و پیازیمجموع ترشحات سه نوع غدۀ وزیکولبه   گویند.  کنند، مایع منی میها را از طریق میزراه به 

 ند.  شوها اضافه میتر از مثانه به اسپرمکنید، ترشحات هر سه نوع غده در سطحی پایینرو مشاهده میطور که در شکل روبههمان

 

یه نکته خفن!: همانگونه که در شکل مشخص  
های جلویی،عقبی و کناری میباشد.  است،پروستات دارای لوب

مجرای وزیکول سمینال،لوب عقبی پروستات را سوراخ میکند  
 کند. ها اضافه میو ترشحات خود را به اسپرم

 ها: بررسی سایر گزینه
در  1 مثانه  با  سمینال  وزیکول  و  پروستات  هستند،  (  تماس 

 کند.پروستات برخالف وزیکول سمینال، مایع قلیایی ترشح می

به اندازۀ یک نخود فرنگی است. این  میزراهی  پیازی( هر غده  2

این  بینید  طور که در شکل می کند ولی همانای را به مجرای میزراه اضافه میکننده غدد ترشحات قلیایی  روان

 شود.ی ترشحات به ابتدای میزراه وارد نم

 شود! شود. ترشحات غده پیازی میزراهی، به قسمت ابتدایی میزراه که دقیقا زیر مثانه است،تخلیه نمیبالفاصله در پایین مثانه، میزراه تشکیل می
 

 اندازه شناسی غدد: 
 ی نخود:هیپوفیز ای به اندازهغده
 ی گردو:پروستات ای به اندازهغده
 زی میزراهی  ی نخود فرنگی:پیاای به اندازهغده

 درون بیضه فقط یک نوع لولۀ پرپیچ و خم برای جابجایی اسپرم وجود دارد.  ریز است. های درونحاوی یاخته  هابیضه( در دستگاه تولیدمثلی مردان،  3

 ساز و دیگری لولۀ اپیدیدیم.  ها وجود دارد. یکی لولۀ اسپرمجایی اسپرم درون کیسۀ بیضه دو نوع لولۀ پرپیچ و خم برای جابه 
 لولۀ اپیدیدیم خارج از بیضه و در سطح باالیی آن وجود دارد.)حواستون هست که بیضه و کیسه بیضه با همدیگه فرق دارن یا نه؟؟( 

 نه، درست است؟ چند مورد، در ارتباط با هر سامانۀ تبدیل انرژی در غشای تیالکوئید موجود در سبزدیسه )کلروپالست( یک یاختۀ نگهبان روز

 های گیرندۀ نور همانند مراکز واکنش پروتئین وجود دارد. در آنتن  -الف
 وجود دارد.  aهای گیرندۀ نور، کلروفیل  در مرکز واکنش برخالف آنتن  -ب
 شود.های گیرندۀ نور از نوعی رنگیزه خارج میهر الکترون برانگیخته در آنتن  -ج
 تواند انرژی خود را به رنگیزۀ بعدی منتقل کند. می aالکترون برانگیخته در یک کلروفیل  -د

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
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 فقط مورد د درست است. 

 ( هستند.  در غشای تیالکوئید موجود در سبزدیسه )کلروپالست نور خورشید به انرژی شیمیایی   تبدیل انرژی های هها سامانفتوسیستم

 تعبیر: تبدیل انرژی نور خورشید به انرژی شیمیایی: فتوسنتز 
 ها های تبدیل انرژی نور خورشید به انرژی شیمیایی: فتوسیستمتعبیر: سامانه

 بررسی همۀ موارد:  
 است.   نش یک مرکز واک های گیرندۀ نور و الف( هر فتوسیستم شامل آنتن

 طراح اینجوری فکر میکنه!: طراح خیلی عالقه داره که ما رو در دام جمع و مفرد بودن کلمات بیندازه!! 
 ای که دیدیم، چک میکنیم که آیا باید مفرد بکار بره یا جمع. در حل تست زیست، تک تک کلمات مهم هستند و باید بررسی بشن. پس هر کلمه

 را دارد.  aفقط کلروفیل ها ها و کاروتنوئیدها( ولی مرکز واکنش از میان رنگیزه)کلروفیل وتمتفاهای ب( هر آنتن از رنگیزه

 روند.   ای دیگر میای به رنگیزه ها از رنگیزهرنگیزه ها!(نه خود الکترون  )های برانگیختۀ الکترون انرژی های گیرندۀ نور ج(  در آنتن

 های گیرنده نور در آنتنها: تعبیر: منتقل شدن انرژی الکترون
 ها: در مرکز واکنشتعبیر: منتقل شدن خود الکترون

در مرکز واکنش باشد،    aولی اگر این کلروفیل    خود را به رنگیزۀ بعدی منتقل کند الکترون برانگیختۀ  باشد، انرژی  های گیرندۀ نور در آنتن  aد( در صورتی که کلروفیل  

 شود.  انگیخته خارج میآنگاه از این رنگیزه خود الکترون بر
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 است؟ نادرستبا توجه به شکل زیر، کدام عبارت 

 کنند. را جبران می  4های حاصل از تجزیۀ نوری آب، کمبود الکترونی رنگیزۀ ( الکترون1
 کند.است، منتقل میP 700دارای الکترون را به فتوسیستمی که   1( بخش 2
 یابد.ضمن عبور الکترون پرانرژی، کاهش و اکسایش می 3( مولکول شمارۀ 3
 کند. های هیدروژن را از بستره خارج میبا صرف انرژی، یون  2( بخش 4
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 2موجود در مرکز واکنش فتوسیستم  aهای حاصل از تجزیۀ نوری آب کمبود الکترونی کلروفیل  که الکترونهای گیرندۀ نور در فتوسیستم است در حالی آنتنجز    4رنگیزه  

 کنند.  را جبران می

 مرکز واکنش  1های گیرنده نور+ تعبیر: اجزای تشکیل دهنده فتوسیستم=  آنتن 
 ها: بررسی سایر گزینه

الک1کنید، بخشطور که در شکل مقابل مشاهده می( همان2 به کلروفیل     2های خارج شده از فتوسیستمترون،  ( منتقل P700)  2مرکز واکنش فتوسیستم  aرا 

 کند. می

   یابد.، همانند سایر اعضای زنجیرۀ انتقال الکترون با دریافت الکترون کاهش و با از دست دادن آن اکسایش می3( مولکول شمارۀ 3

با مصرف انرژی الکترون خارج شده از کلروفیل  ، پمپ هیدروژنی درون زنجیرۀ اول انتقال  2( بخش4 مرکز واکنش    aالکترون در غشای تیالکوئید است. این پمپ 

 کند.  های هیدروژن را برخالف شیب غلظت از بستره به درون تیالکوئید وارد می، یون2فتوسیستم

 است؟ ساله در شرایط طبیعی، صحیح  30چند مورد، در ارتباط با دورۀ جنسی در بدن یک زن 

 نماید.با شروع دورۀ جنسی، در هر تخمدان فقط یک انبانک )فولیکول( شروع به رشد می -الف
 تواند موجب کاهش دورۀ باروری فرد شود. ریز در بدن می افزایش فعالیت نوعی غدۀ درون -ب
 های خود را فشرده کند.تواند کروماتین یاخته )اووسیت( اولیه، در شرایطی میهر مام  -ج
 دهد.رخ می  LHیاخته )اووسیت( ثانویه فقط در صورت افزایش ترشح نجام تقسیم هر مام ا -د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 

تم 
س
سی
تو
ف

 ها 

 سامانه تبدیل انرژی  توضیح 

 قرار دارند  2و  1پروتئین در سامانه هایی به نام فتوسیستم  انواعی رنگیزه های فتوسنتزی همراه با  

 کنند استفاده میهای فتوسنتزی وابسته به نور  ها با جذب نورخورشید، از انرژی آن برای آغاز واکنشفتوسیستم

 شوند های الکترون به یکدیگر مرتبط میناقل نام به هایی توسط  مولکول

-های تشکیلبخش
 دهنده 

های گیرنده  آنتن 
 نور 

 ( هاو کاروتنوئید هاهای متفاوت )کلروفیل رنگیزه شده از  تشکیل-

 هااز پروتئین انواعی 

 انتقال آن به مرکز واکنش ←دریافت انرژی نور 

   a  کلروفیل  شده از  تشکیل مرکز واکنش 

 بستری پروتئینی 

 P700شامل  1فتوسیستم  انواع 

 نانومتر است  700، 1در فتوسیستم  a*حداکثر جذب کلروفیل 

گذاری  اساس نام
نیز همین طول 

موج جذب حداکثر  
 P680شامل  2فتوسیستم  بوده است! 

 نانومتر است  680، 2در فتوسیستم  a*حداکثر جذب کلروفیل 

 غشای تیالکوئیدها  محل قرارگیری 

تابش نور به مولکول های 
رنگیزه 

الکترون انرژی می گیرد

این الکترون پرانرژی 
ممکن است از مدار خود 

خارج شود

ه انتقال انرژی الکترون های برانگیخت
در رنگیزه های موجود در آنتن ها از 

رنگیزه ای به رنگیزه دیگر

انتقال انرژی به مرکز 
واکنش

سبب ایجاد الکترون 
و aبرانگیخته در سبزینه 

خروج الکترون از ان می شود

الکترون برانگیخته از
از  زنجیره 2فتوسیستم 

انتقال الکترون  عبور 
.میکند

ر سپس به مرکز واکنش د
می رود1فتوسیستم 

الکترون برانگیخته از
در نهایت به 1فتوسیستم 
 +NADPمولکول 

می رسد

NADP+ با گرفتن دو
دا الکترون، بار منفی پی

می کند

ون با ایجاد پیوند با پروت
به مولکول 

NADPHتبدیل می شود



 62صفحه  گروه آموزشی ماز  شناسی زیست درس:  

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

از 
 م

ون
زم

ه آ
ام

خن
اس

پ
– 

ه 
حل

مر
10 

 ترکیبی(  -سخت  -117)    1پاسخ: گزینه  145

 فقط مورد ب درست است.  

 بررسی همۀ موارد:  
 دهد.  پیدا کرده است، چرخۀ تخمدانی را آغاز و ادامه می همه رشد بیشتریهایی که از از انبانک یکی)الف( در هر دورۀ جنسی یک زن بالغ، 

ها را مهار میکند و مانع از  کند!فولیکولی که بیش از همه رشد کرده است،بقیه فولیکولکنند ولی یکی از آنها بیشتر رشد میها رشد میاین یعنی همۀ انبانک 
 شود. ها میرشد زیاد آن

افزایش ترشح    کاهد. فشار روحی و جسمی موجب گیر از طول دورۀ باروری در زنان میای چشم، فشار روحی و جسمی به گونه)ب( تغذیه نامناسب، کار زیاد و سخت

 شود. کورتیزول از بخش قشری غدۀ فوق کلیه می

شود و  شود. در همین دوران اووسیت اولیه ایجاد میشروع می  قبل از تولد و از دوران جنینیای به نام اووگونی،  زایی از یاختۀ دوالد و زاینده)ج( فرایند تخمک

)حواستون هست که سوال داره در    کنند.های خود را فشرده میهای اووسیت اولیه در دوران جنینی کروماتین یاختهکند بنابراین  را شروع می  1تقسیم میوز

 ساله حرف میزنه یا نه؟؟(  30مورد یه زن 

ثانویه نقش دارد نه تقسیم آن! تقسیم اووسیت ثانویه با برخورد اسپرم   است؛ یعنی این هورمون در تولید اووسیت  گذاریتخمکل اصلی عام LH)د( افزایش هورمون 

 گیرد.  به غشای آن انجام می

نجیرۀ اول انتقال  دومین پمپ پروتون )یون هیدروژن( در یک زنجیرۀ انتقال الکترون در غشای راکیزه )میتوکندری( همانند پمپ پروتون در ز
 ای است؟ الکترون در غشای تیالکوئید، دارای چه مشخصه

 ( بین دو مولکول ناقل الکترون قرار گرفته است.1
 کند. ( الکترون را به فضای بین دو الیۀ غشا منتقل می2
 دهد.هیدروژن را در محل تولید خود، افزایش می تراکم یون( 3
 کند.استفاده می ATPه برای تولید های برانگیخت( از انرژی الکترون4
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کنید، پمپ درون زنجیرۀ انتقال الکترون  های مقابل مشاهده میطور که در شکلهمان

الکترون در    1و    2بین فتوسیستم   انتقال  در غشای تیالکوئید و دومین پمپ زنجیرۀ 

 راکیزه، بین دو مولکول ناقل الکترون قرار دارند.  
 ها: بررسی سایر گزینه

رون  کنید،  پمپ زنجیرۀ اول انتقال الکت های مقابل مشاهده میطور که در شکلهمان  (2

در غشای تیالکوئید، الکترون را به فضای داخل تیالکوئید و خارج از دو الیۀ غشا منتقل 

 کند. می

 شود.  دهد. این پروتئین در بیرون از تیالکوئید تولید می ( پمپ زنجیرۀ اول انتقال الکترون در غشای تیالکوئید، غلظت پروتون درون تیالکوئید را افزایش می3

 گیرد نه پمپ درون زنجیرۀ انتقال الکترون!  ساز انجام میATPغشای تیالکوئید و راکیزه توسط آنزیم در  ATP( تولید 4

 ای بهتر از این برای طرح تست؟! طراح اینجوری فکر میکنه!: مقایسه زنجیره انتقال الکترون در میتوکندری و تیالکوئید؛ آخه چه سوژه 
 ندارند.  ATPولید ها،مستقیما توانایی تهیچکدام از این زنجیره
 کنند. را تامین می ATPتیالکوئید همانند زنجیره موجود در میتوکندری، انرژی الزم برای ساخت  2و  1زنجیره بین فتوسیستم 

 را فراهم میکند.  NADPHتیالکوئید، انرژی الزم برای ساخت   1ی قرار گرفته بعد از فتوسیستم زنجیره
پروتئین غیرپمپی میباشند. )در پی فعالیت پمپی،یون   2پروتئین پمپی و  3پروتئین،  5پروتئین است که از این  5زنجیره موجود در میتوکندری دارای 

 میتوکندری به فضای بین دو غشای میتوکندری وارد میکند.( هیدروژن را از فضای درونی 
پروتئین است که تنها پروتئین وسطی دارای توانایی پمپی میباشد. )در پی فعالیت پمپی،یون هیدروژن را به  3تیالکوئید، دارای   2و  1زنجیره بین فتوسیستم 

 فضای درون تیالکوئید وارد میکند.( 
 پروتئین است که هر دوی آنها فاقد توانایی پمپی میباشند.  2تیالکوئید، دارای  1فتوسیستم ی قرار گرفته بعد از زنجیره 

 ای داشته باشید!! ها در غشا حتما توجه ویژهبه شکل فضایی پروتئین و نحوه قرارگیری پروتئین

 اند؟ هم متصلاتصاالت غشایی به ساز( یک فرد درست است که توسط ساز )زامههایی در لولۀ اسپرمچند مورد، دربارۀ همۀ یاخته

 نوکلئوتیدیِ خطی دارند. در هر کروموزوم خود، چهار رشتۀ پلی -الف
 اند. به دنبال تقسیم یاختۀ قبلی خود به وجود آمده  -ب
 گیرد. قرار می FSHها تحت تأثیر فعالیت آن -ج
 های جنسی نقش دارند.در تولید یاخته -د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
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 فقط مورد الف نادرست است.

اند توسط اتصاالت  های اولیه و ثانویه و اسپرماتیدهایی که تمایز را شروع نکردههای اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیتکنید، یاختهطور که در شکل مقابل مشاهده می همان

متصل   هم  به  اسپرماتیغشایی  تمایز  پی  در    د،هستند. 

 رود.اتصاالت سیتوپالسمی بین اسپرماتیدها از بین می 
 بررسی همۀ موارد:  

-نوکلئوتیدی خطی در یک فام )الف( وجود چهار رشتۀ پلی

های  تن به معنی دو کروماتیدی بودن کروموزوم است. یاخته

 های تک کروماتیدی هستند. اسپرماتید دارای کروموزوم

 ی زیر دقت کنید: به معادله
 رشته پلی نوکلئوتیدی   2دنا =  1کروماتید =   1

کنید، همگی طور که در شکل مقابل مشاهده می)ب( همان

یاخته خود  این  قبلی  یاختۀ  تقسیم  از  هم  به  متصل  های 

می  یاختۀ جدید،  ایجاد  یک  ایجاد  برای  ولی همگی  شوند 

 د.  شوندهند. اسپرماتیدها با تمایز به اسپرم تبدیل میتقسیم انجام نمی

زایی، پشتیبانی و تغذیۀ  های سرتولی در همۀ مراحل اسپرمکند تا تمایز اسپرم را تسهیل کند. یاختههای سرتولی را تحریک مییاخته  FSH)ج( در مردان هورمون  

 ها را برعهده دارند.  خواری باکتریهای جنسی و نیز بیگانهیاخته

 شوند.  زایی ایجاد میها در مراحل اسپرمدارند. در واقع این یاخته های متصل در تولید اسپرم نقش )د( همۀ این یاخته

 های فتوسنتزی در گیاهان، کدام گزینه صحیح است؟ در ارتباط با رنگیزه

 دهد. نانومتر نور مرئی رخ می 600تا  500( حداکثر میزان فتوسنتز  در نور سبز و زرد، و حداقل آن در محدودۀ 1
 نانومتر نور مرئی است.  500تا  400در طول موج  aبرخالف سبزینۀ   b( بیشترین جذب سبزینۀ 2
 است.  aمتر بیشتر از سبزینۀ  500تا  400( حداکثر میزان جذب کاروتنوئیدها در طول موج 3
 است. bبیشتر از سبزینۀ   aنانومتر، میزان جذب سبزینۀ   700تا  600( در محدودۀ  4
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جذب سبزینۀ  نانومتر، میزان    700تا    600کنید، در محدودۀ  طور که در نمودار مقابل مشاهده میهمان

a    بیشتر از سبزینۀb  نمودار سبزینه  .  است(a    به رنگ سبز، سبزینهb   به رنگ قرمز و کاروتنوئیدها به

 رنگ آبی رسم شده است.( 

 ها: بررسی سایر گزینه
؛ یعنی  بنفش و آبیکنید، حداکثر میزان فتوسنتز در نور  ر مقابل مشاهده میطور که در نمودا( همان1

 نانومتر نور مرئی است.   600تا  500نانومتر و کمترین میزان آن در محدودۀ  500تا  400محدودۀ 

   نانومتر نور مرئی است.  500تا  400در محدودۀ  bو سبزینۀ   a( بیشترین جذب سبزینۀ 2

 بیشتر از کاروتنوئیدهاست.   aنانومتر نور مرئی، حداکثر جذب سبزینۀ   500تا   400( در محدودۀ 3

 

 

    < کاروتنوئید. a< کلروفیل  bکلروفیل نانومتر نور مرئی:   500تا   400ها در محدودۀ  میزان جذب رنگیزه 
 رسند. به حداکثر جذب خود می bد و در نهایت کلروفیل  سپس کاروتنوئی aنانومتر نور مرئی، ابتدا کلروفیل  500تا  400در محدودۀ 

 

 طراح اینجوری فکر میکنه!: 
 هایی هست که طراح خیلی دوستش داره؛ در مورد این نمودار به نکات زیر توجه داشته باشین: از شکل این شکل هم،

نانومتر قرار دارد و قله دوم که ماکسیمم نسبی )ماکسیمم نسبی و   500تا   400محدوده بیشترین جذب را دارد که در  دارای دو قله میباشد. قله اول، aسبزینه 
 نانومتر قرار دارد.  700تا  600ماکسیمم مطلق رو از کاربرد مشتق بلد هستی،مگه نه؟( میباشد، در محدوده 

نانومتر قرار دارد و قله دوم که ماکسیمم نسبی میباشد، در   500تا   400بیشترین جذب را دارد که در محدوده  دارای دو قله میباشد. قله اول، bسبزینه 
 نانومتر قرار دارد.  700تا   600محدوده 

 شود )دقت کنید که صفر نیست!( بسیار کم می a,bنانومتر، میزان جذب سبزینه   600تا  500در حد فاصل 
 یابد. نانومتر پایان می  700قبل از  کمی  bنانومتر ادامه دارد،اما جذب سبزینه  700تا  aجذب نور توسط سبزینه 

 شود. نانومتر( آغاز می 400در محدوده فرابنفش )کمتر از   a,bجذب کاروتنوئید برخالف سبزینه 
 است. عالوه بر این قله، دو ماکسیمم نسبی هم برای کاروتنوئید در این محدوده وجود دارد.  500تا  400بیشترین میزان جذب کاروتنوئید در محدوده 

 نانومتر است. 500های باالتر از روتنوئید فاقد جذب در محدودهکا
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 در ارتباط با ساختار زامه )اسپرم( انسان، کدام عبارت همواره صحیح است؟

 شود.بخش آن، همۀ مادۀ وراثتی یاخته درون غشایی دوالیه احاطه می  ترینطویل( در قطورترین بخش اسپرم برخالف 1
 تواند درون راکیزه )میتوکندری( و خارج از آن صورت گیرد.ماده میدر سطح پیش ATP( در تنۀ اسپرم، تولید 2
 رند. ای و شفاف اطراف اووسیت ثانویه نقش داتن )آکروزوم(های درون سر اسپرم، در تجزیۀ الیۀ ژله( تارک3
 ای در تنۀ اسپرم قرار دارد.  های مؤثر در تنفس یاختههای الزم برای ساخت پروتئین( همۀ دستورالعمل4
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درون میتوکندری در چرخۀ    های آن )اسپرم( قرار دارد.بخشی از سیتوپالسم و همۀ راکیزهدر تنۀ اسپرم،  

مادۀ زمینه  کربس فرایند  و در  در  تولید  به روش در سطح پیش  ATPمولکول    قندکافتای سیتوپالسم  ماده 

 شود. می

برداشته شدن گروه  ATPهای ساخته شدن  به فسفات نیاز هست. یکی از روش ATPبرای ساخته شدن 
است.به همین علت این روش را ساخته   ADPیک ترکیب فسفات دار)پیش ماده( و افزودن آن به فسفات از  

 نامند. در سطح پیش ماده می  ATPشدن 
 ها: بررسی سایر گزینه

بخش    ترینطویلآن    دمبخش اسپرم و    ترینقطوراسپرم    سرکنید،  طور که در شکل مقابل مشاهده می( همان1

؛ بنابراین در سر اسپرم مادۀ وراثتی درون دو غشا وجود دارد هسته یک ساختار دو غشایی استم مادۀ وراثتی درون هسته قرار دارد.  یک اسپرم است. در سر اسپر

   بیشتر مادۀ وراثتی یاخته درون هسته قرار دارد نه همۀ آن! نه یک غشای دو الیه! در ضمن 

 همۀ غشاها دارای دو الیۀ فسفولیپیدی هستند.   
 )حواستون به جمع و مفردها هست یا نه؟؟(  تن وجود دارد!درون سر هر اسپرم فقط یک تارککنید، طور که در شکل مقابل مشاهده می( همان3

سیتوپالسمی ساخته  های  های آن در هسته قرار دارند و به وسیلۀ رناتنهای وابسته است که ژنای به پروتئین( میتوکندری برای انجام نقش خود در تنفس یاخته4

   ای در اسپرم در بخش سر و تنۀ آن قرار دارند. های الزم برای تنفس یاختهبنابراین دستورالعمل شوند. می

 چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 

 ....« طور حتم ..............ای که .................. است، به های گیاهی، هر دیسهطور طبیعی در یاخته»به
 کند. تولید می  ATPای آنزیمی،  کمک مجموعهبه  -(ی حلقویDNAحاوی مولکول دِنا )  -الف

 کند. انرژی نور آبی و سبز را جذب و به انرژی شیمیایی تبدیل می -حاوی کاروتنوئید -ب
 در غشای خود، رنگیزۀ فتوسنتزی دارد.  -مانند متصل به همدارای ساختارهای کیسه -ج
 دهد.فرایند رونویسی و ترجمه را در مجاور هم انجام می -تولید اکسیژن در پی تجزیۀ آبقادر به  -د

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
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 فقط مورد د درست است. 

 بررسی همۀ موارد:  
 تولید کنند.   ATPتوانند به کمک یک مجموعۀ آنزیمی به روش نوری  ها میقرار دارد. فقط سبزدیسه  ها دیسهو    راکیزههای گیاهی دنای حلقوی درون  الف( در یاخته

 ی دارای دنای حلقوی= سبزدیسه+ رنگ دیسه+ نشادیسه تعبیر: هر دیسه
 تعبیر: هر دیسه با توانایی فتوسنتز= سبزدیسه 

 دارند قرار تیالکوئید غشای در فتوسنتزی های رنگیزه

 سبزینه

 کاروتنوئیدها

 انواع

  نور متفاوت های موج طول از استفاده در گیاه افزایش کارایی ←متفاوت های رنگیزه وجود

 نارنجی و قرمز دیده می شوندبه رنگ های  زرد، 

 هاست دیسه سبز در رنگیزه بیشترین

 دارند وجود تیالکوئید غشای در

 وجود دارد bوaهای سبزینه گیاهان در

 حداکثر گرچه
 هر در آنها جذب
 این از یک
 هم با ها محدوده
 کند می فرق

 حداکثر جذب رنگ های فتوسنتزیرنگیزه

 آبی( -نانومتر )بنفش 500-400 سبز a سبزینه

 سبز b قرمز( -نانومتر )نارنجی 600-700

 آبی و سبز نور مرئی قرمز -نارنجی -زرد کاروتنوئید
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توانند انرژی نور  ها برخالف کاروتنوئیدها نمیهم قرار دارند. این رنگیزه  bو    aهای  ها، سبزینهقرار دارند. درون سبزدیسه  دیسهسبزدیسه و رنگب( کاروتنوئیدها در  

 سبز را جذب کنند.  

