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

صندلی دانشگاه های برتر با هم رقابت می کنند.

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

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

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

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

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

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

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

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

زیست شناسی  از حد معمول سخت تر طراحی شدند.

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

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

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

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

در این آزمون درس های عربی و فیزیک سخت تر طراحی شدن.



 1صفحه   گروه آموزشی ماز  ادبیات درس:  

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

از 
 م

ون
زم

ه آ
ام

خن
اس

پ
– 

ه 
حل

مر
19 

 های زیر هستند؟ ترتیب کدام گزینه دارای بیشترین و کمترین معانی مناسب برای واژه به 

 ردا، دوات، پاس داشتن، دمان، بسنده، نیلوفـری«»
 ب( پشیمانی، کامل، پاسبانی کردن، هولناک  وآمد، نگهبانی کردن الف( الجوردی، هولناک، رفت

 اصیل  د( الجوردی، باالپوش، جنگل،  گردانیدن، شایستگی ج( دستار، جوهر، واجب

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

 2پاسخ: گزینۀ  

 های صورت سؤال است. شمارۀ »ب« دارای سه معادل مناسب و نیز شمارۀ »ج« دارای یک معادل مناسب از بین واژه

 باشند: »پشیمانی: ندامت«. مناسبی برای واژهای صورت سؤال می ها معادلدر شمارۀ »ب«، غیر از »پشیمانی« سایر واژه

 است. در شمارۀ »ج« فقط »دوات: جوهر« صحیح آمده
 های صورت سؤال: تمام معانی واژه 

 باالپوش )طَیلَسان(  پوشند، دیگر های جامه روی  که ایجامه :ردا

 جوهر  دان،مرکّب: دوات

 ( گردانیدن  ضرورت، الزم گردانیدن، واجب :  اِلزام     کردن )توجه نگهبانی  کردن، پاسبانی: پاس داشتن

 هولناک  مهیب، غرّنده،  خروشنده،: دمان

 کامل  کافی،   شایسته،  بسنده: سزاوار،

 . اسـت الجـوردی آسـمان  « »پردۀ نیلوفـری، از مقصود درس  متـن در  الجـوردی؛ نیلوفـر،   به رنـگ نیلوفـر،   بـه  منسـوب نسـبی، صفـت:  نیلوفـری
 

 است؟آمده نادرستتوضیح چند مورد در برابر آن  

 تجهیزات و ادوات پیشرفتۀ نظامی است.  وسیلۀبه  نظامی هایشناسایی هدف کارش که  نظامی شخصی: تخریب الف( عامل
 ود. شب( گرو بردن: دارایی یا چیزی که برای مطمئن ساختن کسی در به انجام رساندن تعهّدی به او داده می

 . استبوده  متفاوت مختلف مناطق و هادوره  در ارزش آن و است و وزنداشته  رواج پول عنوانبه گذشته در که نقره، مسکوک ج( دینار: درم،
 باشد. بنده قوای عین حق که طوریبه  حق، به است  بنده تحقق  اصطالح تصوف گزیدن و در تنهایی معنای به لغت د( تجرید: در

 ( چهار 4 ( سه 3 ( دو2 ( یک 1

 4پاسخ: گزینۀ   
 های سؤال: توضیحات کامل گزینه 

 است. انفجاری  هایگذاشتن تله کار  و وسیلۀ انفجاربه  نظامی  هایهدف کردن  نابود کارش که نظامی شخصی : تخریب عامل -1

  ساختن   مطمئن  برای  که  چیزی  یا   دارایی:  گرو    گرو )توجه  بردن  و  مسابقه  در  موفق شدن   یا  عنوان وثیقه گرفتن و نزد خود نگه داشتن وگرو بردن: مال کسی را به  -2

 گرفتن(  وثیقه عنوان به تعهّدی  رساندن  انجام  به در

 است.بوده  متفاوت مختلف مناطق و هادوره در  دینار ارزش و وزن  .استداشته رواج گذشته در که  طل  سکۀ  پول، دینار: واحد  -3

 . خداست جز چهآن از سالک قلب شدن خالی  تصوف، اصطلح در به خداوند؛ تقرب و دنیوی  امور از اعراض و گناهان ترک گزیدن؛ تنهایی معنای به  لغت در: تجرید -4
 

 است؟ درست  تماماً«» هاواژه گزینه معانی  کدام در 
 ( ور نمودنشعله: برافراختن( ) درای: زنگ کاروان( )گذرگاه : معبر( )لیاقت : هنر)( 1
 ( غش بی:  صافی)  ( عیببی و پاک: منزّه( )تیمار: مراقب( )ژنده: عظیم) ( 2
 ( کارهبی:  مهمل( )ماندگی : مللت( )ناتوان  و  سست:  ملول( )ردّپا: اثر) ( 3
 ( تعادل: توازن( )ستاندن: سِتَدن( )خدمتکاران : ندیم( ) صحرا:  راغ) ( 4

 

 3گزینۀ :  پاسخ 

 است:ای که نادرست آمدهمعنی درست واژه

 نمودن(  ور شعله: برافروختن     کردن)توجه    بلند  برافراشتن،:  «: برافراختن1گزینۀ »

 مراقبت )در معنای واژه به اسم و صفت بودن کلمات دقت کنید(  مواظبت،: «: تیمار2گزینۀ »

 خدمتکاران( : حَشَم     همدم )توجه  همنشین،: «: ندیم4گزینۀ »
 

 دارد؟   وجود امالیی غلط عبارت کدام در 

 . نیاید  جمع  به صواب   هدف بر و شود  متلشی  او  فکر بود،  این  خلفبه  اگر  که باشد  مرفّه و  دلفارغ که  باید   صناعت  صاحب دارد به تفکر تعلق  که  هر صناعت ( 1
  دُرّ  چون پرداخت، می سخن  و شده  غرق فکرت   بحر در  و بود  کرده جمع خاطر  و نوشتمی اینامه  مصر والی  به عباسبنی خلفای  دبیران از  یکی  که اند( آورده2

 .معین ماء و ثمین

 . فرونشد او  گوش به غور  هرگز دیگر کلمه آن امثال  که فرمود  چنان او ترفیح  اسباب  دادن. پس باز مایحتاج  غوغای به دست  را خاطر بلغا   باشد  ( دریغ3

 . نباشد پی در  فراق که  بینم جا آن تا  گذارممی عمر او  بوی  بر همچنین. ندارم او  فراق طاقت آن از ( بعد 4

 3گزینۀ :  پاسخ 

 خانوادۀ مرفّه و رفاه است. این واژه را با »تفریح« اشتباه نگیرید. ترفیه )=آسایش دادن، رفاه دادن(. این کلمه هم     ترفیح 
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 است؟در متن زیر چند غلط امالیی به کار رفته 

  عاطفت و رحمت به را ما والیت بزرگ خواجۀ پار خداوند سال: که آن بر  مقسور قصّه آن نکت. کردند رفع به خواجه خود قصۀ و  بازآمدند جماعت همان شد، سر  به سال چون
  چون هنوز اما. کرد توانند مقام حدود آن در که شدند چنان و رسیدند خویش  به جای عاطفت و  کرم والیت ما بدان و مردم  داشت  نگاه  خود حمایت به و بیاراست خویش
:  بنوشت  و  گردانید پشت بر قصه بزرگ خواجۀ .بازگردد معموره  خزانۀ به هم خلل آن عصَر و شوند مستأصل بعضی کنند طلب  امثال را  مواضعت مال  اگر که  ترسیممی و اندمزلزلی
 .اوست او داروی گذاردن است، چشمه هزار ریش خراج

 ( چهار 4 ( سه 3 ( دو2 ( یک 1

 4گزینۀ    : پاسخ 

 است. است: فقط نادرست آمدهواژگان زیر نادرست آمدهاملی 

گذاردن )=نهادن، قرار   – 4اَثَر )=نشانه(      عصر )=غروب(   –  3امسال )=سال جاری(      اَمثال )=مانندها(  – 2مقصور )=کوتاه، مختصر(      مقسور )=مطیع(  -1

 گزاردن )=ادا کردن، به جا آوردن، تفسیر کردن و...(     دادن، وضع کردن و ...( 
 

 است؟در کدام گزینه غلط امالیی به کار رفته 
 شدن است  مردم سخرۀ  هوس انجامسر که مورز  عشق و کن  توبه  دال گویمش  ( هـــرچه 1

 اسما  اصفیــــــا و بــــود   او معنی مهینه ابجــد  انبیــــا   و بـــود او  صــورت  ( بهینـه2

 زمین   بر  محمل سینــه  گذارد باریگران از رکاب   در لیلی پای گذارد تمکین این  به ( گر 3

 هـا خــــــذالن  پیرایۀ اَتدستگه نهی وی درویشــــان  ســـرمایۀ  عمــرت  پایگه ( ای4
 

 4گزینۀ  :  پاسخ 

 اَمرت )امر و فرمان تو(      عمرت   

 توان به غلط املیی بیت پی برد، زیرا »امر و نهی« یک ترکیب پرکاربرد در زبان فارسی است.»نهی« در مصراع دوم به راحتی میتوجه: با توجه به کلمۀ 
 

 است؟در بین آثار زیر چند اثر نادرست معرفی شده 

الی المعاد:    المبدأ من  ادبیات غنایی(، مرصاد العباد  -ادبیات پایداری(، گوشوارۀ عرش: سیدعلی موسوی )منظوم  -رباط جزی )منثور موصل: اصغر  زندانِ
ادبیات   –الدّین سهروردی )منثور  شهاب  الحقیقۀ العشق: ادبیات تعلیمی(، فی – خوافی )منثور  خُلد: مجد ادبیات عرفانی(، روضۀ –رازی )منثور   الدین نجم

 حسب حال(  –حسب حال(، کویر: علی شریعتی )منثور    -پاریزی )منثور  باستانی پاریس: محمّدابراهیم تا پاریز  عرفانی(، از

 ( چهار 4 ( سه 3 ( دو2 ( یک 1

 2پاسخ: گزینۀ  
 است(پایداری  ادبیات)  عرش گوشوارۀو جزی«  رباط  موصل« از »کامور بخشایش« و دربارۀ خاطرات »اصغر کتاب »زندانِ

 

 اند؟های مقابل کدام گزینه تماماً درستآرایه 
 ایهام تناسب(  –تا دمی خوش در بساط خاک چون مجمر زدم )تشبیه  نشستم تا کمر ( در میـــان آتش ســوزان  1
 حسن تعلیل(  -شــد خمار چشم لیلی بیش از آهو مرا )اسلوب معادله   ( از سیـــاهی تــازه گردد داغ آب زندگی2
 جناس(  -تعلیل  شود )حسن هــر قدر بـــال و پر طاووس رنگین مـی ( سر به دنبالش گذارد چشم بدبین بیشتر3
 تضاد(  -چه ز زنـــدان و چـــاه رفت )ایهـام بـــر ماه مصر آن  ( از جــوش مشتـری به دالرام من رسید 4

 1پاسخ: گزینۀ  
 ها: بررسی هر کدام از گزینه 

 )معنی غیرقابل قبول و متناسب با کمر( کمر    -2وسط )معنی قابل قبول(  -1میان: ایهام تناسب: است. / شاعر خودش را به مجمر تشبیه کردهتشبیه: ( 1

 ندارد. حسن تعلیل: تمام شرایط اسلوب معادله را دارد. / اسلوب معادله: ( 2

 سر و هرجناس: ندارد. /  حسن تعلیل:  ( 3

 ماه و چاه تضاد: ندارد. / ایهام: ( 4

 است؟ ادرستن تماماً گزینه کدام  در شدهدرج هایآرایه زیر،  بیت به با توجه 

 «هابادام  بر  خواب شوخت چشم از شد تلخ  کرد چاک گریبان میگونت لعل را هاپسته»
 استعاره  -ایهام   -مجاز ( 2 تشبیه  -تعلیل  حسن   -تشخیص ( 1
 معادله  اسلوب - تضاد  –جناس ( 4 تناقض  -آمیزی حس -کنایه  (3

 4پاسخ: گزینۀ  
 .نباشد درست  آن در ایآرایه هیچ  که استشده خواسته  ما از ایگزینه  سؤال  صورت در

 :هاگزینه   بررسی
  استعاره)  یار  لعل:  تشبیه./  استشده  دانسته  یار   هایلب  پسته  شدن  باز  علت:  تعلیل  حسن. /  است  تشخیص  بادام  به  خواب  و  پسته  به  گریبان  دادن  نسبت:  تشخیص(  1

