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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 ادبیات و زیست سخت تر طراحی شدن.
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 باشد؟ زیر هایواژه از  بیشتری تعداد برای مناسبی معانی تواندمی گزینه کدام  -1
 «وادی ،شگرف ،عیار، اکناف ،هول ،مرتعش»
 کشور  ترسناک، شگفتی، لرزش،( 2 بیابان  ها، حمایت  دارای اعتبار، ارتعاش،  دارای(1
 شگفتی حواشی،  انگیز، دارای اعتبار،وحشت ( 4 سرزمین  اطراف،  ترسناک، معیار، ( 3

 3 گزینه:  پاسخ 

 :   از  است عبارت سوال صورت  واژگان معانی .است سوال صورت  واژگان  مناسب  آمده معانی تمام« 3» گزینۀ  در

 دارای ارتعاش، لرزنده  :مرتعش

 وحشت انگیز، ترسناک  :هول

 ابزار و مبنای سنجش، معیار  :عیار

 ها اطراف، کنارهچ کَنَف،  :اکناف

 قوی، نیرومند   :شگرف

 سرزمین، در درس مجازا بیابان  :وادی
 :هاگزینه   سایر  بررسی
 .  است نادرست  ها«و »حمایت «دارای اعتبار«: »1» گزینۀ 

 .  است ، »شگفتی« و »کشور« نادرست«لرزش«: »2» گزینۀ 

 .است نادرست « شگفتی» و  «اعتبار دارای»:  «4» گزینۀ 

  است؟ نیامده، دَمان، کام، سودا، غِنا« به ترتیب در کدام گزینه  بسنده های »مترادف واژه  -2
 سزاوار، هولناک، مراد، هوس، نغمه ( 1

 شایسته، مهیب، آرزو، عشق، آوازخوانی( 2

 کافی، غرّنده، قصد، شیدا، سرود ( 3

 موسیقی  دستگاه کامل، خروشنده، نیّت، اندیشه،( 4

 3 گزینه:  پاسخ 

 : تشریحی پاسخ 

 »شیدا« معادل مناسبی برای واژۀ »سودا« نیست. »شیدا« به معنای »عاشق، شیفته و سودایی« است. 
 ها عبارت است از: معنی کامل واژه

 سزاوار، شایسته، کافی، کامل : بسنده

 : خروشنده، غرنده، مهیب، هولناک دمان

 ت مراد، آرزو، قصد، نیّ : کام

 عاشق، شیفته، شیدا : سودایی

 سرود، نغمه، آوازخوانی، دستگاه موسیقی: ناغِ

  آمده است؟ نادرست یادر کدام گزینه معنای واژه  -3
 بیهوده   لجوج، فرومانده،   حیران، خیره:( 1

 دانش     نیکویی،  کَرم، بخشش،  :فضل( 2

 روشـنی نور،  درخشان ماننـد چیزی  شدن پدیدار کردن، جلوه شدن، آشکار: تجلّی( 3

 گردانیدن واجب گردانیدن،   الزم مُلزَم، ضرورت،: اِلزام( 4

 4  گزینۀ:  پاسخ 

 :تشریحی پاسخ 

 گردانیدن )واژۀ »الزام« اسم است و ملزم که صفت مفعولی است معادل درستی برای »الزام« نیست.( واجب گردانیدن،   الزم الزام: ضرورت،

  شود؟می یافت امالیی نادرستی چند زیر عبارت در  -4
 جهول راه در راهبر بی هرکه چه. نکند نام  عهد حسن و عظم ثبات را آن و ننماید اسرار برخطا  و دود ثواب پناه در که باید شود محیط به عاقل حوادث هرگاه و

  ورزد غفلت آن آوردن بیرون در افتد،  مستبد متهوّر چشم در ،خوار اگر و. باشد ترنزدیک به گمراهی رود پیشتر هرچند  افتد دور عام  شارع  و  راست راه از و رود
 . شود کور شبحت بی مالد،می چشم سر بر و دارد خار را آن و

 شش ( 5 پنج ( 3 چهار ( 2 ( سه 1

   4گزینۀ :  پاسخ 

 : تشریحی پاسخ 

 : شودمی دیده  امالیی  شش غلط متن در

  خار )تیغ(   - 5(  تیغ)  خار   ⬅(  آسان، پست)خوار   -4(    اراده)عزم  ⬅(استخوان )عظم  - 3   اصرار )پافشاری(   ⬅  اسرار )رازها(   -2  صواب )درست(   ⬅ثواب )پاداش(    -1

 شبهه )شک(  ⬅شبحت  -6 (آسان، پست   سهل، )  خوار ⬅
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 لغات مهم امل 
 درس اول: 

 . (ماه  هلل) حلل مال ،(شیرین یقّصه) غم و غّصه ،(برای   و بهر   /بهره بهرو)  جوشان بحر  ،(کننده   ابداع و مبدع)  منشأ و مبدأ نمط، غلغله، شعر، قالب 
 درس دوم: 

 و  قدر ( _رازها و اسرار )پافشاری و اصرار  –  بغض _ خربزه قاش -  (خوراک  و خورد)  خردسال و گچ  هایخرده– آجر از   تلی(_دور و غریب )  نزدیک و قریب  و قرابت 
 ارتعاش.  و رعشه -  دلهره -  موحش( _ غّدار  و غدر ) مقدار

 : درس سوم
 سّلخی،  و مسلخ حمام، قّیم ،(هجران و  فراق)  آسایش و فراغ ،(نشود اشتباه غیاث با) قیاس ،(وام و قرض)َاغراض و غرض رقعه، ،(دهد راه) گذارد  حمام در  را ما

 بهیمه.   و بهایم غوک،
   درس پنج: 

 آُخره، وقب، ،(نداریم غلط املی( اطاق  /اتاق) حال هر  در  یعنی دانست  املیی غلط را «اطاق»تواننمی و شودمی محسوب املیی دو)  اتاق ،(رغم علی) زدن رقم
 و تسّلی و تسّل  شندرغاز، رفاه، بانک و مرّفه بیغوله، ،(پرچم  و َعَلم دانش، و  علم)  کردن  برپا و کردن  الم ،(صفر عدد صفر، ماه) حضر و سفر  مخمصه، غارب،

 ( برپاخاستن و خاستن) طلبیدن و خواستن( شصت  عدد)  شست  شدن خبردار  طمأنینه،( ستم و عدا ) اطوار و ادا متلطم، و تسلیت،تلطم
 .( باشد «میوه» معنی به «بر»مگر ندارد کاربردی  فارسی در  هرگز  «برخواستن»باشد حواستان) 

  درس ششم: 
 حّقه  رایحه، باش، آگاه و هین هان، هل، هله، محض، ،(سبا یمنطقه)  صبا باد ادبیات، یحوزه

 شود؟ می  یافت امالیی  غلط گزینه،   کدام در  -5
   مستیــــعل زیر  خوبان از  لشکرت   یک  تو  نیـــبک  میری دعوی اگر  خوبی   در( 1

    بـــــ غری درها به ردیــ گ که اداــمب  نصیب  یـــب   درت از ریبـغ ردان ــ مگ( 2

 فراغ  ستــــنی  کار ز  را  داـــ خ ون ــچ  ارغ ـــ ف را  و ــــت داــــخ ذاردــگ  کی( 3

 تیـــآی  اندوه ز  بخوانم کـه  گـــه هــر  صـورتی تیمــار ز  زمـــانه  نهـد ( پیشم4

 4  گزینۀ:  پاسخ 

 : تشریحی پاسخ 

 نهد ....ای از غم در برابر من میروزگار سوره. است آمده «صورتی» نادرست  شکل به  «ایسورتی= سوره» واژۀ « 4» گزینۀ در
 : هاهبررسی سایر گزین 

 «: اگر در خوبی ادعای امیری کنی یک لشکر از خوبان زیر علم و پرچم توست.  1گزینۀ »

 «: انسان غریب و آواره را از درگاهت بی نصیب مران شاید تو هم  روزی غزیب و آواره گردی.  2گزینۀ »

 ست )او خود از کار رها نیست( گذارد در حالی که خود او هر روز در کاری ا«: خدا کی تو را آسوده و فارغ قرار می3گزینۀ »

 لغات مهم امل 
 : تمفدرس ه

 پارسال)َامثال و َمَثل تسجیع، و مسّجع سجع،.( نشود اشتباه انابت  با)  عنایت  لئامت، و لئیم صَور، و صورت زلیخا، محن، و محنت  ،(محّوطه  و حیاط)  حیات آب
 ( َاهرام و َهَرم)  َحَرم عشق ،(دلپذیر و نغز ) شکستن و نقض ،(امسال و

  درس هشتم: 
 ،( جامه  یکناره  و زینت  و طراز ) تراز هم سطح و تراز  غبطه، (سنگ  و صخره) تمسخر و مسخره سخره، حضیض، نماز، گزاردن  ،(خاص اسم: مهراب) مسجد محراب

 . (ها نشانه و امارات /فرمانروایی و امیری و امارت) عمران دانشجوی و  عمارت ،(گیری  اندازه واحد: ارش) آسمان و عرش (بزرگی و عظم)  اعزام و عزم
  درس نهم: 

 ساختن مشهور  و کردن  َعَلم مخذول، و خذالن سده، ،(پیروی و تبع) سرشت  و طبع ،(عجول و عجل)  اجل آب
   : درس یازدهم

 و  وقاحت  - مطمئن - ضخیم– ( حرام و حلل)  احمر  هلل - قنداق – مهابت  و مهیب   –  رجحان و ترجیح – ازدحام –  غلغله  - تقریظ – باال و َزَبر  - شعر قالب  - متخاصم
   متلطم –( چارپا و  ستور )  سطور  و خطوط - کار  حین– وقیح

 ( تخاصم  و متخاصم خصم،  مثل باشید بلد باید را هاخانواده هم) 
   درس دوازدهم: 

 ضرر  و مضّرت – زجر  - الحان و لحن - رجز - (شصت  عدد)  شست  و تیر  - مزیح و سلیح - ساعد – خارق و خرق –  منسوب و نسبت 

 د؟ نکنتکمیل می نادرستیکدام گزینه تمام جاهای خالی ابیات زیر را به واژگان    -6

 یار نشست من بی که خاست(  -)خواست  چه من ز رب یا چشم  نشست خـون در و دل از آهم الف( برخـــاست
 شـــــدنـد جـانبی شهنشـاه هــول (  –) حــول  ز شـــدنــد پیچــان بیــم از سـریک ب(  همــــه

 بگــردیــم  کـــار ایـــن در نـداریـــــم کار  دگـر شکاریـم دام  آن در نزاریم(  -)نذاریم چو غم این ج(   در
 گــزیــد  خــواهــــم دوستــان وفــــای هـــم گذشت حـد از دوستــان غـدر(   -د(    گــرچـه)قدر 

 غدر    -نذاریم   - هول - خاست ( 2 قدر  - نذاریم   -حول  -( خواست 1
 در  غ -  نذاریم -  ولح  -( خاست 4 قدر  - نذاریم   - هول - ( خاست 3

 1گزینۀ   : پاسخ 

 « همۀ کلمات نادرست انتخاب شده است.  1« صحیح است. در گزینۀ »1گزینۀ »

 از من  چه چیزی برخاست و ظاهر شد که یار از من رنجید.بیت »الف«: 

 ترسی که از پادشاه داشتند همه مردند.از هول و بیت »ب«: 

 در این غم و درد وقتی زار و نزار هستیم .... بیت »ج«: 
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   اگر چه غدر و مکر دوستان بیش از حد شد.بیت »د«: 

 لغات مهم امل 
 درس دوازدهم: 

 ضرر  و مضّرت – زجر  - الحان و لحن - رجز -  (شصت  عدد)  شست  و تیر  - مزیح و سلیح - ساعد – خارق و خرق – منسوب و نسبت 
   : درس چهاردهم

 .مغضوب سفاهت، ،(خاص  اسم: مهراب) مسجد محراب ،(هاشبح و  اشباح) هاشبیه و اشباه دلق، طشت، و  طاس جولقی، میغ، ضرب، فارغ، حاذق،
  درس شانزدهم: 

لم و حلیم)  نرم و چرب هلیم ،(ماه  هلل)  حرام و حلل مخذول، ،( انقلب  و مقلوب)  غلبه و مغلوب ،(شکل و قالب ) چیره، و غالب  ملتفت، مفتول،  و وقار ( ح 
 ،(یاری  و عوان)  دوره و اوان التذاذ، و تلّذذ لّذت، حجاب، و حجب  ضمیمه، و ضمایم الفت، و مألوف( پیروی و تبع)سرشت  و طبع عتیب، و عتاب طمأنینه،
 مأذنه  و مؤّذن مندرس، ( خوراک  و غذا)  جنگ و غزا قدر، و قضا قرایح، و قریحه عارفانه، ُسکر  و  ُمسکر  ولعب، لهو عناد، و عنود برگزاری،

  درس هفدهم: 
در درخت )  سینه و ، صدر (ذلیل و خوار )  تیغ و خار   زیارت  و زائر  ،(برخاست  و خاست )  طلبید و خواست  مجذوب، و جذبه معانی، ، تداعی(س 

   : درس هجدهم
 مرحمت  و حرمت  چمباته، انضباط، و  اهتمام، ضبط و همت  راهب، ارمغان،

 ها از نظرگاه تاریخ ادبیات صحیح هستند؛ به جز: همۀ گزینه  -7
 های زمینی: آندره ژید)منثور( (/ سه پرسش: تولستوی)منثور(/ مائده ظومسمفونی پنجم جنوب: نزار قبّانی)من (1
 عطار)منظوم(/ مثنوی معنوی: مولوی)منظوم( الطیر: اخوان ثالث)نظم(/ منطق  در حیاط کوچک پاییز در زندان: (2
 )منثور( صفی فخرالدین علی  الطوایف:اتاق آبی: سهراب سپهری)منثور(/ ارزیابی شتابزده: جالل آل احمد)منثور(/ لطایف (3
 گرمارودی)منظوم( فیض کاشانی)منثور(/ گوشوارۀ عرش:موسوی  مالمحسن محسنی: سرور اعظم باکوچی)منظوم(/ اخالق خاک آزادگان: (4

  4  گزینۀ:  پاسخ 

 : تشریحی پاسخ 

 « مولف کتاب »اخالق محسنی« به نادرستی آمده است. 4« صحیح است. تنها در گزینۀ »4ها به استثنای گزینۀ »همۀ گزینه

 )منثور(   حسین واعظ کاشفی: اخالق محسنی

   شود؟»تشبیه، مجاز، جناس، حسن تعلیل« تماما در کدام گزینه دیده می هایآرایه  -8

 گـر نه  پیوسته  است با هم رشتۀ جـان ها چرا      عمـــر کــــوته شد مرا از پیچ و تاب دیگران   ( 1

 کنم چــه  شـــود،می دار  مـرا راست منصور      حـدیث چون  که  ام،بسته ازان  لب حـق  حـرف  ز ( 2

 چراست  ریش دل و  نالنده  و خسته من همچو      جـداست  خـویش نفسهم از  چمن   مرغ نـه گر ( 3

 را  خود سر  بندد دولتی صاحب فـتراک  بـر که     گردد     می  سرگشته جهان گرد  بر  خورشید ازان ( 4

 3 گزینه:  پاسخ 

 :تشریحی پاسخ 

 تشبیه: مرغ چمن را به خودش تشبیه کرده است. 

 باغ        مجاز: چمن 

 جناس: چمن، من  

 حسن تعلیل: برای آواز بلبل دلیل ادبی ذکر شده است.  

 ها:بررسی سایر گزینه

  .«: جناس و مجاز ندارد1گزینۀ »

 «: حسن تعلیل و جناس ندارد. 2گزینۀ »

 تشبیه ندارد. «:4گزینۀ »
 

 ساده  زبان به تعلیل حسن
 دلیل ادبی و غیر واقعی  آوردن

 : کنید  توجه زیر  بیت  دو به
 مرا  است   شتاب دیدنت  به که  زیرا/  مرا است  آب خواب جای به دیده در ( الف 

 دارم  عجله تو دیدن برای زیرا هست  اشک خواب جای به چشمم در : معنی
 صبا  باد جهد خود، جای ز  هردم چرا پس/  نیست   آشفته او بوی  از  نیز  باغ دماغ گر (  ب 

 دارد جریان  آن  در  صبا باد  لحظه هر  چرا پس  نکرده آشفته را او و  نرسیده باغ دماغ  به یار  بوی اگر : معنی
 . دروغ علت  بیت  کدام  در   و است  درست  علت  بیت  کدام  در  که  ببینیم باید حال. است  آورده امری برای را علتی شاعر  بیت، دو هر  در  که  بینیممی
 رسیدن  را باغ در  صبا باد  وزش علت  شاعر  دوم بیت  در  اما است   آورده  درستی علت  شاعر  اول بیت  در 

 ست  ادبی و زیبا اما خیر، !صباست؟  باد وزش واقعی و درست  علت  این آیا.  داند می باغ دماغ به یار  بوی
 *  آمده.((..  و زان،زانک زیراک، ، زیرا)) مثل تعلیل  حرف دارند تعلیل حسن که  ابیاتی از   بسیاری در 

 * بگویید چنین خود دل در   سپس کنید  معنی را بیت  باید ابتدا بیابید، را تعلیل حسن خواهیدمی  وقتیاست.  نیامده  برخی در  اما. است 
 زیر:   ینمونه مثل
 . است  من سرد نفس از  خزان زرد ی چهره/   است  من پردرد  دل از  بهار  ابر  ی گریه
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 : بیت  تعلیل حسن یافتن
 !!! داندمی( شاعر) خود دردمندی را  ابر  از  باران قطرات بارش علت  شاعر  - 1
 !!! داندمی خود نفس   سردی را پاییز  زردی علت  شاعر  - 2

 داریم  تعلیل دو حسن پس  است  دروغ شده بیان علت  هردو
 ●●  کنکوری  ینکته
 ما  که(  الف  بیت )  اولی بیت  مثل.دارد تعلیل حسن بیت  که  کنید  فکر  تا بزند گول  را شما است   شده بیان درست  علتی آن  در  که  بیتی  آوردن  با طراح است  ممکن
 : زیر ساختار  مثل.بدانیم  تعلیل حسن  را پاسخ و پرسش نباید ما و. پذیرد صورت  پاسخ و پرسش  آن در  که  بیاورد بیتی  طراح است   ممکن یا ایم آورده

 ازیرا ............/...   چرا........... 
 : خلصه

 نداریم.   تعلیل حسن معموال باشد درست  علت  اگر  و  است  آوردن دروغ علت : تعلیل حسن- 1
 باشیم  بلد را بیت  معنی باید آوردنش دست  برای- 2
 است.   منطقی و درست  علت  اما  است  شده علت  بیان آن در  که  است  بیتی یارائه تعلیل، حسن تستی دام  - 3

 ها تماما به درستی آمده است، به جز:  های بیت زیر در تمام گزینهآرایه  -9

 آن است اریعشق تو، هش یهر که شد مست م          مست خوشت، فتنه هشیاران استچشم سر
   تناسب - کنایه  -( واج آرایی  2 ناقص  جناس  -تام جناس - استعاره ( 1
 پارادوکس  –تکرار  –( تضاد 4 ایهام تناسب  -تشبیه  – ( مجاز 3

 3گزینه   : پاسخ 

 های »مجاز« و »ایهام تناسب« نادرست می باشند.  « آرایه3گزینۀ »در 

 ایه: سرمست / استعاره و تشخیص: چشم  سرمست/ جناس تام: هشیاران، هشیار آن/ جناس ناقص: مست، است / واج آرایی: تکرار »ــ ِ « در بیت مشهود است/ کن

 .ر / تکرار: است، است / پارادوکس: مستی که هشیار استتناسب: می، مست، سرمست / تشبیه: می عشق/ تضاد: سرمست، هشیا 

 انواع تضاد 
 تضاد لفظی 1-

کلمات، معموال در هر بیت یا عبارت بیایند معنی    دو واژه که در لغت نامه برای آنها معنی مقابل هم ضبط شده است یا از نظر لغوی معنی مقابل دارند. این
 ...بسط / انقباض و انبساط/ وزشت و زیبا / قبض و  :متضاد دارند. مثل 

 فهمیم افتد که ما پس از بازگردانی ابیات یا عبارات آن را میگاهی بین علمت منفی ساز و فعل فاصله می  :دشوارترین تضاد به کار رفته از این نوع در کنکور
 دردی ))نه (( دواپذیر )) دارد((   /دانست که دل اسیر)) دارد((   :مثال

 :مثال دیگر
پس از    بینیم که)) نه(( از ))است(( فاصله گرفتهدر این نمونه هم می  دو دم که مهلت دیدار ممکن است / دریاب کار ما که نه پیداست کار عمر   این یک

 حال می گوییم ))نیست(( با ))است(( مصراع اول تضاد دارد . بازگردانی جمله چنین می شود: کار عمر پیدا نیست 
 : مفهومیتضاد محتوایی یا 2-

و مفهوم بیت یا عبارت می فهمیم که گوینده آنها را در   ای معنی مقابل ندارند بلکه با توجه به معنیی متضاد از نظر لفظی و لغتنامهدر این نوع تضاد، دو واژه
 : از آن جمله معنی مقابل و متضاد ندارند.مثال مقابل هم قرارداده است.به عبارت دیگر در خارج

 *بتدای عمر(( تا گور ))انتهای عمر(( دانش بجویز گهواره ))ا
فهمیم شاعر این دو واژه را  عنی و مفهوم مصراع میمگهواره و گور در خارج از این جمله و در لغتنامه معنی مقابل و متضاد ندارند اما در این جا با توجه به 

 مقابل هم قرار داده است 
 :مثال دیگر

 *ست / اگر هوشمندی یک ) کم( انداز و راست صد)زیاد( انداختی تیر و هر صد خطا
 )تضاد لفظی هم دارد: خطا و راست (

 :مثال دیگر
 *وز ماه =) آسمان (تو راست تا به ماهی) = زمین( ملکا 

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

 تیره.  را دیگری و داند می روشن را یکی  متضادند یا هوه خانه )درون(تضاد دارد از سوی دیگر شاعر شرم را گرم می داند و ترس را سرد، پسبیرون با ق

 : جز به است؛ آمده درستی به ابیات همۀ آرایۀ  -10
 (   حسن تعلیل  –جناس تام)   تادـف  واهدــخ در و  وه ــک  در دری کبک ۀ الــن         نمود واهدـخ دری  کبک  ۀجلو  وــاک سـ نف  هر (1
 (     تشخیص– استعاره )   فتاد د ـخواه وشر شور در شکر  ن ـزی وطیــ ط همچو        ام شوریده دل گفتم او لعل دمـدیـــب  ون ـــچ (2
 ( ایهـام   -جناس)  ادــــفت  دــــ واهــــ خ ر ـــسح  گلبوی اد ــــب  ذار ــ گ از        باغ  گلرویان  زلف  در چین  که  اکنون  نوش   باده( 3
 (  استعاره  – تناسب  ایهام )   فتاد  واهدـخ  زر و سیم  بر   او چشم  نرگس چو  کی         ولی زر و  سیم وجه  دارم  ره ـچه و رشکـ س از ( 4

 3 گزینۀ  : پاسخ 

 پذیرفتنی است. تنها در معنای پیچ و تاب زلف  »چین« در بیت. «: »باده، باد« جناس دارند / بیت ایهام ندارد3در گزینۀ »
 : هاگزینه  سایر  بررسی
ک علت  بین »در«ها در مصراع دوم جناس تام وجود دارد . »در« اول حرف اضافه است و »در« دوم در معنای »دره« به کار رفته است. برای خواندن کب« :1»  گزینۀ

   .غیرواقعی ذکر شده است

 کند.برای »دل« تشخیص ایجاد می»لعل« استعاره از لب یار / شوریده و عاشق «: 2» گزینۀ 
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در مصراع دوم منظور از »زر    /  دارد  تناسب  «زر و سیم»  با  «وجه معاش و پول»  معنای  در  اما  است  رفته  کار  به  «شکل و صورت»معنای  به  بیت  در«  وجه»:  «4»  گزینۀ

 و سیم« به ترتیب » چهره و اشک «یار است که استعاره دارد.  

 تناقض 
 نقیضین  اجتماع. ) نیست  ممکن یکجا در   یکدیگر   ناقض  یا متضاد امر  دو کردن  جمع منطق در  .واحد یلحظه در  نفر  یک  یا چیز  یک  در  دمتضا امر  دو کردن  جمع
 .زیبا  و است  ممکن یکجا  در  متضاد امر  دو کردن  جمع ادبیات در  اما (است  محال

 را  تضاد با آن فرق هم فهمندمی را تناقض هم آموزان دانش یهمه مثال  همین با تقریبا و آورم می را فاضلم دوستان از  یکی مثال هاکلس  در  همیشه
 تضاد = فرفری  مو تو هستم کچل  من
 . است  آمده متفاوت نفر  دو در  فرفری مو و کچل  ویژگی دو  زیرا
 :  گویممی مخاطب  به من حال
 خواندی؟  خوب را خود درس موفرفری، کچل
 ؟  چرا. است   تناقض این
 ! باشد موفرفری هم کچل  هم واحد آن  در  نفر  یک که  نیست  پذیرفته  منطق  ازنظر . امآورده نفر  یک  برای را موفرفری کچل  من چون
 :* رود می کار   به زیر  شکل دو به معموال تناقض .ماند می یاد  به همیشه اما است  افتاده پا  پیش و ساده مثال کنم  می گمان
 ترکیب ( الف 
 .. و آفتاب  یسایه آتش، دریای غایب، حاضر ( الل) ناگویا گویای  آفتابی، شب 
 ((: آفتاب  یسایه))  تناقض اثبات
 .است   سایه وجود ناقض آفتاب وجود دیگر  عبارت به. نیست  آفتاب هست، سایه که  آنجا و نیست  سایه است   آفتاب که  آنجا
 ترکیبی  غیر ( ب 
 : مثال. باشیم  بلد  را بیت  معنی ها،آرایه از  بسیاری  مثل باید هاتناقض گونه  این در 
 *  عنایت  ی سایه در  بگنجان ساعتم یک  /اندرونم جوشدمی خوبان آفتاب ای

 ! دارد؟ امکان چیزی چنین مگر ! خواهدمی ((سایه )) آفتاب  از  سپس داند  می  ((آفتاب )) را خود محبوب اول شاعر 
 : نمونه چند
 *  کرد  طهارت جگر  خون و دیده آب به
 است  تناقض است، نجس شرعا که  خون با کردن  طهارت.
 *  یافت  استادی هزار  نادانی در 
 است   تناقض ، نادانی دل در  استادی یافتن.

 *  توست  مردن در  تو  جان حیات
 است.  متناقض  بیانی باشد، حیات سبب  مردن اینکه از 

   : تضاد با  تناقض های تفاوت برخی
 : جمله از   برشمرد توان می تفاوت چندین آرایه دو این برای
  هم به واژه دو همان تناقض  در  اما شوند می دور  هم از   واژه دو تضاد  در  .واحد  آن در  چیز  یک  یا نفر  یک  در  تناقض اما است   متفاوت چیز  دو یا  دونفر  در  تضاد
 . شوندمی جمع نفر  یک  یا  یک جا در  و. شوند می نزدیک
  برایش این))  ینمونه در  !تناقض  از  نمایشی یعنی شاید. است  نما متناقض پارادوکس،  بر  علوه تناقض  دیگر  نام .محتوایی  نه است   ظاهری تناقض گاهی
 است  چنین جمله معنی و بسیاراست  معنی به سخت (( بود  آسان سخت 
 گرفت؟   تناقض کنکور   چرا اما نیامد وجود به تناقضی  هیچ جمله معنی در   بینیم می. بود آسان بسیار   برایش این
 ! است  تناقض از   نمایشی زیرا

 : دیگر  مشکل
( محتوایی  نه)  لفظی نوع از   تضاد که  باشند داشته وجود واژه دو دارد تناقض که  عبارتی در  اگر  .نیست  ممکن برعکس اما   دارد وجود تضاد ها تناقض غالب  در 

 (( دید که  تریاقی و زهری نی همچو))  در  مثل بگیریم هم تضاد  تناقض، بر  علوه توانیم می باشند،
  تناقض واحد آن  در  چیز  یک  وپادزهربودن زهر  یعنی.پادزهر هم باشد زهر  هم که   ندید  نی چون ایوسیله  حال تا هیچکس که  است  معتقد شاعر  که  بینیم می

 : مفهومی دیگر  مهم ینکته نیست   تناقضش  نفی گرفتنش  تضاد. است  گرفته  تضاد را آن کنکور   اما. است 
 : است  اساس ناقض و دوم امر  غالبا دارد تناقض که  عبارتی مفهوم کسب   در 

 : نمونه
 *  بود عریان: داشت  تن بر  عریانی لباس

 .داشت  لباس که  آن نه
 *  بود حاکم سکوت سرسرا در : بود پیجیده  سرسرا در  سکوت صدای

 ؟  است آمده درستی  به گزینه کدام  در «کنایه ، ایهام  ،  مجاز ، تضاد ، اغراق» هایآرایه  ترتیب  -11

    نیل و دجله آب من سرشک پیش رفتــبرحیل         بانگ خروش برآمد که دم  سپیدهالف( 
 )پهناور(         میالمیل گرفت آتش ام سینه سوز ز         ماالمال گشت آب از ام ریهـگ  ز انــجهب ( 
    خلیل ام ـمق دل و گشت او زمزم  دهـدی که         آید  درست کسی از عشق  ــۀکعب طوافج ( 
    وکیل ز مخور غم و آر بدست خصم ایـرض        ابـمت روی حبیب از رقیب گویوگفته بد ( 
    سبیل مال و مباح غریبان ونـخ هست که          کرد منادی پادشه ا ـشم رــشهه ب رـمگه ( 

 ب، د، ه، ج، الف ( 4 ه، د، ب، الف، ج ( 3 ب، الف، د، ه، ج ( 2 ه، ب، د، ج، الف ( 1

 3 پاسخ گزینه  

 :تشریحی پاسخ 

 کشتن    ⬅خون :  مجاز
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 حبیب، خصم : تضاد

 اغراق: اغراق در گریستن و سوز سینه داشتن.

 آمادۀ کوچ    ⬅کنایه: بانگ رحیل برآمد 

 جایگاه  دوست    -2اسم مکان است و جایگاهی کنار خانۀ خدا  - 1مقام خلیل دو معنا دارد که هر دو قابل برداشت است : ایهام

 ست؟ اهاحدف فعل اسنادی کمتر از سایر گزینهدر کدام گزینه   -12

     زونــ اف من  عشـــق حد،بـــی تو حســــن  خـــوبــی   ملک در گـــــردد لحظـــه ( هــــر1
 ــه   ـ عــدو در چَــه و دیــــو در شیـشه بـِـ انــــدیـش را جــــاه و فــــرصت مــده ( بــد 2

 ــیــ ولیک از دود او بـــــر جــــانش داغـ ( درفــشــان الله در وی چـــــون چـــراغــی  3

   پـــرگارپیغمبر مــا مــرکز و حیـــدر خط  ـره ای دان ـ( ایــن دین هــدی را به مثــل دایـ 4

 1 گزینۀ  : پاسخ 

 حسن تو بی حد گردد و عشق من افزون )گردد= حذف فعل(   شود:« یک مورد حذف فعل اسنادی به قرینۀ لفظی دیده می1در بیت گزینۀ »

 :  هاگزینه سایر بررسی

   (بهتر ) است.  -3د( دیو در شیشه)باش  -2باشد( )عدو در چاه   -1سه بار فعل اسنادی در مصراع دوم محذوف است: «: 2» گزینۀ 

 از دود بر جانش داغی ) بود(  -2الله چون چراغی )بود(  -1 شود:دو مورد حذف فعل اسنادی دیده می  «:3» گزینۀ 

 حید خط پرگار )است(  -2شود : پیغمبر ما مرکز ) است(  دو مورد حذف فعل  اسنادی دیده می«: 4» گزینۀ 

 : حذف انواع  ��
 : لفطی  قرینه به حذف- 1

 !  داشتیم تکرار   یآرایه  آمد،می محذوف یکلمه  اگر  یعنی،.  پذیرد می صورت  تکرار   از  جلوگیری برای که  حذفی
 .ُوصلت  بَودهم فرقت  هم: مثال
 . است  کرده  حذف را دوم[ بود...] یا تکرار  از   جلوگیری برای نویسنده است   آمده  عبارت باردر  یک «بود»چون
 : نکته
 ...  مگر  .باشیم داشته لفظی قرینه  به حذف باشدتا جمله در  حاضر  یکلمه   عین باید محذوف تکراری یکلمه
  بدانیم لفظی قرینه به را آن  حذف فعل یشناسه  یقرینه به توانیممی  باشد محذوف( اختیاری نهاد)  جمله اول نهاد   اگر ��
 لفظی «ند» وجود سبب  به حذف واین است  شده حذف بگرفتند در  «ند» قرینه به «ایشان: »بگرفتند موشی[ ایشان /  ها آن____ ] بگرفتند موشی: مثال️☑

 .  شود می محسوب
 .  دانند  می لفظی قرینه حذف را این معلمان اکثر . شود می حذف متفاوت ی شناسه فعل، در  گاهی  ��
 [ آمدند ] هم ها آن و آمدیم ما____ هم ها وآن ماآمدیم مثال️✔
  : معنوی قرینه به حذف - 2
 . شود نمی دیده عبارت در  محذوف یکلمه  حذف نوع این در 
 : مثال️☑

 .   است  نرفته کار   به عبارت در  است  ی  واژه و است  شده حذف[است ]عبارت  پایان در  ؛ رو نیکو بار  هزار  از  بهتر  خو نیکو
 :  نکته چند ��
 ...[ /  یا  خواهم می تو از ]  خدایا=خدایا : مثال داریم معنوی قرینه به مناداحذف در  1⃣

 ...[ یا گویم  تو  به] دل  ای= دل ای
 .  داریم معنوی قرینه به حذف غالبا قسم و سوگند کلمات  در  2⃣
 : مثال 
   را حلوا که  خورم ارادت ذوق به چنان/  دستت  از  باشد زهر  اگر   که  دوستی به✅
 [  خورم می  قسم دوستی به]
 است  گران  بس برما، روز  کین  مران/ محمل امروز،  ساربان را خدا✅
 ...[  یا دهم  می قسم]  خدا به را تو ساربان ای
3  . است  شده  دیده جمله دیگر  اجزای حذف کمتر   و آید  می فعل حذف معموال کنکور   در  ⃣

 شود؟ در کدام گزینه متمم تاکیدی )متمم با دو حرف اضافه( دیده می  -13

 ت ـ اس  شماربی  هاسخن و ـت با  راـم است  کار  جمله تو  اـاب دل ای  راــم( 1
 میندیش  رـ دیگ جان  ز  و جان  بده میندیش  ر ـس  از ق ـعش رّـ س در  دال( 2
 که آب چشمۀ زمزم حجـاب است  ( به خون در کعبه باید غسـل کردن 3

   پهناورست دجله  رــوگ دــ رســنت برست   اورــ شن دست  به   کودک چو ( 4

 4گزینۀ    : پاسخ 

« گزینۀ  بیت  به  4در  است:  گرفته  اضافه  حرف  دو  »دست«  واژۀ  البته «  بر.  می  دست  دوم  اضافۀ  حرف  مواقع  این  بیاید. در  نخست  اضافۀ  حرف  جای   تواند 

 «: وقتی کودک بر دست شناور است ترسی ندارد اگر چه که رودخانه عمیق و پرآب باشد . 4معنی بیت گزینۀ »

 ها: بررسی سایر گزینه
 ها: با تو  «: متمم1گزینۀ »

 «: در سرّ / از سَر/ ز جان   2گزینۀ »

 «: به  خون/ در کعبه  3گزینۀ »

 



 7صفحه   گروه آموزشی ماز  ادبیات 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
14 

 آمده است؟    نادرست هایینقش واژه یا واژه بیتدر چند   -14

 متمم(    –ست )مضاف الیه ــــنی هیچ خــدا جـز عارفان بر نیست پیـچ بـر پیـچ جــز عقــل الف( ره

 مضاف الیه( -)متمم  نیـــل غرقاب ز وسیــــم تابوت چو خلیـل  آتـش تــاب از دارد نـگــــه  ب( 
 قید( -)نهاد   کجاهـر حـاضر اوست قـــادر، میــر خــدا باشــد همــی  کــه  اینان گفت  ج( 
 منادا(  -)نهاد   مستم  کـه مگیرید عیب نفسانهم کای تــگف می و مخمورش نرگس دلم بردمی   د( 

 ( چهار    4 ( سه 3 ( دو2 ( یک 1

    4گزینۀ    : پاسخ 

 ای نادرست آمده است.  ابیات نقش واژه در تمام 

 »عارفان« در نقش مضاف الیه به کار رفته است: در برِ )نزدِ عارفان ....( بیت »الف«:

 دارد.  »تابوت« در نقش »مفعولی« به کار رفته است: هم چنان که تابوت موسی را از غرق شدن نگه می بیت »ب«:

 تواند نهاد »گفت« باشد.( ان )این است( که خدا قادر مطلق است ...)دقت داشته باشید که »اینان« جمع است و نمی»اینان« مضاف الیه است: گفتِ این بیت »ج«:

 بیت »د«: واژۀ »دل« مفعول جمله است: نرگس مست او دلم  را می برد . 

 منادا 
 .کنیم  همراه ندا حرف با را آن  توانیممی یا  آیدمی  ندا حرف همراه که  اسمی: منادا
 : نکات

 : مثال است، محذوف  منادا ، ندا حرف از  بعد گاهی_۱
 ...توست  قدر  درگاه نشین خاک[  که  کسی] ای       ماه تو  قدر  درگه نشین   خاک ای
 . است   ماه مانند تو روی[  که  کسی]   یا       ماه تو روی ای

 شیوۀ تشخیص 
 است،  محذوف منادا بیاوریم[   که  کسی]《ای 》از پس  بتوانیم اگر 
 : مثل  دهند می قرار  خطاب مورد را خود ، آورده را خود ،تخلص شعر  پایان  در  ،شاعران ها غزل از  بسیاری در  که  دانیم می_۲
 را  آفتاب دهد خاکمال که  گردون/   کند؟  می رحم ما ی ذره به کجا  صائب،    

 صائب  ای      صائب 
 . کند  استفاده منادا تستی دام عنوان به را تخلص  تواندمی  طراح و نیست  گونه  این همیشه اما
 : مثل
 (  نیست  منادا      صائب )  شود محو جهانتاب آفتاب در  صائب     
 ( نیست  منادا       صائب )  آ در   سخن شیرین صائب   به سنگدل ای    
 نیستی  گریبان  بر  سر  کشید  صائب     
 ( نیست  منادا      صائب ) 

 شیوۀ تشخیص 
 . بیاوریم《ای》آن سر  بر  بتوانیم  که  است  منادا  تخلص زمانی    
 مناداست؟  صائب  بیت  کدام  در  دهید  تشخیص شما حال   
 را  بدیل بی غزل این تو بخوان صائب _ الف 
 . واکند حرف سر  چون زبان آتشین صائب _ب
 . مناداست  صائب  بیاوریم《ای》بتوانیم صائب  از   قبل که  مصرع آن در    
 . آیدمی  حساب به جمله یک  منادا جمله، شمارش در  است  محذوف معنوی ی قرینه به فعلش و جمله شبه منادا،_۳

 های مشخص شده، همگی، هستۀ گروه اسمی است؛ به جز:ها واژههمۀ گزینه در  -15
   گرفت را  زنخدان  سیب  آن خط  گرد به،   چو  تا                انــار چون شد  گره  خونین  عقـده صد دلم در( 1

 کند   می  چه سـایل  بـــه  جانگداز  زهــر  غــافلی              کاین چـــه  نکـــردی  ســـوال از تلـخ لب( 2

   سوال  ارباب به   تیـــره شب روز  شـــود کــه                شـد روشـــن  طلبد می گــدا  که چــراغی از ( 3
 دارد کمـــانی و تیر چنین کـه  نـدیـدم   کس                 تیـر  به  راست قد و ماند کمان به خم  شابروی ( 4
 

 4  گزینۀ  : پاسخ 

 است و نقش مضاف الیهی دارد: خم ابرویش به کمان می ماند و ......   ابرو »وابسته«« 4» درگزینۀ 
 : هاگزینه  سایر  بررسی

 «: در مصراع دوم »سیب« هستۀ گروه مفعولی است.  1گزینۀ »

 »تلخ« هستۀ گروه مسندی است. «:2گزینۀ »

 «: روز  3گزینۀ »

 مرکب  جمله و سادهۀ جمل
 . را ساز  همپایه پیوندهای مخصوصا کنید  حفظ را پیوندها است  کافی  مرکب  و ساده یجمله تشخیص برای
 .( سازندنمی مرکب  یجمله)  لیکن–  یا – اما - ولی - و: ساز همپایه پیوندهای    
 ...  آنکه تا  – که  وقتی –  اگرچه –  که  هنگامی –  که  طوری به – اینکه برای - که  - زیرا - اگر - چون - تا- که: ساز وابسته پیوندهای    
 .(  هستند ساز  وابسته شوند، می ساخته «تا - اگر – که»   با  که  مرکبی پیوندهای تمام کل  طور  به) 

 .( سازند می مرکب  یجمله. ) است  کافی  ساز  همپایه پیوند  چند همان فقط کنید  حفظ را وابسته پیوندهای  نیست  الزم
 .( نشوید  مرحله این وارد نکردید حفظ را ساز  همپایه پیوند تا: )نکات ��
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   ساده یجمله ینمونه- 1
 همی را ها گل  بزم دارد گرم  بلبل بانگ       دوست  وصل آفتاب  نتابد ما  برسرای️☑

 ( ساده  ی جمله دو... )  نیست  اما است   مطلق ذات( مانند)  چو تو وصف
 ( ساده  ی جمله سه)  شد وبرگستوان جوشن با ولی./ شد روان و اسبی آورد  دست  به️☑

 : مرکب  یجمله ینمونه
   فردا نباشم مسئول «که  تا/ » استعفا کنم  امروز  از  هم️☑
 رفت  باال  ناله کار   او قامت  یاد به/  شد یکسان خاک به«  چه اگر »  اشک متاع️☑
  آرم برون خود پای«  که» نتوانم بند زین «اگر./» باشد می  بسته «تا» بهل سودا این دام در  سرم️☑
 . کند  زود و خوب تو کار   صبر /  «که  زیرا»  کن  صبر  گفت   می دوست ️☑

 . است   شده حذف[  که] گفت   از  پس
  تویی است، سرشته روح از  آدمی( اگر+ و)  ور /  تویی است، فرشته «ار»  آدم صورت در ️☑
 . شوندمی حذف گاهی  «تا» ،«که» ساز  وابسته پیوندهای_3
 دار   می راهش به[  که]  گفت   ، چشمم[  که]   گفتم:  «دار می  راهش به: »گفت  ،«چشمم:»گفتم️☑
 : است  ساز  وابسته پیوند «که  وقتی »معنی به «چو» - 4
 .  آمد شمشاد و گل  بر  کنان  ناله اش  گریه/ بهار  ابر  بدید چو خرابی تاراج رسم️☑
 : است  ساز  وابسته پیوند «زیرا »و «که  وقتی» معنی به «چون»  - 5

 .( نیست  پیوند و است  اضافه  حرف و است  تشبیه ادات چون.... ) محرم/زیار  تنها  مبادا کسی  من چون
 . است  ساز  وابسته پیوند...  و «آنکه برای»   و«  که»   معادل که  صورتی در  «تا» - 6
   مسئله این از  شو آگه ده، گوش/   نهان راز  این شرح بدانی تا️☑

 (  وابسته )  پیرو هایجمله یا  جمله یا  وجمله( هسته )  پایه یجمله
 داریم؟ پیرو و پایه یجمله زمانی چه    

  «برگشت  زود اما رفت » هایجمله در  مثل. باشیم  داشته مرکب  یجمله که  زمانی
 .  نداریم مرکب  یجمله اصل  زیرا .نداریم پیرو و پایه یجمله
 :است  بخش دو ساده غیر  یا مرکب  یجمله
 پیرو  هایجمله یا جمله+  پایه یجمله
 : آموز دانش حد در  تشخیص راه ترینآسان  ��
 .است  پایه مانده باقی  یجمله یک  آن سپس  یابیممی  را پیرو هایجمله یا جمله اول

 .است  آمده ساز  وابسته پیوند  ان  داخل گاهی  و آن سر  بر  که  ایجمله: پیرو یجمله
 : کنیممی استفاده خط از  ابیات و جمله جای به آسان  آموزش برای
 ( پیرو+  پایه____. )تا______ ️✴
 (  پایه + پیرو____. )،____  اگر ️✴
 (  پایه+  پیرو+ پیرو+ پیرو_ . )  ، _ اگر  و____  اگر  و____  اگر ️✴
 .( است  گرفته  قرار  پیرو یعنی همپایه ی جمله دو بین «و »کنید  دقت ) 
 ___.  ،[ ___  اگر ] و[ ___ اگر]  و__   اگر ️✴
 ( پایه +  پیرو+ پیرو+ پیرو)
 ( پایه + پیرو____ . ) ،__  چونکه️✴

 ( پیرو+   پایه)  بیا[ که] گفت =   بیا: گفت 
 (   پیرو+  پایه)  ببینمت [  که/   تا]   آمدم=   ببینمت  آمدم
 (  پیرو+  پایه)  دوم مرکب  ی جمله( پیرو+   پایه)  اول مرکب  ی جمله: آید سر   غمت [  که]   گفتا  ، تودارم غم[ که]   گفتم=   سرآید غمت  گفتا  دارم، تو غم:  گفتم
 ندارد؟  وجود( پیرو و پایه)  مرکب  جملۀ گزینه  کدام  در ��
 کجایی؟   پرسیدم- 1
   تو کار   به بنهم سر  ار  نباشد وفا رسم- 2
  وخراب سست  ولی سازی می پایه - 3
 تخت  و تاج را تو  سپارم آیی چو - 4

 درست است؟نابا توجه به عبارت زیر کدام گزینه   -16

 پروربصیرت و عالمصاحب و دانا پادشـاهی و بود  برکنـار مغول  سـپاه هجوم  از روم  دیـار  جـاکـهآن از ولـد  بهـاء
 سـلطان و یافتند او به فراوانـی القۀع  سـرزمین، آن مردم . گزید هجرت نواحی بدان داشـت، آزاد و  آرام  محیطی و
 داشـت. می گرامی را او اندازه،بی نیـز، 

 کار رفته است.دو »واو ربط« در متن به( 1

 شود.  دو جملۀ وابسته در متن دیده می( 2

 .   است رفته  کار به   مفعولی گروه دو مرکب جملۀ  در( 3

 .   است «پرورعالم» به   معطوف «محیط» واژۀ نیز  و «آرام» به معطوف « آزاد» واژۀ ( 4
 4گزینۀ    : پاسخ 

 « واژۀ »محیط« به »پادشاه« معطوف شده است. )دیار روم »پادشاه دانا و محیط آرام« داشت.( 4در گزینۀ »
 ها: بررسی سایر گزینه

 حرف »واو« بعد از » بر کنار بود « و »یافتند«، »واو ربط« است.  «:1گزینۀ »

 داشـت. آزاد و آرام محیطی پرور وعالم و بصیرتصاحب و دانا  پادشـاهی  -2  بود برکنـار  مغول  ـپاهس هجوم  از روم  دیـار - 1های وابسته :«: جمله2گزینۀ »
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 باشند. های جملۀ هسته می«: »پادشاه« و» محیط « مفعول3گزینۀ »

 تبعی _نقش
 تکرار  - 3معطوف   - 2بدل   - 1اند از: های تبعی عبارت نقش
 (  جانشین /عوض)  بدل

 .است  اول گروه  بدل دوم گروه  رند،یبگ یکسان  نقش نمایی نقش هیچ بدون گروه  دو یا کلمه  دو هرگاه
 نبودند؟  حال بدین کسانی  چهنبودیم.  حال بدین هردو تو و من هرگز ��
 هردو_بتو      و من_ الف
 .است 《 تو و من》اول نهاد از  بدل《 دو هر 》دوم  نهاد داریم نهاد دو که  بینیم می
 هستند؟  کسانی  چهمستند.   همه عاشقان ما ساقی بزم به��
 همه_بعاشقان          _ الف
 . است " عاشقان"اول نهاد ار  بدل" همه"دوم نهاد داریم نهاد دو که  بینیم می
 زنی؟  نیش را کسانی  چه زنی.  نیش را همه مردم دم کژ   چو��
 را همه_برا           مردم_  الف
 .  است " مردم" اول مفعول از  بدل"همه"  دوم مفعول داریم مفعول دو بینیممی
 رفت  درآستین عشق ما  سلطان دست ��

 مضاف : عشق دست /   مضاف: ما سلطان دست 
 .است 《 سلطان》اول مضاف از  بدل《 عشق》دوم مضاف دارد مضاف دو《 دست  》یواژه
 تو  از  بدل  ⬅ خودکن.    نوش خود تو  را او جام��
 ما  از  بدل ⬅خود .ایمبنده خود ما��

 نکته 
 . است  رایج کنکورها  در   بدل عنوان به《 همه 》و《 خود 》از  استفاده

 است  نهاد که  تو  از  بدل طاووس /رفتار  کنی  می طاووس تو که  روش این گر ��
 . باشد نداشته رفتن راه روی طاووس شد باعث  تو جوالن= آمد   بر  رفتار  ز  طاووس ، تو  جوالن��
 . نداریم بدل/   مفعول[ :  را]  طاووسالیه /   مضاف: تو

 معطوف: 
 . گیرد  می عطف واو از  قبل گروه  یا  کلمه  که  گیردمی را نقش همان و آیدمی  عطف واو از  پس که  گروهی  یا کلمه
  کلمه+   و+  کلمه

 معطوف +  و+  علیه معطوف
 . گیرد  می  علیه معطوف که  گیردمی را نقشی همان معطوف

   نکته_چند
 ربط با عطف واو تفاوت_۱

 ها گروه  و کلمات  بین عطف واو اما آیدمی  هاجمله بین واوربط
 پسران  و دختران:  عطف واو��آمد /   و رفت  او:  ربط واو��
 ربط واو:  آمد و شد عقلم��نیست.  عطف  نوع از   آیدمی فعل دو بین که  واوی_ ۲
 ( هستند اسم مصادر )  عطف واو اوست؛ کار   رفتن و آمدن��
 :  زیر  هایواژه در  مثل شود اشتباه عطف《 و 》با  نباید و است  میانوند《و》گاهی_۳
 (باشند  داشته پایانی مکث  اگر ) گو   و گفت   رفت، و آمد  شد، آمدو بازید، و دید��
  باشد"  همراه"  و"  مقابل"  در  معادل اگر  است  اضافه حرف《 و》گاهی_  ۴
 . آوردیم "  متمم"  بحث  در  را اشنمونه ��
 عطف  نه است  ربط نوع از  هاجمله شبه بین《 و 》_۵
 ط رب ⬅« و»حسرتا /  و  دردا��
 : آیدمی ویرگول عطف واو جای به گاهی_۶

 عاشق  هم است  معطوف معشوق، هموعاشق /   معشوق ، عشق
 آید.  می《 یا 》عطف واو جای به گاهی_  ۸
 .( است   لعل به معطوف عقیق) عقیق /  یا لعل ��

 نمونه _چند
 پارسایی  و زهد همراه تو  ⬅مستی و عاشقی و پارسایی،من و زهد و تو   
 مستی  و عاشقی همراه من
 (   اضافه  حرف/  همراه)  تو_

 پارسایی (  عطف)   و زهد
 ( اضافه  حرف /همراه)  و من

 مستی( عطف )  و عاشقی
 پوست ( عطف )  و رگ اندر  چونم شد( ربط) و آمد عشق
  گشت (   عطف)  و تماشا به نهادم پای

 . است  متمم نیز  گشت   است  متمم تماشا چون و است  تماشا به معطوف گشت 
 : است  گرفته  قرار (    فعل)  جمله دو بین زیرا است، ربط《 و 》: دشت  این  واهشتن و رفتن باید که
 . واهشت  را دشت   این باید و رفت  باید
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 : تکرار
 . گوییممی تکرار   تبعی و دستوری نقش  دوم ی کلمه  به باشد یکسان# جمله در   تکرار  یکلمه  دو نقش# و شود تکرار «  جمله  یک  در » ایکلمه  وقتی: تکرار نقش
 : مثال
 خویش  فریب  دل نگه کز   یار   است  یار ��
 ( اول  یار  نقش تکرار : دوم یار )
 یار  بر   یار  و رفت  دوست  بر   دوست ��

 : زیرا نداریم، تکرار  تبعی نقش
   متمم دوم یار  و است  نهاد اول یار  دیگر  سوی از  و متمم دوم دوست  و است  نهاد اول دوست 

 .( ندارند یکسان نقش  اند رفته کار   به جمله یک در  که  آن با یعنی) 
   نان بهر  از  نامدیم ما جان جان   جان   جان   ای��

 : زیرا .تکرارنداریم تبعی نقش
 ( وابسته ی وابسته)  الیه مضاف الیه مضاف چهارم و سوم جان و( وابسته ) الیه مضاف دوم جان و مناداست  اول جان
 تبعی  نه وابسته ی وابسته یا  وابسته یا است   رفته بکار  اصلی نقش در  یا《 جان》دیگر عبارت به

 : یعنی است   تکرار  یآرایه ، تکرار   نقش انحرافی و مهم ینکته پس
 : دارد سه شرط هم  آن و دارد《 تکرار 》دستور نقش گاهی  اما است  تکرار   یآرایه  همیشه بیت)با یک مهنای واحد( یک در  کلمه  تکرار 
 . باشد رفته بکار  جمله یک در _  الف
 . باشد  داشته همسان نقش_ ب
 در یک معنا به کار رفته باشد . –ج 
 : نداریم تکرار   تبعی نقش  زیر  بیت   در   باال ینکته به توجه با   
 بدن  خود ارزد چه جان بی ، تن چو ها جان و  تو  جان ای��
 بیا جانا دهم  جان من تا است  دیر  ام داده دل
 : داریم تکرار  تبعی  نقش زیر  بیت  در  اما✅
 جسور  نباشد کار   در  که  مرد
 دور لذات، همه از  ُبَود دور 
 : است  اول دور  نقش تکرار  دوم《 دور 》
 دوم  دور  هم است  مسند اول دور  هم ⬅ُبَود دور /  دور   لذات همه از  او
 . گیریم  می مسند  یعنی اول، دور  «تکرار» را دومی و

 :  دیگر   ینکته
 ؟  داریم تکرار  «تبعی نقش»ما از  فراغتی داری تو که  برو برو : مصرع در  آیا

 نداریم  تکرار  تبعی  نقش آید، می  حساب به جمله یک فعلی هر  چون
 . افتد می  اتفاق جمله یک در  «تکرار  تبعی نقش»

 بیت زیر با کدام بیت قرابت دارد؟   -17

 کم کسی زابــدال حــــق آگاه شــــد  جملـه عـــالم زین سبب گمـراه شد 
 نــــیـــــاز تـــــــو مقبـــــول درگاه شـد   ( شـفاعت گــرت جــــان آگــاه شد 1

ـ اب  ت ـدس در  گــ سن دیـــــ ش م ـدیـــق  روزگار  در هــ ک دی ــشنی( 2  مـسی  دالـــ

ـ اوب   در( 3     سنگ  و لعلند   و اریکــــت ای ــــج انـــهم رنگ   وریدهـش اکان ـــپ اش،ـ

   اکـخ  ه ـــچ  تهمّ  شـپی زرش  مشتی ه ـــچ پاک  حرص از  دارد اندرون طفل چو ( 4

 3 گزینۀ:  پاسخ 

 « نیز آمده است که:  3شود چرا که در بیت گزینۀ »« نیز دیده می3»دشواری شناخت مردان حق« مفهوم  بیت صورت سوال است که  این مفهوم در بیت گزینۀ »

 »پیدا کردن لعل از سنگ در شب تاریک دشوار است«. 
 ها: بررسی سایر گزینه

 شود. «: اگر جان آگاه  شفیع  تو شود نیاز تو برآورده می1گزینۀ »

 به  سیم و زر تبدیل کنند.آیا شنیدی که  ابدال ) مردان کامل خدا(  این قدرت را داشتند که سنگ را  «:2گزینۀ »

 وقتی حریص نباشی همه چیز پیش تو یکسان است.   «:4گزینۀ »

 شود؟ عبارت زیر در کدام گزینه دیده می مفهوم  -18

 .« گرددمی عاقل من  خـوی و خلـق از او گردم ونمی جاهل او  سخن از من. شـودمی ادب صاحب مـن از او و شـوم نمی غضـب در وی از مـن»
    را  خلق  رصتـف  به گو  و گفت راه  از  ربان ــمه کنم می  نگردم، فرصت  کم  رخـ چ ریفــ ح گر ( 1
 را  فرهاد  بیستون  وهـــک است وم ـــم رهــمه نیست  امــای سختی از  ای  وهـشک  را  انـاشقـع( 2
 را  خویش ربان ــ امهـــ ن   ساختم می ربان ــمه من  نه ور  آسان، نیست  رگرفتن ــ ب   دل اــ جف از ( 3

 را  رـــ شمشی دم  زدـــری می  تسلیم ردنــگ مهربان  ردد ـــگ ونخوارــخ  دشمن لــتحمّ از ( 4

 4  گزینۀ  : پاسخ 

 :تشریحی پاسخ 

 شود. « دیده می4هاست«. این مفهوم در بیت گزینۀ »مفهوم عبارت سوال »مهربانی نمودن در برابر خشونت و بداخالقی

 گردد.  گردد مالیمت بر تیزی شمشیر پیروز میخونخوار رام می«: با بردباری و تحمل دشمن 4معنی بیت گزینۀ »
 : هاگزینه  سایر  معنی
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 گو مردم را مهربان گردانم.  واگر روزگار بی رحم و سنگدل را شکست ندهم حداقل می توانم از راه گفت :«1»گزینۀ

 ت فرهاد موم است. عاشقان در برابر سختی های روزگار شکایتی ندارند .کوه  بیستون در دس«: 2» گزینۀ 

   دست از ستم کشیدن  آسان نیست وگر من می توانستم معشوق ستمکارم را مهربان گردانم.«: 3» گزینۀ 

 استنباط   ابیات  کدام  از  ترتیب  به«  های دنیای، صلح و آشتی، جانفشانی در راه عشق، میل به بازگشتدشواری راه عشق، ناپایداری زیبایی»  مفاهیم  -19
 گردد؟ می

   را؟  عشق کمان گرانجانی هر زه کند چون  کشید تا را کمان این خون، در حالج زد غوطه( الف
 یعنی که اندکی است زمان بقای حســن                    دانــی کــه گـل ز بــاغ  چـرا زود می رود ( ب
         ردــک دـــبای نمی هموار مردم  با جنگ  مغلوب  سرکش شـــآت ودــش آب از ائبـ ص ( ج
   آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست  نیست کناره هیچش که قـعش راه ستراهی ا  ( د

  بزنم الیـــب و رـــپ  کویش سر هوای به  یار  ربــ تا مـــکن پرواز هـــک  روز آن خنک ( هـ
    ب  ج، هـ،  ب،  الف،( 4 ب   د، ج، هـ،  الف،( 3 هـ  ج، الف، د، ب، ( 2 ج  الف، ب،  هـ،  د، ( 1

 2 گزینه:  پاسخ 

 :  ابیات از هریک مفهوم

   حالج برای کشیدن کمان عشق از جان خوش مایه گذاشت.  جان فشانی در راه عشق.: الف بیت

 های این جهانی. ناپایداری زیبایی:  ب بیت

 مدارا و آشتی با دیگرا. . است من دردمندی  و دلسوختگی نشانۀ من سخنان: ج بیت

   ماند که ساحل نجاتی ندارد.  عشق به راهی می: د بیت

   میل بازگشت به اصل و عالم معنا : هـ بیت

 ابیات کدام گزینه یکسان است؟ مفهوم  -20
 کسی که  روی تو دید و به  طبع مایل نیـــست    الف( حقیقـت است کـــه دارد طبیعت حیــوان

 دلپـــذیــری آواز  کــه نبـــودش اثـــر از  به نــزد عـقـل ز حیــوان کم است انسانی  ب( 
 را صحرایی سبزه وانـحی رـــدیگ وـــچ هــن  دوست دارم  خط سبزه من هـک دـدانن هــهمج(   

 رو و تیـزپای شـــو چــــو شتـــر ّ گـــرم   بــانگ  حُــدی )ســرود(بشنو صوت درای    د( 
 د      –( ب 4 ج  –( ب 3 د  –( الف 2 ج  -( الف  1

 4  گزینه:  پاسخ 

گیرد پس اگر انسان از صدای تاثیر قرار می«: اثر پذیری حیوان از موسیقی و صدای خوش. )حتی حیوان هم از شنیدن صدای خوش تحت4مفهوم  ابیات گزینۀ »

 دلپذیر آواز تاثیر نپذیرد از حیوان کمتر است.( 
 معنی سایر ابیات: 

 بیت »الف«: کسی که روی زیبا تو را ببیند و عاشق تو نشود از حیوان کمتر است.  

 بیت »ج«: مثل حیوان نیستم که در پی لذایذ پست مادی باشم.  

  است؟ آمده نادرست  آن برابر دربیت  کدام مفهوم  -21
 (   رازداری و خـامــوشی )  برد  بیرون  چمــن  زیــــن نکهت   نتـــوانست بــاد  برد؟   بیرون  سخن چون چیـن  سخن ما حـریم از ( 1
 (     نـاپایداری اقـبال بــدکاران)  بــرد بیـــرون  چمن   از هستی رخت  شبنم زود است  نیـستی رکـاب  در  پــا تـــردامـنان دولت ( 2
 (    یبــــایی تبسّـــم یـــــارز ) بــرد بیــــرون   دهـن زان  تبسم نتــــواند   راه راغ ــروزد چـــر نیفـــ ل لب او گـو لعــــ رتــ( پ3
 ( ترجیح سفر بر حضر )  برد  بیـرون  وطن از گـــرانی صـــائب  چــون که   به غریب  جهانگردش فکر شود خواهد  می کـه  هـر ( 4

   3ه گزین  : پاسخ  

 ناچیز بودن و کوچک بودن دهان یار است نه زیبایی تبسم او.  :«3» بیت گزینۀ  مفهوم

تواند ظاهر شود زیرا دهان او آن قدر کوچک و ناچیز است که دیده  «: اگر سرخی لب یار به عنوان چراغ عمل نکند خندۀ و تبسم بر لب یار نمی3معنی بیت گزینۀ »

 شود.  نمی

 بیت زیر یکسان است؟ با بیت کدام مفهوم  -22

 خروش  اندر چنگ چو آیی رسد زخمی گرت نی  جام  همچو بیاور  خندان لب خونین دل با
 مرا  بـــاشد نمی خنـــدان  لب  و  شـــــاد خـــاطر  بود  مـاتم حلقه از  قمـریان  چـون  مـن طـوق( 1
 نار  چو  خنـــــدد افتـــــاده  دل در خــــون کـــه  خـــــار   دست از جـــــامه  گل چــو  نـدرّد ( 2
 بگشاید  دشوار  گره، شد تر چــون  کــــه نـــدانستم خونین   گـریۀ  از  داشتـــم  دلگشایی امیــــد( 3
 است  پـــوچ  خنـــدان  پســتۀ  از دلی خـــونین  الف جمع  خندان   دهن بـــا  نشــود خـونین  دل( 4

 2 گزینۀ  : پاسخ 

   شود.« دیده می2ها مقاوم بودن « است. این مفهوم تنها در بیت گزینۀ »سختیبیت صورت سوال »در برابر مشکالت و   مفهوم

 «: مثل گل نیست که از دست خار)سختی ها( جامه بدرد. بلکه با این که خون در دلش افتاد و گرفتار سختی هاست اما مثل آتش خندان است.  2بیت گزینۀ »

 :  هاهگزین سایر بررسی

 گرفتار غم و ماتم و اندوه هستم. «: 1» گزینۀ 

 کند اما بدتر شد.کردم گریه مشکلم را حل میفکر می«: 3» گزینۀ 
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  دل ناشاد نمی تواند شادی کند.«:4» گزینۀ 

 بیت زیر با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟   -23

 ات کنند این بــار می بـــرند که زندانی یــوسف به ایـن رها شدن از چاه دل مبند
 دم ــــآم دانــــــزن  ز  یوسف  و یونس ماهی  ز  چون  رون ــ ب  مـــرفت  خود ز  بودم خود محبوس و غرقه( 1

 وان ـــاخـ  تـــــ صحب ار ــبــ  یک  بـــه  خــوار  مدار  د ــ دارن  می  زـــ عزی یوسف  چــو ارچـه مصرت به( 2

 عار  ــت و مـکــــر مستـــــــوش اســـجملـه روپـ  ـگار ــگ و نـــ ـان همـــه رن ــتـــا بـــدانی کــ( 3

 نیست   ساحل طرف  هیچ از  کش  است  بحری  چه وین  است؟  چاهی  قدمش  در هر که است  راهی چه   این( 4

 3گزینۀ   : پاسخ 

 « تکرار شده است. 3گزینۀ »مفهوم بیت صورت سوال »فریب نخوردن از ظاهر امور« است. این مفهوم دقیقا در بیت 

 «: بدان که پشت این ظاهر زیبا مکری نهفته است و خطری تهدید کننده وجود دارد.  3معنا و مفهوم بیت گزینۀ »
 ها:   بررسی سایر گزینه 

 ها شدم از همۀ بندها رها گشتم.  ز خود ر ا  تا«: مثل یونس که در شکم ماهی گرفتار بود و مثل یوسف که اسیر چاه  بود من در خودم گرفتار بود. 1گزینۀ »

 دارند اما تو مصاحبت و دوستی با برادران را فراموش مک .  «: اگر چه که در مصر تو را مانند یوسف گرامی می2گزینۀ »

 «: این چه راهی است که هر قدمش پر از خطر است. )پرخطر بودن راه عشق(.4گزینۀ »

 عرفانی است؟ هر بیت به ترتیب بیانگر کدام وادی   -24

 فتد دریا در وکــــب تا تپدمی فتد راـصح بر چو دریا از الف( ماهی
 یکی  در ره نـ دری باشد یکی آن ی ـاندک گر عدد، بینی بسی  گر  ب( 
 ود ـب اینجا مگس گردون، طوطی ود ـب جاـاین نفس هر در بال صد  ج( 
 اد ــفت پایانبی بحر در نمی شب فتاد  جان هزاران دریا درین گر   د( 
 توحید   -  حیرت  - فقر و فنا  -  عشق( 2 استغنا  - طلب  - توحید -  عشق( 1
 حیرت   -  طلب - توحید - فقر و فنا ( 4 عشق  -  حیرت  - توحید - طلب ( 3

 1گزینۀ   : پاسخ 

 الف( عشق: تپیدن و در سوز و گداز بودن برای رسیدن به معشوق  

 ب( توحید: از عالم و مافیها چیزی جز خدا ندیدن.

