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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 عربی و فیزیک سخت تر طراحی شدن.
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 آمده است؟ نادرست  ایواژهدر کدام گزینه معنی  
 هیزم(   آرا()کُنده:آرا: بزمدهند()وجنات: چهره()مجلسدر مهمانی و عروسی می )ولیمه: طعامی که ( 1

 خته: برکشیده(    کَلَک: آتشدانی از فلز یا سفال()آمضغ: جویدن()واترقیدن: پس روی کردن()( )2

 است()ماسیدن: به ثمر رسیدن()معوج: کج( دانگ: تمام()مایتعلّق به: آنچه بدان وابسته )شش( 3

 عُرضه()دیالق: دراز و الغز()بذله: اهل شوخی( )جیر: نوعی چرم دباغی شده()چُلمن: بی( 4

 

 4پاسخ: گزینۀ   

 بذله: لطیف و شوخی )بذله گو: اهل شوخی(  

 آمده است؟  نادرستمعنی چند واژه  
 گری)مصلحت اندیشی( تاب(/ چارهروی در کاری(/ شایق )بی(/ خطوه )قدم(/ خیلتاش )فرمانده سپاه(/ جنون )شیدایی (/ تفریط )زیادهینژند )ناراحت

 عنایت )احسان(/ سست عناصر )بی غیرت(/ خلیفت )جانشینی(  

 ( هفت 4 ( شش  3 ( پنج 2 ( چهار 1

 2: گزینۀ پاسخ 

 کردن درکاری  کوتاهی: تفریط - 3 /هریک از سپاهیانی که از یک دسته باشندخیلتاش:  - 2 /خوار و زبون، اندوهگین نژند:  -1

 جانشین خلیفه، :  خلیفت   -  5آرزومند، مشتاق : شایق-4

 ؟ نیستدر کدام گزینه یکی از معانی مقابل واژه، درست  
 سیمینه: منســوب به سیم، سیمین، اشیــای سـاخته شده از سیم یا نقره   ( 1

 کند، خوش حرکت، تندرو  راهوار: آنچه با شتاب اما نرم و روان حرکت می( 2

 انکار: باور نکردن، نپذیرفتن، نفی کردن   ( 3

 یدن تپیدن: بی قراری و اضطراب نمودن، ترس( 4

  4گزینۀ  :  پاسخ 

 قراری و اضطراب نمودن، لرزیدن از ترس  تپیدن: بی

 است؟ نرفتهدر کدام گزینه غلط امالیی به کار   
 شادمانگی و مسرّت افزاید.   ملک را بر آن کافرنعمت قدّار جای ترحّم نیست، و بدین ظفری که روی نمود و نصرتی که دست داد( 1

روی او رسد و  ه  ن دستی دراز کند آخر رنج آن بهمیشه نامحمود بوده ست و خواتم بدسگالی و کید نامبارک. و هرکه درآن قدمی گزارد و بدامکر و عواقب ( 2
 .پشت او به زمین آرد

 .خال شفقت بر من قالب و حسرت بر من مستولی گردد، و الحق پشت و پناه سپاه و روی بازار اتباع من بود، در دیده دشمنان خار و بر روی دوستان( 3

 فایده است.کاری عبث و بی دهد؛ و سر گفتن با کسی که غمّازی سخرۀ بیان و پیشۀ بنان او باشدپند دادن آن را که نه در گوش گذارد و نه در دل جای ( 4

 4گزینۀ  :  پاسخ 

 غدّار       «:  قدّار 1گزینۀ »

 قدمی گذارد )قدم گذاشتن(      «: قدمی گزارد 2گزینۀ»

 غالب      «: قالب 3گزینۀ»

 شود؟ در عبارت زیر چند غلط امالیی دیده می 
ها را مالمتی است و این  گاه بدانی که این  گفتهآن  ممدود فرسوده گردد و این انفاس معدود پیموده آید. فرّاش اجل فرش عمل درنوردد.این بساط  

فرعون لعیم روزی هزار برّه بر    ها را غرامتی و مکافات و مجازات را روز قیامتی. از قرابت سببی نسیم نسبت آید و از قرابت نسبی خصومت.کرده
داد. ندا آمد ای موسی! خوش باش که شربت مکالمه را سینۀ صافی باید و طعام  نهاد و موسی کلیم در زیر گلیم از گرسنگی ناله در میوان میخ

 موانست را معدۀ خالی باید. 

 ( پنج 4 ( چهار3 ( سه3 دو ( 1
 1گزینۀ   : پاسخ 

 فرعون لئیم       لعیم   فرعون -2 /فرش اَمَل     فرش عمل   -1های امالیی: غلط

 ؟ نیستآوا« غلط امالیی به کار رفته در کدام گزینه دارای »هم 
 واه غربتم ـــو هواخـــ دن تـــ ق دیــدر عش من کز وطن سفر نگزیدم به عمر خویش ( 1

 تـــ وابد رای ثــ دیشه کنـــاز چه ان ــ تا ب  تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت( 2

 ه داغ دارد  ـکه چو سرو پایبند است و چو الل  راق داردــچمن فدل ما به دور رویت ز ( 3

 دم  ـ ان شـاهت زم ـن به عفو گنـــ باز آ که م  افظا ــ عنایت که ح د دادـــــ دوشم نوی ( 4

 3گزینۀ :  پاسخ 

آوا« باید آوای یکسان داشته باشد حال آن که »فِراق« و »فَراغ« دارای دو »هم گردد چونآوا محسوب نمی)واژۀ فِراق( جزء هم «3غلط به کار رفته در بیت گزینۀ »

 تلفظ متفاوت است.  

 ها:بررسی سایر گزینه

 آوا( قربت )هم     غربت  «:1گزینۀ »

 آوا( )همواب ص       ثواب«: 2گزینۀ »
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 آوا( ضمان )هم      «: زمان 4» ۀ گزین

 کدام گزاره از نظر تاریخ ادبیات درست است ؟ 
ها و کشتار لشکر مغول و  رحمیحسـین خطیبی، معروف به »سـلطان ولد« از دانشمندان روزگار خود بود. به سبب هراس از بیپـدر جالل الدیـن، محمدبن( 1

 مهاجرت کرد.   رنجش از خوارزم شاه، ناچار از بلخ

 الطیر« سنایی به نظم آرد.یـا »منطقطّار نامۀ« عالدّین زرکوب از موالنـا درخواسـت نمـود کتابـی بـه طرز »الهیصالح( 2

 و اسالم است.   تریـن آثـارادبی ایرانبهترین یادگار ایام همدمی موالنـا بـا شمس، سـرودن کتـاب گرانبهای مثنوی اسـت که یکی از عالی( 3

پدر، در   ۀنبـود، بـه قونیـه بازآمـد و همه روزه، به شـیوجالل الدیّن، پس از چندی اقامت در شـهرهای حلب و شـام که مدت مجموع آن، هفت سـال بیـش ( 4
 پرداخـت. می مدرسـه، به درس علوم دینی و ارشـاد 

 

  4گزینۀ    : پاسخ 

 «: پدر موالنا معروف به »بهاءالدّین ولد« بود و »سلطان ولد« پسر موالناست. 1گزینۀ »

 یا »منطق الطیر« سنایی به نظم آرد.   نامۀ« عطّار الدین از موالنا در خواست کرد کتابی به سبک »الهی«: حسام2گزینۀ »

تریـن آثـارادبی ایران و اسالم  الدین، سـرودن کتـاب گرانبهای مثنوی اسـت که یکی از عالیبا حسـامّ«: بهترین یادگار ایام همدمی موالنـا با یاران، به ویژه  3گزینۀ »

 است. 

 های »ایهام، تشبیه، جناس، استعاره« تماما در کدام بیت به کار رفته است؟   آرایه 
 ت ـ اوس حیف بــود بلبلی کـاین همـــه دستــان گر همه مــرغی زنند سخت کمـانـان به تیر( 1

 ا چیست بگو   ـ چیــــن گیـــسوی تو ای ترک خت زدـخیگــرنـه آن است کزو مشک ختــا می( 2

 ابد   ـــف است، این بار، بر نتــــترسم که دل ضعی راق، بر دلـــ دم، بار فـــمــن بـــارها کشی( 3

 ــام    ــخــــواه و آن از لب جــایــن از لب یـــار  ت ـ در جام جهان چو تلخ و شیرین به هم اس( 4

 3گزینۀ   : پاسخ 

 کنند(. این بار )آن چه که بر پشت حمل می   -2این دفعه   -1دارای دو معنا و مفهوم متفاوت است  این بارایهام: 

 تشبیه: بار فراق )فراق به بار تشبیه شده است( 

 بر جناس ناقص   جناس: بار در دو معنای مختلف به کار رفته است )جناس تام( / بار،

 تواند استعاره از جدایی و هجران یار باشد که از آن به »بار« تعبیر شده است.  استعاره: بار در انتهای بیت می

 ها:بررسی سایر گزینه

 ایهام ندارد .    /رحم سخت کمان کنایه از معشوق بی «:1گزینۀ »

 ایهام ندارد. زلف معطر یار به مشکن ختا تشبیه شده است.   «:2گزینۀ »

 تشبیه )جام جهان(/ استعاره: لب جام/ جناس: لب، لب / ایهام ندارد. «:4گزینۀ »

 پارادوکس 
 من در ميان جمع و دلم جاي ديگر است                  اي هرگز وجود حاضر غايب شنيده

 اند و غايب صفت حاضر واقع گرديده است.  در بيت اول »حاضر و غايب« به هم اضافه شده
اند، يعني وجود يکي نقض وجود ديگري است اما شاعر اين دو صفت متناقض را چنان  آيا از نظر منطقي چنين امري ممکن است؟ اين دو صفت متناقض 

 ه بيت بخشيده است.اي ب هنرمندانه درترکيب کالم خويش به کار برده است که نه تنها پذيرفتني است بلکه زيبايي ويژه
گويند. دقت داشته باشيد که نسبت دادن هم زمان دو صفت متضاد به يک امر  نما مي جمع کردن دو واژه يا معني متناقض در کالم را پارادوکس يا متناقض

شيء واحد نسبت داده شده باشد،  کند و اگر اين دو صفت به دو شيء متفاوت نسبت داده شده باشد يا در دو زمان مختلف به يکواحد ايجاد تناقض مي 
 متناقض نما نيست. 

 مثال در بيت: »مجنون چو حديث عشق بشنيد / اول بگريست پس بخنديد« 
 تناقض نداريم چون گريه کردن و خنديدن مجنون هم زمان نيست. 

 در ابيات زير پارادوکس را نشان دهيد: 
 را       ــکه زهر آيد از آن نوش م  به دهــان تـو دـبي دهـــان تــــو اگر صــد قدح نوش دهن

 ودم ـــــ خبــر از بي خبـــري خواستـــه ب  با عقل خود از عشق سخن گفتم و خنديد آري! 
 از اين باد ار مدد خواهي چراغ دل برافروزي  وروزيـــز کــوي يـــار مي آيد نسيـــم باد ن

 که نوش در دهان شاعر زهر باشد تناقض دارد.   در نمونۀ اول از سعدي، نوش و زهر با هم تضاد دارند و اين
نماست زيرا عادتا باد سبب خاموش شدن چراغ  نماست و در بيت آخر چراغ افروختن به وسيلۀ باد متناقضخبري متناقضدر نمونۀ دوم خبر خواستن از بي

 شود.مي 
 هاي مهم و پر تکرار کنکور سراسري: تناقض

 متناقض نما

 ترکیب متناقض  ترکیب متناقض  ترکیب متناقض 

 آزاد بودن ما در گرفتاری است  هزار سختی اگر بر من آید آسان است  رندان پارسا 

 خشت زیر سر و بر تارک هفت اختر  رونق گرفتن بازار از کسادی  های هنری هنریبی

 شور شیرین  دم به دم با من و پیوسته گریزان از  سخت سست بودن 

 ساکن روان دشمن بودن دوست  پریشان بودن هم جمع و هم 

 آتش زبانه زدن از آب  راحتی در ترک راحت است  آتش سرد 

 آن سر که خاک ره شد از آسمان  دولت فقر در گدایی سلطان بودن 
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 کسب جمعیت از زلف پریشان کردن  تلخ گفتن از لب شکرفشان  عین درمان بودن درد 

 ها راهنما شدن گمراهی نیک بدی کردن  زنده بودن کشتۀ عشق 

 در آغاز رفتن به پایان رسیدن  خار دشت محبت گل است و ریحان  گویای خاموش

 سور بودن ماتم  خفتۀ بیدار  شاد بودن از غم 

 افتادگی دانه را از خاک برمیدارد.  دام نجات  تر باشد هوشیارتر هر که مست 

   ارزشی شود گرانمایگی سبب بی

 ذکر شده در مقابل ابیات در تمام موارد کامال صحیح است؛ به جز:  هایآرایه 
 ایهام تناسب(   –ته و آب روان جـــان )پارادوکس ـــــنــار دل شکس زان لعل آتشین قدحی نوش کن که هست ( 1

 تشبیـه(  –رودم از دهــان جــان )مجــاز طعــم شکــر نمی ز آن دم که رفت نــام لبت بــر زبـان من ( 2
 تشبیه(  –چشم تو عین مستی و جسم تو جان جان )پارادوکس  ای بــوستــان عــارض تـو گلستان جان ( 3
 تشبیه(    - )استعاره   مگر آن روز که در خـــاک بریزد بـــدنم  جان من جــرعۀ عشق تو نریزد بر خـاک ( 4

 4گزینۀ    : پاسخ 
 عشق« اضافۀ استعاری است.« تشبیه به کار نرفته است. »جرعۀ 4در بیت گزینۀ »

 ها:بررسی سایر گزینه

 «: پارادوکس: لعل آتشین که آب روان باشد/  ایهام تناسب )روان( به معنای جاری است اما در معنای جان و روح با »جان« تناسب دارد.  1گزینۀ »

 شبیه: نام یار به شکر تشبیه شده است )تشبیه مضمر(  لحظه(/ ت     «: مجاز  )دم 2گزینۀ »

 به، عارض مشبه(  «: پارادوکس جسم تو جان پارادوکس دارد. بوستان عارض تشبیه است )بوستان مشبه3گزینۀ »

 تلميح 
 تاريخي، اساطيري و ...  هاياي است به بخشي از دانستهدر لغت به معني به گوشۀ چشم اشاره کردن )همان چشمک زدن( است و در اصطالح اشاره

 ناخلف باشم اگر من به جويي نفروشم«   دم بفروخت »پدرم روضۀ رضوان به دو گن
  خواهم و آن را به کمترين چيزي خواهم فروخت، براي زيباتر کردن شعرش از داستاني که همۀ ماهاي آن را نمي خواهد بگويد من بهشت و نعمت شاعر مي

  تداعي داستان آدم و رانده شدن او از بهشت شعر را خيال انگيز وظريف و زيبا و  ۀگيرد، داستان گندم خوردن پدرمان، آدم. اين اشار دانيم کمک ميمي
اي است مندي از تلميح، آگاهي از دانستهتر باشند، تلميح تاثيرگذارتر خواهدبود. الزمۀ بهره هاي مورد اشاره لطيفها و اسطورهتأثيرگذار ميسازد. هر قدر داستان

 توان به چند بخش تقسيم کرد: ها را براي يادگيري بهتر مي دانستهکند. اين که شاعر يا نويسنده بدان اشاره مي 
 اي مثل اشاره به نبرد اسکندر و دارا، در آتش افکنده شدن ابراهيم، داستان ليلي و مجنون و ... اي يا افسانه هاي تاريخي، اسطوره( اشاره به داستان1
 شود:عرضه کردن امانت بر انسان که در بيت زير از حافظ ديده مي  ه  آي ( اشاره به يک آيه، حديث، بيت يا سخن مشهور مثل اشاره به2

 قرعۀ کار به نام من ديوانه زدند«   »آسمان بار امانت نتوانست کشيد 
 ( اشاره به يک دانسته و باور مثل اشاره به آب حيات و قرار گرفتن آن در ظلمات يا اشاره به جام جم و امثال آن 3
 در کنکور تکرار شده اند :  برخي از تلميح هايي که 

 واژگان کلیدی  داستان یا آیه مورد اشاره 

 فرهاد، شیرین، خسرو، شکر، بیستون فرهاد و شیرین 

 سیاوش، سودابه، آتش، کاووس، افراسیاب )شاه ترکان(  سیاوش و کشته شدن او به دست افراسیاب 

 آدم، گندم، بهشت)روضه(، طاووس  رانده شدن آدم از بهشت

 خلیل، آتش، گلستان گلستان شدن آتش بر ابرهیم )ع( 

 مسیح، دم  دم روح بخش حضرت مسیح 

 یوسف، مصر، چاه، زندان به چاه و زندان افتادن یوسف و به مقام عزیزی رسیدن او 

 اخوان، نیل، گرگ، پیراهن برادران یوسف و توطئه آنان ضد یوسف

 االحزان، کنعان، بینایی بو، پیراهن، یعقوب، بیت عزیزی رسیدن او نابینا شدن یعقوب از هجر یوسف و به مقام 

 ید بیضا، کلیم، عصا، اژدها معجزۀ بد بیضای حضرت موسی

 آتش طور، چراغ طور، وادی ایمن  وحی شدن به حضرت موسی 

 کشتی، نوح، طوفان طوفان نوح و کشتی ساختن او

 هدهد، سبا، سلیمان، بلقیس، پیک، سبا  س و ...داستان سلیمان و هدهد و .../داستان سلیمان و بلقی

 سلیمان، مور  سخن گفتن مور با سلیمان 

 انگشتر)نگین، خاتم(، سلیمان، اهریمن داستان گم شدن انگشتر سلیمان و به دست اهریمن افتادن آن

 حالج، دار، منصور  داستان به درا کشیدن حالج 

 خضر، ظلمات، اسکنذآب حیات،   وجود آب حیات در ظلمات و ...

 جمشید و جام جم  جمشید و جام جم او 

 قیصر، کی، فرعون، فریدون، ...  داستان زندگی پادشاهان 
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 منیژه، بیژن، چاه، شاه توران )افراسیاب(، رستم )تهمتن( داستان بیژن و منیژه و به چاه افکندن او توسط افراسیاب 

 اطلبوا، علم، مهد، گهواره، گور  )زگهواره تا گور دانش بجوی( اطلبوا العلم من المهد الی اللحد 

 آسمان، بارامانت، انسان آیۀ: انا عرضنا االمانه علی السموات و ...

 کشته، آخرت  حدیث: الدنیا مزرعه االخره

 شاهباز و سدره نشینی، مرغ و باغ ملکوت، نی و نیستان اصل انسان از عالم باال است.

 الست، ازل، قالوا  بلی، عهد پیمان گرفتن خداوند از موجودات آیۀ الست و 
آيه يا بيتي را بياورد به آن   * دقت داشته باشيد که در اينجا سخن از اشاره است نه آوردن عين يک حديث، آيه با يک بيت. اگر شاعري عين يک حديث،

 اي است و سريع. يار سادهبار در کنکور آمده است و آرایۀ بس 3گوييم، تضمين تا کنون تضمين مي
 فقط دقت داشته باشيد که با تلميح اشتباه نشود. 

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

 بوي پيراهن اگر قافله ساالر شود«  توان رفت به يک چشم پريدن تا مصر»مي

 ها به درستی آمده است؛ به جز: های بیت زیر در تمام گزینهآرایه 
 رود وز لب شیرین جانان آب شکر می  دهم فرهادوارمن به تلخی جان شیرین می 

 ایهام    -تناسب  ایهام - تشبیه  -تلمیح ( 1
 کنایه    -تضاد    -آمیزی حس - ایهام ( 2

 تناسب     -جناس  - تضاد  -آمیزی حس( 3

 تناسب ایهام - کنایه  - استعاره   -تشخیص ( 4

 3گزینۀ   : پاسخ 

 معنای»مزۀ شیرین« به کار رفته است.( )واژۀ شیرین در هر دو مصراع در  شود.جناس در بیت صورت سوال دیده نمی آرایۀ 

 های بیت:بررسی آرایه

ایهام تناسب: »شیرین« در مصراع  نخست به معنای طعم و مزه به کار رفته است اما در معنی   /   تلمیح: ذکر شیرین و فرهاد اشاره به این داستان دارد / تشبیه: فرهادوار

   -1آبرو / )شکر نیز در هر دو معنای    - 2مایع حیاتی    - 1تناسب دارد. /  ایهام »آب« در دو معنا پذیرفتنی است :  اسم شرین که معشوق فرهاد بوده است با فرهاد و شکر 

آمیزی: جان شیرین / تضاد: تلخ، شیرین/ کنایه: به تلخی جان دادن و ... / تناسب: فرهاد، شیرین، شکر/  تشخیص: مادۀ خوراکی و معشوقۀ خسرو پذیرفتنی است( حس

 . استعاره: تشخیص در این جا استعاره مکنیه هم دارد شکر برود/ آب روی

 اسلوب معادله 
 شود                      موي اندر شير خالص زود پيدا ميشود عيب پاکان زود بر بر مردم هويدا مي 

است يا به مصراع دوم هم نياز دارد؟ رابطۀميان دو  شاعر در مصراع نخست بيت باال به دنبال بيان چه مطلبي بوده است؟ مفهوم مصراع اول به تنهايي کافي 
 مصراع چيست؟ 

  زند همه متوجهشود، يعني اگر کسي پاک باشد تا از او اشتباهي سر مي شاعر در مصراع اول معتقد است اگر کسي پاک باشد، عيب او زودتر مشخص مي
آورد  اول به تنهايي هم کامل است، يعني اگر شاعر مصراع دوم را هم نمي شوند. شاعر همۀ حرف خود را در همين يک مصراع گنجانده است و مصراع مي 

 ماند. پس مصراع دوم را براي چه آورده است؟ مفهوم ناقص نمي
اي  ديگر چارهنساخت با اين مثال او  شاعر در مصراع دوم مثالي غير قابل ترديد براي ما آورده است تا اگر ادعايي که در مصراع اول بيان کرده است ما را قانع

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

توانيم  عالمت تساوي گذاشت )بين دو مصراع همان طور که مي توان جاي دو مصراع را عوض کرد و يا ميان آن دومصداقي براي مصراع اول آن باشد و مي
 بگذاريم ( داراي آرایۀاسلوب معادله است.

 ه شرط زير را داشته باشد: بنابر آن چه بيان شد بيتي داراي اسلوب معادله است که س
 يگر نداشته باشد. (دو مصراع از نظر دستوري و مفهومي مستقل باشند. يعني اگر يک مصراع را به تنهايي در نظر بگيريم، معني کامل باشد و نيازي به مصراع د1

مفهوم مصراع اول باشد، يا هر دو مصراع دور مورد   ۀنندپس اگر بخشي از اجزاي جملۀ مصراع اول به مصراع دوم برود يا مصراع دوم ادامه دهنده و تکميل ک
هايي از يک جملۀ مرکب باشند، يعني از نظر دستوري مستقل نباشند، اسلوب يک شحص باشد، اسلوب معادله وجود ندارد. هم چنين اگر دو مصراع بخش

 کند. مرکب است به ما بسيار کمک ميجملۀ  ۀساز که نمايانندرود. در اين موارد وجود پيوند وابستهمعادله از بين مي 
آوردن ضرب المثل يا مثالي قانع کننده براي بيان مطلب. اگر مصراع : (يک مصراع ) يا هر دو( تمثيلي براي مصراع ديگر باشد. تمثيل خودش يک آرايه است 2

 دوم مثال و مصداقي براي مصراع اول نبود اسلوب معادله وجود ندارد. 
توان ميان دو مصراع عالمت مساوي قرار داد و مانند يک معادله اجزاي متناظري در دو طرف اين تساوي پيدا  اي متناظر باشند. مي( دو مصراع داراي اجز 3

 کرد.
 در ابيات زير که از يک غزل از صائب تبريزي انتخاب شده است، اسلوب معادله را بررسي کنيد: 

 است همان چشم حباب چشم حباب  ۀپرد آب  ۀخانه از خويش تهي کن که از نظار 
 کشد در دل شب ها نفسي موج سراب مي  ن آرام ندارد، ورنه ــــــــدل بي تاب م

 نۀ آب ــشـــود از سنگ فــزون جوهر آيي م ـت در هـــــرهرو عشق نگردد ز مالم
 تاب ــسيــل را ســــایۀپل باز نــدارد ز ش ريــــگردد پيــــمانع عمر سبک سير ن
دوم رفته است، پس با بررسي  جمله به مصراع ه  اول يعني استقالل دستوري وجود ندارد، حرف ربط »که« نشانگر جملۀ مرکب است و ادامدر بيت اول شرط 

 شود. همان شرط اول اسلوب حذف مي
 اي در کار نيست. در بيت دوم نيز دو مصراع از نظر دستور و مفهوم مستقل نيستند، بنابراين اسلوب معادله
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  سوم هر سه شرط اسلوب معادله وجود دارد، دو مصراع از نظر دستوري مستقل هستند و مفهوم مصراع اول به تنهايي کامل است: رهرو عشق از در بيت 
ر پس شرط دوم هم وجود دارد. اجزاي متناظر هم د  شود.مالمت در هم نگردد. مصراع دوم تمثيلي براي مصراع اول است: جوهر آيينۀ آب از سنگ افزون مي

 توان پيدا کرد. دو مصراع مي
 رهرو عشق ~ آيينۀ آب / مالمت ~ سنگ / در هم نگرديدن ~ فزون شدن جوهر.

 دارد. شود = پل سيل را از شتاب باز نميشود پيري مانع عمر سبک سير )سريع( نميدر بيت چهارم نيز هر سه شرط اسلوب معادله ديده مي

 آمیزی( در کدام گزینه به درستی آمده است ؟پارادوکس، حس)ایهام، تشبیه، تضاد،  هایترتیب آرایه 
 در درون خانه اش ماه است و بیرون آفتاب   الف( از رخت آیینه را خوش دولتی رو داده است 

 زیر بـال و پـر خود باغ و بهاری که مراست   ب ( دارد از گلـشن فــردوس مـــرا مستغنی 
 فــرو ریخت لـولــوی نـــاسفته در بـر   ون شد به گردج ( بخـــاریست کـــر بحـر بر

 کــه بشنــوم ز لب لعــل یار، بوی شراب   د ( گل امیــد مــن آن روز رنگ مــی گیـرد 
 چـون آن دو زلف قلب شکن در جهان جان           ی ـه ( بـــر سـر نیــامـدست سیاهی به پُردل

 ( ه، د، الف، ب، ج 4 ج، ب، ه، الف( د، 3 ( د، ه، الف، ب، ج 2 ه، ب، ج، الف، د ( 1
   1گزینۀ    :پاسخ 

 شکنندۀ قلب و مرکز سپاه به قرینۀ »پردلی و شجاعت در مصراع اول«   - 2تسخیر کنندۀ دل  - 1معنا و مفهوم است :2قلب شکن دارای  ایهام شمارۀ »ه«:

 باغ و بهار زیر بال و پر یار به گلشن فردوس تشبیه شده است .تشبیه شمارۀ »ب«:

 دریا، بر )خشکی (  -ضاد شمارۀ »ج«: بحر  ت

 این که در آیینه عکس ماه باشد اما صاحب تصویر آفتاب باشد پاردوکس است   پارادوکس شمارۀ »الف«:

 رنگ گرفتن امید   حس آمیزی شمارۀ »د«: بو را شنیدن / 

 حسن تعليل 
 اش بر سمن و سنبل و نسرين آمد هرسم بدعهدي ايام چو ديد ابر بهار                                  گري

ار اين است که حافظ حافظ معتقد است، ابر بهار به دليل اين که بدعهدي و بي وفايي زمانه را ديده است، به گريه درآمده است! آيا دليل واقعي باريدن ابر به
هم چنين چيزي نيست؟ البته که شاعر از اين امر آگاه بوده است، گفته است؟ آيا شاعر نميدانسته است که در باريدن ابر، گريستني در کار نيست و علت آن 

دانيم دليل او غير واقعي است، آن را دل پذيرتر از علت کند که ما هم با اين که مياي آن را بيان مي سازد و به گونهولي در خيالش چنين دليل زيبايي مي
 يابيم. واقعيش مي 

تعليل واقعي، علمي و عقلي   اي که بتواند مخاطب را اقناع کند. با وجود اين که حسناست براي امري، به گونه  حسن تعليل آوردن علتي ادبي و غير واقعي
 يابد و راز زيبايي آن نيز در همين نکته است.نيست، مخاطب آن را از علت اصلي دل پذيرتر مي

 در ابيات زير حسن تعليل را نشان دهيد: 
 م را ــــاراج غــــنـــديد انــدر جهــــان تـ م را ــراستـــي برزد علچـــو ســــرو از 

 ورنه اين شط روان چيست که در بغداد است  خــــاک بغــــداد به مرگ خلفا ميگريد
 انيــهمــه بر ســـر زبان اند و تو در ميان ج نه خالف عهد کردم که حديث جز تو گفتم

داند که پرچمدار راستي است! در شعر دوم  هايش هميشه سبزاند را اين مي شود و برگگاه مورد هجوم غم واقع نمي هيچ در شعر اول، نظامي علت اين که سرو
از ديگري  علت جاري شدن رود دجله، گريه کردن خاک بغداد در سوگ خليفه دانسته شده است!! در بيت آخر، شاعر در جواب اين سؤال که چرا غير از يار 

 فقط سر زبان هستند و تو )يار( درون جان و دل من هستي!  دهد که ديگراناين گونه پاسخ ميسخن گفته است، 

 ها جملۀ وابسته از الگوی )نهاد + مسند + فعل( تشکیل شده است؛ به جز:    در همۀ گزینه 
 ر سیه مانع مهتاب شود  ـــردۀ اب ـــــــپ  ایت ــباش تا از شب مه پوش قمر فرس(1

 ود     ــ چشم صاحبنظران چشمۀ سیماب ش  ن سیمینتـــ لگون و ترخ گ باش تا بی (2

 همچو بخت من دلسوخته در خواب شود    کن روبه بازت ـــــباش تا آهوی شیراف(3

 اب شود  ــــــ مجلس افروز سراپردۀ اصح   نگام صبوح ه باش تا شمع جمال تو به (4

 3گزینۀ   : پاسخ 

 گردد.  از چشم یار( در خواب شود )به خواب برود(. فعل شدن در این بیت »ربطی« محسوب نمی )استعاره «: آهوی تو 3جملۀ وابسته در بیت گزینۀ »
 ها: بررسی سایر گزینه

 «: پردۀ ابر سیه + مانع  مهتاب + شود )نهاد + مسند + فعل( 1گزینۀ »

 سیماب + شود )نهاد + مسند + فعل(   ۀنطران + چشم «:چشم صاحب2گزینۀ »

 تو + سراپردۀ اصحاب + شود )نهاد + مسند + فعل(  جمال «: شمع4گزینۀ »

 کلمات دوتلّفظی 
شوند؛ مانند: مهربان که به صورت »ِمهر / ب / بان« و )بخشی( تلّفظ می )بخشی( یا سه هجایی ها در فارسی معیار و رایج به دو شکل دو هجاییبرخی واژه

 هجایی کاربرد بیشتری دارد. شود. البّته تلّفظ سه »ِمه / َر / بان« تلّفظ می
 چند مثال دیگر: باغبان، پادشاه، یادگار، آموزگار، ساختمان، سازمان، مستمند، استوار، دودمان و ... 

 مثال در شعر: 
 روز / گار( - دشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم)رو/ ِز / گار ما را سری است با تو که گر خلق روزگار 

ـَ ک«  کاربرد معنایی پسوند »ـ
 تصغیر)کوچکی و کمی:( خورجینک، درمک، دمک، اتاقک... - 1
 شباهت: عروسک، لواشک، شاخک، کرمک.... - 2
 تّرحم و دلسوزی: دخترک، طفلک... - 3
 تحبیب و تعظیم و دوست داشتن: حسنک، مامک، بابک ... - 4
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 تحقیر: مردک، زنک... - 5
 پسوند »وش«

 رود؛ مثل: خواجه وش، مهوش، تلخوش، پریوش....نظیر« به کار میپسوند »وش« به معنای »شباهت و مثل و مانند و 
 های ُممال واژه 

شود، گویند؛ مثال: رکیب )رکاب(  ُممال در لغت به معنی »تغییر یافته« است و در اصطالح به کلماتی که در آنها مصّوت بلند »ا« بدون تغییر معنا به »ی« تبدیل
 کتیب)کتاب.(... –)خضاب(  خضیب  –هلیم )هالم(  –جهیز )جهاز(  –)حجاب( حجیب  –اسلیم)اسالم(   –سلیح )سالح(  –

 ای با الگوی مجهول به کار رفته است؟  در کدام گزینه جمله 
 ارۀ رخسار تو          حیـــرت مــــا کرد آخــر ترکتاز آیینه را   دیــده شـــد تــا محرم  نظّ ( 1

 که دیده  بود که ما را در این عذاب انداخت        به خون دیدۀ ما تشنه شد جهان و رواست   ( 2

 یکـی اللـــه  دمیــده  ســرخ  و دلکـش         که دیــده گـــردد از دیـــدار آن خــوش   ( 3

 گــر بخـــواهی ور نخـــواهی با چـــراغ          دیـــده گــــردد نقش بــــاز و نقش زاغ ( 4

 4گزینۀ  :  پاسخ 

 فعل »دیده گردد« مضارع مجهول است که با فعلی غیر از مصدر »شدن« مجهول شده است.  « 4در گزینۀ »

 شد.  های دیگری، مانند »آمدن« و »گشتن« نیز ساخته میشود اما در گذشته، با فعلتوجه: امروزه، فعل مجهول به کمک مصدر »شدن« ساخته می
 ها:  بررسی سایر گزینه

 «: »دیده« در این بیت اسم و به معنای چشم است و نقش نهاد دارد.  1گزینۀ »

 شود(.ه ساخته می بیت وجود ندارد. »تشنه« صفت مفعولی نیست )صفت مفعولی از بن ماضی +  نساختار صفت مفعول در ای «:2گزینۀ »

 دیده به معنی چشم است و نقش نهاد دارد.   «:3گزینۀ »

 معلوم/ مجهول                                                                                    
 .گزینندآموزان ممتاز را برمیداوران دانش: معلوم ۀجمل
 .شوندآموزان برگزیده می دانش : مجهول ۀجمل

 :معلوم  ۀروش مجهول کردن جمل 
 .ینندگز آموزان ممتاز را برمیکنیم: داوران دانش ( نهاد را حذف می1
 ......... آموزان راکنیم: دانش دهیم؛ در صورت وجود »را« در جمله، آن را حذف می( مفعول جمله را نهاد قرار می2
 .... آموزان برگزیدهآوریم: دانش( فعل جمله را به صفت مفعولی تبدیل می3
 شوند ده میآموزان برگزیسازیم: دانش ( از مصدر »شدن« فعلی متناسب با زمان فعل اصلی می4
 .شوندآموزان برگزیده میدهیم: دانش ( شناسه را با نهاد جدید مطابقت می 5

شوند؛ مانند »خریدن، فروختن، می : توجه داشته باشیم هر فعلی قابلّیت مجهول شدن را ندارد؛ فقط آن دسته از افعالی که نیاز به مفعول دارند، مجهول1نکته 
مفعول ندارد، مجهول کنیم، ابتدا باید آن را به گذرا به مفعول تبدیل کنیم؛  خوردن، نوشتن و.....« اّما اگر خواستیم فعلی را که نیاز بهپوشیدن، شنیدن، سرودن، 

 سپس با روش باال به مجهول درآوریم: 
 شود( معلوم: اسب دوید. )فعل »دوید« نیاز به مفعول ندارد و مجهول نمی

 سب دوانده شد. گذرا: اسب را دواند. مجهول: ا
آیی  مثال: گفته آمد به دلجویی ما می  شده است؛: گاهی در گذشته برای مجهول کردن، به جای فعل کمکی »شدن« از »آمدن« و »گشتن« استفاده می2نکته 

 )گفته شد( 
 این دو سه روز بار داده آید )= داده شود( 

 ا نیست کار ) = کشته شد( از آن پس کاو کشته گردید خوار            به مال و تن او مر 

 باشد؟می صفت فاعلی(     ساختمان صفت فاعلی در کدام گزینه براساس )اسم+ بن  مضارع  
 بار، راستگو، خودآموز پاکباز، مرگ( 1
 سنج  پوش، نکتهریزبین، هواپیما، کف( 2
 برانداز  آموز، خانهآور، دستگو، تعجبسخن( 3
 پرست تسنج، شهو پرست، نکتهدماسنج، آتش ( 4

 3گزینۀ :  پاسخ 

 اند.  هایی هستند که از »اسم + بن مضارع« ساخته شده« تمام واژه »صفت3در گزینۀ »
 ها: بررسی سایر گزینه

 شده است. « ساخته بن مضارع+   ضمیر «: »پاکباز« از اسم + بن مضارع ساخته نشده است. »خودآموز« هم اسم است و هم از »1گزینۀ »

 پوش« صفت نیستند.»ریزبین«از »صفت + اسم« ساخته شده است. »هواپیما« و»کف«: 2گزینۀ »

 ساخته شده است اما اسم است نه  صفت فاعلی .  «: »دماسنج« اگر چه که از )اسم +بن مضارع ( 4گزینۀ »

 است؟ نادرستکدام گزاره  زیردربارۀ ابیات  
 خوان از قفس من فریاد میچو ور پایبندی هم  بوی بهار آمد بنال ای بلبل شیرین نفس 

 هر روز خاطر با یکی ما خود یکی داریم و بس  گیرند مردم دوستان، نامهربان و مهربان 
 شود. در هر دو بیت نقش »مسند« دیده می( 1
 شود.  در هر دو بیت حذف فعل به قرینۀ معنوی دیده می( 2

 شود.در بیت دوم دو نقش تبعی یافت می( 3

 ب اضافی و دو ترکیب وصفی به کار رفته است.  در دو بیت، یک ترکی( 4
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      3گزینۀ   : پاسخ 

 بدل )ما خود(    -3معطوف )نامهربان و مهربان(   - 2بدل )نامهربان و مهربان، بدل از دوستان است(  -1شود :در بیت دوم سه نقش تبعی دیده می
 ها: بررسی سایر گزینه

 باشند.  بیت دوم »مسند« میبند« در بیت اول و »بس« در  «: »پای1گزینۀ »

 «: در بیت نخست »ای بلبل شرین نفس )توجه کن = حذف فعل به قرینۀ معنوی(/ و بس )است = حذف فعل به قرینۀ معنوی(   2گزینۀ »

 هروز  -2نفس  بلبل شیرین   -1 بوی بهار / ترکیب وصفی: - 1«: ترکیب اضافی: 4گزینۀ »

 

 زمان افعال 
 ماضی)گذشته( انواع 

ـَ ند: رفتم، رفتی، رفت، رفتیم، رفتید، رفتند Øهای ماضی: ـ َم، ی، ماضی ساده: بن ماضی+ شناسه- 1  یم، ید، 
 است؛ مثال: نکته: در گذشته، گاهی فعل ماضی ساده با پیشوند »بـ« به کار میرفته

 نوشت... نوشتی، می نوشتم، میماضی استمراری: می+ ماضی ساده: می- 2
 رفتمی«، و »دیدندی« نیز کاربرد داشته است. ای »همی گفتندی«، »میدر گذشته به صورته نکته: 

 . …ای ای، اندیشیدهام، اندیشیدهماضی نقلی: صفت مفعولی+ ام، ای، است، ایم، اید، اند: اندیشیده - 3
 رود: در ماضی نقلی گاهی سوم شخص مفرد، بدون فعل کمکی »است« به کار می: 1نکته

 خوانده تاریخ هیبتش مّریخ   د از غمش توبیخ کرده ناهی
 رفته است: در گذشته، گاهی فعل کمکی ماضی نقلی به صورت »ـ َستم، ـ َ ستی...« به کار می : 2نکته

 که در پیش بودند شاه جهان   شنیدستی آن داستان مهان 
 شناخته بودی.... ماضی بعید: صفت مفعولی + صرف فعل کمکی مصدر »بودن:« شناخته بودم، - 4
 اشم، خورده باشی، خورده باشد....بماضی التزامی: صفت مفعولی + باشم، باشی، باشد / باشیم، باشید، باشند: خورده - 5
 آمدی... آمدم، داشتی می ماضی مستمر: صرف فعل کمکی »داشتم، داشتی،....« + ماضی استمراری: داشتم می- 6

 انواع مضارع)حال( 
ـَ د...:( میمضارع اخباری: می - 1 ـَ م، ی، ـ  … نشینی،نشینم، می + بن مضارع + شناسه) ـ

 شوند. روند، مضارع اخباری محسوب میهای »است، هست، نیست، دارد« با اینکه بدون »می« به کار میفعل: 1نکته
 رفته است: گاهی مضارع اخباری با »همی« به کار می:  2نکته

 یش من مهر دلدارها« ام بارها بود          کهمی گویم و گفته
 مضارع التزامی: بـ + بن مضارع + شناسه: بشنوم، بشنوی، بشنود.....  - 2

 بریم؛ مثال: پی می رود؛ در این صورت از روی معنای فعل، به زمان دقیق آنگاهی فعل مضارع بدون پیشوند »می« یا »ب« به کار می:  1نکته
 اخباری است.(  گوييم.،..:. زمان هر سه فعل، مضارعسیه و دلق خود ازرق نکنیم )نمیجامه کس   ما نگوييم بد و میل به ناحق نکنیم 

 اش بگذرد آب نوشین به حلق )ببیند: مضارع التزامی( کی  چو بیند کسی زهر در کام خلق 
 نوشم....مضارع مستمر: صرف فعل کمکی »دارم، ... + مضارع اخباری: دارم می  - 3

 آینده)مستقبل( 
 قبل: صرف فعل کمکی »خواهم، .«.. + بن ماضی)مصدر مرّخم:( خواهم آورد.... آینده: یا مست

 نکته: در گذشته، گاهی »بن فعل« در زمان آینده با پیشوند »بـ« همراه بوده است؛ مثال: 
 امشب بگذشت خواهد از دوش )= خواهد گذشت(   آن سیل که دوش تا کمر بود

 فعل امر 
 مضارع: بشنو فعل امر مفرد: بـ + بن 

 فعل امر جمع: بـ + بن مضارع + شناسه »ید«: بشنوید 
 شده است؛ مثال: نکته: در فعل امر منفی، گاهی به جای پیشوند »نـ« از پیشوند »َمـ« استفاده می

 میزبانی نکند چرخ سیه کاسه منشین بیهوده بر سر الوانش )+ ننشین( 

 اعلی، نشانۀ نسبت« است؟نشانۀ جمع، صفت ف» ترتیب»ان« در کدام ابیات به  
 کشاکش گردون چون کمان سازند    اکه ب  الف( چـو تیــر راست روان زمــانه  را شرط است

 جشن شایانی به روز مهـــرگان آراستند  یا نــه امطار مطــر شد بعد چندین سال قحط ب ( 
 ـر کـاویانبــه پیـش انــــدرون اختـ  ج ( ببستنـد گــــردان ایـــــران مـیــــان

 هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم   ست با جانان که تا جان در بدن دارم عهدیمرا د ( 
 ج  –الف  –( د 4د           –ج   –ب  ( 3ج                 –ب    –( الف 2ب              -الف  –د ( 1

   2گزینۀ   : پاسخ 

 هواداران       گردان )جمع( / بیت »د«      مضارع( + )ان جمع( / بیت بیت »ج« راست روان )جمع(: راست + رو) بن     نشانۀ جمع: بیت »الف«  

 شایان )صفت فاعلی(: شای بن مضارع شایستن + ان صفت فاعلی ساز       نشانۀ صفت فاعلی: بیت »ب« 

 کاویان )صفت نسبی از کاوه( / بیت »د« جانان )صفت نسبی از جان(      نشانۀ نسبت: بیت »ج«  

 »ان«  ۀکاربردهای نشان
 عالمت جمع: گیاهان، کبوتران، فّعاالن و...( 1
 پسوند زمان: سحرگاهان، بامدادان، پاييزان، بهاران... ( 2
 پسوند مکان: گیالن، خاوران، دیلمان، سپاهان، )محل تجّمع سپاه( ( 3
 جمع است.( ۀ)توجه: گاهی عالمت »ان« در »کوهان« نشانت: کوهان )مانند کوه( ماهان )مانند ماه( و... پسوند شباه( 4
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 پسوند صفت فاعلی: خواهان، سوزان، جوشان، خروشان، گذران و... ( 5
 کنان و...زنان، رقص کنان، قدم پسوند قیدساز: شادان، شادی( 6
 پسوند نسبت: کاویان، بابکان... ( 7

 دربردارندۀ مفهوم بیت زیر است؟کدام بیت  

   درها از جستن است لــــعق رطــــش       برسد انـــگم  بی دــــچن رــه رزق                  
 کفرانش   و انسان  زهی  داند ¬می خویش  سعی  ز       دانایی  محض از را  رزق  زد دم  چــو دانـــاییز  (1

      کنیم می  پاک خود جبهـۀ ز  عـــرق ایـــن ما     کنیم   نمــی   دّرـمقـ زرق   بــــــرای  ازسعــی  (2

 داشت  نبــــــایــد  دعـــا دست ز  رزق  امیــد      را  تو سعی  پای  و دست نــــرود  تــــا کــار ز (3

      سبحانش لطف  از  رزق  سعی  بی  شـود می میسر      دانایی   وقت تا  رحم در  صورت  بست  انسانچو  (4
 

 3گزینۀ   : پاسخ 

 « بر این نکته تاکید دارند که اگر چه خداوند روزی رسان است اما تالش انسان الزم است.  3بیت صورت سوال و گزینۀ »
 ها: بررسی سایر گزینه

 داند بسیار کافر است رزق از خداوند است )زیاد به تالش انسان بستگی ندارد(.  «: اگر انسان رزق را دسترنج تالش خود می1بیت گزینۀ »

 «: ما برای رزق و روزی زیاد تالش نمی کنیم زیرا خداوند روزی رسان است )الزاما به تالش ما ربطی ندارد(.  2گزینۀ »بیت 

 «: وقتی که انسان قرار است متولد شود خداوند سبحان روزی او را از قبل مقرر و مقدر کرده است )روزی رسان بودن خداوند( 4بیت گزینۀ »

 شود؟و تذّل و من تشاء« از کدام  بیت دریافت میمفهوم آیۀ »تعزّ من تشاء  
 د   ــــ یکی تــاج بـــر ســـر نهاده بلند             فرو هشته تا پای مشکین کمن( 1

 ودـوار خواهد ب ـ بسا سوار که آنجا پیاده خواهد شد            بسا پیاده که آنجا س( 2

 ت و منبر      ــــــیکی از فضل او بر تخیکی از عــــدل او در چاه و زندان            ( 3

 دوران روزگــار به ما بگذرد بسی             گاهی شود بهار و دگر گه خزان شود( 4

    3گزینۀ   : پاسخ 

   شود.« دیده می 3ها همگی از آنِ خداست و در دستان اوست. این مفهوم تنها در بیت گزینۀ »ها و ذلتمفهوم آیۀ قرانی این است که عزت

 ها:  بررسی سایر گزینه

 ای داشت.  «: تاجی بر سر داشت و موهای بلند کشیده1گزینۀ »

 بینند. ها بر اساس عملکرد خود پاداش می«: در آن جا )قیامت( انسان2گزینۀ »

 چرخد. «: اشاره به گردش و چرخش روزگار دارد که دائم بر یک مدار و محور نمی4گزینۀ »

 قرابت دارد؟  عبارت زیر با کدام بیت   
 حساب خود این جا کن آسوده دل شو              میفکن بــه  روز جـزا کار خود را  

 نیکـــونهاد بـــاش که پاکیزه پیکری      ــر قدر خود بدانی قدرت فزون شودگـ( 1
 گــر علتی بگــویی و عذری بگستری         فــردا فصیح بــاشی در مـوقف حساب( 2

 اب داد    ـ تـوان به قیامت حسامـروز می  دگیـ اگــر شمـار تب و تاب زن اینست ( 3

 د من  ـاز خاک، روی شسته برآید شهی  ودـبا تیغ پاک کرده ام اینجا حساب خ( 4

 4گزینۀ    : پاسخ 

 « تاکید بر خودحسابی در این دنیاست. 4مفهوم بیت صورت سوال و بیت گزینۀ » 
 

 ها:  بررسی سایر گزینه 
 ای به این که ارزش وجودی خود را درک کن و در این دنیا انسان نیکی باش.  «: توصیه1گزینۀ »

 گوی آن ها باشی توانا و خطیب خواهی بود.«: اگر فردا )قیامت( بتوانی از پس اعمال و کردار این دنیا برآیی و پاسخ 2گزینۀ »

 مرگ هستم )خسته شدن از زندگی(    ۀ«: اگر زندگی این است همین االن آماد3گزینۀ »

 مفهوم مقابل کدام  بیت درست آمده است؟ 
 ما می بریم لذت دیدار از نقاب ) ترجیح وصال بر فراق(  ض بیش برد        ـــــدر ابر از آفتاب توان فی( 1

 ت ممکن، نشود خون تو صائب پامال        که ته پای حوادث چو حنایی در خواب ) پامال نشدن خون کسی( نیس ( 2

 نیست ما را دانه ای جز کاه در کشت امید       آن هم از بخت زبونم گاه هست و گاه نیست ) امید به آینده(     ( 3

 زمانه است ) پای در دامن کشیدن (   در مشرب من خلوت  اگر خلوت گور است     بسیار به از صحبت ابنای( 4

 

     4گزینۀ    : پاسخ 

 گیری و دوری از مصاحبت با مردم زمانه است. « عزلت، گوشه 4مفهوم بیت گزینۀ »

 ها: بررسی ابیات سایر گزینه 
 ترجیح دوری و فراق بر وصال  «:1گزینۀ »

 «: اسیر و زبون  حوادث بودن  2گزینۀ »

 «: پیام بیت یاس و نامیدی است. 3گزینۀ »
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 ابیات کدام گزینه با عبارت  »از کوزه همان برون تراود که در اوست« قرابت مفهومی دارد؟  
 گــرش کــوزه زریـن بــود یــا سفــال؟                     الف( تفــاوت کنــد هــرگـــز آب زالل

ـ ب ( سرشت تلخ چو دارد درخت اگر آ  بر است خـگ و تلــز جوی خلد دهی تیره رن شبـ

ـ از جـــام زر کســـی که مـی ن ست آب سـردج ( از کــوزۀ سفال نخورده  اب خورد ـ

 ویش زایــدـه جنس خـــ هــــر حاملـــ د ( آری نـیـکـی ز بــــد نیــایـــــد

 ودـمحـــو گـــــردد در وی و جــو او ش ه ( آب کـــوزه چــــون در آب جو شود 
 ج    –( ه 4 الف  –(  ه 3 د –( ب 2 ج   –الف ( 1

 2گزینۀ   : پاسخ 

 هاست«.  درون آندهنده  ها، نشان »رفتار و گفتار آدم « همانند عبارت صورت سوال بر این مفهوم اشاره دارد که2مفهوم ابیات گزینۀ »

 هوم سایر ابیات:  فم

 )آب به ذات خود ارزشمند است نه به جنسی که او را احاطه کرده است(   آب درون کوزه توجهی ندارد که ظرفش از طال باشد یا سفال بیت »الف«:

 خورد. بیت » ج«: کسی که از جام زر شراب خورد از کوزۀ سفالین آب نمی

 اصل خویش و عین آن گشتن.  بیت »ه«: مفهوم پیوستن جزء به 

 زمینۀ حماسه در کدام بیت متفاوت با سایر ابیات است؟    
 می و رود و رامشگران خواستند   ند ــپذیره شدن را بیاراست( 1

 ان ـدر میــ رج ان ــاده سر ایــ نه  به تابوت زر اندرون پرنیان ( 2

 د راه     ــر برگرفتنــپر از خاک س اه ــــاده سپــپیاده سپهبد پی( 3

 روه ـان گـــ ده در میــنشانی ش وه ـد به ک ـ که پروردۀ مرغ باش( 4

  4گزینۀ    : پاسخ 

 کند.اشاره می  عادت کند که به زمینۀ خرق« به سیمرغ اشاره می4»زمینۀ ملی« اشاره دارد اما بیت گزینۀ » « به4مفهوم همۀ ابیات به استثنای بیت گزینۀ »

 بررسی ابیات:  
 اب و آیین پذیرایی از مهمان )ملی( «: آد1گزینۀ »

 «: آداب و رسوم و آیین برگزاری عزا )ملی( 2گزینۀ »

 گردد )ملی( «: احترام سپاهیان به شاه که وقتی شاه پیاده است همۀ سپاه پیاده می3گزینۀ »

 «: وجود موجودات خیالی نظیر سیمرغ )خرق عادت( 4گزینۀ »

 است؟ به ترتیب در کدام ابیات آمده شی عشق،تزکیۀ نفس«مفاهیم»انتظار بیهوده، ترک تعلق، ارزش بخ 
 ودـرد زر شـــاک گیــل گرددخـ سنگ گیرد لع ودــالف( هر که یک دم همدم آن  دلبر زرگر ش

ـ رض از روی کار بگـــردۀ غـه پــک د دید ـویی توان ـــون تـب ( جمال جلوۀ حق چ  اید ـــشــ
 ریانم چو شمعـــم گ ــچش شد سفید از انتظارت روشن  شبیج ( گفته  بودی خانه ات را می کنم  

ـ ود را کنی گــد ( از هوای نفس اگر خ  ارت می شود ـــش دوزخ حصــــروز حشر از آت ردآوری ـ
 ب     ،د ، الف، ( ج4الف        ،ج ، ب ،( د3 د  ، الف ،ب،  ( ج2 ب   ،الف ، د، ج( 1

 2گزینۀ   : پاسخ 

 انتظار بیهوده. از انتظار چشمم کور شد و نیامدی       بیت »ج« 

 شود که  از اغرض دست بکشی.گر میوقتی حق بر تو جلوه      بیت »ب« ترک تعلق  

 کند.  کند خاک تو را زر میهمنشینی با معشوق تو را ارزشمندت می     بیت »الف« ارزش بخشی عشق  

 شود از آتش دوزخ برهی. دوری از هوای نفس سبب می     بیت »د«تزکیۀ نفس 

 ؟ شودنمیمفهوم بیت زیر در کدام گزینه دیده  
 از سر تعمیـر دل بگذر کــه معمــاران عشق                     روز اول، رنگ این ویرانه، ویران ریختند 

 ـــه ویـرانه رها کن از بهــر دلم گنــــج بـ  گنجست غــم عشقت و ویـــران دل خــواجـــو ( 1
 گردد خراب آهسته آهستهعشق، میدل بی  سرایی را که صاحب نیست، ویرانی است معمارش ( 2

 این دل ویران که هست ملک سلیمان عشق     گــــرد وی از بس حــذر مـــور نـــدارد گــذر ( 3

 درده ویـران بیاساید  چگــونه مــرغ خــانه   های عشق آرد تــن نـازک کجـــا تـــاب خرابی( 4

 2گزینۀ   : پاسخ 

 « به ویرانگری عشق اشاره دارند.  2ها به استثنای بیت گزینۀ »بیت صورت سوال و همۀ گزینه

 گردد.( گردد. )عشق باعث آبادانی دل میای که صاحبی نداشته باشد و کسی در آن ساکن نباشد آهسته آهسته به ویرانی منتهی می«: خانه2بیت گزینۀ »

 آیۀ شریفۀ »و ما رمیت اذ رمیت ولکن اهلل رمی« با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟  
 مور کی از پا نشیند چون ره خرمن شناخت؟   رد ــ رفت آسـایش ز دل تـــا ره به کوی یــار ب ( 1

 شهــد از زنبــور زایــد دانــۀ خــرما ز خار   ک ـ شور خیــزد بــرگ تر ازچوب خشدُر ز آب ( 2

 اینهمه جوهر ندارد ذوالفقار  ودـــه از خــ ورن   ت ـمرحبا بردست حیدرگو که او مرحب کش اس( 3

 حــزم او از بـــاد پـــل بنـدد بر آب جویبار   لطف او از خـــار گل ســازد به طــرف بوستان ( 4
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 3گزینۀ   : پاسخ 

)مرحب، پهلوان یهود، بوده   « روشن است.3امور حضرت حق است و این مفهوم در بیت گزینۀ » آیۀ شریفۀ صورت سوال بر این نکته اشاره دارد که علت واقعی تمام  

 است که به دست موال علی )ع( کشته شد.( 
 بررسی سایر ابیات:  

 از وقتی ره به کوی یار بردم آسایشم رفت )بی قراری عاشق(  «:1گزینۀ »

گردد و از چوب خشک، برگ باطراوت و از زنبور، عسل و از چوبی آورند مثال از آب شور دُر و مروارید حاصل می«: گاهی امور غیر مفید نتجۀ مفید به بار می2گزینۀ »

 آید.خشک دانۀ خرما به وجود می

 سازد( سازد. )غیرممکن را ممکن میکند و حزم و دور اندیشی او از باد پل می«: لطفا او خار را تبدیل به گل می4گزینۀ »
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ت ِمن الَحّ »  -26  المیِّ
ُ
 الَمّیِت َو ُمخِرج

َ
ّ ِمن

َ
 الَح

ُ
خِرج

ُ
وی ی

َّ
بِّ و الن

َ
 هللا فاِلق الح

َّ
 « أن

 آورندۀ زنده از مرده و بیرون آورندۀ مرده از زنده است. هاست، بیرونگمان خدا شکافندۀ دانه و هستهبی (1
 آورد و بیرون آورندۀ مرده از زنده است. گمان خداشکافندۀ دانه و هسته است، زنده را از مرده بیرون میبی (2
 آورندۀ مرده از زنده است.  شود و او بیرونهاست، زنده از مرده خارج میهمانا خداست که شکافندۀ دانه و هسته (3
 کند.زنده از مرده است و مرده را از زنده خارج میکنندۀ همانا خدا شکافندۀ دانه و هسته است، خارج (4

 ( ترجمه  -ساده -113)    2: گزینه پاسخ 26

 ( 3و  1های : هسته )رد گزینهالنوی

 ( 4 : بیرون آورنده )رد گزینهمخرج

 ( 4آورد )رد گزینه : بیرون مییخرج
 

قی   هل ت»  -27
ّ
  صد

ّ
 هذه الد

 
 ف

ّ
 ِغالٍف من المواد

 
فاِف ف

َ
 الج

 
فسه ف

َ
ُ ن
ُ
َسُت

َ
 ِمن الّسمِک ی

ٌ
 نوع

ُ
د
َ
وج

ُ
 من  یةالمخاط نیا ی

ُ
خُرج

َ
ُت ت

ّ
 !« مهفال

 کند!  شود، پنهان میارج میکنی در این دنیا نوعی از ماهی وجود دارد که در خشکی، خودش را در پوششی از مواد مخاطی که از دهانش خآیا باور می (1
 شود. کند، پنهان میشود که در خشکی، در پوششی از مواد مخاطی که از دهان خود خارج میآیا باور می کنید در این دنیا یک نوعی از ماهی یافت می (2
 شود!  شود که از دهانش خارج میای مخاطی پنهان مییابی که در پوشش مادهکنی در این دنیا نوعی از ماهی را میآیا باور می (3
 کند!  پوشاند و آن را از دهان بیرون میکنید در دنیا نوعی از ماهی موجود است که در پوشش مادۀ مخاطی، خودش را میآیا باور می (4

 ( ترجمه  -متوسط -ترکیبی)    1پاسخ: گزینه  27
قی  نت

ّ
 ( 4و   2های کنی ) رد گزینه: باور میصد

 ( 4: این )رد گزینه هذه

 ( 4و  3 های : وجود دارد )رد گزینهیوَجد

ن
 ( 3و   2های کند )رد گزینه: پنهان مییست ُ

 ( 4و   2های شود )رد گزینه: خارج میتخرج

نالمخاط
ّ
 ( 4و  3های : مواد مخاطی )رد گزینهیةالمواد

نََس مکان بعض جوازات البوط الّسلیم» 
ُ
د ی

َ
ق ق

ّ
صد

ُ
اب ةکنت ال ا

ّ
ن تحت الُت

َ
دف
ُ
ُت ت

ّ
 !«: ال

 شود!  های بلوط که سالم است و زیر خاک دفن شده است فراموش میکردم گاهی مکان برخی از دانهباور نمی (1
 شود!  شود، فراموش میهای بلوط سالم که زیر خاک دفن می( باور نکرده بودم مکان برخی دانه2
 شود!  یشود، فراموش مهای سالم بلوط که زیر خاک دفن میکردم گاهی مکان برخی دانه( باور نمی3
 کند!  های سالم بلوط را که زیر خاک دفن شده است، فراموش می( باور نکرده بودم گاهی مکان برخی دانه4

 ( ترجمه  -متوسط -ترکیبی)   3: گزینه پاسخ 28
ق
ّ
صد

ُ
 ( 4و  2های کردم )رد گزینه : باور نمیکنتنالنا

دنُینیس
َ
 ( 4و  2های شود )رد گزینه: گاهی فراموش میق

 ( 2و  1های های سالم بلوط )رد گزینه: دانهةالبلوطنالّسلیمجوزاتن

ن
َ
دف
ُ
 (  4و  1های شود )رد گزینه: دفن میت

ثت  » 
َ
 المستقبل ُصعوباٍت ک

 
 ف
ُ
سیواِجه

َ
 من الواِقِع ف

َ
  ةَمن هرب

َّ
 الِکذب ِعد

َ
 إَل

ُ
ضطّره

َ
 !«:َمّراٍت  ةت

 کند!  رو خواهد شد که او را چندین بار به دروغ گفتن ناچار میهای بسیاری روبههرکس از حقیقت بگریزد، در آینده با سختی (1
 کند!  می رو خواهد شد که چندین بار او را به دروغ ناگزیر های بسیار با وی روبهاش دشواریکسی که از واقعیت فرار کرده است، در آینده (2
 شود بارها دروغ بگوید!  رو خواهد بود که ناگزیر میها روبهکه از واقعیت فرار کند، در آینده با بسیاری از دشواریهر (3
 کرد!   ای را به دروغ گفتن وادار خواهدرو خواهد شد و عدههای بسیاری روبهگریزد، در آینده بارها با سختیهر که از حقیقت می (4

 ( ترجمه  -دشوار -112)    1پاسخ: گزینه   29

َرب
َ
 (  4و  2: هر کس بگریزد، هر که فرار کند )رد گزینه های َمننه

 ( 2: آینده ) رد گزینه المستقبل

ه ن ثت 
َ
 ( 3و  2های های بسیاری )نکره است( )رد گزینه: سختیُصعوباٍتنک

ضطّره
َ
 ( 4و 3های کند )رد گزینه: او را ناگزیر )ناچار( میت

َهنَمّراٍتن
َّ
 (  4: چندین بار/ بارها )رد گزینه  ِعد

 عن الموضوع» 
ً
 شیئا

ُ
 قد عرفت

ُ
 ما کنت

 ألن ّ
ً
 و ال أقول کالما

ُ
 أسکت

ً
 !«: عندما کنت طفال

 زدم، زیرا چیزی دربارۀ موضوع نشناخته بودم!  کردم و حرفی نمیهنگامی که کودک بودم سکوت می (1
 فهمیدم!  ی دربارۀ آن موضوع نمیهنگام کودکی سکوت کردم و سخنی نگفتم، زیرا چیز (2
 دانم!  که چیزی در مورد آن موضوع نمیعلّت اینگویم، بهکنم و سخنی نمیهنگام کودکی سکوت می (3
 گفتم، زیرا چیزی در مورد آن موضوع نشنیدم!  کردم و سخنی نمیهنگامی که کودک بودم سکوت می (4

 ( ترجمه  -متوسط -117)    1پاسخ: گزینه   30

 ( 3و  2: هنگامی که کودک بودم )رد گزینه های عندمانکنتنطفال

ن
ُ
نأسکت

ُ
 ( 3و  2های کردم )رد گزینه: سکوت میکنت
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 ( 3و 2های گزینهگفتم )رد : نمی]کنت[نالنأقول 

ن
ُ
دنعرفت

َ
نق
ُ
 ها(  : نشناخته بودم )رد سایر گزینهمانکنت

 شود!  طرز عجیبی از پوشش خود خارج میکند، سپس بهای کوچک زندگی می»ماهی کوچکی خریدم این ماهی داخل حفره 
!ن (1

ً
ا
ّ
نجد

ً
نتخرُجنمننالغالفهنعجیبا ٍهنثمَّ نُحفرٍهنصغت 

نتعیَشنف 
ٌ
یتنسمکة,نهذهنسمکه    إشت 

ن!ن (2
ً
نعجیبا

ً
ٍهنثّمنیخُرُجنِمننِغالفهنخروجا نیعیشنالسمکنداِخَلنُحفرٍهنصغت 

ً
یتنسمکا    إشت 

!ن (3
ً
نعجیبا

ً
خِرُجننفعهانِمننالِغالفنإخراجا

ُ
هنونت ینسمکة,نالسمکهنقدنتعیٌشنداِخلنالحفرهنالصغت     أشت 

هنثمنیخرُجن (4 نداِخلنتلکنالحفرهنالّصغت  نونیعیُشنف 
ٌ
یتنهذانسمک    ِمننغالِفهنباإلعجاب!نإشت 

 ( تعریب  -متوسط -ترکیبی)    2پاسخ: گزینه  31

یتخریدم:   ( فعل ماضی می باشد 3)رد گزینه   إشت 

 ( 3)رد گزینه  یعیٌش،نتعیُشنکند:  زندگی می 

نُحفرٍهنصغنای کوچک: حفره  ( 4و  3های )رد گزینه  هٍنت 

خرُج(شود: خارج می
َ
 ( 3)رد گزینه    َیخرُجن)ت

 (  3و   1های  د گزینه)ر ِغالفهنپوشش خود: 

م تسلم من الخطأ: »عی ّ  األنسب عن مفهوم العبارة 
َّ
ر ثّم تکل

ِّ
 « فک

 ( تا مرد سخن نگفته باشد/ عیب و هنرش نهفته باشد 1

 ( سخن تا نگفتی بود چون گهر/ چو گفتی شد از خاک ره تیره تر 2

 ( بیندیش و آنگه بر آور نفس/ و از آن پیش بس کن که گویند بس 3

 شکوه عقل را بسیاری گفتار کم سازد/ دو لب را در نظر ها خامشی تیغ دو دم سازد ( 4

 (  مفهوم -ساده -ترکیبی)   3: گزینه پاسخ 32

 تنها این عبارت از نظر مفهوم »اول فکر کردن سپس سخن گفتن« با صورت سوال تناسب دارد.