 . استشده تشبیه می به (  یار   لب از

 .دارد وجود بیت  در هم  تشخیص و است  یار لب  از  استعاره  لعل: استعاره . / ندارد:  ایهام. / ندارد: مجاز (2

 .ندارد: تناقض/  خواب  شدن  تلخ: آمیزیحس. / قراری و ناراحتی هستنداز بی کنایه  خواب شدن تلخ و کردن چاک گریبان : کنایه( 3

 . شودنمی دیده  بیت  در های ذکرشدهآرایه از کدام هیچ( 4
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 است؟ های »حسن تعلیل، تشبیه، جناس همسان، ایهام و تناقض« در کدام گزینه آمدهابیات زیر از نظر دارا بودن آرایهترتیب درست  
 ای زهـــرم مــنـوشانچـــو نـــــوشم داده ای مستــــور منشین چــو مستـــــم کــــردهالف( 

 )=گدایی( پیش ابر نیـــسان داشتن  کاسۀ دریوزه سازد صدف را دل دونیـــــم ب( ترک خواهش کن که می
 رخ مهــر از سحرخیـــزان نگردانند اگر داننــد  گیـران را چو دریابند دُر یابنــد ج( ســرشک گــــوشه

 ز چشـــم اختـــــرافشانم بیفتد رستۀ پرویـن  را به وقت صبح یـــاد آرم د( چــو آن خــورشید تـابان
 آب حیــــوان است آتـــش مرغ آتشخـواره را اند عشــق صــائب زنــــدهه( عـــاشقان از درد و داغ 

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

   2پاسخ: گزینۀ  

 است. علت دونیم بودن صدف گدایی در برابر ابر نیسان دانسته شدهحسن تعلیل: بیت ب: 

 است. گیران دُرّ دانسته شدهسرشک گوشهتشبیه: بیت ج: 

 نوش )عسل( و نوش )بن مضارع در فعل منوشان( جناس همسان: بیت الف: 

 از چشمم سرازیر شود  -2ارزش شود بی  -1از چشمم بیفتد: ایهام: بیت د: 

 آتش را آب دانستن تناقض: بیت ه: 

 « با ایهام. 4ینۀ »شوند و گز« با تناقض رد می3« و »1های »* گزینه
 

 تعداد تشبیه در کدام بیت کمتر از سایر ابیات است ؟  
 مـنقش  خال و خط  ز  رویــت  صفحۀ وی مشـــــوش  عشاق  خاطر  چون  تو زلف  ای( 1
 برآتـش  ســت سپندی  تو چهر به   تو خال مجـــمر  به   ستعبیری تو روی  به تو  موی( 2
 کمانکش  ستسروی  اندر بزم   به  که ترکی پـوش زره  ستماهی اندر رزم به   که شوخی( 3
 پـــریـــوش  حــور آن از  افتــاد  به دام   ســـــرکش  مـــرغ کان گل دانست  یقین( 4

 4پاسخ: گزینۀ   

 است. «، دو تشبیه به کار رفته4ها، جز گزینۀ »در همۀ گزینه

 به( «: تنها یک تشبیه دارد: حور)مشبه(، پریوش )=مثل پری( )مشبه4گزینۀ » 

 به( صفحه )مشبه - 2روی )مشبه(   -2به( زلف )مشبه( خاطر عشّاق )مشبه-1«: 1گزینۀ »

 به( خال )مشبه( سپند )مشبه - 2به( موی )مشبه( عبیر )مشبه -1«: 2گزینۀ »

 به( ترک )مشبه( سرو کمانکش )مشبه - 2به( بهپوش )مششوخ )مشبه( ماه زره -1«: 3گزینۀ »
 

 است؟درستی آمدهشده در بیت زیر، در کدام گزینه بهنقش دستوری کلمات مشخص 

 آزاد را«  مردم پروانیست از زنجیر  وحدت است کمندبستان را  سروقمری  طوق»
 متمم -نهاد   –الیه مضاف -مسند  –( نهاد 2 الیه مضاف  -مسند  –الیه مضاف -نهاد   –( مسند 1
 الیه مضاف  -مسند  –نهاد   –الیه مضاف -( مسند  4 متمم -نهاد   –مسند  –الیه مضاف -( نهاد  3

 3پاسخ گزینۀ  

 :کنیممی مرتب را  بیت  شده،مشخص کلمات دستوری  نقش  مشخص کردن برای

 (.ندارد  وجود)= نیست  زنجیر آزاد پروایی ) نهاد( از ( متمم) مردمِ برای است،  بستان( الیهمضاف)  سروِ وحدتِ ( مسند) کمندِ قمری،( نهاد ) طوقِ
 

 شود؟ صفت فاعلی( یافت نمی     ای با ساختمان )اسم + بن مضارع در کدام بیت واژه 

 مسخرم  نگردد  و است تـــــوسن دهـــر وین موافقم  نباشد   و سرکش است چـــرخ  ( کایــن1
 مـن  گل رســانی نامه توام  کـــــوی در  نیست راه  قــــاصد  جزوبه است  نویسنامه  من ( اشک2
 ندهی  گلستــــان نوآموز  طفــل کف  بــــــه ندهی  گــــریبان چـــاک آن  در راه  را  ( غنچه 3
 ندیم  ربـــاخواره  و است رفیق  خــواره می تات تو رهبر  نبـــــود قیــــامت  به نــدامت   ( جز 4

 3پاسخ: گزینۀ  

 . (فاعلی صفت       مضارع بن +   اسم )است:  است اما در صورت سؤال آمدهصفت فاعلی( ساخته شده     نوآموز از )صفت + بن فعل 
 های دیگر: تشریح گزینه 

 صفت فاعلی     سر )اسم( + کش )بن مضارع کشیدن(      «: »سرکش«  1گزینۀ »

 صفت فاعلی      نامه )اسم( + رسان )بن مضارع رساندن(      رسان«صفت فاعلی؛ »نامه     نامه )اسم( + نویس )بن مضارع نوشتن(       نویس«  «: »نامه2گزینۀ »

 صفت فاعلی      ره )اسم( + بر )بن مضارع بردن(      «: »رهبر« 4گزینۀ »

 است؟ ها کمتر به کار رفتههای وابسته« نسبت به سایر گزینه در کدام گزینه تعداد »وابسته 

 مرا  گرفت خبر  چون زبان   به توانمی که  میان و دهان آن فکر  مرا گداخت ( چنان1

    !خدا لطف   سایه این  باد  پاینده جهان است               بر پاینده جهان تا خدایی، لطف   ( سایه2
 د ـــای ـ ن خـــ حاسدت پشت دست از ای  د ــ وســــ ای از آن ب ـــ ت پـلکت پشـف( 3

 را  دوســـاله شــــــرابِ   بلنـــدِ کیفیتِ خضر درازِ عمـرِ به گرفت  من ز  ( نتـــوان 4

 4پاسخ: گزینۀ   

 شود. «، دو وابستۀ وابسته یافت می4در همۀ ابیات، به استثنای بیت گزینۀ »
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های »دراز« و »بلند« صفت برای هسته هستند  است(. واژهالیه  است: کیفیتِ شرابِ دوساله )دوساله صفت مضاف« تنها یک وابستۀ وابسته به کار رفته4در بیت گزینۀ »

 گردند. و وابستۀ وابسته محسوب نمی
 ها:بررسی سایر گزینه 

 الیه است(.فکر آن میان )آن صفت مضاف - 2فکر آن دهان  -1«: 1گزینۀ »

 سایۀ لطف خدا ) مصراع دوم(  - 2سایۀ لطف خدا ) مصراع  اول(  -1«: 2گزینۀ »

بر »رای فکِ اضافه«، به »جهش ضمیر« هم توجه کنید. های وابسته علوه. *توجه: در وابسته(الیهمضاف  الیهِ مضاف)پشت دست تو    - 2ت پای تو  پش  - 1«:  3گزینۀ »

 فلک پشت پایت(      است )فلکت پشت پا برای مثال، در این بیت ضمیر از جایگاه اصلی خود فاصله گرفته
 

 ۀ صفت فاعلی، نشانۀ نسبت، نشانۀ مکان و نشانۀ جمع«  است؟در کدام گزینه به ترتیب: »نشان  »ان«  

 شایان   شد زار شــوره منی، همچو برای بینـــند بلبالن که به آن گل، چهر الف( فروغ 
    دانندــان نـــویشتن درمــبه درد خ انـاالن و ماهـ س ــنندوکـه دردش خــبب ( 

 درنوشتی   نـــامه چــو را بیـــابــان برگذشــتی  کوهان به کرکس چـون ج ( کــه
 پنـــان        ز پیــــدائی راز بیــــــابی  جانان روی از حجـــــاب د ( بــرانـــدازی

 رسد  می تابان خورشید باختر ملک سوی خـاوران  از سحر هر تا اخترت تـابان ه ( بــاد

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

 1پاسخ: گزینۀ  
 بررسی سایر ابیات: 

 » شایان« به معنای »سزاوار ، الیق« است و »ان« در این واژه نشانۀ صفت فاعلی است )بن مضارعِ شایستن + ان(    -2بلبلن ) نشانۀ جمع(     -1بیت »الف«: 

 اند.های »سال و ماه« با »ان« جمع بسته شدهبیت »ب«: واژه

 است. رفتهها« به کار  بیت »ج«: در این بیت واژۀ »کوهان« در معنای »کوه

 دهیم(بیت »د«: واژۀ » جانان« دارای پسوند » نسبت« است ) به معشوق نسبت جان می

 سمت شرق )مکان(   ⬅خاوران    -2صفت فاعلی )بن مضارع + ان(   ⬅تابان  - 1بیت »ه« : 
 

 است؟ نادرست گزینه کدام  شدهداده ابیات به توجه با 

 دستبهدست  جهان به  برندش که باشد حیف  بکر است  معنی به که خواجو خاطر »زادۀ
 بـشکســـت«  لطافت بــازار تو روی  گل بـــا آرایندجهان که را چمن نوعــــــروسان 

 است. «نهاد» و  «مفعول» بیترتو مرجع آن به «شۀ »ـَوستیپ ر ینقش ضم( 1
 است. ساخته شده«+ فعل + مسند نهادی »از الگو  «وابسته ای  رویپ» ۀجمل  دوم  تیدر ب ( 2
 هستند. «نهاد»و  «مفعول» بیترتبه  «بازار»و «نوعروسان( »3
 است.ساخته شده « + فعل  + مسند  نهاد»  ی از الگو نخست  ت یدر ب  هی پا ایهسته   ۀ جمل( 4

 3پاسخ: گزینۀ  

 بشکست. ند یآرالطافتِ نوعروسانِ چمن که جهان تو، بازارِ یگل رو  با

 . »مفعول«نه  ،الیه استمضاف «نوعروسان»
 ها:بررسی سایر گزینه 

 . است  که »نهاد« است خواجو«  خاطر »زادۀ آن  مرجع  و است  ش« مفعول«: »ـ1َگزینۀ »

 فعل( +  مسند + )نهاد  + هستندی آرانوعروسان چمن + جهان«: 2گزینۀ »

 باشد )فعل(   +حیف )مسند( + خواجو )نهاد(  خاطر «: زادۀ4گزینۀ »
 

 دارند؟  تریدقیق تناسب  زیر بیت با ابیات از گروه کدام 

 ها«»گه نعره زدی بلبل، گه جامه دریدی گل / با یاد تو افتادم، از یاد برفت آن 
 نگار این گلستان را بهـــاری نیست غیــر از تو  الف( بهار آفرینش را نگاری نیست غیر از تــو

 که در گلشن رویت چه تماشاست که نیست زان  تمـــاشــای بهـار ب( با جمالت نکنم میــل 
 بی تو ما را هوس بـــــاغ و سر صحـــرا نیست ج( باغ و صحرا اگر از روضۀ رضوان بابی است

 از بـــاد بهار آتــــــــش ســـودا ننــــشیند  د( سـوز دل عاشــق ز تمـــــاشا ننشیـــند
 مـرو به طـــرف گلســـــتان و رنج خار مکش ان چیـدنتوه( چو از رخش گل صدبرگ مـی

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

 2 گزینۀ  پاسخ:  

 های جهان است. در ابیات »ب« و »ه« نیز همانند بیت سؤال، سخن از ترجیح حسن یار بر زیبایی
 ها:مفهوم سایر گزینه 

 بیت »الف«: یار، بهار باغ آفرینش است.