 !  ر دارند نه سبزدیسههای فتوسنتزی در غشای تیالکوئید قرا ها هستند. رنگیزهمانند و به هم متصل درون سبزدیسه ساختارهای غشایی و کیسه تیالکوئیدهاج( 

 ها= تیالکوئیدهامانند و به هم متصل درون سبزدیسهتعبیر: ساختارهای غشایی و کیسه
هم توانند درون تیالکوئید به تجزیۀ نوری آب بپردازند. درون سبزدیسه در فضای بستره، فرایندهای رونویسی، ترجمه و همانندسازی در مجاورت  ها مید( سبزدیسه

 د.  شوانجام می

 تعبیر: تجزیه نوری آب= فتوسنتز 

 

 

 

 

 

 ؟یقبل از کنکور برنامه دار یبندجمع  ی برا

 ؟ی رو مرور کن یاضیو ر  یمیش  ست،یروز سه دور ز ۵۰تو   یتونیماز م نگ یدوپ یهابا آزمون   یدونیم

 کن.   نیخودت تضم ی رو برا ی عال  یبندجمع هیو  تیاالن برو تو سا نیهم
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است. شدت این صدا چند وات بر متر مربع است؟ )  dB65تراز شدت صوتی    -151
w

I , log /
m

−= =12
0 210 2 0 3) 

1)65 10− 2)− 78 10 3)/ − 61 6 10 4)/ − 63 2 10 
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تراز شدت یک صوت از رابطة : مقدمه
I

log
I

 =

0

 شدت مرجع است. I0آید که در آن می دست به 10

 به رابطة فوق: توجه  باگام اول: 

I I
log log /

I I
=  =

0 0
65 10 6 5  

I خواهیم! ولی یک مشکل: را می 

/ / /I
I ?

I

− −=  =  = =6 5 6 5 12 5 5

0
10 10 10 10  

5−/دانیم  نمیگام دوم:    را به شکل یک عدد لگاریتمی در بیاوریم.  5/6است! به جای کار باال، باید عدد  چقدر 510

/نویسیم. » را به شکل جمع یک عدد صحیح و یک عدد اعشاری می  5/6 /= +6 5 6 0 آید، این  به ذهنمان میاولین جوابی است که  ؛  «5

 است. 5/0دانیم لگاریتم چه عددی نمی چون هم جالب نیست!

/ :  6های داده شده استفاده کنیم(. بریم سراغ عدد صحیح قبل از )باید فقط از لگاریتم /= +6 5 5 1 5 

/ log= +6 5 5 5 2  
logبا   5/1 /=2 0  ؟!دچه ارتباطی دار 3

nalog n loga / log log log=  = + = +
5 52 10 326 5 5  

a b ab I
log log log / log log log

I

I w w
I /

m m

 

− −

−

+ =  =  =

 =   =  = 

5 58 10 32 10

0

5 7 6
12 2 2

6 5

32 10 32 10 3 2 10
10  

اند، به شکل زیر است. در فاصلة یکسانی از  که در یک محیط منتشر شده  Bو    Aمکان دو موج صوتی    – جایی  نمودار جابه  -152
log) است؟   Bبل بیشتر از تراز شدت صوت  چند دسی  Aدو چشمه، تراز شدت صوت   /=2 0 3 ) 

1 )3 

2 )6 

3 )9 

4 )12 
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اختالف تراز شدت دو صوت از رابطة مقدمه:  
I

log
I

 − = 2
2 1

1
و عوامل مؤثر در شدت صوت از رابطة   10

A f
I

r

2 2

2
 آید. می  دست   به 

A  است: Bدو برابر دامنة موج  Aدامنة موج گام اول:  BA A= 2 

B است: Aبرابر طول موج  2( B)فاصلة تکرار شکل موج  Bطول موج  A = 2 

)شود، سرعت انتشارشان برابر است صوت دو موج در یک محیط منتشر می )A Bv v=: 

A 
B 
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 B A
A B

B A

v vv
f f

f f f
 =  =  =2 2 

 آوریم: می به دستها را نسبت شدت صورتگام دوم:  

A A A B B B

B B B A B B

I A f r A f

I A f r A f

         
=   =   =         
         

2 2 2 2 2
42 2

1 2  

A       گام سوم: 
A B

B

I
log log log / dB

I
 − = = = =  =

42 210 10 40 40 0 3 12
 

 

آورد  کودکی مطابق شکل روبرو روی صندلی تابی نشسته و به طرف شخصی که صوتی با بسامد مشخص را به صدا در می  -153
 شنود در کدام نقطه بیشینه است؟ کند. ارتفاع صدایی که کودک میحرکت می

1 )A 

2 )B  وD 

3 )C 

4 )E 
 
 

 
 

 ( مفهومی –متوسط  – 123) 3پاسخ: گزینۀ  153

یابد. هرچه سرعت شخص کند، افزایش میکند، بسامد صوتی که دریافت میصوتی حرکت می چشمةوقتی شخصی به سمت یک مقدمه:  

شود. واضع است تر میدریافتی( بیشرسد )یعنی بسامد صوت  های موجی که در واحد زمان به گوش شخص میتر باشد، تعداد جبههبیش

تر از سایر نقاط است. ارتفاع  کند بیش( بیشینه است و بسامد صوتی که در این نقطه دریافت میCکه تندی کودک در مرکز نوسان )نقطة 

 ذهنی شخص از بسامد صدا است. درکصدا 

( از 1های موج تختی پس از برخورد با سطح )( مطابق شکل روبرو کنار یکدیگر قرار دارند. جبهه2( و )1دو سطح تخت )   -154
 ( چند درجه است؟2شوند. زاویة بازتابش این امواج از سطح )( بازتابیده می2سطح )

1 )30 

2 )40 

3 )50 

4 )60 
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 ایم. هایی را که با آن در بخش بازتاب نور سروکار دارید، در یک جدول آوردهبه شکل زیر، زاویه توجه با مقدمه: 

 

 

 

 

 

 

 

N 
R I 

  
 بازتابیدههای موج جبهه های موج تابیدهجبهه    

 مانع تخت
D 

  
(2) 

(1) 
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( را دنبال کنیم. با توجه 1های موج، مسیر پرتوی موج تابیده به سطح )بهتر است به جای جبهه

i( برابر 1به اطالعات باال، زاویة تابش پرتو به سطح ) = 60   است. پرتو با همین زاویه بازتابیده

 به شکل:  با توجهشود. می

 +  =    = 1 160 90 30  

 + + =   + + =   = 1 2 2 2110 180 30 110 180 40  

 

 

i است:   2( برابر متمم زاویة 2زاویة تابش به سطح ) i i + =    +  =   = 2 90 40 90 50 

 شود. ( بازتابیده می2طبق قانون بازتاب عمومی پرتو با همین زاویه از سطح )
 

در طنابی با چگالی خطی جرم   -155
g

cm
شود، یک کشیده می  N20که یک انتهای آن به نقطة ثابتی وصل است و با نیروی    2

 شود؟ پس از این لحظه، طناب در کدام نمای زیر دیده می  ms15شود.  موج عرضی مطابق شکل زیر ایجاد می

 
 

 

 

 

 
1  )       2  ) 
 
 
 
 
3)       4  ) 
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 کنیم: تندی انتشار موج در طناب را حساب میگام اول: 

g kg kg
/

cm mm

−

−


 = = =



3

2
2 2 10

0 2
1 1 10

 

F m cm cm
v

/ s s s
= = = = =  =



220
100 10 10 10 1000

0 2
 

s−مسافتی را که موج در مدتگام دوم:   315  کنیم: کند، حساب میطی می 10

 

)زاویة تابش   )i زاویة پرتوی تابش با خط عمود 

)زاویة بازتاب   )r  زاویة پرتوی بازتاب با خط عمود( )i r =  

)بازتاب( با سطح مانع  یا  زاویة پرتوی تابش ) )   )متمم زاویة تابش )یا زاویة بازتابi+ = 90 

ا سططح مانع  های موج تابیده )یا بازتابیده( بزاویة جبهه

( ) 

iبرابر زاویة تابش )یا بازتاب(   =  

iDزاویة بین امتداد پرتوی تابیده و پرتوی بازتابیده   (D)زاویة انحراف پرتو  =  = − 2 180 2 

 

(2) 

(1) 

  
 

 
 

cm1 

cm1 
 نقطة ثابت 
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l v t cm−=  =   =31000 15 10 15  
به    (B)درة موج  Aبه مکان    (A)شد، قلة موج  ( نگاه کنید. اگر موج بدون تغییر شکل از سطح مانع بازتابیده می1به شکل )گام سوم:  

دهد و آن وارونه شدن موج بازتابیده نسبت به موج فرودی است  شد؛ اما یک اتفاق مهم در موقع بازتاب موج روی میمنتقل می Bمکان  

 شود.( در طناب منتشر می2و به همین دلیل، موج مطابق شکل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fهای کانونی ( با فاصله2( و )1دو سطح کاو )  -156 m=1 fو   2 m=2 ( 1رو در روی هم قرار دارند. بلندگو در کانون سطح )  3

متری از بلندگو قرار دارد با شتاب   6قرار دارد. شخصی که در فاصلة  
m

s
کند و ( شروع به حرکت می2به طرف سطح )  21

 د متر است؟ شوند. فاصلة دو سطح از یکدیگر چن ترین شدت ممکن میصدای بلندگو را با بیش  s2پس از  

1 )10 

2 )13 

3 )15 

4 )16 
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 برابر است با: کند، طی می s2مسافتی که شخص در مدت 

d at v t m= +  =   + =2 21 1
1 2 0 2

2 2
 

 

 

کتاب   35-3ترین شطدت ممکن بشطنود. )ر.ک به شطکل ( قرار گیرد تا امواج حاصطل از بلندگو را با بیش2شطخص باید در کانون سططح کاو )
 درسی(

f       با این توضیح به فاصلة دو سطح از هم برابر است با:   d f m+ + + = + + + =1 36 2 6 2 3 13 
 

 

 

(2) (1) 
  m6 d 

  

B 

A 

(2) 

v 

cm11 

cm9 

cm4 

cm6 

A 

B 

(1) 

 

 

(2) (1) 

 بلندگو
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اتومبیلی با تندی ثابت   -157
m

s
ای که فاصلة اتومبیل تا شود. در لحظهکند و از مانعی دور میروی خط راست حرکت می  20

آورد. چند ثانیه پس از این لحظه بازتاب صدای آژیر از سطح مانع صدا در میاست، رانندة اتومبیل آژیر را به  m720مانع 
 متر بر ثانیه است(  340رسد؟ )تندی انتشار صوت  به گوش راننده می

1 )2 

2 )25/2 

3 )4 

4 )5/4 
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کند تا پس از بازتاب از سطح مانع،  را طی می  d2آورد. صوت مسافت  رمیاز مانع است، راننده آژیر را به صدا د  dوقتی اتومبیل به فاصلة  

را  sl، مسافت  d2صوت باید عالوه بر    پس اش فاصله گرفته.  از محل اولیه slدر این مدت به اندازة    لی اتومباما  ؛  اش برسدسر جای اولیه

نشان   tکشد تا پژواک صدای آژیر به راننده برسد، با  هم طی کند تا به گوش راننده برسد. با این حساب، اگر مدت زمانی را که طول می

 ت با: کند، برابر اساین مدت طی می در دهیم، مسافتی که صوت

 

l sd l= +2 ( )d v t d v v t= +  ⎯⎯⎯⎯→ = − 1 12 2  صوت

( ) t t / s  = −    =2 720 340 20 4 5  

 

 

 ها فرق دارد؟ های زیر با سایر گزینهیک از فناورینوع امواج به کار رفته در کدام  -158

 ( رادار دوپلری 2  گیری تندی شارش خون( اندازه1

 ( میکروفون سهموی4  سونوگرافی ( 3
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 موارد خطی زیر را خوب بلند باشید! پارسال از شرکت اومده!مقدمه: 

 کندروی یک نقطه کار میتمرکز امواج    اساس  بر( وسایلی که  1)
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(
m

s
=  ( vصوت340

 صوت ثبت صداهای ضعیف  میکروفون سهموی 

 

 فراصوت شکستن سنگ کلیه  لیتوترپسی 

 

 فروسرخ گرم کردن مواد غذایی  اجاق خورشیدی 

 

 رادیویی دریافت امواج رادیویی  آنتن بشقابی 

 نوع موج کاربرد

 نوع موج کاربرد

 نوع موج کاربرد

 نوع موج کاربرد

 

d 
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 یابی پژواکی( فناوری مکان2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شود.ها از امواج مکانیکی صوت یا فراصوت استفاده میاز امواج الکترومغناطیسی و در بقیة گزینه  یدوپلرخب، با این حساب، فقط در رادار 

 

کند. اگر تندی گسیل می  kHz100و نوعی دلفین امواج فراصوتی با بسامد    kHz50نوعی خفاش امواج فراصوتی با بسامد    -159

هوا  در  صوت  mانتشار 
s

آب  300 در  صوت  انتشار  تندی  mو 
s

می  1500 جانور  کدام  مکانباشد،  از  استفاده  با  یابی تواند 
 را شناسایی کند؟  cm1ای به اندازة  پژواکی، طعمه

 کدام ( هیچ4 ( هردو3 ( فقط دلفین2 ( فقط خفاش 1
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 تر از آن باشد.جسم، اندازة آن باید در حدود طول موج به کار رفته یا بزرگبرای تشخیص یک مقدمه: 

 دهیم. نشان می dو طول موج دلفین را با   bطول موج خفاش را با  گام اول:  

b
b

d
d

v
/ m / cm

f

v
/ m / cm

f

−

−

 = = =  =


 = = =  =


2
3

3
3

300
0 6 10 0 6

50 10

1500
1 5 10 1 5

100 10

 

 است. پس خفاش قادر به شناسایی جسم است، ولی دلفین خیر.  dتر از و کوچک bتر از اندازة جسم بزرگگام دوم:  

 

دارد می  -160 قرار  که در کالس  آینة تختی  به سطح  دیگر  بار  و  دیوار کالس  به  بار  یک  را  لیزر  بازتاب یک  دلیل  به  تابانیم. 
 توانند نقطة رنگی ایجاد شده روی .................. را ببینند. آموزان میتری از دانشبیش  .................. نور تعداد 

 دیوار  –( نامنظم  4 آینه  –( نامنظم  3 دیوار  –( منظم  2 آینه  –( منظم  1
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 مقدمه: 

 بازتاب نور از سطح آینة صاف  ⎯⎯  موج  ای و )منظم(: ابعاد ناهمواری ( آینه1)  

 انواع بازتاب  

 بازتاب نور از سطح دیوار یا کاغذ  ⎯⎯ موج ی( پخشنده )نامنظم(: ابعاد ناهموار 2)  

 

 فراصوت تشخیص طعمه یا مانع  جانورانی مثل خفاش و دلفین 

 

 صوت یا فراصوت ها یابی اجسام در زیر آب توسط کشتیمکان سونار 

 

 فراصوت های داخل بدن برداری از بافتعکس سونوگرافی 

 

 فراصوت ها  های قرمز در رگگویچهتشخیص تندی گیری تندی شارش خون اندازه

 

 الکترومغناطیسی تشخیص مکان و تندی وسایل نقلیه   ی دوپلررادار 

 

 نوع موج کاربرد

 نوع موج کاربرد

 نوع موج کاربرد

 نوع موج کاربرد

 نوع موج کاربرد

 مثل

 مثل
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 حاال بریم به جواب تست. 

توانند نور را های کالس میها پخش کند و همة بچه سطح دیوار برای نور مرئی ناهموار است. پس نور لیزر را به طور نامنظم در همة جهت 

بچه  و  دهد یمببینند، اما سطح صیقلی آینه، نور را فقط در یک جهت بازتاب   توانند آن را هایی که در مسیر بازتاب نور باشند میصرفاً 

 ببینند. 

 های زیر درست است؟چه تعداد از عبارت  -161

 های مهتابی از پالسما تشکیل شده است.الف( مادة تابان المپ

Aها، مانند بسپارها حدودز درشت مولکولب( اندازة برخی ا
 است.  310

 نمک و شیشه از جامدهای بلورین هستند.  پ( فلزها، 

 ت( فاصلة ذرات سازندة جامد و مایع تقریباً یکسان است.

 ( اکسید آلومینیم در مقیاس نانو، عایق الکتریکی است.ث

1 )2 2 )3 3) 4 4) 5 
 مفهومی(  –آسان  – 103) 2 ۀپاسخ: گزین 161

 تابان  یلوله  داخل ماده و آتش قطبی، یهاشفق  آذرخش، ،یاستاره  بین فضای بیشتر و ستارگان درون ماده  پالسما حالت چهارم ماده است.

 است. شدهلیتشک پالسما از مهتابی یهاالمپ

 )آمورف( هستند.  شکل یباز نوع جامد بلورین و شیشه از جامدهای  نمک فلزها، 

 نازک در مقیاس نانو، رسانای الکتریکی است. یهاهیال ضخیمِ اکسیدِ آلومینیم عایق الکتریکی بوده، اما  یهیال

 )الف(، )ب( و )ت( درست هستند.  یهاجمله 

اگر این لوله را به صورت قائم درون یک ظرف   ز است. ای چرب و سطح بیرونی آن تمیسطح درونی یک لولة مویین شیشه  -162
 دهد؟های زیر سطح آب را در درون و بیرون لوله درست نشان میآب قرار دهیم، کدام یک از شکل 

    1  )       2  )       3)           4 )   
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از سطح   ترنییپاسطح آب، در درون لوله    آب و روغن بیشتر است،  یها مولکولآب از دگر چسبی بین    ی هامولکول چون هم چسبی بین  

  ی هامولکول، چون دگر چسبی بین  نیچنهمبرآمدگی خواهد بود.    صورتبهو شکلِ سطح آب در درون لوله    ردیگیمآب درون ظرف قرار  

 یه یناحباالتر از سطحِ آب    یاشه یش  یلوله محل تماس آب با سطح بیرونیِ  آب بیشتر است    یهامولکول آب و شیشه، از هم چسبیِ بین  

 مجاورِ آن خواهد بود. 
 چسبیهم

  نوعي   نيرو،  اين  .شودمیناميده    هم چسبی  شودمی در كنار يكديگر    هاآنكه باعث قرار گرفتن    مادهيك    های مولکولبين    ی جاذبهنيروي  
 نيروي الكتريكي است. 

 نيرو همواره سعي دارد كه سطح مايع را به كمترين برساند.  اين مايع وجود هم چسبی است. های قطرهعلت كروي بودن نكته: 
 .شودمی افزایش دماِی یک مایع باعث کاهش نیروی هم چسبی نكته: 

 
 دگرچسبی

 شود. می  نيرو سبب چسبيدن دو يا چند ماده به هم اين .نامند می دگرچسبیدو ماده را نيروي  های مولکولبين  ی جاذبهنيروي 
 

 روي يك شيشه تميز ريخته شود چون نيروي  اگر مايعي مانند آب :تذكر
   آبهای مولکولبين  از نيروي هم چسبی و شیشهبين آب دگر چسبی 

  ،چسبندمی آب به شيشه  های مولکولكه   شودمی است مشاهده بيشتر 
 

 

 شیشه

 جیوه آب
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 هایمولکولاگر مايعي مانند جيوه روي شيشه ريخته شود چون نيروي چسبندگي بين    کند؛ ومی تر    آب شيشه را  گوییممی در اين صورت  
 جيوه شيشه را تر گوییممی اين صورت  در  .چسبندنمی جيوه به شيشه  های مولکولبيشتر است  و جیوهبين شيشه  جيوه از دگرچسبی

 . کندنمی 
 

 و چسبدنمی اگر شيشه چرب باشد در اين صورت آب به شيشه تذكر: 
 مقابل است.  صورتبه چرب   ی شیشه شكل قرار گرفتن آب روي 

  
 خاصیت موینگی 

مویین   ی لولهچند    اگر   .شودمیناميده  خاصيت مويينگي  با قطر بسيار كم(    های )لوله مویین    های لوله مانند آب از درون    هاییمایعاال رفتن  ب
 مقابل خواهد بود. صورتبه  هالوله درون   و جیوهقرار دهيم شكل قرار گرفتن آب  و جیوهمتفاوت را درون آب  قطرهای با   ای شیشه 

   
 
 
 
 
 
 
 

  هایمولکول   درنتیجه آب است    های مولکول از نيروِی هم چسبی بين    ( بيشتر مویین )شيشه   ی و لوله آب    های مولکول نيروِی دگرچسبی بين  
مویین    ی لوله . از طرف سطح داخلی  شودمی ايجاد    فرورفتگیسطح آب    در   و  شوندمی آب به طرف باالي سطح داخلی لوله مویین کشيده  

 .شودمیلوله مویین   . اين نيرو باعث باال رفتن آب در شودمی مطابق شکل به آبی که با لوله در تماس است وارد  F نيروی 
از سطح آب در بیرون لوله خواهد   تر پایینمویین  ی لوله چرب شده باشد سطح آب در درون  ای شیشه مویین  ی لوله اگر سطح درونِی نکته: 

 کوژ )یا محدب( یا برآمده خواهد بود.بود و شکل سطِح آب در درون لوله  

نقطة    -163 در  مایعی  کل  درAفشار  است.سانتی  60عمق    ،  مایع  در سطح  هوا  فشار  برابر  مایع، سه  آزاد  از سطح  چند    متر 
 برابر فشار هوا در سطح مایع است؟  7، فشار کل مایع،  Aتر از متر پایینسانتی

1 )60 2 )120 3) 150 4) 180 
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 نشان دهیم، خواهیم داشت: APرا با   A  ینقطهاگر فشار مایع در مکانِ  

                                                                         AP P

A A A AP P gh P P gh P gh== + ⎯⎯⎯→ = +  = 3 13
2

 

 نشان دهیم، خواهیم داشت: BPابرابر ِفشار جو است را ب 7 که  Bاگر فشار مایع در مکانِ 

                                                                    BP P

B B B BP P gh P P gh gh P== + ⎯⎯⎯→ = +  =7 7 6 

                                                                                              AP gh

B A B Agh gh h h
= 

⎯⎯⎯⎯→ =    =
1
2 16 3

2
 

                                         ABh cm =120       AB B A A A Ah h h h h h = − = − = = 3 2 2 60 

 

 دهد.شکل مقابل، فشار هوا را بر حسب ارتفاع از سطح زمین نشان می  -164

 زمین کیلومتر از سطح    2  جرم هوای اتمسفر زمین در باالتر از ارتفاع 

 تر از این ارتفاع است؟ چند برابر جرم هوای پایین

1  )1
2 2) 2 

3  )1
4 4 )4 

  

 

 

 
 

 آب

 

  

 هجیو
  



 73صفحه   گروه آموزشی ماز  فیزیک درس:  

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

از 
 م

ون
زم

ه آ
ام

خن
اس

پ
– 

ه 
حل

مر
10 

 محاسباتی( –متوسط  – 103) 4 ۀپاسخ: گزین 164

با توجه به نمودار    با توجه به این که فشار هوا، ناشی از وزن ستون هوا است،

کیلومتر از سطح زمین   2تا ارتفاع    دید هنگامی که از سطح زمین  توانیم

.  کندیمکیلوپاسکال تغییر    80کیلوپاسکال به    100باالتر رویم، فشار هوا از  

نشان   موضوع  به  درصد  20که    دهدیماین  نسبت  فشار  زمین   از  سطح 

 وای اطرافِ زمین تا ارتفاع درصد از جرم ه  20  کاهش یافته است و در نتیجه

درصد بقیه در ارتفاع باالتر از   80کیلومتری از سطحِ زمین قرار داشته و    2

دارد.  2 زمین وجود  سطح  در    اگر  کیلومتریِ    یفاصله جرم هوای موجود 

ارتفاع   تا  زمین  با    2سطح  را  زمین  سطح  mکیلومتری 
2 هوای   جرم  و

m  کیلومتری سطح زمین را با 2موجود در ارتفاع باالتر از 
2 :نشان دهیم، خواهیم داشت 

m

m




=2

2

4       
m

m




=2

2

80
20

 

های این  اگر مساحت قاعده  ور و در حال تعادل است.کیلوگرم، درون مایع غوطه  4رو، مخروط ناقصی به جرم  در شکل روبه   -165
cm جسم

cm و   250
kg و چگالی مایع   220 /m

شود باشد، نیروی کلی که بر سطح جانبی مخروط ناقص وارد می  31200

Paفشار هوا در سطح آزاد مایع )چند نیوتون است؟  
Nو   510

g
kg

= 10 ) 

1 )254 2 )286 

3 )334 4 )356 

     

 تونی به خودت جایزه بدی:( پاسخنامه رو کامل خوندی می خسته نباشی! حاال که 
 محاسباتی( –دشوار  – 103) 3 ۀپاسخ: گزین 165

 نشان دهیم، خواهیم داشت:P2کوچک با    یقاعدهو در مکان   P1  بزرگ را با یقاعدهاگر فشار در مکان 