 ات آید هر زمانی صد تعب( ها و دشواریهاست )پیشج( طلب: این وادی سرشار از انواع سختی

 وجود با عظمت خداوند ارزشی ندارد.( د( استغنا: بی ارزشی دو عالم در برابر وجود خداوند )هزاران جان در برابر 

 شود؟ مفهوم عبارت زیر در کدام بیت دیده می  -25

 شد از لبش لبخند/ خواه روز صلح و بسته مهر را پیمان/ خواه روز جنگ خورده بهر کین سوگند«گم نمی /- چون کلید گنج مروارید - »آن که هرگز
 ب خنـــدان به یک پیمــانه می باید چشید   با ل  ای از الله ، صاف و دُرد این میخانه را کم نه( 1

 روی رنگیــن تـــو آب گـــل خنــــدان ببـرد       لب لعلت بــه  لطافت گـــرو از جـان ببرد ( 2

 ها بـــه غرامت برخاست      پیش عشّــاق تــو شب  شمـع اگر زان  لب خندان  به زبان الفی زد ( 3

 چون گل در این چمن لب خندان به ما نساخت      دم شکفتگی بــه پــریشـــانیم فـــزودیک( 4

 1گزینۀ   : پاسخ 

 شود. « دیده می1است. این مفهوم تنها در بیت گزینۀ » مفهوم عبارت صورت سوال »خندان بودن در هنگام خوشی و ناخوشی«

 های این جهان بر لب خنده داشته باش.  ها و خوشی«: از الله کمتر نیستی در برابر سختی1بیت گزینۀ »
 ها:   بررسی سایر گزینه

 برد. زیبای تو آبروی گل را می ه کشد و چهر«: لب سرخ و لطیف تو ما را می2گزینۀ »

 جا بسوزد.باید به خاطر این ادعای نابههای خندان تو را داشت  شمع اگر ادعای زیبایی لب «:3گزینۀ »

 برای یک لحظه شادی باید تاوان زیادی از پریشانی بدهم. مثل گل خندیدن و شکوفا شدن برای ما خوش یمن نیست.   «:4گزینۀ »

 اینجا هر تست یه کالس درسه:(
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26-   
 
نادی لإلیمان أن

ُ
ا ی
ً
نا سمعنا ُمنادی

ّ
نا إن

ّ
کم آمِنوا  »رب

ِّ
ا« برب

ّ
 : پروردگارا .............. فآمن

 آوریم.خواست که به پروردگارتان ایمان بیاورید، پس ایمان میکرد به ایمان و می( ما صدایی را شنیدیم که دعوت می1
 کرد که به پروردگارتان ایمان بیاورید، پس ایمان آوردیم. قطعاً ما صدایی را شنیدیم که به ایمان دعوت می( 2
 را شنیدیم که ما را به ایمان دعوت کرد که به پروردگارتان ایمان بیاورید، پس ایمان آوردیم. ه ای ( ما صدای پیام دهند3
 کرد که به پروردگارتان ایمان بیاورید، پس ایمان آوردیم.به ایمان دعوت میای را شنیدیم که ( قطعاً ما صدای پیام دهنده4

 ترجمه(  -ساده -105)   4پاسخ: گزینه   

ً
 
 (  2و  1ی ها ای )رد سایر گزینه: پیام دهندهمنادیا

 ( 3باشد )رد گزینه کرد، جملۀ وصفیه می: که دعوت میُینادی

 اضافی است  3 »ما را« در گزینه

ا
ّ
 ( 1ایمان آوردیم )رد گزینه: پس  فأَمن

 و خود فعل مطابق نیاز جمله معمواًل به صورت زیر ترجمه   )اسم نکره ...... ) که ( + جمله وصفیه(افزاییم در ترجمه جمله وصفی، حرف )که( را بر آن می
 شود. می

 ماضی بعید ) یا ماضی ساده (            ماضی  + نکره + ماضی                               
 ماضی استمراری             ماضی + نکره + مضارع                                              
 مضارع التزامی ) یا مضارع اخباری (             مضارع  + نکره + مضارع                                            

 .کردای را شنیدیم که به ایمان دعوت می قطعًا ما صدای پیام دهنده (: مضارع ( ینادی ) نکره ( منادیًا ) ماضیمعنا ) مثال: إّننا س
 

ة«   الّسنوات األختر
ی
 به الجوامع الغربّیة ف

ُ
ف عتر

َ
ًما ت

ُّ
 المجاالت العلمّیة تقد

ی
دموا ف

ّ
ب مسلمون قد تق

ّ
 : »هوالء طّل

 اند که جوامع غربی هم به آن معترفند!هایی کرده علمی قطعاً پیشرفتهای آموزان اسالمی در زمینه( این دانش1
 اند که جوامع غربی به آن اعتراف کردند!های علمی پیشرفت کردهها دانشمندان مسلمانی هستند که در همه زمینه( این2
 اند!ها به آن اعتراف کردهجوامع غربیای پیشرفت کردند که های علمی به گونه( این دانشمندان مسلمان گاهی در زمینه3
 کنند!های اخیر به آن اعتراف میاند که جوامع غربی در سالای پیشرفت کردههای علمی به گونه ها دانشمندان مسلمانی هستند که در زمینه( این4

 ترجمه(  -متوسط -124)   4پاسخ: گزینه   

بًمسلمون
ّ
 (  3و   1های ستند که )رد گزینهآموزان مسلمانی هها دانش: اینهؤالءًطّل

م
ّ
 ( 1اند )رد گزینه : پیشرفت کردهقدًتقد

 ( 2های علمی )رد گزینه : زمینهالمجاالتًالمختلفة

ف...  اًتعتر م 
ّ
 ها( کنند، مفعول مطلق نوعی )رد سایر گزینهای که اعتراف می: به گونه تقد

 »گاهی« اضافی است.   3در گزینه 

وجه به صیغه و کلمه بعدی اگر اسم بعد از اشاره دارای ) الـ ( باشد اسم اشاره را به صورت مفرد ترجمه می کنیم ولی اگر ) الـ ( نداشته باشد اسم اشاره را با ت⮘
 اش ترجمه می کنیم: 

 مثال: 
 )اینها، معلم هستند(  موَن ٰهؤالِء  ُمَعلّ ها...(، ) این معلمٰهؤالِء المعّلموَن 

  توان آید، آخرش را می آید جمله ناقص است و نیاز به خبر دارد ولی وقتی بعد از اسم اشاره، اسم بدون ال میدرواقع وقتی بعد از اسم اشاره، اسم ال دار می
 »است« گذاشت و جمله کامل است.

 

 األکتر أن یعرف  
اس له باستالم الحجر!«»سمعت من أخی

ّ
ذی قد سمح الن

ّ
 :البطحاء وطأة ال

 شناسد!دهند، میی لمس کردن حجراألسود را میهای بطحاء قدمگاه کسی را که مردم به او اجازه( از برادر بزرگم شنیدم که بیابان1
 شناسد!اند، میردن سنگ را را دادهی مسح ک ( از برادر بزرگترم شنیدم که سرزمین مکّه قدمگاه کسی را که مردم به او اجازه2
 شناسد!( از بزرگترین برادرم شنیدم که سرزمین مکّه جایگاه آنکه مردم را اجازۀ لمس کردن سنگ را به او دادند، می3
 است!اند، شناخته ( از برادر بزرگترم شنیدم که سرزمین بطحاء قدمگاه کسی را که مردم به او اجازۀ دست کشیدن بر سنگ را داده4

 ترجمه(  -متوسط -124)    2پاسخ: گزینه  

ً ًاألکت   (  3و  1های  : برادر بزرگترم )رد گزینهأخی

 ( 4شناسد )رد گزینه : مییعرف

 ( 1اند )رد گزینه: اجازه دادهسمحًقًد

 (  1: سرزمین مکّه )رد گزینه البطحاء

ة
ّ
 ( 3: قدمگاه )رد گزینه وطا

 ِقسم الجوازاِت عندما کانت  
ی
فتیش!«»ف

ّ
رفٍة للت

ُ
 غ

ی
 ف

ُ
لت

َ
خ
َ
 طهران د

ی
 ِبَید سائح یعیش ف

ُ
 : الِبطاقات

 کرد، در بخش گذرنامه وارد اتاقی شدم تا بازرسی شوم!( هنگامی که بلیط در دستان گردشگری بود که در تهران زندگی می1
 برای بازرسی وارد اتاقی شدم!  کرد،ها در دست گردشگری بود که در تهران زندگی می( در بخش گذرنامه هنگامی که بلیط2
 کرد مرا برای بازرسی وارد اتاقی کردند!ها را به دست گردشگری دادم که در تهران زندگی میها هنگامی که بلیط ( در بخش گذرنامه3
 ها گذرنامه در دست گردشگر تهرانی بود، داخل اتاق بازرسی شدم!( هنگامی که در بخش تحویل بلیط4
 

       تونی با پشتیبانی ماز که با سی خط پاسخگوئه تماس بگیری تا سریع مشکلت رفع بشهآزمون اگه مشکلی پیش اومد یادت باشه می تو طول 
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 ترجمه(  -ساده -103)    2اسخ: گزینه پ 

 ( 3: بخش گذرنامه )ردّ گزینه الجوازاِتًًِقسم

 ( 1: دست )رد گزینه َید

ً
ُ
لت

َ
خ
َ
 ( 3: وارد شدم، داخل شدم. )رد گزینه د

فِتش
ّ
 ( 4و  1های : برای بازرسی )رد گزینهِللت

 ( 4: اتاقی، یک اتاق )رد گزینه غرفةً 

 عیل َسماِع صوِت المدیر ِمن بعید!«  
ُ
رت

َ
د
َ
 الساحة فما ق

ی
ی ف ناجیر

َ
ت
َ
 و تسعون طالبات ی

ّ
 »کانت ست

 از فاصلۀ دور را نداشتم!گفتند، پس توان شنیدن صدای مدیر را آموز بایکدیگر راز می( در حیاط شصت و نه دانش1
 توانستم صدای مدیر را از دور بشنوم!ند، پس نمیدزدر سالن با یکدیگر حرف می  دانش آموز( نود و شش 2
 گفتند، پس نتوانستم صدای مدیر را از فاصلۀ دور بشنوم!آموز در حیاط باهم راز می( نود و شش دانش3
 کردند، پس بر شنیدن صدای مدیر از دور توانا نبودم!می( در تاالر شصت و نه دانش آموز باهم مناجات 4

 ( ترجمه  -دشوار -102)    3پاسخ: گزینه  

تسعون ًًو
ّ
 (  4و  1های : نود و شش )رد گزینهست

یًَ ناَجی  
َ
تً...ًَیت

َ
 ( 4و  2های گفتند )رد گزینه: با یکدیگر راز میکان

ً
ُ
ت ر 

َ
د
َ
 ها(  : نتوانستم )رد سایر گزینهماًق

 !« دهندها نیز به اهلل فحش میشما مسلمان هستید پس به خدای مشرکان و کافران فحش ندهید زیرا آن من می دانم که » 

ًأنا أعلم  ( 1
 
هللاًأیضا ألنهمًیسّبوًا اًر

ّ
الکف ًًو ی کی  إلهًالمشر  !أنتمًمسلمونًفالتسّبوًا

اًر  أنا أعلم (2
ّ
الکف ًًو ی کی  ًأنتماًمسلمتانًفالتسّباًإلهًالمشر

 
همًیسّبونًهللاًأیضا

ّ
 !ألن

ً أنا عالم  (3
 
ًهللاًأیضا ی همًیسبی 

ّ
ألن اًر

ّ
الکف ًًو ی کی  ًإلهًالمشر ی ًمسلماتًفالتسبی  یّ  !أنیر

ً  أنا أعلم (4
 
ًهللاًأیضا ی ألنهماًیسبی  اًر

ّ
الکف ًًو ی کی   !أنتماًمسلمانًفالیسّباًإلهًالمشر

 ( تعریب  -ساده -ترکیبی)    2پاسخ: گزینه  

 ( 3گزینه ن می دانم: أنا أعلم )رد م

 گردد.(»المشرکین و الکفّار« بر می به  ( )دقت داشته باشید که4ی ها: هم  )رد گزینهآن

 گردد.(ها( )به »المشرکین و الکفّار« برمیدهند: یسبّون )رد سایر گزینهفحش می 

 کتابها » 
ی
ّّم کتبت ف

ُ
 کانت ا

ی
 الخوف من هللا عندئأعندما ال نشُعر بخوٍف ف

ّ
نا إّل  عماق ضمتر

ّ
لنا علیه توک

ّ
!«ٍذ قد توک

ً
 :ال

 وقتی در اعماق وجودمان ترسی جز ترس از خدا احساس نمی کنیم، در این زمان قطعاً بر او توکّل کرده ایم!ش نوشته بود کتابمادرم در ( 1
 توکّلی حقیقی کرده ایم!هرگاه در درونمان فقط خوف از خدا را احساس کنیم، در این هنگام در او ش نوشته بود کتابمادرم در ( 2
 وقتی در اعماق وجودمان جز خوف از خدا نمی یابیم، در این هنگام است که حقیقتاً بر او توکل می کنیم!ش می نوشت کتابمادرم در ( 3
 او کرده ایم! هنگامی که در انتهای درونمان ترسی جز خدا احساس نمی کنیم در این هنگام توکّلی واقعی بر ش نوشته بود کتابمادرم در ( 4

 ( ترجمه  -متوسط -124)    1: گزینه پاسخ 

ًکتبت:ًنوشتهًبوًد ًکانت...
ناًأعماق  ( 2: اعماق وجودمان )رد گزینه ضمت 

 ( 3و  2های کنیم )رد گزینه: احساس نمی َنشعُر ال 

ً
ا
ل
ّ
لناً...ًتوک

ُّ
  ها( ایم، مفعول مطلق تأکیدی )رد سایر گزینه: قطعاً توکّل کردهقدًتوک

 

 مطلب:درک 

ً ی ًبی  ًجميعًمجاالتًإلعادةًبناءًاالّمة.ًالجهلًباالسالمًحترّ ي
ةًفی
ّ
،ًبلًيحتاجًاىلًجهودًجاد

ا
ًليسًسهل ی قًوحدةًالمسلمی 

ّ
یً»تحق أنًنرىًنزاعاتًًسّببًالمتدّينی 

ًالج
ّ
ءًعنًالجهل،ًألن ي

ماًهوًناشر
ّ
اإلسالم.ًوًكّلًتعّصبًاعىمًان ًمعياًر ي

مسائلًفرعّيةًالًوزنًلهاًفی ًحولًمسائلًموهومةًأًو ی ًالمسلمی  ی ًفكرهًوًبی  ي
ًفی اهلًصغت 

ًنظره،ًف رًًًتكت 
ُ
،ًبلًتصغ ي

ذيًيرىًاألشياءًبحجمهاًالحقيقر
ّ
ًلالنسانًالعالمًال

 
ةًخالفا الصغت  نظرهًًعندهًاالموًر ًأفقًفکرهًًو

ّ
ة،ًأِلن ًتبدوًكبت  ي

تر
ّ
ًعينيهًاالشياءًال ي

فی

»ً! ًمنهاًبكثت   أكت 

 ترجمه متن: 
  که  شود   می باعث   متدیّن ها، بین  در  حتی  ،  اسالم  از   ناآگاهی.  دارد امّت  بازسازی  برای  ها زمینه  همه  در  جدی  تالش  به  نیاز  بلکه  نیست   آسان  مسلمان وحدت  »تحقق

  است،  نادانی  نتیجه  کوری فقط  هر تعصب  و .  ببینیم  ندارد،  اهمیتی  هیچ  اسالم  معیار  در  که  فرعی  موضوعات  یا  خیالی  موضوعات  به  راجع  اختالفاتی  مسلمانان  بین  ما

 بلکه در  بیند،  می  آنها  واقعی   اندازه   در  را   چیزها  دانشمند که   انسان  خالف  بر   ،  کند  می   رشد   او  در   کوچک  چیزهای   بنابراین   ،   است  کوچک   بینش  و  فکر  در  نادان   زیرا 

 . است آن از  بیشتر  بسیار او چشم و فکر  افق زیرا است، بزرگ است، کوچکتر  رسد می  نظر  به که  چیزهایی  او نگاه 

ّص  
ّ
ی األنسب لعنوان الن  :عیرّ

ًالمتعّصبًاليرىًاألشياءًحولهً( 1
ّ
ًالعمياءً!إّل ی   بالعی 

ًکّلًالمجاالت( 2 حدونًفی
ّ
  ً!المسلمونًمت

ًالعدّوًهوًالجهل( 3  ً!أکت 

  ً!علیناًاإلبتعادًعنًالصدیقًالجاهلً(4
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 ( درک مطلب  -ساده)     1پاسخ: گزینه  

 بیند!اطرافش را فقط با چشم کور می متعصّب چیزهای -1

 مسلمانان در تمامی زمینه ها متحد هستند!  -2

 بزرگترین دشمن همان جهل است! -3

 جاهل دوری کنیم! باید از دوست  -4

ی   ؟ : الخطأ عیر ی ی المسلمیر ق وحدة بیر
ّ
   متر تحق

ًًعندمًاً( 1 ي
يعةًأتباعًجهلًيختقی    ً!البعضًبعضهمًضًدًاإلسالميةًالشر

يدعًالحكامًالمفسدةًالمطامعًالسياسّيةً!( 2 ًًًاذًا

ًالفرقًاإلسالميةً!( 3 ی اسًباكتساحًالتفريقًبی 
ّ
   حينماًالوّعاظًالمسلمونًيشّجعونًالن

4 )ًً ی ةً!حی  الصغت  ًإىلًاألموًر ی  توّسعتًنظرةًالمسلمی 

 ( درک مطلب  -دشوار)    3پاسخ: گزینه  

 !رود می  بین  از  یکدیگر  برابر در اسالمی  های آموزه  پیروان جهل وقتی -1

 رها کنند! را  فاسد   سیاسی های طلبی جاه حاکمان اگر  -2

 !شوند قائل تفاوت  اسالمی  های فرقه  بین  تا کنندمی تشویق  را  مردم  مسلمان مبلغان وقتی -3

 !یافت  گسترش  کوچک مسائل مورد  در مسلمانان اه دیدگ وقتی -4

ی   ی عبارة تبیرّ ی العالم و الجاه عیرّ ّ بیر    ل: الفرق األساسي

ًکافرون( 1 الجاهلون یعةًًو  ًً!للعالمونًشر

الجاهلًأصغًر( 2 ًنظًر فی ًًو العالمًأکت  ًنظًر
ًفی الصغت  موًر

ُ
ًًًً!اال

حدونلیسًالجاهلونً( 2
ّ
حدینًولکنًالعلماءًمت

ّ
 ًًً!مت

دونًعىلًالفروعً!( 4
ّ
الجهالءًيؤك دونًعىلًاألصولًًو

ّ
   العلماءًيؤك

 ( درک مطلب  -دشوار)   4پاسخ: گزینه   

 عالمان دین دارند و جاهل ها کافر هستند!  -1

 عالم بزرگتر و در نگاه جاهل کوچکتر است!امور کوچک در نگاه  -2

 عالمان متحد هستند!جاهالن متحد نیستند اما  -3

 !کنندمی تأکید فروع  بر ها  نادان  و کنندمی ید کتأ بر اصول دانشمندان  -4

ی   ی بسبب...  کلّ   لیست وحدة بیر  المسلمیر

عالم( 1 ًالعالمًجاهلًًو  ًً!فی

ينً!( 2
ّ
 ًالفهمًالناقصًمنًالد

راتًمختلفة( 3
ّ
التفک   ً!القبلةًًو

   ً!نزاعًحولًمسائلًمهمة( 4
 

 ( درک مطلب  -متوسط)     2پاسخ: گزینه  

 بین تمامی مسلمانان وحدت نیست زیرا....

 جاهل و دانشمند در جهان است  -1

 فهم ناقص از دین  -2

 قبله و تفکرات متفاوت  -3

 مسائل مهم  جنگ پیرامون -4

 فهم ناقص از دین 

ب« 
َّ
 :  »سب

معًفاعلهًجملةًً-للغائبً-ماض( 1  فعلّیًةمضارعهًعىلًوزنً»تسّبب«/ًفعلًًو
ً)منًبابًتفّعلً(ً-فعل( 2 ي

فاعلً-مزيدًثالث    معلومً/ًفعلًًو
غائبًًً–فعلًماضً( 3 ًر

ّ
فاعلهًمحذوًفً-للمفردًمذک  مجهولً/ًفعلًًو

»الجهل«ً-للغائبً( 4 ًللمبتدًا ً)بزيادةًحرفًواحد(ً/ًخت  ي
 مزيدًثالث 

 ( تحلیل صرفی -متوسط)    4پاسخ: گزینه   

ُبً«ً»تسّبب« -1  »ُیَسبِّ

 تفعیًلًتفّعل -2

 فاعله ضمیر  معلوم/ فاعله محذوف مجهول -3

 »  :  »تکتر

ًمجردًًً-للغائبةً( 1 ي
ًً-ثالث    معلومً/ًخت 

ً/ًفعلً-للمخاطًبً-مضارع (2   مجّردًثالث 
ًرً–مضارعً( 3

ّ
مور«ً-للمفردًالمذک

ُ
فاعلهً»اال    معلومً/ًفعلًًو

ًثًمللً-فعل( 4
ّ
مور«حروفهًاألصلّیةً)کًبًر(ً/ًفعلًًوً-فردًالمؤن

ُ
 فاعلهً»اال
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 ( تحلیل صرفی -متوسط)   4پاسخ: گزینه   

1- ً  فعل  خت 

 للغائبًة للمخاطب -2

3- ً
 
ًث رالمذک

ّ
ًالمؤن

 » یَ نیر
ّ
 : »المتدي

 نکرةً/ًمضافًاليًهً–اسمًفاعلًً-جمعًمکّشً(  1
ًر(  2

ّ
 إسمًالفاعلًمنًبابً»تفعیل«ً/ًمضافًإلیًهً-جمعًسالمًللمذک

 معرفةً/ًمضافًإلیهً-»تفّعل«ًاسمًالفاعلًمنًبابً( 3

4) ًً   معرفةً/ًصفةً-اسمًالمفعولً-مثتیّ

 ( تحلیل صرفی -متوسط)    3پاسخ: گزینه   

 معرفًةًسالم/ًنکرًةًمکّشً -1

 »تفّعل«ً»تفعیل« -2

4- ً ًمضافًإلیًهًاسمًالفاعل/ًصفةًجمع/ًاسمًالمفعوًلًمثتیّ

ی    ضبط الحرکات أو قراءة الکلمات الخطأ عیرّ
ی
 :ف

الَهواءًإحتیاجًاألحیاء( 1  !هوًالًَیحتاجًإىلًالماءًًو

خَرجًیًُ( 2
َ
جمیلست

َّ
ًالت

ِّ
ِبدًالحوتًلِصناَعةًمواد

َ
ًک  !الّزیتًِمن

الث( 3
َ
ًِمنًث

ّ
ُعًَعملًاإلنسانًعندماًَیموتًإّل

َ
 !َینقط

ًناِفع( 4
 
ًُعلوما متی

ِّ
ًةًًَعل ًَحیاثر  !ألستفیدًمنهاًفی

 ( ضبط حرکت  -ساده -ترکیبی)    3سخ: گزینه پا 

ِطُع«
َ
 باشد زیرا مضارع باب انفعال است. صورت صحیح این فعل می   »َینق

  
ً
ی جمعا  : نوعه یختلفعیرّ

1 )ً
 
ا
ّ
شفًهذهًالغرفةًجمیلةًجد  ! ألوانًشر

ًًوًامنًیقتًل( 2
 
أمواتا ًسبیلًهللاًلیسوًا  !فی

ذینًیجتنبونًعنًالغیبة( 3
ّ
ًهمًال ی ًالمؤمنی 

ّ
 ! إن

ًالرجیًم( 4 ی یاطی 
ّ
 !علیکًأنًتعوذًباهللًمنًالش

 ( لغت  -متوسط -ترکیبی)    3پاسخ: گزینه  

یًدر این گزینه »  باشد. « جمع سالم می المؤمنی 

یً« و »أموات«، »ألواندر سایر گزینه ها به ترتیب »  یاطی 
ّ
 « جمع مکسّر هستند.الش

 باشد: اسم جمع در عربی به دو شکل می 

 اسم مفرد+ وَن، یَن. مثال: مؤمنین، مسلمون    ⎯⎯⎯مذکر                                
 جمع سالم: - 1

 اسم مفرد+ ات. مثال: طالبات  ⎯⎯⎯مونث                               
سالطین و....  شیوه تشخیص سالم  - عصافیر - ُطاّلب - تالمیذ - ها را بشناسیم. مثال:ُکُتب شنیداری باید آن جمع مکسر: شیوه ساخت مشخصی ندارد و به شیوه - 2

  ر مکّس است و اگر مفرد کلمه باقی نماند جمع  سالمکنیم، اگر مفرد کلمه باقی ماند جمع می اسامی: )ات( یا )ین( را از پایان کلمه حذف  یا مکسر بودن این
 مکسر است.  : أصو»ات« حذف  «--- أصوات: جمع صوت مثال: باشد. می 

 سالم است.« حذف »ات«: طالب --- طالبةطالبات: جمع 

ی التأکید للفعل   :عیرّ
شتنًا( 1

ُ
ًأ ًفی

 
ا ًکبت 

 
 !یختلفًبعضًاألوالدًلبعضًإختالفا

قًکالمکًصدیقکإنًتبعدًلسانکًعنًالکذبً( 2
ّ
 !یصد

یل( 3
ّ
المصنعًعّمالًمنًالصباحًإىلًالل ًهذًا  ! عملًفی

رمضان (4 ًشهًر ًمساعدةًفی ی  !ساعدًالمساکی 

 ( قواعد -متوسط -124)   4پاسخ: گزینه   

 خواهد. صورت سوال مفعول مطلق تاکیدی را می 

1- «ً
 
ا« مفعول مطلق نوعی است زیرا »إختالفا  باشد. « صفت آن می کبت 

 باشد( « فاعل می صدیقکاین گزینه مفعول مطلق نداریم. )دقت کنید »در  -2

 باشد( « فاعل میعّمالول مطلق نداریم. )دقت کنید که »عدر این گزینه نیز مف  -3

 باشد. « مفعول مطلق تاکیدی میمساعدة» -4

 
 
 

 ساخت ۀشیو

 ساخت ۀشیو
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ی ما    : فیه المفعول المطلق لیسعیرّ
ناًنست( 1

ّ
ًلعل

 
ًوافرا

 
 !قیمقدًأنعمًهللاًعلیناًإنعانا

2 )ً
 
ًعمیقا

 
را
ّ
اءًهذهًاألشیاءًتفک ًإشتر فی ًر

ّ
 !علیکًأنًتفک

إلیک( 3 إنًلمًیحسنوًا ًًو
 
 !أحسنتًإىلًاآلخرینًمحسنا

العالم( 4 موًر
ُ
ًیثبتًأ ًحترّ

ا
یل ی  !نّزلًهللاًالمالئکةًتتی

 ( قواعد -متوسط - 124)   3پاسخ: گزینه  

ًدر این گزینه مفعول مطلق نداریم. دقت داشته باشید که »
 
ًباشد و اگر قرار بود مفعول مطلق باشد باید به صورت »« حال می محسنا

 
بود زیرا فعل آن  می  «إحسانا

 باشد.« در باب افعال میأحسن»

ًها به ترتیب »در سایر گزینه
 
ً«، »إنعاما

 
را
ّ
ً« و »تفک

ا
یل ی  « مفعول مطلق هستند. تتی

 تأکیدی و نوعی  مفعول مطلق: 
 فعل + ...... مصدِر همان فعل  ( مفعول مطلق تاکیدی: 1

 آوریم. می  قبل از فعلرا محققًا و ...(  - حتمًا  - قطعًا  - )مسّلمًا در ترجمه: کلماتی همچون 
 مفرد   –نکره   - از جنس فعل جمله    - منصوب    - مفعول مطلق تاکیدی=  مصدر  ��

َم  َم اهّلُل ُموسی تکلیمًا: )تکلیمًا مصدِر َکلَّ  گفت   سخن یقیناً  موسی با خداوند( تاکیدی  مطلق مفعول –َکلَّ
 باشد. الف( مصدر مزید    ب( مصدر مجرد  یادآوری: مصدر دو نوع می 

ل، ِاسِتفعال   وزن مصدرهای مزید عبارتند از:   ِافعال، َتفعیل )َتفِعَلة(، ُمفاَعَلة )ِفعال(، ِانِفعال، ِافِتعال، َتفاُعل، َتَفعُّ
 توان به مصادر زیر اشاره کرد: به عنوان مثال می  وزن مصدرهای مجرد سماعی هست ولی

 نامَ  َخَرجَ  عاَش  َعَبدَ  َتال  َدعا َصَبرَ  َشَکرَ  خاَف  قالَ  َذَهَب  ماضی 

 َنوم ُخروج َعیش  ِعبادة  ِتالوة  َدعوة َصبر  ُشکر َخوف َقول َذهاب  مصدر 

 عاَش  طاَف  َجَلَس  َفَتحَ  َرِغَب  عرَف  َذَکرَ  َسَجدَ  َحَمدَ  تاَب  فازَ  ماضی 

 َعیش  َطواف  ُجلوس َفتح  َرغَبة  َمعرَفة  ِذکر ُسجود  َحمد َتوَبة  َفوز مصدر 

 شود.  ای به جمله وارد نمیباشد بنابراین اگر آن را از جمله حذف کنیم خدشه های فرعی میتذکر: مفعول مطلق از نقش
 فعل + ..... مصدر همان فعل + صفت )یا جمله وصفیه( یا مضاف الیه  ( مفعول مطلق نوعی یا بیانی: 2

 در ترجمه مفعول مطلق نوعی: 
 شود. اگر دارای صفت مفرد باشد معمواًل فقط به ترجمه صفت اکتفا می - 
 کنیم.استفاده میای، به شکلی و...« اگر دارای جمله وصفیه باشد، معمواًل به جای مفعول مطلق از کلماتی مثل »به گونه - 
 شود. اگر دارای مضاف الیه باشد از قیدهایی مثل )چون، هم چون، مانند و ...( استفاده می - 

 ( فتحاً  برای مفرد صفت  مبیناً  – نوعی  مطلق مفعول –ِاّنا َفَتْحنا َلَک َفْتحًا ُمبینًا: )َفتحًا مصدِر فتحنا 
  ترجمه: ما برای تو گشایشی آشکار نمودیم.        

 (    الیه مضاف الباحث  –  نوعی مطلق مفعول –َظْرُت ِاَلی الطبیَعة َنَظر الباِحِث: ) َنَظَر مصدِر َنظرُت نَ 
 ترجمه: به طبیعت هم چون جستجوگر نگاه کردم           

تواند به صورت جمله وصفیه نیز بیاید. دقت: صفت می 
ُر فی ا  الِن الُقرآَن َترتیاًل ُيَؤثِّ  (  وصفیه جمله ُیؤثرُ  –  نوعی مطلق مفعول –لقُلوب: ) تَرتیاًل مصدِر ُترّتالِن الطالبتاِن ُتَرتِّ

 خوانند که در دلها اثر می گذارد. ای ترتیل میترجمه: دو دانش آموز به گونه
 :باشدهای مکّسر دّقت کنید مثاًل وزن »إفعال« مصدر است ولی وزن »أفعال« جمع مکّسر میبه شباهت مصدر با جمعدقت : 

 باشد. أخبارًا مفعول مطلق نیست زیرا مصدِر »أخبَر«، »إخبار« می خبارًا َعجیبًا: أَاخَبَرنا الُقرآن َعن الَبحِر 
 :ِابَتَعَد عن الَمعاصی  مثال: های منصوبی دیگر باشد. توان گفت قطعًا صفت است، زیرا ممکن است از نقشبه هر کلمه منصوب بعد از مفعول مطلق، نمیدقت

 (  حال خائفاً  –بتعادًا خائفًا: ) ابتعادًا مفعول مطلق تاکیدی ا
 :َفرحُت من ذلکفَ ُجلوسًا  َو«، حروف ناصبه )بجز َلن(، و یا جواب شرط داشته باشیم آن را مفعول مطلق نوعی نگیرید:  - اگر بعد از مصدر، »َفـ دقت  /  ....

 ...  یفهمَمن جلَس ِعنَدک جلوسًا /  َیسترحوا ..لِ ُجلوسًا 
 مفعول مطلق را با منصوبات دیگر مثل مفعول به، حال، مستثنی، خبر افعال ناقصه و ... اشتباه نگیرید.       
 : نکته: روی سؤاالت مفعول مطلق در کنکور��

 مفعول مطلق تاکیدی: 
 عّین ما ُیؤّکُد علی وقوع الفعل 
 عّین کلمة ترفع الشّک عن وقوع الفعل 
  عّین عبارة فیها عنایة و اهتمام علی وقوع الفعل 

 مفعول مطلق نوعی: 
 عّین کلمة تدّل علی کیفّیة وقوع الفعل 
  عّین ما فیه بیان عن الفعل 

ی ما    :فیه إهتمام و عنایة عیل »وقوع الفعل« لیسعیرّ
هًحبیبًهللا( 1

ّ
ًألن

 
 ! نحنًنکرمًضیوفناًإکراما

بیةً( 2 ًیجتهدًالوالدانًلتر
 
نهارا ًًو

ا
ًلیل

 
 !أوالدهماًإجتهادا

ًاإلمتحانًمحاولةًمقبولًة( 3 فی  !زمیالیًیحاوالًأنًیفوزًا

رّبکًمعرفةًالًتعتمدیًبماًعندکًعاریًة (4 ًنفسکًًو  !إنًتعرفی

 ( قواعد -متوسط -124)    3پاسخ: گزینه  

 در صورت سوال مقصود از اهتمام و عنایت بر وقوع فعل مفعول مطلق تاکیدی است.
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1- «ً
 
 « مفعول مطلق تاکیدی است. إکراما

2- «ً
 
 « مفعول مطلق تاکیدی است. )دقت داشته باشید که لیالً و نهاراً صفت نیستند( إجتهادا

 « صفت آن می باشد. مقبولة« مفعول مطلق نوعی می باشد زیرا »محاولة» -3

 « جمله وصفیه نیست بلکه جواب شرط می باشد( تعتمدًیالً« مفعول مطلق تاکیدی می باشد. )دقت داشته باشید که »معرفة» -4

ی المفعول المطلق یختلف نوعه   :عیرّ
ًالًأفقده( 1 ًحترّ

 
ًالسوقًأخذا  !أخذتًیدًطفىلًفی

2 )ً
 
ًمداوما

 
با بًبابًالبیتًضی ًالنومًضیُ ًفی

ُ
ًکنت ًیومًالجمعةًعندما  !فی

ًالًیوَصفًولکّنًإیمانهمًقویًّ( 3
 
ًالحربًجرحا ًفی ی  !ُجرحًبعضًالقاتلی 

ًًًادع( 4
 
ا ًدعوةًمنًیحّبًهللاًکثت  ًبالّصت  ی  !العارفًالمؤمنی 

 ( قواعد  -دشوار -124)    1پاسخ: گزینه  

1- «ً
 
 « مفعول مطلق تاکیدی است. أخذا

2- «ً
 
با ً« مفعول مطلق نوعی است زیرا »ضی

 
 باشد. « صفت آن می مداوما

3- «ً
 
 باشد.می « جمله وصفیه آن الًیوصفباشد زیرا »« مفعول مطلق نوعی میجرحا

 باشد. الیه آن می« مضافمنباشد زیرا »« مفعول مطلق نوعی می دعوة» -4

ی المفعول المطلق للنوع   : عیرِّ
1 )ً

 
ًأبدا

ا
رمضانًتکاسل ًشهًر ًأداءًفرائضکًفی  !الًتتکاسلًفی

ًقلبک (2 فی ًر
ّ
یلًِقراءةًتؤث

ّ
ًکّلًالل آیاتًمنًالقرآنًفی  !  إقرًأ

3 )ً
 
ًصحیحةالًتضّییعًنعمًهللاًتضییعا إإلستفادةًغت   !باإلشافًًو

4 )ً
َ
ًعملهًعملًلیسًحسنا

ّ
ذلکًالسائحًألن  !الًتنظروًا

 ( قواعد -متوسط -124)    2: گزینه پاسخ 

1- «ً
ا
ً« مفعول مطلق تاکیدی است. )دقت داشته باشید که »تکاسل

 
 « صفت نیست( أبدا

ر« مفعول مطلق نوعی است زیرا »قراءة» -2
ّ
 باشد.می« جمله وصفیه برای آن تؤث

3- «ً
 
 باشد. « مفعول مطلق تاکیدی میتضییعا

 در این گزینه اصال مفعول مطلق نداریم. )دقت داشته باشید که »عمله« و »عمل« اسم هستند(  -4

ی    : الخطأعیرّ

 إیران! 
ی
سبوع یوم ......ف

ُ
ام اال

ّ
 الفصل.....من فصول الّسنه فصل........والیوم...... من أی

بًتً-ًلاألوًًّ-ربیًعال-ّولاأل( 1 رابع (2 السَّ
ّ
تاًء-ال

ّ
الًث-الش

ّ
یً-الث ی 

َ
 اإلثن

3) ً  الجمعًه-الّسابع-خریفال-ثالًثال (4 الخمیًس-خامسال-الّصیف-الثاثی

 ( قواعد و لغت  -ساده – 102و  101)    3پاسخ: گزینه  

 روز هفته، پنج شنبه است. ششمین زیرا   « باشد.السادس« اشتباه است و باید »خامسال» 3در گزینه 

 بزیادة حرف واحد 
ً
 مزیدا

ً
 أّی عبارة جاء فعال

ی
 ؟ف

ًکتبخرجًالًت( 1  !بتًهمنًحقیًثقیلةًًاطالبة
 !رّبهمًبعدًأنًیکذبواًمنًالکاذبوندًبعی( 2
ًذلکًالشارعًتصادم( 3 ًکانتًفی ًبسّیارة  !أبوًصدیقر
ةًمنًمعلمًّ( 4 ًکثت 

 
متًدروسا

ّ
ًتعل  !ًالعزیزهتر

 ( قواعد -متوسط 104و  103)    1پاسخ: گزینه  

 باشد که یک حرف زائد دارد. « مضارع باب افعال میُیخِرج»

یکذبواًیبعًد-2 مت» -4حرف زائد دارد(    2: ماضی باب »تفاعل« )تصادم  -3باشد.   : ثالثی مجرد میًو
ّ
 .ماضی باب تفعّل می باشد و دو حرف زائد دارد« تعل

 : (افعال – مفاعله –)تفعیل  باب در سه
 ها اشتباه نگیرید( ود )با مجهولش( شروع می- ُ-)با ضمه حرکه حرف اول شان مضارع در فعل *
 حرف زائد دارند.  1هر سه باب *
 . هر سه باب غالبًا متعدی بوده و به مفعول نیاز دارند*

 ا در باب استفعال سه حرف زائد داریم. تفّعل( دو حرف زائد و تنه –تفاعل  –انفعال  –در چهار باب )افتعال  ◄

  
ً
ی إسم الفاعل، مفعوّل  : عیرّ

داَمة (1
ّ
تًبهًالن

ّ
 !منًجّربًالُمجّربًحل

2 )ً
 
ا ًکثت  هًیجتهدًلتعلیمنا

ّ
ألن سناًالعزیًز رِّ

َ
 ! أکَرمناًُمد

3 )ً اثی
ّ
ًالّصفًالث ًکانًفی  !حفظًالطالبًالقرآنًالکریمًعندما

ًکاتبًهذهًالکتبًبسببً( 4 ع جَّ
َ
ةُیش  !محاولتهًالکثت 

 ( قواعد -متوسط – 108و  105)    2پاسخ: گزینه  

ب» -1  « اسم مفعول و مفعول است.الُمجرَّ

س» -2 رِّ
َ
 « اسم فاعل و مفعول است. ُمد
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 « اسم فاعل و فاعل است. الطالب» -3

 باشد( « اسم فاعل است اما مفعول نیست. )نائب فاعل می کاتب» -4

 کاِتب     ثالثی مجرد: بر وزن فاِعل ساخته می شود. مثل: َکَتَب     -                      
ـُ ( میگذاریم  -        اسم فاعل                                                                              به جای حرف مضارع، ) م

 فعل مضارع ساخته می شود( ثالثی مزید: ) از روی -                      
 عین الفعل را کسره می دهیم  -                                                                                                

َم  )   ُم      َعلَّ م   ُیَعلِّ  (  ُمخِرجُ   ُیخِرُج     خَرَج  ) أ         (       ُمَعلِّ
 ظ  مثال: حافِ  شود.ها تبدیل به مونث، مثنی و جمع میاسم فاعل هم مانند سایر اسم ⮘

 لم ( )حافظة: مؤنث( / )حافظاِن، حافَظْیِن: مثّنی( / )ُحّفاظ: جمع مکّسر( / )حاِفظیَن، حافظوَن: جمع مذکر سالم( / )حافظات: جمع مؤنث سا
 باشد. و همه کلمات زیر، اسم فاعل می باشند: مالک تشخیص ، همیشه مفرِد کلمات می⮘

 ُتّجار، ُعلماء، َکَفَرة، َفَجَرة، ُفَضالء و.... 
 توان آن را تشخیص داد.  شود که باتوجه به سیاق جمله می فعل امر باب مفاعلة شبیه اسم فاعل ثالثی مجرد می⮘
 باشد( مثال: جاِهِد الُکّفآَر َو الُمناِفقیَن: با کفار و منافقین جهاد کن )جاِهد فعل امر می  

 ربوط است در حالیکه نقش فاعل ربطی به وزن کلمه ندارد. اسم فاعل را با نقش فاِعل اشتباه نگیرید. اسم فاعل به وزن کلمه م ⮘

ی ما   یرِّ
َ
 :أن یبتی للمجهول ال یمکنع

اسًطریقًالحق( 1
ّ
 ! بعثًهللاًرسلهًلیبّینواًللن

یجلسهاًعنده( 2 ةًًو  !یحّبًاألبًطفلتهًالّصغت 

ًبالده( 3 الفسادًفی ًیحاربًالظلمًًو ی  ! ذوالقرنی 
4 )ً  ! الساعةًالّرابعةیرجعًالتالمیذًمنًالمدرسةًفی

 ( قواعد -متوسط -106)    4پاسخ: گزینه   

 شود. فعلی که الزم است )یعنی مفعول ندارد( مجهول نمیخواهد که مجهول نشود. صورت سوال فعلی را می

 باشند.« مفعول می طریق« و »رسل»

 « مفعول می باشند.ها« و ضمیر »طفلة»

لم»
ّ
 « مفعول می باشد.الظ

 فعلی است که فاعلش حذف گردیده و مفعول به جای آن نشسته است. فعل مجهول : �� 
 مجهول: غذا خورده شد.      ⮘غذا مفعول (    –معلوم: علی غذا را خورد )علی فاعل  

 مجهول کردن فعل  قهیطر  ☘
 حرف ماقبل آخر اصلی، مکسور و حروف متحرک ماقبل آن، مضموم. ( ماضی: 1 

َم        }َکَتَب    َم {  } َاْکَرَم     ُکِتَب {   } َعلَّ  ُاْسُتْخِرَج {    ُاْکِرَم {  } ِاْسَتْخَرَج     ُعلِّ
 ماضی مجهول است. %99اگر در فعل ماضی حرف اول ضمه داشته باشد نتیجه مهّم: ⮘
 حرف ماقبل آخر فتحه و حروف مضارع ضّمه می گردد.  ( مضارع: 2

ُم    ُیْکَتُب {  }َیسَتْخِرُج     }َیْکُتُب    ُم    ُیْسَتْخَرُج {  }ُیَعلِّ ُم {  }َیَتَعلَّ ُم {   ُیَعلَّ  ُیَتَعلَّ
ُل«،  تفعیلدقت کنید که در سه باب هشدار مهّم: ⮘ و نباید آنها را با  باشدمی ضمه»أفَعَل ُیفِعُل« حرکه حرف اول مضارع إفعال  »فاَعَل ُیفاِعُل«،مفاعلة »َفّعَل ُیفعِّ

 باشند. باشد که در اینصورت مجهول می فتحهمجهول اشتباه گرفت. مگر اینکه حرکه عین الفعل 
ُم: معلوم   ِم: مجهول(              ) ُیدِرُک: معلوم    ) ُیَعلِّ  ُیدَرک: مجهول (  ُیَعلَّ

 است.   معلومشروع شود حتما فتحه یا کسره هر فعلی )چه ماضی و چه مضارع( اولش با ⮘
 َیجِلُس، َسَالوا، ِانَصَرفوا و ... 

 .  شوندمجهول نمیافعال الزم و امر مخاطب و نهی و افعال ناقصه ⮘
 شود. یفعل معلوم به صورت معلوم و فعل مجهول به صورت مجهول )معمواًل همراه فعل »شدن«( ترجمه م⮘

 َضرَب:زد     ُضِرَب: زده شد     /  َیضِرُب: می زند    ُیضَرُب: زده می شود. 
 برخی اوقات فعل مجهول با »شدن« ترجمه نمی شود. دقت: ❗

 مثال: ُقِتَل: کشته شد، به قتل رسید  /  أسُتخِدَم: به کار برده شد، به کار رفت 
 شود. می برخی اوقات فعل معلوم نیز با »شدن« ترجمهدقت: ❗

 شود.َدخل: وارد شد / َیخرج: خارج می مثال: 
، َک، ُکما ... ( وصل باشد معلوم است:  ⮘  هر فعلی که به آن ضمیر مّتصل منصوبی ) ُه، ُهما، ُهم، ها، ُهما، ُهنَّ

 ُیفیُدُه، َنَصَرنی، َیقتنصونها، ِلَیبیعوها ... 
 تیپ بندی نوع سواالت مجهول: ⮘
  :فعل مجهول را پیدا کنعّین مبنی للمجهول 
  ّدر کدام گزینه قواعد مجهول درست رعایت شده )یا نشده( ( فی مبنی للمجهول:  أن الصحیح ) یا الخطعی 
  ّ( نه فعل مجهول را خواهددر کدام گزینه فعل می تواند مجهول شود. )یعنی فعل متعدی را مین یبنی للمجهول: أن الفعل الذی یمکن عی 
کنیم و با هرکدام ترجمه سازگارتر باشد و ناقص  شود جمله را یکبار به صورت معلوم و یکبار به صورت مجهول ترجمه میهنگامیکه حرکه فعل داده نمی ⮘

 کنیم. نباشد، معلوم یا مجهول بودن جمله را تعیین می
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توانیم ذکر کند.« چه مصداقی برای آن میشمارد و منع میآور باشد، بد میاگر بگوییم: »خداوند فقط آن نوع ورزش و بازی که همراه با قمار یا زیان  -51
 ایم؟کنیم و کدام صفت الهی را متذکر شده

 پویایی و روزآمد بودن  –( وجوب مراعات حق نشر 1
 پویایی و روزآمد بودن  – بندی در بازی معمولی ( تحریم شرط2
 ناصح حقیقی  – بندی در بازی معمولی ( تحریم شرط3
 ناصح حقیقی  –( وجوب مراعات حق نشر 4

 3پاسخ: گزینه  51
آور روحی و اجتماعی است و انجام آن، حتی در بندی از امور زیانکند؛ مثالً شرط شمارد و منع می اسالم فقط ورزشی را که همراه با قمار یا زیان آور باشد، بد می 

به    و گر )ناصح( حقیقی مردم و خواهان سعادت آنان است سنجی خدا به این دلیل است که خداوند نصیحتهای معمولی نیز حرام است. این مصلحتهای و ورزشبازی

 منظور پیشگیری از خطرات، هشدارهایی داده است تا مردم، قبل از گرفتارشدن، آن خطرات را بشناسند و از آن دوری کنند.

 های متعددی از کتاب درسی مورد توجه واقع شده است: شخ سنجی خدا برای مخلوقات در بمفهوم مصلحت
 یا نداشتن مردم.خداوند به ضررهای یک عمل نگاه می کند، نه دوست داشتن  -1
 کند.شمارد و منع میبد می ،آور باشدکه همراه با قمار یا زیانرا  خداوند فقط آن نوع ورزش و بازی  -2
 گر حقیقی مردم و خواهان سعادت آنان است.خداوند نصیحت -3
 یازدهم(  2قاعدۀ »الَضَرر َو ال ِضراَر ِفی ااِلسالِم« )درس  -4

 ترتیب حکمت و فلسفۀ تحریم کدام خطرات است؟ هریک از موارد زیر به   -52
 گیرد.ای برای جامعه ندارد، به کار میپول و ثروت مردم را در مسیری که هیچ فایده -الف

 کند. بنیان خانواده را متزلزل می -ب
 آور روحی و اجتماعی است.از امور زیان -ج
 شراب   –بندی  شرط  –( روابط نامشروع  2 قمار   –بندی  شرط  –( روابط نامشروع  1
 بندی شرط  –روابط نامشروع    –( قمار  4 قمار  –شراب    –( قمار  3

 4پاسخ: گزینه  52
 گیرد.به کار می ،ای برای جامعه نداردقمار عالوه بر اینکه یک کار بیهوده است، پول و ثروت مردم را در مسیری که هیچ فایده

 کند.هارچوب شرع، بنیان خانواده را متزلزل میرایج شدن ارتباط جنسی خارج از چ -

 باشد. های معمولی نیز حرام می ها و ورزشآور روحی و اجتماعی است و انجام آن، حتی در بازیمور زیانابندی، از  شرط  -
 

 حکمت دستور الهی  حکم الهی 

 تحریم قمار 
به کار می گیرد، میان برنده و  ،ای برای جامعه نداردفایدهیک کار بیهوده است، پول و ثروت مردم را در مسیری که هیچ 

 آورد. بازنده کینه و دشمنی به وجود می

تحریم زنا )روابط نامشروع 
 جنسی( 

 بنیان خانواده را متزلزل می کند، خانواده استحکام خود را از دست داده و فرزندان تک سرپرست فراوان می شوند. 

 آور روحی و اجتماعی است. زیان مور ااز  تحریم شرط بندی 

 تقویت تقوا  وجوب روزه

 تقویت یاد خدا و دوری از گناهان  وجوب نماز

 ستی در مقابل آن ذکر شده است؟راحکام شرعی کدام یک از موارد زیر به د  -53
 حرام ←آن، کپی را جایز نداند   پدیدآورندۀاستفادۀ آثار تکثیری که  -الف

 واجب کفایی  ←هایی به منظور مبارزه با ابتذال اخالقی ها و کتابتولید و توزیع روزنامه -ب
 واجب  ←ورزشی که به قصد آمادگی برای انجام وظایف الهی باشد  -ج
 واجب  ←زیستی پیشه نمایند مردم از مدگرایی و تجمل در پوشش و سایر ابعاد زندگی دوری کرده و ساده -د

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

 4پاسخ: گزینه  53
 باشد.خرید و استفاده از این آثار تکثیری نیز حرام میالف( طبق نظر همۀ مراجع، اگر تولیدکنندۀ یک اثر، تکثیر و کپی آن اثر را جایز نداند، تکثیر آن حرام است؛ 

 رف اسالمی و مبارزه با تهاجم فرهنگی و ابتذال اخالقی، از واجبات کفایی است.اها به منظور گسترش فرهنگ و معها و کتابب( تولید و توزیع و تبلیغ مجالت، روزنامه

 داند. باشد، اسالم آن را مستحب و دارای پاداش اخروی میج( اگر ورزش به قصد آمادگی برای انجام وظایف الهی  

 زیستی پیشه نمایند.د( بهتر )مستحب( است مردم از مدگرایی و تجمل در پوشش و سایر ابعاد زندگی دوری کرده و ساده 

 ←دوری از تجمل
بر مسئولین: واجب است .

بر مردم: بهتر است. )مستحب( 
} 
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 ای بر مسلمانان واجب است؟کشورها چیست و در راستای خنثی کردن آن، چه وظیفه گر برای تسلط برتوطئۀ کشورهای سلطه  -54
 ها برای مبارزه با استعمار بیدار کردن ملت  –( به دست آوردن اطالعات محرمانۀ کشورها و تجزیه و تحلیل آنها  1
 ارتباطی داخلی   مندی از وسایلبهره  –( به دست آوردن اطالعات محرمانۀ کشورها و تجزیه و تحلیل آنها  2
 مندی از وسایل ارتباطی داخلی بهره  –استعمار علنی  ی ( خارج کردن حاکمان و نظامیان خود از کشورها و برقرار3
 ها برای مبارزه با استعمار بیدار کردن ملت  –استعمار علنی  ی ( خارج کردن حاکمان و نظامیان خود از کشورها و برقرار4

 2پاسخ: گزینه  54
کشورها اقداماتی از قبیل به دست آوردن اطالعات محرمانۀ  سایر  برای تسلط بر  این کشورها  یل ارتباطی است و  اگر، وس ترین ابزارهای کشورهای سلطهمهمیکی از  

برای تصمیم آنها  نظامی و فرهنگی کشورها و تجزیه و تحلیل  انجام می  هایگیریاقتصادی، سیاسی،  بر ما  ددقیق علیه کشورهای مورد هدف را  هند. از همین رو، 

 ای بیگانگان شویم. المقدور از وسایل ارتباطی داخلی بهره ببریم و مانع نفوذ و سلطۀ رسانهمسلمانان واجب است که حتّی

 ای:وظیفه در برابر سلطۀ رسانه
 و داخلی را فراهم کند.  بومیهای ارتباطی های الزم برای پایگاهدولت: واجب است زیرساخت -1
 ای بیگانگان شویم. از وسایل ارتباطی داخلی بهره ببریم و مانع نفوذ و سلطۀ رسانه  ور المقدردم: واجب است حتیم -2

 شود؟ ه میداز »گناهان بزرگ« شمر ، کدام عمل دارای »پاداش اخروی بزرگ« است و کدام یک  -55
 شود می موجب انحراف و فساد که ی یها خرید رسانه  –اعۀ معارف اسالمی های اجتماعی در فضای مجازی به منظور اش های اینترنتی و شبکه( ایجاد پایگاه1
 خرید آثار تکثیری که تولیدکنندۀ آن رضایت ندارد.  –های اجتماعی در فضای مجازی به منظور اشاعۀ معارف اسالمی های اینترنتی و شبکه( ایجاد پایگاه2
 شود می موجب انحراف و فساد که ی یها خرید رسانه – های سینمایی و تلویزیونی به منظور گسترش معارف اسالمی ( تولید، توزیع، و تبلیغ فیلم3
 خرید آثار تکثیری که تولیدکنندۀ آن رضایت ندارد. – های سینمایی و تلویزیونی به منظور گسترش معارف اسالمی ( تولید، توزیع، و تبلیغ فیلم4

 3پاسخ: گزینه  55
ها و انواع آثار هنری به منظور گسترش فرهنگ و معارف اسالمی و مبارزه  ها، کتابه، مجلّات، روزنامهدهای فشرهای سینمایی و تلویزیونی، لوحع و تبلیغ فیلمتولید، توزی

 هم عمل صالح و از واجبات کفایی و دارای پاداش اخروی بزرگ است. مبا تهاجم فرهنگی و ابتذال اخالقی، از مصادیق 

شوند و یا دربردارندۀ موسیقی می  دهایی که دربردارندۀ تصاویر یا متونی هستند که موجب انحراف و فساه و سایر رسانهدهای فشرها، لوحتوزیع و تبلیغ فیلم  تولید،

 شود و خرید و فروش آنها حرام است.مطرب و مناسب با مجالس لهو و گناه باشند، از گناهان بزرگ شمرده می

 دوازدهم خواندیم عبارتند از:سال  8گناهان بزرگی که در درس 
 تولید، توزیع و تبلیغ و خرید و فروش و تماشا کردن و گوش دادن به   -4  زنا -3  قمار -2  شراب  -1

 های موجب انحراف و فساد. رسانه

حرومان از اوصاف من حق معینی در اموال خود برای فقیران و  مطابق آیات قرآن کریم، الزمۀ اطاعت از خداوند، اطاعت از کدام گروه است و قرارداد  -56
 چه کسانی است؟ 

  دهندگانزکات  - «  اویل االمر( »2  نمازگزاران   - «  اویل االمر( »1

 دهندگانزکات  -«  اولوا االلباب( »4  نمازگزاران   -«  اولوا االلباب( »3

 1پاسخ: گزینه  56
َها  مطابق آیۀ شریفۀ » یُّ

َ
میا ا

ُ
نک مِر می

َ
ویلی اال

ُ
طیُعوا الَرسوَل َو ا

َ
طیُعوا هللَا َو ا

َ
ذیَن آَمنوا ا

َّ
و »اولی االمر« است؛ زیرا    )ص( «، الزمۀ اطاعت از خداوند، اطاعت از پیامبرال

 رسد.و اولیای دین به مردم می )ص(فرمان خدا از طریق پیامبر 

کند که آنان در مال خود، برای محرومان و فقیران نیز حق معیّنی های آنها را این گونه ذکر می، یکی از ویژگیکندقرآن کریم، در آنجا که اوصاف نمازگزاران را بیان می

 اند.قرار داده

دو عبارت قرآنی مشابه  
  اولی االمر ← مربوط به معیار »پذیرش والیت الهی«

اولوا  االلباب ← مربوط به معیار »علم آموزی و عقلگرایی«
} 

 بخش چیست و الزمۀ این آرامش کدام است؟ تی همچون همسران آرامشحکمت آفرینش آیا  -57
 » -« االلباب ا یتذکّر اولو ( »1

ً
 َو َرحَمة

ً
ة
َّ
م َمَود

ُ
ک
َ
 « َو َجَعَل َبین

یها» -« االلباب ا یتذکّر اولو ( »2
َ
ل وا ای

ُ
سک

َ
ت زواًجا لی

َ
م ا

ُ
ک سی

ُ
نف
َ
ن ا  « می

3« ) 
َ
رون

َّ
ک
َ
ف
َ
وٍم َیت

َ
ق  َو َجَعَل » -« لی

ً
 َو َرحَمة

ً
ة
َّ
م َمَود

ُ
ک
َ
 « َبین

4« ) 
َ
رون

َّ
ک
َ
ف
َ
وٍم َیت

َ
ق یها» -« لی

َ
ل وا ای

ُ
سک

َ
ت زواًجا لی

َ
م ا

ُ
ک سی

ُ
نف
َ
ن ا  « می

 3پاسخ: گزینه  57
 هی ن آیاتی می   وَ مطابق آیۀ شریفۀ »

َ
  ا

َ
 ن خلق ل
ُ
 م  ک

ُ
سک

َ
ت زواًجا لی

َ
م ا

ُ
ک سی

ُ
نف
َ
ن ا   نمی

ً
 َو َرحَمة

ً
ة
َّ
م َمَود

ُ
ک
َ
یها َو َجَعَل َبین

َ
ل  ای وا ای

َّ
 ذلی   ن

 فی
َ
   ک
َ
 لی   یاٍت ل

َ
 یَ   وٍم ق

َ
 ت
َ
 ف
َّ
 ک

َ
«، حکمت آفرینش  رون

 و الزمۀ این آرامش، دوستی و مهربانی میان همسران است. های الهی استنشانهآیات و بخش، تفکر در هایی مانند همسران آرامش نشانه

       بدی جایزه خودت به تونیمی  خوندی کامل  رو پاسخنامه که  حاال! نباشی خسته
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 های آیه را دقت کنید: جزئیات پیام
 های حکمت الهی نشانه ←َو ِمن آیاِتِه 

 کرامت انسان   ←َان خلق َلُکم 

 زوجیت و مکمل هم بودن و یکسانی منزلت زن و مرد  ←ِمن َانُفِسُکم َازواًجا 

 انس و آرامش با همسر ←ِلَتسُکوا ِاَلیها 

ًة َو َرحَمًة   رشد اخالقی و معنوی )الزمۀ آرامش(  ←َو َجَعَل َبیَنُکم َمَودَّ

روَن    تفکر در آیات الهی موجب افزایش معرفت به خدا  ←ِانَّ فی ذِلَک ََلیاٍت ِلَقوٍم َیَتَفکَّ

و فرماید: »خداوند در خصوص چه موضوعی می   -58
ُ
ول
ُ
َر ا

َّ
ک
َ
ذ
َ
ت
َ
ما ی

َّ
لباِب ا ِان

َ
 «؟ اال

1« ) 
َ
ان ی تاَب َو المی  نَزلنا َمَعُهُم الکی

َ
 «َو ا

ذیَن ( »2
َّ
ِوی ال

َ
ل َیست

َ
 ه

َ
مون

َ
ذیَن الَیعل

َّ
 َو ال

َ
مون

َ
 « َیعل

3« ) 
ً
 َو َرحَمة

ً
ة
َّ
م َمَود

ُ
ک
َ
 «َو َجَعَل َبین

م( »4  َرّبهی
َ
ند م عی

ُ
جُره

َ
ُهم ا

َ
ل
َ
 « ف

 2پاسخ: گزینه  58
ذیَن ال دانایان با نادانان برای خردمندان، پندآموز است. این مفهوم در آیۀ »ۀ  مقایس 

َّ
 َو ال

َ
مون

َ
ذیَن َیعل

َّ
ِوی ال

َ
ل َیست

َ
ل ه

ُ
لبابی یَ   ق

َ
واال

ُ
ول
ُ
َر ا

َّ
ک
َ
ذ
َ
ما َیت

َّ
ن  ای
َ
مون

َ
بیان شده   «.عل

 است. 

 انتهای آیات قرآن را بشناسیم که در مورد چه مواردی به کاربرده شده است: 
ذیَن ال  باب لاال ا : یتذّکر اولو1مثال  ذیَن َیعَلموَن َو الَّ  َیعَلموَن«  »ُقل َهل َیسَتِوی الَّ

ًة َو َرحَمًة«  ن و: آلیات لقوم یتفکر 2مثال   »َو َجَعَل َبیَنُکم َمَودَّ

 اندیشه ایجاد نمود؟ تحول های توسعۀ زیاد علم در تمدن اسالمی، چه بود و آثار کدام دانشمند مسلمان، در اروپا از نشانه  -59
 مالصدرا   –( ساختن مدرسه در کنار هر مسجد  2 سینا ابن  –( ساختن مدرسه در کنار هر مسجد  1
 سیناابن  –( شاخه شاخه کردن دانش  4 مالصدرا    –( شاخه شاخه کردن دانش  3

 4اسخ: گزینه پ  59
توسعۀ زیاد علم بود که ناچار بودند آن را شاخه  گسترش و  مسلمانان توانستند علوم و دانش بشری را از چند شاخۀ محدود به پانصد شاخه برسانند و این، به معنای  

 شاخه کنند و به صورت تخصصی بدان بپردازند.

 ( 2و  1های )رد گزینه   .قۀ مسلمانان به دانش بود، نه توسعۀ زیاد علمدقت کنید که ساختن مدرسه در کنار هر مسجد، نشانۀ شوق و عال

 شود.می ب سینا بود که به حق، آثار وی یکی از عوامل اصلی تحول اندیشه در اروپا محسویکی از بزرگترین دانشمندان در تمدن اسالمی ابن 

 نتیجه: ساختن مدرسه در کنار هر مسجد ←عالقۀ روزافزون نیاکان ما به علم و دانش 
 نتیجه: شاخه شاخه کردن علم برای تخصصی پرداختن به آن ←توسعه و افزایش روزافزون علم 

 از عوامل تحول اندیشه در اروپا و توجه به تفکر فلسفی و دانش طبیعی  ←آثار ابن سینا 
 اهنگی میان علم و تفکر فلسفی سخن از هم ←مالصدرا 

 کند؟ ترتیب به کدام یک از معیارهای تمدن اسالمی اشاره میهر یک از موارد زیر به  -60
 پیامبر )ص( فرمود: »ای مردم بگویید »معبودی جز اهلل نیست« تا رستگار شوید.« -الف

 نین و دستورات الهی استوار گردد.ای بنا نهد که نظام اجتماعی بر پایۀ قوارسول خدا )ص( تالش نمود تا جامعه -ب
 ها را از محدودۀ زندگی دنیایی فراتر برد.پیامبر )ص( افق نگاه انسان  -ج
 توحید محوری   –پذیرش والیت الهی    –( معادباوری  2 توحید محوری   –عدالت اجتماعی    –( معادباوری  1
 معادباوری   –پذیرش والیت الهی    –( توحید محوری  4 معادباوری   –عدالت اجتماعی    –( توحید محوری  3

 4پاسخ: گزینه  60
 به یکتاپرستی )توحیدمحوری( دعوت کرد و فرمود: »ای مردم بگویید »معبودی جز اهلل نیست« تا رستگار شوید.« را  مردم  ،رسول اکرم )ص( از همان ابتدای دعوت

حاکمیت داشته باشد و نظام  نا نهد که در آن جامعه، به جای حکومت ستمگران و طاغوتیان، والیت الهی  ای ب رسول خدا )ص( به رسالت برانگیخته شده بود تا جامعه

 )پذیرش والیت الهی( اجتماعی بر پایۀ قوانین و دستورات الهی استوار گردد.

 )معاد باوری( ن را با زندگی در آخرت آشنا کرد.ها را از محدودۀ زندگی دنیایی فراتر برد و آنارسول خدا )ص( در کنار دعوت به توحید، افق نگاه انسان

 شناخت حداقلی از معیارهای تمدن اسالمی: 
 پرستی با فرمایش نبوی »ای مردم بگویید »معبودی جز اهلل نیست« تا رستگار شوید.« ا توحیدمحوری: ابتدای دعوت به یکت -1
 ها از محدودۀ دنیا معادباوری: فراتر بردن افق نگاه انسان -2
 ای بر پایۀ قوانین و دستورات الهیهعیرش والیت الهی: برپایی جام پذ -3
 عدالت اجتماعی: محوریت جامعه بر عدالت به طوری که مظلوم حق خود را بستاند و امکان رشد برای همه باشد. -4
 ها و مانع اصلی فسادارتقای جایگاه خانواده و زن: اهمیت کانون رشد و تربیت انسان -5
 خرافه و جهل نباشد. پایۀ و عقلگرایی: زندگی مردم مبتنی بر تفکر و علم باشد و بر   علم آموزی  -6
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 ارجعوِن « و »کردیمبردیم و پیامبر او را اطاعت میخدا را فرمان میظرف بیان عبارات قرآنی »ای کاش   -61
ِّ
 ترتیب کدام است؟ « بهَرب

 برزخ   –( قیامت  4 رستاخیز   –( برزخ  3 قیامت   –( برزخ  2 قیامت   –( رستاخیز  1

 4پاسخ: گزینه  61
بردیم خدا را فرمان می کند که »ای کاش  خورد و آرزو میکند و حسرت می محلّی که انسان با دیدن حقیقت آن و عاقبت شوم اعمال خویش، شروع به سرزنش خود می

 ...   قالَ «، قیامت است و محلّی که انسان با عبارت »کردیمو پیامبر او را اطاعت می
ُ
َرکت

َ
ًحا فیما ت عَمُل صالی

َ
 ا

ی
َعّل

َ
 ارجعونی ل

« از خداوند درخواست بازگشت به دنیا  َربِّ

 را دارد، برزخ است. 