 : الخطأعی ّ   

نمشاغ( 1
ً
نونإنننکننتالمیذا

ً
تا
ّ
 آموزان اخاللگری باشیم!گیری سوال کنیم حتی اگر دانش!: نباید از معلّم های خود به قصد مچبی  نالننسأْلنمعلمینانتعن

هنالنیقّربنعلیکنالبعید( 2
ّ
نصدیقکنالصادقنألن  سازد!!: با دوست راستگویت مشورت کن زیرا او دور را برایت نزدیک نمیتستشر

کنلننتعیشنمّرتاننإثنتان( 3
ّ
 کنی! برای آنچه که دوستش نداری توقّف نکن زیرا تو دو بار زندگی نمی   !:النتقُفنمانالنتحّبهنألن

کمنلمنتؤمنوا( 4
ّ
 !: خداوند شما را در گرسنگی غذا داد اما شما ایمان نیاوردید!أطعمکمنهللانمننجوعنلکن

 ( ترجمه  -دشوار  -ترکیبی)   3پاسخ: گزینه  33

 : پیروی نکن النتقُفن

 پیروی کرد« را با »وقف: ایستاد( اشتباه نکنید.دقت داشته باشید »قفا )ق ف و(: 

 :  عی   الصحیح 
 گیرند!  کار میهایشان بهها را مانند پرچینی دور مزرعهها درختانی هستند که کشاورزان آناین  !:شجاٌرنیستخدمهانالمزارعوننکسیاٍجنحولنمزارعهمأنهذهن (1
نیومنمنناألّیامنجاِءنبهن (2 ن)أنبوهنإیلنأنف  المؤمنی    : در روزی از روزها، پدرش با او نزد امیرمؤمنان )ع( آمد.ع(مت 
منالناسنبکالمنجمیلنللکالمنآدابنفعلّن (3

ّ
 !: آداب سخن گفتن، این است که باید با مردم، به زیبایی سخن بگوییم!أننأتکل

ننةإسألوانهللانمننفضل (4
ً
ٍءنعلیما نبکّلنشر

َ
نهللانکان

ّ
 بخواهید، زیرا خدا به هر چیزی دانا بوده است. !: از خدا بخشش را إن

 ( ترجمه  -متوسط -ترکیبی)    1پاسخ: گزینه  34

 را نزد امیرمؤمنان )ع( آورد.   او: »جاء به أبوه إلی المیرالمؤمنین )ع(: پدرش 2ترجمۀ صحیح گزینه 

 رف بزنم!  : سخن گفتن آدابی دارد، بنابراین من باید با مردم با سخنی زیبا ح3ترجمه درست گزینه 

 . استرا بخواهید، همانا خدا به هر چیزی دانا   اش: از خدا بخشش 4ترجمۀ درست گزینه 

نإصفهان،نونلکننبضعهنأّیامنقبلنافتتاحنالمسجد،نالُعّمالنونالمعمارونننأ»روینن نف 
ً
ا نکبت 

ً
نکانوانیبنوننمسجدا نالماض  هنف 

ّ
هنننجتمعوانإن ونیعملونناألعمالنالصغت 

نِلواحدنمننالَمآذنننةمرأإالباقیه.نکانتن
ّ
:نأعتقدنأن !نضحکنإتمّرنبهنلّمانشاهدتنالمسجدنقالتنألحدنالعاملی  

ً
ا نصغت 

ً
ذیننحرافا

ّ
ستمعنإالعاملوننونلکننالمعمارنال

:نن
ً
وانجلبوانالخشب!ننإإیلنهذا،نقالنرسیعا عوانالمئذنه،ننإالعامل!ننننأحض 

َ
؟نبعدندقائقنقالتننةندفعوا...نهونکاننیسألنالعجوزنعلنالدوام:نأّمن!نأصبحتنصحیحإدف

تنونذهبت...نسألنالعّمالنحکمة:ننعم!نأصبحتنصحیحنمبتسمةالمرأهنن
ّ
ثنمعنننة!نثّمنشکرتنونصل

ّ
هذانالعملنالعبث!نقالنالمعمار:نإذانکانتنهذهنالمرأهنتتحد

نهذهنالشائعنةالمئذننةاآلخریننحولنإمال نهذهنالمئذنهنمائلةونتنشر !«نننة،نتبق 
ً
نأبدا

 ترجمۀ متن:  
مانده  های باقیکاریران جمع شده بودند و ریزهساختند، اما چند روز قبل از افتتاح مسجد، کارگران و معما »روایت شده است که در گذشته مسجد بزرگی در اصفهان می

ها کمی کج است! کارگران خندیدند. ولی  کنم یکی از منارهکرد هنگامی که مسجد را دید به یکی از کارگران گفت: فکر می)جا( عبور میدادند. زنی از آنرا انجام می

پرسید: مادر درست شد؟ بعد از  بیاورید! مناره را فشار دهید، هل دهید ...! او مدام از پیرزن میمعماری که به این )سخن( گوش داد سریع گفت: چوب بیاورید! کارگر  

اگر این زن در مورد   چند دقیقه زن لبخندزنان گفت: بله! درست شد. سپس تشکر کرد و دعا نمود و رفت... کارگران حکمت این کار بیهوده را پرسیدند! معمار گفت:

 ماند!« شد، این مناره تا ابد کج میکرد و این شایعه پخش میان صحبت میکج بودن مناره با دیگر
 

 : عی ّ  الصحیح 

 !کاننالعّمالنیعلموننحکمةنعملنالمعمار( 1

 !ذهبتنالمرأةنبالغضبنمننأمامنالمسجد( 2

 !سألنالمعمارنرأینالمرأةنمّرةنواحدة( 3
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نعملهن( 4  !  کاننالمعمارنرجالنعاقالنونهذانمشهودنف 

 ( درک مطلب  -متوسط)   4گزینه  پاسخ:   35
 کارگران حکمت کار معمار را می دانستند! ( 1

 زن با عصبانیت از روبروی مسجد رفت!( 2

 معمار یک بار نظر زن را پرسید!( 3

 معمار مرد عاقلی بود و این در عملش مشهود بود!( 4

 : الخطأعی ّ   
نالعمالنالنیعلموننبقولناإلن (1

ّ
نالمئذنهنمائلهنألن  !مرأةتبق 

 !مانکانتنالمنارةنمائلةنمننالبدایةن (2
نبعضناألحیاننکذب (3  !  أساسنالشائعاتنف 
نالشائعاتن (4 ننسمحنأننتنتشر

ّ
 !  علینانأّل

 ( درک مطلب  -ساده)   1گزینهپاسخ:   36

 ( مناره کج ماند زیرا کارگزان به حرف زن گوش نکردند!1

 ( مناره از ابتدا اصال کج نبوده است!2

 برخی شایعات از ابتدا دروغ بوده است!( پایه 3

 ( نباید اجازه بدهیم شایعات پخش شوند!4

 ؟ما هو األنسب لمفهوم النّص  

 ( تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها 1

 ( سخندان پرورده پیر کهن/ بیندیشد آنگه بگوید سخن 2

ناألوقاتنیصبحنأساسنقضاوتنان( 3 نأکتر  ماننسمعنف 

تن( 4
ّ
 بهنالندامةمننجّربنالمجّربنحل

 ( درک مطلب  -دشوار)    3پاسخ: گزینه  37

 اکثر اوقات آنچه می شنویم اساس قضاوت ما است!

 عیّن الصحیح: 

 !کاننعملنالمعمارنبسببنإعتقادنعلنقولنالمرأة( 1

ّن( 2  !کانتنالمرأةنتعلمنقولهنلیسنالحقیق 

نعملهنکاننسدی( 3
ّ
 ! کاننالمعمارنیعلمنأن

 !المسجدنقبلنیومناإلفتتاحّیةالمرأةنمّرتنمننأمامن( 4

 ( درک مطلب  -متوسط)     4گزینه پاسخ:   38

 ( کار معمار به دلیل اعتقادش بر حرف زن بود!1

 ( زن می دانست که حرفش واقعی نیست!2

 ( معمار می دانست که عملش بیهوده است!3

 ( زن قبل از روز افتتاحیه از جلوی مسجد گذشت!4

 «: إجتمعوا» 

 / فعل و فاعلللغائبَینِ - ماض - ( فعل1

 معلوم/ فعل و مع فاعله جملۀ فعلیۀ و خبر -مزید ثالثی )مع حرفان زائدان(  - ( فعل2

 اسم فاعله: مُجتَمَع/ خبر  -مزید ثالثی )من باب إفتعال( - ( ماض3

 للغائبین مزید ثالثی )له حرف زائد( معلوم/ فعل و فاعل - ( ماض4

 ( صرفیتحلیل   -دشوار  -ترکیبی)    2پاسخ: گزینه  39

 للغائبی  َننللغائَبی  ن
َمع«اسم فاعله 

َ
َمع«اسم مفعوله »  »ُمجت

َ
 ُمجت

 حرفان زائدان  حرف زائد

وا»  ِ
 «:أحض 

 للغائبین/ فعل و فاعله »العامل«  -مزید ثالثی )من باب إفعال( -( فعل ماض1

 مزید ثالثی )مصدره إحضار(/ فعل و مفعوله »العامل«  -للمخاطبین - ( فعل أمر2

 للمخاطبین/ فعل و فاعل   -مجرّد ثالثی - أمر( فعل 3

 معلوم/ فعل و فاعل   -مضارعه علی وزن »یُحضرون« - ( فعل4

 ( تحلیل صرفی -متوسط -ترکیبی)    2پاسخ: گزینه  40

 أمرن ماض -1

 مزیدن مجرّد  -3

ون«ن» -4 ون«نُیحض  حض 
ُ
ن»ت

ن
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 «: ُمبتِسمة» 

 إسم الفاعل/ صفۀ  -للمفرد  -( إسم1

 إسم المفعول/ صفۀ   -الموّنثللمفرد  -( إسم2

 معرفۀ/ حال  -( إسم الفاعل من مزید ثالثی )مصدره علی وزن تبسُّم(3

 نکرۀ/ حال  -( إسم الفاعل من مزید ثالثی )من باب إفتعال(4

 ( تحلیل صرفی -متوسط -ترکیبی)   4پاسخ: گزینه   41

 حال  صفةن( 1

 حال  صفةنإسم الفاعل/   ( إسم المفعول 2

 نکرۀ   معرفةنإبتسام/ننتبّسمن( 3

 ضبط الحرکات أو قراءة الکلمات الخطأ عی ّ   
 
 :ف

ةن( 1 نإحدینُمقاِبالتهانإیلناألدعیةناإلسالمیَّ  !أشاَرتنشیِملنف 

نُصفوفهمن( 2 ةنف  راسیَّ
ّ
نحولنَمشاِکلهمنالد بی

ّ
ّل
ُ
رنط

ِّ
ک
َ
 !النُیف

نشهرنسابعنالّسنة( 3 وسنکورونانف  نُمصابنبفت 
ُ
نت

ُ
نک
 !إب ّ

َرَعهنصاِحبهنُسِئَلن( 4
َ
رعنز

َ
؟نقاَلنز ٌ ت 

َ
ن)ص(نأّینالمالنخ ُّ بی

ّ
 !الن

 ( ضبط حرکت  -متوسط -ترکیبی)    1پاسخ: گزینه  42

ة« شیوه صحیح این واژه می باشد زیرا مصدر باب »ُمقاَبالت»
َ
 باشد. « میُمفاَعل

 : عی ّ  الخطأ 

 !أکلنلحمناألخ: التجّسس( 1
 !ألقابنقبیحةنبتسمیةنالناسن: التنابز( 2

ة........  تتکاسلنفسوفنتواجهنإنن( 3  ( صعوباتن! ) کثت 

 ( وکناتن! )الطیورنتشاهدنعلنأغصانناألشجار( ..... 4

 ( لغت  -متوسط -ترکیبی)    1پاسخ: گزینه  43

 ( جاسوسی: خورن گوشت برادر )غیبت( 1

 ( لقب های زشت به دیگران دادن: نامیدن دیگران با القاب ناپسند 2

 های بسیاری رو برو می شوی!( اگر تنبلی کنی پس با سختی 3

 ( النه های پرندگان روی شاخه های درختان دیده می شود!4

 عی ّ  ما   
ُ
د
َ
 : فیه جمع مکّس  الیوج

شفتناآلثارُن( 1
ُ
 !ونالحضاراتنِمننِخاللنالکتاباتنالُمختلفهننةالقدیمنک

ذوانالباِطَلنمننأهِلنالحّقنونکونوانناقدینکالِمناآلخرینَن( 2
ُ
 !  النتأخ

ن( 3
ً
 !  سمعتنأصواتناألطفالنمننالحدیقةنونهمنیلعبوننمعا

ِلَمنأموالهنفذهبنعندنالحارسنونقالنلهن( 4
َ
منیقدرنأننَیست

َ
 !  ل

 ( لغت  -متوسط -ترکیبی)    2پاسخ: گزینه  44

 ( أموال 4  ( أصوات 3  ( ندارد 2  اآلثار   (1

 فیها اسٌم التفضیل 
ً
 : عی ّ  جمله

اِسنَمننَیعِرُفننفسهنونرن (1
ّ
ُمنالن

َ
 !  ّبهأعل

فَسه (2
َ
َبنن

َّ
نَعذ

ُ
ه
ُ
ق
ُ
ل
ُ
نَمننساَءنخ

َّ
منأن

َ
 ! أعل

نِعلِمه (3
َ
ُمنَمننیَجَمَعنِعلَمناآلخریننإیل

َ
 !  أعل

ناآلخرةن (4 نالدنیانأراهنف   !أعلمنمانأجمعنلنفیسنف 

 ( قواعد -دشوار -111)   1 گزینه   : پاسخ 45

 مردم کسی است که خودش و خدای خودش را می شناسد!   داناترین -1

 دهد!کسی که رفتارش بد شود، خود را عذاب می میدانم -2

 کسی را که دانش دیگران را به دانش خود می افزاید!   میشناسم -3

 هرچه برای خودم در دنیا جمع کنم در آخرت میبینمش!   می دانم  -4

 الف( اســم: 
 اسمهایی همچون: َارَبع )چهار(، َارَنب )خرگوش(✓رنگ و عیب      ✓       اسم تفضیل ✓ 
 

  ب( فعــل: 
 ُافِعُل  مضارع باب افعال صیغه متکلم وحده بر وزن ✓                     َافَعلَ  ماضی باب افعال بر وزن ✓
 َافَعلُ  مضارع ثالثی مجرد بر وزن ✓                        َافِعل امر باب افعال بر وزن ✓
 )ما أفَعل + مفعول(  صیغه تعجب  ✓
 :مثال 

 : مردم نیکی کردند ) َاحَسَن: فعل ماضی (  احَسَن الناُس ...
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 فاعلش ضمیر مستتر هو ( –به مردم نیکی کرد )َاحَسَن: فعل ماضی  َاحَسَن الناَس ... : 
 بهترین مردم کسی است که ... )احسن اسم تفضیل و مبتدا(  َاحَسُن الناِس َمن ... : 

 : به مردم نیکی کن )احِسن: فعل امر(  َاحِسن الناس َ
 ( : به مردم نیکی می کنم )ُاحِسُن: فعل مضارع متکلم وحده  ُاحِسُن الناس َ
 : چه نیکوست علی ... )ما احسَن: صیغه تعجب(  ما َاحَسَن علّیا  

طیّ  سلیعی ّ  »ما«    : ةشر
ناآلِخَرهِن (1 نیا،نستحصدننف 

ُّ
نالد زَرعَننف 

َ
 !  مانت

ن (2
ّ
اِتنفسوَفنمانتقد نالمستقبلنتمنِمننالخت   !  ِجدهنف 

نأجٌرن (3
ُ
ه
َ
ِتَبنل

ُ
نک
ّ
نإّل
ً
ا  !مانِمننَرُجٍلنَیحفرنبتر

نأونمان (4 ٌ َلنمنهنطت 
َ
رٍسنأک

َ
نِمننغ

َ
 !  ومةنبننغرمت

 (قواعد -متوسط -112)    3پاسخ: گزینه  46

 که برایش پاداشی نوشته شود!« : »مردی نیست که چاهی حفر کند مگر آن3ترجمۀ عبارت گزینۀ 

 شود. صورت »نیست« ترجمه میکار رود، بهکه با »إّّل« به : ترکیب »ماِمن« در صورتی نکته
 ر عربی: انواع »ما« د

: ساکت بودم و کلمه     ای نگفتم. مای نفی ماضی: ُکنُت ساکتا  و ما ُقلُت َکِلَمة 
 مای نفی مضارع: َو ما َیْعَلُم َتْأویَلُه ِإّلَّ اهَّللُ: تاویل آن را کسی جز خدا نمی داند.    
 ری انجام بده. مای موصول: إفَعْل ما ُتِحبُّ ِمَن الخيراِت!: آنچه را که از کارهای خیر دوست دا   
 مای تعجبیه: ما أجمل مازندران و طبیعتها: مازندران و طبیعتش چه زیباست.   
 مای شرط: ما َتفَعلوا ِمْن َخیٍر َيعَلمُه اهَّلُل!: هرچه را از ) کار ( خیر انجام دهید خداوند آن را می داند.    
 مای استفهام: ما اسمك الكريم؟: اسم شما چیست؟   

 

ُت  
ّ
 : فیها إسٌم علٌم  لیسعی ّ  العباره ال

نهللانیحّبنمننیحسنوننوالدیهمن (1
ّ
 ! ان

نقریةنقربنإصفهان (2  !  رأیتنزمیلنف 
انمعک( 3

ّ
ن)ع(نیانلیتنانکن  ! یانحسی  

ننةشجرن (4
ّ
ِمنالت

َ
نالعال  !  فاحنیهنمنناألشجاِرنالمثمرةنف 

 ( قواعد -ساده -113)   4پاسخ: گزینه   47

 ( الل 1

 إصفهان ( 2

 ( حسین 3

 ( اسم علم ندارد 4

  
ُ
ن الباف

َ
ختِلُف ع

َ
م« ی

ّ
 : عی ّ  حرف »الّل

هِمنحقائقنالحیاة (1
َ
اَسنِلف

ّ
دعونالن

َ
نت مب 

ّ
 !  معل

یِنن (2
ّ
نَمَعنأوالدینِلیعلموانَحقائَقنالد

ُ
مت

ّ
 !  تکل

ائلی  َن» (3 نیوسَفنونإخِوِتهنآیاتنللسَّ نف 
َ
قدنکان

َ
 «  ل

ن (4 نف 
ُ
لت

ّ
ننشک

ً
نمسجدنقریتنانفریقا یب ّ

ّ
 !  نللِحوارنالد

 ( قواعد -ساده -ترکیبی)    2پاسخ: گزینه  48

 : جار و مجرور لفهم

 : ل ناصبه+ فعل لیعلموا

 : جار و مجرور للسائلی  ن

 : جار و مجرور للحوار

 الی الماضی: ال یتُرجَمعیّن فِعالً  
ن (1

 
نرجال

ُ
دت

َ
نشاه نالیومنالماض  نبُشعیف   !  ةمیسر

ندروِسِهمنالصعبةلمنُیساِعِدنزمیلن (2 الَبهنف 
ُّ
 !  ط

غِهنالعربّیه (3
ُّ
اٍتنبالل نُمحاض َ نُیلق   !  کاننأبی

نیانوناآلخرهِن (4
ُّ
نالد َ ت 

َ
نَیجَمُعنیلنخ

ً
ندرسا ُمب 

ِّ
عل
ُ
نت
َ
 !  انت

 ( قواعد -متوسط -ترکیبی)   4پاسخ: گزینه   49

 ها: ترجمۀ گزینه

 ماضی استمراری(   سم نکره + مضارع ! )ماضی + اکرد می حرکتسرعت دیروز، مردی را دیدم که به -1

 ماضی منفی(   ی سختشان کمک نکرد! )لم + مضارع  هاآموزانش در درسدوستم به دانش -2

 ماضی استمراری(   ! )کان + مضارع کردمیهایی به زبان عربی پدرم سخنرانی -3

 ! )هر دو مضارع ترجمه شده اند( جمع کند که برایم خیر دنیا و آخرت را  آموزیمیتو به من درسی را  -4
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 انواع ماضی: 

 ماضی ساده یا نقلی ✍. 1
 َقد ذهب: رفته است یا رفت.    ⮘. َقد + ماضی: ماضی نقلی یا ساده  1
 توانند به جای یکدیگر ترجمه شوند. ذهب = قد ذهب: رفت یا رفته است ماضی ساده و نقلی میدقت: ❗
 روددهد. َقد یذهب: شاید برود، گاهی می»َقد« با مضارع معنی »گاهی، شاید« میدقت: ❗
 َلم َیذَهب: نرفت )نرفته است(   ⮘. َلم + مضارع )مجزوم(: ماضی ساده منفی یا ماضی نقلی منفی 2
 )چرا به بازار رفتی؟( »َلم« را با »ِلَم« به معنی )چرا، برای چه( اشتباه نگیرید: ِلم ذهبَت إلی السوق؟ : دقت ۩
 ماضی بعید ✍
 کان ذهب = کان قد ذهب: رفته بود.   ⮘. »کان« + ماضی = »کان« + قد + ماضی: ماضی بعید  1
صدیقی : مردی را که دوستم را زده بود )   ضربرأیت رجال   ⮘. )در اسلوب جمله وصفیه و حالیه ( ماضی + ماضی : فعل دوم ، ماضی ساده یا ماضی بعید 2

 زد ( دیدم . 
 َلم یکن ذهب: نرفته بود.  ⮘. »َلم یکن، َلم تکن، َلم أکن، َلم نکن« + ماضی: ماضی بعید منفی  3
 ماضی استمراری ✍
 کان یذهب: می رفت.  ⮘. »کان« + مضارع: ماضی استمراری 1
« فعل دوم، ماضی استمراری. )در اسلوب جمله وصفیه و حالیه( ماضی + مضارع: »م2 إلی المسجد: مردی را دیدم که به مسجد   یذهب رأیت رجال   ⮘عموّل 

 . رفت می
 رفت.َلم یکن یذهب: نمی ⮘. »َلم یکن، َلم تکن، َلم أکن، َلم نکن« + مضارع: ماضی استمراری منفی  3
 آموز می رفت ) = رفته بود ( لیت الطالب ذهب : ای کاش دانش   ⮘. »لیَت« + ماضی: ماضی بعید یا استمراری 4
 رفت موفق می شد. َلو ذهب نجح: اگر می ⮘. »َلو« + ماضی + ماضی: هردو فعل، ماضی استمراری 5
 لوّل المعّلم َلضّل الطاّلب: اگر معّلم نبود دانش آموزان حتما  گمراه می شدند.    ⮘. »لوّل«....ماضی: ماضی استمراری 6

یهعی ّ   
ّ
 : عیل العمل الن

هنمعنالصابرین( 1
ّ
 !النتیأسوانمننرحمةنهللانألن

ن( 2
ً
نسبیلنهللانأمواتا  !الننقوُلنلمننُیقتلنف 

متهم( 3
ّ
نعندمانیشاهدننمعل  !النتجلسننطالباب 

 !ننالنیدرسنونالنیجتهدنالننجاحنونالنفوزنلم( 4

 ( قواعد -دشوار -116)    1پاسخ: گزینه  50
 « نهی می باشد. عالوه بر ترجمه، با توجه به حذف نون پایان فعل )مجزوم شدن فعل( می فهمیم که فعل نهی می باشد.النتیأسوا»( 1

 تغییری نکرده است متوجه می شویم ال نفی مضارع می باشد.« فعل نفی می باشد. عالوه بر ترجمه با توجه به اینکه پایان فعل الننقولُن»( 2

 ند. « نیز فعل نفی می باشد. با توجه به معنی باید این گزینه را رد کنیم زیرا صیغه های للغائبات و للمخاطبات پایانشان هیچ تغییری نمی کالنتجلسن»( 3

 دو تا الی دوم ال نفی می باشند. دوتا »ال« اول ال نفی جنس می باشند زیرا بر سر اسم آمده اند، ( 4
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ها مسبّبِ سست شدن ارتباط  کردند، چه بود و کدام آیینعنوان عقاید رسمی کلیسا ترویج میاعتقاداتی که مبلّغان مسیحی در مورد ازدواج به  -51
 شخصی و پیوسته با خداوند در مسیحیان گردید؟ 

 به دست آوردن عفو ابدی با اعتراف به گناه نزد کشیش و فدا شدن مسیح   –( امری دنیایی و پست است و باید پیوندی ابدی باشد.  1
 و در حضور کشیشاندر هفته تخصیص عبادت به روزی معین  –باشد. ( پیوندی مقدّس است که برای کشیشان ممنوع می2
 مسیح  شدن فدا  و کشیش نزد  گناه به   اعتراف  با  ابدی عفو  آوردن دست  به   – .باشدمی وع ممن کشیشان برای که  است  مقدّس پیوندی( 3
 کشیشان  حضور در و در هفته  معین روزی به  عبادت تخصیص –  .باشد  ابدی پیوندی باید  و است پست  و دنیایی امری ( 4
 4پاسخ: گزینه   51

ها حق ازدواج  از ازدواج، امکان جدایی زن و شوهر نیست و پیوندشان باید ابدی باشد. کشیشآیین ازدواج مسیحی بدین صورت نزد کلیسا ترسیم شده بود که پس  

 (. 3و  2های کردند )نه پیوندی مقدس: نادرستی گزینهمیماندند. آنان ازدواج را امری پست و دنیایی تلقی نداشتند و تا آخر عمر باید مجرد می

و راز و نیاز با خدا  آورد )نه با فدا شدن مسیح(. عبادت  شود و عفو ابدی را به دست میکننده آمرزیده میر کشیش، توبهب برا با اعتراف گناهکار در    که  آنان معتقد بودند

ها سبب سست شدن ارتباط شخصی و پیوستۀ انسان با خدا و واسطه  اختصاص یافت. این گونه آیین  اننیز به روز معینی در هفته و در محل کلیسا و در حضور کشیش

 قرار گرفتن کشیشان میان خدا و بندگان او گردید. 

 خدا  نزد بنا ترینمحبوب  و مقدس پیوند: اسالم در  
 ازدواج 

 
 . باشد ابدی باید که  پست  و دنیایی امری: مسیحیت  در  

 ی در هفته اختصاص عبادت به روز معین ←پیوسته با خدا  شخصی و عامل سست شدن ارتباط
 اعتراف به گناهان نزد کشیش ←عامل واسطه قرار گرفتن کشیشان میان خدا و بندگان 

حَسنُ »قرآن کریم در آیۀ    -52
َ
تی ِِهَ ا

َّ
ِة َو جاِدلُهم ِبال

َ
ِة الَحَسن

َ
 ِبالِحکَمِة َو الَموِعظ

َ
ک  ِایٰل َسبیِل َربِّ

ُ
دع
ُ
کدام یک از وظایف انسان مسلمان را در    ...«،   ا

 کند؟ ال در جامعۀ جهانی تبیین میراستای حضور مؤثر و فع
 ها برای رساندن پیام ( استفاده از روزآمدترین و کارآمدترین روش2 ( ترسیم چهرۀ منطقی و عقالنی دین اسالم 1
 ( تالش برای پیشگام شدن در علم و فناوری 4 ( مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد و شهادت و صبر3
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هایی که خداوند، در قرآن  اسالم یک دین منطقی و استداللی است و هر آموزه و حکم آن براساس حکمت الهی تنظیم شده است. بنابراین ما باید از همان روشدین  

 »کنیم: کریم به پیامبرش آموزش داده، استفاده کنیم و بهره ببریم تا میان پیام اسالم و روش تبلیغی آن، تناسب منطقی و معقول برقرار 
ُ
دع
ُ
  َسبیِل  ِایٰل   ا

َ
ک  ِبالِحکَمةِ  َربِّ

ةِ  وَ 
َ
ةِ  الَموِعظ

َ
تی  جاِدلُهم وَ  الَحَسن

َّ
حَسنُ  ِِهَ  ِبال

َ
 . ...« ا

 فناوری و علم در  شدن پیشگام برای تالش - 1                                                    
 جهانی  جامعۀ ر د فعال و مؤثر  حضور  - 2   علم حوزۀ در   مسلمانان مسئولیت 

 اسالم  دین منطقی و عقالنی چهرۀ ترسیم - 3                                               
                                                                                                          ↓ 

كَ  َسبيلِ  ِإلى ادع  : آیه                                                                         : عقالنی دعوت روش سه: َربِّ
 استوار  و محکم  استدالل  ← بالحکمة. 1                                                                       

 نیکو  اندرز  ←  الَحَسَنةِ  الَموِعَظةِ  وَ .  2                                                                     
م وَ . 3                                                                      تي جاِدله   نیکوتر  مجادلۀ ←َأحَسن   ِهيَ  ِبالَّ

 بهشت برای خود و فرزندان، ثمرۀ توجه به مفادّ کدام نباید قرآنی در دوران بلوغ تا ازدواج است؟  هموار ساختن راه رسیدن به  -53
 َوِبِنْعمَ » ( 1

َ
ون

ُ
ِمن
ْ
َباِطِل ُيؤ

ْ
ِبال
َ
ف
َ
 ةِ أ

َ
ُرون

ُ
ف
ْ
ْم َيك

ُ
ِ ه

َّ
 «  اَّلل

2 )« 
ً
 َو َرْحَمة

ً
ة
َّ
ْم َمَود

ُ
ك
َ
ْيها َو َجَعَل َبْين

َ
وا ِإل

ُ
ن
ُ
ْسك

َ
 « ِلت

ن  َو ال  »( 3 َرُبوا الزِّ
ْ
ق
َ
  ت

ً
 َو ساَء َسِبيل

ً
ة
َ
 فاِحش

َ
 كان

ُ
ه
َّ
 « ِإن

َم » ( 4
َّ
اِر َجَهن

َ
ي ن ِ
َهاَر ِبِه ف 

ْ
ان
َ
اٍر ف

َ
ا ُجُرٍف ه

َ
ف
َ
ٰ ش

َ
 َعَل

ُ
ه
َ
َيان
ْ
َس ُبن سَّ

َ
 « أ
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با همسرش وارد شود که آلوده به گناه و فحشا نشده باشد، راه    بلوغ تا ازدواج را با پاکی و پاکدامنی بگذراند و در حالی به زندگی مشترک  ۀاگر نوجوان و جوان، دور

 رسیدن به بهشت را برای خود و فرزندانش بسیار هموار کرده است. 

 توجه به آلوده نشدن به گناه و فحشا، یعنی توجه به مفادّ آیۀ »
 و ال تقربوا الزن ّ

ّ
  ان

ً
   ه کان فاحشة

ً
لی بسیار زشت و راهی  به زنا نزدیک نشوید، قطعاً آن عم: و ساء سبیل

 ناپسند است.« 

 صورت  بهترین به زندگی یابیسامان. 1     
 نامشروع  روابط از  دوری و پیشگیعفت  ثمرات

 بهشت  به رسیدن راه شدن هموار  - 2     

 نماید؟ برقراری رابطۀ غیرشرعی با جنس مخالف، چه پنهانی و چه آشکار، انسان را مشمول چه عقوبتی می  -54
اِلِمي  َ  وَ »( 1

َّ
ْوَم الظ

َ
ق
ْ
 َيْهِدي ال

َ
ُ َل

َّ
اِفِرينَ »( 2 « اَّلل

َ
ك
ْ
ْوَم ال

َ
ق
ْ
 َيْهِدي ال

َ
َ َل

َّ
 اَّلل

َّ
 « ِإن

ينَ »( 3 خاِِسِ
ْ
ِخَرِة ِمَن ال

ْ
ي اْل ِ

َو ف 
ُ
 ف  ُبطوِنِهم ناًرا»( 4 « َو ه

َ
لون

ُ
ما َیأک

َّ
 « ِان
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 3پاسخ: گزینه  54

گیر  با جنس مخالف نباشند که زیان آن، تا قیامت دامن  ،در پی رابطۀ غیر شرعی، چه پنهان و چه آشکار  خواهد که به هیچ وجهقرآن کریم، از دختران و پسران می

وَ  وَ »آنان خواهد شد و این زیان اخروی در عبارت 
ُ
ي   ه ِ

ِخَرةِ  ف 
ْ
خاِِسِينَ  ِمنَ  اْل

ْ
 ذکر شده است.  «ال

 انواع زیان: 
ْسر   اْلَعْصرِ  وَ زیان فراگیر عموم بشر به دلیل از دست دادن عمر: » - 1 ْنَساَن َلِفي خ  وا وَ  ِإنَّ اْْلِ ِذيَن آَمن   ...«. ِإالَّ الَّ
خروی به دلیل برگزیدن دینی غیر از اسالم: » - 2 ْقَبَل ِمْنه  زیان ا  ْسالِم ِدينًا َفَلْن ي  وَ  َو َمْن َيْبَتِغ َغْيَر اْْلِ  «.اْلخاِسِريَن  ِمَن  اْْلِخَرةِ  ِفي َو ه 
د  اهَّللَ َعلي دنیا و آخرت به دلیل عبادت از روی تردید: »زیان آشکار در    - 3 اِس َمْن َيْعب  ِه َوْجهِ   َحْرف  َفِإْن َأصاَبه  َخْيٌر اْطَمَأنَّ ِبِه َو ِإْن َأصاَبْته  ِفْتَنٌة اْنَقَلَب َعلي   َو ِمَن النَّ

بين   ْسران  اْلم  َو اْلخ  ْنيا َو اْْلِخَرَة ذِلَک ه   «. َخِسَر الدُّ
خروی به دلیل برقراری روابط نامشروع با جنس مخالف.  - 4  زیان ا 

 کند؟ هریک از موارد زیر به ترتیب به چه موضوعی اشاره می  -55
 بار خداوند را به صفت عزت توصیف کرده است. 95قرآن کرین بیش از   (الف
 رود. چنین انسانی زیر بار عملی که روحش را آزرده کند و او را حقیر و کوچک سازد، نمی  ب(
 تواند در ارادۀ خدا نفوذ نماید و او را تسلیم خود کند. کسی نمی ج(
 خداوند عزیز است.  –انسان کریم   – ( اهمیت عزت نفس 1
 ب عزت است.های کس تسلیم خدا بودن، از راه –انسان کریم   –( تقویت عزت نفس 2
 .است عزت کسب هایراه از بودن، خدا  تسلیم – عزیز  انسان  – نفس   عزت تقویت( 3
 . است عزیز خداوند –  عزیز انسان – ( اهمیت عزت نفس 4
 4پاسخ: گزینه   55

 است.بار خداوند را بدان توصیف کرده  95که عزت از صفاتی است که قرآن کریم بیش از  در بیان اهمیت عزت نفس، این -

 رود.سازد، نمی کوچکانسان عزیز زیر بار عملی که روحش را آزرده کند و او را تحقیر و   -

 . کند خود تسلیم را  او و نماید نفوذ  او ارادۀ  در  تواندنمی کسیاست، معنایش این است که   «عزیز»که خداوند این -

 . حقارت نپذیرفتن و نفوذناپذیری و نشدن تسلیم معنای به است، اخالقی فضایل ارکان  از : انسان دربارۀ 
  عزت 

 
 تواند نمی  کسی  که  است  این معنای به و است  شده توصیف  آن به قرآن در  خداوند بار  95 از  بیش: خدا دربارۀ
 . نماید نفوذ او ارادۀ در  و کند  مغلوب را خدا

 کدام دو وظیفۀ ولیّ فقیه خواهد بود؟ لزوم وحدت و همبستگی اجتماعی مردم در جامعۀ اسالمی، مددرسان به    -56
 گیری براساس مشورت با نخبگان تصمیم –( تالش برای اجرای احکام و دستورات الهی در جامعه  1
 تالش برای اجرای احکام و دستورات الهی در جامعه  –( حفظ استقالل کشور و جلوگیری از نفوذ بیگانگان 2
 نخبگان  با   مشورت براساس گیریتصمیم –انگان ( حفظ استقالل کشور و جلوگیری از نفوذ بیگ3
 های سیاسی و اجتماعی  افزایش آگاهی –( تالش برای اجرای احکام و دستورات الهی در جامعه  4
 2پاسخ: گزینه  56

پای در می از  را  به سرعت یک حکومت  پراکندگی،  و  و سلطهتفرقه  بر کشور مسلط میآورد  را  و  گران  )پس وحدت  استقالل کشور  کند.  همبستگی موجب حفظ 

 حفظ استقالل کشور و جلوگیری از نفوذ بیگانگان  ←شود.(می

 تالش برای اجرای احکام و دستورات الهی در جامعه    ←های اسالمی را به اجرا درآورد دهد که برنامهکند و به رهبری امکان میهمبستگی اجتماعی، کشور را قوی می

 ( رهبر وظیفۀ دومین)  استقالل ← کند  می قوی را کشور     

    اجتماعی  همبستگی و وحدت
 نتایج 
←    

 ( رهبر  وظیفۀ اولین) دهد  می رهبر  به را الهی احکام  اجرای  امکان    

اوست؟«،  اگر جویای دلیل این برداشت از حدیث علوی باشیم که چرا »زمان ظهور و وعدۀ الهی و ندای آسمانی، روز شادی فرزندان علی و پیروان    -57
 کدام پاسخ شایسته خواهد بود؟ 

 ( زیرا امام عصر)عج( ، فقط از نظرها غایب است، نه اینکه در جامعه حضور ندارد.1
 شوند.مند میهای مختلف از والیت معنوی امام عصر)عج( بهره( زیرا افراد مستعد و به ویژه شیعیان و محبان به شکل2
 شود. دینداران با ظهور امام عصر)عج(  حاصل می ( زیرا فرج و گشایش واقعی برای 3
 کنند.( زیرا رهبری حقیقی مسلمانان همواره با ایشان است، اما این رهبری را انسان های عادی حس نمی4
 3پاسخ: گزینه  57

شادی فرزندان علی و پیروان اوست.« دلیل این شادی در هنگام  رسد. هان! آن روز، روز  فرماید: »... تا اینکه زمان ظهور و وعدۀ الهی و ندای آسمانی فرا میمی  امام علی

 شود. حاصل می  )عج(ی برای دینداران با ظهور امام عصرظهور بدین سبب است که فرج و گشایش واقع
 برترین اعمال عصر غیبت = انتظار ظهور 

 شود.می حاصل  علت: زیرا فرج و گشایش واقعی برای دینداران با ظهور حضرت مهدی 
 شادی فرزندان علی و یاران او = روز ظهور  روز 

 شود.ایش واقعی برای دینداران حاصل می علت: زیرا با ظهور، فرج و گش

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=22&AID=11
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=22&AID=11
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 های دوگانۀ ایشان، به درستی در مقابل آنها ذکر شده است؟عناوین کدام یک از اقدامات ائمۀ اطهار در راستای مسئولیت  -58
 عدم تأیید حاکمان  ←عباس امیه و بنیالف( سست شدن بنای ظلم و جور بنی

 های درست مبارزهانتخاب شیوه ←در روز عرفه و در مراسم حج، حق حکومت را از آن خود اعالم نمودند   ب( امام صادق
 مبارزه درست هایشیوه انتخاب ←کردند. یعلیه او قیام م کردند، مانند امام حسیندر زمان حکومت یزید زندگی می  ج( اگر امام حسن

 عدم تأیید حاکمان  ← د( یکسان دیدن همۀ حاکمان در غصب خالفت و جانشینی پیامبر

 د   – ( ج 4 د  – ( الف 3 ج  –( ب 2 ج  – ( الف 1
 4پاسخ: گزینه   58

 گردید. )نادرستی مورد الف( های درست مبارزه، موجب سست شدن بنای ظلم و جور بنی امیه و بنی عباس میالف( انتخاب شیوه

 است. )نادرستی مورد ب(  «معرفی خویش به عنوان امام برحق»در مراسم حج، در عرفه، مربوط به اقدام  ب( اعالم نمودن حق حکومت ازآن خود توسط امام صادق

نمود. )درستی مورد در عصر یزید علیه او اقدام می  مانند امام حسیننیز ه گزیدند، پس امام حسنج( امامان در هر زمان شیوۀ مبارزه را متناسب با شرایط زمانه برمی

 ج( 

یکسان    ملسو هيلع هللا ىلص رسول خداهمۀ آنها را در غصب خالفت و جانشینی    و   کردندتأیید نمی  ملسو هيلع هللا ىلصد( امامان هیچ یک از حاکمان غاصب عصر خویش را به عنوان جانشین رسول خدا 

 دیدند. )درستی مورد د( می

 
 ملسو هيلع هللا ىلصامامان هیچ گاه حاکمان غاصب را به عنوان جانشین پیامبر  حاکمان:عدم تأیید    -1 

اما اگر رفتار   ،یکسان می دیدند  ملسو هيلع هللا ىلصتأیید نمی کردند، و همه را در غصب خالفت پیامبر
 آنها طبق دستور اسالم بود، آن را تأیید می کردند. 

   در راستای والیت ظاهریاقدامات امامان 

امامان همواره خود را به عنوان جانشینان   امام بر حق:معرفی خویش به عنوان    -2
مردم معرفی می کردند تا مردم آگاه شود. مثاًل امام صادق )ع( در روز عرفه در مراسم  

 حج، حّق حکومت را از آن خود اعالم نمود.
امامان شیوۀ مبارزه با حاکمان را متناسب با   های درست مبارزه:انتخاب شیوه   -3 

امیه و  تا اسالم راستین باقی بماند و بنای ظلم و جور بنیگزیدند  زمان برمیشرایط  
امامان به نسل بنی د. مثاًل روش  های آینده معرفی گردعباس سست شود و روش 

در عصر یزید، قیام بود   در عصر معاویه، صلح بود و روش امام حسین  امام حسن
امام حسن اگر  او قیام در عصر یزید می  و  زیست، متناسب با شرایط زمان، علیه 

 کرد.می
 

 شد، کدام است؟ناشی می  ملسو هيلع هللا ىلصعلت هریک از نتایج نامطلوب زیر که به موجب به حافظه سپردن احادیث پیامبر  -59
 دخالت دادن سلیقۀ شخصی در احکام دینی  -الف

 نویسی رواج حدیثقابل تشخیص نبودن احادیث درست از نادرست در عصر  -ب
 فراهم شدن شرایط مناسب برای جاعالن حدیث  -ج
 اعمال اغراض شخصی  -  ملسو هيلع هللا ىلصعدم حضور اصحاب پیامبر – بهره ماندن مردم و محققان از منبع مهم هدایت ( بی 1
 توجیه رفتار عالمان وابسته   -  ملسو هيلع هللا ىلصعدم حضور اصحاب پیامبر – بهره ماندن مردم و محققان از منبع مهم هدایت ( بی 2
 توجیه رفتار عالمان وابسته    -  عدم مراجعه به ائمه –سازی صاحبان ثروت ظهور الگوهای غیرقابل اعتماد و برجسته (3
 اعمال اغراض شخصی  -  عدم مراجعه به ائمه –سازی صاحبان ثروت ( ظهور الگوهای غیرقابل اعتماد و برجسته4
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 توان موارد زیر را ذکر نمود:به وجود آمد، می در اثر ممنوعیت نوشتن احادیث پس از پیامبراز نتایج سپردن احادیث به حافظه که 

بهره ماندند و به ناچار، سلیقۀ شخصی را در احکام دینی دخالت دادند و گرفتار اشتباهات بزرگ بسیاری از مردم و محققان از یک منبع هدایت )احادیث پیامبر( بی  -

 شدند. 

به دلیل فوت یا    در میان مردم،  ملسو هيلع هللا ىلصنویسی رواج یافت، اما به دلیل عدم حضور اصحاب پیامبرو حدیث  برداشته شد  ملسو هيلع هللا ىلصها بعد، منع نوشتن حدیث پیامبرسالکه  با این  -

 قابل تشخیص نبود.به سادگی احادیث صحیح از غلط   ،شهادت

 عل یا تحریف حدیث پرداختند. های شخصی به جشرایط مناسب برای جاعالن حدیث پیش آمد و آنان براساس غرض -

 
 ها یا فراموش شدن اصل حدیث عبارت کم و زیاد شدن امکان  افزایش خطا و  - 1 

فراهم شدن شرایط برای جعل و تحریف و خودداری از نقل حدیث براساس اغراض    - 2   اکرم  نتایج ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر 
 شخصی 

از یک  بی  - 3  منبع مهم هدایت )احادیث نبوی( و در نتیجه  بهره شدن مردم و محققان 
 و گرفتار شدن به اشتباهات بزرگ  یهای شخصی در احکام دین دخالت دادن سلیقه 
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 های حکومت نبوی اشاره دارد؟ هر یک از موارد زیر، به ترتیب به کدام یک از جنبه  -60
 اش گرسنه باشد.« سیر بخوابد و همسایهفرمود: »به من ایمان نیاورده است کسی که شب را با شکم می پیامبر -الف

 داشتند.«فرمود: »اقوام و ملل پیشین بدین سبب، دچار سقوط شدند که در اجرای عدالت، تبعیض روا می رسول خدا -ب
 مند( است.«فرماید: »رنج شما برای او سخت و دشوار است و او بر ]هدایت[ شما حریص )به شدت عالقهقرآن کریم می -ج
 محبت و مدارا با مردم – مبارزه با فقر و محرومیت  – برای برقراری عدالت ( تالش 1
 دلسوزی در هدایت مردم – مبارزه با فقر و محرومیت  – ( تالش برای برقراری عدالت 2
 محبت و مدارا با مردم – تالش برای برقراری برابری  –( مبارزه با فقر و محرومیت 3
 دلسوزی در هدایت مردم – رای برقراری برابری تالش ب  –( مبارزه با فقر و محرومیت 4
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باشد و حدیث دوم که در مورد نفی تبعیض در اجرای عدالت است، به  حدیث اول که در مورد توجه به همسایۀ گرسنه است، در مورد »مبارزه با فقر و محرومیت« می

 کند. در هدایت مردم اشاره می کوشی و دلسوزی پیامبرسوم به سختعدالت« مربوط است و آیۀ  و  برابری ، ری ا»تالش برای برقر 
 خروج از دایرۀ ایمان  ← توجهی به فقر و گرسنگی همسایه  بی

 خروج از دایرۀ اسالم  ←توجهی به دادخواهی مظلوم بی

 چیست؟  طرح و برنامۀ خداوند برای جامعۀ اسالمی پس از رسول خدا  -61
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تعلیم و    مبه فرمان خدا، با تعیین جانشین، به تداو   باید از جانشین تعیین شده از جانب خداوند پیروی کنند. یعنی رسول اکرم  مسلمانان پس از رسول خدا

المر« در ی این دو مسئولیت شده است. اطاعت از امامان بزرگوار تحت عنوان »اُولی ال تبیین دین و دوام حکومت پس از خود به شکل »امامت« فرمان داده و مانع تعطی

َها  َيا »آیۀ شریفۀ  يُّ
َ
ِذينَ  أ

َّ
وا  ال

ُ
ِطيُعوا  آَمن

َ
َ  أ

َّ
ِطيُعوا  وَ  اَّلل

َ
ُسولَ  أ ویِلي  وَ  الرَّ

ُ
ْمرِ  أ

َ ْ
ْم  اْل

ُ
ك
ْ
 تأکید شده است. «ِمن

واآیۀ اطاعت:  ِذيَن آَمن  َها الَّ  خطاب به مؤمنان در مدینه  ← َيا َأيُّ

وا اهَّللَ   توحید عملی   ← َأِطیع 

وا   ولَ َأِطیع  س   والیت ظاهری پیامبر )ص(  ← الرَّ

وِلی اأَلْمِر ِمْنکمْ  وَ   امام معصوم طبق حدیث جابر  12مراجعه به                أ 
 طرح و برنامۀ خدا برای جامعۀ اسالمی پس از پیامبر )ص(                                     

که به فرماندۀ سپاه ساسانیان گفت: »آزاد ساختن   زهرة بن عبدهللادر تأیید این سخن    معصومیناگر در جست و جوی یافتن مستندی از کالم    -62
 گر ماست؟ها به سوی بندگی خداوند« باشیم، کدام عبارت بهترین یاری بندگان خدا از بندگی انسان

 ( »مرا این عزت بس که بندۀ تو باشم و مرا این افتخار بس که تو پروردگار منی.«1
 »خالق جهان در نظر آنان بزرگ است، در نتیجه غیر خدا در نظرشان کوچک است.«( 2
 ( »بندۀ کسی مثل خودت نباش، زیرا خداوند تو را آزاد آفرید.«3
 دارم.« ( »اگر اینان خورشید را در دست راستم و ماه را در دست چپم بگذارند، از راه حق دست برنمی4
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که گفت: »آزاد ساختن بندگان خدا از بندگی به سوی بندگان    زهرة بن عبدهللاها« و »بندگی خدا« در کالم  ی انسان« و »نفی کردن بندگی انسانوجود مفاهیم »آزاد

 که فرمود: »بندۀ کسی مثل خودت نباش، زیرا خداوند تو را آزاد آفرید.« ارتباط بیشتری دارد. خداوند«، با این سخن امام علی

رّیت انسان و نفی بردگی انسان در قسمت تأکید بر مف  های مختلفی از کتاب درسی آمده است: هوم آزادگی و ح 
رۀ زمین است. در ابتدای همین دوره، میلیونترین دوران دورۀ استعمار، یکی از سیاه  - 1  مالکیت شدند و به    ربودهها آفریقایی از این قاره  های زندگی انسان روی ک 

 دوازدهم(  10فرسا وادار شدند. )درس به کارهای طاقت  بردهها درآمدند و به عنوان اروپاییان و آمریکایی
 دوازدهم(   9: )در دین ما( آزاد ساختن بندگان خدا از بندگی انسان به سوی بندگی خداوند. )درس زهره گفت  - 2
 یازدهم(  11تو را آزاد آفرید«. )درس  امام علی )ع( فرمود: »بندۀ کسی مثل خودت نباش، زیرا خداوند - 3

 الزمۀ درک و پندگیری از عدم تساوی عالم و جاهل، کدام خصیصه در وجود آدمی است و الزمۀ فرمانبری از دستورات خداوند، کدام است؟   -63
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 حرف »َو« بین دو عبارت، بیانگر الزم و ملزوم بودن آن دو عبارت است: 
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وامثال: طبق آیۀ » ِذیَن آَمن  وا اهَّللَ  یا َأیَها الَّ وا   وَ  َأِطیع  وَل وَ َأِطیع  س  وِلی اأَلْمِر ِمْنکمْ  الرَّ  االمر است. اولی «، الزمۀ اطاعت از دستورات خدا، اطاعت از پیامبر )ص( و ولی أ 

ناِت وَ »کدام پیام از آیۀ شریفۀ   -64 نا ِبالَبيِّ
َ
رَسلنا ُرُسل

َ
د أ

َ
ق
َ
نَزلنا َمَعُهُم الِكتاَب وَ  ل

َ
اُس ِبالِقسِط  أ

ّ
 ِلَيقوَم الن

َ
ان  گردد؟ استنباط می ...« المی  

 های طبقاتی، از هیچ تالشی فروگذار نکرد؛ زیرا برپایی عدالت اجتماعی، وظیفۀ انبیاء الهی است. در راستای رفع تبعیض ( رسول خدا1
 ها فراهم باشد. محور بود، به طوری که در آن، امکان رشد و تعالی برای همۀ انسانای عدالتبرپایی جامعه  ترین اهداف پیامبر( از مهم2
 ها و مانع اصلی فساد و تباهی پدید آورد.با گفتار و رفتار خویش انقالبی عظیم در جایگاه کانون رشد و تربیت انسان  ( رسول خدا3
 آمده بود تا جامعۀ جاهلی را متحوّل کند و مردم را به سوی زندگی مبتنی بر تفکر و علم سوق دهد.  ( پیامبر اکرم4
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مظلوم    ،به طوری که در آن  ،محور بودای عدالتبه دنبال برپایی جامعه پیامبر اکرم  ،آیۀ ذکر شده، بیانگر توجه به معیار عدالت اجتماعی و قسط است و براساس آن

 ها فراهم باشد.تواند به آسانی حقّ خود را از ظالم بستاند و امکان رشد و تعالی برای همۀ انسانب 

اُس  ِلَيقومَ »دقت شود که برپایی عدالت اجتماعی، وظیفۀ مردم است: 
ّ
 (. 1)دلیل نادرستی گزینۀ  ِبالِقسِط« الن

 آموزی« است.بیانگر معیار »علم ( 4)و گزینۀ بیانگر معیار »احیای منزلت خانواده و زن«   (3)گزینۀ توجه کنید که  

َلناآیه:  س   هدایت تشریعی از طریق رسوالن  ← َلَقد َأرَسلنا ر 

ناِت   معجزات انبیا= دالیل روشن   ← ِبالَبيِّ

م  الِكتاَب  وَ   کتاب راهنما )شریعت(   ← َأنَزلنا َمَعه 

 ابزار قضاوت و داوری و سنجش  ← الميزاَن  وَ 

 عدالت اجتماعی، وظیفۀ مردم است. ← ِلَيقوَم الّناس  ِبالِقسِط 

های عصر خود پدید آورد، آنان را به سوی کدام نوع سبک زندگی سوق داد و محور در شیوۀ زندگی و نگرش انسان  با تحوّلی که رسول خدا  -65
 به آسانی حق خود را بستاند؟  زندگی اجتماعی را چه چیزی تعریف نمود تا مظلوم

 عدالت و قسط  –(  زندگی مبتنی بر تفکر و علم  2 توحید و یکتا پرستی   –( زندگی مبتنی بر تفکر و علم  1
 توحید و یکتا پرستی   –( زندگی بر مبنای والیت الهی  4 عدالت و قسط  –( زندگی بر مبنای والیت الهی  3
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محور برپا نماید، به  ای عدالتآمد تا آداب جاهلی را نابود کند و مردم را به سوی زندگی مبتنی بر تفکر و علم سوق دهد. آن حضرت تالش کرد جامعه  ملسو هيلع هللا ىلصنبیّ اسالم 

 باشد. ها فراهم به آسانی حقّ خود را از ظالم بستاند و امکان رشد برای همۀ انسانبتواند  مظلوم  ، طوری که در آن

 قوانین و دستورات الهی باشد.  مبنایی باید بر نظام اجتماع  - 1
 باشد؛ یعنی مظلوم به آسانی بتواند حق خود را از ظالم بستاند و امکان رشد و تعالی برای همگان فراهم باشد. محور عدالت جامعه باید  - 2
 بر تفکر و علم باشد.  مبتنیزندگی انسان باید  - 3

، بیش از هر چیز یادآور کدام چالش  دادند، پس از پیامبر و یارانش را اسوه و سرمشق خود قرار نمی  هایی که پیامبر گیری حکومتشکل  -66
 ای از ظهور کدام آیه در عرصۀ عمل است؟ سرای حاکمان، نشانهاست و تشکیل حرم سیاسی، فرهنگی و اجتماعی عصر امامان

َرُبوا » - ( تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث 1
ْ
ق
َ
 ت
َ
 وَ ال

ً
ة
َ
اِحش

َ
 ف
َ
ان
َ
 ك
ُ
ه
َّ
 ِإن

ن َ   الزِّ
ً
 « َساَء َسبيل

ْم » - ( تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث 2
ُ
اِبك

َ
ْعق
َ
ٰ أ

َ
ْم َعَل

ُ
ْبت
َ
ل
َ
ق
ْ
ِتَل ان

ُ
ْو ق

َ
 أ
َ
 َمات

ْ
ِإن
َ
ف
َ
 « أ

ٰ »  -( ارائۀ الگوهای نامناسب  3
َ

ْم َعَل
ُ
ْبت
َ
ل
َ
ق
ْ
ِتَل ان

ُ
ْو ق
َ
 أ
َ
 َمات

ْ
ِإن
َ
ف
َ
ْم أ

ُ
اِبك

َ
ْعق
َ
 « أ

  » -( ارائۀ الگوهای نامناسب  4
َ
 وَ ال

ً
ة
َ
اِحش

َ
 ف
َ
ان
َ
 ك
ُ
ه
َّ
 ِإن

ن َ َرُبوا الزِّ
ْ
ق
َ
  ت

ً
 « َساَء َسبيل

 3پاسخ: گزینه  66

های تدادند )انزوای شخصیو یارانش را اسوه و سرمشق خود قرار نمی  هایی که پیامبرگیری حکومتو شکل  های اسالمی پس از پیامبربا توسعۀ سرزمین 

ْم »ا دیگر رفتارهای جاهلی )بازگشت به جاهلیت که در عبارت قرآنی می با ارائۀ الگوهای نامناسب(، یاصیل اسال
ُ
ْبت
َ
ل
َ
ق
ْ
ٰ   ان

َ
ْم  َعَل

ُ
اِبك

َ
ْعق
َ
هشدار داده شده بود( نسبت به   « أ

 سرا تشکیل دادند. اسالمی بودند، حرمهای سرزمین  رعباس و بسیاری دیگر از حاکمانی که دامیه و بنیزن پدیدار شد. حاکمان بنی

 های درسی دهم، یازدهم و دوازدهم: در کتاب  مصادیق جاهلیت 
 ی جاهالنه است. خودنمایی(، کارروی در آراستگی ظاهری تا حّد رسیدن به تبرج )زیاده  - 1
 رایج شدن روابط نامشروع خارج از چارچوب خانواده )زنا(، بازگشتی به جاهلیت است.  - 2
 های مشرکانه )جاهالنه( است.جابی زنان غرب، بازگشتی به سنت حبی - 3
 عباس، بار دیگر رفتارهای جاهالنه نسبت به زنان آغاز شد. )مانند تشکیل حرمسرا( امیه و بنی های بنی گیری حکومت با شکل  - 4
تر از حق نباشد رسد که چیزی پوشیده از من زمانی فرا میهای بازگشت به جاهلیت است: »به زودی پس به مردم زمان خود، نشانه   علی هشدارهای امام    - 5

 و ...«.
ْم وَ همۀ این موارد، مصادیقی از آیۀ » - 6 ْم َعَلى َأْعَقاِبك  رَّ اهَّللَ َشْيًئا اْنَقَلْبت   باشد. « می َمْن َيْنَقِلْب َعَلى َعِقَبْيِه َفَلْن َيض 
ة َلْم َيْعِرْف إماَم َزماِنِه َماَت ِميَتةً  وَ  َمْن ماَت است و این حدیث پیامبر )ص( به آن اشاره دارد: » علت دچار شدن به جاهلیت، نشناختن امام زمان  - 7  «. َجاِهِليَّ

شود، خودداری کنیم« در کدام آیه به طور آشکارتری  اثر مثبت عمل به این توصیه که »بکوشیم از همۀ اموری که سبب ناپاک شدن روزی ما می  -67
 ترسیم شده است؟ 
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شود، خودداری کنیم، هم آثار مثبت روزی حالل را در زندگی ن روزی ما مید پاک شیاوریم و از همۀ اموری که سبب نااگر بکوشیم که رزق و روزی حالل به خانه ب 

 نماییم.کنیم و هم به اقتصاد کشور کمک میخود و تربیت فرزندان مشاهده می

ْم   َجَعلَ »اثر مثبت روزی حالل در تربیت فرزند در آیۀ  
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 شده است. 