 P P gh / Pa= + = +   =5
1 1 10 1200 10 0 1 101200 

  P P gh / Pa= + = +   =5
2 2 10 1200 10 0 5 106000 

 را به ترتیب با  شودمیبزرگ و کوچک وارد  یقاعدهبر کلی   اگر نیروی

F1  وF2  :نشان دهیم، خواهیم داشت 

               F PA   N−= =   =41 1 1 101200 50 10 506 

              F PA   N−= =   =42 2 2 106000 20 10 212 

که بر سطح جانبیِ مخروط   کلیدر هر راستایی صفر است. نیروی    شودیمکه بر جسم وارد    کلیچون جسم در حال تعادل است، نیروی  

 نشان دهیم، خواهیم داشت: Fبا را  شودمیکه بر سطحِ جانبیِ مخروط وارد    کلیدر راستای قائم و رو به باالست. اگر نیرویِ  شودیموارد 

                                                      F  N=334            F mg F F F + = +  + = +1 2 506 40 212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cm 10

cm 40
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gرو، چگالی مایع درون لوله در شکل روبه  -166 /cm
گرم روی پیستون سمت راست قرار   60است. اگر یک وزنه به جرم      30/8

ها و نگیرد؟ )جرم پیستومتر باالتر قرار میلولة سمت چپ نسبت به پیستون سمت راست چند سانتی  دهیم، پیستون در
 (شود.فرض می   3اصطکاک بین پیستون و لوله ناچیز و 

1) 25/6 2 )75/7 

 دارد.  d( بستگی به 4 25/8 (3
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 نوشت: توانیم با توجه به شکل مقابل 

             M N

mg mg m
P P P P gh gh h

A A A
=  + = +  =  = 

                   / /
 h   h=

− −
= ⎯⎯→ =

    
3

2 4 2 4
0 06 0 06800
2 10 3 2 10 800

 

                                               h /  cm=6 25   h / m =0 0625 
      

       

 

 

d cm4
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 ، ارتفاع ستون مایع با چگالی کمتر کدام است؟ر شکل مقابلد  -167

1)
h

 −
1

1 2

 2)
h

 −
2

1 2

 

3)
h

 +
1

1 2

 4)
h

 +
2

1 2

 

 

 محاسباتی( –متوسط  – 103) 1 ۀپاسخ: گزین 167

 . ردیگیمقرار  ترنییپامایعی که چگالیِ آن بیشتر است در قسمت 

 نوشت: توانیم با توجه به شکل مقابل 

  A BP P P gh P gh=  + = +1 1 2 2 

  h h (h h) h =  − =1 1 2 2 1 2 2 2 

h ( )h =  −1 1 2 2  h h h − =1 2 1 2 2    

h
h


=
 −

1
2

1 2

 

31، چگالی آب دریاچهر شکل مقابلد  -168 cm/g     و فشار آب در 

 متر جیوه است. فشار آب در نقطةسانتی   145برابر با    Aنقطة  

B   متر جیوه است؟ )چگالی جیوه چند سانتی/ g / cm
313 6  ) 

1) 185 2 )190 

 دارد. Hبستگی به ( 4 195( 3
 

 

 محاسباتی( – آسان – 103) 3 ۀپاسخ: گزین 168

جیوه تبدیل کنیم، کافی است فشار ناشی از ستون این    متریسانتاگر بخواهیم فشار ناشی از ستون یک مایع بر حسب پاسکال را به  

 مساوی قرار دهیم.  موردنظر یوهیجمایع را با فشار ناشی از ستون 

                                                                                     
L Hg L L Hg Hg L L Hg HgP P gh gh h h=  =  =  

 

 
AB w AB w Hg AB HgP .g.( h ) .g.( h ) =  =  

 
w AB w Hg AB Hg.( h ) .( h )  =  

 
B A AB Hg BP P ( h ) P− =   − =145 50 

  BP cmHg=195 

 

                  

       

 

 

 

 

        

H

A

B

m/ 86

h

1

2

H

A

B

m/ 86
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cm20

24cm
28cm

 Aای گاز مخزن  نسبت فشار پیمانه  ، ر شکل مقابلد  -169

 کدام است؟   Bای گاز مخزن  به فشار پیمانه

1)3
2

 2)−
3
2

 

3)2
3

 4)−
2
3

 

 

 محاسباتی( –متوسط  – 103) 4 ۀپاسخ: گزین 169

 . دهندیم  نشان  gPو آن را با   شودیمنامیده   یامانهیپ اختالف فشار یک گاز با فشار هوای آزاد فشار 
  نشان دهیم، خواهیم داشت:          Pبا  و فشار مطلق گاز را P0را با اگر فشار هوای آزاد

gP P P= −    

باشد.  تواند یم  یامانهیپ فشار   Pاگر   مثبت و یا منفی  P      مثبت و اگر  یامانهیپ باشد، فشار  P P      منفی    یامانهی پ باشد فشار

 خواهد بود.

                   g B(P ) / h g=− 0 6 
                           M N A BP P P P h g=  = +  

             AP P / h g h g= −  + 0 6       

                         g A(P ) / h g= 0 4 

         g A

g B

(P )

(P )
=−

2
3

 
g A

g B

(P ) / h g

(P ) / h g


=
− 

0 4
0 6

 

 
 

ریزیم تا طول آرامی روغن میدرون شاخة سمت راست به    است.  cm20 ، ارتفاع آب در هر شاخة لوله برابر در شکل مقابل  -170
آب و روغن چگالی  )متر خواهد شد؟  در حالت تعادل، ارتفاع آب در شاخة مقابل چند سانتی   برسد.  cm27 ستون روغن به

gبه ترتیب  / cm
gو    31 /cm

 .(است    30/8

1 )8/32 2 )4/32 

3 )4/34 4 )8/36 
 

 
 
 

 محاسباتی( –دشوار  – 103) 3 ۀپاسخ: گزین 170
 

 با توجه به شکل مقابل خواهیم داشت:

                                    w wh / h / cm  =   =1 0 8 27 21 6 
 دو طرف با هم برابر است،  یشده جاجابهکه حجمِ آبِ  م یدانیم نیچنهم

 اگر خط چین نشان داده شده درون دو مایع در شکلِ مقابل، سطح آزاد اولیه باشد،  

 نوشت: توانیم

 

a h a h h h h h  =    =   =1 1 2 2 1 2 1 24 8 2 

wh        با توجه به شکل داریم:          h h / h h / h= +  = +  =1 2 2 2 221 6 2 21 6 3 

                                         h h / cm= =1 22 14 4  h / cm=2 7 2 
 سمت چپ برابر خواهد بود با:  یلولهباال رفته است، بنابراین ارتفاعِ آب در  یاندازهبهسمتِ چپ  یلوله سطح آبِ 

 wH / cm=34 4 w wH h H /= +  = +120 20 14 4 

h/60
h

M N

L O

h/60
h
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کنیم. اگر اختالف پتانسیل دو سر متصل می Rرا به دو سر مقاومت خارجی   rو مقاومت درونی   مولدی با نیروی محرکة   -171

Rباشد، حاصل درصد کمتر از نیروی محرکة مولد    20مولد  
r

 چند است؟  

1 )2 2 )4 3 )8 4 )12   
 

 محاسباتی(  – متوسط  –  112) 2پاسخ: گزینۀ  171

V آید: اختالف پتانسیل دو سر مولد از رابطة مقابل به دست می Ir= − 

 

V برابر است:اختالف پتانسیل دو سر مولد با اختالف پتانسیل مقاومت خارجی  IR= 

 
V توان نوشت:بنابراین می Ir IR= − = 

V توان نوشت:طبق اطالعات سوال می   V
8 10
10 8

=   = 

Vبا استفاده از رابطة  Ir=−توان نوشت:می V V Ir  V Ir
10 1
8 4

= −  = 

R بنابراین:
IR Ir  R r  

r
1 1 4
4 4

=  =  = 

 شود؟ چند برابر می  R3بسته شود جریان عبوری از مقاومت kدر مدار مقابل اگر کلید    -172

1 )5 2)1
5

 

2)2
3

 4)3
2

 

 

 

 

 

 محاسباتی(  – متوسط  –  112) 1پاسخ: گزینۀ  172

 :هاترکیب مقاومت

 . موازی2. متوالی )سری(  1ها: انواع ترکیب )به هم بستن( مقاومت

 

 :هابه هم بستن متوالی مقاومت

 ها باشد. ها پشت سر هم قرار دارند بدون اینکه انشعابی میان آندر این نوع اتصال، مقاومت

 .اندیک سمت به هم متصلهمچنین در این نوع اتصال دو مقاومت فقط از 

TR ها است: مقاومت معادل برابر حاصل جمع مقاومت R R R= + +1 2 3 

 :ها یکسان استجریان عبوری از همه مقاومت
T

I I I
R


= = =1 2 3 

V :ها استها برابر حاصل جمع اختالف پتانسیل همه مقاومتاختالف پتانسیل مجموعه آن V V+ += 1 2 3 

Vتر خواهد بود ) تر باشد، اختالف پتانسیل آن نیز بزرگهر چه مقدار مقاومتی بزرگ IR=) 

 

 :هابه هم بستن موازی مقاومت

 .در این نوع اتصال، دو سر هر مقاومت به دو سر مقاومت دیگری متصل است

 آید: دست میمقاومت معادل از رابطة مقابل به 
TR R R R
= + +

1 2 3

1 1 1 1 

 :عکس دارد ةاز هر مقاومت با بزرگی مقاومت رابط طوری که جریان عبوریشود بهها تقسیم میجریان کل بین مقاومت
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T T

T

I R
I  , I I I I  , 

R I R


= = + + =2 1
1 2 3

1 2

 

TV :ها با هم یکسان استاختالف پتانسیل همه مقاومت V V V= = =1 2 3 

 

 چند نکته:

 .تر استها کوچکتر است ولی در اتصال موازی مقاومت کل از همه مقاومتها بزرگدر اتصال متوالی مقاومت کل از همه مقاومت

 . است تر باشد جریان آن بیشترها یکسان است ولی در اتصال موازی هر چه مقاومت کوچکدر اتصال متوالی جریان همه مقاومت

 . ها یکسان استتر باشد ولتاژ آن نیز بیشتر است ولی در اتصال موازی ولتاژ همه مقاومتدر اتصال متوالی هر چه مقاومتی بزرگ

 .استnRدر اتصال متوالی برابرRمقاومت به بزرگی nمقاومت کل 

Rدر اتصال موازی برابر Rمقاومت به بزگی nمقاومت کل 
n

 .است

 ابتدا که کلید باز است، مدار به صورت مقابل است: 

  مقاومت معادل برابر است با:
TR  

3 63 5
3 6


= + = 
+

 

 بنابراین جریان کل عبوری از مدار برابر است با: 
T

I A
R

15 3
5


= = = 

 برابر شاخة پایینی است؛ بنابراین جریان شاخة باالیی نصف  2مقاومت شاخة باالیی 

 جریان شاخة پایینی است 

 کند. آمپر عبور می 1جریان  R3بنابراین از مقاومت 

 

 با مولد، موازی خواهد بود. R3را ببندیم، مقاومت  kاگر کلید  

V بنابراین جریان عبوری از آن برابر خواهد بود با: 
I A

R
15 5
3

= = = 

 

 شود.برابر می R3 ،5بنابراین پس از بستن کلید، جریان عبوری از مقاومت

 

 

کند به طوری که توان خروجی دهیم، در نتیجه جریان عبوری از مدار تغییر میرا تغییر می Rدر مدار زیر مقاومت متغیر   -173
Iمولد به ازای  / A=1 1 Iو  9 / A=2 4  یکسان است. مقاومت درونی مولد چند اهم است؟  1

1 )1 2 )2 

3 )3 4 )4 

 

 

 محاسباتی(  – دشوار  –  112) 2پاسخ: گزینۀ  173

 نمودار توان خروجی بر حسب جریان برای یک مولد به صورت مقابل است:

به صورتی که به ازای 
r2
 شود.)نصف بیشینة جریان( توان خروجی بیشینه می 

 I2و I1توان نتیجه گرفت میانگینیکسان باشد می  I2و  I1اگر توان خروجی به ازای 

برابر با 
r2
 :است 

I I / /
    r  

r r
1 2 1 9 4 1 12 2
2 2 2 2
+  +

=  =  =  

 
 
 
 

A3 
A1 A2 
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 ولت است. توان خروجی مولد چند وات است؟  12دهد  سنج نشان میدر مدار مقابل، عددی که ولت   -174

1 )24 2 )18 

3 )16 4 )30 

 

 

 
 
 
 
 

 محاسباتی(  – متوسط  –  112) 3پاسخ: گزینۀ  174

ها را محاسبه توان توان مصرفی مجموعة مقاومتاست؛ بنابراین میبرابر   هاتوان خروجی مولد یا توان مفید با توان مصرفی مجموعة مقاومت

 کرد.

 ولت  12ها برابر است با اختالف پتانسیل مولد و همچنین اختالف پتانسیل مجموعة مقاومت 

 مقاومت کل نیز برابر است با: 
TR  

12 4 4 2 9
12 4


= + + = 
+

 

Vبنابراین با استفاده از رابطة
P

R

2

P ها را حساب کرد: توان توان مصرفی مجموعة مقاومتمی = w
212 16
9

= = 

 

 

 اهمی چند آمپر است؟ 2در مدار روبرو، جریان عبوری از مقاومت    -175

1  )4 2 )2 

3 )12 4 )6 

 

 
 
 
 
 
 

 محاسباتی(  – متوسط  –  112) 4پاسخ: گزینۀ  175

 اند ها به یکدیگر متصل شدهشوید که دو سر همة مقاومت کنید متوجه میاگر به مدار دقت 

 یعنی به صورت موازی به یکدیگر متصل هستند. همچنین مولد نیز با همة آنها به صورت موازی 

 ولت است. 12ها یکسان و برابر قرار دارد. بنابراین اختالف پتانسیل همة مقاومت

V اهمی برابر است با:  2مقاومت  بنابراین جریان عبوری از 
I A

R
12 6
2

= = = 
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............... و جریان عبوری از مقاومت   R1دهیم. جریان عبوری از مقاومترا افزایش می  R2در مدار مقابل، مقاومت متغیر   -176
R3  یابد. ............... می 

 افزایش  – ( کاهش 2 کاهش  – ( کاهش 1

 افزایش  –( افزایش 2 کاهش   –( افزایش 2

 

 
 
 
 

 محاسباتی(  – دشوار  –  112) 2پاسخ: گزینۀ  176

 کنیم: ابتدا جریان و اختالف پتانسیل کل را بررسی 

 یابد کند؛ بنابراین جریان کل کاهش می ، مقاومت کل افزایش پیدا میR2با افزایش مقاومت

 
T

T

I
R r


 =

 +
 

Vبا توجه به رابطة Ir=− توان نتیجه گرفت که اگر جریان کل کاهش یابد اختالف پتانسیل می 

V یابد. افزایش میکل  Ir =− 

 

 
 برابر است )چون به صورت موازی با یکدیگر قرار دارند.( R3اختالف پتانسیل کل )مولد( با اختالف پتانسیل مقاومت

 V3 : یابد نیز افزایش می R3توان گفت اختالف پتانسیل مقاومت بنابراین می

Vبا توجه به رابطة IR= توان نتیجه گرفت جریان عبوری از مقاومت میR3  یابد: افزایش می V I R3 3 = 

 

T ( و شاخة پایینی: R2و  R1جریان کل برابر است با مجموع جریان شاخة باالیی )مقاومت  ,I I I12 3 = + 

 یابد. کاهش می  R1بنابراین جریان عبوری از مقاومت

 

 اگر این وسیله را ... نوشته شده است.    W  400و    V220اعداد    وسیلة الکتریکیروی یک    -177

 کند. آمپر عبور می  1ولت متصل کنیم، از آن جریان  242اختالف پتانسیل ( به 1

 وات خواهد بود. 200ولت متصل کنیم، توان مصرفی آن  110( به اختالف پتانسیل 2

 کند.ساعت انرژی مصرف می –کیلووات   2000ساعت،  5ولت متصل کنیم، در مدت  220( به اختالف پتانسیل 3

 وات خواهد بود. 25ولت متصل کنیم، توان مصرفی آن   55( به اختالف پتانسیل 4
 
 
 
 

 محاسباتی(  – متوسط  –  112) 4پاسخ: گزینۀ  177

Vبا استفاده از رابطة 
P

R

2

R توان مقاومت الکتریکی وسیله را محاسبه کرد:می =  
R

2220400 121=  =  

P ، توان مصرفی آن برابر خواهد بود با: متصل کنیمولت  55اگر این وسیلة را به اختالف پتانسیل  w
255 25

121
= = 

 ها بررسی سایر گزینه

V ولت متصل کنیم، جریان عبوری از آن برابر خواهد بود با:  242: اگر این وسیله را به اختالف پتانسیل 1گزینة 
I A

R
242 2
121

= = = 
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P ولت متصل کنیم، جریان عبوری از آن برابر خواهد بود با:  110پتانسیل : اگر این وسیله را به اختالف 2گزینة   w
2110 100

121
= = 

کیلووات خواهد بود؛ بنابراین  4/0وات یا  400ولت متصل کنیم، توان مصرفی آن برابر  220: اگر این وسیله را به اختالف پتانسیل 3گزینة 

U کند: ساعت انرژی مصرف می   –کیلووات  2ساعت،  5در مدت  Pt /  kw.h0 4 5 2= =  = 

 باشد. نیروی محرکة مولد چند ولت است؟می v12در مدار مقابل، اختالف پتانسیل دو سر مولد    -178

1 )15 2 )14 

3 )24 4 )25 

 
 

 محاسباتی( – آسان –  112) 1پاسخ: گزینۀ  178

 مولد:های مربوط به اختالف پتانسیل دو سر جمع بندی فرمول

V در صورتی که جریان داده بشود:  Ir=− 

 

V در صورتی که جریان داده نشود: 
V

R
r= −  یاV

R r
r= 

+
− 

 
V همچنین اختالف پتانسیل دو سر مولد برابر است با:  IR= 

 اختالف پتانسیل دو سر مقاومت برابر است؛ بنابراین جریان عبوری از مدار برابر است با: اختالف پتانسیل دو سر مولد با 

 V
I A

R
12 6
2

= = = 

Vبا توجه به رابطة Ir=− توان نوشت:می /   v12 6 0 5 15=−   = 

179-  n    مقاومت یکسانR  بندیم. توانی که در مجموعة  را به طور متوالی به اختالف پتانسیل ثابتی میn  شود مقاومت مصرف می
ها ها را به صورت موازی به همان اختالف پتانسیل ببندیم، توانی که در مجموعة این مقاومتاست. اگر این مقاومت  P1برابر 

 گزینه است؟ شود برابر کدام  مصرف می

1)P1 2)nP1 3  )P
n 1
1 4  )n P2 1 

 محاسباتی(  – دشوار  –  112) 4پاسخ: گزینۀ  179

 nRبه صورت متوالی قرار گیرند، مقاومت کل برابر خواهد بود با:    Rمقاومت یکسان  nاگر 

Rبه صورت موازی با هم قرار گیرند، مقاومت کل برابر خواهد بود با:    Rمقاومت یکسان  nاگر 
n

 

 

Vبا توجه به رابطة
P

R

2

 توان نوشت:به اینکه اختالف پتانسیل در دو حالت یکسان است می و همچنین با توجه  =
P R

P R
2 1

1 2

= 

 بنابراین:
P nR

n P n P
P R

n

2 22
2 1

1

= =  = 

 دهند؟سنج و آمپرسنج ایده آل به ترتیب چه اعدادی را نشان میدر مدار مقابل، ولت  -180

1 )v20 2 ، صفر )v16 صفر ، 

3 )v20   ،A2 4 )v16  ،A2 
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الکتریکی بسیار زیاد است و باید به صورت موازی بسته شود؛ بنابراین از این مدار )که ولت سنج به  ای با مقاومت  ولت سنج یک وسیله

 کند. صورت متوالی بسته شده است( جریانی عبور نمی

V پتانسیل دو سر مولد با نیروی محرکة آن برابر خواهد بود: اگر جریان عبوری از مدار صفر باشد اختالف  Ir  V=−  = 

 دهد. و آمپرسنج عدد صفر را نشان می  v20بنابراین ولت سنج عدد  
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 های داده شده نادرست است؟یک از عبارتکدام

 .کندغلبه می  همنام  هاییون  میان  دافعه  نیروهای   بر  ناهمنام،  هاییون  میان  جاذبه  نیروهای  کلرید،  سدیم  بلور  در(  1
 . شوندمی  جذب  کلرید  هاییون  طرف  به  خود  اکسیژن  اتم  سمت  از  آب  هایمولکول   کلرید،  سدیم  آبی  محلول  در(  2
 تری دارد. کلسیم کلرید، یک نوع ترکیب یونی دوتایی بوده و در مقایسه با منیزیم فلوئورید، دمای ذوب پایین(  3
 . باشند  کربن  اتم  دارای  خود  ساختار  در  توانندمی   یونی،  و  کوواالنسی  جامدهای  همانند  مولکولی،  جامدهای(  4
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  جذب  سدیم(  هایهای موجود در محلول)یونکاتیون  طرف  به  های آب(اکسیژن خود)سر منفی مولکول  هایاتم  سمت  از  آب  های مولکول  سدیم کلرید،  آبی  محلول  در

تصویر زیر،    .شوندمی  جذب  کلرید(  هایل)یونهای موجود در محلوآنیون  طرف  به  های آب(هیدروژن خود)سر مثبت مولکول  هایاتم  سمت  ها ازاین مولکول  .شوندمی

 دهد: ب در این محلول را نشان میآهای گیری مولکولجهت

 
 ها:بررسی سایر گزینه

و دقیقا به همین خاطر    است  غالب  همنام  های  یون  میان  دافعه  نیروهای  بر  ،ناهمنام  های  یون  میان  جاذبه( در سدیم کلرید، همانند سایر ترکیبات یونی، نیروهای  1

 ماند.است که بلور سدیم کلرید پایدار می

  جاد یا   دافعه  یروین  نامهم  یهاون ی  انیم  و   جاذبه  یروین  نامناهم   یها ون ی  انیم  ها،ون ی لیتشک  و  الکترون  ستد  و  داد  از  پس های یونی، در مراحل تولید ترکیب 

  هاون ی   از  کی   هر  اگر  واقع  در.  شوندی م  وارد  گوناگون  یهافاصله   در  و  هاون ی  همه  انی م  بلکه  شود؛ینم  محدود  هاون ی  از   ینیمع  شمار  به  روهاین  نیا .  شودیم

  نشان عتیطب در یونی یجامدها گرید و دی کلر میسد وجود. شود وارد آن به هاجهت  همه از دافعه و جاذبه یروهاین رودی م انتظار باشد، باردار یاکره  همانند

  ی سو  به  هاون ی  از  یادیز   اریبس  شمار  خاطر،  نیهم  به  و  است  غالب  نامهم  یها ونی  انیم  دافعه  یروهاین  بر  نامناهم   یهاون ی   انیم  جاذبه  یروها ین  که  دهدیم

 . سازندی م  را  دیکلر   میسد  مثل  یونی  یجامدها  و  شوندی م  دهیکش  گریکد ی

با  های موجود در ساختار این ترکیب)یون، یک ترکیب یونی دوتایی است. چون یون𝐶𝑎𝐶𝑙2( کلسیم کلرید با فرمول شیمیایی  3 های کلرید و کلسیم( در مقایسه 

در مقایسه با دمای ذوب منیزیم فلوئورید    توان گفت دمای ذوب این مادهتر و چگالی بار کمتری دارد، پس میی بزرگهای موجود در ساختار منیزیم فلوئورید اندازهیون

 کمتر است.

توانیم  قاعده می به طور کلی، آنتالپی فروپاشی شبکه یک جامد یونی با مجموع قدرمطلق بار آنیون و کاتیون سازنده آن ترکیب رابطهء مستقیم دارد. از این  

ب کنیم.  استفاده  یونی  جامدهای  بلور  شبکه  فروپاشی  آنتالپی  مقایسه  کلسیم  برای  سازنده  کاتیون  و  آنیون  الکتریکی  بار  قدرمطلق  مجموع  مثال،  عنوان  ه 

شود؛ پس آنتالپی  می  3برابر   (𝑀𝑔𝐹2)شود در حالی که مجموع قدرمطلق بار الکتریکی آنیون و کاتیون سازنده منیزیم فلوئورید می  4برابر   (𝐶𝑎𝑂)اکسید 

های دو ترکیب یونی مختلف با هم  ها و کاتیون چه مجموع قدرمطلق بار الکتریکی آنیون رید است. چنان فروپاشی شبکه کلسیم اکسید بیشتر از منیزیم فلوئو

تر داشته باشد، آنتالپی  هایی با شعاع کوچک رویم. در این شرایط، هر ترکیبی که یون می   ی آن دو ترکیبی سازنده ها برابر بود، به سراغ مقایسه شعاع یون 

 داشت.تری خواهد  فروپاشی بزرگ 

 مثل) یمولکول  ی جامدها  و (  دی کرب   میسیلیس  و  ت یگراف  الماس،  مثل)یکوواالنس  یجامدها  همانند   ،(کربنات   دروژن یه  میسد   و  کربنات  میکلس  مثل)ی ون ی  یجامدها(  4

 ، یمولکول  مواد ساختار  در که است یعناصر  جمله از کربن، همانند  زین   نژیاکس. باشند  کربن ی هااتم شامل  خود ساختار در توانندیم ،(متان و متانول د،یاکسید کربن

 .شودیم افتی  یکوواالنس و ی ون ی

 های داده شده درست هستند؟ چه تعداد از عبارت

 .آیدمی  بدست رسانا به حالت مایع یماده  یک کوواالنسی،  جامدهای  همانند انواع یونی مختلف،  جامدهای ذوب آ( با
 تر بوده و عدد کوئوردیناسیون آنیون و کاتیون برابر با هم است.ها بزرگنسبی آنیون ، اندازه𝑵𝒂𝑪𝒍ب( در بلور 
 .است کمتر سولفید منیزیم بلور شبکه آنتالپی به نسبت کلرید پتاسیم و کلرید آلومینیم بلور شبکه پ( آنتالپی

 .است بیشتر سازنده ذرات یونی شعاع تفاوت اکسید،  منیزیم بلور با مقایسه در  فلوئورید،  سدیم بلور ت( در
 ترین شعاع است. های پایدار حاصل از عناصر موجود در تناوب سوم، یون کلرید دارای کوچکث( بین یون

1  )1 2  )2   3  )3 4  )4 
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 فقط عبارت )ب( درست است. 