 بازگشت به دنیا:درخواست انواع 

قاَل َربِّ ارجعوِن َلَعّلی َاعَمُل صاِلًحا فیما َتَرکُت   ←: در برزخ
پاسخ خدا
 ها کلمة هو قائلها کاّل انّ        ←

 در قیامت )رستاخیز(: 
بازگردیم، عمل صالح   بر که اگر به دنیا   را از اینجا بیرون  ما  –: پروردگارا شقاوت بر ما چیره شد و ما مردمی گمراه بودیم  انسان  درخواست  ←

 . انجام می دهیم
 بودیم.کردیم و از مؤمنان میو آیات پروردگارمان را تکذیب نمیشدیم : ای کاش به دنیا بازگردانده میانسان آرزو و حسرت  ←

 کند، کدام است و علت متحوّل شدن انسان با آراسته شدن به این آذین چیست؟ بخش که قلب انسان مرده را زنده می اکسیری حیات  -62
 اما از فرمان او سرپیچی کند.  ؛ شود انسان، خدا را از صمیم قلب دوست بداردنمی – ( ایمان به خدا 1
 اما از فرمان او سرپیچی کند. ؛شود انسان، خدا را از صمیم قلب دوست بداردنمی  – ( عشق الهی  2
 گیرد.قلب انسان حرم خداست و جز با او آرام نمی  –( عشق الهی 3
 گیرد.قلب انسان حرم خداست و جز با او آرام نمی –   ( ایمان به خدا4

 3پاسخ: گزینه  62

قلب انسان جایگاه خدا است   کند. این همه تحول به این دلیل است که بخشد و زندگی حقیقی به وی عطا میعشق به خدا چون اکسیری است که مرده را حیات می

 یابد. و جز با خدا آرام و قرار نمی 

 کنندۀ انسان مردهزنده =بخش اکسیر حیات =عشق الهی  =محبت شدید به خدا 
 تبدیل کنندۀ رذائل به فضائل اخالقی =
 ایمان به خدانشانۀ   =
هِ مرتبط با آیۀ » = ذیَن آَمنوا َاَشدُّ ُحّبًا ِللّٰ  « َو الَّ

 ثمرۀ عمل به فرمایش علوی »  -63
 
فَسه
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َ
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َ
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َ
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 1پاسخ: گزینه  63
 فرماید: »امام علی )ع( می

َ
ح
َ
صل

َ
نوَب َو ا

ُّ
قاَل الذ

َ
نوبیهی َو است

ُ
ذ  بی

َ
حاط

َ
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َ
 َوق

ُ
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َ
  َمن حاَسَب « و »الُعیوَب َمن حاَسَب ن

َ
د  َسعی

ُ
فَسه

َ
 «.  ن

های علوی است. البته مورد )ب( کالم پیامبر )ص( است و به محاسبه کردن خود، قبل از محاسبه شدن در قیامت اشاره پس موارد )الف( و )ج( از ثمرات این کالم

 باشد.سال دوازدهم می  6یر اعمال انسان در زندگی او در درس ( در بیان سنت تأث. مورد )د( نیز حدیث امام صادق )صکند، نه ثمرۀ محاسبهمی

 

 دو حدیث مشابه از امام علی)ع(: 

 )در بارۀ فواید محاسبه( 

نوَب َو َاصَلَح الُعیوَب  - 1   َمن حاَسَب َنفَسُه َوَقَف َعلٰی ُعیوِبِه َو َاحاَط ِبُذنوِبِه َو اسَتقاَل الذُّ

 َسِعدَ َمن حاَسَب َنفَسُه  - 2

 به مفاهیم نهفته در حدیث اول توجه بیشتری کنید:
 هاآگاهی به عیب ←  َوَقَف َعلٰی ُعیوِبهِ  -
 تسلط بر گناهان  ← َاحاَط ِبُذنوِبهِ  -
نوَب  -  جبران گناهان  ← اسَتقاَل الذُّ
 ها اصالح عیب ← َاصَلَح الُعیوَب  -

 عنوان موجبات دوزخی شدن انسان یاد شده است؟مطابق آیات سورۀ مبارکۀ مدثّر، ترک چه اعمالی به   -64
 ( اهل نماز و اطعام مساکین نبودن 2 های دنیایی شدن ( مست و مغرور نعمت1
 ( توبه را تا لحظۀ مرگ به تأخیر انداختن 4 ( اصرار ورزیدن بر گناهان کبیره 3

 

 2پاسخ: گزینه  64
 کردیم ...« )اهل نماز و اطعام مساکین نبودیم(. یم و از محرومان دستگیری نمید خوان گویند: ما در دنیا نماز »جهنمیان میآیاتی از سورۀ مدثّر:
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شود و وجه منفی  بی« گفته میبه وجه مثبت سؤال، »وجه ایجا  .کنددر صورت سؤال وجه مثبت یا منفی داشتن در پاسخ نقش ایفا می  یگاه 
 شود.سؤال، »وجه سلبی« نامیده می

 مثاًل:  
 عوامل ایجابی دوزخی شدن =کند ه اعمالی انسان را دوزخی میاینکه انجام چ -
 عوامل سلبی دوزخی شدن  =کند اینکه ترک چه اعمالی انسان را دوزخی می -

آمدند و ستودن ایشان، نشان از ناسازگار بودن کدام  تأکید قرآن کریم بر عفت حضرت مریم )س( در معبدی که همگان برای پرستش خدا می  -65
 گاه قرآن کریم است؟دیدگاه با ن

 ( حجاب، اختصاص به مسلمانان دارد. 1
 ( حجاب زنان، موجب سلب آزادی و کاهش حضور آنان در جامعه است.2
 ( دین اسالم، شکل و چگونگی پوشش را معین نکرده است. 3
 ( در قرآن کریم، دستور خاصی دربارۀ عفاف و پوشیدگی وجود ندارد. 4

 

 2پاسخ: گزینه  65

ر معبدی نشین کردن زنان و سلب آزادی آنان با حجاب، با نگاه قرآن کریم و سیرۀ پیشوایان دین ناسازگار است. قرآن کریم عفت حضرت مریم )س( را دادعای خانه

 ستاید. آیند، میکه همگان، چه زن و چه مرد، به پرستش می

 نکته مشابه در مورد حضرت مریم )س(: 
 همگانی در قرآن: دلیل نادرستی فرض سلب آزادی از زنان با حجاب  ی ستودن عفاف حضرت مریم )س( در معبد ←
 مسلمانان الگو بودن حجاب حضرت مریم )س( برای زنان معتقد به حضرت مسیح: دلیل نادرستی اختصاص داشتن حجاب به ←

 اند؟ ارات تجلّی یافته ترتیب در کدام عب »تناسب آراستگی ظاهری و باطنی« و »تناسب آراستگی ظاهری با سطح معیشت جامعه« به  -66
 رود، آماده و آراسته باشد.اش به سوی دوستان خود میوقتی بندهدارد تعالی دوست  ی خدا  –( خداوند آراستگی و زیبایی را دوست دارد 1
 د.رود، آماده و آراسته باش اش به سوی دوستان خود میوقتی بندهدارد تعالی دوست  یخدا  –( آراستگی از اخالق مؤمنان است 2
 امروز در شرایط بهتری هستیم و عموم مردم توانایی پوشیدن چنین لباسی را دارند.   –( آراستگی از اخالق مؤمنان است 3
 امروز در شرایط بهتری هستیم و عموم مردم توانایی پوشیدن چنین لباسی را دارند.   –( خداوند آراستگی و زیبایی را دوست دارد 4

 3پاسخ: گزینه  66
بارت توصیۀ  ایمان، مربوط به آراستگی باطنی است و عبارت »آراستگی از اخالق مؤمنان است.« بیانگر هماهنگی آراستگی ظاهری و باطنی است. زیرا این عاخالق و  

اید با وضع اقتصادی عمومی و آراستگی ظاهری ب   س نمودند. اینکه در هر زمان، نوع لباپیشوایان دین است که هم به آراستگی ظاهری و هم آراستگی باطنی تشویق می 

بهتری هستیم و عموم مردم توانایی پوشیدن چنین لباسی امروز در شرایط  جامعه هماهنگ باشد، در حدیث امام صادق )ع(: »در آن زمان مردم در سختی بودند، اما  

 .« تجلی یافته است.را دارند
 

 اقسام آراستگی 
 مرتب و منظم بودن لباس و بدن  ظاهری

 ح به صفات زیبای اخالقی روآراستگی  باطنی 

ه سنت نیکی ادامه باست و اجر شخصی که    اعمال  دام دسته آثارک   ، های الهی در برزخ پس از مرگعامل اصلی تخفیف یا تشدید عذاب یا نعمت  -67
 دهد، چگونه اعطا خواهد شد؟ 

 شود. دهنده به عدالت تقسیم میگذار و انجاممیان سنت  –( ماتقدّم  1
 شود.دهنده، بدون هیچ کاستی افزوده می گذار و هم به انجامهم به سنت –( ماتقدّم  2
 شود.دهنده، بدون هیچ کاستی افزوده می گذار و هم به انجامهم به سنت – ( ماتأخّر 3
 شود. دهنده به عدالت تقسیم میگذار و انجاممیان سنت – ( ماتأخّر 4

 3پاسخ: گزینه  67
شوند و به این ترتیب، در پروندۀ اعمال انسان ثبت می   مداوم یابند؛ این آثار که آثار »ماتأخّر« نام دارند  ادامه می  نیز آثاری هستند که پس از مرگ  برخی از اعمال دارای

 ثار ماتأخر هستند.گردند. عامل اصلی ارتباط برزخ با ارواح درگذشتگان با دنیا نیز همین آهای او در برزخ می موجب تخفیف یا تشدید عذاب یا نعمت

 رسد. گذار، به هر دو پاداش میدهنده و سنتطبق حدیث پیامبر )ص(، هرکس سنت نیکی را تداوم بخشد، بدون کم شدن از پاداش انجام

 

انواع آثار  
 اعمال: 

 شود.می ماتقّدم: دامنۀ برخی از اعمال، محدود به دوران زندگی انسان است و با مرگ، پروندۀ این اعمال بسته 

 ماتأّخر: پروندۀ بسیاری از اعمال حتی بعد از مرگ انسان نیز باز می ماند. 

ها، مصرّ بر  کر به نعمتکنند و پرسش آنان که با شُها با اینکه در وجود معاد شک ندارند، آن را انکار میاز نگاه آیات قرآن کریم، چرا برخی انسان  -68
 کدام است؟   ، کبائرند

 کند؟«های پوسیده را زنده می»خداوند چگونه این استخوان - .بدون ترس از دادگاه قیامت، در تمام عمر گناه کنندخواهند ( می1
 »هنگامی که ما مردیم و استخوان شدیم، آیا برانگیخته خواهیم شد؟«  - .خواهند بدون ترس از دادگاه قیامت، در تمام عمر گناه کنند( می2
 »هنگامی که ما مردیم و استخوان شدیم، آیا برانگیخته خواهیم شد؟« - ای آنان را سخت کرده است. ه( تجاوز و گناهکاری، دل3
 کند؟«های پوسیده را زنده می»خداوند چگونه این استخوان - های آنان را سخت کرده است. ( تجاوز و گناهکاری، دل4
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 2پاسخ: گزینه  68
 خواهد بدون ترس از دادگاه قیامت، در تمام عمر گناه کند.«رد( بلکه ]علت انکارش این است که[ او می سورۀ قیامت: »)انسان شک در وجود معاد ندا   5آیۀ 

گفتند: »هنگامی که ما  کردند و میسورۀ واقعه: »آنان )دوزخیان( پیش از این )در عالم دنیا( مست و مغرور نعمت بودند و بر گناهان بزرگ اصرار می  48تا    45آیات  

 استخوان شدیم، آیا برانگیخته خواهیم شد؟«مردیم و 

 های انکار معاد )طبق آیات قرآن(: انگیزه
 نشناختن قدرت خداوند و مقایسه کردن قدرت خود با واقعۀ بزرگ قیامت -1
 های دنیوی و اصرار بر گناهان بزرگ مستی و مغرور به نعمت -2
 تجاوز و گناهکاری -3
 از دادگاه قیامتگناه کردن در تمام عمر بدون ترس   -4

 راه نداشتن ناامیدی و افسردگی در انسان معتقد به معاد به کدام سبب است؟  -69
 داند که هرچه بیشتر در راه خدمت به خلق خدا گام بردارد، آخرت او زیباتر خواهد بود.( می1
 بیند. هایش را میداند و اطمینان دارد که خداوند، او و تالش( می2
 بیند. یزی جز ننگ و ذلت نمی( حیات این دنیا را چ3
 داند.( مرگ را جز سعادت و مالقات خدا در درجات برتر بهشت نمی4

 

 2پاسخ: گزینه  69
 بیند.هایش را می داند که خداوند، او و تالششود، زیرا میانسان معتقد به معاد، ناامید و افسرده نمی

 :هاگزینهدلیل نادرستی سایر  
 ه و ناامید نبودن(. دناپذیری است )نه افسر العاده و خستگی انرژی و همت فوق(: دلیلِ داشتن  1گزینه )

 (: مربوط به نهراسیدن معتقدان از مرگ است. 4و 3) هایگزینه

 آثار اعتقاد به معاد

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

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

جوَرها َو طلبی، کدام عامل است و خداوند با توجه به آیۀ »بازدارندۀ انسان از راحت   -70
 
لَهَمها ف

َ
ا
َ
قواهاف

َ
 « کدام سرمایه را در انسان قرار داده است؟ت

 شناخت نیکی و بدی   –( نفس اماره و میل سرکش  2 گرایش به نیکی و بدی   –( نفس لوامه و وجدان اخالقی  1
 شناخت نیکی و بدی   –( نفس لوامه و وجدان اخالقی  4 گرایش به نیکی و بدی   –( نفس اماره و میل سرکش  3

 4پاسخ: گزینه  70
 دارد. وجدان اخالقی، نام دیگر نفس لوامه است.طلبی باز میانسان را از راحت ،هایشبا محکمهوجدان 

قرار داده است. بنابراین، انسان سرمایۀ شناخت نیکی و بدی را    نسانخداوند شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدی و زشتی و بیزاری از آن را در وجود ا 

 « قابل برداشت است.و نفس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواهااین سرمایه از آیات »  .باشد )نه گرایش به بدی(کی و بیزاری از بدی را دارا می دارد، اما گرایش به نی

 عوامل بازدارنده:
 وجدان )نفس لوامه( ←طلبی بازدارنده از راحت -
 نفس اماره  ←بازدارنده از عقل و وجدان  -
 شیطان  ←ت بازدارنده از بهش -
 عقل ←بازدارنده از خوشی زودگذر  -

 رسیدن به پاداش وصف می نماید؟ برای خداوند افراد خواهان آخرت را با داشتن کدام شروط   -71
  ( توبه و عمل صالح2 ( تزکیۀ نفس و عمل صالح1
 ( ایمان و تقوا 4 ( ایمان و تالش 3

 3پاسخ: گزینه  71
 الخرة و سیع سورۀ اسراء: »آن کس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و کوشش کند و مؤمن باشد، پاداش داده خواهد شد.« )  19آیۀ    خداوند در 

َ
راد
َ
َو َمن ا

 
ً
 نماید.های رسیدن به پاداش در آخرت معرفی می(، ایمان و تالش را شرطلها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا

 د با پرسیدن اول، وسط و آخر آیه، آن را تجسم نموده و به خاطر بسپارید:تمرین کنی
 نتیجۀ آیه شرایط آیه  ابتدای آیه

 پاداش داده خواهد شد.  و برای آن سعی و کوشش کند و مؤمن باشد  آن کس که سرای آخرت را بطلبد

 آید، کدام وصف صحیح است؟ آنچه به دست میتالش کردن برای فهمیدن حکمت دستورات الهی چه حکمی دارد و دربارۀ   -72
 گیری در مورد احکام الهی است. مبنای تصمیم – ( تجسّس و حرام است 1
 گیری در مورد احکام الهی است. مبنای تصمیم –( خوب و ارزشمند است 2
 در برابر علم الهی که شارع احکام است، ناچیز است.  –( خوب و ارزشمند است 3
 در برابر علم الهی که شارع احکام است، ناچیز است.  –  ( تجسّس و حرام است4
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 3پاسخ: گزینه  72
گیریم تا حکمت احکام و دستورات الهی را به دست بیاوریم، یک تالش خوب و ارزشمند است. امّا باید توجه داشته باشیم که  اینکه گاهی از علوم مختلف کمک می

های نداریم که با فهمیدن یکی از حکمتبسیار ناچیز است. بنابراین نباید بپ ،کنندۀ )شارع( این احکام استالهی که وضعنهایت  کنیم، در برابر علم بی آنچه ما کشف می

 گیری قرار دهیم.ایم و این فهم را مبنای تصمیمهای آن پی بردهیک دستور الهی به همۀ حکمت

 ت خدا دلیل خاص دستورا  =علل شرایع  =فلسفۀ دستورات الهی  =حکمت الهی 

 ترتیب کدام است؟ حکم شرعی هر یک از رفتارهای زیر به  -73
 مصرف کاالی خارجی که سبب وابستگی کشور شود.  -الف

 ای که نتوانند در مواقع خطر مسلمانان را تحت فشار قرار دهند. تنظیم کردن روابط اقتصادی دولت اسالمی با کشورها به گونه -ب
 گرایی و فساد اداری و مالیگری و تجملفیاجتناب مسئولین از شیوۀ زندگی اشرا -ج
 واجب است.   –واجب است    –( واجب است انجام نشود  2  بهتر است.   –واجب است    –( واجب است انجام نشود  1
 واجب است.   –پاداش اخروی دارد    –( بنابر احتیاط حرام است  4  بهتر است.   –پاداش اخروی دارد    –( بنابر احتیاط حرام است  3

 2پاسخ: گزینه  73
 اگر مصرف کاالهای خارجی سبب وابستگی کشور شود، واجب است از خرید آن خودداری شود. -

 ای تنظیم کند که آن کشورها نتوانند در مواقع خطر، ما را تحت فشار قرار دهند.بر دولت واجب است روابط اقتصادی با کشورها را به گونه  -

 گرایی و فساد اداری و مالی اجتناب کنند.گری، تجملت که از شیوۀ اشرافیبر مسئولین و مدیران کشور واجب اس  -

 احکامی که حکم مشترک دارند را جداسازی کنید؛ به عنوان مثال، مواردی که در عرصۀ اقتصاد واجب هستند:   ،در یادگیری بهتر مسائل شرعی
 واجب بر مردم: 

 واجب است از خرید آن خودداری شود.اگر مصرف کاالی خارجی سبب وابستگی کشور شود،  -1
 با حرام و حالل در کسب و کار و تجارت، باید )واجب است( با احکام تجارت آشنا شویم. ییبرای آشنا -2

 واجب بر مسئولین: 
و عدم سلطه و ای مدیریت کنند که سه هدف زیر محقق شود: اول، استقالل اقتصادی مسئولین باید )واجب است( اقتصاد کشور را به گونه -1

در عین دوری از دنیازدگی سوم، حرکت به سوی آبادانی و عمران    ؛نفوذ بیگانگان؛ دوم، پیشروی به سوی عدالت و قسط و کاهش فاصلۀ طبقاتی
 گرایی. و تجمل

خود، دیگران را به سوی گرایی اجتناب کنند و با اسوه قرار دادن  گری و تجملبر مسئولین و مدیران کشور واجب است که از شیوۀ اشرافی  -2
 یک اقتصاد سالم دعوت کنند. 

ی تنظیم کند که آن کشورها نتوانند در مواقع خطر، کشور ما را تحت فشار قرار  ا بر دولت واجب است روابط اقتصادی با کشورها را به گونه  -3
 دهند.

 معیارهای اسالمی، به ترتیب چه اقداماتی ضروری است؟ ای بر اساس برای انجام وظیفۀ مسلمانی خود در راستای ایجاد جامعه  -74
 تغییر در نگرش و شیوۀ زندگی  –گذر از عصر جاهلیت به عصر اسالم  – ( شناسایی آثار مثبت و منفی تمدن جدید 1
 تالش در این راه  – ریزی برای تحقق هر چه بهتر آن  برنامه –( شناسایی معیارهای تمدن اسالمی  2
 ریزی در این راه برنامه  –تالش برای تحقق هر چه بهتر آن   –تمدن اسالمی   ( شناسایی معیارهای 3
 گذر از عصر جاهلیت به عصر اسالم   – تغییر در نگرش و شیوۀ زندگی – ( شناسایی آثار مثبت و منفی تمدن جدید 4

 2پاسخ: گزینه  74
ابتدا معیارهای یک    - 1اساس معیارهای تمدن اسالمی است. از این رو، الزم است:    ای بر های یک انسان مسلمان، مشارکت و تالش او در ایجاد جامعهاز جمله برنامه

 تالش کنیم. -3برنامه ریزی و   ،تحقق هرچه بهتر آنها در جامعهی برا  -2اند، بشناسیم و تمدّن اسالمی را که قرآن کریم و پیشوایان به ما معرفی کرده

ی براساس اشود، ملزومات ایجاد جامعهاه بسیاری از داوطلبان مغفول بماند، توصیه میمطالعۀ صفحۀ مقدماتی هر درس که ممکن است از نگ
اسالمی: تمدن  -  معیارهای 

 

تالش برای -3
تحقق چنین 

ایجامعه

برنامه ریزی -2
برای تحقق هر 

چه بهتر در 
جامعه

شناسایی -1
معیارها از قرآن و 

سیرۀ پیشوایان
معصوم
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 گردد؟ هریک از وظایف زیر، تحت چه شرایطی بر انسان واجب می  -75
 تواند روزۀ خود را افطار نماید.اش را نگه دارد و بعد از آن میتا حدّ ترخّص روزه -الف

 تواند روزه بگیرد.نمی -ب
 باید روزه بگیرد. -ج
دار با نهی  روزه – . باشدرا باطل کرده   اش مسافر پیش از ظهر به وطنش برسد، اما در سفر روزه – دار پیش از ظهر به قصد بیش از چهار فرسخ سفر کند. ( روزه1

 برود.است والدین به سفری که بر او واجب بوده 
مسافر پیش از ظهر به وطن   –برسد   ش مسافری که صبح حرکت کرده، بعد از ظهر به وطن –د و چهار فرسخ از وطن دور شود.  دار بعداز ظهر حرکت کن( روزه2

 را باطل نکرده باشد.   ، خودبرسد و در حین سفر روزه
دار با نهی  روزه –.  باشدرا باطل کرده   اشمسافر پیش از ظهر به وطنش برسد، اما در سفر روزه –دار بعداز ظهر حرکت کند و چهار فرسخ از وطن دور شود ( روزه3

 برود.است والدین به سفری که بر او واجب بوده 
مسافر پیش از ظهر به وطنش برسد   -برسد.   شمسافری که صبح حرکت کرده، بعد از ظهر به وطن – دار پیش از ظهر به قصد بیش از چهار فرسخ سفر کند. ( روزه4

 و در حین سفر روزه را باطل نکرده باشد.

 4پاسخ: گزینه  75
افطار  را خود  تواند روزه  از آن میاش را نگه دارد و بعد  فرسخ برود، باید تا حدّ ترخص روزه 4اگر کسی که روزه گرفته، پیش از ظهر مسافرت کند و بخواهد به بیش از 

 کند.

روزه بگیرد. همچنین اگر مسافر پیش  در آن روز،  تواند  خواهد ده روز بماند برسد، نمیاگر مسافری که صبح حرکت کرده است، بعد از ظهر به وطن یا به جایی که می 

 ها( بگیرد. )درستی قسمت دوم همۀ گزینهتواند روزه  از ظهر به وطنش برسد، اما در سفر روزه را باطل کرده باشد، نمی

 اگر مسافری پیش از ظهر به وطن برسد و در حین سفر روزه را باطل نکرده باشد، باید در وطن روزه اش را بگیرد. 

 به خوبی بشناسید: را چهار حالت وظیفۀ مسافر 
 کند. می ار افطاش را با رسیدن به حّد ترخص روزه الف( اگر قبل از ظهر از وطن به سفر برود،
 باید روزۀ آن روزی را تا آخر ادامه دهد. ب( اگر بعد از ظهر از وطن به سفر برود،

 ج( اگر قبل از ظهر از سفر به وطن برگردد، 
 تواند روزه بگیرد. نمی ←اگر در سفر مبطل روزه را انجام داده 

 باید در وطن روزه بگیرد. ←اگر در سفر مبطل روزه را انجام نداده 
 واند آن روز را روزه بگیرد.ت نمی د( اگر بعد از ظهر از سفر به وطن برگردد،
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 In this pandemic time, curriculum developers must take a lot of factors into consideration to simplify the 

act of learning for the students, otherwise the books ------------- in a complicated way since they are facing with 

many challenges. 

1) may not be understood  2) may understand  
3) may be understood  4) may not understand  

 ( افعال وجهی مجهولگرامر   -متوسط –  123)  3: گزینه پاسخ 76

EDUCATIONAL BOX 
آشنا شدید. درس سه دوازدهم به بررسی مجهول این افعال می پردازد. این تست هم ترکیبی از   modalsدر سال دهم با افعال وجهی یا 

نیاز داریم زیرا بر   3گرامر و معنا می باشد و به تنهایی دانستن گرامر کمکی در حل تست نمی کند. از روی معنا می فهمیم که به گزینه 
 پیچیده فهمیده شوند.اساس ترجمه می گوییم که کناب ها ممکن است به صورت 

  I woke up early in the morning. Then I started to study for my exam. In other words, .......... 

1) I had started to study after I woke up early in the morning.   
2) I had woke up early in the morning after I had started to study.   
3) As soon as I had started to study, I had woke up early in the morning.   
4) Before I started to study, I had woke up early in the morning. 

 ( زمان گذشته کاملگرامر   -دشوار – 123) 4پاسخ: گزینه  77

EDUCATIONAL BOX 
مان گذشته کامل آشنا بشید. به بیان ساده اگه بخوام براتون بگم، گذشته کامل  این تست مفهومی رو طرح کردم تا با مفهوم دقیق ز  

 یعنی گذشته گذشته... 
)اکنون( گذشته محسوب میشه، مادر  10صبح از خواب بیدار شدید که نسبت به ساعت  8صبح هست، شما ساعت  10مثال االن ساعت 

 که بیدار شدید، گذشته هستش، و برای االن گذشته گذشته...   8ساعت  هم برای  7صبحانه رو آماده کرده بوده که ساعت  7شما ساعت 
صورت میگیره، ما عملی را که زودتر صورت گرفته با  به بیان ساده تر وقتی دو عمل در گذشته اتفاق میوفته، یک عمل قبل تر از عمل دیگر 

 گذشته کامل نشون میدیم. 

 
 It's optional to use both this crowded path and that deserted one. But if you choose the deserted path, you 

will reach to your destination twice ----------- the crowded one. 

1) faster than  2) the fastest   
3) as fast as  4) fastest as  
 

 ( صفت – دشوار  – 102)  3پاسخ: گزینه  78

EDUCATIONAL BOX 
 ب این تست می خواستم یک نکته مهم رو بهتون بگم پس خوب گوش کنید تا روشن بشید:در قال

استفاده بکنیم. دقت کنید که این کلمات هیچگاه قبل صفات تفضیلی   twiceیا  halfاز کلماتی مثل  as.....asما میتونیم قبل از الگوی 
 مورد استفاده قرار نمی گیرند. 

و صفت برتر میتوانیم بعد آن استفاده بکنیم. مثال در همین تست اگر  as......as استفاده کنیم، از هر دو ساختار  times اما اگر از کلمه 
twice  بهtwo times  صحیح بودند.  3و  1تبدیل میشد، هر دو گزینه 

 

 You ----------- just rest there as soon as you finish this house chores. Otherwise I -------- punish you. 

1) can-may  2) must-should 
3) can-must  4) may-should   

 ( گرامر افعال وجهی  -متوسط –  104)  1پاسخ: گزینه  79

EDUCATIONAL BOX 
ر افعال وجهی به معنای تست خیلی  همان طور که قبال هم به دفعات زیاد تاکید کردم در حل تست های گرامر و به ویژه گرامر هایی نظی

 توجه کنید. 
 تو را تنبیه کنم.  ممکن استهمین جا استراحت کنی. در غیر اینصورت  میتونیمعنای تست: به محض اینکه کارهای خانه را تمام کنی تو 
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 After a lot of effort, we finally ---------------- with a plan to solve our problem. We hope this will work out 

according to the time we spent on. 

1) took away 2) crossed out  3) came up  4) found out 
   (84صفحه -دشوار-123)  3پاسخ: گزینه  80

 . امیدواریم با توجه به زمانی که ما برای آن صرف کردیم این مسئله عملی شود.رسیدیمطرحی برای حل مشکل خود  به  فراوان    سرانجام پس از تالش

 بردن(  1

 خط زدن(  2

   )به جواب و ....( رسیدن(  3

  یافتن(  4

 One of the most effective forms of support for kids of divorce occurs naturally when they see their parents ---

--------- with one another towards finding the best solution. 

1) concentrate 2) compete 3) combine  4) cooperate 

  (84صفحه  -متوسط -123)  4پاسخ: گزینه  81
حمایت از بچه های طالق به طور طبیعی زمانی اتفاق می افتد که ببینند والدینشان برای یافتن بهترین راه حل با یکدیگر    های  یکی از موثرترین شکل

 .همکاری می کنند

 تمرکز کردن(  1

 رقابت کردن(  2

 مخلوط کردن (  3

 همکاری کردن (  4

 In the elections governors make many promises to improve country's economical condition. But after election 

they forget everything. In these cases we can say" -----------------". 

1) easy come,easy go  
2) actions speak louder than words  
3) don’t count your chickens before they hatch   
4) two heads are better than one   

 ( 84صفحه   – متوسط 123-)  2پاسخ: گزینه  82
وعده های زیادی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور می دهند. اما بعد از انتخابات همه چیز را فراموش می کنند. در این موارد    مقاماتدر انتخابات    

 . "به عمل کار برآید، به سخندانی نیست"می توان گفت  

   باد آورده را باد می برد (  1

 به عمل کار برآید، به سخندانی نیست (  2

   جوجه را آخر پاییز می شمارند(   3

   یک دست صدا ندارد(  4

 All of the children have --------- of losing their parents. Psychologists believe that it's a kind of depression and 

will decrease children immune system. 

 1) dread              2) basis  3) demand      4) equivalent 
 (85صفحه  – متوسط  -123)  1گزینه   پاسخ: 83

که این نوعی افسردگی است و سیستم ایمنی کودکان را    هستندمعتقد    اناز دست دادن والدین خود را دارند. روانشناس  ترس و وحشتهمه فرزندان    

 کاهش می دهد. 

 ترس و وحشت   (1

   پایه و اساس( 2

 درخواست ( 3

 معادل( 4

 Due to the climate diversity in our country, we have great forests, deserts and marvelous --------- that attract 

many tourists yearly. 

 1) plants  2) planes 3) plains 4) plans  
 ( 21صفحه  –  متوسط -101)  3پاسخ: گزینه  84

 می کند.   جذبشگفت انگیزی داریم که ساالنه گردشگران زیادی را به خود    دشتهایبه دلیل تنوع آب و هوایی در کشور ما ، جنگلها ، بیابانها و  

 گیاهان(  1

 هواپیما ها (  2
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 دشت ها   (3

 برنامه ها (  4

 Astronauts will make a final attempt today to rescue a communications satellite from its useless ---------- 

 1) pump 2) orbit     3) attack  4) drop 
 (47صفحه  – متوسط -102) 2پاسخ: گزینه  85

 کرد   خواهند  بالستفاده  مدار  از  ارتباطی  ماهواره  یک  نجات  برای  را   خود  تالش  آخرین  امروز  فضانوردان
 پمپ  ( 1

 مدار ( 2

 حمله  ( 3

 ریزش ( 4

 Many believe that coffee originally comes from Brazil. But actually Yemen is the ----------- of the coffee. 

 1) cradle 2) belief  3) grave 4) light 
 

 (  71صفحه   -متوسط  -103 ) 1پاسخ: گزینه  86
 قهوه است.   خاستگاهبسیاری معتقدند که قهوه در اصل از برزیل می آید. اما در واقع یمن  

 مهد، خاستگاه    (1

   باور(  2

 گور(  3

 نور، روشنی (  4

 Nowadays, due to the Corona restrictions, fewer ------------ go to visit the holy shrine of Imam Reza. 
1) flights  2) pilgrims  3) pyramids 4) courses 

 ( 101صفحه  -متوسط -104) 2گزینه   پاسخ: 87
 به زیارت حرم مطهر امام رضا )ع( می روند.   یکمتر  زائرانامروزه ، به دلیل محدودیت های کرونا ،  

 پرواز ها (  1

 زائران (  2

 اهرام (  3

   دوره ها(  4

Tailgating another vehicle is unsafe and illegal. Many rear-end collisions (88) ........... by drivers following too 
close to the vehicle in front of them. The rules state that a driver (89) ......... keep sufficient (90)............. from 
the vehicle in front in order to stop safely and avoid a collision. Drivers should allow a minimum two seconds’ 
gap between their vehicle and (91).............. . At sixty kilometres an hour, this equates to thirty-three metres; at 
a hundred it equates to fifty-five metres. More distance is needed to (92) ............ stop in rain or poor visibility. 

 ترجمه متن:  
و غیرقانونی است. بسیاری از برخوردهای عقب توسط   نا امنوسیله نقلیه دیگر   دمرانی)یعنی با فاصله کم و خطرناک دنبال ماشین دیگر حرکت کردن(

فاصله که راننده باید    در حل حرکت می باشند. این قوانین بیانگر این مطلب می باشد    خیلی نزدیک به وسیله نقلیه جلویکه    ایجاد می شود  یرانندگان

وجود  جلو  و آنچه در  خودشان  فاصله دو ثانیه ای بین وسیله نقلیه    حداقل  . رانندگان باید  رعایت کندبرای توقف ایمن و جلوگیری از برخورد  کافی را  

برابر است با پنجاه و پنج   این فاصله صدسرعت در   رعایت فاصله سی و سه متر و با است. سرعت شصت کیلومتر در ساعت برابر را رعایت نمایند دارد

 متوقف شوید. با اطمینان    فاصله بیشتری الزم است تامتر. در باران یا دید ضعیف  

  1) caused  2) are causing  3) are caused  4) must cause 

 متوسط  – 3گزینه   :پاسخ 88
 گزینه مدنظر باید مجهول باشد. 

 1) could   2) must   3) will   4) had to 

   متوسط – 2گزینه   :پاسخ 89
( استفاده از آن    has toهم زمان آن است. اگر زمان آن حال میشد)    4یعنی گزینه دو. دلیل رد کردن گزینه   گزینه مدنظر باید الزام را نشان دهد

 بالمانع بود. 

 1) distance  2) pace   3) step   4) place  
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 متوسط  – 1گزینه پاسخ:   90
 فاصله(  1

 گام(  2

 گام، مرحله (  3

 مکان (  4

 1) the ahead one  2) another ahead 3) ahead one  4) the one ahead 

  دشوار  – 4گزینه پاسخ:   91
 بر اساس مفروضات متن به ماشین جلویی اشاره دارد.  4گزینه 

 1) quitely  2) safely   3) merely  4) actually 

 متوسط   –2گزینه پاسخ:   92
 به آرامی (  1

 به طور امن (  2

 صرفا(  3

 حقیقتا (  4

Passage 1:  

Firefighters are often asked to speak to school and community groups about the importance of fire 
safety, particularly fire prevention and detection.Because smoke detectors reduce the risk of dying in a 
fire by half, firefighters often provide audiences with information on how to install these protective 
devices in their homes . 

Specifically, they tell them these things: A smoke detector should be placed on each floor of a house. 
While sleeping, people are in particular danger of an emergent fire, and there must be a detector outside 
each sleeping area. A good site for a detector would be a hallway that runs between living spaces and 
bedrooms. 

Because of the dead-air space that might be missed by turbulent hot air bouncing around above a fire, 
smoke detectors should be installed either on the ceiling at least four inches from the nearest wall, or 
high on a wall at least four, but no further than twelve, inches from the ceiling. 

Detectors should not be mounted near windows, exterior doors, or other places where drafts might 
direct the smoke away from the unit. Nor should they be placed in kitchens and garages, where cooking 
and gas fumes are likely to cause false alarms. 

 ترجمه متن: 

  یمدرسه و گروه هااز آتش نشانان معموالً خواسته می شود تا در مورد اهمیت ایمنی در برابر آتش سوزی ، به ویژه پیشگیری و شناسایی حریق ، با   
نحوه نصب  دود خطر مرگ در آتش را به نصف کاهش می دهند ، آتش نشانان معموالً اطالعاتی در مورد  صحبت کنند. از آنجا که شناساگر های  جامعه  
 افظ ها به مخاطبان ارائه می دهند.این مح

دود باید در هر طبقه از یک خانه قرار داده شود. هنگام خواب ، مردم به طور خاص در    شناساگربه طور خاص ، آنها این موارد را به آنها می گویند: یک  
است که  ییراهرو  شناساگرخوب برای    یمحل جود داشته باشد.  و  شناساگرمعرض آتش سوزی اضطراری هستند و باید در خارج از هر محل خواب یک  

 بین فضای زندگی و اتاق های خواب قرار دارد. 
دود باید روی سقف حداقل   شناساگرهایبه دلیل فضای هوای مرده که ممکن است در اثر تالطم هوای گرم و ناگهانی باالی آتش سوزی از دست برود ،  

 . نصب شوند  بیش از دوازده اینچ از سقف  نه، اما    اینچ  باالی دیوار حداقل چهار  چهار اینچ از نزدیکترین دیوار یا
دود را از دستگاه دور کند ، نصب شوند.   ی یا مکانهای دیگری که ممکن است جریان هوای سرد نباید در نزدیکی پنجره ها ، درهای خارج شناساگر ها

 ی که گازهای آشپزی و گاز باعث هشدارهای کاذب می شوند ، قرار داد. همچنین نباید آنها را در آشپزخانه ها و گاراژها ، جای

 The passage indicates that one responsibility of a firefighter is to: 
1) install smoke detectors in the homes of residents in the community. 
2) check homes to see if smoke detectors have been properly installed. 

3) develop fire safety programs for community leaders and school teachers. 

4) speak to school children about the importance of preventing fires. 

 متوسط    -  4پاسخ: گزینه  93
 متن یکی از وظایف آتش نشان را بیان میکند به عنوان:   -93

 دود در خانه های ساکنان جامعه.   شناساگر  کردن  نصب(  1

 بررسی کردن خانه ها به منظور بررسی نصب شدن شناساگر های دود (  2

 تدوین برنامه های ایمنی در برابر آتش سوزی برای رهبران جامعه و معلمان مدرسه. (  3
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 در مورد اهمیت جلوگیری از آتش سوزی با کودکان مدرسه    کردن  صحبت(  4

 What is the main focus of this passage? 

1) how firefighters carry out their responsibilities  
2) the proper installation of home smoke detectors  
3) the detection of dead-air space on walls and ceilings   
4) how smoke detectors prevent fires in homes 

 متوسط  – 2پاسخ: گزینه  94
 یشتر تمرکز متن روی چه بخشی است؟ب  

 دهند  می  انجام  را  خود  های  مسئولیت  نشان ها  آتش  چگونه(  1

 خانگی   دود  هایشناساگر  مناسب  نصب(  2

 ها   سقف  و  دیوارها  روی  مرده  هوای  فضای  تشخیص(  3

 کنند   می  جلوگیری  ها  خانه  در  سوزی  آتش  از  دود  شناساگرهای  چگونه(  4

 The passage implies that dead-air space is most likely to be found: 
1) on a ceiling, between four and twelve inches from a wall. 
2) close to where a wall meets a ceiling. 

3) near an open window.  

4) in kitchens and garages. 

 متوسط   – 1پاسخ: گزینه  95
 در:  نشان می دهد که فضای هوای مرده به احتمال زیاد یافت می شود  متن

 .روی سقف ، بین چهار تا دوازده اینچ از دیوار(  1

 نزدیک به جایی که دیوار با سقف قرار دارد. (  2

 . نزدیک یک پنجره باز(  3

 در آشپزخانه ها و گاراژها (  4

 A smoke detector should NOT be installed near a window because: 
1) outside fumes may trigger a false alarm. 
2) a draft may create dead-air space. 

3) a draft may pull smoke away from the detector. 

4) outside noises may muffle the sound of the detector. 

 متوسط   – 3پاسخ: گزینه  96
 : نزدیکی پنجره نصب شود زیراشناساگر دود نباید در  

 .دودهای خارج ممکن است هشدار نادرست ایجاد کنند( 1

 . ممکن است فضای هوای مرده ایجاد کند هوای سردجریان ( 2

 .ممکن است دود را از ردیاب دور کند جریان هوای سرد( 3

 .ممکن است صداهای بیرون صدای آشکارساز را خفه کند( 4

Passage 2: 
Today, bicycles are elegantly simple machines that are common around the world. Many people ride 

bicycles for recreation, whereas others use them as a means of transportation. The first bicycle, called a 
draisienne, was invented in Germany in 1818 by Baron Karl de Drais de Sauerbrun. Because it was made of 
wood, the draisienne wasn’t very durable nor did it have pedals. Riders moved it by pushing their feet against 
the ground.  

In 1839, Kirkpatrick Macmillan, a Scottish blacksmith, invented a much better bicycle. Macmillan’s 
machine had tires with iron rims to keep them from getting worn down. He also used foot-operated cranks, 
similar to pedals, so his bicycle could be ridden at a quick pace. It didn’t look much like the modern bicycle, 
though, because its back wheel was substantially larger than its front wheel. Although Macmillan’s bicycles 
could be ridden easily, they were never produced in large numbers. 

 In 1861, Frenchman Pierre Michaux and his brother Ernest invented a bicycle with an improved crank 
mechanism. They called their bicycle a vélocipède, but most people called it a “bone shaker” because of the 
jarring effect of the wood and iron frame. Despite the unflattering nickname, the vélocipède was a hit. After a 
few years, the Michaux family was making hundreds of the machines annually, mostly for fun-seeking young 
people. Ten years later, James Starley, an English inventor, made several innovations that revolutionized bicycle 
design. He made the front wheel many times larger than the back wheel, put a gear on the pedals to make the 
bicycle more efficient, and lightened the wheels by using wire spokes. Although this bicycle was much lighter 
and less tiring to ride, it was still clumsy, extremely topheavy, and ridden mostly for entertainment. 

 It wasn’t until 1874 that the first truly modern bicycle appeared on the scene. Invented by another 
Englishman, H.J. Lawson, the safety bicycle would look familiar to today’s cyclists. The safety bicycle had 
equal-sized wheels, which made it much less prone to toppling over. Lawson also attached a chain to the pedals 
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to drive the rear wheel. By 1893, the safety bicycle had been further improved with air-filled rubber tires, a 
diamondshaped frame, and easy braking. With the improvements provided by Lawson, bicycles became 
extremely popular and useful for transportation. Today, they are built, used, and enjoyed all over the world. 

 ترجمه متن: 
ند ، در حالی که دوچرخه سواری می کنامروزه دوچرخه ها ماشین های بسیار زیبایی هستند که در سراسر دنیا رایج است. بسیاری از مردم برای تفریح  

 از آنها به عنوان وسیله حمل و نقل استفاده می کنند.    بسیاری دیگر

که   بدلیل اینکهاختراع شد.    Baron Karl de Drais de Sauerbrunتوسط  آلمان  در  1818در سال    draisienneاولین دوچرخه به نام  

draisienne دادند. در سال  می  با فشار دادن پاها به زمین آن را حرکت    دوچرخه سواران. از چوب ساخته شده بود ، نه بادوام بود و نه پدال داشت

1839    ،Kirkpatrick Macmillan  آهنگر اسکاتلندی ، یک دوچرخه بسیار بهتر اختراع کرد. ماشین ،Macmillan’s    الستیک هایی با رینگ

 بنابراین می تواند دوچرخه    مخصوص پا استفاده می کرد ،  شبیه به رکاب  های آهنی داشت تا مانع از فرسودگی آنها شود. او همچنین از میل لنگ های  

لو بزرگتر بود. اگرچه می توان از  از چرخ جاساسا  دوچرخه مدرن باشد زیرا چرخ عقب آن  شبیه یک    . به نظر نمی رسید زیادبراندرا با سرعت باالیی  

فرانسوی و برادرش ارنست    Pierre Michaux،    1861به راحتی سوار شد ، اما هرگز تعداد آنها زیاد تولید نشد. در سال    Macmillanدوچرخه های  

ا بیشتر مردم به دلیل تأثیر ناخوشایند قاب  می نامیدند ، ام   vélocipèdeاختراع کردند. آنها دوچرخه خود را    تقویت یافته  دوچرخه ای با مکانیزم لنگ

مورد توجه قرار گرفت. بعد از چند سال ، خانواده    vélocipède،    ناخوشایندمی نامیدند. علی رغم نام مستعار    "لرزاننده استخوان"چوب و آهن ، آن را  

. ده سال بعد ، جیمز استارلی ، مخترع انگلیسی ، چندین  یح بودندند که بدنبال تفرکه بیشتر آنها برای جوانان بود  ندمیکائو ساالنه صدها دستگاه ساخت

وچرخه  نوآوری ایجاد کرد که انقالبی در طراحی دوچرخه ایجاد کرد. او چرخ جلو را چندین برابر بزرگتر از چرخ عقب ساخت ، برای کارآیی بیشتر د

خسته کننده بود  کمتر  بسیار سبک تر و    راندنبرای  کرد. اگرچه این دوچرخه  سیم سبک  پره های  دنده ای روی پدال گذاشت و چرخ ها را با استفاده از  

  بر رویاولین دوچرخه واقعاً مدرن  1874. تا اینکه در سال د استفاده قرار می گرفترمو، فوق العاده سنگین و بیشتر برای سرگرمی  زمخت، اما هنوز 

ابداع شده است ، برای دوچرخه سواران امروز آشنا به نظر می   H.J. Lawsonر ،  انگلیسی دیگیک فرد  صحنه ظاهر شد. دوچرخه ایمنی که توسط  

واژگونی قرار گیرد. الوسون برای راندن   خطر  رسد. دوچرخه ایمنی دارای چرخ هایی با اندازه یکسان بود ، که باعث می شد آن بسیار کمتر در معرض

 سیستم  و  یالماس  چارچوبیک  با  های الستیکی پر از هوا ،    تایر، دوچرخه ایمنی با    1893چرخ عقب نیز یک زنجیر به پدالها وصل کرد. تا سال  

برای حمل و نقل شدند. امروزه ، آنها  تر و مفید  رایج تر ، دوچرخه ها Lawson. با پیشرفت های ارائه شده توسط طراحی گردیدتر ترمزگیری آسان 

 از آنها لذت می برند. در سراسر جهان ساخته شده اند ، استفاده می شوند و  

 There is enough information in this passage to show that: 
1) several people contributed to the development of the modern bicycle.            
2) only a few vélocipèdes built by the Michaux family are still in existence.             

3) for most of the nineteenth century, few people rode bicycles just for fun.  

4) bicycles with wheels of different sizes cannot be ridden easily. 

 دشوار  – 1پاسخ: گزینه  97
 اطالعات کافی در این بخش وجود دارد که نشان می دهد:

 توسعه دوچرخه مدرن کمک کردند.چندین نفر به ( 1

 هنوز وجود دارند  Michaux ساخته شده توسط خانواده   vélocipèdesتنها چند ( 2

 در بیشتر قرن نوزدهم ، تعداد کمی از مردم فقط برای سرگرمی دوچرخه سواری می کردند ( 3

 . قابل راندن نیستنددوچرخه های دارای چرخ در اندازه های مختلف به راحتی ( 4

 The first person to use a gear system on bicycles was: 
1) H.J. Lawson. 
2) Kirkpatrick Macmillan. 

3) Pierre Michaux. 

4) James Starley. 

 متوسط  – 4پاسخ: گزینه  98
 اولین شخصی که از سیستم چرخ دنده در دوچرخه استفاده کرد: 

1  )H.J. Lawson 

2  )Kirkpatrick Macmillan . 

3  )Pierre Michaux . 

4  )James Starley. 
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 This passage was most likely written in order to ----------  
1) persuade readers to use bicycles for transportation.  
2) describe the problems that bicycle manufacturers encounter.  
3) compare bicycles used for fun with bicycles used for transportation.   
4) tell readers a little about the history of the bicycle. 

 متوسط   – 4پاسخ: گزینه  99
 ---------- این متن به احتمال زیاد به منظور  

 . ترغیب خوانندگان تا از دوچرخه برای حمل و نقل استفاده کنند(  1

 یف مشکالتی را که سازندگان دوچرخه با آن روبرو هستند. توص(  2

 حمل و نقل استفاده می شود.  دوچرخه های مورد استفاده برای سرگرمی با دوچرخه هایی که برای    مقایسه(  3

 خوانندگان. به  در مورد تاریخچه دوچرخه  گفتن  (  4

. 

 Macmillan added iron rims to the tires of his bicycle to: 
1) add weight to the bicycle. 
2) make the tires last longer. 

3) make the ride less bumpy. 

4) make the ride less tiring 

 

 دشوار – 2پاسخ: گزینه  100
  Macmillan    به منظور: رینگ های آهنی را به الستیک های دوچرخه خود اضافه کرد 

 . اضافه کردن وزن به دوچرخه(  1

 . الستیک ها بیشتر دوام بیاورند(  2

 .هنگام راندن کمتر دست انداز شود(  3

 دوچرخه سواری را کمتر خسته کننده کند.(  4
 

 

 

 



غول ها  سبک  به  جمع بندی  کارگاه های  تو  تونستی 

شرکت کنی؟ به نظرت چطور بود؟

در   drmaze آیدی  به  رو  پ�یشنهاداتت  و  نظرات 

تلگرام بفرست، نظرت برامون خیلی مهمه.
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 دهیم، حجم جسم حاصل، کدام است؟واحد را حول ساق قائم دوران می 3 قائمو ساق  4و  1های الزاویه به قاعده یک ذوزنقه قائم 
1  )18   2  )19   3  )20   4  )21 
 ، متوسط(126)   4: گزینه  پاسخ .101

آزنقه قائم با دوران ذو ایجاد میالزاویه حول ضلع قائم  ناقص  ایجاد    و  شودن یک مخروط  ناقص یک مخروط بزرگتر  امتداد مولدهای این مخروط  از 

 آید.های دو مخروط بزرگ و کوچک حجم این مخروط ناقص به دست می مسلما از تفاضل حجم   .شودمی

 
xدهیم. اگر  دوران می  dرا حول خط    aبه ضلع   Aمربعمطابق شکل مقابل،    a   باشد، محیط مربع   192و حجم شکل حاصل از دوران برابر

 کدام است؟ 
1) 4 2  )8 
3  )12  4  )16 

 

 

 

 

 ، متوسط(126)   4: گزینه  پاسخ .102

Vبرابر با    hو ارتفاع    rی  ای به شعاع قاعده نکته: حجم استوانه  r h2  .شکل حاصل از دوران مربع حول خط    استd فضای بین دو استوانه به ،
aو    xی  های قاعده و شعاع   aارتفاع   x  .پس داریم:    است 

r a x1 ی بزرگ ی استوانه: شعاع قاعده 

r x2 ی کوچک ی استوانه: شعاع قاعده 

h a ارتفاع هر دو استوانه : 

V r h (a x) a2 2
1  ی بزرگ : حجم استوانه 1

V r h x a2 2
2  ی کوچک : حجم استوانه 2

P  =  محیط مربع 

(V V V (a x) a x a a((a x) x )

a x
a(a x ax x ) a(a ax) V a

V
a a a P a

2 2 2 2
1 2

2 2 2 2 32 2 3

192 3 33 192 64 4 4 16

 

 محیط 16

فاصله 96واحد را قطع کرده است. اگر مساحت سطح مقطع حاصل    11و شعاع    Oای به مرکز  ، کرهPی  صفحه  چقدر    Pاز صفحه    Oی  باشد، 
 است؟

1 )10 2 )8 3 )6  4 )5 

 

 

 

 

A 
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 ، ساده( 126)  4: گزینه  پاسخ . 103

S r r r2 296 96 4  مساحت سطح مقطع  6

h ( ) h2 2 211 4 6 121 96 25 5
 

 

 

 

2برابر   ABCثلث در مکعب شکل مقابل، اگر مساحت م    باشد، آنگاه حجم مکعب کدام است؟  3

 
1  )8 2  )9 
 
3  )2 2  4  )3 3 

 

 ، متوسط در صورت آگاهی به نکته ساده(126)   1: گزینه پاسخ .104

aبرابر   ABCی هر ضلع مثلث  اندازه   طول یال های مکعب باشد،  aاگر   مثلث متساوی االضالع است. زیرا  ABCمثلث   )قطر وجه مکعب(    2

S، از رابطه ی  aتوجه کنید که مساحت یک مثلث متساوی االضالع به طول ضلع  باشد.می a= 23
4

 آید. بدست می

S AB AB ABABC
3 2 22 3 2 3 8 2 2
4

 

a a V a32 2 2 2 2 2  قطر وجه  8

 قدر است؟ چه FBFیاست. زاویه 2برابر  Bتا رأس غیرکانونی  Fی و فاصله  در یک بیضی فاصله کانونی 

1  )30 2  )60 3  )90  4  )120 
 ، ساده( 126)   2: گزینه پاسخ .105

FFبنابر فرض مسئله      c c2 2 BFچنین  هم                    1 a 2  . 

 OBFˆ،اگر  OBFدر مثلث 

های مثلثاتی: بنابر نسبت
OF c

Sin
BF a

1
30

2
                  

    آید:  در  نهایت به دست می

                  ˆFBF 2 60 

8  بیضیطول قطر کوچک    است. خروج از مرکز بیضی کدام است؟  4ترین رأس و فاصلة یک کانون تا نزدیک 2

1)  
1
3

 2)  
1
2

 3)  
1
4

  4)  
2
3

 

 ، ساده( 126)   1: گزینه پاسخ .106

 

b b

FA a c (I)

2 8 2 4 2

4 4
 

aطبق رابطة   b c2 2  ، داریم: 2

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

b (a c) (a c) a c (II)

2 2 2 2

2 4 32 4 8
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a c a c
(I) , (II) e

a c c a

4 6 1
8 2 3 

AAخط  پاره  ای به مرکز بیضی و قطر است. خطوط مماس بر بیضی در دو سر قطر کوچک آن، دایره  2قطر بزرگ یک بیضی با فاصلة کانونی   6
AA های آن هستند، کدام است؟ ای که این چهار نقطه رأسکنند. مساحت چهارضلعیرا در چهار نقطه قطع می 

1)  2 2 2)  4 2 3)  8 2  4)  16 2 

 ، متوسط(126)    3: گزینه پاسخ .107

 

 

 پس مساحت مستطیل برابر است با: 

S BB CC S ( b)( c) bc (*)2 2 4 

(*)a a b a c
: S

c c

2 22 6 3 9 1 2 2 4 2 2 1 8 2
2 2 1  

واحد است. اگر خطی از   4نقطه از محیط بیضی برابر    تریننزدیکاز مرکز بیضی و    Fقطرهای بیضی منطبق بر محورهای مختصات و فاصله کانون   
 کدام است؟ MNکند. طول  قطع می Nو  Mبر قطر بزرگ عمود شود، بیضی را در   Fکانون 

1 )12 2 )10 3 )9  4 )8 

 ، سخت در صورت آگاهی به نکته متوسط(126)   1: گزینه پاسخ .108

FO FA c , a

(MF MF' a MF y , MF y , FF c ) ( y) y

y y y y

4 4 8

2 22 16 16 2 8 16 64

2 2256 32 64 32 192 

MNدر نتیجه   , y12 6 

 
 Fو   Fقدر است؟ ) چه   FF'به طول    خروج از مرکز بیضی  نسبتاست.  2برابر    FAی  و اندازه  16برابر   MFFدر بیضی شکل زیر محیط مثلث   

 کانون است.(  

1  )1
4

    2  )1
10

  

3  )2
5

    4  )1
2

 

 
 ساده(، متوسط در صورت آگاهی به نکته  126)   2: گزینه پاسخ .109

MF MF a2 
MF MF FF a c a c16 2 2 16  محیط  8

 
FA a c

a c c
a a c e

a c a

c

e e a

FF' c c a

2

8 3
2 10 5 3

2 5

1 1
2 2 2 10 

برابر نصف طول  و طول  ، بنابراین برابر است با قطر دایره است، پس شعاع دایره  

 . ترین قطر بیضی است، یعنی کوچک

 داریم:  OBCالزاویة از طرفی در مثلث قائم 

 

OC OB BC a b BC BC a b BC c

c2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

 طبق فرض 
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m)ای که خطوط  معادله دایره  )y (m )x2 1 1 yقطرهای آن باشند و بر خط   0 x3 4  مماس باشد، کدام است؟ 3

1  )(x ) (y )2 21 1 2   2  )(x ) (y )2 21 1 4 

3  )(x ) (y )2 21 1 2   4  )(x ) (y )2 21 1 4 
 ، متوسط در صورت آگاهی به نکته ساده(126)  4: گزینه  پاسخ .110

 ها مختصات مرکز به دست آید:  دهیم تا معادله دو قطر پیدا شود و از محل تالقی آندو مقدار دلخواه می  mابتدا به  

m y x
y , x O ( , )

m y

0 2 1 0
1 1 1 1

1 1 0 
 فاصله مرکز دایره تا خط مماس بر آن برابر با شعاع دایره است:  

| x y | | |
R

4 3 3 4 3 3
2

516 9 

معادله دایره    
R

(x ) (y )
O( , )

2 2 21 1 4
1 1

 

)Aی  ی اول است. اگر این دایره از نقطه ای بر روی نیمساز ناحیهمرکز دایره  , )3 yی  گذشته و بر خط به معادله 4 x2  مماس شود، شعاع آن
 کدام است؟ 

1  )
5 5
9

 2  )5 3  )6  4  )
5 5
9

 5یا   

 ، سخت در صورت آگاهی به نکته متوسط(126)   4: گزینه  پاسخ . 111

(x ) (y ) R ( ) ( ) R2 2 2 2 2 23 4 

برابر شعاع است.  مماس فاصله مرکز از خط
| |

R R
2

4 1 5
 

R

( ) ( )
R

5 52 92 2 23 4 14 25 0 25 5 55 5
9 9 

)ای از دو نقطه  دایره  , )و  00( , )3 yی  گذشته و مرکز آن بر خط به معادله 3 x2  قرار دارد. شعاع این دایره کدام است؟ 

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

 ، ساده( 126)   3: گزینه پاسخ .112

روی خط  می دایره  مرکز  yدانیم  x2    به صورت مرکز  مختصات  پس  دارد،  )Oقرار  , نقطهمی  2( دو  از  دایره  این  چون  )Aی  باشد.  , و    00(

B( , )3  و برابر شعاع دایره است. بنابراین داریم:    ی مرکز دایره از این دو نقطه یکسانگذرد، لذا فاصله می  3

به  توان  𝟐 میرسانیم 
→           OA OB ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 20 2 0 3 2 3 

( ) ( )

O( , ) R OA

2 2 2 2 2 24 6 9 4 12 9 5 5 18 18 1

2 21 2 1 2 5 
yو بر دو خط به معادالت  -1ای که مرکز آن به طول ی دایرهمعادله  x 2  ،y x  مماس باشد، کدام است؟   6

1  )x y x y2 2 2 6 8 0   2  )x y x y2 2 2 6 1 

3  )x y x y2 2 2 6 1   4  )x y x y2 2 2 6 2 
 
 ، سخت در صورت آگاهی به نکته ساده(126)   1: گزینه پاسخ .113

yای روی خط  مرکز چنین دایره x  قرار دارد.زیرا دو خطی که قرار است دایره بر آنها مماس باشد با هم موازی هستند. 4

x y O : ( , )O O1 3 1 3 
| ( ) |

R
3 1 2 2

2
1 1 2

yتا خط  Oفاصله   x 2 

: (x ) (y ) x y x y2 2 2 21 3 2 2 6 8  معادله دایره  0
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)Aی وتر گذرنده از نقطه  ترینکوتاهطول    , xی  در دایره 01( y x2 2 4 10  ، کدام است؟  0

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

 ، متوسط در صورت آگاهی به نکته ساده(126)  4: گزینه  پاسخ .114

)عمود است. مرکز این دایره    OAگذشته و بر    Aاست که از    MNدر این دایره وتر    Aی  ترین وتر گذرنده از نقطه کوتاه , )2 است. 14و شعاع آن   0
OAبنابراین  4 1  در نتیجه داریم:  5

 
شعاع دایره، باید معادله آن را به صورت استاندارد بنویسیم. یعنی با اضافه و کم کردن مقادیری، معادله آن را  دقت کنید برای بدست آوردن مرکز و  

x)به فرم کلی  ) (y ) R2 2  تبدیل کنیم: 2

x y x x x y (x ) y2 2 2 2 2 24 10 0 4 4 4 10 0 2 14
 

xدو دایره به معادالت   y x y2 2 2 6 2 xو  0 y x y2 2 8 4 2  نسبت به هم کدام وضع را دارند؟  0

 ( متخارج 4 ( متقاطع 3 ( مماس داخل2 ( مماس خارج 1

 ، متوسط(126)    1: گزینه پاسخ .115

x y x y (x ) (y )

x y x y (x ) (y )

2 2 2 22 6 2 0 1 3 1 9 2 8

2 2 2 28 4 2 0 4 2 16 4 2 18 

مماس خارج 

O O r r
O O r r

| O O |

1 4
8 2 2 18 3 21 2 1 23 2 1 2 1 2

25 25 5 21 2 

xدو دایره به معادالت  bبه ازای کدام مقدار   y x y2 2 2 2 xو  0 y y b2 2 4  اند؟  مماس داخل  0

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

 ، ساده( 126)   3: گزینه پاسخ .116

C : x (y ) b

C : (x ) (y )

2 22 4

2 21 1 2 

O , O OO | R R | | b | b
0 1

2 4 2 4
2 1

 
)Aنقاط   , )2 )Bو  1 , )3 yنسبت به خط   1 ax b  قرینه هستند. عرض از مبدا این خط کدام است؟ 

1  )5
4

 2  )5
4

 3  )11
4

  4  )11
4

 

 ، متوسط( 111)    1: گزینه پاسخ .117

برای یافتن معادله عمود منصف ابتدا  ن دو نقطه خواهد بود.خط واصل بین آخط عمود منصف پاره   آن  نقطه نسبت به یک خط قرینه باشند،  اگر دو

کنیم تا شیب عمود منصف بدست آید. نقطه وسط پاره خط نیز  کنیم و سپس آن را عکس و قرینه میبه می شیب پاره خط واصل دو نقطه را محاس

 نویسیم.ه از نقطه و شیب معادله خط را می ف قرار دارد. با استفاد روی عمود منص

( )
m m'AB

1 1 1
2

3 2 2
 

x xA B y (x )

M
y yA B y x

1 53 2 5
2 22 2 2

1 51 1
0

2 42 2

 

OAM : AM OM OA MN2 2 14 5 3 6 

عرض از مبدا خط 
 خواسته شده

 شیب عمود منصف 
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xخط   قرینه عرض از مبدا   y5 3 )Aنسبت به نقطه  6 , )1 چند برابر  ، 3
1
3

 است؟  

1 )14 2 )8 3 )5  4)9 

 ، سخت در صورت آگاهی به نکته متوسط(111)    1: گزینه پاسخ . 118

 یابی بدست آوریم.باشد، شیب یکسان با این خط دارد و کافی است یک نقطه از آن را با استفاده از قرینه  Aبه نقطه    نسبتخطی که قرینه این خط  

M , A M
0 1 2

2 3 8
 یک نقطه دلخواه 

 : وریمآفرم محاسبه تصاعد حسابی بدست می  نویسیم و نقطه بعدی را با همانرا در مقابل آن می   Aپس از انتخاب نقطه دلخواه، نقطه  

xMتا    xAاست، پس فاصله    1برابر    xAتا    xMفاصله  'xMاست و    1برابر    ' 2. 

'yMاست و    5برابر    yMتا    yAاست، پس فاصله    5برابر    yAتا    yMفاصله  5 3 8. 

xشیب خط   y5 3 5، برابر  6
3

 است، پس داریم:  

y (x ) y x
5 5 14

8 2
3 3 3 

xاگر خطوط   
1
2

yو  
4
3

در چه   ، ممکن استگذرد گاه قطری از مربع که از نقطة برخورد این دو ضلع میمعادلة دو ضلع از یک مربع باشند، آن 

 کند؟ ها را قطعمحور طولای نقطه

1  )1
6

 2  )11
6

 3  )5
6

  4  )11
6

 

 ، سخت در صورت آگاهی به نکته متوسط(111)  4: گزینه  پاسخ .119

 خواهد داشت:   -1یا    1باشد. در نتیجه قطر مربع شیبی برابر  ها می  yها و محور  xبا توجه به اینکه اضالع مربع موازی محور  

y (x ) y x x A( , )

y (x ) y x x B( , )

4 1 4 1 5 5
1 0

3 2 3 2 6 6

4 1 4 1 11 11
1 0

3 2 3 2 6 6

 

)Aاگر نقاط    , )5 3 ،B( , )3 )Dو   11 , )2  از قطر متوازی االضالع کدام است؟  Cباشند، فاصلة راس  ABCDسه راس متوازی االضالع  1

1)3
2

 2  )2 3)5
2

  4  )3 

 
 متوسط(، سخت در صورت آگاهی به نکته 111)   2: گزینه پاسخ .120

 کنیم: محاسبه می   BDرا از قطر    Aاز قطر متوازی االضالع برابر است در نتیجه فاصله راس   Aراس    فاصلهاز قطر متوازی االضالع با    Cفاصله راس  

y y ( )D Bm y (x ) x yBD
x x ( )D B

1 11 12 12 5
1 2 12 5 19

2 3 5 5
 

d
60 15 19 26

2
13 13

 BDاز  Aفاصله  

 

 

 خواسته شدهعرض از مبدا 
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 کنند؟ کدام گزینه، فقط دربارۀ تنها گروهی از گیاهان درست است که گل تولید می 

 د.نای دانه به رویان در حال رویش را بر عهده دار ، نقش انتقال مواد غذایی از بخش ذخیرههای موجود در دانه( لپه1
 شوند.اندازه در مجاورت هم تشکیل میغیرهم( در پی انجام لقاح در تخمک، دو یاختۀ تخم 2
 شکل و دراز، در انتقال شیرۀ خام در ساقه نقش دارند.های آوندی دوکی( یاخته3
 ( در پیکر خود، دارای سه نوع سامانۀ بافتی متمایز هستند.4
 

 مفهومی(  -سخت  -118)    2: گزینه اسخپ .121

طور که  گیرد. همانکنند. در همۀ گیاهان نهاندانه، لقاح مضاعف انجام مییگیاهان نهاندانه تنها گیاهانی هستند که گل تولید م

دو یاختۀ تخم اصلی و ضمیمه ایجاد    ،کنید، در پی انجام لقاح مضاعف درون تخمک در گیاهان نهاندانهدر شکل مقابل مشاهده می

 تر دارد.ای بزرگ ضمیمه اندازه   اندازه نیستند و یاختۀ تخمشود که هممی
 ها:    رسی سایر گزینهبر 
 ای دانه به رویان در حال رویش نقش دارند.  در انتقال مواد غذایی از بخش ذخیره   ه و بازدانه، دانه دارند. لپه( گیاهان نهاندان1

 تکنیک حل تست: دو دام آموزشی مهم در این گزینه نهفته است:  
این گروه از گیاهان درست است؛ یعنی اگر گزینه دربارۀ گروه دیگری از گیاهان هم  ( در صورت سوال گفته شده که کدام گزینه فقط دربارۀ  1

 تواند جواب سوال باشد. صدق کند، نمی 
ها شده و هنگام رویش رویان، مواد غذایی مستقیمًا  ای، آندوسپرم جذب لپه ها« یعنی بیش از یک لپه! در گیاهان نهادانۀ دولپه ( در متن گزینه گفته شده »لپه 2

 شود. پس از این نظر  هم این گزینه دربارۀ نهاندانگان نادرست است. از لپه به رویان منتقل می 

شکل و دراز  های دوکی ها که یاخته است. در همۀ این گیاهان آوندهای چوبی )از جمله نایدیس  سرخس، بازدانه و نهاندانه( گیاهان آوندی شامل  3

 هستند( در حمل شیرۀ خام نقش دارند.  