 های جهان ندارد. اشق بدون یار میلی به زیباییبیت »ج«: ع

 شود.بیت »د«: سوز دل عاشق با تماشای بهار کم نمی
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 مفهوم کدام گروه از ابیات زیر همانند است؟ 

 ایم ای به چشم بصیرت کشیـدهتا سرمه  است توتیای قلم استــــــــخوان ماالف( گشته
 ایملبی دانه سوخته اکنون که ما ز تشنه  ابــــــــر نوبهــارچکـد از آب حیــات میب( 

 چون بحر پای بر سر گوهر گذاشتیـــم  پـایـان درآمــــــــدیــم ج( تـا در شـمار آبـله
 ایم تا روی خود ز خلق به دیـــوار کرده   است به مـا ســـــنگــالخ دهـرد( هموار گشته

 ایم خانۀ خود از شراب لعل رنگین کـرده  ایم لین کردهه( چون سبو تا ما ز دست خویش با

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

 1پاسخ: گزینۀ  

 .«است کمال مقدمۀ  سختی کشیدن: » است مشترک مفهوم این  »ج« و »الف« ابیات در
 مفهوم سایر ابیات: 

 بارد.بخش میما سوخت و دیگر قابل رویش نیستیم، ابر بهار آب زندگیدارو بعد از مرگ سهراب: حاال که دانۀ شبیت »ب«: نو

 بیت »د«: دوری از مردم سبب آسایش است.

 نیازی به دیگران و اتکا به خود سبب آرامش و کمال است.بیت »ه«: بی
 

 کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟ مفهوم 
 ایـــم ه حلقـــۀ ماتـــم بــریــــدهما ناف دل ب  کـشیم( روی از غبار حادثه در هم نمی1
 ایم بر یکدگر شکســـــته به مجــــمر فکنـــده  های خـــــام را ( مانند عود خام هوس2
 خنـــدان چو دانــــه در دهـــن آسیـــا شدیم   ( پهلو تهی ز سنـگ حوادث نسـاختیم3
 مست در کهسار کی گردد؟ خمش از خنده کبک   ( نگردد بار بر دل کوه غم آزادمردان را 4

 2گزینۀ  : پاسخ 

 ها است.ها و حوادث روی برنگرداندن و تسلیم نشدن در برابر آنها مفهوم اصلی از سختیهای خام است، ولی در سایر گزینه« سخن از دوری از هوس2در گزینۀ »
 

 است؟آمده نادرست آن مقابل در بیت مفهوم کدام 

 بودن عشق(  ی )ازل اده، در مشام من استــ از آن ب  ییهنوز بو   ت ـاف یـــــ یدور الست، رنگ ۀ ادــــب  م ز ـــــ( دل1
 از خود(  یی )رها ا یرا بر گردن در ش یساخت دست خو  لیحما   خود  اری(چو موج آن کس که داد از کف عنان اخت2
 بیرون آیینۀ درون( )  نایاز م  ردیگیظر مـ ن احبـ باده را ص اریع  باشد ــیدر دل هرچه م افت ی توان دریم ما ی( ز س3
 ( ی)رازدار  ردن استــدان کــدامن را به زن زهیپاک وسف یــــ  ن ــــن را دوختــائب دهــدلگشا ص ث ید ــ(از ح4

 4پاسخ: گزینۀ   

 خاموشی(  مذمّت)است دامن پاکیزه یوسف  کردنِ زندانی مانند  دلگشا  سخن بیانِ   از اجتناب صائب، ای
 ها:گزینه بررسی سایر  

 . بودن عشق(  یاست )ازل  انیآن در وجود شاعر نما  یاست که هنوز اثر مست  ی ابه گونه  یدل عاشق از شراب ازل یِ: رنگ و بو«1» ۀ نیگز

 . از خود( یی شناور باشد )رها ا یدر  یتواند همانند موج بر رویم ،تن و جسم خود را رها کند ی: هرکس«2» ۀ نیگز

)از کوزه همان برون تراود که در  ر یدهد از سرّ ضمیرنگ رخسار خبر م  یعنی  ،شودیم   ان یاو نما   ۀ که نهفته باشد در چهر  یق هر راز : در دل انسان عاش«3»  ۀ نیگز

 . اوست(
 

 مفهوم کدام گزینه با بیت زیر تناسب مفهومی دارد؟  

 نی گرت زخمی رسد آیی چو چنگ اندر خروش« »با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام 
 ایم چون غنچه تا به کنج دل خود خزیده ایمریــز تفــــرقه آزاد گشــتهبــرگ( از 1
 ایمآیینه را ز چشم سکنــــدر فکنـــده ( در سنگـلخ دهــر ز پیشـــانی گشــاد2
 ایــــم ما ماه عید را به رخ زخم دیـــده ( دور نشـــاط مـا خـم فتراک قاتل است3
 پذیر همـــت مـــردانۀ خــــودیم منت  فتح باب ما( چون غنچه نیست از دگران  4

 2پاسخ: گزینۀ   

 است. چهرۀ خندان و گشاده داشتن با وجود غم و سختی «  2مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینۀ »
 ها:مفهوم سایر گزینه 

 نشینی سبب آسایش و امنیت است.«: گوشه1گزینۀ »

 دانستن: فتراک قاتل برای ما سبب نشاط است و زخم مانند ماه عید.بخش ها را لذتها و رنج«: سختی3گزینۀ »

 «: گشایش ما از همت خودمان است )نیازی به دیگران برای کمال خود نداریم(. 4گزینۀ »

 کدام گزینه با بیت زیر تناسب مفهومی دارد؟  

 خموشی است هان اولین شرط عشق«   »مگو سوخت جان من از فرط عشق 
 دری است داری حسن لطیـــف پـــــــردهکه پرده  دۀ دل راز عشــــق را پنــهان ( مکن بــه پــــر1
 مهر چون ماند نهان در زیـــر دامــــــان صبح را؟   ( داغ عشـق از صفحۀ سیمای عاشق ظاهر اسـت 2
 تر است بو در گریبان خوشهای خوشجای این گل  تر اسـت ( از نظرها درد و داغ عشق پنهان خوش3
 درد و داغ عشــــق بــــــــاشد دلنشین عشاق را   کنــد ز آتش سمنـدر سیـــر گلزار خـلیل ( می4
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 3پاسخ: گزینه  

 . نگوید  عشق درد و داغ از سخنی و کند  سکوت باید   عاشق که است   این  «3» گزینۀ و سؤال بیت  مشترک  مفهوم
 ها:مفهوم سایر گزینه 

 کرد. «: راز عشق را نباید پنهان 1گزینۀ »

 «: ظاهر، آینۀ باطن است. 2گزینۀ »

 بخش است.«: درد عشق برای عاشق لذت4گزینۀ »
 

 مفهومی دارد؟  تقابلهوش نیست / مرزبان را مشتری جز گوش نیست« کدام گزینه با بیت »محرم این هوش جز بی 
 بخفتیمگر شبی که چو ســعـدی به داغ عشق   ( تــو قدر صحبت یـاران و دوستان نشناسی 1
 هر دلی کز کاوش مـژگان او افگار نیســـــــت   سکه مردود است در بازار حشـر ( چــون زر بی2

 است سیر به هر کـوچه دویـــدهاین سیل سبک   اسـت  ( از عشق دلی نیست که زخمی نچشیـده3
 است شـــدهبحر دور اسـت ازآن قطره که گوهر   ( دل افســرده نـــدارد خبر از شـورش عشق4

 

 3پاسخ: گزینۀ  

شود: عشق فراگیر است و هر دلی درد « دیده می3مفهوم بیت صورت سؤال این است که جز عاشق کسی محرم اسرار عشق نیست. مفهوم مقابل آن در بیت گزینۀ »

 است. پس این بیت به نوعی با مفهوم مصراع سؤال در تقابل است. عشق را چشیده
 ها: بررسی سایر گزینه

 های آن را تحمل کرده باشی. «: وقتی درد عشق را می فهمی که  عاشق شده باشی و سختی1گزینۀ »

 «: دلی که عاشق نیست، در قیامت ارزش ندارد.2گزینۀ »

 های عشق خبر ندارد.«: عاشق از سختی4گزینۀ »
 

 شود؟بیت زیر از کدام گزینه دریافت می مقابلمفهوم  

 به فرهنگشان حرف تسلیم نیست«  ست »ز کس جز خداوندشان بیم نی

 است  زمانه از فزون ساز زمـــانه جــــرم   دلیر را  ظلم ستم  بـــه  کندمـی ( تسلیم1

 ما؟  مرغوب را  مکروه کند  تا دیگر کیست  جهان آباد وحشت در رضا  و تسلیم ( غیر2

 را   شمشیـر  دم ریزدمی تسلیم گــــردن   مهربان گردد خونخوار  دشمن تحمل  ( از 3

 درنگ  و قــیـــاس  بــود رائی   خیــــره  ر بر سنگ ـس  ،ارــ سنگ در دست و م(  4 

 3پاسخ: گزینۀ  

 شود.« دیده می3مفهوم بیت صورت سؤال استقامت در برابر دشمن است و عکس این مفهوم تنها در بیت گزینۀ »

 مطیع خود کرد. توان دشمن خونخوار را رام و«: با تحمل و مدارا می3بیت گزینۀ »
 ها:بررسی سایر گزینه 

 تر شود )در نکوهش تسلیم(.شود ظالم در ظلم خود گستاخ«: تسلیم سبب می1گزینۀ »

 «: رضا به قضا و قدر الهی و تسلیم شدن در برابر خواست و مشیت باری تعالی )دقت کنید که این تسلیم با تسلیم صورت سؤال متفاوت است(.2گزینۀ »

 «: غنیمت شمردن فرصت و نابودی دشمن )تا فرصت هست دشمن را باید نابود کرد(.4»گزینۀ 

 هاست؟مفهوم کدام بیت متفاوت با سایر گزینه 

 چرا؟  کامــل  مـــرشد روی ز  پوشیمی چـشم  رفت معراج بر   خـورشید نظّارۀ  از  ( شبنم1

 است  کامل  مرشد چو  شد نیندی  نقصان  از سالک  تــمام  سازدمی تابعالم خورشید را  ( ماه 2

 مخواه   پیــر  از نظــر  بپوشان، چشم  جهــان از  صائب علیق،  ترک از  به   نیست  ( مرشدی3

 اش نـــام نهـادند پیآن خضر که فـــــرخنده  ( آئین طــریق از نفس پیـر مغان یافـت4

 3پاسخ: گزینۀ  

 است.  لزوم اطاعت و پیروی از مرشد برای رسیدن به کمال«، 3استثنای بیت گزینۀ »مفاهیم همۀ ابیات، به

 کشاند، حتی اگر مرشدی در زندگی نداشته باشی. «: ترک علئق تو را به رستگاری می3مفهوم بیت گزینۀ »
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حیاٌء و لکن ال تشعرون» 
ٌ
 بل ا

ٌ
موات

ٌ
 سبیل هللا ا

ی
قتُل ف

ُ
 «: و ال تقولوا لمن ی

 کنید.( و هرکسی در راه خدا کشته شد، مرده نیست، بلکه زنده است، ولی شما احساس نمی 1
 دانید.اند، ولی شما نمیشوند، مرده نگویید، بلکه زنده( و به کسانی که در راه خدا کشته می 2
 کنید.گویید، بلکه زندگان هستند و شما احساس نمیشود، مرده نمی ( و به آنکه در راه خدا کشته می3
 دانید. ند، ولی شما نمیا کنند، مرده نگویید، بلکه زنده( و به کسانی که در راه خدا مبارزه می 4

 ترجمه -ساده -107                2پاسخ: گزینه  

 ( 4و  1های شود )رد گزینه: کشته میُیقتل(/  3: ولی )رد گزینه والکن(/  3و 1های : نگویید )رد گزینهاتقولوالا

 « 
 
ا
ا
لت علیه حق

ّ
 الخوف من هللا، عندئِذ قد توک

ا
ک ال تشعر بخوف إّل  أعماق ضمیر

ی
ستاذی: عندما ف

ُ
 از استادم شنیدم: .............. !«: سمعت من ا

 ( آن زمان به خدا اعتماد واقعی داری، که در درونت هیچ ترسی جز ترس از خداوند وجود نداشته باشد!1
 گاه اعتماد تو فقط به خداست!هر زمان ترسی جز ترس خدا در عمق وجودت احساس نشد، پس آن( 2
 کس ترسی نداشته باشی، پس آن زمان است که حقیقتاً بر خدا توکّل داری!( هرگاه در درونت جز از خدا از هیچ3
 ای!که حقیقتاً بر خدا توکل کرده  کنی،در این زمان است( وقتی که دراعماق وجودت ترسی جز ترس از خدا احساس نمی4