 بررسی پنج عبارت:

 دهد: های فیزیکی گوناگون را نشان میمختلف در حالتآ( جدول زیر، رسانایی الکتریکی مواد 
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 مواد کوواالنسی  مواد فلزی های یونی ترکیب  مواد مولکولی  حالت فیزیکی 

 نارسانا )بجز گرافیت(  رسانا  نارسانا  نارسانا  جامد 

 نارسانا  رسانا  رسانا  نارسانا  مذاب 

 محلول در آب 
 رسانا )هیدروژن کلرید( 

 اتانول( نارسانا )استون و  
 رسانا 

 رسانا )محلول در آب : سدیم( 

 نارسانا )نامحلول در آب : مس( 
 نارسانا )نامحلول در آب( 

 نارسانا  نارسانا  نارسانا  نارسانا  گاز 

مواد مولکولی   آید.رسانا بدست مینای  با ذوب جامدهای کوواالنسی، یک ماده؛ اما  آیدمی  بدست  رسانا  یماده  یک  یونی   جامدهای  ذوب  بابا توجه به جدول داده شده،  

،  𝐻𝐶𝑙دهند. البته، توجه داریم که برخی از مواد مولکولی مثل  نیز در حالت مایع نارسانا هستند، درحالی که فلزها در حالت مذاب جریان الکتریسیته را از خود عبور می

 دهند.الکتریسیته را از خود عبور میدر حالت محلول در آب جریان 

 دهد:ب( تصویر زیر، شبکه بلور سدیم کلرید و روند تولید آن را نشان می

 
  با  برابر نیز  کاتیون   و آنیون  کوئوردیناسیون  عدد  و بوده   تربزرگها در مقایسه با کاتیون )یون کلرید(ها آنیون نسبی ی اندازهاین ماده  بلور  درهمانطور که مشخص است، 

 شود.ها با هم برابر باشد، عدد کوئوردیناسیون آنیون و کاتیون برابر میها و کاتیونبجز سدیم کلرید، در هر ترکیب یونی که تعداد آنیون  .است 6 با   معادل و هم

  4و در دو ترکیب دیگر برابر با    2( برابر  𝐾𝐶𝑙رید) ها در پتاسیم کلاز میان آلومینیم کلرید، منیزیم سولفید و پتاسیم کلرید، مجموع قدرمطلق بار الکتریکی یونپ(  

های آلومینیم کلرید و منیزیم سولفید نیز چون شعاع  ی بلور این ترکیب در مقایسه با دو ترکیب دیگر کمتر است. از میان ترکیبتوان گفت آنتالپی شبکهاست؛ پس می

ی بلور آلومینیم کلرید در مقایسه با منیزیم سولفید توان گفت آنتالپی شبکهتر است؛ پس مید کوچکی آلومینیم کلرید در مقایسه با منیزیم سولفیهای سازندهیون

 بزرگتر است.

  بلور  در   گفت  توان یم  اساس،   ن ی ا  بر .  دارد  یتر کوچک  شعاع  دی اکس  ون ی  با   سهیمقا  در  ز ین   فلوئور   ون ی  و  دارد   ی تربزرگ  شعاع   م یزیمن  ونی  با  سه یمقا  در  م،یسد   ونیت(  

 .است کمتر  سازنده  ذرات ی ون ی  شعاع  تفاوت د،یاکس م یزیمن بلور  با سه یمقا  در د،ی فلوئور م یسد

 دهد: های حاصل از عناصر موجود در تناوب سوم را نشان میث( نمودار زیر، شعاع یونی گونه

 
ترین شعاع اتمی است. عالوه بر این، به طور  اتمی و یون فسفید نیز دارای بزرگترین شعاع  های داده شده دارای کوچکبا توجه به این نمودار، یون آلومینیم از بین یون

 های موجود در این تناوب است.تر از کاتیونهای موجود در تناوب سوم، بزرگکلی شعاع یونی آنیون

 فروپاشی𝑯∆افزایش داد؟ )  ℃۳0ی ه اندازهتوان بگرم لیتیم یدید خالص، دمای چند گرم آب را می 1/20ی با انرژی مورد نیاز برای فروپاشی شبکه
𝑰 .گراد استژول بر گرم بر درجه سانتی 2/4ی آب نیز برابر با بوده و گرمای ویژه کیلوژول بر مول  756ی لیتیم یدید برابر با شبکه =

𝑳𝒊 و 127 = 7 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1  )450 2  )600   3  )900 4  )1200 
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 ی بلور لیتیم یدید به صورت زیر است: ی فروپاشی شبکه معادله 

𝐿𝑖𝐼(𝑠) + 756 𝑘𝐽 → 𝐿𝑖+(𝑔) + 𝐼−(𝑔) 
شود. آنتالپی  های گازی مجزا، آنتالپی فروپاشی شبکه گفته میبه انرژی الزم برای فروپاشی شبکه بلوری یک مول جامد یونی در فشار ثابت و تبدیل آن به یون 

 دهند. نشان می  فروپاشی 𝐻∆  جامدهای یونی را در مقیاس کیلوژول بر مول گزارش کرده و با نمادفروپاشی شبکه  

 کنیم.ی فوق، مقدار انرژی مورد نیاز را محاسبه میبا توجه به معادله

? 𝑘𝐽  انرژی = 20/1 𝑔 𝐿𝑖𝐼 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖𝐼
134 𝑔 𝐿𝑖𝐼

×
756 𝑘𝐽  انرژی

1 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖𝐼
= 113/4 𝑘𝐽 

 کنیم.به مقدار انرژی مصرف شده در این واکنش، جرم آب را محاسبه می  با توجه

𝑄 = 𝑚𝑐∆𝜃
            
⇒   113/4 𝑘𝐽 ×

1000 𝐽
1 𝑘𝐽

= 𝑚 × 4/2 × 30
            
⇒   𝑚 = 900 𝑔 

 توان افزایش داد.گرم آب را می 900با توجه به محسابات فوق، با این مقدار انرژی دمای 
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 ، بجز ............... های زیر درست هستند ی عبارتهمه

 .هستند  فلزها  فیزیکی  رفتارهای  جمله  از  خواریچکش   قابلیت  و  جال  داشتن  گرمایی،  و  الکتریکی  رسانایی(  1
 .هستند  شناور  هاالکترون   ترینسست  هاآن   میان  فضای  در  که  شودمی  کاتیون   تعدادی  شامل  وانادیم،  بلور(  2
 سدیم کلرید و سدیم برمید است.   فروپاشی 𝐻∆از تفاوت    بیشترسدیم فلوئورید و سدیم کلرید،    فروپاشی 𝐻∆تفاوت  (  3
 ذوب، با فلزهای اصلی تفاوت دارند.   نقطه   هایی مثل سختی، رسانایی الکتریکی ودر ویژگی  𝑑 فلزهای دسته (  4
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خواری یا )قابلیت چکشپذیریشکل نیز  و گرمایی  رسانایی  الکتریکی،  مثل جال، رسانایی   هاییویژگی  در   ای(ی جدول دوره)فلزهای واسطه𝑑  یدسته  در  موجود   فلزهای 

  تفاوت   اصلی   فلزهای  با   ذوب،  ی نقطه  اکسایش و  اعداد  تنوع  سختی،  هایی مثلهستند و در ویژگی  (𝑝و  𝑠های  )فلزهای موجود در دستهمشابه فلزهای اصلی  ورقه شدن(

 . دارند

 ها:بررسی سایر گزینه

پذیری فلزها و تنوع عدد اکسایش و واکنش  فیزیکی   رفتارهای  جمله  از  پذیری شکلقابلیت    و   خواری، قابلیت چکشگرمایی  رسانایی   ، باال  الکتریکی   رسانایی  جال،   داشتن(  1

 با نافلزها نیز از جمله رفتارهای شیمیایی فلزها هستند.

گیرند، فلز  ای قرار میجدول دوره 𝑑ی  ی عناصری که در دستهگیرد. همهجدول تناوبی قرار می 𝑑ی  ی سوم از دستهادیم، یک عنصر واسطه است که در خانه( وان 2

 کنند.بوده و از مدل دریای الکترونی پیروی می

  یالکترون   یا یدر   مدل  به  و  شده  ارائه  عناصر  نیا   یکیز یف  یرفتارها  از  یبرخ  هیتوج یبرا  که  دهدی م  نشان  را  فلزها  یبلور  شبکه  از  ساده یالگو  کی   ،زیر  ریتصو 

 :است  معروف

 
  یها الکترون ) اتم هر در موجود یها الکترون نیترسست   هاآن  انیم یفضا در  که  است بعد سه در  هاون یکات  از یمنظم ش ی آرا فلزها ساختار مدل، نیا  براساس

  شبکه  نیا در موجود یهاون یکات فلزها، یبلور  شبکه در یالکترون یایدر   حضور عدم  صورت در .شوندی م جاجابه  آزادانه آن در و اندساخته  را ییای در( یتیظرف

  جاذبه  یروین  ،یفلز  یهاون یکات  و  هاالکترون  نیا  نیب  ،یالکترون  یایدر   حضور  در  که   یحال   در  شوندیم  یبلور  شبکه  دنیپاش   هم  از  موجب  و  کرده  دفع  را  گریکد ی

 . شودی م  حفظ  یبلور  شبکه  ساختار  و  شده  برقرار

(  هاهالوژن)  17  گروه  ینافلز  عناصر  و(  ییایقل  یفلزها)اول  گروه  یفلز  عناصر  انیم  واکنش  از که  شوندیم  یون ی   یهابیترک  از  یگروه   شامل  ییا یقل  یفلزها  یدهایهال(  3

. شودیم  تر کم  ها آن  بار   ی چگال  و  کرده   دایپ  ش یافزا   ها ونی   ن یا   شعاع   ون، یکات  ا ی   ونیآن  ی اتم  عدد  شی افزا  با   یی ایقل  یفلزها  یدها یهال  در   ی کل  طور   به .  ندیآیم  دست   به 

نمودار زیر، آنتالپی فروپاشی   . کندیم  دایپ  کاهش   ی ون ی   جامد   ی بلور  شبکهء  یفروپاش  یآنتالپ  ون، یکات  ای   ون یآن   ی اتم  عدد   شی افزا  با  ، یون ی   ی هابیترک  از   گروه   ن یا   در

 دهد:ی این گروه از مواد را نشان میشبکه

 
 کند. دو ترکیب متوالی کاهش پیدا می فروپاشی𝐻∆گیرد، تفاوت  با توجه به نمودار باال، با افزایش عدد اتمی هالوژونی که در کنار یک کاتیون فلزی قرار می

یک از  دهد. این ماده با کدامی چکش خرد شده و در حالت مذاب نیز جریان برق را از خود عبور میی خاص، در حالت جامد بر اثر ضربهیک ماده
 مواد داده شده در یک گروه قرار گرفته و در حالت مذاب، چه نوع رسانایی است؟ 

 یونی -( سیلیسیم کربید  4 الکترونی   -( کربونیل سولفید  3 یونی -( اسکاندیم کلرید  2 الکترونی  -  اکسید  منیزیم(  1

 (123  -متوسط  – آسان)       2گزینه  185
 شود: از الگوی زیر برای تشخیص انواع مواد از یکدیگر استفاده می
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خواد  گیرد. از طرفی، این ماده چکشقرار میهای مواد یونی و یا جامدهای فلزی  ی مورد نظر در حالت مذاب)مایع( رسانای جریان برق است، پس در یکی از گروهماده

گیرد. اسکاندیم ی مواد یونی قرار میی مورد نظر یک فلز نبوده و در دستهخواد هستند، پس مادهشود. فلزها در حالت جامد چکشی چکش خرد مینبوده و بر اثر ضربه

توان یک رسانای های موجود در آن است، پس این ماده را میها و کاتیون، بخاطر حرکت آنیونی یونی است. رسانایی الکتریکی این ماده در حالت مذابکلرید، یک ماده

 یونی در نظر گرفت.

گرمی از این آلیاژ، باید   840ی ی تیتانیم موجود در یک نمونهاتم آلومینیم وجود دارد. برای تهیه 6در یک آلیاژ فلزی، به ازای هر اتم تیتانیم، 
𝑻𝒊؟ ) شودهای کاهنده و اکسنده مبادله میو طی این فرایند، تقریبا چند الکترون بین گونه ( کلرید را برقکافت کنیم𝑰𝑽چند گرم تیتانیم)  =

𝑪𝒍 و 48 = 𝑨𝒍 و ۳5/5 = 27 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1  )380  - 9/6 × 1024 2  )760  - 9/6 × 1024 3  )380  - 4/8 × 1024 4  )760  - 4/8 × 1024 

 (123 -مساله  – )متوسط        2گزینه  186
های تیتانیم را در این آلیاژ فلزی محاسبه  است. بر این اساس، درصد جرمی اتم 27𝑎𝑚𝑢و جرم هر اتم آلومینیم نیز برابر با   48𝑎𝑚𝑢جرم هر اتم تیتانیم برابر با  

 کنیم. می

درصد  جرمی تیتانیم =
1 × جرم  اتمی تیتانیم

1 × جرم  اتمی تیتانیم + 6 × جرم  اتمی آلومینیم 
× 100 =

1 × 48
1 × 48 + 6 × 27

× 100 =  درصد  22/86

 نیم.کگرمی را محاسبه می 840ی بعد، جرم تیتانیم موجود در آلیاژ در مرحله

? 𝑔 𝑇𝑖 = 840 𝑔 آلیاژ ×
22/86 𝑔 𝑇𝑖

100 𝑔 آلیاژ
= 192 𝑔 

 شود: ی زیر، طی فرایند برقکافت تولید میی موازنه شدهتیتانیم بر اساس معادله

𝑇𝑖𝐶𝑙4(𝑙)
   4𝑒   
→  𝑇𝑖(𝑙) + 2𝐶𝑙2(𝑔) 

 کنیم.می( کلرید مورد نیاز را محاسبه 𝐼𝑉ی این واکنش، جرم تیتانیم) با توجه به معادله

? 𝑔 𝑇𝑖𝐶𝑙4 = 192 𝑔 𝑇𝑖 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑇𝑖
48 𝑔 𝑇𝑖

×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑇𝑖𝐶𝑙4

1 𝑚𝑜𝑙 𝑇𝑖
×

190 𝑔 𝑇𝑖𝐶𝑙4
1 𝑚𝑜𝑙 𝑇𝑖𝐶𝑙4

= 760 𝑔 

 کنیم.های مبادله شده در مراحل تولید فلز تیتانیم را محاسبه میدر قدم آخر، تعداد الکترون

? 𝑒 تعداد = 192 𝑔 𝑇𝑖 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑇𝑖
48 𝑔 𝑇𝑖

×
4 𝑚𝑜𝑙 𝑒
1 𝑚𝑜𝑙 𝑇𝑖

×
6/02 × 𝑒 تعداد 1023

1 𝑚𝑜𝑙 𝑒
= 9/632 × 1024 

 های داده شده درست است؟یک از عبارتکدام

 . کنندمی   جذب  را  قرمزرنگ  مرئی  پرتوهای  هگزان،  در  ید  همگن  محلول  از  نمونه  یک  همانند  رنگ،سفید   اجسام(  1
 . است  تراکسنده   روی  یون  و نسبت به  به  رنگ زرد دیده شده  است،  +5  برابر  آن  در  وانادیم  اکسایش  عدد  که  یونی(  2
 ها برابر است. ها و کاتیون شود، شمار آنیون معدنی که از آن برای ایجاد رنگ سفید استفاده می   رنگدانه   ساختار  در(  3
 .دارد  باالیی  مقاومت  خوردگی  ابلمق  در  و  داشته  بیشتری  چگالی  فوالد  با  مقایسه  در  ایجدول دوره   دومین فلز واسطه (  4

 (123 -مفهومی  –  متوسط)        2گزینه  187
با  (، عدد اکسایش اتم𝑉های وانادیم) در محلولی از نمک است. این محلول به رنگ زرد دیده شده و در واکنش با فلز روی، این فلز را اکسید   5+های وانادیم برابر 

کند. چون این واکنش به صورت طبیعی انجام  های وانادیم رسیده و عدد اکسایش وانادیم کاهش پیدا میهای این فلز به اتمکند. با اکسید شدن فلز روی، الکترونمی

ی واکنش انجام شده به صورت زیر  )تمایل به گرفتن الکترون( یون وانادیم بیشتر از قدرت اکسندگی یون روی است. معادلهتوان گفت قدرت اکسندگی شود؛ میمی

 است: 

(𝑉) محلول  نمک  وانادیم + 𝑍𝑛 → (𝐼𝑉) محلول  نمک  وانادیم + 𝑍𝑛2+ 

 دهد.های مختلف وانادیم را نشان میتصویر زیر، نمایی از رنگ نمک

 
 ها:بررسی سایر گزینه

ی  کند. در نقطهکند؛ درحالی که سایر پرتوهای رنگی تابیده شده به سمت خود را جذب میرنگ بوده و پرتوهای بنفش را بازتاب میمحلول ید در هگزان بنفش(  1

 کنند. مقابل، اجسام سفیدرنگ هیچ پرتوی مرئی را جذب نکرده و کل پرتوهای تابیده شده به سمت خود را بازتاب می
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شود. در بلور این ترکیب یونی،  رود که از آن برای ایجاد رنگ سفید استفاده میی معدنی به شمار مییک رنگدانه 𝑇𝑖𝑂2( اکسید با فرمول شیمیایی  𝐼𝑉تیتانیم)(  3

شوند.  که به ترتیب به رنگ مشکی و قرمز دیده می  های معدنی هستند( اکسید نیز از جمله سایر رنگدانه𝐼𝐼𝐼ها برابر است. دوده)کربن( و آهن) ها و کاتیونشمار آنیون

ها اغلب از  کرده است؛ درحالی که امروزه انسانمی تهیه هاکانی برخی از انواع و گیاهان، جانوران همچون طبیعی منابع از را رنگی مواد این  انسان گذشته، هایدر زمان

  .کنندهای ساختگی گوناگون استفاده میرنگ

 رفتارهای  ، با سایر عناصر فلزی  مشترك  رفتارهای  بر  افزون  فلز  هر  ،واقع  در  .دهندمی  نشان  رفتارها  برخی  در  آشکاری  هایتفاوت  مشابه،   رفتارهای  بر  افزون  فلزها(  4

 هاییویژگی  در   اما   ، دارند  پذیری شکل  و   باال  گرمایی   رسانایی   ، باال  الکتریکی   رسانایی )فلزهای واسطه(، همانند سایر فلزها  𝑑ی مثال فلزهای دسته  .دارد  نیز  را   خود   ویژۀ 

  و  باورنکردنی   های ویژگی  خاطر   به   کهی موجود در تناوب چهارم است  تیتانیم، دومین فلز واسطه  .دارند  تفاوت  آنها   با   اکسایش  اعداد   تنوع  و   ذوب   نقطه  سختی،  مانند 

 استفاده  هاساختمان زیبای نمای  و  پیمااقیانوس  هایکشتی  یهپروان  جت، موتور  ساخت  مثل  مختلفی  جاهای در  آن  از  مناسب، استحکام و  ماندگاری  مثل  انتظار  از   فراتر

 های تیتانیم در مقایسه با فوالد به شرح جدول زیر است: ویژگی .شودمی

 
  باالیی  دمای(  متحرك  و  ثابتاجزای  )آن  ساازندۀ  اجزای  همۀ  کند،می  کار  جت  موتور  که  هنگامی.  شاودمی  اساتفاده  جت  موتور  قطعات  سااختن  برای  تیتانیم  از

  سااخته فلزی  جنس  از  باید  قطعات  این  طرفی،  از.  باشاد  داشاته  باالیی  ذوب  دمای  که  کرد  اساتفاده  فلزی  از  باید  قطعات  این  سااختن  برای  پس  کنند؛می  پیدا

  این  یههم  در  فوالد  به  نسابت  تیتانیمفلز    برتری  به  توجه  با.  باشاد  ترکم  نیز  آن  چگالی  امکان  حد  تا  و  باشاد  داشاته  خوردگی  برابر  در  باالیی  مقاومت  که  شاوند

 .است  فوالد  از  ترمنطقی  جت  موتور  ساختن  برای  فلز  این  از  استفاده  ها،زمینه

7/224های موجود در دریای الکترونی این دو فلز برابر با  های برابر از کلسیم و منیزیم در اختیار داریم. اگر تفاوت شمار الکترونجرم × 102۳ 
 دهد؟ زیر واکنش می موالر نیتریک اسید بر اساس معادله  8/0فلز منیزیم با چند لیتر محلول  عدد باشد، نمونه

(𝑪𝒂 = 𝑴𝒈 و 40 = 24 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 )  𝑴𝒈(𝒔) + 4𝑯𝑵𝑶۳(𝒂𝒒) → 𝑴𝒈(𝑵𝑶۳)2(𝒂𝒒) + 2𝑵𝑶2(𝒈) + 2𝑯2𝑶(𝒍) 

1)  10   2  )5/7 3  )20 4  )15 

 ( 123 -مساله  – سخت)        2گزینه  188
کنیم. توجه داریم که  های موجود در دریای الکترونی این دو فلز را محاسبه میگرم در نظر گرفته و تعداد الکترون 𝑚جرم هریک از فلزهای منیزیم و کلسیم را برابر با  

 ها است. بر این اساس، داریم:های آنها؛ دو برابر تعداد اتمهای موجود در دریای الکترونی آنبوده و تعداد الکترون  2این دو فلز متعلق به گروه 

کلسیم ∶ ? 𝑒 تعداد = 𝑚 𝑔 𝐶𝑎 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎
40 𝑔 𝐶𝑎

×
2 𝑚𝑜𝑙 𝑒

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎
×

6/02 × 𝑒 تعداد 1023

1 𝑚𝑜𝑙 𝑒
=

6/02𝑚 × 1023

20
 𝑒 

منیزیم ∶ ? 𝑒 تعداد = 𝑚 𝑔 𝑀𝑔 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔
24 𝑔 𝑀𝑔

×
2 𝑚𝑜𝑙 𝑒

1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔
×

6/02 × 𝑒 تعداد 1023

1 𝑚𝑜𝑙 𝑒
=

6/02𝑚 × 1023

12
 𝑒 

 کنیم. را محاسبه می 𝑚ه به اطالعات داده شده در صورت سوال، مقدار  در قدم بعد، با توج 

تفاوت تعداد الکترونهای موجود در دریای الکترونی  = های موجود در بلور منیزیمالکترون − الکترونهای موجود در بلور کلسیم
                  
⇒      

7/224 × 1023 𝑒 =
6/02𝑚 × 1023

12
 𝑒 −

6/02𝑚 × 1023

20
 𝑒
    ÷(6/02×1023)    
⇒           1/2 =

𝑚

12
−
𝑚

20

                  
⇒     𝑚 = 36 𝑔 

 ی واکنش انجام شده به صورت زیر است: معادله

𝑀𝑔(𝑠) + 4𝐻𝑁𝑂3(𝑎𝑞) → 𝑀𝑔(𝑁𝑂3)2(𝑎𝑞) + 2𝑁𝑂2(𝑔) + 2𝐻2𝑂(𝑙) 
 کنیم. ی این واکنش، حجم محلول نیتریک اسید مصرف شده را محاسبه میبا توجه به معادله

? 𝐿  محلول = 36 𝑔 𝑀𝑔 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔
24 𝑔 𝑀𝑔

×
4 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝑁𝑂3

1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔
×

1 𝐿  محلول

0/8 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝑁𝑂3
= 7/5 𝐿 

 های داده شده درست است؟کدام موارد از عبارت

 . است شده ایجاد دیرتر( آ) ویتامین  تولید فناوری با مقایسه در گرما عایق مواد تولید فناوری زمانی،  نظر ازآ( 
 شود. استفاده می  نانومتر 700سنجی فروسرخ، از پرتوهای الکترومغناطیسی با طول موج بلندتر از در طیفب( 

 . هستند رنگ ایقهوه اغلب که است هاییآالینده حاوی موجب ایجاد آسم شده و بزرگ شهرهای یآلوده هوایپ( 
 شوند. محلول مورد نظر می 𝒑𝑯موجب کاهش  اکسیدهای نافلزی موجود در هوای آلوده، پس از انحالل در آب همهت( 

 آ و ت(  4 پ و ت (  3 ب و پ (  2 آ و ب(  1
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 های )آ( و )ب( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