 در پیکر خود سه سامانۀ بافتی دارند.    همۀ گیاهان آوندی(  4

 است؟  نامناسبکدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر  

 تواند ..................« واران، می»نوعی گیاه از تیرۀ پروانه 

 های رویانی ضمن خروج از خاک فتوسنتز کنند.ای تولید کند که هنگام رویش آن، برگ( دانه1
 شناسان برای تولید گازوئیل زیستی از آن استفاده نمایند. روغنی تولید نماید که زیستای ( دانه2
 ساعت باشد، سرالد رویشی را به سرالد زایشی تبدیل کند.  12( در شرایطی که طول روز بیشتر از 3
 کنند.نمی  کنندۀ نیتروژن باشد که فتوسنتزهای تثبیتهای ریشه، حاوی نوعی از باکتری( در محل فرورفتگی4

 ترکیبی(  -متوسط -107)  4سخ: گزینه  پا .122

واران هستند. در ریشۀ این گیاهان و در محل  سویا، نخود، عدس، لوبیا، شبدر و یونجه از گیاهان مهم زراعیِ تیرۀ پروانه 

 کند.کنندۀ نیتروژن به نام ریزوبیوم زندگی می تثبیت  هایی به نام گرهک، نوعی باکتری برجستگی 
  واران، زراعی نیستند و خودرو هستند.گیاهان تیرۀ پروانه   گروهی از 

 ها:بررسی سایر گزینه

ها  ای است. لوبیا رویش روزمینی دارند و هنگام رویش دانۀ آن، لپهواران و دولپه ( لوبیا یکی از گیاهان تیرۀ پروانه 1

 کنند.های رویانی( از خاک خارج شده و به مدت کوتاهی فتوسنتز می)برگ 
آیند و به مدت کوتاهی فتوسنتز دار از خاک بیرون می از گیاهان گل  بسیاریگویند؛ زیرا در  های رویانی نیز می ها برگه لپه ب

  کنند.می 

ای  گردان، زیتون یا سویا را به علت چرخههای روغنی، مانند آفتاب ای تولید گازوئیل زیستی از دانه( فرایند چرخه 2

 کنند.ها در چرخۀ تولید گازوئیل زیستی استفاده میشناسان از این دانه نامند. و زیستتجدیدپذیر می بودن این فرایند،  
نویس شده اشتباه است، اما تکنیک ماز: ممکن است فکر کنید شکل مقابل به اشتباه انتخاب شده و متنی که کنار آن دست 

های بعد، از کنند و برای آزمون در هر آزمون را یادداشت می   گونه نیست. تیم دپارتمان زیست ماز، نکات استفاده شدهاین 
کنیم تا بتوانیم همۀ نکات کتاب درسی را پوشش بدهیم و های قبلی استفاده نشده استفاده می جدیدتری که در آزمون نکات 

 تطابق با کنکور را به حداکثر برسانیم. 

دهد. این گیاه  است که در تابستان گل می  روزبلند( شبدر یک گیاه  3

دهد که طول  های کوتاه نیاز دارد و زمانی گل میدادن به شب  برای گل

 شب از حدی بیشتر نباشد.  
پیدا کردن   از کارهای مورد عالقه طراحان کنکور،  تکنیک طراحان کنکور: یکی 

گفته  های مختلف  شناسی در پایه های مختلف زیست نکاتی است که در فصل 
تیرۀ   از گیاهان  به نکاتی  به هم مربوط هستند. مثل همین سوال که  شده و 

فصل پروانه  در  پرداختیم که  از  واران  یکی  بنابرین  شده!  مختلف گفته  های 
کارهایی که هنگام مطالعه باید انجام بدید، پیدا کردن نکات ترکیبی با فصول 

 شناسی است. مختلف زیست 
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ن بعضی از انواع دیابت شیرین، استفاده از نوعی مولکول پروتئینی است. طی مراحل ساخت این پروتئین در بدن  کرد های کنترلیکی از روش 
 انسان، مولکولی که ............، قطعاً در ............  

 نی آزاد است..خود، دارای  گروه آمی Aها متصل شود ـ در یک انتهای زنجیرۀ  های پروتئینی سطح یاختهتواند به گیرنده( نمی1
 شده توسط بلندترین زنجیره برابر با تعداد آمینواسیدهاست.آن پیوند پپتیدی وجود دارد ـ این مولکول، تعداد پیوند پپتیدی تشکیل  Bو   A ۀ ( بین دو زنجیر2
 شود.شدن دو پیوند پپتیدی تولید میشکسته از  ریز، پس درون ۀشود ـ نوعی یاخت ای میهای ماهیچهدر یاخته +NAD( باعث کاهش غلظت 3
 های جزایر النگرهانس، فقط دو نوع ژن در تولید آن نقش دارند.  دهد ـ یاخته( تولید بسپار )پلیمر(های زیستی در کبد را افزایش می4
 

 ترکیبی(  -سخت  -127)   3اسخ: گزینه پ .123

 دریافت انسولین کنترل کرد.    ۀلوسیتوان بهبعضی از انواع دیابت )مانند دیابت نوع یک( را می
 ها:بررسی همه گزینه

هورمون،  ها متصل شود. در ساختار پیش های پروتئینی خود در سطح یاخته تواند به گیرنده هورمون انسولین، مولکولی غیرفعال است و نمی ( پیش 1

 فاقد گروه آمینی آزاد است.  Aزنجیرۀ  

هورمون، تعداد پیوندهای پپتیدی موجود در  پیوند پپتیدی وجود ندارد. در پیش   Bو    A  ۀبین زنجیر  هورمون و چه در انسولین فعال،( چه در پیش 2

دهد و بنابراین، تعداد  تشکیل می  Bو    A  ۀتر از تعداد آمینواسیدهاست. این زنجیره دو پیوند پپتیدی نیز با زنجیر)بلندترین زنجیره(، یکی کم  C  ۀزنجیر

 ، یکی بیشتر از تعداد آمینواسیدهای این زنجیره است.  C  ۀه توسط آمینواسیدهای زنجیرشد کل پیوندهای پپتیدی تشکیل 

مصرف شده و   NAD+یابد. در گلیکولیز،  ها و در نتیجه، فرایند گلیکولیز افزایش می( تحت تأثیر مولکول انسولین فعال، ورود گلوکز به درون یاخته3

ابتدا بهریز جزایر النگرهانس پانکراس تولید میهای درون ال، در یاختهیابد. انسولین فعمقدار آن در یاخته کاهش می  صورت یک  شود. این مولکول 

( به مولکول فعال تبدیل  Cو   B ۀـ بین زنجیر2و   Cو   A ۀـ بین زنجیر1شدن دو پیوند پپتیدی )شود و پس از شکسته هورمون غیرفعال تولید می پیش 

 شود.  می

اثر انسولین فعا 4 ابتدا  های کبدی افزایش می ساکارید( در یاخته های کبدی، تولید گلیکوژن )نوعی پلیل بر یاخته( در پی  یابد. گفتیم که انسولین 

یک سوم اول ژن مربوط  تقریباً  )  زنجیرۀ آن حاصل بیان یک ژن هستندشود؛ پس هر سه  هورمون )سه زنجیرۀ متصل به هم( تولید می رت یک پیشصوبه

 است(.   Aو یک سوم آخر ژن مربوط به زنجیرۀ    C، یک سوم وسط آن مربوط به زنجیرۀ  Bبه زنجیرۀ  
 های بیشتری از ژن مربوط به این زنجیره هستند. هم بیشتر از دو رشتۀ دیگر است، پس توالی  Cطول رشتۀ 

 

 مزه دیابت بی 
 دیابت شیرین

 2نوع  1نوع 

 ترشح هورمون ضدادراری عدم  دلیل 

های دستگاه ایمنی به حملۀ یاخته

های تولیدکنندۀ انسولین در جزایر یاخته

 النگرهانس لوزالمعده 

های انسولین  عدم پاسخ گیرنده

 ها به این هورمون یاخته

 بیشتر از مقدار طبیعی  طبیعی  سطح گلوکز خون 

 معمواًل طبیعی  کمتر از مقدار طبیعی  طبیعی  سطح انسولین خون 

 کمتر از مقدار طبیعی  سطح هورمون ضدادراری در خون 
بیشتر از مقدار طبیعی، به دلیل تحریک گیرندۀ فشار اسمزی و افزایش بازجذب  

 آب 

ها برای تأمین ها و پروتئینتجزیۀ چربی

   انرژی 

 تولید محصوالت اسیدی 
  ها برای تولید انرژیبه دلیل تجزیۀ چربی 

 یابد. ها، کاهش میبه دلیل تجزیۀ پروتئین طبیعی  کاهش قدرت دفاعی بدن 

 افزایش حجم ادرار 
یابد؛ یعنی آب بیشتری نسبت به حالت طبیعی از طریق ادرار از بدن خارج  حجم ادرار افزایش می  ،در هر سه نوع

 شود. می

 رقیق نیست!  رقیق  وضعیت غلظت ادرار 
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ها با استفاده از مراحل تولید این پروتئین ۀهای انسانی را تولید کرد. کدام عبارت، دربارتوان گروهی از پروتئینهای تراژنی، میاستفاده از دامبا  
 درستی بیان شده است؟فناوری، بههای زیستروش

 شوند.  دار موجود در غدد شیری جانور منتقل میهای هستهسازی به یاخته( ناقل همسانه1
 شود.  دار پیکر جانور تراژن تولید میهای هسته( ژن مربوط به پروتئین انسانی فقط در برخی از یاخته2
 انداز پالزمید قرار داد.  توان ژن مربوط به پروتئین انسانی را در مجاورت یک راهدهنده، می( با استفاده از آنزیم اتصال3
 شود.  توسین در بدن جانور تراژن، استخراج پروتئین انسانی با مشکل مواجه می( در صورت کاهش ترشح هورمون اکسی4
 

 ترکیبی(  -سخت  -127)  4اسخ: گزینه  پ .124

عنوان مثال  ها است. بههای انسانی یا داروهای خاص در بدن آن فناوری، تولید پروتئین یکی از دالیل طراحی و تولید جانوران تراژنی با استفاده از زیست 

 است.  تر  ها مناسب توانند شیر غنی از نوعی پروتئین انسانی تولید کنند که برای انسان نسبت به شیر طبیعی دامهای تراژنی می دام 
 ها:بررسی همه گزینه

جایی که دِنای نوترکیب وارد تخم (. از آن1  ۀهای غدد شیری )رد گزینشود نه یاختهگوسفند منتقل می  ۀیافت( دیسَک )پالزمید( ناقل، به تخم لقاح 2و    1

دارِ پیکری جانور تراژن، این ژن را  های هستهاخته ی  ۀشود. در نتیجه، همهای حاصل از تقسیم این تخم نیز دیده مییاخته   ۀشود، در همیافته میلقاح 

 (.2  ۀتوانند آن را در فرایند همانندسازی تولید کنند )رد گزیندارند و می 

 انداز.  گیرد نه راه( همانطور که در شکل کتاب درسی مشخص است، ژن پروتئین انسانی در مجاورت جایگاه شروع همانندسازی پالزمید قرار می 3

توسین باعث خروج شیر  توان پروتئین را از شیر استخراج کرد. اکسیشود و می ولید جانور تراژن، پروتئین انسانی در شیر دام تراژن دیده می ( پس از ت4

 شود.  یابد و در نتیجه، استخراج پروتئین انسانی با مشکل مواجه می توسین، ترشح شیر نیز کاهش میشود. در صورت کاهش اکسیاز غدد شیری می 

کنند. چند مورد، وجه مشترک دو نوع مهم ها رابطۀ همزیستی برقرار می گیاهان برای گرفتن مواد مورد نیاز خود از جانداران دیگر، با بعضی از آن 
 کند؟ را بیان می از این روابط همزیستی

 شود.مواد آلی تولیدشده در گیاه به جاندار همزیست آن منتقل می -الف

 گیاه، در انتقال شکل یونی نوعی مادۀ معدنی به گیاه نقش دارد. جاندار همزیست با  -ب
 کند. های خود ارتباط برقرار میهای شیمیایی بین یاختهجاندار همزیست با گیاه، به کمک پیک -ج
 تواند از طریق نوعی اندام غیرهوایی صورت گیرد.برقراری ارتباط بین گیاه و جاندار همزیست با آن می -د

1  )1 2  )2 3  )3 4  )4 
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 فقط مورد ج نادرست است. 

انگیزی برای گرفتن مواد مورد نیاز خود از جانداران دیگر دارند. گیاهان با بعضی از این جانداران  های شگفت گیاهان شیوه  فقط مورد ج نادرست است.

 کنندۀ نیتروژن است. های تثبیتای )میکوریزا( و باکتری ریشهها، قارچ کنند. از مهمترین انواع همزیست ارتباط همزیستی برقرار می 
ها بروید، ابتدا تعبیر سوال را مشخص کنید. این بخش همانند رمزگشایی سوال است و صورت سوال و تکنیک حل تست: قبل از اینکه به سراغ بررسی گزینه 

 ها بسیار آسان است. تعبیر آن را به درستی متوجه شوید، بررسی گزینه 
 بررسی موارد:

به جاندار همزیست آن )قارچ یا کنندگان نیتروژن، بخشی از مواد آلی تولید شده در گیاه،  ای و هم در همزیستی گیاه با تثبیتریشهالف( هم در قارچ 

 شود. باکتری( منتقل می
کنندۀ نیتروژن  های تثبیت با باکتری ای داشته باشد و هم  ریشه طور همزمان هم قارچ یک گیاه ممکن است به 
 همزیستی داشته باشد. 

کنندۀ  های تثبیتای، قارچ در انتقال یون فسفات به گیاه نقش دارد؛ همچنین باکتری ریشهب( در قارچ 

  کنند.نیتروژن نیز، یون آمونیوم را برای گیاه فراهم می
ابطۀ همزیستی ندارند؛ اما نیترات تولیدشده توسط  ساز، شیمیوسنتزکننده هستند و با گیاه ر های نیترات باکتری

 تواند توسط گیاه مصرف شود. ها میآن 

باکتری  قارچ  اییاختهتک ها  ج(  که  حالی  در  قارچ هستند؛  در  که  می ریشههایی  شرکت  کنند، ای 

 هستند.   ایپریاخته

 احساس تشنگی 
دلیل کاهش آب خون، گیرندۀ فشار اسمزی تحریک و سبب تحریک مرکز تشنگی هیپوتاالموس  حالت، به  3در هر

 شود. می

 ها برهم زدن توازن آب و یون
 

 سالگی به بعد  40از حدود سن  تواند باشد. هر سنی می -  سن شروع بیماری

 ورزش کردن + رژیم غذایی مناسب  تزریق انسولین  -  نحوۀ کنترل 
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واران  هایی که با ریشۀ گیاهان تیرۀ پروانه تی ایجاد کنند، مانند باکتری توانند از طریق ریشه با گیاه همزیسکنندۀ نیتروژن میهای تثبیتد( باکتری 

 . همزیستی دارند. بنابراین، در هر دو نوع همزیستی، امکان برقراری ارتباط بین یک جاندار و اندام غیرهوایی گیاه )یعنی ریشه( وجود دارد

 ............  قطعاً وین، ن فناوریزیست هایروش از استفاده با............  تولید هنگام 
 . شود حشره  گوارش  ۀلول  هاییاخته تخریب  باعث  تواندمی مستقیماً آن،  محصول  که شودمی گیاهی های یاخته  وارد ژنی   ـ آفات برابر   در مقاوم ذرت ( 1
 .  کندمی شناسایی   را  آن آغاز، ۀمرحل در  کنندهرونویسی  آنزیم که گیردمی قرار محلی  مجاورت  در پپتید،پلی این  به مربوط  ژن ـ انسولین  A زیرواحد( 2
 .  شودمی منتقل زاغیربیماری ویروس  یک به  B  هپاتیت ویروس( ژنآنتی) پادگِن  ـ  B  هپاتیت ویروس به  حساس  خاطره های یاخته  ۀایجادکنند  ترکیب( 3
 . شودمی دارو نگهداری زمان  افزایش به  منجر ژن،   در دگرمعنا جانشینی  جهش  نوعی  ـ ویروس  به   آلوده های یاخته توسط  شده ترشح ضدویروس   ترکیب( 4
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  پروتئین   مهندسی  فرایند  کمک  به.  شودمی  ترشح  ویروس  به  آلوده  هاییاخته  توسط  بدن،  دفاعی  دوم  خط  در   که  است  ضدویروس  ترکیب  نوعی  اینترفرون،

  قرار  دیگری  آمینواسید  آن،  آمینواسیدهای  از  یکی  جای  به   که   یابدمی  تغییر  طوری  اینترفرون  آمینواسیدهای  توالی  آمینواسید،  رمز  در  جزئی  تغییر   و

  پایدارتر   را  آن   همچنین  و  دهدمی  افزایش  طبیعی   پروتئین  ۀانداز  به  را  پروتئین  ضدویروسی  فعالیت  تغییر  این(.  دگرمعنا  جانشینی  جهش)  گیردمی

 .  دارد  زیادی  اهمیت  شوند،می   استفاده  دارو  عنوانبه  که  هاییپروتئین   مدتطوالنی  نگهداری  در  پایداری  یشافزا.  کندمی
 : هاگزینه  سایر  بررسی

  خود   رشد   از   ایمرحله   در  هاباکتری   این.  کشندمی   را  زراعی  گیاهان  برای  مضر  حشرات  که  کنندمی   تولید  هاییپروتئین  خاکزی،  هایباکتری   از  برخی(  1

  حشره   گوارش  ۀلول  در  موجود  گوارشی  هایآنزیم  تأثیر  تحت  غیرفعال،  سمپیش.  است  غیرفعال  مولکولی  صورتبه   ابتدا  که  سازندمی   سمی  پروتئین  نوعی

  باعث  تواندنمی  مستقیماً  ژن، محصول پس. شودمی  حشره  مرگ سرانجام و گوارش ۀلول هاییاخته  تخریب باعث شدهفعال  سم. شودمی  فعال و شکسته

 .  شود  هایاخته  تخریب

  مربوط   ژن  و  A  زیرواحد  به  مربوط  ژن  بین  است،  مشخص  درسی  کتاب  شکل  در   که  همانطور  ژنتیک،  مهندسی  از  استفاده  با  انسولین  تولید  فرایند  در(  2

 .  دارد  وجود  فاصله  انداز،راه   و  B  زیرواحد  به

 به  مربوط   ژن  ژنتیک،  مهندسی  از  استفاده  با  واکسن  تولید  فرایند  در.  شوند  ایجاد  بدن  در  خاطره  هاییاخته  شودمی  باعث  که  است  ترکیبی   واکسن(  3

  نوترکیب   واکسن.  شودمی  منتقل(    زاغیربیماری   ویروس  حتماً  نه)  زاغیربیماری   ویروس  یا  باکتری  یک  به  زابیماری   عامل  سطحی(  ژنآنتی  خود  نه)  ژنآنتی

 .  است  شده  تولید  روش  این  با  B  هپاتیت  ضد

 نور   از  موجی  طول  در  گیاه،   در  آزادشده  اکسیژن..................    که  دهدمی  نشان  مرئی  نور  مختلف  هایطیف  در  فتوسنتزگیاهان  میزان  گیریاندازه 
 ..................  که  دهدمی رخ مرئی

 .گیردمی صورت  b سبزینۀ  توسط  انرژی جذب  حداکثر - بیشترین( 1
 . هاسترنگیزه سایر   از بیشتر  کاروتنوئیدها توسط  نور   انرژی  جذب - کمترین( 2
 .هاستسبزینه از  بیشتر  کاروتنوئیدها توسط  انرژی جذب  حداکثر - بیشترین( 3
 .نیستند  نور انرژی  جذب  به قادر سبزدیسه،   درون هایرنگیزه  بیشترین - کمترین( 4
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  طول   به  مربوط  گیاه،  در  آزادشده  اکسیژن  بیشترین  بینید،می   مقابل  هایشکل   در  که  طورهمان

  b  سبزینۀ  توسط  انرژی جذب حداکثر  حدفاصل،  این  در  و   است  نانومتر  500  تا  400  بین موج

 .گیردمی  صورت
 :هاگزینه  سایر  بررسی

  کاروتنوئیدها .  است  نانومتر   600  تا   500  بین  موج  طول  به  مربوط  شدهآزاد  اکسیژن  کمترین(  2

  .ندارند   انرژی  جذب  موج،  طول  این  در

  توسط   انرژی  جذب  حداکثر   فاصل،  حد  این   در  بینید،می  مقابل  شکل  در   که  طورهمان(  3

  .کاروتنوئیدهاست  از  بیشتر  هاسبزینه

  انرژی  از  اندکی  بسیار  جذب  ها،موج   طول  این  در  بینید،می  شکل  در  که  طورهمان.  هستند  ها(سبزینه)  کلروفیل  سبزدیسه،  درون  هایرنگیزه   بیشترین(  4

 .گیردمی  صورت  هاسبزینه   توسط  نور
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 گیرد، کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ با توجه به سه نوع کود مهم که امروز در کشاوزری مورد استفاده قرار می 

 ..................« »نوعی از کودها که 
 شوند. اند، به خاک افزوده میهای مفید برای خاک هستند، همواره به همراه کودهایی که فقط از مواد معدنی تشکیل شده( شامل باکتری1
 دهند.زا را افزایش میتری دارند، احتمال آلودگی خاک به عوامل بیماریهزینهتر و کمه( استفادۀ ساد2
 گیرند.اند که به راحتی در اختیار گیاه قرار میشدهتواند باعث ایجاد مسمومیت در گیاهان شود، از عناصری تشکیل ها میاستفادۀ بیش از حد از آن( 3
 کنند. ( شامل بقایای در حال تجزیۀ جانداران هستند، با وجود استفادۀ بیش از حد آسیبی به گیاهان وارد نمی4

 خط به خط(  -سخت  -107)    3اسخ: گزینه پ .128

هستند که به راحتی در اختیار    عناصریتواند باعث ایجاد مسمومیت در گیاهان شود. این کودها شامل  می  کودهای شیمیاییاستفادۀ بیش از حد از  

 گیرند.  گیاه قرار می
های زیادی از این مواد را  توانند غلظت ضی گیاهان می تواند مسمومیت ایجاد کند و مانع رشد گیاهان شود. بعافزایش بیش از حّد بعضی مواد در خاک می 

 درون خود به صورت ایمن نگهداری کنند. 
 ها: بررسی سایر گزینه

  معموالًدهد. این کودها  و با فعالیت و تکثیر خود، مواد معدنی خاک را افزایش می  اندهایی هستند که برای خاک مفید( کودهای زیستی شامل باکتری1

 شوند.  ای شیمیایی به خاک اضافه میبه همراه کوده

 شوند.  زا نمیتر است. این کودها سبب آلودگی خاک به عوامل بیماریهزینهتر و کمساده  ،( استفاده از کودهای زیستی2

چون به نیازهای جانداران  زند  می  گیاهانبه    آسیب کمتریاند. استفادۀ بیش از حد از این کودها  ( کودهای آلی شامل بقایای در حال تجزیۀ جانداران4

 شباهت بیشتری دارد.  

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  
 سازد که قطعاً ..................« هایی را میشود، به سمت .................. یاختهای ریشه تشکیل میزمینه الد که در سامانۀ بافت»نوعی بن 

 نفوذپذیر نسبت به آب دارند.دیوارۀ نازک و   - ( داخل1
 های متعدد دارند.در دیوارۀ ضخیم و چوبی خود، الن - ( داخل2
 کنند.ای سیتوپالسم خود، شیرۀ پرورده را منتقل میدر مادۀ زمینه -( بیرون3
 دهند.ای، پروتوپالست خود را از دست میدر پی قرارگیری چوب در دیوارۀ یاخته -( بیرون4

 مفهومی(  -متوسط -106)   1اسخ: گزینه پ .129

های  کند. یاختهتولید می پارانشیمیهای الد به سمت داخل یاختهشود. این بنای ساقه و ریشه تشکیل میساز در سامانۀ بافت زمینهپنبهالد چوببن

 پارانشیمی دارای دیوارۀ نخستین نازک و چوبی نشده هستند در نتیجه نسبت به آب نفوذپذیرند.  
 ها: گزینهبررسی سایر  

شود و در نتیجه بافتی به نام  )نه چوبی!( می   ایپنبهچوب سازد که دیوارۀ آنها به تدریج  هایی را میساز به سمت بیرون یاختهپنبهالد چوب ( بن4و3

 کند. این بافت مرده است و در حمل شیرۀ پرورده یا خام نقش ندارد! پنبه را ایجاد میچوب

 رو بخون!  1( پاسخ گزینه  2

 کند؟ ، عبارت زیر را به درستی کامل میگزینهکدام  
 ............ رخ دهد.«  نیست(ی نوترکیب، ممکن DNA»طی مراحل مهندسی ژنتیک، به منظور تولید دِنا ) 

  استر ( شناسایی جایگاه تشخیص آنزیم پس از تشکیل پیوندهای فسفو دی1
  شدن پیوند هیدروژنی شکستهاستر قبل از  شدن پیوند فسفو دی( شکسته2
  شدن پیوند هیدروژنی استر پس از شکستهشدن پیوند فسفو دی( شکسته3
  تن )کروموزوم( اصلی ( همانندسازی دنای نوترکیب قبل از همانندسازی فام4
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استر در مرحلۀ اتصال قطعۀ . تشکیل پیوند فسفودی حائز اهمیت استۀ دنا به ناقل  جایگاه تشخیص آنزیم در دو مرحلۀ جداسازی قطعۀ دنا و اتصال قطع

 کند.دهنده جایگاه تشخیص خود در دناهای مورد برش، شناسایی میدهد. قبل از فعالیت آنزیم لیگاز، آنزیم برش دنا به ناقل توسط آنزیم لیگاز رخ می 
 ها:بررسی سایر گزینه

استر  دهنده ابتدا پیوند فسفودی کند. آنزیم برش دهنده پس از اینکه جایگاه تشخیص را شناسایی کرد اقدام به برش دنا می برش ( در اولین مرحله، آنزیم  2

 شود.شکند و در ادامه پیوند هیدروژنی نیز گسسته میرا می

کند  زیم برش دهنده بار دیگر اقدام به برش دنا میپیوند هیدروژنی در جایگاه تشخیص شکسته شد، در دومین مرحله آن  اول  ( پس از اینکه در مرحلۀ3

برد. یعنی پس از شکستن پیوند هیدروژنی در  منتهی با این تفاوت که در مرحلۀ اول، دنای اصلی را برش داده و در دومین مرحله، دنای ناقل را می

 شود. استر بار دیگر در مرحلۀ دوم شکسته میمرحلۀ اول، پیوند فسفودی 

های دِنایی هستند که در خارج از کروموزوم  سازی، توالی ناقل همسانه   شود.شده در آن، دِنای نوترکیب گفته میدِنای ناقل و ژن جاگذاری   ۀبه مجموع  (4

 تواند در هر زمانی انجام شود. توانند مستقل از آن تکثیر شود. بنابراین، همانندسازی دِنای نوترکیب می اصلی قرار دارند و می 
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 شود؟های مسّن، جانشین روپوست میای از ساقۀ گیاهان درست است که در اندامعبارت، در ارتباط با الیهکدام  

 دارد. الد آوندساز بن( ضخامت بیشتری نسبت به  1
 ای تشکیل شده است.پنبههای چوب( فقط از یاخته2
 شود.های ساقه با محیط می( مانع از تبادل گازها توسط بافت3
 کنند.را تثبیت می  2COهایی دارد که هایی از طول خود، یاخته( در بخش4

 مفهومی(  -سخت  -106)   1پاسخ: گزینه  .131

بینید،  طور که در شکل مقابل میشود، همان های مسن جانشین روپوست میپیراپوست در اندام

 الد آوندساز بیشتر است. ضخامت پیراپوست از بن 
 ها: بررسی سایر گزینه

های پارانشیمی  های حاصل از آن یعنی یاختهساز و یاختهپنبه الد چوبیراپوست شامل بن( پ2

 پنبه است.  و بافت چوب

ای شده نسبت به گازها نفوذناپذیر است در  پنبه های چوب( پیراپوست به علت داشتن یاخته3

دارند. به همین  اند و برای زنده ماندن به اکسیژن نیاز  های زیر آن زندهکه بافتحالی

شود که از طریق آنها تبادل گاز  علت در پیراپوست مناطقی به نام عدسک ایجاد می

 شود.  انجام می 

 های فتوسنتزکننده است. های مسن وجود دارد و فاقد یاخته( پیراپوست در اندام4
 ای، الزامًا کلروپالست ندارد!  آکنه هر یاختۀ نرم 

 

 

 

 

 کند. چند مورد در ارتباط با این گیاهان درست است؟ های مختلف نور مقایسه میز دو نوع گیاه مختلف را در شدتتصویر مقابل، میزان فتوسنت 

 است.   pHدر آغاز روشنایی صبح، دارای کمترین  1های گیاه عصارۀ برگ -الف
 اند. های آوندی در اطراف مغز قرار گرفتهقطعاً دسته  2در برش عرضی ساقۀ گیاه   -ب
 دارند.   2COکنندۀ و گیاه، در هر یاختۀ فتوسنتزکنندۀ خود فقط یک نوع آنزیم تثبیتهر د  -ج
 دهد.ها کاهش میحفرات هوایی برگ در ، در دماهای باال و شدت زیاد نور، غلظت اکسیژن را 2برخالف  1گیاه  -د

1  )1 2  )2 3  )3 4  )4 
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در دماهای باال   4Cاست. کارایی گیاهان    3Cنوعی گیاه    2و گیاه    4Cنوعی گیاه    1بینید، گیاه  طور که در شکل مقابل میفقط مورد ج درست است. همان 

 است.   3Cهای زیاد نور، بیشتر از گیاهان  و شدت 
 بررسی موارد:
گیاهان   می  CAMالف(  انجام  را  کربن  تثبیت  اول  اسیدهای  در طول شب، مرحلۀ  به شکل  را  آن  و  دهند 

ها در آغاز روشنایی )صبح( نسبت به  کنند. به همین علت در این گیاهان، عصارۀ برگ چهارکربنی ذخیره می 

 کمتری دارند.    pHتر بوده و  آغاز تاریکی )شب(، اسیدی 

 ای نیست. دولپه  3Cساقه وجود دارد. اما الزاماً هر گیاه    ب( در برش عرضی ساقۀ گیاهان دولپه، مغز

در آن است که هر دو در هر یاختۀ فتوسنتزکنندۀ خود، فقط یک نوع آنزیم    4Cو    3Cج( وجه مشترک گیاهان  

 جود دارد.  کنندۀ کربن در یاختۀ میانبرگ ونوع آنزیم تثبیت  ، دوCAMاکسید دارند. در حالی که در گیاهان  دی کنندۀ کربنتثبیت
های ها در یاخته دو نوع سیستم آنزیمی برای تثبیت کربن وجود دارد. اما یکی از این سیستم   4Cدقت کنید که گفته شده در هر یاختۀ فتوسنتزکننده! در گیاهان  

 کنندۀ کربن وجود دارد. نزیم تثبیت بندی مکانی(؛ پس در هر یاختۀ فتوسنتزکننده یک نوع آ میانبرگ و سیستم دیگر در غالف آوندی قرار دارد )تقسیم 
های غالف آوندی در این است که  ها با یاخته دهند. تفاوت آن های نوری فتوسنتز را انجام می ، کلروپالست دارند و واکنش 4Cهای میانبرگ در گیاهان  یاخته 

 شود.د چهارکربنی انجام می دهد و به جای آن، واکنش تثبیت کربن به شکل اسیهای میانبرگ، کالوین رخ نمیدرون یاخته 

های نوری فتوسنتز در این شرایط، بندند. و هر دو گیاه با انجام واکنش های هوایی خود را میهای زیاد نور، روزنه د( هر دو گیاه در دماهای باال و شدت

 دهد.  تنفس نوری انجام می   3Cگیاه    . که در این شرایط،یابدها افزایش می کنند و غلظت اکسیژن در حفرات هوایی برگ اکسیژن تولید می 

 کند؟ کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می 

 »در گیاهان، در انتقال آب و مواد معدنی در مسیر کوتاه ..................« 
 تواند سرعت انتشار را به چند متر در روز برساند.ای می( جریان توده1
 پذیر است. دو مسیر مختلف امکان( حرکت آب در استوانۀ آوندی فقط در  2
 های زنده نیست. ( برای انجام بارگیری چوبی در ریشه، نیازی به فعالیت یاخته3
 تواند شرایط را برای افزایش سرعت اسمز فراهم کند.ها می( افزایش رونویسی برخی ژن4
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کنندۀ عبور آب در  است. پروتئین تسهیل   انتقال مواد در عرض ریشهو    ایانتقال مواد در سطح یاخته جایی مواد در مسیرهای کوتاه شامل  جابه 

کند و با وجود این پروتئین، سرعت اسمز )انتشار آب( افزایش  ای کمک میهایی است که به انتقال مواد در سطح یاختهعرض غشا، یکی از مولکول 

های مؤثر در ساخت این پروتئین، به افزایش سرعت  یابد. بنابراین، افزایش رونویسی ژن یا ژنها تشدید مینآبی ساخت این پروتئییابد. هنگام کممی

 انجامد. اسمز می 
 ها:بررسی سایر گزینه

است ولی در متر در روز  شود. سرعت انتشار آب و مواد در گیاه، چند میلیای انجام میتوسط جریان توده   مسیرهای طوالنیجایی مواد در  ( جابه 1

 رسد. ای، این سرعت به چندین متر در روز میجریان توده 
دهند که تنها مشکل  ها عبارات کاماًل درستی قرار می کنند و در گزینه های طراحان سوال این است که از یک تعبیر استفاده می تکنیک حل سوال: یکی دیگر از دام 

خوانی ندارد و به همین علت جواب کاماًل درست است، اما با تعبیر سوال هم  1مثال عبارت ذکرشده در گزینه  طور  ها عدم تطابق با تعبیر سوال است. به آن 
 نیست.  

 یابد. ( در عرض ریشه، حرکت در هر سه مسیر )آپوپالستی، سیمپالستی و عرض غشایی( در استوانۀ آوندی ادامه می2

های  ها با انتقال فعال یون است. این یاخته  پوستهای درون نده درون استوانۀ آوندی و یاختههای زیاخته( انجام بارگیری چوبی، نیازمند فعالیت  3

 شود. ها و در نتیجه ورود آب به درون آوندهای چوبی می معدنی به درون آوندهای چوبی، موجب کاهش پتانسیل آب درون آن 
شود. که به این فرایند، تر می جایی برای مسیرهای طوالنی ای چوبی منتقل، و آمادۀ جابه آب و مواد پس از عبور از هر سه مسیر در استوانۀ آوندی، به آونده

 جایی مواد در مسیرهای کوتاه است. شود. فرایند بارگیری چوبی هم بخشی از جابه بارگیری چوبی گفته می 

 بیان شده است؟ نادرستبه طور  1EcoRکدام گزینه، با توجه به نحوۀ عملکرد آنزیم  
 شدن پیوندهایی با انرژی پیوند کم شود.تواند باعث شکستهمراز(، میپلیRNA( همانند آنزیم هلیکاز و آنزیم رنابسپاراز )1
 شوند.دار مشاهده میایجادشده توسط آن همانند جایگاه تشخیص آن، نوکلئوتیدهای سیتوزین  ۀ( در انتهای چسبند2
 تواند در تماس با نوکلئوتیدهای دیسک )پالزمید( باشد. مراز( و لیگاز، میپلیDNAز )( همانند آنزیم دنابسپارا3
 استر است. مراز(، قادر به شکستن پیوند فسفودیپلیDNA( برخالف آنزیم لیگاز و همانند آنزیم دنابسپاراز )4
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های نوکلئوتیدی خاصی را در دِنا  ها توالی شوند. این آنزیمها محسوب می دفاعی آن  ۀد و قسمتی از سامانها وجود دارندهنده در باکتری های برش آنزیم

𝐺𝐴𝐴𝑇𝑇𝐶توالی شش جفت نوکلئوتیدی   EcoR1دهند. مثالً آنزیم تشخیص و برش می
𝐶𝑇𝑇𝐴𝐴𝐺
دهد. به این توالی، جایگاه تشخیص  را شناسایی و برش می 

 شود.  آنزیم گفته می
 ها:گزینه  همهبررسی 

نتیج1 در  برش   ۀ(  آنزیم  میEcoR1دهنده  فعالیت  ایجاد  چسبنده  انتهای  مولک ،  از  انتهایی  چنین  تشکیل  برای  عالوه شود.  دِنا،  پیوندهای  ول  بر 

انرژی پیوند کم( بین دو رشت دیفسفو  شوند. آنزیم هلیکاز نیز در فرایند  تشخیص نیز شکسته می  ۀدِنا در منطق  ۀاستر، پیوندهای هیدروژنی )دارای 

 دِنا را بشکنند.    ۀتوانند پیوندهای هیدروژنی بین دو رشتپلیمراز در فرایند رونویسی، می RNAهمانندسازی و آنزیم  

𝐺𝐴𝐴𝑇𝑇𝐶توالی شش جفت نوکلئوتیدی   EcoR1( آنزیم 2
𝐶𝑇𝑇𝐴𝐴𝐺
یگاه تشخیص این آنزیم، هر چهار نوع نوکلئوتید  دهد. پس در جارا شناسایی و برش می  

، فقط نوکلئوتیدهای  EcoR1ایجادشده توسط آنزیم   ۀدار( وجود دارند. اما در انتهای چسبنددار و سیتوزین دار، گوانین دار، تیمینموجود در دِنا )آدنین 

 دار وجود دارند.  دار و تیمینآدنین 

دهد تا  دهد و پس از آن، پالزمید را برش می ش می ابتدا دنای اصلی را بر  EcoR1( آنزیم  3

قطعۀ جدا شده از دنای اصلی، در پالزمید قرار گیرد. آنزیم لیگاز، دنای جدا شده از دنای اصلی  

تواند مستقل از دنای اصلی  سازد. پالزمید می دهد و دنای نوترکیب را می را در پالزمید قرار می 

دسازی، آنزیم دنابسپاراز نیاز است. بنابراین هر سه آنزیم  جاندار، همانندسازی کند برای همانن 

 توانند در تماس با پالزمید قرار گیرند. مذکور می 

برش 4 آنزیم  گوانینEcoR1  ۀدهند(  نوکلئوتید  بین  استر  فسفودی  پیوند  آدنین ،  و  را  دار  دار 

اشتباهی رخمی دنا  نیز در صورتی که در همانندسازی  دنابسپاراز  آنزیم  با    شکند.  باشد،  داده 

کند. استر را شکسته و نوکلئوتید اشتباه را از رشته جدا می فعالیت نوکلئازی خود پیوند فسفودی 

 استر را دارد. آنزیم لیگاز برخالف این دو آنزیم، فقط توانایی برقراری پیوند فسفودی 

 سازی دِنا شده در همسانه های استفاده انواع آنزیم 

 استر تشکیل پیوند فسفودی  استر شکستن پیوند فسفودی  تشکیل پیوند هیدروژنی  پیوند هیدروژنی شکستن  نام آنزیم 

 ⨯ ⨯ ⨯ ✓ هلیکاز 

 ✓ ⨯ ⨯ ⨯ لیگاز
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 ✓ ✓ ⨯ ⨯ دنابسپاراز 

 ✓ ⨯ ⨯ ✓ رنابسپاراز 

EcoR1 ✓ ⨯ ✓ ⨯ 

 

آنزیم مهم دستگاه ایمنی را بسازد. کدام عبارت،  یافته، نتواند یک  شود که ژن جهشدر نوعی بیماری ژنتیکی، وجود نوعی نقص ژنی باعث می 
 درست است؟  و روش درمان آن این بیماری ۀدربار

 شود.  ها میها از مغز استخوان فرد بیمار، ابتدا ویروس تغییریافته وارد یاخته( پس از جداسازی لنفوسیت1
 شوند.  ژن وارد بدن فرد بیمار می ۀ یافتغیرجهش ۀ هایی دارای نسخ( در هر روش درمانی این بیماری، یاخته2
 توانند تکثیر شوند. کنند، میهایی که قدرت بقای زیادی ندارند برخالف ساختاری که ژن کارآمد را از آن دریافت می( یاخته3
 همانند نهفته مؤثر است. های مستقل از جنس بارز ساله انجام شد، در درمان بیماری4 ۀ( یک روش درمانی آن که برای یک دختر بچ 4
 

 ترکیبی(  -متوسط -127) 3اسخ: گزینه پ .135

توانست یک آنزیم یافته نمیساله، دارای نوعی نقص ژنی، انجام شد. این ژن جهش4  ۀبرای یک دختر بچ  1۹۹0آمیز در سال  درمانی موفقیت اولین ژن 

 مهم دستگاه ایمنی را بسازد.  
 ها:بررسی همه گزینه

ابتدا لنفوسیت ( در ژن1 پس از کشت  ها را از خون )نه مغز استخوان( بیمار جدا کردند و در خارج از بدن کشت دادند.  درمانی بیماری ذکرشده، 

 ، ویروس تغییریافته وارد لنفوسیت شد.  هاسیتلنفو

درمانی و پیوند  هایی مثل پیوند مغز استخوان و یا تزریق آنزیم هم استفاده کرد. در ژنتوان از روش درمانی، می بر ژن( برای درمان این بیماری، عالوه 2

 کند.  تزریق آنزیم صدق نمی  ۀما این مورد، دربارشوند ا طبیعی ژن وارد بدن فرد بیمار می  ۀ های دارای نسخمغز استخوان، یاخته

ها توانستند آنزیم مورد نیاز بدن را بسازند، ولی چون قدرت  کنند. اگرچه این یاختهای از ژن کارآمد را دریافت می ها نسخه درمانی، لنفوسیت ( در ژن3

ای را دارند اما ویروس  ها توانایی تقسیم یاختهرا دریافت کند. لنفوسیت   شدههای مهندسی طور متناوب لنفوسیت بقای زیادی ندارند، الزم بود بیمار به 

 یابد که نتواند تکثیر شود.  درمانی، در آزمایشگاه طوری تغییر میشده در ژناستفاده 

سالم یک   ۀقرار دادن نسخدرمانی یعنی هاست. ژنای از روش درمانی است که خود مجموعه های ژنتیکی، ژن های جدید درمان بیماری ( یکی از روش 4

ها بارز  زای آن هایی که الل بیماریدرمانی در درمان بیمای ای ناقص از همان ژن است. دقت داشته باشید که ژنهای فردی که دارای نسخهژن در یاخته

زا بارز باشد، حتی پس از وارد کردن  بیماری   شود. بنابراین، اگر اللناقص ژن از بدن فرد بیمار خارج نمی  ۀدرمانی، نسخاست، مؤثر نیست. زیرا در ژن

 دهد.  طبیعی ژن، باز هم فرد عالئم بیماری را بروز می   ۀنسخ

 ، در ارتباط با گیاهان گندم درست است؟موردچند  

 عامل نارنجی در جنگ ویتنام، موجب مرگ گیاهان گندم شد.  -الف
 کنند. یل میفقط در یک دوره از زندگی خود، رشد رویشی و زایشی را تکم -ب
 فقط یک لپه درون هر دانه، در انتقال مواد غذایی به رویان در حال رشد نقش دارد.  -ج
 شود.شدن دورۀ رویشی میدر نوعی گندم، قرارگیری بذر در طوبت و سرما موجب کوتاه  -د
 کنند. در صورت شیوع زنگ گندم در مزارع، نوعی هورمون بازدارندۀ رشد را بیشتر تولید می -ه

1  )5 2  )2 3  )3 4  )4 
 ترکیبی(  -متوسط -118)  4سخ: گزینه  پا .136

 فقط مورد الف نادرست است.   
 بررسی همۀ موارد:  

 ای است.  لپهتک  گیاهشود. گندم نوعی  ای می ها است که سبب از بین بردن گیاهان دولپهالف( عامل نارنجی مخلوطی از اکسین 
. محققان دریافتند، ها بر گیاهان انجام شدهایی برای شناسایی اثر آن طور مصنوعی ساخته و پژوهش ترکیبات به ها، این بعد از کشف ساختار شیمیایی اکسین 

ها را برای ساختن سموم کشاورزی به منظور از بین بردن گیاهان خودرو در مزارعی برند؛ بنابراین، آن ای را از بین می که بعضی از این ترکیبات، گیاهان دولپه
 به کار بردند.  عۀ گندم،مزر مانند 

   دهد.رخ میساله در مدت یک سال یا کمتر هم دورۀ رویشی و هم دورۀ زایشی  ساله است. در گیاهان یکب( گندم گیاهی یک

 لپه، فقط یک لپه وجود دارد که در انتقال مواد غذایی از آندوسپرم به رویان در حال رشد، نقش دارد.  ج( در دانۀ گیاهان تک

وب کنیم و د( بعضی گیاهان برای گل دادن نیاز به گذارندن یک دورۀ سرما دارند. مثالً برای نوعی گیاه گندم مشاهده شده است که اگر بذر آن را مرط

 دهد.  شود و زودتر گل میشی آن کوتاه میدر سرما قرار دهیم، دورۀ روی

از آن    ،شوند. در صورتی که گیاه بیمار شودهایی مانند زنگ گندم و سیاهک گندم وجود دارند که سبب تخریب محصوالت کشاورزی میهـ( بیماری 

 شود.  های رشد مانند اتیلن ترشح میبازدارنده
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 کند، هر .................. غشایی که فضای درون سبزدیسه را به دو بخش مختلف تقسیم میای طور طبیعی در گیاهان، در سامانه به 
 کند.منتقل می NADP+( ناقل الکترونی که فقط با یک الیۀ غشا در تماس است، الکترون پرانرژی را به  1
 کند. جی غشا منتقل می( فتوسیستمی که با هر دو الیۀ غشا در ارتباط است، الکترون برانگیخته را به سطح خار2
 نقش دارد.  ATPدهد، در تأمین انرژی مورد نیاز برای ساخت های هیدروژن را از غشا عبور می( پروتئینی که یون3
 کند. ( جزئی از زنجیرۀ انتقال الکترون که حاوی کاروتنوئید است، فقط توسط یک نوع رنگیزه، الکترون دریافت می4
 

 فهومی( م -سخت  -126)  4اسخ: گزینه  پ .137

به دو    تیالکوئیدای غشایی به نام  سبزدیسه همانند راکیزه دارای غشای بیرونی و درونی است که از هم فاصله دارند. فضای درونی سبزدیسه با سامانه 

د و هر فتوسیستم شوها یافت میبخش فضای درون تیالکوئید و بستره تقسیم شده است. در غشای تیالکوئید، کاروتنوئید فقط در ساختار فتوسیستم

ها  ( و فقط این نوع رنگیزهP 700یا    680Pاز یک نوع وجود دارد )مثالً    aدارای یک مرکز واکنش است. در مرکز واکنش هر فتوسیستم، تعدادی کلروفیل  

دریافت   را  دیگری  الکترون  و  داده  دست  از  را  خود  برانگیختۀ  الکترون  که  هستند 

 کنند.  می
 ها:بررسی سایر گزینه

بینید، سه ناقل الکترونی فقط با یک الیه از غشا در  طورکه در شکل مقابل می همان  (1

 کند.منتقل می NADP+ها، الکترون پرانرژی را به  تماس هستند، اما فقط یکی از آن

سیستم  شا در ارتباط هستند، اما فقط فتو( هر دو نوع فتوسیستم با هر دو الیه از غ2

 کند.سطح خارجی غشا منتقل می   ، الکترون برانگیخته را به1

آنزیم  3 همچنین  و  الکترون  انتقال  زنجیرۀ  در  پروتون  پمپ   )ATP یون های  ساز، 

 نقش دارد.   ATPهای هیدروژن در تأمین انرژی مورد نیاز برای ساخت  دهد. پمپ پروتون با انتقال فعال یون هیدروژن را از غشا عبور می 

های مختلف، همواره صحیح پوشاند. کدام عبارت، دربارۀ این سامانۀ بافتی در اندامهای گیاه را میاندامنوعی سامانۀ بافتی در گیاهان، سراسر   
 است؟

 ای تشکیل شده است.های جوان، قطعاً از یک الیه یاخته( در اندام1
 سازد. های زنده داشته باشد، قطعاً پوستک می( در صورتی که یاخته2
 های مشخصی برای تبادل گازها دارد.محل های هوایی، قطعاً ( در اندام3
 های متعلق به آن، در ایجاد مکش تعرقی در آوندها نقش دارند. ( همۀ یاخته4

 مفهومی(  -متوسط -106)   3اسخ: گزینه پ .138

،  های مسن گیاهاندامو در    روپوست،  های جوانها و ریشهها، ساقهبرگپوشاند. این سامانه در  سراسر اندام گیاه را می  سامانه بافت پوششی

های مشخصی برای تبادل گازها وجود دارد. در صورتی که سامانۀ پوششی از نوع  های هوایی گیاه، در سامانۀ پوششی محلنام دارد. در اندام پیراپوست

 .  گیردهای هوایی و در صورت پیراپوست بودن در محل عدسک، این تبادل انجام میروپوست باشد، در محل روزنه
 ها: بررسی سایر گزینه

 از یک الیه یاخته تشکیل شده است.    معموالً( روپوست  1

 ای دارد. های گیاه خرزهره بیش از یک الیۀ یاخته طور مثال، روپوست در برگبه 

که مجاور هوا است، ترشح   سازنند که آن را به سطحی از روپوستترکیبات لیپیدی مانند کوتین می  ،های هوایی گیاهروپوستی اندامهای  ( یاخته2

 شود. روپوست در ریشه فاقد پوستک است. کنند. به این ترکیبات، پوستک گفته میمی

 ایجاد مکش تعرقی در آوندهای چوبی نقش دارند.    های هوایی )نه ریشه!( درهای روپوستی در اندام ( یاخته4

اند. پس از مدتی این قطعۀ  ای از آگار قرار دادهرشد کرده است، بریده و روی قطعهرستی را که در نور همه جانبه  در طی یک آزمایش، نوک دانه 
 رستی قرار دادند که نوک آن بریده است. کدام عبارت، دربارۀ نتایج آزمایش صحیح است؟آگار را بر روی یک لبه از دانه

 شود.رست بالفاصله به سمتی خالف جهت قرارگیری آگار خم می( دانه1
 کند. های آن تغییر میرست، طول یاختهنتشار آگار به درون دانه( با ا2
 شود. رست، تغییری در قطر آن ایجاد نمیشدن دانه( با وجود خم3
 شود.رست تحریک میای در یک سمت از دانه( تقسیم یاخته4

 مفهومی(  -متوسط -119)    3پاسخ: گزینه  .139

ای از آگار قرار دادند. بعد از مدتی این قطعه  مه جانبه رشد کرده است، بریده و برای مدتی روی قطعهرستی را که در نور هدانه  در این آزمایش، نوک

رست به یک  شدن دانه کنید، با وجود خم طور که در شکل مقابل مشاهده میدهند که نوک آن بریده شده؛ همانرستی قرار میدانه  آگار را روی لبۀ

 شود.  های آن ایجاد نمی خته سمت، تغییری در قطر و تعداد یا
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 ها: بررسی سایر گزینه
کنید، بعد از قرار دادن قطعۀ آگار حاوی مادۀ  طور که در شکل مقابل مشاهده می( همان1

رست به سمتی خالف جهت  دانه   بعد از گذشت زمانتولید شده در نوک دانه رست،  

 شود.  قرارگیری آگار خم می 

 یابد نه خود آگار!  رست انتشار می( مادۀ درون آگار به نوک دانه2

ها رشد طولی دارند نه  رستی که قطعۀ آگار روی نوک آن قرار دارد، یاخته( در لبۀ دانه4

 ای!  تقسیم یاخته

 
 

 های آن انجام شود، درست است؟ تواند با هدف تولید انبوه ژن و فراوردهفناوری نوین که میهای مؤثر در زیستیکی از روش  ۀکدام عبارت، دربار 
 گویند.  ژنتیکی یا تراژنی می  ۀکند، جاندار تغییریافت( به هر جانداری که از یک جاندار دیگر مواد ژنتیکی را دریافت می 1

 ها بدون مهندسی ژنتیک یا به واسطۀ آن، به گروهی از بیماران دارای نوعی بیماری خودایمنی کمک کرد. استفاده از دام   توان بافناوری، می ( در زیست 2

 گیرند.  فناوری، قبل از تولید گیاه تراژنی مورد بررسی قرار می مناسب از مزایای زیست   ۀ( طی مراحل ایجاد گیاهان زراعی تراژنی، قوانین مربوط به استفاد 3

تن( این جاندار، بیشتر  کند، نسبت به کروموزوم )فام گیاهی می   ۀ( در فرایند تولید گیاهان زراعی تراژنی، مولکولی از باکتری که ژن خارجی را وارد یاخت4

 خورده است.پیچ 

 ترکیبی(  -متوسط -127)  2سخ: گزینه پا .140

 های آن است.  فناوری نوین، مهندسی ژنتیک است. یکی از اهداف مهندسی ژنتیک، تولید انبوه ژن و فراورده های مؤثر در زیست یکی از روش

 ها:بررسی همه گزینه
ورزی  دِنا دچار دست   ۀقطع   ۀکننددریافت   ۀ ین حالت، یاخت یابد. در اای دیگر انتقال میای از دِنای یک یاخته توسط ناقل به یاخته ( در مهندسی ژنتیک، قطعه 1

ژنتیکی یا   ۀشود. به جانداری که از طریق مهندسی ژنتیک دارای ترکیب جدیدی از مواد ژنتیکی شده است، جاندار تغییریافت ژنتیکی و دارای صفت جدید می

دیگر دریافت    ۀشود که مواد ژنتیکی را از جانداری از یک گون از مواد ژنتیکی می گویند. دقت داشته باشید که زمانی جاندار دارای ترکیب جدیدی  تراژنی می 

 کرده باشد.  

 شوند. ای دیگر را در خود دارند، جانداران تراژن نامیده می های افراد گونهجاندارانی که ژن [ ۲دهم: گفتار  ۱ترکیب ]فصل 
انسولین برای کنترل دیابت نوع یک    ۀهای تهیهای انسان استفاده کرد. مثالً یکی از روش یماری توان برای کسب اطالعات و درمان بعضی از بها می ( از دام 2

شود.  کردن آن از پانکراس )لوزالمعده( جانورانی مثل گاو است. در این روش، از مهندسی ژنتیک استفاده نمی )نوعی بیماری خودایمنی(، جداسازی و خالص 

های انسانی از قبیل انواع سرطان،  بیماری   ۀعنوان مدلی برای مطالع ها به توان جانوران تراژنی را تولید کرد و از آنک، میهمچنین با استفاده از مهندسی ژنتی 

 ؛ نوعی بیماری خودایمنی( استفاده کرد.  MSآلزایمر و بیماری مالتیپل اسکلروزیس ) 

زیستی شامل مج3 ایمنی  و روشوعه م(  تدابیر، مقررات  از  ت ای  برای  بهرههایی  زیست ضمین  از  بهبرداری  و  است  استفاد فناوری  مزایای    ۀمنظور  از  مناسب 

گیرد. در فرایند تولید گیاهان زراعی تراژنی، بعد از تولید گیاه تراژنی )نه قبل از آن(،  فناوری و پیشگیری از خطرات احتمالی آن، مورد استفاده قرار میزیست 

شود و سپس، با رعایت اصول ایمنی زیستی، گیاه تراژنی تکثیر  بودن برای سالمت انسان و محیط زیست انجام می   خطربررسی دقیق ایمنی زیستی و اثبات بی 

 یابد.  و کشت می 

شود. همانطور که در شکل کتاب درسی مشخص است، پالزمید  گیاهی منتقل می   ۀ( در فرایند تولید گیاهان زراعی تراژنی، دیسَک )پالزمید( باکتری به یاخت 4

 تری دارد.  خوردگی کم تن )کروموزوم( باکتری، پیچ رای ژن خارجی، نسبت به فام دا

 شود. دیَسک )پالزمید( برخالف ِدنای اصلی باکتری، همراه با پروتئین نیست و در ساختار کروموزوم مشاهده نمینکته: 
 ِدنای اصلی باکتری بیشتر از پالزمید است.  ۀخوردگی و انداز پیچ نکته: 

 های زنده، صحیح است؟هر دیسَک )پالزمید( موجود در یاخته ۀ، دربارموردچند  
 شوند. های همراه آن جدا می وتاب آن باز و پروتئین قبل از همانندسازی، ابتدا پیچ  -الف

 شود. بیوتیک تولید میآنتی ۀدر پی رونویسی از نوعی ژن خاص آن، پروتئین تغییردهند  -ب
 متعددی برای آغاز فعالیت نوعی آنزیم بسپاراز )پلیمراز( وجود دارد.  هایها، جایگاهدرون آن  -ج
 تن )کروموزوم( اصلی قرار دارند.صورت جدا از غشای یاخته، درون سیتوپالسم و در مجاورت فام به -د

1  )1 2  )2 3  )3 4  )4 
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ها و بعضی  تنی( است که معموالً درون باکتری ای و خارج کروموزومی )خارج فام دیسَک )پالزمید(، نوعی دِنای حلقوی دو رشته فقط مورد )ج(، صحیح است.  

نامند؛ چون حاوی  ز می های کمکی نیتواند مستقل از ژنوم )ژنگان( میزبان همانندسازی کند. پالزمیدها را کروموزومها مثل مخمرها وجود دارد و می قارچ 

 هایی هستند که در کروموزوم اصلی باکتری وجود ندارند.  ژن 
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داشته باشند.   نیز   هایی از ِدنایی دیگر به نام دیَسک )پالزمید((ی اصلی ممکن است مولکول DNAها عالوه بر ِدنا )پروکاریوت [  ۲دوازدهم: گفتار    ۱ترکیب ] فصل  
 ها. بیوتیک های دیگری را به باکتری بدهد؛ مانند افزایش مقاومت باکتری در برابر آنتی ژگی تواند ویها میاطالعات این مولکول 

های مقاوم روند و باکتریبیوتیک از بین می های غیرمقاوم نسبت به آنتی بیوتیک حضور دارد، باکتریدر محیطی که آنتی [  ۲دوازدهم: گفتار    ۴ترکیب ]فصل  
دهند؛ در نتیجه، جمعیت از غیرمقاوم جمعیت را به خود اختصاص می ۀتدریج همشوند و به بیوتیک( تکثیر می در برابر آنتی )دارای پالزمید حاوی ژن مقاومت 

انتخاب طبیعی رخ   ۀبیوتیک( و افزایش مقاومت جمعیت، در نتیج ها نسبت به تغییر شرایط )حضور آنتی یابد. سازش بعضی از باکتری به مقاوم تغییر می 
 دهد. می 
 رسی همه موارد: بر 

از دِنا جدا شوند تا همانندسازی بتواند انجام شود. اما دقت داشته باشید که    1های همراه آن وتاب دِنا باز و پروتئینالف( قبل از همانندسازی دِنا باید پیچ 

 کروموزومی هستند و بنابراین، پروتئینی همراه خود ندارند.  پالزمیدها، دِنای خارج 

 کروموزومی )نظیر پالزمید(، پروتئین همراه ِدنا وجود ندارد.  های همراه آن است. بنابراین، در ِدناهای خارجِدنا و پروتئین  ۀمجموع کروموزوم،نکته: 
 بیوتیک هستند.  ها(، دارای ژن مقاومت نسبت به آنتی آن   ۀب( بسیاری از پالزمیدها )نه هم

پلیمراز )دِنابسپاراز( که در فرایند همانندسازی نقش دارد و DNAـ آنزیم  1شویم:  راز )بسپاراز( آشنا می های پلیمج( در کتاب درسی با دو گروه کلی از آنزیم 

ها فقط یک جایگاه آغاز همانندسازی در دِنای خود دارند. بنابراین،  کند. اغلب پروکاریوت پلیمراز )رِنابسپاراز( که در فرایند رونویسی شرکت میRNAـ آنزیم  2

پلیمراز وجود داشته باشد. اما در یک مولکول پالزمید، چندین ژن وجود دارد و DNAکه در پالزمید، فقط یک جایگاه آغاز برای فعالیت آنزیم    رودانتظار می

 بنابراین چندین جایگاه آغاز رونویسی نیز در پالزمید موجود است. 

صورت آزاد در سیتوپالسم  ها، جدا از غشای یاخته و به ها و هم قارچ پالزمید، هم در باکتری ها، کروموزوم اصلی به غشای یاخته متصل است اما  د( در پروکاریوت 

 در هسته )نه سیتوپالسم( قرار دارد.    ها ها، یوکاریوت هستند و کروموزوم اصلی آن است. دقت داشته باشید که قارچ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

گر 
دی

م 
نا

 

س 
جن

 

زه 
دا

ان
 

کل 
ش

ت  
طبی

ق
 

 تعداد جایگاه 

ن 
زما

ی 
ساز

ند
مان

ه
 

ته 
اخ

م ی
دا

ر ک
د

 
 

ه 
شت

د ر
دا

تع
ته  

اخ
ر ی

 د
داد

تع
 

 وجود ژن ..... 

ی 
ساز

ند
مان

ه
 

ی 
س

وی
رون

 

t R
NA

 r R
NA

ن 
تئی

رو
پ

ه  
م ب

قاو
م

ت 
س

زی
اد

پ
 

ید 
زم

پال
 

DN
A

ک 
وچ

ک
ی 

قو
حل

 

رد 
دا

ن
 

ک 
ی

اد  
زی

 

هم
از  

ل 
تق

س
 م

 یا
 و

ان
زم

ان 
یزب

 م
تۀ

اخ
ی

 

ت 
یو

کار
یو

و 
ت 

یو
کار

رو
پ

ر( 
خم

 م
رچ

 قا
ن

مثل
(

 

  2   
ک 

ز ی
ر ا

شت
 بی

 یا
ک

ی
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 قید بازی در پالزمیدها                                                                                          
 

 همه
 توانایی همانندسازی و رونویسی مستقل از کروموزوم اصلی میزبان را دارند. 

 دنای خارج کروموزومی هستند. 
 ها( برای رونویسی و همانندسازی.نزیمتوانایی استفاده از انواع پلیمرهای میزبان )آ 

 نوع پیوند اشتراکی و غیراشتراکی.  2نوع مونومر و  4دارای 
 فاقد قند ریبوز، باز آلی یوراسیل و نوکلئوزوم هستند. 

 بیوتیک را دارند. ژن مقاومت نسبت به آنتی بیشتر 
 بیوتیک هستند. فاقد ژن مقاومت نسبت به آنتی گروهی

 دهنده. جایگاه تشخیص برای یک نوع آنزیم برش دارای یک 
 دارای بیش از یک جایگاه تشخیص برای آنزیم برش دهنده. 
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 .................. توان گفت که شود، میمی ..................نوعی مولکول زیستی که در بدن انسان باعث  ۀدربار 
 پپتیدی وجود دارد. بلند پلی ۀ فعال آن، دو زنجیرهای بدن ـ در ساختار  ( افزایش ورود گلوکز به یاخته1
 وجود دارد.  در جانداران مختلف پپتیدی آنزنجیرۀ پلی  ساخت  برای  متفاوتیهای ژنتری ـ نشاسته به قطعات کوچک ۀ ( تجزی2
 ی آن را بیشتر از پروتئین طبیعی کرد. توان فعالیت ضدویروسها نسبت به ویروس آنفلوانزا ـ با کمک مهندسی پروتئین، می( افزایش مقاومت یاخته3
 های اکلیلی )کرونری( مصرف شود.تواند در پالسمای خون وارد شده به سرخرگهای پروتئینی فیبرین ـ فقط برای مدت کوتاهی میرشته ۀ ( تجزی4
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شود  تری تبدیل کند. در بدن انسان، آنزیم آمیالز توسط بزاق و لوزالمعده ساخته می وچک تواند نشاسته را به قطعات کآمیالز، نوعی آنزیم است که می 

. اما در طبیعت، انواع مختلفی از  تر تبدیل کنندهای درشت و مولکول ساکاریدی به نام مالتوز توانند نشاسته را به دیهر دو عملکرد یکسانی دارند و می 

های آب گرم، پایداری بیشتری در مقابل گرما نسبت به  های گرمادوست در چشمه ی آمیالز تولیدشده توسط باکتری شود. مثالً نوعآنزیم آمیالز دیده می

 های متفاوتی دارند. های متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند؛ چون ویژگیبنابراین، این آمیالزها توالیآمیالزهای دیگر دارد.  
 ها:بررسی سایر گزینه

 پپتیدی وجود دارد.  کوتاه )نه بلند( پلی  ۀشود. در ساختار انسولین فعال، دو زنجیر های بدن می افزایش ورود گلوکز به یاخته( انسولین باعث  1

های سالم نسبت به  های آلوده به ویروس ترشح شده و باعث افزایش مقاومت یاخته ، نوعی ترکیب ضدویروسی است که از یاختهI( اینترفرون نوع  3

 )نه بیشتر از( پروتئین طبیعی است.    ۀتوان اینترفرونی را تولید کرد که فعالیت ضدویروسی آن به انداز. با استفاده از مهندسی پروتئین می شودویروس می 

فیبرین    های پروتئینیخون را تجزیه کند. در ساختار لخته، رشته   ۀتواند لخت( پالسمین، نوعی ترکیب آنزیمی است که در بدن انسان وجود دارد و می4

فیبرین را دارد. پالسمین کاربرد درمانی دارد، اما مدت اثر آن در پالسما خیلی کوتاه است. دقت داشته    ۀوجود دارند و بنابراین، پالسمین توانایی تجزی

 شوند.  کنند، مصرف نمی ها شرکت می هایی که در آنها در واکنش باشید که آنزیم 
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ترین نوع هموفیلی مربوط به عدم وجود این پروتئین است! / ژن سازندۀ این پروتئین  شایع  8فاکتور انعقادی شمارۀ 
 رسد. قرار دارد./ ژن سازندۀ این پروتئین در پسران، فقط از مادرشان به ارث می Xتن در فام

و گردهریزیدر خون آنزیم پروترومبیناز  رگ  دیوارۀ  بافت  از  ترشح  های شدید  درون خون  به  دیده  های آسیب 
 شود. می

دارد و در زمان تشکیل لخته  های خوناب که به طور طبیعی درون خون وجود  یکی از پروتئین پروترومبین 
 شود.  تحت تأثیر آنزیم پروترومبیناز به ترومبین تبدیل می

 فقط در زمان تشکیل لخته در خون وجود دارد و بر فیبرینوژن اثر دارد.   ترومبین 

های خوناب که به طور طبیعی درون خون وجود دارد و در زمان تشکیل لخته  یکی از پروتئین فیبرینوژن 
 شود. تحت تأثیر ترومبین به فیبرین تبدیل می

 شود. فیبرین رشتۀ پروتئینی نامحلول در خون است که از فیبرینوژن ایجاد می فیبرین 

 نوعی ویتامین محلول در چربی است.   Kویتامین 

 محل ذخیرۀ مواد معدنی مانند فسفات و کلسیم هستند.    هااستخوان  یون کلسیم 

-تدریج با افزوده شدن نمکهای نرمی تشکیل شده و به ها از بافت در دوران جنینی، استخوان
 شوند.    های کلسیم سخت می

شود. این یون در زمان  ای یون کلسیم در شبکۀ آندوپالسمی ذخیره میهای ماهیچهدر یاخته
شده از شبکۀ آندوپالسمی خارج و بعد از انقباض با انتقال فعال به  شار تسهیلانقباض با انت

-شوند. در نتیجه اکتین و میوزین از هم جدا میسرعت به شبکۀ آندوپالسمی بازگردانده می
 شوند. 

