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در کنکور سراسری هر سال بیش از یک میلیون نفر شرکت کرده و برای بدست آوردن 

صندلی دانشگاه های برتر با هم رقابت می کنند.

یکی از وظایف کنکور، متمایز کردن این افراد از هم می باشد. متمایز کردن به این 

معناست  که کنکور باید طوری طراحی شود که تا جای ممکن، دو نفر از داوطلبان رتبه 

یکسانی کسب نکنند. همین ماجرا باعث می شود که طراحان کنکور سراسری مجبور 

شوند هر سال سواالت خود را از سال گذشته سخت تر طراحی کنند. به همین دلیل 

هست که هر سال شاهد نوآوری های جدیدی در کنکور هستیم.

یکی  از ویژگی  های ثابت کنکور در سالیان اخیر، سخت شدن یک دفعه ای بعضی  درس ها 

است. به این معنی  که در هر سال به صورت تصادفی، تعدادی از دروس سخت تر از حد 

معمول طراحی می شوند. به طور مثال، در کنکور سراسری سال ٩٩ درس ادبیات، شیمی  و 

زیست شناسی  از حد معمول سخت تر طراحی شدند.

ما در آزمون های ماز نیز تا کنکور همین کار را خواهیم کرد و روند طراحی سواالت ما 

دقیقا به همین صورت خواهد بود. در هر آزمون به صورت تصادفی حدود چند درس 

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

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

در این آزمون درس های ادبیات و شیمی سخت تر طراحی شدن.
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 است؟ درستنا، هاواژهمعنی مقابل کدام   -1

 شود. به  قصد ترساندن و تهدید کردن کسی گفته می سخنی که همراه با خشم ،خشونت و اعتراض است و معموالً: تَشَرالف( 
 شود.  نامی شخص میحیثیّت: ارزش و اعتبار اجتماعی که باعث سربلندی و خوشب( 
 فاصل میان دو چیز، حدّ فاصل زندگی تا مرگ و یا فاصلۀ بین دنیا و آخرت.  برزخ: حدّ ج(
 دهنده. به علّت قرار گرفتن در وضع آزار حتیاتابی و نارکالفه: بی د(

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

 2پاسخ: گزینۀ  

 های نادرست صورت درست معانی واژه

 .آخرت و دنیا  بین فاصلۀ   زمان بین مرگ تا رفتن به بهشت یا دوزخ،  چیز، دو میان فاصل  حدّ  :برزخ

 سم و صفت بودن کلمات دقت کنید.()به ا .دهندهآزار وضع در گرفتن قرار  علّت به ناراحت   و تاببی :کالفه

 آمده است؟  نادرستچند واژه  معنی  -2
  مجسّم(/ مجاب) متقاعد( / است گروهان سه شامل معموالً که نظامی واحد ) گردان( / آرام )  دنج( / بودن محزون) حزین /چشمگیر )توجّه زیاد (

 مترادف : مرادف( / نهادن ظلم بنیان) افکندن  طرح( / شدن  زخمی)  خَستن( /  اصرارکننده) مَصِر( / یافتهتجسّم)

 ( شش 4 ( پنج 3 ( چهار 2 (سه 1

 3: گزینۀ پاسخ 

 معنی درست کلماتی که نادرست آمده است:

طرح    -5خستن: زخمی کردن، مجروح کردن    -4دنج: ویژگی جای خلوت و آرام و بدون  رفت و آمد    -3انگیز  حزین: غم-2  چشمگیر: شایان توجه، باارزش و مهم  

 افکندن: کنایه از بنا نهادن؛ طرح ظلم افکندن: سبب پیدایش و گسترش ظلم شدن، بنیان ظلم نهادن  

 ها درست است؟تمام معانی مقابل کدام واژه  -3
 ج( اعال: برتر، برگزیده از هر چیز    ب( هشیوار: هوشیار، هوشیارانه   الف( نقصان: کاهش یافتن، کم 

 ه(کربت: غم، ستم  د( خفایا: جاهای پنهان ذهن، مخفیگاه

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

 4گزینۀ  :  پاسخ 

 است:عنی درست واژگانی که نادرست آمدهم

 کم شدن  ، یافتن کاهش: نقصانالف(  

 ها مخفیگاه ذهن،  پنهان جاهای: د( خفایا

 ربت جور: اندوه حاصل از ظلم و ستم و اندوه، ک   غم: کربت ه(

 شود؟ چند غلط امالیی یافت می  ، شده های دادهواژهمیان گروه در   -4

 شاخ و دم،  ور، مسرور و مشئوف، قول بیبهره ، محذور و مانع، محظوظ وتفنگ  قنداغاُرضه و هالو، هال و البی، شده، بی»چرم دبّاغی
 شده، تسکین قلیان درونی، زلّه شدن، غدقن و ممنوع« دست چالغ

 ( ده 4 ( نه  3 هشت  (2 ( هفت 1

 2گزینۀ :  پاسخ   

 است:آمدهشکل درست کلماتی که نادرست 

 قدغن و ممنوع.   -8شدن ذلّه - 7تسکین غلیان درونی  -6شده دست چالق -5شاخ و دم غول بی -4مشعوف   -3قنداق تفنگ  -2ع رضه بی-1

 نکته: واژۀ »محظور« و »محذور« به هر دو شکل صحیح است.  

 شود؟ در عبارت زیر چند غلط امالیی دیده می  -5

 حالوتی و تمام لذّتی را یک هر که سمار والوان فواکح انواع بالد آن در ای است ومیوه لذیذ: گفت مهمان .آوردندزاهد بفرمود تا قدری خرما 
  بود تواند میلی بدو را تبع هرچه که  هرچند همه،  این با: زاهدگفت. است ظاهر خرما بر آن رجحان و شودمی یافته شکر خدا است، به کمالبه

 اگر و اند؛پشت بر پشت سعادت ادراک و مراد تعذّر چه نرسد،  بدان که برد چیزی  آرزوی که  را آن نشمرند بختنیک. است راجه عدم بر او وجود
 و دناعت وفور دلیل بودن قانع  معدوم از و ستاستوده موجود از قناعت چه  نگردد،  خرد مقبول هم است سابق آن با قناعت که  شود فرانموده

 .باشد همت قصور

 ( شش 4 ( پنج  3 ( چهار 2 سه ( 1

 3گزینۀ   : پاسخ 

 های امالیی متن عبارتند از:  غلط

 دنائت      دناعت   -5راجح؛      راجه  -4طبع؛      تبع  -3؛ ثمار      سمار    -2فواکه؛      فواکح -1
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 ؟ نیستآوا« غلط امالیی به کار رفته در کدام گزینه دارای »هم  -6
 راه   تـعظیم کنـم خــــانه  ســـــوی   پــــگاه دادـ بــــام کــــه  دارم عــزم( 1

 حجــاب       دارد کی دو هـــر از آفتــاب  آفتاب غــــریب  تـــر  و خشک  شــاخ ( 2

 رد    ـک اشارت  قدح   دور به عـــید  هـالل  کرد غارت  روزه  خـان فلک  ترک بیا که( 3

 ـد     ـرسی یــوسف   بــا قدر  پـ ــر خط آن  رید ــ خـ را  یـــوسف   مصــر عزیز چون( 4

 1گزینۀ :  پاسخ 

 است.( عظیمت« در زبان فارسی ساخته نشدهآوایی ندارد. )واژۀ »ت = تصمیم« همزیرا »عزیم  ندارد،آوا « هم« غلط امالیی»عظیمت1در گزینۀ »
 ها:بررسی سایر گزینه 

 قریب )نزدیک(      : غریب )دور(  2گزینۀ 

 خوان )سفره(      خان )رئیس و سرور(   : 3گزینۀ 

 غدر )مکر(      : قدر )ارزش(  4گزینۀ 

 زیر به ترتیب از چه کسانی است؟ یک از آثارهر  -7

 «ات را نه»دری به خانۀ خورشید، کباب غاز، سانتاماریا، هوا را از من بگیر خنده

 آبادی، سیدمهدی شجاعی، شکسپیر تپور، یحیی دول قیصر امین( 1

 زاده، سیدمهدی شجاعی، شکسپیر هراتی،  محمدعلی جمالسلمان ( 2

 بادی، مهرداد اوستا، پابلو نرودا آپور، یحیی دولتقیصر امین( 3

 ده، سیدمهدی شجاعی، پابلو نرودا زاعلی جمالسلمان هراتی، محمد( 4

 4گزینۀ    : پاسخ 

 . است حیصح« 4» ۀ نیگز

 دارد؟ های کدام گزینه، در بیت زیر وجود همۀ آرایه  -8

 نباشد رنجور من در توان و تاب یناک    مفرمای صبر خودم زلف سر بوی از
 آراییجناس، ایهام، واج  ایهام تناسب ،( 1 
 ایهام تناسب ، تشبیه( اغراق، تشخیص، 2
 ، جناس، مراعات نظیر، تشخیص مجاز( 3
 ایهام آرایی، ، استعاره، واجتشبیه( 4

   1پاسخ: گزینۀ   

 ایهام تناسب: »تاب« در بیت به معنی توان و طاقت است اما در معنای »پیچ و تاب« با » زلف « تناسب دارد .   

   در، سرجناس: 

 آرزو   -2بو و رایحه  -1»بو« در دو معنی قابل برداشت است: ایهام:

 اول « در مصراع ـــــ ِآرایی: تکرار واج »واج

 آن ( ارکان) هایپایه و تشبیه                                                                            

 .است  چیز  چند  یا  دو میان همانندی اّدعای: تشبیه
 . هستند تشبیه هایپایه   یا ارکان  شبه وجه و مشّبه به،مشّبه  تشبیه،  ادات: تشبیه هایپایه 
 تشبیه  ادات. الف
 . باشد...  و فعل حرف، تواندمی  واژه این است،  شباهت  پیوند ۀدهندنشان  که  یاواژه * 
 به مشّبه .ب
 .شودمی  ذکر  ادات  از  پس  بالفاصله معمولی تشبیهات در  و شودمی  مانند آن به مشّبه«» که  کسی  یا چیزی* 
 مشّبه . ج
 . داریم  را آن  کردن  مانند قصد که  کسی  یا چیزی* 
 شبه  وجه. د
 . است  بهمشّبه  و مشّبه میان مشترک هایویژگی  یا ویژگی* 

 . هنرنمای و خاموش است، عّطار  ۀطبل  چو دانا: مثال
 . بودن هنرنمای و خاموش: شبه وجه /دانا :  همشب /عّطار( صندوقچه =  ) ۀطبل: بهمشّبه /چو: تشبیه  ادات: تشبیه هایپایه 
 : بلیغ تشبیه هایگونه

 : است  تصّور  قابل آن  برای حالت  دو بنابراین ،است ( به مشّبه  و مشّبه)  طرفین ذکر  تنها  بلیغ تشبیه
 ( غیراضافی)  اسنادی  بلیغ تشبیه. الف

 .شوندمی  داده اسناد هم به اسنادی فعل با بهمشّبه  و مشّبه آن  در  که  است  تشبیهی
 .شوندمی  مانند هم به تشبیه« ادات» و شبه« نما«،»وجهنقش » با همراهی بدون( به مشّبه  و مشّبه)  تشبیه طرفین دیگر، عبارت به

 .است  نور  همانند  علم : معادل. است  نور  علم: مثال
 اسنادی  فعل، بهمشّبه ، مشّبه                                  

 است.  سودمند گنج  همانند  دانش : معادل .است  گنج  دانش
 اسنادی  فعل به،مشّبه ، مشّبه                              

 ( تشبیهی اضافۀ) اضافی بلیغ  تشبیه. ب
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 دو از   یکی آن، در  که(  الیه مضاف  ومضاف )  است  اضافی  ترکیب  یک دیگر، عبارت به شود،می  اضافه دیگری  به تشبیه طرفین از  یکی آن،  در  که  است  تشبیهی
 : است  معمول و رایج بسیار  اول حالت  که  آیدمی  پدید زیر  حالت 
 : است  مشّبه دوم، کلمۀ  و بهمشّبه : اّول  کلمۀ(یک 
 . است ( سودمند )  گنج  همانند دانش: معادل ،دانش  ِگنج  : مثال
 ( مشّبه ) ، (به مشّبه)     

 . است ( خمیده )  کمان  همچون ابرو: معادل، ابرو  ِکمان
 مشّبه ، بهمشّبه 
 : دیگر مثال چند

 عمر  چراغامید،   صبح پردۀ زلف، ،رحمت  باران ،حوادث طوفان ،وجود مس، اشک سیالب ،غم بار  ،خورشید چشمۀ
 طور به  و کندمی  تشبیه بهمشّبه  به را  مشّبه غیرمستقیم، یا مستقیم صورتبه   گوینده  یعنی رود،می  کار   به تفضیل یا  مرّجح صورتبه  تشبیه گاهی:  (1) نکته

 .دهدمی   ترجیح بهمشّبه  بر  را مشّبه ضمنی،
 : مثال چند
 ( سوری گل  بر  یار  چهرۀ ترجیح) است  یافته سوری گل  تو روی زآتش/  است  آشفته  روی گل  بر  سیهت  زلف که  ای* 
 ( ماه  و سرو بر  یار  ترجیح) نیست  گفتار   را ماه لیکن و مـانی را مــاه / نه رفتار  را سرو لیکن و مـــانی را ســرو* 
 ( سرو بر  یار  ترجیح)  آن است  بدن سیمین که  است گذشته   سرو از  / حقیقت  به لیـکن و است رسیــده  سرو به*
 ( عنبر بر  او گیسوی  ترجیح و گل  بر  یار   عارض ترجیح) عنبر  دارد تو  مشکین طّرۀ از  بوی / الله گیـرد  تـــو  گلگون  عــارض از  رنگ* 
 (قمر و شمس بر  رخساراو و شکر  و قند بر  یار  لب   ترجیح) قمر  و شمس روشنی تو رخ نور  ز  وی / شکر  و قند چاشنی تـــو لب   لعــل از  ای* 

 .نمود بیشتری دقت  و توجه  باید آن فهم  برای و نیست  واضح کامالا   عبارات یا ابیات در  کاررفتهبه  تشبیه اهی: گ(2) نکته
 : مثال
 ( خدنگ  تیر  به مژگان تشبیه) است  آلودخون  تو مژگان که  هست  قدر  این/  ولی خفت  خون به که  خدنگ به ندانم دل* 
 (کمان  به او ابروی و خنجر  به یار  مژگان تشبیه) را کمان  سرخورشید بر  زده ابروت / کشیده  مـاه رخ خنجربه تـــو مــژگان* 
 (سرو به  او قامت و  شکر  به  یار  سخنان تشبیه)  بخرام کند  آرزو سرو خجالت  تر  و   / بگشای دهن بـــایدت شکــر  کساد  اگر * 
 ( غنچه  به معشوق خندان دهان تشبیه)  افتد تو خندان لب  یاد به که  گه  هر  / گلستان   دامان به  غنچه کند  گریه  خون* 
 ( آتش به  عشق تشبیه) است گرفته  چنانم خوستیزه  عشق / خار  به شود گریبان  و دست  چگونه آتش* 
 ( راهزن به اجل تشبیه) است  امل رهزن عمر  ره به اجل / ولی داشت  تو روی وصل به  فراوان امید دلم*

 های کنار کدام بیت »نادرست است؟«آرایه  -9
 وز من نظر مهر و وفا باز گرفتی: تشبیه، تناقض، مجاز   رفتیــــــ رخا سایه ز ما باز گ ( خورشید 1
 آرایی نوا باز گرفتی: ایهام، استعاره، واجوبرگاز بلبل بی      رگ گل تازه که دیدارـ( آخر چه شد ای ب 2
 خاص از من درویش گدا باز گرفتی: تناقض، کنایه، مجاز  ام ـــ تو را ع( درحال گدایان نظری هست 3
  این صید ندانم ز کجا باز گرفتی: ایهام تناسب، تشبیه، استعاره  ر استــ د تو اسیــــ( شهباز دلم باز به قی4

   3پاسخ: گزینۀ  
 ـــ .توجه بودن(، مجاز: ــکنایه: نظر باز گرفتن )بی ، ـــــــ  :« تناقض3در گزینۀ »

 ها:بررسی سایر گزینه 
 »مجاز«: نظر )محبت(  قض«: خورشیدی که سایه داشته باشد،»تنا است(،)رخ یار به خورشید تشبیه شده  خورشیدرخا : »تشبیه«:1گزینۀ 

 آرایی«: تکرار صامت »گ«بلبل )عاشق(، »واجعاره«: برگ گل )یار( / »است توشه،بلبل بی - 2بلبلی که آواز و نوایی ندارد   - 1نوا:: »ایهام«: بلبل بی2گزینۀ 

معنای نوعی پرندۀ شکاری با »صید« و   است اما دربه کار رفته  «: باز در بیت به معنای دوباره : »تشبیه«: شهباز دلم، »استعاره«: صید )عاشق(، »ایهام تناسب4گزینۀ  

 اسب دارد شهباز« تن»

 استعاره 
 

باشد که ذهن را از معنی حقیقی و اصلی   ای( در کالم یا عبارت)نشانه  ایبه شرطی که قرینه  ،ی اصلی و حقیقی آن است به کار بردن کلمه در غیر معنا استعاره
شباهت برقرار باشد. به عبارت دیگر،  ۀا رابط اصلی کلمه پیوند یاصلی و غیر  همچنین بین معنی  .معنی مجازی یا استعاری آن نماید کلمه منصرف و متوّجه

 ت. زیرا تشبیه اّدعای همانندی و استعاره اّدعای یکسانی اس، به( ذکر شده باشدمشّبه یا مشّبه ) آن  یهی است که تنها یکی از طرفیناستعاره، تشب
 : (1) مثال

 سخنان ارزشمند او مانند مروارید بود  ت  ریخمروارید بر سرمجلس می  گشودلب که می 
 به)ذکر شده(مشّبه           مشّبه )حذف شده(                    به( استعاره)مشّبه    قرینه )نشانه( 
 .است   استعاره  بنابراین ،نرفته کار   به خود حقیقی  معنی در  مثال»مروارید« این در *
 .است آمده  پدید استعاره یۀآرا ، است ده ش ذکر ( به مشّبه )  تشبیه  طرفین از   یکی فقط که  دلیل  این به و*

 : (2) مثال
 دارد  چنگال که  شده تصّور  اینده درّ  همانند مرگ ← بردمی فرو هاانسان  حلقوم در  را چنگالش مرگ

 به مشّبه  اجزای از             بهمشّبه مشبه                           (شده  حذف)  بهمشّبه  اجزای از  استعاره
 (حذف شده )     (شده  ذکر )                                                            

 .است  گرفته  شکل استعاره بنابراین ندارد، چنگال مرگ چون، است،نرفته  کار   به خود حقیقی  معنی در  مرگ«» ،مثال این در  *
 .است آمده   پدید استعاره است،شده ذکر ( مشّبه )  تشبیه  طرفین از   یکی چون* 

 »استعاره« 
  استعاره به  تشبیه از   تا کنید  دّقت  زیر  مثال  به است   بهتر  آن یادگیری  برای ،آیدمی  دست  به تشبیه  دل از  و است  ارتباط در  تشبیه با استعاره که  جایی آن از * 

 : برسیم
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 ( تشبیه  ارکان تمام ذکر . ) است  زودگذر  و موّقت  کاروانسرایی  همانند دنیا (1                                 
 (رکن سه ذکر ) است  کاروانسرا  مانند دنیا (2                       :  تشبیه

 (رکن دو ذکر ) است  کاروانسرا  دنیا (3                              
 ( به مشّبه =   تشبیه رکن یک ذکر .) کنیممی  ترک را کاروانسرا  این خود موقع به ما همۀ سرانجام (4           ⬅: استعاره

 . بماند باقی کالم  در ( به مشّبه  یا مشّبه) آن رکن یک فقط که  است  تشبیهی همان استعاره باال، توضیح  به توّجه با
 استعاره«   »انواع
 مصّرحه  استعارۀ( الف 
 کالم   در  دهد،می  نشان را »مشّبه« شدن  حذف که(  اینشانه )  ایقرینه  معموالا  اّما ،است  تشبیه  ارکان سایر  و مشّبه«» حذف و به«مشبه  » ذکر  مصّرحه استعارۀ *

 . دارد وجود
 . یافت  دست  شدهحذف  »مشّبه« و شبه« وجه» به توانمی  آسانیبه  به«طریق»مشّبه   از  که  است  آن  سبب  به استعاره نوع این نامیدن(  آشکار)=   مصّرحه *

 : دیگر مثال چند
 زین« پشت   بر  شیر  یک نجنبید این                     بر  آن آن، بر  این کرد  زور  »همی

 قرینه  استعاره                                                                               
 ( نشانه )    ( به مشّبه)                                                                           

  مطرح آن استعاری معنی و نرفته کار   به  خود حقیقی و اصلی معنای در  بیت، این  در  شیر«» لفظ که  یابیمدرمی  نیست، زین« پشت » شیر  جای که  جایی آن از 
 است.

 . بودند  نشسته مقاوم خود اسبان زین روی بر  شیر، مانند(  و اسفندیار رستم) پهلوان دو از  یک هر  ← که  است  چنین فردوسی مقصود بنابراین،
                                                                                                                                       (شده  ذکر )  به مّشبه              (شده  حذف)  شّبهم                                                               

 جهان« بر  همی  کافور   بارد زمان                        هر  هوا که  آمد دی ماه» 
 ( به مشّبه )  استعاره قرینه                                قرینه                     
 . باردمی است،               سفید   کافور   مانند      که       برف، شاعر تعبیر  به
 استعاره  قرینۀ               (ذکرشده ) بهمشّبه       (شده  حذف)  مشّبه              
 ( عشق از  استعاره : جانسوز آتش) کی  تا  نهفتن راز  این سوختم سوختم /  کی  تا نگفتن جانسوز  آتش این شرح* 
 ( معشوق  از  استعاره : روان سرو)  اندپرورده  روان وصلش گلشن  نسیم از   /اند افشانده  روان سرو آن بر  جان گر   دل اهل* 
 ( زیبارویان از  استعاره : بتان)  را  مهمان اندداده  جگر  خون همیشه / مردم این که  بتان از   وصل شربت  مجوی* 
 ( لب  از  استعاره : لعل)  کند  من کام  به گردش  سحر  تا مینا چرخ /کند   من جام به می لعلش ز  یساق  کاشکی*  

 .است  ... و امور  کردن  عینی و محسوس ایجاز، تاکید، اغراق،  مصّرحه استعارۀ از   غرض: نکته
 ( کنایی) مکنّیه استعارۀ( ب 

  شبه وجه ویژگی، این.  آیدمی  به«های»مشّبه ویژگی  یا اجزا از  یکی همراه به که  است  مشبهی دیگر، عبارت به است. بهمشّبه حذف و مشّبه ذکر  مکنّیه،استعارۀ 
 . است  به«مشّبه » و مشّبه«» بین هایشبه  وجه از   یکی یا

 .کاشت   را آن توانمی  که  شده تصور  ایدانه  یا نهال مانند محّبت  ،گوینده  تعبیر  به  ← .بکارید             هادل  باغ در      را محّبت : مثال
 به مشّبه  ویژگیهای از                             بهمشّبه     مشّبه                     بهمشّبه  هایویژگی از                   (شده  ذکر )  مشّبه  

  حساب به شبه وجه را آن توانمی  که  ،(بکارید)  آن هایویژگی  از  یکی  اام نشده ذکر ( دانه  یا نهال)  بهمشّبه  و شده ذکر ( محّبت )  مشّبه ،شودمی   دیده کهچنان 
 .است شده  ذکر  است، محذوف بهمشّبه  به بردن پی برای اینشانه  و آورد
 ها«بال باال سوی گشاده  جان ها                         چنگال  زمین در  تن زده در : »دیگر مثال

 : ست ارفته  کار   به  مکنّیه استعارۀ یک بیت، این مصراع هر  در *
 دارد  چنگال که   شده تصور  موجودی یا عقاب مانند( مادی   جسم)  تن ،گوینده  تعبیر  به ← هاچنگال زمین در  تن زده در : اّول  مصراع
 است گشوده  بال ( معنا عالم)  باال سوی به که  است  ایپرنده  همانند جان، گوینده  تعبیر  به ← هابال  باال سوی گشاده  جان: دوم  مصراع
 . شودمی ذکر  مشّبه همراه به و انتخاب بهمشّبه  از  که  است  جزئی گرو  در  مکنّیه استعارۀ  زیبایی: توّجه
 . دارد بیشتری نیاز  تالش و تأّمل دّقت، به آن فهم برای ذهن زیرا است، مؤّثرتر  و تر بلیغ  ،تشبیه و مصّرحه  استعارۀ  از  مکنّیه استعارۀ: توّجه

 
 مکنّیه  استعارۀ هایگونه
 : زیر هایمثال  و شد گفته  مکنّیه  استعارۀ  تشریح  در  چهآن  مثل باشد، غیرانسان آن شدۀحذف  بهمشّبه  که  مشّبهی: شخیصتغیر  و اضافیغیر  صورتبه 
 . دارد آتشین  چنگالی که  شده تصّور  اینده درّ   مانند آسمان ⬅چنگال آتشین  است  آسمانی* 
 به مشّبه  هایویژگی  مشّبه   از    
 . است  باریدنی که  شده تصور   باران مانند  زیبایی ⬅ باردآسمان می   از  زیبایی* 

 به مشّبه  هایویژگی  از  مشّبه    
 کر  و گردند  کور   زیرکان همه /پر  فروهشت  گردون  ز  قضا چون* 
 به مشّبه  هایویژگی        مشّبه  

 . گستردمی  را پرهایش که  شده تصّور  ایپرنده  مانند قدر  و قضا
 است.شده  تصّور  ایدانه  یا  نهالی مانند( عشق) بود: مهر الله نگهبان باد رهگذار  در  /نچید  گلی  خوبی ز  و مهر  نکاشت  هرکو* 

 مشّبه   بهمشّبه  هایویژگی
 .کاشت   را آن بتوان که  شده دانسته درختی مانند( عشق)  مهر شود:  من دوای خر کا  داشتممی  دل به دردش / وفا و مهر  دهد بر  تا کاشتممی  جان به مهرش* 
 بتوانیم اگر  ،دیگر عبارت به شود.می  نامیده انگاریانسان  یا  تشخیص ،باشد انسان آن بهمشّبه  که  مشّبهی : (بخشیشخصّیت )  تشخیص و غیراضافی صورتبه- 2

 : مثال چند ایم.گرفته   بهره تشخیص  آرایۀ از  بیاوریم، «بهمشّبه » عنوانبه  را انسان ذکرشده، مشّبه«» برای
 . زندمی  سر  افراد  تنهایی به که  شودمی  ر تصوّ  انسانی  مانند غم ← زندمی   سر  من تنهایی  به ) مشبه( غم روز  هر * 

 .گویدمی  خیر«به   صبح» که  شده دانسته انسانی مانند بلبل ← برخیز  ساقیا کجایی  مشبه(بلبل )  زد الخیر صباح 
 .است گرفته   خطاب  مورد انسانی  مانند سحری نسیم ← کجاست   یار   آرامگه  مشبه(سحر)  نسیم ای
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 .زند می  گره  را خود موهای که  شده تصورّ   انسانی مانند بنفشه گل←زند می گره  خود مفتول( موی= ))مشّبه( طّرۀ  بنفشه
 . کندمی  حکایت  یار، زلف از  که  شده دانسته  کسی  مانند صبا باد← انداخت  میان در  تو زلف )مشّبه( حکایت  صبا

 .است گرفته   بهره »تشخیص«آرایۀ  از  ،دهد  قرار  خطاب مورد منادا عنوان به  را انسان«» و خدا«» از  غیر  کسی  یا چیزی گوینده  یا شاعر  گاه  هر : توّجه
 نخواهد تبدیل تشخیص و مکنّیهاستعارۀ   به یعنی کرد؛  نخواهد تغییر  گیرد،  قرار  نیز  خطاب مورد اگر  رود، کار   به انسان جای به که  ایمصّرحه  استعارۀ: توّجه
 شد.
 : مثال
 ( معشوق  از  مصّرحهاستعارۀ  : خندان غنچۀ)  ؟کنیمی  وا سر  از  را ما و بندیمی  خود به خاری ؟ /کنیمی   ما دل در  خون چرا ،خندان غنچۀ ای* 
 ( معشوق مصّرحه از   استعارۀ : تابان ستارۀ و هجران شب  سپیدۀ)  نیامدی  هجران شب  سپیدۀ ای باز  / نیامدی تابان ستارۀ ای امشب  باز * 
 از   یکی اّول کلمۀ  و مشّبه دوم کلمۀ  آن، در  که  است ( الیه مضاف  و مضاف)  اضافی ترکیب  یک: (غیرتشخیص  یا تشخیص)  استعاری  اضافۀ/   اضافی  صورتبه - 3

 که  است   بهیمشبه  هایویژگی
 .است شده  حذف
 ( غیرتشخیص. ) دارد چنگال که  شده تصّور  ایدرنده مانند مرگ ← مرگ  ِچنگال: مثال

 مشبه    بهمشبه  جزء  
 ( تشخیص) دارد دست  که  شده تصور  کسی  مانند روزگار  ←روزگار  ِدست 
 مشّبه   به مشّبه  جزء
 : شعر در  مثال
 فروشکنم آرزو گردن  /همی   صبر  دسِت  به زمانی هر 
 مشبه   بهمشبه  مشبه   جزءبه  مشبه جزء        
 : دیگر مثال چند
 دارد  کمان  در  چه تابان مه آن  ندانم /گریست   روزگار  چشم من روزیتیره  به

 مشبه   بهمشبه جزء             
 دارد   مهربان یار  آن جلوۀ تاب که  /  دارم حیرتی آیینه جانیسخت  ز 
 مشبه   بهمشبه  جزء 

 دادند   فریاد رخصت  بلبل به /  گهآن پس گل  گوش  کردند  گران
 مشبه   بهمشبه جزء       

 . آیندمی  حساب به استعاره  آرایۀ عام، مفهوم در  تشخیص و استعاری اضافۀ مکّنیه، ۀاستعار : یادآوری
 : تشبیهی اضافۀ با استعاری اضافۀ تفاوت

  هایویژگی  از  اول کلمۀ  و مشّبه دوم کلمۀ  استعاری  اضافۀ  در  اّما، است  بهمشّبه   دیگری و مشّبه یکی شوند،می  اضافه هم به که  ایکلمه   دو از   تشبیهی  اضافۀ در 
 : است  شدهحذف  بهِ مشّبه 
 . است   سودمند گنج  مانند دانش ←دانش   ِگنج:  تشبیهی  اضافۀ مثال

 مشّبه    بهه مشبّ                       
 زرد گل  /روی آفتاب/  غفلت  جوشن /فنا سیل /  غم سیالب/  دشمنی نهال/  دوستی درخت /  نو مه داس/  وجود مس/   سینه قفس / دل مرغ: دیگر مثال چند

 هوس صحرای /عشق گنج  /خون  شراب /عشق  ملک /وصل کعبۀ  /آفتاب 
 . دارد مغز  که  است  کسی  مانند کوه  ← کوه   ِمغز : استعاری اضافۀ مثال چند

 مشّبه    بهمشّبه  ویژگی                     
 اندیشه  رخ /نسیم دست  /باد پشت /  سخن زلف/  عرش کنگرۀ/   عزم شتاب: دیگر مثال چند

 شود؟ محذوف، مراعات نظیر« در کدام بیت دیده می بهمشبّه های »استعارۀ مشبّه محذوف، تضاد، استعارۀهمۀ آرایه 
 ل خویشمـــتۀ آب و گــندارم ریشه و دلبس  جسمم  زندانی همچنان من و شد آخر نفس( 1
 دو عالم عرض حاجت دارم اما سایل خویشم  پرسی هاست اینجا حاصل مضمون چه می( عبارت2
 ل خویشمـــال باطـ من بیکار در در رفع خی  گنجد نمیق ـــ ــق غیر از ح ــخلوتخانۀ تحقیه  ( ب3
 ه درودیمـــنیه آیــــت کــ عبرت نگهی کاش  ن ننمودیم ـــــ زرعه خرمــــ ( جز حیرت ازین م4

  4پاسخ: گزینۀ   

 مشبه محذوف: مزرعه )استعاره از دنیا(  استعارۀ 

 تضاد: کاشتن، درودن  

 است.( است که کار کاشتن را انجام دادهعبرت« )عبرت به انسانی تشبیه شده»به محذوف: نسبت دادن کاشتن به استعارۀ مشبه

 اسب(: مزرعه، خرمن، کاشتن، درودن مراعات نظیر )تن

 حقیقت«»
 .رسدمی  ذهن به واژه یک از  که  است  معنایی ترینرایج  و اّولین حقیقت 

 : مثال سه
 .است رفته  کار   به خود حقیقی و اصلی معنی در  »زنگ« ← است« خراب ما تلفن زنگ: »یک
 .است رفته  کار   به (قلب )خود  حقیقی و اصلی معنی در  »دل« ← است«  پاک  آینه مانند او دل: »دو
 .است رفته  کار   به( دنیا )  آن حقیقی معنی در  جهان«» ←  نیست  جاوید ملک پسر  ای جهان: سه

 »مجاز« 
ای قرینه  و( مجازی و حقیقی معنی بین ایرابطه  و پیوند)= عالقه که  شرطی به است، آن  اصلی و حقیقی معنی غیر  در  واژه رفتن کار   به( حقیقت  مقابل) مجاز

 . نماید مجازی معنی  متوّجه را آن و دارد باز  کلمه  حقیقی معنی  از  را ذهن تا  باشد کالم  در ( اینشانه ) 
 : مثال سه
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  کل  به جزء پیوند و»تلفن« »زنگ« بین(  پیوند)عالقۀ  و است رفته  کار   به تلفن یعنی   خود، مجازی  معنی در  »زنگ« ← زند  می زنگ دوستش به روز  هر  او: یک
 .است رفته  کار   به  آن جای به و است  تلفن از  جزئی زنگ یعنی است،

 . نیست  نظر  مورد ،قلب«» یعنی آن،  حقیقی معنی زیرا است، جرأت  از  مجاز  »دل« ← دارد دل خیلی او: دو
 . مردم«» از  مجاز  جهان«»  ← داستان این بر  نهاده دل جهان: سه

 مجاز  در  عالقه
 . بود نخواهد مجاز  نباشد، عالقه«» اگر . دارد وجود( کلمه   ومجازی حقیقی معنی)  ومجاز  حقیقت   میان که  است   تناسبی و پیوند »عالقه«
 است (  آن  مجازی معنی)  جام محتوایگوینده   مقصود بلکه ،نرفته کار   به خود حقیقی معنی در  »جام« ← است« جوش  به جام یک حسرت از  دلم خون: »مثال

 .است   آن درون «ینوشیدن » محل و جا جام«» یعنی شود،می  نامیده محّلّیه عالقۀ شراب«» و جام«» میان وپیوند وعالقه
 مجاز  در  قرینه
 . دهدمی سوق  مجازی  معنی سوی به را آن و داردمی باز  حقیقت  از  را ذهن که  است  اینشانه 
 کوثرم«  حوض  مست  من ابتری جام مست  تو: »مثال

  محتوای یا  شراب» یعنی آن، مجازی معنی  به و داردمی  باز  پیاله«=جام» حقیقی معنی از  را ذهن که  است  اینشانه  یا  قرینه مست«» و شراب از  مجاز  »جام«
 . سازدمی رهنمون جام«
 مجاز«  در  قرینه »انواع
 لفظی   قرینۀ. الف

 : زیر مثال در  شدند« گریان» و باال مثال در  مست«» مثل شود،می ذکر  کالم  یا  جمله در  که  است  اینشانه 
 شدند«  گریان  شخندان چهر  آن  بر  /  شدند بریان دشت  همه »سراسر 
 .است   آن  قرینۀ شدند« گریان» و دشت  در   حاضر  مردم از  مجاز  »دشت«

 معنوی  قرینۀ.ب
 کزازی  دکتر  قول به مثالا  .دهدمی  نشان را  واژه بودن  مجاز  که  است ...  و مکان زمان، شرایط دیگر، عبارت به .شودمین ذکر  کالم  ظاهر   در  که  ذهنی است  اینشانه 
 . بود خواهد معنوی«» آن، قرینۀ و مجاز  دکتر«» واژۀ ،آوردند« تشریف دکتر  »جناب : بگویند پزشکی«  اّول دانشجوی» مورد در  اگر 
 : نکته چند
 . اندلفظی هاقرینه  بیشتر  *
 مجاز  با دیگر  سویی از  و تشبیه با سویی  از   استعاره  بنابراین ،است  شباهت ( آن غیراصلی  و اصلی معنی میان پیوند) آن  عالقۀ که  است  مجاز«» نوعی استعاره *

 .  است  مرتبط
 . نامحدودند معانی و محدود الفاظ که  آیدمی  پدید  زبان در  رو این از  مجاز« »
 .شودمی   مبالغه و ایجاد موجب  سخن در  و بخشدمی وسعت  را زبان بودن، انگیز  خیال بر  عالوه مجاز * 
 . است  آن  زیبایی و بودن هنری راز  آفریند،می  ذهن در  مجاز  که  تالشی* 
 . نیستند مجاز  دارند، لغوی معنی چند که  شیر«» مانند کلماتی*  

 : مثال
 شیر و شیر  نوشتن  در  ماند گرچه  / مگیر  خود از  قیاس را پاکان کــار   *
 بادیـــه اندر  است  شیر  دگــر  وآن / بادیـــه انــدر  است  شیر  یکی  آن *
 خورد می کآدم  است  شیر  دگر  وآن /  خورد می کآدم  است  شیر  یکی  آن *

 : مجاز مورد در  دیگر  مثال چند
 نیست  بریدن سر  حبیبم وز باشد /  بریدنم سر  طاقت  *

 . است  »قرینه« دوم مصراع بقّیۀ و تصمیم« و قصد اندیشه، » از  مجاز  دوم مصراع در  و بدن از  عضوی معنی به و حقیقت  اّول، مصراع در  »سر«
ال*   دارم  شکنپیمان   دلی پیمانه ترک در  من که  /  میخانه ز  عیبم مکن فرزانه پیر   ای ا 

 . است  شراب«» از  مجاز  »پیمانه«
ّتفق و شوند جمع من قصد به اگر  شهری*   بیفکنم  سپر  تو وز  برکشم  تیغ  همه با / م 

 . است  شهر  مردم از  مجاز  »شهر«
 را  تو است   من با که  ندانم است  دشمنی چه  / دشمن شدم عالمی با تو  دوستی به* 

 . عالم مردم از  مجاز  »عالم«

 کدام است؟ آمیزی، تشبیه، نغمۀ حروف« هام، حسیهای »استعاره، ابیات به لحاظ داشتن آرایهاترتیب  
 ن را لذتیـــبی عزیزان نیست عمر نازنی  ان لذتیـرین جانـــالف( جان ندارد بی لب شی

 ازد شربتی؟ــد ســـکو لب او تا مرا از قن  ار راــازد این بیمـــسب( شربت قند لبش می 
 تیـیادش هر دو می دارند با هم صحبه تا ب  زد لبــرین نـــج( از غم تنهایی آمد جان شی

 حسرتیگر درین حسرت بمیرم دور ازو وا   ر روی یارــم بار دیگ ـــد( حسرتی دارم که بین
 جان کنم قربان گرم روزی شود این دولتی  هـ( آن همایون عید من یک روز خواهد کرد عود 

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

 2گزینۀ   :پاسخ 
 استعاره: همایون عید )معشوق(  

 از او دور بادالهی  -2  خاطر دوری از او بمیرمبه - 1است:ایهام: »دور از او« در دو مفهوم  قابل برداشت 

 آمیزی: جان شیرین حس

 است ه: لب یار به شربت قند تشبیه شدهتشبی

 های »ن« و »ز«حروف: تکرار صامت نغمۀ
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 کنایه«»
  ظاهری معنی که  است  اصطالحی  یا ترکیب  عبارت، جمله، بردن کار   به ادبی اصطالح در  اّما ،است  گفتن«  سخن پوشیده»  معنی به لغت  در  »کنایه«

  استدالل طریق  از ( مفهوم)  معنی معنِی  دریافت  کنایه  دیگر،  عبارت به است. گوینده  مقصود آن( معنی   معنِی )  مفهوم بلکه ،نیست  نظر  مورد آن( اللفظیتحت )
 .است 
 : مثال

 .است   دار مردم و نواز مهمان  او : است  باز  همه روی به او خانۀ درِ  *
 . هستید اختیار صاحب شما  : شماست  دست  قیچی و ریش *

 : دیگر مثال چند
 ( شدن  شرمنده و ماندن نصیب بی از  کنایه  زردرویی) زردروی شوم حق در  از   چرا / کوی  هیچ از   محرومی به نرفتم* 
 ( تجربگیبی  و بودن ازکودک  کنایه  آمدن شیر  بوی دهن از )  آیدش تیر  و شمشیر  رای  همی / آیدش شیر  بوی دهن از  هنوز * 
 ( رنج  بدون آسایش از  کنایه  خار بی  گل) کجاست   خار بی  گل  بفرما معقول فکر  / مرنج دهر  چمن در  خزان باد از  حافظ* 
ن کاری،  خار  گر   که  /  بشنوی اگر  است  بسنده همینت *  م   ( داشت  نخواهد خوبی نتیجۀ و پایان بد کار   کهاین  از  کنایه  ندروی سمن کاری  خار  اگر ) ندروی س 
 ( افشاگری  از  کنایه  دریپرده ) کندمی  دریپرده  روزگار  چون تو زلف / کند می گریجلوه  بهار  نو چون تو روی *
چشم از همه بر هم زدن کنایه از نگاه نکردن و  : دارد کنایه  سه بیت )  زن عالم همه  بر  آتش دادی، یکی به دل چون / زن هم  بر  همه از  چشم بینی،حق عارف گر *  

 ( توجهی به عالم مادیتوجه نکردن به ماسوی اهلل، دل به کسی دادن کنایه از عاشق کسی شدن، آتش بر عالم زدن کنایه از بی 

 شده در کدام عبارت »غلط« است؟ نقش دستوری واژۀ مشخص  -12
 قید: شوید  آماده  سخت جا   بدان  رفتن  برای( 2 مسند : مهیّا و است ساخته آن دفع  شود  تازه که مشغولی بر( 1
 نهاد :  بسیار  میوۀ و بود انبوه ای بیشه  آنجا( 4 قید: آورد مهم بدین روی  تمام نشاط با   برزویه( 3

 3پاسخ: گزینۀ  

 .دارد صفت   نقش  «تمام» پس  ،است وصفی  ترکیب ،«تمام نشاط» .وصفی یا و است  اضافی  یا  ترکیبی هر و است ترکیب  تمام« نشاطِ»
 ها: بررسی سایر گزینه

 .است  مهیّا و  ساخته یا [  است] مهیّا  و است  ساخته  بفهمیم،  توانیممی مهیّا«» قرینۀ  به  را  این و است  مسند ساخته«»: 1گزینۀ 

 . است قید  عبارت این در  بسیار«»  معنی به سخت«»: 2گزینۀ 

 .(داشت  وجود )=   بود(  نهاد)  بیشه : 4گزینۀ 

 را«» انواع
 . خوردمی  را غذا او: لامث آید.می  مفعولی گروه  از   بعد: مفعول نشانۀ را«ی» (الف 
 : شعر در  مثال
 بادم  بر  ندهی تا مده تاب  را طّره  / بندم در  نکنی تا  مکن حلقه را زلف* 
 تن  بر  بدرید را جامه مستان  چو / باغ  در  که  گویی  گل  دید را تنت * 
 . (باد صبا گفته  اشفرّ  به)  گفته  را صبا باد فّراش: لامث سازد.می  متّمم...« و  بر  »برای، هایاضافه  حرف معنای در  را نوع این: اضافه  حرف را«ی( »ب 

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

 ( ـِ = را). سوزدمی  دایه دامنِ  و مادر  دلِ  : دامن  را دایه و بسوزد دل را مادر 
 : شعر در  مثال چند
 ( است  آفرینجهان  دشمنِ   دل، به)  است  دشمن دل به را آفرینجهان /  است   آهرمن مهتر  کاین  بپویید* 
 (ما غفلِت  سبِب )  است کرده   سنگین آب  صدای این را ما خواب / است شده  جوالن سبک عمر  سبب  را ما غفلت * 
 ( طمع دهاِن )  آز ه  لقم یک به نشیند بازش که  /  باز  است  دهان چندان نه را طمع* 
 ( طبعانطفل  دلِ )  است   فارغ تماشا  سیر  از  کرده  عزلت  به خو / دودمی  تماشا بهر  از  دل را طبعانطفل * 

 در کدام بیت نقش تبعی وجود دارد؟   -13

 چ زبانــــ ر هیـــــظ شکــــنیست بی لف   چ دماغ ــر هیــــو شکــ( نیست بی له 1
 د شبابـتر از عهآمد روزگاری خوشو  رفت  بـــ تر ز ایام مشی( آخر آن ایام ناخوش2

 ود جرســت خــشکسکاروان موج دارد از   شور حوادث آمد و رفت نفس  ( نیست بی 3
 من ـــن اندر نشیــــاده چنیــــ و افتــــت  ن ـه گلشـــ ش جملـ امــ( تو زندانی و ب 4

 4پاسخ: گزینۀ   

 است. عیِ »بدل« برای »بام« به کار رفتهواژۀ »جمله« در نقش تب ،4در بیت گزینۀ 
 ها: بررسی سایر گزینه

 در یک نقش و یک معنا به کار روند. هستند که در یک جمله،   «رتکرا» های تکراری وقتی در نقش تبعیِ: واژه1 گزینۀ 

 و آمد« واو ربط است و دو جمله را پیوند داده است. : »واو« در »رفت 2گزینۀ 

 است. ضمیر یا قید ایجاد ارتباط نکرده  صفت، است )میانوند است(. بین دو اسم،درون یک واژۀ بزرگتر به کار رفته»واو«  ،3: در گزینۀ 3گزینۀ 
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 دستوری کدام گزینه درست است؟ۀ نکت 

 ش مدان ـــرّف خویــو در تصـــوی تـــیک م بیش مدان ودر درویشــی هیــچ کم -الف
 دان ـم شــــت درویـــا بهشـــــدر دوزخ ی نــو آن را که بود روی به دنیا و به دی -ب
 دارند. واژه نقش صفت( در بیت اوّل، سه 1
 .شودمیم، دو نقش تبعی یافت ( در بیت دو2
 شود.دو بیت یک مورد حذف لفظی یا معنوی فعل دیده می( در 3
 ( در بیت اوّل، یک »وابستۀ وابسته« وجود دارد.4

 2پاسخ: گزینۀ  

یا بهشت )که بهشت معطوف   دوزخ  -2ست(  ا  به دنیا و به دین )که دین معطوف به دنیا  -1به کار رفته است و دو نقش معطوف وجود دارد:    عطفدر بیت دوم، دو حرف  

 به دوزخ است.( 
 ها: بررسی سایر گزینه

 یک موی  -2 (وبیش« یک واژه است.بیش )»کموهیچ کم -1: دو ترکیب وصفی داریم:1گزینۀ 

 شود.ف فعل دیده نمی: در ابیات حذ3گزینۀ 

 : در بیت نخست وابستۀ وابسته وجود ندارد. )یک موی( به شرطی وابستۀ وابسته داشت که هستۀ گروه اسمی حذف نگردیده باشد.( 4گزینۀ 

 بالغی  و عادیشیوۀ 
 : مثال (.است  استثنا منادا البّته) گیرد  قرار  پایان در  فعل و ابتدا در  هاجمله  نهاد که  است  این   بر  اصل شیوه، این در : عادی (شیوۀ1
 کند   مهربانی و بیند جفا / کند  زندگانی چنین هنرور  - 
 جهیمی  چرخ این  از  تیر  همچو که  آن وی / رویمی   بحر  آن در  که  آشنا جان ای - 
 بسوخت می  اششیرینی  ز  هادل که  / فروخت می  انگبین ایشکرخنده  - 
 : مثال. گردد  بیشتر  کالم  رسایی و شیوایی تا شودمی  جاجابه  نویسنده تشخیص  بنابر  سخن، بیشتر  تأثیر  برای کالم   اجزای شیوه، این در : بالغی (شیوۀ2
ر   -   ( اجزا سایر  بر   فعل شدن مقّدم)  نبرد سگالد جنگی شیر  با که  / مرد گریبان  نادان مست  دد 
 ( اجزا  سایر  بر  فعل و  متمم شدن مقّدم)  مست  نادان گریبان  در   زند / دست  که  نزیبد عاقل هشیار  ز  - 
 ( اجزا سایر  بر  فعل و مسند شدن مقّدم)  ِمه و ِکه  شود یکی دو هر  تا  / را ما شراب کند  رنگ یک - 
 ( اجزا سایر  بر  فعل و مفعول شدن مقّدم)  خواست می  خدای از  منزلت  وین /  سعدی ریخت  تو قدم در  جان - 

 سایر  بر  فعل شدن مقدم)  بیان شیوۀ بودن بالغی بر  دلیل الزاماا  بگیرد، قرار  مصراع  یا بیت  یا عبارت آغاز  در   – باشد جمله یک   حکم در  خود که  –  فعل اگر : (1) نکته
 : مثال. بود نخواهد عبارت آن در (  اجزا

 ِنه  من زرد رخان  بر  رخ بیا / ِنه من درد پر  دل بر  دل بیا - 
 .است  عادی شیوۀ به جمله اجزای ترتیب  بیت، این در  و است   مستقل جملۀ یک حکم در  ،مصراع دو هر  آغاز  در  بیا«» فعل

 ِنه  گرو  ما قماش و برخیز  / به جان هزار  صد ز  جام یک - 
 . است  عادی شیوۀ به بیت  اجزای ترتیب  و است  مستقل  جملۀ یک حکم در  دوم، مصراع آغاز   در  برخیز«» فعل
 : مثال. است  بالغی شیوۀ برای مصداقی نیز  عبارات یا  ابیات در  پیوسته ضمایرِ ( جهِش )  جاییجابه : (2) نکته

 فروخت می شافرمانده  و گفت می که  / بسوخت  دل ایبنده  بر  روز  یکم - 
 .است گرفته   صورتضمیر  جاییجابه  و دارد قرار  یک«» از  پس اما است  دل«» وابستۀ م«- » ضمیر 

 نیاالیی  خون به دستم تو  تا  / بکشم خویشتن تو دست  ز  من - 
 .است گرفته   قرار  دست«» از  بعد اّما، است  خون«» وابستۀ دوم مصراع در  م«- » ضمیر 

 نیست  عار  کالهیبی  باید، عقل سر  در  : گفت   / کاله  افتادت در  سر  کز   نیستی آگه : گفت  - 
 .است گرفته   قرار  درافتاد«» فعل از  پس اّما، است  سر«» وابستۀ ت«- » ضمیر 

 ؟ ندارددر کدام بیت »حذف فعل« وجود  
 ردانی ـــو بگــاگر به خاک سرم را چو گ ای تو سر ـــم از جف ـــــ( به دوستی که نگردان 1
 ت ـ تم و گه هســوز طرّۀ لعل او گه نیس ار ـــه هشیـــــ ( از غمزۀ روی او گه مستم و گ2
 ت ـسا  وارـنورزید نقش دیکه هرکه عشق  تر حدیثی نیست ( به جان دوست کزین راست3
 مـا آتشـــــ اشم سراپــــکجا ب رـــــه رکشم ـــان تــ ا میـــــ م یـــــوایـــــ( در ه4

  4پاسخ: گزینۀ   

 شود. حذف فعل دیده نمی  ،4در بیت گزینۀ 
 :هابررسی سایر گزینه 

 ...خورم[ که به دوستی ]سوگند می: 1گزینۀ 

 هستم[ گه هست ]ـَـ م = هستم[گه هشیار ]ـَـ م = : 2گزینۀ 

 ...خورم[ که ه جان دوست ]سوگند میب: 3گزینۀ 

 آن  انواع و حذف
 را آن کند،  حذف ادامه در  کالم،  در  جوییصرفه  و تکرار   از  پرهیز   برای است شده ذکر  عبارت در  که  را کالم  از   بخشی گوینده  یا  نویسنده اگر : لفظی  قرینۀ به حذف- 1

 : مثال  چند. ویندگمی  لفظی قرینۀ به حذف
 .است شده  حذف عبارت آخر  از  گذرد«می » فعل ،[   ] خام خشتی بر  یا گذردمی  مصر   اهرام بر  که  داندمی چه مور  - 
 . است شده  حذف عبارت آخر  از  است«» فعل ،[   ] نعمت  مزید اندرش شکر  به و است  قربت  موجب  طاعتش - 
 گزند   آشکارا راستی، نهان / ارجمند جادویی شد خوار  هنر  - 

 .است شده  حذف چهارم و  سوم دوم، هایجمله  آخر  از  شد«» فعل
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ت  / آیی نمی  صفت  در  نظری، در  کهچنان -  ن   بین آینه  در  خود تو بگویم؟ وصف چه م 
 .است شده  حذف لفظی  قرینۀ به  آخر  جملۀ در ( وصف ) مفعول

 نشد  و خام آرزوی این در  بسوختیم  / نشد و تمام دل کار   شود که  جان گداخت   - 
 . اندشده  حذف لفظی قرینۀ به سوم جملۀ از  مسند« و »نهاد

 کربال   شهیدان خون نرفت  هرگز  / شب  و روز  رفت  مندیدۀ  دو این کز   چندان - 
 .است شده  حذف لفظی قرینۀ به اّول مصراع از )خون(   نهاد
 شده،حذف  بخش کهآن   بدون ،ببرد پی شدهحذف  بخش به عبارت، یا کالم  مفهوم و ترتیب  در  دّقت  با شنونده یا خواننده که  است   آن: معنوی قرینۀ به حذف- 2

 : مثال چند. باشد شده ذکر  کالم  در  قبالا 
 . است شده  حذف عبارت، آخر  از  است«» فعل ،[   ] بهتر  ناگفته نیاید، هنر  بوی و آید دروغ بوی او از  که  سخن - 
 حصین هایملک   مفتاح تو عزم عنان  / مخوف هایراه  مصباح تو رای فروغ - 

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

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

 .است شده  حذف معنوی  قرینۀ به سود« چه» از  بعد دارد«» فعل
دو / مده فرصت  و جاه را بداندیش -  ه در  ع   ِبه  شیشه، در  دیو و چ 

 . است شده  حذف معنوی قرینۀ به دوم، مصراع پایان در  است«» فعل
 کنید   کارساز   الطاف بر  اعتماد گر   / ندرد شما بر  پرده غم که  دوست  جان به - 

 . است شده  حذف معنوی قرینۀ به دوست  از  بعد خورم«می  فعل»قسم
 : مثال. شودمی  حذف معنوی قرینۀ به جمله، شبه یا منادا از  پس عبارت، یک  یا فعل یک معموالا : نکته

 دانشمند  حدیث  نشنیدم /  دریغ که  زندمی دست  بر  دست  - 
 . است شده  حذف معنوی نۀقری  به دریغ«» کلمۀ  از  بعد خورم«می » فعل

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

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

 کدام بیت معنی ردیف متفاوت است؟در   -16
 ست ـــ حون نیـــ ام چشم به راه مدد جیمژه ( گرچه نم در جگر و در دل تنگم خون نیست 1
 گون نیستآن چهرۀ گندمدریک جو انصاف  د ــف بری ـ ( رزق موری چو من از خوشۀ آن زل2
 ون نیست ـخشت خم هیچ کم از سینۀ افالط ذار ـــات گ ـــ ه خراب ـــ( صاف کن آینه و رو ب 3
 وزون نیست ـــ اد که نامـ سرو ازان بی ثمر افت وزونی ـــامــــ ود الزم ن ــــل دهر ب ــــ( حاص4

 2پاسخ: گزینۀ  

 « به معنای »وجود نداشتن«به کار رفته است و فعل خاص است.  2»نیست« در بیت گزینۀ »

 است.نای »ربطی و اسنادی« به کار رفتهدر سایر ابیات فعل »نیست« در مع
 ها:  بررسی ابیات سایر گزینه

 چشم انتظار مدد جیحون نیستم.  اام  ،ک و دلم از خون خالی استچه چشمم از اش: اگر 1گزینۀ 

 حاظ محل تابش انوار الهی( نیست. )دل( کمتر از سینۀ افالطون )از ل به خرابات روی بیاور. خشت خمخانه  : دلت را از گناه صاف کن و بعد3زینۀ گ

 ثمر است که موزون است.یناموزنی است. سرو به این دلیل ب  : الزمۀ روزگار 4گزینۀ 

 کدام بیت با سرودۀ زیر، قرابت مفهومی دارد؟   -17
 بارانِ هادهید بر بارمتیم / دیام نقشِ گل  هاچشم در کارمتیم. /  .. دانه و آب من دهم، یم دستت به گل من! انهیآش در نیغم مرغِ منتظر،  یا»

 .«دی خورش
 انه نیست  ـــآشنای ما کسی جز معنی بیگ  مــکنیوش میـبر امید الفت از وحشت دلی خ( 1

 ودـش نبــکه به راه تو ز ما یک دو قدم بی  ی ــقدمت ز نقش  ــگوش اسبهچشم ما حلقه( 2

 ود ـ تشنگان را مژده بادا کآب حیوان رخ نم  گوید لبش ق به گوش جان که میبشنو ای عاش( 3

 انـــر را نقصـــ ور مهــیقین کزان نشود ن   هر ــ و مـــد ز پرت ـــالی رســــــ هالل ار به کم( 4

   3گزینۀ   : پاسخ 

 و عبارت صورت سؤال است. « 3س و ناامیدی مفهوم مشترک بیت گزینۀ »امید به زندگی بعد از هجوم یأش و پدیدار شدن آسای
 ها: بررسی سایر گزینه

 .نداریم بیگانه غیر آشنایی عالم این  در ما  ،بگیرم  الفت  وحشت با  که امیدوارم :1گزینۀ 

 .هستیم  یار گوش بهحلقه  غالم ما: 2گزینۀ 

 ( شود.با بخشش به تو خسارتی وارد نمی) . کندمیصاحب بخشش چیزی کم ن: بخشش از 3گزینۀ 

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

 اول اندیشه کند مرد که عاقل باشد   ن ـیاید به دهـگفتـه دگــر بــاز ن سخنِ
 ت  ـباریک اس  اندیشه قوی کن که سخن ( یک پـــرده حجـــاب است میـــان تو و او 1
 تم  ـسخــن آن چــــه دانسـتم انــداخ ــه دل را بــپـــــرداختـــمـاز انــــدیشـ ( 2
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 س  ـمل شـود شکار نفسخـن ز فیض تـأ وشی دام ــ( به سوی خویش کشد صید را خم3
ـ ن   از سینه مـــرنگین سخن  از کباب چو  خون چکد می( 4  را ــ م ستا فگار  هـ دیشـان  اخنـ

   3پاسخ: گزینۀ  

 شود.  « دیده می3روشنی در بیت گزینۀ ». این مفهوم بهم با اندیشه استبیت صورت سؤال تأکید بر سخن توأمفهوم  