مْ  وَ دو پیام مهم از عبارت قرآنی » ْم ِمْن َأْزواِجك  مْ  َجَعَل َلك  باِت  ِمَن  َبِنيَن َو َحَفَدًة َو َرَزَقك  يِّ  «: الطَّ
 . داشت خواهد ثبت اثر مروزی حالل بر تربیت فرزندان نیز  - 1
 آورند. فرزندان موجب کاهش روزی نیستند، بلکه رزق خود را به همراه می  - 2

کنیم و ثمرۀ رایج تر مشاهده می اگر با نگاهی مبنایی به زندگی اقتصادی امروزه جوامع غربی نگاه کنیم، کدام یک از آثار منفی حوزۀ علم را پررنگ  -68
 »هایی از جنس  شدن ارتباط

ً
 در کشورها، کدام یک از آثار منفی حوزۀ خانواده در تمدن جدید اروپا را رقم زده است؟  «ساَء َسبیل

 استفادۀ ابزاری از زنان  –زدگی  ( علم2 استفادۀ ابزاری از زنان   –زدگی  ( مصرف 1
 فروپاشی نهاد خانواده   - ی  زدگ( علم4 فروپاشی نهاد خانواده   –زدگی  ( مصرف 3
 3پاسخ: گزینه  68

های مادی است، در غرب رایج شده که سایر  ف فراوان و نیز توجه به رفاه بیش از حد و لذتردر عصر حاضر سبکی از زندگی اقتصادی که مبنی بر تولید انبوه کاال و مص

 از آثار منفی حوزۀ علم در تمدن جدید(   ،زدگیتحت تأثیر قرار داده است. )مصرف ها را نیزملت

«که به تعبیر قرآن  وجود دارد  های نامشروع )زنا(  در کشورهایی که رابطه
ً
د را از دست داده )فروپاشی نهاد خانواده(  وشود، خانواده استحکام خ نامیده می  »ساَء َسبیل

 اند که تک سرپرستی از ثمرات تضعیف و سست شدن بنای خانواده با روابط نامشروع است.شده و فرزندان تک سرپرست فراوان  
  فروپاشی نهاد خانواده  -1 

 نتیجه
ای و افزایش فرزندان  گسیختگی خانوادۀ گسترده و هستهاز هم    ←

 سرپرست تک 

بندوباری جنسی  بی  -2 آثار منفی تمدن جدید در حوزۀ خانواده 
 نتیجه
ای با منشأ الهی معنا  اند و ضابطهمعیارهای اخالقی را تغییر داده     ←

 ندارد. 
 استفادۀ ابزاری از زنان   -3 

 نتیجه
سودآوری تجارت فحشاء در حال ربودن گوی سبقت از تجارت      ←

 مواد مخدر و اسلحه است. 

العملی در برابر کدام عامل بود و تأثیر ترجمۀ آثار اسالمی، عکسافزایش التفات اروپاییان به حقوق اقشار مختلف پس از گذر قرون وسطی و تحت    -69
 ای را به دنبال داشت؟ مشارکت مردم در تشکیل حکومت، چه نتیجه

 های شکل گرفته بر پایۀ استبداد نابود کردن تمام حکومت – ( مخالفت رهبران اصلی کلیسا با خردورزی و تعقل 1
 های استبدادی و موروثی از صحنۀ سیاست خارج کردن برخی حکومت – ( مخالفت رهبران اصلی کلیسا با خردورزی و تعقل 2
 های استبدادی و موروثی از صحنۀ سیاست خارج کردن برخی حکومت – ( حاکمیت نامطلوب کلیسا بر زندگی فردی و اجتماعی مردم 3
 های شکل گرفته بر پایۀ استبداد نابود کردن تمام حکومت –و اجتماعی مردم ( حاکمیت نامطلوب کلیسا بر زندگی فردی 4
 3پاسخ: گزینه  69

العملی ت و دولت پدید آمد که عموماً عکسای در کشورهای اروپایی به حقوق، قانون، ساختار حکوم گیری دورۀ جدید، توجه گستردهپس از گذر از قرون وسطی و شکل

 نامطلوب در قرون وسطی بود. در برابر حاکمیت 

های استبدادی و موروثی حاکم بر  حق تعیین سرنوشت و دخالت مردم در امور خود، گام مثبت دیگری بود که در تمدن جدید برداشته شد و باعث شد برخی حکومت

 کشورهای اروپایی از صحنه خارج شوند.

حاکمیت نامطلوب کلیسا در قرون وسطی 
نتیجه
 اییان به حقوق و قانونتوجه گستردۀ اروپ   ⇐

دادن حق تعیین سرنوشت به مردم و دخالت آنان در امور خود  
نتیجه
 خارج شدن برخی حکومت های استبدادی و موروثی از صحنه    ⇐

ای عمل به  ای برکشند و این بیان، مقدمهبنابر تعالیم وحیانی قرآن کریم، دشمنان اسالم تنها در چه صورت از مقاتله و ستیز با مسلمانان دست می  -70
 کدام مسئولیت اسالمی است؟

 مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد – ( دیگران را به اسارت خود بکشند 1
 استحکام بخشیدن به نظام اسالمی   – ( دیگران را به اسارت خود بکشند 2
 مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد  –( شما را از دینتان برگردانند 3
 استحکام بخشیدن به نظام اسالمی   –تان برگردانند ( شما را از دین4
 3پاسخ: گزینه  70

فرماید: »... به گفتۀ قرآن کریم ]دشمنان[ هرگز دست از مقاتله و ستیز با  دربارۀ ضرورت مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد و شهادت و صبر می   :امام خمینی

 رگردانند.«تان ب مگر اینکه شما را از دین ،دارندشما بر نمی
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 مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد و شهادت و صبر  - 1 
روند، بلکه سّد راه  تنها زیر بار حق نمیه گروهی از اهل باطل هستند که نه ضرورت: هموار 

شوند و تا همه را تابع خود نکنند و یوغ اسارت بر گردن دیگران نیفکنند،  جویی می حقیقت 
 گیرند.آرام نمی 

  در حوزۀ عدل و قسط های مسلمانان مسئولیت
 استحکام بخشیدن به نظام اسالمی  - 2 

ترین عامل برای حضور کارآمد در میان افکار عمومی جهان، استحکام و اقتدار  ضرورت: مهم 
 نظام حکومتی یک کشور است.

 آید؟ اجرای احکام الهی چه معضلی به وجود میفایدۀ وجود عصمت در پیامبران چیست و در صورت فقدان این ویژگی در آنها، در   -71
 انحراف در تعالیم الهی  –های پیامبران ها و هدایت ( اعتماد و اطمینان به گفته1
 سرمشق گرفتن از اشتباهات و گمراهی   –های پیامبران ها و هدایت ( اعتماد و اطمینان به گفته2
 سرمشق گرفتن از اشتباهات و گمراهی   –( امداد غیبی و الهام تعالیم بر روح و جان افراد مستعد 3
 انحراف در تعالیم الهی   –( امداد غیبی و الهام تعالیم بر روح و جان افراد مستعد 4
 2پاسخ: گزینه  71

کند  شود. اگر آنان احتمال دهد که پیامبرشان گناه میگاه مرتکب گناه و اشتباه نمیچ پذیرند که مطمئن باشند که او هیهای پیامبر را میها و هدایتمردم زمانی گفته

 کنند و از وی پیروی نخواهند کرد.شود، به او اعتماد نمیو دچار خطا می

ز از او سرمشق بگیرند و مانند او عمل کنند اگر پیامبری در اجرای احکام الهی معصوم نباشد، امکان دارد کارهایی که مخالف دستورهای خداست، انجام دهد و مردم نی 

 و به گمراهی دچار شوند.

 اگر پیامبری در دریافت وحی و ابالغ آن معصوم نباشد: 
 شود.رسد و امکان هدایت سلب می دم نمی دین به درستی به مر 

 اگر پیامبری در تعلیم و تبیین وحی الهی )مرجعیت دینی( معصوم نباشد: 
شود و اعتماد مردم به دین از  انحراف ایجاد می در تعالیم الهی 

 رود. دست می

 اگر پیامبری در اجرای احکام الهی )والیت ظاهری( معصوم نباشد: 
خالف دستورهای خدا را انجام دهد و در  کارهایی امکان دارد  

 شوند.می  دچار اشتباهات سرمشق مردم شود و مردم به گمراهی 

 رود؟ رتیب کدام اصطالحات اسالمی به کار میبرای هریک از مفاهیم زیر، به ت  -72
 دعوت قرآن کریم به مبارزه -الف

 آشکار کنندۀ ناتوانی افرادی جز پیامبران در انجام کارها  -ب
 عالمت و نشانۀ نبوت -ج

 اعجاز    –آیت    –( تقیّه  4 آیت   –اعجاز    –( تقیّه  3 اعجاز   –آیت    –( تحدّی  2 آیت   –اعجاز    –( تحدّی  1
 

 1گزینه پاسخ:   72

 تواند در مبارزه پیروز شود و همانند قرآن را بیاورد.کس نمیگاه، هیچکند که هیچگویند و خداوند تأکید می طلبی( را تحدّی میدعوت قرآن کریم به مبارزه )مبارزه

 شود. افراد در این امور آشکار می گویند؛ زیرا عجز و ناتوانی سایر العادۀ انبیاء، معجزه )اعجاز( میاندیشمندان اسالمی به کارهای خارق

 خواند.قرآن کریم این کارهای خارق العاده را »آیت« یعنی نشانه و عالمت نبوت می

 به معنای عالمت و نشانۀ نبوت  آیت  اصطالح قرآن برای کارهای خارق العادۀ انبیاء به اذن خدا 

 دهندۀ عجز و ناتوانی سایر افراد نشان  اعجاز  اصطالح اندیشمندان اسالمی برای معجزات انبیاء 

گردد و این بیت با کدام آیه تناسب مستفاد می  ها دامن وی«، کدام مقام پیامبرها جمله در پی / گرفته دست جاناز بیت »شده او پیش و دل  -73
 مفهومی دارد؟ 
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 ﴿ ۀهای آماده را پیشوایی کند )تصرف قلوب(، به مقام والیت معنوی ایشان اشاره دارد و مقام پیشروی ایشان، بیانگر الگو بودن است که در آی دل اینکه پیامبر
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 شده او پیش و دل ها جمله در پی ...  - 1 

  که به والیت معنوی پیامبر )ص( اشاره دارند:   هاییمصراع 

 دل رمیدۀ ما را انیس و مونس شد ... - 2 
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 بیت: »شده او پیش و دل ها جمله در پی ...«  - 1 

 مقام الگویی پیامبر )ص(: 
 

 َرُسوِل اهَّللِ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ...«  ِفي َلَقْد كاَن َلُكمْ آیۀ: » - 2 

 پژوه است؟گشای مؤمن قرآندر پی مستند وحیانی بودن برای هریک از موارد ذیل، به ترتیب کدام عبارات شریفه راه  -74
 الف( خداوند پاسخ نیازهای طبیعی و غریزی انسان را در جهان خلقت آماده کرده است. 

 گذرد، در برگیرندۀ پاسخ به سواالت بنیادین است.هدایت خداوند که از مسیر دو ویژگی عقل و اختیار انسان می ب( 
 هایی که پیش روی اوست، راه مطمئن را برگزیند.ج( در فرصت تکرارنشدنی عمر، انسان باید از بین همۀ راه
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 4پاسخ: گزینه   74

نا   وَ »یکی از نیازهای طبیعی و غریزی انسان، تشنگی و نیاز به آب است که در جهان خلقت، پاسخ آن آماده شده است:  
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دارندۀ پاسخ به سؤاالت بنیادین است، از طریق پیامبران  ۀ هدایت انسان را که دربرخداوند برنامگذرد؛ یعنی  هدایت خداوند از مسیر دو ویژگی عقل و اختیار انسان می
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عمر و راه   بودن  نشدنی تکرارآن مطئن باشد.  هایی که پیش روی اوست، راهی را برای زندگی انتخاب کند که به  نشدنی عمر، باید از همۀ راهانسان در فرصت تکرار 
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نیازهای طبیعی و غریزی   - 1 
 پاسخ
 در جهان خلقت آماده شده و راه آگاه شدن از آنها به انسان داده شده است.    ←

 انواع نیازهای انسان: 
 

نیازهای برتر و اساسی  - 2 
 پاسخ
 کنار هم قرار دادن عقل و روح الهی در کنار یکدیگر     ←

 کسب خوشبختی جاویدان در آخرت، کدام است؟ گیری معاد هر انسانی بر چه مبنایی است و الزمۀ رقم زدن بهترین زندگی در دنیا و شکل  -75
 ریزی درستبرنامه   –( عمل اختیاری  2 داشتن تفکر ایمانی  –( عمل اختیاری  1
 ریزی درستبرنامه   –( مقصود زندگی  4 داشتن تفکر ایمانی  –( مقصود زندگی  3
 2پاسخ: گزینه  75

های خداوند، برای بهترین  مندی از هدایتریزی کرده و با بهرهبرای انجام بهترین، به درستی برنامهگیرد. بنابراین، باید  معاد هر انسانی از عمل اختیاری او شکل می

 ریزی نمود.زندگی در دنیا و کسب خوشبختی جاویدان در آخرت، بهتر برنامه 

 مربوط هستند، نمود بیشتری دارد: عمل اختیاری انسان، سرنوشت آیندۀ او را رقم می زند که این مفهوم در آیات و احادیثی که به اختیار  - 
مْ آیه: » - 1 َمْت َأْيِديك  م  ِلْلَعِبيدِ  ذِلَك ِبما َقدَّ خداوند هرگز به بندگان   ]و نیز به خاطر آن است که[، به خاطر کردار پیشین شماست ]عقوبت [: این  َو َأنَّ اهَّللَ َلْيَس ِبَظالَّ

 «ستم نمی کند.
بِ آیه: » - 2 ا َهَدْيناه  السَّ وراً  يلَ ِإنَّ ا َكف  ا شاِكرًا َو ِإمَّ  « : ما راه را به او نشان دادیم، یا سپاسگزار خواهد بود یا ناسپاس.ِإمَّ
 «: نيا َمزَرعة  اْلِخَرةِ الدُّ حدیث پیامبر )ص(: » - 3

 پیام حدیث: سرنوشت ابدی، براساس رفتار کنونی رقم می خورد. 
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 Twelve european teams ------------ to join the super league under Florentino Pérez's leadership, but many teams and 
their fans have severely citicized Pérez's act and UEFA has officially censured him. 
1) have united  2) had united  
3) were united  4) have been united  

 زمان حال کامل(  -متوسط – 112)  1: گزینه پاسخ 76

EDUCATIONAL BOX 
 حال کامل بیان کننده زمانی است که در گذشته شروع شده و خود عمل یا تاثیرش در زمان حال باقی مانده است. زمان 

 

 
  Ali and Zahra are a very nice ---------- since they behave generously. We have known them since college. 

1) close friend 2) couple 3) couples  4) close friends 

 ( اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش -دشوار –  111) 2پاسخ: گزینه  77

EDUCATIONAL BOX 
استفاده شده است، باید در جای خالی از اسامی قابل شمارش استفاده کنیم)پس  aبا توجه با اینکه قبل از جای خالی از حرف تعریف  

به دلیل اینکه فاعل بیش از یک نفر می باشد، نمیتواند به شکل مفرد مورد استفاده قرار   1(. گزینه حذف می شوند 4و  3گزینه های 
مورد استفاده قرار می گیرد. توجه کنید که در این تست با  a couple of مفهوم زوج داشته و همیشه به صورت   coupleبگیرند اما کلمه 

 حذف شده است.   ofتوجه به عدم وجود اسم بعد از جای خالی حرف اضافه 
 
 The situation of the class can be made ---------- if the teacher uses games and various strategies to engage learners in 
doing purposeful tasks. 
1) excited  2) exciting   
3) to excite  4) excite  
 

 ( past participlesمبحث –  متوسط –  113)  2پاسخ: گزینه  78

EDUCATIONAL BOX 
 که کامال غلط هستند. در جای خالی مورد نظر به یک صفت فاعلی نیاز داریم چون کالس جذاب می شود نه مجذوب.  4و  3گزینه های 

 
 According to the reports, the Covid virus ---------------- day by day, so controlling this problem will be difficult if we 
don't respect self-care rules. 
1) will be mutated  2) should be mutated 
3) must be mutated  4) is going to be mutated   

 (   past modals مبحث -دشوار  – 123)  4پاسخ: گزینه  79

EDUCATIONAL BOX 
 گزینه دو و سه به دلیل اینکه اجباری را نشان می دهند، صحیح نمی باشند.بین گزینه یک و چهار باید از دانش سال های قبل خود یعنی

( می باشد، پس از   reportsچون پیش بینی صورت گرفته براساس شواهد موجود یعنی گزارش ها) پایه دهم استفاده کنید. در اینجا
 استفاده می کنیم. 4گزینه 

 That was a really strange case. The murderer hadn't left anything at the scene of the crime and it seemed that 

he/she had been completely ------------- . 

1) exchanged 2) disappeared  3) existed  4) picked 
   (28صفحه  -متوسط  -111)  2پاسخ: گزینه  80

 است.   ناپدید شدهاین مورد واقعاً عجیبی بود. قاتل در صحنه جنایت چیزی نگذاشته بود و به نظر می رسید که او کامال  

 تبادل کردن(  1

 ناپدید شدن (  2

   وجود داشتن(  3

   برداشتن(  4
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 A clever teacher isn't the one who uses the best materials to instruct students, but is the one who uses simple ----

-------- in the best way to have an effective class. 

1) means 2) grades 3) points  4) signs 

   (22صفحه  -متوسط -111)  1پاسخ: گزینه  81
استفاده    ی ساده به بهترین نحووسیله هابرای آموزش دانش آموزان استفاده کند بلکه معلمی است که از    ابزار هامعلم باهوش کسی نیست که از بهترین  

 تا کالس اثربخش داشته باشد.   می کند

 ابزار ها (  1

 درجات (  2

 موارد (  3

 نشانه ها (  4

 Many students believe that learning grammar is difficult and somehow ------------. I personally think that if they 

understand the general idea of the issue they want to learn, it would be easier to learn. 

1) disappointing 2) exciting 3) amazing  4) confusing   

 ( 76صفحه  –  متوسط 112-)  4پاسخ: گزینه  82
  ای   مسئله  کلی  ایده  آنها  اگر  که   کنم   می  فکر  شخصاً  من.  است  کننده  گیج   نوعی  به  و  دشوار  زبان  دستور  یادگیری  که  معتقدند  آموزان  دانش  از  بسیاری  

 . بود  خواهد  تر  آسان  آن  یادگیری  کنند،  درک  بگیرند  یاد  خواهند  می  که  را

   نا امیدکننده (  1

 مهیج(  2

   جذاب(   3

   گیج کننده(  4

 In the year leading up to Konkur, students must enhance their studying both quantitatively and qualitatively. 

Albeit they shouldn't neglect their ------------ activities which will energize them. 

 1) regular              2) serious  3) recreational      4) social 
 (74صفحه  – دشوار  -112)  3گزینه   پاسخ: 83

  که   خود  تفریحی  فعالیتهای  از  نباید  آنها  اگرچه.  دهند  افزایش  کیفیهم   و  کمی  نظر  ازهم    را  خود  مطالعات  باید  آموزان  دانش  کنکور  به  منتهی  سال  در  

 . شوند  غافل  بخشد  می  انرژی  آنها  به

 عادی   (1

   جدی( 2

 تفریحی ( 3

 اجتماعی( 4

 After gaining a great victory in the match, her face showed that she was -----------, but her tone of voice was telling 

exactly the opposite. 

 1) creative  2) cheerful 3) bored 4) excited  
 (84صفحه  – متوسط  -113)  2پاسخ: گزینه  84

 است ، اما لحن صدای او کامالً عکس این را می گفت.  شادچهره وی پس از کسب یک پیروزی عالی در مسابقه نشان داد که  

 خالق (  1

 شاد و بشاش (  2

 خسته   (3

 شگفت زده (  4

 Although these two brothers have a lot of disagreements, they get along with each other and solve their problems 

very -----------. They are real gentlemen. 

 1) totally 2) fortunately     3) additionally  4) respectfully 
 (کتاب کار  47صفحه  –  متوسط -113) 4پاسخ: گزینه  85

 واقعی هستند.  جنتلمن هایمشکالت خود را حل می کنند. آنها    محترمانهو بسیار    کنار می آینداگرچه این دو برادر اختالف زیادی دارند ، اما با یکدیگر  

   کامال( 1

 خوشبختانه ( 2

 به طور اضافی ( 3

 محترمانه ( 4
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 The noise of the cars shocked the birds in the crowded cities and the whole ........... flew up into the air. 

 1) flock 2) feather  3) flight 4) flame 

 (  84صفحه  - دشوار  -123 ) 1پاسخ: گزینه  86
 به هوا پرواز کردند.   دستهکل  صدای اتومبیل پرندگان را در شهرهای شلوغ شوکه کرد و  

 ازدحام، گله   (1

   پر، خز(  2

 پرواز (  3

 شعله(  4

 First I thought that it was impossible to forget Amir's abscense, when he moved to England for college, day by 

day I forgot him. ----------------- 
1) Two heads are better than one 2) Out of sight, out of mind   
3) Easy come,easy go  4) Practice makes perfect 

 ( 101صفحه  -متوسط -123) 2گزینه   پاسخ: 87
از دل  من او را فراموش کردم.    ، روز به روزامیر غیرممکن است ، وقتی او برای تحصیل در دانشگاه به انگلیس رفت  نبودبتدا فکر کردم فراموش کردن ا

 برود هر آنکه از دیده رود. 

 یک دست صدا ندارد (  1  

 دیده رود دل برود هر آنکه از  از  (  2

 باد آورده را باد می برد (  3

 است   کردن  پر  از  کردن  نیکو  کار(  4

       How many English words do you need to know in order to be considered (88) --------? Experts disagree on 
the exact number of words learners need to know to (89) -------- fluency in a new language, but they generally 
agree that you need to know at least several thousand. Many language learners at some point (90) ---------- that 
they could simply insert a computer chip into their memories containing all the vocabulary of the (91) --------- 
language. Although that isn't yet feasible, with training, the potential of the human memory can be unlocked. 
Many teachers suggest accelerating the vocabulary-building process by using mnemonics. Simply put, 
mnemonics are methods used to help remember information that is otherwise difficult to recall. There are a wide 
variety of methods and different ones work better (92) -------different people, depending on their learning styles. 

 ترجمه متن:  
به   ی ابیدست  یبرا   رانیکه فراگ  یکلمات  قیکارشناسان در مورد تعداد دق  د؟یروان شناخته شو  به عنوان یک گویندهتا    دی بدان  دیبا  یسیچه تعداد کلمه انگل

از زبان آموزان در   یاری بسکلمه بدانید.  حداقل چند هزار   دیموافقند که شما با  یاما آنها به طور کل،  بدانند اختالف نظر دارند   دیبا  دیتسلط به زبان جد

اگرچه    .باشد  موردنظررا در حافظه خود قرار دهند که شامل تمام واژگان زبان    وتریتراشه کامپ  ک ی  یبه راحتمی توانستند  موارد آرزو کرده اند که    یبرخ

  mnemonicsکنند با استفاده از    یم  شنهاد یاز معلمان پ  یار یبس.  حافظه انسان را باز کرد  لیانستوان پت  ی، اما با آموزش م  ستین  یهنوز عمل  نیا

 ی م   ادیبه    یکه به سخت  یاطالعات  یادآوریکمک به    یاست که برا  یروش  mnemonicsساده ،    انیبه ب  .دیکن  جادیدر روند ساخت واژگان ا  عیتسر

 دهد.   یافراد مختلف بهتر جواب م  یبرا  یمختلف  یآنها ، روشها   یر یادگیوجود دارد و بسته به سبک    یمتنوع   یروشها   رود.  یبه کار م  دیآور

  1) expert  2) advanced  3) fluent  4) knowledgeable 

 متوسط  – 3گزینه   :پاسخ 88
 ( کارشناس 1

 شرفتهیپ(  2

 ( روان 3

 باسواد (  4

  1) succeed  2) achieve  3) know  4) archive 

  سخت – 2گزینه   :پاسخ 89
 موفق شدن (  1

 دن یرس(  2

 ( دانستن 3

 ( آرشیو کردن 4
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 1) whished  2) has wished  3) wish  4) have wished 

 متوسط  – 4گزینه پاسخ:   90
 ( آرزو کرد 1

 ( آرزو کرده است )برای سوم شخص مفرد( 2

 ( آرزو 3

 ( آرزو کرده است 4

 می باشد.   language learnersصحیح است برای اینکه فاعل جمله    4گزینه    -

 1) difficult  2) needed  3) valuable  4) target 

  دشوار  – 4گزینه پاسخ:   91
 سخت (  1

 نیاز   مورد(  2

 ارزشمند (  3

   هدف(  4

 1) on   2) for   3) by   4) to 

  ساده –2گزینه پاسخ:   92
 ( روی 1

 ( برای 2

 ( توسط  3

 ( به4

Passage 1:  

In January 2012, residents of a town in Agusandel Sur, the Philippines, got the shock of their lives 
when it started raining fish. Many thought the world was coming to an end. But they were just witnesses 
to a rare phenomenon that has been recorded throughout history and all over the world.People insist 
there is a simple explanation: strong winds traveling over water may sometimes pick up small items or 
animals such as fish or frogs before depositing them a few kilometers on. However, in Depatmento de 
Yoro of Honduras, it has been raining fish for years and no one has figured out how or why this happens. 
Every May or June, a heavy rain lasting up to three hours leaves the streets with small fish, many still 
flapping about. A National Geographic team, which documented the "rainfall" in the 1970s, determined 
that the fish were all of the same species but were not found anywhere around the area. It is also 
exceptionally rare to have it occur in the same place twice. Since 1998, the city of Yoro has even 
organized a festival around this called, appropriately, "The Rain of Fish Festival"! 

 ترجمه متن: 

  ی فکر م  کردند. بسیاری  تجربهرا  شان  شوک زندگی    بزرگترین،    ی، با شروع باران ماه  نیپیلیشهر در آگوساندل سور ، ف  کی، ساکنان    2012  هیدر ژانو 
دن پا  ایکردند  حال  پد.  است  انیدر  شاهد  فقط  آنها  تار  یا   دهیاما  طول  در  که  بودند  است.  خ ینادر  شده  ثبت  جهان  سراسر  در   و 

 ی واناتیح  ایکوچک    چیزهایاوقات ممکن است    یکنند گاه  یآب حرکت م  یکه رو   دیشد  یبادها :  ساده وجود دارد  حیتوض  کیمردم اصرار دارند که  
هندوراس ، سالها است که   در  ورویحال ، در دپاتمنتو دو    نیبا ا  بیاندازند، بردارند.  یلومتر یآنها را در چند ک  نکهیغه ها را قبل از اقوربا  ای  یمانند ماه
 ی که تا سه ساعت طول م   دیباران شد  ک یژوئن ،    ایهر ماه مه  می دهد.  اتفاق چگونه و چرا رخ   نیکه ا  فهمدیکس نم  چیو هاتفاق میافتد   یباران ماه
را    "یبارندگ"، که    کینشنال جئوگراف  میت  کتکان خوردن هستند. یهنوز هم در حال    یاری کند ، بس  یم  پر  کوچک  یها   یها را با ماه  ابانی کشد ، خ
کم   اریبس  نیهمچن  شوند.  ینم  افتیمنطقه  آن    یکجا  چیگونه هستند اما در ه  کیها همه از    یکه ماه  کردندمشخص    ،ثبت کرده است   1970در دهه  
داده است که  بیجشنواره ترت  نیرا حول ا یجشنواره ا  یحت وروی، شهر  1998از سال   .فتدیاتفاق ب  این واقعه دوبار مکان در یکافتد که در   یاتفاق م

 شده است!   دهینام  "ی جشنواره باران ماه"به طور مناسب  

 Where did the "rain of fish" happen first? 
1) Agusandel Sur 
2) a small town in Philippines 

3) Depatmento de Yoro 

4) some cities in Honduras 

 متوسط    -  4پاسخ: گزینه  93
 باران ماهی اول در کجا اتفاق افتاد؟  -93

 آگوساندل سور (  1

 شهری کوچک در فیلیپین (  2
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 ورو یدپاتمنتو دو  (  3

 برخی شهر های هندوراس (  4

 The underlined word "flapping around" has the closest meaning to: 

 1. dying 2. moving 3. swimming  4.  struggling 

 متوسط  – 2پاسخ: گزینه  94
 نزدیک ترین معنا را دارد به:   "  flapping around"لغتی که زیر آن خط کشیده شده  

 ( مردن 1

 ( تکان خوردن 2

 ( شنا کردن3

 کشیدن( رنج  4

 

 Which of the following statements is True? 
1) People still believe that the fish rain is a sign of world ending. 
2) The phenomenon only happens once in every country. 

3) People of Honduras celebrate this event.  

4) National geographic agrees with the simple explanation. 

 متوسط   – 3پاسخ: گزینه  95
 کدام گزینه صحیح است؟

 . جهان است  انینشانه پا  یمردم هنوز هم معتقدند که باران ماه(  1

 . افتد  یاتفاق م  یدر هر کشور   کباریفقط    دهیپد  نیا(  2

 . رندیگ  یرا جشن م  دادیرو  نیمردم هندوراس ا(  3

 ساده موافق است.   حیبا توضنشنال جئوگرافی  (  4

 The main idea of this passage is: 
1) The strange phenomenon of fish rain 
2) The reason behind fish rain 

3) Places that fish rain happen 

4) The Rain of Fish Festival 

 متوسط   – 1پاسخ: گزینه  96
 ایده اصلی این متن: 

 ی باران ماه  بیعج ده یپد ( 1

 ی باران ماه  لیدل( 2

   افتد یاتفاق م ی که باران ماه  ییمکانها( 3

 ی جشنواره باران ماه( 4

Passage 2: 
Hydroelectric energy is the most commonly used renewable energy source in the world. According to 

the 2019 Hydropower Status Report, hydroelectricity gave us a whopping 21.8 GW of energy and grew by 9% 
over the year. Hydropower is completely renewable, which means it will never run out unless the water stops 
flowing. As a result, hydro plants are built to last. In some cases, equipment that was built to last 25 years is still 
operational after double the amount of time has passed. The creation of hydroelectricity does not release 
emissions into the atmosphere. This is, of course, the biggest appeal of any renewable energy source. Since 
hydropower is so reliable, hydro plants can actually adjust the flow of water. This allows the plant to produce 
more energy when it is required or reduce the energy output when it is not needed.This is something that no 
other renewable energy source can do. Hydro dams can only be built in specific locations, they can help develop 
the land for nearby towns and cities. This is because it takes a lot of equipment to build a dam. To transport it, 
highways and roads must be built, which helps open new paths for rural towns. 

 ترجمه متن: 

به ما   میعظ یانرژ گاواتیگ  21.8 یبرق آب  ،2019 یبرق آب تیطبق گزارش وضع در جهان است. ری دپذیتجد یمنبع انرژ نیمتداول تر یبرق آب یانرژ 

آب    انیجر  نکهیکه هرگز آب آن تمام نشود مگر ا  یمعن  نیاست ، به ا  ریدپذیکامالً تجد  آبی  برق  یانرژ  کند.  یدرصد رشد م  9دهد و در طول سال    یم

سال ساخته شده اند پس از    25  یکه برا  یتزایموارد ، تجه  ی . در بعضساخته شده اند که ماندگار باشند.    یآب  یها  روگاهی، ن  جهیدر نت  متوقف شود.

باعث ورود آالینده ها به جو نمی شود.این، صدالبته، یکی از بهترین    یبرق آب  جادیا  هستند.  اتیعمل  قادر به انجام  گذشت دو برابر مدت زمان ، هنوز هم 

آب را   انیتوانند جر یم یبرق آب یها روگاهی است ، ن نانیقابل اطم اریبس یبرق آب روگاهیاز آنجا که ن مزیت های هر منبع انرژی تجدیدپذیر می باشد. 
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را کاهش    یدی تول  ی، انرژ   ازیدر صورت عدم ن  ایکند    دی تول  یشتر یب  یانرژ   ازیتا در صورت ن  می شودفراهم  نیروگاه    یامکان برا   نیا  در نتیجه  کنند.  میتنظ

 ی شوند ، م   یخاص ساخته م  یفقط در مکان ها  یآب  یسدها .ستیقادر به انجام آن ن  یگر ید  ریدپذیتجد  یمنبع انرژ  چیاست که ه  یکار  نیا  دهد.

حمل و نقل    یبرا دارد. ازین یاد یز زاتیاست که ساخت سد به تجه لیدل نی به ا نیا .اطراف کمک کنند  یشهرها و شهرها یبرا  نیتوانند به توسعه زم

 کند.   یکمک م  ییروستا  یشهرها   یبرا   دیجد  یرهایبزرگراه ها و جاده ها احداث شود که به باز شدن مس  دیآن با

 What is the biggest appeal of a Hydroelectric energy? 
1) Water never stops flowing.    

2) The equipment built for it is still usable.             

3) It does not release emissions into atmosphere.  

4) It can help develop land. 

 دشوار – 3پاسخ: گزینه  97
 ست؟یچ  یک یدروالکتریه  یانرژ مزیت    نیبزرگتر

 . ستدیا  ینم  انیهرگز از جر  آب(1

 .آن هنوز قابل استفاده است یساخته شده برا  زاتیتجه( 2

 ( باعث انتشار آالینده ها در جو نمی شود. 3

 .کمک کند نیتواند به توسعه زم ی م نیا ( 4

 What does the underlined word ‘plant’ has the closest meaning to? 

1) greenery 2) factory 3) place 4) flora 

 دشوار – 2پاسخ: گزینه  98
 ای که زیر آن خط کشیده شده نزدیک ترین معنا را دارد به:کلمه

 ی سرسبز (1

 کارخانه (2

 ( مکان 3

  ( گیاهان4

 به عنوان فعل معنی قرار دادن و یا کاشتن می دهد.  Plantبه عنوان اسم میتواند به معنای گیاه و کارخانه باشد.    plant*نکته: کلمه  

 Which of the following best describes this passage? 
1) Why hydropower is the best renewable energy source?  
2) Pros of hydropower  

3) Hydropower energy plants   

4) Renewable energy sources 

 متوسط   – 2پاسخ: گزینه  99
 کند؟  یم  فیبخش را توص  نیوجه ا  نیموارد به بهتر  نیاز ا  کیکدام  

 ؟است  ریپذ  دیتجد  یمنبع انرژ  نیبهتر  یبرق آب  انرژیچرا  (  1

 ی آب  یجوانب مثبت انرژ(  2

 ی برق آب  یانرژ  یها   روگاهین(  3

 ر ی دپذیتجد  یمنابع انرژ (  4

 The underlined pronoun ‘they’ refers to: 
1) Hydro power  

2) Towns and cities 

3) Hydro dams 

4) Hydro plants 

 متوسط  – 3پاسخ: گزینه  100
 که زیر آن خط کشیده شده برمیگردد به:   "آنها"ضمیر  

 ( انرژی آبی 1

 ( روستا ها و شهر ها 2

 ( سد های آبی 3

 نیروگاه های برق آبی (  4
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 شوند. چند پیشامد متمایز رخ داده است؟ کنیم و هر دو سکه رو ظاهر میدو سکه را با هم پرتاب می تصادفیدر یک آزمایش  

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

 متوسط(  -107) 4  گزینه  : پاسخ .101

)ای  ه فضای نمونه کپرتاب دو سدر   )n s =  =2 2 42=. پس  گوییممی ای یک پیشامد  عضو دارد. به هر زیرمجموعه از فضای نمونه   4 16 

 آن پیشامد رخ داده است.   گوییممیپیشامد متمایز در پرتاب دو سکه داریم. اگر نتیجۀ آزمایش عضوی از یک پیشامد باشد.  

 =Sر({    ,)ر    ،ر(  ,  )پ    ،پ(  ,  )ر    ،پ(  ,  )پ      {

 ر( باشند. خواهیم که شامل )ر،  را می  sهایی از  پس ما تعداد زیر مجموعه 

 ، باشند یا نباشند(. مجموعه  توانند در زیرحالت دارند )می   2عضو دیگر هرکدام  ر( یک حالت دارد و سه  عضو )ر ,  

   =1 2 2 2 8 

 شود؟ اند. با چه احتمالی صف با یکی از این دو برادر شروع مینفر که دو تا از آنها برادر هستند در یک صف ایستاده 10 

1 )5/0 2)25/0 3)2/0 4)1/0 

  ساده(  -107)  3: گزینه پاسخ .102

)گیرند. پس  طریق در یک صف قرار می 10!نفر به   10 )n s است. برای اینکه صف با یکی از این دو برادر شروع شود اول یکی از برادرها را به   10=!
 
 
 

2

1
  

 گیرند.جایگاه بعدی قرار می 9طریق در  9!کنیم، سپس بقیۀ افراد به  طریق انتخاب می

 

 

 

 

( )
( )

( )

!
n A

P A /
n S !

 
 

 = = = = =

2
9

1 2 1
0 2

10 10 5
 

مرد طوری انتخاب شده باشند که باهم نسبتی نداشته باشند،کدام   1زن و    2کنیم. احتمال آنکه  نفر انتخاب می   3جوان به تصادف    زوج  6از میان   
 است؟

1)
17
55

  2)
7
22

  3)
3
11

  4)  
5
22

 

 متوسط(  -107)  3گزینهپاسخ :   . 103

 نفر انتخاب کنیم برابر است با:   3توانیم  نفر می  12ی  زوج یعن  6کل حالتهایی که از بین    تعداد

( )n s
 

=  
 

12

3
 

زن به   2اول از بین این افراد  
 
 
 

6

2
 کنیم. طریق انتخاب می  

را به    حاال یک مرد
 
 
 

4

1
 داریم.برمیه  دنش های آنها انتخاب  زوجی که زن  4طریق از بین    

 پس:  

( )
( )

( )

n A
P A

n S

  
  

   = = = = =
    

    

6 4

2 1 15 4 15 4 3
12 11 1012 2 11 10 11
3 2 13

 

 

 

  9! 

(
2
1) 
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 فرزندی است. احتمال آنکه برادری بزرگتر از خود داشته باشد، کدام است؟  3فرزند یک خانوادۀ  رسول 

1)  
3
8

 2)
1
2

  3)
5
8

  4)  
5
12

 

 متوسط(  -107) 4: گزینه  پاسخ .104

 کنیم. اول کل حالتها را پیدا می 

تا انتخاب دارد.    3رسول  
 
 
 

3

1
 

)توانند پسر یا دختر باشند.                                                           دو فرزند دیگر می  )n s
 

=   = 
 

3
2 2 12

1
 

 سیم:نویبزرگتری دارد را می  حالتهایی که رسول برادر  

 ختر دختر/ پسر/ رسول            پسر/ پسر/ رسول            پسر/ رسول/ پسر              پسر/ دختر/ رسول                 پسر/ رسول/ د

( )
( )

( )

n A
P A

n S
= =

5
12

 

 باشد کدام است؟  400بزرگتر از سازیم. احتمال آنکه عدد حاصل فرد یا عددی سه رقمی با ارقام متمایز می  5و  4، 3، 2، 1با ارقام  

1)
2
3

  2)  
3
4

 3)
4
5

  4)  
5
6

 

 سخت(  -107)    2: گزینه  پاسخ .105

 بسازیم برابر است با:   5و    4،  3،  2،  1توانیم با  تعداد کل اعداد سه رقمی با ارقام متمایز که می

                                       ( )n s =   =5 4 3 60           

( )n A
, ,

  =  =
4 3 3

36 36
5 3 1

 )عدد حاصل فرد باشد(   A:پیشامد  

( )n B
,
  =  =

2 4 3
24 24

4 5
 باشد(   400)عدد حاصل بزرگتر از    Bپیشامد  :

( )

:
, ,

A B n A B

:
,


  =


 = + =

   =


1 3 3
9

4 5 3 1
9 6 15

1 3 2
6

5 3 1

 

)طبق قانون جمع احتماالت   )P A B  کنیم: را پیدا می 

( ) ( ) ( ) ( )P A B P A P B P A B= + − = + − = =
36 24 15 45 3
60 60 60 60 4

 

 باشد.  400کنیم که عدد حاصل زوج و کوچکتر از راه حل دوم: احتمال آن را پیدا می

, ,


  =

→
   =


1 3 1
3

2 4
15

2 3 2
12

1 3 4 2

 

 Pباشد(  400= )عدد حاصل فرد یا بزرگتر از  P-1باشد(    400)عدد حاصل زوج و کوچکتر مساوی  

= − = − =
15 1 3

1 1
60 4 4

 

 نباشد؟  6باشد ولی مضرب  4کنیم. چقدر احتمال دارد این عدد مضرب { عددی به تصادف انتخاب می1و 2و   3و ..... و200} مجموعۀاز  

1)17/0 2)18/0 3)19/0 4)2/0 

 باشد  5ن رقم صدگا

   

 باشد  4رقم صدگان 
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  متوسط(  -107)   1: گزینه پاسخ .106

)باشد، حاصل    6پیشامد اینکه عدد حاصل مضرب    Bباشد و    4پیشامد این باشد که عدد حاصل مضرب    Aاگر   )P A B−  دانیم:خواهیم. میرا می 

( ) ( ) ( )P A B P A P A B− = − 

)اول   )P A    کنیم. باشد را پیدا می   4یعنی احتمال اینکه عدد حاصل مضرب 

( ) ( )
( )

( )

n A
K K K , ,..., n A P A

n S
  →   → = → =  = =

1 50
1 4 200 50 1 2 50 50

4 200
 

)حاال    )P A B  کنیم:باشد را پیدا می   (6و    4)کوچکترین مضرب مشترک    12یعنی مضرب    6و    4یعنی احتمال اینکه عدد حاصل مضرب 

( ) ( )

( ) ( ) ( )

K K / K , ,..., n A B P A B

P A B P A P A B /

  →   = → = → =  =

− = − = − = = =

1 200 16
1 12 200 16 6 1 2 16 16

12 12 200
50 16 34 17

0 17
200 200 200 100

 

 باشد، کدام است؟ sحرف  2سازیم. احتمال آنکه این کلمه فقط شامل حرفی می 3یک کلمۀ  stressکلمۀ  حروفبا  

1)
9
34

  2)
4
17

  3)
5
17

  4)  
3
34

 

   سخت(  -107)  1: گزینهپاسخ .107

 توانیم بسازیم را پیدا کنیم:می   stressحرفی که با حروف کلمۀ    3اول باید کل کلمات  

                                                                                                                                  ساخته شده باشد.(  sحرف    3)کلمه از  

)sss →11 

                                                                            ساخته شده باشد(                                sحرف    2)کلمه از  

!
)ss

!

 
→  = 

 

3 3
2 9

1 2
   

) !
 

→  = 
 

4
3 3 24

3 

 =
+ +

9 9
1 9 24 34

    P( Sحرف  2=) 

 
اند. اگر بدانیم کتابهای ریاضی کنار هم هستند، احتمال آنکه کتابهای زبان هم کنار هم کتاب ریاضی در یک ردیف چیده شده  3کتاب زبان و    4 

 باشند کدام است؟ 

1)2/0 2)3/0 3)4/0 4)45/0 

  متوسط( -117) 3: گزینه پاسخ .108

 کنیم. اول کل حالتهایی که کتابهای ریاضی کنار هم هستند را پیدا می 

 
 

! به  باهم جابجا می   3کتابهای ریاضی  با  طریق  !  4شوند. بستۀ کتابهای ریاضی  توان گفت تعداد کل  شود. پس می طریق جابجا می  5کتاب زبان به 

 حالتها برابر است با:  

( )n s ! != 3 5 

 کنیم.کتابهای ریاضی کنار هم و کتابهای زبان هم کنار هم هستند پیدا میحاال تعداد حالتهایی که  

( )n A ! ! !=  3 4 2 

 

 

 کتابهای ریاضی    

 جابجایی بستۀ کتابهای ریاضی با بستۀ کتابهای زبان 

 جابجایی کتابهای زبان باهم
 جابجایی کتابهای ریاضی باهم

 )کلمه از حروف متمایز ساخته شده باشد( 
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! ! !
P /

! !

 
= = =



3 4 2 2
0 4

53 5
 

آنکه    شود    محمداحتمال  قبول  بخرد    7/0دانشگاه  ماشین  اینکه  احتمال  احتمال    4/0و   به  شود  قبول  دانشگاه  اگر  می  5/0است.  خرد. ماشین 
 احتمال آنکه ماشین بخرد ولی دانشگاه قبول نشود چقدر است؟

1)25/0 2)15/0 3)1/0 4)05/0 

  (متوسط -117)  4گزینه :  پاسخ .109

( )P B /=0 ):احتمال خرید ماشین                 4 )P A /=0  : احتمال قبولی دانشگاه 7

( )
( )

( )

( )

( )

P A B P A B
P B A / / /

P A /

P A B / / /

=  =  =

 =  =

0 5 0 5 0 5
0 7

0 5 0 7 0 35

 

)احتمال آنکه محمد ماشین بخرد ولی دانشگاه قبول نشود برابر   )P B A−است . 

( ) ( ) ( )P B A P B P A B / / /− = − = − =0 4 0 35 0 05 

 از هم نیستند.قل  کنید که با توجه به اطالعات داده شده پیشامدهای قبولی دانشگاه و خرید ماشین برای محمّد مستتوجه 

احتمال تولد فرزند پسر  فرزند 3ای با در خانواده 
1
3

و احتمال تولد فرزند دختر  
2
3

 ه فرزند دختر دارد با  است. اگر بدانیم این خانواد 

 چه احتمالی همۀ فرزندان خانواده دختر هستند؟ 

1)  
5
12

 2)
4
13

   3)
5
13

   4)
1
3

    

 

 (متوسط -117)   2: گزینهپاسخ .110

( )
( )

( )

P A B
P A B

P B
= 

 Pهمۀ فرزندان دختر باشند(   |=                                           = )فرزند دختر داشته باشد 

 

= = =
 

−   
 

2 2 2 8
43 3 3 27

261 1 1 131
273 3 3 

ها )همه فرزندان دختر دقت کنید که )همه فرزندان دختر باشند( زیرمجموعه حالت )فرزند دختر داشته باشد( است و بنابراین اشتراک آن 
 است.باشند( شده

 با کدام یک از پیشامدهای زیر مستقل است؟ A{= 2و  3و 4پیشامد } تاسدر پرتاب یک  

1{ )2=}B 2{ )5    1و=}C                 3{ )3    2و  =}D                4{ )5    4و=}E 
 ساده( -117)  4گزینه پاسخ:   . 111

)مستقل باشند، آنگاه    Bو    Aاگر پیشامدهای   ) ( ) ( )P A B P A P B=    .است 

( )
( )

( )

n A
P A

n S
= = =

3 1
6 2

 

 کنیم: ها را بررسی میحاال تک تک گزینه

    :1گزینه  

( )   ( )P B A B P A B= = → =
1 1

2
6 6

                                                                                                                

)مستقل نیستند.   ) ( ) ( )P A B P A P B  → 

 

 P)همۀ فرزندان دختر باشند( 

 P)فرزند دختر داشته باشد( 

 P)همۀ فرزندان دختر باشند( 

 P-1)همۀ فرزندان پسر باشند( 
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                          :                                                                 2گزینه  

( )   ( )P C A C P A C= = = → =
2 1

0
6 3

                                                                                                                          

( ) ( ) ( )P A C P A P C  → 

 :   3گزینه  

( )   ( )

( ) ( ) ( )

P D A D , P A D

P A D P A P D

= = = → = =

  →

2 1 2 1
2 3

6 3 6 3 

 : 4گزینه  

                                                                                         ( )   ( )P E A E P A E= = = → =
2 1 1

4
6 3 6

 

( ) ( ) ( )P A E P A P E=  → 

 

 بار پرتاب به نتیجه برسیم کدام است؟ 3ظاهر شود. احتمال آنکه حداکثر در   روکنیم تا را آنقدر پرتاب می ایسکه 

1)
1
8

  2)
1
4

  3)
3
4

  4)  
7
8

 

 متوسط( -117)  4: گزینه پاسخ .112

 پرتاب اول سکه رو نیاید.  3پیشامد این است که در  Aر پرتاب سکه رو بیاید،  با  3پیشامد آن باشد که حداکثر در  Aاگر 

( ) ( )P A P A
 

= − = −   = − = 
 

1 1 1 1 7
1 1 1

2 2 2 8 8
 

 

 

 

مستقل    پیشامد  دو  )اگر    Bو    Aدر  ) ( )P A B P B A /− = − =0 فرض   16 با  )باشد،  ) ( )P A P A    حاصل( )P A B   کدام
 است؟

1)36/0 2)4/0 3)42/0 4 )44/0 

 سخت(  -117)  1: گزینهپاسخ .113

)مستقل باشند،    Bو    Aاگر دو پیشامد   ) ( ) ( )P A B P A P B= .است 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

P A B P A P A B P A P A P B /

P B A P B P A B P B P A P B /

− = − = − =

− = − = − =

0 16

0 16
 

)از روابط باال واضح است که   ) ( )P A P B= باشد. اگر  می( ) ( )P A P B X=  فرض کنیم، داریم:   =

( )( )

x x / x x / x x

x /
x x

x /


− =  − + = ⎯⎯⎯→ − + =

=
− − = → 

= 

1002 2 20 16 0 16 0 100 100 16 0

0 2
10 2 10 8 0

0 8

 

)چون   ) ( )P A P A     است پس( )P A /=0  قابل قبول است.   2

( ) ( ) ( ) ( )P A B P A P B P A B / / / / / / /= + − = + −  = − =0 2 0 2 0 2 0 2 0 4 0 04 0 36 

 

 

 سکه اول پشت بیاید 

 سکه دوم پشت بیاید 

 سکه سوم پشت بیاید 

✓ 

 مستقل نیستند.   

 ستند.  همستقل  

 مستقل نیستند.   
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جعب  و    مهرۀ  6ای  هدر  دارد.    4سفید  وجود  سیاه  می   3مهرۀ  خارج  از ظرف  دیگری  از  پس  یکی  مهره مهره  آنکه  احتمال  سوم کنیم.  و  اول  های 
 همرنگ باشند کدام است؟ 

1)
11
45

  2)
7
15

  3)
2
5

  4)  
23
90

 

 سخت(  -117)  2: گزینه پاسخ .114

 وجود ندارد.   توانیم فرض کنیم اصالًشده. پس می در مورد مهرۀ دوم اصالً صحبتی ن

 

 

 مهرۀ اول      مهرۀ سوم  مهرۀ دوم             مهرۀ اول         مهرۀ دوم                                                                                                        

+
=  +  = = =
6 5 4 3 30 12 42 7
10 9 10 9 90 90 15

 Pباشند(= )مهرۀ اول و سوم همرنگ  Pم همرنگ باشند(  )مهرۀ اول و دو  

 هر دو مهره سیاه  هر دو مهره سفید             

 % 50و اگر سوال زیست بپرسند به احتمال    %80چرخاند. اگر سؤال ریاضی از او بپرسند به احتمال  فردی برای شرکت در مسابقه عقربۀ شکل را می 
 شود؟ آزمون پیروز میشود. به چه احتمالی فرد در این برنده می

1)66% 2)68% 3)70% 4) 72% 

 
 
 

 
      

 ساده( -127)  3: گزینه پاسخ .115

است. پس به احتمال 120و زاویۀ مربوط به زیست    240زاویۀ مربوط به ریاضی  
2
3

سؤال ریاضی و به احتمال     
1
3

 سؤال زیست باید پاسخ بدهد. 

پاسخ درست بدهد     80%                                                                                                                                             
2
3

  

 

  پاسخ درست بدهد   50%                                                                                                                                 
1
3

 

%
+

 +  = = = =
2 80 1 50 16 5 21 7

70
3 100 3 100 30 30 10

 P  (مسابقهبرنده شدن در =)

 

مهرۀ سیاه موجود است. یکی از این دو جعبه را به تصادف انتخاب کرده    4مهرۀ سفید و    B  4مهرۀ سیاه و در جعبۀ    5مهرۀ سفید و    A  3در جعبۀ   
 های خارج شده سفید باشند کدام است؟ کنیم. احتمال آنکه فقط دوتا از مهرهمهره از آن خارج می 3و 

1)
9
28

  2)
15
56

  3)
39
112

  4)  
1
4

 

 متوسط(  -127)  3: گزینه پاسخ .116

                                                                    
 

     

 

 ریاضی

 زیست

  

120

 زیست

 ریاضی
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P
  +

=  +  = = =
       

   

1 3 5 1 6 4 15 24 39 39
8 7 6 8 7 62 2 8 7 2 8 7 2 112
3 2 1 3 2 1

 

انتخاب    Bمهره از جعبۀ    2و    Aمهره از جعبۀ    3مهرۀ سیاه وجود دارد.    1مهرۀ سفید و    B  3مهرۀ سیاه و در جعبۀ    5و    سفیدمهرۀ    A  4در کیسۀ   
 کنیم. احتمال آنکه مهرۀ انتخابی سفید باشد کدام است؟ ای انتخاب میمهره Cریزیم و سپس از جعبۀ می Cکرده و در جعبۀ 

1)
21
40

  2)
3
10

  3)
17
30

  4)  
1
2

 

 سخت(  -127)  3: گزینه پاسخ .117

 

 

 

 

 C       B A          

ای انتخاب کنیم به احتمال  مهره Cاگر از جعبۀ  
3
5

و   Aاز  
2
5

 خواهد بود.  Bاز   

                                                                                  
4
9

  Aسفید باشد    از   

 Cجعبۀ                                                                                                                                       

                                                                                
3
4

 Bسفید باشد    از       
2
5

 

 

 P
  +   

=  +  = + = =   
   

3 4 2 3 2 3 2 1 2 3 8 9 17
5 9 5 4 5 9 4 5 4 9 30

 P=)سفید(  

 

کند. با چه احتمالی مجموع اعداد رو  نباشد دو تاس دیگر پرتاب می  3باشد، یک تاس دیگر و اگر مضرب  3 مضربکند. اگر علی تاسی را پرتاب می  
 است؟ 5شده برابر 

1)
11
216

  2)
1
18

  3)
13
216

  4)  
7

108
 

  وسط( مت -127)  1: گزینه پاسخ . 118

بیاید احتمال آن    1( اگر تاس اول  1
1
6

     باشد حالتهای مختلف دو تاس دیگر به صورت  5ریزیم اگر بخواهیم مجموع  است. دو بار دیگر تاس می   

( است یعنی 3و  1( و )2و  2( و )1و  3)
3
36

 شود. می  

بیاید احتمال آن    2( اگر تاس اول  2
1
6

( باشند. یعنی احتمال آن  1و  2( و )2و  1است. دو تاس دیگر باید )  
2
36

 شود. می  

بیاید احتمال آن    3( اگر تاس اول  3
1
6

باشد و احتمال آن    2اندازیم که باید  است. یکبار دیگر تاس می   
1
6

 شود. می  

 باشد.   5بیاید امکان ندارد مجموع ارقام روشده    6یا    5،  4( اگر تاس اول  4

P
+ +

=  +  +  = = =
 

1 3 1 2 1 1 3 2 6 11 11
6 36 6 36 6 6 6 36 6 36 216

 

ردی در آزمون  اگر ف  .شونددخترها در آزمون تخصص قبول می  % 60پسرها و    %50پزشکی دانشگاهی پسر و بقیه دختر هستند.    دانشجویان  60% 
 تخصص قبول شده باشد، چقدر احتمال دارد پسر باشد؟ 

1)
3
7

  2)
5
9

  3)
4
7

  4)  
2
3

 

 

 سفید 4

 سیاه 5

 سفید 3

 سیاه 1

 Aتا از  3

 Bتا از  2

3
5
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 سخت(  -127)  2: گزینهپاسخ .119

 کنیم. پیدا می اول احتمال اینکه دانشجویی تخصص قبول شود را  

+
=  +  = =

60 50 40 60 30 24 54
100 100 100 100 100 100

 P)تخصص(  

 خواهیم:را می  Pپسر(    |)تخصص    

                                                                 


= = =

60 50
30 5100 100

54 54 9
100

 Pپسر( | =)تخصص 

که    5  از افرادی  به احتمال  بیمارستانی مراجعه می  بهدرصد  برداری درست دستگاه عکس  %80کنند سرطان دارند. اگر فرد سرطان داشته باشد 
دهد. اگر دستگاه تشخیص سرطان برای  دستگاه به اشتباه برای او تشخیص سرطان می %10دهد و اگر سرطان نداشته باشد به احتمال تشخیص می

 یص دستگاه درست باشد؟ فردی بدهد چقدر احتمال دارد تشخ 

1)
87
100

  2)
19
27

  3  )
13
27

 4)
8
27

    

 

 سخت(  -127)  4: گزینه پاسخ .120

                  دستگاه تشخیص سرطان بدهد  8/0 

 

 

                                         دهددستگاه تشخیص سرطان ب 1/0                                                   

 

+
=  +  = =

1 8 19 1 8 19 27
20 10 20 10 200 200

 P)دستگاه تشخیص سرطان بدهد(   

 

 Pسرطان داشته باشد(  |=)نتیجۀ آزمایش مثبت باشد  



= =

1 8
820 10

27 27
200

 

 د. این یکی از سؤالهای چالشی رشتۀ پزشکی است. یکنکه فکر یک نکتۀ عجیب بعد از حل این سؤال اینه که حاصل عدد کوچکی شد! به دلیل آن

 

=
5 1
100 20

 

 Pپسر( )تخصص 

 P)تخصص( 

=
95 19
100 20

 

 سرطان دارد 

 ندارد سرطان 

 P)سرطان داشته باشد و دستگاه تشخیص بدهد( 

 P)نتیجۀ آزمایش مثبت باشد( 



 39صفحه   گروه آموزشی ماز  شناسی زیستدرس:  

 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
15 

 اگه فکر میکنید سر جلسه کنکور غافلگیر نمیشید، این متن رو نخونید! سالم چطورید؟ ها مازی

رو الزم   هاتون تا حاال تماس گرفتیم تا نظراتتون رو دقیق بدونیم. اما چند نکتهها و نظراتتون رو میخونیم و با خیلی همین ابتدای کار بگم که ما همه کامنت 
 : دونستم که با همه شما در میان بذارم

غافلگیر  هاتون میگید که نمیشه تو این زمان به این سواالت پاسخ داد! یا اینکه ها به طور ناگهانی سخت میشن، و خیلی حتمن متوجه شدید بعضی آزمون 
 میشید و نمیتونید آزمون رو به خوبی به آخر برسونید و ...

نی  های اصلی امتحارفتم جلوی دانشگاه شیراز میدان ارم که یکی از حوزه برگزار شد،  99اینطوری براتون توضیح بدم. روزی که کنکور  اما بذارید این حس رو
با هر کسی که از حوزه امتحان بیرون میومد   کردمسعی  آموزان مدارس تیزهوشان و برتر در این حوزه هر سال کنکور میدن. همۀ دانش  شیراز هست و تقریبان

ها از بس  هاشون حتی حرف بزنم. بعضی ها از بس ناراحت و عصبانی بود، جرئت نمیکردم با خیلی ارتباطی بگیرم و نظرشو بپرسم. اما راستش بعضی قیافه 
ها میگفتن چرا اینقدر سخت بود چرا  م بیرون. بعضی یم و زود اومدیم خوب کنکور بدیم و دیگه نتونستیگم کرد  نوودن که میگفتن دست و پاموغافلگیرشده ب

افلگیرکننده،  کنکور راضی باشه! راستش کنکور همینه! غطراح   غیراستاندارد بود و هزار چرای دیگه! خالصه کمتر کسی دیدم که از جلسه کنکور بیاد بیرون و از 
چیزی نمیشه که سخت و هر سال چیز عجیبی برای روکردن داره! یک سال ادبیات یهویی خیلی سخت میشه، یکسال شیمی و .... خالصه هیچوقت کنکور اون 

 بدترین شرایط ممکن آماده باشید.  برای توقع دارید و همیشه باید 

های  و بعد از کنکور بتونیم با استناد به سواالت آزمون بیشترین مطابقت رو با کنکور داشته باشیم که ما هر سال تمام تالشمون بر روی این موضوع متمرکز بود  
که ما عالوه بر بار   به ذهنم رسیداین ایده  شده بودن،  آموزانی که بالفاصله از جلسه کنکور خارج و ارتباط با دانش کنکور   نکور، این رو ثابت کنیم. اما روز قبل از ک

باید بر روی قدرت ذهنتون در شرایط سخت و (، که همه نکات رو بهتون گفته باشیم و مطابقت باالیی داشته باشیم با کنکوراینمحتوایی ذهن شما )
از قبل همه نکات رو بدونید، باز هم ممکنه  حتی اگهاگه سر جلسه کنکور غافلگیر بشید و نتونید استرس و زمانتون رو مدیریت کنید، . غافلگیرکننده هم کار کنیم

و شرایط مختلفی که  باشندها سخت ای بعضی درسهر آزمون به طور غافلگیرکننده  تصمیم گرفتیم که در  نتیجه دلخواه رو کسب نکنید. به همین خاطر امسال
 سازی کردیم.  ممکنه سر کنکور پیش بیاد رو به صورت تصادفی براتون شبیه 

دلیل نمیشه که هر   همیشه یه چیز تکراری و روتین بوده، حاال یه سال سخت شدهیک جمله خطرناک رو از ذهنتون بیرون کنید: »کنکور باید بگم که  در آخر 
اما باید بهتون بگم رو دیدیم خیلی آسون بود!  98کنکور هیچوقت آسون و روتین نبوده! حتمن االن میگید: ما که کنکور «. این جمله خطرناکه!  سال سخت باشه

های قبل هم همینطور! هر کنکوری رو باید با  هم همینطور و کنکور  97ها کلید اشتباه زدن! کنکور هم خیلی 98»چون معما حل گشت، آسان شود!« روز کنکور 
سازمان سنجش  کلید   انتشار  کنکور، فاصلۀ بین برگزاری کنکور تا زمانسختی یا آسانی   قضاوت دربارۀ  زمان برای ترینون سال قضاوت کرد و دقیق توجه به ا

درصد داشته باشن! پس با این جمله خودتون رو فریب ندید و برای هر شرایطی  100ها حتی از روی کتاب درسی هم نمیتونن کلید هست! در این زمان خیلی 
مطمئن باشید ماز در کنار شماست و تنها هدف ما،  کنه.بندی هست که همه چیز رو مشخص می چه کنکور آسون باشه چه سخت، این رتبه  ؛آماده باشید

 کنکور است.   موفقیت شما در 

 هایی براتون داریم: اما از االن تا کنکور چه برنامه 

 زنی رو بهتون یاد بدیم.  های تست ای بیشتری برای حل تست بهتون آموزش بدیم و تکنیک ها نکات تستی و مشاورهسعی میکنیم در آزمون  - 1

ولی با این تفاوت که هر آزمون نکات جدیدی  خواهند بود، سخت، آسان، غافلگیرکننده یا ....های احتمالی کنکور های بعدی، یکی از حالت هر یک از آزمون  - 2
 درصدی با کنکور برسیم.   100به مطابقت  در عین آمادگی ذهنی شما برای شرایط مختلف کنکور، های قبلی پوشش بده تا بتونیمرو نسبت به همۀ آزمون 

کاملن اپدیت شده(   1401های های در دست تألیف ماز )مثل کتاب پینوکیو که برای کنکور ها و همچنین کتاب با دورۀ دوپینگ زیست، سواالت منتخب آزمون  - 3
 رو به صورت فصل به فصل برای مرور در اختیارتون قرار میدیم.  