برخی    .است  شده  جادیا   اكیآمون  و  اوره  دی تول  یفناور  از  رترید   زین(  آ )  نیتامیو  دیتول  یفناور   و(  آ )  نیتامیو  دی تول  یفناور  از  رترید   گرما  قیعا   مواد  دیتول  یفناور آ(  

 های ایجاد شده به کمک دانش شیمی به شرح زیر هستند: از فناوری 

 ایی مختلف های شیمی فناوری 

 ها از جمله وبا در جهان جلوگیری از گسترش انواع بیماری   تصفیه آب  

 بندی مواد غذایی و دارویی کردن صنعت تولید پوشاك و صنعت بسته دگرگون   تولید پالستیک  

 های گوناگون هموارشدن راه برای انجام جراحی   بیوتیک  کننده و آنتی حس شناسایی و تولید مواد بی 

 ونقل در جهان دادن به فرایند حمل سرعت   تولید بنزین  

 از مصرف بنزین های ناشی  دادن آلودگی کاهش   های کاتالیستی  مبدل

 های نمایشگر در وسایل الکترونیکی گسترش فناوری تولید صفحه   صنایع الکترونیک  

سنجی، مواد موجود در یک  در این مدل از طیف   شود.نانومتر استفاده می    700سنجی فروسرخ، از پرتوهای الکترومغناطیسی با طول موج بلندتر از  در طیف ب(  

 شوند. هایی که با پرتوها دارند، شناسایی می کنش نمونه از ماده بر اساس برهم 

  مونوکسید، اکسید و گاز نیتروژن  ، گاز کربن دی 𝐶𝑂به عنوان مثال، گاز    .هستند  رنگبی   هاآن   اغلب  که  است  هاییآالینده   حاوی   بزرگ  شهرهای  یآلوده   هوایپ(  

 .هستندرنگ  بی

درصد حجمی(،    78/08اند. این مخلوط، شامل گازهای نیتروژن )مخلوطی از گازهای گوناگون است که به طور یکنواخت در هواکره پخش شده هوای پاك  

  شود.، زنون و دیگر گازها میکریپتون،  هلیم  ،نئون  ،درصد حجمی(  0/0385اکسید ) درصد حجمی(، کربن دی   0/93درصد حجمی(، آرگون )   20/95اکسیژن ) 

ر شده است.  با رشد دانش و فناوری، گسترش صنایع گوناگون و با انجام رفتارهای نادرست، گازهای آالینده وارد هوا شده و دسترسی به هوای پاك محدودت

ها، هوای آلوده بوی بدی دارد، چهره  ل وجود این آالینده است. به دلی  و ...  های معلق و مواد آلی فرار، ذره CO ،NOهوای آلوده حاوی گازهای گوناگونی مانند  

های تنفسی از جمله برونشیت،  بخشد و سبب ایجاد و تشدید بیماری ها و پوسیدگی خودروها سرعت میکند، به فرایند فرسودگی ساختمان شهر را زشت می

 شود.آسم و سرطان ریه و حتی مرگ می 

واکنش نداده    𝐻2𝑂های  از اگزوز خودروها مثل کربن مونوکسید و نیتروژن مونوکسید، طی انحالل در آب با مولکولبرخی از اکسیدهای نافلزی خارج شده  ت(  

 کنند.محلول ایجاد نمی   𝑝𝐻و به همین خاطر، تغییری در  

 یک از مطالب زیر نادرست است؟کدام

 . شودمی   ناپیوندی  الکترون  جفت  6  شامل  در مولکول خود  دارد،  وجود  شهرها  هوای  در  آالینده  عنوان  به  که  اکسیژن  از  آلوتروپی(  1
 بیشتر از حداکثر غلظت گاز اوزون است.   ی بزرگ،شهرها   آلوده  در هوای  آن  حداکثر غلظترادیکال بوده و    ، یک گونه𝑁𝑂2( گاز  2
 . ندارند  کنشیبرهم  هیچ  هامولکول   با  ،فروسرخ  پرتوهای  برخالف  انرژی کمتری داشته و  𝑋در مقایسه با پرتوهای    رادیویی  امواج(  3
 شته است. دا   جهان  مردم   غذای  در تأمین  چشمگیری  نقش  مناسب،  کودهای شیمیایی  تولید  و  شناسایی  مربوط به  هایفناوری (  4
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  ن یچن  از  استفاده  با   هادانیمیش  .کنش خواهند داشتها برهمهای عاملی موجود در آنها و گروهمولکولبا    همانند سایر پرتوهای الکترومغناطیسی،  رادیویی،  امواج

 .اندکرده یگذارهی پا  مواد ساختار  ییشناسا  یبرا را  یسنج  فیط گوناگون  یهاروش ،یسیالکترومغناط ی پرتوها و ماده انیم ییها کنشبرهم

 ها:بررسی سایر گزینه

(، 𝑂3اوزون)   .هستند  آلوده  هوای  در  موجود  یآالینده  گازهای  جمله  از  معلق،  ذرات  و  فرار  آلی  مواد  ، نیتروژن مونوکسید، کربن مونوکسید، اوزون،𝑆𝑂2،  𝑁𝑂2گازهای  (  1

ساختار مولکولی اوزون به    .شودمی  ناپیوندی  الکترون  جفت  6  شامل  دارد. هر مولکول از این گاز،  وجود  شهرها  هوای  در  آالینده  عنوان  به  که  اکسیژن است  از  آلوتروپی

 صورت زیر است:

 
در هوای این   𝑁𝑂در هوای شهرهای بزرگ بیشتر از حداکثر غلظت گاز اوزون و حداکثر غلظت گاز اوزون نیز بیشتر از حداکثر غلظت گاز   𝑁𝑂2حداکثر غلظت گاز  (  2

ها در هواکره وجود  رسد و در طول این بازه زمانی نیز مقدار کمی از آالیندهدر طول شب نیز به صفر نمی 𝑂3 و 𝑁𝑂،  𝑁𝑂2غلظت گازهای توجه داریم که    است. شهرها  

𝑂3دارد. ترتیب مقایسه غلظت این گازهای آالینده در طول شب، به صورت:  < 𝑁𝑂 < 𝑁𝑂2  .است 

 . دارد جهان  ت یجمع  یغذا ن یتأم در یریچشمگ نقش اك، یآمون  و اوره  مثل مناسب یی ایمیش ی کودها دیتول و ییشناسا  یهایفناور( 4

 های داده شده نادرست است؟یک از عبارتکدام

 . است  درصد   1  از  کمتر  ،وجود دارند  خشک  و   پاك  هوای  درکه    18عناصری از گروه    یهمه  حجمی  درصد  مجموع(  1
 . شودمی  استفاده  جوشکاری  در  اثربی  محیط  ایجاد  برای  هواکره،  یک نمونه از  در  موجود   فراوان  نجیب  گاز  دومین  از(  2
 شود.است که به حالت جامد درآمده و از مخلوط خارج می   از آن  اولین جزئی  𝐻2𝑂با کاهش دمای یک نمونه هوا،    (3
 شود. میمقابل استفاده    دستگاه  در ساختار  آن   وجود داشته و از  یدر کره زمین به مقدار کم  ترین گاز نجیب،سبک  (4
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انجام فرایند  اولین، دومین و سومین گاز نجیب فراوان موجود در هواکره به ترتیب معادل با آرگون، نئون و هلیم هستند. از گازهای هلیم و آرگون برای  

 شود، اما گاز نئون در جوشکاری کاربردی ندارد. جوشکاری استفاده می 

بو و غیرسمی است. واژۀ آرگون به معنای تنبل است؛ زیرا این گاز واکنش پذیری ناچیزی دارد. این گاز در پتروشیمی شیراز از تقطیر  رنگ، بی ی بی آرگون گاز

های  عی از المپ اثر در جوشکاری، برش فلزها و همچنین در ساخت انواشود. آرگون به عنوان محیط بی جزءِ هوای مایع با خلوص بسیار زیاد تهیه می جزءبه 

 رود.ای به کار می رشته 

 ها: بررسی سایر گزینه 

دهد. با این حساب  درصد حجمی هواکره را تشکیل می   03/0هم حدود    𝐶𝑂2شود و گاز  درصد می  03/99در هواکره برابر با    𝑂2و   𝑁2مجموع درصد حجمی  (  1

 درصد است.   94/0باشند، حداکثر برابر با  ی گاز های موجود در هواکره که گازهای نجیب هم جزئی از آن ها میمجموع درصد حجمی بقیه 

ی بعد، کربن  شود. در مرحله مده و از آن خارج میآوا به حالت یخ درگراد، بخار آب موجود در هی سانتی با کاهش دمای هوا، ابتدا در دمای صفر درجه (  3

 شود.آید و از مخلوط گازها خارج می گراد به حالت جامد در میی سانتی درجه   - 78اکسید موجود در هوا در دمای  دی 

وجود دارد به طوری که مقدار ناچیزی از آن در هوا و مقدار  ی گازهای نجیب است. این گاز نجیب در کره زمین به مقدار خیلی کم  هلیم، اولین عضو خانواده (  4

ولید گاز هلیم در مقیاس  بیشتری از آن در الیه های زیرین پوستۀ زمین وجود دارد؛ از این رو، منابع زمینی آن از منابع موجود در هواکره سرشارتر بوده و برای ت

از این گاز، برای پر کردن    شود.های عکسبرداری)رادیولوژی( پزشکی استفاده می ترونیکی دستگاه تر هستند. از هلیم برای خنک کردن قطعات الک صنعتی مناسب 

 شود. های هواشناسی، تفریحی و تبلیغاتی، در فرایند جوشکاری و برای پر کردن کپسول غواصی  نیز استفاده می بالن

 های داده شده درست هستند؟ چه تعداد از عبارت

 .های اول و دوم هستندشود که متعلق به تناوبمختلفی می، شامل عناصر ℃200−ای از هوای مایع با دمای نمونهآ( 
 است.  𝑴𝒈𝑪𝒍2های کاتیون در  برابر شمار الکترون 2، ( اکسید 𝑰𝑰آهن)  یسازندهکاتیون  در هاشمار الکترونب( 
 ( اکسید است.𝑰𝑰کلرید، مشابه مقدار این نسبت در کروم) ( 𝑰نسبت میان شمار آنیون به کاتیون در مس) پ( 
 .است سمی بسیار و بوبی رنگ، بی یماده یک آرگون،  گاز از نمونه  یک همانند مونوکسید،  کربن گازت( 

1  )1 2  )2   3  )3 4  )4 
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 فقط عبارت )پ( درست است. 

 بررسی چهار عبارت: 

است، این نمونه از   ℃200−شود؛ اما چون دمای جوش گاز هلیم کمتر از  ، شامل عناصر اکسیژن، نیتروژن و آرگون می℃200−ای از هوای مایع با دمای  نمونهآ(  

 عناصر اکسیژن و نیتروژن متعلق به تناوب دوم و عنصر آرگون نیز تعلق به تناوب سوم است. شود.هوای مایع شامل گاز هلیم نمی

+𝐹𝑒2( اکسید، نماد کاتیون به صورت  𝐼𝐼در آهن) ب(  
26
 

با فرمول  الکترون در آرایش الکترونی خود است در حالی که در منیزیم کلرید    24است. این کاتیون دارای   

𝑀𝑔𝐶𝑙  شیمیایی
2

+𝑀𝑔2، کاتیون  
12
 

 ی خود است.الکترون در اطراف هسته 10بوده و این یون، دارای  

( نیز برابر  𝐶𝑟𝑂( اکسید) 𝐼𝐼ها در بلور کروم) ها به کاتیوناست. نسبت میان شمار آنیون  1(، برابر با  𝐶𝑢𝐶𝑙( کلرید) 𝐼ها در مس) ها به کاتیونشمار آنیوننسبت میان  پ(  

 است.  1با 

  آرگون،  گاز  مقابل، ی نقطه  در. عث مرگ فرد مسموم شودتواند مسمومیت ایجاد کند و باکه می است ی سم ار یبس  و بویب  رنگ، یب   یماده ک ی  د،یمونوکس کربن گاز ت( 

 .است یرسمیغ و بویب  رنگ، یب   یماده کی

 یک از مطالب زیر درست است؟کدام

 . شوندمی   تولید  نیز  سنگزغال   یک نمونه از  سوختن  واکنش  در  ها،چربی   سوختن  از  حاصل  هایفراورده ی  همه  (1
 ها خاصیت اسیدی ندارند. معمولی، این باران   در باران  𝑆𝑂2بخاطر عدم انحالل اکسیدهای اسیدی مثل  (  2
 . شودمی  یافت  هماتیت  معدن  سنگ  در  ها،ناخالصی   از  برخی  همراه  به  که  است  اصلی  فلز  یک  آلومینیم(  3
 .یافتمی   افزایش  زمین  دمای  و   رسیدمی   زمین  به  خورشید  پرتوهای  یهمه  نداشت،  وجود  هواکره  اگر(  4
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 سنگ به صورت زیر است: ها و زغالی واکنش سوختن چربیمعادله

چربی  + اکسیژن  → بخار  آب + کربن  دیاکسید  +  انرژی 

+زغال سنگ  اکسیژن  → بخار  آب + +کربن  دیاکسید  گوگرد  دیاکسید  +  انرژی 

توجه داریم   آید. شود، بر اثر سوختن زغال سنگ نیز بدست میها تولید میای که در واکنش سوختن چربیهای شیمیایی، هر فراوردهواکنشی این  با توجه به معادله

 ها است. های حاصل از سوختن چربیهای حاصل از سوختن قندها نیز مشابه فراوردهکه فراورده

 ها:بررسی سایر گزینه

های  است. عالوه بر این، بر اثر سوختن انواع سوخت  7ها کمتر از  آن 𝑝𝐻اکسید محلول در آن، خاصیت اسیدی اندکی داشته و  ( باران معمولی به دلیل وجود کربن دی2

ها خاصیت  کنند. این بارانهای اسیدی را ایجاد مینشوند که در هنگام بارش باران در آب حل شده و بارا تولید می 𝑁𝑂2و  𝑆𝑂2ها مثل  فسیلی، برخی از انواع آالینده
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های جانداران آسیب های میوه و زندگی آبزیان دارند؛ زیرا تغییر میزان خاصیت اسیدی آب، به بافتها، باغاسیدی چشمگیری داشته و آثار جبران ناپذیری بر جنگل

و  می تنفس  دستگاه  پوست،  روی  بر  اسیدی  باران  زیانبار  آثار  انسانزند.  و چشم  باعث خشکی  باران  اسیدی  گاهی خاصیت  است.  تشخیص  قابل  به سرعت  نیز  ها 

و ورود   𝑆𝑂2های فعال نیز منبعی برای تولید گاز  ها، آتشفشانهای فسیلی مصرف شده در وسایل نقلیه و کارخانهشود. عالوه بر سوختخوردگی پوست بدن میترك

 آن به هواکره هستند.

شود. برای نمونه، فلز آلومینیم به شکل سنگ معدن بوکسیت)آلومینیم اکسید به همراه ناخالصی( یافت  کره به شکل اکسیدهای گوناگون یافت میگ( اکسیژن در سن3

ن، دارای بیش از یک نوع  شود؛ درحالی که برخی از عناصر فلزی مثل آهدر طبیعت یافت می 𝐴𝑙2𝑂3شود. فلز آلومینیم تنها در قالب یک اکسید با فرمول شیمیایی  می

 شوند.  اکسید در طبیعت هستند. عالوه بر این، فلزهایی مانند طال و پالتین نیز به حالت آزاد در طبیعت یافت می

قع اکسیدهای نافلزی،  شوند. در وادهند و به اکسید نافلزها تبدیل می شود؛ بلکه نافلزها نیز با آن واکنش می واکنش عنصرها با اکسیژن، تنها به فلزها محدود نمی 

های شیمیایی هستند که از واکنش نافلزها با اکسیژن تولید شده و خاصیت اسیدی دارند. به عنوان مثال، گوگرد در حضور گاز اکسیژن  ی دیگری از ترکیب دسته 

 کند.  رنگ را در طول این واکنش گسیل میسوخته و یک نور آبی 

ها در اطراف  شوند؛ به نحوی که اگر این الیه مانعت از خروج پرتوهای فروسرخ، باعث افزایش دمای سطح زمین می ی هوای اطراف زمین)هواکره( با مالیه (  4

 رسید. می  𝐶°18−به    کرد وکاهش پیدا می   ی زمینزمین نبودند، میانگین دمای کره 

۳ در یک کارخانه با مصرف ساالنه  × شود. اگر  و زغال سنگ برای تامین انرژی استفاده می کیلووات ساعت برق، از انرژی ذخیره شده در نفت 106
6/25تولید شده در این کارخانه با استفاده از  𝑪𝑶2گاز  × قابل جذب باشد، چند درصد از انرژی مصرف  28𝒄𝒎ی  راس درخت با قطر تنه 104

های مصرف به ازای تولید هر کیلووات ساعت انرژی بر اثر سوزاندن یکی از سوختشود؟ )شده در این کارخانه توسط زغال سنگ تامین می
، ساالنه 28𝒄𝒎ی شود و هر راس درخت با قطر تنهآزاد می 𝑪𝑶2کیلوگرم گاز   7/0و بر اثر سوزاندن سوخت دیگر،  𝑪𝑶2کیلوگرم گاز   ۹/0شده، 

 کند.( را جذب می 𝑪𝑶2کیلوگرم گاز   40

1  )25 2  )75 3  )6/66 4  )3/33 
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 کنیم.اکسید تولید شده در این کارخانه را محاسبه میها جرم کل گاز کربن دیدر قدم اول، با توجه به تعداد درخت

? 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 = 6/25 × درخت  104 ×
40 𝑘𝑔 𝐶𝑂2

درخت  1
= 2/5 × 106 𝑘𝑔 

شود. به ازای تولید یک مقدار مشخص انرژی الکتریکی، ها برای تامین انرژی الکتریکی استفاده میهایی هستند که از آنزغال سنگ و نفت خام، دو مورد از سوخت

  دنهر کیلووات ساعت انرژی بر اثر سوزان به ازای تولید  توان گفت  تولید شده بر اثر سوزاندن زغال سنگ بیشتر از نفت خام است. بر این اساس، می 𝐶𝑂2مقدار گاز  

. اگر مقدار انرژی تولید شده در این کارخانه به ازای سوختن  شودآزاد می 𝐶𝑂2کیلوگرم گاز    7/0  نفت خام نیزو بر اثر سوزاندن   𝐶𝑂2کیلوگرم گاز    9/0،  زغال سنگ

 بگیریم، داریم:کیلووات ساعت در نظر   𝑦و  𝑥نفت خام و زغال سنگ را به ترتیب برابر با  

کل انرژی تولید شده  = انرژی حاصل از سوختن نفت  + انرژی حاصل از سوختن زغال سنگ 
                  
⇒     3 × 106 = 𝑥 + 𝑦 

 اکسید تولید شده بر اثر سوزاندن هر سوخت نیز داریم:با توجه به مقدار گاز کربن دی

مقدار  کل 𝐶𝑂2 تولید شده  = +مقدار  𝐶𝑂2 حاصل  از  سوختن  نفت  مقدار  𝐶𝑂2 حاصل  از  سوختن  زغال سنگ 
             
⇒   2/5 × 106 = 0/7𝑥 + 0/9𝑦 

 کنیم.را محاسبه می 𝑦و   𝑥های ایجاد شده را در یک دستگاه دو معادله و دو مجهول قرار داده و مقدار  معادله

{
3 × 106 = 𝑥 + 𝑦                 

2/5 × 106 = 0/7𝑥 + 0/9𝑦
   
                
⇒    𝑥 = 106     ,      𝑦 = 2 × 106 

2با توجه به محاسبات باال، در طول هر سال   × کیلووات ساعت انرژی نیز بر اثر سوزاندن   106کیلووات ساعت انرژی بر اثر سوزاندن زغال سنگ ایجاد شده و   106

 .شوددرصد از کل برق مصرفی این کارخانه بر اثر سوزاندن زغال سنگ تامین می 6/66توان گفت شود؛ پس مینفت خام تولید می

 های داده شده درست هستند، بجز ............... ی عبارتهمه

 . است  برابر   هم  با  اکسیژن  و  اوزون  مولکول  در  ناپیوندی  هایالکترون   شمار  به  پیوندی  هایالکترون   شمار  میان  نسبت(  1
 . دهدمی  واکنش  اسیدها  با  کمتری  شدت  با  آلومینیم  با  مقایسه  در  چهارم  تناوب  یواسطه  فلز  آخرین  یکسان،  شرایط  در(  2
 . است  یافته  افزایش  شمالی،  کرهنیم  در  برف  مساحت  برخالف  آزاد،  هایآب   سطح  میانگین  اخیر،  سال  100  طول  در(  3
 با هم برابر است.   𝐶𝐻2𝐶𝑙2و    𝑁𝑂2𝐶𝑙های ناپیوندی در  های پیوندی به شمار جفت الکترون نسبت شمار جفت الکترون (  4
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 های داده شده به صورت زیر است: ساختار لوویس گونه 

 
به ترتیب برابر    𝐶𝐻2𝐶𝑙2و   𝑁𝑂2𝐶𝑙  هایمولکول  های ناپیوندی درهای پیوندی به شمار جفت الکترون الکترون نسبت شمار جفت با توجه به ساختارهای باال، 

 است.   66/0و    5/0با  

 ها: بررسی سایر گزینه 
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 های اوزون و اکسیژن به صورت زیر است: ( ساختار مولکول 1

 
 های ناپیوندی در مولکول اوزون و اکسیژن با هم برابر است. شمار الکترون  های پیوندی بههمانطور که مشخص است، نسبت میان شمار الکترون 

توان گفت در شرایط یکسان،  پذیری بیشتری دارد؛ می چون آلومینیم در مقایسه با فلز روی واکنش ی موجود در تناوب چهارم است.  ( روی، آخرین فلز واسطه 2

 دهد. یدها واکنش می این فلز در مقایسه با فلز روی با شدت بیشتری با اس

ی زمین افزایش پیدا کرده است. با  در هواکره، دمای هوای کره   𝐶𝑂2ای از جمله گاز  ی گلخانه های اخیر، با افزایش غلظت گازهای آالینده در طول سال (  3

ی  های آزاد موجود در کره مین خاطر، سطح آب های جنوبی و شمالی زمین آب شده و به هکره های انباشته شده در نیمی زمین، برفافزایش دمای هوای کره 

 شود. هفته زودتر آغاز می   1سال گذشته در حدود    50دهند که فصل بهار در نیمکره شمالی زمین، نسبت به  کند. شواهد نشان میزمین افزایش پیدا می

.... از جدول تناوبی تعلق داشته و یک نمونه از آن ............... بوده و  ی ........... هلیم، ............... گاز نجیب فراوان موجود در هواکره است که به دسته
 ی زمین، ............... از مقدار آن در هواکره است.  های زیرین پوستهمقدار آن در الیه

 بیشتر   –بو  بی  –  𝑠  –( سومین  2  بیشتر   -رنگ  بی  –  𝑠  –دومین  (  1

 کمتر   -رنگ  بی  –  𝑝  –( سومین  4  کمتر  –بو  بی  –  𝑝  –( دومین  3
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 ترتیب فراوانی گازهای موجود در هواکره به شرح نمودار زیر است:

 
 در رابطه با گازهای موجود در هواکره، به نکات زیر توجه کنید:

یگر و حتی از  مقدار رطوبت هوا متغیر بوده و میانگین بخار آب در هوا، حدود یک درصاد اسات. هر چند این مقدار از جایی به جای دیگر، از روزی به روز د  ✓

 کند.ساعتی به ساعت دیگر تغییر می

 اند.اقطبی جورهسته تشکیل شده های ندهد. این گازها از مولکولبخش عمدۀ هواکره را دو گاز نیتروژن و اکسیژن تشکیل می  ✓

 گیرند.های بعد از آن قرار میترین گاز نجیب موجود در هواکره بوده و گازهای نئون، هلیم و کریپتون، در رتبه آرگون، فراوان   ✓

 رود. ای در اتمسفر به شمار می ترین گاز گلخانه ترین ترکیب موجود در هواکره است. این ماده، یک اکسید اسیدی بوده و مهماکسید، فراوان کربن دی   ✓

ی زمین  های زیرین پوساتهشاود. در واقع، مقدار ناچیزی از این گاز در هوا و مقدار بیشاتری از آن در الیهعالوه بر هواکره، گاز طبیعی نیز شاامل گاز هلیم می

شااود. بر این اساااس، گاز هلیم را  دون مصاارف وارد هواکره میهای سااوختن بوجود دارد. به طور معمول، هلیم موجود در گاز طبیعی به همراه سااایر فراورده

ای نیاز دارد. در  توان افزون بر هوای مایع، از تقطیر جزء به جزءِ گاز طبیعی نیز به دساات آورد. جداسااازی هلیم از گاز طبیعی به دانش و فناوری پیشاارفتهمی

 شود.نشده و همچنان، هلیم از دیگر کشورها وارد میکشورمان تاکنون جداسازی و تهیۀ گاز هلیم از گاز طبیعی انجام  

های تجربی  شااود. یافتههای گازی میهای زیرین زمین، وارد میدانشااود. این گاز پس از نفوذ به الیهای در ژرفای زمین تولید میهای هسااتههلیم از واکنش

بو است  رنگ و بیی بیترین گاز نجیب، یک مادهدهد. هلیم به عنوان سبکدرصاد حجمی از مخلوط گاز طبیعی را هلیم تشاکیل می 7دهد که حدود  نشاان می