کنندۀ لختۀ  تجزیه
 خونی 

 کنندۀ لختۀ خونی است که مفصل توضیح دادیم.  پالسمین آنزیم تجزیه

مانع تشکیل لختۀ  
 خونی

لخته  نه سبب تجزیه!(    )شود و مانع تشکیل  ها ترشح میهپارین مولکول ضد انعقاد خون است. این مولکول از بازوفیل
 شود. می

 

 گزینه، در ارتباط با گیاهان صحیح است؟ کدام 

 توانند از محیط دریافت کنند.های آمونیوم یا نیترات می( نیتروژن مورد نیاز خود را فقط به شکل یون1
 کنند.ها با تارهای کشندۀ بیشتر ایجاد میای از ریشه( بیشتر گیاهان برای جذب بیشتر فسفات، شبکۀ گسترده2
 کنند. دهد، تولید مینیاز خود را به کمک فرایندهایی که در نوعی اندامک دوغشایی رخ می  ( همۀ مواد مغذی مورد3
 ها فراهم کند.های آناسید در یاختهکنند، ممکن است شرایط را برای تولید سالیسیلیک( استفاده از کودهایی که مواد معدنی را به آهستگی آزاد می4
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ها است. در صورت  زا مانند ویروسکنند. از معایب این کودها احتمال آلوده شدن گیاه به عوامل بیماریکوهای آلی مواد معدنی را به آهستگی آزاد می

 کند.  ای را القا میاسید را رها و مرگ یاختهورود ویروس به یک یاختۀ گیاهی، یاختۀ گیاهی آلوده سالیسیلیک
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 ا: هبررسی سایر گزینه
 است.    آمونیوم یا نیترات نیتروژن مورد استفادۀ گیاهان به صورت یون    بیشتر(  1

هایی با تار کشندۀ بیشتر  ها و یا ریشهتری از ریشهگیاهان برای جبران، شبکۀ گسترده  برخیغیرقابل دسترس است.    گیاهان  اغلب برای  فسفات (  2

 کنند که فسفات بیشتری بتوانند جذب کنند.  ایجاد می

 کنند. گیاهان به وسیلۀ فتوسنتز بخشی از مواد مغذی مورد نیاز خود را درون کلروپالست که نوعی اندامک دوغشایی است، تولید می  بیشتر(  3
   

 است؟  نامناسبگزینه، برای تکمیل عبارت زیر  کدام 

 طور طبیعی در گیاهان، هر ..................«»به
 کاروتن، دارای نوعی رنگیزه است. ( دیسۀ )پالست(ِ حاوی  1
 اکسیدان(، ترکیبات رنگی دارد.اکسنده )آنتی( اندامک حاوی پاد2
 شود. های آمیالز تجزیه می( نشادیسه )آمیلوپالست(، تحت تأثیر آنزیم3
 شود.( اندامک حاوی گلوتن، در ذخیرۀ مولکولی نقش دارد که در فتوسنتز مصرف و تولید می4
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 ها!  شود نه خود دیسهها میشود. آنزیم آمیالز سبب تجزیه شدن نشاستۀ درون این دیسهای است که در آن نشاسته ذخیره می نشادیسه، دیسه
 ها: بررسی سایر گزینه

ها  دیسهگویند؛ رنگها، رنگ دیسه )کروموپالست( می دیسه   شوند. به اینهایی به نام کاروتنوئید ذخیره می ( نوعی از دیسه وجود دارد که در آن، رنگیزه 1

 های ریشۀ هویج، مقدار فراوانی کاروتن دارند که نارنجی است.  در یاخته

 اند.  دیسه، پاداکسنده ( ترکیبات رنگی درون کریچه و رنگ2

های نوری فتوسنتز  شود؛ در واکنش فتوسنتز آب تولید و مصرف میشود. در فرایند ( درون کریچه آب، ترکیبات اسیدی، رنگی و پروتئینی ذخیره می4

 شود.های مستقل از نور فتوسنتز، آب تولید میآب تجزیه شده و در واکنش 
 

 های رشد در گیاهان، کدام گزینه درست است؟ کنندهبا تنظیم ارتباطدر  

 کنند.( همۀ گیاهان نوع یکسانی از هورمون مؤثر در چیرگی رأسی را تولید می1
 ها نقش دارد. شود، در رسیدن میوهگیاهی که در شرایط بیماری ترشح می( هر هورمون2
 ها مؤثرند. شود، در بیان ژنها در جوانۀ جانبی، موجب بازدارندگی رشد میهایی که افزایش میزان آن( همۀ هورمون3
 های هوایی نقش دارد.، در بستن روزنهشودمی غرقابی( هر هورمونی گیاهی که موجب کاهش رشد گیاه در شرایط 4
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های  شوند. دقت داشته باشید که همه هورمونهای جانبی موجب بازدارندگی جوانۀ جانبی میدر صورت افزایش در جوانه  اکسین و اتیلنهای  هورمون

 ها موثر هستند.  گیاهی در بیان ژن
 ها: بررسی سایر گزینه

ها را به این گروه از ترکیبات  شوند که اثرات مشابه دارند. به همین علت، نام اکسین در گیاهان متفاوت ساخته می   ترکیبات مشابه اکسیناز    انواعی(  1

 دادند.   

. فقط هورمون اتیلن در رسیدن  شوندهای گیاهی ترشح میدر شرایط بیماری ویروسی از یاخته  اسیداتیلن و سالیسیلیکهای  طور مثال، هورمون( به2

 میوه نقش دارند.  

 شود. های هوایی میشدن روزنه شود )نه غرقابی( و منجر به بستهاسید در شرایط خشکی ترشح می ( هورمون آبسیزیک 4

 یح است؟ آدمی در تولید و بهبود محصوالت گوناگون با استفاده از موجود زنده، صح ۀهرگونه فعالیت هوشمندان ۀ، دربارموردچند  
 شود.  در کروموزوم اصلی دیده می  GAATTC، توالی نوکلئوتیدی  EcoRI ۀدر ژنوم باکتری تولیدکنند -الف

 پپتیدی مربوط به انسولین ممکن نیست.پلی  ۀهای پروکاریوتی، تولید مولکول دارای سه زنجیردر یاخته -ب
 ی از تحول در کشاورزی نوین را کاهش داد. توان احتمال بروز سیل ناشها، میبا استفاده از این فعالیت -ج
 پذیر است.   های مختلف را دارند، امکانهایی که توالی آمینواسیدی پروتئین تولید پروتئین  -د

1  )1 2  )2 3  )3 4  )4 
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 موارد )ج( و )د(، صحیح هستند.  

 گویند.  فناوری می آدمی در تولید و بهبود محصوالت گوناگون با استفاده از موجود زنده، زیست   ۀبه هرگونه فعالیت هوشمندان

 بررسی همه موارد: 
های نوکلئوتیدی خاصی را در دِنا  ها توالی شوند. این آنزیم ها محسوب می دفاعی آن   ۀها وجود دارند و قسمتی از سامان دهنده در باکتری های برش الف( آنزیم 

𝐺𝐴𝐴𝑇𝑇𝐶توالی شش جفت نوکلئوتیدی    EcoR1دهند. مثالً آنزیم  برش می   تشخیص و
𝐶𝑇𝑇𝐴𝐴𝐺
دهد. به این توالی، جایگاه تشخیص آنزیم  را شناسایی و برش می 
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باکتری وجود داشته باشد.  شود، جایگاه تشخیص آن نباید در کروموزوم اصلی  دفاعی باکتری محسوب می  ۀشود. با توجه به اینکه این آنزیم جزء سامانگفته می

 شود.  زیرا، اگر این جایگاه تشخیص در کروموزوم باکتری وجود داشته باشد، کروموزوم خود باکتری نیز توسط آنزیم تخریب می

ن( وجود دارد اما در  پپتیدی مربوط به انسولیپلی   ۀهورمون )دارای سه زنجیر های پروکاریوتی و هم یوکاریوتی، امکان تشکیل مولکول پیشهم در یاخته ب(  

 هورمون به هورمون فعال وجود ندارد.  ها، امکان تبدیل پیش باکتری 

زیانباری  ج( تحول در کشاورزی نوین توانست افزایش چشمگیری در محصوالت کشاورزی مانند گندم، برنج و ذرت ایجاد کند. اما در کنار آن شاهد عواقب  

دهد.  زدایی(، احتمال بروز سیل را افزایش میها )جنگل ایم. تخریب جنگل ها و مراتع نیز بودهتخریب جنگل همچون آلودگی محیط زیست، کاهش تنوع ژنی و  

زدایی ناشی از این تحول،  فناوری، در کاهش ضررهای مربوط به تحول کشاورزی نوین مؤثر است و در نتیجه، با کاهش جنگل های زیست اما استفاده از روش 

 مال بروز سیل شود.  تواند باعث کاهش احتمی

تواند جزئی یا کلی باشد. تغییر جزئی شامل تغییر در رمز یک یا چند آمینواسید در مقایسه با پروتئین طبیعی  ها در مهندسی پروتئین مید( تغییر پروتئین 

  های متفاوت های مربوط به پروتئین ی از ژنهایترکیب بخش تواند شامل برداشتن قسمتی از ژن یک پروتئین تا  تر است و میاست. تغییرات عمده، گسترده 

 باشد.  

 درستی بیان شده است؟ این شکل به ۀدهد. کدام عبارت، دربارشکل زیر، بخشی از فرایند مربوط به درمان نوعی بیماری ارثی را نشان می 
 است.های خود را همانندسازی کرده «، قبل از انجام این مرحله، ژن1« برخالف بخش »2( بخش »1
 مربوط به یک آنزیم مهم دستگاه ایمنی انسان را دارد.  ۀیافت «، ژن جهش1» ۀ « برخالف یاخت2» ۀ ( یاخت2
 تواند برای مدت زیادی پروتئین موردنظر را در بدن فرد بیمار تولید کند.  «، می1« برخالف بخش »2( بخش »3
 شود. الیت آنزیم پلیمراز دارای توانایی ویرایش دیده می«، یک جایگاه آغاز فع2« برخالف ژنوم بخش »1( در ژنوم بخش »4
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 لنفوسیت بدن بیمار است.    ۀدهند«، نشان2ویروس تغییریافته و بخش »  ۀدهند«، نشان 1درمانی است. بخش »بخشی از فرایند ژن   ۀدهندشکل نشان 
 ها:بررسی همه گزینه

ویرو1 اینکه  از  قبل  می(  بدن کشت  از  خارج  در  لنفوسیت  ابتدا  شود،  لنفوسیت  وارد  تغییریافته  لنفوسیت س  لنفوسیت  یابد. هنگام کشت  ژنوم  ها، 

 یابد که نتواند تکثیر شود.  یابند. اما ویروس طوری در آزمایشگاه تغییر میها تکثیر می شود و لنفوسیت همانندسازی می 

کارآمد این ژن وجود    ۀمربوط به یک آنزیم مهم دستگاه ایمنی وجود دارد اما در ویروس تغییریافته، نسخ  ۀیافت( در لنفوسیت بدن بیمار، ژن جهش 2

 دارد. دقت داشته باشید که ویروس ساختار غیرزنده هستند و یاخته ندارند.  

توانند برای مدت  ها بقای زیادی ندارند و نمی توانند پروتئین موردنظر را در بدن فرد بیمار تولید کنند اما این لنفوسیت های تغییریافته می ( لنفوسیت 3

 زیادی پروتئین را تولید نمایند.  

ارد. همانطور که گفتیم ویروس در آزمایشگاه طوری تغییر  پلیمراز است که در همانندسازی نقش دDNA( آنزیم پلیمراز دارای توانایی ویرایش، آنزیم  4

 یابد که نتواند تکثیر شود. بنابراین، در ژنوم ویروس تغییریافته نباید جایگاه آغاز همانندسازی وجود داشته باشد.  می

به افزایش حجم ادرار و کاهش حجم  تواند منجر  مولکولی که کاهش آن در بدن انسان بر اثر نوعی بیماری خودایمنی می  ۀکدام عبارت، دربار 
 های چربی شود، درست است؟ یاخته

 تر از مولکول غیرفعال است. پار )مونومر(های مولکول فعال کمهای پانکراس انسان برخالف پانکراس گاو، تعداد تک( در یاخته1
 مولکول غیرفعال به مولکول فعال وجود دارد.   شود، امکان تبدیلانسان می ۀصورت غیرفعال وارد معد ( تحت تأثیر نوعی آنزیم که به2
 شود.  دو نوع ژن در مولکول فعال دیده می ۀشود و فقط فراورد( همواره هنگام تولید آن، ابتدا از روی سه نوع ژن مختلف رونویسی انجام می3
 کوتاه وجود ندارد.   ۀبلند پپتیدی و دو زنجیر  ۀیک زنجیرهای یوکاریوتی، امکان تشکیل پیوند پپتیدی بین  های پروکاریوتی برخالف یاخته( در یاخته4
 

 2اسخ: گزینه پ .148

چربی،    ۀ دلیل تجزییابد و به کند. در دیابت شیرین، حجم ادرار افزایش میدر دیابت شیرین نوع یک، مقدار هورمون انسولین در بدن کاهش پیدا می

 شود.  های چربی کم میحجم یاخته
 ها: بررسی همه گزینه

پپتیدی  پلی  ۀصورت یک زنجیرهورمون به شود. پیش هورمون ساخته می صورت یک مولکول پیش( در پستانداران )از جمله انسان و گاو(، انسولین به 1

هورمون، تعداد آمینواسیدها  شود. پس در انسولین فعال نسبت به پیش ل میبه هورمون فعال تبدی C ۀاست و با جدا شدن بخشی از توالی به نام زنجیر

 تر است.  و پیوندهای پپتیدی کم

شود. پپسین،  شدن، به پپسین )فعال( تبدیل می شود و پس از شکستهنام پپسینوژن )غیرفعال( وارد معده می انسان، نوعی آنزیم پروتئاز به  ۀ ( در معد2

 هورمون را به انسولین فعال تبدیل کند. را بشکند و پیش   Bو    A  ۀبا زنجیر   C  ۀرتواند پیوند بین زنجیمی

  ۀ شوند و فقط زنجیررونویسی می Cو  A  ،B ۀهای پستانداران، سه نوع ژن مختلف مربوط به زنجیرصورت طبیعی در یاخته( هنگام تولید انسولین به3

A    وB   ۀد انسولین با مهندسی ژنتیک، فقط ژن زنجیرشوند. اما در روش تولیدر مولکول فعال دیده می  A    وB  شوند.  رونویسی می 
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کوتاه    ۀ( و دو زنجیرC  ۀبلند )زنجیر  ۀهورمون انسولین، یک زنجیر( در مولکول پیش 4

، پیوند پپتیدی تشکیل  Bو    A  ۀبا زنجیر   C  ۀ( وجود دارد و بین زنجیرBو    A  ۀ)زنجیر

یاخته می در  هم  هشود.  و  پروکاریوتی  مولکول  های  تشکیل  امکان  یوکاریوتی،  م 

هورمون به هورمون فعال  ها، امکان تبدیل پیش هورمون وجود دارد اما در باکتری پیش 

 وجود ندارد.  
 درمانی مراحل ژن

   1مرحلۀ 
شده در محیط  های استخراج ها از خون بیمار و کشت و تکثیر لنفوسیت جداکردن لنفوسیت 

 . کشت 
رکیبی شوـــــت              

بیضیلنفوسیت  یا  تکی گرد  )فصلها یک هستۀ  دارند  دانه  بدون  با سیتوپالسم    4شکل 
 دهم(. 

ها هم در گیرند. لنفوسیت ها از یاختۀ بنیادی لنفوئیدی موجود در مغز قرمز استخوان منشاء میدستگاه ایمنی هستند. این یاختههای اصلی  ها یاختهلنفوسیت 

 یازدهم(.  5)فصل ( نقش دارندTو  Bهای دفاع غیراختصاصی )یاختۀ کشندۀ طبیعی( و هم در دفاع اختصاصی )لنفوسیت 
 2مرحلۀ 

ها خارج ها که مربوط به تکثیرشان است، از ژنوم آنکه در آزمایشگاه، قطعاتی از ژنوم ویروسصورت  به این    ؛شودغیرفعال میها  توانایی تکثیر در ویروس
 شود.  می 

 شود.  استر بین نوکلئوتیدهای ژنوم ویروس شکسته میدر این مرحله پیوند فسفودی  : نکته
 3مرحلۀ 

جا نوعی ویروس است که قبلن توانایی تکثیر طور که گفتیم ناقل ما در اینآنزیم درون ژنوم ناقل و ایجاد دنای نوترکیب. همان  ۀسالم ژن سازند  ۀجاسازی نسخ 
 زایی ندارد.  در آن غیرفعال شده و دیگر قدرت بیماری

 شود.  می استر بین نوکلئوتیدهای ژنوم ویروس و قطعۀ ژن مورد نظر تشکیلدر این مرحله پیوند فسفودی  : نکته
  یابد.  افزایش می  3اندازۀ ژنوم کاهش و در مرحله  2کند، در مرحله ویروس درون یک یاخته غیر از لنفوسیت قرار دارد و ژنوم آن تغییر می 3و  2در مراحل 

 شود.  برای جاسازی ژن مورد نظر در ژنوم ویروس، از آنزیم لیگاز استفاده می 3توان گفت در مرحلۀ می   : نکته
 4رحلۀ  م

کند و . در این حالت ژنوم لنفوسیت تغییر میهای فرد بیمارها و ترکیب ژنوم آن با ژنوم لنفوسیت انتقال ناقل یا همان ویروس تغییریافته به درون لنفوسیت 
 شود.  توسط ویروس به آن وارد می نسخه از ژن مورد نظر وجود دارد؛ دوتا که ناکارآمد بودند و از همان اول هم وجود داشتند و یکی سالم که  3درون آن 

   5مرحلۀ 
 .هایاخته بیمار از نظر ژنتیکی و ایجاد قابلیت تولید آنزیم مربوطه در این   ۀتغییر یاخت 

 انسولین  پیش انسولین  

و  A  ،Bزنجیرۀ  3پپتیدی بزرگ است که خود از به صورت یک زنجیرۀ پلی

C   .تشکیل شده است 

 تشکیل شده است.    Bو A پپتیدی از دو زنجیرۀ پلی 

 پیوندها، غیرپپتیدی هستند!( به هم متصل هستند.   توسط دو پیوند )این  Bو  Aهای زنجیره

 آزاد است.   Aانتهای آمینی زنجیرۀ   متصل است.  Cبه انتهای کربوکسیلی زنجیرۀ  Aانتهای آمینی زنجیرۀ  

 آزاد است.  Bانتهای کربوکسیل زنجیرۀ  متصل است.    Cبه انتهای آمین زنجیرۀ  Bانتهای کربوکسیل زنجیرۀ 

 آزاد است.  Bو انتهای آمین زنجیرۀ  Aانتهای کربوکسیل زنجیرۀ 

و هم از طریق پیوندهای  Cهم از طریق زنجیرۀ   Bو  Aهای زنجیره

 غیرپپتیدی به هم اتصال دارند.  

 اند.  فقط از طریق پیوندهای غیرپپتیدی به هم متصل Bو  Aهای زنجیره

 اند؛ هر یک از پیوندهای غیرپپتیدی بین دو آمینواسید است. آمینواسید به هم متصل 4به صورت مستقیم از طریق پیوند بین  Bو  Aهای زنجیره
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ها، آنزیم رناتنکند به رونویسی از ژن مورد نظر و با ایجاد رنای پیک و ترجمۀ آن توسط  در یاختۀ تغییریافتۀ ژنتیکی شروع می  2در این مرحله رنابسپاراز  : نکته
 شود. شد، تولید میپروتئینی که قبلن تولید نمی

شده و بعد از تولید محصول ژن، فنوتیپ آن میزبان عوض  یاختۀشود، ژنوتیپ وقتی ژنوم ویروس که حامل ژن خارجی است به ژنوم میزبان اضافه می  : نکته
 پروتئین سالم را بسازد )تغییر فنوتیپ(.  دوم توانسته  ۀاول، یاخته، ژن سالم را دریافت کرده )تغییر ژنوتیپ( و در مرحل ۀکند. در مرحل هم تغییر می 

   6مرحلۀ 
 های تغییریافته به بدن فرد بیمار تزریق لنفوسیت 

   7مرحلۀ  
 بروز صفت به شکل درست )تولید آنزیم( در بدن وی

ها قدرت بقای زیادی ندارند، یعنی عمر محدودی دارند، پس به طور  ها کردند اما لنفوسیت م، ژن سالم را وارد لنفوسیت بیماری که گفتی ۀدختربچ  caseدر این 
های خونی در مغز استخوان این دختربچه یاخته های بنیادی منشأ این  یاخته شده را دریافت کند. اگر این ژن را وارد  مرتب این بیمار باید لنفوسیت مهندسی

بنیادی حاوی ژن سالم و کارآمد در مغز   یاختۀآمد، پس همواره  های بنیادی دیگری هم به وجود مییاختههای بنیادی،  یاختهد، چون طی تقسیم  کردنمی 
 گیرند. ساز موجود در مغز استخوان منشأ می های بنیادی خون یاختههای خونی از دانید که یاخته داشت. ضمنن حتمن میاستخوان فرد وجود می 

 ۀ های بنیادی مغز استخوان از فرد دهندیاخته بنیادی منتقل شد، درمان، همیشگی است؛ یعنی در روش پیوند مغز استخوان )انتقال    یاختۀها هر جا  بچه   نکته 
های معمولی )مثل یاخته درمانی روی  های بنیادی، تکرار درمان نیاز نیست ولی ژن یاخته درمانی بر روی  چنین روش ژنبنیادی سالم به فرد بیمار( و هم  یاختۀ

 شده دارد. های مهندسی یاخته مثال دختربچه( نیاز به دریافت مکرر 
   های جدید به سلول میزبان در طی فرایند مهندسی ژنتیک است. در قسمت مربوط به مهندسی ژنتیک دیدید که دنای پالزمید، ناقل خوبی برای انتقال ژن

 شود. ها هم برای انتقال ژن موردنظر به سلول میزبان استفاده میوان ناقل آشنا شدید. از ویروس ها هم به عنجا با ویروساین 
 نکته چند نکته مهم: 

    یاختهای که مورد ژنبچه در دختر به درمانی قرار گرفت، چون  دارند، ژن سالم  را  ناکارآمد ژن  نکردند و هنوز فقط نسخۀ  ایجادکنندۀ گامت تغییر  های 
 منتقل نخواهد شد.   فرزندانش

 ها که تغییر ژنتیکی کردند، عالوه بر نسخۀ دار بدن، نسخۀ ناقص ژن را دارند ولی گروهی از یاختههای هستههمۀ یاخته  ،در بدن دختر بچۀ ژن درمانی شده
 ناقص ژن، نسخۀ سالم را هم دارند.  

 ژن را شناسایی کنند.  شوند که یک آنتین هستند؛ تنها در صورتی تقسیم میهایی از بدن دختر بچۀ ژن درمانی شده که حاوی نسخۀ سالم ژیاخته 

 ای دارند؟ اکثر گیاهان نهاندانۀ فتوسنتزکننده، چه مشخصه 

 کنند.های نگهبان روزنه خارج میهای پتاسیم و کلر را از یاختهاسید، یون( در دماهای باال و نور شدید، تحت تأثیر آبسیزیک1
 رسد. کربنیِ دوفسفاته به مصرف میشش  کنند که در طی آن مولکولای وارد میهایی چرخهطور مستقیم به واکنشاکسید جو را بهدیکربن( 2
 نیستند.  ATPها قرار دارند، قادر به تولید نوری هایی که بالفاصله در مجاورت رگبرگ( درون یاخته3
 اکسید دارند. دیفتوسنتز، بیش از یک نوع آنزیم برای تثبیت کربنترین ساختار خود برای ( در مناسب4

 ترکیبی(  -آسان  -126)   2خ: گزینه پاس .149

اکسید جو را مستقیم به چرخۀ کالوین وارد  دیکنند و کربن اکسید را فقط در یک مرحله تثبیت میدیهستند، این گیاهان کربن   3Cاکثر گیاهان  

 شود. کربنی دوفسفاته، تولید و مصرف می کنند. در این چرخه، مولکول شش می
 ها:بررسی سایر گزینه

های نگهبان  های پتاسیم و کلر را از یاخته اسید، یون های زیاد نور، تحت تأثیر آبسیزیک( همۀ گیاهان نهاندانۀ فتوسنتزکننده در دماهای باال و شدت1

 بندند. هوایی را می  هایهای نگهبان، روزنه روزنه خارج کرده و با پالسمولیز یاخته

ها کلروپالست دارند و در همۀ گیاهان نهاندانۀ فتوسنتزکننده، قادر به تولید  ها قرار دارند، این یاختههای میانبرگ بالفاصله در مجاورت رگبرگ ( یاخته3

 هستند.  ATPنوری  

 اکسید دارند. دید و فقط یک نوع آنزیم برای تثبیت کربن هستن  3Cترین ساختار برای فتوسنتز در اکثر گیاهان است. اکثر گیاهان  ( برگ مناسب 4

 شود که .................. دار چوبی، انشعابات جدید .................. همواره در پی فعالیت سرالدی )مریستمی( تشکیل میطور طبیعی، در یک گیاه گلبه 

 در فاصلۀ بین دو گره ساقه قرار گرفته است. -( ساقه1
 قط در تشکیل ساختارهای نخستین گیاه نقش دارد.ف -( ساقه2
 شود. ساکارید محافظت میمانندی از جنس پلیتوسط بخش انگشتانه -( ریشه 3
 گیرد.ای در میان آوندهای چوب و آبکش نخستین شکل میابتدا به صورت دایره -( ریشه 4

 خط به خط( -متوسط -106)   2سخ: گزینه پا .150

نخس سرالدهای  فعالیت  تا  نتیجه  و  طول  افزایش  تین، 

چنین برگ و  حدودی عرض ساقه، شاخه و ریشه است. هم

انشعابات جدید ساقه و ریشه از فعالیت این سرالدها است.  

چون با فعالیت این سرالدها، ساختار نخستین گیاه شکل  

 گویند.گیرد، به این سرالدها، سرالدهای نخستین میمی
 ها: بررسی سایر گزینه

 
دید ساقه حاصل از فعالیت سرالدهای درون  ( انشعاب ج 1

 هاست، نه سرالد بین گرهی!  جوانه 
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گیرد و با  در نوک ریشه قرار می  مانندانگشتانه  این بخش شوند.  های کالهک محافظت میهای سرالدی نزدیک به نوک ریشه توسط یاخته( یاخته3

 شود.  سبب لزج شدن نوک ریشه و تسهیل نفوذ آن به خاک می  ساکاریدیپلیترشح ترکیبی  

 شود.   شکل تشکیل میای الد آوندساز در ریشۀ گیاهان دولپۀ چوبی به صورت ستاره ( بن4

 شود، صحیح است؟های مرده محسوب میمانده در بافتباقیکدام عبارت، دربارۀ بخشی از یاختۀ گیاهی که تنها بخش 

 ها نقش ندارد.واپایش )کنترل( تبادل مواد بین یاخته( در 1
 کنندۀ آن را تحریک کند. های تجزیهتواند تولید آنزیم( بیش از یک نوع هورمون گیاهی می2
 شود.در جانوران محسوب می ارز یاختهگیرد که هم( در سامانۀ بافت پوششی، همواره بخشی را در بر می3
 کند. زا به یاخته ممانعت میسیلیس در ساختار آن،  از ورود عوامل بیماری( قرارگیری لیگنین برخالف 4

 ترکیبی(  -سخت  -106)   2اسخ: گزینه پ .151

کنندۀ  های تجزیه توانند تولید آنزیمهای جیبرلین و اتیلن، می های گیاهی است. هورمون مانده از یاختهای تنها بخش باقیهای مرده دیوارۀ یاخته در بافت

 ای را تحریک کنند:ته دیوارۀ یاخ
دانه را ای و ذخایر درونها دیوارۀ یاخته شود. این آنزیم های گوارشی در دانه میالیۀ خارجی آندوسپرم سبب تولید و رها شدن آنزیم  بر   هورمون جیبرلین با اثر 

 کنند.  تجزیه می
 کند.  را تولید می کنندۀ دیواره های تجزیهبرگ در پاسخ به افزایش نسبت اتیلن به اکسین، آنزیم

 ها: بررسی سایر گزینه
ها و جلوگیری از  ها و در نتیجه استحکام پیکر گیاه، واپایش تبادل مواد بین یاخته( دیوارۀ عملکردهای متفاوتی دارد. حفظ شکل و استحکام یاخته1

 ای است.  زا از کارهای دیوارۀ یاختهورود عوامل بیماری

های زندۀ گیاه  ای در بافتپنبه )فاقد پروتوپالست( وجود دارد. دیوارۀ یاختهچوب  بافت مردۀهای  ، یاختهپیراپوست( در سامانۀ بافت پوششی از نوع  3

 ارز یاخته در جانوران است. گیرد. پروتوپالست شامل غشا، سیتوپالسم و هسته و همبخشی به نام پروتوپالست را دربر می 

در دیواره به سخت شدن آن و در نتیجه   لیگنین یا سیلیسای محکم است و عبور از آن کار آسانی نیست. وجود ترکیباتی مانند  یاخته( دیوارۀ  4

 کند.  زا کمک میافزایش توان این سد فیزیکی برای جلوگیری از ورود عوامل بیماری 

 است؟  نامناسبچند مورد، برای تکمیل عبارت زیر  

 شود، قطعاً .................. است.«اکسید آزاد میدی هر فرایندی که در طی آن با تجزیۀ نوعی ترکیب آلی، کربن 3Cیاه های یک گ»در یاخته

 با تولید نوعی ترکیب نوکلئوتیدیِ پرانرژی همراه  -الف
 نیازمند فعالیت نوعی آنزیم در اندامکی دوغشایی   -ب
 اخته نیازمند حضور کافی اکسیژن در فضای درونی ی -ج
 ای نوعی اندامک همراه دار و ناپایدار در مادۀ زمینهبا تولید ترکیبی کربن -د

1  )1 2  )2 3  )3 4  )4 
 ترکیبی(  -سخت  -126)  4اسخ: گزینه  پ .152

سواالت شامل سه  تکنیک طراحان سوال: پیداکردن ویژگی مشترک در میان فرایندهای مختلف و استفاده از آن برای طرح یک سوال آنالیزی. حل کردن این  
ها را با این لیست ( وقتی از قید »هر یا همه« استفاده شده، هر یک از گزینه 3( لیستی از موارد تهیه کنیم  2( تعبیر سوال را به درستی معنی کنیم  1قسمت است:  

 مطابقت دهیم. 

اکسید  دیای )تجزیۀ پیرووات و کربس( و تخمیر الکلی، با تجزیۀ نوعی ترکیب آلی، کربن های تنفس نوری، تنفس یاخته در طی واکنش   3Cدر یک گیاه  

 شود. پس لیست مورد نظر طراح این موارد است. حاال بریم سراغ بررسی موارد و هر مورد را نقض یا تایید کنیم. آزاد می 
 بررسی موارد:

 شود.  ( تولید نمیATPیا    NADPHو    NADHنفس نوری، ترکیب نوکلئوتیدی پرانرژی )یعنی  الف( در واکنش ت

ای  دهند، اما تخمیر الکلی در مادۀ زمینه های تنفس نوری، تجزیۀ پیرووات و کربس درون اندامک دوغشایی )کلروپالست/میتوکندری( رخ میب( واکنش 

 شود. سیتوپالسم انجام می 

 دهد.ط کمبود یا نبود اکسیژن رخ می ج( تخمیر الکلی در شرای

 شود.  دار و ناپایدار تولید می، ترکیب کربننوری و کالوین تنفس های  د( در واکنش 

تشخیص زودهنگام این    ۀشوند. کدام عبارت، دربارکننده توسط ویروس، آلوده و تخریب می کمک  Tهای  در نوعی بیماری ویروسی، لنفوسیت 
 فناوری، درست است؟ های زیستبیماری با استفاده از روش

 های ویروسی نیست. ای دارای ژنرشتهاسید تک( برای تشخیص بیماری در مراحل اولیه، نیازی به بررسی نوکلئیک1
 های ویروسی هستند.  های دِنا دارای ژنهای دِنای موجود در خون، حداقل بعضی از مولکول( پس از استخراج مولکول2
 توان بیماری را تشخیص داد.  ماری در بدن فرد بروز پیدا نکرده است، با استفاده از آزمایش خون می( زمانی که عالئم بی3
 توان شناسایی کرد. زا در بدن پایین است، دِنایی را که درون ساختار ویروس وجود دارد، می( زمانی که میزان عامل بیماری4
 

 مفهومی(  -سخت  -127) 1پاسخ: گزینه  .153

 کند.  کننده را آلوده می کمک  Tهای  لنفوسیت  HIVویروس  در بیماری ایدز،  
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 ها:بررسی همه گزینه
های بدن خود  شده شامل دِنای یاختهکنند. دِنای استخراج ( برای تشخیص ایدز در مراحل اولیه، دِنای موجود در خون فرد مشکوک را استخراج می 2و    1

اسید  فناوری دِنای ویروس )نوکلئیکهای زیست (. سپس با استفاده از روش 2 ۀی ویروس است )رد گزینشده از رِنا فرد و احتماالً )نه قطعاً( دِنای ساخته 

 (. 1  ۀشود )درستی گزینای( تشخیص داده میدو رشته

 شود.  فناوری محسوب نمی های مربوط به زیستهای تشخیصی مثل آزمایش خون و ادرار، جزء روش ( تشخیص بیماری با استفاده از روش 3

زا در بدن پایین  اند و میزان عامل بیماری ( تشخیص بیماری وقتی که عالئم آن در بدن ظاهر شده باشد ساده است، اما وقتی که هنوز عالئم ظاهر نشده 4

. دقت داشته توان به وجود آن در بدن پی بردزا، میاسید عامل بیماری فناوری و شناسایی نوکلئیکهای زیستاست مشکل است. امروزه با کمک روش 

 شود.  (، رِنا وجود دارد نه دِنا و در بدن انسان، از روی مولکول رِنای ویروسی، دِنا ساخته میHIVباشید که در ساختار ویروس ایدز )

 بیماری ایدز  
  شود. هایش و برخی مایعات بدن منتقل می از راه انتقال خون، فراورده که   بیماری ویروسی است 
   .قابلیت انتقال از مادر به فرزند در دوران حاملگی، حین زایمان و در دوران شیردهی را دارد 
  سال(. 15ماه تا  6تواند طوالنی باشد )بین نهفتگی این بیماری می  ۀدور 
   های  های هدف این ویروس، لنفوسیت یاختهT  های  اند که هم برای لنفوسیت کنندهکمکB   های  و هم لنفوسیتT  ،  نقش کمکی دارند. با ورود ویروس به

 شود. کننده، سیستم ایمنی فرد به کلی تضعیف می کمک  Tهای یاخته ها و تخریب ها و تکثیر در آن یاخته این 
   است که در  های مکرر در اوست. بدن ما در معرض هزاران میکروب  شود، تضعیف سیستم ایمنی و در نتیجه بروز بیماری آن چیزی که باعث مرگ بیمار می

 تواند در نهایت کار را به مرگ بکشاند.  آید ولی در فرد مبتال به ایدز حتی یک آنفلوآنزا می ها برمی حالت طبیعی به راحتی از پس آن 

 .................. توان کنند، میها که در خاک زندگی میامروزه با استفاده از گروهی از باکتری 
 اتمی دارای بار مثبت تبدیل کند.  نیتروژن مولکولی موجود در جو را به یون پنج( گیاه لوبیا را قادر ساخت که  1
 ( در خاکی که در آن گیاه ذرت رشد کرده است، مقدار گیاخاک غنی از نیتروژن را در بخش آلی خاک افزایش داد. 2
 کند.  گوارش خود می ۀنارس آن، نوعی سم غیرفعال را وارد لول  ۀ شکل پس از ورود به غوز( نوعی گیاه پنبه را تولید کرد که نوزاد کرمی3
 است. ( امکان رونویسی از دیسَک )پالزمید( دارای ژن نوعی پروتئین را در گیاه سویا فراهم کرد که تولید محصول آن، در کاهش آلودگی هوا مؤثر 4
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سازی به گیاه موردنظر انتقال داده  تدا ژن مربوط به نوعی سم از ژنوم نوعی باکتری خاکزی جداسازی و پس از همسانه برای تولید گیاه مقاوم به آفت، اب

شود که مصرف  ها باعث می اند. تولید گیاهان مقاوم در برابر آفت شود. تاکنون با این روش چند نوع گیاه مقاوم مثل ذرت، پنبه و سویا تولید شده می

 نتیجه، آلودگی هوا کاهش پیدا کند.    ها و درکش آفت
 ها:بررسی سایر گزینه

های مؤثر در تثبیت  های زیادی برای انتقال ژن شود. امروزه تالش اتمی آمونیوم تبدیل می( در فرایند تثبیت نیتروژن، نیتروژن مولکولی جو به یون پنج1

حواستون باشه نیتروژن در خاک، نیتروژن موردنیاز در اختیار گیاه قرار گیرد.  ۀکنندبیتهای تثنیتروژن به گیاهان در جریان است تا بدون نیاز به باکتری 

 شناسان در تالش هستن و متأسفانه تا این لحظه، موفق نشدن. که کتاب درسی گفته که هنوز زیست 

نام گرهک، نوعی باکتری تثبیتگی واران )سویا، نخود، عدس، لوبیا، شبدر و یونجه(، در محل برجستپروانه   ۀگیاهان تیر  ۀ ( در ریش2   ۀ کنند هایی به 

ها در خاک باقی های آن شود، گرهک ها برداشت میهای هوایی آن میرند یا بخش هنگامی که این گیاهان می   کند.نیتروژن به نام ریزوبیوم زندگی می 

 واران نیست.  نه پروا  ۀکنند. ذرت جزء تیرماند و گیاخاک )بخش آلی خاک( غنی از نیتروژن ایجاد می می

پاشی مزارع پنبه تا حدود زیادی کاهش پیدا کرده است. حشره در اثر خوردن گیاه  های مقاوم، نیاز به سم زیستی و تولید پنبه ( امروزه با کمک فناوری 3

  دهد. فرصت ورود به درون غوزه را از دست می رود و  شده از بین می مقاوم 

 کند؟ کامل میکدام گزینه، عبارت زیر را به درستی   
 دارد.«.................. افزایش یافته است، در .................. های مهندسی پروتئین »نوعی مولکول پروتئینی که به کمک روش

 (ی حلقوی برخالف دنای خطی، ژن DNAدنا )  _( پایداری آن در مقابل گرما 1
 فعالیت و اثری بسیار کمتر از پروتئین طبیعیبدن انسان  _( مدت زمان نگهداری آن به عنوان دارو 2
 های فیبرین برخالف پروترومبیناز، جایگاهی برای اتصال ساختار خود برای رشته _( مدت زمان فعالیت آن در بدن 3
 ش ها، نقکاهش بروز سکتۀ قلبی همانند افزایش آزاد شدن ترکیبات فعال از گرده _( اثرات درمانی و پایداری آن در پالسما 4
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های  شود مدت زمان فعالیت پالسمایی آن بیشتر شود. این آنزیم، لخته، باعث میآنزیم پالسمینجانشینی یک آمینواسید با آمینواسید دیگر در ساختار  

ها است. این آنزیم دارای جایگاه فعال برای  های قرمز و گردهگویچههای فیبرین و  کند. لخته متشکل از رشتهخونی تشکیل شده در بدن را تجزیه می

به ترومبین   فیبرین است تا بتواند با تجزیۀ آن سبب از بین رفتن لخته شود. آنزیم پروترومبیناز برای تولید لخته الزم است و سبب تبدیل پروترومبین

 شود. می
فیبرینوژن    ،شوند. ترومبینیب دیده با ترشح آنزیم پروترومبیناز سبب تبدیل پروترومبین به ترومبین می های آسها و گردهبافت   [3هم: گفتار  د  4]فصل  ترکیب  

 کند. را به فیبرین تبدیل می 
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 ها:بررسی سایر گزینه
روش 1 به کمک  امروزه  می (  تولید  گرما  به  مقاوم  آمیالزهای  پروتئین،  مهندسی  باکتری های  در چشمهشوند.  گرمادوست  آهای  دارای  های  گرم  ب 

شود.  های لولۀ گوارش انسان( نیز تولید می های یوکاریوتی )مثل یاختهآمیالزهایی هستند که پایداری بیشتری در مقابل گرما دارند. آمیالز توسط یاخته

 ها( وجود دارد. ها( و هم در دنای خطی )یوکاریوت بنابراین ژن آن هم در دنای حلقوی )پروکاریوت 

هایی که به عنوان دارو  تولید شده در مهندسی پروتئین پایداری بیشتری دارند. افزایش پایداری در نگهداری طوالنی مدت پروتئین   های( اینترفرون 2

شود که فعالیت ضدویروسی آن به  شوند، اهمیت زیادی دارد. تغییر جزئی در رمز آمینواسید باعث تولید اینترفرونی می)مثال اینترفرون( استفاده می 

 زۀ پروتئین طبیعی افزایش یافته است. اندا
 )نه مهندسی پروتئین!(، فعالیت بسیار کمتری از اینترفرون طبیعی دارند.  ژنتیکها طی مهندسی پروتئین اینترفرون تولید شده در باکتری نکته:

همانطور  ( پالسمین تولید شده در مهندسی پروتئین، پایداری و اثرات درمانی بیشتری دارد. این آنزیم 4

های اکلیلی توسط لخته یا سخت شدن  ها نقش دارد. بسته شدن سرخرگ که گفته شد در تجزیۀ لخته

ها )تصلب شرایین(، ممکن است باعث سکته قلبی شود. آنزیم پالسمین با تجزیۀ لخته، احتمال  دیوارۀ آن 

قش دارند، در حالی که  ها، در تشکیل لخته ندهد. ترکیبات فعال آزاد شده از گرده سکته را کاهش می 

  عمل پالسمین در ممانعت از تشکیل لخته است!
 دهندۀ سکتۀ قلبی باشد. تواند نشان در الکتروکاردیوگرام می  QRSکاهش ارتفاع  [1هم: گفتار د 4]فصل ترکیب 

انعقادی دارد که در پالسما حضور دارد. فاکتور انعقادی   شود. پالسمین نیز فعالیتی ضدها تولید می ای ضد انعقاد خون است که توسط بازوفیلهپارین ماده   نکته:
 تفاوت دارد.  8برای تشکیل لخته الزم است. بنابراین عملکرد پالسمین با هپارین شباهت و با فاکتور انعقادی شمارۀ 8شمارۀ 

 کدام عبارت، دربارۀ هر گل در گیاهان نهاندانۀ زایا صحیح است؟ 

 اند. ز تشکیل شدهمرک( اجزای گل در چهار حلقۀ هم1
 ( مادگی از یک یا تعدادی برچه تشکیل شده است.2
 شود.های هاپلوئید تشکیل می( حداقل در یک حلقۀ گل، یاخته3
 ها وجود دارد.جایی قطعاتی بین کروموزومترین حلقۀ گل، امکان جابهها در مرکزی( ضمن تقسیم یاخته4
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های زایا حداقل یک بخش مادگی یا پرچم  باشند. همۀ گل  و همچنین کامل یا ناکامل  جنسی دوجنسی و یا تکتوانند  ها میگیاهان نهاندانه، گلدر  

-اور بین کروماتیدهای غیرخواهری کروموزومدهد. در کراسینگاور رخ می، کراسینگ1گیرد. در مرحلۀ پروفاز میوزها میوز صورت میرا دارند. و درون آن 

 جنسی نر(!ی است و یا پرچم )در گل تکترین حلقۀ گل همواره یا مادگشود. مرکزی ای همتا تبادل قطعه انجام میه
 ها: بررسی سایر گزینه

 حلقۀ گل وجود دارند.    4های کامل هر  ( فقط در گل 1

 جنسی و نر باشد که در این صورت مادگی ندارد!  تواند تک( یک گل می2
 مادگی گل از یک یا تعدادی برچه ساخته شده است. 

های دیپلوئید  شود! مثالً گیاهان گل مغربی تتراپلوئید، با انجام میوز یاخته گل یاختۀ هاپلوئید ایجاد نمی  ( در صورتی که گیاه دیپلوئید نباشد، درون3

 کنند. تولید می 

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  

 .................« یافته برای تولیدمثل غیرجنسی که .................. قطعاً .طور طبیعی، در گیاهان هر ساقۀ تخصص»به
 های جانبی و انتهایی است. دارای جوانه -کند طور افقی رشد می( به1
 های منشعبی در بخش زیرین خود دارد.ریشه  -کند( در زیر خاک رشد می2
 کند. های جدید ایجاد میهای ساقه پایهدر فواصل بین گره -های فتوسنتزکننده دارد( یاخته3
 های خود، نوعی سرالد نخستین دارد. در فواصل بین گره -گیاه نقش دارد( در تشکیل بیش از یک 4
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ها دارای  کنند. این ساقههای رونده و ریزوم )ساقۀ زیرزمینی( به طور افقی رشد میساقه

 های جانبی و راسی )انتهایی( هستند.  جوانه
 ها: بررسی سایر گزینه

طور  یافته برای تولیدمثل غیرجنسی هستند. همانهای تخصصریزوم، غده و پیاز ساقه( 2

های  ریشه  ساقۀ زیرزمینی و پیازکنید، در بخش زیرین  که در شکل مقابل مشاهده می

 زمینی در بخش زیرین خود ریشه ندارد!  منشعبی وجود دارد. اما غدۀ سیب 
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کنید، در این ساقه طور که در شکل مقابل مشاهده میفتوسنتزکننده است. همان  ( ساقۀ رونده بر روی خاک و دارای یاختۀ3

 شود.  پایه جدید ایجاد می   هادر محل گره

طور که در شکل مقابل  شود. همان شود که هر کدام، یک گیاه جدید ایجاد می( از هر پیاز تعدادی پیاز کوچک تشکیل می4

 بینید، در پیاز گره وجود ندارد.  می
 

 

 ای هستند؟ طور حتم دارای چه مشخصهشوند، بهای )پارانشیمی( که در گیاهان دیده میآکنههای نرمهمۀ بافت 

 های اطراف خود دارند.ها، تعداد مجموعۀ کروموزومی مشابهی با بافتهای آن( یاخته1
 رند.که در تشکیل ژنوم سیتوپالسمی نقش دا است هایی ها، حاوی کروموزوم( هر یاختۀ آن2
 کنند.های خود تولید میرا در یاخته ATPها،حداقل به دو روش مختلف،  های آن( یاخته3
 ای اندک دارند.یاختههایی با دیوارۀ نازک و دارای فاصلۀ بین( یاخته4
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ماده )در قندکافت  های در سطح پیش به روش  ATPها تولید  یجه در این یاختههایی زنده و دارای راکیزه هستند؛ در نتهای پارانشیمی همگی یاختهیاخته

  ATPگیرد. در صورتی که یاختۀ پارانشیمی توانایی فتوسنتز را نیز داشته باشد، به روش نوری نیز  و چرخۀ کربس( و اکسایشی )درون راکیزه( انجام می

 ( به روش اکسایشی.  2( در سطح پیش ماده  1سازند:  می  ATPکند. پس حداقل به دو روش مختلف  تولید می
 ها: بررسی سایر گزینه

ای ایجاد شده(. تعداد مجموعۀ کروموزومی آکنههای نرم شود )آندوسپرم از یاختهایجاد میای هم  ای از تقسیمات یاختۀ تخم ضمیمهآکنه( بافت نرم1

 های مجاور آن )رویان و پوستۀ دانه( متفاوت است. آندوسپرم با بافت 

ی درون سبزدیسه و راکیزه،  ( درون راکیزه و سبزدیسه دِنای حلقوی وجود دارد که در تشکیل ژنوم سیتوپالسمی نقش دارند. اما دقت کنید که به دِنا2

 شود!  کروموزوم گفته نمی
ها ای از پروتئین تن )کروموزوم( به صورت خطی است و مجموعه ها، ِدنا در هر فام جمله مهم در کتاب دوازدهم: در یوکاریوت

 ها هستند، همراه آن قرار دارند.  ها هیستون که مهمترین آن 

 ها زیاد است.   برگ و یا ریشۀ گیاهان آبزی، فاصلۀ بین یاخته  اکنۀ( هوادار ساقه،( در پارانشیم )نرم 4
از نرمسامانۀ بافت زمینه  های آن وجود دارد. این  شود که فاصلۀ فراوانی بین یاخته ای ساخته می آکنه ای در گیاهان آبزی، 

 اند. ها با هوا پر شده فاصله 
 

 .................. شود، نسبت به نوع تولیدشده در تولید می.. ................که در ..................گفت  توانمی 
 پذیرتری دارند. تر و تجزیهها، ساختار سادههای قابل تجزیۀ زیستی ـ گیاه تراژنی ـ باکتری( پالستیک1
 تری دارد.( پروتئین ضدویروس خط دوم دفاعی ـ مهندسی پروتئین ـ بدن انسان، عملکرد و و پایداری بیش2
 تری در برابر حرارت دارد.های گرمادوست ـ غدد بزاقی انسان، مقاومت بیشپار )مونومر( قندی ـ باکتریآنزیم جداکنندۀ تک( 3
 کند.ماده را در زمان معین مصرف میتری پیشآنزیم خونی کاهندۀ احتمال سکتۀ قلبی ـ مهندسی پروتئین ـ بدن انسان، تعداد بیش (4
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  ب ی ترتقلب به  چهیشش، مغز و ماه  یهالخته در سرخرگ   لیکند، اما تشکیم  یر یجلوگ  یزیمهم است که از ادامه خونر  یستیز  ندیفرا  کیلخته،    لیتشک

در بدن    یعیطور طب  به  هاتواند باعث مرگ شود. لختهیخطرناک است و م  اریشود که بسیم  یو قلب  یشش، سکته مغز  یها رگ  شدنمنجر به بسته

با    نیپالسم  دی نواسیآم  ک ی  ینیکوتاه است. جانش  یلیدر پالسما خ  آن  دارد، اما مدت اثر  یکاربرد درمان  نیشوند. پالسمیم  هیتجز  نیپالسم  میتوسط آنز

ها منجر  افزایش فعالیت آنزیم .شود ترشیآن ب یو اثرات درمان ییپالسما تیشود که مدت زمان فعالیم باعث ،مهندسی پروتئیندر  یگر ید دینواسیآم

 شود. ماده و تولید فراورده میبه افزایش مصرف پیش
 ها:بررسی سایر گزینه

  ی ها کیپالست  یۀرویاز مصرف ب  یریشگی پ  یبرا   یراهکار مناسب  ییهاکیپالست  نیو استفاده از چن  دیحفظ آن، تول  و  ستیز  طیمح  تیبا توجه به اهمّ(  1

امروزه به کمک روش  هیتجز  رقابلیغ ا  ۀنیبا صرف هز  هیتجز  قابل  یها کیپالست  دی تول  ،یفناور   ستیز  یهااست.  با    نیکمتر ممکن شده است.  کار 

دقت کنید در این شرایط، از مهندسی ژنتیک )نه پروتئین(    است.  ریپذامکان  اهیبه گ  ینوع مواد از باکتر   نیا  از  یار یبس  ۀکننددیتول  یهاواردکردن ژن

 شده در باکتری و گیاه ساختار یکسانی دارند. دهد. بنابراین پالستیک ساختهشود و تغییری در ژن رخ نمیاستفاده می
 ا گیاه سازندۀ آن، تراژنی است. سازد امباکتری تولیدکنندۀ پالستیک قابل تجزیۀ زیستی، تراژنی نیست زیرا به طور معمول آن را می نکته:

  د، ی اسنویدر رمز آم یر جزئییو تغ نیپروتئ یمهندس ندیبه کمک فراهای مهم دستگاه ایمنی است و فعالیت ضدویروسی دارد. ( اینترفرون از پروتئین2

 ی روس یضدو  تیفعال  ر،ییتغ  نی. اردیگیقرار م  یگر ید  دینواسیآم  ،آن  یدها ینواسیآم  از  یکی  یکه به جا  ابدییم  رییتغ  ی طور   نترفرونیا  یدهاینواسیآم  یتوال

اندازرا    شدهساخته  نترفرونیا همچنیم  شیافزا  یعیطب  نیپروتئ  ۀبه  و  پا  نیدهد  را  افزایم  دارتریآن  نگهدار   یدار ی پا  شی کند.  مدت    یطوالن  یدر 

 دارد.   یاد یز  تیشوند، اهمیکه به عنوان دارو استفاده م  ییهانیپروتئ
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شود یترشح م  روسیبه و  اخته آلودهیاز    Iنوع    نترفرونیاست. ا  نترفرونیبه نام ا  ینی، ترشح پروتئ بدن  دفاع  یهااز روش  یک ی[  2یازدهم: گفتار    5ترکیب ]فصل  
بر   بر  ۀاختیو عالوه  اثر م  یهااختهیآلوده،  را  کندیسالم مجاور هم  آنها  و   یعیطب   ۀکشند  یهااختهیاز    IIنوع    نترفرونی. اکندیمقاوم م  روسیبرابر و  در   و 

منظور کتاب درسی در   دارد.  یسرطان   یهااخته ی  هیدر مبارزه عل  ینقش مهم  نترفرونینوع ا  نیکند. ایخوارها را فعال مشود و درشت یم  ترشح  T  یهات یلنفوس
 فصل هفت، اینترفرون یک بوده است. 

مختلف صنعت   یها در بخش الزهاید. آمکنیم هیتجز یترکوچک نشاسته را به قطعات یها مولکول است کهپرکاربرد در صنعت   یهامیآنزاز ( آمیالز  3

  الز یاز آم  ن، استفادهیشود. بنابرایباال انجام م  یدر دماها  یصنعت  اتدیاز مراحل تول  یار یها کاربرد دارند. بسندهیشو  دیتول  و  ینساج  ،ییغذا  عیمانند صنا

  ن یمقاوم به گرما ممکن شده است. استفاده از ا  یالزها ی آم  دی تول  و  یطراح  ،ی فناور   ستیز  یهاکمک روشدر برابر گرما ضرورت دارد. امروزه به  داریپا

  الزی ز آمین  عتیشود. مشاهده شده است که در طبیم  یصنعت  یور بهره   شیافزا   جهیو در نت  یاقتصاد   ییجوصرفه  ها باعث کاهش زمان واکنش، مولکول

خب    در مقابل گرما دارند.  یشتر یب  یدار یکه پا  هستند  ییالزهای آم  یآب گرم دارا   یها گرمادوست در چشمه  یها یمقاوم به گرما وجود دارد. مثالً باکتر 

 بریم ببینیم چرا این گزینه غلطه. همه چی تا اینجا درسته اما  
 کند اما قادر به ایجاد مونومر )گلوکز( نیست. تری تبدیل میآمیالز با اثر بر نشاسته آن را  به واحدهای کوچک نکته:

 تولید شده با مهندسی پروتئین  1اینترفرون نوع ی ژنتیک تولید شده با مهندس  1اینترفرون نوع

 شود.  در باکتری تراژنی شده تولید می

-ژن به صورت دستکاری نشده به یاختۀ میزبان )باکتری( منتقل می 

 شود. 

-ژنی که توالی آن با ژن طبیعی فرق دارد، به یاختۀ میزبان )باکتری( منتقل می

 شود. 

 در توالی آمینواسیدی تفاوت دارد.   ،با اینترفرون طبیعی در یک آمینواسید با اینترفرون طبیعی توالی آمینواسیدی یکسانی دارند.  

 پیوندهای نادرستی نسبت به اینترفرون طبیعی ندارد.   نسبت به اینترفرون طبیعی پیوندهای نادرست دارد.  

 عملکرد ضد ویروسی برابری با اینترفرون طبیعی دارد.  عملکرد ضد ویروسی کمتری نسبت به اینترفرون طبیعی دارد.  

 بیشتری نسبت به اینترفرون طبیعی دارد.   پایداریمیزان  - 

 تار اول آن با اینترفرون طبیعی متفاوت است. ساخ ساختار اول یکسانی با اینترفرون طبیعی دارد. 

 .................. پردازد، ها از جانداری به جاندار دیگر میاز فرایندی که به انتقال ژن.................. حتم، در مرحلۀ   طوربه  
 دهند.مطلوب را در جایگاه فعال خود قرار می های سامانۀ دفاعی باکتری، دنای واجد ژن ( اول همانند دوم ـ آنزیم1
 مانند. سیلین، در محیط حاوی پادزیست زنده میهای واجد ژن مقاومت به آمپی( چهارم برخالف سوم ـ باکتری2
 شود. ( دوم برخالف چهارم ـ با مصرف مولکول آب، دیسک به مولکولی با انتهاهای مشابه تبدیل می3
 شوند. مولکولِ واجد کربن، شکسته میدهای موجود در نوعی درشت( سوم همانند دوم ـ پیون4 
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  مثالً   زبانیم  اختهیرا به درون    بینوترک  یدناشوند. در مرحلۀ سوم مهندسی ژنتیک،  ها از یک جاندار به جاندار دیگر منتقل میدر مهندسی ژنتیک، ژن

همراه    یشوک حرارت  ایو    یکیتوان با کمک شوک الکتریم  را  منافذ  نیشود. ا  جادیا  یمنافذ  یباکتر   وارهیدر د  دیمنظور با  نیابه    .کنندیمنتقل م  یباکتر

های آلی دیواره و غشا است. همچنین در مرحلۀ دوم  مولکول. ایجاد منفذ در دیوارۀ باکتری همراه با شکستن پیوند در درشتکرد  جادیا  ییایمیبا مواد ش

استر  کند تا بتوان ژن را درون آن جای داد. این کار به کمک شکستن پیوندهای فسفو دی سازی، برشی ایجاد میدهنده در ناقل همسانه آنزیم برشنیز 

 شود. مولکول دنا انجام می 
 ها:بررسی سایر گزینه

دهند و با تجزیۀ پیوندهای  ا در جایگاه فعال خود قرار میدهنده، قسمتی از دنای واجد ژن مطلوب ر های برش( در مرحلۀ اول مهندسی ژنتیک، آنزیم1

زند که هنوز ژن ای برش میسازی دهنده در ناقل همسانهکنند اما در مرحلۀ دوم مهندسی ژنتیک، آنزیم برشاستر، ژن مطلوب را جدا میدی فسفو

کند نه این که ژن مطلوب  زم برای قرارگیری ژن مطلوب را ایجاد میدهنده جایگاه المطلوب به آن وارد نشده است. در واقع در مرحلۀ دوم، آنزیم برش

 را جدا کند. 

  توان استفاده کرد. یم  یمتفاوت  یها مرحله، از روش  نیانجام ا  یبرا شود.  انجام می  یتراژن  یها اختهی  یجداساز ( در مرحلۀ چهارم مهندسی ژنتیک،  2

  افت یرا در  بینوترک  یدنا   ،یاگر باکتر  است.   نی لیسیمثل آمپ  یستیژن مقاومت به پادز  یاست که دارا   یَسکی ها استفاده از دروش  نی از ا  یکی

  روند یم نیاز ب یطیمح  نیدر چن  ستیبه پادز  تی حساس  لیبه دل  بینوترک  یدنا   فاقد  یهایکند. باکتریرشد م  ستیپادز  یحاو   طیکرده باشد، در مح

 شود. سیلین استفاده نمیهای تراژنی از پادزیست آمپییاختهبرای جداسازی  بنابراین، لزوماً  

دهنده در ناقل  شود. برای این کار، آنزیم برشسازی میشده در مرحلۀ اول وارد یک ناقل همسانه( در مرحلۀ دوم مهندسی ژنتیک، ژن جداسازی3

کند که هر دو  سازی دو انتهای آزاد در آن ایجاد میر ناقل همسانه دهد تا محل قرارگیری ژن مطلوب، ایجاد شود. ایجاد برش دسازی برش میهمسانه

دقت کنید که برای    های خود گروه فسفات و در رشتۀ دیگر، گروه هیدوکسیل دارند.ای که هر یک، در یکی از رشتهانتها مشابه هم هستند. به گونه
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در  سازی است.  های همسانه کنیم. طبق متن کتاب درسی، دیسک تنها یکی از ناقلاستفاده نمیانتقال ژن از یک جاندار به جاندار دیگر، لزوماً از دیسک  

 شود. دهنده استفاده نمیشود و از آنزیم برشهای تراژنی انجام میمرحلۀ چهارم، جداسازی یاخته

 

  که قطعاً   توان گفتمی..................،  ای که  در ارتباط با مرحلهها در مهندسی ژنتیک،  نوعی ژن انسانی با استفاده از باکتری  ۀهنگام تولید فراورد 
 شود. مشاهده می ..................  ترتیب، ، بهدر مرحلۀ قبلی و بعدی 

 ها کنندۀ متابولیسم باکتریدهنده و مواد مختلکار بردن آنزیم برشگیرد ـ بهاستر صورت می( تشکیل پیوند فسفو دی1
 های متعدد از پالزمید نوترکیبشدن نسخههای تراژنی و ساخته کند ـ جداسازی سلولمراز روی پالزمید حرکت می( آنزیم پلی2
 های غیر تراژن کار بردن آنزیم لیگاز برای ایجاد پیوند اشتراکی و از بین رفتن باکتریگردد ـ بهها استفاده می( از مواد شیمیاییِ اثرگذار بر باکتری3
 دهنده  استر توسط آنزیم برششکستن دو پیوند فسفودی کتری وگردد ـ عبور دِنا از غشا با حاوی توالی مطلوب به پالزمید الحاق می DNA( قطعه  4
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از:  چهار مرحلۀ مهندسی ژنتیک عبارت  دِنای کردن وارد  -3نوترکیب،   دِنای تشکیل و ناقل به دِنا قطعه اتصال  -2دِنا،   از ایقطعه جداسازی  -1اند 

 تراژنی.   هاییاخته جداسازی  -4میزبان،   یاخته به نوترکیب
 :هاگزینه  همهبررسی 

استر بین دو انتهای  شود و این آنزیم، پیوند فسفودی دهنده( استفاده می ، هنگام اتصال دِنای موردنظر به پالزمید، از آنزیم لیگاز )اتصال 2  ۀ( در مرحل1

استر  بیوتیک )پادزیست( و همچنین همانندسازی پالزمید، پیوند فسفودی مقاومت به آنتی  نیز هنگام رونویسی از ژن  4  ۀکند. در مرحلمکمل را ایجاد می

 مراحل مهندسی ژنتیک 
دنای نوترکیب به یاختۀ  انتقال  تولید دنای نوترکیب  جدا کردن ژن مورد نظر  نام مرحله 

 میزبان 
های  جداسازی یاخته

 تراژنی 
 

وقایع صورت گرفته در  
 مرحله 

 
)دو  دو سربرش دادن 

 انتهای( ژن خارجی 

( برش دادن پالزمید 1
 )دنای حلقوی ( 

( اتصال دو دنای مختلف  2
 بهم 

 )ژن خارجی + دیسک( 

انتقال دنای نوترکیب به یاختۀ  
با ایجاد   ،میزبان مثلن باکتری

منافذ در دیواره و غشا توسط 
حرارتی همراه با  یا شوک الکتریکی 

 مواد شیمیایی 

 
اضافه کردن پادزیست به 

 محیط کشت 

م  
جا

ان
د  

این
فر

 

     همانند سازی 

     رونویسی 
     ترجمه 

   
   

   
 

ز   
ه ا

اد
تف

اس
 

رنابسپاراز، هلیکاز و  -  دهنده و لیگاز برش برش دهنده  کدام آنزیم 
 دنابسپاراز 

-ناقل همسانه 
 سازی

   -  - 

 شوک گرمایی 
 یا الکتریکی 

 
 

   

 البته نه هموارۀ     (  ) پادزیست 

   
   

ها 
ند

یو
ت پ

عی
ض

و
 

 شکستن  فسفودی استر  
)در دنای خطی و حلقوی به   

 عدد(   4ازای هر ژن 
 

ایجاد پیوند بین دو نوع  
 دنا 

 عدد(  4)به ازای هر قطعه 

 
 - 

در عملکردهای رونویسی و 
 همانندسازی 

 شکستن  شکستن   هیدروژنی 
)در دنای حلقوی برای   

برش دیسک و ایجاد در  
زمان اتصال ژن خارجی به  

 دیسک!( 

 -  
 ایجاد 

 ایجاد  -  -  -  پپتیدی 
 انتهای چسبنده   4ایجاد  نتیجه حاصل از مرحله 

و دوتا   ه)دوتا در ژن جدا شد
در بخشی از دنا که ژن از آن  

 جدا شده است( 
 

 
تشکیل دنای نوترکیب 

)دیسک حاوی ژن  
 خارجی(  

های فاقد دنای مرگ باکتری تراژنی شدن یاختۀ میزبان 
نوترکیب و تشخیص  

 های تراژنی باکتری

نکات خاص مربوط به 
 مرحله 

زمینۀ   ،دهندهآنزیم برش
شکستن پیوند هیدروژنی را  

 کند. فراهم می

افزایش تعداد جایگاه  
تشخیص در دیسک  

نسبت به قبل از جاگذاری  
 ژن خارجی در آن!  