 موفق باشید.  

 ل خنجری/ مدیر محتوای گروه آموزشی ماز دکتر رسو

ها و دفع مواد  ها با محیط بیرون ارتباط ندارند و الزم است تا به کمک دستگاه گردش مواد، نیازهای غذایی یاختهدر انواعی از جانوران، همۀ یاخته 
 زائد خود را انجام دهند. گروهی از این جانوران .................. 

 یافته برای تبادل گازها با محیط هستند.ختصاص( فاقد ساختارهای ا1
 شوند. اکسیژن( تغذیه میدهندۀ قلب، فقط از خون تیره )کمهای تشکیل( یاخته2
 بافتی را برعهده دارد. ( دارای مایعی در حفرۀ گوارشی خود هستند که نقش خون، لنف و مایع میان3
 دهند.در این سامانه را بدون نیاز به قلب، انجام می ( با وجود سامانۀ اختصاصی گردش مواد، گردش مایعات 4

 ترکیبی(  -سخت  -104)    1پاسخ: گزینه  .121

،  دستگاه گردش موادها با محیط بیرون ارتباط ندارند و الزم است تا به کمک ها، همۀ یاخته به دلیل زیاد بودن تعداد یاخته ایپریاختهدر جانداران 

ها و محیط  توانند بین یاخته، گازها میپهن یا هیدر آب شیرینکرمها و دفع مواد زائد خود را انجام دهند. در جانورانی مانند  نیازهای غذایی یاخته

 یافته برای تنفس وجود ندارد، درحالی که هیدر دارای سامانۀ گردش مواد و حفرۀ گوارشی است. تخصص  مبادله شوند. در این جانوران ساختار
 ها: بررسی سایر گزینه

ها توسط انشعابی از سرخرگ پشتی کند ولی این یاختهکنند حتی در ماهی! از قلب ماهی خون تیره عبور میهای قلب از خون روشن تغذیه می( یاخته2

 شوند.  ن روشن دارد، تغذیه میماهی که خو

تنان وجود دارد و این جانوران، فاقد همولنف  بافتی را برعهده دارد ولی دقت کنید که حفرۀ گوارشی در کیسههای خون، لنف و آب میان( همولنف نقش3

 هستند.  

جایی وجود دارد. در این جانوران، دو نوع رای جابه گیرد که در آن مایعی ببرای گردش مواد شکل می  اختصاصی، دستگاه  تر پیچیده( در جانوران  4

 شود.  جایی مایعی )خون یا همولنف( در بدن می سامانۀ گردش مواد وجود دارد )سامانۀ گردشی باز و بسته( که در هر دو، قلب با انقباض خود سبب جابه
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 شود؟ های کاکایی، برای دریافت غذا انجام میعبارت، دربارۀ نوعی رفتار درست است که در جوجه کدام 
  شدن کالسیک، نقش مهمی در اصالح و تغییر رفتار دارد.  ( شرطی1
 شود.  های همۀ پرندگان، با اتکا به والد )یا والدین( انجام می( همانند جوجه2
 شود. پس از دریافت غذا توسط جوجه، گوارش مواد غذایی در دهان آغاز می( 3
 کند. ها کمک میگیری کامل رفتار تحت تأثیر تجربه، به بقا و رشد جوجه( شکل4

 (خطبهـ متوسط ـ خط ۱۲۸) 4پاسخ: گزینه   .122

(. مثالً، جوجه کاکایی برای دریافت غذا به  2پرندگان برای غذای مورد نیازشان به والد )یا والدین( خود متکی هستند )رد گزینۀ    (ۀبرخی از )نه هم  هایجوجه 

ذایی در بدن پرندۀ کاکایی والد  گرداند تا جوجه آن را بخورد. پس گوارش مواد غرا برمی   بخشی از غذای خورده شدهزند و والد،  منقار پرندۀ والد نوک می

آید،  ای که از تخم بیرون میطور کامل در جوجه اهمیت دارد. این رفتار غریزی به رشد جوجه  و    بقا(. دریافت غذای کافی برای  3آغاز شده است )رد گزینۀ  

(. دقت داشته باشید که تغییر رفتار  4درستی گزینۀ  الزم است )   کسب تجربهو    کنش جوجه و والدینبرهم   گیری کامل آن،کند. برای شکل بروز پیدا نمی

تر به درخواست آن برای غذا پاسخ  زند، والد سریع تر نوک میاست؛ زیرا، زمانی که جوجه دقیق  شدن فعالشرطی غریزی درخواست غذای جوجۀ کاکایی، با 

 (.  1تر نوک بزند )رد گزینۀ  آموزد تا دقیقشدن فعال، می ترتیب، جوجه با شرطی دهد )دریافت پاداش(. بدین می

شدن فعال )آزمون و خطا(، با دقت بیشتری  زدن جوجۀ کاکایی به منقار پرندۀ والد برای درخواست غذا، نوعی رفتار غریزی است که پس از شرطی نوک نکته:  
 شود. انجام می 

 صورت مستقل از والدین خود، غذای مورد نیازشان را تأمین کنند.  توانند به های بسیاری از پرندگان میجوجه نکته: 

 توان گفت .................. در .................. نقش مهمی است. در جانوران، می  یادگیریرتباط با در ا 

 ( تغییر نسبتا پایدار در رفتار ـ بروز پاسخ غریزی سگ هنگام دیدن فرد غذادهنده، فاقد 1
 ( کسب تجربه ـ بروز رفتار مراقبت موش ماده از نوزادان تازه متولدشده، دارای 2
 ستفاده از آزمون و خطا ـ عدم بروز یک رفتار خاص در جانور، فاقد ( ا3
 کنش ژن و محیط ـ بروز بیشتر رفتارهای جانوران، دارای ( برهم4

 خط(بهـ متوسط ـ خط ۱۲۸) 4پاسخ: گزینه   .123

 . کندیم  یاست که جانور در آن زندگ   یطی مح  یها و اثرهاکنش ژن جانوران محصول برهم  یرفتارها  شتریب

 ها:بررسی سایر گزینه
کنندۀ شرطی شدن کالسیک است که نوعی یادگیری  ( تغییر نسبتا پایدار در رفتار، همان یادگیری است؛ پاسخ غریزی سگ هنگام دیدن فرد غذادهنده، بیان 1

 باشد. می

 گیرد. یزی است و تحت تاثیر تجربه و محیط قرار نمی ( رفتار مراقبت موش ماده از نوزادان خود، رفتاری کامال غر2

 کند این رفتار را در آینده تکرار نکند. ( در صورتی که رفتار جانور منجر به تنبیه آن شود، جانور سعی می 3

 تنان، کدام گزینه صحیح است؟با نرم ارتباطدر  

 دفعی، مشابه با کرم خاکی هستند.ها از نظر سامانۀ گردشی، متفاوت و از نظر سامانۀ ( بیشتر آن1
 دار در جلو دارد.های حلقوی، دارای نوعی سامانۀ دفعی هستند که یک قیف مژک( همانند بعضی از کرم2
 داران، دارای نوعی دستگاه تنفسی هستند که سطوح تنفسیِ آن در داخل بدن قرار گرفته است. ها همانند همۀ مهره( گروهی از آن3
 کنند.های بدن پمپ میها همانند همۀ بندپایان، همولنف را توسط قلبی قرارگرفته در سطح پشتی، به حفره( بعضی از آن4

 ترکیبی(  -سخت  -105)    1پاسخ: گزینه  .124

 خاکی، سامانۀ گردش بسته و سامانۀ دفعی متانفریدی دارد.  تنان سامانۀ گردشی باز و سامانۀ دفعی متانفریدی دارند. کرم بیشتر نرم
 تنان: بندی از نوع نرمجمع

 گروهی از آنها )حلزون و لیسه( دارای تنفس ششی هستند.    
 گیرد.  ها قرار میها در تماس مستقیم با یاختهفاقد مویرگ هستند + مایع درون رگ ←تنان سامانۀ گردشی باز دارند بیشتر نرم  
 تر نفریدی را دارند + در ساختار سامانۀ دفعی آنها، مثانه وجود دارد.  نوع پیشرفته   ←سامانۀ دفعی متانفریدی دارند  

 مقایسۀ لولۀ گوارشی و حفرۀ گوارشی 

 لولۀ گوارشی  حفرۀ گوارشی   

 دهان  دهان  ورودی غذا  

 مخرج  دهان  خروجی غذا  

 یک طرفه )گاهی اوقات دوطرفه، مثل استفراغ(  دو طرفه  جهت حرکت غذا  

 ای یاختهفقط برون اییاختهای و سپس درونیاختهابتدا برون  محل انجام گوارش غذا  

توسط   شده  جذب  مواد 
 ها  یاخته

تبدیل شدن به مونومر در حفرۀ  غیرمونومر )مواد غذایی تا قبل از  
 شوند( گوارشی، تجزیه می

 مونومر
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 ها: بررسی سایر گزینه
  ، تنان نرمخاکی و  های حلقوی نظیر کرم کرم  بیشتردار و در نزدیک انتها، دارای مثانه است.  ای است که در جلو، دارای قیف مژک( متانفریدی، لوله 2

 رند.  سامانۀ دفعی از نوع متانفریدی دا

شان در داخل  دارند، سطوح تنفسی  مانند حلزون و لیسه که شش  تنانینرم زی )دوزیستان، خزندگان، پرندگان و پستانداران( و  داران خشکی ( مهره3

 اند. ها در سطح بدن )نه درون آن( قرار گرفتهدارانی هستند که آبشش دارند و آبشش ها، مهره بدن است اما ماهی 

 تنان سامانۀ گردشی باز دارند.  نرم  بیشتر( بندپایان و  4
 

 کرم خاکی
 دستگاه گوارش   

 مخرج.       ←روده  ←سنگدان ←دانچینه ←مری  ← حلق  ←های زیر است: دهانخاکی دارای بخشلوله گوارش در کرم
 ، انرژی مورد نیاز خود را تامین کند. کمتر تغذیه  دهد تا با دفعاتخاکی محل ذخیره موقت غذاست و به جانور امکان میدان در کرمچینه

 خاکی معده نداره!   حواست باشه که کرم
 خاکی، حلق وجود دارد. در انسان و کرم

 دستگاه تنفس    
 راه تبادل گاز است. )برخالف دوزیستان(   تنها ها تنفس پوستی در آن

 سطح تنفسی همان سطح بدن است.
 کند.   کند و گازها را با هوای درون فضاهای خالی بین ذرات خاک )نه جو!( تبادل میزندگی میدر محیط های مرطوب 

 دستگاه گردش مواد   
 گردش خون بسته را دارد.    ۀترین سامانساده

 راند. خون را به جلو می ←کندبه صورت قلب اصلی عمل می  پشتی رگ 
 گوارش به    ۀاطراف لولکمان رگی در جفت   5در قسمت جلویی بدن 

 خون را به سمت پایین و سپس به   ←کنندصورت قلب کمکی عمل می 
 رانند.  عقب می 
                                                                                                                                                                                      شوند.                                                                                                                        های شکمی و پشتی به هم متصل میدر دو انتهای بدن، رگ  ←های بدن، بین رگ پشتی و شکمی وجود دارندقسمت   ۀ همها در  مویرگ

 از رگ پشتی )قلب اصلی( است. بیشتر های رگی قطر و ضخامت کمان
کرم خاکی، خون ضمن یک بار گردش در بدن، یک بار از قلب    ۀگردش خون بست  ۀ همانند سامان دارانگردش خون بسته در مهره  ۀدر سامان
 کند. عبور می

 جهت حرکت خون: 
 از سطح پشتی به سطح شکمی   ←های کمکیقلبدر 

 از سطح شکمی به سطح پشتی   ←هادر مویرگ 
 شود. طرفه باز میهایی هستند که به صورت یکهای خروجی از آن )سرخرگ( دارای دریچههای ورودی به قلب )سیاهرگ( همانند رگرگ

 سامانه دفعی   
 از نوع متانفریدی )نوع پیشرفتۀ نفریدی( دارد. 

 دو سمت خود دارای منفذ است. هر ای است که در  لوله
 دهانه آن به طور مستقیم با مایعات بدن ارتباط دارد.   ←دارقیف مژک  ←در جلو آن

 شود.  دارای مثانه است که به منفذ ادراری در خارج از بدن ختم می ←در نزدیک انتها
 از متانفریدی )بخش باریک متانفریدی( توسط شبکه مویرگی احاطه شده و تبادل مواد از   هاییبخش

 گیرد.  طریق آنها صورت می
 شود.  دار به حفره عمومی باز میدر متانفریدی، قیف مژک

 شوند. لولۀ مارپیچی، مثانه و منفذ ادراری به خارج باز می
نیافته لولۀ یک منفذ )همان مخرج( برای خروج مواد گوارشفقط  ، منفذ ادراری وجود دارد ولی  های بدنخاکی به تعداد دو برابر حلقهدر کرم

 گوارش وجود دارد.
 تنان سامانه دفعی متانفریدی دارند.   خاکی( و نرمهای حلقوی )نظیر کرمکرمبیشتر  

 هایی تشکیل شده که هر کدام یک جفت متانفریدی دارند. خاکی از حلقهبدن کرم
 دار نقش دارد.فریدی در کرم خاکی هم در تنظیم فشار اسمزی و هم در دفع مواد زائد نیتروژنمتان
آوری  بافتی را از بند جلویی جمعبند از بدن کرم خاکی، یک جفت متانفریدی وجود دارند. اما متانفریدی موجود در یک بند، مایع میان هر در 
یابد! یعنی انگار هر بند از بدن کرم خاکی داره واسه بند جلویش کار میکنه و مایعات  راه می  کند ولی منفذ آن در سطح همان بند به بیرونمی

 رو از اون میگیره!   
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 است؟  نامناسبچند مورد، برای تکمیل عبارت زیر  
 ..................« توان گفت همواره که اگر جانوری »با توجه به تأثیر انتخاب طبیعی در بروز رفتارهای جانوران، می

 دهد.با بروز نوعی رفتار، موقعیت خود را برای شکارچی آشکار کند، احتمال دسترسی به پناهگاه برای در امان ماندن از شکارچی را از دست می -الف
 توجیه نیست.  غذایی را مصرف کند که محتوای انرژی چندانی ندارد، رفتارش بر اساس غذایابی بهینه قابل -ب
 ها دارد.گیری انتخاب نماید، نسبت به همسر خود نقش بیشتری در پرورش زاده فت خود را برای جفت ج -ج
 هنگام بروز یک رفتار احتمال بقای خود را کاهش دهد، رفتارش نقشی در سازگاری آن با محیط ندارد.   -د

1  )1 2  )2 3  )3 4  )4 
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دست آوردن آن، غذایابی بهینه نام دارد. پس زمانی که جانوری غذایی را دریافت کند  ح است. موازنۀ بین محتوای انرژی غذا و هزینۀ به فقط مورد )ب(، صحی

ست، به این معنی نیست توجیه نیاما اینکه رفتار جانور بر اساس غذایابی بهینه قابلتوجیه نیست.  که محتوای انرژی چندانی ندارد، رفتارش بر اساس غذایابی بهینه قابل 

خُب، ها خنثی کند.  خورند تا مواد سمی حاصل از غذاهای گیاهی را در لولۀ گوارش آن ها خاک رس می مثالً طوطیتوجیه نباشه!  که بر اساس انتخاب طبیعی هم قابل 

اره. اما انتخاب طبیعی میگه که این رفتار باعث میشه طوطی مواد سمی بدنش کنه و بنابراین، رفتارش ربطی به غذایابی بهینه ندتوی این رفتار طوطی انرژی زیادی دریافت نمی

 ۀادتون باشه که همیشه، همخنثی بشن و این باعث میشه که احتمال بقاش بیشتر بشه. پس یه رفتار سازگارکننده و خوب هست و بهتره که جانور انجامش بده. اینو بازم ی 

 بطی به انتخاب طبیعی داره و سازگارکننده هستن.دن یه ررفتارهایی که جانوران انجام می 

 بررسی سایر موارد:
برای در امان    الف( در رفتار قلمروخواهی، آواز خواندن ممکن است موقعیت پرنده را برای شکارچی آشکار کند. اما داشتن قلمرو امکان دسترسی به پناهگاه

 دهد.  ماندن از شکارچی را افزایش می 

پردازند. همچنین در این نظام جانور نر و ماده  ها را می های پرورش زاده همسر هستند. در این نظام، هر دو والد هزینه ل قمری خانگی تک ج( بیشتر پرندگان مث

 در انتخاب جفت سهم مساوی دارند.  

وعی رفتار سازگارکننده محسوب شود و توسط  د( گاهی بروز یک رفتار ممکن است احتمال بقای جانور را کاهش دهد ولی به دلیل افزایش احتمال تولیدمثل، ن

پذیرتر کند و ها آسیب انتخاب طبیعی برگزیده شود. مثالً گرچه دم بلند و زینتی طاووس نر ممکن است حرکت جانور را دشوار و آن را در مقابل شکارچی 

سازگارتر بودن هم که چیزی هست که انتخاب دهد.  بودن آن را نشان می  احتمال بقای آن را کاهش دهد، اما بقای جانوری با این ویژگی هنگام تولیدمثل، سازگارتر

( هم کاًل رفتارهای دگرخواهی راجع به این قضیه هستن ۳تونیم توی رفتار قلمروخواهی هم ببینیم. توی گفتار )کنه. مثال دیگه این قضیه رو میطبیعی دوس داره و انتخاب می 

 هاشون نداریم.که امسال از کنکور حذف شدن و کاری با 

 است؟  نشدهطور صحیحی بیان نقش مؤثری را برعهده دارد. کدام عبارت، دربارۀ این رفتار، به Bدر موش ماده، ژن  رفتاردر بروز نوعی  
 ها و تولید چندین آنزیم ضروری است. ای از ژنشدن مجموعه( برای بروز رفتار، فعال1
 های تازه متولدشده را وارسی کند.  تواند بچه موش، موش ماده میB( پس از بروز جهش در ژن  2
 .کننده شودتواند باعث افزایش فعالیت آنزیم رونویسیهای حسی به مغز می( ارسال اطالعات گیرنده3
 کند. اندازی میای را در مغز موش ماده راهدهد که فرایندهای پیچیدهدستور ساخت آنزیمی را می B( ژن  4
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ها دور  موش گر بچه اها از او دور شوند؛ دهد بچه موش طبیعی اجازه نمی  ۀموش مادنقش دارد.  B، ژن  ها در موش ماده رفتار مراقبت از زاده در بروز 

در    شود؛ اطالعاتی از راه حواس به مغز آن ارسال می کند و  کشد. موش مادر ابتدا نوزادان را وارسی می گیرد و به سمت خود می ها را میشوند، مادر آن 

های دیگری را فعال  ها و ژن آنزیم که  دهد  را می   پروتئینی ( و دستور ساخت  3شود )رد گزینۀ  هایی در مغز موش مادر فعال می در یاخته   Bنتیجه، ژن  

دهد؛  ها، موش ماده رفتار مراقبت مادری را نشان می افتد که در نتیجۀ آن به راه می ایفرایندهای پیچیده ( و در نتیجه، در مغز جانور 1)رد گزینۀ  کندمی 

خودش دستور ساخت یه پروتئین  Bپس حواستون باشه که ژن (.  4ادرستی گزینۀ  اندازی فرایندهای پیچیده نقش دارند )نهای مختلفی در راه ها و ژنبنابراین، آنزیم 

 اندازی کنن.ای رو توی مغز راه تونن فرایندهای پیچیده شه که بعداً اینا می های دیگه می سری آنزیم و ژنشدن یهده که آنزیمی هم نیست اما این پروتئین، باعث فعال رو می 

های تازه متولد شده را وارسی موش   ابتدا بچه  یافته داشتند، های جهش که ژن ای  های ماده آن را غیرفعال کردند. موش   Bپژوهشگران با ایجاد جهش در ژن  

 ها نادیده گرفتند و رفتار مراقبت نشان ندادند. ( ولی بعد آن 2)رد گزینۀ    کردند

 ها در موش ماده رفتار مراقبت از زاده  مهمنکات 
 شود. های مغزی میدر گروهی از یاخته   Bشدن ژن ارسال اطالعات حسی به مغز موش ماده، سبب فعال

 دهد. است که دستور ساخت یک پروتئین را می  mRNA، مربوط به نوعی Bژن 
ای در مغز  اندازی فرایندهای پیچیده ا، سبب راه هها و ژنشدن این آنزیم های دیگری را فعال کند. فعالها و ژنتواند آنزیم ، می Bشده از ژن  پروتئین ساخته 

 شوند. شود که منجر به بروز رفتار مراقبت مادری می می 
 دهد.  یافته، رفتار مراقبت مادری را نشان نمییافته نیز امکان وارسی نوزادان وجود دارد ولی موش جهشجهش  ۀدر موش ماد

 

 بـــازیزبـــل                            
   ارتباط با رفتار مراقبت مادری در موش ماده، موشی که .....................  در
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 دهد:  رونویسی انجام می Bاز ژن   -2کند:               بعد از انجام زایمان نوزادان خود را وارسی می -1

هایی از مغز  های حسی خود اطالعات به دست آمده از نوزادان را به یاختهاز طریق گیرنده  -4را دارد:                                                      Bژن  -۳
 دهد:  انتقال می

 را ندارد:              Bکننده توانایی انجام الگوبرداری از ژن آنزیم رونویسی  -5

 گیرد:  همانندسازی( قرار نمیمورد الگوبرداری )رونویسی یا  Bهایی دارد که در آن هیچگاه ژن یاخته -6

 ها: پاسخ

  -4+ موش نر    Bیافته در ژن موش مادر سالم + موش مادر جهش -۳موش مادر سالم       -B   2یافته در ژن موش مادر سالم + موش مادر جهش -1
-موش مادۀ مجرد و یا متاهل فاقد فرزند + موش مادر جهشهای مادۀ نابالغ + موش نر بالغ + موش -B   5یافته در ژن موش مادر سالم + موش مادر جهش

  B هیچگاه ژن موش ۳هر یا گویچۀ قرمز های نوتروفیل  )مثلن در یاخته + موش نر Bیافته در ژن موش مادر سالم + موش مادر جهش -B   6افته در ژن ی

            گیرد(توسط هیچ آنزیم بسپارازی مورد الگوبرداری قرار نمی
 

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  

 طور طبیعی، در سامانۀ گردش مواد ..................، هر رگی که ..................« »به
 کند. ای و رگ شکمی قرار گرفته است، خون را به سوی سطح شکمی منتقل میبین قلب لوله  -( کرم خاکی1
 کند. ای دور میهای لولهطرفه از قلبمولنف را به صورت یکدر ابتدای خود دریچه دارد، ه -( ملخ2
 کند.های بدن منتقل میشود، خون را به سوی بخشی از انداماز قلب خارج می - ( قورباغه3
 کند.در سطح شکمی بدن قرار دارد، خون تیره را از انتهای بدن دور می - ( ماهی4
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  سیاهرگ و سرخرگ شکمی کنید، در سطح شکمی ماهی،  طور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

 کنند.  قرار دارند که هر دو خون تیره داشته و خون را از انتهای بدن به سمت سر هدایت می

 

 

 

 
 سرخرگ شکمی است که خون تیره دارد.  بیشترین فشارخون در انسان در سرخرگ آئورت است که خون روشن دارد ولی بیشترین فشارخون در ماهی در  - 
 شوند.  های قلب توسط انشعابی از سرخرگ پشتی که دارای خون روشن است، تغذیه میکند ولی یاختهاز درون قلب ماهی خون تیره عبور می - 
داران هم خون روشن و هم  کند. از قلب سایر مهره کند ولی از قلب ماهی و نوزاد دوزیست فقط خون تیره عبور میداران خون تیره عبور میاز قلب همۀ مهره - 

 کند.  خون تیره عبور می
 که خون وارد شده به های انسان، در دو سمت خود یک نوع رگ دارند. )سرخرگ( در حالیهای آبششی در ماهی همانند کالفک )گلومرول( در کلیهمویرگ  - 

 های کالفک، خون ورودی و خروجی ار مویرگ هر دو روشن هستند.   ولی در مویرگ های آبششی تیره و خون خارج شده از آنها روشن است مویرگ
 ها: بررسی سایر گزینه

ای )رگ پشتی(  خاکی، بین رگ شکمی و قلب لوله( در سامانۀ گردش بسته در کرم 1

های رگی از قرار دارند. جهت حرکت خون در کمان  های رگیها و کمانمویرگ

ای  ها از سمت رگ شکمی به قلب لوله شکمی و در مویرگای به رگ  سمت قلب لوله 

 است.  

کنندۀ همولنف از قلب در ابتدای خود، دریچه دارند  های خارجکنید، رگطور که در شکل مشاده میها!(. هماندارد )نه قلب اییک قلب لوله( ملخ 2

  کنند.ای دور میلوله   طرفه از قلبو همولنف را به صورت یک 

شود. بطن از طریق این سرخرگ، خون  شود که به دو انشعاب، تقسیم میقلب قورباغه یک سرخرگ خارج می( از  3

به شش بار  تلمبه میرا یک  بدن  بقیۀ  به  و سپس  پوست  به سوی همۀ  کند.  ها و  را  این سرخرگ، خون  پس 

 کند. های بدن ارسال می اندام 
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 مقایسۀ جامع ملخ و کرم خاکی 

 کرم خاکی  ملخ  جاندار نام 

 سامانه گردش بسته  سامانه گردش باز  نوع سامانۀ گردش مواد 

 جفت قلب کمکی بدون منفذ  5یک قلب اصلی و  ای منفذدار یک قلب لوله قلب 

 قلب اصلی در سطح پشتی )باالتر از لولۀ گوارش( سطح پشتی )باالتر از لولۀ گوارش(  محل قرارگیری قلب 

 طرف لولۀ گوارش های کمکی در دو قلب 

 دهد. رگ پشتِی متسع قلب را تشکیل می هارگ

-چندین سرخرگ در سطح پشتی، خون را از قلب خارج می
 کنند. 

 فاقد رگ شکمی است.

 دهد. رگ پشتی، قلب اصلی را تشکیل می

-جفت قلب کمکی، دریافت می 5یک رگ شکمی، خون را از 
 ند. ک

 دارای یک رگ شکمی است. 

های بدن، بین رگ پشتی و شکمی ها در همۀ قسمت مویرگ مویرگ است.فاقد  مویرگ 
 وجود دارند 

 دار دریچه  هایدر هنگام استراحت و از طریق رگ داِر قلب در هنگام استراحت و از طریق منافذ دریچه ورود خون به قلب 

 دار های دریچه انقباض قلب و از طریق رگ در هنگام دار در هنگام انقباض قلب و از طریق چندین رِگ دریچه خروج خون از قلب

در 
ن 
خو
ت 
رک
 ح
ت
جه

 

 از انتهای بدن به سمت سر ←در قلب اصلی  از انتهای بدن به سمت سر  قلب 

 از سطح پشتی به سمت سطح شکمی  ←در قلب کمکی 

 از انتهای بدن به سمت سر  از انتهای بدن به سمت سر  رگ پشتی 

 انتهای بدن از سر به سمت  -  رگ شکمی 

 از سطح شکمی به سمت سطح پشتی  -  ها مویرگ

تاثیر دستگاه گردش مواد 
 در تبادل گازها

 موثر است )تنفس پوستی(  تاثیر است )تنفس نایدیسی( بی

های  وضعیت دریچه
 ها ابتدای رگ 

 های متصل به قلب، دریچه  وجود دارد که در ابتدای رگ
 شوند. همولنف به آنها باز میدر زمان انقباض قلب و ورود 

  جهت باز شدن دریچۀ ابتدای رگ های خروجی از قلب
 کند. به سمت سطح داخلی رگ حرکت می

  در ابتدای سرخرگ خروجی از قلب دریچه  وجود دارد و در
 محل اتصال سیاهرگ ورودی به قلب نیز دریچه  وجود دارد. 

  جهت باز شدن دریچه  سرخرگ به سمت درون رگ و جهت
 باز شدن دریچۀ سیاهرگ به سمت درون قلب است. 

 

 

 

 شکل دستگاه گردش مواد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - دارد   طناب عصبی شکمی  

 متانفریدی   های مالپیگی لوله سامانۀ دفعی 

 داخلی / هرمافرودیت / لقاح دوطرفی  داخلی  نوع لقاح  

 پوستی   نایدیسی   نوع تنفس  

ش  
وار
 گ
لۀ
 لو
در

 

 دارد / محل ذخیرۀ موقت غذا / اولین محل ذخیره  دارد / محل ذخیرۀ موقت غذا / اولین محل ذخیره   دان  چینه

 ندارد    دارد / ترشح آنزیم گوارشی / محل جذب مواد عذایی   معده  

 دارد   ندارد )از نظر عمکلرد معادل پیش معده است(  سنگدان 

 دارد / محل جذب مواد غذایی  های مختلف( / عدم جذب  دارد )ضخامت متفاوت در بخش روده 
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 یابد؟روند افزایش و کاهش میدر جانورانی که برای حفظ بقا در زمستان به خواب عمیقی فرو می ترتیبکدام گزینه به  

 ها به اکسیژن ـ دمای بدن کنندۀ علت نیاز یاختهدار تولید شده در واکنش توجیه( میزان مولکول کربن1

 ها وخت و ساز چربیهای قرمز در برخی مناطق کوهستانی ـ س( مصرف نوعی مولکول موثر بر شکل گویچه2
 ترین مادۀ موجود در ادرار توسط زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه ـ تولید محصول نهایی گلیکولیز ( تولید فراوان3
 های اکسید در بسترۀ میتوکندری دار بدن ـ مصرف یونهای هسته( ذخیرۀ نوکلئوتیدهایی با سه فسفات در یاخته4
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کند که در آن  رود و یک دورۀ کاهش فعالیت را طی می برخی جانوران برای بقا، در زمستان خواب زمستانی دارند. در این حالت جانور به خواب عمیقی فرو می 

 یابد.  دمای بدن، مصرف اکسیژن، تعداد تنفس جانور و نیاز جانور به انرژی کاهش می

 ها گزینه  بررسی همۀ
است که با توجه به کاهش سوخت و ساز و نیاز به    CO2دار تولید شده در آن،  کند. مولکول کربنای علت نیاز به اکسیژن را توجیه میس یاخته ( واکنش تنف1

 کند.می شود. طبق متن کتاب درسی، دمای بدن نیز کاهش پیدا  کند و از میزان آن در بدن کاسته می اکسیژن بدن در این شرایط، تولید آن کاهش پیدا می 

خونی داسی شکل، در شرایط  های قرمز افراد ناخالص از نظر بیماری کم های قرمز در مناطق کوهستانی موثر است؟ گویچه ( چه مولکولی بر شکل گویچه 2

یابد.  الت کاهش می شود. پس منظور عبارت اول، اکسیژن است. همانطور که در پاسخ سوال گفته شد، مصرف اکسیژن در این حشکل می کمبود اکسیژن داسی 

 یابد. سوخت و ساز چربی و سایر مواد در خواب زمستانی کاهش می 

دهد که با کاهش  دهد. تولید آب در زنجیرۀ انتقال الکترون میتوکندری رخ می درصد ادرار را تشکیل می  95ترین مادۀ موجود در ادرار، آب است که ( فراوان3

شود. محصول نهایی گلیکولیز، پیرووات است که با کاهش  های آب کمتری تولید می یت آن نیز کمتر شده و مولکول نیاز به اکسیژن و کاهش تعداد تنفس، فعال

 کند.نیاز به انرژی، گلیکولیز کمتری انجام شده و میزان تولید پیرووات نیز کاهش پیدا می 

 ین مادۀ موجود در ادرار، آب است. تر است. در حالی که فراوان  اورهدر ادرار،  آلیترین مادۀ دفعی فراوان  نکته:

است که شکل رایج قابل استفادۀ انرژی در جانوران است. با توجه به متن کتاب درسی، نیاز به انرژی    ATP( منظور از نوکلئوتیدهایی با سه فسفات، همان  4

یابد؛ بنابراین  کند. در خواب زمستانی، تعداد تنفس و مصرف اکسیژن نیز کاهش می ها افزایش پیدا می در سلول   ATPیابد؛ پس ذخیرۀ  در این دوره کاهش می 

های اکسید  شود. با کم شدن فعالیت زنجیرۀ انتقال الکترون، تعداد یون تر شده و زنجیرۀ انتقال الکترون نیز دچار کاهش فعالیت می نیاز به چرخۀ کربس نیز کم

 شود.های اب کمتری در آن تولید می مصرف شده در بسترۀ میتوکندری نیز کمتر شده و مولکول

 

 های گردش خون ماهیمقایسه انواع رگ

 سیاهرگ شکمی  سرخرگ پشتی  سرخرگ شکمی 

-خارج می ها(نه بطن ) خون تیره را از بطن 
 کند. ند و به سطح تنفسی )آبشش( وارد میک

های آبششی دریافت و به  خون روشن را از مویرگ
 کند. منتقل میها اندام

 های عمومی بدن خون همۀ بدن را از مویرگ

 کند. دریافت و به سینوس سیاهرگی منتقل می

 جهت جریان خون در آن از عقب به جلو است. جهت جریان خون در آن از جلو به عقب است. جهت جریان خون در آن از عقب به جلو است.

 میزان اکسیژن کم ←دارای خون تیره است  میزان اکسیژن زیاد  ←ن روشن است دارای خو  میزان اکسیژن کم ←دارای خون تیره است 

فشارخونی بیشتر از سرخرگ پشتی و سیاهرگ  
 شکمی دارد. 

فشارخونی بیشتر از سیاهرگ شکمی و کمتر از 
 سرخرگ پشتی دارد. 

 فشارخونی کمتر از دو رگ دیگر دارد. 

دار  دارای بیشترین مقدار مادۀ دفعی نیتروژن
 است.

 داردر آن از سرخرگ مقدار مادۀ دفعی نیتروژن  دار را دارد. کمترین مقدار مادۀ دفعی نیتروژن

 شکمی کمتر و از سرخرگ پشتی بیشتر 

 - سرخرگ پشتی در دو انتهای خود مویرگ دارد.  -
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 کند؟ تکمیل می نادرستی، عبارت زیر را به گزینهکدام  

 نبور کارگر پس از بازگشت از محل منبع غذایی جدید، ............«»ز
 شود. در زنبورهای کارگر دیگر می ATPسبب کاهش مصرف ( 1
 رساند. فاصلۀ تقریبی کندو تا محل منبع غذا را به اطالع زنبورهای دیگر می( 2
 کند.ک میهای بینایی زنبورهای کارگر دیگر را نشان دادن محل آن تحری فقط گیرنده( 3
 دهد.اطالعات کلی مانند جهت پرواز و فاصلۀ تقریبی کندو را به زنبورهای دیگر اطالع می( 4
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  ۀ کارگر با مشاهد  یدهد. زنبورهای نشان م گرید یاطالعات خود را به زنبورها  یاژه یبا انجام حرکات وزنبور یابنده پس از بازگشت از محل منبع غذایی جدید، 

وز  وز  یصدا   ابندهیفزون بر آن هنگام انجام حرکات، زنبور  (. ا4)تأیید گزینۀ    پرواز کنند  دیرا که با  ی جهتکندو تا محل منبع غذا و    تقریبی   ۀحرکات، فاصل   نیا

 (. 3کند )رد گزینۀ  زنبورهای کارگر دیگر را نیز تحریک می   شنوایی های  ، گیرنده بینایی   هایپس عالوه بر گیرنده   دارد.  زین  یمتفاوت

 ها:بررسی سایر گزینه
و در زمان    (ATPهای  )صرف کمتر مولکول   کمتر  یمنبع غذا اطالعات داشته باشند، با صرف انرژ   محلۀوجو دربارکارگر قبل از جست  یزنبورها  یوقت(  1

 .کنندی م  دایآن را پ  قیمحل دق  یترکوتاه 

 یابند. می   ( همانطور که در پاسخ سوال ذکر شد، زنبورهای کارگر با مشاهدۀ حرکات زنبور یابنده، فاصلۀ تقریبی کندو تا محل منبع غذایی جدید را در2

 

 زنبورهای هاپلوئید:  
 گیرد.              در آنها جهش مضاعف شدن صورت نمی ←دار پیکری هستندهای هستهفاقدکروموزوم همتا در یاخته

 شود. در آنها تتراد، نوترکیبی و کراسینگ اور مشاهده نمی ← میوز هستند  فاقداین زنبور ها 
کنند باشند. نیمی از اطالعات ژنتیکی آن را دریافت میحاصل تقسیمات میتوزی تخمک لقاح نیافته می  ←جنسیت آنها نر بوده و حاصل بکر زایی ملکه هستند 

 بچشونم قطعا دختره! ←دهند اطالعات خود را به فرزند خود میاما همۀ 
 شود.  گامت به دنبال جداشدن کروماتیدهای خواهری ایجاد می  ←تولیدگامت دراین زنبورها برخالف سایر جانوران با تقسیم میتوزاست 

 نمودی مشابه با والد داشته باشد.  رختواند نمود با والد خود متفاوت است ولی میقطعًا از نظر جنسیت، تعداد کروموزوم و ژن
 چند نکتۀ ژنتیکی دربارۀ زنبورها:  

 تواند چندین الل داشته باشد.  ژنی( یک الل دارد ولی همانند زنبورهای ماده برای صفات چندجایگاهی، می جایگاهی )تک برای صفات تک 
 تواند در بروز صفت نهفته نقش داشته باشد.  یک الل نهفته به تنهایی می 
 توانند صفت حدواسط را بروز بدهند.  این زنبورها نمی  
دهد.)مثل ملکه(  ای رفتار مشارکتی از خود نشان نمیدهند )کارگرها( ماده هستند؛ ولی هر زنبور مادههمۀ زنبورهای عسلی که رفتار مشارکتی از خود نشان می 

 دوازدهم(  8)فصل
 

 مورد از موارد زیر، دربارۀ جانوری که در شکل زیر نشان داده شده، درست است؟ چند 

 کند. قبل از انجام این رفتار، به مقدار کافی چربی ذخیره می -الف
 های مربوط به این رفتار، در مادۀ وراثتی ذخیره شده است. دستورالعمل -ب
 شود.انی نیز مشاهده می رفتار نشان داده شده توسط آن، در جانوران مناطق بیاب -ج
 دهد.در پاسخ به تغییر فصل و نامساعد شدن شرایط محیط، چنین رفتاری را بروز می -د

1  )1 2  )2 3  )3 4  )4 
 ـ سخت ـ مفهومی( ۱۲۸) 2پاسخ: گزینه  . 130

 پشت در آزمایشگاه است. وارد )ب( و )ج(، درست هستند. شکل مربوط به رفتار رکود تابستانی در یک الکم

 : همۀ موارد ی بررس
شود تا  یم  رهیذخ  یالزم به مقدار کاف  یچرب  ،کند و در بدن آنیغذا مصرف م  ی ادیجانور مقدار ز  ،)نه رکود تابستانی(  یاز ورود به خواب زمستان  شیپالف(  

 . مصرف برسد  هنگام خواب به

ید
وئ

یپل
 د

ی
ها

ور
زنب

 

 مشترک در    
 همۀ آنها   

 تواند صورت بگیرد. شدگی میپیکری هستند؛ بنابراین در آنها جهش مضاعفدار های هستهدارای کروموزوم همتا در یاخته 
 باشند. جنسیت آنها ماده بوده و حاصل لقاح می 
  .تمامی اطالعات والد نر و نیمی از اطالعات والد ماده را دارند 
 باشند. )مستقیم یا غیرمستقیم( های خود میقادر به تضمین بقای ژن 

 کنند. توانایی انجام میوز )ایجاد تتراد/کراسینگ اور/ نوترکیبی( را دارند و یاختۀ جنسی )تخمک( را ایجاد می  فقط ملکه  
 کنند. های خود را به صورت مستقیم به نسل بعد منتقل میژن 
 شوند )بکرزایی(مانده و با تقسیم میتوز به زنبور عسل نر تبدیل مینیافته باقی های آن لقاحبرخی از تخمک . 

 زنبورهای  
 کارگر   

 های های خود را غیرمستقیم )از طریق غذایابی، نگهداری از زاده ها نازا بوده و فاقد توانایی تولیدمثل هستند و ژناین زنبور 
 کنند. ملکه و ...( به نسل بعد منتقل می

 آورند. آوری کرده و به کندو میزنبورهای کارگر شهد و گرده گل را جمع 
 دهند. زنبورهای یابنده )کارگر( پس از بازگشت از محل منبع غذا، اطالعات را از محل منبع غذا به زنبورهای دیگر انتقال می 
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دهد.  ی را نشان م یکند، رکود تابستانیم  افت ی در  یقرار دارد و غذا و آب کاف   شگاهی در آزما   این الکپشت  یوقت  یحتخوانیم  کتاب درسی، می   5ب( در فعالیت  

 پس این رفتار، رفتاری غریزی است و اطالعات مربوط به آن، در دنا ذخیره شده است.    دانند؟  یم  یژن  یرا رفتار  یچرا رکود تابستان

  ، ی سال خشک   یهادوره   ایجانوران در پاسخ به نبود غذا    نیکنند. ای م   یزندگ  ابانیب به شدت گرم مانند    یشود که در جاهای م  دهی د   یدر جانوران  یتابستانج( رکود  

 . دهندی انجام م  یرکود تابستان

 دهد. )نه تغییر فصل( رخ می  سالی های خشک دوره یا    نبود غذاد( همانطور که در مورد )ج( بیان شد، رکود تابستانی در پاسخ به  

 دهد:  روند، موارد زیر رخ میخواب زمستانی و یا رکود تابستانی می در جانورانی که به
 اکسید.  کاهش تولید کربن دی  ←النخاع برای انجام دم کاهش فعالیت مرکز تنفس در بصل   ←کاهش نیاز بدن به اکسیژن 

 .   ATPکاهش تولید   ←ساز جانور وکاهش سوخت   ←های تیروئیدی  کاهش ترشح هورمون
 ای ) قندکافت، کربس و .....(. یاخته های تنفسواکنشکاهش 

 النخاع(.   اکسید )در بصل های ناحیه گردن( و افزایش کربن دیکاهش فعالیت گیرندهای حساس به کاهش اکسیژن )در سرخرگ آئورت و سرخرگ
 ها و ماهیچهرسانی به قلب، شش کاهش خون  ②کاهش ضربان قلب   ① ←جانور در حالت پاراسمپاتیک قرار دارد 

 کند؟ کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می 

 »به طور طبیعی، در دستگاه گوارش هر جانور دارای..................« 

 شود. های هوادار برخالف نشخوارکنندگان، غذا قبل از ورود به معده ابتدا در بخش حجیمی ذخیره می( کیسه1
 است.  های مالپیگی دارد، بخش عقبی معده حاوی سنگریزهبرخالف جانوری که لولهخون بسته   ترین گردش( ساده2
 گیرد که محل اصلی جذب مواد غذایی نیست. کنندۀ سلولز، گوارش سلولز در بخشی صورت میهای تجزیه( میکروب3
 دهد. ساختارها به خود اختصاص می( سلوم )حفرۀ عمومی بدن(، لولۀ گوارشی در هر مقطع از بدن سطح بیشتری را نسبت به سایر 4
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ها، گوارش  کنندۀ سلولز هستند. در نشخوارکنندههای تجزیهدر دستگاه گوارش خود دارای میکروب  پستانداران نشخوارکننده و غیرنشخوارکننده

شود. در هر دوی این جانوران، محل اصلی جذب مواد  انجام می  رودۀ کورل در ها، این عمو در غیرنشخوارکننده معده ها در سلولز توسط این میکروب

 غذایی، رودۀ باریک است.  

 ها:  بررسی سایر گزینه

از ورود به معده در چینه  خواردانه های هوادار هستند. در پرندگان  ( پرندگان، جانوران دارای کیسه1 پرنده!( غذا قبل  شود.  دان ذخیره می)نه هر 

 خوار است.  ترین بخش لولۀ گوارش در پرندگان دانهان، حجیمدچینه

 شود(. های مالپیگی در حشرات دیده می ترین گردش خون بسته است ولی این جانور اصالً معده ندارد! )لوله خاکی دارای ساده( کرم2
 جانورانی که گردش خون بستۀ ساده دارند،قطعًا: 

ای با یک دهلیز و یک بطن دارند + در دستگاه دفعی خود دارای کلیه هستند + دفاع غیراختصاصی و اختصاصی دارند تنفس آبششی دارند + قلب دو حفره  
 دهد. + دارای طناب عصبی پشتی که بخش جلویی آن برجسته شده و مغز را تشکیل می

 توانند: جانورانی که گردش خون بسته دارند،می
وه بر  مغز و طناب عصبی پشتی آنها توسط اسکلتی استخوانی )گروهی از ماهیان و همۀ دوزیستان( و یا غضروفی)گروهی از ماهیان( محافظت شود + عال

ن( + دارای خط جانبی باشند ای باشند )ماهیان غضروفی( + توانایی تولید گامت )یاختۀ جنسی( را نداشته باشند )نوزاد دوزیستا رودهها دارای غدد راست کلیه
 ماهی( داشته باشند.    ها مثل اسبک ها( و یا داخلی )برخی از ماهی+ لقاح خارجی )بسیاری از ماهی

شود. در فاصلۀ بین بخش خارجی  گیری لولۀ گوارش که از دهان شروع و به مخرج منتهی می( با شکل4

شود.  )حفرۀ عمومی بدن( نامیده می  سلومکه   گیرداین دستگاه و دیوارۀ داخلی بدن، فضایی شکل می

های مختلف دستگاه  ای، بخشکنید، در مقطعی از بدن کرم لولهطور که در شکل مشاهده میهمان

 دهد.   تناسلی سطح بیشتری نسبت به لولۀ گوارش را به خود اختصاص می
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 ، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ گزینهکدام  

 ها با نوعی ساختار حسی در بدن انسان شباهت دارد که ..................« »خط جانبی در ماهی
 های اسکلتی تأثیرگذار است. قۀ مغز، بر فعالیت ماهیچههای عصبی به بخشی در پشت سا( با ارسال پیام1
 های خونی قرار دارند. دار و پر از مویرگای رنگدانههای حسی آن بالفاصله در مجاورت با الیه( گیرنده2
 کنند.های حسی آن، مستقیماً تحت تأٍثیر امواج صوتی تحریک شده و پیام عصبی تولید می( گیرنده3
 برند.های عصبی را به سوی مغز میهای حسی آن، پیامهای عصبی متعلق به گیرندهرشته( 4
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ها با کدام  یازدهم: خط جانبی در ماهی  2فصل   36، ص 8های کتاب درسی به شما گفته میشه که طراح کنکور قراره چه سوالی طرح کنه! فعالیت در فعالیت 

دار در خط جانبی با مادۀ ژالتینی در تماس هستند و جریان آب در خط جانبی  های مژک در انسان شباهت دارد؟ با بخش دهلیزی گوش. اما چرا؟ یاخته ساختار  

یژه مخچه  های عصبی تولیدشده در بخش دهلیزی گوش به مغز و به وشود. پیام دار می های مژک موجب حرکت مادۀ ژالتینی و در نهایت تحریک این یاخته 

ها پیام را دریافت و های حسی مانند گوش های دیگر مغز، نخاع و اندام کنند. مخچه به طور پیوسته از بخششوند و آن را از موقعیت سر آگاه می ارسال می

 هماهنگ کند.   مغز و نخاعهای گوناگون به کمک  ها و حرکات بدن را در حالت کند تا فعالیت ماهیچه بررسی می 

تواند مستقل از مغز و از طریق نخاع،  تواند به مغز، پیام عصبی ارسال کند و هم اینکه میهای اسکلتی، هم میه برای صدور دستور انقباض به ماهیچه نکته: مخچ

 دستور انقباض را صادر کند!

 ها:بررسی سایر گزینه
 ( این گزینه به چشم انسان اشاره دارد.2

ها نوعی گیرندۀ مکانیکی هستند و تحت تأثیر لرزش مایع درون  شوند! بلکه این گیرنده اً تحت تأثیر صوت تحریک نمی های شنوایی در گوش، مستقیم( گیرنده 3

 شوند.بخش حلزونی گوش تحریک می 

پس از تولید،    های عصبی را های حسی در سقف بینی، رشتۀ عصبی ندارند و پیام های دهلیزی و حلزونی گوش برخالف گیرنده های حسی درون بخش ( گیرنده 4

 کنند. های حسی منتقل میبه نورون

 های حسی در جانوران چند نکتۀ مهم از گیرنده
 در هر واحد بینایی چشم مرکب حشرات، دو بخش شفاف وجود دارد. 

 شود.  جانور نر انتخاب میدر جیرجیرک بر روی پاهای جلویی گیرندۀ مکانیکی در زیر پردۀ صماخ وجود دارد. در نوعی جیرجیرک، جانور ماده توسط 
شود. در زنبورها اسکلت بیرونی اندازه و مقدار رشد بدن را محدود در زنبورها نور فرابنفش و در برخی مارها )مثل مارزنگی( نور فروسرخ دریافت و درک می

 حواست باشه که پرتوهای فرابنفش و فروسرخ غیرمرئی هستند.   کند. می
 ها استخوان و طبیعتًا مغز قرمز استخوان ندارند.  شود. در مقابل، برخی ماهینال آب مشاهده میها، کادر دو طرف بدن ماهی

 مگس در پاهای خود موهای حسی دارد. در مگس همانند سایر حشرات طناب عصبی شکمی )نه پشتی!( است.   
تواند دارای سه یاختۀ مژکدار باشد؛ بنابراین در زیر یک پولک  هر ساختار میتواند دو ساختار دارای پوشش ژالتینی قرار داشته باشد و  در زیر یک پولک ماهی می 

 شش یاختۀ مژکدار وجود داشته باشد.   تواندمیماهی، 
 شوند.  های حسی در خط جانبی ماهی، به سمت سر )نه دم( متمایل )خم( میهای عصبی خارج شده از هر ساختار دارای گیرندهشته

 های گیرنده بیشتر است.  های پشتیبان از یاختهندۀ حسی در خط جانبی ماهی، تعداد یاختهدر یک ساختار دارای گیر 

 خوار پرندۀ دانه  ملخ  

 دان چینه

 ترین بخش لولۀ گوارش. حجیم 

 اولین برآمدگی در لولۀ گوارش است. 

 معده  محتویات خود را از مری دریافت و آن را به پیش

 دهد. می

 گیرد. در آن گوارش شیمیایی انجام می

 ترین بخش لولۀ گوارش. حجیم 

 اولین برآمدگی در لولۀ گوارش است. 

 معده  محتویات خود را از مری دریافت و آن را به 

 دهد. می

 سنگدان 

 

 ندارند. سنگدان 

 دومین بخش برآمدۀ لولۀ گوارش است. 

 تر است.ها، بزرگدان کمتر و از سایر بخشاز نظر حجم، از چینه 

 دهد. محتویات خود را از معده دریافت و آن را به روده می

 معده پیش

 دومین بخش برآمدۀ لولۀ گوارش است. 

 دان دارد. حجم کمتری از چینه

های معده  دریافت و آن را به کیسهدان محتویات خود را از چینه
 دهد. می

 

 معده ندارند. پیش

 معده 

 سومین بخش برآمدۀ لولۀ گوارش است.

 گیرد. جذب مواد غذایی در آن انجام می

 دهد. های معده دریافت و به روده میمحتویات خود را از کیسه

 های برآمدۀ لولۀ گوارش نیست.جزء بخش

 دهد. دریافت و به سنگدان میدان محتویات خود را از چینه

 های جلویی و عقبی خود، اندازه و حجم کمتری دارد. از بخش
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ها با هم برابر نبوده و یکی از آنها به مراتب طول ها طول مژکدار خط جانبی، نورون نیستند و بنابراین دندریت و آکسون ندارند. در این یاختههای مژکیاخته
 بلندتری دارد.  

 ای وجود ندارد.  در موی حسی پاهای مگس، جسم یاخته
 های زیر چشم قرار دارد.  های مار وجود ندارد؛ بلکه درون سوراخهای فروسرخ درون چشمگیرنده

 کند و دوالد است، زنبور عسل ماده است. جانوری که پرتوی فرابنفش را شناسایی می
 دهد.   در ماهی، بیشترین حجم مغز را لوب بینایی و در انسان، مخ تشکیل می 

 کند؟ کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسبی تکمیل می 

 »به طور معمول، در جانورانی که ...........، وجود ........... دور از انتظار است.« 
 پردازند ـ نوعی ساختار به نام جفت ها را میهای پرورش زادههزینه ( هر دو جنس آن 1
 های هوادار کنند ـ کیسه( به کمک ذرات مغناطیسی شدۀ نوعی فلز موجود در هموگلوبین، مسیر خود را پیدا می2
 های بدن کنند ـ همولنف در مویرگ( جنس مادۀ برای انتخاب شدن توسط جنس نر رقابت می3
 ساز های پادتنپردازند ـ یاختهیابی مسیر خود میده از میدان مغناطیسی زمین، به جهت( با استفا4
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کند. جیرجیرک نوعی حشره است؛ حشرات دارای همولنف  پردازد و بنابراین جفت را انتخاب می در نوعی جیرجیرک، جانور نر هزینه بیشتری در تولید مثل می

 تند ولی دقت کنید که حشرات، دارای گردش خون باز هستند و اصال مویرگ ندارند! هس

 رفتار انتخاب جفت در نوعی جیرجیرک 
جنس    ۀیابی بر عهدکند و برای همین، در این گونه از جانوران، جفت بیشتری را صرف تولیدمثل می   ۀها، جانور نر نسبت به فرد ماده هزین در نوعی از جیرجیرک 

 نر است.
کند که حاوی مقدار زیادی مواد ای جمع می هایش( را درون کیسه هایش )اسپرم جیرجیرک نر زامه 

 . مغذی است 
  ۀ خدا انرژی و هزیندهد و بندهاین کیسه بخش قابل توجهی از وزن بدن جیرجیرک نر را تشکیل می 

کیسه را به فرد ماده منتقل    گیری، جیرجیرک نر اینزیادی را صرف تولید آن کرده است. در جفت 
بینید که این کیسه را دریافت کرده  را می نه نر!(    )ای  کند )در شکل مقابل جیرجیرک ماده می 

 جنین به مواد مغذی این کیسه نیاز دارد. ۀ است( و فرد ماده برای تشکیل تخم، رشد و تغذی 
یرک نر است باید بگوییم که جیرج  ۀگوید انتخاب جفت بر عهددر مورد این رفتار زادآوری که می 

ها هستند که این رفتار  خاصی از جیرجیرک  ۀفقط مربوط به نوع خاصی جیرجیرک است یعنی گون
  های آن.گونه   ۀدهند نه همزادآوری را انجام می 

هزین و  انرژی  خاطر  به  نر  تولیدمثل می   ۀجیرجیرک  می زیادی که صرف  ترجیح  با کند،  دهد که 
های بیشتری تر باشد، تخمک تری آمیزش کند. هر چه جیرجیرک ماده بزرگ بزرگ   ۀجیرجیرک ماد

در این   اوصافهای زیاد هم در او بیشتر است. با این های تخم بیشتری هم تشکیل خواهد شد و در نتیجه شانس تولید زاده یاخته هم دارد و به دنبال لقاح، 
 شود که توسط انتخاب طبیعی برگزیده شده است.  یک صفت سازگار محسوب می   نه نر!( )بودن جیرجیرک ماده ها، بزرگ نوع از جیرجیرک 

 شود. های جنسی نر و ماده در بدن جنس ماده انجام میجیرجیرک لقاح داخلی دارد. ترکیب یاخته
 یابی در طاووس و نوعی جیرجیرک  مقایسه رفتار جفت 

 نوعی جیرجیرک  طاووس  
 دهد.  جانور نر رفتار انتخاب جفت را انجام می دهد.  انجام میجانور ماده رفتار انتخاب جفت را  

، یک صفت سازگارکننده  نرو نقش در جانور  داشتن پرهای درخشان و پر رنگ
 است.

 ، یک صفت سازگارکننده است. مادهتر بودن اندازۀ جانور بزرگ 

 ها برای انتخاب شدن رقابت وجود دارد.  بین ماده بین نرها برای انتخاب شدن رقابت وجود دارد. 

 ها:بررسی سایر گزینه
دار وجود دارد. بیشتر )نه همه( پستانداران نظام چندهمسری دارند که در این نوع نظام  ( ساختار جفت در گروهی از پستانداران به نام پستانداران جفت 1

پردازند، انتخاب جفت را  دهد که در آن، جانور ماده که هزینه بیشتری برای تولید مثل میها را انجام میری، یکی از والدین پرورش و نگه داری زاده گیجفت 

های  اوی دارند و هزینه همسری باشند که در آن، جانور نر و ماده در انتخاب جفت سهم مس توانند دارای نظام تک دهند. پس بعضی از پستانداران میانجام می

 پردازند.می   به یک اندازه  ها راپرورش زاده 

اند. فلز موجود در هموگلوبین نیز، آهن است  های هوادار در پرندگان وجود دارد. پژوهشگران در سر بعضی پرندگان، ذرات آهن مغناطیسی شده یافته ( کیسه 2

 دهند. نشان می که برخی پرندگان با کمک آن رفتار مهاجرت را از خود  

گردند. به  گذاری دوباره به دریا بازمی و پس از تخمک   آیندمیگذاری به ساحل دریا  های طوالنی، برای تخم های دریایی ماده پس از طی مسافت پشت ( الک4

های  و یاخته   Bهای  اصی و لنفوسیت دار است و دارای ایمنی اختص ها نقش دارد. الکپشت، مهره یابی الکپشت رسد میدان مغناطیسی زمین در جهت نظر می

 باشد. ساز می پادتن 
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 د، ............. نروبقای خود به خواب زمستانی میافزایش احتمال جانورانی که به منظور  در  

 یابد.( در پی افزایش مصرف فروکتوز فسفاته، مصرف نوعی مولکول گیرنده الکترون کاهش می1
 یابد. های یاخته افزایش میی، مصرف آزاد فسفات( با کاهش فعالیت نوعی آنزیم غشای2
 کند.( تشکیل یک مادۀ معدنی در اثر ترکیب یون اکسید با پروتون افزایش پیدا می3
 یابد. های آن کاهش می( تولید نوعی مادۀ معدنی گشادکننده رگ در یاخته4
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کند که در آن  رود و یک دورۀ کاهش فعالیت را طی می برخی جانوران برای بقا، در زمستان خواب زمستانی دارند. در این حالت جانور به خواب عمیقی فرو می 

 یابد.  دمای بدن، مصرف اکسیژن، تعداد تنفس جانور و نیاز جانور به انرژی کاهش می

 ها:گزینه  بررسی همۀ
نیز    +NADهای الکترونی مانند  د و به دنبال آن نیز میزان مصرف گیرنده شودوفسفاته کمتر مصرف می  فروکتوزرف گلوکز و گلیکولیز،  ( به دنبال کاهش مص1

 یابد.در یاخته کاهش می 

شود. به  ن دی اکسید کمتر می یابد؛ در نتیجه میزان فعالیت آنزیم انیدرازکربنیک و ترکیب آب با کرب( در این دوره، مصرف اکسیژن و تعداد تنفس کاهش می 2

 یابد. های ازاد کاهش می شود و میزان مصرف فسفات دنبال آن میزان گلیکولیز نیز کمتر می

شود. یون سازد و به دنبال آن نیز بیکربنات تولید می انیدراز کربنیک، با ترکیب آب و کربن دی اکسید، کربنیک اسید را می   |2دهم: گفتار    3فصل    ترکیب |
 شود.ن حاصل از آن به هموگلوبین متصل شده تا مانع از اسیدی شدن خون شود. یون بیکربنات از گویچۀ قرمز خارج و به خوناب وارد می هیدروژ

ی که  های های اکسید کمتری با پروتون کند. در نتیجه یون( با کاهش مصرف انرژی و نیاز به آن، میزان چرخه انتقال الکترون در میتوکندری کاهش پیدا می3

 یابد. های آب نیز کاهش میشود و میزان تولید مولکول ترکیب می   ،در بستره قرار دارند

های اکسید شود. یون رسند. اکسیژن با گرفتن الکترون به یون اکسید تبدیل می ها در زنجیرۀ انتقال الکترون در نهایت به اکسیژن مولکولی می الکترون نکته:  
 دهند. های که در بستره )نه فضای بین دوغشای میتوکندری( قرار دارند، مولکول آب را تشکیل می پروتون در ترکیب با 

تولیدی طی    CO2شود و میزان  های کربس کمتری ایجاد می کند. در نتیجه چرخه ( با کاهش نیاز به انرژی، میزان چرخه کربس در یاخته کاهش پیدا می 4

 یابد. تنفس هوازی کاهش می 

های ها، سرخرگهای صاف دیواره رگ ، از جمله مواد گشادکننده رگی هستند که با تاثیر بر ماهیچههیدروژنو یون    2CO  مولکول  |3دهم: گفتار    4فصل    ب |ترکی
 ها افزایش یابد. کنند تا جریان خون در آن های مویرگی را باز می کوچک را گشاد و بنداره 

 است؟  مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب چند 
 شود، ..................« »هر نوع رفتاری که توسط جانوران انجام می

  است.   هاآنوابسته به فعالیت دستگاه عصبی مرکزی  -الف
 گیرد.  تحت تأثیر پدیدۀ انتخاب طبیعی شکل می -ب
  کند. به نوعی محرک بیرونی بروز پیدا می خدر پاس -ج
 ها در پاسخ به محرک است.ای از واکنش واکنش یا مجموعه -د

1  )1 2  )2 3  )3 4  )4 
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 فقط مورد )ب(، صحیح است.  