های هواشاناسای، تفریحی و تبلیغاتی، در فرایند جوشاکاری، کپساول غواصای و  که کاربردهای فراوانی در زندگی دارد. از گاز هلیم افزون بر پر کردن انواع بالن

 شود.استفاده می  MRIهای تصویربرداری مانند دستگاه  در دستگاهتر از همه، برای خنک کردن قطعات الکترونیکی  مهم

توان به عنوان تنها گاز نجیبی به شمار آورد که متعلق  شود و به همین خاطر، این عنصر را میختم می   1𝑠2ی  توجه داریم که آرایش الکترونی هلیم به زیرالیه 

 ای هستند.جدول دوره   𝑝ی  ای نجیب متعلق به دسته ی گازه ای است. بجز هلیم، بقیه جدول دوره   𝑠ی  به دسته 

 های داده شده درست هستند؟ چه تعداد از عبارت

 . کندمی تغییر هادر این خاک گیاهان دسترس در  معدنی مواد نوع کشاورزی،  هایخاک به اکسید کلسیم افزودن باآ( 
 .شودمی آزاد نیز کمتری  انرژی مقدار ، آن  از گرم  هر سوختن از و بوده کمتر بنزین به نسبت طبیعی گاز قیمتب( 
 . است اسیدها کربوکسیلیک ساختار  در  موجود عناصر مشابه گیاهی،  هایروغن ساختار در موجود عناصرپ( 
 . شودمی  یافت نیز مرداب گاز ساختار  در آن هایاتم و بوده جهان  در  موجود عنصر ترینفراوان هیدروژن، ت( 

1  )1 2  )2 3  )3 4  )4 
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 های )آ(، )پ( و )ت( درست هستند.عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

تواند نوع و مقدار مواد  های کشاورزی، خاصیت اسیدی خاك را تغییر داده و میچون آهک)کلسیم اکسید( خاصیت بازی دارد، افزودن این ماده به خاك آ(  

 تغییر بدهد.معدنی در دسترس گیاهان را  

فراوان ترین گاز نیتروژن اکسیژن آرگون دکربن دی اکسی نئون هلیم نکریپتو
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ی سوختنی، در مقایسه با هر گرم بنزین، مقدار انرژی بیشتری  ب( قیمت گاز طبیعی در مقایسه با قیمت بنزین کمتر است؛ اما از سوختن هر گرم از این ماده 

شود  رژی که بر اثر سوختن بنزین آزاد می توان گفت اگر مقدار مشخصی از پول را صرف خرید گاز طبیعی و بنزین کنیم، مقدار انشود. بر این اساس می آزاد می 

 شود. کمتر از مقدار انرژی خواهد بود که بر اثر سوزاندن گاز طبیعی آزاد می 

های فسیلی  توان از آن به عنوان سوخت استفاده کرد. بنزین، گاز طبیعی و زغال سنگ نیز سوخت ترین عنصر موجود در جهان است که میهیدروژن فراوان 

شود. برای  شود. به انرژی آزاد شده به ازای سوختن هر گرم از یک سوخت، ارزش سوختی گفته میها برای بدست آوردن انرژی استفاده مین هستند که از آ

 شود: ی زیر استفاده می ی ارزش سوختی یک ماده، از رابطه محاسبه 

ارزش  سوختی  =
مقدار  انرژی  آزاد  شده  بر حسب  کیلوژول

جرم  نمونهی  ماده  بر حسب  گرم
 

 ها از کم به زیاد، به صورت زیر است: ی ارزش سوختی این سوخت مقایسه 

 
 ها نیز از کم به زیاد، به صورت زیر است: ی قیمت این سوخت مقایسه 

 
 های هوا از زیاد به کم، به صورت زیر است: ها از نظر تولید آالینده ی این سوخت مقایسه 

 
های سبز(، عناصر اکسیژن، هیدروژن و کربن وجود دارند. در ساختار کربوکسیلیک اسیدها نیز عناصر  ع سوخت های گیاهی و اتانول)انوادر ساختار روغنپ(  

 کربن، اکسیژن و هیدروژن وجود دارند. 

شود. این گاز مانند سوخت  های گوناگون مثل آب و گاز مرداب)گاز متان( یافت میترین عنصر موجود در جهان است که در ساختار ترکیب فراوان   ،هیدروژنت(  

 تواند با اکسیژن بسوزد و نور و گرما تولید کند. های فسیلی می

 یک از مطالب زیر نادرست است؟کدام

 . است  هواکره  در   موجود  مولکولی  ترکیب  ترینفراوان   در  پیوندها  این  شمار  برابر  2  وره،ا  مولکول  در  اشتراکی  پیوندهای  شمار(  1
 . دهدمی  هاآن  به  را  خود  انرژی  از  مقداری  و  کرده  برخورد  آن  های  مولکول  با  هواکره  هایالیه  از  عبور  هنگام  در  نورخورشید،(  2
   است.و گاز طبیعی، یکسان    این مادههای سوختن  فراورده ها است که از نفت خام بدست آمده و  بنزین، مخلوطی از هیدروکربن (  3
 است.   6شود، مجموع ضرایب مواد برابر  می  𝐶𝑂2و   𝐶𝐹4در واکنش میان هگزافلوئورواتان با گاز اکسیژن که منجر به تولید  (  4
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است. بر این اساس،   𝐶2𝐹6شود. فرمول مولکولی هگزافلوئورواتان به صورت  های هیدروژن مولکول اتان را با اتم فلوئور جایگزین کنیم، هگزافلوئورواتان ایجاد میاگر اتم

 شود:ی واکنش انجام شده به صورت زیر میمعادله

2𝐶2𝐹6 + 𝑂2 → 3𝐶𝐹4 + 𝐶𝑂2 
 شود.می 7ی این واکنش، مجموع ضرایب مواد برابر با با توجه به معادله

 ها:بررسی سایر گزینه

 :اکسید با ساختار لوویس زیر استترین ترکیب موجود در هواکره، گاز کربن دی( فراوان1

 
 ساختار مولکولی اوره نیز به صورت زیر خواهد بود:

 
های هواکره  های موجود در الیهها و دیگر ذره( نور خورشید، هنگام گذر از هواکره با مولکول2

می زمین  به سطح  آن  از  بخشی  تنها  و  کرده  هواکره  برخورد  به  که  پرتوهایی  واقع،  در  رسد. 

 شوند:  ی زیر تقسیم میدسته 3رسند، به می

 رسند. شوند و به زمین میگروه اول از این پرتوها، از هواکره رد می

 شوند.های هواکره جذب میگروه دوم، توسط الیه

 شوند. گروه سوم توسط هواکره بازتاب می

زغال سنگ بنزین گاز طبیعی گاز هیدروژن

زغال سنگ گاز طبیعی بنزین گاز هیدروژن

زغال سنگ گاز طبیعی و بنزین گاز هیدروژن



 93صفحه   گروه آموزشی ماز  شیمی درس:  

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

از 
 م

ون
زم

ه آ
ام

خن
اس

پ
– 

ه 
حل

مر
10 

 ی خورشید بیشتر است. رسند در مقایسه با دو گروه دیگر از پرتوهابا توجه به تصویر باال، میزان پرتوهای خورشیدی که به سطح زمین می

آید. از سوختن بنزین و گاز طبیعی، آب، گاز کربن  است که بر اثر پاالیش نفت خام بدست می 𝐶8𝐻18ها با فرمول مولکولی تقریبی  ( بنزین، مخلوطی از هیدروکربن3

 کنند. نی را تولید میشوند؛ پس این دو سوخت، بر اثر سوختن فراورده های یکسا اکسید و گاز کربن مونوکسید حاصل میدی

ی مورد  دهیم. اگر طی این فرایند جرم نمونهگرم را در مجاورت با مقدار کافی از گاز اکسیژن قرار می 214ی ناخالص از منیزیم به جرم یک نمونه
سید در مخلوط نهایی به گرم رسیده باشد، در واکنش انجام شده تقریبا چند مولکول اکسیژن مصرف شده و درصد جرمی منیزیم اک  250نظر به 

𝑴𝒈رسد؟ ) چند درصد می = 𝑶 و 24 = 16 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1)  6/8 × 1023  -  30 2  )3/4 × 1023  -  30  3  )6/8 × 1023  -  36 4  )3/4 × 1023  -  36 
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 ی واکنش انجام شده به صورت زیر است: معادله

2𝑀𝑔(𝑠) + 𝑂2(𝑔) → 2𝑀𝑔𝑂(𝑠) 
توان گفت این افزایش جرم ایجاد شده فقط بخاطر گرم رسیده است. بر اساس قانون پایستگی جرم، می  250گرم به    214با انجام شدن این واکنش، جرم مواد جامد از  

250مصرف شدن اکسیژن در این واکنش است، پس جرم گاز اکسیژن مصرف شده برابر با   − 214 = های اکسیژن مصرف  ین اساس، شمار مولکولگرم است. بر ا  36

 کنیم.شده در واکنش را محاسبه می

? 𝑂2 مولکول = 36 𝑔 𝑂2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

32 𝑔 𝑂2
×

6/02 × 𝑂2 مولکول 1023

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2
= 6/78 ×   مولکول 1023

 کنیم.در قدم بعد، با توجه به جرم اکسیژن مصرف شده، جرم منیزیم اکسید تولید شده را محاسبه می

? 𝑔 𝑀𝑔𝑂 = 36 𝑔 𝑂2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

32 𝑔 𝑂2
×

2 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔𝑂
1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

×
40 𝑔 𝑀𝑔𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔𝑂
= 90 𝑔 

 گرم منیزیم اکسید وجود دارد؛ پس داریم:  90ی تولید شده، گرم فراورده 250توان گفت در بر این اساس، می

درصد  جرمی منیزیم اکسید  =
𝑀𝑔𝑂  جرم

جرم  مخلوط 
× 100 =

90
250

× 100 =  درصد  36

 های داده شده نادرست است؟یک از عبارتکدام

 رود. های اسیدی به شمار می و آب گوجه فرنگی، از جمله محلول   آب باتری خودروها، همانند قهوه   (1
 . داد  واکنش  جامد  کربنات  کلسیم  با  را  گاز  این  توانمی   جو،  به  اکسیددی   کربن  ورود  از  جلوگیری  برای(  2
 ها در هر مولکول کربونیل سولفید است. برابر شمار اتم  2نیتروژن تتراکسید،  ها در هر مولکول دی شمار اتم(  3
 شود. های انتقال برق فشار قوی، از عنصری ساخته شده که دچار خوردگی نمیروکش استفاده شده در ساختار سیم(  4
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های انجام شده  ( واکنش داد. واکنش𝐶𝑎𝑂( یا کلسیم اکسید) 𝑀𝑔𝑂اکسید تولید شده به جو، می توان این ماده را با منیزیم اکسید) ود کربن دیبرای جلوگیری از ور

 به صورت زیر است: 

𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐶𝑎𝑂(𝑠) → 𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) 
𝐶𝑂2(𝑔) + 𝑀𝑔𝑂(𝑠) → 𝑀𝑔𝐶𝑂3(𝑠) 

اکسید به مواد معدنی مثل کلسیم کربنات و منیزیم  ها، گاز کربن دیهای این دو واکنش، جامد است. با انجام شدن این واکنشتوجه داریم که حالت فیزیکی فراورده

( خارج  𝑆𝑂2اکسید) دیبه دام انداختن گاز گوگرد  ها است. برایهای تولید شده در برخی از نیروگاهاکسید نیز یکی دیگر از آالیندهشود. گاز گوگرد دیکربنات تبدیل می

 شود:، از واکنش زیر استفاده میهاشده از نیروگاه

𝑆𝑂2(𝑔) + 𝐶𝑎𝑂(𝑠) → 𝐶𝑎𝑆𝑂3(𝑠) 
 ها:بررسی سایر گزینه

شربت معده، محلول تمیزکننده اجاق و محلول  .رودیم شمار به   یدیاس  یهامحلول جمله  از  ،یفرنگ گوجه آب و ، اسید معده، جوهر نمک قهوه خودروها، یباتر آب (1

 روند. های بازی به شمار میآمونیاك نیز از جمله محلول

بوده   𝑆𝐶𝑂اتم وجود دارد. فرمول مولکولی کربونیل سولفید نیز به صورت   6بوده و در هر مولکول این ماده   𝑁2𝑂4به صورت    نیتروژن تتراکسید دی( فرمول مولکولی  3

 اتم وجود دارد.  3ول این ماده و در هر مولک

 دهد:های انتقال برق فشار قوی را نشان میتصویر زیر، نمایی از ساختار سیم (4

 
نیز از  ها  شود. برای تولید مغزی این سیمها، از فلز آلومینیم بخاطر مقاومت باالی آن در برابر خوردگی و چگالی کم، به عنوان روکش استفاده میدر ساختار این سیم

 شود.فوالد استفاده می
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های دو اتمی تشکیل شده است را تا نقطه جوش اکسیژن  درصد از جرم آن توسط مولکول 60مخلوطی از گازهای آرگون، نیتروژن و اکسیژن که 
گرم از    ۳20شد، در هر شده با ٪6/66کنیم. اگر در مخلوط باقیمانده درصد جرمی آرگون برابر با سرد کرده و مایع تولید شده را خارج می

𝑶مخلوط اولیه، چند مولکول اکسیژن وجود داشته است؟ )  = 16 𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1  )4/816 × 1024 2  )3/612 × 1024 3  )2/408 × 1024 4  )1/204 × 1024 
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توان گفت درصد جرمی  های تکی مجزا ساخته شده است. با توجه به اطالعات داده شده، میاتمی و گاز آرگون نیز از اتم  2های  گازهای اکسیژن و نیتروژن از مولکول

گرمی از    100ی  است. اگر یک نمونه  % 60ا  بوده و مجموع درصد جرمی گازهای نیتروژن و اکسیژن نیز در این مخلوط برابر ب  %40گاز آرگون در مخلوط اولیه برابر با  

توانیم به ترتیب معادل گازهای اکسیژن و نیتروژن موجود در این مخلوط را هم می جرم گرم گاز آرگون وجود خواهد داشت.   40این مخلوط را در نظر بگیریم، در آن 

60و   𝑥با   − 𝑥 .گرم در نظر بگیریم 

  - 183گراد است. اگر دمای مخلوط را تا دمای جوش اکسیژن)ی سانتیدرجه  -196و    - 183،  - 186به ترتیب برابر با    دمای جوش گازهای آرگون، اکسیژن و نیتروژن

شود؛ درحالی که آرگون و نیتروژن به حالت گاز باقیمانده و تغییر گراد( کاهش بدهیم، گاز اکسیژن موجود در این مخلوط میعان شده و از آن خارج میی سانتیدرجه

100گرمی، جرم مخلوط به    100ی  توان گفت با خارج شدن کل گاز اکسیژن موجود در مخلوط اولیهدهند. بر این اساس، میمیحالت ن  − 𝑥   گرم رسیده است. با

 توجه به درصد جرمی گاز آرگون در مخلوط نهایی، داریم:  

درصد  جرمی آرگون  =
جرم  آرگون 

جرم  مخلوط 
× 100

 
⇒ 66/6 =

40 𝑔 𝐴𝑟

(100 − 𝑥) 𝑔  مخلوط
× 100

              
⇒    𝑥 = 40 𝑔 

 گرم آرگون وجود داشته است. بر این اساس، داریم: 40گرم نیتروژن و  20گرم اکسیژن،  40گرمی اولیه  100، در مخلوط 𝑥با توجه به مقدار  

? 𝑂2 مولکول = 320 𝑔  مخلوط ×
40 𝑔 𝑂2

100 𝑔  مخلوط
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

32 𝑔 𝑂2
×

6/02 × 𝑂2 مولکول 1023

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2
= 2/408 ×   مولکول 1024

 های زیر درست هستند؟ کدام موارد از عبارت

 شود. + ظاهر می2+ و 1های خود اغلب با اعداد اکسایش آ( کروم یک فلز واسطه بوده و در ساختار ترکیب
 ب( در یک روز زمستانی، حداکثر دمای محیط درون یک گلخانه در مقایسه با محیط بیرون گلخانه کمتر است.

𝒍الکترون با  6ی که در آرایش الکترونی آن پ( اولین عنصر =  سوزد. وجود دارد، با تولید یک نور سفیدرنگ می 0
 ی زمین هستند. های شناور در آب دریاها، ابزارهایی برای رصد دمای کرهو گویچه هاماهواره هواشناسی،  هایبالونت( 

 پ و ت (  4 آ و ت(  3 ب و پ (  2  آ و ب  (1
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 های )پ( و )ت( درست هستند. عبارت

 بررسی چهار عبارت: 

 و+  3  شی اکسا  اعداد  با  اغلب  خود  یهابیترک  ساختار  در  است. این عنصر فلزی  24عدد اتمی آن برابر با    و  بوده  موجود در تناوب چهارم  واسطه  فلز، چهارمین  کرومآ(  

 دهد: اتمی حاصل از برخی از فلزهای واسطه را نشان میهای تکجدول زیر، بار یون .شودیم ظاهر+ 2

 روی مس  آهن کروم  اسکاندیم فلز 

 +2 + 2+ و 1 + 3+ و 2 + 3+ و 2 +3 بار یون پایدار 

بیرون گلخانه در بازه  14/ 5تا    5/13ی بین  ب( در طول یک روز زمستانی، دمای محیط درون گلخانه در بازه ی  درجه  8تا    5/1ی بین  تغییر کرده و دمای محیط 

 . است  بیشتر گلخانه  رون یب  ط یمح با   سهیمقا در گلخانه  ک ی درون  طیمح یدما حداکثر کند. همانطور که مشخص است، گراد تغییر میسانتی

𝑙الکترون با    6 خودکه در آرایش الکترونی   است  اولین عنصری، 12منیزیم با عدد اتمی پ(  = . این عنصر فلزی در شرایط مناسب با گاز اکسیژن واکنش داده  دارد 0

 در واقع رنگ شعله فلز منیزیم سفیدرنگ است. سوزد.با تولید یک نور سفیدرنگ می و

  ه کر   یدما  وسته یپ  هستند،  مجهز  دما   یحسگرها  به  که  اهای در  در  شناور  یهاچهی گو  و   مایپانوسیاق  یکشت  ماهواره،  ، یهواشناس  ی هابالون  از   استفاده  با   دانشمندانت(  

 .است افته ی  شی افزا ن یزم ۀکر  یدما نیانگیم گذشته ۀسد  طول در  که دهندیم نشان  شواهد. کنندیم رصد  آن نقاط   سرتاسر  در را  نیزم

 مطالب زیر درست است؟یک از کدام

»نماد  (  1
  اتمسفر  200  
 رسد. می  200𝑎𝑡𝑚دهد که با انجام شدن واکنش مورد نظر فشار به  ، نشان میدر یک واکنش شیمیایی  «      →

 شوند. هایی هستند که با استفاده از اکسیژن انجام می خاك، از جمله واکنش   فرسایش  هوازی وتخمیر بی  غذایی،  مواد  فساد(  2
 های مختلف هواکره یکسان است. داشته و مقدار آن در الیه  وجود  اتمی  دو  هایمولکول   شکل   به  عمدتا  هواکره  دراکسیژن  (  3
 ی هوا خواهد بود. ی گاز طبیعی بیشتر از نمونههای یکسانی از گاز طبیعی و هوا، مقدار هلیم موجود در نمونه در حجم(  4

 (102 -مفهومی  – آسان)      4گزینه  203
 یها حجم  درتوان گفت  است. این مقدار، خیلی بیشتر از درصد حجمی گاز هلیم در هواکره است. بر این اساس، می  % 7صد حجمی گاز هلیم در گاز طبیعی در حدود  در

 .بود  خواهد هوا  ینمونه  از  شتریب  یعیطب گاز ینمونه  در موجود  میهل مقدار هوا،  و یعیطب گاز از  ی کسان ی

 ها:گزینهبررسی سایر 

 دهد:های شیمیایی را نشان میهای زیر، نمادهای رایج بکار رفته در واکنش( جدول1
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»مطابق این جدول، نماد  
  اتمسفر 200  
اتمسفر است. به عنوان مثال، شرایط مورد نیاز برای انجام شدن فرایند    200به معنای انجام شدن واکنش مورد نظر در فشار   «      →

𝑁2(𝑔) هابر به صورت مقابل است: + 3𝐻2(𝑔)
      450℃   ,   𝐹𝑒(𝑠)   ,   200𝑎𝑡𝑚      
⇔                     2𝑁𝐻3(𝑔) 

 شود. کاتالیزگر این واکنش نیز فلز آهن است. اتمسفر انجام می 200درجه و فشار  450یند هابر در دمای توان گفت فرای این واکنش، میبا توجه به معادله

در   .شوندیم  انجام  ژنیاکس  از  استفاده  با  که  هستند  ییها واکنش  جمله  از   خاك،  شی فرسا  و واکنش سوختن، واکنش اکسایش، فرسایش سنگ    ،ییغذا  مواد  فساد (  2

هوازی گلوکز، اتانول به همراه گاز کربن  شود. به عنوان مثال، بر اثر تخمیر بیهایی است که بدن حضور اکسیژن انجام میوازی از جمله واکنشهنقطه مقابل، تخمیر بی

 شود.اکسید تولید میدی

 دو   ی هامولکول  شکل  به  عمده  طور   به  هواکره  در  گاز  نی ا.  شودیم  افتی  هان یپروتئ  و  هایچرب   ها، دراتیکربوه  مانند   یستیز  یها مولکول  یههم  ساختار  در   ژنیاکس(  3

 .دارد  تفاوت هم با هواکره  گوناگون ی هاهی ال در گاز ن یا  مقدار هرچند دارد؛  وجود یاتم

شود. در این شرایط، تعداد  گرم گاز نیتروژن می 560کیلومتری از سطح زمین، هر متر مکعب هوا تقریبا شامل  ۳در ارتفاع 
ی مقابل خواهد بود؟  های نیتروژن موجود در چند گرم از مادهنیتروژن موجود در هر لیتر هوا، برابر با تعداد اتمهای اتم

(𝑵 = 𝑪 و 14 = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1  )96/1 2  )04/2 

3  )92/3 4  )08/4 
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 کنیم.هر لیتر هوا را محاسبه میهای نیتروژن موجود در در قدم اول، تعداد اتم

?𝑚𝑜𝑙 𝑁 = 1 𝐿 هوا ×
1 𝑚3 هوا

1000 𝐿 هوا
×

560 𝑔 𝑁2

1 𝑚3 هوا
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁2

28 𝑔 𝑁2
×

2 𝑚𝑜𝑙 𝑁
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁2

= 0/04 𝑚𝑜𝑙 

 کنیم. شود را محاسبه میمول اتم نیتروژن می 04/0است. جرمی از این ماده که شامل   𝐶5𝐻14𝑁2فرمول مولکولی ترکیب داده شده به صورت  

? 𝑔 𝐶5𝐻14𝑁2 = 0/04 𝑚𝑜𝑙 𝑁 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶5𝐻14𝑁2

2 𝑚𝑜𝑙 𝑁
×

102 𝑔 𝐶5𝐻14𝑁2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶5𝐻14𝑁2
= 2/04 𝑔 

 ت.گروه عاملی آمینی در ساختار خود اس  2توجه داریم که مولکول داده شده، دارای  

 یک از مطالب داده شده نادرست است؟کدام

 . کرد  متوقف  یا  داد  کاهش  گذارند،می   برجا  را  سنگینی  ردپاهای  که  مواد شیمیایی  مصرف  و  تولید  د بای  ی اصول شیمی سبز،راستا  در  (1
 برابر گاز اکسیژن است.   200گاز کربن مونوکسید در مقایسه با هوا چگالی کمتری داشته و میل ترکیبی آن با هموگلوبین بیش از  (  2
 . است  ثابت مانده  تقریباً  هواکره  سازندۀ  نسبت گازهای  تاکنون،  پیش  سال  میلیون  200دهد که از  های قطبی نشان میبررسی یخ(  3
 دهد.افزایش می استفاده از فلز پالتین در واکنش میان گازهای اکسیژن و هیدروژن، مقدار نهایی بخار آب تولید شده در واکنش را  (  4
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سرعت انجام شدن واکنش میان   دروژن،یه و  ژنیاکس یگازها انیم واکنش در نیپالت فلز از استفادهپالتین، کاتالیزگر واکنش میان گازهای اکسیژن و هیدروژن است. 