 ترجمه  -متوسط -ترکیبی          4پاسخ: گزینه   

لتالّما/التشعرابخوف/اأعماقالمات کلیدی: ک
َ
ک/اقداتوک  ضمیر

ک/:اها(/ »« است. )رد سایر گزینهللمخاطبغه »ی« فعل مضارع منفی در صلتشعرکنی«؛ »: ترسی احساس نمیلتشعرابخوفها:»مقایسة کلیدها در گزینه أعماقاضمیر

 ها( نهگزی سایر « جمع است و نیز این ترکیب اضافی است و باید پشت سرهم ترجمه شوند. )ردأعماق«؛ »اعماقاوجودت

ة عیل سطح الماء بسهولة» 
ا
ک البط ر جسمها بالماء فتتحرا

ا
ة فیمنع أن یتأث

ا
 !«: یوجد زیت انتشر عیل جسم البط

 د!کنشود جسمش تحت تاثیر آب قرار بگیرد برای همین اردک روی سطح آب به سادگی حرکت می( روی جسم اردک روغنی پخش شده است که مانع می1
 کند!( روغنی وجود دارد که روی بدن اردک پخش شده تا مانع شود که آب بر جسمش تاثیر بگذارد پس اردک روی سطح آب به سادگی حرکت می2
کند پس اردک قادر است که روی سطح آب به سادگی حرکت  شود که از اینکه جسمش از آب تاثیر بگیرد، جلوگیری می( در جسم اردک روغنی یافت می3
 ند!ک
 کند!شود که جسمش از آب تاثیر بپذیرد پس اردک به سادگی روی سطح آب حرکت می( روغنی وجود دارد که روی جسم اردک پخش شده و مانع می4

 ترجمه -متوسط -105          4پاسخ: گزینه   
 : هاگزینه  سایر  خطاهای ررسیب
 .(  است اضافی)   همین برای   –.(  است  نشده  ترجمه «ُیوجد... )» جسم  روی( 1

 (  بپذیرد« تاثیر» یعنی  «أنایتأثر)» بگذارد  تاثیر –.( نیست  فَ«» برای صحیحی   ترجمه)  تا( 2

 .( ندارد  وجود لفظی چنین عربی  عبارت  در ) است  قادر –(  دهدنمی در«» معنای علی«)» جسم  در( 3

 أیدی اآلخرین» 
ی
مع بما ف

ا
د قلبه عن االطمئنان هو الط بعِّ

ُ
ُر حیاة المرء و ی مرِّ

ُ
 !«: ما ی
 سازد طمع داشتن به چیزی است که در دست دیگران است!شود و قلب او را از آرامش دور می( آنچه باعث تلخ شدن زندگی انسان می1
 نماید و آن حرص داشتن به چیزهایی است که در دستان سایرین است!( هر چیزی که زندگی انسان را تلخ کند قلبش را از آرامش دور می 2
 کند همان آزمندی است به چیزهایی که در دستان دیگران است!می ( آنچه زندگی شخص را تلخ کرده و قلبش را از اطمینان دور3
 کند، طمعکاری است نسبت به آنچه در دستان بقیه است!نماید و قلب را از آرامش دور می( چیزی که زندگی فردی را تلخ می4

 ترجمه -متوسط  -ترکیبی            3پاسخ: گزینه  
 : هاگزینه  سایر  خطاهای ررسیب

 .( باشد جمع  باید )  دست –(  نیست  «المرء» برای  دقیقی معنای) انسان  – .( شودنمی  دیده  عربی عبارت در فعلی  چنین... ) باعث( 1

 .(  است  اضافی) و  –( 1گزینه مانند )انسان –.(  نیست  شرط  نوع  از  عبارت این در  ما«)» هرچیزی ( 2

 .( است نشده   ترجمه قلبه«» در ه«» ضمیر )  قلب –(  صفت   نه است الیه   مضاف «المرء)»  فردی زندگی ( 4

تی تنهانا آیات من القرآن » 
ّ
اس بألقاب یکرهونها من کبائر الذنوب ال

ا
 !«: الکریم عنها تسمیة الن

 کند!شمارند از گناهان بزرگی است که آیاتی از قرآن کریم ما را از آنها نهی میآنها را ناپسند می که ( نامیدن مردم با لقبهایی1
 دانند از بزرگترین گناهان است و آیاتی در قرآن کریم ما را از آنها نهی کرده است!هایی که زشت می( نامگذاری مردم با لقب2
 نماید!ها نهی میدانند از گناهان بزرگی است که آیات قرآن کریم ما را از آنهایی که مردم آنها را ناپسند میدادن لقب (3
 ایم!دانند از بزرگترین گناهانی است که در آیاتی از قرآن کریم از آنها نهی شده( نامیدن مردم با القابی که آنها را ناپسند می4

 ترجمه -دشوار - 111               1پاسخ: گزینه  
 : هاگزینه  سایر  خطاهای ررسیب

ة» جمع «کبائر)»  گناهان زرگترینب ( 2   –.(  نیست  مِن«» برای  صحیحی ترجمه) در –.( دهدمی که«» معنای اینجا در الّتی«)» و –.( نیست تفضیل اسم و بوده «کبیر
 ( است  مضارع فعل  «تنیه)»  است کرده نهی

 .( است نشده ترجمه  من«)»  قرآن  آیات  – ( نامیدن« » یعنی  «تسمیة)» دادن ( 3

 .( معلوم ثانیاً است مضارع  اوالً نا« +   تنهی)» ایم شده نهی – ( 2گزینه مانند)  گناهان بزرگترین ( 4
ة فتعطیتی الحیاةالبسمات عیل فمک  » 

ا
ها نزول المطر عیل النباتات الصحراوی

ا
 !«: کأن

 بخشد!های روی لبت گویی بارش باران بر گیاهان بیابانی است که به من زندگی می( خنده1
 بخشد!( لبخندها روی دهانت همچون بارش باران بر گیاهان صحرایی است زیرا به من زندگی می2
 دهد!یی باریدن باران بر گیاهان در صحراست چه به من زندگی میای که بر دهان توست گو( خنده 3
 ( لبخندها بر دهان تو مانند باریدن باران بر گیاهان بیابان است که زندگی را به من بخشیده است!4
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 ترجمه -متوسط -ترکیبی         2پاسخ: گزینه  
 : هاگزینه  سایر  خطاهای ررسیب

 (  دهان« » یعنی  «فم)» لبت ( 1

 .(  است صفت  «الصحراوّیةا)» صحرا  در  –(  است معرفه  ثانیاً و جمع اوال  «البسمات)» ایخنده ( 3

 .( است  مضارع «تعیط)» است بخشیده  –( 3گزینه  مانند)  بیابان( 4

ه ال عمل یل أمتع من قرائته» 
ا
 بأن

 
 واثقا

ُ
ح هذا الکتاب رصت

ا
 !«: عندما کنت أتصف

 کتاب بودم مطمئن شدم که هیچ کاری سودمندتر از خواندن آن ندارم!( زمانی که مشغول ورق زدن این  1
 تر از خواندنش ندارم!بخشکردم مطمئن بودم که من کاری لذت( آنگاه که این کتاب را به سرعت مطالعه می2
 زدم اطمینان یافتم که هیچ کاری برای من مفیدتر از خواندن آن نیست!که این کتاب را ورق می ( درحالی3
 تر از خواندن آن نیست!بخشخواندم مطمئن شدم که هیچ کاری برای من لذت ( وقتی که این کتاب را به سرعت می4

 ترجمه  -متوسط -ترکیبی           4پاسخ: گزینه  
 : هاگزینه  سایر  خطاهای ررسیب

ح)»  زدن   ورق   – .(  شودنمی  دیده   عربی  عبارت  در   لفظی   چنین ... )  مشغول(  1
ّ
 تر« بخشلذت »  معنای  به  « أمتع)»  سودمندتر«»  - .(  است  استمرای  ماضی   « کنتاأتصف

 .( است

ا)» بودم مطمئن ( 2
ُ
 .( است  نشده لحاظ  ترجمه در  جنس  نفی ال«ی)»  کاری –.(  است شدم«» معنای به «رصت

 ( 1گزینه مانند ) مفیدتر –( 2گزینه مانند) یافتم اطمینان  –.(  نیست  عندما«» برای صحیحی   ترجمه)  کهدرحالی( 3

حیح  ی الصا  :  عیرِّ
االصغری( 1 ختر

ُ
اال
ً
امفیدا

ً
یاکتابا  !: گاهی برای خواهر کوچکترم کتاب مفیدی می خرم!قداأشیر

انحاولالننجحا( 2
ٌ
 رغم شرایط زندگی سخت برای پیروزی می کوشیم!!: علیعیلارغماظروفاالعیشاالقاسیه

اخمسةاکتبا( 3
ّ
یتامناالسوقاإّل االسنةاالماضیةامااإشیر  !: سال گذشته از بازار فقط پنج کتاب نخریدم!فی

االحضارات( 4 ی حادابیر
ّ
لافریقاإلیجادااإلت

َّ
شک ایِّ

ٌ
 ها ایجاد شود!فرهنگکرد که تیمی برای ایجاد یکپارچگی بین !: او توصیه مییهاکانتاتویصاأن

 ترجمه -متوسط -ترکیبی       1پاسخ: گزینه  
 ها: رجمه درست سایر گزینهت

 !تا موفق بشویم ، می کوشیم سخت و دشوار زندگی ( با وجود شرایط 2

 ! )یا جز پنج کتاب نخریدم( خریدم( سال گذشته از بازار فقط پنج کتاب 3

 ایجاد شود!  هاتمدّنکرد تیمی برای ایجاد یکپارچگی بین ( شیمل توصیه می4

ی    : الخطأ عیرِّ
فونامااتحبونه( 1

ْ
امنهم:الماذاالتق

ُ
 چرا برای آنچه دوستش دارید توّقف نمی کنید؟ از آن ها پرسیدم: ؟: سألت

االدنیااوااآلخرةا( 2 افی امااینفعتی متی
ِّ
 رساند به من بیاموز!!: خداوندا، آنچه را در دنیا و آخرت به من سود میإلیهاعل

شان  ها جایز نیست که غیبت کنند و این کاری است که دشمنی را میانکالسی!: برای همزاللُزمالءاأنایغتابوااواهذااعمٌلایجلباالعداوةابینهمالایجوا( 3
 آورد! می
ی( 4

ّ
اهواإلتئامامرضاالقلبالجد  کند همان بهبود یافتن بیماری قلب پدربزرگم است!مرا شاد می !: آنچه قلبمااُیفّرحاقلتی

 ترجمه -متوسط -ترکیبی       1پاسخ: گزینه  

فون 
ْ
 : پیروی نمی کنید لاتق

 دیدم!«: را یم دانش آموزان مادرم»کاش همة  
ا( 1

ً
ّّماجمیعا

ُ
شاهداتالمیذاا

ُ
اا تی

ّ
 !لعل

ّّما( 2
ُ
اأنظراکّلاالتالمیذاا  !لیتتی

هاا( 3
ّ
ّّماکل

ُ
اکنتاأنظراتالمیذاا

ّ
 !لعیل

ّّما( 4
ُ
شاهداجمیَعاتالمیذاا

ُ
اکنتاا  !لیتتی

 تعریب  -ساده -121        4پاسخ: گزینه   

شاهددیدم: اش ... میک
ُ
اا
ُ
اکنت ّّماها(/ همة دانش آموزان مادرم: ، )رد سایر گزینهلیتتی

ُ
 ها(  )رد سایر گزینه  جمیعاتالمیذاا

هاقدافتحااُیمکنأفضلاماا
ّ
اوجودااإلنسانافإذاااستجابالهاافإن المجالااألّیاشخصاالقیاُمابهاهواأنایختارامهنةایحّبها!اهناکاالعدیدامناالقدراتاواامکانّیاتافی

افی
ّ
ذیالیوافقاأمیالهماوامواهبهم!امّماالشک

ّ
االمکاناال اساقداُجعلواافی

ّ
ینامناالن االکثیر

ّ
ناانتصّوراأن

ّ
النفسهاأنایظهرانفسه،الکن

ً
اکّلاشخصالدیهااستعدادا

ّ
هاأن

ا
ً
ءاآخر.اامعّینا ي

العملاخاّص،افمناالطبییّعاالستجابةالهذااالستعدادامقابلاش 

مة(اأسباباهذااالفشلااختیاراأعمالالماا
ّ
اطلیعةا)=مقد ونانجدافی اکثیر

ٌ
الهاا.اإذنافالعقلاااُیخلقواعندمااننظراإیلاحالتاالفشلاالتـیاأصیبابهااأفراد

ُ
األفراد

ها
ّ
ااإلنسانابالقیامابعملامثلاهذاافعلیهاأنالیستمّرافیه!ایحکماأن اعندمااُیجیی

 * ترجمه متن: *
امکانات است.   ها وبسیاری از توانایی  انسان،    وجود  در  ند،یکه دوستش دارد را برگز  ی، آن است که حرفه اهر شخص ممکن است به آن اقدام کندکه    یزیچ  نی بهتر