 ها:بررسی سایر گزینه

 کیدی بر ناچیزی فاصله تا یار( )تأ .، چراکه این حرف بسیار حرف مهمی استدقت کن ،: بین تو و معشوق فاصلۀ بسیار کمی است1گزینۀ 

 بدون ترس سخنانم را گفتم.  یشه« در این بیت معادل »ترس« است:: مفهوم »اند 2گزینۀ 

 درونی من است.  : سخنان من نشانۀ درد4گزینۀ 

 است؟آمده نادرست  بیت در برابر آن مفهوم کدام 

 : عشق زلیخا به یوسف  دارد نمی بر زلیخا  یوسف دامن از دست که د ـــــ پیچ بیشتر  دنیا زال  مردان به نامردان  ( ز 1
 فـــرصت  ـامــتـنــاغ :نیست امیــد کـــه همـــواره نفس برگردد مت شمرش ـــست، غنیــ( زندگی جز نفسی نی2
 دانش  کسب  بـه   توجــه: روح باید که از این راه توانگر گردد ج زر و مال ـــ( علم سرمایۀ هستی است، نه گن3
 عمر  بودن حوادث  درگذر: گسسته دواند سوار عمرزان رو عنان ست گهیکمین( در هر طرف که زخیل حوادث  4

   1پاسخ: گزینۀ  

 های شایسته و بزرگ   های جوانمرد و  در رنج و عذاب بودن انسان« نامردی دنیا در حق انسان1مفهوم بیت گزینۀ »
 ها: بررسی سایر گزینه

 .ارزشمند گوهر این دانستن غنیمت و زندگی  بودن   اندک: 2گزینۀ 

 اندوزی.: برتری علم بر مال و توصیه به علم3گزینۀ 

 مر و در کمین بودن حوادث مختلف. گذر سریع ع :4گزینۀ 

 مفهوم کدام بیت متفاوت با ابیات دیگر است؟  

 ده زدند ــــ ه دل زن ـای بسا زخم نمایان ب  هایی که درین سبز چمن خنده زدند ( غنچه1
 تــ سوخند تـــ ب نوشــشور سر از هوای ل را ــان دل مـ ــ( بگشای لب که زنده شود ج2
 انی ــرده دل کیهــکاری ب چشمش ز سیه ان ــرده دمیده ج ـ خنده در م( لعلش ز شکر3
 خوش طبیبی است بیا تا همه بیمار شویم ات ــخنده دهد آب حی( خستگان را ز شکر 4

 1پاسخ: گزینۀ  

 بخشی آن است. « در زیبایی لبخند یار و حیات1» استثنای بیت گزینۀ مفهوم مشترک همۀ ابیات به

 های باغ است.  در توصیف زیبایی «1» گزینۀ  بیت  مفهوم

 ؟پایان سرودۀ زیر قرار بگیردتواند در کدام بیت می 

ای ، سنگی / و فراز آید / می بیندازد به باال، بر درختی ، گیرهآسان بود و ساده بود / کان کمند شصت خم خویش بگشاید و »قصه می گوید، / این برایش سخت 
 لیک ...........« توانست او اگر می خواست /

 ر پنداری ـــن هنـــ آن نیست که عیب م اریـــرط ی ــــ رادری و شـــــــ( آیین ب 1
 ست ـــای نیــــ اندر او جز شورش و غوغ ست ـــ ای نیــــ( ترک دنیا کن که دنیا ج2
 رد ــــــــــاید کــــــ با خودت کارزار ب  ریــ نگو درــویی، چــ ــــدشمن خود ت( 3
 اندیشه مکن که وقت تنگ است ای جان  ت جنگ است ای جان ـ پوش سالح وق( در4

   2پاسخ: گزینۀ  

« به این  2برادر در آن برای برادر چاه بکند محل ماندن نیست. بیت گزینۀ »ی رستم جذابیتی ندارد. دنیایی که  این دنیا دیگر برا  ،با توجه به داستان »خوان هشتم«

 دلبستن نیست. باید از آن گذشت.« مفهوم اشاره دارد که »دنیایی که در او غیر از غم و گرفتاری نیست جای خوبی برای
 ها: بررسی سایر گزینه

 گو کنید و از من مپوشانید.  عیب مرا به من باز :1گزینۀ 

 ست. ا تو خود نفس   ت: بزرگترین دشمن3گزینۀ 

 ده شدن برای رزم.  ا: آم4 ۀ گزین

 . گناهی سیاوش قابل دریافت است... بیجز بیت گزینۀ بهاز همۀ ابیات  

 رون ـــش ب ــــکه تا او کی آید ز آت ون ــ( یکی دشت با دیدگان پر ز خ1
 در کنار ـــ ت ان ـ که گفتی سمن داش وار ـــــ( چنان آمد اسپ و قبای س2
 ت ــ خروشیدن آمدن ز شهر و ز دش ( چو از کوه آتش به هامون گذشت 3
 خست روی ریخت آب و همیهمی وی ـ ه از خشم مـ کند سوداب ( همی4

   1پاسخ: گزینۀ   

 د.  رقراری و نگرانی مردم برای سیاووش اشاره دابه بی «1»بیت گزینۀ 
 بررسی سایر ابیات: 

 سیاووش چنان از دل آتش رد شد که انگار از گلستانی عبور کرده باشد )نسوزاندن آتش گواه پاکی اوست.(  «:2گزینۀ »

 .( تاوس  پاکی گواه   آتش نسوزاندن) وقتی از آتش رد شد فریاد شادی مردم بلند شد.  «:3گزینۀ »

 .( اوست پاکی  گواه  آتش نسوزاندن)  خراشید.«: وقتی سیاوش به سالمت از دل آتش بیرون آمد سودابه از خشم صورت خود را می 4گزینۀ »
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 مفهوم عبارت زیر از کدام بیت هم قابل دریافت است؟ 
 ام.« آمدهقدر جذب دیدار شما شده بودم که فراموش کردم برای رساندن پیام به گردان شما »آن
 های دو دیده هزار دریا را ز چشمه  سازم ان همیو( ز جستجوی تو یارا ر1
 ت اعال را ــا بهشد تمنّـا کننــکج  یابند کوی تو راه میه ( جماعتی که ب2
 ا را ـــ کند جمال تو شیدا هزار دان   د را ــزار زاهـــ( برد خیال تو از ره ه3
 نشناسم نشیب و باال را ه باز میک  ( چنان ز هوش برفتم ز عشق باالیت 4

  4پاسخ: گزینۀ   

 گردد.«: »اشتیاق دیدن یار سبب فراموشی دیگر امور می4مفهوم مشترک عبارت صورت سؤال و بیت گزینۀ 

 :هابررسی سایر گزینه

 قراری از دوری یار و اشک بسیاربی :1گزینۀ 

 : برتری یار بر بهشت 2گزینۀ 

 : زیبایی و فریبا بودن یار  3گزینۀ 

 زمینۀ حماسه در کدام  بیت متفاوت با سایر ابیات است؟  

 د ــ برنشان   زرپیکرش کرسی   به اند ـــ برفش درم  زن  بر   رویپری( 1

 ر ـــدلی ر ـبب  و گرگ  درندگان ز شیر   و کرد  انجمن پلنگ و پری( 2

 ساختند  نو جشن یکی  آیین به رداختند ــــبپ  اــ هداوری از  دل( 3

 رسد   بد   گمانبی  بدکنش  بر  که د ـ ب  چشم  از تخمه برین   آمد چه( 4

 2پاسخ: گزینۀ  

 است. زمینۀ ملی حماسه اشاره شده ها بهدر همۀ گزینه

 ه زمینۀ » خرق عادت« اشاره دارد.وجود »پری« که یک موجود خیالی است ب ،2در بیت گزینۀ 

 ار اشاره دارند؟ الطیر عطّمشترک منطقهای ابیات دوگانه در کدام گزینه به وادی 

 ادــمب خوش  عیشش نیست شـــآت هوانک  ادــمب آتش زـج  به وادی درین کس الف(
ـ همچ دوزخ هفت  تـسایردهـم اـاینج زـنی جنت هشت ب(  تـسایافسرده خـــی وـ
 ود ــش  نـــگلش روـــب اـــدنی خنــگل  ود ـش  نـروش هــهم شـذرات رـــس ج(
 ت ـدرخ  از رگیــب رـــگی  کم انـــجه در  تـلخلخت مــانج و افالک بریخت گر د(
 او تـدوس زــــج  ایذره  دــبینـن ودــخ  او پوست هـــن درون از ندــبی زــمغ و(
 هان ـج صد شــــآت بر خوشخوش  درکشد  انـزم  یک بودــن دیشـــاناقبتــع ه(
 »و« و »ب« -»ج« و »ه«   -»الف« و »د«  (2 »و« »ج« و   - »ب« و »د« - »الف« و »ه« ( 1

 »د « و »و« - »ج« و »ه«  -»الف« و »ب«  ( 4 »و« - »ه«  -»الف« و »د«  -»ب« و »ج«  ( 3

 1پاسخ: گزینۀ   

 . دارند اشاره  «عشق» وادی به «ه» و  «الف» هایبیت

 .دارند اشاره « استغنا» وادی به   « د » و «ب»  هایبیت

 .کنندمی اشاره  «معرفت» وادی به  «و» و  «ج» هایبیت
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الزم یصب باألمراض المختلفة» 
ّ
ة أکثر من ال

ّ
 السکری

ّ
 !«:من یأکل المواد

 شود!های گوناگون دچار می( هرکس مواد قندی را بیش از حد نیاز بخورد، به بیماری1
 !می شودهای گوناگون دچار ( کسی که مواد قندی را بیش از اندازه خورده است به بیماری2
 شود!های مختلف می( هرکس موادی که بیش از اندازه شکر دارند بخورد، دچار بیماری3
 های مختلف شده است کسی که مواد قندی را بیش از اندازه مصرف کند!( دچار بیماری4

 ترجمه(  -متوسط -رکیبی)ت    1پاسخ: گزینه  

ط الزم( /  4و    2های  : بخورد، فعل شرط )رد گزینهیأکل(  /   4و    2های  )رد گزینه: هرکس  من شر
ّ
به کار   3]به صورت درستی در گزینه    : بیش از اندازهأکثر من ال

 ( 3)رد گزینه  نرفته[ 

 ( 4و  2های شود، جواب شرط )رد گزینهدچار می: ُیصب

: أعرف »   بعد موتهمقلت طالبی
ّ
عرفون إّل

ُ
 سبیل هللا و ال ی

ن
ن ینفقون أموالهم ف  !«:مومنی 

 شوند!کنند و فقط بعد از مرگشان شناخته میشناسم که اموالشان را در راه خدا انفاق می( به دانش آموزم گفتم: مومنانی را می1
 شوند!نموده و جز بعد از مرگشان شناخته نمی  ( به دانش آموزم گفتم: بشناس مومنانی را که اموالشان را در راه خدا انفاق2
 شناسی!شود و جز بعد از مرگشان آنها را نمیشناسم مومنانی را که اموالشان را در راه خدا انفاق می( به دانش آموزم گفتم: می3
 شناسم!اند، میاخته شدهکنند و فقط بعد از مرگشان شن( دانش آموزم گفت: مومنانی را که اموالشان را در راه خدا انفاق می4

 ترجمه(  -متوسط -)ترکیبی    1پاسخ: گزینه  

 
ُ
 ( / 3و  2های کنند )رد گزینه: انفاق میینفقون( / 2شناسم )رد گزینه : میأعرُف (/ 4: گفتم )رد گزینه قلت

ّ
شوند ...مگر، فقط... شناخته  : شناخته نمی...ال ُیعرفون إل

 ( 4و  3های می شوند )رد گزینه

ین منکمهل » 
ّ
 المجد

ّ
 حیاتکم إّل

ن
کم ال تفوزون ف

ّ
قون أن

ّ
 !«: تصد

 تان رستگار هستند!های کوشای شما در زندگی(آیا باور می کنید که فقط انسان1
 شوید به جز تالشگران شما!تان رستگار نمی( آیا باور می کنید که در زندگی2
 شوند!موفق می ( آیا باورتان این است که فقط مردمان کوشا در زندگی خویش3
 های تالشگر از میان شما در زندگی برنده خواهند شد!( آیا باورتان این است که فقط انسان4

 ترجمه(  -دشوار-123)    2پاسخ: گزینه  

قون
ّ
   ال (/  4و    3های  : باور می کنید )رد گزینهتصد

 
ین( /  4تان )رد گزینه  : زندگیحیاتکمها( /  شوید )رد سایر گزینه: رستگار نمیتفوزون

ّ
: تالشگران از  منکم  المجد

 ( 3شما )رد گزینه 

هم» 
ُ
ل
ُ
نَ آدم بجوٍع قد یقت ة الماء مالیی 

ّ
 خطر قل

ُ
د
ّ
هد
ُ
 بعِض المناطق ِمن بلدنا الوسیع، ی

ن
 من التلفاز ف

ُ
 !«: سمعت

 رساند!کند و آنها را به قتل میا تهدید میها آدم ر ( از تلوزیون شنیدم در کشور وسیع ما در برخی مناطق، خطر کمی آب میلیون1
 شوند که شاید آنها را به قتل برساند!ای میگیها از کشور وسیع ما، یک میلیون انسان با کم آبی تهدید به گرسن( از تلوزیون شنیدم در برخی منطقه2
 کند که شاید آنها را بکشد!ای میسان را تهدید به گرسنگیها ان آبی میلیون( از تلوزیون شنیدم در برخی مناطق از کشور پهناورمان، خطر کم3
 کشد!کند و آنها را میها آدم را تهدید به گرسنگی میهای کشور ما که وسیع است، جان میلیون( از تلوزیون شنیدم کمی آب در برخی منطقه4

 ترجمه(  -دشوار  -)ترکیبی    3پاسخ: گزینه  

 ( 2ها، جمع است نه مفرد )رد گزینه : میلیونمالیی   ( / 2کند )رد گزینه : تهدید مییهدّد  ( /4و  1های گزینه: شاید آنها را بکشد )رد قد یقتل

اس قد سمحوا له باستاِلم الحجر األسود»  
ّ
 الن

َ
 من کان

ُ
 «:لماذا ال أعرف

 م؟ سشنادادند، نمی( چرا کسی را که مردم به او اجازۀ لمس حجراالسود را می1
 که مردم به او اجازه دادند حجراالسود را لمس کند شناخته شده نیست؟ ( چرا کسی  2
 م؟ سشنا ( برای چه کسی را که مردم به او اجازۀ لمس حجراالسود را داده بودند نمی3
 م؟ ختشنادهند نمی( چرا کسی را که مردم  به او اجازۀ لمس حجراالسود را می4

 ترجمه(  -متوسط -124)  3پاسخ: گزینه  

اس قد سمحوا( / 4و   2های م )رد گزینهسشنا: نمیال أعرف
ّ
 ها( : مردم اجازه داده بودند )رد سایر گزینهکان الن

 « 
ن
فَسه ف

َ
 ن
ُ
سُث

َ
 نوع عجیب من الّسمِک قادر أن ی

ُ
د
َ
وج

ُ
 !«: الجفافی

 کند!( نوعی عجیب از ماهی وجود دارد که قادر است در خشکی، خودش را پنهان 1
 شود!شود که قادر است در خشکی، پنهان یافت می  ( یک نوع عجیب از ماهی2
 یابی که می تواند در خشکی خود را پنهان کند!( نوع عجیب ماهی را می3
 پوشاند!( نوعی از ماهی عجیب قادر موجود است که در خشکی، خود را می4

 

 ترجمه(  -متوسط -)ترکیبی    1پاسخ: گزینه  

د های کند )رد گزینه: پنهان مییسثی (/  4و    3های : قادر است )رد گزینهقادر(/  4و    3( / نوع عجیب: نوعی عجیب )رد گزینه های  4و    3های  : وجود دارد )رد گزینهیوج 

 (  4و  2

رسة » 
ُ
ما تعُثف به کّل اال

ّ
 المجاالت المختلفة العلمّیة تقد

ن
م ولدی ف

ّ
 !«:قد تقد

 کنند!کند که تمام خانواده به آن اعتراف میای پیشرفت میف علم به گونههای مختل ( پسرم در زمینه1
 اند!های گوناگون علمی چنان پیشرفت کرده که تمام خانواده به آن اعتراف کرده( پسرم در زمینه2
 است که تمام خانواده هم به آن معترف هستند!های مختلف علم پیشرفتی کرده( پسرم در زمینه3
 کنند!است که تمام خانواده به آن اعتراف می ای پیشرفت کردههای مختلف علمی به گونهدر زمینه( پسرم 4
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 ترجمه(  -دشوار -124)   4پاسخ: گزینه   

 
 
ما
ُ
م .... تقد

ّ
ف (3و  1: علمی )رد گزینه های  العلمّیة( / 3و  1های است که )رد گزینهای پیشرفت کرده: به گونهقد تقد  ( 3و   2های کنند )رد گزینه: اعتراف میتعثی

 صحیحة» 
ً
 َمن یجتهد ِلیک یقرأ المفرداِت ِقراءة

ّ
خری إّل

ُ
 اال

َ
غة
ُّ
م الل

ّ
تعل

َ
 !«: ال ی

 صحیح بخواند، زبان دیگر را یاد می گیرد!ها را کند تا واژه( تنها کسی که تالش می1
 خواند!ها را درست میکند و واژه( یاد نخواهد گرفت زبان دیگر را، مگر کسی که کوشش می2
 ها به درستی خوانده شود!( زبان دیگر را یاد نمی گیرد، جز کسی که کوشش کند تا واژه3
 اند خواندنی صحیح، زبان دیگر را یاد می گیرد!ها را بخوکند برای اینکه واژه( فقط کسی که تالش می4

 ترجمه(  -متوسط -124و  123)    1پاسخ: گزینه  

م 
ّ
 صحیحة(/  2: تنها... یاد می گیرد، یاد نمی گیرد... مگر) رد گزینه  ال یتعل

ً
: تا بخواند  لِکی یقرأ( /  4: صحیح، درست )مفعول مطلق را نباید ترجمه کرد( )رد گزینه  قرأة

 ( 3و   2ای ه )رد گزینه

ن الّصحیح   : عی ّ
ر بعض ( 1

ّ
 یظهر ف  آرائنا أ ف   علوملایؤث

 
 عمیقا

 
ا  شود!هایمان آشکار میگذارند که در اندیشهدر وجودمان به طور عمیقی تأثیر می علم هابرخی !: نفسنا تأثث 

 برند!های عربی بهره میایران در اشعارشان از واژه دانشمندانآن  !: همآثار اإلیرانّییون کانوا یستفیدون من المفردات العربّیة ف   علماءاولئک ال (2
 النعمات بعض ( 3

 
ا
ّ
ها مفیدة لنا جد

ّ
 شمار دربردارند!رسند برای ما فواید بیکه کم به نظر مینعمت ها برخی  !:  و إن کانت قلیلة و لکن

  إیلون ذهبال ت( 4
ً
 !به خانه نروید  های مناسبی بپوشید،قبل از اینکه لباس!: البیت قبل أن تلبسوا مالبس  مناسبة

 ترجمه(  -متوسط -)ترکیبی    1پاسخ: گزینه  

 ند« درست است.د برایرانی« و »بهره میدانشمندان ( »2در گزینه ) 

 ولی برای ما بسیار مفید هستند.«ها هر چند اندک باشند، نعمت  ( »بعضی  3ترجمۀ درست گزینه )

 درست است. نمی روید« الی نفی است، پس  ذهبونال ت( »4در گزینه ) 

 الُثجمة 
ن
ن الّصحیح ف  : عی ّ

1 ) 
ّ
می إل

ّ
قد
ّ
ن یحصل عیل الت

َ
هدإ  طالبل

 
 ی که تالش نموده به پیشرفت دست خواهد یافت!دانش آموزتنها، !: جت

عت  ( 2    أب  شجَّ
لةی غایابی

 عیل ُمواص 
 
 مرا به ادامه دادن اهدافم بسیار تشویق کرد! پدرم!: تشجیعا

البی ( 3
ّ
ط فیقی  مّ بتسام  ال إإبتسم الُمدیُر للی

ّ
 !را زد مهربان مادریآموزان لبخند مدیر به دانش!: الش

ة  المدیر ف  الصّف  أعلن( 4
ً
 واحد

ُ
 درجة

ّ
الباتی إل

ّ
 آموزان را اعالم کرد!فقط یک نمره از نمرات دانش مدیر در کالس !: درجاتی الط

 ترجمه(  -دشوار  -)ترکیبی    1پاسخ: گزینه  
 ها: ترجمه درست سایر گزینه 

 !مرا به ادامه دادن اهدافم تشویق کرد بی شک  پدرم( 2

 پدر مهربان! مانندآموزان لبخند زد ( مدیر به دانش3

 !به جز یک نمره آموزان را اعالم کرد نمرات دانش  مدیر در کالس( 4

هل تعلمون فی   های ارزشمند دیگران استفاده کنید تا به آرزوهایتان دست پیدا کنید!«:شما باید از تجربهآیا می دانید که در زندگی,  » 
 الحیاة............ 

جربة القّیم لآلخرین حتیّ تنالون آمالکم( 1
ّ
 !یجب علیکم أن تستفیدوا من الت

 حتیّ تکتسبوا اآلمال ( 2
 
 !علیکم با إلستفادة من تجارب لآلخرین قّیمتا

 !علیکم با إلستفادة من تجارب لآلخرین القّیمة لِک تنالوا آمالکم ( 3
 !تکتسبوا آمالکمإستفیدوا من تجارب القّیمة لآلخرین حتیّ ( 4

 تعریب(  -ساده -)ترکیبی    3پاسخ: گزینه  

 )رد سایر گزینه ها(  تجارب اآلخرین القّیمةهای ارزشمند دیگران:  ( / تجربه4)رد گزینه  علیکم، یجُب علیکمشما باید: 

 ( 2)رد گزینه  آمالکم( / آرزوهایتان: 1)رد گزینه   حتیّ تکتسبوا، لِک تنالواتا دست پیدا کنید:  
 بلغوا إیل المکانة الم أعظم کما نعلم کثث  من »

ّ
ة حُب  حیاتهم صعوبات و مشاکل کثث 

ن
ُب  ةعرتفالعلماء تحّملوا ف

ّ
هم لم  أراهم و عدد من هؤالء العلماء مع نال

ّ
ن

هم لم یسمحوا للی  یشاهدوا 
ّ
 بدایة األمر، لکن

ن
 درسهم ف

ن
ما ف

ُّ
ب علیهم، فحصلوا عیل أس أتقد

ّ
 ن یتغل

ُّ
 مجال العلم و صاروا من بعد أعاظم علما  مالتقد

ن
عرصهم.   ءف

 
ُ
 أ
ً
 بدایة أمره رجًل

ن
ذی کان ف

ّ
ّ ال اکي

ّ
 اکتساب العلم بسبِب االستقامة و تحّملو أحدهم کان الّسک

ن
ه ظفر ف

ّ
. و لکن

ً
هث   ّمّیا

ّ
َّ أسلوب    المشاکل. و العالم الش الغزایل غث 

 
ّ
 حیاته ال یعلمها الن

ن
ُب تحّملها هو ف

ّ
 إیل المشاکل ال

ّ
ان اإلیطایل

ّ
ذی قاله سارق له. و قد أشار میکل آنجلوا الفن

ّ
مه الکالم ال

ّ
ل من  تعل ِ

ن ثن
َ
ة ال ت

ّ
 العز

ّ
اس. فعلینا أن نعلم أن

اعر: بقدر ال
ّ
 الّسماء جاِهزة، کما قال الش

ّ
د
َ
 ک

ُ
«  الُعیلالمعایل / . َمن طلب  کتسبت  سهر اللیایلي

 ترجمه متن: 
 میبینیم،   آن  در   را   آنان  که  بلندی   جایگاه  به  تا   کردند   تحمل   را   بسیاری  و مشکالت   سـختیهـا  خودشـان،   زنـدگی  در   دانشـمندان،   بزرگترین  از  بسیاری   میدانیم،  چنانکه »

  کنـد،   غلبـه  آنـان  بـر که  ندادند اجازه  ناامیدی  به  آنان  اما  مشـاهده نکردند،  را  پیشـرفتی  کار،  ابتدای در  خویش  درس  در  اینکه  با  دانشمندان  این  از  عده ای  و  .  رسـیدند

  خویش،  کار  ابتدای در  که بود  سکاکی آنان، از  یکی  . شـدند خودشان  دوران  دانشمندان  بزرگترین از  بعدا   و آوردند  دست  به  را  دانش ی  زمینه   در پیشـرفت نتیجـه در

 داد  تغییر  سخنی  را  او  آموختن   علم  کـه روش   غزالـی  مشـهور  دانشـمند   و  شد   پیروز  دانش   کسب  در  مشکالت   تحمل  و   پایداری  بـر اثر  او  ولـی .  بود نخوانده درس  مردی

  را   آن  مردم  حالیکه  کـرد در  تحمـل  خویش  زندگی  در  را  آن  او  که  است  کرده  اشاره  مشکالتی  به  ایتالیایی  هنرمند    آنـژ  میکـل  و  گفـت  او  بـه  دزد  یـک  را  آن  کـه

 و/  آورده میشود دسـت بـه  بلند  مقامهای زحمت،  اندازه ی  به: گفت شاعر که همانطور نمیآید، آسـمان فرود از  آمـاده به صـورت  عزّت که بدانیم باید  ما پس. نمیدانند

 !« میکشد بیداری   شبها، در بخواهد،  را  مقام بلندی کس  هر
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ص هو األنسبالمفهوم  
ّ
 ....  عن الن

 میازار موری که دانه کش است/ که جان دارد و جان شیرین خوش است ( 1
 بنی آدم اعضای یک پیکرند / که در آفرینش ز یک گوهرند ( 2
 شود / مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد ( نامبرده رنج گنج میسر نمی3
 ش است راز گفتن به حریف نکته سنجی/ که سخن نگفته باشی به سخن رسیده باشد چه خو( 4

 درک مطلب(  -)دشوار    3پاسخ: گزینه  

 .متن درباره تالش و رنج در راه رسیده به پیشرفت صحبت می کند

ن   ص الخطأ عی ّ
ّ
 : حسب الن

ة ف  حیاتهمال  (1  جمیع العلماء تحّملوا مشاکل کثث 
ّ
 !إل

م  قد ( 2 م عالی
ّ
 اسلوب تعل

ٌ
ث  کالُم سارق

ّ
 !ُیغ

اُس ال یعرفون مشاکل  حیاة میکل آنجلو( 3
ّ
 !کان الن

 من العلماء  تساعد ( 4
 
ا   کثث 

 
قد
ّ
 ف  سبیل الت

ُ
 !م العلّم اإلستقامة

 درک مطلب(  -)متوسط    1پاسخ: گزینه  

 !کردند  را تحمل  زیادی مشکالت خودشان،   زندگی  در دانشمندان، همه ی فقط  

ن الّصحیح   : عی ّ
ّ ا1  لّسکایّک  أسالیب حیاته بعد الظفر ف  المجاالت العلّمّیة! ( غث 

 إن تدرس و لو کان قلیال ستصبح من العلماء المشهور! ( 2

یایل( 3
ّ
ذی تسهر الل

ّ
 ! من یستطع أن یکتسب المعایل هو ال

 ف  ( 4
ٌ
ب علیک، فأنت ناجح

ّ
یأس أن یتغل

ٛ
ل ح لی

سم 
 
! إن ت

 
م العلم حتما

ّ
قد
ّ
 الت

 درک مطلب(  -)متوسط    3پاسخ: گزینه  

 !د مان می شب ها را بیدار  همان کسی است که د به بزرگی برس  کسی که می تواند

ن  ؟هذه العبارةما هو المقصود من    »َمن طلب  : الخطأ عی ّ
ّ

 «: سهر اللیایلي  الُعیل
ما 1

ّ
 التعب و المحنة ف  حیاة العلماء! ( إن

 إیل المجد! ( إن تجتهدوا و تتحّمل الصعوبات تصلوا 2
م! ( 3

ّ
 من یجتهد یصل التقد

 مکانة رفیعة عند اآلخرین بسبب دراستهم! ( للعلماء 4
 درک مطلب(  -)ساده    1پاسخ: گزینه  

 دانشمندان است.  در زندگی فقط  خستگی و غم

 «:شاِهدوایُ » 
 متعدّ / فعل   –مزید ثالثی )من باب مفاعلۀ(    –للغائبینَ  ( 1

 مبنیّ للمعلوم / فاعله ضمیر   – مجرّد ثالثی    –فعل مضارع  ( 2

 مبنیّ للمجهول / فعل و مع فاعله جملۀ فعلیّۀ   –الزم    –مزید ثالثی من باب مفاعلۀ  ( 3

 للغائبین / فعل و فاعله »العلماء«  –مضارع  ( 4
 ل صرفی( یتحل  -)متوسط    1پاسخ: گزینه  

 مزید  مجّرد  -2

/ مجهول الزم  -3
ّ
 معلوم  متعد

 فاعله ضمث   فاعله »العلماء«  -4

کتسب» 
ُ
 «: ت

 الزم/ فاعله ضمیر   – ثالثی بزیادۀ حرفَینمزید  – فعل مضارع ( 1
 فعلیۀ  جملۀ  و فعل/  متعدّ –بزیادۀ حرف واحد فعل مزید  ( 2
 فعل و فاعله إسم الظّاهر الزم /  –  باب إفتعالمن   –فعل ( 3
 محذوف  فاعله/  للمجهول مبنیّ –متعدّ   – فعل مضارع ( 4

 تحلیل صرفی(  -)متوسط   4پاسخ: گزینه   

  الزم  -1
ّ
 فاعله محذوف     فاعله ضمث   / )تمام فعل های مجهول متعدی هستند( متعد

 حرفان زائدان   حرف واحد  -2

/  الزم  -3
ّ
اهر متعد

ّ
 فاعله محذوف    فاعله إسم الظ

 »التقدُّم«: 
ر  –اسم  ( 1

ّ
 مجرور بحرف جاّرة معرفه /  -مذک

 / فعل و فاعل  معلوم  -من باب تفّعل()  مزید ثالثی –للغائب    -فعل ماض  (2

 علی التقدّم: جار و مجرور    /مصدر من مزید ثالبر )باب تفعیل(  -نکرة -مذکّر( 3

ر  -مفرد -اسم( 4
ّ
 نکرة/ مجرور بحرف جارة  - مذک
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 تحلیل صرفی(  -)ساده    1پاسخ: گزینه  

 تمام ویژگی ها مربوط به فعل است و غلط می باشد. -2

 تفّعل معرفة/ تفعیل نکرۀ  -3

 معرفة  نکرۀ  -4

ن    : الخطأعی ّ
میهممدرسة ف  .................  الطالب ( 1

ّ
 حالم ! ← أ عروف بمعل

  رسالةال.................... السائح ( 2
ّ
ح  ا فیه  ه لم یجد لکن

ّ
! ← تصف

 
 مفیدا

 
 شیئا

د تعمل خاّص← ب تالمیذک..................... لماذا  (3
ِّ
 حد

4 ) 
ّ
 ! ← ظروف تحریمصعبة عند ال..................   ف    ی   یعیشوناإلیرانیّ  إن

 لغت(  -دشوار  -)ترکیبی    1پاسخ: گزینه  
 ترجمۀ گزینه ها: 

 !معروف به معلم هایش است  مدرسه ای که ............... در  دانش آموز( 1

 « مناسب جای خالی نیست.( آرزوها: حالمأ)»

 کرد، اما چیزی مفید در آن نیافت! قتورّرا   نامهگردشگر  ( 2

 !می کنی؟ به انجام کاری خاصی   محدودخود را  چرا دانش آموزان ( 3

 !نندکزندگی میتحریم دشوار در زمان  شرایطیدر   ی ها ( ایران 4

ن ما ال   انن  یُثجمعی ّ
ّ
 »الفعل الث

ً
امّیا  الُثن

ً
 «:مضارعا

 من جدید( 1
 
مک دروسا

ِّ
 ُیعل

 
ستاذا

ُ
 ! أنت تحتاُج ا

 یذهب إیل بیته( 2
ً
وارع طفال

ّ
 إحدی الش

 
 أمِس ف

ُ
 ! شاهدت

 الدنیا حتیّ یرحمک هللا ف  اآلخرة إ( 3
م اآلخرین ف   ! رح 

ق أقوالک و أعمالک ( 4
ّ
صد

ُ
فی أقوایل ال

ّ
 ! لتصد

 قواعد(  -دشوار  -)ترکیبی    2پاسخ: گزینه  

 رفت : می یذهب  ←شود فعل مضارع پس از فعل ماضی به شکل استمراری ترجمه می

مکها »در سایر گزینه
ّ
ق: تا به تو رحم کند« و »یرحمکحتیّ : که به تو یاد دهد«، »یعل

ّ
صد

ُ
 شوند. « مضارع التزامی ترجمه میتا باور کنم: ال

 فیها تأکید للفعل 
ً
ن عبارة  : عی ّ

 !علیک أن تکّرم من دخل بیتک و تجلسه عندک تکّرّما ( 1
  یجب عیل کّل الناس أن یساعدوا الفقراء و ( 2

ً
 !یهتم  بالمساعدة و لو قلیل

3 ) 
 
ورة اإلسالمّیة ف  ساحة المعرکة إنتصارا

ّ
 !ینترص مجاهد الث

 قلت  ( 4
 ف 
ً
 جمیال

 
 ! لّما أقرأ القرآن أشعر إحساسا

 قواعد(  -متوسط -124)    3پاسخ: گزینه  

 در این گزینه »
 
 قرار داده است.« مفعول مطلق تأکیدی است که معنی فعل را مورد تأکید  إنتصارا

 در سایر گزینه ها مفعول مطلق تاکیدی نداریم.

 ؟ عیل المفعول المطلق ال تشتملأّی اجابة  
ذی ال مغیث له( 1

ّ
 رّبک دعاء الغریقی ال

ُ
دع
ُ
 ! ا
 ! المسلمات المؤمنات ُیناجی   هللا مناجاة( 2
 !یقرأ الناس القرآن قراءة صحیحة( 3
4 ) 

ّ
ر إیل ذلک الرجل لن

ُ
 !عمله عمل قبیحال تنظ

 قواعد(  -دشوار -124)   4پاسخ: گزینه   

 « مفعول مطلق نیست )عمل»  4در گزینه 
ّ
 می باشد(  خث  أن

 « مفعول مطلق هستند.قراءة« و »مناجاة«، »دعاءها به ترتیب »در سایر گزینه 

ن عبارة   حذف عی ّ
ُ
 :فیها المستثبن منهلم ی

ّّم إیل بیتی لم تشاهد  عندما وصلت( 1
ُ
 أخ  ا

ّ
 !هناک إل

 منهم ( 2
ً
 ثالثة

ّ
 !ما حرص  أصدقائک ف  حفلة میالدک إل

 من یجتهد من الصباح إیل العشاء( 3
ّ
 إل

 
 !ال یناُل العّزة

ا( 4  شخص 
 
ون شر  عی

ّ
 جلسةی الوالدین إل

 !ما شارک ف 

 قواعد(  -متوسط -123)    2پاسخ: گزینه  
 بررسی گزینه ها: 

 ( مستثنی منه محذوف1

 ک أصدقائ ( مستئنی منه: 2

 ( مستثنی منه محذوف3

 ( مستثنی منه محذوف4
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 أّی عبارٍة  
ن
 ؟ المفعول المطلق  ما جاءف

1 ) 
 
 إستغفارا

 
ده رحیما ج  ُر هللا  من و  ستغفی

 !ال ی 
2 ) 

 
 اإلمتحانی توزیعا

 
 الُمدّرُس أوراق

ُ
ع
ّ
 !ُیوز

3 ) 
 
ذین لم یدرسوا جّیدا

ّ
 ال

ّ
 اإلمتحانی إل

 !ینجح زمالئک ف 
ا ( 4  عجیب 

 
سا

ُ
نافست أصدقابی ف  الدراسة تناف

 
 !ت

 قواعد(  -ساده -124)           3پاسخ: گزینه  
 ها: بررسی گزینه

ا( 1  : مفعول مطلق استغفار 

2 ) 
 
 : مفعول مطلق توزیعا

 ( مفعول مطلق ندارد 3

ا ( 4 س 
ُ
 مفعول مطلق  : تناف

ن الحرص   : عی ّ
1 ) 

ّ
 منهم ما ذهب تالمیذی إیل الصّف التایل إل

 
 !واحدا

 من کان له الحّم ( 2
ّ
 !لم یجلس السّیاح عیل االرض إل

 کتاب  الحمر( 3
ّ
 !ما قرأت کّل کتب کانت عندی إل

 لهو و لعب و لتعلم هذا( 4
ّ
نیا إل

ّ
 !لیس الد

 ( قواعد -متوسط -123)   4پاسخ: گزینه   

 مستثنی منه هستند پس اسلوب حصر نداریم.« کتب« و »السّیاح«، » التالمیذها به ترتیب »در سایر گزینه
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 داند؟ نماید و آنان را غیر مقیّد به کدام آیه میکنندگان دین را چگونه معرفی میکریم تکذیبقرآن  -51
یِهم »  -گردانان از خداوند در بالیا( روی 1

َ
ل
َ
 ع

ٌ
وف

َ
ِهم )َوال( خ  َربِّ

َ
م ِعند

ُ
ُجُره

َ
ُهُم ا

َ
ل
َ
 ...« ف

نَزلنا »  -گردانان از خداوند در بالیا( روی 2
َ
نا ِبالبِیناِت َو ا

َ
رَسلنا ُرُسل

َ
د ا

َ
ق
َ
 ...«  ل

نَزلنا »  -طردکنندگان یتیمان و مسکینان از خود(  3
َ
ناِت َو ا نا ِبالبیِّ

َ
رَسلنا ُرُسل

َ
د ا

َ
ق
َ
 ...«  ل

یِهم»  -ن یتیمان و مسکینان از خودطردکنندگا(  4
َ
ل
َ
 ع

ٌ
وف

َ
ِهم )َوال( خ  َربِّ

َ
م ِعند

ُ
ُجُره

َ
ُهم ا

َ
ل
َ
 ...«   ف

 3پاسخ: گزینه  51
  ؛ نمایندرانند و دیگران را به اطعام مساکین تشویق نمیکند که یتیمان را از خود میکنندگان دین را معرفی کند، از کسانی یاد میخواهد تکذیبآنجا که می  ،کریمقران

 ِلیقوَم در آیۀ    اجتماعی  توجه و غیرمقیّد هستند که موضوع عدالتیعنی به موضوع عدالت اجتماعی بی
َ
ان ز نَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب َو المی 

َ
نا ِبالبِیناِت َو ا

َ
رَسلنا ُرُسل

َ
د ا

َ
ق
َ
ل

 ِبالِقسِط 

 ها قرآن دربارۀ عدالت اجتماعی و رفع تبعیض  بیانات

دهند. اوصاف نمازگزاران: در اموال خود، حّق معینی برای محرومان و فقیران قرار می - 1  

لتی( عداتوجهی به اختالف طبقاتی و بی کنند. )بی رانند و دیگران را به اطعام مساکین تشویق نمی کنندگان دین: یتیمان را از خود می اوصاف تکذیب  - 2  

 بالقسط لیقوم الناس  لقد ارسلنا رسلنا بالبّینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان  - 3
 

خدا )ص( با گفتار و رفتار خود رقم  یکی از دالیل تشکیل حکومت اسالمی در کدام آیۀ مبارکه مُوّکد واقع شده است و انقالب عظیمی که رسول  -52
 زد، در راستای کدام آیۀ شریفه است؟

ذین آمنوا اطیعوا هللا ...« »یا (  1
ّ
نا ِبالَبّیناِت ...« -اّیها ال

َ
رَسلنا ُرُسل

َ
د أ

َ
ق
َ
 »ل

ذین آمنوا اطیعوا هللا ...«(  2
ّ
م ...« -»یا اّیها ال

ُ
ِسک

ُ
نف
َ
م ِمن ا

ُ
ک
َ
 ل
َ
ق
َ
ل
َ
ن خ

َ
 »َو ِمن آیاِتِه ا

ن -الیوم اآلخر...« »َمن آمن باهلل و (  3
َ
م ِمن ا

ُ
ک
َ
َق ل

َ
ل
َ
ن خ

َ
م ...« »َو ِمن آیاِتِه ا

ُ
ِسک

ُ
 ف

نا ِبالَبّیناِت ...« -»َمن آمن باهلل و الیوم اآلخر...«(  4
َ
رَسلنا ُرُسل

َ
د أ

َ
ق
َ
 »ل

 2پاسخ: گزینه  52
َ »یا ایّ معیار »پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت«، یکی از دالیل تشکیل حکومت اسالمی است که در آیۀ  

ّ
ذین آمنوا اطیعوا الل

ّ
وِِل ها ال

ُ
سوَل َو ا طیُعوا الرَّ

َ
 َو ا

م«
ُ
مِر ِمنک

َ
رد، ارتقای جایگاه خانواده و احیای منزلت زن بود که در راستای با گفتار و رفتار خود ایجاد ک  ملسو هيلع هللا ىلصانقالب عظیمی که پیامبر    مورد اشاره قرار گرفته است.اال

نوا آیۀ 
ُ
سک

َ
 ِلت
ً
زواجا

َ
م ا

ُ
ِسک

ُ
نف
َ
م ِمن ا

ُ
ک
َ
َق ل

َ
ل
َ
ن خ

َ
یها »َو ِمن آیاِتِه ا

َ
 ِال

ً
 َو َرحَمة

ً
ة
َّ
م َمَود

ُ
ک
َ
 باشد. « میَو َجَعَل َبین

 اجتماعی( جتماعی اسالم )مانند عدالت ضرورت اجرای احکام ا - 1                                            

 «بالقسطلقد ارسلنا رسلنا ِبالبّینات ... لیقوم الّناس»آیه:                                             

 ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت  - 2دالیل تشکیل حکومت اسالمی:     

ذیَن آمنوا اطیعو اهلل ...»آیه:                                               « یا اّیها الَّ

 الّطاغوت و قد ُامروا ان  اّلذین یزعمون اّنهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الم تر الی  »آیه:                                             

 « ..یکفروا به .                                              

 ر مورد آن کاال بر ُگرده جامعۀ اسالمی است؟وظیفۀ مسلمانان در مصرف کاال چیست و در صورت وابستگی به کاالی خارجی، چه حکمی د   -53
 تبلیغ آن حرام است.   -خرید کاالی مرغوب(  1
 واجب است از خرید آن خودداری شود.   -خرید کاالی مرغوب  (2
 واجب است از خرید آن خودداری شود.   -استفاده از کاالی ایرانی(  3
 تبلیغ آن حرام است.   -استفاده از کاالی ایرانی(  4

 3گزینه پاسخ:   53
کننده( و کاالی مرغوب در اختیار مردم قرار دهیم. )وظیفۀ عرضه کننده( اگر مصرف کاالهای خارجی ایرانی استفاده کنیم )وظیفۀ مصرف  باید بکوشیم همه از کاالی  

 سبب وابستگی کشور شود، واجب است از خرید آن خودداری شود. 

 کننده: خرید کاالی ایرانی وظیفۀ مصرف                           

 نخریدن آن واجب است.   االی خارجی سبب وابستگی کشور شوداگر خرید ک                               

 خرید کاال 

 کننده: عرضۀ کاالی مرغوب وظیفۀ عرضه                            
 

 حکم کدام از مسائل شرعی زیر، واجب کفایی است؟  -54
 اسالمیهای فشرده و مجلّات به منظور گسترش فرهنگ و معارف  الف( توزیع و تبلیغ لوح

 اسالمیمنظور اشاعۀ فرهنگ و معارف های اجتماعی در فضای مجازی بهب( ایجاد شبکه
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 عه از فسادج( فراهم کردن امکانات ورزش و بازی برای دور شدن افراد جام
 د( شرکت در مجالس شادی که موجب تقویت صلۀ رحم یا تبلیغ دین شود.

 ج  -( ب4  د   -( ب3 ج   -( الف2 د  -( الف1

 2پاسخ: گزینه  54

گسترش فرهنگ و معارف اسالمی ها و انواع آثار هنری به منظور  ها، کتابهای فشرده، مجالت، روزنامههای سینمایی و تلویزیونی، لوحالف( تولید، توزیع و تبلیغ فیلم

 و مبارزه با تهاجم فرهنگی و ابتذال اخالقی، از واجبات کفایی است. 

اسالمی به طور کلی مستحب است، اما در مواردی که افراد توانایی آن را دارند، واجب    های اجتماعی در فضای مجازی به منظور اشاعۀ فرهنگ و معارف ب( ایجاد شبکه

 کفایی است.

 های دنیای کنونی ضرورت یابد، فراهم کردن امکانات آن واجب کفایی است. بند و باریهای ورزشی برای دور شدن افراد جامعه از فساد و بیورزش و بازیج( اگر 

 شود، مستحب است.حالل و جایز است و اگر سبب تقویت صلۀ رحم یا تبلیغ می کلی د( شرکت در مجالس شادی، به طور 

 .هاست بندی براساس حکم شرعی آن دگیری احکام شرعی، دسته های یایکی از راه 

 های درس را بیاموزیم: یعنی تمام واجبات کفایی 

 ها،   های فشرده، مجالت، روزنامه های سینمایی و تلویزیونی و لوح تولید، توزیع و تبلیغ فیلم  - 1واجبات کفایی    

 ها و انواع آثارهنری به منظور گسترش فرهنگ و معارف اسالمی و مبارزه با تهاجم فرهنگی و کتاب                      

 و دارای پاداش اخروی بزرگ است.  واجبات کفایی مصادیق مهم عمل صالح و از ابتذال اخالقی، از                      

 های اجتماعی در فضای مجازی به منظور اشاعۀ فرهنگ و های اینترنتی و شبکه ایجاد پایگاه   - 2                    

 قی، فقط در مواردی که افرادی توانایی  های کفرآمیز و ابتذال اخالمعارف اسالمی و مقابله  با اندیشه                       

 است  باید به ایجاد آن مبادرت ورزند.   واجب کفاییعلمی، فنی و مالی آن را دارند،                      

 های دنیایبند و باری های ورزشی برای دور شدن افراد جامعه از فساد و بی اگر ورزش و بازی - 3                       

 است.                        کفاییواجب کنونی ضرورت یابد، فراهم کردن امکانات آن                          

 کریم، آیندۀ غیر قابل اعتماد، در چه صورتی در انتظار انسان است؟ مطابق بیانات قرآن  -55
وَم الکاف( »1

َ
فِعِهما( »2 «رینَ الَیهدی الق

َ
ُ ِمن ن کَیَ

َ
 « اثُمهما ا

3 )« 
ً
 َو ساَء َسبیل

ً
ة
َ
 کان فاِحش

ُ
ه
َّ
فا ُجُرٍف هار  ( »4 « ِان

َ
 َعیل ش

ُ
ه
َ
 «ُبنیان

 4پاسخ: گزینه  55

افتد که بنای زندگی انسان، بر زندگی غیر دینی و لب پرتگاه باشد که این مفهوم در آیۀ  مقصود از آیندۀ غیر قابل اعتماد، دوزخی شدن است و در صورتی این اتفاق می

َس  سَّ
َ
م َمن ا

َ
 َعیلی   ا

ُ
ه
َ
فا ُجُرٍف هار ِفانهار     ُبنیان

َ
َم ش

َّ
افتد« یا کسی که بنای خود را بر لبۀ پرتگاهی در حال سقوط ساخته و با آن در آتش دوزخ فرو میِبِه فز ناِر َجَهن

تبیین شده است.

 زندگی برپایۀ تقوا و خشنودی : « رضوان  اهلل و   س بنیانه علی تقوی منمطمئن= زندگی دینی: »اّس                        

 »خیر«خدا                                       

 انواع زندگی   

 پرتگاه  ۀ« عاقبت زندگی برلب هار   جرف   س بنیانه علی شفاغیر قابل اعتماد= زندگی غیر دینی: »اّس                        

                                     «م« فی نار جهنّ  َفانهار به 
 

 الزمۀ تداوم پاک ماندن جان و دل انسان چیست و از دیدگاه قرآن کریم، کلید رستگاری در کدام حدیث اشاره شده است؟  -56
لوَب َو    -( پاکی دل از آلودگی1

ُ
ُر الق هِّ

َ
ط
ُ
 ت
ُ
وبة

ّ
نوَب« »الت

ُّ
غِسُل الذ

َ
 ت

َجَر«   -( پاکی دل از آلودگی2
َ
مَّ الَمت

ُ
 ث
َ
ّجاِر الِفقه

ُّ
َ الت

َ
 »یا َمعَش

َجَر«   -( عمل به دستورات خداوند3
َ
مَّ الَمت

ُ
 ث
َ
جاِر الِفقه

ُّ
َ الت

َ
 »یاَمعَش

نوَب«   -( عمل به دستورات خداوند4
ُّ
غِسُل الذ

َ
لوَب َو ت

ُ
ُر الق هِّ

َ
ط
ُ
 ت
ُ
وبة

ّ
 »الت

 

 4: گزینه پاسخ 56
 عمل نمود.  ،به سایر دستوراتی که خداوند فرمان داده است ، بایست عالوه بر توبهبرای تداوم پاک ماندن جان و دل انسان، می

دل از   باشد و موجب پاکیکریم، رمز سعادت و رستگاری انسان را تزکیۀ نفس )به معنای پاکی( دانسته است. تزکیه، معادل تخلیه یا پیرایش است که اثر توبه میقرآن

 این مفهوم در حدیث امام علی )ع(: به  گناه است. 
ّ
غِسلُ وبالت

َ
لوَب َو ت

ُ
ُر الق هِّ

َ
ط
ُ
 ت
ُ
نوَب  ة

ُّ
 اشاره گردیده است. الذ
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 آغاز پاکی  گام اول: توبه                                       

 تزکیۀ نفس= پاکی )تخلیه یا پیرایش( 

 تداوم پاک ماندن جان و دل انسان  گام دوم: انجام دستورات خداوند                                                              
 

 شریفه تناسب دارد؟ های بیت »این در گه ما درگه نومیدی نیست/ صد بار اگر توبه شکستی بازآ« به ترتیب با کدام آیات هریک از مصراع  -57
1  )» زَ ّوابی 

َّ
َ ُیِحبُّ الت

ّ
 الل

َّ
«  - »ِان

ّ
ِسِهم التقنطوا ِمن َرحمِة الل

ُ
ف
ْ
ن
َ
 ا

ی
یل
َ
رَسفوا ع

َ
ذیَن ا

َّ
ل یا ِعبادَی ال

ُ
 »ق

2  )» زَ ّوابی 
َّ
َ ُیِحبُّ الت

ّ
 الل

َّ
َصموا ِبِه«  - »ِان

َ
یَن آَمنوا ِباهلِل َو اعت

َ
د
َّ
ا ال مَّ

َ
ا
َ
 »ف

ذی(  3
َّ
ل یا ِعبادَی ال

ُ
ِسِهم التقنطوا«»ق

ُ
ف
ْ
ن
َ
 ا

ی
یل
َ
رَسفوا ع

َ
«  -َن ا زَ ّوابی 

َّ
َ ُیِحبُّ الت

ّ
 الل

َّ
 »ِان

4  )»
ّ

ِسِهم التقنطوا ِمن َرحمِة الل
ُ
ف
ْ
ن
َ
 ا

ی
یل
َ
رَسفوا ع

َ
ذیَن ا

َّ
ل یا ِعبادَی ال

ُ
ریَن«   -»ق هِّ

َ
ط
َ
 »َو ُیِحبُّ الُمت

 3پاسخ: گزینه  57
 کند که در عبارت قرآنی  شدن از رحمت الهی اشاره میمصراع اول: »این درگه ما درگه نومیدی نیست« به مأیوس ن 

ّ
ل یا ِعبادَی   در آیۀ   «»ال تقنطوا من رحمة الل

ُ
»ق

ِسِهم التقنطوا 
ُ
ف
ْ
ن
َ
 ا

ی
رَسفوا َعیل

َ
ذیَن ا

َّ
 من  ال

ّ
 تجلّی یافته است. ...«رحمة الل

زَ کند که در عبارت قرآنی مصراع دوم: »صد بار اگر توبه شکستی بازآ« به تکرار توبه و مانع نداشتن آن اشاره می وابی 
َّ
َ ُیِحبُّ الت

ّ
 الل

َّ
 تجلّی یافته است. ِان

 آیه: »التقنطوا ِمن رحمة اهلل«    مفهوم نهی از ناامیدی از رحمت الهی   

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

 یازدهم(  9)درس                                                    

 مصراع: »این درگه ما درگه نومیدی نیست.«                                                   

 الّتوابین«یحب   * تکرار توبه= اگر واقعی باشد، موجب محبوب شدن انسان نزد خدا و جلب رحمت اوست: آیۀ »ِانَّ اهللَ 
 

 آن، انجام کدام وظیفه از سوی مردم است؟  گرایی چه حکمی دارد و راه مقابله بادوری مسئولین از تجمل  -58

 توبۀ اجتماعی   -( واجب است2 تزکیۀ نفس  -( واجب است1
 تزکیۀ نفس  -( بهتر است4 توبۀ اجتماعی  -( بهتر است3

 2پاسخ: گزینه  58
گرایی یک  گرایی در میان مردم است. پس تجملگرایی و مصرفترین عوامل رواج تجمّلگرایی برخی مسئولین و فساد اداری و مالی، یکی از مهمتجمل  و  گریاشرافی

 ی از منکر است. معروف و نه به  ترین راه اصالح جامعه از این گناهان، انجام وظیفۀ امرگناه اجتماعی است و راه درمان آن، توبۀ اجتماعی است که مهم

 بر مسئولین: واجب است.                                          

 زیستی( گرایی )ساده دوری از تجمل 

 بر مردم: بهتر است. )مستحب(                                                                 
 

 ای خواهد داشت؟ ثمره ای باید صورت گیرد و چهارزیابی تمدن جدید به چه وسیله  -59
 گیری از نقاط قوت این تمدناحیای تمدن اسالمی با بهره   -( معیارهای انسانی1
 گیری از نقاط ضعف برای اصالح این تمدن عبرت   -( معیارهای انسانی2
 گیری از نقاط قوّت این تمدناحیای تمدن اسالمی با بهره   -( معیارهای الهی3
 نقاط ضعف برای اصالح این تمدن  گیری ازعبرت   -( معیارهای الهی4

 3پاسخ: گزینه 59

معیارهای الهی ارزیابی کنیم تا بتوانیم به نقاط قوت و ضعف این تمدن بیشتر پی ببریم و نحوۀ زندگی در آن را بهتر شناسایی کنیم و  با  تمدن جدید اروپا را  باید  

قوت این    ن بدانیم. نقاط قوت و ضعف این تمدن از این جهت نیز برای ما مطلوب است که در راستای احیای تمدن اسالمی، از نقاطآمسئولیت خود را در مواجه با  

 باشیم.   دهی تمدن اسالمی داشتهاشتباهی برای سامانریزی درست و کمامهنبتوانیم بر ،های آنها و آسیبمند شویم و با عبرت گرفتن از ضعفتمدن بهره

 

 ر آگاهی و هوشیاری تأثیرپذیری و تأثیرگذاری بر قد - 1                                                                          

 فواید ارزیابی تمدن جدید با معیارهای الهی 

 ریزی گیری و برنامه احیای تمدن اسالمی با آثار مثبت و عبرت  -2)شناخت آثار مثبت و منفی تمدن جدید(                      

 اشتباه برای تمدن اسالمی با بررسی آثار منفی و ت و کمدرس                                                                              

 هاها و آسیب ضعف                                                                              
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 اسالم، ناشی از چیست؟ چرا گدایی کردن علم از دیگران ناممکن است و دور از دسترس پنداشتن رسیدن به هدف بزرگ احیای تمدن آرمانی   -60
 های مقصود بزرگ ها و زحمت ها و فداکاری تحمّل نکردن رنج  -( باید علم را که مایۀ اقتدار ملی است، همه جدی بگیرند.1
 های مقصود بزرگ ها و زحمتها و فداکاری تحمّل نکردن رنج  -زاست.جوش و درون ( علم درون2
 های اسالم های مردم و عدم آشنایی با آموزه سطحی از توانمندی تلقّی    -زاست.جوش و درون ( علم درون3
 های اسالم های مردم و عدم آشنایی با آموزه تلقّی سطحی از توانمندی   -( باید علم را که مایۀ اقتدار ملی است، همه جدی بگیرند.4

 3پاسخ: گزینه 60
زاست. شاید در نگاهی ابتدایی به هدف بزرگ احیای تمدن آرمانی اسالم  جوش و درونم درونشود علم را از دیگران گدایی کرد. علطبق کالم مقام معظم رهبری، نمی

  دریافت ؛ اما این یک  به نظر برسد و رسیدن به آن دور از دسترس تلقی شودپروازی  موجود، کسانی باشند که چنین طرحی را یک بلندامکانات  و مقایسۀ آن با توان  

 اسالم است.  های بیدارکننده دم آشنایی آموزهاندیش ما و ناشی از عمردم هوشمند جامعه و جوانان و نوجوانان پاک  و قدرت جوانان  ان نگر از توانمندی ذاتی انس سطحی

 روابط عّلت و معلولی در سخنان مقام معظم رهبری: 

 معلول  علت 

 هرگز به حقوق خود دست نخواهد یافت. بهره باشند. کشوری که مردم آن از علم بی 

 شود علم را از دیگران گدایی کرد. نمی زاست. جوش و درونعلم درون 

  معنای حقیقی کلمه، عالم بشود. تا یک ملت به  باید استعدادهای یک ملت به کار افتد. 
گستردۀ  های استبدادی از صحنه گردید و توجّه  کدامیک از آثار مثبت تمدن جدید در حوزۀ عدل و قسط، سبب خارج شدن برخی حکومت  -61

 العملی در برابر کدام پدیده بود؟ کشورهای اروپایی پس از قرون وسطی به ساختار حکومت و دولت، عکس
 ظهور ظلم فراگیر و استعمار   -توجه به قانون و حقوق(  1
 حاکمیت نامطلوب کلیسا  -توجه به قانون و حقوق(  2
 حاکمیت نامطلوب کلیسا   -مشارکت مردم در تشکیل حکومت(  3
 ظهور ظلم فراگیر و استعمار   -مشارکت مردم در تشکیل حکومت(  4

 3پاسخ: گزینه  61

بود که در تمدن  باعث شد برخی    ه جدید برداشت  مشارکت مردم در تشکیل حکومت و حق تعیین سرنوشت و دخالت مردم در امور خود، گام مثبت دیگری  شد و 

ای در کشورهای گیری دورۀ جدید، توجه گستردهصحنه خارج شوند. پس از گذر از قرون وسطی و شکلهای استبدادی و موروثی حاکم بر کشورهای اروپایی از  حکومت

 العملی در برابر حاکمیت نامطلوب کلیسا در قرون وسطی بود. اروپایی به حقوق، قانون، ساختار حکومت و دولت پدید آمد که عموماً عکس

دهند«، کدام افراد  اند« و »کسانی که برترین جهاد را انجام میآتش دوزخ در امان، به ترتیب مصداق »کسانی که از ملسو هيلع هللا ىلص طبق سخنان پیامبر اکرم   -62
 هستند؟ 

 سوی بندگی خدا ها بهآزادکنندگان بندگان خدا از بندگی انسان   -( عالمان پرهیزکار1
 ابرازکنندگان سخن حق در برابر سالطین جبّار   -( جویندگان علم2
 سوی بندگی خدا ها بهخدا از بندگی انسان آزادکنندگان بندگان    -( جویندگان علم3
 ابرازکنندگان سخن حق در برابر سالطین جبّار   -( عالمان پرهیزکار4

 2پاسخ: گزینه  62
 اند، به جویندگان علم بنگرد.« افتد که از آتش دوزخ در اماندارد نگاهش به چهرۀ کسانیروزی به یارانش فرمود: »کسی که دوست می ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر 

 زبان آورد.« ر ستمگر ب  یفرمود: »برترین جهاد، سخن حقی است که انسان در مقابل سلطان مردم می به ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر 

 

 ( )ص( اند. )طبق حدیث پیامبرجویندگان علم از آتش دوزخ در امان  - 1                              

 سلسلة الذهب( وارد شدن به قلعۀ محکم توحید )طبق حدیث  - 2عوامل در امان ماندن    

 اند.« )آیه( نیکوکاری: »و تنها نیکوکاران از وحشت آن روز در امان  -3                              

 

کار، چه چیزی روی انسان توبهرساند و مقدم بر بازگشت درهای رحمت خداوند به در انقالب انسان علیه تمایالت پست خود، کدام عامل مدد می  -63
 کند؟ میکفایت 

  تخلیه   -( عقل2  تخلیه   -نفس(  1
 پشیمانی  -( عقل4  پشیمانی   -( نفس3
 
 

آثار مثبت تمدن جدید در  
 حوزۀ عدل و قسط

 العملی در برابر حاکمیت نامطلوب کلیسا در قرون وسطی بود. توجه به قانون: که عکس  - 1

های استبدادی و موروثی از صحنۀ حاکمیت مشارکت مردم در تشکیل حکومت: که موجب خارج شدن برخی حکومت  - 2
 برکشورهای اروپایی شد. 
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 4پاسخ: گزینه  63
گردد و درهای می  ازتواند با پیروی از عقل، علیه تمایالت ناپسند خود قیام کند و انقالب نماید. با بازگشت بندۀ گناهکار )مقدم(، خداوند نیز به سوی او بانسان می

 گرداند )مؤخر(.  گشاید و آرامش را به قلب او باز میرحمتش را به رویش می

 کند، پشیمانی است. سوی خدا کفایت میآنچه در توبه و بازگشت انسان به

 کند و نشانۀ اینکه حقیقتاً از گناهی توبه کرده است، چیست؟چرا توبه کننده در جهت دور شدن از گناه تالش می  -64
 ای نداشته باشد. کند به گناه عالقهسعی می  -کند.( انجام گناه، ایمان ضعیف او را زایل می1
 ای نداشته باشد. کند به گناه عالقهسعی می  -ه است.( انجام گناه مساوی با شکستن توب2
 کند در عمل از گناه دوری کند. سعی می  -( انجام گناه مساوی با شکستن توبه است.3
 کند در عمل از گناه دوری کند. سعی می  -کند.( انجام گناه، ایمان ضعیف او را زایل می4

 3پاسخ: گزینه   64
هم باید توبه کند. به   اغ گناهی که از آن پشیمان شده است نرود؛ زیرا انجام آن مساوی با شکستن توبه است که در آن صورت باز کند دیگر به سرکننده تالش میتوبه

 نماید. ای هم داشته باشد، سعی خواهد کرد در عمل از آن دوری  کننده حقیقتاً توبه کرده باشد، گرچه ممکن است به آن گناه عالقهعبارت دیگر، اگر توبه

 مراحل تکمیلی توبه: 

کند دیگر به سراغ گناهی که از آن پشیمان شده، نرود؛ زیرا انجام آن، مساوی با شکستن توبه است.  کننده تالش می تالش در جهت دور شدن از گناه: توبه  - 1
ساز گناه قلبی به آن داشته باشد. یعنی از عوامل زمینه کوشد در عمل از گناه دوری کند، گرچه ممکن است عالقۀ اگر توبه کننده حقیقتًا توبه کرده باشد، می 

 کند.دوری می 

 جبران حقوق الهی و حقوق مردم:  - 2

 جا آورد.ها را بهکوشد قضای نماز و روزهترین حّق خداوند= اطاعت و بندگی او توبه کننده می اهلل(: مهم حقوق الهی )حق 

 کند. ن می اگر تالش کند: خداوند بقیۀ موارد را عفو و جبرا 

 مادی                                      

 الناس(: حقوق مردم )حق 

 تر( معنوی )مهم                                     

 رضایت از صاحبان حق کسب کند.                                    