 .کندهیچ تغییری ایجاد نمی واکنش  در شده دیتول آب بخار یی نها  مقدار دهد، اما در این دو ماده را افزایش می

 ها:بررسی سایر گزینه

  از   ی ریگبهره  با  را  یزندگ  تیفیک  بتوان  آنها  کمک  به  که  هستند  ییها فراورده  و  ندهایفرا   یجستجو  در  هادانیمیش  آن  در  که  است  یمیش  از  یاشاخه  سبز  یمیش(  1

 یم   ی برجا  ن یزم  ۀ کر  ی رو  ینیسنگ  یردپاها  که   یی ایمیش  مواد  مصرف  و   دیتول  باید   راستا   نی ا  در .  کرد  محافظت   نیز  عتیطب  از  زمان  هم   و  داد  ش یافزا   یعیطب  منابع

 . کرد متوقف  ا ی  داد کاهش را  گذارند 

  به این گاز    کهیطور  به  است؛  ادیز   اریبس  طیمح  در  آن  انتشار   تیقابلبوده و    هوا  از  کمتر   گاز  نی ا  یچگال.  است  یسمّ  اریبس  و  بو یب   رنگ،یب   یگاز  د،یمونوکس  کربن(  2

موجب  ، استنشاق این گاز است ژن یاکس برابر  200 از   شی ب  و  ادی ز  ار یبس  گاز   نی ا  با   خون ن یهموگلوب  یبیترک ل یم که آنجا  از . شود یمش پخ  اتاق  ی فضا  ه هم در  سرعت 

 شود.مسمومیت و خفگی می

  ۀ سازند  ی گازها  نسبت  تاکنون،  شیپ  سال  ونیلیم  200  از  که  دهدیم  نشان  های آتشفشانیو سنگ  یقطب  یهاخی  های هوای به دام افتاده در ساختارحباب  یبررس(  3

 . است مانده ثابت باًیتقر  هواکره
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 های داده شده نادرست است؟یک از عبارتکدام

 . روند می  شمار  به  بدن  نیاز  مورد  کلسیم  و  پروتئین  تامین  برای  مهمی  منبع  آن،  هایفراورده   و  شیر(  1
 . است  ماده  آن  یسازنده   هایذره  میان  یدارنده نگه  نیروهای  از  ناشی  ماده،  از  نمونه  یک  پتانسیل  انرژی(  2
 . است  هادهندهواکنش   برابر  دو  هافراورده  ضرایب  مجموع  گلوکز،  سوختن  واکنش   یشده   موازنه  یمعادله  در(  3
 و یک استخر آب با همین دما، برابر است.   ℃10ها در یک ظرف آب با دمای  میانگین تندی حرکت مولکول (  4
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شدهمعادله موازنه  گلوکز ی  سوختن  واکنش  خون( ی  صورت    )قند  𝐶6𝐻12𝑂6(𝑠)به  + 6𝑂2(𝑔) → 6𝐶𝑂2(𝑔) + 6𝐻2𝑂(𝑙) + 𝑄   ضرایب مجموع  است. 

 است.  12ها برابر با و مجموع ضرایب فراورده 7در واکنش مورد نظر برابر با  هادهندهواکنش

 ها:بررسی سایر گزینه

 ی استخوان کاربرد دارد. های آن، منبع مهمی برای تأمین پروتئین و کلسیم هستند. کلسیم موجود در شیر برای پیشگیری و ترمیم پوک( شیر و فراورده 1

خوریم، تأمین  های موجود در بدن ما از غذایی که می ها و یون ها، مولکول ی اتمهای گوناگون است. بخش عمده غذا معجونی از مواد شیمیایی بوده و محتوی ذره 

 ی غذا در بدن ما به شرح زیر هستند: های عمده شود. نقش می

 های بدن ماهیچه   تامین انرژی مورد نیاز برای حرکت  -1

 ها ی یاخته ها از دیواره ها و مولکولجایی یون تامین انرژی مورد نیاز برای ارسال پیام های عصبی، جابه   -2

 ها ها و آنزیم های خونی، استخوان، پوست، مو، ماهیچه های گوناگون بدن مانند سلولتامین مواد اولیه برای ساخت و رشد بخش   -3

 های شیمیایی دمای بدن به کمک انجام شدن واکنش تنظیم و کنترل    -4

های غذایی با  کند که وعده ها باشد. سوء تغذیه نیز هنگامی خودنمایی می های غذایی است که شامل مخلوط مناسبی از انواع ذره ی درست، شامل وعده تغذیه 

 تدریج ضعیف شده و شرایط بیماری فراهم خواهد شد.   ها همراه باشد. با ایجاد شدن سوء تغذیه، بدن به کمبود نوع خاصی از انواع ذره 

 ی ها اتم  نیب  یاشتراک  یهاوندیپ  ماده،  کی   در  دارندهنگه  یروهاین   از  یانمونه.  است  ماده  آن  ذرات  یدارنده  نگه یروهاین   از   یناش  ماده،  از  نمونه  کی   در  لیپتانس  یانرژ(  2

 . است ماده آن ی سازنده

های نامنظم ای، هر چه دمای یک نمونه از ماده باالتر باشد، جنبشدهد. از دیدگاه ذرهی ماده را نشان می( دما کمیتی است که میزان گرمی و سردی یک نمونه4

ی آن انگین انرژی جنبشی ذرات سازندهی آن ماده نیز شدیدتر است. به عبارت دیگر، هر چه دمای یک ماده باالتر باشد، میانگین سرعت)تندی( و میهای سازندهذره

ی آن ماده  های سازندهتوان به عنوان معیاری برای توصیف میانگین تندی و میانگین انرژی جنبشی ذرهماده نیز بیشتر است. در چنین شرایطی دمای یک ماده را می

های توان گفت میانگین تندی حرکت مولکولاده وابسته است. بر این اساس، میدر نظر گرفت. به عبارت دیگر، میانگین تندی حرکت ذرات یک ماده فقط به دمای آن م

𝐻2𝑂 دهد:ی دما و انرژی گرمایی را برای یک نمونه از ماده نشان میدر دو نمونه از آب با دمای یکسان، با هم برابر است. جدول زیر، مقایسه 

 وابستگی به تندی حرکت ذرات ماده  وابستگی به تعداد ذرات)جرم( ماده  تعریف  کمیت 

 انرژی گرمایی 
ی یک  سازنده به مجموع انرژی جنبشی ذرات  

 شود. نمونه از ماده، انرژی گرمایی گفته می 
 دارد  دارد 

 دما 
کمیتی است که میانگین انرژی جنبشی ذرات  

 دهد.ی یک نمونه از ماده را نشان میسازنده 
 دارد  ندارد 

توان به دمای چند کیلوگرم الکل را میمول متان،  5/0کیلوژول بر مول باشد، با انرژی حاصل از سوزاندن  888اگر آنتالپی سوختن متان برابر با 
.2/4𝑱ی الکل برابر با افزایش داد؟ )گرمای ویژه ℃50ی  اندازه 𝒈−1.  است.(  1−℃

1  )74 2  )37 3  )4/7 4  )7/3 
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 آنتالپی  شود.می  آزاد  نور  و   گرما  صورت  به  آن  شیمیایی  انرژی  از  بخشی   داده و  واکنش  اکسیژن   با  سرعت  به  ماده  یک   آن،  در  که   است   شیمیایی  واکنش  سوختن نوعی

ی واکنش  به عنوان مثال، معادله  .سوزدمی  کامل   طور   به   کافی   اکسیژن   در   ی مورد نظر ماده  مول از   یک   آن   در   که   واکنشی است   آنتالپی  با   ارز   ماده، هم   یک   سوختن 

 سوختن متان به صورت زیر است: 

𝐶𝐻4(𝑔) + 2𝑂2(𝑔) → 2𝐻2𝑂(𝑙) + 𝐶𝑂2(𝑔)       ,      ∆𝐻 = −888 𝑘𝐽.𝑚𝑜𝑙−1 
 کنیم. مول متان را محاسبه می 5/0ی این واکنش، گرمای حاصل از سوختن با توجه به معادله

?  𝑘𝐽  گرما =  0/5 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4 ×
888 𝑘𝐽  گرما

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4
= 444 𝑘𝐽 

                   
مقدار  گرمای  آزاد شده       ⇒ = 444000 𝐽 

 کنیم.کند را محاسبه میدر قدم بعد، جرمی از اتانول که دمای آن افزایش پیدا می

𝑄 = 𝑚𝑐∆𝜃
            
⇒   444000 = 𝑚 × 2/4 × 50

               
⇒    𝑚 = 3700 𝑔 

                  
⇒     𝑚 = 3/7 𝑘𝑔 

  در   هوازی نیزبی  هایباکتری  یوسیله  به  گیاهان   تجزیه   از  گاز  دهد. این ی گاز شهری را تشکیل میهای فسیلی است که بخش عمده(، یکی از سوخت𝐶𝐻4گاز متان) 

این فراورده در دما 𝐻2𝑂های تولید شده در واکنش سوختن کامل مواد آلی،  یکی از فراورده  شود.می  تولید  آب  زیر  اتاق) است.  به حالت مایع) ℃25ی   ،)𝑙  تولید  )

 شود.می
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 چه تعداد از مطالب زیر درست هستند؟ 

 .شودمی برابر هم با  آب استخر و فلز یگرمایانرژی  مدتی از پس آب،  استخر یک درون  گداخته فلز قطعه یک انداختن باآ( 
 برابر دمای آن در مقیاس سلسیوس است. 4، بیش از 𝑺𝑰آب جوش در مقیاس استفاده شده در   یک نمونه دمایب( 
 .یابدمی افزایش بیشتری مقدار به آب دمای زیتون،  روغن و آب از مساوی هایجرم به برابر انرژی دادن باپ( 
 دارند.  بیشتریپذیری های آن در مقایسه با چربی، واکنشروغن، دارای حالت فیزیکی مایع بوده و مولکولت( 

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

 (112 -مفهومی  – سخت )       1گزینه  208
 فقط عبارت )ت( درست است. 

 بررسی چهار عبارت: 

کند  کند و طی این فرایند، دمای فلز کاهش پیدا میشروع به انتقال پیدا کردن به آب استخر میبا انداختن یک قطعه فلز گداخته درون یک استخر آب، گرمای فلز آ( 

کند؛ چرا که ظرفیت گرمایی ویژه و جرم آب استخر، خیلی بیشتر از فلز است. این فرایند تا جایی ادامه  و دمای استخر آب نیز به مقدار خیلی کمتری افزایش پیدا می

شود اما توجه داریم که در این حالت، گرمای فلز با  دما شوند. در این حالت، میانگین انرژی جنبشی ذرات آب و فلز برابر میتخر و فلز، با هم همکند که آب اسپیدا می

 ه نیز وابسته است. دانیم که گرمای یک نمونه از ماده، عالوه بر دما، به جرم مادی آب، خیلی بیشتر است و میشود چراکه جرم نمونهگرمای آب برابر نمی

ی دمای آب در حال جوشیدن در مقیاس  ، معادل با کلوین است. برای محاسبه𝑆𝐼است. یکای دمایی استفاده شده در   ℃100ب( دمای آب در حال جوشیدن، برابر با  

 کنیم:کلوین، به صورت زیر عمل می

𝑇(𝐾) = 273 + 𝜃(℃)
                 
⇒     𝑇 = 273+ 100 = 373 𝐾 

 برابر دمای آن در مقیاس سلسیوس است.  73/3محاسبات انجام شده، دمای آب جوش در مقیاس کلوین، با توجه به 

ی ی سانتی گراد است. مقدار گرمای ویژهی یک درجهیک ماده، معادل با مقدار گرمای الزم برای افزایش دمای یک گرم از آن ماده به اندازه  ظرفیت گرمایی ویژهپ(  

های مساوی از آب و روغن  ی آب بیشتر از روغن زیتون است، در صورت دادن مقدار انرژی برابر به جرمدهند. چون گرمای ویژهنشان می 𝑐د  مواد مختلف را با نما

 یابد. زیتون، دمای آب به مقدار کمتری افزایش می

گرمای    اناین وابستگی، مفهوم ظرفیت گرمایی ویژه یا هم ( آن جسم وابسته است. دانشمندان برای از بین بردن𝑚( یک جسم، به مقدار جرم)𝐶گرمای ویژه) 

ی سانتی گراد  ی یک درجه ی یک ماده، معادل با مقدار گرمای الزم برای افزایش دمای یک گرم از آن ماده به اندازه ویژه را معرفی کردند. ظرفیت گرمایی ویژه 

  𝑐ی  ( با ظرفیت گرمایی ویژه θ∆ی زیر، برای بررسی میزان تغییر دمای یک جسم) د. از رابطه دهن نشان می  𝑐ی مواد مختلف را با نماد  است. مقدار گرمای ویژه 

 شود: ( استفاده می𝑄گرم بر حسب میزان گرمای مبادله شده توسط آن جسم)   𝑚و جرم  

𝑄 = 𝑚. 𝑐. ∆θ  
                
⇒     ∆θ =

𝑄

𝑚. 𝑐
 

به دلیل تفاوت در ساختار، رفتارهای فیزیکی و شیمیایی  های آلی ساخته شده از  روغن و چربی از جمله ترکیبت(   عناصر اکسیژن، کربن و هیدروژن هستند که 

های روغن پیوندهای دوگانه  ( است. از دیدگاه شیمیایی، در ساختار مولکولs( بوده و چربی دارای حالت فیزیکی جامد)lمتفاوتی دارند. روغن دارای حالت فیزیکی مایع)

 پذیری بیشتری دارد.و به همین خاطر، روغن در مقایسه با چربی واکنش بیشتری وجود داشته

 های داده شده درست است؟یک از عبارتکدام

𝐶𝑙برای شکستن یک مول پیوند  (  1 − 𝐶𝑙  نسبت به یک مول پیوند ،𝐻 − 𝐶𝑙 .انرژی بیشتری نیاز است ، 
2  )∆𝐻   واکنش تبدیل گاز𝐶𝑂2  گاز  فرایند چگالش، همانند  و آب به گلوکز  𝐶𝑂2 تر از صفر است. ، بزرگ 
 پیوند اشتراکی وجود دارد.   21جفت الکترون ناپیوندی و    2مقابل،  مولکولی    در ساختار ترکیب(  3
 . است  پروپن  گاز  سوختن  آنتالپی  از  ترمثبت   ،هاآلکان   خانواده  از  عضو  دومین  سوختن  آنتالپی  مقدار(  4
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تر( است. در واقع چون  ( کمتر)مثبت𝐶3𝐻6ها است و مقدار آنتالپی سوختن آن نسبت به مقدار آنتالپی سوختن گاز پروپن) عضو از خانواده آلکان  دومین(،  𝐶2𝐻6اتان) 

ها کمتر از انرژی حاصل از سوختن هر مول پروپن مول از آنهای پروپن دارند، انرژی حاصل از سوختن هر های کمتری نسبت به مولکولای اتان تعداد کربنهمولکول

 است. 

 ها:بررسی سایر گزینه

دخیل در تشکیل یک پیوند اشتراکی با قدرت بیشتری یکدیگر را جذب کنند، انرژی مورد نیاز برای جدا کردن آن دو اتم)آنتالپی پیوند( نیز    ی ها( هرچقدر که اتم1

 بیشتر خواهد بود.

 مقدار آنتالپی پیوندهای اشتراکی موثر هستند:   عوامل زیر، بر

های  ی پیوند اشتراکی بین دو اتم بیشتر باشد، آنتالپی پیوند بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر، به شرط ثابت بودن نوع اتم ی پیوند: هرچه مرتبه مرتبه ✓      

نتالپی پیوند دوگانه نیز بیشتر از پیوند یگانه خواهد شد. به عنوان مثال، آنتالپی پیوند  گانه بیشتر از پیوند دوگانه و آدخیل در یک پیوند، آنتالپی پیوند سه 

𝑁 ≡ 𝑁    بیشتر از پیوند𝑁 = 𝑁    و آنتالپی پیوند𝑁 = 𝑁    نیز بیشتر از پیوند𝑁 −𝑁   .است 
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ها با قدرت بیشتری  نسی کوچکتر باشد، آن اتم های دخیل در تشکیل پیوندهای کوواالهای دخیل در تشکیل پیوند: هرچقدر که شعاع اتم شعاع اتم   ✓      

𝐼شود. به عنوان مثال، چون ترتیب شعاع اتمی کلر، برم و ید به صورت  یکدیگر را جذب کرده و آنتالپی آن پیوند بیشتر می > 𝐵𝑟 > 𝐶𝑙    است، آنتالپی پیوند

𝐻𝐶𝑙ها با اتم هیدروژن به صورت  میان این اتم  > 𝐻𝐵𝑟 > 𝐻𝐼  شود. می 

𝐶𝑙توان گفت آنتالپی پیوند  تری دارد؛ میهیدروژن در مقایسه با اتم کلر شعاع کوچک  چون اتم − 𝐶𝑙   کمتر از آنتالپی پیوند𝐻 − 𝐶𝑙   است و بر همین اساس، برای

𝐶𝑙شکستن یک مول پیوند   − 𝐶𝑙  نسبت به یک مول پیوند ،𝐻 − 𝐶𝑙 .به انرژی کمتری نیاز است ، 

𝐻∆اکسید(، یک فرایند گرماگیر) استفاده از آب و کربن دیفوتوسنتز)تولید گلوکز با  (  2 > اکسید،  ( است؛ درحالی که چگالش)تبدیل حالت از گاز به جامد( کربن دی0

𝐻∆یک فرایند گرماده)  <  ( است. 0

ی فرایندهای  ژی همراه بوده و در دسته ها باشد، واکنش با آزاد شدن انردهنده ها کمتر از سطح انرژی واکنشهای شیمیایی، اگر سطح انرژی فراورده در واکنش 

𝑄گرماده)  < ی مقابل، اگر سطح  های گرماده هستند. در نقطه از جمله واکنش   𝐶𝑙2و   𝐻2گیرد. واکنش اکسایش گلوکز و واکنش میان گازهای  ( قرار می0

𝑄ی فرایندهای گرماگیر) ه و در دسته ها باشد، واکنش با جذب انرژی همراه بوددهنده ها بیشتر از سطح انرژی واکنش انرژی فراورده  > گیرد. واکنش  ( قرار می 0

 های گرماگیر است.فوتوسنتز از جمله واکنش 

ی زیر استفاده  دار از رابطهی تعداد پیوندهای اشتراکی موجود در یک ترکیب آلی اکسیژناست. برای محاسبه 𝐶8𝐻10𝑂( فرمول مولکولی ترکیب داده شده به صورت  3

 کنیم. می

تعداد پیوندهای  اشتراکی  =
(4 × 𝐶 تعداد اتم) + (2 × 𝑂 تعداد اتم) + (1 × 𝐻 تعداد اتم)

2
 

 کنیم.حاسبه میی داده شده، شمار پیوندهای اشتراکی در ترکیب مورد نظر را مبا توجه به رابطه

تعداد پیوندهای  اشتراکی  =
(4 × 8) + (2 × 1) + (1 × 10)

2
= 22 

کیلوژول انرژی نیاز باشد، میانگین   2۹74و  1600، 117۳های مجزا به ترتیب به اکسید و اوره به اتمدیاگر برای تبدیل هر مول آمونیاک، کربن
𝑪آنتالپی پیوند  − 𝑵 شود؟ برابر با چند کیلوژول بر مول می 

1  )330 2  )345   3  )305 4  )380 
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𝑁مول پیوند    3مول اتم نیتروژن(، باید به انرژی    1مول اتم هیدروژن و    3های گازی مجزا)به  برای تبدیل هر مول آمونیاك به اتم −𝐻 ی شیمیایی  بر اساس معادله

 به کنیم:زیر غل

𝑁𝐻3(𝑔) → 𝑁(𝑔) + 3𝐻(𝑔) ;   ∆𝐻 = 1173 𝑘𝐽
               
⇒                      ∆𝐻(𝑁 − 𝐻) = 391 𝑘𝐽.𝑚𝑜𝑙−1 

 های مجزا نیز داریم: اکسید به اتمهای کربن دیبا توجه به انرژی مورد نیاز برای تبدیل مولکول

𝐶𝑂2(𝑔) → 𝐶(𝑔) + 2𝑂(𝑔) ;   ∆𝐻 = 1600 𝑘𝐽
               
⇒                        ∆𝐻(𝐶 = 𝑂) = 800 𝑘𝐽.𝑚𝑜𝑙−1 

 ( نیز به صورت زیر است:𝐶𝑂(𝑁𝐻2)2های اوره) ساختار مولکول

 
نش به صورت زیر  ی این واکی پیوندهای موجود در ساختار این ماده غلبه کنیم. معادلههای گازی مجزا، باید به انرژی همههای این ماده به اتمبرای تبدیل مولکول

 است: 

𝐶𝑂(𝑁𝐻2)2 → 𝐶(𝑔) + 𝑂(𝑔) + 2𝑁(𝑔) + 4𝐻(𝑔) ;   ∆𝐻 = 2974 𝑘𝐽 
 بر این اساس، داریم: 

∆𝐻 = ∆𝐻(𝐶 = 𝑂) + 2∆𝐻(𝐶 − 𝑁) + 4∆𝐻(𝑁 − 𝐻)
        
⇒ 2974 = 800 + 2∆𝐻(𝐶 − 𝑁) + 1564

          
⇒  ∆𝐻(𝐶 − 𝑁) = 305 

𝐻(𝐶∆با توجه به محاسبات انجام شده،   − 𝑁)   کیلوژول بر مول است. 305برابر با 

 یک از مطالب زیر نادرست است؟کدام

 .گیردمی   منشا  هاآن  در  موجود  آلی  مواد  از  عمدتا  که  است  هاادویه  از  خاصیتی  التهاب،  از  جلوگیری  (1
 . است  شده  متصل  متفاوت  عنصر  3  هایاتم  به  پیوند  4  توسط  کربن  اتم  یک  کتونی،  عاملی  گروه  ساختار  در(  2
 . کرد  گیریاندازه   توانمی  مستقیم  طور  به  را  آمونیاك  گاز  به  هیدرازین  گاز  تبدیل  واکنش  تغییر آنتالپی  مقدار  (3
 . شودمی   تولید  آب  زیر  در  هوازیبی   هایباکتری   توسط  گیاهان  تجزیه  اثر  بر  و  بوده   هیدروکربن  نوعی  مرداب،  گاز(  4
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  مقابل است:ساختار گروه عاملی کتونی به صورت 

همانطور که مشخص است، در ساختار این گروه عاملی یک اتم اکسیژن توسط یک پیوند دوگانه به یک اتم کربن متصل شده است. این اتم کربن  

کربن، به  ( متصل شده است. بر این اساس، در ساختار گروه عاملی کتونی یک اتم  ′𝑅و   𝑅های  ی هیدروکربنی)گروهنیز از دو طرف به دو زنجیره

 دو اتم کربن دیگر و یک اتم اکسیژن متصل شده است.
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 ها:بررسی سایر گزینه

  غذاها  به   که   ی ندیخوشا   مزه   و   بو   رنگ،   بر افزون  ها هیادو.  است  آنها   به   ی اژهیو   یهاهیادو   افزودن   لیدل  به   اغلب   جهان،   ی هرجا  در   ی بوم  ی غذاها  بخش  لذت   مزه   و   بو (  1

  ا ی بهبود  ی گاه  و   سرطان   از   ی ریشگیپ  التهاب،   از  یریجلوگ  بدن،  ساز  و  سوخت  شی افزا  ، یگرسنگ  از  ی ریجلوگ یبرا هاهیادو   از   امروزه . دارند  زین  یی دارو  مصرف   دهند،یم

  یهااتم  بر افزون  خود  ساختار  در  یآل  یهابی ترک  نی ا.  است  آنها  در  موجود  یآل  یها  ب یترک  به وابسته  عمده  طور  به هاهیادو  یژهیو   خواص.  شودیم  استفاده  سرطان  رفع

 .است ی آل مواد نی ا  ساختار  در تفاوت  لیدل به   هاهی ادو خواص   در تفاوت. دارند ز ین  گوگرد و  تروژنین  ی گاه ژن،یاکس یهااتم  کربن، و  دروژنیه

واکنش میان گاز هیدروژن و نیتروژن که به تولید   𝐻∆گیری کرد اما مقدار  توان اندازهواکنش تبدیل گاز هیدرازین به گاز آمونیاك را به طور مستقیم می 𝐻∆مقدار  (  3

 گیری کرد.توان اندازهشود را به طور مستقیم نمیهیدرازین منجر می

ترین هیدروکربن بوده و نخستین  ه و به همین خاطر، به گاز مرداب معروف است. عالوه بر این، متان سادهها جمع آوری شدگاز متان، نخستین بار از سطح مرداب(  4

 شود. هوازی در زیر آب تولید میهای بیباکتری  یدهد. این گاز از تجزیه گیاهان به وسیلهگاز طبیعی را تشکیل می  یهها است. این ماده بخش عمدآلکان  یعضو خانواده

 های داده شده درست است؟از عبارت یککدام

 . شودمی   آزاد  کمتری  گرمای  اتان،  گاز  گرم  یک  سوختن  با  مقایسه  در  متان،   گرم  یک  سوختن  واکنش  در(  1
 شود. دادوستد می   محیط  با  ثابت  دمای  در  که  دانندمی   گرمایی  با  ارزهم  را  هر واکنش  𝐻∆  مقدار  هادانشیمی(  2
 .است  شیمیایی  واکنش  یک  آنتالپی  مقدار  تعیین  غیرمستقیم  هایروش   از  یکی  لیوانی،  هایگرماسنج  از  استفاده(  3
 . است  شده  ساخته  ایپارچه   یدرپوش  و  خیس  شن  مقداری  رس،  خاك  از  شده  ساخته  ظرف  دو  از  صحرایی  یخچال(  4
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ای ساخته شده است. آب موجود در شن خیس به ظرف  ساخته شده از خاك رس، مقداری شن خیس و یک درپوش پارچهیک یخچال صحرایی، از دو ظرف سفالی  

 شود. ها میگیرد و موجب خنک شدن آنشود. تبخیر آب، گرمای محتویات درون کوزه را میبیرونی نفوذ کرده و پس از آن، طی یک فرایند گرماگیر تبخیر می

 ها:بررسی سایر گزینه

ها جرم  ای بیشتر است که در مقایسه با سایر نمونههای یکسان، مقدار گرمای حاصل از سوختن مادهده با جرماخانو های همهای مختلفی از هیدروکربنبین نمونه(  1

قایسه با اتان کمتر است، مقدار گرمای حاصل از  گیرند. چون جرم مولی متان در مها قرار میی آلکانخانواده بوده و در دستهمولی کمتری داشته باشد. متان و اتان هم

 سوختن یک گرم متان بیشتر از مقدار گرمای حاصل از سوختن یک گرم اتان است.