و موهبت    الیکه موافق ام  یان از مردم در مک  یاریکه بس  میکن  ی ما تصور م  یدهد، ولباز کرده تا خودش را نشان   خود   یجواب دهد،عرصه را برا  انسان به آنها  یپس وقت

 میاست که جواب ده  یعیخاص دارد، پس طب  یکار  ی برا ینیاست که هر کس استعداد مع  ن یا   ست، یدر آن ن   یشک  چ یکه ه  یز یقرار داده شده اند! و چ  ست ین   شان یها

 . چیزی دیگراستعداد، در مقابل  نی به ا
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  ده ی آن، آفر  یکه افراد برا  ییکارها   دنیشکست، برگز   نیا   یعلت ها  یدر سرلوحه    میکن  یبه دقت بررس  آن شده اند،  ردچا  یاد ی را که افراد ز  یحاالت شکست  یو وقت 

 شود، پس براوست که در آن استمرار نورزد. )آن را ادامه ندهد(.  ن یثل ا م یمجبور به انجام کار یکند که انسان وقت یعقل حکم م ن، ی! بنابرا میاب ی  ینشده اند را م

ك العمل  ی ؟: متی يحكم عقلنا بیی  ................. يحكم حیر
اتنااواراحتنا!ا( 1

ّ
هالايستجيبالذ

ّ
 نشعرابأن

ناالمانخلقالذلكاالعمل( 2
ّ
 !فهمنااأن

االعملاُيتعباجسمنا!ا( 3
ّ
حّساأن

ُ
 ن

 !میولنايوافقاأهواَءنااوا( 4

 درک مطلب  -متوسط          2پاسخ: گزینه  
 رجمه: ت
 هنگامی که...: حکم می کند؟ کار به ترک  ما ذهن موقع  چه  -

 !دهد  نمی پاسخ  ما راحتی   لذت و  به او کنیم می احساس ( 1

 !ایم  نشده  خلق کار   آن برای ما  که  فهمیدیم ( 2

 !کند  می خسته  را ما  بدن  کار  کنیم می احساس ( 3

 !است موافق  ما های هوس  و هوی  با( 4

ذي 
ّ
اجحاهواال

ّ
ا...........ااالمديراالن

امناالعمل( 1 ی  !يطرداالفاشلیر
 !لایعملامااإستعدادهافیهاوایحۤبه (2

اعاملافيمااخلقالها( 3  !يضعاكلَّ
ابشهاداتاعاليةا( 4 ی فیر

ّ
 !يجذباالموظ

 درک مطلب  -متوسط                 3پاسخ: گزینه  
 رجمه: ت
 که: است  کسی )مدیر( موفق 

 !کند  می اخراج  کار از  را  بازندگان ( 1

 !دوستش دارد انجام نمی دهد آچه را که استعدادش در آن است و ( 2

 !دهد  می قرار است  شده آفریده  آن برای   که آنچه کارگری را در   هر( 3

 !کند می جذب  را  باال مدرک  با  کارمندان( 4

 .......  من أسباب الحزن و الضجر هو  
حّبهاا( 1

ُ
 !القيامابأعمالالان

 !حرفةانميلاإليهااختیاُرا( 2

 !عدمااستجابةاأهوائنااواميولنا( 3
 !محاولةاالنسانالكشفاقدراته( 4

 درک مطلب -دشوار                1پاسخ: گزینه  

 ...  دلزدگی  و اندوه  دالیل از  یکی -13

 !نداریم دوست  که  کارهایی   انجام( 1

 !داریم  دوست که   کاری انتخاب( 2

 !ما  تمایالت و هوس و هوی به   پاسخگویی عدم ( 3

 !خود  های توانایی کشف برای انسان تالش ( 4

 : عیل حسب النصا  
 ! مناأسباباالفشلافقدانااإلمكانّياتاواالقدرات( 1
 !علينااأنالانستجيبابجميعااستعداداتنااواقدراتنا( 2
ينامناالناسا( 3 تحالكثیر

ُ
 !  مجالابروزاالستعداداتامااف

اليمك( 4
ً
الايكونالهاإستعدادا

ً
 !ناأنانجداإنسانا

 درک مطلب  -دشوار       ۴پاسخ: گزینه   
 : متن بقط
 !هاست قابلیت  و ها توانایی دادن  دست  از  ،  شکست  دالیل از  یکی( 1

 !دهیم های خود پاسخ توانایی  و آستعدادها  تمام به نباید  ما ( 2

 !است گشوده نشده   مردم از بسیاری استعدادها برای   ظهور زمینه( 3

 !باشد نداشته   استعدادی که کنیم پیدا  را  شخصی  توانیم نمی  ما ( 4

مکن» 
ُ
 «: ی

«امناوزنا»تفعیل«ا–للغائباا–فعلامضارعاا( 1 ی اماضیها»أمکن«اوامصدرها»تمکیر
راالغائبا( 2

ّ
ا(اااا–للمذک ّ هااأصلّیةا)=مجّرداثالثی

ّ
ا»القیام«معلوما/افعلاوافاعلهاا–حروفهاکل

راالغائباا–مضارعا( 3
ّ
ااا–للمفرداالمذک ّ    مجهولا/افعلاوافاعلهامحذوفاا–مزیداثالثی

احروفهااألصلّیةاثالثة،اوامصدرها»إمکان«ا/افعلاوامعافاعلهاجملةافعلّیةاااا–للغائباا–مضارعا( 4
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 تحلیل صرفی -ساده        4پاسخ: گزینه   
 اشکاالت سایر گزینه ها:  

«امناوزنا: 1گزینه  ی  »تفعیل«:ا»إمکان«امناوزنا»إفعال«مصدرها»تمکیر

(ا: 2گزینه  ّ (:الهاحرفازائدا)=مزیداثالثی ّ هااأصلّیةا)=مجرداثالثی
ّ
 حروفهاکل

 مجهول:امعلوما/ا»فاعلهامحذوف«:افاعلها»القیام«: 3گزینه 

خلق» 
ُ
 «: ی

 فراد«الهاحرفاناأصلّیاناواحرفانازائدانا/افعلاوافاعلها»األا-للغائباا–فعلامضارعاا( 1
(ا/افعلاوافاعلهامحذوفااا–مضارعا( 2 ّ  حروفهااألصلّیةا»خالاق«اوالیسالهاحرفازائدا)=امجّرداثالثی
راالغائباا–فعلامضارعاا( 3

ّ
ق«اعیلاوزنا»أفَعل«ا/امعافاعلهاجملةافعلّیةاا–للمفرداالمذک

َ
 ماضیها»أخل

یاا–صیغتهاللغائباا( 4 االفارسّیةامجهولا/افعلامضارعاوامعاحرفا»لم«ایعادلاالمضارعااإللیر  اّّمافی

 تحلیل صرفی -متوسط        2پاسخ: گزینه  
 اشکاالت سایر گزینه ها:  

 ائدان:الیسالهاحرفازائدا/افاعلها»األفراد«:افاعلهامحذوفالهاحرفاناأصلّیاناواحرفانازا: 1گزینه 

ّا: 3گزینه  ق«اعیلاوزنا»أفَعل«:افعلامجرداثالثی
َ
 ماضیها»أخل

ّا: 4گزینه  االنقیّلاالمنفی االفارسّیة:الما+امضارع:ایعادلاالمایصی اّّمافی ی  معاحرفا»لم«ایعادلاالمضارعااإللیر

  « 
 
نا  «: ُمعیا

راا–اسما( 1
ّ
«اا–مفردامذک

ً
«االمجّرد(ا/اصفةاللموصوفا»استعدادا ی ااسمافاعلا)منافعلا»عیرّ

راا–اسما( 2
ّ
«ا–مفردامذک

ً
«(ا/االموصوفاواصفتها»استعدادا ی «اوامضارعها»یتعیرّ ی  اسمافاعلا)منافعلا»تعیرَّ

را( 3
ّ
«اا–مفردامذک ی َل«اسمامفعولا)مأخوذامنافعلا»عیرّ عَّ

َ
کرةا(عیلاوزنا»ف

ّ
 /اصفةاأوانعتاللموصوفاالن

را( 4
ّ
ّعَل«االمزید(ا/االموصوفاواصفتهاالنکرةاا–نکرهااا–مفردامذک

َ
ااسمامفعولا)منافعلاوزنها»ف

 ل صرفی تحلی  -توسط                    3پاسخ: گزینه  
 اشکاالت سایر گزینه ها:  

   اسمافاعل:ااسمامفعول( 1گزینه 

«(( 2گزینه  ی  اسمافاعل:ااسمامفعولا)منافعلا»عیرّ

کرةا( 4گزینه 
ّ
کرة:اصفةاللموصوفاالن

ّ
 الموصوفاواصفتهاالن

ی    ضبِط حرکاِت الکلمات الخطأ عیرا
ی
 : ف

ةاَمعاالجماَعةا( 1
َ
ک االیی

َّ
قوااإن رَّ

َ
ف
َ
اوالت

ً
لوااَجمعیا

ُ
 !ک

ا( 2
ُ
ساِعد

ُ
ةٍات اَمجالٍتاکثیر  !الحیواناتااإلنسانافی

ا( 3
َ
اَحیاِتک سافی

َ
یأ
َ
ِه،اوالات

َ
یکاِبالُمحاِول

َ
 !َعل

ةا( 4
َ
لف
َ
جاهاتاُمخت

ِّ
اات یهافی

َ
طیُعاهذااالَحیواناأناُیدیَرَعین

َ
 !َیْست

 ساده  -ضبط حرکات -ترکیبی                3پاسخ: گزینه  

ة»
َ
ه« مصدر باب »الُمحاَول

َ
 باشد.« می ُمفاَعل

ی    تعاریف الُمفردات الخطأ عیرِّ
ی
 : ف

االّرأساتختلُفاأنواُعهاواأسباُبها( 1 داع:اَوجٌعافی  !الصُّ
ا( 2

ا
اطویل

ً
مانا

َ
اَیجتمُعافیهاالماءاز

ٌ
 !َمضیق:اَمکان

ا( 3
ً
ا اعنداالمصیبةاکثیر ذیایصیی

ّ
 !المؤمن:اهواال

یر( 4 ُعاَعیلاالّشَّ
َ
ماٍشاتوض

ُ
اق
ٌ
ف:اقطعه

ّ
ش

 !الّش َّ

 مفهوم لغت  -دشوار -ترکیبی       2پاسخ: گزینه  

ع»
َ
نق
َ
 « به معنی »تنگه«. َمضیغ« به معنای »مُرداب« برای این تعریف درست است، َنه »ُمست

 سر درد: دردی در سر که علت ها و انواعش متفاوت است! -1

 مومن کسی است که هنگام مصیبت بسیار صبر می کند! -3

 پارچه که روی تخت قرار می گیرد!مالفه: تکه ای  -4

حیح للفراغ  ی الصَّ ه لم یصبح الفائز : »عیرِّ
ا
ة، ألن هبیا

ا
 ......................!«  لم یحصل ولدی عیل الجائزة الذ

 األویلا( 4  الواحدا( 3 األّولا( 2 دااألحا( 1

 قواعد -متوسط -102           2پاسخ: گزینه  

 سرم به جایزة طالیی دست نیافت، زیرا او برندة ........................ نشد!پ

 ( اول )مؤنث( 4  ( یک                              3( اول )مذکر(                             2یکشنبه                      (1

ی ما     لیسعیرِّ
ٌ
 :  فیه اسم مبالغه

ا( 1
ً
اوفّیا

ً
هالیساصدیقا

ّ
اباألن

ّ
االکذ  !لاتستّش 

اکاتباکتبامفیدة( 2 مةاطباطباثي
ّ
 !کاناعّل

اإیلاحسناتاالدنیا( 3 ّوامةامرشدثر
ّ
فساالل

َ
 !الن

ا)ع(ا(  4 ی  !جلساالّزّواراعیلاأرضاساحةاحرماإماماحسیر
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 قواعد -دشوار -108         4پاسخ: گزینه   