 

های متفاوتی برای  ( روش1 دهنده  عدم استفاده از آنزیم برش
انجام این مرحله وجود  
دارد و فقط استفاده از  

 پادزیست نیست! 
( اغلب باکتری های  2

محیط کشت از بین رفتند  
تعداد کمی تراژنی یعنی 

 اند. شده
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متابولیسم باکتری( نیز فقط مربوط    ۀکنندبیوتیک )ترکیب مختلشود. استفاده از آنتیدهنده استفاده می، از آنزیم برش2و    1  ۀشود. در مرحلتشکیل می

 است.    4  ۀبه مرحل

توانند روی پالزمید  پلیمراز( می RNAپلیمراز یا  DNAهای پلیمراز )شود و طی این فرایندها، آنزیمانجام می   4  ۀسی در مرحل( همانندسازی و رونوی2

 است.    4  ۀهای متعدد از دِنای نوترکیب نیز مربوط به مرحل شدن نسخههای تراژنی و  ساخته حرکت کنند. جداسازی یاخته 

توان با کمک شوک  باکتری منافذی ایجاد شود. این منافذ را می  ۀباکتری، باید در دیوار  ۀکیب به درون یاخت، برای ورود دِنای نوتر3  ۀ( در مرحل3

تواند بر باکتری اثر بگذارد.  شیمیایی است که می   ۀنوعی ماد   ،بیوتیکنیز آنتی  4  ۀالکتریکی و یا شوک حرارتی همراه با مواد شیمیایی ایجاد کرد. در مرحل

های فاقد پالزمید  نیز باکتری   4  ۀاست. در مرحل  2  ۀاستر )نوعی پیوند اشتراکی( مربوط به مرحلاستفاده از آنزیم لیگاز برای تشکیل پیوند فسفودی 

 روند.  بیوتیک از بین مینوترکیب )غیرتراژن( توسط آنتی
(، دو پیوند  1  ۀقبلی )مرحل  ۀشود. در مرحلدِنای حاوی توالی موردنظر در دِنای ناقل جاسازی می   ۀاخت دِنای نوترکیب، قطع، هنگام س 2  ۀ( در مرحل4

( نیز دِنای نوترکیب از غشای باکتری  3  ۀبعدی )مرحل  ۀشود. در مرحلدهنده در دو سمت جایگاه تشخیص شکسته میاستر توسط آنزیم برش دیفسفو 

 شود.  رد آن میکند و واعبور می 

 زبـــل بـــازی                          
   های مورد استفاده در مهندسی ژنتیک، آنزیمی که ..................... ارتباط با آنزیم درالف( 

 سازد: جایگاه تشخیص را می -3شود:             در مراحل اول و دوم مهندسی ژنتیک استفاده می  -2شود:                         ها تولید می فقط در باکتری -1

 استر را دارد:      توانایی شکستن پیوند فسفودی -5شود:                      سازی استفاده میبرای جاسازی ژن خارجی در ناقل همسانه -4

 شود:  های تراژنی استفاده می در مرحلۀ جداسازی یاخته -7توانایی شکستن پیوند اشتراکی را دارد:                                                     -6

 کند:  فسفاته ایجاد مین دو نوکلئوتید تکاستر را بیپیوند فسفودی -9قادر به الگوبرداری از جایگاه تشخیص است:                                              -8

 شکند:  پیوند هیدروژنی را می -10

 ای که ................  ب( در ارتباط مراحل مهندسی ژنتیک، مرحله

 الیت دارد:کننده فعآنزیم رونویسی -3آنزیم لیگاز فعالیت دارد:                 -2دهنده در آن فعالیت دارد:                آنزیم برش -1

 شود:   ناقل مورد استفاده دارای دو جایگاه تشخیص می  -6شود:          نده ایجاد میبدر آن انتهای چس  -5آنزیمی با خاصیت بسپارازی فعالیت دارد:         -4

 شود:  انداز در دنای نوترکیب شناسایی میتوالی راه  -9    شود:       از شوک الکتریکی استفاده می -8کند:                            دنای ناقل تغییر می  -7

 شود:  در آن پادزیست استفاده می -12شود:    با دو جایگاه تشخیص تولید می در آن دنایی -11سازی دنا است:          اولین مرحله از همسانه -10

 ها: پاسخ

 الف( 

  -8رنابسپاراز    -7دهنده  رنابسپاراز + دنابسپاراز + برش -6دهنده  دنابسپاراز + برش  -5لیگاز     -4دنابسپاراز     -3دهنده   برش -2  دهنده برش -1
 دنابسپاراز

 رنابسپاراز + هلیکاز   -10لیگاز    -9

 ب( 

جداسازی   -4های تراژنی  جداسازی یاخته -3  تشکیل دنای نوترکیب )اتصال ژن مورد نظر به ناقل(  -2جداسازی قطعۀ دنا + تشکیل دنای نوترکیب    -1
ورود دنای    -8تشکیل دنای نوترکیب   -7تشکیل دنای نوترکیب   -6جداسازی قطعۀ دنا + تشکیل دنای نوترکیب    -5های تراژنی  و تکثیر آنها   یاخته

 نوترکیب به یاختۀ میزبان   

 های تراژنی جداسازی یاخته -12تشکیل دنای نوترکیب    -11 جداسازی ژن مورد نظر   -10های تراژنی جداسازی یاخته -9

 است؟  نادرستهای گیاهی کدام عبارت، دربارۀ پاسخ دفاعی ایجادشده به دنبال ورود ویروس به بافت 

 یابد. کنندۀ رشد در گیاه افزایش می( تولید بیش از یک نوع تنظیم1
 شوند. کیبات ضد ویروسی تولید میهای گیاهی، ترهایی در یاختهیا ژن  ( با بیان ژن2
 شوند.شده میریزیهای دیگر دچار مرگ برنامههای آلوده، تحت تأثیر ترکیبات ترشح شده از یاخته( یاخته3
 های سالم همراه است.های آلوده با بافتشود که با قطع ارتباط یاختهاندازی فرایندهایی می( ورود ویروس موجب راه4

 خط به خط(  -آسان  -119)   3سخ: گزینه پا  .162

ای  کنندهای رشد در گیاهان است در مرگ یاختهاسید که از تنظیمشود. سالیسیلیکگوارش می   های خودآنزیمای، یاخته به وسیلۀ  در مرگ یاخته

 کند.  ای را القا میاین ترکیب را رها و مرگ یاخته   یاختۀ گیاهی آلودهنقش دارد.  
 ها: سایر گزینهبررسی 

 یابد. اسید و اتیلن افزایش می های گیاهی، میزان ترشح سالیسیلیک ( به دنبال ورود ویروس به بافت1
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های سالم است. در نتیجه های آلوده و قطع ارتباط آنها با بافتاندازد که نتیجۀ آن، مرگ یاخته( ورود ویروس در گیاه فرایندهایی را به راه می4و2

کند تا با سازوکاری مانند تولید ترکیبات ضد ویروس با آن مقابله  گیاه فرصت پیدا میهای سالم گیاه تکثیر یابد و  تواند در بافتویروس نمی

 شوند(. )یعنی این ترکیبات ضد ویروس، بعد از ورود ویروس به گیاه ساخته می   کند

باشد، چند مورد به درستی بیان شده تکثیر گیاهان میبا توجه به تصویر مقابل که مربوط به نوعی فناوری برای   
 است؟

 شود. ای از بافت گیاهی در محیط کشت ایجاد میفقط از قرارگرفتن قطعه Cبخش   -الف
 شود.در محیط سترون می  Aای، موجب تشکیل بخش  استفاده از هر هورمون گیاهیِ محرکِ تقسیم یاخته -ب
 شود که همواره محرک رشد هستند.ون گیاهی استفاده میاز دو نوع هورم  Bبرای تشکیل بخش   -ج
 ای هستند. دارای دیوارۀ یاخته Aهای بخش  همانند یاخته  Cهای بخش  یاخته -د

1  )1 2  )2 3  )3 4  )4 
 ترکیبی(  -سخت  -118)   1اسخ: گزینه پ .163

 فقط مورد د درست است.  

 ند از: ساقه، ریشه و کال.  به ترتیب عبارت  Cتا    Aهای  کشت بافت است. بخششکل مربوط به فن
 بررسی همۀ موارد:  

شود. این محیط دارای مواد مورد نیاز برای رشد و نمو گیاه  در محیط کشت گذاشته می  از بافت گیاهی  اییاخته یا قطعهالف( در فن کشت بافت،  

 کنند.  کال را ایجاد می  شکل به نامهای همای از یاختهاست. یاخته و بافت در شرایط مناسب با تقسیم میتوز، توده

زایی است. به کارگیری این هورمون  ای هستند. اما فقط سیتوکینین هورمون ساقههای سیتوکینین و جیبرلین، هر دو محرک تقسیم یاخته ب( هورمون 

 شود.  های تمایزنیافته )کال( می در فن کشت بافت، سبب ایجاد ساقه از یاخته

شود. این دو هورمون محرک رشد هستند، ولی زایی از تودۀ کال انجام میم سیتوکینین در فن کشت بافت، ریشهج( در حضور مقدار زیاد اکسین و ک

 هورمون اکسین در شرایطی نقش بازدارندگی دارد؛ مانند اثر آن در چیرگی رأسی و ممانعت از رشد جوانۀ جانبی.  
های محرک رشد هستند اما براساس مقدار و محل اثر کننده های اکسین، سیتوکینین و جیبرلین تنظیم هورمون نکته بسیار مهم و مطابقت احتمالی با کنکور:  

 ممکن است نقش بازدارندگی داشته باشند.  

 ای هستند.   های تمایزیافته از آن )ریشه و ساقه( دارای دیوارۀ یاخته های تودۀ کال و یاخته د( همۀ یاخته

 

 طور حتم .................. رسد، به)پلیمر( زیستی که به هنگام رویش دانه توسط رویان به مصرف میهر بسپار  

 گیرد. ( در جایگاه فعال آنزیم آمیالز قرار می1
 ای در ژنوم گیاه است. های رمزکننده( دارای ژن یا ژن2
 شود. دانه )آندوسپرم( خارج میهای درون( ابتدا از یاخته3
 های آب در خارج از هسته تولید شده است.د مولکول( با تولی4

 ترکیبی(  -سخت  -118)  4سخ: گزینه  پا .164

کند. همۀ این بسپارها در خارج از  نشاسته و پروتئینی مانند گلوتن از جمله بسپارهای زیستی هستند که رویان در زمان رویش دانه از آنها مصرف می

اثر آنزیم و در واکنش سنتزآبدهی های آب تولید  اند. در واکنش سنتزآبدهی مولکولاز اتصال واحدهای سازندۀ خود به هم، تولید شده   ،هسته و با 

 شوند.  می
 ها: بررسی سایر گزینه

 گیرد.  ( نشاسته برخالف گلوتن در جایگاه فعال آنزیم آمیالز قرار می1
 کند.تر تجزیه می های درشت ساکارید( و مولکول لتوز )نوعی دیکند؛ بلکه آن را به مابه گلوکز تجزیه نمی را آمیالز  در انسان، نشاسته

 شود.  تولید می  و گروهی از جانوران ها، گیاهان،آنزیم آمیالز در باکتری

 یا پروتئین است.    که حاوی اطالعات برای تولید رنابخشی از مولکول دنا است    ،ها در ژنوم گیاه، ژن دارند. در واقع ژن( فقط پروتئین2
شوند، نوعی هایی بیان می شود؛ یعنی ژن یا ژن ها استفاده میساکاریدها فاقد ژن رمزکننده در ِدنا هستند. و در سواالت از ژن مؤثر در ساخت آن لیپیدها و پلی 

 ها نقش دارد. شود و این آنزیم در ساخت این مولکول آنزیم ساخته می 

دوم،    تها شود؛ که در حالدانه به عنوان ذخیرۀ دانه باقی بماند، یا اینکه جذب لپهدانه ندارد! ممکن است دروناً درون( یک دانۀ در حال رویش الزام3

 شوند.  های الزم برای رویش رویان مستقیماً از لپه تأمین میفاقد آندوسپرم است و مولکول   ،دانۀ بالغ

 طور صحیحی بیان شده است؟ فناوری، کدام عبارت بهزیست ۀدربار 
 فناوری کالسیک برخالف سنتی استفاده شدند.  را دارند، در زیست   NADH( گروهی از جانداران که توانایی کاهش ترکیب دو کربنی توسط  1

 ی نوین برخالف کالسیک انجام شد.  فناورها(، در زیست های کشت مخصوص رشد ریزاندامگان )میکروارگانیسم ( استفاده از محیط 2

 فناوری کالسیک همانند نوین تولید شدند.  ای، ترکیبات دارای کاربرد دارویی در زیست رشته ( با استفاده از نگرش بین3

 فناوری نوین همانند سنتی بود.  زیست   ۀها(، آغازگر دور میکروارگانیسم )( اصالح خصوصیاتی از ریزاندامگان  4
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 ترکیبی(  -آسان  -127) 3اسخ: گزینه پ .165

 گویند.  فناوری می آدمی در تولید و بهبود محصوالت گوناگون با استفاده از موجود زنده، زیست  ۀطور کلی به هرگونه فعالیت هوشمندانبه
 ها:بررسی همه گزینه

شود. تخمیر الکلی در ورآمدن خمیر  یابد و به اتانول تبدیل میکاهش می   NADH( در فرایند تخمیر الکلی، اتانال )نوعی ترکیب دو کربنی( توسط  1

شد. در   های لبنی با استفاده از فرایندهای زیستی تولیدفناوری سنتی، محصوالت تخمیری مانند سرکه، نان و فراورده زیست   ۀنان نقش دارد. در دور

ها و مواد  ها، آنزیم ها( تولید موادی مانند پادزیست های تخمیر و کشت ریزاندامگان )میکروارگانیسم فناوری کالسیک نیز با استفاده از روش زیست   ۀدور

 غذایی ممکن شد.  
 فناوری سنتی و هم کالسیک، از فرایند تخمیر استفاده شد. زیست  ۀهم در دور نکته: 
 فناوری )سنتی، کالسیک و نوین(، مواد غذایی تولید شدند.  زیست  ۀر در هر سه دونکته: 

فناوری نوین نیز  ها( انجام شد و بنابراین، از محیط کشت استفاده شد. در زیستفناوری کالسیک، کشت ریزاندامگان )میکروارگانیسم زیست  ۀ( در دور2

 شود.  که مربوط به مهندسی ژنتیک است، از محیط کشت استفاده می 
 فناوری سنتی، از محیط کشت استفاده شد.  فناوری کالسیک و نوین برخالف زیست زیست  ۀدر دور نکته: 

فناوری از نگرش  برد. بنابراین، در زیستهای علمی متعددی مانند علوم زیستی، فیزیک، ریاضیات و علوم مهندسی بهره میفناوری از گرایش ( زیست3

 شود.  ای استفاده می رشتهبین
های زنده را  های بین سطوح مختلف سازمانی سامانه فقط ارتباط های زنده، نه نگری به سامانه شناسان امروزی برای کل زیست [  ۲دهم: گفتار    ۱ب ]فصل  ترکی

 شود. می  ای گفتهرشته گیرند که به آن، نگرش بینهای دیگر نیز کمک می ها از اطالعات رشته کنند، بلکه برای شناخت هرچه بیشتر آن بررسی می 

فناوری نوین نیز ترکیبات دارویی مختلف  زیست   ۀبیوتیک( تولید شد که کاربرد دارویی دارد. در دورفناوری کالسیک، پادزیست )آنتیزیست   ۀدر دور

 های تغییریافته با روش مهندسی پروتئین )نظیر اینترفرون و پالسمین( و ... تولید شدند.  مانند انسولین، پروتئین 
 سنتی ترکیبات دارویی تولید نشدند.   ۀنوین و کالسیک انجام شد ولی در دور  ۀفناوری، در دور لید ترکیبات دارویی با استفاده از زیست تونکته: 

با تغییر و اصال زیست  ۀ( دور4 آغاز شد. دانشمندان توانستند  از یک ریزاندمگان )میکروارگانیسم( به ریزاندامگان دیگر  انتقال ژن  با  نوین  ح  فناوری 

 ، ترکیبات جدید را با مقادیر بیشتر و کارایی باالتر تولید کنند.  (هارگانیسمخصوصیات ریزاندامگان )میکروا
 فناوری کالسیک و سنتی ممکن شده بود، با مقدار و کارایی بیشتری انجام شد.  فناوری نوین، تولید ترکیباتی که قباًل در زیست زیست  ۀدر دور نکته: 
 ها استفاده شد و از جانداران دیگر مانند گیاهان و جانوران استفاده نشد. فناوری نوین، فقط از ریزاندامگان زیست   ۀدر آغاز دور نکته: 

 

 
 فناوریهای زیستدوره

 کاربردها  فرایند اصلی مورد استفاده  نام دوره
 های لبنی تولید محصوالت تخمیری مانند سرکه، نان و فراورده  تخمیر  سنتی 

 ها و مواد غذایی بیوتیک(ها، آنزیم تولید پادزیست )آنتی  (هاکروارگانیسم های تخمیر و کشت ریزاندامگان )میروش کالسیک 

 نوین 
مهندسی ژنتیک )انتقال ژن از یک جاندار به جاندار 

 دیگر( 

ها(، تولید دارو )نظیر  کاربرد در کشاورزی )مثل تولید گیاهان مقاوم به آفت 
درمانی  (، ژن Bانسولین(، تولید واکسن )نظیر واکسن نوترکیب ضد هپاتیت 

دارای نقص ژنی در سیستم ایمنی(، تولید جانوران   ۀ)مانند درمان دختر بچ 
 تراژن 

 

 زبـــل بـــازی                          
   ای که ..................... های مختلف زیست فناوری، دورهارتباط با دوره در

 در آن ژن سازندۀ پالستیک زیستی به گیاهان منتقل شد:   -2ترکیبات جدید با مقادیر و کارایی بیشتر تولید شد:                                           -1

 آن صورت گرفت:    در شروع کشت ریزاندامگان -4شروع تولید محصوالت تخمیری است:                                                      -3

 همراه با اصالح خصوصیات ریزاندامگان بود:   -6در آن برای نخستین بار امکان تولید پادزیست فراهم شد:                              -5

 پذیر است:   تخمیر امکان های لبنی باتولید فراورده -8به کمک ریزاندامگان تولید آنزیم صورت گرفت:                                         -7

 پذیر شد:                      گیری پیرووات، تولید محصوالت غذایی امکانبرای نخستین بار با الکترون -9

 تولید واکسن در آزمایش گریفیت مربوط به آن است:  -10  

 آن انجام شد:      اولین فعالیت هوشمندانۀ آدمی برای تولید محصولی با استفاده از موجود زنده در  -11 

 پذیر شد:  انتقال ژن بین دو جاندار در آن امکان -12  

 پذیر شد: های تخمیری امکانبرای نخستین بار تولید آنزیم با استفاده از روش -13 
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 ها: پاسخ

  -12   سنتی -11کالسیک   -10سنتی   - 9هر سه دوره    -8کالسیک + نوین   - 7نوین    -6کالسیک    -5   کالسیک - 4    سنتی -3    نوین -2   نوین -1
 کالسیک  -13نوین          

 

باشد، چند مورد به درستی بیان شده رو که مربوط به ساختار برگ در گروهی از گیاهان میبا توجه به شکل روبه 
 است؟

 کند.مؤثر در ساخت پوستک را بیان می، ژن 2برخالف  3یاختۀ  -الف
 سازد. ، ضمن تثبیت کربن، اسیدهای چهارکربنی می1برخالف  4یاختۀ  -ب
 کند. عمل می 2COطور اختصاصی با  ، به2همانند  1کنندۀ کربن در یاختۀ آنزیم تثبیت -ج
 سازد.ب 2COدار، تواند ضمن مصرف اکسیژن و تجزیۀ ترکیبات کربن می 3همانند  4یاختۀ  -د

1  )1 2  )2 3  )3 4  )4 
 مفهومی(  -سخت  -126)   1: گزینه پاسخ .166

( یاختۀ 4( یاختۀ روپوستی 3( یاختۀ نگهبان روزنه 2: یاختۀ میانبرگ 1است.  4Cای و لپهفقط مورد د درست است. شکل مربوط به برگ یک گیاه تک 

 غالف آوندی 
 بررسی موارد:

 کند.های روپوستی، ژن مؤثر در ساخت پوستک را بیان می الف( یاختۀ نگهبان روزنه همانند سایر یاخته 

 سازد. ب( یاختۀ میانبرگ برخالف غالف آوندی، ضمن تثبیت کربن اسیدهای چهارکربنی می 

ازی  کند و فعالیت اکسیژنعمل نمی  2COج( یاختۀ نگهبان روزنه برخالف یاختۀ میانبرگ حاوی روبیسکو است و آنزیم روبیسکو به صورت اختصاصی با  

 نیز دارد.  

 سازند. اکسید میدیدار، کربن ای دارند و در طی آن، ضمن مصرف اکسیژن و تجزیۀ ترکیبات کربند( هر دو یاخته تنفس یاخته

 شوند، کدام گزینه صحیح است؟ در ارتباط با آوندهایی که در یک دستۀ آوندی یافت می  

 ای تشکیل شده است. ها از بین رفته و لولۀ پیوستهدیوارۀ عرضی یاخته( در آوندهایی که بیشترین قطر را دارند، 1
 شود. ها دیده میاند، صفحۀ آبکشی در دو انتهای یاختههای فیبر قرار گرفته( در همۀ آوندهای که در مجاورت با یاخته2
 ای را پوشانده است. اختهها، لیگنین سراسر دیوارۀ یهای آوند چوبی مرده، به جز در ناحیه الن( در همۀ یاخته3
 های چوبی، طول بیشتری دارند، فاقد الن در دیوارۀ جانبی خود هستند.های آوند چوبی که نسبت به سایر یاخته( یاخته4
 

 مفهومی(  -متوسط -106)   1سخ: گزینه پا .167

های آوندی، دیوارۀ عرضی ا دارند. در این یاختهکنید، در یک دستۀ آوندی، عنصرهای آوندی بیشترین قطر رطور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

از بین رفته و از به دنبال هم قرار گرفتن عنصرهای آوندی، یک  

 شود.  لولۀ پیوسته تشکیل می
 ها: بررسی سایر گزینه

همان2 می(  مشاهده  مقابل  شکل  در  که  آوندهای  طور  کنید، 

های فیبر قرار دارند. در دو  چوبی و آبکش در مجاروت یاخته

 قرار دارد.    صفحۀ آبکشیانتهای یک آوند آبکش،  

کنید، لیگنین در  طور که در شکل مقابل مشاهده می( همان3

گیرد. در  های متفاوتی قرار میدیوارۀ آوندهای چوبی به شکل

 ها(.  بپوشاند. )مثل نایدیس ای را  ها سراسر دیوارۀ یاختهتواند به جز الننوعی از آوندهای چوبی لیگنین می

 خود الن دارند.    دیوارۀ جانبیهای دوکی شکل و درازی هستند که نسبت به عناصر آوندی طول بیشتری دارند و در  ها، یاخته( نایدیس 4

های نوین زیستی )فصل هفتم( کتاب درسی ذکر شده است، چند  ها در فصل فناوریکه تأثیر مهندسی پروتئین بر آن  هاییپروتئینبا توجه به   
 ها، صحیح است؟این پروتئین ۀهم ۀمورد دربار

 شود.میهای پروتئینی، تغییری در شکل فضایی جایگاه فعال نوعی کاتالیزور زیستی ایجاد های این مولکولبرای تغییر در ویژگی -الف
 های عفونی یا غیرعفونی استفاده کرد.ها در درمان بیماریتوان از آن ها، میپس از انجام دادن اصالحات مفید در این پروتئین  -ب
 ها را افزایش داد.  این پروتئین  ۀپایداری هم توانمینواسیدهای یک پروتئین، میبا ایجاد تغییرات دلخواه در توالی آ -ج
 گیری صحیح پیوندهای بین آمینواسیدها وجود ندارد.  ها، امکان شکل ها به باکتریژن این پروتئین در صورت ورود  -د

1  )1 2  )2 3  )3 4  )4 
 ترکیبی(  -متوسط -127)   1سخ: گزینه پا .168

داشتیم و واسه    ۹۹اول از همه راجع به صورت سؤال که یکم عجیب هست بگم که این سبک صورت سؤال رو داخل کنکور  فقط مورد )ج(، صحیح است.  

در کتاب درسی راجع به مهندسی سه نوع پروتئین آمیالز، اینترفرون و همین ما هم ازش استفاده کردیم تا آمادگیش رو توی کنکور داشته باشین.  

 پالسمین صحبت شده است.  
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 بررسی همه موارد: 
شود. دقت داشته  ایی مولکول پروتئین و در نتیجه تغییر در عمل آن میالف( در مهندسی پروتئین، تغییر در توالی آمینواسیدها باعث تغییر در شکل فض

 شود.  باشید که اینترفرون، پروتئین آنزیمی نیست و کاتالیزور زیستی محسوب نمی

حداکثری سرعت    ، افزایشpHتوان به تغییرات و اصالحات مفیدی مانند افزایش پایداری پروتئین در مقابل گرما و تغییر  ب( در مهندسی پروتئین، می 

های ویروسی( استفاده  های عفونی )بیماری ماده اشاره کرد. اینترفرون، پروتئینی است که در درمان بیماریواکنش و تمایل آنزیم برای اتصال به پیش

گیرد. اما آمیالز  قرار می  مغزی( مورد استفاده ۀقلبی و سکت ۀهای ششی، سکتشدن رگهای غیرعفونی )بسته شود و پالسمین نیز در درمان بیماری می

 کاربرد درمانی ندارد.  

ها به منظور تغییر در  توان از آن های جدید، امکان ایجاد تغییرات دلخواه در توالی آمینواسیدهای یک پروتئین را فراهم کرده است که میج( روش 

های ذکرشده،  شود. در مهندسی پروتئین ی پروتئین گفته میمند شد. به چنین تغییراتی، مهندسهای یک پروتئین و بهبود عملکرد آن بهره ویژگی

شود که نسبت به اینترفرون طبیعی پایدارتر است و پالسمین  شود، اینترفرونی تولید مییابد. مثالً، آمیالز پایدار به گرما تولید می ها افزایش می پایداری آن 

 ارد.  تولیدشده نیز مدت زمان فعالیت پالسمایی )پایداری( بیشتری د

شده فعالیتی بسیار کمتر از اینترفرون طبیعی دارد. علت این  د( در مهندسی ژنتیک )نه مهندسی پروتئین( مربوط به تولید اینترفرون، پروتئین ساخته 

 شدن آن در باکتری است.  کاهش فعالیت، تشکیل پیوندهای نادرست هنگام ساخته 
 انواع تغییرات در مهندسی پروتئین  

 تغییرات کلی  تغییرات جزئی  
تغییرات گسترده است و شامل برداشتن بخشی از ژن مربوطۀ پروتئین و   آمینواسید در ژن مربوطه است.   یک یا چندشامل تغییر در رمز 

 ها  هایی از ژن مختلف سازندۀ پروتئینیا ترکیب بخش
 شود. شکل فضایی پروتئین و لذا عملکرد آن نیز متفاوت میتوالی آمینواسیدی پروتئین نسبت به حالت طبیعی فرق دارد! پس 

تواند منجر به کاهش طول رنای پیک رونویسی شده از روی ژن  می شود!  شده از ژن مربوطه نمیر به کوتاه شدن رنای پیک رونویسیمنج
 مربوطه شود!  

 دهد.  پروتئین رخ می ای از تغییرات در بخش گسترده یابد. فقط بخش کوچکی از پروتئین تغییر می

 کدام گزینه، صحیح است؟  

 های رسیده نقش دارند. ها و میوههای درخشان در جذب جانوران به سوی گل( رنگ1
 ها کمک کنند.های آنتوانند به پراکنش دانههای نارس میطور طبیعی، جانوران با خوردن میوه( به2
 گیرد.ها صورت میجایی آن به کمک آنبدن جانوران و جابهها، با اتصال میوه به  ( پراکنش بیشتر میوه3
 کنند.شکل حشرات حمله میشود، به نوزادان کرمیهای تنباکو رها می( زنبورهای عسل پس از تشخیص مادۀ فراری که از برگ4

 خط به خط(  -آسان  -118)   1سخ: گزینه پا .169

 های رسیده هستند.  ها و میوهجانوران به سمت گلها از عوامل جذب  های درخشان، بوهای قوی و شهد گلرنگ
 کنند. های رسیده، جانوران را به خود جذب می های درخشاِن میوه رنگ 
 ها هستند. ها از عوامل جذب جانوران به سمت گلهای درخشان، بوهای قوی و شهد گلرنگ 

 ها: بررسی سایر گزینه
شوند.  های نارس تا زمان رسیدگی میوه از خورده شدن به وسیلۀ جانوران حفظ می. در نتیجه دانهمعموالً مزۀ ناخوشایندی دارندهای نارس  ( میوه2

 ها نقش دارند.  های رسیده در پراکنش دانهاز طرفی جانوران با خوردن میوه

 شوند.  جا میچسبند و با آنها جابهها به پیکر جانوران میمیوه  بعضی(  3

کند  آن را شناسایی می  )نه زنبور عسل(  زنبور وحشیشود که نوعی  های فراری متصاعد میهای گیاه تنباکو، ترکیبدیدۀ برگهای آسیب( از یاخته4

 کند.گذاری میو سپس به نوزاد کرمی شکل آفت حمله کرده و بر روی آن تخم

 است؟  نامناسبکدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر  

 .........« طور طبیعی، در بعضی گیاهان ......... »به
 شود.رست سایر گیاهان در مجاور ریشۀ گیاه میشود که مانع از تشکیل دانه( موادی تولید و ترشح می1
 کند.شود که شرایط را برای تشکیل نوعی سنگواره فراهم می( در پاسخ به زخم، ترکیباتی ترشح می2
 تار مواد آلی وجود دارد. اکسید در ساخدی( بیش از یک نوع سیستم آنزیمی برای تثبیت کربن3
 پوستِ ریشه، نقش اندکی در صعود شیرۀ خام در آوندها دارد. های درون( عملکرد یاخته4

 ترکیبی(  -آسان  -107)   4اسخ: گزینه  پ .170

پوست  های دروناختهتواند چند متر آن را به باال بفرستد. یو در بهترین حالت می  نقش کمی داردای در صعود شیرۀ خام  گیاهان فشار ریشه  بیشتردر  

 د.  ن شوای مید و سبب ایجاد فشار ریشهنکنهای معدنی را به درون آوندهای چوبی وارد میهای زنده درون استوانۀ آوندی با انتقال فعال یونو یاخته
 شود.عامل اصلی انتقال شیرۀ خام، مکشی است که در اثر تعرق از سطح گیاه ایجاد می
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 ها: بررسی سایر گزینه
اند، از رویش دانه یا رشد گیاهان در اطراف  ( بعضی گیاهان با تولید موادی که برای گیاهان دیگر سمی 1

 کند.  خود جلوگیری می

ها نقش دارند. گاه حجم کنند که در محافظت از آن( بعضی گیاهان در پاسخ به زخم، ترکیباتی ترشح می2

هایی ایجاد  افتد. با سخت شدن ترکیبات، سنگوارهآن به دام میاین ترکیبات آنقدر زیاد است که حشره در  

 شود.  شود که حشره در آن حفظ میمی

هستند. این گیاهان برای تثبیت کربن و تولید مواد آلی، از چرخۀ کالوین و یک    3C( بیشتر گیاهان  3

 کنند.  یستم آنزیمی برای تثبیت کربن استفاده می( از دو نوع سCAMو    4Cکند ولی بعضی گیاهان )گیاهان  سیستم آنزیمی استفاده می
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افزایش یابد، زاویة   010(،  1تابد. اگر زاویة تابش پرتو به آینة )می(  2( به آینة ) 1رو پس از بازتاب از آینة )پرتویی مطابق شکل روبه  
 کند؟ ( چگونه تغییر می2تابش آن به آینة )

 افزایش   010(  1

 کاهش  010(  2

 افزایش   020(  3

 کاهش  020(  4

 
 2پاسخ: گزینه  171

 ها پی ببریم.  رابطة زاویة تابش پرتو به آینهتوانیم به رو میبر اساس شکل روبه

( r ) ( r )

(r i , r i ) i i i i

 +  +  =

 + − + − =

= = → − − = → + = 

0
1 2

0 0 0
1 2

1 1 2 2 1 2 1 2

180

90 90 180

0

 

 ای درجه  10ثابت و برابر زاویة بین دو آینه است و با افزایش  i2و   i1پس جمع

 i1   باید ،i0
 ثابت بماند.  i2و   i1کم شود تا مجموع 210

 

 اظ فیزیکی ممکن است؟دهد که از لحیک از سه شکل زیر یک شکست را نشان میکدام 

 
 ( ب و پ 4 ( فقط پ 3 ( الف و ب 2 ( فقط الف   1
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ها را به شکل درست رسم  یابد. بر این اساس شکلبا توجه به قانون اسنل با افزایش ضریب شکست، زاویة پرتو با خط عمود کاهش می 

 ایم. فقط شکل )الف( به درستی رسم شده است.  کرده

 

                                                    
n n

  

2 1

2 1
   

n n

  

2 1

2 1
        

n n

  

2 1

2 1
 

آید؟)ضریب شکست ضریب گذردهی الکتریکی خأل باشد، تندی نور در الماس از کدام رابطه به دست می 0تراوایی مغناطیسی خأل و   0اگر  
 است.(  2الماس 

1  )
 0 0

2
 2  )

 0 0

1

2
 3  )

 0 0

2
 4  ) 0 02 
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 فقط کافی است روابط اصلی کتاب را بلد باشید.  

c
v

n
v

nc


=


 = =

    =
  

0 0 0 0

0 0

1 1
1 2

 

 

شود. اگر پرتوهای شکست و بازتاب بر هم عمود باشند،  اش منحرف میاز مسیر اولیه 030شود و در این انتقال  پرتویی از هوا وارد محیط شفافی می  
 ضریب شکست محیط شفاف کدام است؟

1  )1 2  )25/1 3  )2 4  )3 
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 افتاده است! زاویة انحراف پرتو برابر است با: هایی برای پرتو دهد چه اتفاق گام اول: شکل مقابل نشان می

                  ˆ ˆˆ ˆ ˆD i r i r= − → − = 030 
ˆ                  از طرفی:   ˆˆ ˆi r i r+ + = → + =0 0 090 180 90 

iگیریم  از روابط باال نتیجه می = rو   060 =  است.  030

        ˆ ˆn sin i n sin r=1 2 

 نویسیم: گام دوم: بر اساس قانون اسنل می 

sin n sin n n =  → =   =0 0
2 2 2

3 1
1 60 30 3

2 2
 

پرتوی ورودی اولیه و پرتوی خروجی نهایی چند  شود. زاویة بین  مطابق شکل زیر، یک پرتو به مجموعة دو آینه تخت متقاطع بسیار بلند تابش می 
 درجه است؟ 

1 )150 2 )160 
3 )20 4 )30 
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 آشنایی با بازتاب موج و قانون بازتاب عمومی:  
تواند  کند میدانید انتشار انرژی در یک محیط موج نام دارد. هنگامی که این انرژی به یک مانع برخورد میطور که میبازتاب موج: همان

 جذب و قسمتی از آن بازتاب شود که به این پدیده بازتاب موج گویند.   نقسمتی از آ 
توانند دچار بازتاب شوند و بازتاب امواج برای همه امواج از جمله یک بعدی و سه  هم امواج مکانیکی و هم امواج الکترومغناطیسی می

 ن بازتاب عمومی صادق است.  در تمامی این موارد قانو .تواند روی دهدبعدی می
 زاویه بازتابش برابر زاویه تابش است.  ،قانون بازتاب عمومی: برای تمام امواج و تمام موانع هنگام بازتاب موج

ای بین  دهند و به زاویهنشان می iگویند و آن را با ی تابش میی بین خط عمود بر سطح مانع و پرتوی تابیده )فرودی( زاویهبه زاویه
در برخورد یک   rو  iدهند. در شکل مقابل نشان می rی بازتابش گویند و آن را با خط عمود بر سطح مانع و پرتوی بازتابیده، زاویه 

 موج تخت به یک مانع مشخص شده است.
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 نکته:  
های موج مانند شکل )الف( نمودار پرتوی موج را مانند شکل )ب( رسم کنیم.  توانیم به جای رسم جبههیک موج می تر ( برای رسم ساده1)

 دهد.  است که جهت انتشار موج را نشان می های موجبینید یک پرتو، پیکان مستقیمی عمود بر جبههطور که در شکل )ب( میهمان

                                                                       
 شکل )الف(                                                         شکل )ب(                                                 

                          

پرتوی بازتابش و خط عمود بر سطح بازتابنده در هر بازتابشی در یک صفحه   ،پرتوی تابش ،( برای تمام امواج در برخورد به تمام موانع2)
 قرار دارد. 

یک پرتو از مجموعة دو آینه این است که زاویة پرتو با سطح یکی از دو آینه کوچکتر یا مساوی زاویة دو آینه باشد. پس مسیر  بازتابشرط 

 این پرتو در مجموعة دو آینه به شکل زیر است:

 
 کنیم:  برای محاسبة زاویه بین پرتوی ورودی اولیه و پرتوی خروجی نهایی هر دو پرتو را از یک نقطه رسم می

 

 
=  زاویه بین دو پرتو 0160

 

 Bو    Aهای  اند و قسمتی از جبهه شوند به سطح یک محیط شفاف رسیدهدر شکل زیر، سه جبهة موج نوری که در راستای افق در هوا منتشر می 

)است؟  نادرستهای زیر  از عبارتیک کدامپس از شکست، وارد محیط شفاف شده است.  / )=2 1 4 

 تر است. شده بیشالف( بسامد موج تابشی از موج شکسته
   درجه تغییر کرده است.  15انتشار موج در اثر شکست،  ب( جهت  

 است.   2پ( ضریب شکست محیط شفاف برابر  
 های موج در محیط شفاف کاهش یافته است. ت( فاصلة بین جبهه

 یابد. را کاهش دهیم انحراف پرتو در محیط دوم کاهش می   ABث( اگر فاصله  
 کمتر است.  ABدرصد از فاصلة    30به اندازة    EFج( فاصله  

1 )3 2 )2 3 )4 4 )1 
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 آشنایی با شکست موج و قانون شکست عمومی: 
-جدایی دو محیط برسد. در این صورت همان شکست موج: فرض کنید مطابق شکل )الف( موجی که در ریسمان در حال انتشار است به مرز 

تر از ریسمان کند. با توجه به این که ریسمان دوم زخیمبینید بخشی از موج بازتابیده شده و بخشی دیگر عبور میطور که در شکل )ب( می

اول است طبق رابطه 
F

V =


های چشمه  نید که بسامد موج فقط به ویژگییابد دقت کتندی انتشار موج در ریسمان دوم کاهش می 

Vماند بنابراین طبق رابطه موج بستگی دارد و با تغییر محیط بسامد موج ثابت می

f
 یابد، قطعًا کاهش می  Vثابت است و  fچون  =

 های زیر دقت کنید: موج در ریسمان دوم کوچکتر از ریسمان اول است. به شکلطول
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حال اگر این تغییر تندی برای یک موج  .تواند باعث تغییر تندی انتشار موج شودطور که در مثال باال مشاهده کردید تغییر محیط میهمان

 گویند.    شکست موجتواند باعث تغییر جهت انتشار موج شود که به آن دو بعدی یا سه بعدی روی دهد می
 ای از شکست امواج در دو بعد نشان داده شده است. در شکل مقابل نمونه

 بینید ابتدا امواج سطحی در قسمت عمیق آب با تندی زیاد طور که میهمان
 عمق تندی موج سطحی کاهش در حال انتشار است و با ورود به محیط کم

 بینید آن بخش موج که زودتر به ناحیه طور که در شکل مقابل مییابد. همانمی
 افتدکند از بقیه موج عقب میرسد چون با تندی کمتری حرکت میعمق میکم

 یابد و موج موج کاهش میهای موج در نتیجه طولفاصله بین جبههو بنابراین 
 شود. دهد و در اصطالح موج دچار شکست میجهت می در مرز دو ناحیه تغییر 

 
 قانون شکست عمومی:  

 فرض کنید مطابق شکل زیر موجی از محیطی وارد محیط دیگر شده و دچار شکست شود.  
 دقت کنید که برای نشان دادن موج از نمودار پرتویی استفاده شده است.

 رودی با خط عمود بر مرکز کهبینید زاویه بین پرتو فطور که در شکل مقابل میهمان
 شود و زاویه بین پرتوی شکسته شده با خطنشان داده می 1زاویه تابش نام دارد با  

 اگر تندی موج .نشان داده شده است 2عمود بر مرز که زاویه شکست نام دارد با 
 باشد، طبق قانون عمومی شکست داریم:   V2و تندی موج شکست یافته  V1دی  وفر 
 

sin V

sin V


=



2 2

1 1
 

 قانون شکست اسنل: 
 به قانون اسنل رسید:  نتوا از ترکیب رابطه ضریب شکست و قانون شکست عمومی می

V n

V n n sin
n sin n sin

n sinV sin

V sin


= 


=   = 

 =
 

2 1

1 2 1 2
1 1 2 2

2 12 2

1 1

 

n1    وn  ضریب شکست دو محیط   2
 1   زاویه پرتوی تابش 
2    زاویه پرتوی شکست 

مع   بندی روابط و قوانین شکست موج:  ج
 توانید تمام سؤاالت این قسمت را به راحتی پاسخ دهید: را به خاطر بسپارید میرو به طور کلی اگر تناسب روبه

sin V n

sin V n

 
= = =

 

2 2 2 1

1 1 1 2
 

 برای پاسخ به این سؤال به موارد زیر توجه کنید:

 باشد.  های منبع میالف( بسامد موج تابشی و بسامد موج شکسته شده یکسان است، زیرا بسامد از ویژگی

 درجه تغییر کرده است.  15های موج، راستای انتشار توجه به خط عمود ترسیمی به جبههب و پ( با 

( )

n sin n sin n sin n

− =

 =    =  =

0 0 0

1 1 2 2 2 2

45 15 30

2
1 30 2

2
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 یابد.  های موج( کاهش میموج )فاصلة بین جبههت( با افزایش ضریب شکست محیط، سرعت انتشار و طول

 شود.یابد و پرتو بیشتر منحرف میکاهش یافته و ضریب شکست محیط دوم برای آن افزایش می موج پرتوطول ABث( با کاهش فاصلة 

 ج( 

nEF
/ EF / AB

AB n

AB EF / AB


= = = = = → =


− =

2 1

1 2

1 2
0 7 0 7

22

0 3

 

 پس این جمله درست است.  

 های الف و ث نادرست است.در نتیجه گزاره

cmبا فاصلة   Bو    Aپرتوهای موازی    =1 با زاویة   n1از یکدیگر از محیطی به ضریب شکست  13 = 0
1  n2وارد محیطی به ضریب شکست  37

/د. اگر فاصلة دو پرتو پس از شکست به نشومی cm =2 9 برسد، نسبت   75
n

n

2

1
 م است؟کدا 

1  )2 2  )3 3  )6
5

 4  )3
4
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 است، پس داریم:  xخط قرمز رنگ در هر دو مثلث باال و پایین مشترک است و وتر هر دو مثلث به شکل مقابل دقت کنید. پاره

 

i

r

cos

cos

 
 =

 

1

2
 

i مثلث باال  i i: sin( ) cos x cos
x x

 
−  =   =   = 1 1

190

r مثلث پایین  r: sin( ) x cos
x


−  =   = 2

290                         
}
 
 

 
 

   

 

 

 آوریم: با توجه به رابطة به دست آمده از مرحلة قبل مقدار زاویه شکست را به دست می

i

cm ; / cm

i
r r

r r r

cos cos( ) /
cos /

cos / cos cos

 =  =

 = 
= ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = → =   =   =

   

1 2
0

13 9 75
0

37 01

2

13 37 4 0 8
0 6 53

9 75 3
 

حاال با استفاده از رابطة اسنل به سادگی نسبت 
n

n

2

1
 آوریم. را بدست می 

i r
n /

n sin n sin n sin( ) n sin( )
n /

 =   =  = =0 0 2
1 2 1 2

1

0 6 3
37 53

0 8 4
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باشد، این   cm24تابد. اگر طول هر ضلع این تیغه  می 2مطابق شکل، یک پرتو در راستای قطر یک تیغة مربع شکل شفاف به ضریب شکست  

کند؟ ) پرتو چند نانوثانیه درون تیغه حرکت می
m

c
s

=  83  سرعت نور در هوا(  10

1  )8 6
3

 2 )8 

3  )8 6
15

 4  )8 6 
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 آوریم:ورود پرتو به داخل تیغه و سرعت نور در آن را بدست میبا توجه به قانون عمومی شکست، زاویة 

 
sin n sin

sin n sin

V n V m
V

V n s

 
= → = → =

 

= → =  = 


02 1 2
2

1 2 1

82 1 2
28

1 2

1
30

2

1 3
10

2 23 10

 

x  کند. با توجه به رابطة مسیری است که نور طی میx Vt=   ابتدا طول مسیرx  کنیم، سپس زمان  را با توجه به زوایای مثلثاتی پیدا می

 کنیم:  آن را محاسبه می

cos x cm
x cos

x vt t t s s n.s t n.s− − −

= → = =  =

= →  =   → =  =  =  =

0
0

2 8 10 9

24 24 24 3
30 16 3

3 330
2

3 16 6 16 6 16 6 8 6
16 3 10 10 10 10

3 30 30 152

 

گردد. اگر در  ها در امتداد اولیه باز میهای متوالی از آینهتابد و بعد از بازتابش( می1( به آینه )2موازی سطح آینة )  SIمطابق شکل زیر، پرتوی   
 ( چند درجه است؟ 1ها برخورد کرده باشد زاویة بین پرتو تابش و بازتابش در آخرین برخورد با آینه )بار به سطح آینه  5مجموع این پرتو 

1  )60 
2  )90 
3  )120 
4  )30 
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با سطح    SIباشد، زاویة پرتو   ( است، اگر زاویة بین دو آینه برابر 2موازی آینة )   SIباتوجه به قضیة خطوط موازی و مورب چون پرتو  

 خواهد بود.   ( نیز برابر 1آینة )

بینید، حتماً در سومین برخورد بر سطح طور که در شکل زیر می ها برخورد کرده، بنابراین همانبار به آینه   5از طرف دیگر پرتو موردنظر  

 ( بطور عمده تابیده است و در نتیجه روی خودش بازتابیده است، بنابراین داریم:  1آینة )

( ) − =   − =    = 3 90 180 90 60 30 

 

 

 

    

  

 (2) 

(1) 

 

 

S 

I (1) 

(2) 
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−  با برابر است( 1توجه داشته باشید زاویه بین پرتو تابش و بازتابش در آخرین برخورد با سطح آینه ) 180   درجه 120یعنی  2
 

 ماند؟های بسامد، طول موج، راستای انتشار و دوره تناوب چه تعداد ثابت میتابد. از کمیترنگ به شکل مایل از هوا به سطح مایعی می یک پرتو تک 

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

 3پاسخ: گزینه  180

ها ثابت در نتیجه تا منبع تولید تغییر نکند این کمیت  .های منبع تولید موج هستندبسامد و دورة تناوب از مشخصه هایی مانند  کمیت

 ر کردن محیط.یمانند حتی با تغیمی

VTولی طبق رابطة  ب= ا تغییر محیط ، طول موج با سرعت رابطة مستقیم دارد. سرعت یک موج به شرایط محیطی وابسته است و 

cهای متفاوت با رابطة جایی که سرعت در محیطکند. از آن کند. پس بنابراین طول موج نیز تغییر میسرعت نیز تغییر می
V

n
  n، که  =

توان نتیجه گرفت سرعت و ضریب شکست رابطه عکس دارند و همچنین طبق رابطة شود و میضریب شکست محیط است، محاسبه می

nقانون عمومی اسنل   sin n sin = 1 1 2  توان نوشت:  ضریب شکست با راستای انتشار رابطة عکس دارد پس بنابراین می 2
V n sin

V n sin

 
= = =

 

1 2 1 1

2 1 2 2
 

های موج فرودی،  البته حواستان باشد که اگر جبههکنند.  ستای انتشار نیز تغییر میدر نتیجه با تغییر محیط، تغییر سرعت، طول موج و را

 کند.موازی مرز باشند یا به عبارتی پرتو موج فرودی، عمود بر مرز باشد، راستای انتشار تغییر نمی

نور تک  پرتو  با ضریب شکست  در شکل زیر،  محیط شفافی  از  با ضریب شکست وارد محیط شفاف غلیظ n1رنگی  پرتو می n2تری  اگر  شود. 
 کدام است؟  n1منحرف شود،   30شکست نسبت به پرتو تابش  

1  )2 

2  )1 

3  )
4
3

 

4  )3 

 

 2پاسخ: گزینه  181

طور  است. همان  60است و در نتیجه زاویة تابش برابر  60باتوجه به شککل صکورت سکؤال زاویة پرتوی فرودی با خط عمود بر سکطح برابر 

( تندی  2( به محیط )1محیط )( اسککت. بنابراین هنگام ورود پرتو از  1تر از محیط )( غلیظ2که در متن سککؤال گفته شککده اسککت محیط )

منحرف شکده    30که پرتو نسکبت به راسکتای اولیة خود  شکود و باتوجه به اینتر میانتشکار آن کاهش یافته و به خط عمود بر سکطح نزدیک

 است، داریم:  

 
 =  −  =  −  = 2 1 30 60 30 30 

 

 

 

 

 آوریم.  دست میرا به n1و با نوشتن رابطة اسنل، مقدار   2و   1حال باتوجه به مشخص بودن 

n sin n nsin
n

n sin sin

 
=  =  =  =

 

1 2 1 1
1

2 1

1
30 2 1
603 3 3

2
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،  Aشود. اگر ضریب شکست محیط می Bوارد محیط   Aرنگی از محیط در شکل زیر پرتو نور تک 
3
2

تا  Pباشد، تندی متوسط حرکت نور از نقطه  

Q ( چند متر بر ثانیه است؟
m

c
s

=  83 sinو  10 / =37 0 6) 

1  ) 82 10 

2  ) 83
10

2
 

3  ) 87
10

3
 

4  ) 87
10

4
 

 3گزینه پاسخ:   182

را محاسبه  Qتا  Pتوان از رابطة تندی ثابت استفاده کرد. ابتدا زمان حرکت از نقطة یکنواخت است پس میدر هر محیط موج )نور( انتشار 

 کنیم.  می

A A
A

A

c
V n ; sin

nA A A
A A

mA L ; c
sin s

A

L L n
t t

V c

t s
/sin

−

= = =


= = 

−
−

−

= ⎯⎯⎯⎯→ = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→

 


= = = 
 

2
8

3 4
53

2 5
24 10

3 10
53

2
10

9
8

3
24 10 12 10 32 10

0 8 253 3 10

 

 توان نوشت: توجه داشته باشید سرعت پرتو با زاویة تابش رابطة مستقیم دارد پس می

A
A

A B

c m
V

n s

B B A B
B ;

A A A

B

sin V V sin
V

sin V sin

sin / m
V

sin / s


= = = 

 =   = 

 
=  = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→

 

    
= = = 



8
83 10

2 10
3
2

37 53

8 8
82 10 53 2 10 0 8 8

10
37 0 6 3

 

این به  باتوجه  رابطة قبل حال  پرتو در قسمت  را محاسبه کردیم می BVکه در  از طریق تندی متوسط مدت زمان حرکت  را   Bتوانیم 

 محاسبه کنیم:  

B

B

L
B sin

B B Bm
VB

s

L
t t t s

V sin

−
−=

−

= 

 
= ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =  = 

 

2

8

24 10 2
937

8 810
3

24 10 3 3
10

237 8 10
 

Aصورت خواهد پس باید رابطة تندی متوسط را به را می  Qتا    Pکه صورت سؤال تندی متوسط نور از نقطة  باتوجه به این  B
av

A B

L L
S

t t

+
=

+
 

Aنوشت. باتوجه به شکل سؤال و مراحل قبل 
cm

L
sin

=


24
53

Bو   
cm

L
sin

=


24
37

دست آوردیم  را در مراحل قبل به Btو   Atو همچنین  

 بنابراین:  

av
/ msin sinS

s

− −

−− −

 
+

= = = 
 + 

2 2

8
99 9

24 10 24 10
0 7 737 53 10

3 3 33 1010 10
2 2

 

تابد. اگر زاویة انحراف و زاویة شکست پرتو در سطح مایع باهم برابر باشند، این  بر سطح یک مایع می 60رنگ از هوا با زاویة تابش یک پرتو تک 

cm20پرتو مسافت    کند؟ درون این مایع را چند نانو ثانیه طی می 3

1  )20  2  )2   3  )4 3  4  )40 3 

 2پاسخ: گزینه  183

ˆˆتوان با اسکتفاده از رابطة  شکود، بنابراین میورود از محیط رقیق به محیط غلیظ به خط عمود بر سکطح نزدیک می  پرتو هنگام ˆD i r= که   −
ˆ ˆD r= دست آورد. است، زاویة شکست را به 

 

cm24 

cm24 

A 

B 

 
 

P 

Q 



 77صفحه   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
14 

ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆD i r r i r i r r r= −  = −  =  =  =2 60 2 30 
 کنیم.  ها را محاسبه مینسبت ضریب شکست اکنون با استفاده از قانون اسنل، 

ˆ n n n nsin i sin

ˆsin r n sin n n n


=  =  =  =



2 2 2 2

1 1 1 1

3
60 2 3

130
2

 

cحال مطابق رابطة  
n

V
 ، ضریب شکست با سرعت، رابطة عکس دارد در نتیجه: =

n V c m
V

n V V V s

 
=  =  =  = = 

8 8
82 1

2
1 2 2 2

3 10 3 10
3 3 3 10

3
 

cm20باتوجه به صورت سؤال مدت زمان الزم برای طی مسافت    توان نوشت: توسط این پرتو را باید محاسبه کنیم پس می 3

L Vt t t s ns− −=   =    =  =2 8 920 3 10 3 10 2 10 2  

رو با تندی اتومبیلی مطابق شکل روبه 
m

s
اتومبیل  کند. رانندة اتومبیل در لحظة نشان داده شده در شکل بوق  بین دو صخرة قائم حرکت می  20

شنود؟ )تندی انتشار صوت در هوا  آورد. این راننده پژواک صدای بوق از دو صخره را با چند ثانیه اختالف میرا به صدا درمی
m

s
 است.(  340

1  )5/0  

2  )2/0 
3  )11 

4  )5/1 
 

 

 1پاسخ: گزینه  184

را  d1ثانیه به گوش راننده برسد و راننده در این مدت مسافت   t1ق از صخرة سمت راستی پس از وگام اول: فرض کنید صدای پژواک ب

 نویسیم: (، می1طی کند. بر اساس شکل )

    d d vt= + =1 1  صوت  مسافت طی شده توسط 12

s
s

d
d v t vt t s

v v


+ = → = = =

− −

1
1 1 1 1

2 2 160
2 1

340 20
 

 

 

 

 رسد  ثانیه به گوش راننده می t2ق از صخرة سمت چپی پس از  وگام دوم: صدای پژواک ب

 (، داریم:  2شود. بر اساس شکل )جا میجابه d2و راننده در این مدت به اندازة  

         d d vt= − =2 2  مسافت طی شده توسط صوت  22

s
s

d
d v t vt t / s

v v


− = → = = =

+ +

2
2 2 2 2

2 2 270
2 1 5

340 20
 

 

 گام سوم: اختالف زمانی رسیدن صدای دو پژواک به گوش راننده برابر است با:  
t t t / / s = − = − =2 1 1 5 1 0 5 
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شود. با ورود پرتوی نور  خارج می  AC، از وجه  BCتابد و موازی با وجه می ABبه وجه  45با زاویة تابش  SIرنگ  در شکل زیر، پرتوی نور تک 
 شود؟ ترتیب از راست به چپ چند برابر میهای موج برای آن به ها و فاصلة بین جبههبه داخل منشور، انرژی هریک از فوتون

  -( یک برابر  1
2
2

 برابر   

 برابر   2  -( یک برابر  2

  -برابر    2(  3
2
2

 برابر   

 برابر   2  -برابر    2(  4

 

 

 1پاسخ: گزینه  185

)ماند  های نور تغییری نکرده و ثابت میکند. بنابراین انرژی هریک از فوتونبا شکسته شدن پرتوی نور، بسامد آن تغییر نمی )E hf= از .

 توان نوشت:  است. بنابراین میهای نور متناسب با طول موج نور طرفی فاصلة بین جبهه

 

 
VV

f V


 =  =



2 2

1 1
 

 ثابت                                     

 

Vˆ    از طرفی براساس قانون شکست عمومی داریم:   sin r

ˆV sin i
=2

1
 

sin                   بنابراین: 

sin

 
= = = =

 

2

1

1
30 1 22
45 22 2

2

 

شوند. اگر با ثابت ماندن بسامد، شدت تابش پرتوهای گاما را افزایش  نما جدا میها از کالهک برق، فوتوالکتروندر شکل زیر با تابیدن پرتوی گاما 
 کند؟  های جدا شده از کالهک چگونه تغییر میهای جدا شده و تندی الکتروندهیم، به ترتیب از راست به چپ تعداد الکترون

 یابدافزایش می   –یابد  ( افزایش می 1
 یابد افزایش می  –ماند  ( ثابت می2
 ماند ثابت می   –ماند  ( ثابت می3
 ماند ثابت می   –یابد  ( افزایش می 4

 

 

 

 

 4پاسخ: گزینه  186

 شود.  باتوجه به پدیدة فوتوالکتریک نتایج زیر حاصل می

نور   افزایش شدت  تعداد  با  بسامد(،  ماندن  ثابت  افزایش میفوتون)با  فوتوالکترون   یابد ها  تعداد  نتیجه  در  افزایش میو  اما  ها   تندییابد. 

)ماند.  های جدا شده به دلیل ثابت ماندن انرژی هر فوتون ثابت میالکترون  )E hf= 

است. انرژی فوتونی با طول موج   2  ،eV6و انرژی فوتونی با طول موج   eV12برابر   1انرژی فوتونی با طول موج   + 2 چند ژول است؟ )  1

e / c−=  191 6 10) 

1  )/ − 193 2 10 2  )/ − 196 4 10  3  )/  1928 8 10  4  )/ − 199 6 10 

 

 

 

 

A 

C B 
 

I 
S 

 

 

A 

C B 
 

I S 

 

  

 

- - - - 

- 
- 

- 
- 

  منبع گاما
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 2پاسخ: گزینه  187

از رابطة   Eانرژی هر فوتون  hf= آید که در آن فرکانس  دست میبه( )f  از رابطةc
f =


انرژی هر فوتون را دست میبه  بنابراین  آید. 

hcتوان طبق رابطة می
E =


توان طور که از این رابطه مشخص است انرژی با طول موج رابطة عکس دارد پس میدست آورد. همانبه 

 نوشت: 

E eV

E eV

E

E

=

=

 
= ⎯⎯⎯⎯→ =   = 
 

2

1

62 1 1
2 1121 2 2

6
2

12
 

نیم  بنابراین اگر فرض ک =  + 3 2        شود با:  برابر می 3است  1
 =  +  = 3 1 2 13 

Eای توانیم طبق رابطة مقایسهحال می

E


=


3 1

1 3
 را محاسبه کنیم:   3، انرژی فوتون با طول موج  

E E
E eV

E

 
=  =  =
 

3 1 3 1
3

1 3 1
4

12 3
 

 را در مقدار بار الکتریکی الکترون ضرب کنیم:  E3توجه داشته باشید در صورت سؤال انرژی را برحسب ژول خواسته است پس کافیست  

E eV / / J− −= =   = 19 19
3 4 4 1 6 10 6 4 10  

 

ها در حد ابعاد اتم و ذرات سازنده آن  زمان گرانش و نظریه .................... مربوط به مطالعه پدیده  –نظریه .................... مربوط به مطالعه هندسه فضا   
 است. 

 کوانتومی   –( نسبیت عام  1
 کوانتومی  –( نسبیت خاص  2
 نسبیت خاص   –( نسبیت عام  3
 نسبیت عام   –( نسبیت خاص  4

 1پاسخ: گزینه  188

های بسیار زیاد و  ها در تندیدر سه دهة آغازین قرن بیستم، تالش دانشمندان فیزیک به نظریة نسبیت خاص که مربوط به مطالعة پدیده

ها  پدیدهزمان و گرانش و نظریه کوانتومی که مربوط به مطالعة    – قابل مقایسه با تندی نور، نظریه نسبیت عام، مربوط به مطالعة هندسة فضا  

 گویند.  هاست، منجر شد که به آن فیزیک جدید میهای سازندة آنها و ذرههای بسیار کوچک، مانند اتمدر مقیاس
 

درصد از انرژی دریافتی  20از آن ایستاده است. المپ  km1کند و یک ناظر در فاصلة در یک محیط، نور تولید می w50ای با توان یک المپ رشته 
-مردمک   باشد، در هر ثانیه چه تعداد فوتون با این طول موج وارد    nm660از این تابش مرئی دارای طول موج    %1کند. اگر  تبدیل می  را به نور مرئی

hcاست و   mm4شود؟ )قطر مردمک های ناظر میچشم ایه eV nm= 1320   وe / c−=  191 6 10 ) 

1  )/  56 25 10 2  )/  53 125 10  3  )/  76 25 10  4  )/  73 125 10 
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 کنیم که انرژی کل نور مرئی با طول موج داده شده چند ژول است:  ابتدا محاسبه می

t /  J
1 20 1

50 1 0 1
100 100 100

 
  =    = 

 
 Eمربوط به طول موج=Pنور مرئی 

ای به د، نسبت انرژی عبور کرده از مردمک به کل انرژی برابر با نسبت مساحت کرهوشطور یکسان در تمام جهات پراکنده میچون نور به 

Rشعاع   m=100   .به مساحت مردمک ناظر است 

( )r r

/ /R R

−
=  = =  =

 

232 2

2 2

2 10

0 1 0 1 4 1000 10004 4
 

j−=  Eمردمک 1310

های داده شده برای چشم توجه کنید که تعداد فوتون وارد شده به دو چشم ناظر خواسته شده است که باید این برای محاسبه تعداد فوتون 

 تعداد را در انتها دو برابر کنیم:  

hc E
E n n n / n n /

hc /

−

−

 
=  =  = =   = = 

  

13
5 5

19
10 660

3 125 10 2 6 25 10
1320 1 6 10

 
 

 Eمردمک  Sمردمک  Eمردمک  Eمردمک 
 Sکل  Eکل 
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نقطه  تابش خورشید در  کنید شدت  با اگر فرض  برابر  زمین  ای روی سطح 
w

m2
ی 155 ابعاد باشد،  به  cmک سلول خورشیدی  cm400 و  50

در    40بازدهی   می  10درصد  تبدیل  الکتریکی  انرژی  به  را  فوتون  چند  انرژی  فوتوندقیقه  متوسط  موج  )طول  را  کند؟  کنید.   nm600ها  فرض 

hc eV nm= 1240  وe / c−=  191 6 10) 

1  )/  232 25 10 2  )/  222 25 10  3  )/  224 5 10  4  )/  234 5 10 

 1پاسخ: گزینه  190

Pشدت تابش از رابطة 
I

A
Eدانیم  آید. از طرفی میدست میبه =

P
t

Eصورت توان بهبنابراین رابطة شدت تابش را می =
P

A t
=


نوشت.   

 توان انرژی جذب شده توسط پنل خورشیدی را تعیین کرد:  حال می

( )
A cm m

t s
w

I
m

E E
I E J

A t

=  =  =

=  =

=

= ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =  
 

4 2 2

2

400 50 2 10 2
10 60 600

155

155 2 600 155
2 600

 

هایی  ، بنابراین برای تعیین تعداد فوتوندرصد است  40برابر با    یها به انرژی الکتریککه بازدة این پنل در تبدیل انرژی فوتونباتوجه به این

 شود، داریم:  تبدیل می یها به انرژی الکتریککه انرژی آن 

( )
hc /

E n n
− 

=     = 


1940 4 1240 1 6 10
2 600 155

100 10 600
 

n / =  232 25 10  فوتون  

واحد   13500فرض کنید. چگالی جیوه  cmHg76مرتبه بزرگی جرم جو زمین برحسب تراتُن کدام است؟ )فشار جو را در تمام نقاط سطح زمین  

SI  کیلومتر در نظر گرفته شود. 6400و شعاع زمین(  (
m

g
s

=
2

10 ) 

1  )710  2  )410   3  )10   4  )1010 

 2پاسخ: گزینه  191

Fبرای تخمین مرتبة بزرگی جرم جو زمین، از رابطة 
P

A
،  Aو به جای  (mg)وزن جو زمین  Fکنیم. در این رابطه به جای استفاده می =

)مساحت سطح زمین  )R  دهیم.  را قرار می 24

( )A R / / m m

h cm Hg / m Hg−

=  =  

= = 

22 6 15 2

1

4 12 56 6 4 10 10

76 7 6 10

 

HgP g h / P / / Pa− −=  =     =    1 4 1 513500 10 7 6 10 1 35 10 10 7 6 10 10  

 

 تخمین مرتبة بزرگی وزن کل جو زمین: 

( )( )F
P F PA F Pa m F N

A
=  =  5 15 2 2010 10 10  

 تخمین مرتبة بزرگی جرم کل جو زمین: 

mg N m kg ton Tton = =20 19 16 410 10 10 10  

 فرعی هستند. هایکمیت........... از یکاهای اصلی و ................... از  

 انرژی و مترمکعب   -آمپر و دمای مطلق(  2 سرعت و انرژی   –متر و زمان  (  1
 نیرو و فشار   -کیلوگرمو    زمان(  4 و مساحت   شدت میدان الکتریکی  –و آمپر    شمع(  3

 3پاسخ: گزینه  192

هفت کمیت طول ، جرم ، زمان ، دمای مطلق ، شدت جریان الکتریکی ، شدت نور  و مقدار ماده ، کمیت    SIدر دستگاه اندازه گیری    توجه :

 های اصلی و یکای مربوط به این کمیت ها ، یکای اصلی هستند. 