 بررسی همه موارد: 
به  )فاالف(  است  دارای شبکۀ عصبی  و  نوعی جانور  تقسیمطور مثال هیدر  و میقد  و محیطی(  )مثالً  بندی دستگاه عصبی مرکزی  جانوری  تواند رفتارهای 

 شدن( را بروز دهد.   عادی 

داشته    سود خالصشوند که برای جانور  نقش دارد. بر اساس انتخاب طبیعی، رفتارهایی انجام می  رفتارهای جانوران  ۀگیری هم شکل   ب( انتخاب طبیعی، در

 باشند.  

ماندن و تولیدمثل هایی که شانس بیشتری برای زنده شوند، یعنی آن انتخاب می   سازگارتر با محیطفرایندی را که در آن افراد  [  ۲دوازدهم: گفتار    ۴ترکیب ]فصل  
 نامند. می  انتخاب طبیعیدارند، 

 دیدگاه انتخاب طبیعی های چرایی، مربوط به  . پرسش چراییو    چگونگیهایی  کنند؛ پرسشرا بررسی می   دو نوع پرسشرفتارشناسان هنگام بررسی یک رفتار،  
 دهد. است و علت بروز رفتار را نشان می 

)مثل تغییر    های درونی محرک )مثل بو، رنگ، صدا، تغییر دمای محیط و تغییر طول روز( یا    های بیرونی محرک توانند در پاسخ به  ج( رفتارهای جانوری می 

 نور( انجام شوند.  ها یا گلوکز در بدن جامیزان هورمون 

 توانند سبب ایجاد پاسخ رفتاری در جانور شوند.  های درونی، می های بیرونی و هم محرک هم محرک 

اثر  های بیدهد. اما در رفتار خوگیری، نسبت به محرک انجام می  هامحرک یا    محرکاست که جانور در پاسخ به    هایی مجموعه واکنش یا    واکنشد( رفتار،  

 شود.  ده نمیواکنشی نشان دا 

 شود. )فاقد سود یا زیان( انجام می  اثرعدم واکنش نسبت به یک محرک بی  صورترفتار خوگیری، نوعی رفتار است که به 
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 کند؟ ها پس از تولد از غدد شیری مادر تغذیه می، در ارتباط با همۀ جانورانی درست است که نوزاد آنگزینهکدام  

 شود.خود، از طریق جفت با خون مادر مرتبط می( جنین پس از آغاز رشد و نمو  1
 مانند. ای و چسبناک، بعد از لقاح به هم متصل میها به علت وجود دیوارۀ ژله( تخمک2
 شود.( پس از شروع تقسیمات یاختۀ تخم در رحم، ابتدا اندوختۀ اندک غذایی تخمک مصرف می3
 ر سامانۀ گردشی مضاعف تسهیل شده است.( به علت وجود دیوارۀ کامل بین دو بطن، حفظ فشار د 4
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ای هستند  کنند. همۀ پستانداران دارای قلب چهارحفره دار، نوزادان پس از تولد از غدد شیری مادر تغذیه میدار و همچنین پستانداران جفت در پستانداران کیسه 

 کند. که به حفظ فشار در سامانۀ گردشی مضاعف کمک می ای کامل بین دو بطن قرار دارد  و دیواره 

 دار، غدد شیری درون کیسۀ روی شکم مادر قرار دارند. در پستانداران کیسه 
 ها:بررسی سایر گزینه

 دار فاقد جفت هستند.( پستانداران کیسه 1

ای در ابتدا از جنین در  چسباند. این الیۀ ژله ها را به هم می لقاح، تخمای دارد که پس از  ( در جانورانی که لقاح خارجی دارند، تخمک، دیوارۀ چسبناک و ژله 2

 گیرد. کند و سپس به عنوان غذای اولیه، مورد استفادۀ جنین قرار می برابر عوامل نامساعد محیطی محافظت می

 شود. های رحمی )نه خود رحم( آغاز می دار، تقسیمات یاختۀ تخم در لوله ( در جانوران جفت 3

 

 است؟ نادرستمورد جابجایی طوالنی و رفت و برگشتی جانوران،  درکدام عبارت،  

 گیرد. ( اطالعات مورد نیاز برای انجام آن در دنا قرار دارد و تحت تاثیر تجربه نیز قرار می1
 گیرد.( در اثر نامساعد شدن شرایط محیط همانند کاهش منابع غذایی، صورت می2
 ر، تاثیری در کیفیت انجام آن توسط جانور ندارد. ( وجود تجربه در این رفتا3
 شود.( در جهت بهبود رفتار غذایابی و تولید مثل جانوران انجام می4
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  در آن نقش دارد   زین  یریادگی که    دارد(  )اطالعات آن در دنا قرار  است  یزیغر  یهاجرت رفتار م  مهاجرت نام دارد.  ،جانوران  یو رفت و برگشت  یطوالن  ییجاجابه 

  ر یکنند، مسی بار مهاجرت م  نینخست  یکه برا  ییها دارند بهتر از آن   مهاجرت   ۀتجرب که    ییمهاجرت سارها نشان داده است سارها  ی. بررس (1)تأیید گزینۀ  

 ( 3)رد گزینۀ    دهندی م  صیمهاجرت را تشخ

 ها:بررسی سایر گزینه
  ی بقا و زادآور   ه،ی تغذ  یتر برامناسب   یهاستگاه یز   یدارد به سویجانوران را وا م  ، ازیمورد نکاهش منابع  و    طیمح  طینامساعد شدن شرا و    فصل  رییتغ(  2

 مهاجرت کنند. 

کند تا غذای خود را تامین کند. همچنین پیدا  یابد، برای کسب غذا و بهبود رفتار غذایابی، مهاجرت می ( هنگامی که منابع غذایی مورد نیاز جانور کاهش می 4

 تر برای بقا و زادآوری نیز در مهاجرت نقش دارند. مناسب کردن زیستگاه  

 

 های حفاظت از جنین در جانوران روش

جانوران  
 دارای  

 لقاح خارجی 

 چسباند.  ها را بهم میای است که پس از لقاح، تخمای چسبناک و ژله تخمک دارای دیواره

 گیرد.        کند و سپس به عنوان غذای اولیه جنین مورد استفاده قرار میای ابتدا جنین را از عوامل نامساعد محیطی محافظت میاین الیه ژله

 

 

 

جانوران  
 دارای  

 لقاح داخلی 

ها با ماسه و خاک ها( تخمپشت در همه خزندگان در اطراف تخم پوسته ضخیم وجود دارد و در بعضی از خزندگان )مانند الک  خزندگان
 شود پوشانده می

 خوابند.  های خود میدر اطراف تخم پوسته ضخیمی وجود دارد و همچنین پرندگان روی تخم پرندگان  

 

 

 

 پستانداران  

خوابند تا مراحل  کنند و روی آنها میگذاری میدارند و چند روز مانده به تولد تخمها را در بدن خود نگه میتخم گذار  تخم
 نهایی رشد و نمو کامل شود

 پوس  مثال : پالتی 

 دار کیسه

 )کانگورو( 

-کند و به دلیل مهیا نبودن شرایط به صورت نارس متولد می آغاز میجنین ابتدا درون رحم ابتدایی مادر رشد و نمو را 
رساند. نوزاد نارس در کیسه از غدد شیری درون کیسه  ای که روی شکم مادر است میکیسهدرون   شود و خود را به

 کند تا مراحل رشد و نمو کامل شود تغذیه می

شود و از آن تغذیه  از طریق اندامی به نام جفت با خون مارد مرتبط میجنین درون رحم مادر رشد و نمو را آغاز و  دار  جفت 
 کند.  می

 کند تا زمانی که بتواند به طور مستقل به زندگی ادامه دهد.  نوزاد پس از تولد هم از غدد شیری مادر تغذیه می
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 مهاجرت

  تعریف :  

 نام دارد.  مهاجرت برگشتی جانوران وجابجایی طوالنی و رفت 
   .                                                                                                         آن نقش داردنیز در  یادگیریاست که  غریزیمهاجرت رفتاری 

  علت:

 دارد به سوی ، جانوران را وا میتغییر فصل و نامساعد شدن شرایط محیط و کاهش منابع مورد نیاز
                                              مهاجرت کنند.                                                                                                                  آوریتغذیه، بقا و زادتر برای های مناسب زیستگاه

 کند : عواملی که به مسیریابی در مهاجرت کمک می
 میدان مغناطیسی زمین در هوای ابری.             ❹ها در شب موقعیت ستاره  ❸موقعیت خورشید هنگام روز  ❷تجربه قبلی مهاجرت  ❶

کنند، مسیر مهاجرت  مهاجرت دارند بهتر از آنهایی که برای نخستین بار مهاجرت میتجربه  بررسی مهاجرت سارها )نوعی پرنده( نشان داده است سارهایی که  
 کند به بهتر کردن این رفتار غریزی کمک می تجربهدهند.را تشخیص می 

 . اندهافت ی ز یشده ن یسی ذرات آهن مغناطها از پرنده  یپژوهشگران در سر بعض- 

 : هاپشتالککمی بیشتر درباره  –
   ایدوباره به در بازگشت  ← یگذارپس از تخم ← ندیآ ی م ایبه ساحل در  یگذارمتخی  برا ،یطوالن  یهامسافت  یپس از ط ماده   ییایدر  یهاپشت الک 
 . دارد نقش نیز ها پشت  الک یابی جهت  در زمین میدان مغناطیسی رسد می نظر به

 پوشانند. ها را با ماسه و خاک میهای خود، آنگذار هستند. این جانوران برای حفاظت از تخمها لقاح داخلی داشته و تخمپشتالک

 پرندگان مهاجر:  

گذرانی، در اوایل ها پس از زمستانکنند. این پرندهها و آبگیرهای شمال ایران مهاجرت میپاییز پرندگان مهاجر از سیبری و اروپا به تاالبهر ساله با آغاز فصل  
 گردند.  بهار به سرزمین خود باز می

 پروانه مونارک:  یابی پروانه مونارک جهت

 پیماید. وب کانادا و بالعکس میپروانه مونارک هر سال هزاران کیلومتر را از مکزیک تا جن 

های عصبی وجود دارد که پروانه با استفاده  شناسان کشف شده است. در بدن پروانه مونارک، یاختهیابی پروانه مونارک به تازگی توسط زیستنحوه جهت

 کنند. دهند و به سوی آن پرواز میاز آنها، جایگاه خورشید در آسمان و جهت مقصد را تشخیص می

 شود، .................. ، برخالف رفتاری که توسط .................. انجام میشدن شرطیهر نوع رفتار  در 
 ( سارها در هنگام نامساعد شدن شرایط محیط محل زندگی ـ تجربه نقش دارد. 1
 ها از النه ـ آزمون و خطا، نقش مؤثری دارد. ها برای بیرون آوردن موریانه( شامپانزه2
 دهد. طور تدریجی رخ میغازها پس از دیدن نخستین جسم متحرک ـ تغییر رفتار به( جوجه3
 ( شقایق دریایی در پاسخ به حرکت مداوم آب ـ سود و زیان واکنش رفتاری بررسی شده است. 4
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غازها، تغییر رفتار در دورۀ  پذیری جوجه شود. اما در رفتار نقش شدن کالسیک و فعال، پس از چندین بار تکرار رفتار غریزی انجام می تغییر رفتار در شرطی 

 گیرد.  مشخصی از زندگی و طی چند ساعت پس از خروج از تخم صورت می 

 ها:بررسی سایر گزینه
هایی از رفتارهای یادگیری هستند و در هر نوع رفتار یادگیری، تجربه نقش دارد. در رفتار مهاجرت سارها نیز تجربه  شدن کالسیک و فعال، مثالرفتار شرطی   (1

 نقش دارد.  

 کند.  دق نمی شدن کالسیک صشدن فعال است و دربارۀ سایر رفتارها نظیر رفتار شرطی و خطا فقط مربوط به رفتار شرطی   ( آزمون 2

   شود.شدن کالسیک سود و زیان رفتار بررسی نمی در رفتار شرطی شود اما  شدن فعال، سود و زیان رفتار بررسی می ( در رفتار شرطی 4

 

 شدن فعالشرطی شدن کالسیکشرطی

 ها نقش دارد.نوعی یادگیری هستند که تجربه در بروز آن

 آقای اسکینر نخستین آزمایش این رفتار را بر روی موش انجام داد. کرد.پژوهش میها  آقای پاولوف بر روی این رفتار در سگ

 با آزمون و خطا همراه است. خبری از آزمون و خطا نیست.

 اصلن از محرک شرطی و غیرشرطی خبری نیست. نیازمند وجود محرک شرطی و غیرشرطی است.

 شود.ارتباط بین رفتار خود جانور با نتیجۀ آن برقرار می شود.میاثر و یک محرک طبیعی برقرار  ارتباط بین یک محرک بی

 کنند.از تجربیات گذشته برای یک موقعیت تکراری استفاده می

 شود.آگاهانه انجام می -

 شود.نتیجۀ رفتار منجر به تکرار یا عدم تکرار آن می نتیجۀ رفتار، ارتباطی به تکرار یا عدم تکرار رفتار ندارد.
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کند. کدام عبارت، دربارۀ این های حیاتی حفظ میاهمیت، انرژی خود را برای انجام فعالیت های بیپوشی از محرک، جانور با چشمرفتاردر نوعی   
 نوع رفتار، صحیح است؟ 

 شود.  همانند رفتار موش در جعبۀ اسکینر، باعث افزایش سود خالص جانور می (1
 باشد.غازها در یک دورۀ حساس، برای بقای جاندار حیاتی می( همانند رفتار جوجه2
 ( برخالف رفتار سگ پاولف در پاسخ به صدای زنگ، با پاسخ غریزی جانور متفاوت است.  3
 های گذشتۀ جانور ندارد.  کشیدن تکۀ گوشت، ارتباطی به تجربه ( برخالف رفتار کالغ هنگام باال 4
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 های حیاتی حفظ کند.  اهمیت، انرژی خود را برای انجام فعالیت های بی پوشی از محرک شود جانور با چشم خوگیری موجب می 

 ها:بررسی همه گزینه
کند، ارتباط  آموزد بین رفتار خود با پاداش یا تنبیهی که دریافت می شدن فعال است. در این رفتار، جانور می رفتار شرطی   ( رفتار موش در جعبه اسکینر،1

یشتری نصیبش خُب پس اینجوری میشه که اگه رفتار به نفعش باشه، بیشتر انجام میده تا سود بکند.  برقرار کرده و در آینده، رفتاری را تکرار یا از انجام آن خودداری می

شدن فعال وجود داره و تر هم یعنی سود. کاًل هم یه شباهتی بین رفتار خوگیری و شرطی تر انجامش بده تا کمتر ضرر کنه و ضرر کمکنه کمضررش باشه، سعی میبشه و اگه هم به

اثر رو انجام ده. توی خوگیری، کاًل دیگه رفتار بی اون، میزان بروز رفتار رو تغییر میکنه و بر اساس  اون هم اینه که توی هر دو تا رفتار، جانور میاد عواقب رفتارش رو بررسی می

تۀ زیر رو بلد باشین شدن فعال هم بر اساس سود و ضرر، میزان بروز زیاد یا کم میشه. اما برای بررسی این گزینه، اصاًل نیازی به این بحثا نداشتیم و فقط نک نمیده و توی شرطی 

 کافیه. 

 باشند. شود، سازگارکننده هستند و دارای سود خالص می رفتارهایی که توسط جانوران انجام می  همۀطور کلی، بر اساس انتخاب طبیعی، به 
م  پذیری با بیشترین موفقیت انجادهد. این زمان، دورۀ حساسی است که در آن، نقش غازها طی چند ساعت پس از خروج از تخم رخ می پذیری جوجه ( نقش 2

اما رفتار خوگیری زیاد اهمیتی برای بقا نداره و بیشتر ها حیاتی است.  شناسند. این شناسایی برای بقای جوجه پذیری، مادر خود را می غازها با نقش شود. جوجه می

 ده. تأثیرش اینه که کارایی و بازده جانور رو افزایش می 

شدن کالسیک و یادگیری است. رفتار خوگیری نیز نوعی یادگیری است.  نوعی رفتار شرطی ( رفتار سگ پاولف در پاسخ به صدای زنگ )محرک شرطی(،  3

 آیند و با رفتار غریزی متفاوت هستند.  وجود می رفتارهای یادگیری، رفتارهایی هستند که در پی تغییر نسبتاً پایدار در رفتار غریزی، در اثر تجربه به 

کردن نخ، تکه گوشت را باال بکشد. همۀ رفتارهای یادگیری )نظیر حل مسئله و خوگیری(، در پی تغییر رفتار  د با جمعتوان( کالغ با بروز رفتار حل مسئله، می 4

پس فرق رفتار حل مسئله با سایر رفتارهای های گذشتۀ جانور در بروز همۀ رفتارهای یادگیری مؤثر هستند.  آیند و بنابراین، تجربه وجود می غریزی در اثر تجربه به 

های دیگه هایی که از موقعیت ای از اون موقعیت نداره ولی میاد از تجربهگیره که قباًل توش نبوده و تجربهادگیری چیه؟ توی رفتار حل مسئله، جانور توی یه موقعیتی قرار می ی

ها برای یه موقعیت  همون موقعیت در گذشته داشته و االن از همون تجربهای از عیناًکنه. توی بقیه رفتارهای یادگیری، جانور یه تجربهکنه و مشکلش رو حل میداشته استفاده می 

  کنه.تکراری استفاده می 

 : شدن فعالتفاوت رفتار حل مسئله با رفتار شرطی 
جدیدی   ۀ موضوع )مسئل  اما در رفتار حل مسئله، جانور برای حل  گیرد، رفتاری را یاد می آزمون و خطاکردنو طی   تصادفیشدن فعال، جانور به طور در شرطی 

به صورت تصادفی   ۀ جدیدمسئل ، در واقع در رفتار حل مسئله،  کندریزی می کند و برای حل آن برنامه اش فکر می که با آن مواجه شده است(، به تجارب گذشته 
 کند. و با طرح برنامه، جانور مسئله را حل می آگاهانه شود بلکه کاملنمیحل ن

ارتباط مستقیم و مشخصی هست که جانور باید آن را با آزمون و خطا کشف کند، مثلن ارتباط بین فشردن اهرم و دریافت غذا؛ اما  شدن فعال، یک در شرطی 
حلی پیدا کند. این رو شده است، خالقیت به خرج دهد و یک راه در حل مسئله، این ارتباط مشخص نیست و جانور باید برای موضوعی که با آن جدیدن روبه 

 گردد. میجانور و هوش آن بر  ۀها ممکن است متفاوت باشد و به تجارب گذشت ل حراه 

 کند؟ ، عبارت زیر را به درستی کامل میگزینهکدام  

 شود، قطعاً ..................« »در نوعی جانور که .................. می

 شوند.سیناپسی متصل میهای کانالی در نورون پسهای عصبی به گیرنده)سیناپس( ناقلدر هر همایه  -( تحریک هر نقطه از بدن، در همۀ سطح آن منتشر1
 شود.مانندی دیده میبخش مرکزی دستگاه عصبی به شکل ساختار نردبان  -های عصبی در سر یافت( یک مجموعه از جسم یاخته2
ین عصبِ دستگاه عصبی محیطی به یک گره عصبی در نیمۀ جلویی بدن متصل  تر طوالنی -های هر بند از بدن توسط یک گره عصبی تنظیم( فعالیت ماهیچه3

 است. 
های بیگانه اثر  طور اختصاصی بر یاختهها، بهشده توسط لنفوسیتهای ترشحهمۀ پروتئین -شدن بخش جلوییِ طناب عصبی پشتی تشکیل( مغز از برجسته4

 کنند. می
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های آن بند را تنظیم  طناب عصبی شکمی دارند که در هر بند از بدن، یک گره عصبی دارد. هر گره، فعالیت ماهیچه حشرات  

پای عقبیِ جانور است که به  ترین عصب دستگاهِ عصبی محیطی مربوط به جفت بینید، طوالنیطور که در شکل میکند. همان می

 یک گره عصبی در نیمۀ جلویی بدن متصل است. 

 ها:سی سایر گزینهبرر 
های پراکنده در دیوارۀ بدن  ای از نورون ترین ساختار عصبی، شبکۀ عصبی در هیدر است. شبکۀ عصبیِ هیدر، مجموعه ( ساده 1

های  شود. شبکۀ عصبی هیدر، یاخته است که با هم ارتباط دارند. تحریک هر نقطه از بدن جانور در همۀ سطح آن منتشر می
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   شود.ای در بدن هیدر دیده می و هم سیناپس بین نورون و یاختۀ ماهیچه هاپس هم سیناپس بین نورون کند.  تحریک می   ای بدن را همماهیچه 

شود. اما دقت کنید که پالناریا دارای دو گره عصبی در سر خود است و هر  مانندی دیده می ( در پالناریا بخش مرکزیِ دستگاه عصبی به شکل ساختار نردبان 2

 های عصبی در سر پالناریا وجود دارد.های عصبی است. پس دو مجموعه از جسم یاخته ای از جسم یاخته جموعه گره آن م

داران دفاع اختصاصی دارند. اما هر پروتئین  دهد. مهره داران دارای طناب عصبی پشتی هستند که  بخش جلویی آن برجسته شده و مغز را تشکیل می( مهره4

 های آلوده به ویروس ترشح شود!تواند از لنفوسیت که می  1ون نوع  ها لزوماً مربوط به دفاع اختصاصی نیست؛ مانند اینترفرشده توسط لنفوسیت ترشح 

 چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  

 « است. غیرممکن.................. موش مادر توسط پژوهشگران،  B»پس از ایجاد جهش در ژن 
  های مرتبط با ژن رفتار مراقبت مادری فعال شدن آنزیم  -الف

 نوزادان تازه متولدشده توسط موش مادر وارسی  -ب
  عدم توجه مادر نسبت به دور شدن نوزادان  -ج
 کم کردن فاصلۀ بین نوزادان و موش مادر -د

1  )1 2  )2 3  )3 4  )4 
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 موارد )الف( و )د(، صحیح هستند. 

 : همۀ موارد بررسی 
دهد  ی را م  ینیو دستور ساخت پروتئشود  فعال می  سالمهایی در مغز موش مادۀ  در یاخته   Bطریق وارسی فرزندان، ژن  الف( در پی دریافت اطالعات حسی از  

را    یها، موش ماده رفتار مراقبت مادرآن   ۀجیافتد که در نتی به راه م  یاده یچیپ   یندهایفرا  ،. در مغز جانورکندی را فعال م  یگرید  یهاها و ژنم ی آنزکه  

های دیگری نیز فعال  ها و ژنیافته است و امکان تولید پروتئین طبیعی وجود ندارد؛ در نتیجه، آنزیم جهش   Bیافته، ژن  . در موش مادۀ جهش دهدی نشان م

 شوند.  نمی

دستگاه 
عصبی 

 جانوران

 شبکة عصبی در هیدر

 ترین ساختار عصبیساده

 های پراکنده در دیوارة بدنای از نورونمجموعه

 شودمنتشر میتحریک هر نقطه از بدن، در همة سطح آن 

مانند ساختار نربان
 در پالناریا

دستگاه عصبی 
 مرکزی

دستگاه عصبی 
 محیطی

 مغز: متشکل از دو گره عصبی درون سر

 های عصبیدو طناب عصبی: متشکل از رشته

 های عصبیتِر متصل به طنابهای کوچکرشته

دستگاه عصبی 
 حشرات

دستگاه عصبی 
 مرکزی

دستگاه عصبی 
 محیطی

-هم جوشمغز: متشکل از چند گره عصبی به
 خورده

یک طناب عصبی شکمی: در هر بند از بدن 
 دارای یک گره عصبی است

 دستگاه عصبی 
دستگاه عصبی  دارانمهره

 محیطی

دستگاه عصبی 
 مرکزی

شدن بخش جلویی طناب عصبی ایجاد شده مغز: از برجسته
 است

 ها قرار گرفته استعصبی پشتی: درون سوراخ مهرهطناب 
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  ده ی ها را ناد بعد آن   یول  ستی مورد ب()نادر  کردند  ی وارسشده را  تازه متولد   یها داشتند، ابتدا بچه موش یافته  های جهش ای که ژن های ماده ب و ج( موش 

 و رفتار مراقبت نشان ندادند. )نادرستی مورد ج(    گرفتند  

ای  کشد. در موش ماده گیرد و به سمت خود میها را می ها دور شوند، مادر آن ها از او دور شوند؛ اگه بچه موشموش  دهد بچه د( موش مادۀ طبیعی اجازه نمی 

 یابد.یابد و فاصلۀ بین نوازادان و مادر افزایش مییافته دارد، رفتار مراقبت مادری بروز نمیجهش   Bکه ژن  

 کند. کدام عبارت، دربارۀ نوعی از این رفتارها، صحیح است؟ ها میرفتارهای غریزی، جانور اقدام به پرورش و نگهداری زادهاز  گروهیدر  
 کند.ایجاد می رفتار   اینها، تغییری نسبتاً پایدار را در زدن جوجه( افزایش دقت نوک1
 نور فعال شوند.هایی در بدن جا ( برای بروز رفتار، ابتدا الزم است که ژن یا ژن2
 ها نقش مؤثری داشته باشد. گیری رفتار زادهتواند در شکل( انجام این رفتار می3
 شود.  ( ژنی است و در همۀ افراد یک گونه، به یک شکل انجام می4
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کنند؛  ها می در جانوران است. به همین دلیل، والدین اقدام به نگهداری و پرورش زاده   موفقیت زادآوری  ، معیاری برایهای سالمبیشترین تعداد زادهداشتن  

 هایی از این رفتارها هستند.  رفتارهایی مثل مراقبت مادری در موش ماده، بازگرداندن غذا در پرندۀ کاکایی، بیرون بردن پوستۀ تخم از النه و ...، مثال

 شوند.  ها، جزء رفتارهایی هستند که باعث افزایش موفقیت زادآوری جانور می هداری و پرورش زاده رفتارهای مربوط به نگ
 ها:بررسی همه گزینه

و در نتیجه، جوجه یاد    تر غذا را برگرداندسریع شود که والد،  باعث می  هازدن جوجهافزایش دقت نوک   ( در رفتار درخواست غذای جوجۀ کاکایی،1

حواستون باشه که سؤال راجع شود نه والد.  تر نوک بزند. دقت داشته باشید که این یادگیری )تغییر نسبتاً پایدار رفتار غریزی(، در جوجه انجام میگیرد که دقیق می

 ها. دن نه رفتارهای زاده به رفتارهایی هست که والدین انجام می

 است.   غریزیکاکایی والد، نوعی رفتار   ۀسط پرندرفتار برگرداندن غذا تو

اما دقت داشته باشید که برای بروز یک    هایی در بدن جانور الزم است.یا ژن   شدن ژن فعال ها،  شدن آن ( رفتارهای غریزی، ژنی هستند و برای انجام2

کند و اقبت مادری موش ماده، موش مادر ابتدا نوزادان را وارسی میمثالً، در رفتار مر  ابتدا الزم است که اثر محرک توسط جانور دریافت شود؛رفتار،  

 شود.  هایی در مغز موش مادر فعال می در یاخته   Bشود و سپس، ژن  اطالعاتی از راه حواس به مغز آن ارسال می

 شود.برای بروز هر رفتار، ابتدا اثر محرک توسط جانور شناسایی می 

گیری  شکل کند. برای  آید، بروز پیدا نمیای که از تخم بیرون میدر جوجه   طور کاملبه است که    غریزیی، نوعی رفتار  ( رفتار درخواست غذای جوجۀ کاکای 3

 گیری کامل رفتار جوجه مؤثر است.  کنش آن با جوجه، در شکل الزم است. پس رفتار والد و برهم  کسب تجربهو    کنش جوجه و والدینبرهم آن،  کامل 

 گیری رفتارها مؤثر هستند.  اط با جانوران دیگر، در یادگیری و شکل محیط، تجربه و ارتب

 افراد یک گونه  ۀرفتارهای غریزی در هم ۀهماما  یکسان است. افراد یک گونه ۀهمها در آن اساس هستند و ارثی و  ژنی ( همۀ رفتارهای غریزی، 4

 شود.  ها، فقط در جنس ماده دیده می مثالً، رفتار مراقبت مادری موش   شوند.انجام نمی  به یک شکل

 شوند. دیده می   مادهدر جنس    بیشترها،  شوند؛ مثاًل، رفتارهای مربوط به نگهداری و پرورش زاده انجام می   فقط توسط جنس خاصی  گروهی از رفتارهای جانوری،

 در ارتباط با جانوران، کدام عبارت صحیح است؟ 

 ها، فاصلۀ خط جانبی از سطح پشتی بیشتر از سطح شکمی است. ماهی( در 1
 های مکانیکی دارد.ای از هوا هستند که گیرندهها در محل اتصال پا به بدن، دارای محفظه( همۀ جیرجیرک2
 شوند.می های شیمیایی وارد و از آن خارج های عصبی در محل یکسانی از یاخته به گیرنده( در موی حسی پای مگس، پیام3
 ها از ضخامت عدسی بیشتر است.ای وجود دارد که طول آنهستههایی تک( در هر واحد بیناییِ چشم حشرات، گیرنده4
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بینید، در هر واحد بیناییِ چشم مرکب حشرات،  طور که در شکل مقابل می همان 

 ها از ضخامت عدسی بیشتر است.که طول آنچند یاختۀ گیرندۀ نور وجود دارد  

 ها:بررسی سایر گزینه
 تر است.( خط جانبی در ماهی ها به سطح پشتی بدن نزدیک 1
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های مکانیکی در پای جیرجیرک، در نزدیک مفصلی است که بین بند اول و بینید، محل قرارگیری پردۀ صماخ و گیرنده طور که در شکل مقابل می( همان 2

 دوم پا قرار گرفته است و در محل اتصال پا به بدن نیست! بند  

های شیمیایی در پای مگس، در دو  بینید، گیرنده طور که در شکل می ( همان 3

طرف خود رشتۀ عصبی دارند، که از یک طرف پیام عصبی وارد، و از طرف دیگر  

 شود. پیام عصبی از آن خارج می 

 
 
 
 
 
 
 

 زیر، همواره مناسب است؟، برای تکمیل عبارت گزینهکدام  

 شود، ..................« »نوعی رفتار که توسط جانوران .................. انجام می
 انجام است.  ( با استفاده از آزمون و خطا ـ فقط پس از چند بار تکرار رفتار غریزی قابل1
 کند.  غریزی ایجاد میاثر ـ تغییری دائمی و پایدار در رفتار های بیصورت پاسخ به محرک( به2
 استفاده است.  های جانورانِ در خطر انقراض قابل( در دورۀ مشخصی از زندگی ـ در حفظ گونه3
 کند.  های گذشته بروز پیدا میریزی آگاهانه ـ در همۀ جانوران با استفاده از تجربه( پس از برنامه4
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کند و پس از پی  شدن فعال، جانور ابتدا چند بار رفتار غریزی خود را تکرار میل، نوعی یادگیری با آزمون و خطا است. در رفتار شرطی شدن فعارفتار شرطی 

 گیرد که رفتار را تکرار کند یا از انجام آن خودداری کند.  بردن به بروز رفتار غریزی و نتیجۀ آن، یاد می

 ها:بررسی سایر گزینه
در خوگیری،    دهد. اما رفتار خوگیری یکم متفاوته.ها انجام میهایی است که جانور در پاسخ به محرک یا محرکگیم که رفتار، واکنش یا مجموعه واکنش تعریف رفتار می توی  ( 2

ها پاسخ ندهد. پس رفتار خوگیری،  ک آموزد به برخی محرکند و جانور می پاسخ جانور به یک محرک تکراری که سود یا زیانی برای آن ندارد، کاهش پیدا می

البته مشخصه که خوگیری هم مثل هر نوع یادگیری دیگه، تغییری نسبتاً پایدار در رفتار غریزی هست. به قسمت دوم این اثر است.  های بی صورت عدم پاسخ به محرک به

کنه و بنابراین، رفتار خوگیری اثرمون ایجاد کنیم، دوباره همون رفتار غریزی اولیه بروز پیدا می تونیم ایراد بگیریم. چون توی خوگیری هم یکم تغییر توی محرک بیگزینه هم یکم می 

شدن هست(. توی اعتیاد هم وقتی حضور مادۀ مخدر واسه بدن فرد عادی . دقیقاً مثل اعتیاده )حواستون هست که اسم دیگۀ خوگیری، عادی کاماًل دائمی نیست و ممکنه برگرده

 قدار مصرف مادۀ مخدر بره باال، بدن دوباره بهش واکنش نشون میده.  میشه، اگه م

های جانوران  پذیری در حفظ گونه کوشند از نقش شود. امروزه پژوهشگران می پذیری نوعی یادگیری است که در دورۀ مشخصی از زندگی جانور انجام می( نقش 3

رو توی دام بندازه و اتفاقاً طراحای کنکور   هاتونه خیلی راحت خیلیشه، میمشخصی از زندگی جانور انجام می  ۀپذیری در دوراین جمله که نقشدر خطر انقراض استفاده کنند.  

کاکایی به منقار والد، فقط   ۀزدن جوجشن. مثالً، رفتار نوک مشخصی از زندگی جانور انجام می   ۀای هم هستن که فقط در دورهم بهش عالقه دارن. حواستون باشه که رفتارهای دیگه 

شه. مشخصه که رفتارهای زادآوری و مهاجرت هم معمواًل فقط ها انجام می ها هم فقط در دوران نوزادی موش زاده   در دوران نوزادی انجام میشه یا رفتار مراقب موش ماده از

  شن.مشخصی از زندگی انجام می  ۀدر دور

ریزی  ۀ جدید، آگاهانه برنامه ها برای حل مسئلکند و با استفاده از آن های گذشته و موقعیت جدید ارتباط برقرار می( در رفتار حل مسئله، جانور بین تجربه 4

 فکر کن مثاًل یه اسفنج بیاد حل مسئله داشته باشه! شود.  ها( دیده می کند. حل مسئله در برخی از جانوران )نه همۀ آن می

 زبـــل بـــازی                          
   ارتباط با انواع رفتارهای یادگیری، نوعی یادگیری که .....................  در

 شود: در آن نسبت به محرک واکنشی نشان داده نمی -2شود:                            عدم پاداش یا تنبیه در آن فقط باعث کاهش انجام رفتار می -1

 کند: به دنبال پاداش یا تنبیه بروز می -4شود:                                یعی انجام میاثر و طببا برقراری ارتباط بین دو محرک بی -۳

 شود: های در معرض خطر انقراض استفاده میبرای حفظ گونه -6شود:                                       از تجربیات گذشته در یک موقعیت جدید استفاده می  -5

 در نتیجۀ تحقیقات پاولوف کشف شد:  -8شود:                                    ته در یک موقعیت تکراری استفاده می از تجربیات گذش -7

 دهد:  فقط در دورۀ مشخصی از زندگی جانور رخ می -10ها و آزمایشات اسکینر کشف شد:                                                در نتیجۀ پژوهش -9

 : باشدبا تغییر محرک ، پاسخ جانور مشابه قبل می -12:                                     جانور برای بروز رفتار نیازی به برخورد متعدد با محرک ندارد -11

   :آموزددر آن جانور بیشتر از یک رفتار را می -1۳

 ها: پاسخ
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 شدن فعال و کالسیک   خوگیری+شرطی - 7پذیری  نقش -6حل مسئله    -5شدن فعال    شرطی  -4شدن کالسیک  شرطی   -۳خوگیری     -2خوگیری      -1

 پذیری   نقش -1۳شدن کالسیک     شرطی -12پذیری + حل مسئله     نقش -11پذیری  نقش -10شدن فعال   شرطی  -9شدن کالسیک    شرطی -8
 

 کند؟ گذاری استفاده میمغناطیسی زمین برای تخمهای جانوری است که از میدان چند مورد، از ویژگی 

 دهد. ای عبور میبار گردش در بدن، دو بار از قلب دوحفره خون را ضمن یک  -الف
 پوشاند. ها را با خاک و ماسه میهای خود، آن به منظور محافظت بیشتر از تخم -ب
 مایعات بدن آن است.  ترین شکل کلیه را دارد که متناسب با واپایش تعادل اسمزیپیچیده -ج
 آورد. ای دیپلوئید را تنهایی به وجود میهای خود، زاده به دنبال ساخت یک نسخه از کروموزوم  -د

1  )1 2  )2 3  )3 4  )4 
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گذاری دوباره  آیند و پس از تخمگذاری به ساحل می های طوالنی، برای تخمماده پس از طی مسافت  دریایی  هایالکپشت موارد )ب( و )ج( صحیح هستند. 

 الکپشت، نوعی خزنده است.  ها نقش دارد.یابی الکپشت گردند. میدان مغناطیسی زمین در جهت به دریا بازمی 

 : همۀ موارد بررسی 
 ای! ای دارند نه دوحفره الف( خزندگان قلب چهارحفره 

 ساده گردش در .است  مضاعف  یا و ساده صورت به دارانمهره  در خون گردش.دارند بسته گردشی سامانۀ داران،مهره تمام  |4دهم: گفتار    4فصل    یب |رکت
 خون یکبارۀ انتقال سیستم، این مزیت .  کندمی  عبور آن ای  حفره دو قلب  از بار یک  بدن، در گردش بار یک ضمن خون، دوزیستان، نوزاد و ماهی مثل

 قلب  از بار  دو بدن، در گردش بار یک ضمن خون شود،می  دیده دارانمهره  سایر در که مضاعف، گردش در.  هاست  اندام هایمویرگ  تمام  به دار اکسیژن
 گردش برای بیشتر فشار با دیگر تلمبه و گازی تبادالت برای  کمتر  فشار با تلمبه یک:  کندمی  عمل تلمبه دو صورت به قلب  سامانه، این در.  کندمی عبور

 که دارند بطن یک و دهلیز دو با  ایحفره سه قلب  دوزیستان، .است  گرفته شکل  بعد، به دوزیستان از مضاعف، گردشی سامانۀ  .کندمی  فّعالیت  عمومی،
 کند. ی م تلمبه بدن بقیۀ به سپس و پوست  و هاشش  به بار یک را خون بطن،

ها با ماسه  کند. البته برای محافظت بیشتر در خزندگانی مثل الکپشت، تخم گذار، وجود پوستۀ ضخیم در اطراف تخم از جنین محافظت میتخم ب( در جانوران  

 شوند. و خاک پوشانده می 

 هاست. ن ترین شکل کلیه را دارند که متناسب با واپایش تعادل اسمزی مایعات بدن آ، پرندگان و پستانداران، پیچیده خزندگانج(  

 ها، توانایی بکرزایی ندارند. شود. الکپشت کند؛ بکرزایی در زنبور عسل و برخی مارها دیده می د( این عبارت، ویژگی بکرزایی را بیان می

ها از به  ها، بطنخزندگان مثل کروکودیل  برخیای هستند. در  خزندگان دارای گردش خون مضاعف و قلب چهار حفره  ←گردش خوندستگاه      خزندگان  

ساختار کلیه  شکل کلیه را دارند که متناسب با واپایش تعادل اسمزی مایعات بدن آنهاست.    ترینپیچیده    ←سامانۀ دفعی    اند.از هم جدا شده   کاملطور  

دار مصرف  و پرندگان دریایی و بیابانی که آب دریا یا غذای نمکاز خزندگان    برخی  توانمندی بازجذب آب زیادی دارد.مشابه است و    در خزندگان و پرندگان 
طناب عصبی پشتی    ←دستگاه عصبی    .  دفع کنند  غلیظهای  نزدیک چشم یا زبان، به صورت قطره  غدد نمکیرا از طریق    اضافهتوانند نمک  کنند میمی

  ← تولیدمثل  هم دفاع غیراختصاصی و هم دفاع اختصاصی دارند.   ←  ایمنی    دهد.   دارند. بخش جلویی طناب عصبی برجسته شده و مغز را تشکیل می
است زیرا در دوران   زیادگذار هستند؛ بنابراین اندوختۀ غذایی تخمک  یافته هستند. تخملقاح داخلی دارند؛ بنابراین در دستگاه تولیدمثل دارای اندام تخصص 
کند. البته برای محافظت گذار وجود پوستۀ ضخیم در اطراف تخم از جنین محافظت میجنینی ارتباط غذایی بین مادر و جنین وجود ندارد. در جانوران تخم

توانند پرتوهای مارها می   برخی  ←مارزنیگخوابند.  های خود نمیشوند. خزندگان روی تخمها با ماسه پوشانده میپشت تخمبیشتر در خزندگانی مانند الک

های پرتوهای فروسرخ در آن قرار دارند. به کمک این  چشم مارزنگی، سوراخی است که گیرنده  هر  نه درون!()  در جلو و زیر فروسرخ را تشخیص دهند.  

های  با گیرنده  مارها قادرند دهد.را در تاریکی تشخیص میاز بدن شکار را دریافت و محل آن    نه بازتابیده()  تابیدهها، مار پرتوهای فروسرخ  گیرنده
کند. تخمک  شود. مار ماده با میوز، تخمک ایجاد میمارها دیده می بعضیدر  ← مار و بکرزاییهای موجود در هوا را تشخیص دهند.  شیمیایی زبانشان، فرومون

ولی برخالف آن قطعًا برای   n2کند؛ بنابراین مارحاصل از بکرزایی همانند مار والد  تقسیم میسازد و سپس شروع  های خود یک نسخه میابتدا از روی کروموزوم
ای میان آن  که پا ندارد اما بقایای پا در لگن آن به صورت وستیجیال موجود است و این حاکی از وجود رابطه با این  مار پیتونهمۀ صفات خود خالص است.  

 ز تغییر یافتن سوسمارها پدید آمدند.   داران است. مارها او دیگر مهره

 است؟  نامناسبکدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر  

 طور طبیعی، در نوعی جانور ..................«»به
 ولز است. های گلوکز در رشتۀ سلشود که قادر به آبکافت )هیدرولیز( پیوندهایِ بین مولکولهایی در هسته، آنزیمی تولید می( به دنبال بیان ژن1
 شوند.کنند، ابتدا به روده وارد میترین دیواره عبور می( مواد غذایی پس از آن که از بخشی از لولۀ گوارش با ضخیم2
 های مختلفی را شناسایی نماید. تواند به صدها شکل مختلف درآید و پادگِنها شناسایی شده است که می( مولکولی در مایع درون مویرگ3
 هایی خارج از محدودۀ نور مرئی، تحریک شده و پیام عصبی تولید نمایند. موج توانند تحت تأثیر طولهای نوری درون چشم میگیرنده( 4
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های مختلفی را شناسایی نماید. اما دقت کنید که حشرات سامانۀ  تواند به صدها شکل مختلف درآید و پادگِن مولکولی وجود دارد که می  مگس میوهدر  

 گردش باز دارند و فاقد مویرگ هستند!  
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 ها: بررسی سایر گزینه
گوارش    جانوران فاقد توانایی تولید آنزیم سلوالز برای  اغلبهای گلوکز است.   ( سلولز، بسپار )پلیمر(ی از مولکول 1

سلولز هستند؛ در نتیجه در ژنوم بعضی از جانوران، ژن مربوط به تولید آنزیم سلوالز وجود دارد و بیان آن منجر به  

 شود.  تولید آنزیم و تجزیۀ سلولز می

ترین  خاکی سنگدان بخشی از لولۀ گوارش است که ضخیمکنید، در کرم طور که در شکل مقابل مشاهده می( همان2

 شوند.  دارد. مواد غذایی پس از عبور از سنگدان به روده وارد می  دیواره را

کنند. پرتوهای فرابنفش، طول موجی خارج از محدودۀ نور مرئی های نوری برخی حشرات مانند زنبور، پرتوهای فرابنفش را نیز دریافت می( گیرنده4

 دارند.  

 ؟ نیستکدام گزینه، برای تکمیل صحیح عبارت زیر مناسب  
 تواند دم خود را مانند بادبزن بگستراند، جانور نر برای ..................«ای از جانوران که جنس نر آن میگونه»در 

 دهد که در هر بار غذایابی، بیشترین انرژی ممکن را دریافت کند. ( غذایابی بهینه، نوعی رفتار غذایابی را بروز می1
 دهد.  های جنسی را افزایش میانند در دم خود، تولید هورمونمهای چشم( ساختن پرهای زینتی دارای لکه2
 ها، ممکن است به پرندگان دیگر حمله کند و آسیب ببیند.  ( کمک به جانور ماده در پرورش زاده3
 گونۀ خود آواز بخواند.  ( افزایش موفقیت تولیدمثلی خود، ممکن است برای پرندگان هم4
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 گستراند تا بهتر در معرض دید جانور ماده قرار بگیرد. طاووس نر برای جلب جفت، دم خود را مانند بادبزن می 

 ها:بررسی همه گزینه
شود که از نظر  ای برگزیده می دست آوردن آن، غذایابی بهینه نام دارد. بر اساس انتخاب طبیعی، رفتار غذایابی ( موازنۀ بین محتوای انرژی غذا و هزینۀ به 1

حواستون باشه که انرژی خالص با انرژی فرق را دریافت کند.    خالصمیزان انرژی دریافتی کارآمدتر باشد؛ یعنی اینکه جانور در هر بار غذایابی، بیشترین انرژی  

کار رو های بزرگتر انرژی بیشتری دارن. چرا این دن با اینکه صدف متوسط رو ترجیح می  ۀهای با اندازهای ساخلی صدف بینیم که خرچنگ داره. مثالً توی مثال خود کتاب درسی می 

مصرفیشون هم خیلی بیشتره و در نتیجه، انرژی خالصشون کمتره. پس در غذایابی  ۀکنن اما هزینهای بزرگتر انرژی بیشترین دریافت می کنن؟ چون درسته که با خوردن صدف می

   ص مهمه نه میزان کل انرژی دریافتی. بهینه، میزان انرژی خال

های ظاهری مانند دم  ویژگی  مانند است.های چشمهای درخشان و لکهکند که دارای رنگ ( در فصل زادآوری دم طاووس نر، پرهای پرنقش و نگاری پیدا می2

یازدهم   7قباًل توی فصل  روند.  کار می رقابت با نرهای دیگر بهیابی و  زینتی طاووس نر یا شاخ گوزن از صفات ثانویۀ جنسی جانوران نر هستند که هنگام جفت 

های جنسی افزایش پیدا کنن و در خوندیم که هورمون جنسی، باعث بروز صفات ثانویه میشه. پس اینجا هم داخل طاووس، برای بروز صفات ثانویه الزمه که میزان هورمون

  واقع، طاووسمون به بلوغ برسه.

شود؛ مثل زایی(، باعث بروز صفات ثانویه در مردان می زایی )زامه های جنسی و اسپرم تستوسترون ضمن تحریک رشد اندام [  ۱م: گفتار  یازده   ۷ترکیب ]فصل  
 ها. ها و استخوان های دیگر بدن، رشد ماهیچه شدن صدا، روییدن مو در صورت و قسمت بم
تواند با نگهداری از قلمرو )قلمروخواهی(، منابع غذایی، محل النه  ها نقشی ندارد، البته می گیری چندهمسری دارد و در نگهداری زاده ( طاووس نر نظام جفت 3

به پرندۀ مراحم حمله کند.    ها کمک کند. در رفتار قلمروخواهی، پرندۀ صاحب قلمرو ممکن استطور غیرمستقیم به ماده ها، به و پناهگاه ایمن از شکارچی 

 تهاجم ممکن است به آسیب دیدن پرندۀ صاحب قلمرو هم بینجامد.  

 سیستم چند همسری   سیستم تک همسری  

از والدین    یکی ها به طور مستقیم بر عهدۀداری از زاده وظیفۀ پرورش و نگه  پردازند.  های پرورش فرزندان را میهر دو والد هزینه

 است 

 فقط یک والد حق خطیر انتخاب جفت را دارد )معمولن جانور ماده(.  جانور نر و ماده در انتخاب جفت سهم برابر دارند.  

والدی که انتخاب جفت ندارد به صورت غیرمستقیم در موفقیت تولیدمثلی   هر دو والد در موفقیت تولیدمثلی نقش دارند. 

 هر دو جانور نقش دارد.  

 شود.  در بیشتر پستانداران دیده می شود.  پرندگان مثل قمری خانگی دیده میدر بیشتر  

یکی از والدین )همونی که انتخاب جفت رو انجام نمیده!( ، شانس بیشتری   - 

 کند.  های بیشتری را تولید میبرای تولیدمثل دارد و زاده 
یابی جانور و تواند غذا و انرژی دریافتی جانور را افزایش دهد. امکان جفت از منابع قلمرو میهایی دارد: استفادۀ اختصاصی ( قلمروخواهی برای جانوران فایده 4

معنای افزایش موفقیت زادآوری )تولیدمثلی(  یابی جانور نیز بهیابد. افزایش امکان جفت دسترسی به پناهگاه برای در امان ماندن از شکارچی نیز افزایش می

کنند. جانور با رفتارهایی مانند اجرای نمایش و یا  های دیگر از قلمرو خود دفاع میگونه یا افراد گونه جانوران در برابر افراد هماست. در رفتار قلمروخواهی،  
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د جلوگیری  کند از ورود پرندۀ مزاحم به قلمرو خوکند که قلمرو متعلق به آن است. مثالً یک پرنده با آواز خواندن سعی می تهاجم به جانوران دیگر اعالم می

 کند.  

 غریزی در جانوران، چند مورد، به درستی بیان شده است؟ رفتارهایدر ارتباط با  

  آید. باشد که در پاسخ به یک محرک به وجود میواکنشی می -الف
 باشند.در همۀ افراد یک گونه، دارای اساس ژنی یکسانی می -ب
  کنند.از طریق اطالعات موجود در مولکول دنا بروز پیدا می -ج
 ها با گذشت زمان، دور از انتظار است. تغییر و اصالح آن  -د

1  )1 2  )2 3  )3 4  )4 
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 موارد )ب( و )ج(، درست هستند.

 : همه موارد بررسی 
 دهد. یانجام م  هامحرک   ای  محرک است که جانور در پاسخ به    ییهامجموعه واکنش   ای رفتار، واکنش  الف(  

 یک رفتار ممکن است که در پاسخ به بیش از یک محرک بروز یابد و یک محرک برای ایجاد پاسخ در جانور، کافی نباشد.

 .است  یو ارث  یژن   رایز   است، کسانهمۀ افراد یک گونه یب( اساس رفتار غریزی در  

 شود.برای مثال، رفتار مراقبت مادری فقط توسط موش ماده انجام می  انجام دهند؛به یک شکل مشابه توانند یک رفتار غریزی را همۀ افراد یک گونه نمی 

 کنند. طریق اطالعات موجود در مولکول دنا بروز پیدا می  ازج( رفتارهای غریزی، ارثی و ژنی هستند و  

برای مثال، رفتار نوک زدن جوجه کاکایی به نوک والد، یک رفتار   نند تحت تاثیر تجربه و محیط قرار بگیرند و تغییر یابند.توارفتارهای غریزی می د( 

 گردد. تر میشود و دقیق شود و با گذشت زمان، اصالح میغریزی است که در ابتدا به طور دقیق انجام نمی

 است؟ نادرستبه شکل مقابل، کدام گزینه  توجهبا  

 رسد. ای غذا به اتمام مییاخته، گوارش برونFبرخالف  Eدر بخش  (1
 کند.، غذا را برای عبور از لولۀ گوارش لغزنده میDبرخالف   C( ترشحات بخش  2
 ها به محیط داخلی بدن جانور نقش دارد. ، در ورود گروهی از یونBبرخالف   G( بخش 3
کنند، در بخش دیگری از لولۀ گوارش  فعالیت می Aهای گوارشی که در بخش  ( همۀ آنزیم4

 شوند.ترشح می
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جزء دستگاه    اند. غدد بزاقی ملخ جزء لولۀ گوارش نیستند! )ولیهای غدد بزاقی ترشح شدههای فعال در این بخش از یاختهدان است. آنزیم، چینهAبخش  

 گوارش هستند( 
 ها: بررسی سایر گزینه

ایجاد میمعده و عملکرد آنزیمدهد. حرکات مکانیکی پیش، معده را نشان میFهای معده و بخش  ، کیسهE( بخش  1 کنند که به ها، ذرات ریزی 

 گیرد.  شود. جذب، در معده صورت میمی  ای کاملیاختههای معده وارد و گوارش برونکیسه

 کند.  دهد. بزاق، غذا را برای عبور از لولۀ گوارش لغزنده می، لولۀ مالپیگی را نشان میDغدد بزاقی و بخش    C( بخش  2

روده به همولنف  شوند؛ یعنی از محیط داخل راستبازجذب می   هاآب و یونروده،  ، راست روده است. در راستGمعده و بخش  ، پیشB( بخش  3

 گیرد. معده، گوارش مکانیکی و شیمیایی ادامه دارد و هنوز جذب مواد غذایی صورت نمیکه در پیششوند. در حالیبدن( وارد می)محیط داخلی  
 

 از پاهای میانی و جلویی است.  بیشترطول پاهای عقبی ملخ 
 شود بزاقی درشکل مشاهده می  عدد غده 7 

 های بزاقی قرار دارد.  غده باالیدان و مری در بخش چینه

 طول آن یکسان نیست و در ابتدا ضخیم ولی در ادامه نازک است.    تمام ضخامت روده در 

 گیرد. ها صورت می گوارش مکانیکی غذا در ملخ خارج از دهان )لوله گوارش( و توسط آرواره شروعحواست باشه 

 ؟ کندنمیطور صحیحی تکمیل مورد، عبارت زیر را به چند 

 آزمایش پاولف و اسکینر، جانور مورد آزمایش، فقط پس از ..................« »در 
 تکرار رفتار، نسبت به محرک شرطی حساس شد.  -ب استفاده از تجارب خود، رفتار یادگیری را بروز داد.  -الف

  دریافت غذا، رفتار شرطی را انجام داد. -د آزمون و خطا، رفتار غریزی خود را اصالح کرد.   -ج

1  )1 2  )2 3  )3 4  )4 
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شدن فعال را انجام  دهد و در آزمایش اسکینر، موش رفتار شرطی شدن کالسیک را بروز میفقط مورد )الف(، صحیح است. در آزمایش پاولف، سگ رفتار شرطی 

و در رفتارهای یادگیری، جانور پس از تغییر رفتار غریزی خود در اثر تجربه، رفتاری    شدن کالسیک و فعال، هر دو نوعی یادگیری هستنددهد. شرطی می

 دهد.  متفاوت با پاسخ غریزی را انجام می 

 بررسی سایر موارد:
شدن کالسیک،  شدن فعال برخالف شرطی شدن کالسیک، تکرار رفتار برای یادگیری ضروری است اما در شرطی شدن فعال و هم شرطی ب( هم در رفتار شرطی 

 محرک شرطی و غیرشرطی وجود ندارد. 

شدن اع یادگیری خواستین فقط دو نوع یادگیری رو یاد بگیرین، یکیش شرطی یکی دیگه از چیزایی که طراحای کنکور خیلی بهش عالقه دارن، آزمون و خطا هست. کاًل اگه توی انوج(  

شدن فعال هست و بنابراین، این این مورد هم اینه که هر وقت اسم آزمون و خطا اومد، همیشه و فقط منظور رفتار شرطی   ۀپذیری. حاال نکتفعال هست و اون یکی دیگه، نقش 

 شدن کالسیک غلطه.  شرطی  ۀمورد دربار

شود  گیرد که فشار دادن اهرم منجر به دریافت غذا می کند و بنابراین، یاد می ( در آزمایش اسکینر، موش پس از تکرار رفتار فشار دادن اهرم، غذا دریافت مید

ین صدای زنگ و غذا ارتباط  شود. اما در آزمایش پاولف، پس از اینکه سگ بشدن فعال در موش پس از دریافت غذا انجام میو در نتیجه، بروز رفتار شرطی 

 شد.  برقرار کرد، بزاق آن با شنیدن صدای زنگ و حتی بدون دریافت غذا نیز ترشح می

گیرد که به  که در خوگیری بعد از مدتی جانور یاد میاثر پاسخ بدهد در حالی  گیرد که به یک محرک بی در شرطی شدن کالسیک بعد از مدتی جانور یاد می 
 اثر پاسخی ندهد!  محرک بی 

 شدن کالسیک یادتان باشد که :  در شرطی
 شود. اثر است ولی بعد از مدتی به محرک شرطی تبدیل میاثر = محرک غیرطبیعی = محرک شرطی  البته صدای زنگ اول محرک بیصدای زنگ = محرک بی 
 غذا = محرک طبیعی = محرک غیرشرطی = محرک موثر   
تواند به تنهایی باعث بروز همان رفتاری در جانور شود  اثر نمی که هر دو از یک جنس هستند. محرک بی تفاوت است، با ایناثر م محرک شرطی با محرک بی  

اثر هرگاه با یک محرک طبیعی همراه شود، به  تواند باعث بروز این پاسخ شود. محرک بی دهد ولی محرک شرطی می که نسبت به محرک طبیعی بروز می 
 تواند باعث بروز همان رفتار در جانور شود.شود و پس از آن به تنهایی هم، حتی در نبود محرک طبیعی می می  محرک شرطی تبدیل

                                                                                                    شد!                         میدر شرطی شدن کالسیک یه چیزایی برعکس خوگیری داره اتفاق میفته! اینجا محرک بی اثر، اثردار میشه ولی توی خوگیری محرک اثردار بی اثر  
 کند اما نوع پاسخ ثابت است.                  شدن کالسیک برخالف خوگیری محرک تغییر میدر شرطی 
تواند به صورت مستقل موجب پاسخ جانور  اثر بعد از مدتی می محرک بی   تواند مستقل از محرک شرطی موجب پاسخ شود ولی یکمحرک طبیعی همواره می  

 شود که شرطی شده باشد.  اثر زمانی به تنهایی سبب بروز پاسخ میشود. در واقع یک محرک بی
 شوند.  در شرطی شدن کالسیک دو نوع محرک )طبیعی + شرطی( سبب بروز یک نوع پاسخ می 

 

 کند؟ ها به صورت دو تلمبه عمل میجانورانی درست است که قلب آن، در ارتباط با همۀ موردچند  

 ها دارند. برند، فشار کمتری نسبت به سایر سرخرگ هایی که خون را به سوی سطوح تنفسی میرگ  -الف
 گیرد. ها صورت میمبادله گازهای تنفسی بین خون و هوا، فقط در سطوح تنفسی شش  -ب
 پردازند.ترین شکل کلیه، به تنظیم اسمزی در شرایط خشکی میپیچیدهبه کمک  -ج
 حفاظت از دستگاه عصبی مرکزی نیازمند وجود اسکلت استخوانی است. -د

1  )1 2  )2 3  )3 4  )4 
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 موارد الف و د صحیح هستند. 

 کند. دوزیستان بالغ، خزندگان، پرندگان و پستانداران، گردش خون مضاعف دارند.تلمبه عمل میدارند، قلب به صورت دو    گردش مضاعفدر جانورانی که  

 بررسی همۀ موارد:  
برند،  هایی که خون را به سوی سطوح تنفسی میشود. در نتیجه، رگ الف( در جانوران با گردش مضاعف، تلمبۀ با فشار کمتر برای تبادالت گازی استفاده می 

 ها دارند.  بت با سایر سرخرگفشار کمتری نس 

کند، یک تلمبه با فشار کمتر برای تبادالت گازی و تلمبۀ دیگر با فشار بیشتر برای گردش عمومی در گردش خون مضاعف، قلب به صورت دو تلمبه عمل می 
 کند. فعالیت می 

 انجام دهند.    ها و پوستششهوا را در  تواند مبادله گازهای تنفسی بین خون و  ب( دوزیستان دارای گردش مضاعف هستند ولی می

 ترین شکل کلیه را دارند که متناسب با واپایش تعادل اسمزی بدن آنهاست. دوزیستان جزء این گروه نیستند.  ، پیچیده خزندگان، پرندگان و پستاندارانج(  

داران از نوع استخوانی است و از دستگاه عصبی مرکزی )مغز و نخاع(  داران اسکلت درونی دارند. این اسکلت به جز ماهیان غضروفی در همۀ مهرهد( همۀ مهره

 کند.  محافظت می

 ای در ارتباط با گردش خون ساده و مضاعف  چند نکته مقایسه  
های های ششی و در گردش عمومی: مویرگدر گردش خون مضاعف خون پس از خروج از قلب، با عبور از یک گروه شبکۀ مویرگی )در گردش ششی: مویرگ 

گردد در حالی که در گردش خون ساده خون خارج شده از قلب با عبور از دو گروه شبکۀ مویرگی )آبششی + عمومی بدن( دوباره به  ها( به قلب باز میاندام
 گردد.    قلب باز می
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شود هم به سطح ونی که از قلب خارج میرود ولی در گردش مضاعف، خشود ابتدا به سطح تنفسی میدر گردش خون ساده همۀ خونی که از قلب خارج می 
 رود.    ها )گردش عمومی( میتنفسی )گردش ششی( و هم به اندام

که در گردش خون مضاعف خون  شود در حالیرود یعنی ابتدا وارد قلب نمیها میدر گردش خون ساده خون خارج شده از سطح تنفسی، مستقیمًا به اندام 
 شود.             وارد قلب )دهلیزچپ نه دهلیزها( میخارج شده از سطح تنفسی ابتدا 

تواند گردش خون ساده )ماهی و نوزاد دوزیست( و یا مضاعف )دوزیست بالغ( داشته باشد ولی جانوری که جانوری که در قلب خود دارای یک بطن باشد می  
 یک دهلیز دارد قطعًا گردش خون ساده و جانوری که دو دهلیز دارد. 