ّوار»  باشد.« جمع »زائر« )اسم فاعل( میالزُّ

ابها به ترتیب »در سایر گزینه
ّ
مه«، »الکذ

ّ
وامه« و »العّل

ّ
 باشند.« اسم مبالغه می الل

 اسم مبالغه: 
 مهم ترین اوزان اسم مبالغه:      َفّعال     َفّعاَلة 
 مبالغه بر وزن فّعال و َفّعالة، سه شکل دارد )طبق کتاب درسی(: اسم 
 بر بسیاری صفت یا انجام دادن کار داللت دارد )معمواًل در ترجمش بسیار می آوریم(:  ✓

 َغّفار )بسیار آمرزنده(  –مانند َصّبار )بسیار بردبار (     
 آهنگر (   بر اسم شغل داللت دارد مانند: َخّباز ) نانوا ( / حّداد ) ✓
 بر اسم ابزار، وسیله یا دستگاه داللت می کند؛ مانند: َجّوال )تلفن همراه( / َنّظارة )عینک(  ✓
 شوند. ها و ابزار نیز جزو اسم های مبالغه محسوب میبنابراین شغل ☺
سر می باشد( این کلمات هیچکدام اسم مبالغه  دقت: مراقب شباهت ظاهری بعضی کلمات با اسم مبالغه باشید. )مخصوصا وزن ُفّعال که اکثرًا جمع مک   

 زیادة و ... –ُعصارة  –ُکّفار   – َسالَمة –ُخّدام - ُزّوار  –ُکّتاب   – (َعالَمة )نشانه نیستند: 

ی ع  بتی للمجهولیرِّ
ُ
مکن أن ت

ُ
تی ی

ّ
 ال
ٌ
 : الجمله

ا( 1 االیوماالمایصی افی
ً
 ! أصبحاجّوامدینتنااباردا

هار( 2
ّ
یلاواالن

ّ
االل عمامناالّسماءافی

ّ
ُلاالن ی یی

َ
 !ت

امناهذااالشاعرا(  3 ی اإثنیر ی  !َحفظتاقصیدتیر
اِبرؤیتهاا( 4

َ
اظرون

ّ
اهذهاالغابةاَیفرُحاالن  !أشجاراجمیلةافی

 قواعد  -متوسط -106     3پاسخ: گزینه  

 به مفعول نیاز دارد. »حفظت« فعل متعدّی است و 3تواند مجهول شود که فعل آن متعدّی باشد. در گزینة  ای میمله ج

 شوند. به این نکته نیز دقت کنید که افعال ناقصه به دلیل این که فاعل ندارند، مجهول نیز نمی

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

 

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

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

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

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

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

 افعال الزم و امر مخاطب و نهی و افعال ناقصه مجهول نمیشوند .  ⮘
 فعل معلوم به صورت معلوم و فعل مجهول به صورت مجهول ) معمواًل همراه فعل »شدن« ( ترجمه می شود . ⮘

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

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

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

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

 نباشد، معلوم یا مجهول بودن جمله را تعیین می کنیم.

ق الِفعلُ  
ا
حق

َ
 أُی األجوبِه ت

ی
 ف

ا
 ؟  کامل

ا( 1 طعماکّلاجائیعاقریتر
ُ
اأستطیُعاأناأ تی

َّ
 !لعل

ُماالدرسا( 2
ِّ
 !قدایئساالمتکاسلونابعدمااسألاالُمعل

ااإلمتحاِنا( 3 اَستنجحافی
ً
ا  !یااولدی!اإناتحاولاکثیر

ابناعیلا)ع(( 4 ی اکربالایااحسیر اامعکافی
ّ
نااکن

َ
 !یاالیت



 12صفحه   گروه آموزشی ماز  عربی درس:  

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

از 
 م

ون
زم

ه آ
ام

خن
اس

پ
– 

ه 
حل

مر
19 

 قواعد -متوسط -112         2پاسخ: گزینه  

 نقلی که حتما محقّق شده است!( سأل: پرسید )فعل ماضی( اند )زمان ماضی د یئس: قطعاً نا امید شدهق

 ها:بررسی گزینه

 لعلَّنی أستطیعُ: شاید )امید است( بتوانم )هنوز فعل محقّق نشده است!(  (1

 ( سَتنجح: موفق خواهی شد )زمان مستقبل( )هنوز فعل محقّق نشده است!( 2

 عل را داریم!( ( لیتَنا کنّا: ای کاش بودیم )حسرت )آرزو( محقّق شدن ف4

ل المعتی و یرفع اإلبهام   یکما
 
ی حرفا  : عیرِّ

ااألا( 1
ّ
ااألرضاللعبادکأن  !نبیاءامصابیحاالهدیافی

لالماتؤمنوااوالکْناقولوااأسلمنا( »2
ُ
ااق
ّ
 « قالتااألعراباآمن

اإمتحاناتکنّا( 3 جاحابعداالدراسةافی
ّ
:اِلکّناالن  !قلتاطالباثر

اسالیشکرون( »4
ّ
االن اساوالکّناأکیی

ّ
 « إناهللاالذوافضلاعیلاالن

 قواعد -متوسط -121           4پاسخ: گزینه   

 را را با »لکنَّ« اشتباه نگیرید. 2کند »لکنَّ« است. دقَّت کنید »لکنْ« در گزینه  کند و از جملة قبل از خود رفع ابهام میای که معنا را کامل میرف مشبّهح

 رفته است.  باشد، به کار»لَکُنَّ« که ضمیر می  3ضمناً در گزینة 

 کاربرد حروف مشّبهة بالفعل: 
دقت   استفاده کرد .)همانا، براستی، حتمًا و ...( و در ترجمه اش می توان از کلماتی مثل : بیانگر معانی تاکید است  ومعمواًل در آغاز عبارت می آید  «نَّ »إ⮘

 ی اگر ترجمه کردند، باید در ابتدای جمله ترجمه شود وگرنه درست نیست. کنید اگر »إّن« را ترجمه نکردند، ایرادی ندارد و با آن رد گزینه نکنید، ول
 همانا خداوند آمرزنده و مهربان است / خداوند آمرزنده و مهربان است.    : «ّن اهّلَل َغفوٌر رحیمٌ »إ
مثال:  َعِلَمُت َانَّ    که دو عبارت را به همدیگر پیوند می دهد.  می باشد «اینکه»یا  «که»معمواًل میان دو عبارت می آید و به معنای حرف ربط فارسی  «أنَّ »⮘

 َاخاَک ناِجٌح  : دانستم که برادرت قبول است 
 اشتباه گرفته نشود.  «کاَن »با مثل اینکه« برای تشبیه استفاده می شود و دقت کنید آن را  –به معنی »گویا  «نَّ أکَ » ⮘
 برای کامل کردن پیام و برطرف کردن ابهام از جمله ماقبل خودش استفاده می شود.  «ِکنَّ »ل⮘

 گزاری نمی کنند. ِاّن اهّلَل َلذو َفضٍل َعلی الّناس َولِکنَّ َاکَثَر الّناِس الَیشُکروَن : همانا خدا دارای بخشش بر مردم است ولی بیشتر مردم سپاس
 ( و »لعّل« برای امید )ترّجی( بکار می رود. )تمّنی ی غیرممکن و محال »لیَت« برای آرزو⮘

ی ما فیه طلٌب للقیام بالعمل   : عیرِّ
الیایلااإلمتحانا( 1  !لیدرسواافی
 !جلسواالیدرسواادروسهما(  2
 «لهاامااکسبتاواعلیهاامااإکتسبت( »3
 !هماِاجتَمعوااِللدراسةاقبلااإلمتحانا( 4

 قواعد -دشوار -ترکیبی         1پاسخ: گزینه  

 باشد.قصود از »طلب« در صورت سؤال، »فعل امر« میم

 باشد. : باید درس بخوانند « فعل امر غایب می لیدرسوا» (1

 باشند. مضارع می  : برای اینکه درس بخوانند« فعللیدرسوا: نشستند« فعل ماضی و »جلسوا( »2

 « هر دو فعل ماضی هستند. )کسب کرد( کسبتاواإکتسبت( »3

 باشد. جمع شدند« فعل ماضی می إجتمعوا:ا( »4
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«، وجود کدام خصیصه در این دورۀ سنّی  برای توبه کردن، دورۀ جوانی است؟ ال که: »چرا بهترین زمانوجوی پاسخ به این سؤدر جست  -51
 راهگشای ماست؟

طوا( »1
َ
قن
َ
ِسِهم ال ت

ُ
نف
َ
رَسفوا َعیٰل ا

َ
رینَ ( »2 «ا هِّ

َ
ط
َ
 « ُیِحبُّ الُمت

قوٰی ِمَن للاِ ( »3
َ
 َعیٰل ت

ُ
ه
َ
َس ُبنیان سَّ

َ
ِسِهم( »4 «ا

ُ
نف
َ
وا ما ِبا ّیی

َ
ٰ ُیغ  « َحّتی

 4: گزینه پاسخ 51
ٰ پذیری در عبارت قرآنی »پذیری، تحول و دگرگونی است. مفهوم تغییر در رفتار و تحولدورۀ جوانی، دورۀ انعطاف  شده است.بیان  یُغَیّروا ما بِاَنفُسِهِم«   َحّتی

 نوجوانی و جوانی:  ههای دور ویژگی

 بولیت ق نمود بیشتر نیاز به م - 1

 پاکی و صفای قلبوجود  - 2
 انعطاف پذیری و تحول و دگرگونی رین زمان برای توبه کردن به دلیلبهت - 3
 کاربرد حیلة شیطانی »تسویف« و به تأخیر انداختن توبه    - 4
 سّنی هستند.   هبیشتر یاران حضرت مهدی )ع( از این دور  - 5

ی سست به  راعاقل از کنار دیو  خورد خرما که حق کردش عطا« در برابر تغییر مکان فرد اندیشد: »گفت: از باغ خدا بندۀ خدا / میکسی که می  -52
گزینیم، مطابق کدام  میهای الزم از میان چندین کار و چندین راه یکی را برتعبیری دارد و اینکه پس از تردید و بررسی محکم چه یکنار دیوار

 ایم؟ بیت عمل کرده
 »گر نبودی اختیار این شرم چیست / این دریغ و خجلت و آزرم چیست؟«    -( گریختن از قضای الهی  1
 »گر نبودی اختیار این شرم چیست / این دریغ و خجلت و آزرم چیست؟«  -( پناه بردن از قضای الهی به قدر الهی  2
 اختیار است ای صنم«  دا این کنم یا آن کنم / خود دلیل»این که فر  -( پناه بردن از قضای الهی به قدر الهی  3
 اختیار است ای صنم« م یا آن کنم / خود دلیل»این که فردا این کن  -( گریختن از قضای الهی  4
 4اسخ: گزینه پ  52
شود که شخص بپندارد که  موجب می است، خورد خرما که حق کردش عطا«بیت »گفت: از باغ خدا بندۀ خدا / می  انسان که مضمونجبری و نداشتن اختیار در  تفکر 

ا از قضای امام علی )ع( به ایشان فرمود: »آی  این  تفکر بود که یکی از یاران  بر  فایده است و نباید از قضای الهی گریخت. بناحرکت و تغییر مکان براساس دستور عقل بی

از    «تفکر و تصمیم»برم.« دچار تردید شدن و بررسی و برگزیدن یک راه از میان چندین راه، به  گریزی؟« و امام فرمود: »از قضای الهی به قدر الهی پناه میالهی می

 است ای صنم« مورد تأکید واقع شده است.   اختیار  دا این کنم یا آن کنم / خود دلیل»این که فر در انسان اشاره دارد که در بیت  اختیاروجود شواهد 
 از:   لب اختیار( اشاره دارند، در شعر مولوی عبارتندسابیاتی که به جبر ) 

 خورد خرما که حق کردش عطاخدا / می ۀگفت از باغ خدا بند  - 1
 اش زند بر پشت دیگر بندهاش / میکز چوب خدا این بنده  : گفت  - 2
 آِن او / من غالم و آلت فرمان او  ،چوب حق و پشت و پهلو - 3

 ابیات مربوط به شواهد اختیار را بشناسیم: 
 این که فردا این کنم یا آن کنم / خود دلیل اختیار است ای صنم  تفکر و تصمیم - 1
 ؟ چیست  آزرم و خجلت  و دریغ این /   چیست  شرم این  اختیار  ینبود گر  احساس رضایت یا پشیمانی  - 2