شوند، محتوای های شیمیایی که در دما و فشار ثابت انجام میدهند. در واکنشنشان می 𝐻هر سامانه در دما و فشار ثابت، آنتالپی معینی دارد که آن را با نماد  (  2

مبادله شده به هنگام انجام شدن  داده و مقدار آن معادل با مقدار گرمای  𝐻∆های شیمیایی را با نماد  کند. تغییر آنتالپی واکنشانرژی یا همان آنتالپی مواد تغییر می

𝑄واکنش در فشار ثابت) 
𝑃

 . ( است

 های مستقیم تعیین مقدار آنتالپی یک واکنش شیمیایی است. های لیوانی، یکی از روش( استفاده از گرماسنج3

های مستقیم، واکنش مورد نظر در حضور  توان محاسبه کرد. در روشهای شیمیایی را به دو روش مستقیم و غیر مستقیم میمقدار گرمای حاصل از واکنش 

های مستقیم  ها، از جمله روش شود. استفاده از انواع گرماسنج شود و به کمک تغییر دمای مواد، مقدار گرمای حاصل از واکنش محاسبه می می سایر مواد انجام  

 ی گرمای یک واکنش هستند.محاسبه 

ار گرمای یک واکنش را محاسبه کرد. استفاده  توان مقدهای آزمایشگاهی، میهای غیرمسقیم، بدون انجام شدن واکنش مورد نظر و با استفاده از داده در روش 

ی گرمای یک واکنش هستند. توجه داریم که به  های غیرمستقیم محاسبه از قانون هس، استفاده از آنتالپی پیوند و استفاده از آنتالپی سوختن، از جمله روش

 شوند را محاسبه کرد. هستند و یا به آسانی انجام نمی  مرحله ای از یک واکنش پیچیدههایی که  واکنش  𝐻∆توان مقدار  ها، می کمک این روش 

های تولید شده در واکنش سوختن مقداری هیدرازین  شود. اگر تفاوت جرم فراوردهبر اثر سوختن هیدرازین، بخار آب و گاز نیتروژن تولید می
ی سوختن هیدرازین برابر با چند کیلوژول گرما آزاد شده باشد، تغییر آنتالپی واکنش موازنه شده 42و طی این واکنش   بودهگرم  1برابر با 

𝑶شود؟ ) وژول میکیل = 𝑵 و 16 = 𝑯 و 14 = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1)  −168 2  )−336 3  )−504 4  )−672 
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 ی سوختن گاز هیدرازین به صورت زیر است: معادله

𝑁2𝐻4 + 𝑂2 → 𝑁2 + 2𝐻2𝑂 
گرم بخار آب( تولید شده است؛    36مول بخار آب)معادل با    2گرم گاز هیدروژن( و    28نیتروژن)معادل با  مول گاز   1مول هیدرازین،    1طی این فرایند، به ازای سوختن  

 1گرم است. بر این اساس، مقدار انرژی تولید شده به ازای سوختن    8مول هیدرازین، برابر با    1های تولید شده به ازای مصرف  توان گفت تفاوت جرم فراوردهپس می

 کنیم. محاسبه میمول هیدرازین را 

? 𝑘𝐽  انرژی = 1 𝑚𝑜𝑙 𝑁2𝐻4 ×
8 𝑔  تفاوت  جرم

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁2𝐻4
×

42 𝑘𝐽  انرژی

1 𝑔  تفاوت  جرم
= 336 𝑘𝐽 

 کیلوژول است. 336−با توجه به محاسبات انجام شده، تغییر آنتالپی واکنش سوختن هیدرازین برابر با  

کنیم. ترکیب حاصل از این را با مقدار کافی گاز هیدروژن وارد واکنش می ترکیب آلدهیدی که در بادام وجود داردهای یک نمونه از مولکول
 یر ایزومر است؟ های زیک از مولکولواکنش، نسبت به کدام
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1  ) 2  ) 3  ) 4  ) 
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 دهد:  تصویر مقابل، ساختار مولکول بنزآلدهید را نشان میبنزآلدهید، ترکیب آلی موجود در بادام است.  

 به صورت زیر است:ی واکنش انجام شده  دهد. معادلههیدروژن واکنش میگاز  مول    3، با  ترکیب آلیهر مول از این  

𝐶7𝐻6𝑂 + 3𝐻2 → 𝐶7𝐻12𝑂 
فرمول مولکولی    است.  𝐶7𝐻12𝑂نیز به صورت    2ی  های ساوال، فرمول مولکولی ترکیب داده شده در گزینهاز بین مواد داده شاده در گزینه

 است.    𝐶7𝐻14𝑂و    𝐶7𝐻14𝑂  ،𝐶7𝐻10𝑂های اول، سوم و چهارم به ترتیب به صورت  های داده شده در گزینهترکیب

 یک از مطالب زیر نادرست است؟کدام

 . شوندمی  استخراج  روغنی  هایدانه   دیگر  و  نیشکر  سویا،  مانند  گیاهی  پسماندهای  از  سبز  هایسوخت   (1
 جفت الکترون ناپیوندی است.   2ی اترها، همانند مولکول کربن مونوکسید، دارای  ترین عضو از خانواده ساده (  2
 تهیه کرد.   𝐻2و    𝑂2گازهای    بین  توان از واکنش هیدروژن پراکسید با آب پیوند هیدروژنی برقرار کرده و آن را می(  3
 . شودمی  چاقی  باعث  و  شده  ذخیره  بدن  در  چربی  شکل  به  عمدتا  غذایی  مواد  از  دریافتی  انرژی  و  مواد  از  اضافی  مقدار(  4
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پذیر  رسد. تولید این ماده از واکنش مستقیم میان گازهای اکسیژن و هیدروژن امکانای است که با نام تجاری آب اکسیژنه به فروش می( ماده𝐻2𝑂2هیدروژن پراکسید) 

واقع، چون آب)  پایین𝐻2𝑂نیست. در  انرژی  پراکسید سطح  با هیدروژن  مقایسه  بر اساس معادله ( در  اکسیژن  و  گازهای هیدروژن  پایدارتر است،  و  داشته  ی  تری 

2𝐻2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) → 2𝐻2𝑂(𝑙) های هیدروژن متصل به اتم اکسیژن وجود  شود. چون در ساختار هیدروژن پراکسید اتمبا یکدیگر واکنش داده و آب تولید می

 کند. ماده با آب پیوند هیدروژنی برقرار میدارد، این 

 ها:بررسی سایر گزینه

شود که در ساختار خود افزون بر هیدروژن و کربن، اکسیژن نیز دارند و از پسماند های گیاهانی مانند سویا، نیشکر و دیگر  هایی گفته میسوخت سبز، به سوخت(  1

ی سوختن  ی سوختن این ترکیب در مقایسه با معادلهشود. معادله( یک سوخت سبز محسوب می𝐶2𝐻5𝑂𝐻تانول) شوند. به عنوان مثال، اهای روغنی استخراج میدانه

 گاز اتان به صورت زیر است:

 
توان  شود، پس میاکسید تولید میچون اتانول در مقایسه با اتان جرم مولی بیشتری دارد اما به ازای سوختن هر مول از این دو ترکیب، مقدار برابری گاز کربن دی

شود و دقیقا به همین خاطر، اتانول یک سوخت سبز محسوب  کمتری در مقایسه با سوختن هر گرم اتان تولید می 𝐶𝑂2گفت به ازای سوختن هر گرم اتانول، مقدار  

 شود.می

𝐶𝐻3متیل اتر با فرمول مولکولی  ترین عضو خانواده اترها، دی( ساده2 − 𝑂 − 𝐶𝐻3  جفت الکترون ناپیوندی است.    2ول دارای یک اتم اکسیژن و  است. این مولک

 ساختار لوویس مولکول کربن مونوکسید نیز به صورت زیر است: 

 
ن ذخیره  ها و قندها ارزش سوختی باالتری دارند، مقدار اضافی از مواد و انرژی دریافتی از مواد غذایی عمدتا به شکل چربی در بد ها در مقایسه با پروتئین( چون چربی4

 شود.شده و باعث چاقی می

𝑰) 𝑪𝒖(𝒔)     های مقابل را در نظر بگیرید: واکنش + 𝑭2(𝒈) → 𝑪𝒖𝑭2(𝒔)  ,   ∆𝑯 = −5۳1 𝒌𝑱  

𝑰𝑰) 2𝑵𝑶(𝒈) + 𝑭2(𝒈) → 2𝑵𝑶𝑭(𝒈)   ,   ∆𝑯 = −۳14 𝒌𝑱 
𝑰𝑰𝑰) 𝑵2𝑭4(𝒈) + 2𝑵𝑶𝑭(𝒈) → 2𝑵𝑭۳(𝒈) + 2𝑵𝑶(𝒈)   ,   ∆𝑯 = +82۹ 𝒌𝑱 

در شرایط استاندارد طی واکنش   𝑵2𝑭4گاز    گرم از  208جرم  های داده شده، به ازای تولید یک نمونه به  واکنش   با توجه به معادله

2𝑵𝑭۳(𝒈)شیمیایی   + 𝑪𝒖(𝒔) → 𝑵2𝑭4(𝒈) + 𝑪𝒖𝑭2(𝒔) شود؟ ، چند کیلوژول گرما آزاد می 

(𝑭 = 𝑵 و 1۹ = 14 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1  )1046 2  )1360   3  )2092 4  )2720 
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 ی واکنش هدف به صورت زیر است:معادله 

2𝑁𝐹3(𝑔) + 𝐶𝑢(𝑠) → 𝑁2𝐹4(𝑔) + 𝐶𝑢𝐹2(𝑠) 
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برد که مقدار گرمای مبادله شده  برای اولین بار پی   ،آقای هانری هس  ها را به طور دقیق محاسبه کنیم.برخی از واکنش   𝐻∆توانیم  با استفاده از قانون هس می 

استفاده از   شود وابسته نیست و فقط به حالت آغازی و پایانی فرایند بستگی دارد.در یک واکنش معین، به راهی که برای انجام آن واکنش در پیش گرفته می 

 ز نظر دما، فشار و ... یکسان باشد. های داده شده ای واکنش قانون هس به شرطی ممکن است که شرایط انجام همه 

ها،  ها تغییراتی را اعمال کنیم تا با جمع کردن آنی این واکنشهای داده شده، باید در معادله ی این واکنش با استفاده از واکنش برای بدست آوردن معادله 

 ایجاد شود.   𝑁𝐹3کوس کنیم تا رد  را باید مع  𝐼𝐼𝐼ی واکنش  ی واکنش هدف ایجاد شود. برای این منظور، معادله معادله 

𝐼𝐼𝐼) 2𝑁𝐹3(𝑔) + 2𝑁𝑂(𝑔) → 𝑁2𝐹4(𝑔) + 2𝑁𝑂𝐹(𝑔)   ,   ∆𝐻 = −829 𝑘𝐽 
 ی این واکنش نیازی به تغییر ندارد. وجود دارد، معادله 𝐼چون مس با ضریب مشابه در سمت چپ واکنش  

𝐼) 𝐶𝑢(𝑠) + 𝐹2(𝑔) → 𝐶𝑢𝐹2(𝑠)  ,   ∆𝐻 = −531 𝑘𝐽 
 کنیم تا این مقدار فلوئور نیز تولید شود. را معکوس می 𝐼𝐼ی واکنش  ، یک مول فلوئور مصرف شده است؛ پس معادله𝐼ی واکنش  در معادله

𝐼𝐼)2𝑁𝑂𝐹(𝑔) → 2𝑁𝑂(𝑔) + 𝐹2(𝑔)   ,   ∆𝐻 = +314 𝑘𝐽 
با مجموع  واکنش ه 𝐻∆شود؛ پس  ی واکنش هدف ایجاد میها، معادلهی این واکنشبا جمع کردن معادله نیز برابر  شود. بر این اساس،  ها میاین واکنش 𝐻∆دف 

 داریم:

∆𝐻 = −829− 531 + 314 = −1046 𝑘𝐽 
 شود: ی واکنش مورد نظر به صورت زیر میبا توجه به محاسبات انجام شده، معادله

2𝑁𝐹3(𝑔) + 𝐶𝑢(𝑠) → 𝑁2𝐹4(𝑔) + 𝐶𝑢𝐹2(𝑠)  ,   ∆𝐻 = −1046 𝑘𝐽 
  𝑁2𝐹4گرم از گاز    208به ازای تولید یک نمونه به حجم  ی بعد، مقدار انرژی آزاد شده  کیلوژول است. در مرحله  -1046ظر برابر با  مقدار تغییر آنتالپی واکنش مورد ن 

 کنیم.را محاسبه می  در شرایط استاندارد

? 𝑘𝐽  انرژی = 208 𝑔 𝑁2𝐹4 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁2𝐹4

104 𝑔 𝑁2𝐹4
×

1046 𝑘𝐽  انرژی

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁2𝐹4
= 2092 𝑘𝐽 

 کنیم:ی مقدار انرژی مبادله شده در این واکنش با استفاده از روش تناسب نیز به صورت زیر عمل میبرای محاسبه

𝑁2𝐹4  جرم

جرم  مولی × ضریب 
=

گرمای  مبادله  شده 

∆𝐻

                
⇒    

208
104 × 1

=
گرمای  مبادله  شده 

1046

              
گرمای  مبادله  شده     ⇒ = 2092 𝑘𝐽 

 های داده شده نادرست است؟ارتیک از عبکدام

 . است  گرماده  فرایند  یک  بدن،  با  گرم  چای  شدن  دماهم   فرایند  همانند  انسان،  بدن  در  بستنی  ساز  و  سوخت  واکنش (  1
 . شودمی  پخش  ترسریع   سرد  آب  در  جوهر  یقطره   گرم،  و  سرد  هایآب   از  نمونه  دو  در  جوهر  قطره  یک  انداختن  از  پس(  2
 شود. ها بیشتر میدر این ماده کاهش یافته و میزان جنب و جوش این مولکول   𝐻2𝑂های  با ذوب یخ، فاصله میان مولکول (  3
 اش گرماده است. های دواتمی ناجورهسته ساخته شده و واکنش تولید آن از عناصر سازنده گاز هیدروژن کلرید از مولکول (  4
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ها در آب گرم بیشتر بوده و به همین خاطر، پس از  ی مستقیم دارد، جنب و جوش ذرهی یک ماده با دمای آن ماده رابطهاز آنجا که میزان جنب و جوش ذرات سازنده

وی غذای گرم در مقایسه با غذاهای شود. دقیقا به همین علت است که ب تر از آب سرد پخش میی جوهر در این آب سریعانداختن یک قطره جوهر در آب گرم، قطره

 شود. سرد با سرعت بیشتری در هوای اتاق پخش می

 ها:بررسی سایر گزینه

با بدن، در    (℃37)مواد غذایی با دمای باالتر از  گرم  مواد غذاییدما شدن  فرایند هم  انسان، همانند  های سوخت و ساز بستنی و سایر مواد غذایی در بدنواکنش(  1

 ی فرایندهای گرماده قرار دارند. دسته

 دهد.های فیزیکی و دماهای مختلف نشان میرا در حالت 𝐻2𝑂های  تصویر زیر، میزان جنب و جوش مولکول( 3

 
گاز شدیدتر از حالت مایع و در حالت  های نامنظم این ذرات در حالت  ها در حال جنب و جوش هستند، اما میزان جنبشحالت  در همه 𝐻2𝑂های  هرچند که مولکول

ضلعی متوالی و چسبیده به هم( بوده و به همین خاطر،  های ششتوجه داریم که یخ دارای ساختاری منظم)ساختاری با حلقه  مایع نیز شدیدتر از حالت جامد است.

 کند. افزایش پیدا می 𝐻2𝑂های  ی بین مولکولنمونه از آب، فاصلهتوان گفت با یخ زدن یک چگالی آن در مقایسه با آب خالص کمتر است. به عبارت دیگر، می

های دواتمی  رود که از مولکولاند، پس این ماده از جمله موادی به شمار میهای دو عنصر مختلف ساخته شده(، از اتم𝐻𝐶𝑙های دواتمی هیدروژن کلرید) ( مولکول4

از گازهای هیدروژن و کلر، از جمله  ی چهای سازندهاند. مولکولناجورهسته درست شده با استفاده  تولید گاز هیدروژن کلرید  واکنش  ناقطبی هستند.  نین موادی 

 های گرماده است. واکنش

 چند مورد از مطالب زیر درست هستند؟ 
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 رنگ بوده و در مقایسه با گاز اتان آنتالپی سوختن کمتری دارد. آ( یک نمونه از اتانول، بی
 شود. گازی تولید می  مول فراورده 5مول گاز پروپین در شرایط استاندارد، ب( با سوزاندن هر 

 .کنندمی بیان کلوین بر گرم بر ژول  واحد با اتاق،  فشار و دما در را ماده از نمونه هر گرمایی ظرفیتپ( 
𝑵2𝑶4(𝒈)ت( با انجام شدن واکنش   → 2𝑵𝑶2(𝒈) یابد. افزایش می، پایداری مواد موجود در سامانه واکنش 

1)  1   2  )2 3  )3 4  )4 
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 فقط عبارت )آ( درست است. 

 بررسی چهار عبارت: 

به صورت مقابل    دارند(های کربن برابری در ساختار مولکولی خود  هایی که شمار اتم)ترکیبکربن های همها و الکلها، آلکینها، آلکنی آنتالپی سوختن آلکانمقایسهآ(  

آنتالپی سوختن         است:  ∶ آلکان  > آلکن > الکل >  آلکین

آنتالپی سوختن  کربنه به صورت مقابل است: 2های ی آنتالپی سوختن انواع ترکیببه عنوان مثال، مقایسه ∶ اتان  > اتن > اتانول  >  اتین

 اتمسفر( به صورت زیر است: 1ی سانتی گراد و فشار درجهی واکنش سوختن پروپین در شرایط استاندارد)دمای صفر ب( معادله

𝐶3𝐻4(𝑔) + 𝑂2(𝑔) → 2𝐻2𝑂(𝑙) + 3𝐶𝑂2(𝑔) 
 آید. ی گازی بدست میمول فراورده 3شود، پس در چنین شرایطی بر اثر سوختن هر مول پروپین،  به حالت مایع تولید می 𝐻2𝑂توجه داریم که در شرایط استاندارد،  

.𝐽نمونه از ماده را در دما و فشار اتاق، با واحد ژول بر کلوین) ظرفیت گرمایی هر  پ(   𝐾−1)  کنند؛ درحالی که مقیاس مورد  بیان می  گرادی سانتیو یا ژول بر درجه

 ی یک ماده، ژول بر گرم بر کلوین است. استفاده برای بیان گرمای ویژه

 دهد:ای مخلوط همراه است. تصویر زیر، این فرایند را نشان میکاهش رنگ قهوه، با تولید انرژی و  𝑁2𝑂4به گاز   𝑁𝑂2ت( فرایند تبدیل گاز  

 
 شود، به صورت زیر است: واکنشی که در این دو ظرف انجام می  

𝑁2𝑂4(𝑔) + 𝑄 → 2𝑁𝑂2(𝑔) 

𝑪پیوند   7ها که در ساختار هر مولکول خود آنتالپی سوختن عضوی از خانواده آلکان − 𝑪  یلوژول بر مول است. بر اثر ک  8/54۹4دارد، برابر با
شده و طی این فرایند، چند لیتر گاز اکسیژن در شرایط از این ماده، چند کیلوژول گرما آزاد  %57گرمی با خلوص  125ی سوزاندن یک نمونه

𝑪؟ ) شوداستاندارد مصرف می = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1  )25/3434  -  350 2  )25/3434  -  175 3  )25/4343  -  350 4  )25/4343  -  175 
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3𝑛کربنه برابر با   𝑛تعداد پیوندهای اشتراکی موجود در یک آلکان   + 𝑛. در چنین مولکولی،  شودمی 1 − 𝐶پیوند   1 − 𝐶 توان گفت  . بر این اساس، میوجود دارد

است. با توجه به آنتالپی سوختن این ماده، مقدار انرژی آزاد شده در   𝐶8𝐻18بوده و فرمول مولکولی آن به صورت    در ساختار خود   اتم کربن   8آلکان مورد نظر دارای  

 کنیم.واکنش سوختن آن را محاسبه می

? 𝑘𝐽  انرژی = 125 𝑔 𝐶8𝐻18  ناخالص ×
57 𝑔 𝐶8𝐻18

100 𝑔 𝐶8𝐻18  ناخالص
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶8𝐻18

114 𝑔 𝐶8𝐻18
×

5494/8 𝑘𝐽  انرژی

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶8𝐻18
= 3434/25 𝑘𝐽 

 ی واکنش سوختن این ماده به صورت زیر است:معادله

2𝐶8𝐻18(𝑔) + 25𝑂2(𝑔) → 16𝐶𝑂2(𝑔) + 18𝐻2𝑂(𝑔) 
 بر این اساس، داریم:

? 𝐿 𝑂2 = 125 𝑔 𝐶8𝐻18  ناخالص ×
57 𝑔 𝐶8𝐻18

100 𝑔 𝐶8𝐻18  ناخالص
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶8𝐻18

114 𝑔 𝐶8𝐻18
×

25 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

2 𝑚𝑜𝑙 𝐶8𝐻18
×

22/4 𝐿 𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2
= 175 𝐿 

 های داده شده نادرست است؟یک از عبارتکدام

 تری دارد. الماس، نوعی جامد کوواالنسی بوده و در مقایسه با گرافیت، چگالی بیشتر و آنتالپی سوختن منفی (  1
 بارت ))میانگین آنتالپی پیوند(( استفاده کنیم. ی پیوندهای موجود در ساختار متانول، باید از عبرای توصیف همه(  2
 برابر گاز پروپن است.   2های هیدروژن در آن،  هپتانون، همانند استون، دارای گروه عاملی کربونیل بوده و شمار اتم-2  (3
 . شودمی  منجر  مواد  خواص  و  ساختار  تغییر در  به  داشته و  هااتم   اتصال  شیوۀ  در  تغییر  از  نشان  شیمیایی  واکنش  یک  انجام(  4



 103صفحه   گروه آموزشی ماز  شیمی درس:  

 ارسال کنید.   20008585را به سامانه  20در صورتی که برای ثبت نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز دارید، عدد 
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هپتانون( را  - 2مشخصات مربوط به ترکیب موجود در میخک)ها ترکیبات کتونی وجود دارد. جدول زیر،  هستند که در آن   موادیمیخک و زردچوبه از جمله  

 دهد: نشان می 

 پیوند اشتراکی تعداد   فرمول مولکولی ساختار  نام ترکیب  نام خوراکی 

 هپتانون -2 میخک 
 

𝐶7𝐻14𝑂 22 

 اتم هیدروژن در ساختار خود است.   6اتم هیدروژن است، درحالی که هر مولکول پروپن دارای    14هپتانون دارای  -2هر مولکول  

 ها:بررسی سایر گزینه

  کربن   از  متفاوت  آلوتروپ   دو  ت، یگراف  و  الماس.  شودیم  گفته   دگرشکل   ا ی   آلوتروپ  کسانی  یکیز یف  حالت  در   عنصر  کی   یبلور   ا ی  یمولکول  متفاوت   ی هاشکل  به (  1

  الماس   ی انرژ  سطح الماس و گرافیت، از جمله جامدهای کوواالنسی هستند. چون .  اندشده  لیتشک  گریکدی  به  کربن  یهااتم  اتصال  از   خالص  طور  ه ب  ماده  دو  نیا.  هستند

بوده و بر اثر سوختن آن مقدار انرژی بیشتری   دارتریناپا   تیگراف  از  نمونه  کی  با  سهیمقا   در  الماس  از  نمونه  کی  توان گفتمی  پس  است؛  تیگراف  یانرژ  سطح  از  باالتر

 .شودآزاد می

های تجربی،  ، یک اتم مرکزی به چند اتم کناری یکسان با پیوندهای اشتراکی متصل شده است. بر اساس یافته𝑁𝐻3و  𝐶𝐻4 ،𝐻2𝑂ها مثل  در برخی از انواع مولکول(  2

ها به کاربردن عبارت  تراکی موجود در آنها یکسان نیست و به همین خاطر، برای بیان انرژی پیوندهای اشی پیوندهای اشتراکی موجود در این مولکولآنتالپی همه

𝑂(، پیوندهای  𝐶𝐻3𝑂𝐻در ساختار مولکول متانول)   تر از عبارت ))آنتالپی پیوند(( است.))میانگین آنتالپی پیوند(( مناسب − 𝐻 ،𝐶 − 𝐻   و𝐶 − 𝑂   وجود دارند. این

 استفاده((  وند یپ  ی آنتالپ  ن یانگیم))  عبارت  از  د یبا این پیوندها    یهمه  ف یتوص  ی براده کرد، پس  توان مشاهاتر میمتیلمتان و دی  های آب، پیوندها را به ترتیب در مولکول

 . میکن

  منجر   مواد  خواص   و  ساختار   در   رییتغ  به  این فرایند،  و   داشته  کننده در آن واکنشدر ذرات شرکت  هااتم  اتصال  ۀویش  در  رییتغ  از   نشان   ییا یمیش  واکنش   ک ی  انجام(  4

 .شودیم

 