 صاحبان حق، صدقه دهد یا دعای خیر و طلب آمرزش  نیابت از اگر دسترسی ندارد: به                                    

 کند.                                     
 

 سازد؟ یک از معیارهای تمدن اسالمی را روشن میترتیب کدامهریک از موارد زیر در جامعۀ اسالمی، به  -65

 الف( نظام اجتماعی باید بر پایۀ قوانین و دستورات الهی استوار گردد. 
 اند و همه برادر و خواهر یکدیگرند.دم از یک پدر و یک مادر زاده شدهب( همۀ مر

 آمد تا جامعۀ جاهلی را متحول کند.  ملسو هيلع هللا ىلصج( پیامبر اکرم 
 ورزی خرد   -عدالت اجتماعی  -(  والیت الهی2 گراییآخرت   -احیای منزلت زن  -( عدالت اجتماعی1
 گرایی آخرت  -عدالت اجتماعی  -والیت الهی(  4 ورزی خرد  -احیای منزلت زن  -( عدالت اجتماعی3

 2پاسخ: گزینه  65

، والیت الهی حاکمیت داشته باشد و نظام اجتماعی برپایۀ قوانین و دستورات الهی استوار  جامعه ای بنا نهد که در آن به رسالت برانگیخته شده بود تا جامعه ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر 
 همه برادر و خواهر یکدیگرند، بیانگر مساوات، برابری و عدالت اجتماعی است.  اند و گردد. اینکه مردم از یک پدر و یک مادر زاده شده

 گرایی و خردورزی اشاره دارد. آموزی، عقلتحول در جامعۀ جاهلی به معیار علم

 پایۀ نظام اجتماعی= قوانین و دستورات الهی= معیار پذیرش والیت الهی                          

 محور جامعه= عدالت اجتماعی= معیار جامعۀ عدالت محورچند نکتۀ مشابه:    

 آموزی، عقل گرایی و خردورزی مبنای زندگی= تفکر و علم= معیار علم                         

 

 گرایی« کدام است؟ترین آسیب رویّۀ مصرف ترین نیاز انسان« و »جدیترتیب »اساسیبه  -66
 مشغولی دائمی و تغییر الگوی زندگی دل   -( تکامل بُعد معنوی و متعالی1
 آلودگی محیط زیست و پیدایش جوامع فقیر و غنی  -( تکامل بُعد معنوی و متعالی2
 آلودگی محیط زیست و پیدایش جوامع فقیر و غنی  -رشد و تعالی معنوی و مادی(  3

 گناه= غلبۀ تمایالت دانی )پست و مادی( به تمایالت عالی )روحی و معنوی( 

 معنوی( علیه خود دانی )پست و مادی( توبه= انقالب خود عالی )روحی و 
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 مشغولی دائمی و تغییر الگوی زندگیدل   -رشد و تعالی معنوی و مادی(  4

 1نه پاسخ: گزی 66
گردد و اذهان و افکار را به  است که همه روزه وارد بازار می  یمشغولی دائمی مردم به کاالهای گوناگون گرایی، تغییر الگوی زندگی و دلمصرف  ترین آسیب رویّۀجدی

 سازد. متعالی خویش، غافل میترین نیاز خود، یعنی پرورش و تکامل ُبعد معنوی و و در نتیجه، انسان را از اساسیکند خود مشغول می

 ای داشته باشید: در مطالعۀ کتاب درسی، به »تر« و »ترین« توجه ویژه 

 حکومتی یک کشور. ترین عامل برای حضور کارآمد در افکار عمومی جهان= استحکام و اقتدار نظام مهم - 1مثال

 مشغولی دائمی مردم به کاالهای مختلف بازار. گرایی: تغییر الگوی زندگی مردم و دل ترین آسیب روّیۀ مصرف جدی - 2مثال

 ترین نیاز انسان: رشدو پرورش و تکامل بعد معنوی و متعالی. اساسی  - 3مثال
 

 شود؟ یک از آثار تمدن جدید مربوط میالعادۀ تولید علم« به ترتیب به کدامالعاده و تغییرات در طبیعت« و »جهش فوق»تصرف فوق  -67
 رشد سریع علم   -( نابودی طبیعت2 زدگی علم  -( نابودی طبیعت1
رشد سریع علم-مندی بیشتر از طبیعت( بهره 4 زدگیعلم  -مندی بیشتر از طبیعت( بهره 3

 4: گزینه پاسخ 67
العاده کند و  علم و تکنولوژی سبب شد که آدمی بتواند در طبیعت تصرف فوق  مندی بیشتر از طبیعت است.و بهره  از آثار مثبت تمدن جدید درحوزۀ علم، توانمندی 

 وجود آورد.تغییراتی را در آن به

توان دوران  العاده داشته است؛ به طوری که دوران جدید را میتولید علم در قرون اخیر جهشی فوق  د در حوزۀ علم، رشد سریع علم است.اثر مثبت دیگر تمدن جدی

 علم نامید. 

 رشد سریع علم  العاده جهش فوق                 

 نکتۀ مشابه 

 مندی بیشتر از طبیعت توانایی بهره  العاده تصرف فوق                 
 

گریبان کرد و رهبران روشنفکر کلیسا چه تدبیری برای آن  ماندگی دست به تدریج اروپا را در قرون وسطی با فقر و عقب چه عواملی به  -68
 اندیشیدند؟ 

 مطالعه و تحقیق پیرامون تجربیات تمدن اسالمی  -اهمیت جلوه دادن مسلمانانالعمل علیه اسالم و بی عکس (  1
 رها کردن نظریات دانشمندان گذشته   -ها و اعتقادات تحریف شده و ساختۀ کلیساآیین  (2
 مطالعه و تحقیق پیرامون تجربیات تمدن اسالمی   -ها و اعتقادات تحریف شده و ساختۀ کلیساآیین(  3
 رها کردن نظریات دانشمندان گذشته  -اهمیت جلوه دادن مسلمانانالعمل علیه اسالم و بی عکس (  4

 3اسخ: گزینهپ  68
ماندگی و مشکالت دیگر دست به گریبان کرد. برخی از رهبران روشنفکر کلیسا و  ها و اعتقادات و آداب و رسوم ساختۀ کلیسا به تدریج اروپا را با فساد، عقبآیین

 در تجربیات تمدن اسالمی( دست زدند.  حل مناسب به مطالعه و تحقیق )از جملهبسیاری از دانشمندان به دنبال چاره برآمدند و برای رسیدن به راه

 

 دانستند و یرش عقاید خود، حتی موضوعات علمی را ضروری می ذ رهبرانی که پ - 1                                            

کردند.  مخالفت با آن را کفر تلقی می                                               
نتیجه
 شدند.                                               ماندگی میموجب فساد و عقب   ←

 ماندگی رهبران روشنفکری که به دنبال راه چاره و خروج از وضعیت فساد و عقب  - 2    نکته: دو دسته رهبران کلیسا   

  بودند.                                               
نتیجه
 ها )از جمله  گیری از تجربیات سایر تمدن حل مناسب را بهره راه   ←

 تمدن اسالمی( یافتند.                                                
 

 آورده شده است؟شود، در عبارت کدام گزینه یکی از کارهایی که موجب تسهیل بازگشت انسان به سوی خداوند متعال می  -69
 بخشد.امید نباشید، خداوند همۀ گناهان را می ( از رحمت الهی نا 1
 کند.ها را به حسنات تبدیل می( کسی که بازگردد و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد، خداوند گناهان آن2
 کنند، دوست دارد و پاکیزگان را دوست دارد. و خداوند کسانی را که زیاد توبه می(  3
 کار نیست.تر از جوان توبه کسی نزد من محبوب  (4

 4پاسخ: گزینه  69

کار  تر از جوان توبه کسی نزد من محبوبفرماید:می ملسو هيلع هللا ىلص توبه( است. پیامبر اکرم  تسهیلتر است )توبه در جوانی شرط جوانی آسانتوبه در 
 نیست. 
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 نکات مربوط به جوانان و توبه 

 توبه است. تر شدن توبه در جوانی عامل آسان  - 1

 کار نیست.«تر از جوان توبه شود: »کسی نزد من محبوب شدن نزد رسول خدا )ص( می توبه در جوانی موجب محبوب  - 2

 پذیری تحول و دگرگونی است.جوانی بهترین زمان برای توبه است؛ چرا که دورۀ انعطاف  - 3

 تأخیر انداختن توبه است. رود، تسویف و به  حیلۀ شیطان که بیشتر برای جوانان به کار می - 4

 آید؟های اجتماعی چیست و اگر مردم در انجام آن کوتاهی کنند، چه بالیی بر سر جامعه میترین راه درمان بیماریمهم  -70
 شوند. تر میتر و محکم گناهان اجتماعی قوی   -از منکرمعروف و نهی  ( انجام دادن وظیفۀ امر به  1
 شوند. تر میتر و محکمگناهان اجتماعی قوی   -های اساسی و زیربنایی( فعالیت2
 شود. نور هدایت خاموش و تباهی فراگیر می  -از منکرمعروف و نهی  ( انجام دادن وظیفۀ امر به  3
 شود. نور هدایت خاموش و تباهی فراگیر می  -های اساسی و زیربنایی( فعالیت4

 1پاسخ: گزینه   70
گناهان    ،از منکر است. اگر مردم در انجام این وظیفه کوتاهی کنند  معروف و نهی  به  انجام دادن وظیفۀ امر  ،های اجتماعیاریترین راه اصالح و معالجۀ جامعه از بیممهم

 کنند.شوند و در تمام سطوح جامعه نفوذ میتر میمکتر و محاجتماعی قوی

 رویکرد متفاوت در توبۀ اجتماعی:  دو

 رویکرد اول: 

  از منکر(به معروف و نهی  گناهان اجتماعی )امر  حمایت مردم در برابر  
نتیجه
 ممانعت و جلوگیری آسان از گسترش گناهان اجتماعی.   ←

 رویکرد دوم: 

منکر از معروف و نهی  به  کوتاهی مردم در امر  
نتیجه
بیشتر شدن تدریجی انحراف از حق  تر شدن گناهان اجتماعی و نفوذ آن در جامعه  تر و محکم قوی   ←

 مشکل شدن اصالح مشکالت های اساسی و زیربنایی تا جایی که نیاز به فعالیت جان و مال خود را فدا کنند های بزرگ ممکن است انسان
لف( جامعه از تباهی رها شود. ب( نور هدایت به طور کامل خاموش شود.تا، ا 

 های زیر درمورد مراحل تکمیلی توبه صحیح است؟ یک از گزارهکدام  -71
 کننده به گناهی که از آن توبه کرده است، عالقه ندارد.توبه -الف

 . هاستتر از حقوق مادی آنها مهمحقوق معنوی انسان -ب

 الناس در ابتدا باید برای صاحبان حق، طلب خیر کرد. در جبران حق  -ج

 اهلل، اطاعت و بندگی است.ترین حقمهم  -د

 ( ب، د4  ( ب، ج3 ( الف، د 2 ( الف، ج 1

 4پاسخ: گزینه  71

 موارد درست:  

 حقوق مادی اوست.تر از  ب( حقوق معنوی انسان مهم

 اهلل(، اطاعت و بندگی از اوست. ترین حق خدا )حقد( مهم

 موارد نادرست: 

 کند از آن دوری کند. اما سعی می ، الف( توبه کننده اگرچه ممکن است به گناه عالقه داشته باشد

 اید برای آنان طلب خیر کرد. دست آورد و در صورت عدم دسترسی بس ابتدا باید رضایت صاحبان حق را بهالناج( در جبران حق

 

 بری؟  پیش دوپینگ های آزمون برنامه با تونستی اینجا تا
 کردی؟   تحلیل و خوندی  رو هاپاسخنامه

 . کنی   ارسال برامون @drmaze آیدی  به تلگرام در  میشیم خوشحال داری  ماز  دوپینگ درباره انتقادی  یا نظر  اگه
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 مراحل تکمیلی توبه 

 دوری از گناهان حتی در صورت عالقه بر آن                                      

 تالش در جهت دور شدن از گناه  - 1

 ساز گناههای زمینه دوری از افراد و مکان                                                

 

 حق اطاعت و بندگی ترین تقاضا مهم                                               

 جا آوردن تدریجی عبادت ترک شده قضا و به کننده و وظیفۀ توبه         اهلل(خدا )حق                       

 کار بردن تمام سعی و تالش. مانده توسط خداوند در صورت به جبران حقوق باقی                                                

 حقوق مادی      حقوق                            جبران  - 2

 انواع                                                  

 تر است مهمحقوق معنوی                                                      

 ادا کردن حقوق در حد توان            حقوق مردم                                                                                    

 در صورت دسترسی به صاحبان حق                                                              

 دست آوردن رضایت احبان حقبه          وظیفه انسان                                                                                   

 نیابت از صاحبان حق صدقه دادن به                                                                                                  

  در صورت عدم دسترسی                                                                

 دعای خیر و طلب آمرزش برای آنان                                                                                                 

 قابل  ایراد است و پاسخ قرآن به این گونه افراد چیست؟ این شبهه که »چرا در اسالم این همه منع کردن رایج است؟«، از جانب کدام گروه   -72
 دانید.« داند و شما نمی»و خدا می  -کنندگری خداوند را انکار می ( آنان که نصیحت1
 کند.«»و خدا گروه ستمکاران را هدایت نمی  -کنندگری خداوند را انکار می آنان که نصیحت  (2
 دانید.« داند و شما نمی»و خدا می   -برند( کسانی که از گسترش خطرات سود می3
 کند.«»و خدا گروه ستمکاران را هدایت نمی  -برند( کسانی که از گسترش خطرات سود می4

 3پاسخ: گزینه  72
در حالی که منع با صدها آزادی دیگر قابل مقایسه نیست.   ؟منع کردن رایج است   قدر اسالم این    چرا در  گویند  برند به ما میکسانی که از گسترش خطرات نفع می

...   فرماید: »کند، نه دوست داشتن یا نداشتن مردم. قرآن کریم میرا هم برخی دوست نداشته باشند. اما خداوند به ضررهای یک عمل نگاه می ن است همین منعکمم

 .«دانیدداند و شما نمیت و خدا میدارید و آن برای شما بد اس یزی را دوست میچبسا دارید و آن برای شما خوب است و چیزی را خوش نمی و بسا 

 گر حقیقی مردم است: جایی که خدا نصیحت از آن 

 قبل از گرفتار شدن به خطرات هشدار داده است.  - 1

 کند، نه دوست داشتن یا نداشتن مردم. در وضع احکام دین: به ضررهای یک عمل نگاه می  - 2
 

 گردد؟ چیزی سبب ناپاک شدن روزی میدربارۀ کسب و کار حالل چیست و چه ملسو هيلع هللا ىلصبر اکرم عقیدۀ پیام  -73
 گراییگرایی و مصرف رواج تجمل  -جزء از ده جزء عبادت است  نه(  1
 فریبکاری در معامله   -جزء از ده جزء عبادت است  نه(  2
 یی گراگرایی و مصرف رواج تجمل   -( باید پس از یادگیری مسائل شرعی تجارت باشد3
 فریبکاری در معامله  -( باید پس از یادگیری مسائل شرعی تجارت باشد4

 2پاسخ: گزینه  73
 فرماید: »عبادت ده جزء دارد که نه جزء آن؛ کسب و کار حالل است.«می ملسو هيلع هللا ىلصرسول خدا  

 فریبکاری در معامله خودداری کنیم.با کیفیت پایین و  کاال    شود، مانند تولیدمی ما روزیم از همۀ اموری که سبب ناپاک شدن  بکوشیما باید  
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 برای رزق و روزی حالل 

 تولید کاال با کیفیت پایین                                                                                 

 شود خودداری از اموری که سبب ناپاک شدن روزی می  - 1

 فریبکاری در معامله                                                                                  

 زندگی خود                                     

 آثار مثبت در               

 تربیت فرزندان            نتیجه                     

 کمک به اقتصاد کشور              

 رسول خدا )ص(: عبادت ده جزء دارد که نه جزء آن؛ کسب و کار حالل است.                                  

 در کالم اهل بیت )ع(  

 آشنایی با حالل و حرام پیش از تجارت  امام علی )ع(: الفقه ثم المتجر                                     
 

 ها را اعتال بخشید؟ ها معرفی کرد و در کنار آن، چگونه افق نگاه انساندر آغاز رسالت، اقرار به کدام جمله را شرط سعادت انسان ملسو هيلع هللا ىلصرسول خدا   -74
 و اطیعوا الرسول» - ( معبودی جز اهلل نیست1

ّ
 « اطیعوا هللا و اطیعوا الرسول» -( بگو خدا یگانه است 2 « اطیعوا الل

 « آمن باهللا و الیوم اآلخر» -( بگو خدا یگانه است 4 «آمن باهللا و الیوم اآلخر» -( معبودی جز اهلل نیست  3

 3پاسخ: گزینه  74
ای مردم بگویید »معبودی جز اهلل نیست تا رستگار شوید« در کنار آن، ایشان با آشنا کردن مردم با زندگی در   فرمود: »در همان ابتدای دعوت می  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اکرم  

 « به این دو معیار اشاره دارد. ... ا از محدودۀ زندگی دنیایی فراتر برد. آیۀ »من آمن باهلل و الیوم اآلخر و عمل صالحاً ها رافق نگاه آن ،آخرت

 نکته: 

 پرستی توحید و یکتا اولین معیار تمدن اسالمی  

 علم و آموختن   اولین آیات نازل شده به رسول خدا )ص(

 توحید و یکتاپرستی  ایمان به خدا 

 پذیری والیت اطاعت از خدا 

یک از معیارهای تمدن  »آزاد بودن حق تحصیل برای زنان« و »پیدا شدن اندیشمندان بزرگی از زنان در جهان اسالم« به ترتیب مرتبط با کدام   -75
 اسالمی است؟

 های اصیل اواحیای منزلت زن و ارزش   -های اصیل او( احیای منزلت زن و ارزش 1
 توجه به علم و دانش و خردورزی   -های اصیل او( احیای منزلت زن و ارزش 2
 های اصیل او احیای منزلت زن و ارزش   - ( توجه به علم و دانش و خردورزی3
 توجه به علم و دانش و خردورزی   - دانش و خردورزی( توجه به علم و  4

 1پاسخ: گزینه  75
های اصیل او در تمدن اسالمی این بود که تحصیل برای زنان آزاد بود و اندیشمندان بزرگی از زنان در جهان اسالم پیدا  های توجه به منزلت زن و ارزشیکی از نشانه

 شد که قبالً سابقه نداشت.

 دقت شود: 

 های اصیل او توجه به منزلت زن و ارزش  تحصیل علم برای زنان آزاد بودن  

 آموزی توجه به علم و علم ای خاصمنحصر نبودن تحصیل علم به طبقه 

 های اصیل او ارزش توجه به منزلت زن و پیدا شدن اندیشمندان بزرگ از زنان 

 آموزی توجه به علم و علم   شرکت زنان در کالس علمی حضرت فاطمه )ص(

 آموزی توجه به علم و علم حضور زنان نزد رسول خدا )ص( برای سواالت علمی 

 آموزی توجه به علم و علم شمار آمدن همسران پیامبر )ص( در راویان حدیث به 
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 The students ------------------ for the exam they will take in the coming month since it will be very beneficial to make 
them aware of some strategies. 

1) must prepare  2) must be prepared 
3) may prepare  4) may be prepared 

 ( passive modals - متوسط –  123)  2: گزینه پاسخ 76

EDUCATIONAL BOX 
در حالت کلی   modalsرا انتخاب می کنیم و ساختار  2گزینه   passvie modalsبا توجه به مفهوم جمله و در نظر گرفتن ساختار مجهول  

 به شرح زیر است: 
Modals+to be+ pp 

 جمله داده شده به دقت بررسی گردد تا از تله های طراحان سوال در امان بمانید. توصیه می شود در جمالت مجهول حتما مفهوم 
 اگر بعد از جای خالی مفعول وجود داشته باشد گزینه یک هم میتوانست درست باشد. •

 The weather was rainy yesterday. We could continue our project if we ------------ to work early in the morning. 

1) have rushed 2) had rushed 3) rushed  4) could rush 
 ( 2شرطی نوع  -متوسط – 122) 3پاسخ: گزینه  77

EDUCATIONAL BOX 
  wouldزمان به شکل گذشته ساده و در جواب آن از آینده در گذشته)یعنی  if clauseدر شرطی نوع دوم یا شرطی غیرممکن در بخش 

 ل استفاده می شود.( همراه با شکل ساده فع couldو
 We took the exam yesterday and the teacher came to class late. Before the teacher's arrival, our friends --------------- 
the principal to postpone the exam for a few days. 
1) requested                   2) had been requested   
3) had requested  4) were requested 

 ( گذشته کاملمبحث  – دشوار  –  123)  3پاسخ: گزینه  78

EDUCATIONAL BOX 
( در اینجا باید توالی زمان را رعایت کنیم، یعنی برای عملی 4و2اوال به دلیل وجود فاعل باید گزینه مدنظر معلوم باشد.)حذف گزینه های 

 ذشته کامل استفاده می کنیم.در گذشته که قبل عملی دیگر رخ داده از گ
 

 One of my close friends might buy a luxurious car if some money ------------ so that they could decide appropriately 

at that moment. 

1) saved  2) would save  
3) were saved  4) are save   

 (   و مجهول 2ترکیبی از مباحث شرطی نوع  -دشوار –  123)  3پاسخ: گزینه  79

EDUCATIONAL BOX 
( و با توجه به اینکه در ساختار شرطی نوع دوم در قسمت  2و  1با توجه به مفهوم جمله به یک فعل مجهول نیاز داریم.)حذف گزینه های 

 را انتخاب می کنیم. 3باید از فعل زمان گذشته استفاده بکنیم بنابراین گزینه شرط 

 The United States was able to overcome German power in World War II. But to be honest, it could not have done 

it without the ---------- of his allies like Russia. 

1) aim 2) aid  3) tail  4) care 

  (67صفحه  -متوسط  -122)  2پاسخ: گزینه  80
متحدان خود مانند روسیه نمی توانست این    کمک. اما صادقانه بگویم ، او بدون  شود غالبایاالت متحده توانست در جنگ جهانی دوم بر قدرت آلمان  

 کار را انجام دهد. 

 هدف (  1

 کمک(  2

   دم(  3

 نوجه (  4

 In an ------------ vision we can see the world flawless and without any crime. In the reality, it's not possible to find 

such a utopian place. 

 1) immediate 2) inner 3) invisible  4) imaginary 
   (61صفحه  -دشوار -122)  4پاسخ: گزینه  81
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 امکان پذیر نیست. آرمانی  چنین مکان    یافتنمی توانیم جهان را بدون نقص و بدون هیچ جرمی ببینیم. در واقعیت ،    خیالیدر یک تصور  

 فوری (  1

 درونی(  2

 نامرئی (  3

 خیالی (  4

 Due to the conditions that have been made by the sanctions in recent years, nearly the price of all kinds of ------- 

has been increased. 

1) types 2) goods 3) tips 4) guides  
 

 (کتاب کار  40صفحه   – متوسط 122-)  2پاسخ: گزینه  82
 افزایش یافته است.   کاالهاها ، تقریباً بهای انواع    در سالهای اخیر به دلیل شرایط ایجاد شده توسط تحریم  

   گونه ها (  1

 کاال ها(  2

   نکات(   3

   راهنمایی ها(  4

 To have an effective presidential election, the officials must ------------ some strategies to encourage people to 

participate in this vital and important decision. 

 1) apply              2) appoint  3) appreciate      4) approve 
 (90صفحه  – متوسط  -123)  1گزینه   پاسخ: 83

ترغیب    حیاتیتا مردم را به شرکت در این تصمیم مهم و    بکار بگیرندبرای داشتن یک انتخابات موثر ریاست جمهوری ، مسئوالن باید برخی راهکارها را    

 کنند.

 بکار گرفتن    (1

   منصوب کردن(  2

 تحسین کردن(  3

 تصدیق کردن(  4

 Oil ------------ is gradually growing among the families in our country which can be considered a hazardous factor 

resulting in a heart attack. 

 1) conclusion   2) comprehension 3) composition  4) consumption 

 (  81 صفحه –  متوسط -123)  4پاسخ: گزینه  84
 . می گرددحمله قلبی    که منجر به  محسوب میشود  خطرناک  یعامل  خودغن در خانواده های کشور ما به تدریج در حال رشد است که  رو  مصرف

 نتیجه (  1  

 درک(  2

 ساختن    (3

 مصرف (  4

 Those who ------------- orders to commit cruelty should be answerable for their crimes since it is one of the bad 

habits which is going to be common in society. 

 1) obey                         2) replace     3) offer  4) recognize 

 (  86صفحه  –  متوسط -12) 1پاسخ: گزینه  85
بدی است که در جامعه رایج خواهد  باید در قبال جرایم خود پاسخگو باشند زیرا این یکی از عادت های    اطاعت می کنندکسانی که از دستورات ظالمانه  

 . شد

   اطاعت کردن(  1

 جایگزین کردن (  2

 پیشنهاد دادن (  3

 تشخیص دادن(  4

 Energy is a powerful sense with various definitions in life. Positive energy can be ----------- by those who think 

best to do the best for their countrymen. 

1) given up 2) given off  3) given back 4) given in 
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 ( 86صفحه  - دشوار  -123 ) 2پاسخ: گزینه   86
که فکر خوبی برای بهترین کار ها برای    ساطع گرددانرژی مثبت توسط افرادی می تواند  انرژی یک حس قدرتمند با تعاریف مختلف در زندگی است.  

 هم نوعان خود داشته باشند. 

 ترک کردن   (1

   ساطع کردن(  2

 پس دادن (  3

 تسلیم شدن(  4

 The assessment for the course should involve written assignments and ----------- tests to find out the quality of the 

students' learning level. 
1) renewable 2) seperate  3) practical   4) alternative 

 ( 83صفحه  -دشوار -123) 3گزینه   پاسخ: 87
 . باشد تا از کیفیت سطح یادگیری دانشجویان مطلع شود   عملیاید شامل تکالیف کتبی و آزمون های  ارزیابی برای دوره ب

 تجدیدپذیر (  1  

 جدا (  2

 عملی(  3

 جایگزین (  4

       By the end of the century close to thirteen million people (88) _____ to move from their current homes due 

to the fact that global warming is occurring. The earth’s ozone layer is important in all (89)  _____ of human life 

because it is able to (90) _____ ultraviolet radiation, also known by many as UV rays. The sun produces UV 

rays and some are able the reach the earth’s surface, but a plethora amount of them are absorbed by the ozone 

layer which prevents the UV rays from reaching the earth’s (91) _____. The ozone layer helps to protect living 

(92) _____ on earth from the harm that UV rays cause. Without the ozone layer, life on earth’s surface would be 

almost impossible. 
 ترجمه متن:  

  نین زموزوا هیال. خود نقل مکان کنند یفعل یمجبور خواهند شد از خانه ها  نیگرم شدن کره زم لیبه دلمیلیون از مردم  13قرن نزدیک به  تا پایان

اشعه    دیخورشا که با نام اشعه های یو وی نیز شناخته می شوند جذب کند.  بنفش ر  فراقادر است اشعه    رایز  انسان مهم است  یزندگ  یدر تمام جنبه ها

 اشعه   دنی مانع رس  کهشود    ین جذب مو زو ا  هیاز آنها توسط ال  یاد یاما مقدار ز،  برسند  نیتوانند به سطح زم  یماز آنها    یکند و برخ  یم  دیبنفش تول  فرا

د کمک  نکن  یم  جادیا  ی یو ویکه اشعه ها  ییها  بی در برابر آس  نیزم  ین به محافظت از موجودات زنده رو وزوا  هیال.  شود   یم  نیبه سطح زم  های یو وی

 .میشد   رممکنیغ  باًیتقر  نیدر سطح زم  یزندگ  ن ،وزوا  هیبدون ال  .کند  یم

 1) forced      2) is going to be forced  

3) would be forced      4) will be forced 

 متوسط  – 4گزینه   :پاسخ 88
طور مثال در  با توجه به اینکه متن به انتهای قرن )که در آینده است( اشاره میکند، فعل باید آینده باشد. وقتی به آینده ای غیرقطعی و نامشخص )به  

 یم.استفاده میکن  going toبه جای     willاین جمله، فقط به انتهای قرن اشاره شده، و تاریخ دقیقی در دسترس نیست( اشاره میکنیم، از  

  1) sides   2) aspects   3) stages   4) lives 

  دشوار – 2گزینه   :پاسخ 89
 ( طرفین  1

 ( جنبه ها2

 ( مراحل  3

 ( زندگی ها4

 1) reduce   2) reflect   3) absorb  4) produce 

 دشوار – 3گزینه پاسخ:   90
 ( کاهش دادن  1

 ( بازتاب کردن2

 ( جذب کردن 3

 ( ساختن 4
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 1) age    2) surface   3) ground   4) core  

   متوسط – 2گزینه پاسخ:   91
 سن (  1

 سطح (  2

   زمین(  3

  هسته(  4

 1) humans  2) creatures  3) cells    4) animals 

  ساده –2گزینه اسخ:  پ  92
   ها  انسان(  1

   موجودات(  2

   ها  سلول(  3

 حیوانات (  4

Passage 1:  

Since the World Health Organization (WHO) declared the COVID-19 outbreak a pandemic back in 
March 2020, the virus has claimed more than 2.5 million lives globally with upwards of 113 million 
cases being confirmed by laboratory tests (March 2021). 

The pandemic has impacted almost every corner of life, causing global economies to stall, changing 
the way we work and interact with our loved ones, and stretching healthcare systems to the limit. 
Governments around the world have been forced to implement harsh restrictions on human activity to 
curb the spread of the virus. 

COVID-19 vaccination is now offering a way to transition out of this phase of the pandemic. Without 
them, many scientists believe that natural herd immunity would not have been sufficient to restore 
society to its normal status quo and that it would have resulted in extreme fatality. This is something 
that has been echoed by many health organizations including the WHO. In a scenario without access 
to vaccines, strict behavioral measures may have had to remain for the foreseeable future. 

 ترجمه متن: 

  را نفر  میلیون 2.5 از بیش جان ویروس این   کرد، اعالم گیر همه طور به 2020 مارس در را COVID-19 شیوع جهانی  بهداشت سازمان که زمانی از 
 (  2021  مارچ.)  است  شده  اعالم  مثبت  ها  آزمایشگاه  درنفر    میلیون  113    تستو    گرفته

  ما  تعامل  های  روش  و  کار  نحوه  تغییر  باعث  و  شده،  جهانی  اقتصاد  توقف  باعثکه    است،  گذاشته  تأثیر  زندگی  از  گوشه  هر  در  تقریباً(  اندمی پ)  گیری  همه
  به  مجبور  جهان  سراسر  های  دولت.  می رساند  نهایت  بهآن را    و  شده  بهداشتی  و  درمانی  سیستم   به  فشار  باعث  و  شده  داریم  دوستشان  که  افرادی  با

 . اند  شده  ویروس  شیوع  از  جلوگیری  برای  انسانی  های  فعالیت  در  شدید  های  محدودیت  اعمال

  مصونیت   که  معتقدند  دانشمندان  از  بسیاری  ،  آنها  بدون.  دهد  می  ارائه  گیر  همه   مرحله  این  از  انتقال  برای  راهی  اکنون  COVID-19  واکسیناسیون
  توسط  که  است  چیزی  این. .  شد  خواهند  شدیدی  میر  و  مرگ  به  منجر  و  برگرداند   خود  عادی  موجود  وضع  به  را   جامعه  تا  بود  نخواهد  کافی   طبیعی
  اقدامات  باشد  الزم  است  ممکن  ،  واکسن  به  دسترسی  بدون  سناریو  یک  در.  است  گرفته  قرار  انعکاس  مورد  WHO  جمله  از  بهداشتی  سازمانهای  از  بسیاری

 .بماند  باقی  بینی  پیش  قابل  آینده  برای  رفتاری  سختگیرانه

 Which of the following statements is FALSE? 
1.  COVID has made global economics stall 
2.  The way we work has changed due to COVID 
3.  Our interactions with our loved ones have remained unchanged 
4.  There has been 113 million confirmed COVID cases 

 متوسط    -  3پاسخ: گزینه  93
   است؟  نادرست  جمله  کدام  -93

 . شود  متوقف  جهانی  اقتصاد  شده  باعث  کووید(  1

 . است  کرده  تغییر  کووید  دلیل  به  ما  کار  نحوه(  2

 . است  مانده  باقی  تغییر  بدون  عزیزانمان  با  ما  تعامالت(  3

 . است  شده  تایید  کووید  کیس  میلیون  113(  4

 The underlined word "curb" has the closest meaning to: 

 1. recycle 2. free 3. allow  4.  prevent  

 دشوار – 4پاسخ: گزینه  94
 نزدیک ترین معنا را دارد به:  "  curb"لغتی که زیر آن خط کشیده شده  

 کردن   بازیافت(  1
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 ( آزاد کردن 2

 ( اجازه دادن  3

 ( جلوگیری کردن4

 

 Which of the following best describes the main idea? 
1. The increasing number of confirmed cases 
2. The Importance of COVID-19 Vaccination 
3.  Scientists’ outlook on vaccination 
4. The impact of Covid on our lives 

 متوسط   – 2نه پاسخ: گزی 95
 کند؟  می  توصیف  وجه  بهترین  به  را  اصلی  ایده  زیر  موارد  از  یک  کدام

 شده   تایید  های  کیس  افزایش(  1

   19-کووید  واکسیناسون  اهمیت(  2

 واکسیناسیون   مورد  در  دانشمندان  انداز  چشم(  3

 ما  زندگی  در  کووید  تأثیر(  4

 What does the underlined pronoun ‘it’ refer to? 
1. Status quo 
2. Natural immunity system 
3. Society 
4. Extreme fatality 

  دشوار  – 3پاسخ: گزینه  96
 ضمیری که زیر آن خط کشیده شده به چه چیزی اشاره دارد؟ 

 موجود  وضع ( 1

  طبیعی ایمنی سیستم( 2

   جامعه ( 3

   شدید میر و مرگ ( 4

Passage 2: 
     Before you settle on "Writing" as a career, there are some questions you might want to ask 

yourself. For example, have you considered why you want to be a writer? Perhaps the lifestyle seems 

romantic and glamorous. Maybe this is a dream you've had ever since you were young, and one you've 

not let go of. But writing for a living is not easy, and before you start, you should be sure that you are 

doing it for the right reasons and go in with your eyes open.An important aspect of being a writer is 

getting used to being alone. A professional writer must be ready to spend at least five hours a day alone, 

often in front of the computer. Are you ready for this degree of isolation? While many writers are 

initially attracted to the idea of working for themselves, often they find it isolating in the long term. At 

the same time, remember that writing is a craft as well, requiring sustained intensity, precision, and 

extended periods of concentrated effort. Good stories are created through immense effort  .In addition 

to the solitude and the hard work, there is still the mysterious question of talent. How can a person 

know whether he or she has talent or not? This is one of the hardest questions to answer, and there is 

no foolproof way of detecting talent. 
 ترجمه متن: 

  اید  کرده فکر آیا مثال،  طور به. بپرسید  خود از بخواهید است ممکن که دارد  وجود سواالت برخی بپردازید، حرفه  یک عنوان به نوشتن به اینکه از قبل

 که  داشتید، کودکی همان از که است رویایی این شاید. برسد نظر به برقی و زرق  پر و عاشقانه زندگی سبک شاید  شوید؟ نویسنده خواهید می چرا که

  انجام  را  کار  این  درست  دالیل  به  که  باشید  مطمئن  باید  کنید،  شروع  اینکه  از  قبل  و  نیست،  آسان  معاش  امرار  برای  نوشتن  اما.  نکردید  رهایش  هیچوقت

  حداقل که باشد آماده باید ای حرفه نویسنده یک. است بودن تنها به عادت بودن  نویسنده مهم جنبه.شوید می کار این وارد باز چشمان با و دهید می

  با این  ابتدا  در  نویسندگان  از  بسیاری  که  حالی  در  هستید؟  انزوا  درجه  این  آماده  شما  آیا.  بگذراند  کامپیوتر  مقابل  اغلب  و  تنهایی  به  را  روز  در  ساعت  پنج

  داشته یاد به ، حال عین در. است کننده منزوی مدت طوالنی در این که کنند می فکر آنها اغلب اما ، شوند می جلب کنند  کار خودشان برای که فکر

  حصر  و  حد  بی  تالش  با  خوب  های  داستان.  دارد  متمرکز  تالش  طوالنی  مدت  و  دقت   ،  پایدار  شدت  به  نیاز  و  است  کاردستی   یک  نیز  نوشتن  که  باشید

 یکی  این  نه؟   یا  دارد  استعداد  که  بفهمد  تواند   می  شخص  چگونه.  دارد  وجود  استعداد  مرموز  سوال  هنوز  ،  کوشی  سخت  و  تنهایی  بر  عالوه  .شوند  می  خلق

 . ندارد  وجود  استعداد  تشخیص  برای  عیبی  بی  راهی  هیچ  و  است،  دادن  پاسخ  برای  سواالت  ترین  سخت  از
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 Who did the author write this passage for? 
1. High school English students    
2. Teachers of fiction writing          
3. Professional fiction writers  
4. People interested in "Writing" as a career 

 متوسط  – 4پاسخ: گزینه  97
 است؟  نوشته  کسی  چه  برای  را  متن  این  نویسنده

   دبیرستان  انگلیسی  آموزان  دانش(  1

 نویسی   داستان  معلمان(  2

 ای   حرفه  نویسان  داستان(  3

 هستند  شغل  یک  عنوان  به   نوشتن  به  مند  عالقه  که  افرادی(  4

 What does the underlined word ‘glamorous’ have the closest meaning to? 
1. charming   2. fun    3. entertaining   4. clearly 

 متوسط  – 1پاسخ: گزینه  98
 نزدیک ترین معنا را دارد به:کلمه ای که زیر آن خط کشیده شده  

 جذاب (  1

 کننده   سرگرم(  2

 (  معناست  هم  fun  با)    کننده  سرگرم(  3

  داشتنی  دوست(  4

 What is the purpose of the passage? 
1. to encourage more people to start writing 
2. to help people decide their career path 
3. to warn people that writing is not that easy 
4. to describe the difficulties the author faced 

 متوسط   – 3پاسخ: گزینه  99
 کند؟  یم  فیبخش را توص  نیوجه ا  نیموارد به بهتر  نیاز ا  کیکدام  

 کند  ترغیب  نوشتن  به  شروع  به  را  بیشتری  افراد  تا(  1

 خود   شغلی  مسیر  تعیین  در  مردم  به  کمک  برای(  2

 نیست   راحتی  این  به  نوشتن  که  دهد  هشدار  مردم  به(  3

 است   شده  روبرو  آن  با  نویسنده  که  مشکالتی  توصیف  برای(  4
100- Which of the following statements is TRUE? 
1. Writing can be both done alone and with others around. 
2. Writing is similar to crafting since they both need concentrated effort. 
3. It’s quite easy to detect writing talent. 
4. Writing as a career is popular due to its romantic lifestyle. 

 دشوار – 2پاسخ: گزینه  100
 کدام جمله صحیح است؟  

 .  انجام شود  انیو هم با اطراف  ییتواند به تنها  ینوشتن هم م(  1

 دارند.   ازیهر دو به تالش متمرکز ن  رایاست ز  یکار دست  هینوشتن شب (2

 استعداد نوشتن کامالً آسان است.   صیتشخ(  3

 عاشقانه اش محبوب است.   یسبک زندگ  لیحرفه به دل  کینوشتن به عنوان  (  4

 
 (نگیم؛ ما که  نیست ای نکته  چون باشی مازی  اگه نیست سخت کنکور 
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پذیر وتابعی مشتقfاگر  
x x

f (x) f (x)
( lim ) ( lim )

x x→ →

− −
+ + =

− −

2

1 1

2 2
4 4 0

1 1
باشد، در این صورت حاصل 

h

f ( h )
lim

h h→

+ −

+

2

2 30

1 2
 کدام است؟ 

1  )2  2  )−2   3  )
1
2

   4  )3  

 متوسط( -124)    2پاسخ: گزینه  .101
 

yتعریف مشتق: اگر تابع  f (x)=  در نقطهx a=  پذیر باشد در این صورت مشتق آن در نقطه مشتقx a=آید: های زیر بدست می از رابطه 

 
x a h

f (x) f (a) f (a h) f (a)
f (a) lim lim

x a h→ →

− + −
 = =

− 0
  

fدر واقع  (a)  همان شیب خط مماس بر تابعf (x) در نقطهx a= باشد. می 

 

کنیمحل: فرض می
x

f (x)
lim A

x→

−
=

−1

2
1

 شود. باشد، در این صورت حد داده شده تبدیل به یک معادله می  

x

f ( )f (x)
A A (A ) A lim

x f ( )→

=− 
+ + =  + =  = −  = −  

−  = −

2 2

1

1 22
4 4 0 2 0 2 2

1 1 2
   

 پردازیم:حال به محاسبه حکم سوال می 

h h

f ( h ) f ( H) f ( )h H
lim lim f ( )

Hh h→ →

+ − + −= = = −
+

2 2

2 30 0

1 2 1 1
1 2   

 ارزی استفاده کردیم:  توجه داشته باشید که در محاسبه حد باال از روابط هم

 
h

h h h
→

+2 3 2

0
   

fبر تابع 3ای به طول در نقطهLخط   (x)مماس است. معادله خطLتواند باشد؟ کدام می 
1  )x y+ − =3 4 20 0  2  )x y− + =3 4 20 0 
3  )x y+ + =3 4 20 0  4  )x y− + + =3 4 20 0 
 
 
 
 (ساده -124)   1پاسخ: گزینه  .102

 

 : ببینید را زیر  هایشکل. دارد  حالت  چهار  خط شیب 

 
 

 

xحل: شیب خط مماس منفی و همچنین طول از مبدأ و عرض از مبدأ آن مثبت است. پس جواب  y+ − =3 4 20  تواند باشد. می  0
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m

x y x y

y x


= −


+ − =  =  = 


 =  = 


3
4

3 4 20 0 0 5 0

20
0 0

3

 

yاگر معادله خط مماس با بیشترین شیب ممکن بر تابع    x ax x a= − + − −3 در نقطۀ 2
a

( , b)− +1
3

 کدام است؟ bرخ دهد مقدار  

1  )3   2 )−3  3  )2  4  )−2  

 (در صورت آگاهی به نکته ساده  متوسط-125)   1پاسخ: گزینه  . 103
 

a)اگر از تابع درجه سوم ) y ax bx cx d = + + +3 yمشتق بگیریم تابع  20 ax bx c = + +23 آید واضح است که این تابع، تابع بدست می 2

aدرجه دوم است. اگر  0 باشد مینیمم دارد و اگرa 0   باشد ماکزیمم دارد و طول آن
b

a
−

3
خواهد بود. پس نتیجه اینکه بیشترین شیب خط مماس  

aبر تابع درجه سوم با شرط   0 ای با طولدر نقطه
b

a
−

3
aو کمترین آن با شرط   0 آید. بدست می 

 دهد که مشتق تابع ماکزیمم شود. حل: راه اول: بیشترین شیب ممکن زمانی رخ می

y x ax = − + −23 2 1   

 دهد. یک تابع درجه دوم است پس در راس آن ماکزیمم رخ می  yتابع 

a a
a Max( , b)

( )

−
= = = −  = −  − − +

−

2
1 3 1 1

2 3 3
 طول رأس  

( , b) f(x) b a a b− − +  − + = + + −  =1 1 1 1 1 3 

منفی است پس بیشترین شیب در نقطه    x3راه دوم: چون ضریب 
a

( )

−

−3 1
 دهد.رخ می  

a
a

( )

−
= −  = −

−
1 3

3 1
   

اگر  
x

f (x) f (x)
lim

x→

+ −
=

−

3

21

2
4

1
g(x)باشد. در این صورت مشتق تابع   xf (x)= xدر نقطه   3  کدام است؟ 1=

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

 متوسط( -124)   3پاسخ: گزینه  .104
 

 گیری را ببینید: چند قانون مشتق

n n

) y x y
x

) y (f (x)) y nf (x)f (x)

) y uv y u v v u

−

=  =

 =  =

  =  = +

1

1
1

2

2

3

  

ax: اگر در معادله درجه سوم 2نامه درس bx cx d+ + + =3 2 aجمع ضرایب صفر باشد یعنی   0 b c d+ + + xهاگاه یکی از ریشهشود آن  0= =1 
xهای عبارت را بر و برای محاسبه سایر ریشه ی خوبی دارید آن را به خاطر  رسیم که اگر حافظهکنیم اما پس از تقسیم به عبارت زیر می تقسیم می 1−

 بسپارید. 

a b c d ax bx cx d (x )(ax (a b)x d)+ + + =  + + + =  − + + −3 2 20 0 1  

حل: طبق تعریف مشتق 
x a

f (x) f (a)
f (a) lim

x a→

−
 =

−
 پس:  

x x x x

f ( )f (x) f (x) (f (x) )(f (x) f (x) ) f (x) f ( ) f (x) f (x)
lim lim lim lim

(x )(x ) x xx

f ( ) f ( )
f ( ) f ( )( ) f ( ) f ( )

→ → → →

=+ − − + + − + +
= 

− + − +−

+ + + +
   =  = = =  =

+

3 2 2

21 1 1 1

2

1 12 1 2 1 2
1 1 1 11

1 1 2 1 1 2
1 1 2 1 4 1 2

1 1 2

   

 توانیم از قاعده هوپیتال هم استفاده کنیم:برای محاسبه حد فوق می
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x x

f (x) f (x) f (x)f (x) f (x) f (x) f ( )hoP
lim lim f ( ) f ( )

xx→ →

   + − +   +
 = = = =  =

−

3 2

21 1

2 0 3 3 1 1
2 1 4 1 2

0 2 21
   

g(x) xf (x) g (x) f (x) f (x)f (x) x g ( ) f ( ) f ( )f ( ) /
x

   =  = +  = + =  +   =3 3 2 3 21 1 1
3 1 1 3 1 1 1 3 1 2 6 5

2 22
   

fمشتق راست تابع  (x) x
x

− 
= −  

 

32
xدر نقطه  4  کدام است؟ 16=

1  )−
1

16
    2 )

1
16

   3) −
1
4

  4  )
1
4

  

 متوسط( -124)   3گزینه :  پاسخ .105

کنیم، ها پس از اطمینان از پیوستگی ابتدا قدرمطلق را تعیین عالمت، براکت را تعیین مقدار میها و براکت پذیری قدرمطلقنامه: برای محاسبه مشتق درس

yگیریم. به عنوان مثال تابع سپس مشتق می x[x ]= xدر نقطه   2 yمشتق ندارد زیرا پیوسته نخواهد بود. تابع  1= | x |
x

 
= − +  

 

4
xدر 1 مشتق   1=

 چپ دارد، زیرا پیوستگی چپ دارد. محاسبات را ببینید: 

x x
f ( ) , lim f (x) lim (| x | )

x− −→ →

 
= = − + = 

 1 1

4
1 4 1 4  

 حال که پیوستگی چپ دارد پس اجازه داریم مشتق چپ بگیریم: 

x y x [ ] x f ( )− +
−→  = − + = −  = −1 1 4 5 1 1  

fتابع  (x) | x |
x

− 
= −  

 

32
xدر   4  پیوسته است. زیرا:   16=

x
f ( ) lim ( x)

x→

 
= − − = 

 16

32
16 4 0   

xدر همسایگی راست   کنیم:کنیم و عالمت داخل قدرمطلق را معلوم میحاصل براکت را به عدد تبدیل می  16=

x y ( x ) ( x ) ( )

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

+ −

+

 −  →  = − = − −    

  = − −  = −   = −

32
16 4 4 2

16

1 1
2 4 2 16

42

   

 

fنمودار مشتق تابع  (x) | x | [x]= − )در بازه  1+ , )0  کدام است؟ 2

1)   2)  3)  4  ) 
 
 (ساده -124)  3سخ: گزینه اپ .106

fنمودار   ،پذیر تابع را پیدا کنیم سپس به کمک دامنه مشتقبرای رسم نمودار مشتق، ابتدا باید نقاط مشتق   کنیم مثاًل تابع  را رسم میy | x xدر =| =0 

ناپذیر است و در سایر نقاط مشتق دارد پس  مشتق 
x

y
x


 = 

− 

1 0

1 0
 . 

 نمودار آن به صورت زیر است. 
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yتابع  | x | [x]= − xنقطه   فقط در   1+ )از بازه    1= , )0 xناپیوسته و در نتیجه مشتق ندارد اما در اطراف    2  چه خبر است؟  1=

x [x] , | x | x y x y

x [x] , | x | x y x y

   = − = −  = −  = −

   = − = −  =  =

0 1 0 1 1 1 1

1 2 1 1 1 1
   

بنابراین تابع مشتق عبارتست از 
x

f (x)
x

−  
 = 

 

1 0 1

1 1 2
fنمودار   (x)   :عبارتست از 

 

اگر  
h

f ( h) f ( )
lim

h→

+ −
=

0

2 2
3

2
fو   (x x ) g( x x )+ − = + −2 24 10 2 5 باشد، حاصل  16

x

x
lim

g(x) g( )→

−

−2

13 26
2 2 2

 چقدر است؟  

1)  
1

24
  2) 

96
169

  3) 24  4  )
169
96

  

 ( سخت -124)   4پاسخ:گزینه  .107

fصورت مشتق تابع  باشد در این xتابعی از uمشتق تابع مرکب: اگر (u)   برابر است باu f (u)  مثاًل مشتق تابع .f ( x  برابر است با  (

f ( x )
x


1

2
  

 

 توان نتیجه گرفت که: از تعریفی که مسئله داده است می

h

ق ت ش م

f ( h) f( )
lim f ( ) f ( )

h

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

→

+ −
 =  =  =

 + − = + − ⎯⎯⎯⎯→ + + − = + + −

0

2 2 2 2

1 2 2 1
3 2 3 2 6

2 2

4 10 2 5 16 2 4 4 10 4 5 2 5 16

   

جستجوی عددی باشیم که همزمان   درحال باید  
x x

x x

 + − =

 + − =

2

2

4 10 2

2 5 16 2
 شود.  

x x x ,

x
x x x ,

 + − =  = −


⎯⎯→ =
+ − =  = −



2

2

4 12 0 2 6
29

2 5 18 0 2
2

   

 دهیم:میقرار    2عدد  xپس در رابطه ای که مشتق گرفته ایم به جای  

( )f ( ) ( )g ( ) f ( ) g ( ) g ( ) g ( )     + + − = + + −  =   =  =
48

4 4 4 8 10 8 5 8 10 16 8 2 13 2 8 6 13 2 2
13

   

x x

x x
lim lim

g(x) g( ) g(x) g( ) g ( )→ →

− −
= =  =  =

− −2 2

13 26 13 2 13 1 13 13 169
2 2 2 2 2 2 2 2 48 96

 

 باشد چقدر است؟  2ای سطح مربعی وقتی نصف قطر آن آهنگ لحظه 

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

 (سخت در صورت آگاهی به نکته ساده -124)  4پاسخ: گزینه   .108

fای تابع آهنگ لحظه  (x)  در نقطهx a=  برابرf (a) ای تابع باشد. مثاًل آهنگ لحظهمیy
x

=
+

1
1

xدر نقطه    برابر است با:  1=

y y ( )
(x )

− −
 =  =

+ 2
1 1

1
41

  

 کنیم. فرض می  xشود بایستی تابعی بر اساس سوال بسازیم. نصف قطر مربع را ای مطرح می آهنگ لحظهدر سواالتی که اشکال هندسی در  
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 کنیم. نویسیم و مشتق آن را حساب میمی  xفرمولی بر حسب   مربعحال برای مساحت  

S (x ) x S x

x x S ( )

= =  =

=  =  =

2 22 2 4

2 2 2 2 2 4 2
   

fاگر تابع  (x)به صورت شکل مقابل باشد، وضعیت یکنوایی تابعg(x) x f (x)=  کدام است؟  3

   صعودی اکید   (1

 نزولی اکید  (2

  ابتدا صعودی اکید سپس نزولی اکید  (3

 ( ابتدا نزولی اکید سپس صعودی اکید 4

 متوسط(-125)   2پاسخ: گزینه  .109

fتابع  (x) ای که را در نظر بگیرید در هر بازهf (x) 0 گاه  باشدآنf (x)  ای کهصعودی اکید و در هر بازهf (x) 0 گاه تابع باشد آنf (x)   نزولی اکید
 است. به نمودارهای زیر توجه کنید. 

 
)شکل در  fتابع  1( (x)  صعودی اکید است، این بدین معنی است که شیب تمام خطوط مماس برf (x)  نقطه هم صفر   تامتناهیتواند در مثبت است )می

)شود( در شکل شماره  تا متناهی  تواند در منفی است. )می در هر نقطه g(x)است، این بدین معنی است که شیب خط مماس بر تابع تابع نزولی اکید  2(
 نقطه صفر هم شود.( 

fطبق شکل داده شده کل نمودار   (x)   در ناحیه سوم قرار دارد این بدین معنی است کهx 0   وf (x) 0    است. از طرفی چون تابع صعودی اکید

fاست پس در هر نقطه از دامنه تابع  (x) 0   است. حال برای یکنوایی تابعg(x)کنیم.، مشتق آن را حساب می 

xf (x)
g(x) x f (x) g (x) f (x)

f (x)


=  = +3 3

233
   

fبا توجه به اینکه   (x) , x 0 fو  0 (x) 0 است، پسg (x) 0   و در نتیجهg(x)   .نزولی اکید است 

yدر کدام بازه تابع  x x x= − + +3 26 15   صعودی و آهنگ تغییرات آن در حال کاهش است؟  3

1 )( , )+ 1  2 )( , )+2  3 )( , )− 2  4  )( , )− 3  

 (در صورت آگاهی به نکته ساده  متوسط-125)   3پاسخ: گزینه  .110

fای اگر در توابع چند جمله  (x) 0 حال افزایش و در صورتی که گاه آهنگ تغییر تابع در باشد آنf (x) 0   باشد، آهنگ تغییر تابع در حال کاهش
 است.

yای آهنگ تغییر تابع مثال: در چه بازه  x x= −4  در حال کاهش است؟ 26

y x x y x x x = −  = −    −  3 2 24 12 12 12 0 1 1 1  

y x x x y x x= − + +  = − + 3 2 26 15 3 3 12 15 0   

yداریم  xازای  مثبت است پس همواره مثبت است و در نتیجه بهx2چون دلتای این عبارت منفی و ضریب   0   

y x x = −   6 12 0 2   

)در نتیجه در بازه   , )−  حال کاهش است. آهنگ تغییر در    2
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اگر  
x x x

f (x)

x x x

 − + 
= 
 − 

2

2

2 2 1

2 1
f، آنگاه تابع  )ی در بازه1− , )0  ، چه وضعی دارد؟ 2

 نزولی اکید و ناپیوسته (  4 صعودی اکید و ناپیوسته   (3 نزولی اکید و پیوسته   (2 صعودی اکید و پیوسته   (1

 (ساده -125)    1پاسخ: گزینه  . 111

fاگر تابع  (x) گاه وارون آن نیز در دامنه خود پیوسته و صعودی اکید خواهد بود، در مورد نزولی اکید هم در یک بازه پیوسته و صعودی اکید باشد آن

fهمینطور خواهد بود. مثاًل تابع   (x) x= fو صعودی اکید است، پس  پیوسته روی 3 (x)−1  .نیز صعودی اکید خواهد بود 

 کنیم:نمودار تابع را رسم می

xb
x x

ya
− + → − =2 0 1 2

2 2 1
2 1 22

   

xb
x x

ya
− + → − =2 0 1 2

2 1
0 1 02

   

 هر دو تابع درجه دوم در راس مشترکند و همچنین تابع پیوسته است. 