 ی مهتد گشتی  خویش اختیار  ز /   بدی زان خوردی که  پشیمانی وان

 ؟  سزا را بد دهم من نیایی ور /  بیا فردا را سنگ گویی  هیچ پذیری مسئولیت  - 3
 کند؟   کس  ابیعت سنگی با هیچ/  زند؟ را کلوخی  مر  عاقل هیچ
 

 داند؟ فرماید و پندار مردم را در مورد آن چه میناپذیری سنت مرگ برای همگان، چه میخداوند پس از بیان تغییر  -53
م( »2 «من حیث ال یعلمون» -« سنستدرجهم( »1

ُ
 «و هم ال یفتنون» - « نبلوک

م( »3
ُ
 «و هم ال یفتنون » -« سنستدرجهم( »4 « من حیث ال یعلمون» - « نبلوک

 2اسخ: گزینه پ  53
 الَموِت وَ آیۀ »  در 

ُ
ة
َ
فٍس ذائق

َ
لُّ ن

ُ
م    ک

ُ
بلوک

َ
 ن

َ
رَجعون

ُ
ینا ت

َ
 َو ِال

ً
ة
َ
ّیِ ِفتن

َ
ِّ َو الخ

َّ
که طبق آیۀ    شد،اگیر مرگ، به آزمایش و متحان و ابتالء اشاره  «، پس از بیان سنت فرِبالَّش

« 
َ
نون

َ
م ال ُیفت

ُ
ا َو ه

ی
ن َیقولوا آَمن

َ
کوا ا ن ُیّیَ

َ
اُس ا

ی
َحِسَب الن

َ
 گیرند. آزمایش قرار نمیپندارند که مورد «، مردم دربارۀ امتحان و ابتالء میا

 ریز موضوعات آیه را بیاموزیم: 
 ترین و فراگیرترین سنت تغییر ناپذیر الهی عام کل نفس 

 از مرگ گریزی نیست.  ذائقٌه الموت 
 سنت امتحان و ابتالء  و نبلوکم 

 مواد امتحانی، هر امر خیر یا شری است. و الخیر فتنه  ر شلبا
 سوی خودش هدفمندی کارهای خدا به  و الینا 

 اصل معاد  ترجعون 

کند و راه درست زندگی را چگونه معرفی  اند، نهی میهایی را که در دوراهی پرستش، راه را به غلط پیمودهسبب، انسانخداوند به کدام   -54
 نماید؟می
1« ) 

َ
یطان

َّ
وا الش

ُ
عُبد

َ
ن ال ت

َ
نا »  -«  ا

َ
ُهم ُسُبل

َّ
ین
َ
هد
َ
ن
َ
 ( »2 « ل

َ
یطان

َّ
وا الش

ُ
عُبد

َ
ن ال ت

َ
ِن اعُبدون  »   -«  ا

َ
 « ا

وٌّ  ( »3
ُ
د م عَ

ُ
ک
َ
 ل
ُ
ه
َّ
نا »  -«  ُمبّی ن ِان

َ
ُهم ُسُبل

َّ
ین
َ
هد
َ
ن
َ
وٌّ ُمبّی ن ( »4 « ل

ُ
د م عَ

ُ
ک
َ
 ل
ُ
ه
َّ
ِن اعُبدون  »  -«  ِان

َ
 « ا
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 4پاسخ: گزینه  54
وٌّ ُمبّی ن طبق آیات »

ُ
م َعد

ُ
ک
َ
 ل
ُ
ه
َّ
 ِان
َ
یطان

َّ
وا الش

ُ
عُبد

َ
َم ان ال ت

َ
م یا َبت  آد

ُ
عَهد ِالیک

َ
م ا
َ
ل
َ
  ا

ن
ِن اعُبدون  هذا رصاط

َ
«، به این دلیل که شیطان دشمنی آشکار است،  مستقیمن  َو ا

 )ان اعبدونی هذا صراطٌ مستقیمٌ(  .نمایدراه درست زندگی معرفی میخود را و بندگی کند میاز رفتن به سوی پرستش او نهی ها را  )اّنه لکم عدوٌّ مبینٌ( خداوند انسان
 ریز موضوعات آیه را بیاموزیم: 

 الهی ، بازخواست و نهیب مؤاخذه الم 
 یادآوری میثاق و پیمان الهی  اعهد الیکم 
 یکسانی منزلت انسانی زن و مرد  یا نبی آدم  

 نهی از شرک عملی  ان ال تعبدوا الشیطان 
 دشمنی بیرونی شیطان  اّنٌه لکم عدو مبین 

 امر به توحید عملی و اخالص در بندگی  و ان اعبدونی 
 بندگیکشف راه درست زندگی=  مستقیم هذا صراط 

 آمیز با دشمنان اسالم، کدام است و این دستور الهی بر کدام گروه از مردم واجب شده است؟چرایی ترک ارتباط مسالمت  -55
1« ) 

ی
ذین آمَ » -«  و قد کفروا بما جاءکم من الحق

َّ
َها ال یُّ

َ
 «نوا یا ا

2« ) 
ی
ارِ » -«  و قد کفروا بما جاءکم من الحق جی

ُّ
َ الت

َ
 «یا َمعَّش

3« ) 
ُ
ارِ »  -«  ان یکفروا به ا مرو و قد ا جی

ُّ
َ الت

َ
 «یا َمعَّش

4« ) 
ُ
ذین آَمنوا »  -«  ان یکفروا به ا مرو و قد ا

َّ
َها ال یُّ

َ
 «یا ا

 1اسخ: گزینه پ  55
م  طبق آیۀ مبارکۀ »

ُ
ِة َو قد کفروا بما جاءک

َّ
یِهم ِبالَمَود

َ
 ِال
َ
لقون

ُ
ولیاء ت

َ
م ا
ُ
ک وَّ
ُ
ی َو َعد وی

ُ
ِخذوا َعد

َّ
ت
َ
ذین آَمنوا ال ت

َّ
َها ال یُّ

َ
«، مؤمنان باید از برقراری ارتباط دوستانه  ِمَن الَحقِّ یا ا

 پذیر نیستند.به حق کافر شدند و حقاسالم    انبا دشمنان خود و خدا بپرهیزند، زیرا دشمن
 ریز موضوعات آیه را این گونه بیاموزیم: 

 ایمانی و توحیدی  هخطاب به جامع  یا ایها الذین آمنوا  
 تبّری: دوستی نکردن با دشمنان اسالم )بیزاری و مبارزه با دشمنان خدا(  التتخذوا عدّوی و عدّوکم اولیاء 

 مسالمت آمیز با دشمنان  هترک رابط  بالموّدهٌ تلقون الیهم 
 عدم حق پذیری و ُکفر به حقیقت  و قد کفروا بما جاءکم من الحّق 

ّ پیام مستنبط از آیۀ شریفۀ »  -56
ِ
ماواّت َو ما ف ّ السَّ

ِ
ّ ما ف

ه
 ...« کدام است؟  األرض  َو لِّل

 ( چون خداوند مالک حقیقی جهان است، بر آن سرپرستی و حقّ تصرف نیز دارد. 1
 نیاز است و تمامی موجودات جهان فقیرند.، مطلق و بی( خداوند از هر جهت غنی2
 ( چون خداوند جهان را خلق کرده است، مالک و صاحب اختیار آن نیز هست. 3
 تیاری است که تدبیر و پرورش موجودات به دست اوست. ( خداوند مالک و صاحب اخ4
 3اسخ: گزینه پ  56

است که  و مفهوم توحید در مالکیت این    شودآیۀ مذکور، بیانگر توحید در مالکیت است. دقت شود که در تعریف مراتب توحید، از توحیدهای مراتب قبلی هم یاد می

ِ األرِض چون خداوند جهان را خلق کرده است، مالک و صاحب اختیار آن نیز هست: »
ماواِت َو ما ف  ِ السَّ

ِ ما ف 
ه
 «.َو لِِل

 ء ایل للا و للا هو الغت ی انتم الفقرا یا ایّها النّاس  ( بیانگر مفهوم آیۀ »2( بیانگر توحید در ربوبیت و گزینۀ )4( بیانگر توحید در والیت، گزینۀ )1) توجه کنید که گزینۀ

 « است. الحمید
 روابط علت و معلولی میان مراتب توحید را به خاطر بسپارید: 

 
 شود؟ بخش« برداشت میتی، بخش / چون تواند که بود هستیدام پیام از بیت »ذات نایافته از هس  -57

 بخش صفات الهی هستند. گیرند و از همین رو، تجلی( تمام موجودات، هستی خود را از خدا می1
 ای از آیات الهی است و وجودش به خدا وابسته است. در جهان، آیه  ( هر موجودی2
 هایی هستند که وجودشان از خودشان نبوده و نیست.( موجودات جهان، پدیده 3
 ای که وجودش از خودش نباشد، برای موجود شدن نیازمند دیگری است. ( هر پدیده 4
 4اسخ: گزینه پ  57

طور که هر  که وجودش از خودش نباشد، برای موجود شدن نیازمند دیگری است؛ همانای  شود: هر پدیدهیدایش بیان می مقدمۀ دوم نیازمندی جهان به خدا در پدر  

 گوید: جامی میدر همین راستا چیزی از خودش شیرین نباشد، برای شیرین شدن به چیز دیگری نیاز دارد که خود شیرین باشد؛ 

 بخش« تی، بخش / چون تواند که بود هستی»ذات نایافته از هس
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 . در پیدایش است به خدا  جهان مقدمۀ اول نیازمندیبیانگر (  3)  « و گزینۀماوات و االرضللا نور السی مفاهیم آیۀ »بیانگر (،  2( و )1های )دقت شود که گزینه
 استدالل نیازمندی جهان به خدا در پیدایش: 

 هایی هستیم که وجودمان از خودمان نبوده و نیست ما و موجودات این جهان پدیده 1مقدمه 
 ای است که وجودش از خودش باشد و خودش ذاتًا موجود باشد. هر پدیده، نیازمند پدید آورنده    2مقدمه 

 : ذات نایافته از هستی، بخش / چون تواند که بود هستی بخش 1بیت 
 : خشک ابری که بود ز آب تهی / ناید از وی صفت آبدهی 2بیت 

 هستی است. ه شدن نیازمند وجودی هستیم که سرچشمما و موجودات این جهان در پدید آمدن و هست  نتیجه 

تلوا ّمنمفهوم مستنبط از آیۀ شریفۀ »  -58
َ
 ت
َ
نت

ُ
  َو ما ک

َ
 الُمبّطلون

َ
رتاب

َ
ا َل

ً
 ّاذ

َ
 ّبَیمیّنک

ُ
ه
ُّ
ط
ُ
خ
َ
بّلّه ّمن ّکتاٍب َو ال ت

َ
« در کدام مورد به درستی ذکر  ق

 شده است؟
 ( به شک افتادن اهل باطل در گرو درس نخوانده بودن پیامبر )ص( بود. 1
 ت مانند قرآن را بیاورد.توانسنوشت، با اجتماع و پشتیبانی جنّ و انس هم نمیخواند و می ( اگر پیامبر )ص( می 2
 های نزول قرآن کریم، ابالغ آن توسط پیامبری درس نخوانده بود.( از شگفتی3
 اندیشان، به دلیل راستگو بودن خدا، نباید هیچ شکی در الهی بودن قرآن داشته باشند. ( اهل باطل و کج4
 3اسخ: گزینه پ  58

 با توجه به ترجمۀ آیۀ »
َ
رتاَب الُمبِطلون

َ
ا َل

ً
 ِاذ

َ
 ِبَیمیِنک

ُ
ه
ُّ
ط
ُ
خ
َ
بِلِه ِمن ِکتاٍب َو ال ت

َ
تلوا ِمن ق

َ
 ت
َ
نت

ُ
خواندی و با دست خود، ای را نمیههیچ نوشتن  «: »و پیش از آَو ما ک

 ن کریم، ابالغ آن توسط پیامبری درس نخوانده و اُمّی بود. های نزول قرآافتادند.«، از شگفتیبه شک می نوشتی که در آن صورت، کج روان اهل باطل میآن را ن 
 ریز موضوعات آیه را دقت نمایید: 
 خواند. نزول قرآن چیزی نمیپیامبر )ص( قبل از  ما کنت  تتلو من قبله من کتاب 

 نوشت.ایشان چیزی نمی  و ال تخّطه بیمینک 
 افتادند. در غیر این صورت کج اندیشان و اهل باطل به شک در الهی بودن قرآن می اّذا الرتاب المبطلون 

 بخشد؟ پاسخی که واجد کدام شرط باشد، او را از این بحران رهایی میکند و یگانه بودن عمر، انسان فکور و خردمند را دچار کدام چالش می  -59
 جانبه و جامع باشد. همه  –چرا زیستن    پرسش  ( ناآرامی ناشی از1
 جانبه و جامع باشد. همه  –( دغدغۀ جدی چگونه زیستن  2
 مطمئن و قابل اعتماد باشد.   –( دغدغۀ جدی چگونه زیستن  3
 مطمئن و قابل اعتماد باشد.   –تن  چرا زیسپرسش  ( ناآرامی ناشی از  4
 3اسخ: گزینه پ  59

در  آید و یکبار زندگی  بار به دنیا می  زیرا انسان فقط یک ور و خردمند است  های فکدی انسانرو دغدغۀ جنیاز چگونه زیستن یا همان کشف راه درست زندگی، از این

احتمالی و مشکوک و نیازمند تجربه و  نماید )یگانه بودن عمر(. پس باید راهی مطمئن را انتخاب نماید که کامالً درست و قابل اعتماد باشد؛ یعنی  را تجربه میدنیا  

 های پیشنهادی بسیار، کافی نیست. ای تجربه کردن راهزیرا عمر محدود انسان بر  نباشد؛  آزمون
 زیرکی و هوشمندی و خردمندی:  ههمه چیز دربار 

بار زندگی را تجربه  آید و یک بار به دنیا میهای فکور و خردمند است؛ زیرا انسان فقط یکجّدی انسان هچگونه زیستن )کشف راه درست زندگی( دغدغ - 1
 کند. می

 یشه را / عمر دو بایست در این روزگارخردمند هنرپ شعر: مرد 
 تا به یکی تجربه آموختن / با دگری تجربه بردن به کار        

»با یک تیر چند نشان بزنند.« و اهداف جامع و دربردارنده   : کنند که به قول معروفای انتخاب میهای زیرک و هوشمند، اهداف خود را به گونه انسان - 2
 دارند. 