 

 

 گرد به گرد به

 مقدار ماده شدت روشنایی شدت جریان الکتریکی دمای مطلق  زمان جرم  طول  کمیت های اصلی

 مول شمع آمپر  کلوین  ثانیه کیلوگرم  متر یکا
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  Aاست. تندیِ  Bدرصد کمتر از انرژی جنبشیِ  10 یاندازهبه Aو انرژیِ جنبشیِ  Bدرصد بیشتر از تندیِ متحرکِ  20  یاندازهبه Aتندیِ متحرکِ  
 شود؟  B  درصد انرژی جنبشیِ 40 یاندازهبه Aتغییر کند تا انرژی جنبشیِ  درصد چندتقریباً 

1 )25 2 )29 3 )33 4 )38 

 3پاسخ: گزینه  193

Aاست،بنابراین :      Bدرصد بیشتر از تندیِ جسم  20به اندازه ی  Aتندیِ اولیه یِ جسمِ  B B Bv v / v / v= + =0 2 1 2 

Aاست.بنابراین :      Bدرصد کمتر از انرژی جنبشیِ   10به اندازه ی  Aانرژیِ جنبشیِ  B B BK K / K / K= − =0 1 0 9            

Kانرژیِ جنبشیِ یک جسم برابر است با :                                                        mv= 21
2

             

 دو جسم در حالت اول داریم :                                      در مقایسه ی انرژیِ جنبشیِ 

                                                                                                         A A A A B

B B B B B

K m v m / v
( ) ( )

K m v m v
=   = 2 21 29

10
 

                                                                                                                            A A

B B

m m
/

m m
 =   =

9 5
1 44

10 8
 

 در مقایسه ی انرژیِ جنبشیِ دو جسم در حالت دوم داریم :                                      

                                                                      A A A A A
A B

B B B B B

K m v v v
( ) ( ) v v

K m v v v

   
=   =   =  =2 24 5 4 4

10 8 5 5
 

A                                برابر است با :                                       Aتغییراتِ تندیِ جسمِ   A A B B Bv v v v v v = − = − = −
4 6 2
5 5 5

                                                                                                                            

                                                            برابر است با :           Aدرصد تغییراتِ تندیِ جسمِ  
B

A

A
B

v
v

/ %
v

v

−


 =  = −

2
5100 100 33 3
6
5

 

 عالمتِ منفی فقط نشان دهنده ی کاهش است.

cm4شکل زیر آونگی به طول    تا زاویة  را نشان می 39 تواند منحرف شود. اگر تندی گلولة نسبت به راستای قائم می  60دهد که حداکثر 
 متر است؟ چند میلی  Bتا  Aباشد، فاصلة افقی  Aبرابر تندی آن در نقطة  B  ،2آونگ در نقطة  

1  )190 
2  )200 
3  )195 
4  )205 

 

 

 

 

 3پاسخ: گزینه  194

شود. بنابراین با استفاده از پایستگی انرژی مکانیکی بین نقاط ( منحرف میcدرجه نسبت به راستای قائم )نقطه  60آونگ حداکثر تا زاویة 

B  وC توان نوشت: می 

 

c
c

L h
cos L h L

L

−
 =  − =60 2 2 

 

c
L

h =
2

 

 

  

 

 A 

B 

  

 

L 

 

C 

 سطح پتانسیل مبدأ 

 

 

A 

B 
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( )
C

L
h

B C B B C C B C B
L

E E U k U k mV mg h V g
=

=  + = +  = ⎯⎯⎯⎯→ =2 221 1
1

2 2 2
 

 نویسیم:  می  Bو  Aحال پایستگی انرژی مکانیکی را بین نقاط 

 

          
A BV V=

⎯⎯⎯⎯⎯→

1
2

( )

B A B B A A

B A

E E U k U k

mV mgL cos mV

=  + = +

= −  +2 21 1
1

2 2

 

( )

( ) ( )

B B

B

mV mgL cos m V

V gL cos

 
= −  +  

 

 = − 

2
2

2

1 1 1
1

2 2 2

3
1 2

8

 

 
 دست آوریم.  را به cosتوانیم  ( می2( به رابطة )1حال با تقسیم رابطة )

( )
cos

cos
 =   =

− 

1 4 5
2 1 3 8

 

این به  افقی  باتوجه  فاصلة  ما  از  میرا می  Bتا    Aکه مسئله  رابطة خواهد  از  استفاده  با  sinتوانیم  cos = − 21  رابطة و همچنین 

 الزاویه این فاصله را بیابیم:  سینوسی یک زاویه در مثلث قائم

sin cos = −  = − = =2 25 39 39
1 1

64 64 8
 

 است بنابراین:   Bتا   Aفاصلة افقی  ABباتوجه به شکل 

 

AB Lsin / cm mm =  =  = =
39

4 39 19 5 195
8

 

 

 

 

 

  فشارِ برابر فشار هوای باالی مایع است. اگر فشارِ هوای باالی مایع رو نسبت به قبل دو برابر کنیم،  h ،4عمق  در ، M ینقطهیک مایع در  کل فشار 
 ؟شودمینسبت به قبل چند برابر  M  ینقطهکل در 

1 )2/1 2 )25/1 3 )4/1 4 )5/1 

 2پاسخ: گزینه  195

MP                                           در حالت اول داریم :                                   gh P P gh P gh P=  +  =  +  =4 3 

M                  در حالت دوم داریم :                                                           M MP gh P P P P P P   =  +  = +  =3 2 5 

  M

M

P P
/

P P


= =
5

1 25
4

 

  با چگالی  مایعی  ، روروبهدر شکل   
g

/
cm3

1 است. چند گرم از روغن به چگالی  cm5 و cm2 دو طرف   هایلوله  قطر  درون لوله وجود دارد. 20

g
/

cm3
0 )  باالتر بیاید؟ مترمیلی 8سمت راست  یلوله سمت چپ بریزیم تا سطح مایع در  یلولهدر  8  3 ) 

1 )84/16 2 )56/18 

3 )88/20 4 )56/24 

0 0 

AV 
 

 A 

B 

  

 

L 

 

b 
 سطح پتانسیل مبدأ

 ( 1رابطة )

 ( 2رابطة )

 

 A 

B 

 
L 
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 3پاسخ: گزینه  196

  حجم مایعِ جا به جا شده ی اولی در لوله های دو طرف

 با هم برابر است ، بنابراین خواهیم داشت:

                                 d d
h h h h mm  =     =   =

2 2
2 21 2

1 2 1 12 5 8 50
4 4

  

 داریم:   Nو  Mبا توجه به هم فشار بودن دو نقطه یِ 

                                   M N o o L L o oP P .g.h .g.h / h / h mm / cm=   =    =   = =0 8 1 2 58 87 8 7 

o                   حجم روغن ریخته شده برابر است با :                                  o o
d

V h / V / cm=   =    =
2 2

31 2
3 8 7 26 1

4 4
                                

o
o o o o

o

m
m .V / / / gr

V
 =  =  =  =0 8 26 1 20 88 

 . با توجه به شکل کدام عبارت درست است؟گذردمیبا سطح مقطع مختلف  ایاز لوله ایالیهجریان  ، رو روبهدر شکل  

 بیشتر از بقیه است.   E  یناحیه ( آهنگ شارش مایع در  1

 بیشتر از بقیه است.   C  یه یناحآهنگ شارش مایع در  (  2
 .ابدیی مدر جهت جریان افزایش    B  یه یناحآهنگ شارش مایع در  (  3
 . ابدیی مدر جهت جریان کاهش    D  یه یناحتندیِ جریان مایع در  (  4

 

 4پاسخ: گزینه  197

 در جریان الیه ای ، آهنگ شارش مایع در تمامی مقاطع مختلف 

  ( هر سه نادرست اند.3( و )2( ، )1یک لوله ی بدون انشعاب ثابت است.بنابراین گزینه های )

 

 

در جهت جریان، قطر لوله در   Dدر جریان الیه ای در یک لوله ، هر چه قطر لوله بیشتر شود تندی جریان مایع کمتر می شود.در ناحیه یِ  

 حال افزایش است ، بنابراین تندی جریان مایع کاهش می یابد.  

 هنگ شارش می نامند. مقدار حجمی از شاره که در یکای زمان از یکای سطح می گذرد را آ   شاره: شارش آهنگ
 که دهد می نشان را  ای  شاره یکنواخت شکل مقابل جریان

 Aمقطع   سطح با ای  لول درون است و حرکت در Vتندی  با
 طولی از مایع   tعبورمی کند، فرض کنید در مدِت 

 بگذرد، در این صورت حجِم   Aاز سطح مقطع   Lبه اندازه ی 

 عبور کرده است برابر خواهد بود با                       Aمایعی که در این مدت از 
 طول ستون عبوری  ×  مساحت مقطع = حجم مایع عبور کرده      

 برابر با حجم مایع عبوری خواهد بود.با توجه به تعریِف آهنگ شارش خواهیم داشت:   ALدر نتیجه  

                                                                                                                             
AL

t
 شاره شارش  آهنگ =

می دانیم که مسافت طی شده در یکای زمان ، همان ُتندی است، یعنی 
L

v
t

 ت:                                                        تندی مایع است، بنابراین خواهیم داش =

                                                                                                                              AV=شاره شارش آهنگ      

 در  .است حرکت در متفاوت،  مقطع دو سطح با ای  لوله در که دهد می نشان را  ای  الیه جریان با ای  شاره مقابلشکل   :پیوستگی معادلۀ
 .گذرد می لوله دلخواه مقطع سطح هر شاره،از از یکسانی جرم و حجم  یکسان، زمان مدت در و پایا حالت

                                                                                                                                       A L A L=1 1 2 2 
  

 
 
 
 
 

C 

C 
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                        :شود می بیان زیر رت به صو که یافت دست ناپذیر تراکم شاره ِی  برای  پیوستگی معادله به توان  می  سادگی به موضوع، این از

                                                                                                 A V A V=1 1 2 2 
                                               نشان دهیم خواهیم داشت     D2وD1اگرقطر مقطع ها را با  توجه: 

 

V D
V D V D ( )

V D
=  =2 2 22 1

1 1 2 2
1 2

 

 

کدام    SIضریبِ انبساط حجمی این ماده در    است.  شدهدادهدمایِ آن در شکل مقابل نشان    برحسبفلزی    یورقهنمودار تغییراتِ مساحتِ یک   
 است؟

  1)    
K

− 5 1
5 10                   2)  /   

K

− 5 1
1 5 10 

  3)    
K

− 4 1
5 10                   4  )/   

K

− 4 1
1 5 10 

 

 4پاسخ: گزینه  198

 ضریبِ انبساطِ سطحی جسم جامد، 

 تقریباً دو برابر ضریب انبساط طولی آن است. 

 

 

 با توجه به تعریف ضریب انبساطِ سطحی داریم :  

                
( ) K

−−
 =  = = 

 −

552 50 1 1
2 5 10

50 500 100 20000
  TA A

A . T A .

 = 
 = ⎯⎯⎯⎯→  = 

 1 1
2 2 

 برابرِضریبِ انبساط طولی )خطی( آن جسم است ، بنابراین خواهیم داشت:                                       3ضریبِ انبساط حجمیِ جسمِ جامد تقریبا 

                                                                                           /  
K

− =  4 1
1 5 10         

K

− =  =   5 1
3 3 5 10 

دو    مقابل،  شکلِ  گرمای    یمیلهدر  رسانندگیِ   Nو    Mرسانای  ثابتِ  Nو Mkبه  M= 3k k  ِدمای دو  بینِ  و  شده  متصل  یکدیگر  و  C36به 

C114ینقطهمنتقل شود، دمای    هامیله. اگر گرما فقط در امتداد طول  اندقرارگرفته  P    نظر صرف  نیزاست؟ )از اتالف گرما    گرادسانتی  یدرجهچند  
 .( شودمی

1 )48 2 )49 

3 )51 4 )52 

 2پاسخ: گزینه   199

 

 

 

 

انتقال گرما) آهنگِ 
Q A

.
t L
= k  از طریق دو میله برابر است، اگر دمای محل تماس دو میله را با )E    : نشان دهیم ،خواهیم داشت 

         E C = 75   NM
M M N N M E M E

M N

AA
. . ( ) ( )

L L L L
 =    − =   −

1 1
114 3 36

3
k k k k 

L 

L 
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نشان دهیم ، با توجه به این که اختالف دمای بین دو نقطه از یک میله )و در راستای میله(، با فاصله ی آن   Gرا با  Nاگر انتهایِ میله یِ 

                  دو نقطه متناسب است ، خواهیم داشت:                                                                    

                                   P C = 49    EG E GEP E P P

EP EGL L L L

  −   −  −  −
=  =  =

75 75 36
2 3 2 3

 

از تعادل جرم یخ درون   پس  .اندازیممیسلسیوس    یدرجهآب استخری با دمای صفر    را درون  -C20دمای   گرم و  200یک قطعه یخ به جرم   

kJاستخر چند گرم است؟)گرمای نهان ذوب یخ / kg336 یخ یویژه و گرمای  J / kg. C2100 باشدمی). 

1 )225 2 )240 3 )175 4 )250 

 1پاسخ: گزینه  200

تماس با یخ قرار دارد به قطعه یخ گرما می دهد. آب صفر درجه با از دست دادن چون دمایِ آبِ استخر از دمای یخ بیشتر است ، آبی که در  

گرما به یخ تبدیل می شود.یخ با گرفتن گرما ، افزایش دما می دهد.این روند آن قدر ادامه می یابد که دمایِ یخ با دمای آب استخر )صفر 

 با قطعه یخ از دست داده است باعث انجماد بخشی از آب می شود.درجه سلسیوس( برابر شود.مقدار گرمایی که آب صفر درجه در تماس 

                                                   f f
F

mc
Q mL m c mL m m gr

L

  
  =   =  = =  =

200 2100 20
25   

336000
 

 گرم از آب استخر به یخ تبدیل می شود.در نتیجه جرم یخ موجود در استخر برابر خواهد شد با :  25بنابراین مقدار 
                                                                                     M gr= 225       M m m = + = +       200 25  
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 های داده شده درست است؟یک از عبارتکدام 

 رود که به تعادل اولیه برسد. اگر غلظت یکی از مواد در سامانه تعادلی کاهش یابد، تعادل در جهت آن ماده تا حدی پیش می (  1
 شود. ، کاهش فشار موجب افزایش درصد پیشرفت واکنش می𝐻2و    𝐶𝑂در واکنش تعادلی تولید بخار متانول با استفاده از گازهای  (  2
𝑁2𝑂۴(𝑔)  لیتری، تعادل  1به ظرف    𝑁2𝑂۴مول    1پس از ورود  (  3 ⇌ 2𝑁𝑂2(𝑔) , 𝐾 =  شود. برقرار می  𝑁𝑂2مول    1، با حضور  2
2𝑆𝑂2(𝑔)در واکنش  (  ۴ + 𝑂2(𝑔) ⇌ 2𝑆𝑂3(𝑔) + 𝑄  با افزایش دمای گازها، سرعت واکنش تولید گاز ،𝑆𝑂3  یابد. کاهش می 
 ( 124 -مساله و مفهومی  – متوسط)       3 گزینهپاسخ:   -201

 معادله واکنش تعادلی برقرار شده به صورت زیر است:

𝑁2𝑂۴(𝑔) ⇌ 2𝑁𝑂2(𝑔) , 𝐾 = 2 
شود. برای برقرار شدن تعادل، مقداری  مول بر لیتر می  1آغاز شده است، پس غلظت اولیه این گاز برابر با    لیتری  1به ظرف    𝑁2𝑂۴مول   1س از ورود  واکنش پ

 دهد:شود. جدول زیر، روند تغییرات غلظت این گاز را نشان می تجزیه می  𝑁2𝑂۴از گاز  

𝑁2𝑂۴(𝑔)                ⇌                2𝑁𝑂2(𝑔)  

 غلظت اولیه  1 0

+2𝑥−𝑥  تغییر غلظت 

2𝑥 1 − 𝑥  غلظت در تعادل برقرار شده 

 در رابطه با تعادل برقرار شده، داریم: 

𝐾 =
[𝑁𝑂2]

2

[𝑁2𝑂۴]

              
⇒    2 =

(2𝑥)2

(1− 𝑥)
            
⇒   ۴𝑥2 = 2 − 2𝑥

             
⇒   ۴𝑥2 + 2𝑥 − 2 = 0

         
⇒  𝑥 = {

غیرقابل  قبول 1−

    قابل  قبول 0/5

𝑎𝑥2اگر یک معادله درجه دوم به صورت   + 𝑏𝑥 − 𝑐 = های معادله با استفاده از روابط ریاضی زیر بدست  داشته باشیم، مقدار دلتا در این معادله و مقدار ریشه  0
 آیند: می 

∆= 𝑏2 − 4𝑎𝑐 

𝑥1 , 𝑥2 =
−𝑏 ± √∆

2𝑎  
𝑎اگر در یک معادله درجه دوم،  + 𝑏 + 𝑐 = 𝑐و   1های معادله برابر با  باشد، مقدار ریشه  0

𝑎
شود. در چنین حالتی دیگر نیاز به محاسبه دلتا نداریم. به طریق می 

𝑎مشابه، اگر در یک معادله درجه دوم،   − 𝑏 + 𝑐 = 𝑐−و   - 1های معادله برابر با  باشد، مقدار ریشه  0

𝑎
م از این  توانستیشود. برای حل معادله این سوال، میمی 

 رابطه استفاده کنیم. 
۴𝑥2در معادله درجه دوم   + 2𝑥 − 2 = شوند. توجه داریم که در  می  5/0و  -1های معادله برابر با آید، پس مقدار ریشه بدست می  36، مقدار دلتا برابر با 0

𝑥حالت   = قبول  است که چنین حالتی غیرمنطقی و غیرقابل آید و مشخص  مول بر لیتر بدست می  2در حالت تعادل برابر با    𝑁2𝑂۴مقدار غلظت گاز    1−

 شود.مول بر لیتر می  1در ظرف واکنش برابر با    𝑁𝑂2رنگ  ای، غلظت تعادلی گاز قهوه 𝑥است. با توجه به مقدار مولفه  

 ها: بررسی سایر گزینه 

رود که تا حد امکان  تعادل شیمیایی، تعادل در جهتی پیش می کننده در یک  های شرکت براساس اصل لوشاتلیه، در صورت افزایش غلظت یکی از گونه (  1

برسد. در نقطه مقابل، در صورت کاهش غلظت یکی از    )یک تعادل جدید، نه تعادل اولیه(مقداری از آن ماده را مصرف کند و سامانه مجدداً به حالت تعادل

د که تا حد امکان مقداری از آن ماده را تولید کند و سامانه مجدداً به حالت  روکننده در یک تعادل شیمیایی، تعادل در جهتی پیش می های شرکت گونه 

 ماند.ثابت باقی می  𝐾جایی، مقدار  برسد. توجه داریم که در این جابه    )یک تعادل جدید، نه تعادل اولیه(تعادل

 ( معادله واکنش تعادلی انجام شده به صورت زیر است: 2

𝐶𝑂(𝑔) + 2𝐻2(𝑔) ⇌ 𝐶𝐻3𝑂𝐻(𝑔) 
  ی گاز  یهامول  تعداد  سمت  به  تعادل  و  افتهی  کاهش   گازها  نیا  غلظت  تعادل،  آن  در   کنندهشرکت   یگازها   فشار  شدنتر کم  و  یتعادل  سامانه  کی  حجم  شیافزا  با

جایی واکنش در جهت  در تعادل باال، کاهش فشار موجب جابه   .دهدی م  شیافزا  امکان  حد  تا  را  واکنش  محفظه  در  موجود  یگازها  فشار  و  شودی م  جاجابه   شتریب

 کند. برگشت شده و درصد پیشرفت آن کاهش پیدا می 

2𝑆𝑂2(𝑔)واکنش  (  ۴ + 𝑂2(𝑔) ⇌ 2𝑆𝑂3(𝑔) + 𝑄 شود. توجه داریم که با افزایش  جا می، گرماده بوده و درصورت افزایش دما، در جهت برگشت جابه

کند، اما مقدار افزایش سرعت برای واکنش برگشت بیشتر بوده و به همین خاطر است  زمان افزایش پیدا می برگشت به طور هم های رفت و  دما، سرعت واکنش 

 شود. جا می که تعادل در حالت کلی به سمت برگشت جابه 

جددًا کاهش دهد. اگر این واکنش گرماگیر رود تا دمای سامانه را م پیش می  (𝑄)با افزایش دمای یک سامانه در حال تعادل، واکنش در جهت مصرف گرما 
کند. در نقطه مقابل، اگر این واکنش گرماده باشد، با افزایش دما در جهت برگشت ها افزایش پیدا می جا شده و مقدار فراورده باشد، تعادل در جهت رفت جابه

رود تا دمای سامانه را  پیش می   ال تعادل، واکنش در جهت تولید گرمابا کاهش دمای یک سامانه در ح  یابد.ها افزایش می دهنده پیش رفته و مقدار واکنش 
کند. در نقطه مقابل، اگر این ها افزایش پیدا می دهنده جا شده و مقدار واکنش دوباره افزایش دهد. اگر این واکنش گرماگیر باشد، تعادل در جهت برگشت جابه

 یابد. ها افزایش می رود و مقدار فراوردهواکنش گرماده باشد، با کاهش دما در جهت رفت پیش می 
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𝑵𝑯۴𝑯𝑺(𝒔)تعادل   ⇌ 𝑵𝑯۳(𝒈) + 𝑯۲𝑺(𝒈)   ,   𝑲 = ۰/۰۲𝒎𝒐𝒍۲. 𝑳−۲های برابر از گازهای آمونیاک و هیدروژن سولفید در  ، با حضور جرم
لیتر برقرار شده است. مجموع جرم گازهای موجود در سامانه تعادلی برابر با چند گرم بوده و در صورت سوزاندن کامل گاز آمونیاک   ۸ظرفی به حجم  

𝑺شود.  کامل آمونیاک، بخار آب به همراه گاز نیتروژن تولید میشود؟ )بر اثر سوختن  موجود در این ظرف، چند گرم بخار آب تولید می  = 𝑵 و ۳۲ =
𝑯 و ۱۴ = ۱ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) 

1  )2/27  –  2/۴3 2  )۴/5۴  –  2/۴3 3  )2/27  –  6/21 ۴  )۴/5۴  –  6/21

 ( 124 -مساله  – سخت )       2گزینه پاسخ:   -202

معادله واکنش انجام شده به صورت زیر است:

𝑁𝐻۴𝐻𝑆(𝑠) ⇌ 𝑁𝐻3(𝑔) + 𝐻2𝑆(𝑔)   ,   𝐾 = 0/02𝑚𝑜𝑙2. 𝐿−2 
گرم در    𝑚جرم هریک از این گازها را برابر با   .است  شده  برقرار  تریل  ۸  حجم  به  یظرف  در  دی سولف  دروژنیه  و  اکیآمون  یگازها   از   برابر  یها جرم   حضور  باتعادل  

 کنیم:نظر گرفته و غلظت هر گاز را محاسبه می

آمونیاک  ∶ ?𝑚𝑜𝑙 𝑁𝐻3 = 𝑚 𝑔 𝑁𝐻3 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝐻3

17 𝑔 𝑁𝐻3
=
𝑚

17
 𝑚𝑜𝑙 

                 
⇒     [𝑁𝐻3] =

𝑚
17  𝑚𝑜𝑙 𝑁𝐻3

۸ 𝐿  حجم
=
𝑚

136
 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

هیدروژن  سولفید  ∶ ?𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑆 = 𝑚 𝑔 𝐻2𝑆 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑆

3۴ 𝑔 𝐻2𝑆
=
𝑚

3۴
 𝑚𝑜𝑙 

                 
⇒     [𝐻2𝑆] =

𝑚
3۴  𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑆

۸ 𝐿  حجم
=
𝑚

272
 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

خواهد بود. مقدار    و بدون تغییر   شود که مقدار آن در دمای یکسان همواره ثابت تعریف می  (𝐾)تعادلی، کمیتی به نام ثابت تعادل   شیمیایی  برای هر واکنش
ها به های گازی یا محلول، هر یک به توان ضریب استوکیومتری آن غلظت تعادلی فراورده   ضربحاصل ثابت تعادل هر واکنش، برابر است با نسبت میان  

شیمیایی    ارت ثابت تعادل واکنشها. به عنوان مثال، عبهای گازی و محلول، هر یک به توان ضریب استوکیومتری آن دهندهضرب غلظت تعادلی واکنش حاصل 
𝑎𝐴(𝑔): تعادلی + 𝑏𝐵(𝑔) ⇌ 𝑐𝐶(𝑠) + 𝑑𝐷(𝑔) شود: زیر محاسبه می  از رابطه 

d

a b

[D]
K

[A] .[B]
=  

 شود.حالت جامد داشته و در رابطه ثابت تعادل لحاظ نمی  𝐶توجه داریم که در واکنش تعادلی باال، ماده 
 در رابطه با تعادل برقرار شده، داریم: 

𝐾 = [𝑁𝐻3][𝐻2𝑆]
               
⇒    0/02 =

𝑚

136
×
𝑚

272
             
⇒   𝑚2 = 0/01× 2× 136 × 272

       جذر         
⇒      𝑚 = 27/2 𝑔 

هیدروژن سولفید در ظرف واکنش وجود دارد، پس مجموع جرم این دو ماده گازی برابر    گرم  2/27گرم آمونیاک و    2/27، در حالت تعادل  𝑚با توجه به مقدار  

 سوزد: شود. آمونیاک موجود در ظرف تعادلی بر اساس معادله زیر به طور کامل می گرم می  ۴/5۴با  

۴𝑁𝐻3(𝑔) + 3𝑂2(𝑔) → 2𝑁2(𝑔) + 6𝐻2𝑂(𝑔) 
 با توجه به معادله این واکنش، داریم:

? 𝑔 𝐻2𝑂 = 27/2 𝑔 𝑁𝐻3 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝐻3

17 𝑔 𝑁𝐻3
×

6 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

۴ 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝐻3
×

1۸ 𝑔 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂
= ۴3/2 𝑔 

 شود. گرم می  2/۴3با توجه به محاسبات انجام شده، جرم آب حاصل از این فرایند برابر با  

 های زیر درست هستند؟ کدام موارد از عبارت 

 هستند. 𝒑ها متعلق به دسته  برخی از عناصر نیز نیاز دارند که همه آن به ، آب  و 𝑪𝑶۲  گاز بر افزون رشد برای گیاهانآ( 

۲𝑺𝑶۲(𝒈)ب( یکای ثابت تعادل واکنش تولید آمونیاک در فرایند هابر، مشابه واکنش  + 𝑶۲(𝒈) ⇌ ۲𝑺𝑶۳(𝒈) .است 

۲𝑨(𝒈)پ( در واکنش  ⇌ 𝑩(𝒈) + 𝑸 بیشتر خواهد بود.  ℃۶۰۰نسبت به دمای   کلوین ۸۰۰، مقدار ثابت تعادل در دمای 

𝑵𝒊𝑶(𝒔)در واکنش تعادلی ت(  + 𝑪𝑶(𝒈) ⇌ 𝑵𝒊(𝒔) + 𝑪𝑶۲(𝒈)داردجایی تعادل نتاثیری بر جابه محیط ، تغییر فشار. 

 پ و ت (  ۴ آ و ت(  3 ب و پ (  2  آ و ب  (1

 ( 124 -مفهومی  – متوسط)       4گزینه  پاسخ:   -203

 های )پ( و )ت( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

  یکی از عناصر مورد نیاز گیاهان برای رشد، نیتروژن است. هر چند که در حدود و برخی از انواع عناصر مختلف نیاز دارند.    آب  ،𝐶𝑂2  گاز  به  رشد  یبرا  اهانی گآ(  

بجز    د خود را به طور مستقیم از هوا جذب کنند.توانند این عنصر ضروری برای رش از حجم هوا توسط گاز نیتروژن تشکیل شده است، اما گیاهان نمی  ۸0%

جدول    𝑝علق به دسته  نیتروژن، گیاهان برای رشد خود به عناصر دیگری از جمله گوگرد، فسفر و پتاسیم نیز نیاز دارند. برخی از این عناصر از جمله پتاسیم، مت 

 ای نیستند.دوره 
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های مختلف یکسان نیست و ثابت تعادل هر واکنش، یکای  بریم که یکای ثابت تعادل برای واکنش های مختلف، پی میدقت در رابطه ثابت تعادل واکنشبا  ب(  

ظت مواد، یکای  توانیم رابطه ثابت تعادل مربوط به یک واکنش را بنویسیم و به جای غلدست آوردن یکای ثابت تعادل، می   مخصوص به خود را دارد. برای به 

.𝑚𝑜𝑙)ها آن  𝐿−1)  3  شیمیایی  را در این رابطه قرار بدهیم. به عنوان مثال، یکای ثابت تعادل واکنش𝐻2(𝑔) + 𝑁2(𝑔)   ⇌   2𝑁𝐻3(𝑔)    به صورت زیر

 آید: دست می  به

 
[NH ] (mol.L )

K (mol.L ) L .mol
[N ][H ] (mol.L ) (mol.L )

−
− − −

− −
= ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = =

2 1 2
1 2 2 23

3 1 1 3
2 2

 

2𝑆𝑂2(𝑔)یکای ثابت تعادل واکنش  به طریق مشابه،   + 𝑂2(𝑔) ⇌ 2𝑆𝑂3(𝑔)    به صورت𝐿.𝑚𝑜𝑙−1  شود. می 

 (𝛥𝑛)ها ها و فراوردهدهنده ابتدا تفاوت مجموع ضرایب استوکیومتری مواد گازی یا محلول در واکنش تر یکای ثابت تعادل هر واکنش،  برای بدست آوردن سریع 
.𝑚𝑜𝑙)را براساس رابطه زیر به دست آورده و پس از آن، یکای غلظت  𝐿−1) رسانیم. ان آن میرا به تو 

𝛥𝑛ت مجموع ضرایب استوکیومتری مواد گازی و محلول سمت چپ ـ مجموع ضرایب استوکیومتری مواد گازی و محلول سمت راس = 

 nK (mol.L )− = 1 
مثال، عنوان  واکنش 𝛥𝑛 مقدار   به  4𝐻2(𝑔)  برای  + 𝐶𝑆2(𝑔) ⇌ 2𝐻2𝑆(𝑔) + 𝐶𝐻4(𝑔) با برابر  با   - 2  ،  معادل  واکنش  این  برای  تعادل  ثابت  یکای  پس    است؛ 

(𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1)−2 = 𝐿2.𝑚𝑜𝑙−2 شود.می 
2𝐴(𝑔)شود. واکنش  می  ℃527کلوین معادل با    ۸00پ( دمای   ⇌ 𝐵(𝑔) + 𝑄  این تعادل در  ℃600به    ℃527، گرماده است، پس با افزایش دمای از ،

 کند. شده و مقدار ثابت تعادل آن کاهش پیدا می  جاجهت مصرف گرما)در جهت برگشت( جابه 

  ی ها مول  تعداد  و  باشد  شکلی گاز   واکنش  در   کنندهشرکت   یاجزا  از  یکی   حداقل  د یبا   باشد،  مؤثر  ییا یمیش  تعادل  کی  ییجاجابه   بر  حجم  رییتغ  کهآن   یبرات(  

𝑁𝑖𝑂(𝑠)در واکنش    .نباشند  برابر  زین  واکنش  معادله  طرف  دو  در  یگاز  + 𝐶𝑂(𝑔) ⇌ 𝑁𝑖(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔)های گازی در دو سمت معادله  ، تعداد مول

 جایی این تعادل تاثیری ندارد. یکسان است، پس تغییر فشار بر جابه 

کنیم تا در دمای ثابت، تعادل لیتری، در شرایط استاندارد با گاز اکسیژن پر شده است. مقداری کلسیم کربنات را وارد این ظرف می  5۶یک مخزن   
𝑪𝒂𝑪𝑶۳(𝒔) ⇌ 𝑪𝒂𝑶(𝒔) + 𝑪𝑶۲(𝒈)   ,   𝑲 = ۰/۰۲5𝒎𝒐𝒍. 𝑳−۱  برقرار شود. در لحظه برقراری تعادل، چند گرم کلسیم اکسید در ظرف واکنش

 رسد؟ وجود داشته و فشار گازهای موجود در مخزن به چند اتمسفر می

(𝑪𝒂 = 𝑶 و ۴۰ = ۱۶ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱)

1  )2/39  –  56/1 2  )۴/7۸  –  56/1 3  )2/39  –  ۴/1 ۴  )۴/7۸  –  ۴/1 
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در قدم اول، شمار    .است  شده  پر  ژنیاکس  گاز  با  گراد()فشار یک اتسمفر و دمای صفر درجه سانتی استاندارد   طی شرا  در  ،ی تریل  56  مخزن  کی در ابتدای فرایند،  

 کنیم:های گاز اکسیژن موجود در این مخزن را محاسبه می مول

?𝑚𝑜𝑙 𝑂2 = 56 𝐿 𝑂2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

22/۴ 𝐿 𝑂2
= 2/5 𝑚𝑜𝑙 𝑂2 

 برقرار شود.   زیر در ظرفتا در دمای ثابت، تعادل    ایمکرده مقداری کلسیم کربنات را وارد این ظرف  

𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) ⇌ 𝐶𝑎𝑂(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔)   ,   𝐾 = 0/025𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 
اکسید تولید  ی این واکنش و ثابت تعادل آن، تعداد مول گاز کربن دی کننده در این واکنش است. با توجه به معادله اکسید، تنها ترکیب گازی شرکت کربن دی 

 کنیم:شده تا لحظه برقراری تعادل را محاسبه می

𝐾 = [𝐶𝑂2]
            
⇒   𝐾 = 0/025𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1

             
⇒   [𝐶𝑂2] = 0/025𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

[𝐶𝑂2] =
𝐶𝑂2 مول

حجم  ظرف

            
⇒   0/025 =

𝑥 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

56 𝐿 ظرف

             
⇒   𝑥 = 1/۴ 𝑚𝑜𝑙 

های گازی  نیز تولید شده و مجموع شمار مول  𝐶𝑂2مول گاز    ۴/1مول گاز اکسیژن در ظرف وجود داشته است. با برقراری تعادل،    5/2در ابتدای این فرایند،  

𝑃𝑉مول رسیده است. با توجه به قانون گازها)   9/3موجود در ظرف واکنش، در حجم و دمای ثابت به   = 𝑛𝑅𝑇 های  ثابت، شمار مول(، اگر در حجم و دمای

 شود. بر این اساس، داریم:برابر می  𝑥برابر شود، فشار گازهای موجود در مخزن نیز    𝑥گازی  

فشار نهایی مخزن 

فشار اولیه مخزن
=

تعداد مولهای گازی نهایی 

تعداد مولهای گازی اولیه 

               
⇒    

فشار نهایی مخزن 

1 atm
=

3/9
2/5

= 1/56 𝑎𝑡𝑚

 کنیم:اکسید در ظرف واکنش وجود دارد. بر این اساس، جرم کلسیم اکسید تولید شده را محاسبه می مول گاز کربن دی  ۴/1در لحظه تعادل،  

? 𝑔 𝐶𝑎𝑂 = 1/۴ 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝑂
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

×
56 𝑔 𝐶𝑎𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝑂
= 7۸/۴ 𝑔 

 

 

 گذاری یکای غلظت به جای غلظت هر ماده جای

 یکای 
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 یک از مطالب زیر نادرست است؟کدام 

 های کشاورزی است.وری در تولید فراوردهحل برای تامین غذای مورد نیاز برای جمعیت رو به رشد جهان، افزایش بهرهبهترین راه (1
𝜇هایی با  در یک مخزن، سرعت تولید مولکول 𝑁2و   𝐻2( پس از قرار دادن مخلوطی از گازهای  2 >  یابد. به تدریج کاهش می 0

 تواند به طور مستقیم توسط گیاهان جذب شود.ی موجود در خاک، نمیا، برخالف آمونیاک و اوره( گاز نیتروژن موجود در هو3
 ( فریتس هابر، توانست با افزایش دمای مخلوط گازی واکنش، میزان پیشرفت فرایند تولید گاز آمونیاک را افزایش بدهد.۴
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ها تبدیل شوند و واکنش به میزان بیشتری پیشرفت کند. هابر واکنش میان  ها تا حد ممکن به فراورده دهنده شرایطی بود که در آن، واکنش به دنبال  هابر  

شده  اکنش انجام شدن این واکنش شد. ورا بارها و بارها در شرایط گوناگون انجام داد تا سرانجام موفق به یافتن شرایط بهینه انجام  نیتروژن و هیدروژن  گازهای 

 توسط هابر به صورت زیر است: 

atm » C » Fe(s)
N (g) H (g) Q NH (g)+ +

200 450
2 2 33 2 

جا شده و درصد پیشرفت این واکنش  واکنش مورد نظر گرماده است، پس با افزایش دمای محیط واکنش، تعادل در جهت مصرف گرما)در جهت برگشت( جابه 

خواست با افزایش دما، سرعت تولید گاز آمونیاک را افزایش  پیشرفت واکنش مورد نظر نبود. او میکند. هدف هابر از باال بردن دما، افزایش درصد  کاهش پیدا می 

 بدهد. 

 ها: بررسی سایر گزینه 

  ن یبهتر.  است  شده  لی تبد  یزندگ  یها چالش  از  یکی  به  جهان  مردم  مورد نیاز  یغذا  نیتأم  منابع،  تیمحدود  و  جهان  تیجمع  شیافزا  به رو  روند  به  توجه  با(  1

  خاک،   به  مناسب  ییا یمیش  یکودها  افزودن  و  دی تول  ،ییشناسا   با  که  است  یکشاورز  یها فراورده   دی تول  در  یوربهره   شی افزا  چالش،  نیا   بر  غلبه  یبرا   حلراه 

 . شود  محقق  تواندیم

، این گازها با هم واکنش  در یک مخزن  𝑁2و   𝐻2پس از قرار دادن مخلوطی از گازهای  ( آمونیاک یک گاز قطبی و هیدروژن و نیتروژن دو گاز ناقطبی هستند.  2

دهنده در ظرف حضور دارند، فقط واکنش رفت انجام  های واکنش چون فقط مولکول شود. در ابتدای این فرایند  داده و تعادل مربوط به تولید آمونیاک برقرار می

در حالی که    ،یابدتدریج در ظرف واکنش کاهش می   به   موادشده و غلظت این    هیدروژن و نیتروژن مصرف  هایشود. به مرور زمان، تعدادی از مولکولمی

تدریج    ها به دهنده یابد. کاهش تدریجی غلظت واکنش تدریج افزایش می   ها در ظرف واکنش به های فراورده در حال تولیدشدن هستند و غلظت آن مولکول

)واکنش  برگشتتدریج موجب افزایش سرعت واکنش  به    ده رراوو افزایش تدریجی غلظت ف  )واکنش مربوط به تولید آمونیاک(موجب کاهش سرعت واکنش رفت 

های رفت و برگشت برابر شده و از آن لحظه به بعد، غلظت هر یک  رسد که در آن سرعت واکنش ای فرا میشود. سرانجام لحظه می   مربوط به مصرف آمونیاک(

 نامند.می ت هر ماده را غلظت تعادلی آن ماده  ظ لرسد. در این شرایط، غدر ظرف موردنظر به یک مقدار ثابت می   از گازها

  تروژن ین  خاطر،  نیهم  به.  کنند  جذب  هوا  از  میمستق  طور  به  را  خود  رشد  یبرا  یضرور   عنصر  نیا   توانندی نم  اهانی گ( نیتروژن برای رشد گیاهان ضروری است.  3

  د ی تول  بازده  شیافزا  یبرا  کشورها  از  یبرخ   در  مثال،  عنوان  به.  افزود  خاک  به  (𝐶𝑂(𝑁𝐻2)2) اوره  و  اکیآمون  جمله  از   دارتروژن ین  باتیترک  قالب  در  دیبا  را

 مشخصات اوره به صورت زیر است:   .کنندیم  قیتزر   خاک  به  می مستق   طور  به  ییای میش  کود  عنوان  به  را   عی ما  اکیآمون  ،یکشاورز   یها فراورده 

 
𝑪𝑯۴(𝒈)تعادل   + 𝑯۲𝑶(𝒈) ⇌ 𝑪𝑶(𝒈) + ۳𝑯۲(𝒈)  لیتر   ۱۰لیتری برقرار شده است. اگر در یک لحظه حجم ظرف واکنش را به    5، در یک ظرف

 شود؟ برسانیم، روند تغییر غلظت گاز هیدروژن و بخار آب در این ظرف به چه صورت می

1)   2  ) 3  ) ۴  ) 
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 معادله واکنش انجام شده به صورت زیر است:

𝐶𝐻۴(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑔) ⇌ 𝐶𝑂(𝑔) + 3𝐻2(𝑔) 
  کاهش   گازها  توسط  شدهاشغال   حجم  ،یگاز  تعادل  کی   بر  شدهاعمال   فشار  شیافزا   با  واقع،  در. است  فشار  ریی تغ  ،یگاز  یهاسامانه   حجم  رییتغ  یهاراه   از  یکی

شدن  تر با افزایش حجم یک سامانه تعادلی و کم  .ابدیی م  شیافزا   گازها  توسط  شدهاشغال   حجم  زین  یگاز  تعادل  کی  بر  شدهاعمال   فشار  کاهش  با  و  کندی م  دایپ

شود و فشار گازهای موجود  جا می های گازی بیشتر جابه و تعادل به سمت تعداد مول   افتهی  کاهش کننده در آن تعادل، غلظت این گازها  فشار گازهای شرکت 

  در   واکنش  در  کنندهشرکت   یگاز   یهاگونه   همه  غلظت  ،یتعادل  سامانه  کی   حجم  شیافزا  باتوجه داریم که    دهد.در محفظه واکنش را تا حد امکان افزایش می
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  تواند ی نم  موارد،  اغلب  در  تعادل  ه،یلوشاتل  اصل  اساسبر   اما  شودی م  جاجابه   شتری ب  یگاز  یها مول  تعداد  جهت  در  تعادل  و  کرده  دای پ  کاهش  ر،ییتغ  اعمال  لحظه

  و   رفت  یهاواکنش   و  بوده  هی اول  تعادل  از  ترکم   یگاز   یهاگونه   همه  غلظت  شدهبرقرار   دیجد   تعادل  در  خاطر،  نیهم  به.  کند  جبران  کامالً  را  شدهاعمال   رییتغ  اثر

 . شوندی م  انجام  یترکم   سرعت  با  زین  برگشت

𝐶𝐻۴(𝑔)در تعادل   + 𝐻2𝑂(𝑔) ⇌ 𝐶𝑂(𝑔) + 3𝐻2(𝑔)  موجود در ظرف  ، با دو برابر شدن حجم ظرف واکنش، غلظت گازهای هیدروژن و بخار آب

 شود: زمان مواد به صورت زیر می - شود. تا این مرحله از فرایند، نمودار غلظتواکنش در لحظه اعمال تغییر نصف می

 
شود. در چنین شرایطی غلظت گاز هیدروژن افزایش یافته و غلظت  جا می های گازی بیشتر( جابه پس از افزایش حجم، تعادل در جهت رفت)درجهت تعداد مول

 شود، پس یک نمودار روند کاهشی و یک نمودار روند افزایشی خواهد داشت)رد گزینه اول سوال(. ار آب کمتر میبخ

برابر بخار   3برابر ضریب استوکیومتری بخار آب است، مقدار تغییر غلظت این ماده پس از اعمال تغییر  3توجه داریم که چون ضریب استوکیومتری هیدروژن 

ای باشد که پس از اعمال  برابر گونه  3ای که پس از اعمال تغییر با افزایش غلظت همراه است، باید  ن اساس، میزان تغییرات غلظت گونه آب خواهد بود. بر ای

، پس  کند  انجبر  کامالً  را  شدهاعمال  رییتغ  اثر  تواندینم  دموار  اغلب  در  تعادل  ه،ی لوشاتل  اصل  اساسبرتغییر با کاهش غلظت همراه است. از طرفی، گفتیم که  

های اول های دوم و سوم سوال(. با توجه به توضیحات داده شده، گزینه غلظت گاز هیدروژن در تعادل جدید برقرار شده باید کمتر از تعادل اولیه باشد)رد گزینه 

 ماند.تا سوم رد شده و تنها گزینه چهارم باقی می

دقیقه   5کنیم تا تعادل گازی زیر در طول مدت زمان  لیتر می   ۱گرمی از گاز هیدروژن یدید را وارد یک مخزن دربسته به حجم    ۲/۱۱5ی  یک نمونه 
صرف م  در این ظرف برقرار شود. در لحظه برقراری تعادل، تفاوت جرم گاز هیدروژن و بخار ید موجود در ظرف برابر با چند گرم بوده و سرعت متوسط

.𝒎𝒐𝒍گاز هیدروژن یدید در طول این بازه زمانی برابر با چند  𝑳−۱.𝒎𝒊𝒏−۱ شود؟ می 

(𝑰 = 𝑯 و ۱۲۷ = ۱ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) ۲𝑯𝑰(𝒈) ⇌ 𝑯۲(𝒈) + 𝑰۲(𝒈)   ,   𝑲 = ۱۶ 

1  )۴/50  –  16/0 2  )۸/100  –  16/0 3)  ۴/50  –  32/0 ۴  )۸/100  –  32/0 

 ( 124 - مفهومی  – متوسط)       2گزینه پاسخ:   -207

 قدم اول باید غلظت اولیه گاز هیدروژن یدید را محاسبه کنیم: در  

هیدروژن  یدید  ∶ ?𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐼 = 115/2 𝑔 𝐻𝐼 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐼
12۸ 𝑔 𝐻𝐼

= 0/9 𝑚𝑜𝑙 
                 
⇒     [𝐻𝐼] =

0/9 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐼

1 𝐿  حجم
= 0/9 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

 معادله واکنش انجام شده به صورت زیر است:

2𝐻𝐼(𝑔) ⇌ 𝐻2(𝑔) + 𝐼2(𝑔)   ,   𝐾 = 16 
شود: کننده در تعادل به صورت زیر می بر این اساس، روند تغییر غلظت مواد شرکت 

2𝐻𝐼(𝑔)            ⇌           𝐻2(𝑔)           +              𝐼2(𝑔) 

 غلظت اولیه  9/0 0 0

+𝑥+𝑥−2𝑥  تغییر غلظت 

𝑥 𝑥0/9− 2𝑥  غلظت در تعادل برقرار شده 

 های موجود در جدول باال، داریم: داده با توجه به  

𝐾 =
[𝐻2][𝐼2]

[𝐻𝐼]2
                
⇒    16 =

(𝑥)2

(0/9− 2𝑥)2

  جذر  از طرفین   
⇒       ۴ =

𝑥

0/9− 2𝑥
            
⇒   𝑥 = 0/۴ 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

ز و تفاوت جرم این دو ماده را  مول بخار ید وجود دارد. بر این اساس، جرم هر گا  ۴/0مول گاز هیدروژن و    ۴/0، در لحظه برقراری تعادل  𝑥با توجه به مقدار  

 کنیم. محاسبه می

? 𝑔 𝐻2 = 0/۴ 𝑚𝑜𝑙 𝐻2 ×
2 𝑔 𝐻2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2
= 0/۸ 𝑔 

? 𝑔 𝐼2 = 0/۴ 𝑚𝑜𝑙 𝐼2 ×
25۴ 𝑔 𝐼2
1 𝑚𝑜𝑙 𝐼2

= 101/6 𝑔 

تفاوت  جرم  گازها  = 101/6− 0/۸ = 100/۸ 𝑔 
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مول بر لیتر است. بر این اساس، سرعت    1/0حالت تعادل، غلظت این گاز برابر با  مول بر لیتر و در    9/0در ابتدای واکنش، غلظت گاز هیدروژن یدید برابر با  

 کنیم:متوسط مصرف این ماده را از ابتدای کار تا لحظه برقراری تعادل محاسبه می 

�̅�𝐻𝐼 = −
∆[𝐻𝐼]

∆𝑡
= −

(0/1− 0/9) 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1

5 𝑚𝑖𝑛
= 0/16 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1.𝑚𝑖𝑛−1 

 

 درست هستند؟ های داده شده چه تعداد از عبارت 

𝑯𝑭(𝒂𝒒)آ( در تعادل   ⇌ 𝑭−(𝒂𝒒) + 𝑯+(𝒂𝒒)  پس از انحالل مقداری سود در محلول، غلظت مولی ،𝑭− یابد. افزایش می 
 یابد.جا شود، با انجام شدن آن واکنش پایداری مواد افزایش میب( اگر یک واکنش تعادلی با افزایش دما در جهت رفت جابه

𝑴𝒈𝑪𝑶۳(𝒔)پ( در واکنش  ⇌ 𝑴𝒈𝑶(𝒔) + 𝑪𝑶۲(𝒈)  با افزایش حجم ظرف، فشار تعادلی گاز ،𝑪𝑶۲ کند. تغییری نمی 
 برابر غلظت گاز نیتروژن خواهد بود.  ۲ حتما واکنش مربوط به فرایند هابر، در حالت تعادل، غلظت آمونیاک در سامانهت( 

𝑸ث( پس از کاهش دما در تعادل  +𝑷𝑪𝒍5(𝒈) ⇌ 𝑷𝑪𝒍۳(𝒈) + 𝑪𝒍۲(𝒈) ، کند. گازها به تدریج کاهش پیدا می فشار 

1  )1 2  )2   3  )3 ۴  )۴
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 های )آ(، )پ( و )ث( درست هستند.عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

𝐻𝐹(𝑎𝑞)در تعادل  آ(   ⇌ 𝐹−(𝑎𝑞) + 𝐻+(𝑎𝑞) های هیدروژن  این ماده مقداری از یون   در محلول،  )سدیم هیدروکسید(، پس از انحالل مقداری سود

ی تعادل مورد نظر بوده و با کاهش غلظت آن در محلول، تعادل در جهت رفت  کند. یون هیدروژن، فراورده حاصل از یونش هیدروفلوئوریک اسید را خنثی می 

 یابد. افزایش می  −𝐹  یون  غلظت مولی  جایی تعادل به سمت رفت،شود. با جابه جا می جابه 

𝐻∆گرماگیر)  یتعادل هایواکنش ب(   > های گرماگیر، سطح  واکنش   شدن انجام  با  .دنشومی   جاجابه  (رفتمصرف گرما)در جهت    جهت  در  دما شیافزا  با  (،0

های گرماگیر)نمودار سمت چپ( و گرماده)نمودار سمت  نمودارهای زیر، روند تغییر ثابت تعادل واکنش   .ابدیی م  ها کاهشآن   یداریپا   انرژی مواد افزایش یافته و

 دهد:راست( را بر حسب تغییر دما نشان می

 
𝑀𝑔𝐶𝑂3(𝑠)واکنش    رابطه با  درپ(   ⇌ 𝑀𝑔𝑂(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔)،   :داریم 𝐾 = [𝐶𝑂2] 

دانیم، با  می   برابر با ثابت تعادل واکنش بوده و همانطور که   𝐶𝑂2ین واکنش، غلظت تعادلی گاز  فشار هر گاز در ظرف، متناسب با غلظت آن گاز خواهد بود. در ا 

در    𝐶𝑂2با افزایش حجم ظرف، فشار تعادلی گاز  توان گفت شود. بر این اساس، میتغییر حجم ظرف واکنش، تغییری در مقدار ثابت تعادل واکنش ایجاد نمی 

 کند.تغییری نمیظرف واکنش مورد نظر  

3𝐻2(𝑔)ه به صورت  ت( معادله واکنش انجام شد  + 𝑁2(𝑔) ⇌ 2𝑁𝐻3(𝑔)    برابر ضریب گاز نیتروژن    2است. هرچند که ضریب گاز آمونیاک در این واکنش

 2در حالت تعادل، غلظت آمونیاک حتما  توان گفت  ها قرار گرفته است، نمی دهنده ها و یک ماده در سمت واکنش است، اما چون یک ماده در سمت فراورده 

 یتروژن خواهد بود. برابر غلظت گاز ن

برقراری تعادل وجود ندارد.   ها در لحظهبودن غلظت آن ماند اما هیچ لزومی به یکسان ها ثابت میها و فراوردهدهنده در لحظه برقراری تعادل، غلظت واکنش 
𝐴 به عنوان مثال، در واکنش تعادلی ⇌ 𝐵   ممکن است در لحظه تعادل، غلظت ماده ،A  ،10    برابر غلظتB  هر یک از نمودارهای غلظت ـ زمان زیر را  باشد .

 : برقراری تعادل نسبت داد ۀکننده در این سامانهء شیمیایی تا لحظتوان به روند تغییر غلظت مواد شرکت می 

 
تعادل  ث(   از کاهش دما در  𝑄پس  + 𝑃𝐶𝑙5(𝑔) ⇌ 𝑃𝐶𝑙3(𝑔) + 𝐶𝑙2(𝑔)  ، برگشت( جابه گرما)در جهت  تولید  در جهت  تعادل  تعداد  این  و  جا شده 

شود. بر این  ها میکند. از طرفی، بر اساس قانون گازها، خود کاهش دما نیز باعث کاهش فشار آن های گازی موجود در ظرف واکنش نیز کاهش پیدا می مولکول

 کند. گازها به تدریج کاهش پیدا می فشار  توان گفت با کاهش دما در تعادل مورد نظر،  اساس، می 

۲𝑵𝑶۲(𝒈)تعادل   ⇌ 𝑵۲𝑶۴(𝒈)  مول گاز    5/۰، با حضور𝑵𝑶۲   و یک مول گاز𝑵۲𝑶۴   لیتر برقرار شده است. پس از وارد کردن    ۲در ظرفی به حجم
𝑶به ظرف واکنش و برقراری مجدد تعادل، مجموعا چند مولکول گازی در ظرف واکنش وجود خواهد داشت؟ ) 𝑵𝑶۲گرم گاز    ۲99 = 𝑵 و ۱۶ = ۱۴ ∶

 𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) 

1)  3/612 × 102۴ 2  )2/۴0۸ × 102۴ 3  )3/01 × 102۴ ۴  )۴/۸16 × 102۴ 
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 زیر است: معادله واکنش تعادلی انجام شده به صورت  

2𝑁𝑂2(𝑔) ⇌ 𝑁2𝑂۴(𝑔) 
 کنیم:در قدم اول، غلظت تعادلی گازها را در ظرف اولیه محاسبه می 

[𝑁𝑂2] =
𝑁𝑂2 مول

حجم  ظرف
=

0/5
2
= 0/25 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1                            [𝑁2𝑂۴] =

𝑁2𝑂۴ مول

حجم  ظرف
=

1
2
= 0/5 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

 کنیم: ایط داده شده محاسبه میبر این اساس، ثابت تعادل واکنش مورد نظر را در شر

𝐾 =
[𝑁2𝑂۴]

[𝑁𝑂2]2
=

0/5
(0/25)2 = ۸ 𝐿. 𝑚𝑜𝑙−1 

 کنیم: وارد شده به ظرف واکنش را محاسبه می  𝑁𝑂2در قدم بعد، مقدار مول گاز  

?𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑂2 = 299 𝑔 𝑁𝑂2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑂2

۴6 𝑔 𝑁𝑂2
= 6/5 𝑚𝑜𝑙 

به ظرف واکنش، غلظت این گاز به اندازه    𝑁𝑂2مول گاز    5/6لیتر است، پس با افزودن    2حجم ظرف واکنش برابر با  
6/5

2
= مول بر لیتر افزایش پیدا    3/25

شود. با افزودن گاز  بر لیتر میمول  5/3مول بر لیتر بوده پس در لحظه اعمال تغییر، غلظت این گاز برابر با   25/0کند. غلظت اولیه تعادلی این گاز برابر با می

𝑁𝑂2   توان جدول زیر را در رابطه با این واکنش رسم کرد: جا خواهد. بر این اساس، می به ظرف واکنش، تعادل در جهت رفت جابه 

2𝑁𝑂2(𝑔)                ⇌                𝑁2𝑂۴(𝑔) 

 اولیه   در تعادل  غلظت 0/25 0/5

 شده مقدار غلظت اضافه   3/25+ -

+𝑥−2𝑥 تا برقراری تعادل جدید   تغییر غلظت 

0/5 + 𝑥 3/5− 2𝑥   جدید غلظت در تعادل 

 ۸شود. بر این اساس، با توجه به مقدار ثابت تعادل این واکنش که برابر با دانیم که با افزودن یا حذف کردن مواد، تغییری در مقدار ثابت تعادل ایجاد نمیمی

 کنیم: را محاسبه می  𝑥لیتر بر مول است، مقدار  

𝐾 =
[𝑁2𝑂۴]

[𝑁𝑂2]2
             
⇒   ۸ =

0/5+ 𝑥
(3/5− 2𝑥)2

           
⇒   0/5+ 𝑥 = ۸× (۴𝑥2 − 7𝑥 + 12/25)

           
⇒   32𝑥2 − 113𝑥 + 97/5 = 0

    
⇒

𝑥 = {
غیرقابل  قبول 2/03

       قابل  قبول 1/5
   

شود  در تعادل جدید برقرار شده منفی می  𝑁𝑂2شود، چون در این صورت مقدار گاز    75/1تر از  تواند بزرگ در معادله باال هرگز نمی  𝑥توجه داریم که مقدار  

 که این مقدار غیر قابل قبول است.  

 : شودکننده در واکنش به صورت زیر می های شرکتبا توجه به محاسبات انجام شده، جدول مربوط به تغییر غلظت گونه 

2𝑁𝑂2(𝑔) مجموع                 ⇌                𝑁2𝑂۴(𝑔) 

 اولیه   در تعادل  غلظت 0/25 75/00/5

 جدید غلظت در تعادل   0/5 5/22

حالت تعادل  توان گفت در  مول بر لیتر است، پس می   5/2لیتر بوده و مجموع غلظت مولی گازهای موجود در ظرف واکنش برابر با    2حجم ظرف واکنش برابر با  

 مول ماده گازی در ظرف وجود دارد. بر این اساس، داریم:   5جدید، مجموعا  

? تعداد  مولکول گازی   = 5 𝑚𝑜𝑙  گاز ×
6/02× تعداد  مولکول گازی  1023

1 𝑚𝑜𝑙  گاز
= 3/01×  مولکول 102۴

32𝑥2ترین قسمت حل این سوال، حل معادله درجه دوم  نکته: سخت  − 113𝑥 + 97/5 = ار، بهتر است پس از رسیدن به این  است. برای راحتی ک  0

  𝑥را در این معادله قرار بدهیم. مقدار    𝑥را بدست بیاوریم و مقدار    𝑥ها، مقدار مولفه  های داده شده در سوال را چک کنیم و با توجه به این گزینه معادله، گزینه 

خواهد بود. در واقع، طبق این روش با استفاده از مهندسی معکوس    𝑥برای  ای که در معادله مورد نظر صدق کند، جواب نهایی و درست بدست آمده از گزینه 

شود که قصد دارند شیمی آزمون را  آموزانی توصیه میایم. البته، توجه داریم که حل این سوال در سر جلسه آزمون، فقط به دانش سوال مورد نظر را حل کرده 

 پاسخ بدهند.   100%
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𝑁2𝑂4(𝑔)  ، تعادلزیرتصویر  + 𝑄 ⇌ 2𝑁𝑂2(𝑔) دهدالعمل آن را در مقابل تغییر دمای سامانه واکنش نشان می و عکس :  

 
رنگ است. با افزایش دمای محفظه واکنش موجود در شکل )ب(، تعادل در جهت مصرف گرما)در بی 𝑁2𝑂4  رنگ و گاز ای قهوه 𝑁𝑂2 دانیم، گاز طور که میهمان

شود. در نقطه مقابل، با کاهش دمای محفظه موجود در تصویر )ب(، تر می رود و به همین خاطر، رنگ گازهای موجود در محفظه تیره جهت رفت( پیش می 
های تعادلی نشان داده شده در شود. از میان سامانهتر می جا شده و رنگ گازهای موجود در محفظه روشن ه تعادل در جهت تولید گرما)در جهت برگشت( جاب 

 است.  Kترین مقدار و تعادل )پ( نیز دارای کم Kاین تصویر، تعادل )آ( دارای بیشترین مقدار 

 های داده شده درست هستند، بجز ............... . ی عبارتهمه 

 مول آمونیاک وجود خواهد داشت.   56/0را در شرایط بهینه واکنش هابر قرار بدهیم، در مخلوط تعادلی    𝑁2مول    1و    𝐻2مول    3اگر  (  1

2𝑁𝑂(𝑔)تعادل    𝐾باشد، مقدار    %۸0برابر    𝑁𝑂پیشرفت واکنش تجزیه گاز  درصد    ( اگر2 ⇌ 𝑂2(𝑔) + 𝑁2(𝑔)  شود. می  ۴  با  برابر 

 کند.ندارد، اما زمان مورد نیاز برای برقراری تعادل را کمتر می   𝐾در فرایند هابر، افزودن مقداری گرد آهن به سامانه تاثیری در مقدار  (  3

 باید. در مخلوط افزایش می   𝐻2در دستگاه استفاده شده برای انجام فرایند هابر، در لحظه عبور مخلوط از سردکننده، درصد حجمی  (  ۴
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3𝐻2(𝑔)معادله واکنش انجام شده به صورت   + 𝑁2(𝑔) ⇌ 2𝑁𝐻3(𝑔)    .دهد، هابر دریافت که  چون افزایش دما درصد مولی آمونیاک را کاهش میاست

های آهنی، توانست واکنش را در دماهای  مناسب مثل ورقه   تواند برای تولید مقدار مناسب آمونیاک ثمربخش باشد. او با استفاده از یک کاتالیزگرافزایش دما نمی

شده ندارد. تا  دهد و تأثیری بر درصد مولی آمونیاک تولید تر و با سرعت مناسب انجام دهد. البته، کاتالیزگر فقط سرعت تولید گاز آمونیاک را افزایش می پایین 

  دهد.درصد مولی از مخلوط واکنش را آمونیاک تشکیل می   2۸، تنها فلز آهن و در حضور سفراتم  200 ، فشارگراددرجه سانتی  ۴50 جای کار، در دمایبه این 

 شود:، روند تغییر تعداد مول گازها به صورت زیر میرا در شرایط بهینه واکنش هابر قرار بدهیم  𝑁2مول   1و    𝐻2مول   3اگر  

3𝐻2(𝑔)          +          𝑁2(𝑔)مجموع             ⇌               2𝑁𝐻3(𝑔)  

 اولیه   مقدار مول 3 1 0 3

−2𝑥+2𝑥−𝑥−3𝑥 ات تغییر 

3− 2𝑥2𝑥 1 − 𝑥3− 3𝑥 تعادلی   مقدار مول 

 خواهد بود؛ پس داریم:   %2۸طبق توضیحات داده شده، درصد مولی آمونیاک در حالت تعادل برابر با  

درصد  مولی آمونیاک  =
مول آمونیاک 

شمار  کل  مولهای  گازی 
× 100

 
⇒ 2۸ =

2𝑥
3 − 2𝑥

× 100
         
⇒  𝑥 = 0/32۸

 
⇒ 2𝑥 = 0/656 𝑚𝑜𝑙

 مول آمونیاک در ظرف واکنش وجود دارد.   656/0با توجه به محاسبات انجام شده، در حالت تعادل  

 ها: بررسی سایر گزینه 

 ( معادله واکنش تعادلی برقرار شده به صورت زیر است: 2

2𝑁𝑂(𝑔) ⇌ 𝑂2(𝑔) + 𝑁2(𝑔) 
مول از این گاز مصرف    0/۸𝑥است،    %۸0وارد ظرف واکنش شده باشد، با توجه به اینکه بازده واکنش انجام شده برابر با    𝑁𝑂مول گاز    𝑥ابتدای کار    اگر در

شود. بر این اساس، ثابت  مول از هر یک از گازهای اکسیژن و نیتروژن نیز تولید می  0/۴𝑥ماند. از طرفی، طی این فرایند  مول از این گاز باقی می  0/2𝑥شده و 

 کنیم:تعادل واکنش را محاسبه می 

𝐾 =
[𝑁2][𝑂2]

[𝑁𝑂]2
=

0/۴ × 0/۴
(0/2)2

= ۴ 

ز آهن، کاتالیزگر واکنش میان  دهند. فلها نداشته و تنها سرعت رسیدن به تعادل را افزایش می( کاتالیزگرها به طور کلی تاثیری در مقدار ثابت تعادل واکنش 3

ندارد، اما زمان مورد نیاز برای  واکنش مورد نظر    𝐾تاثیری در مقدار    ،در فرایند هابر، افزودن مقداری گرد آهن به سامانه گازهای نیتروژن و هیدروژن است.  

 کند.برقراری تعادل را کمتر می 

 یر است: ( دستگاه استفاده شده برای انجام فرایند هابر به صورت ز۴
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دهند و  از ورودی باالی ظرف به درون دستگاه تزریق شده و پس از افزایش دما، در مجاورت با یکدیگر واکنش می   هیدروژن و نیتروژن  در این دستگاه، گازهای

کند و پس از کاهش دمای آن تا  میکنند. مخلوط گازی حاصل به سمت سردکننده حرکت  را ایجاد می   هیدروژن، نیتروژن و آمونیاک  مخلوطی از گازهای

نداده،  واکنش   هیدروژن و نیتروژن  شوند. در این شرایط، گازهایآمده و از مخلوط خارج می به حالت مایع در   𝑁𝐻3  هایتر از نقطه جوش آمونیاک، مولکولپایین 

کننده یکی از اجزای مخلوط  گازی میعان  دچون در دستگاه سر   ه شود.ها برای تولید آمونیاک بیشتر استفاد کنند تا از آن کننده حرکت می مجدداً به سمت گرم 

 کند. شود، درصد حجمی گازهای نیتروژن و هیدروژن افزایش پیدا می شده و از آن خارج می 

 یک از مطالب زیر درست است؟کدام 

 یک نمونه از اوکتان بیشتر است.   گرانروی  در مقایسه با  ترکیب مقابل،گرانروی یک نمونه از  (  1
 . اندشده   متصل  هیدروژن  اتم  3  به  هگزان، متیل-2-اتیلدی -3،3  در  موجود  کربن  هایاتم  از  نیمی(  2
 . خواهد بود  بیشتر  وازلین  از  نمونه  یک   با  مقایسه  در  ، همانند چسبندگی آن،گریس  نمونه  یک  جوش  دمای  (3
 سوزد.مول اکسیژن می   ۸در واکنش با    دارد،   وجود  مایع  حالت  به  اتاق  دمای  در  که  آلکانی  ترینساده هر مول از  (  ۴
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  شود.  در واقع، فرایند تبخیر در نقطه جوش انجام می   شود.ی جوش، معادل با دمایی است که در آن یک مایع شروع به جوشیدن کرده و به بخار تبدیل می نقطه 

  یابد. ها نیز افزایش می دروالسی در این مواد افزایش پیدا کرده و دمای جوش آن (، قدرت نیروهای وان 𝑛ها) های کربن موجود در آلکان با بیشتر شدن تعداد اتم 

)از جمله دمای اتاق که  ℃0پس این مواد در دماهای باالتر از   ؛است  ℃0و بوتان(، کمتر از  ها)متان، اتان، پروپان ی آلکان دمای جوش چهار عضو اول خانواده 

به    پنتانی سوختن  معادله   ترین آلکانی است که در دمای اتاق به حالت مایع وجود دارد.پنتان، ساده   شوند.( دیده می𝑔است( به حالت گاز)   ℃22معادل با  

 : است  زیرصورت  

𝐶5𝐻12(𝑔) + ۸𝑂2(𝑔) → 5𝐶𝑂2(𝑔) + 6𝐻2𝑂(𝑔) 
هایی است های شیمیایی ندارند. واکنش سوختن، یکی از معدود واکنش های آلی سیرشده هستند و تمایل چندانی به انجام واکنشها از جمله ترکیب آلکان 

 ی واکنش سوختن این مواد به صورت زیر است: کنند. معادله ها در آن شرکت می که آلکان 

𝐶𝑛𝐻۲𝑛+2 +
۳𝑛 + 1

2 𝑂2 → (𝑛 + 1)𝐻2𝑂 + 𝑛𝐶𝑂2 
 سوختن   واكنش  در   هافراورده   نوعالبته،    شوند.اکسید تولید می های آب و کربن دی ها مولکولی این واکنش، بر اثر سوختن کامل آلکان با توجه به معادله 

  كربن   گاز   شده و  انجام  كامل  سوختن به طور   د، واکنشباش  موجود در محیط كافی  اكسیژن  بستگی دارد. در واقع، اگر   دسترس  در   اكسیژن  مقدار   به  ها،آلکان 
باشد، واکنش سوختن به طور ناقص انجام شده    كم  اكسیژن موجود در محیط  مقدار   اگر   این درحالی است که.  شودمی   تولید   آب   بخار   ( به همراه𝐶𝑂2اكسید) دی

 شود.می  تولید هادیگر فراورده  همراه به (𝐶𝑂مونوكسید)  كربن  گاز   و
 ها: بررسی سایر گزینه 

( بوده و یک نمونه از این ماده در مقایسه با اوکتان  𝐶۸𝐻1۸های کربن در هگزان کمتر از اوکتان) تصویر نشان داده شده مربوط به هگزان است. شمار اتم (  1

 گرانروی کمتری دارد. 

 است:   زیرمتیل هگزان به صورت  - 2-اتیلدی -3،3ساختار    (2

 
های کربن موجود در ساختار این ترکیب  توجه داریم که یکی از اتم اند.اتم کربن به سه اتم هیدروژن متصل شده  5 فقط کربن موجود در این ماده،اتم  11از 

 به هیچ اتم هیدروژنی متصل نشده است.