 

fکنید که تابع صعودی اکید و پیوسته است در نتیجه  مالحظه می (x)−1ای صعودی اکید و پیوسته  در هر بازه

 خواهد بود. 

 

 

 

تابع  
| x | x

f (x)
x x

− 
= 

+ 
3

1 0

8 0
 چند نقطه بحرانی دارد؟  

 ( سه 4 دو (3 یک  (2 صفر  (1

 (ساده -125)  4پاسخ: گزینه   .112

|گاه تابع پذیر باشد آنمشتق  g(x)اگر g(x) gهای معادالت  در ریشه | gو  0= |بحرانی دارد مثاًل تابع  0= x x هایدر ریشه 2−|
x x

x

 − =


− =

2 0

2 1 0
 

}یعنی در بحرانی دارد  , , }
1

0 1
2

gهای  نیز ریشه g(x)3بحرانی دارد. همچنین تابع   gو  0= xبحرانی دارد. مثاًل تابع  0= x−
3 های  در ریشه 3

x x

x

 − =

 − =

3

2

0

3 1 0
}یعنی در   , , , , }− −

1 1
0 1 1

3 3
 بحرانی دارد.  

 کنیم. ها نقاط مرز)جدا کننده( را نیز بررسی میای عالوه بر بررسی تک تک ضابطه برای بررسی نقاط بحرانی توابع چند ضابطه

|طبق نکات گفته شده تابع  x xدر   1−| xبحرانی دارد و همچنین تابع  1= +3 xدر  8 = xبحرانی دارد ضمناً تابع در   8− به دلیل ناپیوستگی    0=

}نقطه    3بحرانی دارد. در مجموع این تابع در   , , }−0 1 fبحرانی دارد. توجه کنید که   8 (x)  ریشه حقیقی ندارد.  0=

fتابع   (x) | x | x= − − +2 4  دارای چند اکسترمم نسبی است؟3

 3( 4 2( 3  1  (2 ( صفر 1

 (ساده -125)   2پاسخ: گزینه  .113

fنقطه درونی از دامنه تابع cاگر نقطه  (x)  باشد و از نقاط همسایه باالتر قرار گیرد آنگاه نقطۀc  را ماکسیمم نسبی تابعf (x) نامیم و اگر از نقاط می

fتابع را مینیمم نسبی  cتر قرار گیرد آنگاه نقطۀ همسایه پایین (x) های زیر نامیم. مثاًل در شکل میx c=    ماکسیمم نسبی تابعf  .است 
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xهای زیر در شکل  c=    مینیمم نسبی تابعf  .است 

 
yتابع   مثال: نمودار  x= −2  های آن را بدست آورید. را رسم کنید و اکسترمم1

 کنیم حل: نمودار تابع را رسم می

 
 باشند. مینیمم نسبی می  A,Cماکزیمم نسبی و نقاط Bکنید که نقطه  مالحظه می

xکنیم )این تابع در  رسم مینمودار تابع داده شده را   =  شکستگی دارد.(   2

 

 

 

y | x | x

x

y

= − − +2 4 3

0 2 3

7 1 2

 

 
 

xبا توجه به نمودار فقط =  طول اکسترمم نسبی تابع است.   2

های نسبی تابع در مورد اکسترمم 
[x] x

f (x)
x x


= 

−  1
 کدام گزینه صحیح است؟  

 اند. برای این تابع اکسترمم نسبی  نقاط    ۀ( هم2 اند.  نسبی  max( نقاط با طول صحیح  1
 ( این تابع اکسترمم نسبی ندارد. 4 اند. نسبی min( نقاط غیرصحیح فقط3
 (ساده -125)   2: گزینه  پاسخ .114

ی  م م  س ر ا  ر ع  ب ا ت ر  ا د و م :  ن م ی ن  ک

 نسبی و   maxنسبی و سایر نقاط )غیر صحیح( هم  minبا توجه به نمودار، نقاط با طول صحیح 

 اند. برای این تابع اکسترمم نسبی  نسبی خواهد بود. پس همه نقاط  minهم

 

 

 

 

yاگر نمودار مقابل مربوط به تابع  x x= −4  بر تابع مماس باشد   Mدر نقطه  BCو پاره خط   8

 کدام است؟  OABCمساحت مستطیل  

1)  36 2   2) 38 2  

3) 312 2  4  )314 2   
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 متوسط(-125)   3پاسخ: گزینه  .115

 )اکسترمم نسبی به کمک مشتق( 
fرا محاسبه کرده، سپس fهای نسبی آن ابتدا نقاط بحرانیتابعی مشتق پذیر باشد برای یافتن اکسترمم fاگر کنیم. اگر را تعیین عالمت میc  نقطه

 دهد: اکسترمم داشته باشد دو حالت زیر رخ می cدر fاینکه تابع گاه برای بحرانی مورد نظر باشد آن 
x c x c

f f − + + −

          (فلا)

 

fاگر حالت )الف( رخ دهد یعنی       ابتدا منفی سپس مثبت باشد در این صورتc یمم نسبی است. اگر حالت )ب( رخ دهد یعنی  مینf    ،ابتدا مثبت
fماکسیمم نسبی است. ممکن است  cسپس منفی باشد در این صورت     درc  .تغییر عالمت ندهد 

x c x c

f f − − + +
 

xدر این حالت   c=   ونه مینیمم نسبی  ماکسیممنهf.است 

fتابع   نسبیهای مثال: اکسترمم  (x) x x= −3  را بدست آورید.  3
 حل: 

x
y x x y x x

y

−
= −  = − =  = 

 + − +
3 2 1 1

3 3 3 0 1
0 0

 

xای به طول  با توجه به جدول، نقطه  = xای به طول ماکسیمم نسبی و نقطه  1−  است. fمینیمم نسبی تابع   1=

yمحل برخورد تابع   AوOنقطه  x x= −4  ها هستند.xبا محور 8

y
y x x x(x ) x ,

=
= − ⎯⎯⎯→ − =  =

04 38 8 0 0 2   

 باشد. مینیمم نسبی تابع میMاما نقطه 

OABC

f (x) x x y (( ) )

S | OA | | BA |

 = − =  =  = − = −

=  =  =

3 33 3 3 3

3 3

4 8 0 2 2 2 8 6 2

2 6 2 12 2
   

yی ی نقاط روی منحنی به معادلهترین فاصلهکم  x= − yیمعادله، از خط به 2 x=  ، کدام است؟2−

1)  
2

8
   2)  

7
2

8
   3)  

8
2

7
   4  )

5
2

8
   

 متوسط(-125)   2پاسخ: گزینه  .116

 سازی به شرح زیر است: بهینه سازی: فرآیند حل مسائل بهینه 
 کنیم.مگذاری می کنیم و ابعاد آن را نا (درصورت امکان شکلی برای مسئله رسم می1
 نویسیم. برای آن فرمولی می  کنیم وخواهیم کمترین یا بیشترین شود را شناسایی می (پارامتری که می 2
 رسانیم. تغییر می های ریاضی و اطالعات مسئله به یک م(تعداد متغیرها در پارامتر فوق را با استفاده از فرمول 3
 کنیم.های مطلق را محاسبه می (اکسترمم 4

yکنیم یعنی تمام نقاط روی تابع  باشد ابتدا نقاط روی منحنی را پارامتری مینکته: در مسائلی که نیاز به محاسبه فاصله نقطه از منحنی می  f (x)=  قرار

M(x,fصورت ای لغزان بهصورت نقطه دارند را به (x)) گیریم. در نظر می 

yيي مبدأ مختصات از نقاط منحني به معادله ترين فاصله مثال: كوتاه
x

=
2

2
  چقدر است؟ 

 حل: 

 M(x , ) OM f (x) x , g(x) x
x x x

 = = + = +2 2
2 4 4

2 4 4
 

 
x

g (x) x x x x g(x) min OM
x x

− 
 = + = − =  =  =  = + =  =

3
6 2

8 5
0 4 4 16 4

2 2 0 8 2 2 3 3
4

 

yنقاط روی تابع   x= − M(xرا به صورت   2 , x )−  کنیم: را حساب می  Hاز   Mگیریم، فاصله نقطه در نظر می  2
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| x x |
| MH | (x x )

− −
= = − +

+

2
22 1

2
1 1 2

   

bعبارت بدست آمده یک تابع درجه دوم است، که در راس آن یعنی  
S( , )

a a

−
−

2 4
|دهد، پس کمترین مقدار  مینیمم رخ می   MH عرض راس    در  |

 سهمی یعنی
a

−

4
 دهد. رخ می

|MH|min
a

− −
=  =  =

1 1 8 1 7
2

4 4 82 2
   

fدر فضای بین دو نمودار   (x) x= − g(x)و 24 x= fطوری که دو راسش بر روی کنیم بهمستطیلی رسم می22 (x)  و دو راس دیگر آن دو بر
 مستطیل کدام است؟ ترین مساحت ممکن برای باشند. اگر اضالع مستطیل موازی محورهای مختصات باشند. بزرگg(x)روی

1)  
32
9

  2)  
39
2

  3)  
32
7

  4  )
39
8

  

 ( سخت -125)    1: گزینه پاسخ .117

گیریم. با توجه به تقارن  )که مثبت است( در نظر می  xرا   Cو Bگیریم. طول نقاط را روی دو سهمی در نظر می  Cو   Bبا توجه به نمودار دو نقطه 

 دو تابع چهار نقطه به صورت زیر خواهد بود. 

 

ABCD

x

Max

A( x , x ),B(x , x ) ,C(x , x ) ,D( x , x )

| AB | x ,| BC | x

S | AB | | BC | x( x ) x x

S x x x

S ( ) ( )



− − − −

= = −

=  = − = −

 = − =  = ⎯⎯⎯→ =

 =  −  = − =

2 2 2 2

2

2 3

02 2

4 4 2 2

2 4 3

2 4 3 8 6

4 2
8 18 0

9 3

2 4 4 4 32
2 4 3 4

3 9 3 3 9

   

fترین مقدار تابع  اگـر بیش   (x) x x= − ]ی  در بـازه   3 , ]0 bترین مقدار آن برابر  و کـم   aبرابر    8 aباشد    3 b+ کـدام است؟ ، 

1  )
40
9

   2  )
41
9

   3  )
43
9

   4  )
52
9

   

 متوسط(-125)  4پاسخ: گزینه   . 118

fهای مطلق تابع پیوسته اکسترمم  (x) ۀ در فاصل[a,b] : 

y  نمودار تابع پیوسته f (x)=  يدر فاصله[a,b]  .را  در شكل مقابل ببينيد 

 
 رخ داده است. bي بحراني اتفاق افتاده است و مينيمم مطلق اين تابع در نقطه  cي انتهايی راست ماكسيمم تابع در نقطه 

 مطلق دارد.  minو هم   Maxدر اين بازه هم   fگاه تابع پیوسته باشد آن  [a,b]ي ي  بسته در بازه  fاگر تابع  
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در fكنيم و مقادير هاي مطلق تابع در اين بازه ابتدا نقاط بحراني تابع را حساب مي گاه براي يافتن اكسترمم پیوسته باشد آن   [a,b]يروي بازه fاگر تابع 
و   Maxبدست آمده   كنيم)توجه داشته باشید که نقاط ابتدا و انتهای دامنه هم جزء نقاط بحرانی است(. بزرگترين عددنقاط بحراني را مقايسه مي 

 باشد. مي fمطلق تابع   minكوچكترين آن  

fمطلق تابع   مثال: ماکزیمم و مینیمم (x) x x= − +4 4 ]يرا در فاصله  1 , ]0  بدست آورید.  2

fپاسخ: تابع  (x)  چند جمله ای است، در نتیجه پیوسته است 

 
x

f (x) x x Max f , min f
y

 = − =  =  = = −
− − + =

3 0 1 2
4 4 0 1 9 2

1 2 16 8 1 9
 

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

x

= −  = − =  =  =  =  =
3 32 2 23

3 2

1 1 1 1
1 0 3 1

3 27 3 33
 

f ( )
−

= − = − =3
1 1 1 1 1 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 

f ( ) , f ( ) a , b b a b
− − −

= = − =  = =  =  + = − = =
2 2 2 54 2 52

0 0 8 8 2 6 6 3 6
9 9 9 93 3

 

yمینیمم مطلق تابع  x x= −  کدام است؟ 4

−  (2 صفر   (1
1
2

   3)  −1   4  )−4   

 (در صورت آگاهی به نکته ساده  متوسط-125)   4پاسخ: گزینه   .119

n(nدرسنامه: توجه داشته باشید که عبارت   ) x x   ،nxیک عبارت نامنفی است در نتیجه برای هر 2 2 fخواهد بود حال اگر   0 (x)   یک تابع
 گاه: ای باشد که حداقل یک صفر داشته باشد آنچند جمله 

n(f (x)) K K+ 2  

xمثاًل عبارت  x−2 x) دو صفر دارد پس:  2 x)− + 2 42 1 1  

yتابع  x x= −   .کنیمرا به مربع کامل تبدیل می4

 

y x x ( x )

( x ) ( x )

y min y

= − + − = − −

−   − −  −

  −  = −

2

2 2

4 4 4 2 4

2 0 2 4 4

4 4

   

 

 حاصل چقدر است؟ دهیم. حجم شکل دوران می dخط    حولدر شکل مقابل را   ABCمثلث 

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

 
 
 
 
 

 (ساده -126)   1: گزینه پاسخ .120

 های دو مخروط خواهد بود. حجم شکل تفاضل حجم
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V ( ) ( ) V ( ) ( )

V V

 
= =  = = 

− = 

2 2
1 2

2 1

2 3 4 3 3 9
3 3

5
 

)Bای که از دو نقطه  دایرهطول مرکز   , ),A( , )4 4 5  تواند باشد؟ ها مماس است کدام می xکند و بر محور عبور می 3

1)  −8 30   2) −8 20  3) −8 24  4  )−8 40   

 متوسط(-126)   3پاسخ: گزینه  .121

 معادله دایره:  
)ای که مرکز آن  دایره  معادلهیک دایره است.  ي ثابت مقداري ثابت است مكان هندسي نقاطي كه از يك نقطه  , )=   و شعاع آن  r   باشد به صورت

 زیر است: 

(x ) (y ) r−  + − =2 2 2 

 قرار دارد.  ABخط گذرد روی عمودمنصف پاره می  B,Aای که از دو نقطه  مرکز دایره

 

ABA( , ),B( , ) ,m m
−

= = −  =
−

3 4
5 3 4 4 1 1

5 4
   

)Mنقطه  ABخط  وسط پاره , )
9 7
2 2

: نویسیم : است معادلۀ عمودمنصف را می   y x y x − = −  = −
7 9

1
2 2

   

)Wپس مرکز دایره  , ) −1   .خواهد بود 

 دهیم.قرار می  Bیا  Aاز یکی از نقاط    Wها را برابر فاصله  xاز محور   Wحال فاصله  

| WB | | WP | | | ( ) (( ) )=   − =  − +  − −  −  + =  −  +

 −  + =  = 

2 2 2 2

2

1 4 1 4 2 1 2 18 41

16 40 0 8 24
   

xی اگر دایره  ax y y b+ + − − =2 2 4 aدر ربع اول بر هر دو محور مختصات مماس باشد، مقدار0 b+  کدام است؟2

 صفر (  4   4−  (3   8−  (2   12−  (1

 متوسط(-126)   1پاسخ: گزینه  .122

 ای که بر محورهای مختصات مماس باشد: دایره
yباشد، روي خطاي كه بر هر دو محور مختصات مماس مركز دايره  x= ياy x= ه  مدتصاصي هر چهار ناحيه در شكل زير آ قرار دارد. به صورت اخ −

x)ي اين چهار دايره .در حالت كلي معادله است  r) (y r) r +  =2 2  است. 2

 
r)اي كه در ربع اول بر هر دو محور مختصات مماس شده مركز دايره  , r)= اش به اين صورت است: و معادله 

                                                                            (x r) (y r) r− + − =2 2 2 

)اي كه در ربع دوم بر هر دو محور مختصات مماس شده مركز دايره  r , r)=  اين صورت است: اش به و معادله −

                                                                            (x r) (y r) r+ + − =2 2 2 

)ربع سوم بر هر دو محور مختصات مماس شده  در اي كه مركز دايره  r , r)= −  اش به اين صورت است: و معادله −
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(x r) (y r) r+ + + =2 2 2 

r)اي كه در ربع چهارم بر هر دو محور مختصات مماس شده مركز دايره  , r)=   اش به اين صورت است: و معادله  −

(x r) (y r) r− + + =2 2 2 

a
x y ax y b W( , )+ + − − =  −2 2 4 0 2

2
   

)ای به مرکز دایره  , )   و شعاعr  که بر هر دو محور مختصات در ناحیه اول مماس باشد بایستیr =  باشد.   =

a
a

r a b b b b b

a b

− =  = −

=  + + =  + + =  + =  = −  = −

+ = − − = −

2

2 4
2

1
2 16 4 2 16 16 4 4 32 4 16 4 16 4

2

2 4 8 12

   

)Bی ، نقطهmازای کدام مقادیر به  , )0 xی درون دایره به معادله2 y x y m+ + − + =2 2 4 6  گیرد؟ قرار می0

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

 متوسط(-126)  4پاسخ: گزینه   .123

Mينقطه قوت  قوت نقطه:  (x , y )= 0 C(x,y)ينسبت به دايره 0 x y ax by c= + + + + =2 2 يم وهدن مي نشا MPرا با نماد  0

MP C(x , y )= 0 ه دايره است.  نقطه نسبت ب  قوترا يد. اين عدد ی به دست آعدد هيم تاي دايره قرار بدمعادله  در يعني بايد مختصات هر نقطه را  0

Mيمثاًل قوت نقطه  ( , )= −1 xي نسبت به دايره  2 y x y+ + + =2 2 4 MP : است با برابر  0 = + − + =1 4 4 2 3 
 وضعيت نقطه و دايره: (: 2درسنامه )

 . د؛ )ج( نقطه بيرون دايره باش باشدد؛ )ب(  نقطه روي دايره دايره باش   دارند: )الف( نقطه دروننقطه و دايره سه وضعيت 

 

 تا مركز دايره را با شعاع دايره مقايسه كنيم.  را موردنظر نقطه ي فاصله راه اول: تشخيص اين موضوع دو راه داريم.  برای

 
 

 کنیم. كه از قوت نقطه استفاده    است  روش بهتر ايناين روش طوالني است 
,C(xينسبت به دايره  Hيقوت نقطه  اگر  y) ددهزير رخ مي حالت  سه ،حساب شود : 

 
ره و در صورتي كه قوت نقطه صفر ، نقطه بيرون دايدقوت مثبت باش ر دايره است. اگ درون H، دمنفي باش Cينسبت به دايره  Hيقوت نقطه  ر يعني اگ

 ، نقطه روي دايره است. شود

 راه اول: 

x y x y m W( , ) , r m m+ + − + =  − = + − = −2 2 4 6 0 2 3 4 9 13   

|درون دایره قرار دارد پس باید    Bچون نقطه  WB| r   .باشد 

m ( ) ( ) m m−  + + −  −   2 213 0 2 3 2 13 5 8   

 نسبت به دایره منفی باشد.   Bراه دوم: قوت نقطه 

MP m m= + + − +   0 4 0 12 0 8   

)Aکه  ABخط اگر پاره  , )1 )Bو  2 , )−1 xۀ باشد، دایرمی 3 y x y m+ + + + =2 2 2 مماس نباشد،  را فقط در یک نقطه قطع کند ولی بر آن   0
 کدام است؟  mحدود 

1 )[ , ]− −15 5   2  )[ , ]− −15 12  3  )[ , ]− −15 10  4  )[ , ]− −20 10  
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 (در صورت آگاهی به نکته ساده  متوسط-126)   3: گزینه پاسخ .124

ها نسبت به دایره مختلف العالمت باشند.  های آندرون و یکی بیرون دایره باشد پس بایستی قوت  Bو   Aدهد یکی از نقاطتوضیحات سوال نشان می

 بگیرند. توانند روی دایره قرار  و همچنین یکی از نقاط می

 

A BP P ( m)( m) (m )(m ) m  + + + + + − + +   + +   −   −0 1 4 1 4 1 9 1 6 0 10 15 0 15 10   

xیدو دایره  y x y , x y x y+ + + + = + − − + =2 2 2 22 4 1 0 2 4 4  نسبت به هم چه وضعی دارند؟ 0

 متخارج (  4 متقاطع   (3 مماس خارج   (2 مماس داخل   (1

 (ساده -126)   4 گزینهپاسخ:  .125

)Cيهر دو دايره دو دایره متخارج:  ,r) وC ( ,r )    ود.شي متخارج بررسي مياين قسمت دو دايره  در هم شش وضعيت دارند كه  به نسبت 

 
dكه  است  ، ايندمتخارج باشن  Cو Cيكه دو دايره شرط اين r r  .دها باشتر از مجموع شعاع زين بزرگ المركي خط؛ يعني اندازه دباش +

x y x y ( , ), r

x y x y ( , ), r

+ − − + =   = + − =

 + + + + =   − − = + − =

2 2

2 2

2 4 4 0 1 2 1 4 4 1

2 4 1 0 1 2 1 4 1 2
   

d ( ) ( )=  = + + + =2 21 1 2 2 20   

dچون   r r  متخارجند. است، پس دو دایره    +

aرابطه ،   c2و فاصله کانونی b2و قطر کوچک آن   a2در بیضی شکل مقابل که قطر بزرگ آن    c ac+ =2 22 2 Fبرقرار است. زاویه  2 BF   چند
 درجه است؟ 

 

1)90   2  )60    

3  )30   4  )45   

 

 متوسط(-126)   1: گزینه پاسخ .126

)اين مقدار ثابت بايد بيشتر از  د ن از دو نقطه واقع بر همان صفحه مقداري ثابت باشا شاز صفحه كه مجموع فواصل مكان هندسي نقاطي تعریف بیضی: 
را با هم جمع  FوFتا Mي هر نقطه مثل مفروض هستند. فاصله  Fو Fيدو نقطه  ید،توجه كن روبرو . به شكلیک بیضی است   (دي دو نقطه باشفاصله 

|بتي دارد  نيم. اين مجموع مقدار ثاكمي  MF | | MF | k+ kضمناً  = | FF | :توجه كنيد كه مقدار ثابت بيضي قطر بزرگ بيضي است يعني .                                         

| MF | | MF | | AA | + = 
 . نامیممی افقي را بيضي د،بيشتر باشها xاگر كشيدگي بيضي در راستاي(: 2درسنامه)

AA a = BB، قطر بزرگ 2 b = FFو 2 c =  باشد.فاصله کانونی بیضی می  2

خروج از مرکز بیضی برابر است با  
c

e
a

= . 
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a ac c (a c ) a c

c
a c

a

| WF | c
WBF :cos F cos F F

| BF | a

− + =  − =  − =

 =  =

 = =  =  =

2 2 22 2 2 0 2 0 2 0

2
2

2

2
45

2

   

 با هم برابرند پس:   Fو   Fزاویه  BFFدر مثلث متساوی الساقین  

ˆ ˆ ˆF F B= =  =45 90   

و خروج از مرکز بیضی   24برابر  MNFاگر محیط مثلث  Fو Fهای در بیضی شکل مقابل با کانون  
2

3
باشد، اندازه قطر کوچک بیضی چقدر  

 است؟

 

1)4 7  2)2 7     

3)3 7    4  )5 7  

 

 متوسط(-126)  1 : گزینه پاسخ . 127

 رو بیضی قرار دارند پس:   Nو Mچون نقاط  

MF MF NF NF a

MN MF NF a a

c c
c

a

a b c b b b

 + = + =

 + + =  =  =

=  =  =

= +  = − =  =  =2 2 2 2

2

24 4 24 6

2 2
2 2

3 6 3

36 8 28 2 7 2 4 7

   

ترتیب   به  بیضی  و کوچک  بزرگ  yمعادالت قطر  x= yو  4− x= از راس یکی  اگر طول  کانونی است.  کانون4های  از  یکی  باشد  3ها و طول 
 اندازه قطر کوچک بیضی چقدر است؟

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

2
   

 متوسط(-126)   2 : گزینهپاسخ .128

 آید، اگر معادالت دو قطر را قطع دهیم مختصات مرکز بیضی بدست می

 
y x

x x x , y
y x

= −
 − =  = =

=

4
4 2 2   

)Wپس مرکز بیضی   , )2  است.   2
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 های بیضی روی قطر بیضی قرار دارند پس: چون رئوس و کانون

x

x

y x y A( , )

y x y F( , )

c | WF |

a | WA |

b a c b b

=

=

= − ⎯⎯⎯→ = 

= − ⎯⎯⎯→ = 

= = + =

= = + =

= − =  =  =

4

3

2 2 2

4 0 4 0

4 1 3 1

1 1 2

4 4 2 2

6 6 2 2 6

   

 

را به جعبه   Aسه مهره سفید و چهار مهره قرمز قرار دارد اگر یک مهره از جعبه  Bمهره سفید و درون جعبه  nسه مهره قرمز و Aدرون جعبه  

B   منتقل کنیم و سپس از جعبهB   یک مهره خارج کنیم احتمال قرمز بودن آن
31
56

 چند تاست؟  Aهای جعبه هاست. تعداد مهر 

1)  8   2) 7  3) 6  4  )9   

 ( سخت -127)   2پاسخ: گزینه  .129

nBپیشامد  nبه ، Sباشد و فضای Sایپیشامدی از فضای نمونه  Aقاعده احتمال کل: فرض کنیم  ,...,B ,B2  صورت شکل مقابل، افراز شده باشدبه 1

i( i n, P(B ) )   1 0 

n n

n

i i
i

P(A) P(B )P(A | B ) P(B )P(A | B ) P(B )P(A | B ) P(B )P(A | B ) ... P(B )P(A | B )

P(A) P(B )P(A | B )

=

= + + + + +

=

1 1 2 2 3 3 4 4

1

 

A    ،nدرون جعبه +  تا مهره وجود دارد.   3

 برای قرمز بودن مهره دوم دو حالت زیر وجود دارد. 

 انتقال دهیم:  Bمهره سفید را به جعبه  A( اگر از جعبه  1حالت  

n n
P

n (n )
=  =

+ +
1

4
3 8 2 3

   

 منتقل کنیم.   Bمهره قرمز را به جعبه  A( اگر از جعبه  2حالت  

P
n (n )

=  =
+ +

2
3 5 15

3 8 8 3
   

n
P P

(n ) (n )

n
n n

(n )

+ =  + =
+ +

+
 =  =  + =

+

1 2
31 15 31
56 2 3 8 3 56

4 15 31
4 3 7

8 3 56

   

کنیم و بدون رویت آن  ایم، با چشمان بسته یک کارت انتخاب میها نوشتهروی آن 10تا   1کارت وجود دارد که اعداد   10ای  درون یک کیسه 
 است؟ 5کنیم، با چه احتمالی کارت دوم مضرب کارت دیگری را انتخاب می

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

 (در صورت آگاهی به نکته ساده  متوسط-127)  4پاسخ: گزینه   . 130

 گیریم. هایی که پیشامد مورد نظر تاثیری در محاسبه احتمال ندارد، آن را در نظر نمیدر حالت 

 گیریم. بودن مهره دوم در نظر می  5در این سوال فقط احتمال مضرب  

P(A) /= =
2

0 2
10
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 است؟  نادرستفناوری، عبارت، در ارتباط با زیست کدام 

 فناوری کالسیک و نوین صورت گرفته است. ها( در زیست( استفاده از ریزاندامگان )میکروارگانیسم۱

 های آن صورت گرفت. ( تولید محصوالت جدید با اصالح خصوصیات ریزاندامگان فقط در یکی از دوره۲

 فناوری کالسیک نیز از محصوالت تخمیری استفاده شده است.فناوری سنتی، در زیستعالوه بر زیست( ۳
 فناوری مورد توجه قرار گرفته است. ( تولید محصوالت مختلف توسط موجودات زنده و غیرزنده، در زیست۴

 4سخ: گزینۀ  پا .131

 گویند. محصوالت گوناگون با استفاده از موجود زنده )نه غیرزنده(، زیست فناوری میبه طور کلی به هر گونه فعالیت هوشمندانۀ آدمی در تولید و بهبود  
 ها:گزینه   سایر بررسی 

ها و مواد غذایی ممکن شد.  ها، آنزیمها، تولید موادی مانند پادزیستهای تخمیر و کشت ریزاندامگان فناوری کالسیک، با استفاده از روش ( در زیست۱

 انتقال ژن از یک ریزاندامگان به ریزاندامگان دیگر آغاز شد.  فناوری نوین، با  زیست
 نکته: استفاده از ریزاندامگان در دو دورۀ نوین و کالسیک صورت گرفت.

 باالتر تولید کنند. ها ترکیبات جدید را با مقادیر بیشتر و کارایی  فناوری نوین، دانشمندان توانستند با تغییر و اصالح خصوصیات ریزاندامگان ( در زیست۲

ها و مواد غذایی ممکن شد.  ها، آنزیمها، تولید موادی مانند پادزیستهای تخمیر و کشت ریزاندامگان فناوری کالسیک، با استفاده از روش ( در زیست۳

 فناوری سنتی است. زیستهای لبنی با استفاده از فرایندهای زیستی مربوط به دورۀ  تولید محصوالت تخمیری مانند سرکه، نان و فراورده 
 محصول  ویژگی فناوری دورۀ زیست 
 های لبنی سرکه، نان و فراورده  تولید محصوالت تخمیری آغاز شد  سنتی 

 ها و مواد غذایی ها ـ آنزیم تولید پادزیست  هاهای تخمیر ـ آغاز کشت میکروارگانیسم استفاده از روش کالسیک 
میکروارگانیسم به میکروارگانیسم دیگر ـ تغییر آغاز انتقال ژن از یک   نوین 

 ها و اصالح خصوصیات میکروارگانیسم 
 تولید ترکیبات جدیدتر با مقادیر و کارایی باالتر 

 کند؟ کدام یک از موارد، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می 
 دهد.« ای که .................... رخ می، بالفاصله پیش از مرحلهرز»در چرخۀ کالوین گل 

 های فسفات به بسترۀ کلروپالست شود، آزاد شدن گروهکربوکسیل باعث ایجاد ترکیبی می ( آنزیمی با تشکیل گروه۱

 های نوکلئوتیدی   شوند، تولید و مصرف انواع مولکولهای وابسته به نور استفاده میهای واکنش( فراورده۲
 های آبشود، مصرف مولکولخارج می دار و غیرنوکلئوتیدی از چرخه ( ترکیبی کربن۳
 دهد، تجزیۀ مولکولی ناپایدار فسفاته رخ میکربنه و تک( تولید اسیدی سه۴

 3اسخ: گزینۀ پ .132

کربنه برای تولید گلوکز و ترکیبات آلی  ای که تعدادی قند سهدر مرحله

دار و غیرنوکلئوتیدی از چرخه خارج  کربن شوند، ترکیبی دیگر استفاده می

سهمی )قند  مصرف  شود.  دلیل  به  آن،  از  قبل  مرحلۀ  در    ATPکربنه( 

-، آب مصرف میADPهای فسفات( و تشکیل )شکست پیوند میان گروه

 .)آبکافت(  ودش

 ها: بررسی سایر گزینه

کربوکسیل(  ۱ گروه  )تشکیل  کربوکسیالزی  فعالیت  با  روبیسکو  آنزیم   )

افزاید. در مرحلۀ  سفات میفکربنۀ ریبولوزبیساکسید را به قند پنجدی کربن

شوند )تشکیل  به ریبولوزفسفات متصل می ATPهای پیش از آن، فسفات

 شوند. فسفات( و در فضای بستره آزاد نمیریبولوزبیس

۲  )ATP    وNADPH  واکنشفراورده فتوسنتز  های  نور  به  وابسته  های 

  رحله در این م شوند.  باشند. این دو مولکول در مرحلۀ سوم استفاده میمی

،  ATP  ،ADPها ))نه مرحلۀ پیش از آن( تولید و مصرف انواع نوکلئوتید

NADPH    و+NADP .را شاهد هستیم ) 

اسیدی شش۴ از  دوم  مرحلۀ  در  اسیدی سه(  و تککربنه،  فسفاته  کربنه 

کربنه(  ، تجزیۀ مولکول ناپایدار )اسید ششدر همین مرحلهشود. تولید می

 دهد. رخ می

 شود؟  طور حتم کدام مورد مشاهده میبه  ، کربنی تولید شده است. در طی این فرایندهاس در یاختۀ میانبرگ گل رز، ترکیب پنجبه دنبال نوعی تنف 

 شود. ماده تولید میدر سطح پیش   ATP( مولکول  ۲  شود. کربنی ترکیب می( اکسیژن با مولکول پنج۱
 شود. کربنی در محل تولید خود، تجزیه می ( مولکول پنج ۴  شود. آزاد می  ۲COکربنی،   ( با تجزیۀ مولکول سه ۳
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  4  اسخ: گزینۀپ .133

شود و کربنی تولید می5تواند رخ دهد. در هر دوی این فرایندها ترکیب  می  ای و تنفس نوریتنفس یاخته(  3Cدر یاختۀ میانبرگ گل رز )نوعی گیاه  

کربنی در چرخۀ کربس درون بسترۀ راکیزه است و در تنفس نوری،  5ای، تولید و تجزیۀ ترکیب  شود. در تنفس یاختهمحل تولید تجزیه میدر همان  

 گیرد.  کربنی درون بسترۀ کلروپالست صورت می5تولید و تجزیۀ ترکیب  
 ها: بررسی سایر گزینه

 شود.  ژن ترکیب میکربنی با اکسی5های تنفس نوری، ترکیب  ( فقط در واکنش۱

 شود.  در سطح پیش ماده تولید می  ATP( فقط در چرخۀ کربس، مولکول  ۲

کربنی و در تنفس  5کربنی و  6های  در چرخۀ کربس از مولکول  ۲COشود؛ ولی  آزاد می  ۲CO( هم در چرخۀ کربس و هم در تنفس نوری مولکول  ۳

 شودنوری از مولکول دوکربنی، آزاد می 

 
 مقایسه واکنش های مستقل از نور و وابسته به نور فتوسنتز                                       

 های مستقل از نور )کالوین( واکنش  های وابسته به نور واکنش  مورد مقایسه     
 های تثبیت کربنواکنش های تیالکوئیدیواکنش نام دیگر   

 در بسترۀ کلروپالست )فضای خارج از تیالکوئید(  غشای تیالکوئیدهادر  ها در یوکاریوت محل انجام  
 ای سیتوپالسم در مادۀ زمینه  در غشای یاخته  ها  در پروکاریوت

 ( NADPH و   ATPشود )  مصرف می ( NADPH و   ATPشود ) تولید می های پر انرژی  ارتباط با مولکول
 وابستگی غیرمستقیم به نور برای انجام  برای انجام وابستگی مستقیم به نور  ارتباط با نور  

 
 ارتباط  با  

 -  شود )منبع الکترون( مصرف می های آب  مولکول
 -  شود تولید می های اکسیژن  مولکول
 شود. مصرف می -  اکسید  های کربن دیمولکول

مولکول ها  هدف از انجام واکنش واکنشتولید  برای  پرانرژی  -های 
 تثبیت کربن های 

 استفاده از کربن برای تولید مواد آلی 

 ندارد  دارد  فعالیت زنجیره انتقال الکترون  
 + قندهای سه کربنی + فسفات  ADP  ++NADP + اکسیژن  ATP  +NADPH محصوالت  

+   P    +ADP    ++NADP مواد مصرفی   الکترون   + + آب 
 پروتون 

 فسفات + ریبولوزبیس ATP  +NADPHاکسید +  کربن دی

 

 هایی با فعالیت کمتر از حد طبیعی کاربرد دارد، ............ شود که در ساخت اینترفرونهر دنای نوترکیبی که طی نوعی مهندسی ایجاد می 

 گاو را ندارند.  یقعدر معده وا دی ساکاریپل ینوع  یۀها قدرت تجزاز آن ک ی  چیاست که ه یدر جاندار  یکروموزوم کمک ینوع  یهاژن ی ( دارا۱
 باشد.   هی چند ال ،نی ها همانند نوع پسآن نیاست نوع اولممکن یاهیگ ی هااختهیرا دارد که در    زبانیم ی هااختهیاز   ی عبور از بخش یی( توانا ۲
 کند. ی اتصال دهنده، همانندساز م یآنز وجود به از یبدون ن  تواند یم رد،یگیقرار م واره یکه پس از منفذدار شدن د  یااختهی( در  ۳
 ژنی خود را افزایش بدهد. های ژنی یا بین، تعداد توالیزبانی)سلول( ماخته ی  یهامیدر عدم حضور آنز  تواندیم این دنا  (۴

   3اسخ: گزینۀ پ .134

 چیه   گریپس د  است.  آماده  بِینوترک  دنای  که در صورت سؤال بحث از  یرود، درحالیبه کار م  بینوترک  دنای  ساخت  یبرا  گازیل  میکه آنز  دیدقت کن

دانید  شود و حضور لیگاز لزومی ندارد. حتما می ی دنابسپاراز و هلیکاز استفاده می هامیاز آنز  یدر همانندساز   .ستین   یدر همانندساز   گازیل  میبه آنز  یازین

 ! استکه منظور از آنزیم اتصال دهنده نیز همان لیگاز  
 باشد.تشکیل دنای نوترکیب قبل از ایجاد منفذ در دیواره یاخته میزبان می   نکته: 

 ها:بررسی سایر گزینه 

  ی شده به ناقل همسانه ساز   یجداساز   ی اتصال قطعه دنا  ،دهندهاز ایجاد برش توسط آنزیم برش  بعد  است. مرحله  دیهمان پالزم  یکروموزوم کمک  (۱

  سَک ید  هامولکول   نیاز ا  یکیشوند.    ریتکثتوانند مستقل از آن  ی و م  دارند  قرار  یتن اصلهستند که در خارج از فام   ییدنا  یهای توال  ن،یناقل  نیا  است.

غیر از  ( دیگری  vector)  یهاتوان از ناقلی تولید دنای نوترکیب است. می هااز روش   یکیفقط    دی استفاده از پالزم  .است  یباکتر   یحلقو   (دیپالزم)

هایی وجود دارند که توانایی تولید  شود. در سال دهم خواندید که باکتری دانید که پالزمید در باکتری و مخمرها دیده میمی .نیز استفاده کردپالزمید  

 شیردان نیز معده واقعی آن است.  توان در سیرابی گاو مشاهده کرد. سیرابی بزگترین بخش معده گاو، وها را میباکتری   آنزیم سلوالز دارند. مثالی از این
 است.  ب ینوترک یدنا دیتول یهااز روش یک یفقط  دیاستفاده از پالزم   نکته: 

های  کنید دوستان! یاختۀ ها تغییر داد. البته دقتهای جانوری را نیز به همین روش توان یاخته . مثال می ندارد یسلول ۀواریلزوماً د ،یزبانیم یاخته هر (۲

 و پسین چندالیه باشند.    نخستینتوانند دارای دیواره  گیاهی می

 های یاختۀ میزبان دارد.( توجه داشته باشید که همانندسازی دنا، نیاز به آنزیم ۴
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 نماید؟را به درستی کامل می کدام گزینه، عبارت زیر 
 های .................. فتوسنتز، ..................« شده در شکل مقابل، در واکنش » در بخش مشخص

 یابد.منظور تثبیت کربن غیرآلی، عدد اکسایش آن افزایش میبه - ( مستقل از نور۱
 کند.نگیخته ایجاد می، الکترون برا۱برخالف فتوسیستم  ۲فتوسیستم  -به نور  ( وابسته۲
 شود.کربنی در کالوین، یک گروه فسفات آزاد میضمن ایجاد هر قند سه - ( مستقل از نور۳
 شود. فراهم می NADHهای الزم برای ساخت یک با تجزیۀ هر مولکول آب، الکترون  -به نور  ( وابسته۴

 3پاسخ: گزینۀ  .135

های مستقل از نور، چرخۀ کالوین  دهد. این جلبک در واکنشدر جلبک اسپیروژیر را نشان میبخش مشخص شده با عالمت )؟( کلروپالست نواری شکل  

ای که قند سه کربنی  کنید، در مرحلهطور که در شکل مقابل مشاهده میدهد. همانرا انجام می

و یک    ATPشود، به ازای تولید هر قند سه کربنی، یک مولکول  از اسید سه کربنی ایجاد می

می  NADPHمولکول   مولکول  مصرف  یک  فسفات،  گروه  یک  بنابراین  و  یک   ADPشود  و 
+NADP  شود!  ایجاد می 

 های مستقل از نور= کالوینتعبیر: واکنش
 های موجود در فتوسیستم های وابسته به نور= واکنشتعبیر: واکنش

 ها: بررسی سایر گزینه

،  2COعدد اکسایش اتم کربن در مولکول قند، نسبت به کربن در    ،های مستقل از نور ( در واکنش۱

 شوند. تامین می  NADPHهای موثر در فرایند کاهش از  یابد. الکترونکاهش می

ها، الکترون برانگیخته درون هر دو  های وابسته به نور با برخورد نور به فتوسیستم( در واکنش۲

 شود.  فتوسیستم ایجاد می
 شود.  شود ولی الکترون فقط از مرکز واکنش خارج میهای گیرندۀ نور و مرکز واکنش ایجاد میه یک فتوسیستم، الکترون برانگیخته در آنتندر برخورد نور ب 

 شود.  ( فراهم می NADH) نه  NADPHهای الزم برای ساخت یک  ( با تجزیۀ هر مولکول آب، الکترون ۴

 ر را دارد؟ صفات ثانویۀ جنسی در طاووس نر، کدام مشخصۀ زی 

 دهد. های مربوط به صفات سازگارکننده در جانور خبر می( از داشتن ژن۱
 دهد. رود و احتمال بقای جانور را افزایش مییابی به کار می( هنگام جفت۲
 کند. ها را تضمین میگیری با نر دارای چنین صفاتی، فقط سالمت زاده( جفت۳
 طول زندگی جانور قابل مشاهده است.  تمام درشود و ( توسط جانوران ماده ارزیابی می۴

 1 گزینۀسخ:  پا .136

 .مربوط به صفات سازگارکننده هستند  یهااز داشتن ژن  یانشانه   ،جانور نر  )صفات ثانویۀ جنسی(  یظاهر   یهایژگیو
 ها:بررسی سایر گزینه 

 . دهدمی آن را کاهش    یکند و احتمال بقا   رتریپذب یها آسی طاووس نر ممکن است حرکت جانور را دشوار و آن را در مقابل شکارچ  ینتیدم بلند و ز(  ۲

 کند. یم  نیرا تضم  شیهازادهو    جانور مادها دارد، سالمت  ر  صفات ثانویۀ جنسیکه    یبا نر  یریجفت گ(  ۳

 شود ولی فقط در فصل تولید مثل قابل مشاهده است نه در تمام طول زندگی. جانوران ماده ارزیابی میهای زینتی دم طاووس نر توسط  ( نقش ۴

 ای که .................. قطعاً .................. هر یاخته 

 ت.ناتوان اس  ای در مسیر تنفس یاخته ۲COدر تولید  -به پیرووات را دارد NADHمولکول   های ( توانایی انتقال الکترون۱
  کند.انواع مختلفی از حاملین الکترون را در راکیزۀ خود تولید می -کندای، الکترون خود را به اکسیژن منتقل می( در تنفس یاخته۲
 کند. تامین می NADPHهای مورد نیاز خود را از برخی از الکترون  -کندنوعی ترکیب آلی تولید می ۲COهای ( با مصرف مولکول۳
 کند.تولید می ATPبدون نیاز به اکسیژن، مولکول  - کندتولید می ۲CO( با جداسازی یک کربن از پیرووات در فضای خارج راکیزه ۴

 4پاسخ: گزینۀ   .137

جداسازی یک کربن از پیرووات  شود. )تعبیر:  تولید می   ATPمولکول    ،بدون نیاز به اکسیژن  ،گلیکولیز دارند که در این مرحله  ،های زنده تمامی یاخته

 : تخمیر الکلی( ۲COدر فضای خارج راکیزه و تولید  
 ها:بررسی سایر گزینه 

ها در هنگام وجود اکسیژن کنند اما این یاختهرا دریافت می  NADHهای  های ماهیچۀ اسکلتی در فرآیند تخمیر الکتیکی، الکترون( یاخته۱

به پیرووات= تخمیر   NADHمولکول   هایانتقال الکترونکنند. )تعبیر:  تولید می  ۲COدهند که در این مسیر  ، تنفس هوازی انجام میکافی

 الکتیکی( 
 اکسید وجود ندارد. دیها، امکان تولید کربن کنند و در این یاخته یکی استفاده می ، همواره از تخمیرالکت بالغ های قرمز چنین توجه داشته باشید که گلبول هم

ها ممکن است پروکاریوتی باشند که در این حالت فاقد راکیزه  یاخته  اکسیژن است. این  ،های دارای تنفس هوازی( آخرین پذیرندۀ الکترون در یاخته۲

 شود. ام میهستند و فرآیندهای تنفس هوازی در سیتوپالسم انج

  NADPHشود. )تولید  تولید نمی  NADPHها  اکسید و آمونیاک، اوره تولید کنند. در این یاختهدی توانند با مصرف کربن های کبدی انسان می ( یاخته۳

   مربوط به فرایندهای فتوسنتزی است.(
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 ............   نیستشود، ممکن  ی میزبان انجام میدنای نوترکیب به یاختهی واردکردن  سازی دنا که بالفاصله ............ از مرحلهای از همسانهدر مرحله 
 ای مختل شوند. ( بعد ـ با اتصال ضدپادزیست به پادزیست، فرایندهای یاخته۱
 ( قبل ـ به دنبال تولید مولکول آب، دنا از حالت خطی به حالت حلقوی تبدیل شود.۲
 میزبان، سبب بروز حساسیت به پادزیست در آن شود. ( بعد ـ فقدان دیسک نوترکیب در ۳
 سازی متصل شود.( قبل ـ ژن خارجی در مجاورت جایگاه آغاز همانندسازی به ناقل همسانه۴

 1 گزینۀاسخ:  پ .138

ی بعد از آن، جداسازی  له ی دنا به ناقل و تشکیل دنای نوترکیب و مرحی میزبان، اتصال قطعهی واردکردن دنای نوترکیب به یاخته ی قبل از مرحله مرحله 

های تراژنی و با اتصال ضدپادزیست به پادزیست، پادزیست به مواد قابل استفاده برای میزبان تبدیل  های تراژنی است. در مرحلۀ جداسازی یاختهیاخته

 شود. ای در میزبان مختل نمیشود، در نتیجه فرایندهای یاخته می
 ها:بررسی سایر گزینه 

استر تولید و  ی دنا به ناقل و تشکیل دنای نوترکیب، به دنبال فعالیت آنزیم لیگاز، مولکول آب با تشکیل پیوندهای فسفودی تصال قطعهی ا( در مرحله ۲

 شود. دنای خطی به دنای حلقوی تبدیل می

 روند. حساسیت به پادزیست از بین میاند، در هنگام مواجهه با پادزیست، به دلیل  هایی که دیسک نوترکیب را دریافت نکرده ( یاخته۳

دهنده در مجاورت جایگاه آغاز همانندسازی باشد، امکان اتصال ژن خارجی در مجاورت جایگاه آغاز  ( در صورتی که جایگاه تشخیص آنزیم برش ۴

 همانندسازی به ناقل وجود دارد. 

 کند، کدام گزینه درست است؟رو حشرات موجود در آنها را تامین میون آب لوبیا که آب مورد نیاز الهای خشک و بددربارۀ فرآیندی درون دانه 

 شوند. های اکسیژن موجود در زنجیرۀ انتقال الکترون با دریافت الکترون به یون اکسید تبدیل می( مولکول۱
 کنند. را دریافت می NADHهای حاصل از اکسایش  ( همۀ اجزای موجود در زنجیرۀ انتقال الکترون، الکترون۲
 کنند.های هیدروژن شرکت میهای حامل الکترون، در انتقال یونهای دخیل در اکسایش مولکول( همۀ مولکول۳
 دهد.( مولکول پروتئینی موجود در انتهای زنجیرۀ انتقال الکترون غشای خارجی راکیزه، الکترون خود را به خارج غشا انتقال می۴

 2اسخ: گزینۀ پ .139

زنجیرۀ انتقال تنفس سلولی هوازی مخصوصًا شود=  های خشک و بدون آب مینیاز الرو حشرات موجود در دانه ندی که باعث تامین آب موردیفرا تعبیر: 
 الکترون 

ندارند،    یآب  باًیدانه ها خشک اند و تقر  نیا  نکهیبه ا  توجه  کند. بای حشرات و الرو آنها رشد ونمو م  ا،یخشک و بدون آب مانند نخود و لوب  یدر دانه ها

کنید، همۀ  مشاهده می  8همانطور که در شکل  شود.ای و فرآیندهای زنجیرۀ انتقال الکترون تامین می با کمک تنفس یاخته  جانوران نیا ازیآب مورد ن

 کنند.را دریافت می  NADHهای حاصل از اکسایش  اجزای زنجیرۀ انتقال الکترون، الکترون
 ها:سی سایر گزینه برر 

 شوند. نمیهای اکسیژن جزو زنجیرۀ انتقال الکترون محسوب  ( مولکول ۱

 های هیدروژن نقشی ندارد. کند اما در انتقال یون شرکت می   ۲FADH( جزء دوم زنجیره در اکسایش مولکول  ۳

 ( زنجیرۀ انتقال الکترون در غشای داخلی راکیزه قرار دارد نه غشای خارجی!۴

ای که .................. تغییر ای و تخمیر، در فرایندی که نوعی مادۀ .................. گیرندۀ نهایی الکترون است، در هر مرحلهبین تنفس یاخته  در مقایسۀ 
 شود.کند، .................. میمی

 نوعی ترکیب دو نوکلئوتیدی مصرف   -خاصیت ترکیبات   -دار( کربن۱
 تعداد فسفات ترکیبات دستخوش تغییر - ژی یاختهمیزان انر - ( فاقد کربن۲
 پیوند اشتراکی میان دو کربن شکسته  -تعداد کربن ترکیبات  -دار( کربن۳
 نوعی ترکیب سه کربنه اکسید   -یاختهمقدار فسفات آزاد میان - ( فاقد کربن۴

 3سخ: گزینۀ پا .140

دار( گیرندۀ نهایی الکترون است. در  دار( و در تخمیر الکلی، اتانال )کربن)کربن کربن(، در تخمیر الکتیکی، پیرووات  ای، اکسیژن )فاقد  در تنفس یاخته

کند. در  تخمیر، طی تبدیل فروکتوز دو فسفاته به ترکیب سه کربنه قندی تک فسفاته و طی تبدیل پیرووات به اتانال، تعداد کربن ترکیبات تغییر می 

 شود. یها، پیوند اشتراکی میان دو کربن شکسته ماین حالت 
 ها:بررسی سایر گزینه 

ییر  ( طی تبدیل ترکیب سه کربنۀ قندی به ترکیب سه کربنۀ اسیدی و طی تبدیل پیرووات )نوعی اسید( به اتانال )نوعی الکل(، خاصیت ترکیبات تغ۱

 شود. ( مصرف نمی NADHکند. در مرحلۀ تبدیل پیرووات به اتانال، هیچ ترکیب دو نوکلئوتیدی ) می

(، طی NADH(، طی تبدیل ترکیب سه کربنه قندی به ترکیب سه کربنه اسیدی )تولید  ATP( طی تبدیل گلوکز به فروکتوز دو فسفاته )مصرف ۴و۲

  کند. ( و ... میزان انرژی یاخته تغییر میNADH(، طی تبدیل پیرووات به بنیان استیل )تولید  ATPتبدیل ترکیب سه کربنۀ اسیدی به پیرووات )تولید  

استیل، تعداد فسفات ترکیبات تغییری نمی  بنیان  واقع هیچ ترکیبی فسفات ندارد که مقدار آن، تغییر کند.(  در فرایند تبدیل پیرووات به  کند )در 

بنه یابد. در این حالت، ترکیب سه کر یاخته کاهش میهمچنین، طی تبدیل ترکیب سه کربنه قندی به ترکیب سه کربنه اسیدی، میزان فسفات میان 

 شود. قندی )نه اسیدی!( اکسید می 
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 ............  شده در بدن، ........ تولیدشده در مقایسه با پروتئین ساخته .... در فناوری مهندسی 
 پپتیدی دارد.پپتیدی برابری در زنجیرۀ پلی ( پروتئین، پالسمین ـ پیوند۱
 باالتری دارد.( ژنتیک، اینترفرون نوع یک ـ فعالیت ضدویروسی بسیار ۲
 ( ژنتیک، اینترفرون ـ ساختار اول پروتئینی متفاوتی دارد. ۳
 ( پروتئین، آمیالز ـ توانایی تشکیل قندهای ساده را دارد. ۴

 1سخ: گزینۀ پا .141

  ، باعث آن  در توالی آن در پالسما خیلی کوتاه است. جانشینی یک آمینواسید پالسمین با آمینواسید دیگری پالسمین کاربرد درمانی دارد، اما مدت اثر

. با جانشینی یک آمینواسید به جای آمینواسید دیگر، تعداد آمینواسیدها در  شود که مدت زمان فعالیت پالسمایی و اثرات درمانی آن بیشتر شودمی

 ماند. پپتیدی و در نتیجه تعداد پیوندهای پپتیدی ثابت می ی پلیزنجیره 
 ها:بررسی سایر گزینه 

شود، فعالیتی بسیار کمتر از  می   روش مهندسی ژنتیک ساخته  های دستگاه ایمنی است. وقتی این پروتئین بادارید که اینترفرون از پروتئینبه یاد  (  ۲

تغییر    فعالیت، تشکیل پیوندهای نادرست در هنگام ساخته شدن آن در باکتری است. پیوندهای نادرست باعث  اینترفرون طبیعی دارد. علت این کاهش

جزئی در رمز آمینواسید، توالی آمینواسیدهای    شوند. به کمک فرایند مهندسی پروتئین و تغییرنتیجه کاهش فعالیت آن می   شکل مولکول و در  در

اخته  آمینواسیدهای آن آمینواسید دیگری قرار میگیرد. این تغییر، فعالیت ضد ویروسی اینترفرون س  یابد که به جای یکی ازاینترفرون طوری تغییر می 

 کند. می پایدارتر را آن همچنین و دهدمی افزایش طبیعی ی پروتئینزهرا به اندا  هشد
لیت اینترفرون اینترفرون تولیدشده به روش مهندسی ژنتیک، فعالیت کمتر از اینترفرون طبیعی دارد اما اینترفرون تولیدشده به روش مهندسی پروتئین، فعا  نکته: 

 یعی است.تولیدشده مشابه اینترفرون طب

 اما در مهندسی ژنتیک نه!   ،کندی قبل، در مهندسی پروتئین، ساختار اول اینترفرون تغییر میبا توجه به توضیح گزینه(  ۳
 برای بررسی این سوال، یه نگاه بندازیم به فصل گوارش. ( 4

 هاییاخته   کند.می   تبدیل  تر درشت   هایمولکول   وساکارید(  )دی   مالتوز   نام  به  ساکاریدیدی   به  را  نشاسته  لوزالمعده،  و  بزاق  زالآمی   [2دهم: گفتار    2]فصل    ترکیب
 شوند.  وارد باریکی هرود هاییاخته  به توانندمی  مونوساکاریدها زیرا کنند،می  تبدیل مونوساکارید به را هامولکول   این که  دارند هاییآنزیم  باریکی ه رود

 کند؟ کدام گزینه، عبارت زیر را همواره به درستی کامل می 

 گردد، ..................« ماده که .................. میدر سطح پیش  ATPهای .................. در هر روش تولید  »در همۀ یاخته

 شود.فقط در یک مرحله، پیوند بین دو اتم کربن شکسته می - اضافه به ترکیب قندی، فسفات -های قرمز بالغ ( گویچه۱
 شود.قبل از تولید ترکیب حامل الکترون، فسفات آزاد مصرف می - نۀ اسیدی تولیدکرب  ۳ترکیب   -( پوششی پوست ۲
 کند. های واکنش کمک مینوعی ترکیب غیرآلی، به آنزیم - کربنه بازسازی ۴ترکیب  -( حاوی دیسک )پالزمید(۳
 شود.ی تولید مینوعی ترکیب دو نوکلئوتید - دار مصرفدر ابتدا، مادۀ فسفات -بدن انسان با بیش از دو هستۀ ( ۴

 1اسخ: گزینۀ پ .142

ATP که  های قرمز بالغگویچهمصرف کراتین فسفات. در  -۳چرخۀ کربس  -۲واکنش گلیکولیز  -۱شود: ماده تولید میدر سه حالت، در سطح پیش(

شود. در گلیکولیز، حین تبدیل فروکتوز دوفسفاته به ترکیب قندی  ماده تولید میفقط توسط واکنش گلیکولیز در سطح پیش   ATPمیتوکندری ندارند(،  

 . ماندمیشود. در سایر مراحل، تعداد کربن ترکیبات ثابت  تک فسفاته، پیوند میان کربن سوم و چهارم شکسته میسه کربنه  
 ها:بررسی سایر گزینه 

 ریزند. تدریج میاند و بههای سطحی پوست مرده را ندارند. یاخته  ATPپوششی پوست توانایی تولید    های( همۀ یاخته۲

کربنه مربوط به   ۴شود. بازسازی ترکیب  هوازی، چرخۀ کربس انجام نمیهای بیتوانند پالزمید داشته باشند. در باکتری ها و مخمرها، می( باکتری ۳

 مرحلۀ آخر چرخۀ کربس است. 