 شود، .................. ، در هر نوع رفتار زادآوری که توسط جانوران ماده انجام میلمعمو طور به 
 شود.  های سالم در جمعیت جانور ماده بیشتر می( احتمال افزایش تعداد زاده1
 یابد.  ها بدون همکاری جنس نر افزایش می( موفقیت تولیدمثلی جانور در پی مراقبت از زاده2
 اش کمک کند.آوریکند که به موفقیت زادهای جانور نری را دریافت می( جانور ماده اسپرم3
 گیری نقش مؤثری دارد.  های ظاهری جنس نر در جلب توجه جنس ماده برای جفت( ویژگی4

 ـ سخت ـ مفهومی( ۱۲۸) ۱ پاسخ: گزینه   .152

های سالم، معیاری برای موفقیت زادآوری در جانوران است. جانوران برای دستیبانی به موفقیت در زادآوری )تولیدمثل(، رفتارهای  داشتن بیشترین تعداد زاده 

  های سالم بیشتر بشن.شن، انتظار داریم که تعداد زاده پس دیگه بدیهی هست که وقتی رفتارهای زادآوری انجام میدهند.  زادآوری را انجام می 
 ها:بررسی سایر گزینه

همسری،  گیری تک دهد که معموالً جنس ماده است. اما در نظام جفت ها را انجام میگیری چندهمسری، یکی از والدین پرورش و نگهداری زاده ( در نظام جفت 2

 ارند.  ها نقش دهر دو والد در پرورش و نگهداری زاده 

اما  دهد.  گیری را انجام دهد و به همین دلیل، معموالً انتخاب جفت را انجام می کند با بهترین جانور نر جفت ( در رفتارهای زادآوری، جانور ماده سعی می 3

 دلیلی که این گزینه غلطه، یکم ترکیبی هست و باید برگردیم به کتاب یازدهم. 

شود و جنس کند. لقاح در بدن نر انجام می ای در بدن جنس نر منتقل می ماهی جانور ماده، تخمک را به درون حفرهبکدر اس[  ۴یازدهم: گفتار    ۷ترکیب ]فصل  
 شوند. دارد، پس از طی مراحل رشد و نموی، نوزادان متولد می ها را در بدن خود نگه می نر، جنین 

 دهد.  های خود را به بدن جنس نر انتقال میلکه تخمک کند، بها را دریافت نمی ها، جانور ماده اسپرمماهی پس در اسبک 

کند. اما دقت داشته باشید که انتخاب جفت همواره توسط جنس ماده انجام  های ظاهری جنس نر توجه می( در انتخاب جفت، جانور ماده معموالً به ویژگی 4

 کند.  پردازد و بنابراین جفت را انتخاب می شود. مثالً در نوعی جیرجیرک، جانور نر هزینۀ بیشتری در تولیدمثل می نمی

کنند. کدام عبارت، ویژگی این  ها استفاده مییا سنگ به شکل سندان و چکش برای شکستن پوستۀ سخت میوه  چوبهای  ها از تکهشامپانزه  
 کند؟ طور صحیحی بیان مینوع رفتار را به

 شود.  ها انجام میهای قبلی آن( در بسیاری از جانوران با استفاده از تجربه1
 شود. های گذشته انجام می( فقط پس از برقراری ارتباط بین موقعیت جدید و تجربه2
 شود.( هنگام مواجهۀ جانور با محرک، نخستین رفتاری است که توسط جانور انجام می3
 تار است. ریزی پرنده برای خودداری از خوردن مجدد پروانۀ مونارک، مثالی از این نوع رف( برنامه4
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ها  کنند و آن را درون النۀ موریانه های شاخۀ نازک درختان را جدا می ها برگ اند. شامپانزه حل مسئله جانوران را در محیط طبیعی نیز بررسی کرده   رفتارشناسان، 

ها را  کنند تا پوستۀ سخت میوه های چوب یا سنگ به شکل سندان و چکش استفاده مینوران از تکه ها را بیرون بیاورند و بخورند. این جابرند تا موریانه فرو می

 بشکنند.  پس منظور سؤال، رفتار حل مسئله است.  

 ها:بررسی همه گزینه
اند، استفاده کنند. بنابراین، فقط برخی از جانوران  رو شده ای که با آن روبه های قبلی خود برای حل مسئله توانند از تجربه ( برخی از )نه بسیاری از( جانوران می 1

 رفتار حل مسئله دارند.  

ریزی  ها برای حل مسئلۀ جدید، آگاهانه برنامه ند و با استفاده از آن کهای گذشته و موقعیت جدید ارتباط برقرار می( در رفتار حل مسئله، جانور بین تجربه 2

 کند. می

خودش )باال پریدن برای   همونطور که در آزمایش مربوط به شامپانزه و موزهای آویزان از سقف دیدیم، جانور از همون ابتدا سراغ حل مسئله نرفت و اول رفتار غریزی(  3

   حل مناسب پیدا کرد.بعدش که دید نتیجه نداره، رفت نشست فکر کرد و یه راهرسیدن به موزها( رو انجام داد و 

شود. در این مثال، حالت تهوع و استفراغ پس از خوردن پروانۀ مونارک، تنبیهی هست که جانور در نتیجۀ  ( پرنده پس از بلعیدن پروانۀ مونارک، دچار تهوع می 4

 گیرد که از خوردن پروانه در آینده خودداری کند.  شدن فعال، یاد می ر شرطی کند و بر اساس رفتاخوردن پروانه دریافت می 

یابند. مشخصۀ مشترک ها دارند که از طریق منافذ دفعی به خارج بدن راه میای از کانالدفعی نفریدی به شکل شبکه  سامانۀگروهی از جانوران،   
 این جانوران کدام است؟ 

 ع نیتروژن اضافی از سطح بدن است. ها، دف( کار اصلی سامانۀ دفعی آن1
 دار هستند.های مژکهای نفریدی دارای یاخته( در طول لوله2
 ( در نزدیک به انتهای هر لولۀ نفریدی، دارای مثانه هستند.3
 دهند.( مواد دفعی بدن را از دو انتهای باز نفریدی عبور می4
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 ترکیبی(  -متوسط -105)   2: گزینه خپاس .154

های پروتونفریدی،  یابد. در طول کانالها است که از طریق منافذ دفعی به خارج بدن راه میای از کانال به شکل شبکه  تونفریدیپروسامانۀ دفعی  

 ها دارای مژک هستند.  شود. این یاختهای وارد میهای شعلهها به یاختهای قرار دارند. مایعات بدن از فضای بین یاختههای شعله یاخته
 ها: زینهبررسی سایر گ 

 شود.  است و بیشتر دفع نیتروژن از طریق سطح بدن انجام می  کار اصلی آن دفع آب اضافی( سامانۀ دفعی پالناریا از نوع پروتونفریدی است که  1

 شود نه در پروتونفریدی!  ( در متانفریدی در نزدیک به انتها، مثانه تشکیل می3

 انتها بسته است )متانفریدی دارای دو انتهای باز است(. ( پروتونفریدی دارای یک انتها باز و یک  4
 

 باشد؟تواند صحیح زی، میمهرگان خشکیچند مورد، در ارتباط با دستگاه تنفسی در نوعی از بی 

 گیرد.ورود اکسیژن به مجاری تنفسی بدون نیاز به عبور هوا از دهان، صورت می -الف
 گیرد.ورود هوا به شبکۀ مویرگی زیرپوستی از طریق سطح مرطوب بدن صورت می  -ب
 گیرد.ها صورت میتبادل گازها بین همولنف و هوا، در سطوح تنفسی درون شش  -ج
 های بدن نقش دارد.ها به یاختهاکسیژن از نایدیس  سامانۀ گردش مواد در انتقال -د

1  )1 2  )2 3  )3 4  )4 
 مفهومی(  -سخت  -103)   2پاسخ: گزینه  .155

 موارد الف و ج درست است. 

زی هستند که  مهرگان خشکیزی هستند که تنفس ششی دارند و حشرات و صدپایان، هم از بیمهرگان خشکیاز بی  حلزون و لیسهتنانی مانند  نرم

 زی است.  مهره خشکیخاکی نیز که تنفس پوستی دارد، نوعی بیتنفس نایدیسی دارند. در ضمن کرم
 بررسی همۀ موارد:  

گیرد، اکسیژن از آنها  شود. در انشعابات پایانی که تبادل گازها صورت میها به این مجاری وارد میالف( در تنفس نایدیسی هوا از طریق منافذ نایدیس

 گیرد. شود. پس در این جانوران، ورود اکسیژن به مجاری تنفسی، بدون نیاز به عبور هوا از دهان یا بینی صورت میمولنف میخارج و وارد ه

کند. در این  های فراوان است و گازها را با هوای درون فضاهای خالی بین ذرات خاک، تبادل میخاکی دارای شبکۀ مویرگی زیرپوستی با مویرگب( کرم

 که هوا وارد خون بشود!یابند؛ نه ایناکسید از طریق سطح مرطوب پوست تبادل میسیژن و کربن دی جانور، اک

پس در این حالت، همولنف در انتقال توانند سامانۀ گردش خون باز )یعنی دارای همولنف( و همچنین تنفس ششی داشته باشند.  تنان میج( نرم 

 لی کنکور!( )نکته احتما گازهای تنفسی در بدن نقش دارد. 

به    فقطدارند و    درون بدن انتهای بستههای پروتونفریدی  لوله   ❷یابند.  به خارج از بدن راه می   دفعی  منافذهاست که از طریق  ای از کانالشبکه   ❶
ورود مایعات بدن از فضای   ❹قرار دارند.  ای  شعلههای  های پروتونفریدی، یاختهدر طول کانال  ❸سمت بیرون بدن دهانۀ باز دارند.)منفذ دفعی(  

های مژک ❺ی. ها از منافد دفعآن  خارج کردن   ←های دفعی  هدایت مایعات به کانال  ←این یاخته   هایمژهضربان    ← ای  های شعله ها به یاختهیاختهبین
همچنین با توجه به شکل توجه  ❻ای!  یاخته های پروتونفریدی قرار گرفته است؛ نه به سمت درون مایع بین لوله   سمت درون ای به  های شعله یاخته 

 کنم!    ای جلب میسلول شعله  هستۀ نسبتًا درشتشما رو به 
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با مایعات بدن ارتباط دارد.     مستقیمدهانه آن به طور  ← دارقیف مژک  ←در جلو آن   ❷دو سمت خود دارای منفذ است.   هر  است که در    ایلوله  ❶
از متانفریدی )بخش باریک متانفریدی( توسط    هاییبخش  ❹شود.  دارای مثانه است که به منفذ ادراری در خارج از بدن ختم می  ←در نزدیک انتها  ❸

لولۀ مارپیچی،    ❻شود.  باز می  حفره عمومیدار به  در متانفریدی، قیف مژک  ❺گیرد. احاطه شده و تبادل مواد از طریق آنها صورت می  شبکه مویرگی
خاکی از  بدن کرم ❽سامانه دفعی متانفریدی دارند.    تنان نرم خاکی( و های حلقوی )نظیر کرم کرمبیشتر   ❼شوند.  باز می خارج مثانه و منفذ ادراری به 

دفع مواد زائد  و هم در    تنظیم فشار اسمزیمتانفریدی در کرم خاکی هم در    ❾.  کدام یک جفت متانفریدی دارندهر  تشکیل شده که    هاییحلقه 
 نقش دارد.   دارنیتروژن 

کند  آوری می جمع  بند جلویی بافتی را از متانفریدی وجود دارند. اما متانفریدی موجود در یک بند، مایع میان  یک جفتبند از بدن کرم خاکی، هر  در ❿
یعنی انگار هر بند از بدن کرم خاکی داره واسه بند جلویش کار میکنه و مایعات رو از اون  یابد!  به بیرون راه می   سطح همان بند ولی منفذ آن در  

             میگیره!
نیافته لولۀ گوارش گوارش  خروج موادیک منفذ )همان مخرج( برای  فقط  ولی    وجود داردمنفذ ادراری    های بدن،حلقه   دو برابرخاکی به تعداد  در کرم  ⓫

 وجود دارد.  
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یک انتهای بسته و یک مجرای باز به سمت   ←های مالپیگیلوله  ❷های مالپیگی هستند.   به نام لوله سامانه دفعی متصل به رودهدارای  حشرات  ❶
     روده دارد.

  ← های مالپیگی غلظت مایع درون لولهافزایش    ←های مالیپیگی از همولنف به لولهپتاسیم و کلر  های  : ترشح یونمراحل دفع مواد زائد در حشرات  ❸
ها در  آب و یونبازجذب  ←های مالپیگی به درون روده ورود محتویات لوله ←ها اسید به درون لولهاوریک ترشح  ←ها از طریق اسمز ورود آب به لوله

 دفع اوریک اسید از طریق روده و به همراه مواد دفعی دستگاه گوارش.   ←روده ضمن عبور این مواد از روده

ت 
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ح
 

 تنوع تبادالت گازی در انواع جانداران 

انتقال گازها به کمک  سطح تنفسی  نوع جاندار  
 دستگاه گردش مواد 

 مثال
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 د( در تنفس نایدیسی گردش مواد نقشی در انتقال گازهای تنفسی ندارد.  

 دهد.  ها از تخم انجام میکاکایی ماده برای دستیابی به موفقیت در زادآوری، .................. را .................. از خروج زاده پرندۀ 
  شدن توسط تنها جنسی که انتخاب جفت دارد ـ قبل  کردن برای انتخاب( تالش1
 ـ پس  ها به منقار زدن جوجه( بروز نوعی رفتار یادگیری در پی نوک2
  ها ـ پس کردن زمان زیاد برای بیرون بردن پوستۀ تخم( صرف3
 های ظاهری پرندۀ کاکایی نر ـ قبل  ( بررسی ویژگی4
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االن سؤالی که کنند.  ظاهری نرها توجه میهای  دهند. جانوران ماده در انتخاب جفت به ویژگی ها بیشتر از نرها رفتار انتخاب جفت را انجام می در جانوران، ماده 

همسری، هر دو جنس در همسری دارن و توی تکها نظام تکده؟ اواًل میدونیم که بیشتر پرندهپیش میاد این هست که از کجا بدونیم که جانور ماده انتخاب جفت رو انجام می 

و رد گزینۀ    4)درستی گزینۀ    ها هم نقش دارهه در انتخاب جفت نقش داره چون در پرورش زادهانتخاب جفت نقش دارن. دوماً، اگه نظام چندهمسری هم باشه، جنس ماد

1.) 

 ها:بررسی سایر گزینه
دۀ والد نوک  های برخی از پرندگان برای غذای مورد نیازشان به والد )یا والدین( خود متکی هستند. مثالً جوجۀ کاکایی برای دریافت غذا به منقار پرن( جوجه 2

دهد، نوعی رفتار  ایی والد انجام می گرداند تا جوجه آن را بخورد. دقت داشته باشید که رفتاری که پرندۀ کاک شده را برمی زند و والد بخشی از غذای خورده می

 تواند با یادگیری تغییر کند.  غریزی است و رفتار جوجۀ کاکایی می 

کنند اما این رفتار در  ها صرف میها زمان بسیار کوتاهی )نه زیاد( را برای بیرون بردن پوستۀ تخم ها، کاکایی هایی کاکایی از تخم ( پس از بیرون آمدن جوجه 3

 نقش حیاتی دارد.  ها  بقای زاده 

 ها .................. نوشند. در این ماهیبرای تنظیم اسمزی مایعات بدن خود، معموالً آب زیادی نمی هاماهیگروهی از  
 کنند، فشار اسمزی مایعات بدن بیشتر از آب پیرامون است.هایی که محلول نمک غلیظ را به روده ترشح می( برخالف ماهی1
 شود. تولید می کنند، فقط ادرار رقیق در کلیهها را ذخیره میارانی که به کمک مثانۀ خود آب و یوند( همانند مهره2
 شود. تولید می پردازند، ادرار غلیظ در کلیهها در آبشش می( برخالف ماهیانی که با انتقال فعال به جذب نمک و یون3
 شود. ریز دفع مین از طریق برخی غدد برونزی، نمک اضافی بدداران خشکی( همانند گروهی از مهره4
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تواند وارد بدن شود. برای مقابله با چنین مشکلی، ماهیان آب شیرین  در ماهیان آب شیرین، فشار اسمزی مایعات بدن از آب بیشتر است، بنابراین آب می

ها همانند  هاست(. این ماهی شدن دهان در ماهی قرمز تنها به منظور عبور آب و تبادل گازها در آبشش و بسته   نوشند )بازمعموالً )نه قطعًا!( آب زیادی نمی 

 کنند.  هاست(، فقط ادرار رقیق در کلیه تولید می ها محل ذخیرۀ آب و یون دوزیستان )که مثانۀ آن 

شود و  تر می شود؛ به همین علت، مثانه برای ذخیرۀ بیشتر آب بزرگ ها تولید می ه شدن محیط، همچنان ادرار رقیق در کلی نکته: در دوزیستان، به هنگام خشک 

 کند.  سپس بازجذب آب از مثانه به خون افزایش پیدا می 

 ها:بررسی سایر گزینه
سمزی بدن، این ماهیان مجبور  کنند؛ این یعنی فشار اسمزی بدن باال است و برای کاهش فشار ا( ماهیان غضروفی، محلول نمک غلیظ را به روده ترشح می1

 به دفع نمک هستند. در ماهیان آب شیرین هم فشار اسمزی مایعات بدن بیشتر از آب است.

 گیرد.ها صورت می ها با انتقال فعال از آبشش ( در ماهیان آب شیرین، جذب نمک و یون3

غدد نمکی نزدیک چشم یا زبان در   -2ای ماهیان غضروفی روده غدد راست   -1شود: ریز در این جانوران دیده می( دفع نمک اضافی بدن از طریق غدد برون4

 برخی از خزندگان و پرندگان 

فاقد ساختار 
 تنفسی 

 هاغشای یاخته  اییاخته تک 

تبادل گازها بین یاخته و 
 گیرد. محیط صورت می 

 پارامسی  - 

جانوران  
 ای( )پریاخته 

 پالناریا( کرم پهن )مانند  - 

 هیدر آب شیرین )جزء مرجانیان( 

دارای ساختار 
 تنفسی 

 جانوران 

 ای( )پریاخته 

بدون نیاز به دستگاه   تنفس نایدیسی  
 گردش مواد 

 زیمهرگان خشکی گروهی از بی

 مانند حشرات و صدپایان 

  تنفس پوستی 

 

 

انتقال گازها به کمک 
 دستگاه گردش مواد 

 خاکیکرم مهرگان برخی از بی 

داران  برخی از مهره 
 دار شش

 دوزیستان 

 پوستان ستارۀ دریایی و سخت  مهرگاناز بی  تنفس آبششی 

 ها و نوزاد دوزیستان ماهی داران از مهره 

 تنانی مانند حلزون و لیسه نرم  زیمهرگان خشکی از بی  تنفس ششی 

خزندگان، پرندگان و  دوزیستان بالغ،  داران از مهره 
 پستانداران 
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 ها یتنظیم اسمزی در ماه 
 های غرضویف  ماهی 

   .ایرودهغدد راستدارند هم کلیه برای تنظیم اسمزی خود هم  ←هاماهیها و سفرهمثل کوسه
 کند. محلول نمک ) سدیم کلرید( بسیار غلیظ را به روده ترشح میای این ماهی ها رودهغدد راست 

 های غضروفی در اسکلت داخلی خود فاقد بافت استخوانی هستند. ماهی

 ها و هم در کاهش فشاراسمزی بدن نقش دارد. در ماهیان غضروفی روده هم در دفع یون

اسید های مالپیگی اوریکزائد دارای نقش است. فقط دقت کنید که در حشرات لولهدر حشرات همانند ماهیان غضروفی دستگاه گوارش در دفع مواد  

ای ماهیان غضروفی با ترشح محلول نمک بسیار غلیظ به روده در رودهکنند ولی غدد راست دار است را به روده تخلیه میرا که یک مادۀ دفعی نیتروژن

 تنظیم اسمزی بدن نقش دارند. 

ماهیان آب دهد.  پوستان، تراوش را انجام میدهد ولی غدد شاخکی سختهای غضروفی فرایند ترشح را انجام میهیای مارودهغدد راست 
هایی  تواند وارد بدن شود. برای مقابله با چنین مشکلی این ماهیان سازشاست؛ بنابراین آب می  بیشترها فشاراسمزی مایعات بدن از آب  در این ماهیشیرین  

 هاست. به منظور عبور آب و تبادل گازها در آبشش فقطنوشند؛ باز و بسته شدن دهان ماهی قرمز آب زیادی نمی موالً معدارند: الف( 
   نه خروج آب از بدن!( )شود. ب( بدن آنها با مادۀ مخاطی پوشیده شده است که مانع ورود آب به بدن می

 کند و در تنظیم اسمزی نقش ندارد.  آنجا مادۀ مخاطی به افزایش کارایی پوستی کمک میبر روی بدن دوزیستان هم مادۀ مخاطی قرار دارد ولی در 

 ها در مایعات بدن آنها بیشتر از آب است. ها و یونچون غلظت نمک ها؛ها با انتقال فعال از آبشش جذب نمک و یون ج( 
 کنند.  دفع می ادرار رقیقاز آب را به صورت  زیادید( حجم 

 مزه )عدم ترشح هورمون ضدادراری( ماهیان آب شیرین + دوزیستان + فرد مبتال به دیابت بی ←رقیق تولید ادرار 
 ماهیان آب شور )از نوع استخواین(   

 در ماهیان دریایی فشار اسمزی مایعات بدن کمتر از آب دریاست. آب تمایل به خروج از بدن دارد. برای جبران، ماهیان دریایی: 
 نوشند.  آب می زیادیالف( مقدار 

 شوند. دفع می ادرار غلیظتوسط کلیه به صورت  برخیها از طریق آبشش و یون برخیب( 

مواد با انتشار     ب( ماهیان آب شیرین: جذب نمک و یون با انتقال فعال       ج( ماهیان آب شور: دفع برخی  پوستان: دفع  الف( سخت  ←آبشش در  

 ها.  یون

 شود.  های آب شور میها و نمک مانع از افزایش فشاراسمزی مایعات بدن ماهیدفع یون
 

 است؟  نادرستکند، ، دربارۀ جانوری که به منظور خنثی کردن مواد سمی حاصل از غذای خود، از نوعی خاک استفاده میگزینهکدام  

 شود. ها ممکن میها در آنهای بدن، به دنبال جدایی کامل بطن( رسیدن سریع خون غنی از اکسیژن به بافت1
 کند.ای، تبادالت گازی و گردش عمومی را ممکن میچهارحفره( دو تلمبه با فشارهای مختلف در قلب  2
 کند.های تخمک را بدون لقاح با یاختۀ جنسی نر، دو برابر و سپس تقسیم میتواند کروموزوم( می3
 ترین شکل کلیه هستند که توانمندی باالیی در بازجذب آب ومایعات دارد.( دارای پیچیده4
 

 ماهیان دریایی شیرین  ماهیان آب 

 آب شور  آب شیرین  محل زندگی  

 کمتر از آب پیرامونی  باالتر از آب پیرامونی  فشار اسمزی مایعات بدن نسبت به محیط  

 خروج آب از بدن  ورود آب به بدن  تمایل ورود یا خروج آب از بدن 

 نوشیدن مقدار زیاد آب  نوشند معمواًل آب زیادی نمی  نوشیدن آب  

ها توسط کلیه به صورت ادرار  یون  برخیفع د دفع حجم زیادی از آب به صورت ادرار رقیق  ها  فعالیت کلیه
 غلیظ 

ها با انتقال فعال از ها و یونجذب نمک فعالیت آبشش  
 آبشش 

 ورود آب به بدن طی فرایند اسمز 

  ها از آبشش یون  برخیدفع 

 - شود. مانع ورود آب به بدن می ماده مخاطی در سطح بدن 

 

 شکل  
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 خورند تا مواد سمی حاصل از غذاهای گیاهی را در لولۀ گوارش آنها خنثی کند. های ساحل رود آمازون خاک رس میطوطی 

 ها:گزینه  همۀبررسی 
اعف را آسان  دهد. این حالت، حفظ فشار در سامانۀ گردشی مضها رخ میها در پرندگان، پستانداران و برخی خزندگان مثل کروکودیل ( جدایی کامل بطن 1

 ها در جانورانی با نیاز انرژی زیاد، مهم است. کند. فشار خون باال برای رساندن سریع مواد غذایی و خون غنی از اکسیژن به بافتمی

ای عبور  قلب دوحفره شود، خون ضمن یکبار گردش در بدن، دوبار از  ها و نوزاد دوزیستان دیده می داران به جز ماهی ( در گردش خون مضاعف که در مهره 2

کند؛ یک تلمبه با فشار کمتر برای تبادالت گازی و یک تلمبه با فشار بیشتر برای گردش عمومی  کند. در این سامانه، قلب به صورت دو تلمبه عمل می می

 کند.فعالیت می 

دهد. بکرزایی در زنبور عسل و برخی  که در پرندگان رخ نمی های تخمک و تقسیم آن بدون لقاح با اسپرم، بکرزایی است( منظور از دوبرابر کردن کروموزوم3

 شود.مارها دیده می 

ین شکل کلیه را دارند که متناسب با واپایش تعادل اسمزی مایعات بدن آنهاست. ساختار کلیه در خزندگان و  ر ت( خزندگان، پرندگان و پستانداران، پیچیده 4

 دی دارد.  پرندگان مشابه است و توانمندی بازجذب اب زیا 

کنند می توانند نمک اضافه را از طریق دار مصرف میدریایی و بیابانی که آب دریا یا غذای نمک   پرندگان و    خزندگان برخی از    |3دهم: گفتار    5فصل    ترکیب |
 های غلیظ دفع می کنند. غدد نمکی نزدیک چشم یا زبان، به صورت قطره 

کند. چند مورد، دربارۀ ای از جنس نر دریافت میها و مواد مغذی الزم برای تشکیل تخم را درون کیسهای از جانوران، جنس ماده اسپرمدر گونه 
 این گونه از جانوران صحیح است؟ 

 جانور نر در تأمین مواد مغذی موردنیاز برای رشدونمو جنین نقشی ندارد.   -الف
 های دهانی، طول بیشتری نسبت به سایر پاهای جانور دارند. همانند ملخ، دورترین پاها از آرواره  -ب
 شود.  هده می یافته برای تولیدمثل در انتهای بدن جانور ماده، یک زائدۀ بلند مشاهای تخصصدر نزدیکی اندام  -ج
 کند. های مکانیکی پاهای عقبی خود استفاده میجانور ماده برای دریافت اطالعات مربوط به گونۀ جنس نر، از گیرنده  -د

1  )1 2  )2 3  )3 4  )4 
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کند. جیرجیرک نر  پردازد و بنابراین جفت را انتخاب میثل میموارد )ب( و )ج(، صحیح هستند. در نوعی جیرجیرک، جانور نر هزینۀ بیشتری در تولیدم

 کند.  ای به همراه مقداری مواد مغذی به جانور ماده منتقل می های خود را درون کیسه اسپرم 

ی 
رفتار غذایاب

 

 آوردن غذا دستوجو و بهمجموعۀ رفتارهای جانور برای جست

-ویژگی
های 
رفتار 

غذایابی 
 برگزیده 

 راساسب
 انتخاب
 طبیعی 

 سود میزان
 باال و 

کارآمد از نظر  
میزان انرِژی  

 دریافتی

یککککک موازنککککه؛ 
 میکککزان انکککرژی 

 و غذذذا  در موجود
 دسککت بککه هزینۀ
 و غککذا  آوردن

 آن مصکککرف
 دارد. اهمیت

 

 دارد  نام غذایابی بهینهآوردن آن دستموازنه بین محتوای انرژی غذا و هزینه به

 خکرچکنککگ   ←مذاذذال
صذذد  سککاحلی های 
 انذذدازه بذذا ایهذذ 

 ترجیکح را  متذوسذذذط
  دهند.می

ت
عل

 

 انرژی  بیشترین آنها
 کنند تأمین می را  خالص

که  غذاهایی  
 خورند می جانوران
 های  اندازه معموالً 

 .دارند متفاوتی
 ترغذاهای بزرگ

 دارند بیشتری  انرژی 
 ممکن است اّما

 و کمتر آنها فراوانی
 آنها آوردن دست به

 باشد  دشوارتر

 انرژی  تربزرگ های صذد 
 برای  اّما ←دارند بیشککتری 

 انرژی   باید شککسکتن آنها
 شود.  صرف بیشتری 
هکای کوچکتر انرژی  صکککدف

 کمی دارند. 

 انرژی خالص بیشترین غذایابی، بار هر در خواهدجانورمی نتیجه 
 کند  دریافت را 

داشتن 
 بین موازنه
 کسب

 بیشترین
 و انرژی 

 خطر  کمترین

-خطرها و آسذذیب
در    هذای مکالی  احت

را  غککذایککابکی  حکیکن 
 باشد درنظر داشته

 دیدن آسیب یا شدن شکار خطر در خود جانور است  ممکن غذایابی هنگام ←علت
 گیرد  قرار

 تغییر را  خود غذایابی رفتارهای جانوران رقیب،  یا  شکارچی وجود هنگام برای ماال
 شوند می مشغول غذایابی به گوش به زنگ و آماده حالتی در و دهندمی

کننده  تأمین
مواد مورد نیاز  

 جانوران 

جککانکوران  گککاهکی 
 مصککرف را  غذایی

 کککه ککنکنککد مکی
 انکرژی  مکحکتکوای 

  ندارد چندانی

 کند را تامین می آنها موردنیاز مواد ←علت

حاصل   سمی مواد تا خورند می  رس ها در ساحل رود آمازون خاکطوطی برای ماال
 در لولۀ  را  گیاهی غذاهای  از

 ها خنثی کند. گوارش آن
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 بررسی سایر موارد:
ای به همراه مقداری مواد  های خود را درون کیسه الف( جیرجیرک نر اسپرم 

برای کند. جانور ماده هنگام تشکیل تخم و  مغذی به جانور ماده منتقل می 

 به مواد مغذی درون کیسه نیاز دارد.   رشد و نمو جنین

ب( در ملخ و جیرجیرک، دورترین پاهای جانور از دهان، پاهای عقبی هستند.  

همانطور که در شکل کتاب درسی مشخص است، پاهای عقبی ملخ و پاهای  

 عقبی جیرجیرک، بلندتر از سایر پاهای جانور هستند.  

یافته است. های تخصص ا اندام های تولیدمثلی بج( جیرجیرک لقاح داخلی دارد. انجام این نوع لقاح، نیازمند دستگاه 

کند  همانطور که در شکل کتاب درسی مشخص است، جانور ماده کیسۀ حاوی اسپرم را در انتهای بدن خود دریافت می 

یافته برای تولیدمثل در انتهای بدن جانور قرار دارند و در انتهای بدن جیرجیرک نر، یک  های تخصص و بنابراین، اندام

 شود.  ده می زائدۀ بلند نیز مشاه

رساند. در جیرجیرک، گیرندۀ مکانیکی صدا روی پاهای جلویی )نه  د( صدای جیرجیرک نر، اطالعاتی مانند گونه و جنسیت را به اطالع جیرجیرک ماده می 

 عقبی( قرار دارد.  

صماخ روی آن کشیده شده است. لرزش پرده در   ۀهوا وجود دارد که پرد  ۀروی هریک از پاهای جلویی جیرجیرک یک محفظ[  ۳یازدهم: گفتار    ۲ترکیب ]فصل  
 کند. صماخ قرار دارند، تحریک و جانور صدا را دریافت می  ۀهای مکانیکی را که در پشت پرد اثر امواج صوتی، گیرنده 

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  

 ...« طور حتم ............... »در هر جانوری که ..................، به
 های جنسی به آب نقش دارند. عوامل متعددی در ورود همزمان یاخته -دهد( لقاح در خارج از بدن جنس ماده رخ می1
 کند. فرد ماده گاهی اوقات به تنهایی تولیدمثل می -شودهای زیر چشم یافت میهای فروسرخ در سوراخ( گیرنده2
 کند.های متفاوتی تولید میهای نر و ماده را در انداملغ گامتهر فرد با -شود( نرماده )هرمافرودیت( محسوب می3
 اند.سطوح تنفسی به درون بدن منتقل شده  -شوند( نوزادان پس از رشد و نمو در بدن والد خود، متولد می4

 ترکیبی(  -متوسط -117)     3پاسخ: گزینه  .160

های  های نر متحرک و گامتتواند گامت نر و ماده را دارد؛ بنابراین یک فرد بالغ می  دمثلی دو نوع دستگاه تولی در جانوران نرماده )هرمافرودیت(، یک فرد هر  

 های نر و ماده را در یک اندام تولیدمثلی ندارند! کند. پس هیچ یک از جانوران، توانایی تولید گامت های متفاوتی تولید می مادۀ غیرمتحرک را در اندام 

 ها:بررسی سایر گزینه
دهد. ورود  شود(، لقاح در خارج از بدن جنس ماده رخ می ماهی )که لقاح در بدن جنس نر انجام میانی که لقاح خارجی دارند و همچنین در اسبک ( در جانور1

 های جنسی به آب مربوط به لقاح خارجی است. همزمان یاخته 

  فقط ها قرار دارد، تشخیص دهند. و از طرفی  که درون دو سوراخ زیرچشم هایی  توانند پرتوهای فروسرخ را به کمک گیرنده ( بعضی مارها مثل مار زنگی می2

 کند. پس الزاماً هر جانور دارای گیرندۀ فروسرخ، بکرزایی ندارد و بالعکس!بعضی مارها توانایی بکرزایی دارند و فرد ماده گاهی اوقات به تنهایی تولیدمثل می

ماهی )جنس  اسبک  -2یابد( پوس )نوزاد درون تخم و درون بدن مادر رشد و نمو میپالتی  -1شود: دیده می  ( رشد و نمو نوزاد در بدن والد در این جانوران4

 دار  دار و جفت پستانداران کیسه   -3دارد(  ها را در بدن خود نگه می نر جنین

 ماهی نوعی ماهی است و آبشش دارد! آبشش در سطح بدن قرار گرفته است؛ نه درون آن! اسبک 
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 لقاح داخلی                                            لقاح خارجی                                             

مهرگان آبزی  ها )بسیاری از آنها(، دوزیستان و بیدر آبزیان مثل ماهی
 شود. دیده می

 شود. مهره( و بعضی آبزیان دیده میدار و بیزی )مهرهدر جانوران خشکی

 گیرد.  ها جنسی درون بدن یکی از والدین صورت میلقاح یاخته گیرد.  ها جنسی درون آب صورت میلقاح یاخته

 ماهی(  معمواًل جانور ماده و در برخی موارد جانور نر )اسبک

 کند.  خمک( ایجاد میجانور ماده تعداد کمی یاختۀ جنسی )ت  کنند.  هر دو والد تعداد زیادی گامت )یاختۀ جنسی( تولید و آزاد می

 در هر دو نوع لقاح، تعداد اسپرم تولید شده توسط جانور زیاد است.                                                                   

دستگاه  نیازمند  لقاح  نوع  این  اندامانجام  با  تولیدمثلی  های  های 
   نیست.یافته  تخصص 

 است.یافته  های تخصص با اندام های تولیدمثلیانجام این نوع لقاح نیازمند دستگاه

ها را به هم ای دارد که پس از لقاح، تخمتخمک دیوارۀ چسبناک و ژله 
 چسباند.  می

 ای قرار داشته باشد.  ای ژله تواند الیهدر این جانوران نیز در اطراف تخمک می

 اندوختۀ تخمک کم است. 

کوتاه، اندوخته  داران دارای لقاح خارجی به دلیل دورۀ جنینی  در مهره
 تخمک کم است. 

 تواند کم )پستانداران به دلیل وجود ارتباط خونی مادر و جنین( و یا اندوختۀ تخمک می 

 گذار مثل پرنده به عات نبود ارتباط غذایی بین مادر و جنین( باشد. زیاد )در جانوران تخم

ی  اتوسط الیۀ ژله   ← محافظت از جنین در برابر عوامل نامساعد محیطی  
 تخمک  

 شود.  های مختلفی انجام میحفاظت از جنین به روش

   -                                                      ای تخمک الیۀ ژله  ←تغذیۀ اولیۀ جنین 
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برابر شعاع اولین حالت برانگیخته الکترون است. طول موج فوتون گسیل   25/2الکترونی در اتم هیدروژن در مداری قرار دارد که شعاع آن  
کند، حدوداً چند نانومتر است؟ شده، هنگامی که الکترون از این حالت برانگیخته به اولین حالت برانگیخته اتم هیدروژن جهش می

R(E / eV,hc (eVnm)= =13 6 1240 

1) 102   2 )656   3 )520    4 )430   

 2پاسخ: گزینه  

گیخته قرار دارد. برای این منظور توجه داشته باشید  نرای پاسخ به این سؤال در ابتدا باید متوجه شویم الکترون مذکور در کدام حالت براب

برابر شعاع اولین حالت برانگیخته است. اولین حالت برانگیخته برابر   25/2که در صورت سؤال گفته شده است شعاعی که الکترون قرار دارد  

nاست با   = nتوان نوشت:  پس بنابراین می 2 'r / r= 22 nrدانیم  چنین میهم 25 n r= 2
rدر نتیجه  1 r=2  توان نوشت:  پس می 14

'n
r / ( r ) r n '= =  =1 12 25 4 9 3 

Rالکترون در دومین حالت برانگیخته قرار دارد. حال با توجه به رابطه 
n

E
E

n
= −

2
توانیم انرژی الکترون را در اولین و دومین حالت  می 

 برانگیخته حساب کنیم:

R / eVERE /
E E eV ( )

( )

== − ⎯⎯⎯⎯⎯→ = −13 6
3 32

13 6
1

93
 

RE /
E eV ( )

( )
= − = −2 2

13 6
2

42
 

این به  الکترون در مدار با توجه  nکه  = به مدار   3 nقرار دارد و  = Eتوان نوشت کند میگسیل می 2 E hf− =3  توجهچنین  هم2

  که داشته باشید
c

f =


 در نتیجه خواهیم داشت:  و  

( ),( ) hc eV.nmhc hc / /
E E ( )

=
− = ⎯⎯⎯→ = − − − ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→

 

1 2 1240
3

13 6 13 6
9 4

 

/
nm

/

1240 5 13 6 36 1240 9 1240
656

36 5 13 6 17
  

=   = = 
 

 

قرار دارد. بدین ترتیب انرژی مربوط به فوتون تابشی توسط   a09شعاع مدار اول باشد، الکترونی در مداری با شعاع  a0در اتم هیدروژن اگر   

آن چند الکترون ولت است؟ 
m

(R / (nm) ,h eV.s,c )
s

− −= =  = 1 15 80 01 4 10 3 10 

1  )20
3

 2  )32
3

 3  )3
32

  4  )3
20

  

 2پاسخ: گزینه  

که الکترون مورد انرژی فوتون گسیلی زمانی است که الکترون بیشرین پرش را انجام دهد. با توجه به این  بیشترینوجه داشته باشید که  ت

nrچنین با توجه به رابطۀ قرار دارد همa09نظر در مداری با شعاع   n a= 2
nتوان نتیجه گرفت الکترون در مدار می 0 = قرار دارد. پس   3

nبرای بیشترین انرژی کافیست الکترون از تراز  = nبه تراز  3 ' گسیل کند. طبق رابطۀ ریدبرگ  1=
'

R( )
n n

= −
 2 2
1 1 1

چنین و هم 

رابطۀ  
hc

E hf= =


 ین بیشترین انرژی معادل، کمترین طول موج است:  راانرژی با طول موجب رابطۀ عکس دارد بناب 

min'
min min

R( ) ( ) nm
n n

= − = − = =   =
 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 8 900

100 900 81 3
 

Eحال با توجه به رابطۀ   hf= چنین و هم
c

f =


 کرد. توان محاسبه ، انرژی فوتون را می

max
min

hc
E eV

15 8 7

79

4 10 3 10 12 8 10 32
900 39 1010
8

− −

−−

    
= = = =
 

 

 



 69صفحه  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
15 

n)ترین فوتون رشتۀ براکت  در طیف اتمی هیدروژن، انرژی پرانرژی  ' )= n)ترین فوتون رشتۀ پفوند  انرژیبر انرژی کمچند برا 4 ' )= 5 

R)است؟  (nm) )− −= 2 110  

1)225
44

   2)  11
36

 3  )44
225

 4  )36
11

  

 1پاسخ: گزینه  

رای حل این سؤال باید به این نکته توجه داشت که طبق رابطۀ ب
c

f =


توان نتیجه گرفت ، بسامد با طول موج رابطۀ عکس دارد پس می

رشتۀ براکت در  شود. پس بیشترین بسامد،  بیشترین بسامد مربوط به کمترین طول موج و کمترین بسامد مربوط به بیشترین طول موج می

(n ' )= nبه ازای  4 = توان نوشت:  موج به کمترین مقدار خودش برسد طبق رابطۀ ریدبرگ می افتد تا طولاتفاق می 

max
min min

R
R( ) f CR( )

2
1 1 1 1 1

16 164
= −  =  =

 
 

n)  پفوند کمترین بسامد رشتۀ   ' nافتد که بیشترین طول موج به ازاء به ازای بیشترین طول موج اتفاق می =5( = + =5 1 است.   6

 بنابراین:  
c

f

min
max max

R( ) R( ) f CR( )
2 2

1 1 1 1 11 11
25 36 25 365 6

=
= −  = ⎯⎯⎯→ =

   
 

Eطبق رابطۀ   hf=توان نوشت:  ، انرژی با فرکانس رابطۀ مستقیم دارد در نتیجه می 

max max

min min

CR( )
E f

E f
CR( )

1
25 36 22516

11 16 11 44
25 36


= = = =





 

n)انرژی فوتونی که کمترین بسامد رشتۀ پاشن    ' )=  را دارد، چند الکترون ولت است؟  3

m
(R / (nm) ,C ,h eV.s)

s

− −= =  = 1 8 150 01 3 10 4 10 

1)  7
12

 2  )3
2

 3  )12
7

     4  )3
2

  

 1پاسخ: گزینه  

بق رابطۀ  ط
c

f =


Eچنین طبق رابطۀ ، فرکانس )بسامد( با طول موج رابطۀ عکس دارد. هم hf=  .انرژی با فرکانس رابطۀ مستقیم دارد ،

دانیم بیشترین طول موج به ازای بنابراین برای محاسبۀ انرژی فوتون با کمترین بسامد باید بیشترین طول موج فوتون را محاسبه کنیم می

n n '= nیعنی  1+ = + =3 1  . طبق رابطۀ ریدبرگ این طول موج برابر است با:4

max'
max

R( ) R( ) R( )
Rn n


= − = − =   =

 2 2 2 2
1 1 1 1 1 7 9 16

9 16 73 4
 

Eبه رابطۀ  با توجه hf= چنین و هم
c

f =


 موج( را محاسبه کرد: توان انرژی فوتون مذکور با کمترین بسامد )بیشترین طولمی 

min
max

hc
E eV

( / )

15 8

9

4 10 3 10 7 7
12

9 16 16 9 12
7 0 01 10

−

+

  
= = =  =

 

 

 

ترین طول موج ثابت شده، در سری لیمان بلندتر  در طیف اتم هیدروژن، بلندترین طول موج ثابت شده در سری بالمر چند آنگستروم از کوتا 

R)است؟  / (nm) )10 01 −= 

1) 6200  2 )7200  3 )620    4 )720   
 1پاسخ: گزینه  

nر هر رشته بلندترین طول موج مربوط به د n '= nترین طول موج مربوط به و کوتاه 1+ =  توان این رابطۀ ریدبرگ میاست. طبق

 ها را به دست آورد. طول موج 
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 بلندترین طولموج رشتۀ بالمر 
n '

maxn
max

R( ) nm
=

=
⎯⎯⎯→ = −   =



2
2 23

1 1 1
720

2 3
 

 کوتاهترین طولموج رشتۀ یمان
n '

minn
min

R( ) nm
=

=
⎯⎯⎯→ = −   =

 

1
2

1 1 1
100

1
 

ه بمان را محاسیرشتۀ ل  موج در  ترین طولاختالف بلندترین طول موج در سری بالمر با کوتاه  ، بایدخواهدچه که سؤال از ما میبا توجه به آن

 کنیم.  

nm nm nm A720 100 620 6200 = − = =  

HZشود. اگر بسامد فوتون  جا میام جابهnالکترونی با دریافت انرژی فوتون، از تراز اول اتم هیدروژن به تراز   153 باشد، شعاع مدار   10
n  ام چند برابر شعاع مدار اول است؟ 

R
m

(C ,h eV.s , E / V)
s

−=  =  =8 153 10 4 10 13 5
 

1) 4   2 )9   3 )16   4 )25   
 2پاسخ: گزینه  

Uمدار نهایی است یعنی    و  باشید انرژی فوتون ثابت شده برابر اختالف انرژی بین دو مدار اولیه  هوجه داشت ت LE E hf− الکترون در   =

Uام برود یعنی  nو قرار است به تراز   L=1تراز اول قرار دارد یعنی   n= دانیم انرژی الکترون در هر تراز اتم هیدروژن از  چنین میهم

Rرابطۀ  
n

E
E

n2
=  شمارۀ تراز مدنظر است بنابراین:   nشود که محاسبه می −

f HZ R R
n U n;L

E E
E E hf ( ) hf / ( )

n n

153 10 15 15
1 2 2 21

1
13 5 1 4 10 3 10

1

=  −

= =

−
− = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→− − =  − =    

n
/n n n

 − =  − =  =  =
2

1 12 1 8 1 1
1 1 3

13 5 9 9
 

رابطۀ  از  اتم هیدروژن  برای  الکترون  nrشعاع مدارهای  a n20= است محاسبه  این  .قابل  به  توجه  دارد  با  قرار  تراز سوم  در  الکترون  که 

(n )= nrبنابراین   3 a= 09 

برابر شده است در این صورت فوتون گسیل شده در   25/2هیدروژن، شعاع حرکت در اثر حرکت الکترون بین دو مدار الکترون در اتم  
 گیرد؟ های زیر قرار مییک از رشتهکدام

n)رشته بالمر   (1 ' )= n)( رشته پاشن  2  2 ' )= 3  
n)رشتۀ براکت   (3 ' )=  تواند درست باشد. می 3و  1های ( گزینه4  4

 4پاسخ: گزینه  

nrعاع مدارهای الکترون برای اتم هیدروژن با رابطۀ ش a n= 2
به   nشده یعنی از تراز   25/2با یکدیگر در ارتباط هستند پس وقتی شعاع   0

nتراز   x−   :رفته است پس 

n n
( ) / /
n x n x

=  = 
− −

2 2 25 1 5        
+/      قابل قبول است  →1 5     

→                    n n x= −2 3 3  

n x = 3 

nاگر  x=  =3 −به تراز  3تواند تراز یعنی می1 =3 1  گیرد.برود، پس در رشتۀ بالمر قرار می 2

nاگر  x=  =6 −به تراز   6تواند از تراز یعنی می 2 =6 2  گیرد. برود، پس در رشتۀ براکت قرار می 4

 است؟  نادرستهای اتمی های زیر در مورد مدلچه تعداد از عبارت 

 طور همگن در سرتاسر آن گسترده شده است. ای است که بار مثبت بهسون، اتم کرهطبق مدل تام   الف(

 شود.ها در چرخش به دور هسته توجیه میای اتم پایداری حرکت الکتروندر مدل هسته  ب( 

 کند. های طیف هیدروژن را توجیه میپ( الگوی بور تفاوت شدت تابشی خط

 غناطیسی تابش شده، برابر با بسامد حرکت دورانی الکترون است. ج( در الگوی تامسون، بسامد موج الکتروم 

 های طیف خطی لیتیم دو بار یونیزه را تعیین کند.تواند طول موجد( مدل بور نمی
1) 1   2 )2   3 )3    4 )4   
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 4پاسخ: گزینه  

 ها: ررسی عبارتب

 ای است که بار مثبت به طور مختلف در سرتاسر آن گسترده شده است. الف: درست است. طبق مدل تامسون اتم کره

 شود.به دور هسته توجیه نمی ها در چرخش ای اتم( پایداری حرکت الکترون )مدل هسته درفوردنادرست است. در مدل اتمی را :ب

تواند توضیح دهد که چرا شدت خط قرمز با شدت خط آبی در طیف گسیلی گاز هیدروژن اتمی  پ: نادرست است. برای مثال مدل بور نمی

 با یکدیگر متفاوت است. 

 نوسانی الکترون است.ج: نادرست است. در الگوی تامسون بسامد موج الکترومغناطیسی تابش شده برابر با بسامد حرکت 

 هایی که یک الکترون دارند( را تعیین کند. گونه )اتمهای هیدروژنهای طیف خطی اتمتواند طول موجد: نادرست است. مدل بور می

 در طیف اتم هیدوژن بیشترین بسامد موج مرئی چند برابر بیشترین بسامد موج فرابنفش است؟  

1)  9
2

 2  )2
9

 3  )4
3

 4  )3
4

 

 2پاسخ: گزینه  

ه در رشته بالمر ترین طول موج مرئی گسیل شدباشند و کوتاهر طیف اتم هیدروژن پرتوهای مرئی گسیل شده مربوط به رشتۀ بالمر مید

nالکترون از الیۀ  گذارمربوط به  = nبه   6 '  است و داریم:   2=

'

R
R( ) R( ) R( )

Rn n
= − = − = =   =

 2 2 2 2
1

1 1 1 1 1 8 2 9
36 9 22 6

 

ترین طول موج فرابنفش گسیل که کوتاهتواند پرتوهای فرابنفش گسیل شود با توجه به اینهای لیمان و بالمر میاز طرف دیگر در رشته 

های گسیلی بر رشتۀ بالمر انرژی بیشتر و  های گسیلی در رشتۀ لیمان نسبت به فوتون که فوتونشده خواسته شده است و با توجه به این

های گسیل شده در رشتۀ ترین طول موج فرابنفش گسیلی باید طول موج فوتون تری دارند، پس برای به دست آوردن کوتاهطول موج کوتاه

nترین طول موج مربوط به گسیل الکترون از الیۀ  ها کوتاهلیمان را بررسی کنیم و در بین آن =   بهn '  است و داریم:   1=

R( ) R
R

= − =   =
 

2
2

1 1 1 1
1

 

با توجه به رابطۀ 
c

f =


 توان نوشت:  ، بسامد با طول موج رابطۀ عکس دارد بنابراین می

f R

f

R


= = =


1 2

2 1

1
2

9 9
2

 

nالکترون در اتم هیدروژن در چهارمین حالت برانگیخته است. اگر این الکترون به تراز   انتقال یافته و فوتونی با طول موج   '
410

21
نانومتر   

nگسیل کند،   R)د؟  کدام است و این فوتون در کدام رشته از طیف گسیلی اتم هیدروژن قرار دار  ' / (nm) )−= 10 01 

 پاشن   - 2( 4  بالمر   - 3( 3 پاشن   - 3( 2 بالمر   - 2 (1
 1پاسخ: گزینه  

nبق صورت سؤال الکترون در چهارمین حالت برانگیخته قرار دارد یعنی الکترون در مدار ط = استفاده از معادلۀ ریدبرگ    با  است. حال 5

n  آوریم: را به دست می '

' ' '
R( ) ( ) ( )

n n n n
= −  = −  = −

 2 2 4 2 2
1 1 1 21 1 1 1 21 1 1

100 25 100 2510
 

'
' ' '

'

n
n n n n '

n

−
 =  = −  =  =



2
2 2 2

2
21 25

21 100 4 25 100 2
100 25

 

nجایی از  دانیم فوتون گسیلی در جابهمی = nبه  5 '  در رشتۀ بالمر است. 2=
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در یک اتم هیدروژن، الکترون در مداری است که انرژی آن   
1
16

انرژی الکترون در حالت پایه است. با در نظر گرفتن تمام گذارهای ممکن، اگر  

ر  ها دشود و چه تعداد از آنهای مختلف گسیلی میاین الکترون به حالت پایه جهش کند. به ترتیب از راست به چپ چند نوع فوتون با انرژی
 ناحیه مرئی هستند؟  

1) 3،1 2 )6 ،1   3 )3 ،2    4 )6 ،2   
 4پاسخ: گزینه  

Rرازهای انرژی الکترون در اتم هیدرژن با رابطۀ ت
n

E
E

n

−
=

2
nدر ارتباط هستند. با توجه به صورت سؤال   RE E

−
=

1
16

است در نتیجه  

n n =16 های  ترین تراز، تراز پایه یا حالت پایه نام دارد و حالتبنابراین الکترون در تراز چهارم قرار دارد. با این توضیحات، پایین 4

 های متمایز ممکن است تابش شود تا به حالت پایه برسد.  فوتون به انرژی   6شود. مطابق شکل  نامیده میهای برانگیخته باالتر از آن حالت
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 به حالت پایه برابر است با: nتعداد تمام گذارهای ممکن از تراز نکته: 
n(n )− 

 =
1 4 3 6

2 2 

 
n)دانیم در اتم هیدروژن فقط طیف گسیلی بالمر  از طرفی می ' )= ها به ازای هایی در ناحیۀ مرئی هستند که این فوتون شامل فوتون 2

nگذار از ترازهای  ,n ,n ,n= = = =6 5 4 nبه تراز   3 ' های فوق در ناحیۀ مرئی  تون فوتون از فو  دو گسیل خواهند شد. بنابراین   2=

 هستند.  

ه دور هستۀ اتم هیدروژن در حال چرخش است.  ب nrشعاع اتم بور در اتم هیدروژن باشد، بزرگی انرژی الکترونیکی که در شعاع  a0اگر  
 چند برابر انرژی یونش الکترون در حالت پایه است؟  

1 )na r0 2)  
n

a

r

0 3  )nr

a0
 4)  

n

a
( )
r

20 

 2پاسخ: گزینه  

اتم هیدروژن با رابطۀ ت الکترون در  انرژی  Rرازهای 
n

E
E

n
= −

2
اتم هیدروژن با رابطۀ   الکترون برای  nrو شعاع مدارهای  a n= 2

در  0

 توان نوشت: ارتباط هستند با ترکیب این دو رابطه می

nr a .nR R
n n n R

n n

E E a
E E a E E

r rn

2
0 0

02
=

= − ⎯⎯⎯⎯→ = −   = 

RE  برابر با یک ریدبرگ است. بنابراین بزرگی انرژی الکترون برابر با
n

a

r

 ریدبرگ است.   0

های گسیلی متمایز در ناحیۀ  موج جهش دارای طول 6های ممکن، ام قرار دارد. اگر از بین تمام جهش nدر یک اتم هیدروژن الکترون در تراز  
 های گسیلی در محدودۀ فرابنفش خواهد بود؟ گاه چه تعداد از طول موجسرخ باشد، آنفرو

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

 

 درست حالت برانگیخته 

 درست حالت برانگیخته 

 درست حالت برانگیخته 

  حالت پایه 
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 2پاسخ: گزینه  

nهای الکترون به ترازهای هستند، پس جهش  فروسرخها در ناحیۀ  ون طول موج چ ' n)بالمر( و   2= ' )لیمان( غیرممکن است. چون 1=

 ود دارند:  های زیر وججهت متمایز به صورت  6وجود دارند پس  در ناحیۀ فروسرخ هاطول موج مشخص و متمایز در این گسیل 6
 

(n ' )= 3 →: : 3 جهت رشته پا شن  → →4 3 5 3 6 3  

(n ' )= 4 →, : 2 جهت رشته براکت →5 4 6 4  

(n ' )= 5 :1 جهت در رشته  پفوند  →6 5    

 
 
 
 
 

تراز   در  الکترون  nپس  = مدار   6 به  که  گزارهایی  دارد.  nقرار  ' می 1= 6→گیرد  قرار  1  ،→5 1  ،→4 1  ،→3 1  ،→2 در  1  ،

 محدودۀ فرابنفش است.  

nالکترونی در اتم هیدروژن در تراز   = تر است؟ قرار دارد. بلندترین طول موج جذبی توسط این الکترون چند نانوم 4

(R / (nm ))−= 10 01 

1)  40000
9

 2  )90000
4

 3  )4000
9

  4  )9000
4

  

 1پاسخ: گزینه  

nلندترین طول موج جذبی مربوط به حالتی است که این الکترون از تراز  ب = nبه تراز   4 = توان برود پس طبق رابطۀ ریدبرگ می 5

 نوشت: 

max
max max

R( ) R
R

= −  =    = =
 2 2
1 1 1 1 9 400 40000

400 9 94 5
 

 

nرا با n2به تراز n1اگر تغییر انرژی الکترون در گذار از تراز  nE →
1 2

 نشان دهیم، در این صورت کدام یک از روابط زیر درست است؟ 

1  )E E E E→ → → → + = +6 1 4 1 6 3 3 4 

2  )E E E E→ → → → − = +5 2 3 2 2 3 2 5 

3  )E E E E→ → → → − = +5 3 2 3 6 2 5 6 

4  )E E E E→ → → → − = +4 3 6 3 6 3 3 4 

 3پاسخ: گزینه  

  کنید:را مشاهده می 3به   2و همچنین انتقال الکترون از تراز    2تراز به  5ر شکل زیر انتقال الکترون از تراز د

 

 

 

 

 

 

 

به    2( را با انرژی انتقال الکترون از تراز )2به    5که اگر انرژی انتقال الکترون از تراز ) توان پی برد  با توجه به شکل می
 خواهد بود؛ یعنی: ( 3به   5( جمع کنیم برابر با انرژی انتقال الکترون از تراز ) 3

  پفوند پاشن براکت 

n=1 n=2 n=3 n=4 n=5 n=6 
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 E E E→ → → + =5 2 2 3 5 3 

کنم از روش تستی زیر استفاده  ولی با توجه به این که رسم شکل برای حل سوال، زمان بر و پیچیده است پیشنهاد می
 کنید:

 مثال: ( قرار دهید؛ برای −منها )  (→هر فلش ) به جای 
E E E

( ) ( ) ( )

→ → → + =

− + − = −

5 2 2 3 5 3

5 2 2 3 5 3
 

 . توان حذف کرددر هر دو پرانتز وجود دارد و عالمتش نیز متفاوت است پس می  2بینید عدد همانطور که می

 
( ) ( ) ( )

          ( ) ( )

− + − = −

 − = −

5 2 2 3 5 3

5 3 5 3
 

 ها را به این شکل نوشت:توان همۀ گزینهروش تستی گفته شده در کادر باال می با توجه به 

E : 3گزینۀ  E E E→ → → → − = +5 3 2 3 6 2 5 6 

 
( ) ( ) ( ) ( )   

           ( ) ( )

− − − = − + −

 − = −

5 3 2 3 6 2 5 6

5 2 5 2
 

 

 ها بررسی سایر گزینه
E :1گزینۀ  E E E→ → → → + = +6 1 4 1 6 3 3 4 

 )چون هر دو عالمت منفی دارند(  . ها را حذف کرد  1توان بینید نمیهمانطور که می 
( ) ( ) ( ) ( )

              ? ( )

− + − = − + −

 = −

6 1 4 1 6 3 3 4

6 4
 

 

E : 2گزینۀ  E E E→ → → → − = +5 2 3 2 2 3 2 5 

 را در قسمت راست حذف کرد. 2توان اعداد بینید نمیهمانطور که می 
( ) ( ) ( ) ( )

          ( ) ?

− − − = − + −

 − =

5 2 3 2 2 3 2 5

5 3
 

 

E : 4گزینۀ  E E E→ → → → − = +4 3 6 3 6 3 3 4 

 
( ) ( ) ( ) ( )

         ( ) ( )

− − − = − + −

 −  −

4 3 6 3 6 3 3 4

4 6 6 4
 

اگر جرم مولی اتم هلیم برابر   
g

mol
فرض شود، انرژی معادل با جرم یک اتم هلیم معادل با چند ژول است؟   4

A
m

(C , N )
s

8 233 10 6 10=  =  

1)  − 103 10 2  )− 106 10 3)  − 83 10 4)  − 86 10 
 2پاسخ: گزینه  

 کنیم:  دد آووگادرو اتم هلیم وجود دارد، جرم یک اتم هلیم را محاسبه میع که در هر مول اتم هلیم به تعداد  بتدا باتوجه به اینا

A

M
m m kg

N

−
−

=  = = 


3
26

23
4 10 4

10
66 10

 

 حال با استفاده از رابطۀ انیشتین داریم:  

E mc ( ) E J2 26 8 2 104
10 3 10 6 10

6
− −= =     =  
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ای به انرژی تبدیل شود تا بتواند  روز روشن هستند. چند گرم از جرم عنصری در یک واکنش هستهشبانه 10واتی به مدت  200عدد المپ  16 

انرژی معادل آن را تأمین کند؟ 
km

(C )
h

53 10=  

1)  − 84 10 2  ) 124 10 3  )/ 53 072 10−  4  )/ − 123 072 10 
 3پاسخ: گزینه  

وان طبق رابطۀ ت
E

p
t

Eانرژی انیشتین یعنی  -چنین طبق معادلۀ جرمبا انرژی در ارتباط است. هم = mc=  توان نوشت: می 2

E mc
p p pt mc ( ) m

t t
=  =  =      =  

2
2 616 200 10 24 3600 9 10 

m / g
5

3 5
16

27648 10
10 3 072 10

9 10
−

 =  = 


 

چند  mمتر از سطح زمین باال ببریم،  10تن را  180ن هسته، جسمی به جرم است. اگر با انرژی بستگی ای mکاستی جرم هستۀ اتم هلیم برابر  

نانوگرم است؟  
m m

(C , g )
s s

=  =8
2

3 10 10 

1) 2   2 )200   3 )6    4 )600   
 2پاسخ: گزینه  

Eنرژی بستگی هستۀ اتم هلیم به کمک رابطۀ ا mc= آید  به دست می  Mghو انرژی مورد نیاز برای بلند کردن جسم به کمک رابطۀ   2

 بنابراین:  

mc Mgh m ( ) m kg
6

2 8 2 3 10
16

18 10
3 10 180 10 10 10 2 10

9 10
−

=    =     = = 


 

m ng200 = 

تابش کند  +یک پرتو  Aای مختلف است. اگر هستۀ اتم های هستهدهندۀ تعداد نوتروننشان Nدهندۀ عدد اتمی و نشان Zدر نمودار زیر  
 تواند تبدیل شود؟  های زیر مییک از اتمبه هستۀ کدام

1) B    
2 )C    

3 )D     

4 )E   

 
 

 

 
 

 4پاسخ: گزینه  

 نویسیم: میبتدا واکنش مورد نظر را ا

N N

A A
A e X

Z Z
+→ +

+ −
1

0

1 1
 

روی   Aکه  یک پروتون کمتر و یک نوترون بیشتر دارد. با توجه به این  Aنسبت به هستۀ    Xبینید، هستهطور که در واکنش باال میهمان

 باشد.   Xتواند می Eهای آن یکسان است. بنابراین فقط ها و نوتروناست، تعداد پروتون N=Zخط 

)ای  های هستههای زیر ، در مورد ذرات و پرتوهای حاصل از واکنشچه تعداد از گزینه  , , , )+ −    درست است؟ 

 است.   −بیشتر از قدرت نفوذ پرتوی   +قدرت نفوذ پرتوی  الف(

 د. شوهای سنگین انجام میدر هسته ب( واپاشی 

 گیرد. در وسایل آشکارساز دود مورد استفاده قرار میپرتوهای  پ(

 است. ها، واپاشی  ترین واپاشی در هستهت( متداول

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

N=Z 

Z 

N 

E B 

D 

A 

C 
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 3پاسخ: گزینه  

 پردازیم: ها میه بررسی عبارتب

 یکسان است. −و پرتوهای   +نادرست است. قدرت نفوذپذیری پرتوهای   الف(

 است.ب( درست 

 شوند.در وسایل آشکارساز دود استفاده می پ( نادرست است: پرتوهای  

 ت( درست است. 