های کربن بیشتری  است. چون وازلین تعداد اتم   𝐶1۸𝐻3۸و فرمول مولکولی تقریبی گریس به صورت    𝐶25𝐻52فرمول مولکولی تقریبی وازلین به صورت  (  3

از این    نمونه  یک  جوش  دمای  دارد،  بیشتری  کربن  هایاتم   تعداد  وازلین  دارد، چسبندگی یک نمونه از آن بیشتر از گریس خواهد بود. به طریق مشابه، چون

ها مطابق با نمودار زیر تغییر  های کربن موجود در آن ها با توجه به تعداد اتم خواص مختلف آلکان   .است  بیشتر  گریس  نمونه  یک  جوش  دمای  با  مقایسه  در  ماده

 کند:  می
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 ترکیبی با ساختار مقابل را در نظر بگیرید:  

های هیدروژن  های هیدروژن موجود در آن با شمار اتمگذاری شده و شمار اتمبر اساس قواعد آیوپاک به درستی نام  𝑿آلکان 
 تواند باشد؟یک از مواد زیر می معادل با کدام  𝑿موجود در ترکیب مقابل برابر است. آلکان 

  متیل پنتاندی-3،2-اتیل-3(  2 متیل هگزان -3-اتیل-۴(  1
 اتیل پنتان -3-متیل-3(  ۴ متیل هگزاندی -۴،2(  3

 

 (111 -مفهومی  – آسان )      2گزینه پاسخ:   -212

های هیدروژن  پیوند دوگانه در ساختار خود است. بر این اساس، شمار اتم   6حلقه کربنی و    3اتم کربن،    1۸ترکیب نشان داده شده  در صورت سوال، دارای  

 م:کنیموجود در این ترکیب را محاسبه می

شمار  اتم های  هیدروژن  = (2× 𝐶  تعداد  اتم های + 2) − 2× تعداد حلقه ) + (تعداد پیوند دوگانه  − ۴ × (تعداد پیوند سه گانه )
          
⇒   

شمار  اتم های  هیدروژن  = (2× 1۸ + 2) − 2 × (3+ 6) =  اتم  20

صدق    𝐶𝑛𝐻2𝑛+2ی  است. بر این اساس، اگر فرمول شیمیایی یک ترکیب هیدروکربنی در رابطه   𝐶𝑛𝐻2𝑛+2ها به صورت  ی آلکان فرمول کلی اعضای خانواده 

 بر این اساس، داریم:   ی مورد نظر حتما یک آلکان خواهد بود.کند، ماده 

2𝑛 + 2 = 20
             
⇒   2𝑛 = 1۸

               
⇒    𝑛 = 9 

 گذاری شده باشد.  اتم کربن بوده و به طور درست نام   9با توجه به محاسبات باال، باید دنبال آلکانی باشیم که دارای  

 بررسی چهار گزینه:

 گذاری شده است. ساختار این ماده به صورت زیر است: اتم کربن است، اما به صورت نادرست نام   9دارای    متیل هگزان-3-اتیل-۴( آلکان  1

 
کنیم که به دومین  های کربن را از سمتی آغاز می گذاری اتم اصلی یکسان باشد، شماره ی  ی فرعی موجود در هر سمت تا آن سر زنجیره ی اولین شاخه اگر فاصله 

ی  کنیم که به سومین شاخه های کربن را از سمتی آغاز می گذاری اتم ی فرعی هم یکسان بود، شماره ی دومین شاخه فاصله  اگرتر باشد. ی فرعی نزدیک شاخه 

کربنی کامال یکسان    ی فرعی از هر سمت تا آن سر زنجیره دومین شاخه   و   ی اولیندار، فاصله گذاری یک آلکان شاخه اگر در مراحل نام  تر باشد.فرعی نزدیک 

بر این اساس، زنجیره کربنی ترکیب    تر باشد.ای که حرف اول آن در الفبای انگلیسی تقدم دارد، نزدیک دهیم که به شاخه گذاری را از سمتی انجام می ماره بود، ش

 شود. هگزان می   متیل- ۴-اتیل-3کنیم. با توجه به توضیحات داده شده، نام این آلکان به صورت  گذاری میداده شده را از سمت چپ شماره 

 گذاری شده است.کربنه است که بر اساس قواعد ایوپاک به درستی نام   9، یک آلکان  متیل پنتاندی - 3،2-اتیل -3(  2

 کربنه است.  ۸، یک آلکان  متیل هگزاندی -۴،2(  3

رشده بر اساس قواعد ایوپاک به صورت  گذاری درست این ترکیب هیدروکربنی سیگذاری نادرست است. نامکربنه با نام  ۸، یک آلکان  اتیل پنتان-3-متیل-3(  ۴

 خواهد بود.   تیل پنتانم-3-تیل ا-3

های هیدروژن  برابر شمار اتم  5/۲های هیدروژن این آلکان نیز  بوده و شمار اتم 𝑩های کربن آلکان  برابر شمار اتم  𝑨  ،۳های کربن آلکان  شمار اتم 
اکسید تولید شده در این فرایند، با چند گرم منیزیم  شده و گاز کربن دیبخار آب تولید    ، چند گرم𝑨مول از آلکان   5/۰است. بر اثر سوختن   𝑩آلکان 

𝑴𝒈؟ ) دهد اکسید واکنش می = 𝑶 و ۲۴ = 𝑯 و ۱۶ = ۱ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) 

𝑴𝒈𝑶(𝒔) + 𝑪𝑶۲(𝒈) → 𝑴𝒈𝑪𝑶۳(𝒔)

1)  90  -  1۸0 2  )90  -  90 3  )1۸0  -  1۸0 ۴  )1۸0  -  90 
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 گیریم. بر این اساس، داریم:  در نظر می  𝐶𝑚𝐻2𝑚+2و   𝐶𝑛𝐻2𝑛+2را به ترتیب معادل با    𝐵و   𝐴های  فرمول مولکولی آلکان 

2/5× 𝐵  در  آلکان 𝐻  تعداد  اتم = 𝐴  در  آلکان 𝐻  تعداد  اتم
     
⇒ 2/5× (2𝑚+ 2) = 2𝑛 + 2

   3𝑚=𝑛   
⇒     5𝑚+ 5 = 6𝑚+ 2

 
⇒𝑚 = 3

  𝐶9𝐻20به صورت    𝐴، پس فرمول مولکولی آلکان  اتم کربن در ساختار خود هستند  3و    9به ترتیب دارای    𝐵و    𝐴های  توان گفت آلکان ، می𝑚با توجه به مقدار  

𝐶9𝐻20(𝑔)به صورت    𝐴ی سوختن کامل آلکان  . معادله شودمی + 1۴𝑂2(𝑔) → 9𝐶𝑂2(𝑔) + 10𝐻2𝑂(𝑔)   :است، پس داریم 

?  𝑔 𝐻2𝑂 = 0/5 𝑚𝑜𝑙 𝐶9𝐻20 ×
10 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶9𝐻20
×

1۸ 𝑔 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂
= 90 𝑔 

?  𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2 = 0/5 𝑚𝑜𝑙 𝐶9𝐻20 ×
9 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶9𝐻20
= ۴/5 𝑚𝑜𝑙 

افزایش شمار اتم های 
کربن در آلکان ها

افزایش قدرت نیروهای 
وان دروالسی

(دمایی که یک مایع در آن می جوشد)افزایش دمای جوش 

(تمایل برای تبدیل شدن به حالت گاز)کاهش فراریت 

(مقاومت در برابر جاری شدن)افزایش گران روی 
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 دهد: بر اساس معادله زیر با منیزیم اکسید واکنش می   𝐶𝑂2گاز  

𝑀𝑔𝑂(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔) → 𝑀𝑔𝐶𝑂3(𝑠) 
 ر این اساس، داریم: ب

? 𝑔 𝑀𝑔𝑂 = ۴/5 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔𝑂
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

×
۴0 𝑔 𝑀𝑔𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔𝑂
= 1۸0 𝑔 

 های داده شده درست هستند؟ چه تعداد از عبارت 

 است.تترا متیل هگزان -5،۴،۳،۲به صورت  ،مقابل ساختار مولکولیبا  آلکانینام  آ( 
 . است کربن اتم 5 دارای خود ساختار در دار،شاخه هایآلکان عضو خانواده  ترینسادهب( 

  ی فرعی اتیل رسم کرد.توان ایزومری با شاخه ، نمی𝑪5𝑯۱۲برای آلکانی با فرمول مولکولی  پ( 
 است. اکسیدبرابر شمار این پیوندها در گوگرد تری  9، اوکتانمتیل -۲ درتعداد پیوند اشتراکی ت( 
 . است  خود هایمولکول ساختار در هیدروژن اتم ۲۲ دارای هپتان، متیلدی -۲،۲-اتیل-۴ مولکول هرث( 

1  )1 2  )2 3  )3 ۴  )۴ 
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 های )آ( و )پ( درست هستند. عبارت 

 بررسی پنج عبارت: 

 است:   زیری ترکیب داده شده به صورت  رده تساختار گس  آ(

 
، نام این ترکیب بر اساس قواعد آیوپاک به  باالبا توجه به ساختار  شاخه متیل به آن متصل شده است.    ۴شود که  کربنی می  6این ترکیب، شامل یک زنجیره  

 هگزان است.  متیل  تترا-5،۴،3،2صورت  

تصویر مقابل، نمایی  تایی دارد که یک شاخه فرعی متیل به آن متصل شده است.    3دار، یک زنجیره کربنی اصلی  ترین آلکان شاخه ب( ساده 

 دهد:  دار را نشان میترین آلکان شاخه از ساده 

متیل پروپان)یا همان متیل پروپان(، به صورت  -2لکولی  فرمول مو  اتم کربن وجود دارد.  ۴متیل پروپان نام داشته و در هر مولکول آن  -2  آلکانی  این ترکیب

𝐶۴𝐻10   .خواهد بود 

اتم کربن باشد. همانطور که    3شود که خودش دارای  در صورتی به یک گروه اتیل متصل می  𝐶5𝐻12ی کربنی اصلی آلکانی با فرمول مولکولی  زنجیره پ(  

ترین طولی از زنجیره کربنی اصلی که  کوتاه کربنی متصل شود.    3ی  ی فرعی به یک زنجیره اخه تواند به عنوان یک ش ی فرعی اتیل نمیدانیم، یک شاخه می

 کربن است.   5تواند به شاخه فرعی اتیل متصل شود،  می

 ( به صورت زیر است:𝑆𝑂3اکسید) ( و گوگرد تری 𝐶9𝐻20متیل اوکتان) -2ساختار مولکول  ت(  

 
 پیوند اشتراکی است.   2۸متیل اوکتان نیز دارای  -3پیوند اشتراکی و هر مولکول    ۴اکسید دارای  گرد تری های فوق، هر مولکول گوبا توجه به ساختار 

اتم هیدروژن در ساختار خود خواهد داشت. توجه    2۴است، پس این ترکیب  اتم کربن در ساختار خود    11متیل هپتان دارای  دی - 2،2-اتیل-۴مولکول  ث(  

 است.   𝐶11𝐻2۴به صورت    باین ترکیفرمول مولکولی    داریم که

 های داده شده نادرست است؟یک از عبارتکدام 

 . بسازد  را  هاپروتئین  آمینواسیدها و  ها،کربوهیدرات   مولکول  و  شده  متصل  𝑁 و  𝐻،  𝑂  مختلف از جمله  عناصر  اتم  با  تواندمی  کربن  اتم(  1
 دارند.   𝐶اتم   15تا    10شود که در ساختار خود  ای می های سیرشده شامل هیدروکربن   نسبت به گازوئیل فرارتر بوده و  نفت سفید،(  2
 . شود  این ماده  معادن  در  انفجار  ایجاد  باعث  تواندمی  که  کندمی   آزاد  خود  از  را  با بوی نافذ  و  رنگبی  ،سبک   گازی  سنگ،  ( زغال3
 .کندمی   پیدا  افزایش  نفت  از  شده  جدا  مواد  فراریت  میزان  خام،  نفت  تقطیر  برج  در  باال  طرف  به  پایین  سمت  از  حرکت  با(  ۴
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  خود   از  را  متان  گاز  سنگ،  زغال  است.  𝐶𝐻۴ها بوده و فرمول مولکولی آن به صورت  این گاز، اولین عضو خانواده آلکان   .است   رنگیب  و  بوی ب  سبک،  یگاز  متان،

  جان   معدن  فروریختن  یا  انفجار  اثر  بر  جهان  سطح  در  نفر  500000  از  بیش  صد سال اخیر،  در  .شود  معادن  در  انفجار  جادی ا  باعث  تواندی م  گاز  نیا.  کندی م  آزاد

 . اندداده   از دست  را  خود

  انفجار   باشد، احتمال  باالتر   متان در هوای معدن  غلظت گاز   هرچه  است   بدیهی.  دارد  وجود  انفجار   احتمال  برسد،  %5  از   به بیش  معدن  هوای  در   متاناگر غلظت  
قوی، غلظت   و  مناسب   تهویه   از   شده و با استفاده  کنترل  و  گیری  اندازه  پیوسته   معدن باید به طور   هوای  در   متان  گاز   غلظت   بر این اساس،.  بود  خواهد  بیشتر   نیز 

  . این گاز در هوای معدن کاهش پیدا کند
 ها: بررسی سایر گزینه 
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  ها، درات یکربوه  مانند  مواد  از  یادی ز  شمار  مولکول  و  شده  متصل  گوناگون  یهاوه یش  به...    و  تروژنین  ژن،یاکس  دروژن،ی ه  یعنصرها  اتم  با  تواندیم  کربن(  1

 .بسازد  را...    و  هانی پروتئ  ها،م یآنز   دها،یاس   نویآم  ها،ی چرب

ها در نفت خام خارج شده از سکوهای نفتی مختلف،  ی نفت خام هستند که درصد فراوانی آنبنزین، نفت سفید، گازوئیل و نفت کوره، از جمله اجزای سازنده (  2

  سیرشده  هایاز هیدروکربن نوعی  ها، آلکان دانیممی همانطور که  .دارند کربن اتم 15 تا 10 که شودمی هاییشامل آلکان  سفید، نفتمتفاوت از یکدیگر است. 

 اند:شده   مقایسه  های مختلف اجزای سازنده نفت خامویژگی   زیر،  تصویر  در  هستند.

  یابد. در طول این مسیر، می   شیافزا  نفت  از  شده  جدا  مواد  تیفرار  دمای محیط درون برج کاهش یافته و  نفت،  ریتقط  برج  در  باال  به  نییپا  سمت  از  حرکت  با(  ۴

 .شودیم  کمتر  ها نیزهیدروکربن   جوش  یدما

 با   دما  ر،یتقط   برج  در .  كنندی م  ت یهدا  ر یتقط   برج  سمت   به  را  آن  و  داده  گرما(  کوره )یبزرگ   یمحفظه   درون  را  خام  نفت   جزء،جزءبه   ر یتقط  ندیفرا   انجام  یبرا
  ینقطه   که  یمواد) فّرارتر  و  تر سبك  یها  مولكول  شود،ی م   وارد  برج  نییپا  قسمت   به  داغ  خام  نفت   كه  یهنگام.  کندی م  دایپ  كاهش  باال  به  نییپا  سمت   از   حرکت 
 سرد  روند،ی م  باالتر  ها مولكول نیا كه  جی تدر به. كنندیم حركت  برج یباال یسو به و آمده  رونیب عی ما از  ،ییایمیپتروش مواد جمله از ( دارند  یترنییپا جوش

 یی هامخلوط  ند،ی فرا نیا  انجام  با. شوندی م  خارج  برج  از  و شده  وارد  دارند قرار   برج گوناگون  یها فاصله در   كه  ییهاین ی س در  و شوندی م  لی تبد ع یما  به و شده
 . شوندی م یجداساز خام  نفت  از  هم به كینزد جوش ینقطه  با

.𝒈 ۲/5برابر با    اتمسفر  ۱و فشار   ℃۰دمای آلکن در  نوعی    بخار  چگالی  𝑳−۱ .گرم از این ترکیب، چند گرم گاز اکسیژن    ۷در واکنش سوزاندن    است
 توان در نظر گرفت؟برای ترکیب مورد نظر، چند ساختار مولکولی متفاوت می شود ومصرف می 

(𝑪 = 𝑯 و ۱۲ = ۱ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱)

1)  2۴  -  3 2  )36  -  3 3  )2۴  -  ۴ ۴  )36  -  ۴ 

 (111 -مساله  – متوسط)       1گزینه پاسخ:   -216

های کربن موجود در ساختار این ترکیب را  در قدم اول، باید تعداد اتم( قرار دارد.  اتمسفر   1و فشار    ℃0دمای  هیدروکربن داده شده، در شرایط استاندارد) 

 محاسبه کنیم. در این رابطه، داریم: 

چگالی  =
جرم  مولی آلکن 

حجم  مولی

 
⇒ 2/5 =

𝐶𝑛𝐻2𝑛 جرم  مولی

22/۴
 
⇒𝐶𝑛𝐻2𝑛 جرم  مولی = 56 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1

 
⇒𝑛 = ۴ 

 توان در نظر گرفت: شود. برای این ترکیب، ساختارهای زیر را میمی  𝐶۴𝐻۸با توجه به محاسبات فوق، فرمول مولکولی ترکیب مورد نظر به صورت  

 
یرند. واکنش سوختن ترکیب مورد نظر  گها قرار نمیتوان رسم کرد اما این مواد در دسته آلکن نوع ساختار حلقوی هم می  2توجه داریم که برای این ترکیب، 

 به صورت زیر است: 

𝐶۴𝐻۸(𝑔) + 6𝑂2(𝑔) → ۴𝐶𝑂2(𝑔) + ۴𝐻2𝑂(𝑔) 
 کنیم:با توجه به معادله این واکنش، مقدار اکسیژن مورد نیاز را محاسبه می 

? 𝑔 𝑂2 = 7 𝑔 𝐶۴𝐻۸ ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶۴𝐻۸

56 𝑔 𝐶۴𝐻۸
×

6 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶۴𝐻۸
×

32 𝑔 𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2
= 2۴ 𝑔 

 شود.گرم گاز اکسیژن مصرف می   2۴همانطور که مشخص است، طی این فرایند  

𝑩𝒓های زیر درست هستند؟ ) کدام موارد از عبارت  = 𝑪 و ۸۰ = 𝑯 و ۱۲ = ۱ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) 

 .شودمی مصرف پتروشیمی در که است آن از حجمی برابر ۲ تقریبا دارد، کاربرد سوخت عنوان به که خام  نفت از حجمیآ( 
 .دارد کاربرد بهداشتی و دارویی مواد تهیه در و بوده صنعتی هایحالل ازب( فراورده حاصل از واکنش میان گاز اتن و آب،  

 . شودمی تامین  سیرنشده هیدروکربننوعی  سوختن با فلزات دادن جوش برای الزم   دمای کاربیدی، جوش فرایند درپ( 
 دهد.به طور کامل واکنش می 𝑺𝑻𝑷گاز اتن در شرایط   لیترمیلی 5۶۰بخار برم قرمز رنگ بوده و هر گرم از آن با ت( 

 آ و ت(  ۴ پ و ت (  3 ب و پ (  2 آ و ب(  1
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 های )ب( و )پ( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

شود)در  می  مصرف  پتروشیمی  در  که  نفت خام  از  حجمی  در مقایسه با  از کل نفت خام(،  %50دارد)در حدود    کاربرد  سوخت  عنوان  به  که  خام  نفت  از  حجمیآ(  

 . برابر است  5از کل نفت خام(، تقریبا    %10حدود  

 کاربردهای نفت خام به شرح زیر هستند: 

 
 شود.های گوناگون مصرف می لیتر است( در دنیا به شکل  159بشکه معادل با ی نفت خام)هر میلیون بشکه  80از  روزانه بیش توجه داریم که 

𝐶2𝐻۴(𝑔)ی واکنش انجام شده به صورت  معادله ب(   + 𝐻2𝑂(𝑙)
𝐻2𝑆𝑂۴
→   𝐶2𝐻5𝑂𝐻(𝑎𝑞)   ی تولید شده در این واکنش اتانول است. اتانول  است. فراورده

  از   یکی  اتانول  .شودمی   حل  آب  در  نسبتی  هر  به  که بخاطر گشتاور دوقطبی باال و توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی،  است   فرار  و  رنگبی  ترکیب الکلی  یک

 .رودی م  کار  به  ی ش یآرا   و  یبهداشت  ،ییدارو   مواد  هیته  در  که  است  یصنعت  یهاحالل   نیترمهم

𝐶کربن) -ی کربنگانه ها یک پیوند سه ها که در ساختار آن به گروهی از هیدروکربنپ(  ≡ 𝐶 ترین عضو خانواده  ساده   اتین،شود. ( وجود دارد، آلکین گفته می

  فلزات دادن  جوش  برای الزم دمای  کاربیدی، جوش   فرایند در  .خواندندمی نیز  ))استیلن(( نام با  اتین را گاز  گذشته  درنوعی هیدروکربن است.  ها بوده وآلکین 

 . شودمی  تامین  گاز اتین  سوختن  توسط

های برم، این ماده به تدریج مصرف شده  مولکولبا  ها  شود. در صورت مجاورت آلکن ها است که به رنگ قرمز دیده میی هالوژن (، عضوی از خانواده 𝐵𝑟2برم) ت(  

شود. تفاده می های سیرشده اسها از هیدروکربن شود. از این فرایند، برای تشخیص این هیدروکربن و از شدت رنگ قرمز موجود در محیط مورد نظر کاسته می

𝐶2𝐻۴(𝑔)ی واکنش انجام شده به صورت  معادله  + 𝐵𝑟2(𝑔) → 𝐶2𝐻۴𝐵𝑟2(𝑙)   :است، پس داریم 

?𝑚𝐿 𝐶2𝐻۴ = 1 𝑔 𝐵𝑟2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐵𝑟2
160 𝑔 𝐵𝑟2

×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻۴

1 𝑚𝑜𝑙 𝐵𝑟2
×

22۴00 𝑚𝐿 𝐶2𝐻۴

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻۴
= 1۴0 𝑚𝐿 

 بجز ............... .  های داده شده درست هستند، ی عبارتهمه 

 . شودمی   استفاده  سیرشده  هایهیدروکربن   از  مواد  این  شناسایی  برای  مایع،  برم  مقداری  با  هاآلکن   واکنش  از(  1
 نونین برابر است.-2با شمار این پیوندها در مولکول    ،اتیل هگزان-3در    هیدروژن موجود-کربنشمار پیوندهای  (  2
 . اندنشده   متصل  هیدروژنی  اتم  هیچ  به  ساختار مولکولی نفتالن  در  موجود  کربن  هایاتم  از  مورد  دو  بوتین،-2  همانند(  3
 شود. برمو هپتان تولید میدی -۴،3ای به اسم  با مقداری بخار برم، فراورده  آن  از واکنش  ، نوعی آلکن است کههپتن-3(  ۴
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𝐶پیوند    1۸است. در ساختار این ماده    𝐶۸𝐻1۸اتم کربن بوده و فرمول مولکولی آن به صورت    ۸دارای    نوعی آلکان است. این ماده  اتیل هگزان-3 − 𝐻    وجود

𝐶پیوند    16است که در ساختار آن    𝐶9𝐻16کربنه با فرمول مولکولی    9نونین نیز یک آلکین  -2.  دارد − 𝐻  .وجود دارد 

 ها: بررسی سایر گزینه 

  از   خاطر،  نیهم  به.  شوندی نم  واکنش  وارد  برم  بخار  با  رشدهیس  یها دروکربنیه  اما  دهند،یم  واکنش  برم  بخار  با  هاآلکن  مثل  رنشدهیس  یهادروکربن یه(  1

به عنوان مثال، معادله واکنش اتن با بخار برم به    .شودی م  استفاده  هاآلکان   مثل  رشدهیس  یها دروکربنیه  از  مواد  نیا  ییشناسا   یبرا  ع،یما  برم  با  هاآلکن   واکنش

 صورت زیر است: 

 
 است:    زیرساختار مولکول نفتالن به صورت  (  3

 

ام
 خ

ت
 نف

ی
ها

رد
ارب

ک بیش از )منبع تامین انرژی 
(درصد90

استفاده از نفت به عنوان سوخت در وسایل نقلیه

استفاده از نفت برای تامین گرما و انرژی الکتریکی مورد نیاز ما

ی استفاده در صنایع پتروشیم
(درصد10کمتر از )

استفاده از نفت برای تولید الیاف، پارچه ها، شوینده ها، وسایل آرایشی و بهداشتی، رنگ، 
پالستیک و مواد منفجره
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بوتین)سومین عضو خانواده  -2در مولکول    .اندنشده   متصل  یدروژنی ه  اتم  چیه  به  هستند،  مشترک  یکربن  یحلقه   دو  نیب  که  نفتالن  مولکول  از  یکربن  یهااتم 

𝐶( نیز دو اتم کربن قرار گرفته در دو سمت پیوند  𝐶۴𝐻6ها با فرمول مولکولی  آلکین  ≡ 𝐶   اند. توجه داریم که عدد اکسایش  به هیچ اتم هیدروژنی متصل نشده

 شود.  یک هیدروکربن که به هیچ اتم هیدروژنی متصل نباشد، برابر با صفر می  اتم کربنی از

 شود. ساختار این ماده به صورت زیر است: برمو هپتان تولید می دی -۴،3ی سیرشده به اسم  هپتن با مقداری بخار برم، یک فراورده - 3در واکنش  (  ۴

 
رسد. درصد  گرم می  ۲/۲۷واکنش داده و جرم آن به    بخار آبگرم، در شرایط مناسب با مقدار کافی    ۲۰به جرم    پروپنو    بوتانمخلوطی از گازهای   

گاز   بوده    بوتانجرمی  اولیه چقدر  محلول  مخلوط  لیتر  تولید شده، چند  الکل  از  استفاده  با  می  ۲/۰و  را  ماده  این  از  کردموالر  تهیه  )توان  𝑪؟  =

𝑯 و ۱۲ = ۱ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) 

1)  16  -  ۴ 2  )2۴  -  ۴ 3  )16  -  2 ۴  )2۴  -  2 
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𝐶3𝐻6(𝑔)  شیمیایی  یبر اساس معادله پروپن  دهد، اما گاز  واکنش نمی   بخار آببا    بوتانگاز   + 𝐻2𝑂(𝑔)
 
→ 𝐶3𝐻7𝑂𝐻(𝑔)    دهد.  واکنش می بخار آب  با

گرم شده است؛   2/7ی موجود در مخلوط واکنش داده و موجب افزایش جرم این مخلوط به اندازه بخار آب با گاز پروپن گرم  2/7توان گفت بر این اساس، می 

 پس داریم: 

? 𝑔 𝐶3𝐻6 = 7/2 𝑔 𝐻2𝑂 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

1۸ 𝑔 𝐻2𝑂
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻6

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂
×

۴2 𝑔 𝐶3𝐻6

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻6
= 16/۸ 𝑔 

 وجود دارد؛ پس داریم:   پروپنگرم    ۸/16و    بوتانگرم    2/3توان گفت در مخلوط اولیه  بر این اساس، می 

درصد  جرمی  متان  =
جرم  بوتان 

جرم  مخلوط
× 100 =

3/2 𝑔
20 𝑔

× 100 =  درصد  16

 کنیم: در قدم بعد، جرم الکل تولید شده)پروپانول( را محاسبه می

? 𝑔 𝐶3𝐻7𝑂𝐻 = 7/2 𝑔 𝐻2𝑂 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

1۸ 𝑔 𝐻2𝑂
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻7𝑂𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂
×

60 𝑔 𝐶3𝐻7𝑂𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻7𝑂𝐻
= 2۴ 𝑔 

 کنیم:آید را محاسبه می گرم پروپانول بدست می   2۴موالر پروپانول که با استفاده از    2/0در انتها حجمی از محلول  

? 𝐿 محلول = 2۴ 𝑔 𝐶3𝐻7𝑂𝐻 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻7𝑂𝐻

60 𝑔 𝐶3𝐻7𝑂𝐻
×

1 𝐿 محلول

0/2 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻7𝑂𝐻
= 2 𝐿 

 موالر پروپانول تولید شده است.   2/0لیتر محلول    2همانطور که مشخص است، طی این فرایند  

ه و در مقایسه با اتیل بوتانوات، شمار پذیری ............... در آب داشتشود، نسبت به استون انحاللترکیب آلی که باعث ایجاد بو و طعم گیاه میخک می 
𝑪پیوندهای   − 𝑯 تواند با نوعی الکل غیرحلقوی ............... ایزومر باشد. ............... دارد و می 

 سیرشده   -بیشتری    –کمتری  (  2  سیرنشده   –کمتری    –بیشتری  (  1
 سیرنشده   -بیشتری    –کمتری  (  ۴  سیرشده   -کمتری    –بیشتری  (  3
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 دهد:هپتانون را نشان می-2کند. جدول زیر، مشخصات  هپتانون، ترکیب کتونی است که بو و طعم گیاه میخک را ایجاد می -2

 
 هیدروژن وجود دارد. - پیوند کربن  1۴هپتانون یک ترکیب سیرشده بوده و در ساختار آن  -2

  𝐶𝑛𝐻2𝑛𝑂های سیرشده به صورت  گیرند. فرمول شیمیایی کلی کتون ی عاملی آلدهیدی و کتونی در یک گروه کلی به اسم گروه عاملی کربونیل قرار می هاگروه 

یمیایی آن به صورت  فرمول ش  معادل با استون بوده وترین ترکیب کتونی، ساده های کربن موجود در ترکیب خواهد بود.معادل با تعداد اتم   𝑛است که در آن  

𝐶3𝐻6𝑂    .شود.ها استفاده می ها و چربی ها، انواع الک به عنوان حالل رنگ   آناز    و  شودبه هر نسبتی در آب حل می  استوناست 

 ساختار استون به صورت زیر است: 

 



 100صفحه   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
14 

های هیدروکربنی مولکول( در  هپتانون)بخش - 2ناقطبی مولکول  هپتانون، هر دو نوعی کتون بوده و دارای گروه عاملی کربونیل هستند. چون بخش  - 2استون و  

 شود. تر است، این ماده در مقایسه با استون به مقدار کمتری در یک حالل قطبی مثل آب حل می مقایسه با مولکول استون بزرگ 

 اتیل بوتانوات، ترکیب استری موجود در آناناس است. اطالعات مربوط به این ماده به شرح زیر است:

 
 هیدروژن وجود دارد.-پیوند کربن  12اتیل بوتانوات نیز یک ترکیب سیرشده بوده و در ساختار آن  

فرمول شیمیایی کلی    .گویندمی  یا همپار  ایزومر  ها نسبت به یکدیگر متفاوت است،آن  ساختار  اما  یکسانی دارند  فرمول مولکولی  که  موادی  به  هادان شیمی 

بر این اساس، فرمول مولکولی یک    های کربن موجود در ترکیب خواهد بود.معادل با تعداد اتم   𝑛است که در آن    𝐶𝑛𝐻2𝑛+2𝑂های سیرشده به صورت  الکل 

است. چون فرمول مولکولی این دو    𝐶7𝐻1۴𝑂هپتانون به صورت  - 2شود، اما فرمول مولکولی  می  𝐶7𝐻16𝑂یا    𝐶7𝐻15𝑂𝐻کربنه به صورت    7الکل سیرشده  

𝐶تواند ایزومر باشد. اگر یکی از پیوندهای  هپتانول نمی -1کربنه سیرشده مثل    7هپتانون نسبت به یک الکل  - 2ماده مشابه هم نیست، پس   − 𝐶    موجود در

𝐶الکل مورد نظر را به پیوند   = 𝐶  ای با فرمول مولکولی های هیدروژن موجود در این ترکیب حذف شده و ماده عدد از اتم 2یل کنیم، تبد𝐶7𝐻1۴𝑂    بدست

 هپتانون ایزومر است. -2آید. این ترکیب، نوعی الکل سیرنشده بوده و نسبت به  می

 های داده شده درست است؟یک از عبارتکدام 

 . شودها پیوند هیدروژنی برقرار میها بین مولکول در یک نمونه از آن  که  هستند  آلی  هایترکیب  از  گروهی  اترها،(  1
 هیدروژن برابری است.   های تعداد اتم  هپتین، دارای-2نسبت به مولکول    و  بوده  اتر  نوعی  مقابل،  ترکیب(  2
 . است  اوکتانول-1  از  بیشتر  هگزان،  در  آن  پذیریانحالل   زنجیر بوده و، نوعی الکل راست هگزانول-1(  3
 . است  بیشتر  آب  در  اسید  پنتانوئیک   پذیریانحالل   نسبت به  آب،  در  پروپانوات  اتیل  پذیریانحالل (  ۴
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 ساختار ترکیب مورد نظر به صورت زیر است:

 
′𝑅این ترکیب، دارای یک گروه عاملی به صورت   −𝑂 − 𝑅  ی اتر   یعامل  گروه  کی  یدارا   شده،  داده  نشان  بیترکتوان گفت  در ساختار خود است، پس می  

ترکیب    است. همانطور که مشخص است، این دو  𝐶7𝐻12هپتین نیز به صورت  - 2است. فرمول  مولکولی    𝐶9𝐻12𝑂فرمول مولکولی این ترکیب به صورت    .است

 های هیدروژن برابری در ساختار خود دارند. تعداد اتم 

 ها: بررسی سایر گزینه 

  مواد  نیا یسازنده   یهامولکول  ندارد، وجود باشد شده متصل فلوئور ای و تروژنین  ژن،یاکس یهااتم  از یکی  به که یدروژنی ه اتم چیه اترها ساختار در  چون( 1

 . ندارند  راخود    با  یدروژنیه   وندیپ  لی تشک  ییتوانا 

شود.  های ناقطبی بیشتر می پذیری این مواد در حالل ها افزایش یافته و انحالل ها با افزایش طول زنجیره هیدروکربنی، خاصیت ناقطبی مولکول ( در الکل 3

  سه ی مقا در ماده نی ا خاطر، نیهم به و بوده یبلندتر ( یناقطب  بخش)یدروکربنیه یره یزنج یدارا  (𝐶6𝐻13𝑂𝐻) هگزانول  با سهیمقا  در (𝐶۸𝐻17𝑂𝐻) اوکتانول

 .شودیم  حل  شتریب  هگزان  مثل  یناقطب  حالل  کی   در  هگزانول  با

  هستند؛  گریکد ی  زومریا  د،یاس  کیپنتانوئ و (𝐶5𝐻10𝑂2) پروپانوات   لیات( استرها و کربوکسیلیک اسیدها به شرط داشتن تعداد اتم کربن برابر، ایزومر هستند. ۴

  نی ا   از  نمونه  کی  یریپذانحالل   ،و گشتاور دوقطبی آن نیز کمتر است  ندارد  را  یدروژن یه  وندیپ  لیتشک  ییتوانا  دی اس  کیپنتانوئ   برخالف  پروپانوات،  لی ات  چون  اما

 . است  در آب  دیاس  کیپنتانوئ  از  نمونه  ک ی   یر یپذانحالل   از  کمتر  آب،  در  ماده

در ساختار    شود.اکسید در شرایط استاندارد تولید میلیتر گاز کربن دی  ۲/۱۱گرم آب و    ۲/۷مول از نوعی کربوکسیلیک اسید،    ۱/۰بر اثر سوختن   
چند گرم فراورده آلی هگزانول،  -۱  مقدار کافی  با مورد نظر    ترکیب  مول از  ۱/۰از واکنش    این کربوکسیلیک اسید چند پیوند اشتراکی وجود داشته و

𝑶؟ ) شودتولید می = 𝑪 و ۱۶ = 𝑯 و ۱۲ = ۱ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱ ) 

1  )1۸  –  6/15 2  )1۸  –  ۴/1۸ 3  )16  –  6/15 ۴  )16  –  ۴/1۸ 

 ( 113 -مساله  – سخت )       4گزینه  پاسخ:   -222

 سوزند: کربوکسیلیک اسیدهای یک عاملی بر اساس معادله زیر می 

𝐶𝑥𝐻𝑦𝑂2 +
۴𝑥 + 𝑦 − ۴

۴
𝑂2 → 𝑥𝐶𝑂2 +

𝑦

2
𝐻2𝑂 
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های کربن و هیدروژنی هستند که در ساختار کربوکسیلیک  اتم  اکسید، همان کربن دی  ساختار  های کربن موجود درآب و اتم  ساختار  های هیدروژن موجود دراتم 

مول از کربوکسیلیک اسید مورد    1/0های کربن و هیدروژن موجود در ساختار  های تولید شده، شمار مول اتم اند. با توجه به مقدار فراورده اسید وجود داشته 

 کنیم.ا محاسبه می نظر ر

?𝑚𝑜𝑙 𝐻 = 7/2 𝑔 𝐻2𝑂 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

1۸ 𝑔 𝐻2𝑂
×

2 𝑚𝑜𝑙 𝐻
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

= 0/۸ 𝑚𝑜𝑙 

?𝑚𝑜𝑙 𝐶 = 11/2 𝐿 𝐶𝑂2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

22/۴ 𝐿 𝐶𝑂2
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

= 0/5 𝑚𝑜𝑙 

مول اتم کربن    5مول اتم هیدروژن و    ۸مول از این ترکیب،    1م کربن وجود دارد، پس در  مول ات  5/0مول اتم هیدروژن و    ۸/0مول از اسید مورد نظر،    1/0در  

بر این  شوند. می  ۸و  5به ترتیب برابر با   𝑦و   𝑥در نظر بگیریم، مقادیر    𝐶𝑥𝐻𝑦𝑂2شود. اگر فرمول مولکولی کربوکسیلیک اسید مورد نظر را معادل با  یافت می 

 کنیم:را محاسبه می   𝐶5𝐻۸𝑂2ر ترکیبی با فرمول مولکولی اساس، تعداد پیوند اشتراکی د 

تعداد  پیوند  اشتراکی  =
۴× (𝐶  تعداد  اتم) + 2 × (𝑂  تعداد  اتم) + 1× (𝐻  تعداد  اتم) + 3× (𝑁  تعداد  اتم)

2
 

تعداد  پیوند  اشتراکی  =
۴× (5) + 2 × (2) + 1 × (۸) + 3× (0)

2
=  پیوند  16

𝐶6𝐻1۴𝑂ی  این اسید بر اساس معادله  + 𝐶5𝐻۸𝑂2 → 𝐶11𝐻20𝑂2 +𝐻2𝑂    1با-(هگزانول𝐶6𝐻1۴𝑂  واکنش داده و ترکیبی با فرمول مولکولی )𝐶11𝐻20𝑂2 

 بر این اساس، داریم:  کند.را ایجاد می 

? 𝑔 𝐶11𝐻20𝑂2 = 0/1 𝑚𝑜𝑙 𝐶5𝐻۸𝑂2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶11𝐻20𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶5𝐻۸𝑂2
×

1۸۴ 𝑔 𝐶11𝐻20𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶11𝐻20𝑂2
= 1۸/۴ 𝑔 

 داده شده درست است؟های چه تعداد از عبارت 

 بوتانول و بوتان در آب است. - ۱پذیری پروپانول و پروپان در آب، بیشتر از تفاوت انحالل -۱پذیری تفاوت مقدار انحالل آ( 
 شود. ایجاد می 𝑪۱۳𝑯۱۸𝑶کتون با فرمول  نوعیلدهید را با گروه متیل جایگزین کنیم، آبنزموجود در  𝑯های  اگر اتمب( 
 .باشددر ساختار خود  کربن-دوگانه کربنپیوند  ۲ باتواند مربوط به کربوکسیلیک اسیدی ، می𝑪۷𝑯۱۰𝑶۲فرمول  پ( 

 شود. و نسبت به اتیل پنتانوات ایزومر محسوب می  داشتهدر ساختار خود  هیدروژناتم   ۱۴، ت( بوتیل پروپانوات

1)  1   2  )2 3  )3 ۴  )۴ 
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 های داده شده درست هستند. ی عبارت همه 

 بررسی چهار عبارت: 

کند؛ درحالی که  تغییر زیادی نمی  این موادپذیری  ، مقدار انحاللهاموجود در ساختار آن   های کربنها همگی نامحلول در آب بوده و با تغییر تعداد اتم آلکان آ(  

  3پذیری یک آلکان و یک الکل توان گفت تفاوت مقدار انحاللکند. بر این اساس، می ها کاهش پیدا میرم مولی آن ها در آب، با افزایش جپذیری الکل انحالل

نمودار زیر، روند تغییر    بوتانول و بوتان( در آب است.-1کربنه)  ۴پذیری یک آلکان و یک الکل  پروپانول و پروپان( در آب، بیشتر از تفاوت مقدار انحالل-1کربنه)

 دهد: ها در آب را نشان میها و آلکان پذیری برخی از الکل لانحال

 
  بین   نیروی  سخن  دیگر   به  .است   محلول  آب  در   الكل  و  داشته  غلبه  ناقطبی  بر   قطبی   بخش  های پنج کربنه(،های یک کربنه تا الکل كوچك )الکل   هایدر الكل 

 بخش   كربن،  هایاتم   شمار   افزایش  با  .شوند  می  حل  آب  در   خوبی  به  هادلیل، این الکل   به همین  و  بوده  هیدروژنی  نوع  از   كربن  پنج  تا  ها  الكل  در   غالب   مولكولی
 حل   چربی  در   نامحلول بوده و  آب  در   تر بزرگ   هایكه الكل   شودمی  سبب   روند  این.  یابد می  كاهش  مولكول  قطبیت   میزان  و  شده  تر بزرگ  هاناقطبی مولكول الکل 

ها به هر نسبتی در آب حل  پروپانول، بخش قطبی به شدت بر بخش ناقطبی غلبه دارد و به همین خاطر، این الکل - 1در متانول، اتانول و توجه داریم که  شوند.
 ها تهیه کرد. ای از آن توان محلول سیرشده شده و نمی

دهد: ب( جدول زیر، اطالعات مربوط به بنزآلدهید را نشان می 



 102صفحه   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
14 

 
کنیم، ترکیبی با    جایگزین  (𝐶𝐻3−)گروه هیدروکربنی با فرمول  متیل   گروه  با  را  لدهیدآبنز  موجود در ساختار  هیدروژن   هایاتم   اگر

 شود: ساختار مقابل ایجاد می 

 است.  𝐶13𝐻1۸𝑂  مولکولی  ی تولید شده در این فرایند، یک ترکیب کتونی با فرمولماده 

𝐶کربوکسیلیک اسید سیرشده است. اگر دو عدد از پیوندهای    نوع  ، مربوط به یک𝐶7𝐻1۴𝑂2فرمول  پ(   − 𝐶  این    ساختار  موجود در

𝐶  ترکیب به پیوندهای دوگانه = 𝐶  ،فرمول مولکولی آن به صورت    های هیدروژن موجود در آن حذف شده وعدد از اتم  ۴  تبدیل شوند𝐶7𝐻10𝑂2  شود.می  

 شده است. کربوکسیلیک اسید ایجاد شده، یک ترکیب سیرن

و اتیل پنتانوات، مشابه هم بوده و به صورت    بوتیل پروپانواتفرمول مولکولی  ت( دو استر سیرشده، به شرط داشتن تعداد اتم کربن برابر، ایزومر هستند.  

𝐶7𝐻1۴𝑂2  .است، پس این دو ماده ایزومر هم هستند 

 های داده شده نادرست است؟یک از عبارتکدام 

 .است  برابر  گلوکز  در  عنصر  این  جرمی  درصد   با  سرکه،  در  موجود  اسید  کربوکسیلیک  در  اکسیژن  جرمی  درصد  (1
 ویتامین )ث(، دارای تعدادی گروه هیدروکسیل بوده و توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی با آب را دارد.   مولکول (  2
 ای در ساختار خود ندارد. گانه ، هیچ پیوند دوبوتان، همانند سیکلو𝐶5𝐻11𝑁( یک آمین با فرمول مولکولی  3
 دروالسی است. ویتامین )کا(، محلول در چربی بوده و نیروی بین مولکولی غالب در آن از نوع نیروی وان (  ۴
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، سیرشده بوده و هیچ پیوند  𝐶5𝐻13𝑁است. بر این اساس، یک آمین با فرمول مولکولی   𝐶𝑛𝐻2𝑛+3𝑁های یک عاملی سیرشده به صورت  فرمول مولکولی آمین

است. این ماده نیز    𝐶۴𝐻۸ی  سیرنشده است. سیکلوبوتان نیز یک سیکلوآلکان با فرمول مولکول  𝐶5𝐻11𝑁توجه داریم که آمین    ای در ساختار خود ندارد.دوگانه 

𝐶در ساختار خود هیچ پیوند   = 𝐶   و یا𝐶 ≡ 𝐶   .نداشته و سیرشده است 

 ها: بررسی سایر گزینه 

است. همانطور که مشخص است،    𝐶6𝐻12𝑂6( است. فرمول مولکولی گلوکز نیز به صورت  𝐶2𝐻۴𝑂2کربوکسیلیک اسید موجود در سرکه، اتانوئیک اسید) (  1

های عناصر  های آن در فرمول مولکولی اتانوئیک اسید است. چون نسبت میان تعداد اتم برابر تعداد اتم   3های هر عنصر در فرمول مولکولی گلوکز،  تعداد اتم 

 .شودها نیز برابر با هم میمختلف در این دو ماده یکسان است، پس درصد جرمی عناصر موجود در آن 

های هیدروکسیل  و یک گروه عاملی استری است. این ماده محلول در آب بوده و از سمت گروه  عاملی هیدروکسیل  گروه  ۴  دارای  ،(ث)  ویتامین  مولکول(  2

 دهد:تصویر زیر، ساختاری از ویتامین )ث( را نشان می   .دارد  را  آب  هایبا مولکول  هیدروژنی  پیوند  تشکیل  توانایی  خود،

 
، ویتامین  (ث ) ، ویتامین  (آ)  ها نیاز دارند. ویتامین های خود به آن ها برای انجام دادن برخی از فعالیت های آلی هستند که سلولها گروهی از ترکیب ویتامین 

به    )ث(  فرمول مولکولی ویتامیناست.    ها از دو قسمت قطبی و ناقطبی تشکیل شده آن  های سازندهاز جمله مواد آلی هستند که مولکول   (کا)و ویتامین    (دی) 
دهند. چون قسمت را تشکیل می   گروه عاملی استری بخش قطبی مولکول   1گروه عاملی هیدروکسیل و    4،  (ث ) در ساختار ویتامین  است.   𝐶6𝐻8𝑂6صورت  

در مجموع   (ث ) های ویتامین  های ناقطبی غلبه کرده و مولکولها بر بخش های قطبی تشکیل شده است، این بخشهای این ماده از بخش ی مولکولعمده 
ها همحلول در آب است، مقدار اضافی مصرف شده از آن به کمک کلی  ( ث ) چون ویتامین  .  شوندهای قطبی مثل آب حل می روند و در حالل قطبی به شمار می 

 كند. نمی  ایجاد  خاصی مشكل بدن برای ویتامین این یاندازه  از   بیش شود؛ پس مصرفوارد ادرار شده و از بدن خارج می 
  بخاطر  و  بوده  یچرب  در  محلول  یماده   کی   ،(کا )  نیتامیوهای ناقطبی)هیدروکربنی( ساخته شده است.  ای از مولکول ویتامین )کا( توسط بخش ( قسمت عمده ۴

 .است  یدروالسوان  یروین  نوع  از  آن  در  غالب  یمولکول  نیب  یروین  آن،  مولکول  در  یقطب  بخش  بر  یناقطب   بخش  یغلبه
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از این ترکیب در واکنش با چند لیتر گاز اکسیژن    گرمی  ۸۰  است. یک نمونه  %5/۱۲های اکسیژن در نوعی آلدهید سیرشده، برابر با  درصد جرمی اتم 
.۲𝒈با چگالی  𝑳−۱ شود؟ به طور کامل سوخته و طی این فرایند، چند گرم بخار آب تولید می 

(𝑶 = 𝑪 و ۱۶ = 𝑯 و ۱۲ = ۱ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) 

1  )115  -  90 2  )96  -  72 3  )115  -  72 ۴  )96  -  90 

 (112 -مساله  – متوسط)       1گزینه پاسخ:   -225

 فرمول مولکولی این ماده، داریم:   به  است. با توجه  𝐶𝑛𝐻2𝑛𝑂فرمول مولکولی آلدهیدهای سیرشده به صورت  

درصد  جرمی  اکسیژن  =
1× جرم  مولی اکسیژن 

𝐶𝑛𝐻2𝑛𝑂 جرم  مولی
× 100

           
⇒   12/5 =

1× 16
1۴𝑛 + 16

× 100
              
⇒    𝑛 = ۸ 

آلدهید مولکولی  نظر  فرمول  صورت    مورد  معادله اس  𝐶۸𝐻16𝑂به  اساس  بر  ماده  این  2𝐶۸𝐻16𝑂ی  ت.  + 23𝑂2 → 16𝐶𝑂2 + 16𝐻2𝑂    کامل طور  به 

 سوزد، پس داریم:می

? 𝑔 𝐻2𝑂 = ۸0 𝑔 𝐶۸𝐻16𝑂 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶۸𝐻16𝑂

12۸ 𝑔 𝐶۸𝐻16𝑂
×

16 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

2 𝑚𝑜𝑙 𝐶۸𝐻16𝑂
×

1۸ 𝑔 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂
= 90 𝑔

? 𝐿 𝑂2 = ۸0 𝑔 𝐶۸𝐻16𝑂 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶۸𝐻16𝑂

12۸ 𝑔 𝐶۸𝐻16𝑂
×

23 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

2 𝑚𝑜𝑙 𝐶۸𝐻16𝑂
×

32 𝑔 𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2
×

1 𝐿 𝑂2

1/6 𝑔 𝑂2
= 115 𝐿 

 لیتر گاز اکسیژن مصرف شده است.   115همانطور که مشخص است، در واکنش مورد نظر  

 یک از مطالب زیر درست است؟کدام 

 شود.  بوده و بر اثر بسپارش آن، ترکیب مقابل تولید می   اتم هیدروژن  12است که دارای    آلکن   نوعیهگزن،  -2  (1
 مولکول وینیل کلرید است.   هر  برابر تعداد این پیوندها در  2تعداد پیوندهای اشتراکی در هر مولکول بنزن،  (  2
 شود. و از آن برای ساختن نخ دندان استفاده می   اثر بودهبی  شیمیایی  نظر  ، از𝑛(𝐶2𝐹۴)( پلیمری با فرمول  3
 . اندشده   متصل  دیگر  کربن اتم  3  به  کربن   هایاتم   از  برخی  استیرن،همانند پلی  ،سنگین  اتنپلی   ساختار  در(  ۴
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 دهد.نمی  واکنش  مختلف نیز  مواد  با  و  اثر بودهبی  شیمیایی  نظر  پلیمر، از، معادل با تفلون است. این  𝑛(𝐶2𝐹۴)پلیمری با فرمول مولکولی  

 ها: بررسی سایر گزینه 

𝐶این ماده یک پیوند    ها است.(، عضوی از خانواده آلکن 𝐶6𝐻12هگزن) -2(  1 = 𝐶  با شرکت کردن  تواند در واکنش پلیمری شدن شرکت کند.  داشته و می

   :شودتولید می   یر زاین ماده در واکنش بسپارش، پلیمر  

 
 است.  𝑛(𝐶6𝐻12)فرمول مولکولی این پلیمر به صورت  با توجه به ساختار رسم شده،  

وینیل کلرید  پلی   ها برقرار شده است.پیوند اشتراکی بین اتم   6(،  𝐶2𝐻3𝐶𝑙پیوند اشتراکی و در هر مولکول وینیل کلرید)   15(،  𝐶6𝐻6در هر مولکول بنزن) (  2

 شود. های خون استفاده می ی پالستیک مورد نیاز برای ساختن کیسه ساختگی است که از آن در تهیه یک پلیمر  

این در حالی است    .اندشده   متصل  گرید  کربن  اتم  3  به  دارند  وجود  یفرع  یها شاخه   محل  در  که  یکربن  یها اتم   ،(دارشاخه )سبک  اتنیپل  یمولکول   ساختار  در(  ۴

ای و بدون حضور شاخه فرعی به هم متصل شده و به همین خاطر، در ساختار این ماده هیچ اتم  های کربن به صورت زنجیره اتن سنگین، اتمکه در ساختار پلی 

 اتن سنگین به صورت زیر است: اتم کربن دیگر متصل نشده است. ساختار پلی   3کربنی به  

 
 گرم است را در نظر بگیرید:   ۸موجود در آن برابر  𝑪و  𝑵های ابل که تفاوت جرم اتمای از پلیمر مقنمونه 

ست؟ )بازده واکنش این نمونه از پلیمر در واکنش با چند گرم آب، به طور کامل آبکافت شده و جرم مونومر مصرف شده برای تولید آن برابر با چند گرم بوده ا
 ر بگیرید.( در نظ %۴۰تولید پلیمر را برابر با 

(𝑶 = 𝑵 و ۱۶ = 𝑪 و ۱۴ = 𝑯 و ۱۲ = ۱ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱)

1  )72  -  ۸50 2  )72  -  3۴0   

3  )36  -  ۸50 ۴  )36  -  3۴0
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 شود: ی زیر تولید می پلیمر نشان داده شده در صورت سوال بر اساس معادله 

 
توان گفت جرم پلیمر تولید شده برابر با مجموع جرم مونومرهای مصرف  پروپن، از نوع پلیمرهای افزایشی است؛ پس میاتن و پلیپلی پلیمر تولید شده، همانند  

 توان به صورت زیر نوشت: شده است. واکنش تولید این پلیمر را می

𝑛𝐶۴𝐻7𝑁𝑂 → (𝐶۴𝐻7𝑁𝑂)𝑛 
مول واحد تکرار شونده،    1( وجود دارد، پس به ازای  16اتم اکسیژن)با جرم مولی    1( و  1۴ن)با جرم مولی  اتم نیتروژ  1در ساختار واحد تکرار شونده این پلیمر  

توان گفت به ازای هر مول مولکول با فرمول شیمیایی  شود. در چنین شرایطی، می گرم می  2تفاوت جرم اکسیژن و نیتروژن موجود در این پلیمر برابر با  

(𝐶۴𝐻7𝑁𝑂)𝑛  2، مقدار𝑛    گرم تفاوت جرم وجود خواهد داشت. با توجه به معادله واکنش نوشته شده، جرم مونومر مصرف شده در این واکنش را محاسبه

 کنیم.می

? 𝑔 𝐶۴𝐻7𝑁𝑂 = ۸ 𝑔  تفاوت  جرم ×
1 𝑚𝑜𝑙 (𝐶۴𝐻7𝑁𝑂)𝑛

2𝑛 𝑔  تفاوت  جرم
×
𝑛 𝑚𝑜𝑙 𝐶۴𝐻7𝑁𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 (𝐶۴𝐻7𝑁𝑂)𝑛
×

۸5 𝑔 𝐶۴𝐻7𝑁𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶۴𝐻7𝑁𝑂
×

100 𝑔  مقدار  نظری

۴0 𝑔 مقدار  عملی
= ۸50 𝑔 

گرم مونومر مصرف شده است. اگر به ساختار پلیمر مورد نظر دقت کنید، یک گروه عامل آمیدی در    ۸50همانطور که مشخص است، در واکنش مورد نظر  

ماند که در ساختار واحد تکرار  کافت شوند. در واکنش آبکافت، پلیمری باقی میتوانند در واکنش با آب، آبهای آمیدی می بینید. این گروه ساختار این ماده می 

شود. معادله واکنش  ( نیز تولید می 𝐶𝐻3𝑁𝐻2شونده آن گروه کربوکسیل وجود دارد. طی این فرایند، به ازای هر واحد تکرارشونده، یک مولکول متیل آمین) 

 انجام شده به صورت زیر است: 

 
 کنیم:له واکنش باال، جرم آب مصرف شده برای فرایند آبکافت را محاسبه می با توجه به معاد

? 𝑔 𝐻2𝑂 = ۸ 𝑔  تفاوت  جرم ×
1 𝑚𝑜𝑙 (𝐶۴𝐻7𝑁𝑂)𝑛

2𝑛 𝑔  تفاوت  جرم
×

𝑛 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 (𝐶۴𝐻7𝑁𝑂)𝑛
×

1۸ 𝑔 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂
= 72 𝑔

 گرم بوده است.   72با توجه به محاسبات باال جرم آب مصرف شده برابر با  

 های داده شده درست است؟چه تعداد از عبارت 

 شوند.در ساختار خود می 𝑯و  𝑶 ،𝑪های گوسفند، حاوی پلیمرهای هستند که فقط شامل اتم پشم و حیوانات شاخآ( 
 . شود برقرار هیدروژنی پیوند تواندمی  دارد، کاربرد ضدگلوله جلیقه تهیه در  که پلیمری سازنده هایمولکول  بینب( 
 . شودمی تسریع آنزیم کمک به و بوده  آن مونومرهای به ماده  این تبدیل شیمیایی واکنش شامل نشاسته گوارشپ( 
 .داد شرکت بسپارش واکنش در را  زمینیسیب گیاه در موجود اسید الکتیک باید اسید، الکتیکپلی تهیه  برایت( 

1)  1   2  )2 3  )3 ۴  )۴ 

 (113 - مفهومی  – متوسط)       2گزینه پاسخ:   -228

 های )ب( و )پ( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

 گروه  مواد،  از  گروه  نیا  در  شوند.در ساختار خود می  𝐻و   𝑂  ،𝐶  ،𝑁های  آمیدها هستند. این پلیمرها شامل اتمگوسفند، حاوی پلی  پشم  و  حیوانات  شاخآ(  

 آمیدها به صورت زیر است:است. ساختار کلی پلی   شده  تکرار  مریپل  یسازنده   یهامولکول  طول  در  یمتوال  صورت  به  یدیآم  یعامل

 
  ن ی ب)دهایآمی پل  سازنده یهامولکول  نیب  م، یدانی م  که  همانطور و  بوده  دیآمی پل  ی نوع  کوالر،.  دارد کاربرد  ضدگلوله  قهیجل  هی ته در که است  یمریپل  کوالر،ب(  

آمید و پیوند  تصویر زیر، نمایی از دو مولکول پلی  .شودیم  برقرار  یدروژن یه  وندیپ(  مجاور  مولکول  از  ژنیاکس  اتم  با  مولکول  کی   از  یدیآم  گروه  دروژنیه  اتم

 دهد:ها را نشان میهیدروژنی برقرار شده بین آن 
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  از   نشاسته   که  هرچند .شودیم  عی تسر  یگوارش  یهام یآنز  کمک  به  و  بوده(  گلوکز)آن   یمونومرها  به  ماده  نیا  لیتبد   ییایم یش  واکنش  شامل  نشاسته  گوارشپ(  

 . ندارد  نیریش  یمزه   یعاد  حالت  در  ماده  نیا  اما  است،  شده  ساخته  گریکدی   به  گلوکز  یهامولکول   یچی مارپ  اتصال

  ییها فراورده )شکر ین  و  ذرت  ،ین یزم  بیس  مانند   یکشاورز  یها فراورده   از  استفاده  با  را  هاآن   که  هستند  )ساختگی(یمصنوع  یمرهایپل  از  یانواع  سبز،  یمرها یپلت(  

  نشاسته،   نیا   از  استفاده  با  و  بوده  نشاسته  یحاو  اهیگ   نیا.  ستی ن  دیاس  کیالکت  یحاو   ،ینیزمب یس  اهیگ  .کنندی م  هی ته(  دارد   وجود  نشاسته  هاآن   ساختار  در  که

  استفاده   باشود.  الکتیک اسید تبدیل می الکتیک اسید تولید شده، در واکنش بسپارش)پلیمری شدن( شرکت کرده و به پلی  .کرد  دیتول   را  دی اس  کی الکت  توانیم

  ها ک ی پالست  نیا.  شودی م  دیتول  یک یپالست  یسه یک  و  زباله  سطل  سفره،  آشپزخانه،  لی وسا  مانند  مصرف  کباری  یک یپالست  یهاظرف   انواع  د،یاسک یالکتی پل  از

 . گذارندی م  یبرجا  ستی ز  طیمح  در  یترکوچک   یردپا   ل،یدل  نیهم  به  و  دارند  را  کود  به  شدن  لی تبد  امکان

 یک از مطالب داده شده در رابطه با ترکیب مقابل نادرست است؟  کدام 

(𝑶 = 𝑵 و ۱۶ = 𝑪 و ۱۴ = 𝑯 و ۱۲ = ۱ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱)
𝐶پیوندهای    (1 = 𝐶    شوند. گرم هیدروژن خالص، سیر می  2گرم از آن، در واکنش با    6/6۴موجود در 
 ها در کربونیل سولفید است. شمار این الکترون  25/1های ناپیوندی موجود در آن،  شمار جفت الکترون (  2
1/۸06گرمی از این ترکیب، دارای    15/16ی  یک نمونه(  3 ×  اتم نیتروژن در ساختار خود است.   1023
 شود. های عاملی آن، در ساختار مولکول کوالر نیز یافت می وعی ترکیب آروماتیک بوده و یکی از گروه ن(  ۴
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پیوند دوگانه در ساختار خود است، پس تعداد    6حلقه و    ۴اتم کربن و یک اتم اکسیژن است. این ترکیب دارای    20اتم نیتروژن،    3ترکیب مورد نظر دارای  

شود. در رابطه با  می  𝐶20𝐻25𝑁3𝑂شود. بر این اساس، فرمول مولکولی ترکیب مورد نظر به صورت  عدد می  25های هیدروژن موجود در این ترکیب برابر با  اتم 

 های نیتروژن موجود در ساختار این ترکیب، داریم:تعداد اتم 

? 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝑁 = 16/15 𝑔 𝐶20𝐻25𝑁3𝑂 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶20𝐻25𝑁3𝑂

323 𝑔 𝐶20𝐻25𝑁3𝑂
×

3 𝑚𝑜𝑙 𝑁
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶20𝐻25𝑁3𝑂

×
6/02× 1023 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝑁

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁
= 9/03× 1022  

×9/03گرم از این ترکیب    15/16باال، در  با توجه به محاسبات    اتم نیتروژن وجود دارد.  1022

 ها: بررسی سایر گزینه 

𝐶پیوند    5( ترکیب مورد نظر در ساختار هر مولکول خود دارای  1 = 𝐶   مول گاز هیدروژن    5توان گفت هر مول از این ترکیب با  است. بر این اساس، می

𝐶واکنش داده و پیوندهای   = 𝐶   شوند. بر این اساس، داریم: آن سیر می 

? 𝑔 𝐻2 = 6۴/6 𝑔 𝐶20𝐻25𝑁3𝑂 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶20𝐻25𝑁3𝑂

323 𝑔 𝐶20𝐻25𝑁3𝑂
×

5 𝑚𝑜𝑙 𝐻2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶20𝐻25𝑁3𝑂
×

2 𝑔 𝐻2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2
= 2 𝑔 

 شود. گرم می  2همانطور که مشخص است، جرم هیدروژن مصرف شده برابر با  

جفت الکترون ناپیوندی    2جفت و بر روی هر اتم اکسیژن نیز    1اتم اکسیژن وجود داشته و بر روی هر اتم نیتروژن،    1یتروژن و  اتم ن  3( در ساختار این ترکیب  2

جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد. ساختار مولکولی کربونیل سولفید نیز    5توان گفت در ساختار ترکیب مورد نظر در مجموع  گیرد. بر این اساس، میقرار می

 ه صورت زیر است: ب

 
رود. در قسمت باالی این ترکیب، یک گروه عاملی آمیدی  ( ترکیب مورد نظر یک حلقه بنزنی در ساختار خود دارد، پس نوعی ترکیب آروماتیک به شمار می۴

آمیدهای  پلی  ترینمعروف  از  یکی  کِوالر.  کنند تولید می  اسیدهادی  و  هاآمینمیان دی   واکنش  از  پتروشیمی  صنایع  در  را  ساختگی  آمیدهای  پلیوجود دارد.  

  موتورسواری یمسابقه مخصوص هایلباس بادبانی، قایق ها،اتومبیل  تایر یتهیه   در بوده و از آن ترمقاوم برابر خود پنج  جرم هم فوالد از کوالر مصنوعی است.

 . هستند  بریدگی مقاوم  و  خراش  ضربه،  در برابر  و  بوده  محکم  بسیار  و  کوالر سبک  از  شده  دوخته  شود. پوشاکمی   استفاده  ضدگلوله  هایجلیقه   و
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 پلیمری با ساختار مقابل را در نظر بگیرید:  

با استفاده از نیاز بوده و  ترکیب آمینیگرمی از این پلیمر، به چند گرم  ۸۸ی برای تولید یک نمونه 
 ؟ه کردتوان تهیجرمی منیزیم کلرید می %۲۸آب تولید شده در این فرایند، چند گرم محلول 

(𝑶 = 𝑵 و ۱۶ = 𝑪 و ۱۴ = 𝑯 و ۱۲ = ۱ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) 

1  )5۴  -  25 2  )5۴  –  5/12  

3  )10۸  -  25 ۴  )10۸  –  5/12 
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 واکنش تولید پلیمر مورد نظر به صورت زیر است: 

n(C3H۴O۴) + n(C6H۸N2) → (C9H۸N2O2)n + 2nH2O 
 کنیم. را محاسبه می  و جرم آب تولید شده  مصرف شده  آمینواکنش، جرم دیی این  با توجه به معادله 

? 𝑔 𝐶6𝐻۸𝑁2 = ۸۸ 𝑔 (𝐶9𝐻۸𝑁2𝑂2)𝑛 ×
1 𝑚𝑜𝑙 (𝐶9𝐻۸𝑁2𝑂2)𝑛
176𝑛 𝑔 (𝐶9𝐻۸𝑁2𝑂2)𝑛

×
𝑛 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻۸𝑁2

1 𝑚𝑜𝑙 (𝐶9𝐻۸𝑁2𝑂2)𝑛
×

10۸ 𝑔 𝐶6𝐻۸𝑁2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻۸𝑁2
= 5۴ 𝑔 

? 𝑔 𝐻2𝑂 = ۸۸ 𝑔 (𝐶9𝐻۸𝑁2𝑂2)𝑛 ×
1 𝑚𝑜𝑙 (𝐶9𝐻۸𝑁2𝑂2)𝑛
176𝑛 𝑔 (𝐶9𝐻۸𝑁2𝑂2)𝑛

×
2𝑛 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 (𝐶9𝐻۸𝑁2𝑂2)𝑛
×

1۸ 𝑔 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂
= 1۸ 𝑔 

ب مصرف کنیم تا محلولی به  گرم آ  72گرم منیزیم کلرید،    2۸باشد، باید به ازای هر    %2۸برای ایجاد محلولی که درصد جرمی منیزیم کلرید در آن برابر با  

 کنیم:گرم آب را محاسبه می   1۸گرم ایجاد شود. بر این اساس، جرم محلول ایجاد شده با استفاده از    100جرم  

? 𝑔 محلول = 1۸ 𝑔 𝐻2𝑂 ×
100 𝑔 محلول

72 𝑔 𝐻2𝑂
= 25 𝑔

 شود. گرم می  25همانطور که مشخص است، جرم محلول ایجاد شده برابر با  

 

 