هستند. در دو روش مصرف کراتین فسفات و گلیکولیز، در ابتدا نوعی مادۀ    )بیش از دوهسته(   ایای اسکلتی در بدن، چندهسته های ماهیچه ته( یاخ۴

 ترکیب دو نوکلئوتیدی است.   NADHشود.  ( تولید می NADH)نه    ATPشود. در روش اول،  دار مصرف می فسفات

   ATPــــــــــد روش هـــــــــــــــــــــای تولیـــــ
 شدن ساخته در سطح پیش ماده                                                         موارد مقایـسه   

 اکسایشی   
 شدن  ساخته

استفاده از کراتین   نوری 
 فسفات  

در قند           
 کافت 

 در کربس         

در کدام بخش از  
 یاخته  
 گیرد  صورت می

ای  مادۀ زمینه
 سیتوپالسم  

های  در یاخته  ای در یاخته ماهیچه
 زنده  

 -         -          ها  در پروکاریوت

به کمک  میتوکندری   میتوکندری   -            -                ها  اندامک
 کلروپالست  

با این روش فقط در حضور  ATPتولید 
 اکسیژن است 

 -          بله        بله   -            -               

با این روش به حضور اکسیژن   ATPتولید 
 وابسته ...؟ 

 نیست  هست  هست  نیست  نیست  
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 کند؟ کدام گزینه جملۀ زیر را به درستی تکمیل می 
 ....................« »هر یاختۀ 

 لپه، توانایی تولید اکسیژن را دارد.   ( متعلق به بافت سازنده مغزریشۀ گیاهان تک۱
 را به کمک انرژی مواد مغذی و نور بسازد.   ATPتواند  ، میCAMکنندۀ مواد آلی در گیاهان  ( تولید۲
 فتوسنتز قرار گرفته است.یافته برای  ، در ساختار تخصص۳C( فتوسنتزکنندۀ گیاهان  ۳
 کربنۀ دوفسفاته را دارد.، توانایی تولید اسید سه۴Cدار گیاهان  ( کلروپالست۴

 4  سخ: گزینۀپا .143

کربنۀ ها توانایی تولید اسید سههستند. همۀ آن  دارای کلروپالستهای غالف آوندی  های میانبرگ و یاختههای نگهبان روزنه، یاخته، یاخته۴Cدر گیاهان  

 دارند.   مرحلۀ سوم گلیکولیزفاته را در  دوفس

 : هاگزینهبررسی سایر  

های پارانشیمی توانایی فتوسنتز دارند )نه  باشند. مغز ریشه از بافت پارانشیمی تشکیل شده است. بعضی از یاخته لپه دارای مغز ریشه میگیاهان تک(  ۱

 ها(همۀ آن

، فتوسنتز است  تولید مادۀ آلی از معدنیمادۀ آلی )از مادۀ آلی( درون فرایند گلیکولیز را دارند. )  توانایی تولید  CAMدر گیاهان    های زندههمۀ یاخته(  ۲

دار  های کلروپالست( تنها درون یاختهATPبه کمک انرژی نور )تولید نوری    ATPشود.( تولید  دار این گیاه انجام میهای کلروپالستکه تنها درون یاخته

 دهد. رخ می

یافته گیاه  های نگهبان روزنه الزاماً در ساختار تخصصتوانایی فتوسنتز را دارند. یاخته  ۳Cهای میانبرگ در گیاهان  های نگهبان روزنه و یاخته( یاخته۳

 شوند.(  های هوایی یافت میهای نگهبان روزنه در اندامبرای فتوسنتز )غالباً برگ( قرار ندارند. )یاخته

 کند؟ به نادرستی تکمیل میچند مورد، عبارت زیر را  

 شود.«سازی نوعی ژن یوکاریوتی در اشرشیاکالی، همواره از ............ استفاده میی همسانه»در ............ مرحله
   EcoRIی پروکاریوتی دهندهالف( اولین ـ آنزیم برش 

 ب( دومین ـ پالزمید )دیسک( دارای ژن مقاومت به پادزیست 
 ی باکتری ریکی برای ایجاد منفذ در دیوارهج( سومین ـ شوک الکت

 های تراژنی سیلین برای جداسازی یاخته د( چهارمین ـ پادزیست آمپی

۱  )۱ ۲  )۲ ۳  )۳ ۴  )۴ 
 4اسخ: گزینۀ  پ .144

 کنند.کمیل میهمۀ موارد، عبارت را به نادرستی ت

 : موارد ههمبررسی 

 نباشد.    EcoRIدهنده ممکن است  شود. این آنزیم برش استفاده میدهنده  سازی ژن، از آنزیم برش ی همسانه الف( در اولین مرحله 

 
 استفاده از ...... 

   ATPبرای تولید  

شیب غلظت یون  
 هیدروژن  

 بله   بله   خیر  خیر  خیر 

بله )اسید   بله )کراتین فسفات(   مادۀ فسفات دار  
 دوفسفاته( 

 خیر  خیر  بله  

زنجیرۀ انتقال 
 الکترون  

 بله   بله   خیر  خیر  خیر 

 بله   بله   بله           بله   بله     ATPتولید آب ضمن تولید مولکول 
 

 در بدن انسان 
-صورت نمی  گیرد صورت نمی گیرد نمیصورت   گیرد  صورت می گیرد صورت نمی در گلبول قرمز 

 گیرد
-صورت نمی  گیرد صورت می گیرد صورت می گیرد صورت می گیرد صورت نمی در نورون  

 اگیرد 
در یاختۀ ماهیچه  

 ای
-صورت نمی  گیرد صورت می گیرد صورت می گیرد صورت می گیرد صورت می

 گیرد
در یاختۀ   در گیاهان    

فتوسنتزکننده و 
 هوازی

-صورت می  گیرد صورت می گیرد صورت می گیرد صورت می -               
 گیرد

در یاختۀ 
غیرفتوسنتزکننده و 

 هوازی

گیرد)فقط صورت می گیرد صورت می -               
 در 
های  یاخته

 دار(  میتوکندری

گیرد)فقط صورت می
 در 
های  یاخته

 دار( میتوکندری

-صورت نمی 
 گیرد

تولید کربن دی اکسید ضمن تولید  
   ATPمولکول 

 ندارد  ندارد  دارد  ندارد  ندارد              

تولید ماده دفعی نیتروژن دار ضمن تولید 
ATP   

 -    ندارد  ندارد  ندارد  دارد             
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توانیم های غیرتراژنی، می های تراژنی از یاختهسازی ژن یوکاریوتی در اشرشیاکالی )نوعی باکتری(، برای جداسازی یاختهی همسانه ب( در دومین مرحله

 شود، پالزمید نیست! سازی استفاده می توجه داشته باشید که تنها ناقلی که در همسانهاز پالزمید دارای ژن مقاومت به پادزیست استفاده کنیم؛ اما  

به این منظور باید در دیواره باکتری  .  کنندمثال باکتری منتقل می  دنای نوترکیب را به درون یاخته میزبانسازی ژن،  ی همسانهدر سومین مرحله   ج(

 ، نه لزوما شوک الکتریکی! کمک شوک الکتریکی و یا شوک حرارتی همراه با مواد شیمیایی ایجاد کردتوان با  را می   این منافذ.  منافذی ایجاد شود

توان  های متفاوتی میبرای انجام این مرحله، از روش های غیرتراژنی جدا کرد.  های تراژنی را باید از یاخته سازی ژن، یاختهی چهارم همسانه د( در مرحله 

های دیگری هم به جز  . پس روش سیلین استاستفاده از دیسکی است که دارای ژن مقاومت به پادزیستی مثل آمپی   ،هاوش از این ر  یکی.  استفاده کرد

 سیلین وجود دارد.استفاده از پادزیست آمپی

 کدام عبارت دربارۀ واکسن صحیح است؟ 

 طر هستند.خزا نبوده و بیهای تولید شده با روش مهندسی ژنتیک، بیماری( بسیاری از واکسن۱
 های قدیمی مورد استفاده برای تولید آن هستند.ها، تنها روشها و یا کشتن آن( ضعیف کردن میکروب۲
 ( هر  واکسن تولید شده باید بتواند دستگاه ایمنی بدن را  بدون اینکه منجر به بیماری شود، تحریک کند. ۳
 زا به نوعی ناقل تولید شده است.ژن سطحی عامل بیماریبا انتقال آنتی B( واکسن نوترکیب ضد هپاتیت ۴
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هایی خاص بود )رد گزینۀ  ها با روش شدۀ آنکردن سموم خالص ها و یا غیرفعال ها، کشتن آن کردن میکروب های قدیمی تولید واکسن شامل ضعیفروش 

(. چنانچه ۳گزینۀ  زا تحریک کند، اما منجر به ایجاد بیماری نشود )درستی  (. واکسن تولیدشده باید بتواند دستگاه ایمنی را برای مقابله با عامل بیماری ۲

های تولیدشده با روش مهندسی در مراحل تولید واکسن خطایی رخ دهد، احتمال بروز بیماری در اثر مصرف آن وجود دارد. همۀ )نه بسیاری( واکسن 

زا  کتری یا ویروس غیربیماری زا به یک باژن سطحی عامل بیماری ژن( مربوط به آنتی(. در این روش، ژن )نه آنتی ۱ژنتیک چنین خطری ندارند )رد گزینۀ  

 با این روش تولید شده است.    B(. واکسن نوترکیب ضد هپاتیت  ۴شود )رد گزینۀ  منتقل می

 باشد؟ چند مورد، در ارتباط با رفتار زادآوری در جانوران، همواره صحیح می 

 هاست.دهندۀ کیفیت رژیم غذایی آنها، نشانالف( صفات ثانویۀ جنسی در طاووس
 گیرد. های بیشتر در جنس ماده، انتخاب جفت توسط آن صورت میلیل صرف هزینهب( به د

 باشد.شود و دارای اساس ژنی و ارثی میها توسط والدین پرداخت می های پرورش زاده ج( هزینه
 کند. ونگار دم طاووس نر در تمام فصول، شانس آن را برای انتخاب توسط جنس ماده بیشتر مید( پرهای پر نقش 

 ۳(  ۴ ۲(  ۳ ۱(  ۲ صفر(  ۱
 2اسخ: گزینۀ پ .146

 فقط مورد )الف( درست است. 
 : همۀ مواردبررسی 

سالمت    ۀاست که نشان  ییهایژگیو  نیاز ا  یکیکنند. درخشان بودن رنگ پرنده  ی نرها توجه م  یظاهر   یهایژگینوران ماده در انتخاب جفت به والف( جا

 هاست. کیفیت رژیم غذایی آنو  

انتخاب جفت را فقط جانوران ماده انجام نم  یهادر گونهب(   مثل    دیدر تول  یشتریب  ۀنیجانور نر هز  رک،یرجیج  یدهند. در نوعیمختلف جانوران، 

 کند.یجفت را انتخاب م  نیپردازد و بنابرایم

 پردازد.  ها را یک والد )نه والدین( می های پرورش زاده ج( در جانورانی که بکرزایی دارند، هزینه

گستراند  ی جلب جفت، دم خود را مانند بادبزن م  یکند. طاووس نر برا ی م  دایپ   ینگار وپرنقش   یدم طاووس نر، پرها   )نه تمام فصول(  یفصل زادآور  درد(  

 .ردیجانور ماده قرار گ  دیتا بهتر در معرض د

 مطابق شکل، کدام گزینه درست است؟ 

۱ )D  وE  های کنندۀ الکترونهمانند اولین مولکول دریافتNADH .جز زنجیرۀ انتقال الکترون اند ، 
 گیرد. صورت می  Bدر بخش میانی    NAD+برخالف تولید  FAD( تولید ۲
۳ )E  همانندD    از عبور+H  گیرد. های فسفات متصل به آدنوزین بهره میبرای افزایش گروه 

 وجود دارد. بیشتری H+های ون ، تعداد یCنسبت به   A( در قسمت ۴

   2 پاسخ: گزینۀ .147

=  D= فضای بین دوغشای میتوکندری/  C= غشای داخلی میتوکندری/  B= فضای داخلی میتوکندری/  Aبخش  

 ساز   ATP= قسمت آنزیمی مجموعۀ  Eساز/    ATPقسمت کانالی مجموعۀ  

شود اما تولید  مولکولی قرارگرفته در وسط غشای داخلی راکیزه انجام می  مجاورت  در  2FADHاز    FADتولید  
+NAD  شود. در مجاورت اولین مولکول پروتئینی زنجیرۀ انتقال الکترون انجام می 

 ها: بررسی سایر گزینه

 . شودنمیساز جز زنجیرۀ انتقال الکترون محسوب  ATP( آنزیم  ۱

دهد اما خاصیت آنزیمی ندارد.  ضخامت غشا قرارگرفته، پروتون را عبور می( قسمتی از این پروتئین که در  ۳

 است. خاصیت آنزیمی مربوط به بخشی است که در سمت داخل غشای داخلی راکیزه قرارگرفته
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 تر است چون پروتون بیشتری دارد. راکیزه، اسیدی ترین فضای( فضای بین دو غشا نسبت به داخلی۴

 ارهای غریزی، به شکل درستی بیان شده است؟کدام گزینه، دربارۀ رفت 
 ( به دلیل ارثی بودن، اساس و نحوۀ انجام آن، در همۀ افراد سالم یک گونه یکسان است. ۱
 شود.شده از محیط، اصالح میهای کسب( همواره پس از متولدشدن جاندار، تحت تجربه۲
 اند.ای وابسته ا با نوعی بسپار دورشته هکنش انواعی از پروتئین( برای بروز یافتن، قطعاً به برهم۳
 ها همانند دریافت غذای جوجۀ دو روزه، کامالً تحت تأثیر این نوع از رفتارهاست. پشت( رکود تابستانی الک۴

 3اسخ: گزینۀ پ .148

ها از جمله عوامل  انواعی از پروتئینها  ها هستند. برای رونویسی از ژنهمۀ رفتارهای غریزی، ارثی و ژنی هستند و برای ایجاد، نیازمند بیان برخی ژن

 شوند. رونویسی و رنابسپاراز به دنا متصل می
 ها: بررسی سایر گزینه

اما دقت کنید که لزوماً یک رفتار غریزی در همۀ افراد یک گونه، به   است  یو ارث  یژن  رایاست، ز کسانی  گونه  کیافراد   ۀدر هم  یز یاساس رفتار غر(  ۱

 شود. ، تنها در والد ماده انجام میBوسیلۀ ژن  ها بهها در موششود؛ برای مثال، مراقبت از زادهیک نحو انجام نمی

 کند.( برخی از رفتارهای غریزی از جمله رکود تابستانی، تحت تأثیر محیط تغییری نمی۲

 شود. های دو روزه کاکایی، تحت تأثیری نوعی یادگیری، اصالح می کود تابستانی نوعی رفتار کامالً غریزی است اما دریافت غذا در جوجه ( ر۴

 کند؟ کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می 

 ..........« توان گفت ...شود، می »در ارتباط با .............. که با فناوری مهندسی پروتئین ساخته می
 شود.های حبابکی میـ مانع از نرسیدن خون به ساختار دارای کیسه K( آنزیمی با اثر مخالف با ویتامین ۱
 یابد. خوارها ـ فعالیت آن به دنبال تشکیل پیوندهای نادرست کاهش میکردن درشت( پروتئینی با توانایی فعال۲
 شود.های نشاسته در درون دهان انسان میمونوساکارید از مولکول ( آنزیمی کاربردی در صنایع غذایی ـ  سبب تولید ۳
 های سرطانی ـ فعالیت کمتری نسبت به شکل طبیعی آن، به دلیل تشکیل پیوندهای نادرست دارد. ( نوعی پروتئین با فعالیت علیه توده۴

 1 گزینۀپاسخ:   .149

، مانع از نرسیدن خون به آن  هاهای شش گ دارد. پالسمین با تجزیۀ لخته درون سرخر  Kویتامین  آنزیم پالسمین با تجزیۀ لخته، فعالیتی مخالف با  

 شود. می
 دهند. گونه را به شش می اند و ساختاری اسفنج های حبابکی به خود اختصاص داده ها را کیسهبیشتر حجم شش  [2دهم: گفتار  3]فصل  ترکیب
 ها:گزینه   سایر بررسی 

مهندسی گیرد که با فرایند  خوارها را فعال کند. دقت کنید که کاهش فعالیت این پروتئین، هنگامی صورت میتواند درشت می  ۲( اینترفرون نوع  ۲

به اندازۀ  تئین، فعالیت اینترفرون  در مهندسی پرو  اماهم، تشکیل پیوندهای نادرست هنگام تشکیل درون باکتری است؛  تشکیل شود که علت آن   ژنتیک

 یابد. پروتئین طبیعی افزایش می 

ساکارید به نام مالتوز  ها کاربرد دارد. دقت کنید که آنزیم آمیالز بزاق، نشاسته را به یک نوع دی( آنزیم آمیالز در صنایع غذایی، نساجی و تولید شوینده ۳

 اش تجزیه کند.تواند آن را تا واحدهای سازنده کند و نمیتبدیل می

های سرطانی فعالیت دارد. همانطور که گفته شد، تشکیل پیوندهای نادرست مربوط به ساخت اینترفرون به روش مهندسی  ون علیه یاخته ( اینترفر۴

 ژنتیک است نه مهندسی پروتئین!

 کند؟ چه تعداد از موارد زیر، جملۀ زیر را قطعاً به درستی تکمیل می  

 ها، برخالف ...................« لف زنجیرۀ انتقال الکترون یوکاریوت»در طی فرایندهای مخت

   شود.اکسایش پیرووات، به ازای مصرف هر حامل الکترون، یک پروتون و دو الکترون به درون میتوکندری آزاد می  (۱
 یابند. انتقال میتراکم توسط کانالی  های هیدروژن از منطقۀ پرتراکم به منطقۀ کم( چرخۀ کربس، یون۲
 شود.ای که ساختار نوکلئوتیدی ندارد، مشاهده می ( گلیکولیز، انتقال الکترون از مولکولی به ماده ۳
 یابد. هایی کاهش می در فضای داخلی میتوکندری توسط مولکول ( چرخۀ کربس، تراکم پروتون ۴

 3سخ: گزینۀ پا .150

افتد.  هایی پروتئینی(، اتفاق میزای این زنجیره که هیچ کدام ساختار نوکلئوتیدی ندارند)مولکولدر زنجیرۀ انتقال الکترون، جابجایی الکترون بین اج  

 شود که ساختاری نوکلئوتیدی دارد. انجام می  NAD+اما در گلیکولیز، انتقال الکترون تنها به  
 : هاسایر گزینهبررسی 

دو الکترون   ۲FADHحامل الکترون    کنید، به ازای مصرفهمانطور که در واکنش مقابل مشاهده می    (۱

 شود. و دو پروتون تولید می 

ساز انجام  ATPتراکم )ورود به فضای داخلی میتوکندری( توسط بخش کانالی آنزیم  های هیدروژن از منطقه پرتراکم به به منطقۀ کمانتقال یون  (۲

 دام این گزینه افتادی؟(این آنزیم جزء زنجیرۀ انتقال الکترون نیست! )چیه؟ نکنه در  شود.  می
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انتقال یون( پمپ۴ با  الکترون(  انتقال  ها را در فضای درونی کاهش  های هیدروژن به فضای بین دو غشای میتوکندری، تراکم آنها )درون زنجیرۀ 

ا درون فضای میتوکندری  ها ر شود و تراکم پروتوندو یون هیدروژن مصرف می   ۲FADHدهند. همچنین در چرخۀ کربس نیز به ازای تولید یک  می

 دهد. کاهش می
 های مربوط به هر بخش از زنجیره را یادداشت کنید. : زنجیره انتقال الکترون در تیالکوئید و راکیزه را یک بار نقاشی کنید و ویژگیمازتوصیه *
 شود.  فضای درونی راکیزه می  pHفضای بین دوغشا و کاهش  pHساز درون غشای داخلی راکیزه سبب افزایش  ATPکانال *
گریز )دم( فسفولیپیدها در تماس است و با بخش آبدوست تماسی های الکترون زنجیرۀ انتقال الکترون غشای داخلی راکیزه، تنها با بخش آبیکی از ناقل*

 ندارد. 

دومین پمپ پروتون )یون هیدروژن( در یک زنجیرۀ انتقال الکترون در غشای راکیزه )میتوکندری( همانند پمپ پروتون در زنجیرۀ اول انتقال   
 ای است؟ مشخصهالکترون در غشای تیالکوئید، دارای چه 

 ( بین دو مولکول ناقل الکترون قرار گرفته است.۱

 کند. ( الکترون را به فضای بین دو الیۀ غشا منتقل می۲
 دهد.هیدروژن را در محل تولید خود، افزایش می ( تراکم یون۳
 کند.استفاده می ATPهای برانگیخته برای تولید ( از انرژی الکترون۴

  های الکترون و انرژی  بندی ناقل جمع  
 شود ؟  کجاها تولید می شود ؟ کجاها مصرف می   ل شدن به تبدی  نقش         

AT
P

 

 دهندۀ فسفات 
 )به عنوان منبع انرژی رایج 

 شود(  در یاخته مصرف می 

ADP  با از دست دادن یک( 
 گروه فسفات(   

مرحلۀ اول قندکافت )تبدیل گلوکز به  -  1
 فروکتوزفسفاته(      

 در چرخۀ کالوین در مراحل زیر:   – 2
فسفاته به قند  کربنه تک3تبدیل اسید  
 کربنه تک فسفاته 3

 بازسازی ریبولوزبیس فسفات   
 و....

در نتیجۀ عملکرد زنجیرۀ انتقال  -  1
 الکترون در 

میتوکندری، تیالکوئید و غشای   
 باکتری! 

فسفاته به  2تبدیل اسید  – 2
 پیرووات در قندکافت 

 در چرخۀ کربس   -  3
 و....

AD
P

 

 )با گرفتن یک گروه ATP گیرندۀ فسفات 
 فسفات(   

در نتیجۀ عملکرد زنجیره انتقال الکترون  -  1
 در میتوکندری، 

 تیالکوئید و غشای باکتری!  
فسفاته به پیرووات در 2تبدیل اسید  – 2

 قندکافت 
 در چرخۀ کربس    -  3

 و....

مرحلۀ اول قندکافت )تبدیل گلوکز   -  1
 به فروکتوزفسفاته(     

 در چرخۀ کالوین در مراحل زیر:   – 2
فسفات به  کربنه تک3تبدیل اسید  

 کربنه تک فسفاته  3قند 
 بیس فسفات   بازسازی ریبولوز 

 و....

NA
DH

 

 دهنده ی الکترون  
 ) حامل الکترون ( 

NAD+       
  

 تخیمر الکلی   -  1
 تخمیر الکتیکی   -  2
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 1اسخ: گزینۀ پ .151

کنید، پمپ درون زنجیرۀ مقابل مشاهده میهای  طور که در شکلهمان

  در غشای تیالکوئید و دومین  ۱و    ۲انتقال الکترون بین فتوسیستم  

پمپ زنجیرۀ انتقال الکترون در راکیزه، بین دو مولکول ناقل الکترون قرار  

 دارند.  
 ها: بررسی سایر گزینه

کنید،  پمپ زنجیرۀ اول  ده میهای مقابل مشاهطور که در شکل( همان۲

ی بین دو الیۀ غشا  ضای داخل تیالکوئید و خارج از فضا انتقال الکترون در غشای تیالکوئید، الکترون را به ف

 کند.  منتقل می

رون از تیالکوئید تولید  دهد. این پروتئین در بی( پمپ زنجیرۀ اول انتقال الکترون در غشای تیالکوئید، غلظت پروتون درون تیالکوئید را افزایش می۳

 شود.  می

 گیرد نه پمپ درون زنجیرۀ انتقال الکترون!  ساز انجام میATPدر غشای تیالکوئید و راکیزه توسط آنزیم    ATP( تولید  ۴
 مقایسه زنجیره انتقال الکترون در میتوکندری و تیالکوئید؛  

 رند. را ندا ATPها،مستقیمًا توانایی تولید هیچکدام از این زنجیره - 
 کنند. را تامین می ATPتیالکوئید همانند زنجیره موجود در میتوکندری، انرژی الزم برای ساخت  2و  1زنجیره بین فتوسیستم  - 
 را فراهم میکند.  NADPHتیالکوئید، انرژی الزم برای ساخت  1ی قرار گرفته بعد از فتوسیستم زنجیره - 
از این  پروتئی  5زنجیره موجود در میتوکندری دارای    -  باشند. )در پی فعالیت پمپی،یون پروتئین غیرپمپی می   2پروتئین پمپی و    3پروتئین،    5ن است که 

 هیدروژن را از فضای درونی میتوکندری به فضای بین دو غشای میتوکندری وارد میکند.( 
یون هیدروژن   باشد. )در پی فعالیت پمپی،می   کردنای توانایی پمپ پروتئین وسطی دار   پروتئین است که تنها  3تیالکوئید، دارای    2و    1زنجیره بین فتوسیستم    - 

 کند.( را از بسترۀ سبزدیسه به فضای درون تیالکوئید وارد می
 باشند. می کردنکه هر دوی آنها فاقد توانایی پمپ پروتئین است   2تیالکوئید، دارای  1زنجیرۀ قرار گرفته بعد از فتوسیستم  - 
 ای داشته باشید!! حتما توجه ویژه ،ها در غشاپروتئین و نحوه قرارگیری پروتئینبه شکل فضایی  - 

 کند؟ کامل می نادرستکدام گزینه، عبارت زیر را به طور  

 »در مهندسی ژنتیک، به منظور ............« 

 دهد. هیدروژنی رخ میاستر زودتر از شکسته شدن پیوند ای از دنا، شکسته شدن پیوند فسفودی( جداسازی قطعه۱
 روند. های غیرتراژن از بین میبیوتیک به محیط کشت، یاختههای تراژنی، با اضافه کردن آنتی( جداسازی یاخته۲
 دهد. ( تولید دنای نوترکیب، تبدیل دنای حلقوی به دنای خطی پس از فعالیت آنزیم لیگاز رخ می۳
 تنهایی استفاده کرد.ک حرارتی را بهتوان شو( انتقال دنای نوترکیب به میزبان، نمی۴

 3 گزینۀاسخ:  پ .152

ترتیب،  شود. بدین شود و دارای دو انتهای آزاد می دهنده شکسته میهنگام تولید دِنای نوترکیب، پالزمید که نوعی دِنای حلقوی است، توسط آنزیم برش 

 کند.( قوی تبدیل میای حلشود. )آنزیم لیگاز، دنای خطی را به دندِنای حلقوی به دِنای خطی تبدیل می

 ها:بررسی سایر گزینه 

شکند و پس از آن، پیوندهای هیدروژنی استر را می شود. این آنزیم، پیوند فسفودی دهنده استفاده می ای از دِنا، از آنزیم برش ( برای جداسازی قطعه ۱

 شوند.  بین بازهای مکمل نیز شکسته می 

سیلین( به محیط کشت  بیوتیک )نظیر آمپیهای دیگر، آنتی اختهاند )یاختۀ تراژن( از یهایی که دِنای نوترکیب را دریافت کرده( برای جداسازی یاخته ۲

بیوتیک مقاوم هستند  های تراژن نسبت به آنتیبیوتیک نیز وجود دارد و در نتیجه، یاخته شود. در پالزمید نوترکیب، ژن مقاومت نسبت به آنتی اضافه می

 روند.  های غیرتراژن از بین می مانند اما یاخته و در محیط کشت باقی می

توان با کمک شوک الکتریکی و یا شوک  ( برای انتقال دِنای نوترکیب به یاختۀ میزبان، باید در دیوارۀ باکتری منفذی ایجاد شود. این منافذ را می ۴

 )نه بدون مواد شیمیایی( ایجاد کرد.  همراه با مواد شیمیایی حرارتی  

 های مشابهی تولید شود. تواند مولکول.................. در .................. می در چرخۀ کالوین به هنگام ..................، همانند 

 چرخۀ کربس  -های چهار کربنه  مرحلۀ تولید نوعی مولکول -های آلی آغازگر چرخه  ( تولید مولکول۱

 گلیکولیز  -مرحلۀ تولید فروکتوز فسفاته   -های قند  های اسیدی به مولکول( تبدیل مولکول۲
 اکسایش مولکول پیرووات   -تولید بنیان استیل  -فسفات های ریبولوز بیسمصرف مولکول( ۳
 تخمیر الکلی   -های اتانال کاهش مولکول - ( مصرف اولین ترکیب آلی پایدار۴

 2اسخ: گزینۀ پ .153

چنین در اولین مرحلۀ گلیکولیز با مصرف  شود همتولید می  ADPمصرف و    ATPکربنه،  کربنه به قند سهکالوین و به هنگام تبدیل اسید سهدر چرخۀ  

 شود. ، فروکتوز فسفاته تولید می ADPو تولید    ATPهای  مولکول 
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 شود اما در چرخۀ کربس مولکول تولید می  ADPمصرف و    ATP( در چرخۀ کالوین به هنگام تولید ریبولوز بیس فسفات از ریبولوز فسفات مولکول  ۱

ADP   شود. تولید می 

نیان استیل در مرحلۀ  شود اما به هنگام تولید باکسید نیز مصرف میدی ( در چرخۀ کالوین و به هنگام مصرف ریبولوز بیس فسفات، مولکول کربن ۳

 شود. اکسید آزاد می دی اکسایش پیرووات، مولکول کربن 

شوند اما در تخمیر الکلی و به هنگام  تولید می  NADP+و    ADPهای  کربنه مولکول کربنه به قند سهۀ کالوین به هنگام تبدیل اسید سه ( در چرخ۴

 شود. تولید می  NAD+  ،کاهش اتانال 
 

کربنی  5( تبدیل مولکول  2کربنی  5کربنی به  6( تبدیل مولکول  1شود: که در چرخۀ کربس در دو مرحله تولید میدر حالی  ،شودمصرف می  CO2در چرخۀ کالوین    - 
 کربنی.  4به 

 شود. کربنی ایجاد نمی4در چرخۀ کربس مولکول سه کربنی و در چرخۀ کالوین مولکول  - 
 شوند.  مصرف می ATPهای شود ولی در چرخۀ کالوین، مولکولماده تولید میدر سطح پیش ATPدر چرخۀ کربس  - 
مولکول    -  ابتدا  نهایت  اکسایش می  NADPHتجزیه شده و سپس    ATPدر چرخۀ کالوین  در  و  به هیدرولیز می  ATPیابد  تبدیل  را  ریبولوزفسفات  تا  شود 

 شود. مصرف می  ATPفسفات کند؛ در واقع در دو بخش از چرخۀ کالوین ریبولوزبیس
( ممکن است خاصیت مولکول  2مرحله ثابت است.    این   دهنده و فراوردۀ( قطعًا تعداد کربن واکنش1  ←شود  تجزیه می  ATPای که  در چرخۀ کالوین در مرحله  - 

 دهنده تغییر کند.  است تعداد فسفات ترکیب واکنش( ممکن 3دهنده و فراورده یکسان و یا متفاوت باشد.  واکنش
که در چرخۀ کالوین، کاهش مولکول معدنی )کربن اکسید( شده، در حالیدر چرخۀ کربس، اکسایش مولکول آلی )استیل( سبب تولید مادۀ معدنی )کربن دی - 

 شود. اکسید( سبب تولید مادۀ آلی )قند( میدی
 دهد.  دهد، در صورت وجود اکسیژن کافی چرخۀ کربس را نیز انجام میرا انجام می هر یاختۀ گیاهی که چرخۀ کالوین - 
 گیرد.   های دوغشایی )کلروپالست + میتوکندری( انجام میهای کالوین و کربس درون فضای داخلی اندامکچرخه ،های یوکاریوتدر یاخته - 

 ای است؟ شود، دارای چه مشخصهمی فتوسنتزیهای نوعی تنفس در گیاهان که باعث کاهش فراورده 
 تواند به دو نوع مولکول گازی متصل شود. شود که همانند هموگلوبین میاندازی می( توسط پروتئینی راه۱

 به سه روش مختلف است. ATPگیرد که قادر به ساخت ( تمام مراحل آن در اندامکی صورت می۲
 شود.کربنی حاصل میه، ترکیبات سه( به دنبال تجزیۀ هر مولکول ناپایدار در فضای بستر۳
 شود.دار بازسازی میکربنی فسفاتهای دو کربنی، نوعی ترکیب پنج( با مصرف مولکول۴

 1اسخ: گزینه پ .154

ای  هشود. بنابراین تنفس نوری باعث کاهش فراورده از آن ایجاد نمی  ATPای،  شود، اما برخالف تنفس یاختهدر تنفس نوری گرچه ماده آلی تجزیه می

اکسید را دارد. هموگلوبین  دیباشد. روبیسکو توانایی اتصال به اکسیژن و کربنتنفس نوری در پی عملکرد اکسیژنازی آنزیم روبیسکو می   .شود فتوسنتز می

 باشد. نیز توانایی اتصال به همین دو گاز را دارا می
 ها: بررسی سایر گزینه

شود. مولکول پنج کربنی حاصل، ناپایدار است و به دو مولکول سه کربنی و دو  ریبولوزبیس فسفات ترکیب می( اکسیژن با کمک آنزیم روبیسکو با  ۲

هایی که  مولکول دو کربنی از کلروپالست خارج و در واکنش  .رسد شود. مولکول سه کربنی به مصرف بازسازی ریبولوزبیس فسفات میکربنی تجزیه می

را به سه روش )نوری+ اکسایشی+ در    ATPتواند  شود. هیچ اندامکی نمیاکسید آزاد میدیگیرد، از آن مولکول کربنیاز آنها در راکیزه انجام م  بخشی

 سطح پیش ماده( تولید کند.

 شود. کربنه ایجاد می ۳کربنه و یک مولکول  ۲کربنی حاصل از واکنش ریبولوزبیس فسفات و اکسیژن، یک مولکول  5مولکول    هر( به دنبال تجزیۀ  ۳

 .رسدمی  به مصرف  بازسازی ریبولوزبیس فسفات  برای  حاصل از تنفس نوری  ( مولکول سه کربنی۴
 

 مقایسه عملکرد کربوکسیالزی و اکسیژنازی روبیسکو 
 عملکرد کربوکسیالزی  عملکرد اکسیژنازی  مورد مقایسه ای 

 کالوین  ۀچرخ تنفس نوری  نام فرآیند 
 زیاد بودن غلظت کربن دی اکسید در اطراف روبیسکو  غلظت اکسیژن در اطراف روبیسکو زیاد بودن  شرایط مطلوب برای انجام 

بار  پیش ماده مورد استفاده به ازای یک 
 فعالیت روبیسکو 

 کربن دی اکسید  + ریبولوزبیس فسفات اکسیژن + ریبولوزبیس فسفات  نام پیش ماده 
 معدنی + آلی  معدنی + آلی  ماهیت پیش ماده 

 عدد 2 عدد 2 ماده تعداد پیش 
بار  محصول ایجاد شده به ازای یک

 فعالیت 
 روبیسکو 

 شش کربن دارد پنج کربن دارد تعداد کربن ترکیب تولیدی 
 آلی  آلی  ماهیت محصول تولید شده 

 ناپایدار  ناپایدار  پایدار یا ناپایدار ؟
اولین محصول پایدار تولید شده به ازای  

 یک روبیسکو 
 عدد 2 عدد 2 چند عدد ؟

 کربنه3 کربنه  3کربنه و دیگری   2یکی  تعداد کربن محصول ؟
 نوع 1 نوع 2 چند نوع ؟

 درون بیش از یک اندامک  محل انجام گرفتن فرایند 
بخشی درون کلروپالست ) بستره ( و بخشی  

 بیرون 

 درون کلروپالست ) بستره (
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 دهد، درست است؟  های ماهیچۀ دوسر بازو را افزایش میفسفات در یاختهکدام عبارت، دربارۀ آنزیمی که سرعت واکنش مصرف کراتین 

 گیرد. ماده در جایگاه فعال آن قرار می( فقط یک نوع پیش۱

 گیرند.( حداکثر دو گروه فسفات در جایگاه فعال آن قرار می۲
۳ )ADP با جایگاه فعال آن رابطۀ مکملی دارد. فسفات همانند کراتین 
 های آن است. مادههای آنزیم کمتر از تعداد پیش( تعداد فراورده۴

   3سخ: گزینۀ پا .155

به  ماهیچه انقباض  برای  راه   ATPها  از  یکی  و  دارند  تأمین  نیاز  در    ATPهای 

است.    ADPفسفات و انتقال آن به  ها، برداشت فسفات از مولکولِ کراتین ماهیچه

شدن  ای است که فسفات آن برای ساختهمادهدر این مثال، کراتین فسفات پیش 

ATP  می به آنزیم کار  واکنش رود.  سرعت  میها،  افزایش  را  دهند.  های شیمیایی 

جایگاه فعال آنزیمی که در این واکنش نقش  بینید،  طور که در شکل مقابل میهمان

)اسم دیگه ماهیچۀ    رابطۀ مکملی دارد.  فسفات  یدو آدنوزین   فسفاتدارد، با کراتین 

 دوسر بازو چی بود؟ ماهیچۀ جلو بازو!(
 ها:بررسی سایر گزینه 

 گیرد.نیز در جایگاه فعال آن قرار می   ADPفسفات،  ( عالوه بر کراتین ۱گزینۀ )

و یکیش مربوط به کراتین    ADP)دوتاش مربوط به    مکملی دارد.جایگاه فعال این آنزیم با سه گروه فسفات رابطۀ  بینید،  طور که می( همان۲گزینۀ )

 فسفات( 
 است.   ATPهای آن نیز کراتین و  است و فراورده   ADPفسفات و  مادۀ این آنزیم، کراتین( پیش۴گزینۀ )
از کراتین نیز نوعی هیدرولیز   شود. از طرفی جداشدن گروه فسفاتگیرد و یک مولکول آب تولید می ، به روش سنتز آبدهی صورت می ADPاز    ATPساخت  

 )آبکافت( است و با مصرف آب همراه است. 

 کدام عبارت، دربارۀ رفتار غذایابی در جانوران، همواره درست است؟  

 کند.ها را توسط جانور بیشتر میتر، شانس انتخاب آن( در دسترس بودن غذاهای بزرگ۱
 اعظم انرژی مورد نیاز او را تامین کند. شود که بخش ( غذاهایی توسط جانور مصرف می۲
 تر و با انرژی بیشتر، دشوارتر از غذاهای کوچک است.( به دست آوردن غذاهای بزرگ۳
 کند.رفتارهای غذایابی جانوران در هنگام وجود شکارچی یا رقیب، تغییر پیدا می (۴

 4اسخ: گزینۀ  پ .156

و    یانرژ   نیشتریکسب ب  نیب  ی اموازنه   دی با  دهیرفتار برگز  نی. بنابراردیقرار گ  دن ید  بیآس  ایخود در خطر شکار شدن    ،ممکن است جانور  یابیهنگام غذا

و در    دهندی م  رییخود را تغ  یابیغذا  ی جانوران رفتارها  ب،یرق  ای  یعلت است که هنگام وجود شکارچ  نینشان دهد. به هم  زیخطر را ن  نیکمتر

 شوند. ی مشغول م  یاب یآماده و گوش به زنگ به غذا  یحالت
 ها:بررسی سایر گزینه 

  ، یاب ی جانور در هر بار غذا  نکهیا  یعنی  ،کارآمدتر باشد   یافتیدر  یانرژ  زانیشود که از نظر می مای برگزیده  ( بر اساس انتخاب طبیعی، رفتار غذایابی ۱

خالص    یانرژ  نیشتریها بآن   رایز  ،دهندیم  حیبا اندازه متوسط را ترج  یهاصدف  یساحل  یهامثال خرچنگ   یکند. برا   افتیخالص را در  یانرژ   نیشتریب

 کنند.تر )در صورت در درسترس بودن( را انتخاب نمی . پس جانوران، همواره غذاهای بزرگ کنندیم  نیرا تأم

   کند.یم  نیها را تأمآن   ازیاما مواد موردن  ندارد  یچندان یانرژ یمحتواکنند که  یرا مصرف م   ییجانوران غذا  یگاه(  ۲

این مثالی از رفتار غذایابی  کند.  یها خنث گوارش آن  ۀرا در لول یاه یگ  یحاصل از غذاها یخورند تا مواد سمیخاک رس مهای ساحل روز آمازون، طوطی  نکته: 
   ارد.شود اما محتوای انرژی زیادی نداست که مواد مورد نیاز جانور تامین می 

  یفراوان   )نه همواره(  است اما ممکن    دارند  یشتریب  یتر انرژبزرگ  ی غذاهاهای متفاوتی دارند.  خورند معموال اندازه( غذاهایی که جانوران می۳

 . ها دشوارتر باشدها کمتر و به دست آوردن آنآن 

 چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  
 طور حتم ..................« ای که .................. است، به های گیاهی، هر دیسهیاختهطور طبیعی در »به

 کند. تولید می  ATPای آنزیمی،  کمک مجموعهبه  -(ی حلقویDNAحاوی مولکول دِنا )  -الف
 کند. انرژی نور آبی و سبز را جذب و به انرژی شیمیایی تبدیل می -حاوی کاروتنوئید -ب
 در همۀ غشاهای خود، رنگیزۀ فتوسنتزی دارد.  -مانند متصل به همختارهای کیسهدارای سا -ج

از کلروپالست یعنی درون میتوکندری )در  
واقع سه اندامک نقش داره، ولی کتاب اسم 

 سومیه رو نگفته!(
 آزاد شدن 

 اکسید دی کربن 
 ندارد دارد  دارد یا ندارد ؟

 - میتوکندری  دی اکسیدمحل آزاد شدن کربن
و  4Cو به ندرت در   3Cبیشتر در گیاهان  میزان وقوع در گیاهان مختلف 

CAM 
همواره بیشتر از تنفس نوری   CAMو   4Cدر گیاهان  

 به شرایط بستگی دارد  3Cاست و در گیاهان 
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 دهد.فرایند رونویسی و ترجمه را در مجاور هم انجام می -قادر به تولید اکسیژن در پی تجزیۀ آب -د

۱  )۱ ۲  )۲ ۳  )۳ ۴  )۴ 
   1 اسخ: گزینۀپ . 157

 )پالزمید( رو با هم اشتباه نگیر، بعد پاسخنامه رو بخون! فقط مورد د درست است. دیسه )پالست( و دیسک  
 بررسی همۀ موارد: 

  ATPتوانند به کمک یک مجموعۀ آنزیمی به روش نوری ها میقرار دارد. سبزدیسه هادیسهو  راکیزهدنای حلقوی درون  ،های گیاهیالف( در یاخته

 تولید کنند.  
 ه+ رنگ دیسه+ نشادیسه ی دارای دنای حلقوی= سبزدیس تعبیر: هر دیسه

 تعبیر: هر دیسه با توانایی فتوسنتز= سبزدیسه 

 ها توانایی جذب انرژی ندارند. دیسههم قرار دارند. رنگ  bو    aهای  ها، سبزینهقرار دارند. درون سبزدیسه   دیسهسبزدیسه و رنگب( کاروتنوئیدها در  

 زی در غشای تیالکوئید قرار دارند.  های فتوسنت ها هستند. رنگیزهمانند و به هم متصل درون سبزدیسهساختارهای غشایی و کیسه  ،تیالکوئیدهاج(  

 در غشای خارجی سبزدیسه، رنگیزۀ فتوسنتزی وجود نداره!  
 ها= تیالکوئیدهامانند و به هم متصل درون سبزدیسهتعبیر: ساختارهای غشایی و کیسه

توانند درون تیالکوئید به تجزیۀ نوری آب بپردازند. درون سبزدیسه در فضای بستره، فرایندهای رونویسی، ترجمه و همانندسازی در  ها میهد( سبزدیس

 شود.  مجاورت هم انجام می
 تعبیر: تجزیه نوری آب= فتوسنتز 

 کند؟ کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می 

 شود.«شود، قطعاً ................. تولید می................... مصرف میای از گلیکولیز که »در مرحله

 مولکول آب   - ای دو فسفاته ( ماده۱

 بنیان پیروویک اسیدی     - ( بیش از دو نوکلئوتید ۲
 ای غیرنوکلئوتیدی و دارای فسفات  ماده – ( آب در واکنشی ۳
 دار  فسفاتبیش از دو ترکیب  - های آزاد سیتوپالسم ( فسفات۴
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در این مرحله عالوه بر دو اسید دوفسفاته،   شود.  های آزاد سیتوپالسم برای ساخت اسید دوفسفاته استفاده میتدر مرحلۀ سوم از فسفا 

 شوند. نوکلئوتیدی دارای فسفات درون خود هستند( نیز تولید می  )به خاطر ساختار NADHدو مولکول 
 ها:بررسی سایر گزینه 

)تشکیل پیوند بین    ATPبا تولید    ۴شود. تنها در مرحلۀ  مصرف می   ADP، اسید دوفسفاته و  ۴، فروکتوز دوفسفاته و در مرحلۀ  2( در مرحلۀ  ۱گزینۀ )

ADP  شود. و گروه فسفات( آب تولید می 

گیرندۀ الکترون است و دو نوکلئوتید دارد؛ بنابراین در مجموع چهار نوکلئوتید مصرف    NAD  (+NAD+، به دلیل مصرف دو مولکول  ۳(  مرحلۀ  ۲گزینۀ )

 د. شو اسید )پیرووات( تولید می، بنیان پیروویک۴باشد. تنها در مرحلۀ  مدنظر قسمت اول می  ADP، به دلیل مصرف چهار مولکول  ۴شده است.( و مرحلۀ  

های فروکتوز  ، به دلیل شکست پیوند بین کربن۲)آبکافت( و در مرحلۀ    ATPهای فسفات  گروه ، به دلیل شکست پیوند بین۱در مرحلۀ    (  ۳گزینۀ )

مرحلۀ   در  و  )آبکافت(  گروه۴دوفسفاته  جداکردن  دلیل  به  می،  مصرف  آب  )آبکافت(،  دوفسفاته  اسید  از  فسفات  مرحلۀ    شود.های  مولکول ۴در  ی ، 

 مولکولی نوکلئوتیدی است.(   ATPشود. )پیرووات فاقد فسفات و  غیرنوکلئوتیدی و دارای فسفات تولید نمی
 تعبیرهای مرتبط با گلیکولیز: 

 2و1  شود=ای که قندی به قند دیگر تبدیل میتعبیر: هر مرحله
   4شود=  ای که اسیدی به اسید دیگر تبدیل میتعبیر: هر مرحله

 3شود=  ای که قند به اسید تبدیل میمرحلهتعبیر: هر 
 ای شود= هیچ مرحله ای که اسید به قند تبدیل میتعبیر: هرمرحله 
 3و  1شود= های اسیدی یا قندی واکنش افزوده میهای فسفات به مولکولای که گروهتعبیر: هرمرحله 
 4شود=  اکنش کاسته میهای اسیدی یا قندی و های فسفات از مولکولای که گروهتعبیر: هرمرحله 
 1شود= مصرف می  ATPای که تعبیر: هرمرحله 
 4شود= مصرف می  ADPای که تعبیر: هرمرحله 
 4شود= تولید می ATPای که تعبیر: هرمرحله 
 1شود= تولید می ADPای که تعبیر: هرمرحله 

 3شود= مصرف می  NAD+ای که  هر مرحله
 ای هیچ مرحله شود= مصرف می  NADHای که  هر مرحله

 های کاکایی، ............ های خود ........... رفتار درخواست غذای جوجهرفتار مراقبت موش مادر از زاده 

 تواند تحت تاثیر تجربه و محیط قرار بگیرد. ( برخالف ـ نمی۲ کند.( همانند ـ با گذشت زمان، بهبود و تکامل پیدا می ۱
 یابد. کننده بروز می ( برخالف ـ به دنبال فعالیت آنزیم رونویسی ۴ ولد جانور ایجاد شده است. طور کامل در هنگام ت( همانند ـ به۳
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 2 گزینۀاسخ:  پ .159

رفتار  ولی    شود.یتر مقیرفتار دق  نیا  ن،ی و با تمر  جیبه تدر  یول  ستین  قیبه منقار والد در ابتدا دق  ییجوجه کاکا  یهازدن  در رفتار درخواست غذا، نوک 

 گیرد.و تحت تاثیر تجربه و محیط قرار نمیمراقبت موش ماده از نوزادان، کامال ژنی است 
 ها:بررسی سایر گزینه 

 کند.گیرد و با گذشت زمان تغییر نمی( همانطور که که گفته شد، رفتار مراقبت موش ماده تحت تاثیر تجربه قرار نمی ۱

ور کامل هنگام تولد جانور ایجاد نشده است و دقیق نیست و با گذشت زمان، بهبود پیدا کرده و کامل  ( رفتار درخواست غذای جوجه کاکایی، به ط۳

 شود. می

هایی ساخته شود و برای ساخت پروتئین، باید رونویسی توسط آنزیم ( هر دو رفتار، دارای اساس ژنی و ارثی هستند؛ برای بروز رفتارها، باید پروتئین ۴

 . رنابسپاراز انجام شود 

 کند، چند مورد درست است؟های قندکافت را با صرف انرژی دریافت میهای پوششی مری، که محصول نهایی واکنشدر ارتباط با مکانی از یاخته 

 .  های غشادار از سیتوپالسم دریافت کندتوسط کیسه  دنتواهای مورد نیاز خود را میپروتئین  -الف
 های چندین مولکول دِنا فعالیت کنند.توانند بر روی ژن میهای رِنابسپاراز موجود در آن آنزیم  -ب
 توانند پیش از فعالیت دِنابسپارازهای هسته فعالیت کنند.میهای دِنا بسپاراز موجود در آن آنزیم -ج
 ند.های مورد نیاز خود ایجاد کناز پروتئینتوانند محیطی برای تولید برخی میکرومتر می 2/0ای کمتر از با اندازه  -د

۱  )۱                                     ۲  )۲                          ۳  )۳                                   ۴  )۴ 
 2پاسخ: گزینۀ   .160

 موارد ب و ج درست هستند. 
 بررسی همۀ موارد: 

ها محصول نهایی گلیکولیز)پیرووات(  های پوششی، راکیزه در یاخته   تعبیر متن سوال:

 کنند.یافت میرا در

پروتئین رِناتن )الف(  است توسط  راکیزه ممکن  نیاز  مورد  آزاد  های  سیتوپالسم  های 

پرتولید شود. همانطور که در شکل مقابل مشاهده می از  این دسته  ها  وتئین کنید، 

)ب( همانطور که   / شوند.های غشایی به مقصد خود هدایت می بدون حضور در کیسه 

ها چندین مولکول دِنا وجود دارند که در کنید، در راکیزه ی در شکل مقابل مشاهده م

تواند تقسیم مستقل از تقسیم یاخته داشته باشد،  ./ )ج( راکیزه می های چند مولکول دِنا فعالیت کنندتوانند بر روی ژن های رِنابسپاراز می این حالت آنزیم 
  ی همانندسازی مرحله ای نتیجهای انجام شود. )مضاعف سازی دنای هستهسازی ِدنای هسته مضاعف تواند پیش از  سازی ِدنای موجود در آنها می پس مضاعف
S  ای است.( چرخۀ یاخته 

 میکرومتر دارند.    ۲/0از    بیشای  اندازه   هاکنید، راکیزه)د( همانطور که در شکل مقابل مشاهده می 

 یق ............ با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. از طر نیستای که دارای ............ ممکن گونهجانوران هم 
 ها توانند بکرزایی انجام دهند ـ تولید فرومون( تنفس ششی بوده و می۱
 های دیداری های مالپیگی بوده و رگ شکمی ندارند ـ عالمت( لوله۲
 ( گیرندۀ مکانیکی صدا در پاهای خود هستند ـ حس بویایی ۳
 دان هستند ـ لمس کردن سنگدان و  ( معده، بین چینه۴

 3اسخ: گزینۀ پ .161

اطالعاتی مانند گونه و جنسیت را به    تولید صداهای مکانیکی صدا در پاهای جلویی خود هستند. این جانوران از طریق  ها دارای گیرنده جیرجیرک 

 کنند.یکدیگر منتقل می 
 ها:بررسی سایر گزینه 

 کنند.یابی استفاده می ها برای جفت توانند از بکرزایی برای تولیدمثل استفاده کنند. مارها از فرومون چنین میباشند و هم( مارها دارای تنفس ششی می۱

ای اطالعات را به دیگر زنبورها منتقل  های مالپیگی داشته و رگ شکمی ندارند. زنبورهای یابندۀ منبع غذایی، با انجام حرکات ویژه( حشرات، لوله ۲

 یابند. های دیداری!(، فاصلۀ تقریبی کندو تا محل غذا را در میی کارگر با مشاهدۀ این حرکات )عالمت کنند و زنبورهامی

 کند. دان، دارای معده هستند. جوجۀ کاکایی با لمس منقار والد، با او ارتباط برقرار کرده و درخواست غذا میدان و سنگ ( پرندگان در بین چینه۴

 توجه به شکل، درست اند؟   چند مورد از موارد زیر، با  

مصرف   ATPشود، فسفات از منبعی غیر از مصرف می Bدر هر قسمت از قندکافت که مولکول  -الف
 گردد.می

 شود.  اکسید هم تولید می دیشود، کربن تولید می Aدر هر واکنش درون راکیزه که  -ب
   . شودمیف متوق کول »ج«، زنجیرۀ انتقال الکترونمولدر صورت عدم فعالیت  -ج
-های زنجیره، از فضای بین »ب« و »الف« و بدون عبور از »الف« وارد زنجیره مینصف الکترون -د

 شوند.  

۱  )۱ ۲  )۲ ۳  )۳ ۴  )۴ 
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های موجود در دهندۀ مولکول های الف، ب و ج نیز، نشانباشد. مولکول می  NAD+معادل    Bو    NADHنشان دهندۀ    A  همۀ موارد درست هستند.

 زنجیرۀ انتقال الکترون هستند. 
 بررسی موارد: 

شود. در همین مرحله  مصرف می  NAD+الف( در مرحلۀ سوم قندکافت،  

  ATPاما این فسفات از    ،شودهم گروه فسفات معدنی وارد ترکیبات می

 نیامده است.  

که   Aکوآنزیمب( در چرخۀ کربس و همچنین تبدیل پیروات به استیل

ها  شود. در این واکنشتولید می NADHگیرند، یزه انجام میدرون راک

 اکسید هم داریم.دیتولید کربن

 شود. در نتیجه زنجیره متوقف می  شود ومی انتقال الکترون از آخرین مولکول زنجیره به اکسیژن را مهار    در صورت عدم فعالیت این مولکول،ج(  

   شوند. کنند، از یک مولکول پروتئینی قرارگرفته بعد از اولین مولکول، وارد زنجیره می الکترونی که در زنجیره حرکت می  ۴الکترون از    ۲د( مطابق شکل،  

 کند؟ کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می 
 ست.«توان گفت در ........... همانند ...........، دور از انتظار ا»در ارتباط با انواع مختلف یادگیری، می

 ( شرطی شدن فعال، فشار دادن آگاهانۀ اهرم توسط جانور ـ برقراری ارتباط بین رفتار و پاداش دریافتی۱
 ترشح بزاق در پاسخ به محرک شرطی ـ جایگزینی محرک شرطی با محرک طبیعی، ( شرطی شدن کالسیک۲
 یر نسبتا پایدار در رفتار سگ ( شرطی شدن کالسیک، برقراری ارتباط بین صدای زنگ و غذا توسط جانور ـ تغی۳
 های گذشته و موقعیت جدید های قبلی برای حل مسئله ـ ایجاد ارتباط بین تجربه( شرطی شدن فعال، استفاده از تجربه۴

 4  گزینۀاسخ:  پ .163

مسئله است نه شرطی شدن  های گذشته و موقعیت جدید مربوط به رفتار حل  های قبلی برای حل مسئله و ایجاد ارتباط بین تجربه استفاده از تجربه 

 فعال. 
 ها:بررسی سایر گزینه 

کند، ارتباط برقرار کرده و در آینده رفتاری را تکرار یا از  آموزد بین رفتار خود با پاداش یا تنبیهی که دریافت می( در شرطی شدن فعال، جانور می۱

 .پذیر هستندکند؛ پس هر دو، در شرطی شدن فعال امکان انجام آن خودداری می 

اثر بود ولی وقتی با محرک طبیعی یعنی غذا همراه شد، سبب بروز پاسخ ترشح بزاق شد.  ( در مثال آزمایش پاولوف، صدای زنگ ابتدا یک محرک بی ۲

شود. اما دقت کنید که محرک    همراهتواند موجب بروز پاسخ شود که با یک محرک طبیعی  صدای زنگ یک محرک شرطی است؛ زیرا در صورتی می

 محرک طبیعی شود.  جایگزینتواند  ی نمیشرط

کند. شرطی شدن کالسیک، نوعی اثر( و غذا )محرک اصلی( ارتباط برقرار می( در شرطی شدن کالسیک، ابتدا جانور بین صدای زنگ )محرک بی ۳

 باشد. یادگیری است و همۀ انواع یادگیری، تغییر نسبتا پایدار در رفتار جانور می

 کند؟ تکمیل می نادرستیچند مورد عبارت زیر را به  

 ................ .« »در جانداران مختلف، از میان تخمیر الکلی و الکتیکی، در هر تخمیری که .................. قطعاً .................. قابل انتظار ..