برآیند  را تغییر دهیم q1که آنبرابر کنیم بی 2را  q2و به طرف راست است. اگر  Fبرابر  q3در شکل مقابل برآیند نیروهای وارد بر  

یابد  درصد افزایش می 300بدون تغییر جهت  q3نیروهای وارد بر 
q

q

2

1
 کدام است؟  

1) 12-   2 )12    

3 )6 -   4 )6   

 
 4پاسخ: گزینه  

 توان نوشت:  ا توجه به متن سؤال میب

F q E ; F' F= =3 4 

 شود. چهار برابر می Mبا توجه به تغییرات صورت گرفته، میدان الکتریکی در نقطۀ 

 نویسیم:  می Mها را در نقطه برای هر دو حالت اول و دوم روابط میدان

E E E
E E

E E E

+ =
⎯⎯→ = −

+ =

1 2
2 1

1 2

3
22 4

 

Fبا توجه به رابطه  qتوجه داشته باشید برآیند نیروها بر بار   qE= توانیم با مفاهیم میدان این  همان برآیند نیروهاست برای همین می

باشید چون در نقطه را حل کنیم. توجه داشته  بار، میدانمسئله  -هم q2و   q1الجهت هستند پس  مختلف E1,  E2های  ای بین دو 

. حال با توجه به رابطه اندالمتع 
kq

E
r

=
2

 توان نوشت: می  

E q r
.

E q r
= →

2
2 2 1

1 1 2
 

q q q
( )

q q q
→ =  → =   =22 2 2

1 1 1

3 1 3 1
6

2 2 2 4
 

−Cای با بار ذره  3 ای با پتانسیل الکتریکی را از نقطهV1- ای با پتانسیلبه نقطه V3کنیم اگر انرژی جنبشی ذره در این  + منتقل می
 نیروی خارجی چند میکروژول بوده است؟ اضافه شده باشد، کار J8جاییجابه

1) 4 -   2 )4  + 3 )2 -     4 )2  + 
 1پاسخ: گزینه  

شود که این نیروها بر ذرۀ مذکور  چنین نیروی خارجی نیرو وارد می، بر این ذره از طرف میدان و همWکل   =ΔKبق قضیه کار و انرژی،ط

 +  Wنیروی  خارجی    =  Kدهند پس بنابراین کار کل برابر است با مجموع کار نیروی میدان و کار نیروی خارجی یعنی  کار انجام می

   Wمیدان 

پس بنابراین برای محاسبه کار نیروی میدان باید تغییرات انرژی پتانسیل را محاسبه کنیم که   Wمیدان  =ΔU-دانیم دیگر میاز طرفی 

U=qV  است. دقت داشته باشید پتانسیل الکتریکی در ابتداV1-  و در نقطۀ پایانیV3 + شود بنابراین تغییرات پتانسیل الکتریکی  می

V4+   :خواهد بود. پس 
U V q V ( C) J4 3 12 =   = +  −  = −  

U J12= − = + میدانw  

)چون انرژی پتانسیل کاهش یافته است  U J)12 = −    انرژی جنبشی باید افزایش یافته باشدk J8 = +   :در نتیجه 
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W میدان  + wخارجی   k J w12=  →  + J خارجی w8=  → =J4 خارجی −   

کنیم. اگر خازنی را با مولدی شارژ و سپس از مولد جدا می 
3
5

مانده چند درصد انرژی  کل بار خازن را در این حالت تخلیه نماییم، انرژی باقی 

 اولیۀ خازن است؟ 

1) 16   2 )36   3 )64    4 )84   
 1پاسخ: گزینه  

چنین ماند. هم، ثابت میCوجه داشته باشید چون ساختمان خازن تغییر نکرده است بنابراین ظرفیت خازن،  ت
3
5

بار کل خازن تخلیه شده   

است در نتیجه  
2
5

خواهد ماند. بنابراین با توجه به رابطۀ   بار کل باقی 
q

U
C

=
21

2
 خواهیم داشت:   

( q)
U Uqq

U ( ) / %
C U q U(q)

2
2

22 2
2

1 1

2
1 45 0 16 16
2 25

=  = = =  = = 

آل هستند. نیروی محرکۀ باتری چند گیری ایدهدهد. وسایل اندازهرا نشان می V4سنج، ولتاژ و ولت  A4/0قابل آمپر سنج جریان در شکل م 
 ولت است؟  

1) 14    
2 )10    

3 )18     

4 )16   

 
 

 
 

 1پاسخ: گزینه  

,مقاومت  دو ا توجه به شکل پیداست ب 6  توان نوشت: با یکدیگر موازی هستند بنابراین ولتاژهای یکسان دارند بنابراین می 3
 

 

 

 

V V I I / I I / A3 6 3 4 4 43 6 0 4 3 6 0 2 = →  =    =   = 

 
 
 
 
 

 

 توان نوشت: شود پس میتقسیم می I4و   I3شود و به دو جریان  وارد می I2، جریان  Bدر گرۀ 

I I I / / / A= + = + =2 3 4 0 4 0 2 0 6 

Vتوان نتیجه گرفت بسته شده است پس طبق قانون اهم می 10مقاومت    موازیسنج  توجه داشته باشید ولت I= 1 طبق صورت   و 10

Vسؤال   V= Iشود با  برابر می I1بنابراین جریان   ؛4 / A=1 0 4 . 

گرۀ   جریان  Cدر   ،I    جریان دو  به  و  Iوارد  , I2 می 1 اینتقسیم  به  توجه  با  Iکه  شود  / A=4 0 Iو   4 / A=2 0 بنابراین:   6

I I I A= + =1 2 1 

   داریم:کیرشهف در حلقۀ وسطی  ولتاژ بر طبق قانون
( / ) ( / ) ( / ) −  −  −  = →1 0 8 20 0 6 6 0 2 0 

/ / V− − − =  =0 8 12 1 2 0 14 
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 است؟  R1چند برابر توان مصرفی مقاومت   R3در مدار مقابل، توان مصرفی مقاومت   

1) 3    
2 )2    
3 )9     
4  )12 

 

 1پاسخ: گزینه  

  R3ها با مقاومت  موازی هستند. و معادل آن R2و   R1مقاومت    دوطور که مشخص است  کنیم. همانتر میدار را به صورت زیر سادهم

 متوالی است: 

 
Vموازی هستند در نتیجه  R3و   R1که  با توجه به این V=1  است پس:   2

V V R I R I I I I I=  =  =  =1 2 1 1 2 2 1 2 2 1
1

6 12
2

 

I I I I I I= + = + =3 1 2 1 1 1
1 3
2 2

 

pحال با توجه به رابطۀ   RI=  را به دست آوریم:   R1به توان مصرفی مقاومت   R3توانیم نسبت توان مصرفی مقاومت  می 2

( I )
p R I

p R I I

 

= = = =


2
2 1

3 3 3
2 2

1 1 1 1

3 9
8 4

2 4 3
36

 

 در شکل مقابل، توان مفید )خروجی( مولد چند وات است؟   

1) 250    
2 )300    

3 )400    

4 )350   

 

 
 1پاسخ: گزینه  

 کنیم:  تری رسم میصورت سادهکنیم و مدار بهگذاری میها را نامدر ابتدا گره

A 

B C 

D 
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,مقاومت    دوطور که مشخص است  همان 36 متصل است( و دو مقاومت    Cو    Aها به نقاط  سر آن  دوبا یکدیگر موازی هستند ) 12

, 24 متصل است( برای محاسبه توان مفید باید جریان کل مدار را از    Dو    Bها به نقاط  هم با یکدیگر موازی هستند )دو سر آن12

رابطۀ  
eq

I
R r


=

+
eبه دست آوریم برای این هدف کافیست    qR  را به دست آوریم. با توجه به شکلe qR   :برابر است با 

 

eqR
20

10
2

= =  

eq

I A
R r

60
5

10 2


= = =
+ +

 

Pتوان مفید طبق رابطۀ   I rI=  −  برابر است با:   2

P I مفید rI ( ) ( ) W=  − =  −  =2 60 5 2 25 250  

 

 

 

 

 

(  1( در شکل مقابل رسم شده است. اگر طول رسانای )2( و ) 1جنس )نمودار جریان الکتریکی بر حسب اختالفات پتانسیل برای دو رسانای هم 
 ( است؟ 2( چند برابر قطر رسانای )1( باشد قطر رسانای )2چهل و پنج برابر طول رسانای )

1) 5/7    
2 )5/3    
3 )5/2     
4 )5/4   

 

 
 1پاسخ: گزینه  

Vبق قانون اهم ط IR=   کند که شیب این نمودار  که از مبدأ مختصات عبور میاست  نمودار ولتاژ برحسب شدت جریان یک خط راست

R  رو، نمودار جریان برحسب ولتاژ است در نتیجه شیب نمودار است ولی نمودار روبه
R

1
شود. در یک ولتاژ یکسان، شدت  محاسبه می 

 جریان با مقدار مقاومت رابطۀ عکس دارد بنابراین خواهیم داشت: 
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V V V R I /
V IR

R I /

= =
= ⎯⎯⎯⎯⎯→ = = =1 1 2

2 1

1 2 4
1 5 5

 

با توجه به رابطۀ 
L

R
A

=  سطح مقطع با مربع قطر رابطه مستقیم دارد   با توجه به اینکه چنینو هم(A d )  توان نوشت: می2

A d
( ) ( )

A dR L A R L dL
R ( )

A R L A R L d

=
 

=   =   ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =  
 

22 2

1 1 21 1 1 2 1 1 1 2

2 2 2 1 2 2 2 1
 

d d d d
( ) ( ) /
d d d d

2 22 2 2 1

1 1 1 2

4 4 2 15
1 45 7 5

5 225 15 2
→ =   → =  =  = = 

 
 
 
 
 

1هستند در نتیجه  جنسهمتوجه داشته باشید رساناها  2 =  

 سنج آرمانی چند ولت را است. ولت  J80در مدار شکل مقابل، انرژی ذخیره شده در القاگر  

 دهد؟  نشان می

1) 120    
2 )100    
3 )240     
4  )180 
 
 

 3پاسخ: گزینه  

Uنرژی ذخیره شده در القاگر طبق رابطۀ ا LI= 21
2

آید. با توجه به این رابطه شدت جریان عبوری )که همان جریان کل  به دست می 

توان کنیم پس میرا حساب می  R، ولتاژ دو سر مقاومت  V=IRاهم یعنی    قانونجا با توجه به  کنیم و در اینمدار است( را محاسبه می

 نوشت: 

U LI I I I A=  =    =  =2 2 21 1 4
80 400 20

2 2 10
 

V IR V= =  =20 12 240 

کند بار الکتریکی خالص عبوری از هر تغییر می wb−410، شار مغناطیسی به اندازۀ 10دور و مقاومت الکتریکی  400در پیچه ای شامل  
 کولن است؟ مقطع سیم در این مدت چند میلی

1) 4   2 )3   3 )2    4 )5   
 1پاسخ: گزینه  

رابطه  ن از  پیچه  در  القایی  محرکۀ  Nیروی 
t


 = −


می  دست  همبه  اهم  آید.  قانون  طبق  IRچنین  آن  = از  که  است.  جایی 

q
I

t


=


 توان نوشت:  باشد میمی 

q

N IR N I t N q N
t t R R

  
 = −  = − →  = → =

 
 

q C mC

−

−→ =  =  =

4
3

10
400 4 10 4

10
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و چگالی خطی جرم   cm120مطابق شکل زیر، یک میلۀ فلزی به طول  
g

m
های  توسط ضد مشابه با ضریب سختی 2

N
k

m
= از سقف  20

تسال به طرف شمال )عمود بر صفحۀ کاغد( برقرار است.  02/0ک میدان مغناطیسی یکنواخت به اندازۀ اتاق آویخته شده است و در این محل ی
 چند آمپر و در کدام جهت است؟    Iشوند. بیشتر کشیده می cm2بگذرد، فنرها  Iاگر از میله جریان 

1)  , 50  
2)  , 5  
3)  ,→ 50   
4)  ,→ 5 

 
 1پاسخ: گزینه  

Fنیروی فنر از رابطۀ   هوک بق قانون  ط kx= آید که  به دست میx   در آن تغییرات طول فنر است، با توجه به متن سؤالx cm2 =  

 است بنابراین نیروی هر فنر برابر است با:  

F kx / N
2

20 0 4
100

= =  = 

شود که این برابر با نیرویی است که میدان نیوتون زیاد می  N2/1  نیوتون است. پس مجموع نیروی سه فنر  4/0افزایش نیروی هر فنر  

BFکند. نیروی وارد بر سیم حامل جریان از رابطۀ مغناطیسی به میله وارد می BILSin=  آید. توجه داشته باشید جهت  به دست می

Sinجریان بر میدان مغناطیسی عمود است در نتیجه    =90  توان نوشت:  پس می 1

/ BIL / / / I I A=  =    =1 2 1 2 0 02 1 2 50 

مطابق  Bو  I ،Fنیروی وارد بر میله رو به پایین بوده است چون باعث کشیده شدن فنرها شده است پس طبق قانون دست راست وضعیت 

 شکل است. یعنی جهت جریان به طرف غرب است.  
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 یک از مطالب زیر نادرست است؟کدام 

 . کرد  تولید  شیمیایی  هایفناوری   کمک  به  و  هاالکل   استفاده  با  توانمی   را  از جمله اتیل آمین  آمینی  هایترکیب  (1

 . باشد  همراه  در یک ماده  عاملی  گروه  چند  یا  یک  ایجاد  یا  ساختار  تغییر  با  تواند ی م  جدید  آلی  ماده  یک  تولید(  2

 شود. واکنش داده و به یک نوع سوخت تبدیل می  هیدروژن، با گاز  مناسب  گاز اتن در حضور کاتالیزگر(  3

𝐶پیوند    5،  بوتانول از واکنش میان اسید موجود در سرکه با    حاصل  در ساختار استر(  4 − 𝐶   .وجود دارد 
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𝑛اتم کربن،    𝑛در ساختار یک استر سیرشده با   − استری که از واکنش میان اسید موجود در سرکه)استیک  کربن وجود خواهد داشت.  -پیوند یگانه کربن  2

پیوند اشتراکی    4استات،    بوتیل( است. در ساختار  𝐶6𝐻12𝑂2استات)   بوتیلشود،  تولید می   (𝐶4𝐻10𝑂𝐻بوتانول) ( با  𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻با فرمول مولکولی    اسید

𝐶 − 𝐶  وجود دارد. های کربن  بین اتم 

 ها: بررسی سایر گزینه 

تصویر زیر نمایی از فناوری    .کرد  دیتول  یی ا یمیش  یهای فناور  کمک  به  و  هاالکل   استفاده  با  توانی م  را  دهای اس  کیلیکربوکس  و  دهایآلده  ها،کتون   ها،نیآم(  1

 دهد:تولید این  مواد را نشان می 

 
 . باشد  همراه  هیاول  بیترک  کی   در  یعامل  گروه  چند  ای  کی   جادیا  ای   ساختار  رییتغ  با  تواندی م  د،ی جد  یآل   ماده  کی   دیتول(  2

یک آلکان سویرشوده بوده    حاصول از این فرایند  شوود. اتانتبدیل می  (𝐶2𝐻6)واکنش داده و به اتان 𝐻2، با گاز  مناسوب)فلز نیکل(  گاز اتن در حضوور کاتالیزگر(  3

 رود.و یک نوع سوخت به شمار می

 های داده شده درست هستند؟ چند مورد از عبارت 

 . شودمی  تبدیل پالستیکی مواد  از برخی یسازنده   اصلی یماده  به  باال، فشار   و دما مجاورت   در اتن  گاز آ( 

 شود، یک ترکیب محلول در آب است. و آب تولید می بوتن-1ای که با استفاده از واکنش میان فراورده ب( 

 .شودتوسط یک میله باردار از مسیر خود منحرف می  آب،  با  پروپن گاز مایع از فراورده واکنش یک باریکه پ( 

.شودمی  تولید تفلون تولید واکنش در شده  مصرف  مونومر  فلوئور، و  اتن هایگاز   میان  واکنش از استفاده بات( 

1  )1 2  )2   3  )3 4  )4
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 های )آ(، )ب( و )پ( درست هستند.عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

ی برخی از مواد پالستیکی  ی اصلی سازنده اتن، ماده شود. پلی اتن تبدیل می به پلی  در واکنش بسپارش شرکت کرده و گاز اتن در مجاورت دما و فشار باال،آ(  

 معادله واکنش انجام شده به صورت زیر است:   است.

 
های  عضو خانواده الکل   چهارمین،  بوتانولاست.    الکلی به نام بوتانولو آب،    بوتن-1ی واکنش میان  فراورده شوند.  ها در واکنش با آب به الکل تبدیل می ب( آلکن 

 زنجیر بوده و یک ماده محلول در آب است. راست 

𝜇با   ی قطب  یماده   کی  پروپانول.  است  پروپانول  آب،  با  پروپن  گاز  واکنش  فراوردهپ(   >   توسط   آن،  از  عیما  که یبار   کی  های قطبی،همانند سایر ترکیب   و  بوده  0

 .شودیم  منحرف  خود  ریمس  از  باردار  لهیم

( است، درحالی که مونومر مصرف شده در واکنش تولید تفلون،  𝐶2𝐻4𝐹2فلوئورواتان) دی -2،1  ترکیبی با نام  ی واکنش میان گاز اتن و گاز فلوئور،فراورده ت(  

 است.  𝐶2𝐹4با فرمول مولکولی    یک ترکیب آلی به اسم تترافلوئورواتن
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های ناپیوندی موجود در  گیری در میدان الکتریکی مشابه به مولکول ............... بوده و تعداد جفت الکترونجهتاکسید، از نظر  مولکول گوگرد دی 
 ها در فراورده حاصل از واکنش میان گازهای اتن و هیدروژن کلرید خواهد بود. ساختار آن، ............... برابر شمار این الکترون

 2  -کلروفرم  (  4 2  -پروپان  (  3 1  -متیل اتر  دی (  2 1  -استیلن    (1
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توانند تولید کنند. ساختار مولکول  اکسید( را می اکسید( و یک نوع ماده ناقطبی)گوگرد تری گوگرد و اکسیژن در ترکیب با هم، یک نوع ماده قطبی)گوگرد دی 

 ت: اکسید به صورت زیر اسگوگرد دی 

 
اکسید نوعی ترکیب  توان گفت گوگرد دی این مولکول بر روی اتم مرکزی خود یک جفت الکترون ناپیوندی داشته و ساختار خمیده پیدا کرده است، پس می

سید، در حضور یک میدان  اکمتیل اتر، برخالف استیلن و پروپان، دو ترکیب قطبی بوده و همانند گوگرد دی( و دی𝐶𝐻𝐶𝑙3رود. کلروفرم)قطبی به شمار می 

 کنند. گیری پیدا می الکتریکی جهت 

𝐶2𝐻4(𝑔)گاز اتن بر اساس معادله   + 𝐻𝐶𝑙(𝑔) → 𝐶2𝐻5𝐶𝑙(𝑔)   (با گاز هیدروژن کلرید𝐻𝐶𝑙 واکنش داده و کلرواتان را تولید می )  کند. ساختار فراورده

 تولید شده در این واکنش به صورت زیر است: 

 
شود.  جفت الکترون ناپیوندی یافت می   6اکسید  جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد، درحالی که در ساختار گاز گوگرد دی   3در ساختار فراورده تولید شده،  

𝐶2𝐻4(𝑔)توجه داریم که گاز اتن بر اساس معادله   + 𝐶𝑙2(𝑔) → 𝐶2𝐻4𝐶𝑙2(𝑔)    کند. تولید می   کلرواتان رادی -2،1نیز با گاز کلر واکنش داده و 

 یک از مطالب داده شده نادرست است؟کدام 

 . است  صفر  از  ترکوچک   آب،  و  بوتن-2  میان  واکنش  از  حاصل  یفراورده   در  کربن  هایاتم  همه  اکسایش  عدد(  1

 . شوندمی   یافت  نیز  اوره  مولکول  ساختار  در  دارند،  وجود  ترفتاالت  اتیلنپلی  ساختار  در  که  عناصری  یهمه(  2

 . هستند  خام  نفت  از  نمونه  یک  در   موجود  مواد  جمله  از  گلیکول،  اتیلن  برخالف  پارازایلن،  و  ، اتیلنبنزن(  3

 تیل هگزان برابر است. ا-3های این عنصر در  های کربن در مولکول ترفتالیک اسید، با تعداد اتم تعداد اتم(  4
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در ساختار این ترکیب الکلی، یک    ( است.𝐶4𝐻9𝑂𝐻)بوتانول-2،  در حضوور کاتالیزگر مناسوب)سوولفوریک اسید(  و آب  بوتن-2ی حاصول از واکنش میان  فراورده

با   برابر  به ترتیب  های کربن موجود در این مادهعدد اکسوایش اتم  توان گفتمتصول شوده اسوت. بر این اسواس، می  2گروه عاملی هیدروکسویل به کربن شوماره  

 است.  -3و    -2  ، صفر،-3

 ها: بررسی سایر گزینه 

در ساختار  رود.  استر به شمار میهای آب است. این ماده، نوعی پلیید برخی از مواد پالستیکی از جمله بطری اتیلن ترفتاالت، پلیمر مصرف شده برای تول( پلی2

یافت    𝐻و   𝑂  ،𝑁  ،𝐶عناصر  ،  اوره  های در ساختار مولکول   این درحالی است که  وجود دارند.  𝐻و   𝑂  ،𝐶عناصر    استرها،همانند سایر پلی   اتیلن ترفتاالت،پلی 

 شوند. می

و به همین خاطر،    بنزن، پارازایلن و اتن، از جمله مواد موجود در نفت خام هستند، درحالی که اتیلن گلیکول و ترفتالیک اسید در نفت خام وجود ندارند(  3

 کنند. ها را با استفاده از مواد موجود در نفت خام سنتز میآن 

سوواختار مولکول ترفتالیک اسووید و    اتم کربن وجود دارد. 8( نیز  𝐶8𝐻18تیل هگزان)ا-3لکول  اتم کربن و در مو 8(،  𝐶8𝐻6𝑂4در مولکول ترفتالیک اسووید)(  4

 های کربن موجود در آن به صورت زیر است:عدد اکسایش اتم
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نیاز جهت ساختن    مورد  پلیمر  تولید  اتیلن  80برای  گرم  به چند  آب،  پالستیکی  با خلوص  بطری  بطری   %31گلیکول  هر  )در ساختار  داریم؟  نیاز 
𝑶اتیلن ترفتاالت به کار رفته است. گرم پلی 6پالستیکی،  = 𝑪 و 16 = 𝑯 و 1۲ = 1 ∶ 𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1 )400 2 )500 3 )200 4 )250
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 کنیم.( مورد نیاز را محاسبه می𝑛(𝐶10𝐻8𝑂4)اتیلن ترفتاالت)در قدم اول، جرم پلی

? 𝑔 (𝐶10𝐻8𝑂4)𝑛 = بطری  آب  80 ×
6 𝑔 (𝐶10𝐻8𝑂4)𝑛

بطری  آب  1
= 480 𝑔 

واکنشمعادله  پلی   شیمیایی  ی  صورت  تولید  به  ترفتاالت  𝑛𝐶2𝐻6𝑂2اتیلن  + 𝑛𝐶8𝐻6𝑂4 → (𝐶10𝐻8𝑂4)𝑛 + 2𝑛𝐻2𝑂  .از    است ماده  این  سنتز  برای 

( مصرف شده  𝐶2𝐻6𝑂2ی این واکنش، جرم اتیلن گلیکول) با توجه به معادله   شود.اسید( استفاده میالکل( و ترفتالیک اسید)نوعی دی گلیکول)نوعی دی اتیلن

 کنیم.سبه می را محا

? 𝑔 𝐶2𝐻6𝑂2  ناخالص = 480 𝑔 (𝐶10𝐻8𝑂4)𝑛 ×
1 𝑚𝑜𝑙 (𝐶10𝐻8𝑂4)𝑛
192𝑛 𝑔 (𝐶10𝐻8𝑂4)𝑛

×
𝑛 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻6𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 (𝐶10𝐻8𝑂4)𝑛
×

62 𝑔 𝐶2𝐻6𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻6𝑂2
× 

100 𝑔 𝐶2𝐻6𝑂2  ناخالص

31 𝑔 𝐶2𝐻6𝑂2
= 500 𝑔 

های کربن موجود  گرم اتیلن گلیکول مصرف شده است. ساختار مولکول اتیلن گلیکول به همراه عدد اکسایش اتم   500رایند  همانطور که مشخص است، در این ف

 در ساختار این ماده به صورت زیر است:

 
 یک از  مطالب زیر درست است؟کدام 

 .کنیم  استفاده  کاهنده  مواد  از  باید  اسید،  ترفتالیک  هایمولکول   به  پارازایلن  هایمولکول   تبدیل  برای  (1

 مولکول آب تولید شده است.   𝑛واحد تکرارشونده،    𝑛اتیلن ترفتاالت با در مراحل تولید هر مولکول پلی (  2

 است.   عدد اکسایش کربن در اتیناتیلن ترفتاالت، برابر با  های کربن موجود در ساختار پلی حداقل عدد اکسایش اتم(  3

 .کندمی   پیدا  افزایش  واحد  4  اندازه   به  کربن  اتم  اکسایش  کربن مونوکسید به متانول، عدد  گاز  تبدیل  شیمیایی  در واکنش(  4
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های کربن موجود در این ماده  اتیلن ترفتاالت و عدد اکسایش اتم تصویر مقابل، ساختار پلی 

 دهد:  را نشان می 

بوده و حداکثر عدد اکسایش    -1های کربن در این ماده برابر با  حداقل عدد اکسایش اتم 

( برابر با 𝐶2𝐻2های کربن موجود در ساختار مولکول اتین)استیلن با فرمول مولکولی  دانیم که عدد اکسایش اتم از طرفی، می  است.+  3های کربن نیز برابر با  اتم 

 است.   -1

 ها: بررسی سایر گزینه 

در این واکنش، عدد اکسایش   لیک اسید، باید از مواد اکسنده مثل پتاسیم پرمنگنات استفاده کنیم.های ترفتاهای پارازایلن به مولکولبرای تبدیل مولکول ( 1

 کند.+ افزایش پیدا می3به    -3های کربن موجود در ساختار پارازایلن از  دو مورد از اتم 

است: اتیلن ترفتاالت به صورت زیر  واکنش تولید پلی استر است.  اتیلن ترفتاالت، نوعی پلی ( پلی 2

 2𝑛و طی این فرایند، مجموعا    مولکول آب تولید شده  2𝑛واحد تکرارشونده،    𝑛اتیلن ترفتاالت با  همانطور که مشخص است، در مراحل تولید هر مولکول پلی 

 است.  مولکول مونومر نیز مصرف شده

متان و بخار آب بر    گاز  هستند. این مواد را با استفاده از واکنش میانهای فرایند تولید صنعتی متانول، گازهای کربن مونوکسید و هیدروژن  دهنده واکنش (  4

𝐶𝐻4(𝑔)  شیمیایی  یاساس معادله  + 𝐻2𝑂(𝑔) → 𝐶𝑂(𝑔) + 3𝐻2(𝑔)  در واکنش تبدیل کربن مونوکسید به متانول، عدد اکسایش    .آوردتوان بدست  می

واحد کاهش پیدا   4 توان گفت طی این فرایند عدد اکسایش هر اتم کربن به اندازه پس می  رسد،می (𝐶𝐻3𝑂𝐻)در متانول -2به   𝐶𝑂+ در گاز  2کربن از  اتم 

 کند. می
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 های زیر درست هستند؟ کدام موارد از عبارت 

 شود.( اکسید تبدیل می𝑰𝑰آ( در واکنش تبدیل یک نمونه از پارازایلن به ترفتالیک اسید، یون پرمنگنات به منگنز)
 . شودمی استفاده اسید ترفتالیک تولید برای مناسب، کاتالیزگر حضور در 𝑶۲  گاز با  پارازایلن واکنش میان ب( از

 . است متصل هااتم  سایر به یگانه پیوند ۲ و دوگانه پیوند 1 توسط 𝑪 اتم  هر  اسید، همانند گرافیت، ترفتالیک پ( در
 رود. ، یک ترکیب آلی سیرنشده به شمار میاستیرن، لیکوپن و سیکلوهگزاناتیلن ترفتاالت، همانند پلی ت( پلی

 ب و ت (  4 آ و ت(  3 ب و پ (  2 آ و پ(  1
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 های )ب( و )پ( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

( اکسید  𝐼𝑉کاهش یافته و به منگنز)   + است(7منگنز در آن برابر با  )یونی که عدد اکسایش اتم  در واکنش تبدیل پارازایلن به ترفتالیک اسید، یون پرمنگنات آ(  

 کند. واحد تغییر می  3طی این فرایند، عدد اکسایش منگنز به اندازه    شود.تبدیل می 

  ک ی ترفتال  به  لنیپارازا   شیکسا اتوان گفت  ب( بازده واکنش اکسایش پارازایلن به ترفتالیک اسید با استفاده از پتاسیم پرمنگنات باال نیست. بر این اساس، می 

  افتندی در  فراوان  یهاپژوهش   با  آنها.  هستند  باال  بازده  با  واکنش  نیا  انجام  یبرا  ترآسان   یطی شرا   افتنی  یپ  در  هادان یمی ش  به همین خاطر،.  است  دشوار  دیاس

  ی برا   مناسب،  زگریکاتال  حضور  در  ژنیاکس  گاز  با  لنیپارازا  واکنش  ازدر این روش،    .باشد  راهگشا  تواندی م  مناسب  یزگرهایکاتال  و  هوا  ژنیاکس  از  استفاده  که

 . شودی م  استفاده  دی اس  کی ترفتال  دیتول

 کربن  اتم  هردر ساختار گرافیت نیز    .است  شده   متصل  گرید   اتم  3  به  گانهی  وندیپ  دو  و  دوگانه  وندیپ  کی   توسط  کربن  اتم   هر  د،ی اس  کی ترفتال  ساختار  درپ(  

 . است  شده   متصل  گرید  اتم  3  به  گانهی  وندیپ  دو  و  دوگانه  وندیپ  کی   توسط

𝐶، دارای پیوندهای  و لیکوپن  استیرناتیلن ترفتاالت، همانند پلی پلی ت(   = 𝐶  .توجه داریم    در ساختار مولکولی خود بوده و یک ترکیب آلی سیرنشده است

 رود. ها، یک ترکیب سیرشده به شمار میکه سیکلوهگزان، همانند سایر سیکلوآلکان 

 های داده شده درست هستند، بجز ............... . همه عبارت 

 .هستند  هاپالستیک   مهم  هایویژگی  جمله  از  ارزانی،  و  خوردگی  برابر  در  باال  مقاومت  کم،  چگالی  (1

 .شودمی  حل  آب  در   نسبتی  هر  به  ترفتاالت،  اتیلنپلی  یک نمونه  سنتز  مراحل  در  شده  مصرف  ترکیب سیرشده(  2

 . سوزانندمی  را  هااز این میدان   شده  خارج  متان  گاز  از  توجهی  قابل  بخش  نفتی،  هایمیدان   در  ایمنی  افزایش  منظور  به(  3

 شوند. های حاصل از واکنش مرحله اول در واکنش مرحله دوم مصرف میروش غیرمستقیم تولید متانول، همه فراورده در  (  4
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𝐶𝐻4(𝑔)به صورت    فرایند تولید متانولانجام شده در    مرحله اول  ی واکنشمعادله  + 𝐻2𝑂(𝑔) → 3𝐻2(𝑔) + 𝐶𝑂(𝑔)   مرحله    ی واکنشبوده و معادله

𝐶𝑂(𝑔)نیز به صورت    این فرایندانجام شده در    دوم + 2𝐻2(𝑔) → 𝐶𝐻3𝑂𝐻(𝑙)   توان گفت به ازای مصرف  ها، می ی این واکنش است. با توجه به معادله

نیز به    مول گاز هیدروژن اضافی  1کند و  ولید می مول متانول را ت   1شده و    دوم  مول از گاز هیدروژن وارد واکنش  2شدن هر مول گاز متان در واکنش اول،  

 ماند.صورت مصرف نشده باقی می 

 ها: بررسی سایر گزینه 

ها،  بخاطر همین ویژگی   ها هستند.های مهم پالستیک مقاومت باال در برابر خوردگی و ارزان بودن، از جمله ویژگی نفوذناپذیری در برابر آب و هوا،  چگالی کم،  (  1

  روبه   روند  نیا  و  شودی م  دیتول جهان در  مواد  نیا  از  تن  ونیلیم  40  حدود ساالنه  امروزه  که  یطور  به  اند؛کرده   دایپ  یزندگ  در یعیوس  یبردها کارها  پالستیک 

  افت ی   نیزم  کره  یجا   یدرجا  که  شده  سبب  هاآن   یریناپذ ب یتخر   ستیز   همراه  به  گوناگون  عی صنا  در  مواد  نیا   حد  از  شیب  و  هیروی ب  استفاده.  است  شیافزا

. است  ریناپذ   اجتناب  این مواد  افتیباز   رو  نیا  از.  شوند

کنند. نمودار زیر، فرایند انجام شده را در دو روش مختلف به  در روش تولید مستقیم متانول، گاز متان را در حضور کاتالیزگر با گاز اکسیژن وارد واکنش می (  2

 دهد: طور کامل نشان می 

 
ها برای افزایش ایمنی، بخش  شود. در این میدان های نفتی به فراوانی یافت می سازنده اصلی گاز طبیعی است که در میدان گاز مرداب(،)یا همان گاز متان ( 3

 سوزانند. قابل توجهی از آن را می 
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شود. به برای تولید نوعی حالل چسب استفاده می  𝑩و   𝑨نمودار مقابل، در یک کارخانه از مواد    مطابق 
مصرف شده برابر چند گرم   𝑨و گاز  𝑩  تفاوت جرم مادهگرم از این حالل چسب،    13۲ولید  منظور ت

𝑶شود؟) می = 𝑪 و 16 = 𝑯 و 1۲ = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1 )18 2 )36  

3 )24 4 )48
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رود: ی مورد نظر، به صورت زیر پیش میکارخانه (، نوعی حالل چسب است. روند انجام شده در  𝐶4𝐻8𝑂2اتیل استات) 

 ( هستند. بر این اساس، داریم: 𝐶2𝐻4𝑂2به ترتیب معادل با گاز اتن و استیک اسید)   𝐵و   𝐴با توجه به نمودار باال، مواد  

? 𝑔 𝐶2𝐻4𝑂2 = 132 𝑔 𝐶4𝐻8𝑂2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶4𝐻8𝑂2

88 𝑔 𝐶4𝐻8𝑂2
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻4𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶4𝐻8𝑂2
×

60 𝑔 𝐶2𝐻4𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻4𝑂2
= 90 𝑔 

? 𝑔 𝐶2𝐻4 = 132 𝑔 𝐶4𝐻8𝑂2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶4𝐻8𝑂2

88 𝑔 𝐶4𝐻8𝑂2
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻4

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶4𝐻8𝑂2
×

28 𝑔 𝐶2𝐻4

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻4
= 42 𝑔 

تفاوت  جرم  = 90− 42 = 48 𝑔 

 گرم است.  48های مصرف شده برابر با  ه دهندبا توجه به محاسبات باال، تفاوت جرم واکنش 

۲𝑯۲(𝒈)پس از افزایش حجم ظرف واکنش در تعادل   + 𝑪𝑶(𝒈) ⇌ 𝑪𝑯3𝑶𝑯(𝒈)   و برقراری مجدد تعادل، غلظت مولی گاز کربن مونوکسید در
 شود؟ ای میه به چه مادهده این واکنش، رنگ ظاهری ماده مورد نظر مشابرمقایسه با تعادل اولیه چگونه خواهد بود و در صورت میعان فراو

 ( کلرید𝐼𝐼محلول آبی آهن)   –کمتر  (  2 هگزن و هگزان -2مخلوط    -کمتر  (  1

 محلول اتانول در آب   –بیشتر  (  4 محلول پتاسیم پرمنگنات  –بیشتر  (  3
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 معادله واکنش تعادلی انجام شده به صورت زیر است: 

2𝐻2(𝑔) + 𝐶𝑂(𝑔) ⇌ 𝐶𝐻3𝑂𝐻(𝑔) 
 ی گاز  یهامول  تعداد و باشد شکلیگاز  واکنش در  کنندهشرکت  یاجزا از   یک ی  حداقل دیبا  باشد،  مؤثر  ییایمیش  تعادل کی   ییجاجابه  بر   حجم ر ییتغ کهآن   یبرا
 تعادل   کی  بر   شدهاعمال   فشار   شیافزا   با  واقع،  در .  است   فشار   ر ییتغ  ،یگاز  یهاسامانه   حجم  ر ییتغ  یهاراه   از   یک ی  .نباشند  برابر   ز ین  واکنش   معادله  طرف  دو  در 

  با   .ابدیی م  شی افزا  گازها  توسط  شدهاشغال  حجم  ز ین  یگاز  تعادل  کی  بر   شدهاعمال  فشار   کاهش  با  و  کندی م  دایپ  کاهش  گازها  توسط  شدهاشغال  حجم  ،یگاز
  سمت   به  تعادل  ط،یشرا  نیا   در .  کندیم   دایپ  شیافزا   گازها  نیا   غلظت   و  رفته  باال  تعادل  آن  در   کنندهشرکت   یگازها  فشار   ،یتعادل  سامانه  کی  حجم  کاهش
 سامانه  ک ی حجم  ش یافزا   با مقابل، نقطه در .  دهدی م کاهش  امکان  حد تا را  واکنش محفظه  در  موجود یگازها  فشار  و  شده  جاجابه  تر کم  یگاز  یهامول  تعداد
 و   شودیم  جاجابه   شتر یب  یگاز  یهامول  تعداد   سمت   به   تعادل  و  افتهی  کاهش  گازها  نیا  غلظت   تعادل،  آن  در   کنندهشرکت   یگازها  فشار   شدنتر کم  و  یتعادل 
 . دهدی م شیافزا   امکان حد تا را واکنش  محفظه در  موجود یگازها  فشار 

توان گفت با ها است، پس می های گازی در سمت فراورده لها بیشتر از مجموع تعداد مودهنده های گازی در سمت واکنش در این واکنش، مجموع تعداد مول

  COهای گاز  کند. هرچند که تعداد مولدر ظرف واکنش افزایش پیدا می  COهای گاز  جا شده و مقدار مولافزایش حجم ظرف، تعادل در جهت برگشت جابه 

توان گفت در تعادل جدید برقرار شده  موجود در ظرف واکنش افزایش پیدا کرده است، اما چون حجم ظرف نیز طی این فرایند بیشتر شده است، پس می

  است  هاالکل   خانواده  عضو  نیترساده   و   یسم  اریبس  رنگ،ی ب  یعیما در مقایسه با تعادل اولیه کمتر خواهد بود. متانول تولید شده در این فرایند،    COغلظت گاز  

  در  را  آن  دی با  دارد،  ترفتاالت  لنیاتیپل  افتی باز  صنعت  جمله  از  گوناگون  عیصنا  در  یادی ز  یکاربردها  الکل  نیا  که  جاآن  از.  کرد  هی ته  چوب  از  را  آن  توانیم  که

 رنگ است.رنگ هستند. عالوه بر این مواد، اتانول نیز نوعی الکل بی هگزن و هگزان نیز دو مایع بی -2  .کرد  دیتول  یصنعت   اسیمق

 𝑵𝒂های گرمی از ایزوتوپ  1۵0دو مخلوط مجزای   
۲۴  ،𝑴𝒈 

 𝑨𝒍و  ۲۴
 ۲های آلومینیم،  بوده و شمار اتم  ٪۲0ها درصد جرمی منیزیم برابر با  که در آن ۲8

تفاوت    موالر به طور کامل واکنش داده و  ۵/0های سدیم است در اختیار داریم. مخلوط اول با چند لیتر محلول هیدروکلریک اسید  اتم برابر شمار  
 𝑵𝒂های عمر ایزوتوپرسد؟ )نیمگرم می 18/ 7۵جرم سدیم و آلومینیم موجود در مخلوط دوم پس از چند ساعت به 

 𝑨𝒍و  ۲۴
  ۴به ترتیب برابر با  ۲8

 است.(  ساعت 8و 

1  )22  -  16 2  )22  -  24 3  )26  -  16 4  )26  –  24 
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گرم بر مول است. یکی    28و    24،  24توان گفت جرم مولی سدیم، منیزیم و آلومینیم در این نمونه به ترتیب برابر با  با توجه به جرم اتمی عناصر داده شده، می

  150توان گفت در این نمونه ی است، پس م %20گیریم. درصد جرمی منیزیم در این نمونه برابر با گرمی از مخلوط داده شده را در نظر می  150های از نمونه

گرم است. از    120مول اتم منیزیم( وجود داشته و مجموع جرم فلزهای سدیم و آلومینیم موجود در آن نیز برابر با    25/1گرم منیزیم)معادل با    30گرمی،  
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مول سدیم وجود داشته باشد، تعداد     𝑥در این مخلوط  توان گفت اگر  های سدیم است، پس می برابر شمار اتم   2های آلومینیم در این مخلوط  طرفی، شمار اتم 

 شود. بر این اساس، داریم: مول می  2𝑥های فلز آلومینیم برابر با  مول

? 𝑔 𝐴𝑙 = 2𝑥 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙 ×
28 𝑔 𝐴𝑙

1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙
= 56𝑥 𝑔 

? 𝑔 𝑁𝑎 = 𝑥 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙 ×
24 𝑔 𝐴𝑙

1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙
= 24𝑥 𝑔 

مجموع  جرم  آلومینیم و سدیم  = 120𝑔 = 56𝑥 + 24𝑥
           
⇒   𝑥 = 1/5 𝑚𝑜𝑙

گرم الومینیم( و    84مول آلومینیم)معادل با    3گرم سدیم(،    36مول سدیم)معادل با    5/1گرمی مورد نظر    150توان گفت در مخلوط  ، می 𝑥با توجه به مقدار  

مول هیدروکلریک اسید و هر    2مول هیدروکلریک اسید، هر مول فلز منیزیم با     3دانیم که هر مول فلز آلومینیم با  مول منیزیم وجود دارد. از طرفی، می  25/1

 دهد. بر این اساس، داریم: مول هیدروکلریک اسید به طور کامل واکنش می   1مول فلز سدیم نیز با  

مول 𝐻𝐶𝑙 مورد  نیاز  = +مول اسید مصرفی در واکنش با آلومینیم +مول اسید مصرفی در واکنش با منیزیم   مول اسید مصرفی در واکنش با سدیم 

= 3 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙 ×
3 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙
1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙

+ 1/25 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔 ×
2 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙
1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔

+ 1/5 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎

= 13 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙 

 کنیم.شود را محاسبه می می  𝐻𝐶𝑙مول   13در قدم بعد، حجم محلول هیدروکلریک اسید مورد نیاز که مجموعا شامل  

? 𝐿 محلول = 13 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙 ×
1 𝐿 محلول

0/5 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙
= 26 𝐿

 شود: ی زیر استفاده میرابطه  ، از t∆، پس از گذشتن مدت زمان  𝑇عمر ی جرم باقیمانده از یک عنصر رادیواکتیو با نیم برای محاسبه 

جرم باقیمانده  = جرم اولیه  × (
1
2)
∆𝑡
𝑇

 
 آید: ی زیر بدست می شود نیز به کمک رابطه تجزیه می  t∆ی رادیواکتیو که در طول مدت زمان  ی نوشته شده، جرمی از این ماده با توجه به رابطه 

یماده  واپاشیده  شده  جرم  = −جرم اولیه  جرم اولیه ) × (
1
2)
∆𝑡
𝑇
) = جرم اولیه  × (1− (

1
2)
∆𝑡
𝑇
) 

 دهد:گرمی را نشان می   150جدول زیر، جرم هر فلز موجود در مخلوط اولیه  

 سدیم  منیزیم آلومینیم فلز

 گرم  36 گرم  30 گرم  84 جرم اولیه 

 ساعت   4 پایدار  ساعت   8 عمرنیم

ساعت است. با استفاده از روابط زیر، جرم فلزهای آلومینیم و سدیم باقیمانده پس از گذشتن بازه    8و    4( فلزهای سدیم و آلومینیم به ترتیب برابر با  𝑇عمر)نیم

 کنیم:را محاسبه می   𝑡∆زمانی  

آلومینیم ∶ جرم  باقیمانده  = جرم  اولیه  × (
1
2
)

∆𝑡
𝑇  
⇒ جرم  باقیمانده  = 84 × (

1
2
)

∆𝑡
8
=

84

2
∆𝑡
8

 

سدیم  ∶ جرم  باقیمانده  = جرم  اولیه  × (
1
2
)

∆𝑡
𝑇  
⇒ جرم  باقیمانده  = 36 × (

1
2
)

∆𝑡
4
=

36

2
∆𝑡
4

گرم رسیده باشد. بر   75/18گردیم که در آن لحظه تفاوت جرم فلزهای آلومینیم و سدیم موجود در مخلوط به های سوال، به دنبال زمانی میبا توجه به داده 

 این اساس، داریم: 

−جرم  آلومینیم جرم  سدیم  = 18/75 𝑔
               
⇒    

84

2
∆𝑡
8

−
36

2
∆𝑡
4

= 18/75 
              
⇒    ∆𝑡 = 16 ℎ 

 رسد. گرم می  75/18ساعت از ابتدای این فرایند، تفاوت جرم فلزهای آلومینیم و سدیم موجود در مخلوط به    16با توجه به محاسبات باال، پس از گذشتن  

نمونه  ایزوتوپ  گرمی  ۴/107ی  یک  از  که  کلر  گاز  عنصاز  این  طبیعی  با  های  است،  شده  تشکیل  معادله    8۴ر  اساس  بر  آهن  فلز  𝑭𝒆(𝒔)گرم  +

𝑪𝒍۲(𝒈) → 𝑭𝒆𝑪𝒍۲(𝒔) با چند درصد بوده و جامد دهد. تفاوت درصد فراوانی ایزوتوپبه طور کامل واکنش می های موجود در این نمونه برابر 
 دهد؟ موالر سود به طور کامل واکنش می 6/0تولید شده در این فرایند، با چند لیتر محلول 

(𝑭𝒆 = ۵6 𝒈.𝒎𝒐𝒍−1)

1  )20  –  5 2  )40  –  5/2  3  )20  –  5/2 4  )40  –  5
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 معادله واکنش انجام شده به صورت زیر است:

𝐹𝑒(𝑠) + 𝐶𝑙2(𝑔) → 𝐹𝑒𝐶𝑙2(𝑠) 
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ی این واکنش شیمیایی، مقدار مول  برای حل کردن قسمت اول این سوال، باید تعداد مول اتم کلر مصرف شده در واکنش را محاسبه کنیم. با توجه به معادله 

 لر مصرف شده قابل محاسبه است:اتم ک

?𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙 = 84 𝑔 𝐹𝑒 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒
56 𝑔 𝐹𝑒

×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙2
1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒

×
2 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙2

= 3 𝑚𝑜𝑙 

های کلر را در این  یانگین اتمگرم بوده است. بر این اساس، جرم مولی م 4/107مول اتم کلر مصرف شده و جرم این مقدار گاز کلر، برابر با   3در این واکنش، 

 کنیم. نمونه محاسبه می

جرم  مولی میانگین =
جرم  نمونه

تعداد  مول
=

107/4 𝑔
3 𝑚𝑜𝑙

= 35/8 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1 

𝐶𝑙17های  دانیم که ایزوتوپ بوده است. از طرفی می   𝑎𝑚𝑢 35/8توان گفت جرم اتمی میانگین کلر در نمونه مورد نظر برابر با  با توجه به محاسبات باال می 
و   35

𝐶𝑙17
−100فراوانی ایزوتوپ دوم برابر با  در نظر بگیریم، درصد    𝑥های طبیعی عنصر کلر هستند. اگر درصد فراوانی ایزوتوپ اول را برابر با  ایزوتوپ   37 𝑥  شود.  می

 بر این اساس، داریم: 

جرم  اتمی  میانگین =
𝐶𝑙17

35 درصد  فراوانی  × 𝐶𝑙17
35 جرم  اتمی   + 𝐶𝑙17

37 درصد  فراوانی  × 𝐶𝑙17
37 جرم  اتمی  

100
 
⇒ 

35/8 =
(𝑥 × 35) + ((100− 𝑥) × 37)

100
             
⇒   𝑥 =  درصد  60

𝐶𝑙17های  ایزوتوپ فت درصد فراوانی  توان گبا توجه به محاسبات انجام شده می 
𝐶𝑙17و   35

درصد است، پس تفاوت درصد فراوانی این    40و   60به ترتیب برابر با    37

 تولید شده را محاسبه کنیم:  𝐹𝑒𝐶𝑙2های  شود. در رابطه با حل قسمت دوم سوال، باید ابتدا شمار مول می  %20دو ایزوتوپ برابر با  

?𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒𝐶𝑙2 = 84 𝑔 𝐹𝑒 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒
56 𝑔 𝐹𝑒

×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒𝐶𝑙2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒
= 1/5 𝑚𝑜𝑙 

 کند:این ترکیب در حالت محلول بر اساس معادله زیر با سود واکنش داده و یک رسوب سبزرنگ را ایجاد می 

𝐹𝑒𝐶𝑙2(𝑎𝑞) + 2𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑞) → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2(𝑠) + 2𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑎𝑞)
 کنیم:هیدروکسید مصرف شده را بر این اساس محاسبه می حجم محلول سدیم  

? 𝐿 محلول = 1/5 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒𝐶𝑙2 ×
2 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻
1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒𝐶𝑙2

×
1 𝐿 محلول

0/6 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻
= 5 𝐿 

 لیتر محلول سود)سدیم هیدروکسید( مصرف شده است.    5با توجه به محاسبات باال، طی این فرایند  

×3/61۲نمونه از آلومینیم اکسید،   در مراحل تولید یک  کننده در واکنش مبادله شده است. این نمونه از آلومینیم  الکترون بین عناصر شرکت 10۲۵
𝑵𝒂دهد؟ ) اکسید، با چند گرم فلز سدیم به طور کامل واکنش می = ۲3 𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1)  1035 2  )2070 3  )690 4  )1380 
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 واکنش تولید آلومینیم اکسید به صورت زیر است: 

4𝐴𝑙(𝑠) + 3𝑂2(𝑔)
  مبادله 12 الکترون  
→         4𝐴𝑙3+(𝑠) + 6𝑂2−(𝑠) → 2𝐴𝑙2𝑂3(𝑠) 

های  است. بر این اساس، تعداد مولمول الکترون مبادله شده    12مول آلومینیم اکسید    2با توجه به معادله نوشته شده، در فرایند مورد نظر به ازای تولید  

 کنیم:فراورده تولید شده را محاسبه می 

?𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙2𝑂3 = 3/612× 1025 𝑒 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑒

6/02× 1023 𝑒
×

2 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙2𝑂3

12 𝑚𝑜𝑙 𝑒
= 10 𝑚𝑜𝑙

 دهد:آلومینیم اکسید بر اساس معادله زیر با فلز سدیم واکنش می 

𝐴𝑙2𝑂3(𝑠) + 6𝑁𝑎(𝑠) → 3𝑁𝑎2𝑂(𝑠) + 2𝐴𝑙(𝑠) 
 کنیم.با توجه به معادله این واکنش، جرم فلز سدیم مصرف شده را محاسبه می 

? 𝑔 𝑁𝑎 = 10 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙2𝑂3 ×
6 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎

1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙2𝑂3
×

23 𝑔 𝑁𝑎
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎

= 1380 𝑔 

 شود.گرم می  1380همانطور که مشخص است، جرم فلز سدیم مصرف شده برابر با  

درصد از انرژی آزاد شده در این فرایند   ۲0کند. اگر  میکروگرم کاهش پیدا می  ۲کننده در واکنش به اندازه  ای، جرم مواد شرکتدر یک واکنش هسته 
𝑵۲(𝒈)صرف انجام واکنش   + 𝑶۲(𝒈) + 180𝒌𝑱 → ۲𝑵𝑶(𝒈) شده در این واکنش برابر با چند گرم    مصرفهای  دهندهشود، تفاوت جرم واکنش

𝑶)  شود؟می = 𝑵 و 16 = 1۴ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1  )600 2  )400 3  )1200 4  )800 
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 ای، در قدم اول باید مقدار کاهش جرم را در مقیاس کیلوگرم محاسبه کنیم.برای محاسبه مقدار انرژی آزاد شده در یک واکنش هسته 

? 𝑘𝑔  کاهش  جرم = 2 𝜇𝑔  کاهش  جرم ×
1 𝑔  کاهش  جرم

106 𝜇𝑔  کاهش  جرم
×

1 𝑘𝑔  کاهش  جرم

1000 𝑔  کاهش  جرم
= 2 × 10−9 𝑘𝑔 

𝐸ی  ی بعد، با توجه به رابطه در مرحله  = 𝑚𝑐2آوریم. ، مقدار انرژی حاصل از این فرایند را بدست می

𝐸 = 𝑚𝑐2 → 𝐸 = 2 × 10−9 × (3× 108)2 = 1/8 × 108 𝐽 
 کنیم.واحد کرده و سپس مقدار انرژی که صرف انجام واکنش شیمیایی شده است را محاسبه می ی انرژی حاصل، ابتدا آن را تبدیل  پس از محاسبه 

? 𝑘𝐽  انرژی = 1/8 × 108 𝐽  انرژی ×
1 𝑘𝐽  انرژی

1000 𝐽  انرژی
= 1/8× 105 𝑘𝐽 

? 𝑘𝐽  انرژی  صرف شده = 1/8× 105 𝑘𝐽  انرژی ×
20 𝑘𝐽  انرژی  صرف شده

100 𝑘𝐽  انرژی
= 3/6× 104 𝑘𝐽  

𝑁2(𝑔)معادله واکنش انجام شده به صورت   + 𝑂2(𝑔) + 180𝑘𝐽 → 2𝑁𝑂(𝑔)    مول    1گرم نیتروژن( و    28مول نیتروژن)معادل با    1است. به ازای مصرف

با   واکنش،    32اکسیژن)معادل  این  در  اکسیژن(  می   180گرم  مبادله  انرژی  می کیلوژول  اساس،  این  بر  ازای  شود.  به  گفت  جرم    4توان  تفاوت  گرم 

شود، پس داریم:کیلوژول انرژی مبادله می  180های مصرف شده،  دهنده نش واک

? 𝑔  تفاوت  جرم = 3/6 × 104 𝑘𝐽  انرژی ×
4 𝑔  تفاوت  جرم

180 𝑘𝐽  انرژی
= 800 𝑔 

های موجود  مار اتم ی گازی، چند برابر شهای موجود در این نمونهلیتر است. شمار اتم   ۲/67در شرایط استاندارد، حجم یک نمونه از گاز آرگون برابر با   
کیلوژول انرژی به این نمونه از گاز آرگون، در فشار ثابت، حجم آن به چند لیتر    ۴6/۵گرم فسفر پنتافلوئورید بوده و در صورت دادن    ۵/31در  
𝑨𝒓گراد در نظر بگیرید.  ژول بر گرم بر درجه سانتی ۵/0رسد؟ )گرمای ویژه گاز آرگون را برابر با می = 𝑷 و ۴0 = 𝑭 و 31 = 1۹ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1)  2  -  112 2  )5/1  -  112  3  )2  –  6/89 4  )5/1  –  6/89
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 کنیم:های موجود در نمونه آرگون و جرم این نمونه از ماده را محاسبه می در قدم اول، شمار مول اتم 

?𝑚𝑜𝑙  اتم = 67/2 𝐿 𝐴𝑟 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑟
22/4 𝐿 𝐴𝑟

×
1 𝑚𝑜𝑙  اتم

1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑟
= 3 𝑚𝑜𝑙 

? 𝑔 𝐴𝑟 = 67/2 𝐿 𝐴𝑟 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑟
22/4 𝐿 𝐴𝑟

×
40 𝑔 𝐴𝑟

1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑟
= 120 𝑔 

 کنیم. را محاسبه می  𝑃𝐹5ی فسفر پنتافلوئورید با فرمول مولکولی  های موجود در نمونه در گام بعد، تعداد اتم 

?𝑚𝑜𝑙  اتم = 31/5 𝑔 𝑃𝐹5 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑃𝐹5

126 𝑔 𝑃𝐹5
×

6 𝑚𝑜𝑙  اتم

1 𝑚𝑜𝑙 𝑃𝐹5
= 1/5 𝑚𝑜𝑙 

های موجود در نمونه فسفر پنتافلوئورید است. در قدم بعد، مقدار  برابر تعداد اتم   2ونه آرگون  های موجود در نمتوان گفت تعداد اتم با توجه به محاسبات باال، می 

 کنیم.ی آرگون را با توجه به انرژی داده شده به این ماده محاسبه می تغییر دمای ایجاد شده در نمونه 

? 𝐽  انرژی = 5/46 𝑘𝐽  انرژی ×
1000 𝐽  انرژی

1 𝑘𝐽  انرژی
= 5460 𝐽 

𝑄 = 𝑚𝑐∆𝜃
 
⇒ 5460𝐽 = 120 × 0/5 × ∆𝜃

 
⇒∆𝜃 = 91 ℃ 

 ی گازی، به شرح زیر است: های مختلف دو نمونه ای قانون گازها برای مقایسه میان مولفه ی مقایسه رابطه 
𝑃𝑉

𝑇
∝ 𝑛 →

𝑉2
𝑉1
=
𝑇2
𝑇1
×
𝑃1
𝑃2
×
𝑛2
𝑛1

 

مولی گاز ها در شرایط استاندارد)دمای صفر درجه و ها با حجم  ی آن توانیم حجم مولی گازها را در شرایط مختلف، با مقایسه می  همچنین با کمک این رابطه 
 اتمسفر(، بدست بیاوریم.  1فشار 

اتمسفر( قرار داشته است. در قدم بعد، با استفاده از قانون گازها حجم نهایی گاز آرگون را   1گراد و فشار درجه سانتی  0گاز آرگون در شرایط استاندارد)دمای  

 م:کنیم. بر این اساس، داریمحاسبه می

𝑃𝑉

𝑇
∝ 𝑛 →

𝑉2

𝑉1
=
𝑇2

𝑇1
×
𝑃1

𝑃2
×
𝑛2

𝑛1

                  
⇒     

𝑉2

67/2
=

273 + 91
273

×
1
1
×

3
3
            
⇒   𝑉2 = 89/6 𝐿 

دانیم که حجم هر گاز متناسب با دمای آن گاز در مقیاس کلوین  توانستیم حجم نهایی گاز آرگون را محاسبه کنیم. میالبته، بدون استفاده از رابطه باال هم می

+273کلوین به   273ر فرایند مورد نظر، دمای گاز آرگون از  است. د 91 = کلوین رسیده و   364
4

3
توان گفت طی  برابر مقدار اولیه آن شده است، پس می  
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این فرایند حجم گاز مورد نظر  
4

3
لیتر بوده است، پس با    2/67برابر شده است. حجم اولیه آرگون برابر با    

4

3
برای نمونه گاز    برابر شدن حجم، مقدار این مولفه  

 رسد. لیتر می  6/89آرگون به  

.۲/۲۴𝒈ترین گاز موجود در هواکره برابر با  در شرایطی که چگالی یک نمونه از فراوان  𝑳−1 های برابر از کلسیم کربنات و منیزیم سولفات  است، جرم
لیتر باشد، در ساختار    ۵/7د شده در این دو واکنش برابر با  کنیم. اگر تفاوت حجم گازهای تولیهای زیر به طور کامل تجزیه میرا بر اساس معادله

 منیزیم سولفات مصرف شده چند اتم اکسیژن وجود داشته است؟ 

(𝑪𝒂 = 𝑺 و ۴0 = 𝑴𝒈 و 3۲ = 𝑶 و ۲۴ = 𝑵 و 16 = 𝑪 و 1۴ = 1۲ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1)

𝑪𝒂𝑪𝑶3(𝒔) → 𝑪𝒂𝑶(𝒔) + 𝑪𝑶۲(𝒈)                         𝑴𝒈𝑺𝑶۴(𝒔) → 𝑴𝒈𝑶(𝒔) + 𝑺𝑶3(𝒈) 
1)  3/612 × 1024 2  )7/224 × 1024 3)  1/806 × 1024 4  )5/418 × 1024 

 ( 102 -مساله  –)متوسط       2گزینه پاسخ:   -206

 کنیم.ترین گاز موجود در هواکره نیتروژن است. با توجه به چگالی داده شده، حجم مولی گازها را در شرایط مورد نظر محاسبه می فراوان

چگالی  =
جرم  مولی گاز 

حجم  مولی گاز 

                  
⇒     2/24 =

28 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1

𝑉 𝐿.𝑚𝑜𝑙−1

 
⇒𝑉 = 12/5 𝐿.𝑚𝑜𝑙−1 

 شوند: های زیر تجزیه می کلسیم کربنات و منیزیم سولفات بر اساس معادله 

𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) → 𝐶𝑎𝑂(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔)                         𝑀𝑔𝑆𝑂4(𝑠) → 𝑀𝑔𝑂(𝑠) + 𝑆𝑂3(𝑔) 
 کنیم.گرم در نظر گرفته و حجم گاز تولید شده در هر واکنش را محاسبه می   𝑥جرم اولیه کلسیم اکسید و منیزیم سولفات را برابر با  