 است –ل الکترون، به ترکیبی دوکربنه های حامانتقال الکترون  –شود تولید مواد دفعی مختلف دیده می -الف
 نیست -ای کاهش تعداد یک کربن در مرحله –یابد کربنه با دریافت دو الکترون، کاهش میای سهماده -ب
 است   -کربنه تولید ترکیبی دو  –شود کربنۀ دیگری تبدیل میکربنه به ترکیب سهترکیبی سه -ج
 نیست  –بدن  pHکاهش  –دهد قندکافت رخ میدهنده به ساخت مادۀ تداوم  -د

۱  )۱                             ۲  )۲                                ۳  )۳                                      ۴  )۴ 

 2 اسخ: گزینۀپ .164

 کنند. عبارت را به نادرستی تکمیل می  "د"و    "ج"موارد  
 : مواردبررسی 

اکسید و اتانول(  دیشود. بنابراین تنها در تخمیر الکلی، تولید مواد دفعی)کربناسید(  تولید میالکتیکی، یک نوع مادۀ دفعی)الکتیکالف( در تخمیر  

 شود. )نوعی حامل الکترون(، به ترکیبی دوکربنه انجام می  NADHهای  شود. در تخمیر الکلی، انتقال الکترونمختلف دیده می

الکترون  در تخمیر الکتیکی  (ب کربن مشاهده    یکای کاهش  یابد. در تخمیر الکتیکی، در هیچ مرحله کاهش می  NADH، پیرووات با دریافت دو 

کربنه، تبدیل به دو ترکیب    6گلیکولیز کاهش تعداد کربن را شاهد هستیم، که در طی آن، فروکتوز    یک مرحله از  شود. )در تخمیر الکتیکی، تنها درنمی

 شود.( کربنه می  ۳

شود. در تخمیر الکتیکی، تولید ترکیب دوکربنه مشاهده  کربنه تبدیل میکربنه به اسید سهج( در مرحلۀ اول هر دو نوع تخمیر )گلیکولیز(، قند سه

 شود. نمی

اسید و در تخمیر الکلی با تولید  شود. در تخمیر الکتیکی با تولید الکتیک( تولید میNAD+دهنده به قندکافت )دو نوع تخمیر، مادۀ تداوم  د( در هر

 (   pHیابد. )کاهش  اسید(، خاصیت اسیدی یاخته افزایش میاکسید )و سپس ترکیب آن با آب و تولید کربنیکدی کربن



 62صفحه  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
16 

 دوازدهم(= تخمیر الکلی+ تخمیر الکتیکی  5ای کتاب )فصل در فصل تنفس یاخته تعبیر: هر تخمیر ذکر شده 

 نماید؟میزیر را به درستی کامل  ، جملۀکدام گزینه 
 شود.«»طی مراحل مهندسی ژنتیک، در مرحلۀ ............ از ............، قطعا ........... می

 استر، تشکیل ی مکمل پیوند فسفودیاسید ـ بین دو انتها( بعد ـ بریدن مولکول نوکلئیک۱

 اسید باکتری از حالت عادی، خارج  ( قبل ـ استفاده از شوک الکتریکی ـ شکل نوعی نوکلئیک۲

 های خارج فام تنی به قطعۀ دنای جداسازی شده، متصل ( بعد ـ ایجاد انتهای چسبنده ـ توالی۳

 ( قبل ـ تولید دنای نوترکیب ـ در پی تولید انتهای چسبنده، فقط پیوند فسفودی استر شکسته  ۴

 2پاسخ: گزینۀ  .165

د. این منافذ را  در مرحله ورود دنای نوترکیب به یاخته میزبان، به منظور ورود دنای نوترکیب به یاخته میزبان، باید در دیوارۀ باکتری منافذی ایجاد شو

شوک الکتریکی و یا شوک حرارتی با مواد شیمیایی ایجاد کرد. در مرحلۀ قبل از آن، یعنی مرحلۀ تشکیل دنای نوترکیب، برش دیسک  توان با کمک  می

 کند که دارای دو انتهای چسبنده است. با آنزیم، آن را به یک قطعه دنای خطی تبدیل می
 ها:بررسی سایر گزینه 

باشد. در مرحلۀ اول، با  می اسید باکتری شامل دنای حلقوی اصلی و پالزمید  تواند در چند جا رخ دهد. نوکلئیک ( برش نوکلئیک اسید باکتری می ۱

از آنزیم ای  که تشکیل دنای نوترکیب است، قطعه دن  دوم،کند. در مرحلۀ  تری تبدیل میدهنده، دنای اصلی را به قطعات کوچکهای برش استفاده 

استر  بعد از بریدن مولکول دنای مورد نظر، پیوند فسفودی دوم و  شود. فقط در مرحلۀ  تن کمکی( متصل میجداسازی شده به ناقل همسانه سازی )فام 

 آید. بین دو انتهای مکمل به وجود می

کند که دارای دو انتهای چسبنده است. در  آنزیم، آن را به یک قطعه دنای خطی تبدیل می   توسط( در مرحلۀ تشکیل دنای نوترکیب، برش دیسک  ۳

شود  زند. در نتیجه انتهایی از مولکول دنا ایجاد میاستر بین دو نوکلئوتید را برش می دهنده پیوند فسفودی ای از دنا، آنزیم برش مرحلۀ جداسازی قطعه 

ها به  ای از دنای مورد نظر، دیسک از مرحلۀ جداسازی قطعه  گویند. فقط پسکه یک رشتۀ آن بلندتر از رشته مقابل است و به آن انتهای چسبنده می 

 شود. قطعه دنای مورد نظر متصل می 

نی بین  ( در مرحلۀ اول از فرایند مهندسی ژنتیک، برای تشکیل انتهای چسبنده از مولکول دنا، عالوه بر پیوندهای فسفودی استر، پیوندهای هیدروژ۴

 شود. دو رشته در منطقه تشخیص نیز شکسته می

 کنند که در آن .................. هایی که .................. بیشتر انرژی خود را از روشی تامین می در ماهیچۀ چهارسر ران، یاخته 

 پذیر خواهد بود.امکان  ATPپس از اکسایش انواعی از حاملین الکترون، تداوم تولید  - ( ظاهری سفید رنگ دارند۱
 شود. بازسازی می NAD+های  های آنزیمی، مولکولای از واکنشتوسط چرخه - نی بیشتری دارندتحرک فراوا ( در افراد کم۲
 شود.با انتقال الکترون به یک ترکیب غیر یونی، نوعی ترکیب دو نوکلئوتیدی تولید می  -اند( برای حرکات استقامتی ویژه شده۳
 شود. در راکیزه شروع می ATPهای به چرخۀ آنزیمی، تولید مولکولپس از ورود محصول نهایی گلیکولیز   - ( ظاهری قرمز رنگ دارند۴

 3اسخ: گزینۀ پ .166

آورند. در تنفس هوازی و  اند. این تارها بیشتر انرژی خود را به روش هوازی به دست میای نوع کند، برای حرکات استقامتی ویژه شده تارهای ماهیچه 

 شود. تولید می   ۲FADHترکیب غیر یونی است، ترکیب دو نوکلئوتیدی  که نوعی    FADدر چرخۀ کربس، با انتقال الکترون به  
 ها:بررسی سایر گزینه 

آورند. در این روش، فقط یک نوع  هوازی به دست می( تارهای نوع تند ظاهری سفید رنگ دارند. این نوع از تارها بیشتر انرژی خود را از راه تنفس بی۱

 نه انواعی از آنها! شود  ( اکسید میNADHاز حاملین الکترون ) 

آورند. در این  هوازی به دست می. این نوع از تارها بیشتر انرژی خود را از مسیر تنفس بیتحرک فراوانی بیشتری دارند ( تارهای نوع تند در افراد کم۲

 ها، همزمان با تبدیل پیرووات به الکتات است.( در آن NAD+شود. )بازسازی  ای انجام نمیهای چرخه توسط واکنش   NAD+بازسازی  روش  

محصول نهایی گلیکولیز    ،آورند. در تنفس هوازیاین تارها بیشتر انرژی خود را به روش هوازی به دست می ( تارهای نوع کند ظاهری قرمز رنگ دارند.  ۴

 شود. ، این ترکیب وارد چرخۀ کربس می Aبلکه پس از اکسایش پیرووات و تولید استیل کوآنزیم    ،شودیمستقیماً به چرخۀ کربس وارد نم
 ای تند تار ماهیچه   سفید رنگ=ای با ظاهری تعبیر: نوعی تار ماهیچه
 ای کند تار ماهیچه قرمز رنگ= ای با ظاهری تعبیر: نوعی تار ماهیچه
 ای تند تحرک فراوانی بیشتری دارد= تار ماهیچه افراد کمکه در ای تعبیر: نوعی تار ماهیچه
 ای کند است= تار ماهیچه  که برای حرکات استقامتی ویژه شده ای تعبیر: نوعی تار ماهیچه

 ای هوازی آورند= تنفس یاختهای کند بیشتر انرژی خود را بوسیلۀ آن بدست می روشی که تارهای ماهیچه
 آورند= تخمیر الکتیکی بیشتر انرژی خود را بوسیلۀ آن بدست می  ای تندروشی که تارهای ماهیچه

 های پاولف، درست است؟کدام گزینه، دربارۀ محرک شرطی همانند محرک غیرشرطی در آزمایش 

  شود. ( پس از برقراری ارتباط با یک محرک دیگر، منجر به پاسخ غریزی جانور می۱
 کند. کالسیک، پاسخ جانور را تحریک می( فقط پس از یادگیری شرطی شدن ۲
 شود. ( پس از گذشت زمانی کوتاه، سبب بروز پاسخ غریزی جانور می۳
 ( توانایی ایجاد پاسخ جانور را بدون حضور محرک دیگری دارد.۴
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 4  گزینۀاسخ:  پ .167

محرک طبیعی همراه شود. اما محرک    کی تواند موجب بروز پاسخ شود که با  ی م  یدرصورت  رایاست ز  یمحرک شرط  کیزنگ    یصدا  در آزمایش پاولف،

، سبب بروز پاسخ غریزی در جانور شود. )دقت کنید که محرک طبیعی،  به تنهایی و بدون نیاز به محرک طبیعیتواند  شرطی پس از مدتی، می

 تواند سبب ایجاد پاسخ شود.(همواره می 
 ها:بررسی سایر گزینه 

 شود. های دیگر برای ایجاد پاسخ جانور ندارد و به تنهایی سبب ایجاد پاسخ غریزی در آن می شرطی )طبیعی( هیچ نیازی به محرک ( محرک غیر ۱

 شود. ( این عبارت فقط در مورد محرک شرطی صادق است؛ ولی محرک طبیعی همواره سبب بروز پاسخ غریزی جانور می ۲

به محرک شرطی تبدیل شود و پاسخ جانور را تحریک کند، اما محرک غیرشرطی همواره و بدون نیاز به    توانداثر پس از گذشت زمان، می( محرک بی ۳

 شود. گذشت زمانی خاص، سبب بروز پاسخ می

تقال  های .................. از زنجیرۀ اندر یک یاختۀ پوششی مری انسان، نوعی ترکیب حامل الکترون که نسبت به ترکیب حامل الکترون دیگر، پمپ 
 گردد که .................. طور حتم در بخشی از یاخته تولید میکند، بهالکترون را فعال می

 ها است.پیک بیشتر از تعداد رونوشت اینترونهای رنایدر آن، تعداد رونوشت اگزون - ( بیشتری۱
 های بیشتری دارد.غشای درونی آن نسبت به غشای بیرونی، پروتئین - ( کمتری۲
 شوند.های غشای یاخته میرناتن )ریبوزوم(های آزاد آن، باعث تولید پروتئین - شتری( بی۳
 شوند. ای بطور کامل متوقف میهای تنفس یاختههای آن، همۀ واکنشدر صورت اختالل در ژن - ( کمتری۴

 2: گزینۀ اسخپ .168

NADH2پمپ و  ۳کردن هر ، در فعالFADH رون موثر است. پمپ زنجیرۀ انتقال الکت ۲کردن در فعالNADH  یاخته  بر میتوکندری، در میانعالوه

  ی صاف، و غشا   یرونیب  یدو غشا دارد: غشا  زهیراکدانید،  شود. همانطور که می فقط در میتوکندری تولید می   2FADHشود. درحالیکه  نیز ساخته می 

هدف از چین خورده    های بیشتری داشته باشد. )اصالًئینشود که غشای درونی، پروتخوردگی، باعث میاین چین  خورده است. نیداخل چآن به    یدرون

 !(و تعداد پروتئین بیشتری رو شامل بشه  شدن همین هست که سطح زیاد بشه
 ها:بررسی سایر گزینه 

اینترون در ساختار خود هستنیاخته، رناهای ( در میان۳و۱ های  های شبکۀ آندوپالسمی در ساخت پروتئین د. همچنین، ریبوزوم پیک، فاقد رونوشت 

 های آزاد سیتوپالسم و میتوکندری( کنند )نه ریبوزوم غشای یاخته نقش ایفا می 

سم  در سیتوپالهای گلیکولیز  شود. برای مثال، واکنش ای متوقف می های تنفس یاخته های میتوکندری، برخی از واکنش ( در صورت اختالل در ژن ۴

 داشته باشد.   تواند ادامههمچنان می

 دهد، درست است؟ها رخ میها و تغذیه از آنکدام گزینه، دربارۀ نوعی رفتار که در شامپانزه به منظور دسترسی به موریانه 
 نسبتا پایدار در رفتار است.تغییر  ذیری، نتیجۀپرفتار نقش ( برخالف۱
 یر ژن و محیط قرار دارد.( برخالف رفتار شرطی شدن کالسیک، تحت تأث۲
 ( همانند رفتار شرطی شدن فعال، محیط در ایجاد رفتار مد نظر نقش دارد.۳
 باشد. اطالعات ژنومی می مستقیم استفاده از  همانند رفتار خوگیری، عدم پاسخ به محرک حاصل ( ۴
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ها را بیرون بیاورند و بخورند، نوعی رفتار  برند تا موریانه ها فرو میدرون النۀ موریانه کنند و آن را  های شاخۀ ناز درختان را جدا می ها که برگشامپانزه 

 ها در ارتباط با عوامل محیطی هستند.حل مسئله است. محیط در ایجاد همۀ انواع یادگیری نقش دارد؛ زیرا همۀ انواع یادگیری 
 ها:بررسی سایر گزینه 

از ی( نقش ۱ ها را  اند، به همین دلیل آن ادگیری هستند. همۀ این رفتارها نتیجۀ تغییر نسبتا پایدار در نوعی رفتار بوده پذیری و حل مسئله، انواعی 

 اند! یادگیری نامیده 

 توانند تحت تأثیر بر هم کنش ژن و محیط قرار گیرند. ( همۀ انواع رفتارها می ۲

 ریزی ژنی!( است. )نه برنامه   یادگیریحاصل    دهد که این عدم پاسخ، ( عدم پاسخ به محرک در رفتار خوگیری رخ می ۴

 ترین ساختار جهت فتوسنتز در گیاه زنبق، درست است؟کدام گزینه، دربارۀ مناسب 
 کنند.های کلروپالست خود تولید میهای مورد نیاز جهت فتوسنتز خود را توسط رناتنهای اطراف آوندها، بعضی از پروتئین ( یاخته۱

 های این بافت دارند.دار موجود در روپوست زیرین، سیتوپالسم بیشتری نسبت به سایر یاختههای کلروپالست( یاخته۲
 ای زیادی دارند. ای و روپوست زیرین، فضای بین یاختهدار موجود در حدفاصل پارانشیم نردههای کلروپالست( یاخته۳
 تا روپوست باالیی دارند. های آوند آبکش، فاصلۀ بیشتری های آوند چوبی نسبت به یاخته( یاخته۴
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در ترین ساختار برای فتوسنتز در اکثر گیاهان، برگ است. اما برای تشخیص آنکه زنبق گیاهی تک لپه است یا دو لپه، باید به ساختار برگ آن مناسب 

های غالف  لپه، یاختهاست. در ساختار برگ گیاه تکپس زنبق نوعی گیاه تک لپه  ؛توجه داشته باشید. برگ این گیاه فاقد دمبرگ است  کتابشکل  

آوندی که در اطراف آوندها وجود دارند، دارای کلروپالست هستند. سبزدیسه مانند راکیزه می  

تواند به طور مستقل تقسیم سه نیز می تواند بعضی پروتئین های مورد نیاز خود را بسازد. سبزدی

 شود. 
 ها:بررسی سایر گزینه 

های نگهبان روزنه موجود در روپوست  کنید، یاخته( همانطور که در شکل مقابل مشاهده می۲

های این بافت اندازۀ  ها نسبت به سایر یاختهباالیی و زیرین دارای کلروپالست هستند. این یاخته

 کمتر است.   ،هاسیتوپالسم نیز در این یاخته  پس میزان  ،کوچکتری دارند 

ای وجود  لپه، پارانشیم نرده کنید، در برگ گیاهان تک( همانطور که در شکل مقابل مشاهده می۳

 ندارد. 

های آوند چوبی نسبت  کنید، در ساختار برگ، یاخته ( همانطور که در شکل مقابل مشاهده می ۴

 روپوست باالیی دارند.    های آوند آبکش فاصلۀ کمتری تابه یاخته
 یادته زنبق رو کجاها داشتیم؟ 

های این ساقه به موازات رشد افقی خود در زیر خاک، پایه  .جوانه انتهایی و جانبی دارد  ،کند و همانند ساقۀ هوایی، به طور افقی زیر خاک رشد میزمین ساقه 
 مین ساقه دارد. کند. زنبق از گیاهانی است که ز ها تولید میجدیدی در محل جوانه

 ماند. گیاهان علفی چندساله نیز وجود دارد. زنبق مثالی از چنین گیاهانی و دارای زمین ساقه است که در خاک باقی می  

 
 باشد؟در ارتباط با رفتاری که در شکل زیر نشان داده شده است، کدام عبارت، درست می 

 کند. میهای دیگر بروز پیدا ( فقط در برابر افراد گونه۱
 شود.( فقط منجر به استفادۀ جانور از منابع غذایی قلمرو می۲
 شود. ( همواره به حملۀ صاحب قلمرو به جانور مزاحم ختم می۳
 شود.های پرانرژی در جانور صاحب قلمرو می( همواره سبب افزایش مصرف مولکول۴
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کند که قلمرو متعلق به  ی اعالم م  گریتهاجم به جانوران دانور با رفتارهایی مانند اجرای نمایش و یا  باشد. ج شکل مربوط به رفتار قلمروخواهی در قو می

صاحب    ۀکند. اگر آواز مؤثر نباشد، ممکن است پرند   یر یمثال قلمرو خود جلوگمزاحم به    ۀکند از ورود پرند یم  یپرنده با آواز خواندن سع  کیآن است.   

های  پس سبب افزایش مصرف مولکول   .است  ی صرف زمان و مصرف انرژ  ازمند یها نتیفعال  نیا.  حم به آن حمله کندندن مزارا  رونیب  یقلمرو برا 

ATP  شود. در جانور می 
 ها:بررسی سایر گزینه 

از    گرید  یهاافراد گونه   ای  گونهافراد همکند. جانوران در برابر  یم  یاست که جانور در آن زندگ  ییایجغراف  ۀاز محدود  یجانور، بخش  کیلمرو  ( ق۱

 کنند.ی قلمرو خود دفاع م

فا  یبرا   یقلمروخواه(  ۲ استفاد   ییهاده یجانوران  م  یاختصاص  ۀدارد:  قلمرو  منابع  انرژتواند  ی از  و  افزا  یافتی در  ی غذا  را  امکان  دهد  ش ی جانور   .

 . ابدیی م  شیافزا  زین  یدر امان ماندن از شکارچ ی به پناهگاه برا  یدسترسو    جانور یابیجفت

صاحب قلمرو    ۀکند. اگر آواز مؤثر نباشد، ممکن است پرند  یر یمثال قلمرو خود جلوگمزاحم به    ۀکند از ورود پرندیم  یپرنده با آواز خواندن سع  کی(  ۳

   .ندن مزاحم به آن حمله کندرا   رونیب  یبرا 

، عصارۀ برگ هر یک از این گیاهان در دو زمان، یکی در آغاز  CAMو    3C  ،4Cجهت بررسی فرض یکسان نبودن میزان فتوسنتز در گیاهان   
 عصارۀ یک نوع از این گیاهان در آغاز روشنایی نسبت  pHگیری شد.  آنها اندازه  pHتاریکی )شب( و دیگری در آغاز روشنایی )صبح( استخراج و  

 ای دارد؟ تر بوده است. این گیاه برخالف سایر گیاهان این آزمایش چه مشخصهبه آغاز تاریکی اسیدی
 گیرد.های میانبرگ انجام میدرون یاخته ۲COهای  های مربوط به تثبیت مولکول( تمامی واکنش۱

۲ )۲CO  شود. الزم برای آغاز چرخۀ کالوین از نوعی ترکیب تولید شده در نوعی یاختۀ دیگر آزاد می 
 های اکسیژنازی است. های برگ، فاقد توانایی انجام واکنش( نوعی آنزیم دخیل در تثبیت کربن در یاخته۳
 شود. آزاد می ۲COمودسم، های میانبرگ، بدون عبور از پالس( از اولین مولکول حاصل از تثبیت کربن در یاخته۴
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های اسیدی بیشتر خواهد بود. این اتفاق باعث  شود، در شب میزان تولید مولکول در شب انجام می  CAMاز آنجایی که تثبیت اولیۀ کربن در گیاهان  

اهان تثبیت کربن در دو مرحله و در یک نوع یاخته  تر شود. در این گیدر آغاز روشنایی نسبت به آغاز تاریکی اسیدی   CAMعصارۀ گیاهان    pH  شود می
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ای از  از اسید چهار کربنه بدون عبور این اسید از پالسمودسم انجام خواهد گرفت. )وقتی یه ماده  ۲COشود. به این علت آزادسازی مولکول  انجام می 

 پالسمودسم عبور میکنه، یعنی از یه سلول وارد سلول دیگه میشه!( 
 ها:بررسی سایر گزینه 

 شود. های میانبرگ انجام می تمامی مراحل تثبیت کربن در یاخته،    ۳Cو هم در گیاهان    CAM( هم در گیاهان  ۱

ها انجام  از آنها در این یاخته  ۲COتمامی مراحل تثبیت کربن در یک نوع یاخته انجام شده و تولید اسید چهارکربنه و آزادسازی    CAM( در گیاهان  ۲

 شود. می

 آنزیم دخیل در اولین مرحلۀ تثبیت کربن فاقد توانایی اکسیژنازی است. )توانایی اکسیژنازی، ویژگی ،    ۴Cو هم در گیاهان    CAM( هم در گیاهان  ۳

 آنزیم روبیسکو حین تنفس نوری است.( 

 کنش غریزه و یادگیری در بروز رفتار جانوران، درست است؟چند مورد، دربارۀ برهم 

 تواند هر رفتار دارای اساس ژنی را تغییر دهد. ( تجربه می۱
 کند. ( تمام رفتارهای غریزی، فقط در پاسخ به یک محرک خاص بروز می۲
 رسد.ر جانوران، اطالعات ژنتیکی از والدین به ارث می( در همۀ رفتارهای غریزی د ۳
 کنش جوجه و والدین و کسب تجربه دارد. ( نوک زدن دقیق جوجه کاکایی به نوک والد، نیاز به برهم۴
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کنش  کامل آن، برهم  یریگشکل   یکند. برای نم  دایبروز پ  د،یآیم  رونیکه از تخم ب  یاه طور کامل در جوجه رفتار غریزی درخواست غذای جوجه کاکایی ب

 و کسب تجربه الزم است.   نیجوجه و والد
 ها:بررسی سایر گزینه 

 گیرد.( رفتار مراقبت موش ماده از نوزادان، نوعی رفتار غریزی است که تحت تاثیر تجربه و محیط قرار نمی۱

 دهد.ی انجام م  هامحرک  ای  رکمحاست که جانور در پاسخ به    ییهامجموعه واکنش   ایرفتار، واکنش    (۲

رسند. اما توجه داشته باشید که در بکرزایی، فقط یک والد  ( رفتارهای غریزی، رفتارهایی هستند که اساس ژنی و ارثی دارند و از والدین به ارث می۳

 کند.ها منتقل میهایش را به زاده)نه والدین( ژن 

 طور حتم ..................  کند، بهدر .................. تولید می  هر گیاهی که در مسیر تولید قند در طی فتوسنتز،  
 ای است.ای متشکل از نوعی بافت زمینهدارای مغز ساقه - کربنی( یاختۀ میانبرگ، قند سه۱

 شود.در میانبرگ، مانع تنفس نوری می ۲COداشتن غلظت با باال نگه  -کربنی( طول روز، اسید سه۲
 کند. را فقط در حضور روبیسکو مصرف می  ۲CO - کربنیِ ناپایدار( یاختۀ غالف آوندی، ترکیب شش۳
 نماید. را در یاختۀ میانبرگ آزاد می  ATP ،۲COدر هنگام ساخت نوری  -( طول شب، اسید چهارکربنی۴
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در یاختۀ میانبرگ در روز صورت    ۲COنند. در این گیاهان، آزاد شدن  ککربنی تولید می۴در زمان تثبیت اولیۀ خود در شب، اسید    CAMگیاهان  

 شود.  ، در روز انجام میATPدانید، در همۀ گیاهان فتوسنتزکننده تولید نوری  طور که میگیرد و همانمی
 : هاگزینهبررسی سایر  

کربنی تولید کنند. گیاهان دولپه دارای  نجام دادن کالوین، قند سهدر پی ا توانند در یاختۀ میانبرگ خود در فرایند فتوسنتزمی  CAMو    C3گیاهان  (  ۱

 لزوماً دولپه نیست.    C3باشند ولی حواستون باشه که هر گیاه  مغز ساقه می
 لپه تعبیر: گیاهان دارای مغز ساقه= گیاهان دو

 لپه  تعبیر: گیاهان دارای مغز ریشه= گیاهان تک

با باال    C4که گیاهان  در حالی  ،گیردکربنی )یعنی چرخه کالوین( در طی روز در همۀ گیاهان فتوسنتزکننده انجام می( در فتوسنتز، تولید اسید سه  ۲

 نسبت به تنفس نوری مقاوم نیستند. 3C. اما گیاهان  شونددر میانبرگ، مانع تنفس نوری می   ۲COداشتن غلظت  نگه

را در    ۲COدر یاختۀ غالف آوندی توانایی تولید ترکیب شش کربنی ناپایدار )محصول اول در چرخه کالوین( را دارند. این گیاهان تثبیت    4C( گیاهان  ۳

 شود.    های میانبرگ انجام میدهند که مرحلۀ اول بدون حضور روبیسکو و در یاختهدو مرحله انجام می
 گیرد.  کو صورت میتثبیت فقط در حضور روبیس 3Cدر گیاهان  
 گیرد. فقط در حضور روبیسکو انجام می 2COکربنی از تثبیت 6ایجاد ترکیب   4Cو  CAMدر گیاهان  
 را هم در حضور روبیسکو و هم بدون حضور آن تثبیت کنند.  2COتوانند  می  4Cو  CAMگیاهان   

 به درستی بیان شده است؟   دربارۀ نوع خاصی از یادگیری که با آزمون و خطا همراه است، کدام مورد،  

 ( احتمال بروز مجدد رفتار توسط جانور، بستگی به نتیجۀ آن دارد.۱
 کند.( پس از انجام آگاهانۀ یک رفتار خاص در ابتدا  توسط جانور، پاداش دریافت می۲
 شود. های حیاتی جانور میهای پرانرژی برای انجام فعالیت( منجر به ذخیرۀ مولکول۳
 شود. محرک شرطی با محرک طبیعی، سبب افزایش احتمال بروز مجدد آن می ( همراه شدن ۴
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رفتار خود   نیآموزد بی شدن فعال، جانور م یدر شرطیا یادگیری با آزمون و خطا در جانوران وجود دارد.  شرطی شدن فعالنوعی از یادگیری به نام 

 کند.یم  یاز انجام آن خوددار  ایرا تکرار    یرفتار  ،ندهیارتباط برقرار کرده و در آکند،  یم  افتیکه در   یهیتنب  ایبا پاداش  
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 ها:بررسی سایر گزینه 

 ( در شرطی شدن فعال، یادگیری با آزمون و خطاست و در ابتدا، رفتار آگاهانه و عمدی وجود ندارد.  ۲
  ، یبرد. موش پس از آن به طور عمد  یبه دست آوردن غذا پ   یعنیدادن اهرم و پاداش    فشار   نی، موش به ارتباط برفتار فشردن اهرمپس از چندبار تکرار    نکته: 

 پس در ابتدا، رفتار آگاهانه وجود نداشت. داد تا غذا به دست آورد.ی اهرم را فشار م

 .حفظ کند  یاتیح  یهات یانجام فعال  یخود را برا  یرژ اهمیت، انبی  یهااز محرک   یپوششود جانور با چشم ی موجب م  یر یخوگ(  ۳

 ( محرک شرطی و غیرشرطی در ارتباط با شرطی شدن کالسیک است نه شرطی شدن فعال! ۴

میبه  رنگیزه صورت  نوعی  توسط  نانومتر   .................. محدودۀ  در  نور  میزان جذب  بیشترین  گیاهان،  در  معمول  رنگیزه  طور  نوع  این  که  گیرد 
   .................. 

 باشد.ها دارای جذب نور میتمام طول موج در - 500تا  ۴00( ۱

 دهد. در مرکز واکنش فتوسیستم الکترون از دست می - 700تا  600( ۲
 شود. ها یافت میهای گیرندۀ نور فتوسیستمفقط در آنتن - 700تا  600( ۳
 های گیرندۀ نورِ فتوسیستم حضور دارد.برخالف کاروتنوئیدها در آنتن - 500تا  ۴00( ۴

   2 گزینۀ:  اسخپ .176

نانومتر توسط    700تا    600کنید، بیشترین میزان جذب در محدودۀ  طور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

   دهد.در مرکز واکنش هر فتوسیستم الکترون از دست می  aگیرد، نوعی کلروفیل  صورت می  aسبزینۀ  
 قرار دارند.  2و  1هایی به نام فتوسیستم های فتوسنتزی همراه با انواعی از پروتئین در سامانه رنگیزه 

 است. مرکز واکنش یکهای گیرندۀ نور و آنتن هر فتوسیستم شامل 
 ها + کاروتنوئیدها( و انواعی پروتئین ساخته شده است.های متفاوت )کلروفیل هر آنتن از رنگیره 

 ر دارد. است که در بستری از پروتئین قرا aهای کلروفیل هر مرکز واکنش شامل مولکول 
 ها: بررسی سایر گزینه

طور که در  گیرد. همانصورت می  bنانومتر توسط سبزینۀ    500تا    ۴00( بیشترین میزان جذب در محدودۀ  ۱

متر،    ۲باشد )مثالً در طول موج  های مرئی دارای جذب نور می شکل مشخص است، این سبزینه، تنها در طول موج 

 فاقد جذب نور است.(. 

 در مرکز واکنش نیز حضور دارد.     aگیرد. سبزینۀ  صورت می  aنانومتر توسط سبزینۀ    700تا    600زان جذب در محدودۀ  ( بیشترین می۳

میزان جذب در محدودۀ  ۴ بیشترین  آنتن  .گیردصورت می  bنانومتر توسط سبزینۀ    500تا    ۴00(  به همراه کاروتنوئیدها در  رنگیزه  نوع  های  این 

   ها قرار دارد.فتوسیستم
 کاروتنوئید است.  - 3و  aکلروفیل   - b 2کلروفیل   - 1نانومتر بیشترین جذب به ترتیب متعلق به :  500تا  400در محدودۀ 
 است.  bکلروفیل   -2و  aکلروفیل   - 1نانومتر بیشترین جذب به ترتیب متعلق به :  700تا   600در محدودۀ 

 کنند، به شکل درستی بیان شده است؟رسیدن به غذا از اطالعات دیگر زنبورها استفاده میکدام گزینه، در رابطه با زنبورهای کارگری که برای  

 شود.های حیاتی و تولید مثل میخاطر داشتن اطالعات کلی از محل غذا، سبب ذخیرۀ انرژی برای دیگر فعالیت( صرف انرژی کمتر به۱
 ، نقش مهمی در تشخیص محل دقیق تودۀ غذایی دارد.های مرکب زنبورهای عصبی چشمشده از رشته( اطالعات منتقل۲
 پردازند.یابی مسیر غذا می( زنبورها با بررسی مدت زمان انجام حرکات توسط گروه دیگری از زنبورهای کارگر، به جهت ۳
 روند. میها به کار های مغز، برای تعیین محل گل( اطالعات بویایی، پس از پردازش  اطالعات بینایی و شنوایی در گره۴

 4اسخ: گزینۀ  پ .177

دهد. همچنین حین این حرکات،  دیگر زنبورها نشان میها را به  پس از یافتن منبع غذایی جدید، زنبورهای کارگر، با حرکات خود محل تقریبی گل

ایی محل تقریبی تودۀ  دهند. درنتیجه، زنبورها ابتدا به کمک اطالعات بینایی و شنوزنبورهای کارگر صدای وزوز متفاوتی از خود بروز می

کنند. پردازش اطالعات حسی در حشرات،  ها را شناسایی میکند، سپس به کمک اطالعات بویایی، محل دقیق گلغذایی را شناسایی می 

 . شودهای مغز انجام میدر گره
 ها: بررسی سایر گزینه

تری محل دقیق آن را  اطالعات داشته باشند، با صرف انرژی کمتر و در زمان کوتاهوجو دربارۀ محل منبع غذا  ( وقتی زنبورهای کارگر قبل از جست۱

ها کند اما دقت کنید که زنبورهای کارگر، توانایی تولید گامت و تولید مثل تری را صرف سایر فعالیتتواند انرژی بیشکنند. درنتیجه، زنبور میپیدا می

 ندارند. 

 های مرکب. شده از چشمباشد، نه اطالعات بینایی فرستادهاطالعات بویایی می  ( تشخیص دقیق محل تودۀ غذا به کمک۲

تر باشد، منبع غذایی دورتر است. دقت کنید که برای تعیین جهت مسیر مواد غذایی، زنبورها  شده توسط زنبورهای کارگر، طوالنی( هرچه حرکات انجام۳

 حرکات.   کنند نه مدت زمان انجامبه نحوۀ انجام حرکات دقت می

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  
 دهند، همواره .................. «................. می های پتاسیم خود راهای نگهبان روزنۀ گیاه ................. میزان یون » زمانی که یاخته

 فسفات ناتوان خواهند بود. با ریبولوز بیس  ۲COترکیب  های میانبرگ در های روبیسکوی موجود در یاختهآنزیم -کاهش - ( گل رز۱
 نقش دارد.    ATPهای های آب در فضای تیالکوئید، در افزایش انرژی الزم برای تولید مولکولتجزیۀ مولکول -افزایش  -( آناناس۲
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 تجزیۀ نوعی مادۀ آلی وجود دارد.امکان اکسایش نوعی ترکیب نوکلئوتیدی حامل الکترون پس از مراحل  -افزایش  -( آناناس۳
 شود.تثبیت کربن توسط آنزیمی که جایگاه فعالی برای اکسیژن ندارد، فقط در یک نوع یاخته انجام می - کاهش -( ذرت ۴

 3 اسخ: گزینۀپ .178

سط آنها و در نهایت باز شدن  ها و جذب آب توهای نگهبان روزنه باعث کاهش پتانسیل آب این یاخته های کلر و پتاسیم در یاختهافزایش میزان یون 

ها و خروج آب از آنها و در نهایت بسته سبب افزایش پتانسیل آب این یاخته  ،هاها در این یاختهشود. همچنین کاهش میزان یونهای هوایی میروزنه 

ی وجود دارد و در طی این مسیر پس از مراحل  آناناس در شب باز است. در این زمان امکان تنفس هواز  های هواییِروزنه شود.  های هوایی میشدن روزنه 

 شوند. اکسید می   (2FADHو    NADHتجزیۀ نوعی مادۀ آلی، حاملین الکترون )
 ها:بررسی سایر گزینه 

فرآیند فتوسنتز کاهش    ۲COهای هوایی نیز امکان فتوسنتز و چرخۀ کالوین وجود دارد اما با کاهش تراکم  به هنگام بسته بودن روزنه  ۳C( در گیاهان  ۱

 یابد. یابد و میزان تنفس نوری افزایش میمی

 شود. نور انجام نمی  وابسته بههای  های هوایی در شب باز هستند اما در شب واکنش روزنه   ،( در آناناس۲

های میانبرگ سبب  شود. در این گیاهان آنزیمی که در یاختههای هوایی، مرحلۀ اول تثبیت کربن انجام نمیبسته شدن روزنهبه هنگام    ۴C( در گیاهان  ۴

 جایگاه فعالی برای اکسیژن ندارد.    ،شودتثبیت کربن می
 

      جدول خیلی خفن، که جواب کنکورای سال پیش رو داره، جواب کنکورای سال دیگه هم در همین جدوله   یه

 پاسخ                        گیاهی که ..............                                             
 گیاهان انگل )برخی گیاهان(  را تثبیت کند   2COنمی تواند 

 3C ، فقط یک مرحله دارد   2COبرای تثبیت  
 CAMو   4Cو      3C کند ، از کالوین استفاده می   2COبرای تثبیت  

 3C کند ، فقط از کالوین استفاده می  2COبرای تثبیت  
 CAMو     4C کند کربنه تولید می  4ترکیب ،   2COضمن تثبیت  
 CAMو   4Cو      3C کند کربنه تولید می  3ترکیب ،   2COضمن تثبیت  

2CO   هیچ گیاهی  کند کربنه تثبیت می  4را فقط در ترکیب 
2CO  هیچ گیاهی  کندرا فقط در هنگام شب تثبیت می 

 CAMو   4Cو      3C کنند  استفاده می  2COفقط در روز از کالوین برای تثبیت  
2CO   4 کند را خارج از چرخه کالوین تثبیت میC     وCAM 

 4C ، تقسیم بندی مکانی دارد    2COبرای تثبیت  
 CAM ، تقسیم بندی زمانی دارد    2COبرای تثبیت  

 4Cو      3C ، فاقد تقسیم بندی زمانی است   2COبرای تثبیت  
 CAMو      3C ، فاقد تقسیم بندی مکانی است   2COبرای تثبیت  

 3C ، فاقد تقسیم بندی مکانی و زمانی است   2COبرای تثبیت  
 CAMو     4C کند. اکسید ترکیب اسیدی چهارکربنی تولید می دی از تثبیت کربن

 CAM کند  کربنه را در یک یاخته تولید و تجزیه می  4ضمن تثبیت کربن ، ترکیب 
 CAM ، فاصله زمانی قابل توجهی دارد    2COبین تثبیت اولیه و ثانویه  

 است؟ نادرستدهد، غازها رخ میکدام عبارت، در ارتباط با نوعی یادگیری که به دنبال دیدن مادر پس از خروج از تخم در جوجه 

 کند.( همانند رفتار شرطی شدن فعال، در پاسخ به محرک خاصی بروز پیدا می۱
 .است های خاصی در مادۀ اصلی وراثتدارای دستورالعملشدن، ( برخالف رفتار عادی۲
 دهد.( نوعی تغییر پایدار در رفتار است که در دورۀ مشخصی از زندگی یک جانور رخ می۳
 ها موثر است. دهد و در حفظ بقای جوجه( فقط طی چند ساعت پس از خروج از تخم، روی می۴

 2پاسخ: گزینۀ  .179

دنبال    نیاهاست.  کنند؛ این جسم متحرک، معموال مادر آنل میدنبا  نند،یبیرا که م  یجسم متحرک  ن یآمدن از تخم، نخست  رونیجوجه غازها پس از ب

 شود. ایجاد می   یریپذنقش به نام    یریادگی  ینوع  ۀجیغازها و مادرشان در نتجوجه   وندیپ  .شودیها با مادر م جوجه   وندیکردن موجب پ
 ها:گزینه   همۀبررسی 

 !  کنند؛پیدا می ( تمام رفتارهای جانوری، در پاسخ به محرک خاصی بروز  ۱

 دهد. انجام می  هابه محرک یا محرک هایی است که جانور در پاسخ واکنشرفتار، واکنش یا مجموعه  نکته: 

 های خاصی در مادۀ اصلی وراثتی )دنا( هستند.  ( همۀ رفتارها دارای دستورالعمل ۲

 دهد.( نقش پذیری نوعی یادگیری است که در دورۀ مشخصی از زندگی جانور رخ می۳
 پذیری، نوعی یادگیری است؛ پس تغییر نسبتا پایدار در اثر تجربه در آن رخ می دهد. نقش  نکته: 

  ت ی موفق  نیشتریبا ب  یریپذاست که در آن نقش  یحساس  ۀزمان، دور  نیدهد. ایچند ساعت پس از خروج از تخم رخ م  یها طجوجه غاز  یری پذش( نق۴

ها تحت مراقبت  جوجه   ،است، بدون آن  یاتیها حجوجه   یبقا  یبرا  ییشناسا  نیشناسند. ای مادر خود را م  یریشود. جوجه غازها با نقش پذی انجام م

 . رندیگیم  ادیاز مادر    زیغذا را ن  یجو   مانند جست و  یاساس  یهارفتار  ،ی ریها با نقش پذ. افزون بر آن، جوجه رندیو ممکن است بم  رندیگی نم  قرارمادر  
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 .... ای از فرایند مهندسی ژنتیک است؛ در مرحلۀ .......... از آن، به طور حتم .......شکل مقابل، مربوط به مرحله 

 شود.سازی تشکیل می( بعد ـ پیوندهای اشتراکی بین قطعۀ دنای موردنظر و ناقل همسانه۱
 گیرد.های موجود در باکتری صورت می( بعد ـ با فعالیت آنزیم رنابسپاراز، رونویسی از برخی ژن۲
 شود. رنابسپاراز است، شکسته میهای سازندۀ آنزیم ( قبل ـ توالی خاصی از مولکول دنا که دارای ژن۳
 های دنا در اثر فعالیت بخشی از سامانۀ دفاعی باکتری قابل انتظار نیست.( قبل ـ تغییر شکل برخی مولکول۴

 
 
 

 2سخ: گزینۀ پا .180

شوک الکتریکی و یا شوک  توان با کمک  شود. این منافذ را می در مرحلۀ ورود دنای نوترکیب به یاختۀ میزبان، در دیوارۀ باکتری منافذی ایجاد می 

گیرد؛ درنتیجه  پادزیست صورت مینی، رونویسی از روی ژن مقاومت به  های تراژحرارتی همراه با مواد شیمیایی ایجاد کرد. در مرحلۀ جداسازی یاخته 

 کند.آنزیم رنابسپاراز دو رشتۀ دنا را در این مرحله از هم باز می 
 ها:بررسی سایر گزینه 

از آنزیم لیگاز    ،شود. برای اتصال دنای موردنظر به دیسکی نوترکیب، قطعۀ دنای حاوی توالی موردنظر در دنای ناقل جاسازی می ( در ساخت یک دنا ۱

 . (۴)مرحلۀ    های تراژنینه جداسازی یاخته   (۲)مرحلۀ    شود. دقت کنید که وقایع گفته شده مربوط به مرحلۀ تشکیل دنای نوترکیب استاستفاده می

در مرحلۀ اول مهندسی ژنتیک رخ    ،دۀ آنزیم رنابسپاراز در دنای اصلی جاندار وجود دارد؛ در حالی که برش دنای حلقوی اصلی باکتری( ژن سازن ۳

 . دهدمی

   کند که دارای دو انتهای چسبنده است.( در مرحلۀ تولید دنای نوترکیب، برش دیسک با انزیم آن را به یک قطعۀ دنای خطی تبدیل می۴
 شود: آنزیم برش دهنده می نزیمی که بخشی از سامانۀ دفاعی باکتری محسوب تعبیر: آ 

 شود.تنی ایجاد می فامدر مرحلۀ تولید دنای نوترکیب، تغییر شکل در دنای حلقوی خارج  نکته: 
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در  کشیده شده،   N216که با نیروی کشش   mm2مکان یک موج عرضی که درون یک طناب به قطر مقطع    –جایی  نمودار جابه 

tلحظۀ = مطابق شکل زیر است. اگر چگالی سیم   0
g

cm
3

در بازة زمانی    Mباشد نوع حرکت ذره   5
1
20

تا   
1
10

ثانیه چگونه است؟   

( ) 3 

 ( ابتدا کندشونده سپس تندشونده 1
 کندشونده ( ابتدا تندشونده سپس  2
 ( ابتدا کندشونده سپس تندشونده مجدداً کندشونده 3
 ( ابتدا تندشونده سپس کندشونده مجدداً تندشونده 4
 
 
 
 

 2پاسخ: گزینه  

 برای آنکه متوجه شویم نوع حرکت به چه صورت است ابتدا باید سرعت انتشار موج مکانیکی در طناب را پیدا کنیم: 

F F mF N ,
V V

A s( r )

= =
= = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = =

−     

216216 3
120

2 3 65 10 3 10
 

موج را محاسبه کنیم فاصلۀ قله تا درّه برابر با  توانیم طولبا توجه به شکل می 

2
 است پس:  

 
V       فرکانس این موج برابر است با:  V

f f Hz
f

 =  =  = =


120
5

24
 

در   Mمحل اولیۀ آن را در دایره مرجع و تغییر فاز آن از شروع حرکت را نیاز داریم. محل اولیۀ نقطۀ    Mبرای بررسی نوع حرکت نقطۀ  

3ناحیۀ دوم قرار دارد اما فاز حرکت آن قطعاً از  
4

 بیشتر است. )چرا؟(  

 
 کنیم: محاسبه می های گفته شده را حال تغییرات فاز در زمان

. t rad

. t rad


 =  =  =

 =  =  = 


1
101 1 20 2

1
102 2 10

 

tپس بین دو لحظۀ   s=
1
20

tتا    s=
1
10

 رفته و نوع حرکت ابتدا تندشونده و سپس کندشونده بوده است. 4به ناحیه  3از ناحیه  Mنقطۀ  
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این شنونده چند متر دیگر از چشمۀ   .رسدبل به او می دسی   33  صوتمتری از یک چشمۀ صوت قرار داشته و تراز شدت    18ای در فاصلۀ  شنونده 

log2/بل برسد؟) دسی 21رسد به صوت فاصله بگیرد تا تراز شدت صوتی که به او می 0  کنید.(  نظرصرفو از جذب انرژی توسط محیط   3

1) 36 2) 54 3) 72 4) 18 
 

 2پاسخ: گزینه  

با توجه به رابطۀ
I

log
I

1
1 2

2
10 −  توان نوشت: می =

I d
( )

I dI d
log log( )

I d

21 2
21 22 1

1 2 1 2
2 1

10 10
=

 − = ⎯⎯⎯⎯⎯→ − =  

/

d d d d
log( ) log( ) log log( ) ( )

d d d d

2 2 4 2 4 22 2 2 2

1 1 1 1
33 21 10 1 2 2 2→ − =  =  =  =  

dd
d m

d

=
→ = ⎯⎯⎯→ =  =

182 1
2

1
4 18 4 72  

d m72 18 54 = − =  

توجه داشته باشید که
E

I
A.t

Aشود پس  های موج کروی در نظر گرفته می، از آنجایی که جبهه = d24=   در نتیجه شدت صوت با

 به عدد لگاریتمی به صورت زیر است: 1/ 2رابطۀ عکس دارد و همچنین دقت کنید تبدیل عدد  ، همربع فاصل

/ / log log 41 2 4 0 3 4 2 2=  = = 
 
 

ها مطابق شکل زیر در چهار رأس است. اگر چهار عدد از این بوق dB28متری از آن برابر با    1تراز شدت صوت حاصل از یک بوق در فاصلۀ    

m4مربعی به طول ضلع   log=شود؟ ) بل می)مرکز دایره( چند دسی  Mنقطۀ   در  هاآنقرار گیرند، تراز شدت صوت حاصل از   2 /2 0 و از  3
 نظر کنید( جذب انرژی صوتی در محیط صرف

 

1 )22 2 )28 
3 )16 4 )12 

 

 

 
 

 1پاسخ: گزینه  

صوت نام دارد. کند شدت رسد یا از آن عبور میآهنگ متوسط انرژی که توسط موج به واحد سطح عمود بر راستای انتشار صوت می
 آید: دهند و به صورت زیر به دست می( نشان میIشدت صوت را با )

P E
I

A A.t
= = 

I  مترمربعوات بر  برحسب شدت صوت 
W

( )
m2

 

P  وات   برحسبتوان متوسط منبع صوت(W) 

 



 71صفحه   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
16 

A مترمربع برحسبکند مساحت سطحی که صوت با آن برخورد می  (m )2 
E  ژول  برحسبانرژی(J) 
t  ثانیه   برحسبزمان(s) 

 نکته:  
مثال اگر صدای   طور بهدهیم. قرار می A( در رابطه باال اگر صدا به شکل هندسی خاصی برسد مساحت شکل موردنظر را به جای 1)

حاصل از یک چشمه صوت داخل کانال کولر منتشر شود و بخواهیم شدت صوت موردنظر را به دست آوریم باید سطح مقطع کانال کولر 

rبرابر که مساحت کره را   Aکلی در محیطی منتشر شود به جای   طور بهکه یک مستطیل است را در رابطه قرار دهیم اما اگر صدا  24 
 دهیم. است قرار می

دانید انرژی امواج با مربع دامنه و مربع بسامد  که می  طور همان( طبق رابطه باال شدت صوت با انرژی صوت رابطه مستقیم دارد.  2)
بنابراین  ؛ کند رابطه عکس داردموج رابطه مستقیم دارد و از طرف دیگر شدت صوت با مساحت سطحی که صوت با آن برخورد می

 داریم:
E

I
A.t

I A f rAf
E A f I ( ) ( ) ( ) ( )

r I A f r

A r


= 




    =  


=  


2 2 2 2 2 22 2 2 1

1 1 1 224

 

 لطفًا این تناسب را خیلی خوب به خاطر بسپارید حتمًا روزی به درد شما خواهد خورد.  

Iشود و بیانگر احساس ما از بلندی صوت است:  رو تعریف میتراز شدت صوت به صورت روبه
log

I
 =10

0
 

  بل  دسی  برحسبتراز شدت صوت(dB) 

 مترمربعوات بر  برحسب شدت صوت  
W

( )
m2

 

I  شدت مرجع   0
 آید:می  به دسترو به صورت روبه  ( خواسته شده،  Bبل ) برحسب نکته: اگر در سؤالی تراز شدت صوت 

I
log

I
 =

0
 

آوردن اختالف تراز شدت این  به دسترسند. برای ای میبه گوش شنونده I2و  I1های تغییرات تراز شدت صوت: دو صوت با شدت
 دو صوت داریم:

I

I I II
log log log log

II I I

I

 =  − = − =   =

2
2 1 2010 10 10 102 1

10 0 1
0

 

  بل  دسی برحسب اختالف یا تغییرات تراز شدت صوت(dB) 
I

I
 2

1
Afنسبت دو شدت صوت موردنظر که معمواًل به کمک تناسب  

I ( )
r

  آید. به دست می 2

به دست   Mها را در نقطۀ  ها را محاسبه کرده و سپس تراز شدت صوت حاصل از هر یک از بوق از هر یک از بوق   Mدر ابتدا باید فاصلۀ نقطۀ  

 آوریم.  

 
r r r m =   =2 2 4 2 2 42 2 4قطر مربعی به ضلع   2 2 

 متری داریم:  4متری و  1با استفاده از رابطۀ اختالف تراز شدت صوت برای فواصل 

 توجه داشته باشید شدت صوت با فاصله رابطۀ عکس دارد: 

I
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dB , r m
r ( )r m

log( ) log log /
r

dB

 = =
=

 − = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ − = = =  → − =

→ =

1 2 4
1 1

28 4
12 2210 28 20 40 40 0 3 28 121 2 2 2

1
162

 

 ایم.  برابر کرده 4متر را،  2متر، گویی شدت صوت حاصل از بلندگو در فاصلۀ  2با قرار دادن چهار بلندگو با فاصلۀ  

 بنابراین:  
I I

I dB
log log log dB

I

=
  =

   − = ⎯⎯⎯⎯⎯→ − = =  =2

4
16 210 16 10 4 20 222 2 2 2 

 

خودرویی با سرعت ثابت  
m

s
. حداقل  زندهمین لحظه راننده بوق میکند و در  حرکت می  هاصخره  ی ازاز وسط دو صخره موازی، به سمت یک 20

صوت با چه اختالف  فاصلۀ دو صخره چند متر باشد تا راننده بتواند بین صوت اصلی بوق و صوت بازتاب شده از هر دو صخره تمایز قائل شود و  

mرسد که راننده، اولین پژواک را شنیده است؟ )سرعت صوت در هوا حسب ثانیه بعد از پژواک از دو صخره به محلی میزمانی بر
s

 است.( 240

1 )26  ،
1
60

 2 )13  ،
1
12

 3 )26 ،2/0 4 )13 ،2/0 

 1پاسخ: گزینه  

اگر راننده صوت .  تمایز قائل شود  هاآن ثانیه باشد تا گوش انسان بتواند بین    1/0حداقل فاصلۀ زمانی بین صوت اصلی و بازتابیده شده باید  

بازتابیده شده از صخرۀ نزدیک را بتواند تشخیص دهد قطعاً صوت بازتابیده از صخرۀ دور را نیز تشخیص خواهد داد. پس با صخرۀ نزدیک 

 کنیم. حل می

 راستی، چون سرعت خودرو و سرعت صوت ثابت هستند؛ پس برای اینکه فاصلۀ بین دو صخره حداقل شود، باید زمان هم حداقل باشد  

(t s0/1 = :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t / s
t L ( / ) / L m

 =
 ⎯⎯⎯⎯→ −  =   =

0 1
2 20 0 1 240 0 1 tصوت 13 V =L−2 20  

(2) و  (1)
→     

 
Lفاصلۀ دو صخره از هم   m=2 از یکدیگر اختالف دارند که   dاست. مسافت پیموده شده توسط پژواک دو صوت از دو صخره به اندازۀ   26

   به محل شنیده شدن اولین پژواک برسند: Tبا اختالف زمانی  شود این دو پژواک باعث می
xخودرو  L x = −2  ( 1صوت از صخره ) 

   خودروd x = 2 
xخودرو  L x = +2  ( 2صوت از صخره ) 

t T / T s →  =    =
1

240 2 20 0 1
60

Tخودرو  V=  →Vصوت 2

 

 

 

 بلندگو 4شدت صوت 

 بلندگو 4تراز شدت صوت 

 صوتخودرو 

 
 صوتصوت
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t0=کند. این وال در لحظۀ  یابی میمکان kHz100وال عنبر با استفاده از پژواک امواج فراصوتی تولیدی خود با بسامد    با سرعت  0
m

s
به   10

t=کند. پژواک این موج در لحظۀ تولید می موج  آن است، شروع به حرکت کرده و موجی با طول m410ای که در فاصلۀ سمت صخره s2 
می دریافت  وال  ماهیتوسط  از  تعدادی  ابعاد  اگر  صخره  شود.  و  وال  بین  /های  mm0 15  ،mm2  ،mm3  ،mm6  ،/ mm7 و  5

/ mm8  یابی پژواکی تشخیص دهد؟ تواند از روی مکانها را میباشد، این وال چه تعداد از این انواع ماهی 4

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

 2پاسخ: گزینه  

 ابتدا باید سرعت حرکت صوت در آب دریا را محاسبه کنیم.  

 توان نوشت:بنابراین می L2شود با  جایی وال و صوت تولید شده در آب برابر میبا توجه به شکل مجموع جابه

 
L=  xوال x+صوت2

 توانیم از رابطۀ سرعت ثابت استفاده کنیم: با توجه به اینکه هم سرعت وال ثابت است و هم سرعت صوت پس می
m

s
= (صوت400 V =  →2 2 tصوت 410 L ( ) (V = →  +2 10 tصوت2 V  Vوال +

Vتوان از طریق رابطه حال با توجه به بسامد صوت تولیدی و همچنین سرعت صوت که در مرحلۀ قبل محاسبه شد می

f
 موج ، طول=

 آوریم:   به دستاین صوت را 

m mm− = =  =
+

400 34 10 4
3100 10

 

یابی پژواکی  موج صوت تولیدی توسط وال باشد از طریق مکاناز طول  تربزرگموج یا  باشید اجسامی که ابعاد آن در حدود طولدقت داشته  

 قابل تشخیص است.

 

بسامد    با  الکترومغناطیس  موج  یک  تصویر  زیر،  /نمودار  GHz3 برابر  6 محیط  این  در  موج  انتشار  تندی  اگر  است.  شفاف  محیط  یک  در 

−
( ) 

1
2

0 0
3
4

 برابر چند متر است؟  Oو   Oباشد، فاصلۀ بین نقاط   

(= 
m

C
s

83 :ضریب تراوایی مغناطیسی،   0:و   10 0  )ضریب گذردهی خالء 

1)  
3
4

 2  )
3
16

 

3)  
1
2

 4  )
3
32

 

 4پاسخ: گزینه  

 معرفی امواج الکترومغناطیسی: 
که گفتیم امواجی که برای انتشار نیاز به محیط مادی دارند امواج مکانیکی و امواجی که برای انتشار نیاز به محیط مادی    طور همان

 های زیر هستند:ندارند امواج الکترومغناطیسی نام دارند. امواج الکترومغناطیسی دارای ویژگی
 اند. میدان مغناطیسی متغیر تشکیل شده( امواج الکترومغناطیسی از یک میدان الکتریکی متغیر و یک 1)
شود. )این موضوع توسط فاراده کشف شد( و تغییر میدان ( تغییر میدان مغناطیسی باعث به وجود آمدن میدان الکتریکی می 2)

پدیده  بینی شد( ماکسول از این دو ل پیشسوشود. )این موضوع توسط ماکالکتریکی باعث به وجود آمدن میدان مغناطیسی می
 های الکتریکی و مغناطیسی باشد. زمان میداننتیجه گرفت که امواج الکترومغناطیسی باید لزومًا ناشی از تغییرات هم

 همواره بر هم عمودند.  (B)و مغناطیسی   (E)( میدان الکتریکی 3)

(4  )E  وB .همواره در جهت حرکت موج بر هم عمودند و در نتیجه موج الکترومغناطیسی یک موج عرضی است 
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(5  )E  وB فاز( هستند.گام )همبسامد و همهم 
 الکترومغناطیسی نشان داده شده است: در شکل زیر یک موج 

 
بینید اگر که در شکل مقابل می  طور همانتوان به کمک قاعده دست راست تعیین کرد نکته: جهت انتشار امواج الکترومغناطیسی را می

قرار دهید که انگشتان دست در جهت میدان الکتریکی قرار گیرند و با خم کردن انگشتان، انگشتان در  گونهایندست راست خود را به 
 دهد.  جهت میدان مغناطیسی قرار بگیرند انگشت شست جهت انتشار را به ما نشان می

 
 

 تندی انتشار امواج الکترومغناطیسی:
 آید:  رو به دست می رابطه روبهتندی انتشار امواج الکترومغناطیسی در خالء به کمک 

c =
 

1

0 0
 

c   تندی انتشار امواج الکترومغناطیسی در خالءm
(c )

s
=  83 10 

0   تراوایی مغناطیسی خالءT.m
( )

A

− =  74 100 

0   ضریب گذردهی الکتریکی در خالءc
( / )

N.m

− = 
2

128 85 100 2
 

cدانیم تندی انتشار نور در خالء از رابطۀ  که می طورهمان =
 

1

0 0
 آید.  به دست می 

 

 بنابراین در این سؤال، تندی انتشار موج برابر است با:  

m
V ( ) ( )

s

m
c

s

−
=   = =   = 

 

= 

1
23 3 1 3 98 83 10 100 04 4 4 40 0

83 10

 

 موج این موج الکترومغناطیسی را محاسبه کنیم:  توانیم طولبا توجه به سرعت و فرکانس موج می

V
m

f /



 = = =


9 810 14
9 163 6 10

 

mبرابر  Oو   Oدر ادامه فاصلۀ بین نقاط  

=

3 3
2 32

 

تابش و پرتوی بازتاب چند برابر زاویۀ تابش باشد زاویۀ بین پرتوی      ،4تابد. اگر زاویۀ ای میرنگی به سطح آینهدر شکل زیر، پرتوی نور تک 
 درجه است؟ 

1 )5/22 

2) 45   

3) 60      

4) 120 
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 3پاسخ: گزینه  

 بیشتر است، بنابراین: 90( i) تابشاز زاویۀ  با توجه به شکل زیر، زاویۀ
ˆˆ iˆ ˆ ˆˆ i i i

ˆ ˆi i

490 4 90

3 90 30

=
 = + ⎯⎯⎯→ = +

→ =  = 

 

 

  

ˆبنابراین زاویۀ بین پرتوی تابش، پرتوی بازتاب برابر ˆ(i r)+ :است، بنابراینî = 2 60 . 

 است. (i)ˆبرابر زاویۀ تابش   ،4دقت کنید: در متن سوال گفته شده است زاویۀ

 

که قسمتی از آن بازتاب پیدا کرده و به محیط اول برگشته  طوریبر سطح یک محیط شفاف تابیده است. به  SIرنگ مطابق شکل زیر، پرتو نور تک 

شود. اگر طول موج پرتو موردنظر در محیط دوم  و قسمتی نیز شکسته شده و وارد محیط دوم می
5 2
8

طول موج پرتو موردنظر در محیط اول   

 باشد، زاویۀ شکست پرتو چند درجه است؟  82برابر  باشد و زاویۀ  

1  )60 
2  )45 
3  )15 
4  )30 
 
 
 
 
 

 2پاسخ: گزینه  

 با توجه نشان دهیم،   2و زاویۀ شکست را  1به قانون بازتاب عمومی، زاویۀ تابش با زاویۀ بازتابش برابر است. اگر زاویۀ تابش را،    با توجه 

 به شکل زیر داریم:  

 
= 

 + + =  ⎯⎯⎯⎯→  + = 
82

1 2 1 2180 98 

 

 

 

 

 

برای ادامه باید به دو نکته دقت کرد. طول موج از رابطۀ  
V

f
 قابل محاسبه است و همچنین سرعت پرتو تابش با زاویه تابش و سرعت   =

 بنابراین:   ؛پرتو شکست با زاویۀ شکست رابطه مستقیم دارد

VV

f V sin

sinsin V

sin V


 =  = =

 
 =


=



2 2

1 1 2

12 2

1 1

5 2
8 5 2

8
 

 

دست را به 2و   1توانیم به دستگاه زیر دست پیدا کنیم و با حل این دستگاه  دست آمده در دو مرحلۀ قبل میبه معادالت به  با توجه

 آوریم.  می

 کنیم.( را پیدا   2ها مقدار درست برای کنیم در این مرحله با جایگذاری مقادیر مطرح شده در گزینه)البته توصیه می

 

 

 

s 

  

 

  
  
  

 

 

 

s 
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sin
;sin

sin
sin

 +  =


= =   =   = 
=



1 2
2

1 22
1

1

298
5 2 2 53 455 2 48

8 5

 

 
و  30( به ترتیب به اندازة 2( و ) 1های )اگر طول موج در محیط اند.کردهدهد که از مرز در محیط عبور های موج تختی را نشان میشکل زیر، جبهه 

کند، چند برابر مدت زمانی است که موج در یرا طی م  d5/4  ( مسافت2)   محیطباشد، مدت زمانی که موج در    MNتر از فاصلۀ  متر کمسانتی   15
 کند؟ را طی می d( مسافت 1) محیط

1) 4   

2)
1
4

   

3) 2 

4)  
1
3

 

 
 1پاسخ: گزینه  

 توان نوشت:گویند. در این صورت با توجه به شکل زیر و روابط مثلثاتی میبه فاصلۀ بین دو جبهۀ متوالی، طول موج می

 را در نظر بگیرید.  MNCابتدا مثلث

/ /

MN
M NC :sin

MN MN

MN
MN MN cm

MN

1 30
53

30
0 8 0 2 30 150

  −
 = =

−
→ = → = → =

  

 

 .است MNکمتر از فاصلۀ  cm30(  1) طیمحدقت کنید طبق صورت سوال طول موج در 

Mحال مثلث N C


 گیریم: را در نظر می 

/

MN
M N C : sin

MN MN

sin

  − −
 = = =

→  = =

2 15 150 15
150

135
0 9

150

 

 توان نوشت:حال با توجه به قانون شکست عمومی می

/

/

sin V V V Vsin

sin V sin V V V

V

V

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

2

1

0 853 8
0 9 9

9
8

 
=  =  =  =

 

 =

  

xبا توجه به رابطۀ  vt= ای را به صورت زیر نوشت: توان رابطه مقایسهمی 

x d //
x d

x v t d t t

x v t d t t

4 52 2 2 2 22
11 1 1 1 1

4 5 9
4

8
=

=
=  ⎯⎯⎯⎯→ =   =  

 

 

  
M 

(1) 

(2) N 

  
  

  

  

  

  
M 

(1) 

(2) N 
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رسد. مدت زمان حرکت پرتو در مایع چند برابر مدت زمان حرکت  در مایع می  Pاز هوا به نقطۀ    Sرنگی از نقطۀ  مطابق شکل زیر، پرتوی نور تک 

باشد؟ ) آن در هوا می
m

c , sin , sin
s

=   =  =8 2 3
3 10 45 60

2 2
) 

1  )
3
4

 

2  )
3
2

 

3  )3 

4  )
6
6

 

 
 

 1پاسخ: گزینه  

 انتشار نور در یک محیط، حرکتی یکنواخت است، پس مدت زمان حرکت نور در یک محیط برابر است.
x x

V t
t V

 
=   =


 

V sin

V sin

t x V t x sin

t x V t x sin
=



    
=  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = 

    1 1

2 2

2 2 1 2 2 1

1 1 2 1 1 2
 

x cm x cm
cos cos

 = =  = =
 

1 2
60 30

120 30 2
60 45

 

 توجه داشته باشید که سرعت موج با زاویۀ تابش رابطۀ مستقیم دارد یعنی:  

                    
V sin

V sin


=



1 1

2 2
 

xتوان با توجه به حال می xو   1 نسبت  2
t

t





2

1
 دست آورد:  را به 

 

t tsin

t sin t

 
=  =   =

 

2 2

1 1

3
30 2 60 2 32
120 45 4 42

2

 

 

شود.  تابد. قسمتی از آن بازتاب شده و قسمتی وارد محیط دوم میبه سطح جدایی دو محیط متفاوت می  53رنگی با زاویۀ تابش پرتوی نور تک 
های موج پس از ورود به محیط دوم چند برابر شده  باشد، فاصلۀ بین جبهه 97اگر زاویۀ بین پرتو وارد شده به محیط دوم و پرتو بازتابیده برابر با 

sinاست؟ ) / =53 0 8 ) 

1  )
5
6

  2  )
6
5

   3  )
5
8

   4  )
8
5

 

 

 3پاسخ: گزینه  

کنیم و با توجه به قانون بازتاب عمومی و برابر بودن زوایای تابش و بازتابش، زاویۀ شکست را محاسبه ابتدا شکل مربوط به سؤال را رسم می

 کنیم: می
 

 

 

 

 

 قانون شکست عمومی 

 

cm30 

cm60 

 

P 
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ˆ

ˆ ˆ ˆr r

 = − = 

= −  = − = 

97 37 60

90 90 60 30
 

 

 

 به قانون اسنل داریم:   با توجه
ˆ ˆn sin i n sin r n sin n sin

n

n

=    =  

 =

1 2 1 2

1

2

53 30

5
8

 

 های موج متناسب با سرعت بوده پس:  موج، فاصلۀ بین جبهه دانیم که برای یک می

V n

V n


= = =



2 2 1

1 1 2

5
8

 

cm15ای به ضخامت به سطح جدایی هوا و یک تیغۀ شیشه 60رنگی از هوا با زاویۀ تابش پرتوی نور تک  تابد. اگر سرعت حرکت پرتو می 2

ای  در تیغۀ شیشه
m

s
 86 ) متر است؟ای چند سانتیباشد، طول پرتو درون تیغۀ شیشه 10

m
c

s
=  83 10) 

1  )30 2  2  )30   3  )15   4  )10 
 

 2پاسخ: گزینه  

 آوریم:  دست میستفاده از قانون شکست اسنل، زاویۀ شکست پرتو درون محیط دوم را به به شکل زیر و با ا با توجهدر ابتدا 

i

r r

r r

r

n Vsin

sin n V sin

sin sin

 
= =  =

  

    =     =

  = 

8
2 1

8
1 2

8 8

3
3 102
6 10

3 2
3 10 6 10

2 2

45

 

 

cosحال با استفاده از   45  به سادگی وتر مثلثOAB کنیم.  که طول پرتو است را محاسبه می 

OA
cos AB cm

AB AB
 =  =  =

2 15 2
45 30

2
 

 طول وتر
 

=رسد؟  رو، پرتو نور پس از چند نانو ثانیه از ماهی به چشم شخص میدر شکل روبه   =
m

(c , sin / )
s

8 03 10 37 0 6 

1  )
10
9

 

2  )
80
9

 

3  )
320
27

 

4  )
280
27

 

 
 
 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

A 

O B 
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 2پاسخ: گزینه  

 کنیم.  را حساب می گام اول: با استفاده از قانون شکست عمومی تندی نور در آب 

v sin v vsin / m
v

v sin c sin / s


= → = → = → = 

 

0
81 1 1 1

10 8
2 2

37 0 6 9
10

53 3 10 0 8 4
 

 کنیم.  گام دوم: زمان حرکت پرتو در آب را حساب می

cos cos OA cm m
OA OA OA

OA v t ( ) t t s ns−

 = → = → = → = =

=  → =   →  =  =

0
1

8 9
1 1 1 1

80 80 8 80
37 100 1

10
9 40 40

1 10 10
4 9 9

 

 کنیم. گام سوم: زمان حرکت پرتو را در هوا )تا لحظۀ رسیدن به چشم شخص( حساب می

cos cos OB cm m
OB OB OB

OB v t t t s ns−

 = → = → = → = =

=  → =   →  =  =

0
2

8 9
2 2 2 2

80 80 6 80 800 8
53

10 6 6
8 40 40

3 10 10
6 9 9

 

 پرتو تا چشم برابر است با: گام چهارم: کل زمان حرکت از 

t t t ns =  +  =  =1 2

40 80
2

9 9
 

 افتد؟ شود. بر اساس نظریۀ الکترومغناطیسی ماکسول چه اتفاقی میبرابر می 4به ازای یک بسامد معیّن، شدت نوری  

 شود. برابر می  4ها  ( تعداد فوتون2 شود. برابر می  2ها  ( تعداد فوتون1
 شود. برابر می  4( دامنۀ میدان الکتریکی موج  4 شود. رابر میب  2( دامنۀ میدان الکتریکی موج  3
 

 3پاسخ: گزینه  

برابر شدت دامنۀ میدان الکتریکی، شدت نور  2از دیدگاه فیزیک کالسیک شدت نور با مربع دامنۀ میدان الکتریکی موج متناسب است و با 

 شود.  برابر می 4
 

 تقریباً چند الکترون ولت است؟ های نور مرئی گسترة انرژی فوتون  

1  )5/1 2  )7/1 3  )1/3 4  )3/1   

 4پاسخ: گزینه  

اختیار کنیم. خوب است این مقدار و   eV.nm1240را برابر    hcتوانیم مقدار  خوانیم »در حل مسائل می کتاب درسی می  98در صفحۀ  

 برابر است با:   ها آن و انرژی  nm700های نور مرئی  موج فوتونیکای آن را به خاطر بسپارید.« بیشترین طول

hc
E hf / eV= = =


1

1240
1 8

700
 

 برابر است با:  ها آن و انرژی  nm400های نور مرئی  موج فوتونترین طولکم

hc
E hf / eV= = =


2

1240
3 1

400
 

 های نور مرئی برابر است با:  بنابراین، محدودۀ انرژی فوتون

E E E / / / eV = − = − =2 1 3 1 1 8 1 3 

شود؟  واتی در هر ثانیه چند کوانتوم نور مرئی تابش می  100درصد انرژی داده شده به یک المپ، به صورت نور مرئی تابش شود، از یک المپ    9اگر   

=و  A5500های مرئی موج تمام فوتون کنیم طول)فرض می 
m

c
s

83 =−و  10 h / J.s
346 6  است.( 10

1  )/ 182 5 10 2  )/ 192 5 10 3  )182 10 4  )192 10 

 2پاسخ: گزینه  

 کند. از این انرژی را به انرژی تابشی در ناحیۀ مرئی تبدیل می  J9رسد و  انرژی الکتریکی به المپ می J100گام اول: در هر ثانیه  

W=9  توان خروجی→ 
توان خروجی 

100  → =
9
100

 
توان خروجی 

توان داده  شده
 بازده  = 
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 کند.  انرژی در ناحیۀ مرئی تابش می J9توان یعنی انرژی در واحد زمان پس المپ در هر ثانیه  

 گام دوم: با استفاده از معادلۀ فوتون انیشتین، داریم: 

E nhf

nhc E ( )
E n /

hc ( / ) ( )

− −

− −

=

    
= → = = = = 

     

10 7
19

34 8 26

9 5500 10 9 5 10
2 5 10

6 6 10 3 10 6 3 10

 

−شود باید حداقل برابر که جسمی با چشم غیرمسلح دیده شود، شدت نوری که از جسم وارد چشم میبرای این 
W

/
m

11
21 5 باشد. حداقل   10

موج ، طولmm2های چشم شوند تا جسم دیده شود، کدام است؟ )قطر هر مردمک چشم وارد مردمکهایی که در هر ثانیه باید  تعداد فوتون

، تندی نور در خالء  nm550ها  متوسط فوتون
m

s

83 /−ثابت پالنک  10 J.s
346 6 =و   10  در نظر گرفته شوند.(  3

1  )125 2  )250 3  )500 4  )1000 

 2پاسخ: گزینه  

 کنیم:  شود، حساب میگام اول: با توجه به شدت نور، انرژی نوری را که باعث دیده شدن جسم می

E
I

A.t
=  

 را حساب کنید! mm1مساحت دو تا دایره به شعاع   است که باید ها مساحت مردمک  Aمنظور از 

A r ( ) m

E I.A.t ( / )( ) J

− −

− − −

=  =    = 

= =    = 

2 3 2 6 2

11 6 17

2 2 3 1 10 6 10

1 5 10 6 10 1 9 10
 

 شود.  گام دوم: حاال باید ببینیم از تجمع چند تا فوتون؛ انرژی باال حاصل می

nhc n ( / ) ( )
E nhf n

−
−

−

   
= = →  = → =

 

34 8
17

9

6 6 10 3 10
9 10 250

550 10
 

باریکهآویزان می ای خنثی را به وسیلۀ نخی عایق در یک محفظۀ خأل  یک گوی نقره  انرژی  کنیم و  با  موج  و طول eV300ای از نور فرابنفش 
nm200 آورد چند نانوکولن است؟تابانیم. باری که گوی به دست میرا بر سطح آن می 

− −=  =  = 
m

(c , e / C , h eV.s)
s

8 19 153 10 1 6 10 4 10 

−( حداقل  1 98   ( حداقل2 10 105 10 
−( حداکثر  3 98 ( حداکثر  4 10 105 10 
 

 3پاسخ: گزینه  

 کنیم.  های باریکه را حساب میتعداد فوتون

nhc n ( )( )
E nhf n

( )

−

−

  
= = → = → =

 

15 8

9

4 10 3 10
300 50

200 10
 

تواند از سطح گوی خارج الکترون می  50بنابراین حداکثر    ؛تواند یک الکترون را از سطح گوی خارج کندگام دوم: هر فوتون حداکثر می

 شود. بار گوی در این صورت برابر است با: 

q ne ( / ) C C nC− − − − −= + =   =  =   = 19 18 9 9 950 1 6 10 8 10 8 10 10 8 10 
کنیم. اگر بسامد نور المپ از بسامد آستانۀ  طور منفی باردار شده، نزدیک میرو، به کالهک الکتروسکوپی که بهالمپ فرابنفش را مطابق شکل روبه 

 کند؟ ها چگونه تغییر می تر باشد، زاویۀ بین برگهکالهک الکتروسکوپ بزرگ

 کند. ( تغییر نمی1
 یابد. ( افزایش می2
 یابد. ( کاهش می3
 یابد. ( ابتدا کاهش، سپس افزایش می4
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 3پاسخ: گزینه  

یابد تا این که الکتروسکوپ ها کاهش میشوند. به این ترتیب بار روی صفحهالکتروسکوپ خارج میهای فرابنفش از  ها با جذب فوتونالکترون

شود بار الکتروسکوپ مثبت شود. در شود باعث می جا به بعد هر الکترونی که از کالهک خارج میچسبند. از اینها به هم میتخلیه و ورقه

های آزمایشی ..............  ماند. قابل ذکر است که در آزمونشود و الکتروسکوپ خنثی باقی میالکتروسکوپ مینتیجه، الکترون دوباره جذب  

 داده شده که اشتباه است!!!  4های درسی  .............. و ................ جواب این تست، گزینۀ و ................ و کتاب

 

 های فیزیک کالسیک قابل توجیه است؟ یدة فوتوالکتریک با استفاده از مفاهیم و قانونیک از رویدادهای زیر در مورد پدکدام 

 کند.کنش میهای فلز برهم ( هر فوتون صرفاً با یکی از الکترون1
 دهد. تر باشد، پدیدۀ فوتوالکتریک رخ نمی( اگر بسامد نور تابیده شده بر سطح فلز از مقدار معینی کم2
 بر سطح یک فلز و جدا شدن الکترون از سطح فلز ( تابش پرتو فرابنفش  3

 کند.ها تغییر نمی( اگر شدت نور فرودی بر سطح فلز را افزایش دهیم، انرژی جنبشی فوتوالکترون4

 3پاسخ: گزینه  

ره تک تک های اشتباه راحته!!! مثل همیشه بهتهای کیفی، پیدا کردن گزینۀ صحیح راحت نیست، اما رد کردن گزینهدر خیلی از تست

 ها رو بررسی کنیم.  گزینه

 «: اصالً مفهوم فوتون متعلق به فیزیک جدیده! 1گزینۀ »

 «: بنا به دیدگاه فیزیک کالسیک اگر شدت نور به اندازۀ کافی زیاد باشد، پدیدۀ فوتوالکتریک باید در هر بسامدی اتفاق بیفتد.  2گزینۀ »

 «: بروز پدیدۀ فوتوالکتریک از دیدگاه فیزیک کالسیک قابل درک است؛  3گزینۀ »

آورد. اگر دامنه ارتعاشات از حدی بیشتر شود، الکترون از را به ارتعاش درمی  هاآنکند و  ها نیرو وارد مینور به الکترون  الکتریکیمیدان  

 شود.  سطح فلز جدا می

 رود با افزایش شدت نور فرودی، انرژی جنبشی افزایش یابد.  انتظار می «: از دیدگاه فیزیک کالسیک4گزینۀ »

فوتونی با بسامد   Hz
162 کند و فوتونی با تندی  بر سطح فلزی برخورد می 10

m

s

64 کند. انرژی صرف شده برای  را از سطح آن خارج می 10

=−الکترون ولت است؟ )خارج کردن الکترون از فلز چند  h / eV.s
154 14 /−و جرم الکترون  10 kg

319 1  است.( 10

1  )10 2  )3/37 3  )5/45 4  )3/128 
 

 2پاسخ: گزینه  

 کنیم:  گام اول: انرژی فوتون تابشی را حساب می

E hf ( / ) ( ) / eV−= =    =15 164 14 10 2 10 82 8 
 گام دوم: انرژی جنبشی الکترون را حساب کنیم:  

k mv ( / ) ( ) / J− −= =     =  2 31 6 2 191 1
9 1 10 4 10 8 9 1 10

2 2
 

/هر الکترون ولت، برابر  J− 191 6  حساب کنید!  eV برحسبرو  Kاست. یاال!   10

eV
k / J / eV / eV

/ J

−

−

 
=    =  = 

 

19
19

1
8 9 1 10 5 9 1 45 5

1 6 10
 

( به انرژی kرف جدا کردن الکترون از فلز و بقیۀ آن ) ( صWرود. بخشی از انرژی آن )گام سوم: فوتون با برخورد به سطح فلز از بین می

 شود.  جنبشی الکترون خارج شده تبدیل می
E w k / w / w / eV= + → = + → =82 8 45 5 37 3 

Hzبسامد آستانه برای سطحی از جنس فلز تلوریم  
موج  است. در دو آزمایش جداگانه، بار اول نوری به رنگ بنفش و بار دوم نوری با طول 1510

nm200 شود؟ تابانیم. در کدام آزمایش اثر فوتوالکتریک مشاهده میبر سطح این فلز می 

 کدام( هیچ4 ( هر دو  3 ( دوم 2 ( اول 1
 

 2پاسخ: گزینه  

باشد. بسامد نور بنفش حول و حوش   تربزرگفوتوالکتریک، بسامد نور تابیده بر سطح فلز باید از بسامد آستانۀ آن  گام اول: برای مشاهدۀ اثر  

nm400  .است 
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c
f / Hz

f f

− 
 = →  = → = 

8
9 15

1
1 1

3 10
400 10 0 75 10 

f)تر از بسامد آستانۀ فلز تلوریم این بسامد کم  است: 0(

f f1 0  

 افتد.  پس در آزمایش اول، پدیدۀ فوتوالکتریک اتفاق نمی

 برابر است با:   nm200موج گام دوم: بسامد متناظر با طول

c
f / Hz

−


= = = 
 

8
15

2 9
2

3 10
1 5 10

200 10
 

 است:   تربزرگاین بسامد از بسامد آستانۀ فلز تلوریم 

f f2 0 

 ها را از سطح این فلز خارج کند.   تواند الکترونپس می

کوتاه  اختالف  اتم هیدروژن  بالمر   تریندر طیف  در رشته  که  موجی  بلندترین طول  n)و  ' می =2( نانومتر  گسیل  تقریباً چند  ؟باشدمیشود 

/(R (nm) )1001 −
 

1)300 2)320 3)100 4)520 
 2پاسخ: گزینه  

nدانیم که مدار مقصد در رشتۀ بالمر برابرمی '  یم:  اراست. در این صورت د =2

n)طول موج در رشتۀ بالمر، مربوط به حالتی است که الکترون از مدار خیلی دور  ترین الف( کوتاه )=    بهn ' شود در  منتقل می =2

 توان نوشت:این حالت می

/ min
min

R( ) ( ) nm
n ' n2 2 2 2

1 1 1 1 1 1
001 400

4002
= − = − =   =

 
  

nب( بلندترین طول موج در رشتۀ بالمر مربوط به حالتی است که الکترون در مدار nبه   =3 '  بنابراین داریم:  ؛منتقل شود =2

/ max
max

R( ) ( ) nm
n ' n2 2 2 2

1 1 1 1 1 5 1
001 720

3600 7202 3
= − = − = =   =


  

 بنابراین اختالف این دو طول موج برابر است با: 

     max min nm720 400 320 =  − = − =  

 

در    هیدروژن،  اتم  مدار   جهشدر  از  nبه   nالکترون  موج ' طول  با  پرتویی   ،nm450  می nشود، تابش  n است؟   +' کدام 

/(R (nm) ,n ' , n ' , n ' , n ' )1001 4 3 2 1−= = = = = 

1 )8 2)6 3)2 4)4 
 1پاسخ: گزینه  

n)مربوط به محدودۀ مرئی در رشتۀ بالمر nm450طول موج  '  است، بنابراین طبق معادله ریدبرگ داریم:   =2(

R( ) ( ) n
n ' n n2 2 2

1 1 1 1 1 1 1
6

450 100 4
= −  = −  =


  

nبنابراین:   n' 6 2 8+ = + =  

 نیست؟ های مدل اتمی بور موفقیت وهای زیر جزچه تعداد از گزاره 

 تواند متفاوت بودن شدت خطاهای طیف گسیلی را توضیح دهد.می( الف
 الکترون به دور هسته را توضیح دهد. تواند چگونگی حرکت ب( می
 تواند پایداری اتم را توضیح دهد.پ( می
 تواند در مورد طیف گسیلی و جذبی اتم هیدروژن توضیح دهد.ت( می

 را توضیح دهد.  +Liتواند طیف اتمی گاز ث( می

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

 لیمان  پاشن براکت  بالمر
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 3پاسخ: گزینه  

 کنیم: اشاره می هاآن نیز دارد که تنها به دو مورد از  هایی نارسایی شهای موفقیتمدل بور به رغم 

در مدل بور، نیروی الکتریکی که یک الکترون   ارود، زیرگردد به کار نمی( این مدل برای وقتی که بیش از یک الکترون به دور هسته می1

 ب نیامده است. اکند به حسبه الکترون دیگر وارد می

تواند توضیح دهد که چرا شدت تواند متفاوت بودن شدت خطای طیف گسیلی را توضیح دهد. برای مثال مدل بور نمیمدل نمی( این  2

 خط قرمز با شدت خط آبی در طیف گسیلی گاز هیدروژن اتمی با یکدیگر متفاوت است.  
 

 است؟  نادرستهای زیر در رابطه با هسته، چه تعداد از عبارت 

 های یک هسته، برابر انرژی بستگی هسته است.الزم برای جدا کردن نوکلئونالف( انرژی 
 های تشکیل دهندة هسته، بیشتر از جرم هسته است. ب( مجموع جرم نوکلئون

 توانند برانگیخته شوند و فوتون گسیل کنند. های هسته میپ( نوکلئون

نسبت های سبک های سنگین و پایدار نسبت به هستهت( در هسته
Z

N
 تری است.عدد کوچک 

 های آن بیشتر باشد، انرژی بستگی هسته بیشتر است.های یک اتم و مجموع جرم نوکلئونج( هرچه اختالف جرم بین هسته

   3 (4 2 (3 1 (2 ( صفر 1

 1پاسخ: گزینه  

ای هگیریشود. اندازهنامیده می  ایهستهبستگی    یانرژ  الزم برای این منظور،هسته، انرژی الزم است. انرژی    های یک برای جدا کردن نوکلئون

های که الکترون   طورهمان اش اندکی کمتر است.  تشکیل دهنده  هاینوترونها و  دقیق نشان داده است که جرم هسته از مجموع جرم پروتون 

باالتر بروند و در نتیجه   ترازهایجذب انرژی به    ا توانند بها نیز مید. نوکلئون توانند با جذب انرژی از تراز پایه به تراز برانگیخته بروناتم می

سنگین برای آنکه پایدار بمانند باید تعداد    هایهسته. در  گرددبرمیهسته برانگیخته شود. هستۀ برانگیخته با گسیل فوتون به تراز پایین  

بنابراین نسبت   ؛ نیز افزایش یابد  ها نوترون 
Z

N
Eاست. مطابق رابطۀ  تریکوچکای سبک عدد  هنسبت به هسته  mc2=   که انرژی بستگی

که عدد بسیار  c2های تشکیل دهندۀ آن بسیار ناچیز است چون در نام دارد. هر چند اختالف جرم هسته با مجموع جرم نوکلئون  هسته 

 شود این کاستی جرم اندک، معادل انرژی زیادی است.بزرگ است ضرب می

اتم رادیواکتیو    3072یک مادة پرتوزا برحسب زمان مطابق شکل زیر است. پس از گذشت دو ماه از  ماندة  قیل بااهای فعنمودار تغییرات تعداد هسته 
 ماند؟های آن فعال باقی میاولیه چه تعداد از هسته

1 )3 2 )6 

3 )12 4 )24 

 

 1پاسخ: گزینه  

 کنیم: این ماده را محاسبه می  (T)ستفاده از نمودار، نیمه عمرابتدا با ا

روز 
t

( )
T T

N
T

N T

24
40

0

24
2 2 16 2 4 6

16

=  = =  =  = 

   T10روز در نتیجه معادل است با  60پس از گذشت دو ماه یعنی 

 ماند. ها فعال باقی میاز هسته تعدادنویسیم تا محاسبه کنیم بعد از دو ماه چه دیگر رابطۀ نیمه عمر را می رحال با

t T

T T

N N N
N 0 0 0

10 10
3072

3
10242

2 2

= = = = =  

 

24 
 t)روز(

 هاتعداد هسته
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  −و چند ذره  نوترون کمتر تبدیل شده است. در این واکنش به ترتیب چند ذره  32درپی به ایزوتوپ دیگر خود با  های پیای در تابشهسته 
 تابش شده است؟

 32و  16 (4 16و  32 (3 8و  16 (2 16و  8 (1
 

 1پاسخ: گزینه  

توان نتیجه گرفت ایزوتوپ دیگر خودش تبدیل شده است. با توجه به این نکته می  به  درپیهای پیدقت کنید هستۀ مورد نظر در تابش

  کند. همچنین باید توجه داشت که در یک واکنش باید، چون هسته به ایزوتوپ دیگر خودش تبدیل شده است، عدد اتمی آن تغییر نمی

He4معادل با   ۀ  رذ  دانیمجرمی در دو طرف واکنش ثابت بماند. می  مجموع عدد   و   عدد اتمی  مجموع
eمعادل با  −است و  2

0
1
−

− 

 شود.زیر نوشته می صورتبهاست. این واکنش 
A A
Z ZX X n( He) m ( e )

032 4
2 1

− −
−

 −

→ + +  

n

n nA A n( ) m( )

Z Z n( ) m( ) m n m
8

32 4 832 4 0

2 1 2 16=

=  == − + + 
 → 

= + + −  = ⎯⎯⎯→ = 

  

 

)بتا یا گاما که نفوذ کمتری دارد، توسط هستۀ آمرسیمیکی از ذرات آلفا،    Am)241
های  شود، پس از تابش این ذره، تعداد نوترونتابش می 95

 های آن چقدر اختالف دارد؟ هستۀ جدید ایجاد شده با تعداد پروتون

1) 51   2) 96 3) 93 4) 144 
 

 1پاسخ: گزینه  

)با گسیل یک ذرۀ آلفا  )4
2 به عبارت    ؛یابد و گاما، دو عدداتمی و چهار عدد جرمی کاهش می  که قدرت نفوذ کمتری دارد نسبت به بتا

 توان نوشت:دیگر، با توجه به تساوی مجموع عدد اتمی و عدد جرمی در طرفین معادلۀ واپاشی می
A
ZAm X241 4

95 2→ +   

: Z Z

: A A

95 2 93

241 4 237

= +  =


= +  =

  

 آید: می به دستها از اختالف عدد جرمی و عدد اتمی دانیم تعداد نوترونمی
237 93 144= −  ها تعداد نوترون =

 ها برابر است با:  ها و پروتون بنابراین اختالف تعداد نوترون
144 93 51= −  ها ها و پروتوناختالف تعداد نوترون =

 
 توانند باشند؟ به ترتیب کدام اعداد می nو  mشود. نوترون از هستۀ اتم کم می 6بتای منفی،  nپوزیترون و   mذرة آلفا و  2با گسیل   

 3و  5( 4 5و  3( 3 3و  4( 2 4و  3( 1
 

 3پاسخ: گزینه  

 نوترون کم خواهد شد.   4شود؛ بنابراین با گسیل دو ذرۀ آلفا با گسیل هر ذرۀ آلفا دو نوترون از هسته کم می

ن تعداد  شود؛ بنابرایبا گسیل هر ذرۀ بتای منفی، یک نوترون از هسته کم و با گسیل هر ذرۀ بتای مثبت یک نوترون به هسته اضافه می
nذرات پوزیترون گسیل شده باید دو تا از تعداد ذرات بتای منفی، کمتر باشد؛ یعنی  m− =2 

 رعایت شده است.  3که این شرط تنها در گزینۀ 

 عدداتمی تساوی 

 عددجرمی تساوی 
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 های داده شده نادرست است؟یک از عبارتکدام 

شود. های سبز و آمینواسیدها نیز یافت میی جامد زمین، در ساختار مولکولی سوخت ترین عنصر موجود در پوسته( فراوان 1

 آنتالپی این پیوندها در بلور الماس است. کربن در ساختار گرافیت، بیشتر از میانگین  -( میانگین آنتالپی پیوندهای کربن2

 بیشتر است.   𝑆𝑂3های تترافلوئورواتن، در مقایسه با گشتاور دوقطبی ذرات فلوئورواتن و  ( گشتاور دوقطبی مولکول 3

 ی موجود در بلور یخ، شش پیوند اشتراکی و شش پیوند هیدروژنی وجود دارد. گوشههای شش ( در هریک از حلقه4

 (123 -مفهومی   –)متوسط       3 گزینهپاسخ:   -211

  متقارن   علت  به  (𝐶2𝐹4) تترافلوئورواتن  هایمولکول   دوقطبی  گشتاورشود.  تترافلوئورواتن، یک ترکیب سیرنشده است که از آن برای تولید تفلون استفاده می 

های  اکسید نیز از مولکول گوگرد تری  .هستند قطبیساختاری نامتقارن داشته و  (𝐶2𝐻3𝐹) فلوئورواتن هایمولکول اما است؛ صفر برابر ماده، این مولکول بودن

 دهد: ناقطبی ساخته شده است. تصویر زیر، نمایی از واکنش بسپارش تترافلوئورواتن را نشان می 

 
 ها: بررسی سایر گزینه 

  پس از اکسیژن، سیلیسیم بیشترین فراوانی را در پوسته جامد زمین دارد. توجه داریم که  .است اکسیژن زمین جامد یپوسته  در موجود عنصر ترینفراوان( 1

به عنوان مثال،    .آیدمی   وجود  به  گیاهان  پسماند  از  و  دارد  نیز  اکسیژن  هایاتم   هیدروژن،  و  کربن  عناصر  بر  افزون  خود  ساختار  در  که  است  سوختی  سبز،  سوخت

 شود.های سبز، اتم اکسیژن در ساختار آمینواسیدها نیز یافت میاتانول نوعی سوخت سبز است. عالوه بر سوخت 

𝐶در ساختار گرافیت عالوه بر پیوند یگانه  (  2 − 𝐶  پیوند دوگانه ،𝐶 = 𝐶  پیوند  ، پس میانگین آنتالپی پیوندها در ساختار این ماده بیشتر از آنتالپی  وجود دارد

𝐶 − 𝐶  های کربن در گرافیت، بیشتر  میان اتم  پیوند میانگین آنتالپی توضیحات داده شده، ها یگانه است. بنابر؛ درحالی که در بلور الماس تمام پیوند شودمی

 از میانگین آنتالپی این پیوندها در الماس است. 

در واقع هریک از اضالع این    پیوند هیدروژنی وجود دارد.  6پیوند اشتراکی و    6هیدروژن،    اتم  6اتم اکسیژن،    6ی موجود در بلور یخ،  گوشه در هر حلقه شش (  4

 های موجود در ساختار یخ و گرافیت به صورت زیر است: حلقه، توسط یک پیوند اشتراکی و یک پیوند هیدروژنی ساخته شده است. ساختار حلقه 

 
 هستند؟ های داده شده درست چه تعداد از عبارت 

اند. ها با استفاده از مواد و عناصر نافلزی ساخته شده آن  مانده از گذشتگان، نمادی از هنر زمان خویش بوده و همهجایآ( آثار به 

 شود. ذوب این ماده نیز بیشتر از الماس می  ای آن مشابه الماس باشد، نقطه ب( سیلیسیم خالص نارسانا بوده و اگر ساختار ذره 

 شود. ها طی این فرایند خارج می سیدهای فلزی موجود در خاک رس با کربن واکنش داده و فلز موجود در آن اک پ( همه

 ضلعی مجاور به اشتراک گذاشته شده است. ی شش حلقه  3های کربن موجود در بلور گرافیت، میان ت( هر یک از اتم 

 توان برای توصیف سیلیس استفاده کرد. نمی  ی مولکولی،های شیمیایی مانند فرمول مولکولی و ماده ث( از واژه 

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

 (123 - مفهومی  –)متوسط       2 گزینهپاسخ:   -212

 های )ت( و )ث( درست هستند. عبارت 

 بررسی پنج عبارت: 

  پدید   مندنظام   چیدمانی  و  آرایش  با  اتم  معینی  شمار  از  تنها  که  دارند  وجود  گوناگون  هایویژگی   و  رفتارها  با  مواد  انواع  از  زیادی  بسیار  شمار  ما،  اطراف  درآ(  

 . شودمی   دیده...    و  سنگی  سفالی،  فلزی،  هاینمونه   گذشتگان،  از  ماندهجای به  آثار  میان  درهای گذشته هستند.  بسیاری از این مواد، مربوط به زمان .  اندآمده 
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.  اندداده  تغییر را  هاآن   نیاز، رفع برای و کرده تأمین زمین کره در   شدهگسترده  الهی هاینعمت  از را خود  زندگی برای نیاز مورد و ضروری  مواد همواره  هاانسان 

  مانده   جا  به   آثار  از  یک  هر  اساس،  این  بر .  اند داشته   نقش  نیز  هاافسانه   و  ادبیات  حتی  و   رسوم  و  آداب  ها،آیین   زندگی،  شیوه  و   محیط  بر   افزون  مواد،  این  تغییر  در

  آثار،   این  طوالنی  عمر  به  توجه  با.  دارد  نیز  اثر  آن  سازنده  مواد  ماندگاری  از  نشان  زیبایی،  بر  افزون  که  دانست  خویش  زمان  هنر  از  نمادی  توانمی   را  گذشته  از

  داشته   مناسبی  پایداری  و  زیاد  استحکام  کم،  پذیریواکنش   باید  بودن،  دسترس  در وباال    فراوانی  بر  افزون  هاآن   ساخت  برای  مورد نیاز  اولیه  مواد  که  بریممی   پی

 . باشند

  حالت   اتاق  شرایط  در  مواد  این  چون.  اندشده   متصل  یکدیگر  به  اشتراکی  پیوندهای  توسط  که  شوندمی   هااتم  از  زیادی  بسیار   شمار  شاملمواد کوواالنسی،  ب(  

، پس دمای  ها شکسته شودیک جامد کوواالنسی باید پیوندهای اشتراکی میان اتم برای ذوب  .  خوانندمی  نیز  کوواالنسی  جامدهای  نام  با  را  هاآن   ،دارند  جامد

𝑆𝑖. پیوند  ها وابسته استذوب این مواد به قدرت پیوندهای اشتراکی در آن  − 𝑆𝑖  قدرت    های سازنده آن،با توجه به شعاع بیشتر اتم   موجود در سیلیسیم خالص

𝐶کمتری نسبت به پیوند   − 𝐶   ی ذوب سیلیسیم کمتر از الماس است.بنابراین، نقطه   ؛الماس دارد   موجود در بلور  هایمیان اتم 

  با   ترکیب  آن  واکنش  از  آن،  ترکیبات  از  عنصر  یک  استخراج  برایشود.  پ( خاک رس شامل برخی از اکسیدهای فلزی مثل آلومینیم اکسید و سدیم اکسید می 

  پذیریواکنش  اما دارد، آهن به نسبت بیشتری پذیریواکنش  کربن عنصر. باشد داشته  عنصر آن به نسبت بیشتری پذیریواکنش  که شودمی  استفاده ریعنص

 .کند  خارج  مربوطه  اکسیدهای  از  را  عناصر  این  تواندنمی  و  است  کمتر  منیزیم  و  سدیم  آلومینیوم،  فلزهای  به  نسبت  کربن

های کربن  هر یک از اتم همانطور که در شکل زیر مشخص است، ضلعی وجود دارد.    6ت( در ساختار هر صفحه کربنی موجود در بلور گرافیت، تعدادی حلقه  

ضلعی مشارکت دارد. ی شش حلقه   3موجود در بلور گرافیت، در تشکیل  

 
الماس، گرافیت    .کرد  استفاده  آن  توصیف  برای   تواننمی  مولکولی،  یماده   و  مولکولی  فرمول  مانند  شیمیایی  هایواژه  از  و  بوده  کوواالنسی  جامد  یک  سیلیسث(  

 روند.و سیلیسیم کربید نیز از جمله جامدهای کوواالنسی به شمار می 

کیلوگرم   48آب خالص به  گرم را در مقداری آب حل کرده و جرم محلول را با استفاده از    5مخلوطی از منیزیم کلرید و منیزیم سولفات به جرم   
های اولیه چقدر  واحد باشد، درصد جرمی منیزیم کلرید در مخلوط نمک  25یون منیزیم در محلول ایجاد شده برابر با   𝒑𝒑𝒎رسانیم. اگر غلظت  می

𝑪𝒍بوده است؟ )  = 𝑺 و 35/5 = 𝑴𝒈 و 32 = 𝑶 و 24 = ۱۶ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) 

1  )19   2  )57 3  )38 4  )76
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کنیم. بر این اساس،  کیلوگرمی مورد نظر را محاسبه می   48های یون منیزیم حل شده در محلول  یون منیزیم، مقدار مول  𝑝𝑝𝑚در قدم اول، با توجه به غلظت  

 داریم:

?𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔2+ = 48 𝑘𝑔 محلول ×
1000 𝑔 محلول

1 𝑘𝑔 محلول
×

25 𝑔 𝑀𝑔2+

106 𝑔 محلول
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔2+

24 𝑔 𝑀𝑔2+ = 0/05 𝑚𝑜𝑙 

یون منیزیم    1است. در واحد فرمولی هر یک از این دو ترکیب،    𝑀𝑔𝐶𝑙2و   𝑀𝑔𝑆𝑂4فرمول شیمیایی منیزیم سولفات و منیزیم کلرید به ترتیب به صورت  

مول    05/0های اولیه برابر با  های این دو ترکیب در مخلوط نمکمول  مول یون منیزیم وجود دارد، پس مجموع شمار  0/ 05یافت شده و در کل محلول نیز  

−0/05های منیزیم سولفات در مخلوط برابر مول در نظر بگیریم، شمار مول   𝑥های اولیه منیزیم کلرید را برابر با شود. بر این اساس، اگر تعداد مولمی 𝑥 

 بوده است، پس داریم:   گرم  5شود. از طرفی، جرم مخلوط اولیه برابر با  مول می

جرم  مخلوط = جرم  منیزیم کلرید  + جرم  منیزیم سولفات 
            
⇒    

5 𝑔 مخلوط = 𝑥 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔𝐶𝑙2 ×
95 𝑔 𝑀𝑔𝐶𝑙2

1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔𝐶𝑙2
+ (0/05− 𝑥) 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔𝑆𝑂4 ×

120 𝑔 𝑀𝑔𝑆𝑂4

1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔𝑆𝑂4

             
⇒   𝑥 = 0/04 𝑚𝑜𝑙 

گرم منیزیم    2/1مول منیزیم سولفات)معادل با    01/0گرم منیزیم کلرید(  و    8/3مول منیزیم کلرید)معادل با    04/0، در مخلوط اولیه  𝑥با توجه به مقدار  

س، درصد جرمی منیزیم  بر این اسا .  دهدمی  نشان  موردنظر  نمونه  از  گرم  صد  در را  ماده  آن گرم  نمونه،  در  ماده  هر  جرمی درصدسولفات( وجود داشته است.  

 کنیم: کلرید را محاسبه می

درصد  جرمی  منیزیم کلرید  =
جرم  منیزیم کلرید 

جرم  مخلوط
× 100 =

3/8 𝑔 𝑀𝑔𝐶𝑙2
5 𝑔 مخلوط

× 100 = درصد  76
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 های زیر درست هستند، بجز ............... . همه عبارت 

کند.گیری پیدا می خود به سمت قطب منفی میدان جهت   𝑌از سمت اتم    𝑋𝑌  مولکول باشد،    𝑋بیشتر از    𝑌پذیری هالوژن  ( اگر واکنش 1

𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑙)واکنش    𝐻∆( مقدار  2 → 𝑁𝑎+(𝑔) + 𝐶𝑙−(𝑔) تر از ، کوچک∆𝐻   ی بلور سدیم کلرید است. واکنش فروپاشی شبکه 

 یابد. واحد کاهش می   6، عدد اکسایش اتم مرکزی  𝐻های کلر موجود در ساختار کلروفرم با اتم  در صورت جایگزین کردن اتم(  3

 خالص از ید، در دمای اتاق به حالت جامد وجود دارد.   های خورشیدی، همانند یک نمونه ی یونی استفاده شده نیروگاه ( شاره 4

 ( 123 -مفهومی  –)سخت       1گزینه پاسخ:   -214

پذیری این عناصر نیز افزایش پیدا  ها بیشتر شده و واکنش ها(، با حرکت به سمت باالی گروه، خاصیت نافلزی اتم ای)گروه هالوژنجدول دوره   17در گروه  

منفی بوده و این مولکول    𝑌، بار جزئی اتم  𝑋𝑌های  در مولکول توان گفت  میپس    ،خصلت نافلزی بیشتری دارد  𝑋نسبت به هالوژن    𝑌هالوژن  کند. چون  می

بوده و این مولکول در   نیز مثبت  𝑋بار جزئی اتم  ها  در این مولکول  .کنندگیری پیدا میخود به سمت قطب مثبت جهت  𝑌در میدان الکتریکی، از سمت اتم  

کنند. گیری پیدا می جهت   نفیمخود به سمت قطب    𝑋میدان الکتریکی، از سمت اتم  

 ها: بررسی سایر گزینه 

شود.  های گازی مجزا، آنتالپی فروپاشی شبکه گفته می به انرژی الزم برای فروپاشی شبکه بلوری یک مول جامد یونی در فشار ثابت و تبدیل آن به یون (  2

. به عنوان مثال، معادله زیر، واکنش فروپاشی شبکه بلور سدیم کلرید  کنندمیآنتالپی فروپاشی شبکه جامدهای یونی را در مقیاس کیلوژول بر مول گزارش  

 دهد:جامد را نشان می 

 
𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑙)های گازی تبدیل شده است، درحالی که در واکنش  در این واکنش، یک ترکیب یونی جامد به یون  → 𝑁𝑎+(𝑔) + 𝐶𝑙−(𝑔)  همان ترکیب ،

توان  چون سطح انرژی مواد در حالت مذاب بیشتر از حالت جامد است، پس می   های گازی تبدیل شده است.یون   یونی مقداری انرژی گرفته و از حالت مذاب به

گفت مقدار انرژی مصرف شده در واکنش دوم کمتر از واکنش اول خواهد بود.

مولکول متان ایجاد شده و طی این    با اتم هیدروژن،های کلر موجود در کلروفرم  با جایگزین کردن اتم است.    𝐶𝐻𝐶𝑙3( فرمول مولکولی کلروفرم به صورت  3

از    فرایند، کربن  اتم  اکسایش    پتانسیل   نقشهء  و   الکتریکی   بارهای  بردار  لوویس،  ساختار  زیر  تصاویر  رسد.می  𝐶𝐻4در    4−به    𝐶𝐻𝐶𝑙3در    2+عدد 

 :دهندمی  نشان  را  کلروفرم  الکترواستاتیکی

 
این ماده تفاوت دمای ذوب و جوش باالیی داشته و انرژی    است.مثل سدیم کلرید مذاب  ی یونی استفاده شده در نیروگاه خورشیدی، یک ماده یونی  شاره (  4

به    ℃25دمای  ی خالص از ید، در  مواد یونی همانند یک نمونه  کند. توجه داریم کهپرتوهای خورشیدی را در باالترین قسمت برج گیرنده به خود جذب می 

 حالت جامد وجود دارند. 

  آن   از  که  کندمی   گسیل(  زمین)ما   سمت  به  الکترومغناطیسی  پرتوهای  قالب  در  را  خود  انرژی  ستاره  این.  است  زمین  برای  انرژی  منبع  ترینبزرگ   خورشید

  شود، می   محیطیزیست   ردپای  کاهش  موجب  پاک  انرژی  این  از  بیشتر  گیریبهره   که  جاآن   از.  کرد  استفاده  تجدیدپذیر  انرژی  منبع  یک  عنوان  به  توانمی

.  کنند  مصرف  چرخه  وارد  الکتریکی  انرژی  شکل  به  و  کرده  ذخیره  را  رایگان  و  خدادادی  انرژی  این  از  بخشی  بتوانند  که  هستند  هاییفناوری   دنبال  به  دانشمندان

  کشورهای  از  برخی  در  فقط  که  است  خاطر  همین  به  و  دارد  نیاز  پیشرفته  فناوری  و  دانش  به  و  فرایند اسانی نبوده  الکتریکی  انرژی  به  خورشیدی  پرتوهای  تبدیل

 . شودمی   انجام  یافتهتوسعه 

از آن باشد، به ازای  3+برابر درصد جرمی این فلز در اکسیدی با عدد اکسایش   ۹/۰از آن،   4+در اکسیدی با عدد اکسایش   𝑿اگر درصد جرمی فلز  
𝑶آید؟ )لیتر گاز اکسیژن در شرایط استاندارد در واکنش موازنه نشده زیر، چند گرم فراورده جامد بدست می  8/44مصرف هر   = ۱۶ 𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱)
    𝑿𝑪𝒍4(𝒔) + 𝑶2(𝒈) → 𝑿𝑶2(𝒔) + 𝑪𝒍2(𝒈) 

1  )160 2  )120 3  )140 4  )180
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گرم بر مول در   𝑥را برابر با    𝑋خواهد بود. جرم مولی فلز   𝑋2𝑂3و   𝑋𝑂2+ به ترتیب به صورت  3+ و 4با اعداد اکسایش   𝑋فرمول شیمیایی اکسیدهایی از فلز  

 کنیم.گیریم. بر این اساس، درصد جرمی فلز در هر اکسید را محاسبه می نظر می



 88صفحه   گروه آموزشی ماز  شیمی درس:  

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

از 
 م

ون
زم

ه آ
ام

خن
اس

پ
– 

له
رح

م
16 

𝑋  درصد  جرمی =
𝑋  زیروند × 𝑋 جرم  مولی

جرم  مولی ترکیب 
× 100

 
⇒{

𝑋𝑂2 ∶ درصد  جرمی   =
1 × 𝑥
𝑥 + 32

× 100    

𝑋2𝑂3 ∶ درصد  جرمی   =
2 × 𝑥

2𝑥 + 48
× 100

 

است. بر    از آن  3+برابر درصد جرمی این فلز در اکسیدی با عدد اکسایش    9/0از آن،    4+اکسایش    در اکسیدی با عدد  𝑋درصد جرمی فلز  طبق فرض سوال،  

 این اساس، داریم: 

𝑋𝑂2  درصد  جرمی  در

𝑋2𝑂3  درصد  جرمی  در
= 0/9

              
⇒    

1 × 𝑥
𝑥 + 32× 100
2 × 𝑥

2𝑥 + 48 × 100
= 0/9

              
⇒    𝑥 = 48 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1

 گرم بر مول است. معادله واکنش انجام شده به صورت زیر است:  48برابر با    𝑋با توجه به محاسبات باال، جرم مولی عنصر  

𝑋𝐶𝑙4(𝑠) + 𝑂2(𝑔) → 𝑋𝑂2(𝑠) + 2𝐶𝑙2(𝑔) 
 کنیم.تولید شده در واکنش را محاسبه می   𝑋𝑂2بر این اساس، جرم  

? 𝑔 𝑋𝑂2 = 44/8 𝐿 𝑂2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

22/4 𝐿 𝑂2
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑋𝑂2

1  𝑚𝑜𝑙 𝑂2
×

80 𝑔 𝑋𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝑋𝑂2
= 160 𝑔 

 شود. گرم می  160تولید شده برابر با    𝑋𝑂2با توجه به محاسبات باال، جرم  

 های زیر درست هستند؟ کدام موارد از عبارت 

واحد تفاوت دارد.  2هستند، به اندازه ترین شعاع یونی ترین و بزرگی سوم که دارای کوچک آ( عدد اتمی عناصری از دوره 

 دهد.پذیر بوده و در واکنش با نافلزها الکترون از دست می شود، شکل ختم می  3𝒑2ب( عنصری که آرایش الکترونی آن به  

 سدیم کلرید و سدیم برمید است.  فروپاشی 𝑯∆سدیم فلوئورید و سدیم کلرید، بیشتر از تفاوت   فروپاشی 𝑯∆پ( تفاوت 

 کیبی که در حالت مذاب رسانای جریان الکتریسیته باشد، حتما حاوی ذرات فلزی در ساختار خود است. ت( هر تر 
( ب و ت 4 ( آ و ت3 ( ب و پ 2 ( آ و پ 1

 (123 -مفهومی  –)متوسط       1 گزینه پاسخ:  -216

 های )آ( و )پ( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

  در .  کندمی   پیدا  افزایش   عناصر  اتمی   شعاع   و  شده  زیادتر  الکترونی   هایالیه   تعداد  پایین،  به  باال  از  حرکت  با  تناوبی،  جدول  از  گروه  یک  در  کهدانیم که  آ( می 

در رابطه با شعاع    .کندمی   پیدا  کاهش  عناصر  اتمی  شعاع  و  شده  بیشتر  آن  اطراف  های الکترون   بر  هسته  جاذبه  نیروی  راست،  به  چپ  از  حرکت  با  نیز  تناوب  یک

  شعاع   خاطر،  همین  به   و  شده  بیشتر  هایون   در  موجود  الکترونی  هایالیه   تعداد  پایین،  به  باال  از  حرکت  با  تناوبی،  جدول  از  گروه  یک  دردانیم که  یونی نیز می

  یک   در  موجود  هایکاتیون   میان  از  .شودمی  بیشتر  هاآن   شعاع  ها،یون   بار  افزایش  با  دوره،  یک  در  موجود  هایآنیون  میان  از.  کندمی  پیدا  افزایش  عناصر  یونی

 دهد:نمودار زیر، روند تغییر شعاع یونی در تناوب سوم را نشان می.  کندمی   پیدا  کاهش  هاآن   شعاع  ها،یون   بار  افزایش  با  نیز  دوره

 
𝐴𝑙13عناصر    ای،ی سوم جدول دوره در دوره با توجه به جدول باال،  

𝑃15و    
 2ترین شعاع یونی را دارند. عدد اتمی این دو عنصر   ترین و بزرگبه ترتیب کوچک    

 . واحد تفاوت دارند

به  های آن در واکنش با نافلزها الکترون  بوده و اتمن  پذیر(خوار)شکل چکش شود. این عنصر  ختم می  3𝑝2عنصری است که آرایش الکترونی آن به    ب( سیلیسیم

 رند. گذا اشتراک می

 دهد:پ( نمودار زیر، روند تغییر آنتالپی فروپاشی هالیدهای فلزهای قلیایی را نشان می
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توان  . بر این اساس، می با توجه به این نمودار، تفاوت آنتالپی فروپاشی فلوئورید و کلرید هر فلز، بیشتر از تفاوت آنتالپی فروپاشی کلرید و برمید آن فلز است

 .سدیم کلرید و سدیم برمید است  فروپاشی 𝐻∆سدیم فلوئورید و سدیم کلرید، بیشتر از تفاوت    فروپاشی 𝐻∆تفاوت  گفت  

های فلزی بوده و به حالت مذاب نیز جریان برق را از  های یونی مثل سدیم کلرید و پتاسیم نیترات، در ساختار خود دارای اتم ت( فلزها، همانند اغلب ترکیب 

  در   که  است  هاییترکیب   جمله  از  کربنات  آمونیومهای یونی اتم فلزی وجود ندارد. برای مثال،  ه در ساختار برخی از ترکیب دهند. توجه داریم کخود عبور می

 . نیست  خود  ساختار  در  فلزی  هایاتم   حاوی  اما  دهد؛می  عبور  را  الکتریسیته  جریان  مذاب  حالت

تا به طور کامل ذوب شود. اگر این ماده در حالت مذاب رسانای دهیم  افزایش می ℃۱42۰ای که در حالت جامد نارسانا است را تا حدود دمای ماده  
 جریان الکتریسیته باشد، ............... . 

حالت مذاب از نوع الکترونی است. ( رسانایی این ماده در  2 شود. ( با عبور جریان، در این ماده یک واکنش شیمیایی انجام می 1

 ( در بلور جامد آن، امکان مشاهده پیوند اشتراکی وجود ندارد.  4 کند.( در حالت جامد، این ماده از مدل دریای الکترونی پیروی می 3
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 دهد:می های متنوعی از جامدهای بلوری را نشان  جدول زیر، ویژگی 

 
های یونی در حالت مذاب رسانا هستند، اما مواد مولکولی و کوواالنسی در حالت مایع رسانایی الکتریکی  های موجود در جدول باال، فلزها و ترکیب مطابق داده 

مواد فلزی در حالت جامد رسانای جریان    نخواهند داشت. توجه داریم که مواد یونی، مثل ترکیب داده شده در صورت سوال، در حالت جامد نارسانا هستند، اما

توان گفت ترکیب مدنظر صورت سوال، یک ماده یونی است. اگر مواد یونی را به حالت مذاب دراورده و جریان الکتریسیته را  برق خواهند بود. بر این اساس، می

کنند. در  های کاهش و اکسایش شرکت می واکنشول رفته و در نیم های موجود در این مواد به سمت الکترودهای موجود در محلها عبور بدهیم، یون از آن 

شود. توجه داریم که رسانایی الکتریکی مواد یونی در حالت مذاب و یا محلول، بخاطر وجود  چنین شرایطی، ترکیب مورد نظر به عناصر سازنده خود تجزیه می

روند. این مواد از مدل دریای الکترونی پیروی  و یا محلول  از جمله رساناهای یونی به شمار می های موجود در این مواد است، پس مواد یونی در حالت مذاب  یون 

های موجود در بلور منیزیم سولفات، پیوند اشتراکی  ای آنیون شود. به عنوان مثال، در ساختار ذره ها پیوند اشتراکی یافت می نکرده و در ساختار برخی از انواع آن 

 شود. یافت می 

موالر این ماده را به طور کامل تجزیه کرده و گاز اکسیژن تولید شده را صرف سوزاندن کامل یک    ۶/۰لیتر محلول    5ژن پراکسید موجود در  هیدرو 
𝝁ها مبادله شده و در واکنش دوم، چند گرم فراورده با  کنیم. در مراحل انجام شدن واکنش اول، چند الکترون بین گونهنمونه از گاز پروپان می > ۰  

𝑶شود؟ ) تولید می = 𝑪 و ۱۶ = 𝑯 و ۱2 = ۱ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱ ) 

1  )1/806 × 1024  –  2/61 2  )1/806 × 1024  –  6/21 3  )9/03 × 1023  –  2/61 4  )9/03 × 1023  –  6/21
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تولید این ماده از واکنش مستقیم میان گازهای اکسیژن و هیدروژن   رسد.میای است که با نام تجاری آب اکسیژنه به فروش ( ماده 𝐻2𝑂2هیدروژن پراکسید) 

2𝐻2𝑂2(𝑔)ی  بر اساس معادله   هیدروژن پراکسیدپذیر نیست.  امکان  → 2𝐻2𝑂(𝑙) + 𝑂2(𝑔)  شود. در این واکنش، به ازای  به آب و اکسیژن تجزیه می

توان گفت در این واکنش  فر رسیده و یک مولکول اکسیژن تولید شده است، پس می به ص  -1اتم اکسیژن از    2مول هیدروژن پراکسید، عدد اکسایش    2مصرف  

شود. بر این اساس، داریم: الکترون مبادله می   2به ازای تولید هر مولکول اکسیژن،  

2𝐻2𝑂2(𝑔)
    2𝑒    
→   2𝐻2𝑂(𝑙) + 𝑂2(𝑔) 

 کنیم.اکسیژن بدست امده را محاسبه می های مبادله شده و مقدار گاز  با توجه به معادله واکنش، تعداد الکترون

? 𝑒 = 5 𝐿 محلول×
0/6 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂2

1 𝐿 محلول
×

2 𝑚𝑜𝑙 𝑒
2 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂2

×
6/02× 1023 𝑒

1 𝑚𝑜𝑙 𝑒
= 1/806× 1024 𝑒 
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?𝑚𝑜𝑙 𝑂2 = 5 𝐿 محلول×
0/6 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂2

1 𝐿 محلول
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

2 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂2
= 1/5 𝑚𝑜𝑙 

𝐶3𝐻8(𝑔)دله  گاز پروپان بر اساس معا  + 5𝑂2(𝑔) → 4𝐻2𝑂(𝑙) + 3𝐶𝑂2(𝑔)  های  اکسید تولید شده در این واکنش، از مولکول سوزد. گاز کربن دی می

𝜇های قطبی) ناقطبی ساخته شده است، اما آب تولید شده در آن از مولکول  >  ( ساخته شده است. بر این اساس، داریم: 0

? 𝑔 𝐻2𝑂 = 1/5 𝑚𝑜𝑙 𝑂2 ×
4 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

5 𝑚𝑜𝑙 𝑂2
×

18 𝑔 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂
= 21/6 𝑔 

 یک از مطالب زیر درست است؟کدام 

کند. رنگ، پرتوهای آبی را جذب میشود، همانند اجسام قرمز  ی منیزیم نیترات دیده میرنگ با رنگ شعله( جسمی که هم1

 یابد. ود، با کربن واکنش داده و کاهش میشقرمز استفاده می  ( عنصر فلزی موجود در اکسیدی که از آن به عنوان رنگدانه 2

 الکترونی وجود دارد.   2ی  زیرالیه  3ها  شود، در آرایش الکترونی کاتیون( در محلولی از وانادیم که به رنگ سبز دیده می 3

 سایش دارند. نزن، مقاومت بسیار باالیی در برابر  ( اجسام ساخته شده از فلز تیتانیم، برخالف یک نمونه از فوالد زنگ 4
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های موجود در یک ماده با جذب یا بازتاب برخی از پرتوهای مرئی،  بخشد، رنگدانه نام دارد. در واقع، رنگدانه جزء سازنده اصلی یک ماده رنگی که به آن رنگ می

  (𝐼𝐼𝐼)اکسید، آهن   (𝐼𝑉)تیتانیم   ها است.خاطر وجود رنگدانه سبز درختان و رنگ سرخ گل رز به  شوند. به عنوان مثال، رنگ  های مختلف می سبب ایجاد رنگ 

های گذشته این مواد را از منابع طبیعی  کنند. انسانهای سفید، قرمز و سیاه را ایجاد میترتیب رنگ   های معدنی هستند که به اکسید و دوده، از جمله رنگدانه 

شود. این ماده بر اساس  برای ایجاد رنگ قرمز استفاده می  اکسید  (𝐼𝐼𝐼)آهن یا همان    𝐹𝑒2𝑂3از    کردند.ها تهیه می ن و برخی از کانیهمچون گیاهان، جانورا

2𝐹𝑒2𝑂3(𝑠)ی  معادله  + 3𝐶(𝑠, (گرافیت  → 4𝐹𝑒(𝑠) + 3𝐶𝑂2(𝑔)   های آهن موجود در آن کاهش پیدا با گرافیت واکنش داده و طی این فرایند، اتم  

 کنند. می

ها: بررسی سایر گزینه 

شود.  های سبز، سرخ و زرد دیده می شعله فلزهای مس، لیتیم و سدیم نیز به ترتیب، به رنگ   .شودمی  دیده سفید  رنگ  به های آنمنیزیم و ترکیب  یشعله ( 1

نکرده و این پرتوها را به سمت چشم بیننده    جذب  را  رنگآبی   مرئی  الکترومغناطیسی  پرتوهای  رنگ،قرمز    اجسام  برخالف  رنگ،  سفید  اجسام  توجه داریم که

 . کنندبازتاب می 

های حاصل از این عناصر نیز اغلب رنگی هستند. وانادیم یکی  شوند و یون های گوناگون ظاهر می با اعداد اکسایش مختلفی در ترکیب  اغلب فلزهای واسطه( 3

حاوی   شود،محلولی از وانادیم که به رنگ سبز دیده می هایی با رنگ متفاوت را ایجاد کند.تواند یون که می  از تناوب چهارم است از عناصر موجود در دسته 

  2ی  زیرالیه   4این یون  در  است. با توجه به آرایش الکترونی نوشته شده،    1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑2است. آرایش الکترونی این یون به صورت    +𝑉3های  یون 

   الکترونی وجود دارد.