واکنش  اول ∶ ?  𝐿 𝐶𝑂2 = 𝑥 𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝐶𝑂3

100 𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝐶𝑂3
×

12/5 𝐿 𝐶𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2
=
𝑥

8
 𝐿

واکنش  دوم ∶ ?  𝐿 𝑆𝑂3 = 𝑥 𝑔 𝑀𝑔𝑆𝑂4 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔𝑆𝑂4

120 𝑔 𝑀𝑔𝑆𝑂4
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑂3

1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔𝑆𝑂4
×

12/5 𝐿 𝑆𝑂3

1 𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑂3
=

5𝑥
48
 𝐿 

 لیتر است. بر این اساس، داریم:   5/7تفاوت حجم گازهای تولید شده برابر با  

تفاوت حجم گازهای تولید شده  = 𝐶𝑂2 ز گا حجم   − 𝑆𝑂3  حجم  گاز
            
⇒   7/5 𝐿 =

𝑥

8
 𝐿 −

5𝑥
48
 𝐿
        
⇒ 7/5 𝐿 =

𝑥

48
 𝐿
        
⇒ 𝑥 = 360 𝑔 

 گرم بوده است. بر این اساس، داریم:   360مصرف شده برابر با    𝑀𝑔𝑆𝑂4، جرم  𝑥با توجه به مقدار  

? 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝑂 = 360 𝑔 𝑀𝑔𝑆𝑂4 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔𝑆𝑂4

120 𝑔 𝑀𝑔𝑆𝑂4
×

4 𝑚𝑜𝑙 𝑂
1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔𝑆𝑂4

×
6/02× 1023 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂
= 7/224 × 1024 𝑎𝑡𝑜𝑚 

×7/224همانطور که مشخص است، در ساختار منیزیم سولفات مصرف شده    اتم اکسیژن وجود دارد.  1024

در شرایط استاندارد تولید شده و با استفاده از   𝑪𝑶۲از  سوزانیم. طی این فرایند، چند لیتر گ گرمی از متیل پروپان را به طور کامل می ۲۹0 یک نمونه 
 توان تهیه کرد؟ می 1/08𝒈.𝒎𝑳−1موالر گلوکز با چگالی  1آب تولید شده، چند گرم محلول 

(𝑶 = 𝑪 و 16 = 𝑯 و 1۲ = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1)

1  )448  -  540 2  )336  -  540 3  )448  -  630 4  )336  -  630 

 ( 103 -مساله  –)متوسط       1گزینه پاسخ:   -207

 سوزد: است. این ماده بر اساس معادله زیر می   𝐶4𝐻10کربنه با فرمول مولکولی    4متیل پروپان، یک آلکان  

2𝐶4𝐻10(𝑔) + 13𝑂2(𝑔) → 8𝐶𝑂2(𝑔) + 10𝐻2𝑂(𝑙) 
هایی است های شیمیایی ندارند. واکنش سوختن، یکی از معدود واکنش واکنشهای آلی سیرشده هستند و تمایل چندانی به انجام  ها 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 
ها،  ها در واكنش سوختن آلکان نوع فراورده   شوند.اکسید تولید می ب و کربن دیهای آ ها مولکول ی این واکنش، بر اثر سوختن کامل آلکان با توجه به معادله 

( 𝐶𝑂2اكسید) ن دیبه مقدار اكسیژن در دسترس بستگی دارد. در واقع، اگر اكسیژن موجود در محیط كافی باشد، واکنش سوختن به طور كامل انجام شده و گاز كرب
ی است که اگر مقدار اكسیژن موجود در محیط كم باشد، واکنش سوختن به طور ناقص انجام شده و گاز كربن شود. این درحالبه همراه بخار آب تولید می 

 توجه داریم که اگر مقدار اکسیژن کمتر از این حالت باشد، در واکنش سوختن دوده تولید خواهد شد!  شود.ها تولید می ( به همراه دیگر فراورده 𝐶𝑂مونوكسید) 
 کنیم.اکسید و جرم آب تولید شده را محاسبه می واکنش نوشته شده، حجم گاز کربن دی با توجه به معادله  

? 𝐿 𝐶𝑂2 = 290 𝑔 𝐶4𝐻10 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶4𝐻10

58 𝑔 𝐶4𝐻10
×

8 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

2 𝑚𝑜𝑙 𝐶4𝐻10
×

22/4 𝐿 𝐶𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2
= 448 𝐿 

? 𝑔 𝐻2𝑂 = 290 𝑔 𝐶4𝐻10 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶4𝐻10

58 𝑔 𝐶4𝐻10
×

10 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

2 𝑚𝑜𝑙 𝐶4𝐻10
×

18 𝑔 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂
= 450 𝑔 

لیتر  گرم بر میلی  08/1موالر و چگالی    1( با غلظت مولی  𝐶6𝐻12𝑂6گرم آب تولید شده در واکنش باال، مقداری محلول گلوکز)   450خواهیم با استفاده از  می

 لول این ماده محاسبه کنیم. تهیه کنیم. در قدم اول، باید درصد جرمی گلوکز را در مح
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غلظت  مولی =
10 × درصد  جرمی  × چگالی 

جرم  مولی

          
⇒  1 =

10× درصد  جرمی  × 1/08

180
            
درصد  جرمی    ⇒ =

50
3
 درصد  

گرم از محلول مورد نظر   100با توجه به محاسبات باال، در هر 
50

3
−100گرم گلوکز و   

50

3
=

250

3
گرم آب وجود دارد. بر این اساس، جرم محلول تولید شده    

 کنیم: را حساب می

? 𝑔 محلول = 450 𝑔  آب ×
100 𝑔 محلول
250
3  𝑔  آب

= 540 𝑔 

 شود.  گرم می  540پس جرم محلول تولید شده برابر با  

واحد است. هر لیتر از این محلول   ۲3۵0های منیزیم و کلرید برابر با یون 𝒑𝒑𝒎، تفاوت غلظت 1/۲𝒈.𝒎𝑳−1در محلولی از منیزیم کلرید با چگالی  
 دهد؟ موالر نقره نیترات به طور کامل واکنش می ۲/0لیتر محلول آبی، با چند میلی

(𝑨𝒈 = 𝑪𝒍 و 108 = 𝑴𝒈 و 3۵/۵ = 𝑶 و ۲۴ = 𝑵 و 16 = 1۴ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1)

1  )300 2  )600 3  )200  4  )400

 ( 103 -مساله  –)سخت       2گزینه پاسخ:   -208

 1200مول منیزیم کلرید در آن حل شده است. جرم این محلول برابر با    𝑥گیریم که  لیتر را در نظر می  1( به حجم  𝑀𝑔𝐶𝑙2ای از محلول منیزیم کلرید) نمونه

ها  هریک از یون   𝑝𝑝𝑚شود. بر این اساس، غلظت  مول می  2𝑥و   𝑥های منیزیم و کلرید موجود در این محلول نیز به ترتیب برابر با  گرم بوده و شمار مول یون 

 کنیم.را محاسبه می 

یون  منیزیم ∶  

{
 
 

 
 ?𝑔 𝑀𝑔2+ = 𝑥 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔2+ ×

24 𝑔 𝑀𝑔2+

1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔2+ = 24𝑥 𝑔              

𝑝𝑝𝑚  غلظت =
جرم  یون  منیزیم

جرم  محلول
× 106 =

24𝑥
1200

× 106 = 2𝑥 × 104
 

یون  کلرید  ∶  

{
 
 

 
 ?𝑔 𝐶𝑙− = 2𝑥 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙− ×

35/5 𝑔 𝐶𝑙−

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙−
= 71𝑥 𝑔                       

𝑝𝑝𝑚  غلظت =
جرم  یون  کلرید 

جرم  محلول
× 106 =

71𝑥
1200

× 106 =
71𝑥 × 104

12

 

 واحد است. بر این اساس، داریم:  2350های داده شده برابر با  یون   𝑝𝑝𝑚تفاوت غلظت  

−غلظت  یون  کلرید  غلظت  یون  منیزیم = (
71𝑥 × 104

12
) − (2𝑥 × 104) =

47𝑥 × 104

12
= 2350 𝑝𝑝𝑚

         
⇒  𝑥 = 0/06 𝑚𝑜𝑙 

مول بر    06/0مول منیزیم کلرید وجود داشته است، پس غلظت مولی محلول اولیه برابر با    06/0محلول اولیه  توان گفت در هر لیتر از  ، می𝑥با توجه به مقدار  

 دهد: شود. این محلول بر اساس معادله زیر با محلول نقره نیترات واکنش میلیتر می

𝑀𝑔𝐶𝑙2(𝑎𝑞) + 2𝐴𝑔𝑁𝑂3(𝑎𝑞) → 𝑀𝑔(𝑁𝑂3)2(𝑎𝑞) + 2𝐴𝑔𝐶𝑙(𝑠)
 کنیم: نوشته شده، حجم محلول نقره نیترات را محاسبه میبا توجه به معادله واکنش  

? 𝐿  محلول نقره  نیترات = 1 𝐿  محلول منیزیم کلرید×
0/06 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔𝐶𝑙2

1 𝐿  محلول منیزیم کلرید
×

2 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔𝑁𝑂3

1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔𝐶𝑙2
×

1 𝐿  محلول نقره  نیترات

0/2 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔𝑁𝑂3
= 0/6 𝐿 

 لیتر( محلول نقره نیترات مصرف شده است. میلی  600لیتر)معادل با    6/0ر فرایند مورد نظر  توان گفت دبر این اساس، می 

𝑺پذیری لیتیم سولفات بر حسب دما به صورت ی انحاللمعادله  = 3۵− 0/1۵𝜽  7۵تا   ℃۲0ای از این ماده را از است. دمای محلول سیرشده℃ 
کنیم. جرم محلول اولیه لیتیم سولفات موالر باریم کلرید به طور کامل وارد واکنش می 3/0لیتر از محلول  ۵افزایش داده و رسوب تولید شده را با 

 برابر با چند کیلوگرم بوده است و در انتهای این فرایند، چند گرم رسوب تولید شده است؟ 

 (𝑩𝒂 = 𝑺 و 137 = 𝑶 و 3۲ = 𝑳𝒊 و 16 = 7 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1)  15/2  –  6/279 2  )64/2  –  6/279 3  )15/2  –  5/349 4)  64/2  -  5/349 

 ( 103 -مساله  –)سخت       4گزینه  پاسخ:   -209

 معادله واکنش میان لیتیم سولفات و باریم کلرید به صورت زیر است: 

𝐿𝑖2𝑆𝑂4(𝑎𝑞) + 𝐵𝑎𝐶𝑙2(𝑎𝑞) → 𝐵𝑎𝑆𝑂4(𝑠) + 2𝐿𝑖𝐶𝑙(𝑎𝑞) 
شوند که نامحلول در آب بوده و به شکل رسوب در  های باریم و سولفات در واکنش با هم به ترکیب باریم سولفات تبدیل می است، یون همانطور که مشخص  

 کنیم:آید. با توجه به معادله این واکنش، جرم رسوب تولید شده در این فرایند)باریم سولفات جامد( را محاسبه میمی
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? 𝑔 𝐵𝑎𝑆𝑂4 = 5 𝐿  محلول باریم  کلرید ×
0/3 𝑚𝑜𝑙 𝐵𝑎𝐶𝑙2

1 𝐿  محلول باریم کلرید
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐵𝑎𝑆𝑂4

1 𝑚𝑜𝑙 𝐵𝑎𝐶𝑙2
×

233 𝑔 𝐵𝑎𝑆𝑂4

1 𝑚𝑜𝑙 𝐵𝑎𝑆𝑂4
= 349/5 𝑔 

 کنیم:در قدم بعد، جرم لیتیم سولفات مصرف شده را محاسبه می 

? 𝑔 𝐿𝑖2𝑆𝑂4 = 5 𝐿  محلول باریم کلرید ×
0/3 𝑚𝑜𝑙 𝐵𝑎𝐶𝑙2

1 𝐿  محلول باریم کلرید
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖2𝑆𝑂4

1 𝑚𝑜𝑙 𝐵𝑎𝐶𝑙2
×

110 𝑔 𝐿𝑖2𝑆𝑂4

1 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖2𝑆𝑂4
= 165 𝑔 

𝑆به صورت    𝐿𝑖2𝑆𝑂4پذیری  معادله انحالل = 35− 0/15𝜃   پذیری  است. بر این اساس، انحالل𝐿𝑖2𝑆𝑂4   کنیم:را در دماهای داده شده محاسبه می 

𝑆 = 35− 0/15𝜃 
                
⇒    {

𝜃 = 20℃
           
⇒   𝑆 = 32𝑔/100𝑔𝐻2𝑂      

𝜃 = 75℃
           
⇒   𝑆 = 23/75𝑔/100𝑔𝐻2𝑂

              
پذیری تفاوت انحالل     ⇒ = 8/25 𝑔 

آب حل  گرم    100گرم نمک را در این دما در    32گرم آب است، پس اگر    100گرم در    32گراد برابر با  درجه سانتی   20پذیری لیتیم سولفات در دمای  انحالل

گرم از نمک موجود    25/8برسانیم،    ℃75به    ℃20گرمی را از   132شود که سیرشده است. اگر دمای این محلول  گرم ایجاد می  132کنیم، محلولی به جرم  

، محاسبه کردیم  شود. از طرفیگرم رسوب ایجاد می   25/8گرم از محلول سیرشده،    132توان گفت به ازای تغییر دمای هر  کند پس می در محلول رسوب می 

گرم لیتیم سولفات نیاز داریم. بر این اساس، جرمی از محلول سیرشده که باید تغییر دما داده شود را محاسبه   165که برای واکنش با محلول باریم کلرید، به 

 کنیم:می

? 𝑔  محلول سیرشده = 165 𝑔 𝐿𝑖2𝑆𝑂4 ×
132 𝑔  محلول سیرشده

8/25 𝑔 𝐿𝑖2𝑆𝑂4
= 2640 𝑔

             
جرم  محلول   ⇒ = 2/64 𝑘𝑔 

است. در هر لیتر از این محلول، چند مول آب وجود داشته   % 10برابر با  1/1𝒈.𝒎𝑳−1درصد جرمی آمونیوم نیترات در محلولی از این ماده با چگالی   
𝑶لیتر از این محلول نیاز داریم؟ ) مول بر لیتر باشد، به چند میلی  06/0لیتر محلول آبی که غلظت یون نیترات در آن برابر با    11و برای تهیه   =

𝑵 و 16 = 𝑯 و 1۴ = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1  )55  -  480 2  )55  -  560 3  )4/49  -  480 4  )4/49  -  560 

 ( 103 -مساله  –)متوسط       1گزینه پاسخ:   -210

لیتر از این محلول را در نظر گرفته و جرم محلول را به همراه جرم نمک حل    1ای به حجم است. نمونه  %10درصد جرمی نمک در محلول مورد نظر برابر با  

 کنیم:شده در آن محاسبه می 

? 𝑔 محلول = 1 𝐿 محلول ×
1000 𝑚𝐿 محلول

1 𝐿 محلول
×

1/1 𝑔 محلول

1 𝑚𝐿 محلول
= 1100 𝑔 

? 𝑔 𝑁𝐻4𝑁𝑂3 = 1 𝐿 محلول×
1000 𝑚𝐿 محلول

1 𝐿 محلول
×

1/1 𝑔 محلول

1 𝑚𝐿 محلول
×

10 𝑔 𝑁𝐻4𝑁𝑂3

100 𝑔 محلول
= 110 𝑔 

 کنیم. اسبه میلیتری و مقدار مول آب موجود در آن را مح  1در قدم بعد، جرم آب موجود در این محلول  

جرم  محلول = جرم  آب  + جرم  نمک 
 
⇒ 1100 𝑔 = 110 𝑔 𝑁𝐻4𝑁𝑂3 + 𝑥 𝑔 𝐻2𝑂

             
⇒   𝑥 = 990 𝑔

?𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂 = 990 𝑔 𝐻2𝑂 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

18 𝑔 𝐻2𝑂
= 55 𝑚𝑜𝑙 

 برای حل قسمت دوم سوال، ابتدا باید غلظت مولی محلول آمونیوم نیترات اولیه را محاسبه کنیم: 

غلظت  مولی =
10 × درصد  جرمی  × چگالی 

جرم  مولی
=

10 × 10× 1/1
80

= 1/375 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

لیتری را    11مول یون نیترات وجود دارد. مقدار یون نیترات موجود در محلول    375/1با توجه به محاسبات باال، در هر لیتر از محلول آمونیوم نیترات اولیه  

 آوریم:رات اولیه مورد نیاز برای تهیه این محلول را بدست میمحاسبه کرده و در قدم بعد، حجم محلول آمونیوم نیت

?𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑂3
− = 11  𝐿 محلول×

0/06 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑂3
−

1 𝐿 محلول
= 0/66 𝑚𝑜𝑙 

?𝑚𝐿  محلول آمونیومنیترات اولیه = 0/66 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑂3
− ×

1 𝐿  محلول آمونیومنیترات اولیه

1/375 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑂3
− ×

1000 𝑚𝐿  محلول آمونیومنیترات اولیه

1 𝐿  محلول آمونیوم نیترات اولیه
= 480 𝑚𝐿 

 لیتر از محلول آمونیوم نیترات نیاز داریم.میلی  480با توجه به محاسبات باال، به  
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و گازهای خارج شده  افزایش داده   ℃0است. دمای این مخلوط را تا    %80های کربن برابر با  در مخلوط مایعی از هپتان، اتن و متان، درصد جرمی اتم 
های  برابر شده باشد، شمار مولکول  6/۲دهیم. اگر در واکنش با برم، جرم مخلوط گازی مورد نظر  از آن را در مجاورت با مقدار کافی بخار برم قرار می

 های هپتان بوده است؟متان موجود در مخلوط مایع اولیه، چند برابر شمار مولکول

(𝑩𝒓 = 𝑪 و 80 = 𝑯 و 1۲ = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1)

1  )6 2  )9 3  )3 4  )5/4 

 (۱۱۱ -مساله  –)سخت       ۲گزینه پاسخ:   -211

برسانیم، اتن و متان موجود در    ℃0شود. اگر دمای این مخلوط را افزایش داده و به  ( می 𝐶𝐻4( و متان) 𝐶2𝐻4(، اتن) 𝐶7𝐻16مخلوط مایع اولیه شامل هپتان) 

 دهد. ماند و تغییر حالت نمی دارد، همواره به حالت مایع باقی می   ℃0شوند اما هپتان چون دمای جوش باالتر از  آن تبخیر شده و از مخلوط خارج می

های کربن موجود در با بیشتر شدن تعداد اتم شود.  ی جوش، معادل با دمایی است که در آن یک مایع شروع به جوشیدن کرده و به بخار تبدیل می نقطه 
ها با شمار  دمای جوش آلکانبه عبارت دیگر،  یابد.  ها نیز افزایش می دروالسی در این مواد افزایش پیدا کرده و دمای جوش آن(، قدرت نیروهای وان 𝑛ها)آلکان 

ها)متان، اتان، پروپان و ی آلکان دمای جوش چهار عضو اول خانواده توان گفت می بر این اساس،  ی مستقیم دارد.ها رابطه های کربن موجود در ساختار آن اتم 
ی مقابل، در نقطه   شوند.( دیده می𝑔است( به حالت گاز)  ℃۲۲)از جمله دمای اتاق که معادل با ℃۰است، پس این مواد در دماهای باالتر از   ℃۰بوتان(، کمتر از  

 شوند. ( دیده می𝑙عدد است، در دمای اتاق به حالت مایع)  5ها بیشتر از در ساختار آن  های کربن موجودهایی که شمار اتم آلکان 
توان گفت مخلوطی از متان و اتن که از مخلوط مایع اولیه جدا شده است را در مجاورت با مقدار کافی بخار برم قرار داده و  با توجه به توضیحات داده شده، می 

 دهد: کند اما گاز اتن بر اساس معادله زیر با برم واکنش میبرابر شده است. متان در واکنش با برم شرکت نمی   6/2طی این فرایند، جرم مخلوط گازی  

𝐶2𝐻4(𝑔) + 𝐵𝑟2(𝑔) → 𝐶2𝐻4𝐵𝑟2(𝑔) 
  260واکنش با بخار برم به گرم در نظر بگیریم، جرم این مخلوط پس از  100اگر مجموع جرم گازهای متان و اتن خارج شده از مخلوط مایع اولیه را برابر با 

گرم افزایش داده است. بر    160گرم برم واکنش داده و جرم مخلوط را به اندازه    160گرم رسیده است. به عبارت دیگر، گاز اتن موجود در این مخلوط گازی با  

 کنیم:این اساس، جرم اتن موجود در این مخلوط را محاسبه می 

? 𝑔 𝐶2𝐻4 = 160 𝑔 𝐵𝑟2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐵𝑟2
160 𝑔 𝐵𝑟2

×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻4

1 𝑚𝑜𝑙 𝐵𝑟2
×

28 𝑔 𝐶2𝐻4

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻4
= 28 𝑔 

−100گرم اتن وجود داشته است، پس جرم متان موجود در این مخلوط برابر با   28گرمی،    100طبق محاسبات باال، در مخلوط گازی   28 = گرم    72

 کنیم.جود در مخلوط را محاسبه می های متان موشود. بر این اساس، تعداد مولمی

?𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4 = 72 𝑔 𝐶𝐻4 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4

16 𝑔 𝐶𝐻4
= 4/5 𝑚𝑜𝑙 

گرم متان( وجود داشته است. در هر   72مول متان)معادل با    5/4گرم اتن( و  28مول اتن)معادل با  1پس در مخلوط گازی خارج شده از مخلوط مایع اولیه، 

گرم اتم کربن( وجود    78مول اتم کربن)معادل با    5/6اتم کربن وجود دارد، پس در این مخلوط گازی    2در هر مولکول اتن نیز    اتم کربن و   1مولکول متان  

بوده است.   %80شود( برابر با  های صورت سوال، درصد جرمی کربن در مخلوط مایع اولیه)مخلوطی که شامل هپتان، اتن و متان میداشته است. طبق داده 

گرم در نظر گرفته    𝑥گرم در نظر گرفتیم. اگر جرم هپتان موجود در این مخلوط نیز برابر با   100متان و اتن موجود در این مخلوط را که برابر با    مجموع جرم

+100شود، جرم کلی مخلوط برابر با   𝑥  شود. بر این اساس، داریم:گرم می 

درصد  جرمی  کربن در  مخلوط =
(مجموع جرم کربن موجود در گازهای  متان و اتن) + (جرم کربن موجود در هپتان )

جرم  مخلوط
× 100

                 
⇒      

80 =
(78 𝑔 𝐶) + (𝑥 𝑔 𝐶7𝐻16 ×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶7𝐻16
100 𝑔 𝐶7𝐻16

×
7 𝑚𝑜𝑙 𝐶

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶7𝐻16
×

12 𝑔 𝐶
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶)

100 + 𝑥
× 100

         
⇒  

8
10
=

78 + 0/84𝑥
100 + 𝑥

             
⇒   𝑥 = 50𝑔 

مول بود.  4/ 5های متان برابر با  گرم اتان وجود داشته است. شمار مول  28گرم متان و   72گرم هپتان،    50توان گفت در مخلوط اولیه  ، می𝑥با توجه به مقدار  

 کنیم:های هپتان را نیز بدست آورده و مقادیر حاصل را با هم مقایسه می شمار مول 

?𝑚𝑜𝑙 𝐶7𝐻16 = 50 𝑔 𝐶7𝐻16 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶7𝐻16

100 𝑔 𝐶7𝐻16
= 0/5 𝑚𝑜𝑙 

                     
⇒      

شمار مول های متان 

شمار مول های هپتان 
=

4/5 𝑚𝑜𝑙
0/5 𝑚𝑜𝑙

=  برابر 9

 % ۵0کنیم. اگر بازده انجام واکنش برابر با  را بر اساس معادله موازنه نشده زیر تجزیه می  %۴8گرمی از پتاسیم نیترات با خلوص    ۵/۲۵۲ی  یک نمونه 
دارد  باشد، طی این فرایند مجموع جرم مواد جامد موجود در ظرف به اندازه چند گرم تغییر یافته و حجم گاز نیتروژن تولید شده در شرایط استان

𝑲شود؟ ) برابر با چند لیتر می = 𝑶 و 3۹ = 𝑵 و 16 = 1۴ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

𝑲𝑵𝑶3(𝒔) → 𝑲۲𝑶(𝒔) + 𝑶۲(𝒈) + 𝑵۲(𝒈)

1  )8/64  –  72/6 2  )4/32  –  72/6 3  )8/64  –  44/13 4  )4/32  –  44/13 

 (111 -مساله  –)متوسط       2گزینه پاسخ:   -212

 معادله واکنش انجام شده به صورت زیر است:

4𝐾𝑁𝑂3(𝑠) → 2𝐾2𝑂(𝑠) + 5𝑂2(𝑔) + 2𝑁2(𝑔) 
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  56مول گاز نیتروژن)معادل با    2مراه  گرم گاز اکسیژن( به ه  160مول گاز اکسیژن)معادل با    5مول پتاسیم نیترات در این واکنش،    4به ازای مصرف شدن  

گرم از مجموع    216مول پتاسیم نیترات،    4توان گفت به ازای مصرف شدن  شود. بر این اساس، میگرم گاز نیتروژن( تولید شده و از ظرف واکنش خارج می 

 کنیم.جرم مواد را محاسبه می   شود. با توجه به توضیحات داده شده، مقدار کاهشجرم مواد جامد موجود در ظرف واکنش کاسته می 

? 𝑔  کاهش  جرم = 252/5 𝑔 𝐾𝑁𝑂3  ناخالص ×
48 𝑔 𝐾𝑁𝑂3

100 𝑔 𝐾𝑁𝑂3  ناخالص
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐾𝑁𝑂3

101 𝑔 𝐾𝑁𝑂3
×

216 𝑔  کاهش  جرم

4 𝑚𝑜𝑙 𝐾𝑁𝑂3
×

50 𝑔 مقدار  عملی

100 𝑔  مقدار  نظری

= 32/4 𝑔 
گرم کاهش پیدا کرده است. در قدم بعد، حجم گاز نیتروژن تولید   4/32مواد موجود در ظرف واکنش به اندازه با توجه به محاسبات باال، طی این فرایند جرم 

 کنیم.شده در واکنش را محاسبه می 

? 𝑔 𝑁2 = 252/5 𝑔 𝐾𝑁𝑂3  ناخالص ×
48 𝑔 𝐾𝑁𝑂3

100 𝑔 𝐾𝑁𝑂3  ناخالص
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐾𝑁𝑂3

101 𝑔 𝐾𝑁𝑂3
×

2 𝑚𝑜𝑙 𝑁2

4 𝑚𝑜𝑙 𝐾𝑁𝑂3
×

22/4 𝐿 𝑁2

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁2
×

50 𝑔 مقدار  عملی

100 𝑔  مقدار  نظری

= 6/72 𝐿 
 کنیم:برای محاسبه حجم گاز نیتروژن تولید شده با استفاده از روش تناسب، به صورت زیر عمل می 

𝐾𝑁𝑂3  جرم ×
بازده  درصدی 

100 ×
درصد  خلوص 

100
×ضریب  جرم  مولی

=
(𝑆𝑇𝑃)𝑁2  حجم

22/4× ضریب 

            
⇒   

252/5×
50
100×

48
100

4× 101
=
𝑥 𝑙 𝑁2

22/4 × 2
           
⇒   𝑥 = 6/72 𝐿 

گرم آب خالص   180گرم را با مقدار کافی گاز فلوئور وارد واکنش کرده و ترکیب تولید شده را در    6/1ی ناخالص از گاز هیدروژن به جرم  یک نمونه 
باشد، درصد خلوص گاز هیدروژن مصرف شده برابر با چند    %10  کنیم. اگر درصد جرمی هیدروفلوئوریک اسید در محلول تولید شده برابر باحل می

𝑭درصد بوده است؟ )  = 𝑯 و 1۹ = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1)  5/37   2  )5/62 3  )40 4  )60 
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 معادله واکنش انجام شده به صورت زیر است:

𝐻2(𝑔) + 𝐹2(𝑔) → 2𝐻𝐹(𝑔) 
 کنیم.بدست بیاید را محاسبه می   %10گرم آب حل شود تا محلولی با درصد جرمی    180گاز هیدروژن فلوئورید که باید در  در قدم اول، جرمی از  

درصد  جرمی  =
جرم هیدروفلوئوریک اسید 

جرم  آب  + جرم هیدروفلوئوریک اسید 
× 100

 
⇒ 10 =

𝑥

180 + 𝑥
× 100

               
⇒    𝑥 = 20𝑔

گرم است. در قدم بعد، مقدار گاز   20هیدروژن فلوئورید تولید شده در واکنش میان گازهای هیدروژن و فلوئور برابر با توان گفت جرم ، می𝑥با توجه به مقدار  

 کنیم: هیدروژن خالص مصرف شده را محاسبه می

? 𝑔 𝐻2 = 20 𝑔 𝐻𝐹 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐹
20 𝑔 𝐻𝐹

×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2

2 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐹
×

2 𝑔 𝐻2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2
= 1 𝑔 

شوند. برای  ی مورد نیاز، شامل برخی از ترکیبات دیگر نیز میکامال خالص نبوده و عالوه بر ماده  ، گاهیهای مصرف شده در صنعت و آزمایشگاه دهنده واکنش 

آید:ی زیر بدست میشود. درصد خلوص هر ماده از رابطه بیان میزان خالص بودن این مواد، از مفهوم درصد خلوص استفاده می 

درصد  خلوص  =
(𝑔) ص خال جرم  ماده ی  

(𝑔) جرم  ماده ی  ناخالص
× 100

              
درصد  خلوص  هیدروژن     ⇒ =

1 𝑔 𝐻2  خالص

1/6 𝑔 𝐻2  ناخالص
× 100 =  درصد  62/5

 درصد بوده است.  5/62با توجه به محاسبات باال، درصد خلوص گاز هیدروژن برابر با  

 های مقابل:  با توجه به واکنش 

 1) 𝑵𝑶(𝒈) + 𝑵𝑶۲(𝒈) ⟶ 𝑵۲𝑶3(𝒈),                     ∆𝑯 = −۴0 𝒌𝑱 
۲) 𝑵𝑶(𝒈) + 𝑵𝑶۲(𝒈) + 𝑶۲(𝒈) ⟶ 𝑵۲𝑶۵(𝒈),   ∆𝑯 = −107 𝒌𝑱
3) ۲𝑵𝑶۲(𝒈) ⟶ 𝑵۲𝑶۴(𝒈),                                     ∆𝑯 = −۵7 𝒌𝑱
۴) ۲𝑵𝑶(𝒈) + 𝑶۲(𝒈) ⟶ ۲𝑵𝑶۲(𝒈),                     ∆𝑯 = −11۴ 𝒌𝑱 

۲𝑵۲𝑶۴(𝒈)در واکنش   𝑵۲𝑶۵به ازای تولید هر گرم   ⟶ 𝑵۲𝑶۵(𝒈) + 𝑵۲𝑶3(𝒈) شود؟ ، چند کیلوژول گرما مبادله می 

(𝑶 = 𝑵 و 16 = 1۴ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 
1  )5/1 2  )2/1 3  )75/0 4  )6/0 
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 معادله واکنش اصلی به صورت زیر است:
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2𝑁2𝑂4(𝑔) ⟶ 𝑁2𝑂5(𝑔) + 𝑁2𝑂3(𝑔) 
های داده شده به صورت زیر هستند:توانیم آنتالپی این واکنش را به دست آوریم. واکنشبا استفاده از قانون هس می

1)𝑁𝑂(𝑔) + 𝑁𝑂2(𝑔) ⟶ 𝑁2𝑂3(𝑔),                     ∆𝐻 = −40 𝑘𝐽  
2)𝑁𝑂(𝑔) + 𝑁𝑂2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) ⟶ 𝑁2𝑂5(𝑔),   ∆𝐻 = −107 𝑘𝐽
3)2𝑁𝑂2(𝑔) ⟶ 𝑁2𝑂4(𝑔),                                     ∆𝐻 = −57 𝑘𝐽 
4)2𝑁𝑂(𝑔) + 𝑂2(𝑔) ⟶ 2𝑁𝑂2(𝑔),                     ∆𝐻 = −114 𝑘𝐽 

غیر تکراری    دومدر واکنش    𝑁2𝑂5(𝑔)در واکنش سوم و    𝑁2𝑂4(𝑔)در واکنش اول،    𝑁2𝑂3(𝑔)،  چهارم های اول تا  کننده در واکنش در میان مواد شرکت 

 دهیم: و جهت این مواد را در این سه واکنش مطابق واکنش اصلی قرار می  هستند، پس ضریب

1) 𝑁𝑂(𝑔) + 𝑁𝑂2(𝑔) ⟶ 𝑁2𝑂3(𝑔),   ∆𝐻 = −40 𝑘𝐽 ( بدون تغییر) 

3) 2𝑁𝑂2(𝑔) ⟶ 𝑁2𝑂4(𝑔),   ∆𝐻 = −57 𝑘𝐽
    ×(−2)    
⇒      2𝑁2𝑂4(𝑔) ⟶ 4𝑁𝑂2(𝑔),   ∆𝐻 = +114 𝑘𝐽

2) 𝑁𝑂(𝑔) + 𝑁𝑂2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) ⟶ 𝑁2𝑂5(𝑔),   ∆𝐻 = −107 𝑘𝐽 ( بدون تغییر) 

گردیم که در واکنش اصلی نبوده و تنها در یک واکنش دیگر دیده شود. ضریب این ماده را  ای می به دنبال ماده  واکنش چهارم،کننده در در میان مواد شرکت 

کننده  در میان مواد شرکت   نیایند.  کلیدهیم، تا با یکدیگر حذف شوند و در واکنش  دهیم، اما جهت آن را عکس قرار می در این واکنش برابر واکنش دیگر قرار می

دهیم،  را در واکنش چهارم برابر واکنش دوم قرار می   𝑂2(𝑔)شود. پس ضریب  در واکنش اصلی نیست و در واکنش دوم دیده می   𝑂2(𝑔)  ،هارم در واکنش چ

دهیم. )نیاز به تغییر معادله دوم نیست( اما جهت آن را به صورت عکس قرار می

4)2𝑁𝑂(𝑔) + 𝑂2(𝑔) ⟶ 2𝑁𝑂2(𝑔),   ∆𝐻 = −114 𝑘𝐽
×(−1)
⇒   2𝑁𝑂2(𝑔) ⟶ 2𝑁𝑂(𝑔) + 𝑂2(𝑔),   ∆𝐻 = +114 𝑘𝐽

 پس، آنتالپی واکنش اصلی برابر است با:

∆𝐻 = (−40) + (+114) + (−107) + (+114) = +81 𝑘𝐽 
 کنیم.را محاسبه می   𝑁2𝑂5گرم    1در قدم بعد، مقدار انرژی مبادله شده به ازای تولید  

? 𝑘𝐽  انرژی = 1 𝑔 𝑁2𝑂5 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁2𝑂5

108 𝑔 𝑁2𝑂5
×

81 𝑘𝐽  انرژی

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁2𝑂5
= 0/75 𝑘𝐽 

 کیلوژول انرژی مصرف شده است.  75/0با توجه به محاسبات باال، طی این فرایند  

.۴3𝒌𝑱حلقه کربنی دارد، برابر با   ۲ارزش سوختی نوعی اتر سیرشده که در ساختار خود    𝒈−1  است. اگر برای سوختن کامل هر مول از این ماده به
مولکول از این ترکیب چند پیوند اشتراکی وجود داشته و آنتالپی سوختن آن برابر با چند کیلوژول  گرم گاز اکسیژن نیاز باشد، در ساختار هر 6۴0

𝑶شود؟ ) بر مول می = 𝑪 و 16 = 𝑯 و 1۲ = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1  )42  ،  9030 - 2  )44    ،9030 - 3  )42    ،8428 - 4  )44    ،8428 -
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عاملی اتری به صورت مقابل است:ساختار گروه  

فرمول شیمیایی کلی   اند.( از دو طرف به یک اتم اکسیژن متصل شده ′𝑅و   𝑅های  ی هیدروکربنی)گروه در ساختار ترکیبات دارای این گروه عاملی دو زنجیره 

دانیم که به ازای هر حلقه  از طرفی، می  های کربن موجود در ترکیب خواهد بود.معادل با تعداد اتم  𝑛است که در آن   𝐶𝑛𝐻2𝑛+2𝑂اترهای سیرشده به صورت  

توان گفت فرمول مولکولی این ترکیب اتری به  حلقه کربنی است، پس می   2شود و اتر مورد نظر نیز دارای  اتم هیدروژن از یک ترکیب آلی حذف می   2کربنی،  

 سوزد.خواهد بود. این ترکیب بر اساس معادله زیر به طور کامل می   𝐶𝑛𝐻2𝑛−2𝑂صورت  

𝐶𝑛𝐻2𝑛−2𝑂 + (
3𝑛 − 2

2
)𝑂2 → 𝑛𝐶𝑂2 + (𝑛 − 1)𝐻2𝑂 

شود. از طرفی، ضریب اکسیژن  مول گاز اکسیژن( مصرف می  20گرم گاز اکسیژن)معادل با    640های صورت سوال، برای سوزاندن هر مول از این اتر  طبق داده 

کنش باال برابر  در معادله وا
3𝑛−2

2
 کنیم:را محاسبه می   𝑛است. بر این اساس، مقدار    

3𝑛 − 2
2

= 20
               
⇒    3𝑛 − 2 = 40

 
⇒ 3𝑛 = 42

          
⇒  𝑛 = 14 

 شود، پس داریم: می  𝐶14𝐻26𝑂، فرمول مولکولی اتر مورد نظر به صورت  𝑛با توجه به مقدار  

تعداد  پیوند  اشتراکی  =
(4× 𝐶  تعداد  اتم های) + (2× 𝑂  تعداد  اتم های) + (1 × 𝐻  تعداد  اتم های)

2
=

4 × 14+ 2 × 1 + 1 × 26
2

= 42 

شود. به عنوان مثال، اگر به ازای سوختن کامل هر گرم گاز ی سوختنی، ارزش سوختی گفته می گرم  از یک ماده   1به مقدار انرژی تولید شده در واکنش سوختن 
𝑘𝐽کیلوژول بر گرم)   50کیلوژول انرژی تولید شود، ارزش سوختی این ماده معادل با    50اتین   ∙ 𝑔−1 ی ماده، از ی ارزش سوختی یک نمونه ( است. برای محاسبه
 شود:ی مقابل استفاده می رابطه 

ارزش  سوختی  = مقدار انرژی  آزاد  شده بر حسب کیلوژول 
جرم نمونهی ماده بر حسب گرم 
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 برقرار است:   زیری  بین آنتالپی سوختن یک ماده و ارزش سوختی آن رابطه 

(𝑘𝐽 ∙ 𝑔−1) ارزش  سوختی =
|(𝑘𝐽 ∙ 𝑚𝑜𝑙−1) آنتالی  سوختن|

(𝑔 ∙ 𝑚𝑜𝑙−1)جرم  مولی

              
⇒    43𝑘𝐽. 𝑔−1 =

|∆𝐻 |(سوختن )

210
            
⇒   ∆𝐻 (سوختن ) = −9030𝑘𝐽 

  سوختن 𝐻∆،  باشد. بر این اساس  1ی سوختن باید برابر با  شود؛ پس ضریب آن ماده در معادله ی مورد نظر تعریف میمقدار آنتالپی سوختن برای یک مول از ماده 

𝑘𝐽های مختلف در مقیاس  مواد و ترکیب ∙ 𝑚𝑜𝑙−1 ی  از آنجا که واکنش سوختن همواره یک فرایند گرماده است، مقدار آنتالپی سوختن همه   شود.بیان می

 مواد منفی خواهد بود.

۲𝑶3(𝒈)کنیم تا واکنش لیتری می ۵6مقداری گازی اوزون را در شرایط استاندارد وارد یک مخزن  
 
⇔ 3𝑶۲(𝒈)  در دمای ثابت انجام شود. با توجه

تا لحظهبه داده ابتدای واکنش  از  گازهای درون مخزن به های موجود در جدول زیر،   رسد، چند کیلوژول گرما در این می 1/۲𝒂𝒕𝒎ای که فشار 
 شود؟ واکنش مبادله می

𝑶 پیوند −𝑶 𝑶 = 𝑶 

 1۴۵ ۴۹۵ (𝒌𝑱.𝒎𝒐𝒍−1آنتالپی پیوند) 
1)  5/307   2  )5/102 3  )410 4  )205 
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 کنیم:های اولیه گاز اوزون وارد شده به مخزن واکنش را محاسبه می در قدم اول، شمار مول 

?𝑚𝑜𝑙 𝑂3 = 56 𝐿 𝑂3 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑂3

22/4 𝐿 𝑂3
= 2/5 𝑚𝑜𝑙 

2𝑂3(𝑔)معادله واکنش انجام شده به صورت  
 
⇔ 3𝑂2(𝑔)   توان به صورت  کننده در آن، میاست. معادله این واکنش شیمیایی را بر اساس ساختار مواد شرکت

 زیر نشان داد:

 
های کاربردی برای  یکی از راه   شود.به مقدار انرژی الزم برای شکستن یک مول پیوند اشتراکی)کوواالنسی( یکسان در حالت گازی، آنتالپی پیوند گفته می 

ها، استفاده از آنتالپی پیوندهای دخیل در آن واکنش شیمیایی است. فرض کنید در یک واکنش شیمیایی، تمام پیوندهای کوواالنسی  کنشوا  H∆ی  محاسبه 

النسی  های مجزا با اتصال پیوندهای کوواهای مجزا بدست بیاید و پس از آن، این اتمای از اتم ها به طور کامل شکسته شده و مجموعه دهنده موجود در واکنش 

 بر این اساس، داریم:   ها را ایجاد کنند.جدید به یکدیگر متصل شده و فراورده 

∆H  واکنش = ( ها دهنده واکنش  (مجموع  آنتالپی  پیوندها  در   − ( ها فراورده   (مجموع  آنتالپی  پیوندها  در  

ی پیوندهای موجود در  شود و همه شکسته نمی ها  دهنده ی پیوندهای موجود در واکنش های شیمیایی، همه در مراحل انجام شدن اغلب واکنش از آنجا که  

این    H∆ی  ها نیز وجود دارند. برای محاسبه در فراورده   عینادهنده  شوند؛ بلکه برخی از پیوندهای موجود در واکنش ها نیز در طول واکنش تشکیل نمیفراورده 

کنیم:ی زیر استفاده می ها از رابطه واکنش 

∆H  واکنش = ( ها دهنده واکنش  (مجموع  آنتالپی  پیوندهای  شکسته  شده  در   − ( ها فراورده  (مجموع  آنتالپی  پیوندهای  جدید  تشکیل  شده  در  

2𝑂3(𝑔)با توجه به روابط گفته شده، تغییر آنتالپی واکنش  
 
⇔ 3𝑂2(𝑔)   کنیم:را محاسبه می 

∆H  واکنش = (2× ∆H(O − O)) − (∆H(O = O)) = (2× 145) − (495) = −205𝑘𝐽 

 دهد: کننده در این واکنش و روند تغییر فشار گازهای موجود در مخزن را نشان می های اکسیژن و اوزون شرکت جدول زیر، روند تغییر تعداد مول 

      2𝑂3(𝑔) های گازی مجموع تعداد مول  فشار ظرف 
 
⇔        3𝑂2(𝑔)  معادله واکنش 

 مقدار مول اولیه  5/2 0 5/2 اتمسفر   1

- +𝑥 +3𝑥 −2𝑥 تغییر مول 

+2/5 اتمسفر   2/1 𝑥 3𝑥2/5− 2𝑥  مقدار مول نهایی 

برابر    2/1های گازی موجود در آن مخزن است. طی این فرایند فشار گازها  در دمای ثابت، فشار گازهای موجود در یک مخزن متناسب با مجموع شمار مول

 برابر شده است. بر این اساس، داریم:  2/1های گازی موجود در مخزن نیز  توان گفت شمار مولاتمسفر رسیده است، پس می   2/1اتمسفر به    1شده و از  

فشار  نهایی 

فشار  اولیه 
=

های گازی نهایی مجموع شمار مول

مجموع شمار مولهای گازی اولیه 

               
⇒    1/2 =

2/5+ 𝑥
2/5

               
⇒    𝑥 = 0/5 𝑚𝑜𝑙 

مول اکسیژن تولید شده است. مقدار تغییر آنتالپی واکنش نیز محاسبه شده است.    5/1مول اوزون مصرف شده و   1، در واکنش مورد نظر 𝑥با توجه به مقدار  

 کنیم:بر این اساس، مقدار انرژی مبادله شده در واکنش را محاسبه می 
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? 𝑘𝐽  انرژی = 1 𝑚𝑜𝑙 𝑂3 ×
205 𝑘𝐽  انرژی

2 𝑚𝑜𝑙 𝑂3
= 102/5 𝑘𝐽 

 کنیم:برای محاسبه مقدار انرژی مبادله شده یا استفاده از روش تناسب، به صورت زیر عمل می

𝑂3 مول

ضریب 
=
𝑄( مقدار انرژی مبادله شده)

∆𝐻

               
⇒    

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂3

2
=
𝑥 𝑘𝐽  انرژی

205
           
⇒   𝑥 = 102/5 𝑘𝐽 

کنیم  است. این مخلوط را وارد یک ظرف دربسته می %80های اکسیژن برابر با گرم، درصد جرمی اتم ۲00رم به ج 𝑶۲و  𝑺𝑶3در مخلوطی از گازهای   
۲𝑺𝑶3(𝒈)تا واکنش  → ۲𝑺𝑶۲(𝒈) + 𝑶۲(𝒈)   7۵/۲ثانیه از ابتدای واکنش، جرم گاز اکسیژن موجود در ظرف    7۵انجام شود. اگر با گذشتن 

𝑺شود؟ ) شده باشد، سرعت متوسط واکنش انجام شده در طول این بازه زمانی برابر با چند مول بر دقیقه می 𝑺𝑶۲برابر جرم گاز   = 𝑶 و 3۲ =
16 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1  )25/0 2  )5/0 3  )125/0 4  )375/0 

 (112 -مساله  –)سخت       1گزینه پاسخ:   -217

شود. با توجه به  می  %20، پس درصد جرمی گوگرد در این مخلوط برابر با  است  %80های اکسیژن برابر با  ، درصد جرمی اتم 𝑂2و    𝑆𝑂3در مخلوطی از گازهای  

های گوگرد و جرم گاز  اتم اکسیژن وجود دارد. بر این اساس، تعداد مول گرم    160گرم اتم گوگرد و    40توان گفت در این مخلوط  درصد جرمی گوگرد، می 

 کنیم.اکسیژن موجود در مخلوط را محاسبه می

? 𝑔 𝑆𝑂3 = 40 𝑔 𝑆 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑆
32 𝑔 𝑆

×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑂3

1 𝑚𝑜𝑙 𝑆
×

80 𝑔 𝑆𝑂3

1 𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑂3
= 100 𝑔 

جرم  مخلوط = 𝑆𝑂3  جرم+ 𝑂2  جرم
            
⇒   𝑂2  جرم = 100 𝑔

مول گاز    125/3گرم گاز اکسیژن)معادل با    100( و  𝑆𝑂3مول گاز    25/1)معادل با  𝑆𝑂3گرم گاز    100با توجه به محاسبات انجام شده، در ابتدای این فرایند  

2𝑆𝑂3(𝑔)اکسیژن( در مخزن وجود داشته است. معادله واکنش انجام شده به صورت   → 2𝑆𝑂2(𝑔) + 𝑂2(𝑔)  یر تعداد مول  است. جدول زیر، روند تغی

 دهد: گازهای شرکت کننده در این واکنش را نشان می

2𝑆𝑂3(𝑔)        →         2𝑆𝑂2(𝑔)       +            𝑂2(𝑔) واکنش 

 مقدار مول اولیه  25/1 0 125/3

+𝑥+2𝑥−2𝑥تغییر مول 

3/125+ 𝑥 2𝑥 1/25− 2𝑥  مقدار مول نهایی 

برابر    75/2دقیقه( از ابتدای واکنش، جرم گاز اکسیژن موجود در ظرف واکنش،    25/1ثانیه)معادل با    75های موجود در صورت سوال، پس از گذشتن  طبق داده 

𝑡را در لحظه    𝑥شود. بر این اساس، مقدار  می  𝑆𝑂2جرم گاز   = 75𝑠   کنیم.محاسبه می 

جرم  اکسیژن  = 2/75× 𝑆𝑂2  جرم
            
⇒   (3/125+ 𝑥) 𝑚𝑜𝑙 𝑂2 ×

32 𝑔 𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2
= 2/75× (2𝑥 𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑂2 ×

64 𝑔 𝑆𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑂2
)
             
⇒    

100+ 32𝑥 = 352𝑥
             
⇒   100 = 320𝑥

 
⇒ 𝑥 =

100
320

=
5
16
 𝑚𝑜𝑙 

ی مورد نظر  ، از ابتدای کار تا لحظه 𝑥با توجه به مقدار  
5

16
 مول گاز اکسیژن تولید شده است.   

ی واکنش است. به ی موازنه شده ها در واکنش، متناسب با ضریب استوکیومتری آن ماده در معادله کننده زمان برای هریک از مواد شرکت - شیب نمودار مول
تر روند ها برای درک آسان دان یگر خواهد بود. شیمی ها یکسان نباشد، سرعت متوسط آنها متفاوت از یکد کننده عبارت دیگر، اگر ضریب استوکیومتری شرکت 

سرعت واکنش، از تقسیم سرعت متوسط مصرف یا تولید   کنند. ها در واحد زمان، از یک مفهوم کاربردی به نام سرعت واکنش استفاده می پیشرفت واکنش 
۲𝐴(𝑔)ش آید. به عنوان مثال، در واکنهریک از مواد بر ضریب استوکیومتری آن ماده بدست می  + ۳𝐵(𝑔) → 𝐶(𝑔) + ۲𝐷(𝑔)  ی سرعت متوسط برای محاسبه

 کنیم: به روش زیر عمل می  t∆ی زمانی  واکنش در بازه 

�̅� واکنش =
|∆𝑛𝐴|

2 × ∆𝑡 =
|∆𝑛𝐵|

3 × ∆𝑡 =
|∆𝑛𝐶|

∆𝑡
=
|∆𝑛𝐷|

2 × ∆𝑡
                   
⇒     �̅� واکنش =

�̅�𝐴
2 =

�̅�𝐵
3 =

�̅�𝐶
1 =

�̅�𝐷
2  

 . باشد 1 با  برابر  شده موازنه یمعادله  در   بشیضر  که  است  واکنش آن از  یافراورده  ای هندهدواکنش  سرعت  با برابر  واکنش کی متوسط سرعت توجه داریم که 
 است. بر این اساس، سرعت واکنش انجام شده برابر با سرعت تولید اکسیژن خواهد بود، پس داریم:  1ضریب اکسیژن در معادله واکنش انجام شده برابر با  

�̅�واکنش = �̅�𝑂2
=
∆𝑛(𝑂2)

∆𝑡
=

5
16  𝑚𝑜𝑙 𝑂2

1/25 𝑚𝑖𝑛
= 0/25 𝑚𝑜𝑙.𝑚𝑖𝑛−1 

 مول بر دقیقه است.  25/0با توجه به محاسبات باال، سرعت متوسط واکنش مورد نظر برابر با  

ه دقیقه به طور کامل ب  ۵دهیم تا در طول مدت زمان  لیتر آب حل کرده و آن را شرایط مناسب قرار می   ۵گرمی از مالتوز را در    6/10۲ی  یک نمونه 
𝑶شود؟ ) گلوکز تبدیل شود. طی این فرایند، چند گرم آب مصرف شده و سرعت متوسط تولید گلوکز بر حسب مول بر لیتر بر ثانیه چقدر می =

𝑪 و 16 = 𝑯 و 1۲ = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1  )8/10  - 4 × 10−4 2  )8/10  - 2 × 10−4 3  )4/5  - 4 × 10−4 4)  4/5  - 2 × 10−4
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 (112 -مساله  –)آسان       3گزینه پاسخ:   -218

 شود:به گلوکز تبدیل می  زیراست. این ماده مطابق واکنش    𝐶12𝐻22𝑂11قند موجود در جوانه گندم مالتوز بوده و فرمول شیمیایی آن به صورت  

𝐶12𝐻22𝑂11(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂(𝑙) → 2𝐶6𝐻12𝑂6(𝑎𝑞)

در قدم اول، جرم آب مصرف شده در این    گندم تهیه شده و محتوی مواد غذایی گوناگون ازجمله مالتوز است.ی  سمنو یکی از مواد غذایی است که از جوانه 

 کنیم:واکنش شیمیایی را محاسبه می 

? 𝑔 𝐻2𝑂 = 102/6 𝑔 𝐶12𝐻22𝑂11 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶12𝐻22𝑂11

342 𝑔 𝐶12𝐻22𝑂11
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶12𝐻22𝑂11
×

18 𝑔 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂
= 5/4 𝑔 

 کنیم.در قدم بعد، مقدار مول گلوکز تولید شده و غلظت نهایی این ماده را محاسبه می

?𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻12𝑂6 = 102/6 𝑔 𝐶12𝐻22𝑂11 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶12𝐻22𝑂11

342 𝑔 𝐶12𝐻22𝑂11
×

2 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻12𝑂6

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶12𝐻22𝑂11
= 0/6 𝑚𝑜𝑙 

[𝐶6𝐻12𝑂6] =
𝐶6𝐻12𝑂6 مول

لیتر محلول
=

0/6 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻12𝑂6

5 𝐿 محلول
= 0/12 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

 کنیم:در قدم آخر، سرعت متوسط تولید گلوکز را محاسبه می

�̅�𝐶6𝐻12𝑂6
=
∆[𝐶6𝐻12𝑂6]

∆𝑡
=

|0/12− 0|

5 𝑚𝑖𝑛 ×
60 𝑠

1 𝑚𝑖𝑛

= 4× 10−4 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1. 𝑠−1 

 ترکیبی با ساختار مولکولی زیر را در نظر بگیرید: 

گرم استیک اسید وارد واکنش کرده و مقدار باقیمانده از آن را در حضور مقدار کافی اکسیژن    1۵0رمی از این ترکیب را با  گ   ۲36ی  یک نمونه
اکسید تولید شده باشد، مقدار کل آب تولید شده در این فرایند سوزانیم. اگر در واکنش سوختن، آب به همراه گازهای نیتروژن و کربن دیمی

𝑶شود؟ ) یبرابر با چند گرم م = 𝑵 و 16 = 𝑪 و 1۴ = 𝑯 و 1۲ = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1)  144 2  )5/166 3  )189 4  )5/121 

 (113 -مساله  –)متوسط       2گزینه پاسخ:   -219

 ساختار ترکیب داده شده)اتیل متیل آمین( به صورت زیر است: 

 
شوند. این ترکیب بر اساس  ها در واکنش با اسیدهای آلی به آمیدها تبدیل میاست. آمین  𝐶3𝐻9𝑁کربنه با فرمول مولکولی    3ترکیب مورد نظر یک آمین  

 دهد: معادله زیر با استیک اسید واکنش می 

𝐶3𝐻9𝑁 + 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 → 𝐶5𝐻11𝑁𝑂 + 𝐻2𝑂 
شود  گرم استیک اسید مصرف شده و جرمی از آب که در این واکنش تولید می   150که در واکنش با    𝐶3𝐻9𝑁رکیب  با توجه به معادله واکنش باال، جرمی از ت

 کنیم.را محاسبه می 

? 𝑔 𝐶3𝐻9𝑁 = 150 𝑔 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻

60 𝑔 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻9𝑁

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻
×

59 𝑔 𝐶3𝐻9𝑁

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻9𝑁
= 147/5 𝑔 

? 𝑔 𝐻2𝑂 = 150 𝑔 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻

60 𝑔 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻
×

18 𝑔 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂
= 45 𝑔 

 کنیم:که به صورت مصرف نشده باقی مانده است را محاسبه می  𝐶3𝐻9𝑁در قدم بعد، جرمی از  

جرم  𝐶3𝐻9𝑁 باقیمانده  = −جرم  𝐶3𝐻9𝑁 اولیه  جرم  𝐶3𝐻9𝑁 مصرف  شده  = 236− 147/5 = 88/5 𝑔 

 سوزد:بر اساس معادله زیر به طور کامل می  𝐶3𝐻9𝑁ترکیب  

4𝐶3𝐻9𝑁 + 21𝑂2 → 12𝐶𝑂2 + 18𝐻2𝑂 + 2𝑁2 
 کنیم.با توجه به معادله این واکنش، جرم آب تولید شده در واکنش سوختن آمین را محاسبه می 

? 𝑔 𝐻2𝑂 = 88/5 𝑔 𝐶3𝐻9𝑁 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻9𝑁

59 𝑔 𝐶3𝐻9𝑁
×

18 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

4 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻9𝑁
×

18 𝑔 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂
= 121/5 𝑔 

 کنیم.در انتها، مجموع جرم آب تولید شده در این واکنش را محاسبه می

جرم کل آب تولید شده  = جرم آب حاصل از واکنش تولید آمید  + جرم آب حاصل از واکنش سوختن  = 45 + 121/5 = 166/5 𝑔 𝐻2𝑂 
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7/۲۲۴در ساختار یک نمونه از پلیمر استفاده شده برای تولید پتو، مجموعا    × شود. جرم این نمونه از ماده برابر با چند اتم هیدروژن یافت می  10۲۵
باشد، در ماده تقریبا چند مولکول پلیمر وجود   800موجود در ساختار هر مولکول پلیمر تقریبا برابر با  گرم بوده و اگر شمار واحدهای تکرارشونده

 خواهد داشت؟

1  )1590  - 3/01 × 1022 2)  2120  - 3/01 × 1022 3  )1590  - 3/01 × 1023 4  )2120  - 3/01 × 1023 

 (113 -مساله  –)آسان       2گزینه پاسخ:   -220

 شود: استفاده شده برای ساختن پتو است. این ماده بر اساس معادله زیر تولید می سیانواتن، پلیمر  پلی 

 
 کنیم: اتم هیدروژن وجود دارد. بر این اساس، جرم پلیمر مورد نظر را محاسبه می  3در ساختار واحد تکرارشونده این پلیمر  

? 𝑔 (𝐶3𝐻3𝑁)𝑛 = 7/224 × 1025 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝐻 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻

6/02× 1023 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝐻
×

1 𝑚𝑜𝑙 (𝐶3𝐻3𝑁)𝑛
3𝑛 𝑚𝑜𝑙 𝐻

×
53𝑛 𝑔 (𝐶3𝐻3𝑁)𝑛
1 𝑚𝑜𝑙 (𝐶3𝐻3𝑁)𝑛

= 2120 𝑔 

اتم هیدروژن وجود دارد. بر این اساس، تعداد کل واحدهای تکرار شونده موجود در این نمونه از   3همانطور که گفتیم، در ساختار واحد تکرارشونده این پلیمر 

 آوریم:های پلیمر را بدست می س از آن، تعداد مولکول ماده را محاسبه کرده و پ

? تعداد  واحد  تکرارشونده  = 7/224 × 1025 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝐻 ×
تعداد  واحد  تکرارشونده  1

3 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝐻
= 2/408×  واحد  1025

تعداد  واحد  تکرارشونده  = تعداد  مولکول پلیمر × تعداد  واحد  تکرارشونده  در  هر  مولکول
 
⇒ 2/408 × 1025 = 𝑥 × 800

 
⇒ 𝑥 = 3/01 × 1022 

 

 های پیش رو جامع خواهند بود ... ی آزمونجورایی میشه گفت که پرونده امتحانات مبحثی بسته شدن و دیگه همهی دوستان مازی خوبم! خب این آزمون هم تموم شد و یهسالم به همه

پردازی نیاز داشتن! درست متوجه شدین! این های قبلی بودن و حل کردن بعضی از سواال به کلی ایدهزمونتر از آشاید در طول مدت زمان حل کردن این آزمون، حس کرده باشید که سواالت شیمی یکم سخت 

ه صورت منطقی جواب داد و به یه  ترین هدف از طرح چنین آزمونی، این بود که بهتون نشون بدیم که اگر کنکور خیلی هم سخت بشه، باز هم میشه سواالتش رو بآزمون از نظر سطح یه پله باالتر طراحی شده بود و مهم

و   90های برتر، شیمی رو  داره و ... شاید یه تعدادی از رتبه  2داره، یه رتبه    1بینید این آزمون هم یه رتبه  تر باشن، اما همونطور که میاز این آزمون سخت   1400رتبه خوب هم رسید! بعید میدونم سواالت کنکور  

گیر بود و انرژی تونید ببینید که با یه درصد معقول، تونستن یه تراز خوب بیارن و حتی به رتبه برتر برسن! طرح سواالت این آزمون خیلی وقت هاشون رو چک کنید، میرنامه هم حتی نزده باشن، اما اگر کا  100

تر از این سخت  1400چکار کنیم؟(( رسیده باشید! همونطور که گفتم، بعید میدونم شیمی کنکور شد، باید   99تر از سال سخت  1400زیادی از ما گرفت، اما امیدوارم با حل کردنش به جواب سوال ))اگه کنکور 

 سازی خوب از شرایط یه آزمون سخت رو برای خودتون ایجاد کرده باشید ...آزمون باشه و امیدوارم با حل کردن این آزمون، یه شبیه

ی پوشی بکنم که مثل همیشه، کمک زیادی به ما کردن تا محتوای سواالت این آزمون به خوبی آماده بشه! یادتون باشه که من و همه، آقای محمد کهنهجا داره یه تشکر خیلی خیلی ویژه از ویراستار این آزمون

تر بشید! کلی دوستتون داریم و تا نزدیک  هاتون نزدیکیک قدم، به خواسته  یها بتونید به هدف خودتون برسید و حتی شده به اندازهکنیم تا شما بچه همکاران خوبم در گروه ماز، کل سعی و تالشمون رو داریم می

             کنکور، همراهتون خواهیم بود 

مسئول دپارتمان شیمی ماز                         –فرد دکتر فرشاد هادیان 

 

 

 

 