های باورنکردنی و فراتر از انتظار مثل ماندگاری و  خاطر ویژگی ای است که به  تناوب چهارم جدول دوره   یکی از عناصر موجود در دسته  (22𝑇𝑖)تیتانیم(  4

  ساخته  اجسام شود.ها استفاده می پیما و نمای زیبای ساختمان های اقیانوس استحکام مناسب، از آن در جاهای مختلفی مثل ساخت موتور جت، پروانه کشتی 

  مقابل   در  فلز  این  باالی  مقاومت  و  تیتانیم  ظاهری  زیبایی  به  توجه  با  .دارند  سایش  برابر  در  باالیی  بسیار  مقاومت  نزن،زنگ   فوالد  انندهم   تیتانیم،  فلز  از  شده

 . است  شده  بناها   این  ماندگاری  افزایش  باعث  تیتانیم،  بیرونی  پوشش  با  گوگنهایم  موزه  جمله  از  بناهایی  ساخت  سایش،  و  خوردگی

 مطالب زیر نادرست است؟یک از کدام 

توان بارها و بارها استفاده کرد. ها را می ( کاتالیزگرها باعث کاهش آلودگی محیط زیست شده و آن1

 است.   𝐶𝑥𝐻𝑦خارج شده از اگزوز خودروها بیشتر از جرم    𝐶𝑂های کاتالیستی، جرم گاز  ( در غیاب مبدل 2

 دهد.را به مقدار بیشتری افزایش می   𝑂2و   𝐻2( پودر روی، در مقایسه با توری پالتینی، سرعت واکنش میان گازهای  3

 شود.مشخص می  𝐸𝑎خود، برای آغاز شدن به مقداری انرژی نیاز دارند که با نماد    𝐻∆ها صرف نظر از عالمت  ( واکنش 4
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را به مقدار کمتری کاهش داده و به همین خاطر، این کاتالیزگر در    𝑂2و   𝐻2سازی واکنش میان گازهای  ی فعالژپودر روی، در مقایسه با توری پالتینی، انر

سازی واکنش مورد نظر را در  نمودار زیر، روند تغییر مقدار انرژی فعال  دهد.مقایسه با یک توری پالتینی سرعت واکنش را نیز به مقدار کمتری افزایش می

 دهد: حضور هر کاتالیزگر نشان می 
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توان برای مدت طوالنی نگه داشت. در این شرایط، هیچ واکنشی انجام نشده و مخلوط موردنظر  را در غیاب کاتالیزگر می  هیدروژن و اکسیژن مخلوط گازهای

سازی آن تأمین سازی این واکنش خیلی بزرگ است. با ایجاد جرقه در مخلوط واکنش، انرژی فعالماند؛ چرا که انرژی فعال می  نخورده باقیبه صورت دست 

و   هایی از فلزهای نمونه کردن کاتالیزگر مناسب)دهند. از طرف دیگر، در صورت اضافه با سرعت خیلی باالیی با یکدیگر واکنش می  مورد نظر یشده و گازها 

 کند. شدن واکنش افزایش پیدا میسازی آن، سرعت انجام ( به مخلوط واکنش نیز با کاهش انرژی فعال 

 ها: بررسی سایر گزینه 

  ها آن  و  نشده  مصرف  هاواکنش  در  مواد  اینتوجه داریم که  .  کاهندمی  زیست  محیط  آلودگی  از  و  داده  کاهشدر صنایع مختلف    را  انرژی  مصرف  اکاتالیزگره(  1

 .کرد  استفاده  بارها  توانمی  را

های تولیدشده در موتور خودروها هستند که باعث آلودگی  از جمله آالینده   (𝐶𝑥𝐻𝑦)های نسوخته گازهای کربن مونوکسید، نیتروژن مونوکسید و هیدروکربن(  2

  است.   های نسوخته( خارج شده از اگزوز خودروها بیشتر از جرم هیدروکربن 𝐶𝑂های کاتالیستی، جرم گاز کربن مونوکسید) در غیاب مبدل شوند.  هواکره می 

دهد: های کاتالیستی نشان می را در حضور و غیاب مبدل های خروجی از اگزوز خودروها  جدول زیر، میزان آالینده 

 𝐶𝑂 𝐶𝑥𝐻𝑦 𝑁𝑂 فرمول شیمیایی آالینده 

مقدار آالینده برحسب گرم  

 به ازای طی یک کیلومتر 

5/ در غیاب مبدل کاتالیستی  99 /1 67 /1 04 
0/ مبدل کاتالیستی در حضور   61 /0 07 /0 04 

ها بیشتر است. با استفاده از مبدل مناسب، مقدار این گاز نسبت به سایر گازها به مقدار  نسبت به سایر آالینده   𝐶𝑂های کاتالیستی، مقدار گاز  در غیاب مبدل 

 خروجی از اگزوز خودرو، در مقایسه با سایر گازهای آالینده بیشتر است.   𝐶𝑂کند اما در این شرایط نیز مقدار گاز  بیشتری کاهش پیدا می 

  شیمیایی،   واکنش  یک  آغازشدن  برای  دیگر،  عبارت  به.  شودمی   گفته  سازیفعال  انرژی  شیمیایی،  واکنش  یک  شدنشروع   برای   نیاز  ردمو  انرژی  مقدار  حداقل  به(  4

خود، برای آغاز شدن به مقداری انرژی   𝐻∆ها صرف نظر از عالمت واکنش   توان گفتبر این اساس، می  .باشند  داشته  انرژی  معینی  مقدار  باید  هادهنده واکنش 

 شود.مشخص می  𝐸𝑎نیاز دارند که با نماد  

 های داده شده درست هستند؟ چه تعداد از عبارت 

آ( از نظر زمانی، فناوری تولید مواد عایق گرما در مقایسه با فناوری تولید ویتامین )آ( دیرتر ایجاد شده است. 

 اکسید در هوای شهرهای بزرگ کمتر از غلظت گاز اوزون خواهد بود. نیتروژن دی ب( در طول شب، غلظت گاز 

 ی موجود در هوای آلوده هستند. اکسید، اوزون، مواد آلی فرار و ذرات معلق، از جمله گازهای آالینده پ( گوگرد دی 

 شود.کرومتر استفاده می می ۷۰۰سنجی فروسرخ، از پرتوهای الکترومغناطیسی با طول موج بلندتر از  ت( در روش طیف 

1  )1 2  )2 3  )3 4  )4
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 های )آ( و )پ( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

  )کودهای شیمیایی( آمونیاک   و  اوره  تولید  فناوری  از  دیرتر  نیز(  آ )  ویتامین  تولید  فناوری  و(  آ)  ویتامین  تولید  فناوری  از دیرتر  گرما  عایق  مواد  تولید  فناوریآ(  

 دهد: ها را نشان میتصویر زیر، روند ایجاد این فناوری   .است  شده  ایجاد

 
رسد و در طول در طول شب نیز به صفر نمی  𝑂3 و  𝑁𝑂،  𝑁𝑂2غلظت گازهای  روز در هواکره وجود دارند. توجه داریم که  ها در طول شبانه ب( انواعی از آالینده 

  گازهای  غلظت  از  بیشتر  بزرگ  شهرهای  هوای  در  اکسیددی   نیتروژن  گاز  غلظت  شب،  طول  در  ها در هواکره وجود دارد.ازه زمانی نیز مقدار کمی از آالینده این ب

 ترین حالت خود قرار دارد. تیره صبح، در    9شهرها در حوالی ساعت  ، هوای آلوده کالن 𝑁𝑂2  ای گازبا توجه به رنگ قهوه   .بود  خواهد  اوزون  و  مونوکسید  نیتروژن
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.  است  شده  محدودتر  پاک  هوای  به  دسترسی  و  شده  هوا  وارد  آالینده  گازهای  نادرست،  رفتارهای  انجام  با  و  گوناگون  صنایع  گسترش  فناوری،  و  دانش  رشد  باپ(  

  به  ی موجود در هوای آلوده هستند.معلق، از جمله گازهای آالینده ، نیتروژن مونوکسید، کربن مونوکسید، اوزون، مواد آلی فرار و ذرات  𝑆𝑂2  ،𝑁𝑂2گازهای  

 و  بخشد می  سرعت  خودروها  پوسیدگی  و  هاساختمان   فرسودگی  فرایند  به  کند،می  زشت  را  شهر  چهره  دارد،  بدی  بوی  آلوده  هوای  ها،آالینده   این  وجود  دلیل

 . شودمی   مرگ  حتی  و  ریه  سرطان  و  آسم  برونشیت،  جمله  از  تنفسی  هایبیماری   تشدید  و  ایجاد  سبب

تشنخیص    برای  توانمیاز این فرایند    شنود.نانومتر اسنتفاده می   700با طول موج بلندتر از    فروسنرخ  سننجی فروسنرخ، از پرتوهای الکترومغناطیسنیدر طیفت(  

 بین  فضنای  در  هامولکول  برخی  شنناسنایی  نیز و  هواکره  در  نیتروژن  اکسنیدهای و  مونوکسنید کربن  مانند  هایی آالینده  شنناسناییهای عاملی در یک مولکول،  گروه

.کرد  استفاده  ایستاره

 دهد:های تولید شده توسط یک خودرو را نشان میجدول زیر، مقدار آالینده 

باشد، خودرو مورد نظر در طول یک ماه چند   𝒎𝒐𝒍 5/4گازهای قطبی تولید شده توسط این خودرو در طول یک روز برابر با   اگر تفاوت شمار مول 
𝑶کند؟ ) کیلومتر مسافت را طی می = 𝑵 و ۱۶ = 𝑪 و ۱4 = ۱2 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱ ) 

1  )600 2  )300 3  )1800 4  )900
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های دواتمی که از اتصال دو اتم متفاوت به هم متصل  های دواتمی ناجورهسته)مولکول کربن مونوکسید و نیتروژن مونوکسید، موادی هستند که از مولکول 

کیلومتر    1کردن    خودرو مورد نظر با طیهای نسوخته از جمله مواد ناقطبی هستند. روند، درحالی که هیدروکربناند( تشکیل شده و قطبی به شمار میشده 

مول گاز نیتروژن مونوکسید(    04/0گرم گاز نیتروژن مونوکسید)معادل با    2/1مول گاز کربن مونوکسید( و    22/0گرم گاز کربن مونوکسید)معادل با    16/6مسافت،  

مول است. بر این اساس، مسافت طی شده    18/0توان گفت تفاوت شمار مول گازهای تولید شده در طول هر کیلومتر مسافت، برابر با  کند؛ پس میتولید می 

کنیم:توسط این خودرو در طول هر روز را محاسبه می 

? 𝑘𝑚  مسافت = 5/4 𝑚𝑜𝑙  تفاوت شمار مول آالینده ها ×
1 𝑘𝑚  مسافت

0/18 𝑚𝑜𝑙  تفاوت شمار مول آالینده ها
= 30 𝑘𝑚  مسافت 

و در طول هر ماه نیز  کیلومتر    210کند، پس مسافت طی شده توسط این خودرو در طول هر هفته برابر با  کیلومتر مسافت را طی می   30این خودرو هر روز  

 شود.میکیلومتر    900برابر با  

های  در موتور را به فراورده   تولیدشده  𝑁𝑂از گاز    96/2%  های نسوخته و از هیدروکربن   95/8%حدود    ،𝐶𝑂از گاز    89/8%  های کاتالیستی، در حدودمبدل

کنند اما  را نسبت به دو آالیندهء دیگر حذف می   𝐶𝑂گرم به ازای طی یک کیلومتر( از گاز    5/38ها مقدار بیشتری ) کنند؛ پس این مبدلخطر تبدیل می کم

 درصد( دارند.   96/2حدود  بیشترین تأثیر را در حذف گاز نیتروژن مونوکسید) 

 های داده شده نادرست است؟عبارتیک از کدام 

اکسید، همانند عناصر فسفر، پتاسیم و گوگرد، از جمله مواد مورد نیاز برای رشد گیاهان هستند.( آب و کربن دی 1

 کند.پذیر، از ابتدای کار تا زمان برقراری تعادل، سرعت واکنش برگشت به مرور افزایش پیدا می های برگشت ( در واکنش 2

𝑁2(𝑔)ی تعادلی به معادله  ه ( در سامان3 + 3𝐻2(𝑔) ⇌ 2𝑁𝐻3(𝑔)  سرعت تولید گاز ،𝐻2    با سرعت تولید𝑁𝐻3   .برابر است 

𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠)( در واکنش  4 ⇌ 𝐶𝑎𝑂(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔) شود. برقراری تعادل بیشتر می   ، چگالی گازهای موجود در مخزن از ابتدا تا لحظه 
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تعادلی  در سامانه  𝑁2(𝑔)ی  + 3𝐻2(𝑔) ⇌ 2𝑁𝐻3(𝑔)  ، تعادلی،  مثل سایر سامانه واکنش های  برگشسرعت  و  رفت  است.  تهای  برابر  از طرفی،    با هم 

های  با توجه به برابر بودن سرعت واکنش   ت.دانیم که سرعت تولید یا مصرف هر ماده در یک واکنش شیمیایی، متناسب با ضریب استوکیومتری آن ماده اس می

 است.  𝑁𝐻3برابر سرعت تولید    𝐻2  ،5/1ت تولید گاز  ع توان گفت سر، می در معادله واکنش مورد نظر  رفت و برگشت و ضریب استوکیومتری مواد

 ها: بررسی سایر گزینه 

  گیاهان  .شودمی انجام ی شیمیاییکودها  تولید  کمک به که است کشاورزی هایفراورده  تولید در وریبهره  افزایش غذا، تامین چالش برای حل راه بهترین( 1

توان  که این مواد را با استفاده از کودها می   دارند نیاز نیز پتاسیم و نیتروژن فسفر، گوگرد، مانند عنصرهایی به آب، و اکسیددی  کربن بر افزون خود رشد برای

  خود  نیاز  مورد  نیتروژن  و  کرده  جذب  خاک  از  را  هاآن   توانندمی  گیاهان  که  هستند  دارینیتروژن  هایترکیب   جمله  از  اوره،  و  آمونیاک  .ها قرار داددر اختیار آن 

 . کنند  تامین  را
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های مورد نیاز برای انجام شدن  دهنده های واکنش کلی)واکنشبه تدریج غلظت فراورده   تعادل،  برقراری  زمان  تا  کار  ابتدای  از  پذیر،برگشت   هایواکنش   در(  2

های  سرانجام با برابر شدن سرعت واکنش   .کندمی   پیدا  افزایش  مرور  به  هانیز در این واکنش  برگشت  واکنش  سرعتواکنش برگشت( افزایش یافته و بر این اساس،  

 دهد: های رفت و برگشت را نشان میشود. نمودار زیر روند تغییر سرعت واکنش ل برقرار می رفت و برگشت، تعاد

 
𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠)  تعادلی  در واکنش(  4 ⇌ 𝐶𝑎𝑂(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔)  ،اکسید در مخزن تولید شده و به همین خاطر، به مرور جرم به تدریج مقداری گاز کربن دی

 شود. برقراری تعادل بیشتر می   لحظه چگالی گازهای موجود در مخزن از ابتدا تا  و  

 های زیر درست هستند؟ کدام موارد از عبارت 

2𝑵𝑶2(𝒈)آ( در تعادل  ⇌ 𝑵2𝑶4(𝒈)  پس از افزودن ،𝑵2𝑶4  کند.، سرعت واکنش رفت به تدریج افزایش پیدا می به سامانه

2𝑵𝑶(𝒈)ب( با افزایش حجم ظرف در واکنش تعادلی   + 𝑶2(𝒈) ⇌ 2𝑵𝑶2(𝒈) یابد. پیشرفت واکنش افزایش می ، درصد 

𝑪𝒂𝑪𝑶3(𝒔)واکنش   𝑲پ( یکای   ⇌ 𝑪𝒂𝑶(𝒔) + 𝑪𝑶2(𝒈) مشابه واکنش ،𝑷𝑪𝒍5(𝒈) ⇌ 𝑷𝑪𝒍3(𝒈) + 𝑪𝒍2(𝒈)  .است 

 کند.جا می از بخار ید و گاز هیدروژن، تعادل را در جهت رفت جابه 𝑯𝑰ت( افزایش حجم در واکنش تعادلی تولید گاز  
( ب و ت 4 ( آ و ت3 ( ب و پ 2 ( آ و پ1
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 های )آ( و )پ( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

2𝑁𝑂2(𝑔)ی تعادلی  به سامانه   𝑁2𝑂4با افزودن گاز  آ(   ⇌ 𝑁2𝑂4(𝑔) در جهتی که منجر به مصرف گاز  ، واکنش در جهت برگشت(𝑁2𝑂4  می)به پیش    شود

  کند. به تدریج افزایش یافته و به همین خاطر، سرعت واکنش رفت نیز به تدریج افزایش پیدا می   𝑁𝑂2شود. با انجام شدن واکنش برگشت، غلظت گاز  رانده می 

 شود. ت برابر شده و تعادل برقرار میهای رفت و برگشدر نهایت مجددا سرعت واکنش 

2𝑁𝑂(𝑔)در واکنش تعادلی  ب(   + 𝑂2(𝑔) ⇌ 2𝑁𝑂2(𝑔)تعادل   ،در این واکنشبا افزایش حجم ظرف  ها بیشتر است.  دهنده های گازی واکنش ، تعداد مول  

ها که به  دهنده )درصدی از کل واکنش رصد پیشرفتجا شده و طی این فرایند، دهای گازی بیشتر( جابه در جهت برگشت)در جهت تولید تعداد مول  مورد نظر

 یابد. این واکنش کاهش می   شوند(فراورده تبدیل می 

های گازی و محلول موجود در دو طرف واکنش بستگی  های مختلف، متفاوت از یکدیگر است و به تفاوت میان شمار مولیکای ثابت تعادل برای واکنشپ(  

Δ𝑛های گازی و محلول در سمت راست واکنش تعداد مول−های گازی و محلول در سمت چپ واکنش مولتعداد   دارد. در این رابطه، داریم:  = 

 = (𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1)Δ𝑛    واکنش   یکای 

.𝑚𝑜𝑙+ است، پس یکای ثابت تعادل این دو واکنش مشابه بوده و به صورت  1برابر با    Δ𝑛در هر دو واکنش داده شده مقدار   𝐿−1  .است 

  تعادل  یک  جاییجابه  بر حجم  تغییر  کهآن برای. گرفت کمک  واکنش در کنندهشرکت   گازی مواد غلظت تغییر برای توانمی  واکنش سامانه  حجم تغییر ازت( 

  . نباشند  برابر  نیز  واکنش  معادله  طرف  دو در  گازی  هایمول  تعداد  و  باشد  شکلگازی   واکنش  در  کنندهشرکت  اجزای  از  یکی  حداقل باید  باشد،  مؤثر  شیمیایی

𝐻2(𝑔)چون در واکنش   + 𝐼2(𝑔) ⇌ 2𝐻𝐼(𝑔)جایی  ی واکنش برابر است، تغییر حجم ظرف باعث جابه های گازی در دو سمت معادله ، مجموع شمار مول

 شود. نمی این تعادل  

 است: ۱۱۰𝒌𝑱−تغییر آنتالپی واکنش نشان داده شده در نمودار مقابل برابر با  

دهنده در این واکنش،  مول واکنش  2چند درصد کاهش داده و به ازای مصرف    سازی را به اندازهاستفاده از کاتالیزگر در این واکنش، مقدار انرژی فعال
 د؟ شوتقریبا چند کیلوژول انرژی آزاد می

1  )5/62  –  6/36 2  )5/62  –  3/73 3  )5/37  –  6/36 4  )5/37  –  3/73
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 است:   زیرروند تغییر انرژی در واکنش مورد نظر به صورت  

 کنیم.کاتالیزگر محاسبه می سازی این واکنش را در غیاب  با تجه به اطالعات داده شده در صورت سوال، مقدار انرژی فعال 

𝐸𝑎 = 270 − |∆𝐻| = 270 − 110 = 160 𝑘𝐽 
توان گفت کاتالیزگر  کیلوژول است، پس می  60کیلوژول و در حضور کاتالیزگر مناسب، برابر با    160سازی این واکنش در غیاب کاتالیزگر برابر با  ی فعال ژانر

 درصد کاهش داده است.   5/62سازی را به اندازه  ی فعال ژانر

درصد  کاهش انرژی فعالسازی  =
مقدار کاهش انرژی فعال سازی 

مقدار انرژی فعال سازی اولیه 
× 100 =

100
160

× 100 =  درصد  62/5

مول    2شود. بر این اساس، مقدار انرژی آزاد شده به ازای مصرف  کیلوژول انرژی آزاد می  110دهنده مصرف شده و  مول واکنش   3در واکنش مورد نظر، مجموعا  

 کنیم. دهنده را محاسبه میواکنش 

? 𝑘𝐽  انرژی = 2 𝑚𝑜𝑙  واکنش دهنده ×
110 𝑘𝐽  انرژی

3 𝑚𝑜𝑙  واکنش دهنده
= 73/3 𝑘𝐽 

 های داده شده درست هستند، بجز ............... . همه عبارت 

کند.جا می ادل را در جهت رفت جابه به محلول، همانند تبخیر آب از محلول، تع  𝐾𝑂𝐻( در تعادل مربوط به یونش استیک اسید، افزودن  1

2𝑁𝑂2(𝑔)( با کاهش حجم ظرف واکنش در تعادل  2 ⇌ 𝑁2𝑂4(𝑔)شود. تر میرنگ ، مخلوط گازی ابتدا پررنگ شده و سپس کم 

𝑄( با افزایش دما در تعادل  3 + 𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠)
 
⇔𝐶𝑎𝑂(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔)یابد. ، مجموع جرم مواد جامد در ظرف کاهش می 

 کند.های واکنش در ظرف کاهش پیدا می های تعادلی گرماگیر، درصد حجمی فراورده کاهش دما در واکنش ( با  4

 ( 124 -مفهومی  –)متوسط       1گزینه پاسخ:   -226

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻(𝑎𝑞)واکنش تعادلی انجام شده به صورت    معادله  ⇌ 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂
−(𝑎𝑞) + 𝐻+  د در  است. انحالل پتاسیم هیدروکسید یا سدیم هیدروکسی

کند. افزایش حجم محلول با استفاده از آب  جا می جابه   )یونش بیشتر استیک اسید(محلول، باعث مصرف شدن یون هیدروژن شده و تعادل را در جهت رفت

ند تبخیر، تعادل را در  ی مقابل، کاهش حجم محلول با استفاده از فرایکند. در نقطه جا می ای بیشتر)جهت رفت( جابه هخالص نیز تعادل را در جهت شمار مول 

کند. جا می های کمتر)جهت برگشت( جابه جهت شمار مول

 ها: بررسی سایر گزینه 

2𝑁𝑂2(𝑔)با کاهش حجم ظرف در تعادل  (  2 ⇌𝑁2𝑂4(𝑔) شود.  رنگ میی مواد افزایش یافته و به همین خاطر، رنگ مخلوط گازی پر ، ابتدا غلظت همه

جا شده و گاز  جابه   های گازی کمتری باشد()به سمتی که دارای تعداد مولنظر با توجه به کاهش حجم ظرف، به سمت رفتی بعد، تعادل مورد  در مرحله 

𝑁𝑂2  کند. با مصرف گاز  را مصرف می𝑁𝑂2 شود.تر می، شدت رنگ مخلوط کم 

𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠)  گرماگیر مثل  تعادل  یک  با افزایش دما در(  3 ⇌ 𝐶𝑎𝑂(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔)با تولید مقدار بیشتری از گاز    جا شده وهت رفت جابه ، واکنش در ج

 .یابدجرم مواد جامد موجود در ظرف کاهش می  اکسید،کربن دی 

  واکنش   هایفراورده   حجمی  درصد  بر این اساس،  و  شده  جاجابه   )در جهت تولید گرما(برگشت  جهت  در  تعادل  گرماگیر،  تعادلی  هایواکنش   در  دما  کاهش  با(  4

 . یابدمی   کاهش  ظرف  در

های شیمیایی است. تغییر دما افزون بر کردن تعادلجا های مورد استفاده برای جابه در کنار تغییر غلظت و حجم، تغییر دمای سامانه تعادلی نیز یکی از روش 

ها  گوناگون یکسان نیست و به گرماده یا گرماگیر بودن آن واکنش های  دهد. اثر تغییر دما بر تعادل کردن تعادل، مقدار ثابت تعادل واکنش را نیز تغییر میجا جابه 

رود تا دمای سامانه را مجدداً کاهش دهد. اگر این واکنش  با افزایش دمای یک سامانه در حال تعادل، واکنش در جهت مصرف گرما پیش می   بستگی دارد.

کند. در نقطه مقابل، اگر این واکنش گرماده باشد، با افزایش دما در جهت  فزایش پیدا می ها اجا شده و مقدار فراورده گرماگیر باشد، تعادل در جهت رفت جابه

رود تا دمای سامانه  با کاهش دمای یک سامانه در حال تعادل، واکنش در جهت تولید گرما پیش می .  یابدها افزایش می دهنده برگشت پیش رفته و مقدار واکنش 

کند. در نقطه مقابل، اگر  ها افزایش پیدا می دهنده جا شده و مقدار واکنشنش گرماگیر باشد، تعادل در جهت برگشت جابه را دوباره افزایش دهد. اگر این واک

 یابد. ها افزایش می رود و مقدار فراورده این واکنش گرماده باشد، با کاهش دما در جهت رفت پیش می 
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 ۱/2۰4 × ی برقراری تعادل،  زیر تجزیه شود. اگر تا لحظه  کنیم تا بر اساس معادلهلیتری می  5/۰اکسید را وارد یک ظرف  مولکول نیتروژن دی ۱۰25

   شود؟  وارد شده به ظرف تجزیه شده باشند، مقدار ثابت تعادل این واکنش چقدر می 𝑵𝑶2های  از مولکول 8۰%

      2𝑵𝑶2(𝒈) ⇌ 𝑵2(𝒈) + 2𝑶2(𝒈) 
1  )64 2  )128 3  )256 4  )512
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 معادله واکنش انجام شده به صورت زیر است:

2𝑁𝑂2(𝑔) ⇌𝑁2(𝑔) + 2𝑂2(𝑔) 
×1/204در ابتدای این فرایند،   لیتری شده است؛ پس غلظت    5/0کسید( وارد یک ظرف  ادیمول گاز نیتروژن    20عادل با  مکسید)ادی مولکول نیتروژن    1025

نیتروژن  مول از کل گاز    16)معادل با  کسید ادی از گاز نیتروژن    %80ی برقراری تعادل،  شود. تا لحظه مول بر لیتر می  40کسید برابر با  ادی اولیه گاز نیتروژن  

مول بر لیتر است. از طرفی، پس از    8دلی این گاز برابر با  تجزیه شده است؛ پس غلظت تعا  شود(مول بر لیتر از این گاز می   32که برابر با غلظت    کسیدادی 

غلظت گازهای    تولید شده است، پس  اکسیژن و نیتروژنمول از گازهای    8و    16به ترتیب    ،در واکنش مورد نظر  کسیدادیاز گاز نیتروژن    %80تجزیه شدن  

د. بر این اساس، داریم: رسمول بر لیتر می  16و    32  ترتیب به  به  در ظرف واکنش  اکسیژن و نیتروژن

𝐾 =
[𝑁2] × [𝑂2]

[𝑁𝑂]2
=

322 × 16
82 = 256 

 شود. مول بر لیتر می  256با توجه به محاسبات باال، ثابت تعادل واکنش مورد نظر برابر با  

 های داده شده درست هستند؟ چه تعداد از عبارت 

کند.واکنش افزایش پیدا می  ی یک واکنش تعادلی، مقدار ثابت تعادل آن آ( با افزودن کاتالیزگر مناسب به سامانه 

 دهند. ب( در دمای اتاق، با ایجاد جرقه در مخلوطی از گازهای نیتروژن و هیدروژن، این گازها با یکدیگر واکنش می 

𝑬𝒂پ( اگر در یک واکنش تعادلی   < |∆𝑯|  شود. جا میباشد، آن تعادل شیمیایی با کاهش دما حتما در جهت رفت جابه 

𝑵𝑯4𝑯𝑺(𝒔)تعادلی  ه سامانه ت( با افزودن آمونیاک ب ⇌ 𝑯2𝑺(𝒈) + 𝑵𝑯3(𝒈)  غلظت گاز ،𝑯2𝑺  یابد. به تدریج کاهش می 

1  )1 2  )2 3  )3 4  )4 
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 های )پ( و )ت( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

  در   پراکسید   هیدروژن  محلول  مثال،  عنوان  به.  کندمی  پیدا  افزایش  شیمیایی  واکنش  آن  شدنانجام   سرعت  واکنش،  مخلوط  به  مناسب  کاتالیزگر  افزودن  باآ(  

  واکنش،   سامانه  به  یدید  پتاسیم  محلول  قطره  چند  افزودن  با  که  حالی  در  کند؛می  تولید  اکسیژن  گاز  و  شده  تجزیه  کندی  به  کاتالیزگر،  حضور  بدون  و  اتاق  دمای

  پراکسید،   هیدروژن  تجزیه  واکنش  همانند  نیز  شیمیایی  هایواکنش   سایر  در.  کندمی   پیدا  افزایش  زیادی   مقدار  به  اکسیژن  گاز  تولید  سرعت  و  واکنش   کلی  سرعت

ن  هرچند که کاتالیزگر سرعت برقرار شد .کند می  پیدا افزایش هافراورده  تولید سرعت و هادهنده واکنش  مصرف سرعت واکنش، مخلوط به کاتالیزگر افزودن با

و مقدار   تعادل ثابت مقدار در تاثیری واکنش، یسامانه  به کاتالیزگر افزودن دهد، اما توجه داریم کهتعادل را بیشتر کرده و مدت زمان مورد نیاز را کاهش می

 . ندارد  نهایی فراورده تولید شده

از گازهای نیتروژن و هیدروژن،  ب(   با ایجاد جرقه در مخلوطی  اتاق،  یکدیگر واکنش    (𝐸𝑎) سازی انرژی فعال در دمای  با  این گازها  واکنش تامین نشده و 

دهد؛  پذیری ناچیزی دارد و در دمای اتاق با گاز هیدروژن حتی در حضور کاتالیزگر یا جرقه واکنش نمی نیتروژن واکنش توان گفت  به عبارت دیگر، می  دهند.نمی

گازها  این  توانیم برای تولید آمونیاک استفاده کنیم. از طرف دیگر، واکنش میان  ر دما و شرایط اتاق نمید  هیدروژن و نیتروژن  بنابراین از واکنش گازهای

 شوند. واردشده به محفظه واکنش، به فراورده تبدیل نمی  هیدروژن و نیتروژن  شود؛ پس کل گازهایپذیر است و به صورت تعادلی انجام میبرگشت 

𝐸𝑎  های گرماگیر، هموارهپ( در واکنش  > |∆𝐻|   های گرماده، مقدار  است، اما در واکنش𝐸𝑎  تواند کمتر یا بیشتر از قدرمطلق تغییر آنتالپی باشد. بر این  می

𝐸𝑎اگر در یک واکنش تعادلی  توان گفت  اساس می  < |∆𝐻|   های شیمیایی گرماده،  باشد، آن واکنش شیمیایی حتما گرماده است. با کاهش دما در واکنش

 شود. جا می جابه   )در جهت تولید گرمای بیشتر(تما در جهت رفت ها حاین تعادل 

  امکان   حد  تا  که  رودمی   پیش  جهتی  در  تعادل  شیمیایی،  تعادل  یک  در  کنندهشرکت  هایگونه   از  یکی  غلظت  افزایش  صورت  در  لوشاتلیه،  اصل  براساست(  

  تعادل   یک  در  کنندهشرکت   هایگونه   از  یکی  غلظت  کاهش  صورت  در  مقابل،  نقطه  در.  برسد  تعادل  حالت  به  مجدداً  سامانه  و  کند  مصرف  را  ماده  آن  از  مقداری

  با افزودن آمونیاک به سامانه   .برسد  تعادل حالت  به  مجدداً  سامانه  و  کند  تولید  را ماده  آن  از  مقداری  امکان  حد  تا  که  رودمی   پیش  جهتی در تعادل شیمیایی،

𝑁𝐻4𝐻𝑆(𝑠)تعادلی   ⇌ 𝐻2𝑆(𝑔) + 𝑁𝐻3(𝑔) جا شده و غلظت گاز  ، این تعادل در جهت برگشت)در جهت مصرف گاز آمونیاک( جابه𝐻2𝑆    در ظرف

 یابد. به تدریج کاهش می واکنش  
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کند. تعادل مورد  اکسید و نیکل مذاب را تولید می( اکسید بر اساس یک فرایند تعادلی واکنش داده و گاز کربن دی𝑰𝑰گاز کربن مونوکسید با نیکل)  
باشد، ثابت تعادل این واکنش    %۷5در ظرف واکنش برابر با   𝑪𝑶2لیتر برقرار شده است. اگر درصد حجمی گاز   2نظر، در یک ظرف سربسته به حجم 

 یابد؟چه فرایندی، مقدار فلز نیکل تولید شده افزایش می  چقدر بوده و پس از انجام

 ( اکسید به سامانه واکنش 𝐼𝐼افزودن نیکل)  -  4(  2 ( اکسید به سامانه واکنش 𝐼𝐼افزودن نیکل)   –  3(  1

 افزودن گاز کربن مونوکسید به سامانه واکنش   -  4(  4 افزودن گاز کربن مونوکسید به سامانه واکنش   -  3(  3

 (124 -مفهومی   –)متوسط       3ه گزینپاسخ:   -229

 معادله واکنش انجام شده به صورت زیر است:

𝑁𝑖𝑂(𝑠) + 𝐶𝑂(𝑔) ⇌ 𝑁𝑖(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔) 
از  در شرایط یکسان، درصد مولی گازها در یک مخلوط گازی متناسب با درصد حجمی آن گازها است. طبق فرض سوال نیز در ظرف واکنش، درصد حجمی گ

𝐶𝑂2    توان گفت درصد مولی گازهای  است، پس می  % 75برابر با𝐶𝑂2   و𝐶𝑂    ت دیگر، اگر  درصد است. به عبار   25و    75در ظرف مورد نظر به ترتیب برابر با

است، پس    𝐶𝑂مول آن نیز متعلق به گاز    25بوده و    𝐶𝑂2مول آن متعلق به   75مول ماده گازی در ظرف وجود داشته باشد،    100در حالت تعادل مجموعا  

 این اساس، داریم: شود. بر  مول بر لیتر می  𝑥برابر با   𝐶𝑂مول بر لیتر باشد، غلظت تعادلی گاز    3𝑥برابر با    𝐶𝑂2اگر غلظت تعادلی  

𝐾 =
[𝐶𝑂2]

[𝐶𝑂]
=

3𝑥
𝑥
=  توجه داریم که ثابت تعادل واکنش مورد نظر فاقد یکا است                             3

شود. در چنین شرایطی، مقدار  جا می به ظرف واکنش، غلظت این گاز افزایش یافته و تعادل در جهت مصرف این گاز)در جهت رفت( جابه   𝐶𝑂با افزودن گاز  

چ تغییری  یک ماده جامد بوده و افزودن آن به سامانه واکنش، هی  ( اکسید𝐼𝐼نیکل) توجه داریم که  کند.  فلز نیکل تولید شده در تعادل مورد نظر افزایش پیدا می

 جا کند. تواند تعادل مورد نظر را در جهت رفت یا برگشت جابه نمی  ( اکسید𝐼𝐼نیکل) کند، پس افزودن یا خارج کردن  در غلظت این گاز ایجاد نمی 

 یک از مطالب زیر درست است؟کدام 

یابد. زایش می( با انجام شدن فرایند هابر در یک مخزن دربسته، فشار گازهای موجود در مخرن به تدریج اف1

 های مصرف شده در فرایند هابر، کمتر خواهد بود. دهندهپذیری گاز آمونیاک در آب، در مقایسه با واکنش ( انحالل 2

 یابد.کننده افزایش می دهنده قبل از مجاورت با کاتالیزگر مناسب، توسط گرم ( در فرایند هابر، دمای مخلوط گازهای واکنش 3

𝑙الکترون با    8( به کمک یک فلز واسطه که دارای  4 = یابد. های انجام شده در محفظه فرایند هابر افزایش می است، سرعت واکنش   2
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هرچند که    یابد.کننده افزایش می ر توسط گرم به منظور افزایش سرعت واکنش، قبل از مجاورت با کاتالیزگ  𝐻2و   𝑁2در فرایند هابر، دمای مخلوط گازهای  

 شود. دهد، اما موجب افزایش سرعت تولید آمونیاک می انجام این کار بازده تولید آمونیاک را کاهش می 

 ها: بررسی سایر گزینه 

𝑁2(𝑔)مورد نظر به صورت    شیمیایی  ی واکنشمعادله (  1 + 3𝐻2(𝑔) ⇌ 2𝑁𝐻3(𝑔)   در این واکنش کمتر از    )گاز آمونیاک(است. چون ضریب فراورده

در یک مخزن دربسته، فشار گازهای موجود در   تعادلی توان گفت با انجام این واکنشاست، می )گازهای هیدروژن و نیتروژن(هادهنده مجموع ضرایب واکنش 

یابد. ن به تدریج کاهش می زمخ

های آب را دارد. در نقطه مقابل، گازهای هیدروژن و نیتروژن  و توانایی برقرار کردن پیوند هیدروژنی با مولکول   شده  تشکیل  قطبی  هایمولکول   از  آمونیاک  گاز(  2

  حل  آب  در  بیشتری  مقدار  به  نیتروژن  و  هیدروژن  گازهای  با  مقایسه  درگاز آمونیاک    خاطر،  همین  به  ناقطبی بوده و توانایی ایجاد پیوند هیدروژنی را ندارند.

 . شودمی

هر اتم آهن    .یابدمی   افزایش  محفظه  این  در  شده   انجام  هایواکنش   سرعت  واکنش،  یمحفظه   در  نهآ   فلز  دادن  قرار  با  و  بوده   هابر  واکنش  کاتالیزگر  آهن،  فلز(  4

𝑙ای با  )زیرالیه 3𝑑الکترون در زیرالیه    6دارای   =  است.   (2

آلوتروپ   جرم  از  وارد یک مخزن  برابر  را  اکسیژن  تعادل  لیتری می  5های مختلف  تا  2𝑶3کنیم  ⇌ 3𝑶2 ; 𝑲 = ابتدای   ۰/۷5 از  اگر  برقرار شود. 
آلوتروپ ناپایدارتر وارد شده به این ظرف برابر با چند  برابر شده باشد، جرم اولیه ۹/۰برقراری تعادل، فشار گازهای موجود در مخزن  واکنش تا لحظه 

𝑶گرم بوده است؟ )  = ۱۶ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) 

1  )360 2  )720   3  )480 4  )960

 ( 124 -مساله  –)سخت       4گزینه  پاسخ:   -231

های مختلفی از عنصر اکسیژن هستند.  (، آلوتروپ 𝑂2( و اکسیژن) 𝑂3شود. گازهای اوزون) های مختلف مولکولی یا بلوری یک عنصر گفته می آلوتروپ، به گونه 

ناپایدارتر است. ساختار مولکولی این گازها به صورت  دانیم، گاز اوزون در مقایسه با گاز اکسیژن سطح انرژی باالتری داشته و نسبت به این گاز  همانطور که می 

 زیر است:
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ی گاز اکسیژن  اگر جرم گازهای اکسیژن و اوزون وارد شده به ظرف برابر باشد، غلظت اولیه برابر جرم مولی گاز اکسیژن است،  5/1چون جرم مولی گاز اوزون 

مول بر   1/5𝑚مول بر لیتر در نظر بگیریم، غلظت گاز اکسیژن برابر با    𝑚ی گاز اوزون را برابر با  شود. اگر غلظت اولیه ی گاز اوزون می برابر غلظت اولیه  5/1

های گازی  توان گفت واکنش در جهت برگشت)در جهت شمار مول شود. با پیشرفت واکنش، فشار گازهای موجود در ظرف کمتر شده است؛ پس می لیتر می

 دهد: کننده در واکنش مورد نظر را نشان می د تغییر غلظت گازهای شرکت کمتر( به پیش رفته است. جدول زیر، رون

⇌          2𝑂3(𝑔) مجموع غلظت مواد گازی             3𝑂2(𝑔) ی واکنش معادله 

2/5𝑚1/5𝑚𝑚 غلظت اولیه 

−𝑥−3𝑥+2𝑥 تغییر غلظت 

2/5𝑚 − 𝑥 1/5𝑚− 3𝑥𝑚 + 2𝑥  غلظت تعادلی 

توان گفت مجموع غلظت گازها در حالت  . بر این اساس، می برابر شده است  9/0ی برقراری تعادل، فشار گازهای موجود در ظرف واکنش  از ابتدای کار تا لحظه 

 ها است؛ پس داریم:ی آنبرابر مجوع غلظت اولیه   9/0تعادل،  

مجموع غلظت های تعادلی گازها 

مجموع غلظت های اولیه ی گازها 
=

9
10

                
⇒    

2/5𝑚− 𝑥
2/5𝑚

=
9
10

                
⇒    𝑥 = 0/25𝑚 

 کنیم.را محاسبه می   𝑚در قدم بعد، با توجه به عبارت ثابت تعادل واکنش، مقدار  

𝐾 =
[𝑂2]

3

[𝑂3]
2

                  
⇒     0/75 =

(1/5𝑚− 3𝑥)3

(𝑚 + 2𝑥)2

                  
⇒     0/75 =

(0/75𝑚)3

(1/5𝑚)2

           
⇒   𝑚 = 4 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

لیتر داده شده است.    5مول بر لیتر بوده است. از طرفی، حجم ظرف واکنش نیز برابر با    4، غلظت اولیه گاز اوزون در ظرف واکنش برابر با  𝑚با توجه به مقدار  

 بر این اساس، داریم: 

? 𝑔 𝑂3 = 5 𝐿 حجم  ظرف ×
4 𝑚𝑜𝑙 𝑂3

1 𝐿 حجم  ظرف
×

48 𝑔 𝑂3

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂3
= 960 𝑔 

 های داده شده درست هستند؟ چه تعداد از عبارت 

کند. های کربن موجود در این ترکیب تغییر می آ( در فرایند تبدیل پارازایلن به ترفتالیک اسید، عدد اکسایش نیمی از اتم 

 بوتانول در آب کمتر است. - ۱پذیری  انحاللپذیری آن در آب، نسبت به گلیکول یک ترکیب الکلی بوده و انحاللب( اتیلن 

 شود.تهیه می  𝑯2و  𝑪𝑶ها بوده و از واکنش بین گازهای  ترین عضو خانواده الکل رنگ، سمی و سادهپ( متانول مایعی بی 

 شود. های پتروشیمیایی مصرف می های نفتی، در فرایند تولید فراورده ی گاز متان استخراج شده از میدان ت( همه

1  )1 2  )2 3  )3 4  )4
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 فقط عبارت )پ( درست است.

 بررسی چهار عبارت: 

  های اتم   از  مورد  2  اکسایش  عدد  اسید،  ترفتالیک  به  ماده  این  هایمولکول  شدن  تبدیل  فرایند  در.  دارد  وجود  کربن  اتم  8  پارازایلن  مولکول  هر  ساختار  درآ(  

 معادله واکنش انجام شده به صورت زیر است:   .کندمی   تغییر  کربن

 
از طرفی،  .  دارد  وجود  هیدروکسیل  گروه  یک  نیز  بوتانول-1هر مولکول    ساختار   در  و  (𝑂𝐻−) هیدروکسیل  گروه  دو  گلیکول  اتیلن  مولکولساختار هر    درب(  

پذیری اتیلن گلیکول  توان گفت انحاللگلیکول چنین بخشی را ندارد. بر این اساس، میبوتانول دارای یک دم هیدروکربنی ناقطبی است، درحالی که اتیلن -1

 بوتانول است. -1در آب حتما بیشتر از  

این ترکیب الکلی را با استفاده از واکنش    .کرد  تهیه  چوب  از  را  آن  توانمی   که  است   هاالکل   خانواده  عضو  ترینساده   و  سمی   بسیار  رنگ،بی   مایعی  متانولپ(  

𝐶𝑂(𝑔)شیمیایی میان گازهای کربن مونوکسید و هیدروژن بر اساس معادله   + 2𝐻2(𝑔) → 𝐶𝐻3𝑂𝐻(𝑙)  های مختلف تولید  توان تهیه کرد. روش نیز می

 متانول به صورت زیر است:
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  گاز  از  توجهی  قابل  بخش  ایمنی،  افزایش  برای   نفتی  هایمیدان   در.  شودمی   یافت  فراوانی  به  نفتی  هایمیدان   در  که  است  طبیعی  گاز  اصلی  سازنده  متان  گازت(  

  فناوری   و  دانش  به  آن  انجام  که  است  دشواری  فرایند  متانول  به  آن  تبدیل  و  دارد   کمی  بسیار  پذیری واکنش   متان  گاز   .سوزانندمی   را  شده  استخراج   متان

  روشی بتوان تا است انجام حال در  زیادی  شیمیایی  هایپژوهش  گوناگون، صنایع  در  متانول باالی اهمیت و متان گاز بودنارزان  دلیل به. دارد نیاز ایپیشرفته 

 .کرد  پیدا  متانول  به  متان  گاز  تبدیل  برای

𝑵𝑯4𝑪𝒍(𝒔)تعادل   ⇌ 𝑵𝑯3(𝒈) + 𝑯𝑪𝒍(𝒈) ; 𝑲 = لیتری برقرار شده است. پس از    5، پس از ورود مقداری آمونیوم کلرید به یک ظرف  ۰/۰4
مول گاز آمونیاک از ظرف واکنش و برقراری مجدد تعادل، غلظت گاز هیدروژن کلرید در ظرف واکنش به چند مول بر لیتر رسیده   45/۰خارج کردن  

𝒑𝑯حلول اسیدی با  و با استفاده از این مقدار گاز هیدروژن کلرید، چند لیتر م =  توان تهیه کرد؟ می ۰/۷

1  )25/0  –  5/2 2  )25/0  –  25/6 3  )4/0  -  4 4  )4/0  -  10

 ( 124 -مساله  –)سخت       2گزینه پاسخ:   -233

در رابطه با تعادل مورد نظر، داریم:

𝐾 = [𝑁𝐻3] × [𝐻𝐶𝑙]
     [𝑁𝐻3]=[𝐻𝐶𝑙]      
⇒            𝐾 = [𝑁𝐻3]

2
                 
⇒     0/04 = [𝑁𝐻3]

2
                 
⇒     [𝑁𝐻3] = 0/2 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

، پس مقدار تعادلی این گازها با توجه به  گاز هیدروژن کلرید در ظرف واکنش وجود دارد  بر لیتر  مول  2/0گاز آمونیاک و    بر لیتر  مول  2/0در حالت تعادل،  

مول رسیده و تعادل در   55/0این گاز در ظرف واکنش به  مقدار، اکآمونیمول گاز  45/0. با خارج کردن شودمول می 1لیتری ظرف واکنش، برابر با  5حجم 

 در این مرحله باید غلظت گاز آمونیاک را در لحظه اعمال تغییر محاسبه کنیم:  شود.جا میجهت رفت جابه 

[𝑁𝐻3] =
𝑁𝐻3  مقدار  اولیه −𝑁𝐻3  مقدار  خارج  شده

حجم  ظرف
=

1− 0/45
5

= 0/11 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

غلظت این گازها به    از گازهای هیدروژن کلرید و آمونیاک،  بر لیتر   مول  𝑥با تولید شدن  شود.  جا می همانطور که گفتیم، تعادل مورد نظر در جهت رفت جابه 

+0/2ترتیب معادل با   𝑥   0/11و+ 𝑥  رسد. بر این اساس، داریم:سامانه مجددا به تعادل می   مول بر لیتر شده و 

𝐾 = [𝑁𝐻3] × [𝐻𝐶𝑙]
           
⇒   0/04 = (0/2+ 𝑥) × (0/11+ 𝑥)

           
⇒   𝑥 = 0/05 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

حجم ظرف   در ظرف واکنش وجود دارد. مول بر لیتر گاز هیدروژن کلرید 25/0و  آمونیاک بر لیتر مول 16/0، در تعادل جدید برقرار شده 𝑥با توجه به مقدار  

مول گاز هیدروژن کلرید در ظرف واکنش وجود خواهد داشت. برای حل قسمت    25/1مول آمونیاک و    8/0لیتر است، پس در حالت تعادل    5واکنش نیز برابر با  

𝑝𝐻مول هیدروژن کلرید، چند لیتر محلول با   25/1دوم سوال، باید ببینیم که با استفاده از   =  شود. بر این اساس، داریم: ایجاد می   0/7

[𝐻+] = 10−𝑝𝐻 = 10−0/7 = 0/2 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1  
              
⇒    [𝐻𝐶𝑙] = 0/2 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

? 𝐿 محلول = 1/25 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙 ×
1 𝐿 محلول

0/2 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙
= 6/25 𝐿

 یک از مطالب زیر نادرست است؟کدام 

رود. می های آروماتیک به شمار  ترکیب  آن، عضوی از خانواده   اسید سازنده آمید بوده و دی اتیلن ترفتاالت، همانند کوالر نوعی پلی ( پلی1

 ها در کلرواتان است. برابر شمار این الکترون   5/1واکنش اتانول و اتانوئیک اسید، کمتر از    های ناپیوندی در فراورده ( شمار جفت الکترون 2

 راکی است. پیوند اشت  7شود، در هر مولکول خود دارای  های موضعی استفاده می کنندهحس بی  ای از گاز اتن که به عنوان افشانه ( فراورده 3

 شود. ( پارازایلن یک هیدروکربن بوده و با استفاده از محلول غلیظ پتاسیم پرمنگنات، باز هم شرایط تبدیل آن به ترفتالیک اسید تأمین نمی4
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ی آن، ترفتالیک اسید نام دارد. این  اسید سازنده دی  در ساختار ذرات آن گروه عاملی استری تکرار شده و استر است که(، نوعی پلی 𝑃𝐸𝑇اتیلن ترفتاالت) پلی 

 است:   زیرهای آروماتیک بوده و ساختار آن به صورت  ی ترکیب کربوکسیلیک اسید دو عاملی، عضوی از خانواده 

 
𝐶  د اشتراکیپیون  3خود دارای یک حلقه بنزنی و    مولکولی  این ترکیب در ساختار = 𝐶    ،ها  پیوند اشتراکی بین اتم   23است. در هر مولکول ترفتالیک اسید

برقرار شده است. 

 



 99صفحه   گروه آموزشی ماز  شیمی درس:  

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

ی واکنش انجام شده به صورت زیر است: معادله (  2

 
  ( 𝐶2𝐻5𝐶𝑙) کترون ناپیوندی و در هر مولکول کلرواتانجفت ال  4در هر مولکول اتیل اتانوات    توان گفتمی   ی حاصل)اتیل اتانوات(،با توجه به ساختار فراورده 

 توجه داریم که اتیل اتانوات تولید شده در واکنش باال به عنوان حالل چسب کاربرد دارد.   جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد.  3نیز  

  این   از  مولکول  هر  در  است.  𝐶2𝐻5𝐶𝑙فرمول مولکولی کلرواتان به صورت    .شودمی  استفاده  موضعی  هایکننده حس بی  در  افشانه  عنوان  به  کلرواتان  گاز  از(  3

 . دارد  وجود  اشتراکی  پیوند  7  گاز،

آید. با توجه به ساختار پارازایلن،  از تقطیر نفت خام به دست می  کهاست    𝐶8𝐻10  و آروماتیک با فرمول شیمیایی  سیرنشده  پارازایلن یک هیدروکربن حلقوی(  4

( به عنوان عامل  𝐾𝑀𝑛𝑂4در فرایند تبدیل پارازایلن به ترفتالیک اسید، از پتاسیم پرمنگنات) توان از اکسایش این ماده به دست آورد.  د را میترفتالیک اسی 

  مخلوط   دمای  آنکه  مگر  شود؛نمی  تأمین  اسید   ترفتالیک  به  پارازایلن  تبدیل  شرایط  هم  باز  پرمنگنات،  پتاسیم  باالی  غلظت  وجود  باشود.  اکسنده استفاده می 

.یابد  افزایش  واکنش

 کند: هایی با ساختار زیر را تولید میاتیلن ترفتاالت واکنش داده و فراوردهفراورده حاصل از واکنش گاز کربن مونوکسید و هیدروژن، با پلی 

هیدروژن را با مقدار کافی گاز کربن مونوکسید وارد واکنش کنیم؟  اتیلن ترفتاالت در این فرایند، باید چند گرم گاز  گرم پلی  ۹۶به منظور مصرف  

(𝑶 = 𝑪 و ۱۶ = 𝑯 و ۱2 = ۱ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱ ) 

1  )4 2  )2 3  )8 4  )6
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شود. در این فرایند، هر  اتیلن ترفتاالت با متانول، اصطالحا متانولیز گفته می متانول، فراورده واکنش میان گاز هیدروژن و کربن مونوکسید است. به واکنش پلی

کند. بر این اساس،  ی مجزا تبدیل میواکنش داده و آن را به یک گروه استری جدید و یک گروه الکل   𝑃𝐸𝑇مولکول متانول با یک گروه عاملی استری از مولکول  

ها در صورت سوال داده شده است. معادله  شود. ساختار این فراورده استرهای جدا جدا تبدیل می های اتیلن گلیکول و دیاتیلن ترفتاالت به مولکول مولکول پلی

 توان به صورت زیر نشان داد:این واکنش را می 

 
است. با توجه به معادله واکنش نوشته شده، مقدار مول متانول    𝐶𝐻3𝑂𝐻و   𝑛(𝐶10𝐻8𝑂4)اتیلن ترفتاالت و متانول، به ترتیب به صورت  فرمول شیمیایی پلی 

 کنیم. مورد نیاز را محاسبه می

?𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻3𝑂𝐻 = 96 𝑔 (𝐶10𝐻8𝑂4)𝑛 ×
1 𝑚𝑜𝑙 (𝐶10𝐻8𝑂4)𝑛
192𝑛 𝑔 (𝐶10𝐻8𝑂4)𝑛

×
2𝑛 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻3𝑂𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 (𝐶10𝐻8𝑂4)𝑛
= 1 𝑚𝑜𝑙 

𝐶𝑂(𝑔)معادله واکنش تولید متانول به صورت   + 2𝐻2(𝑔) → 𝐶𝐻3𝑂𝐻(𝑙)  :است. بر این اساس، داریم 

? 𝑔 𝐻2 = 1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻3𝑂𝐻 ×
2 𝑚𝑜𝑙 𝐻2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻3𝑂𝐻
×

2 𝑔 𝐻2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2
= 4 𝑔 

جای کره زمین یافت شوند؛  شده که این مواد در جای ها سبب ناپذیر بودن آن تخریبدر صنایع گوناگون و زیست   هااز پالستیک   رویه و بیش از حداستفاده بی 

از این    شدهاتیلن ترفتاالت است. برای این منظور، مواد و وسایل ساخته برای بازیافت این مواد پیدا کرد. یکی از مواد پالستیکی قابل بازیافت، پلی راهی    پس باید

اتیلن  آوری کرده و پس از آن، با انجام فرایندهای فیزیکی و شیمیایی به مواد قابل استفاده تبدیل کرد. برای بازیافت پلی پلیمر را باید به طور جداگانه جمع 

شود: های زیر استفاده می ترفتاالت از روش 

 ها برای تولید وسایل و ابزار استفاده کرد. کردن، ذوب کرده و دوباره از آن شو و تمیز وتوان پس از شست اتیلن ترفتاالت را می شده از پلی مواد ساخته   -1

 های کوچک به نام پرک تبدیل و در تولید مواد پالستیکی دیگر استفاده کرد. وشو خرد کرده و به تکه توان پس از شست این مواد را می   -2

های فراوان  ها با بررسی دان شیمی   شیمیایی به مونومرهای سازنده یا مواد اولیه ارزشمند تبدیل کرد.های  توان به کمک واکنش این مواد و پسماندها را می   -3

توان برای تولید پلیمرها استفاده کرد.ها میشود که از آن های مفیدی تبدیل میدر شرایط مناسب با متانول واکنش داده و به فراورده   𝑃𝐸𝑇پی بردند  

 

 