 . اندیش قرار دارد پیش روی هر انسان خردمند و عاقبت مطمئن و قابل اعتمادی است که  هتنها شیو ) علی تقوی من اهلل و رضوان(  زندگی دینی  - 3
 حدیث پیامبر )ص(:  - 4

 کنند. اند و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده میهستند که فراوان به یاد مرگ  ترین مؤمنان کسانیباهوش
 حدیث امام علی )ع(:  - 5

 انسان، کسی است که از خود و عملش برای بعد از مرگ حساب بکشد. ترین زیرک 

 سازد، اشاره شده است؟به یکی از صفات فطری انسان که نوع خاص آفرینش او را روشن می ، در کدام عبارت قرآنی  -60
طوا ِمن َرحَمِة للاِ ( »1

َ
قن
َ
 « َیوِم القیاَمِة الَریَب فیهِ ( »2 « ال ت

قواها( »3
َ
جوَرها َو ت

ُ
لَهَمها ف

َ
ا
َ
ا ( »4 « ف

ً
م َعَبث

ُ
قناک

َ
ل
َ
ما خ

َّ
ن
َ
م ا
ُ
َحِسبت

َ
ف
َ
 «ا

 3: گزینه پاسخ 60
قواهاهاست که در آیۀ »ها و بیزاری از بدیخاص آفرینش( انسان است، گرایش و دوست داشتن خوبی  هایی که در فطرت )نوعی از ویژگییک

َ
جوَرها َو ت

ُ
لَهَمها ف

َ
ا
َ
«: ف

 بیان شده است.  را به او الهام کرد.« ها و تقوایش گاه بدکاریآن»
 های فطری انسان ویژگی

 «و اّما کفوراً  »... اّما شاکّراً  هعقل و اختیار: آی  - 1
 و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها«  »و نفس   هدوست داشتن فضائل اخالقی و بیزاری از رذائل اخالقی: آی - 2
 ها و کماالت نامحدود ها، خوبیمیل به زیبایی - 3
 وجوی زندگی جاودانه گریز از فنا و نابودی و جست   - 4
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 : »فرمایدکه می امام صادق )ع( شریفحدیث این   -61
ُ
صاه

َ
ها در کدام جهت است و امام علی )ع(  « در راستای حرکت انسانما احّب هللَا َمن ع

 داند؟ الزمۀ آن را چه می
 »مرا این عزت بس که بندۀ تو باشم.«  -بینی توحیدی  ( جهان 1
 »مرا این عزت بس که بندۀ تو باشم.«   -زندگی توحیدی  ( سبک  2
 ها و چهارپایان مسئولید.«»شما در برابر سرزمین   -( سبک زندگی توحیدی  3
 ها و چهارپایان مسئولید.« »شما در برابر سرزمین   -بینی توحیدی  ( جهان 4
 3پاسخ: گزینه  61

های او خارج نشود؛ یعنی گیرد و از دایرۀ فرمانب   نظر  ند در زندگی خود، خدا را درکبک زندگی توحیدی است، تالش میانسان موحّد که پایبند به توحید عملی و س

َحبَّ للَا َمن َعصاهُ حدیث امام صادق )ع(: »این عصیان نکند و طبق  
َ
نید؛ الهی پیشه ک فرماید: »تقوای  دهد و می« عمل کند. در این راستا، امام علی )ع( تذکر میما ا

ها و چهارپایان مسئولید. خدا را اطاعت کنید و از عصیان او  ها حتی سرزمینها؛ چرا که شما در برابر همۀ اینخدا، هم در مورد شهرها و آبادی  هم در مورد بندگان

 بپرهیزید.«  
 به ریز موضوعات حدیث دقت کنید: 

 فرماید: مردمی که به خدا ایمان دارند می هبه هم خطاب امام علی )ع( گوینده و مخاطب حدیث 
 خودنگهداری از گناه  تقوای الهی پیشه کنید: 

ها؛ چرا که  هم در مورد بندگان خدا، هم در مورد شهرها و آبادی
 ها و چهارپایان مسئولید. ها حتی سرزمیناین هشما در برابر هم

 توحید عملی  بعد فردی
 خلوقات خدا مسئولید.(  تک شما در مورد طبیعت و م)تک

 »اطیعوا اهلل« )امر به توحید عملی(  آیه:  خدا را اطاعت کنید. 
 »ما احّب اهلل من عصاه« )نهی از شرک عملی(  حدیث امام صادق:  و از عصیان او بپرهیزید. 

ترتیب در کدام آیات دهد، بهنشان می هایی را از خودواکنشمبنای اینکه انسان پس از محاسبه و ارزیابی خود، در صورت موفقیت یا سستی،   -62
 آمده است؟

 ذلک من عزم االمور( »1
ی
فس ال»  -«  و اصیر عیل ما اصابک ان

ی
 و ال اقسم بالن

ه
امةل  « وی

 ذلک من عزم االمور( »2
ی
اها »  -«  و اصیر عیل ما اصابک ان فٍس َو ما َسوی

َ
 « َو ن

ا هدیناه السی ( »3
ی
ا  ان ا کفوًرا بیل امی فس ال  و ال » -«  شاکًرا و امی

ی
 اقسم بالن

ه
امةل  «وی

ا هدیناه السی ( »4
ی
ا کفوًرا ان ا شاکًرا و امی اها » -«  بیل امی فٍس َو ما َسوی

َ
 «َو ن
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 سپاس بگوییم و شکرگزار )شاکر( او باشیم که با آیۀ »ایم، خوب است خدا را  گر معلوم شود که در عهد خود موفق بودهابعد از محاسبه  

ی
ا شاکًرا و  ان بیل امی ا هدیناه السی

ا کفوًرا ومورد عتاب قرار دهیم و از خداوند طلب بخشش کنیم و با تصمیم باید خود را سرزنش کنیم    ایم.اگر معلوم شود که سستی ورزیدهامّا  ...« مرتبط است.    امی

 عهد ببندیم و وارد عمل شویم. مفهوم عتاب و سرزنش خود در عبارت »و ال اقسم بالنّفس الّوّامه« آمده است.تر، دوباره با خداوند قوی
 انسان  هوظیف محاسبه و ارزیابی  هنتیج

 سپاسگزاری و شکرگزاری از خداوند که بهترین پشتیبان انسان است.  موفقیت 
 عهد مجدد با خداوند تر، سرزنش و عتاب خود، طلب بخشش و تصمیم قوی  سستی 

 یکی از دالیل نالۀ حسرت دوزخیان، عمل نکردن به کدام عبارت قرآنی است؟  -63
سولَ ( »1 طیُعوا الرَّ

َ
یِهم( »2 « ا

َ
وفن َعل

َ
ال خ

َ
 « ف

 ( »4 « تقنطوا من رحمة للاال ( »3
ن
ة اِس َعیٰل للِا ُحجَّ

ی
 ِللن

َ
 َیکون

ی
ّل
َ
 «ِلئ

 1اسخ: گزینه پ  63
کردیم.« بنابراین  بردیم و پیامبر او را اطاعت میشدیم ... خدا را فرمان میمسیر با پیامبران میگویند: »... ای کاش همراه و همخیزد و مینالۀ حسرت دوزخیان برمی

طیُعوا اتبعیت و اطاعت نکردن از انبیای الهی و عمل نکردن به آیۀ »
َ
 موجب حسرت در قیامت است.  ،«سوللری ا

 های انسان در قیامت: حسرت
 ماتقدم( فرستاده بودم. اعمال اخروی(ام چیزی از پیش )در دنیا= زندگی ) امای کاش برای این زندگی - 1
بودیم )تقابل ایمان با کردیم و از مؤمنان می شدیم )رّب ارجعون( و آیات پروردگارمان )معجزات انبیا( را تکذیب نمیای کاش )به دنیا( بازگردانده می - 2

 تکذیب( 
 ( شدیم. )معّیت و تبعیت از انبیا= آیة »اطیعوا الرسول«مسیر با پیامبر میای کاش همراه و هم - 3
،  اند؛ زیرا مانند شیطانشیطانیکننده، ز یاد خدا بازداشت. )دوستان غافلکردیم. او ما را اای کاش فالن شخص را به عنوان دوست خود انتخاب نمی - 4

 دارند.( انسان را از یاد خدا بازمی 

 نماید؟ تشبیه پیامبر اکرم )ص( از مرگ، چیست و قرآن کریم، عامل انتقال به عالم برزخ را چگونه معرفی می  -64
 »  - «  انتبهوا ( »1

ن
 « َو من ورائهم برزخ

 «ذائقة الموت نفٍس  کلی »  - «  انتبهوا ( »2
 «ذائقة الموت نفٍس  کلی »  -  «نیامٌ»(  3
 ن ورائهم برز َو م»  -  «نیامٌ»(  4

ن
 « خ

 2اسخ: گزینه پ  64
ِاذا ماتوا انتبهواپیامبر اکرم )ص( در عبارت شریفۀ »...  
َ
کنند و قرآن در مورد مرگ که عامل انتقال از دنیا به برزخ است،  «، مرگ را به بیداری از خواب تشبیه میف

 «.ائقة الموتذ کلی نفٍس فرماید: »می
 نیامٌ  ارزشخوابی کوتاه و گذرا و کم دنیا 
 انتبهوا  پل گذرگاه به سوی حیات برتر و بیداری  مرگ 
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ها در کدام حدیث علوی  شود و سودمندترین دانشبا گام برداشتن به سوی کدام هدف میسّر می ، رشد و کمال انسان و درنتیجه رستگاری او  -65
 تبیین شده است؟

 للاِ ( »1
َ
ِعند

َ
 »هیچ چیزی را مشاهده نکردم، مگر اینکه خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن دیدم.«   -«  ف

 للاِ ( »2
َ
ِعند

َ
 »هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهای لهو کند.«  -«  ف

ة( »3 ِ الِعزَّ
ه
ِ
َ

 »هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهای لهو کند.«  -«  لِلَف
ة( »4 ِ الِعزَّ

ه
ِ
َ

 »هیچ چیزی را مشاهده نکردم، مگر اینکه خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن دیدم.«   -«  لِلَف
 2پاسخ: گزینه  65

خودشناسی سودمندترین    است.ترین هدف زندگی انسان، نزدیکی و تقرب به خداست که در عبارت قرآنی »فَعِندَ اهللِ ثَوابُ الدُّنیا وَ اآلخِرَۀ« بیان شده  ترین و اصلیجامع

 کس بیهوده آفریده نشده .....« بیانگر خودشناسی است. ها شمرده شده که این حدیث علوی: »هیچدانش
 ررسی دو آیة نسبتًا مشابه ب

 « ةفعند اهلل ثواب الدنیا و اآلخر  »َمن کان یرید ثواب الدنیا
 د. ان هدف جامع دنیا و آخرت قرار دهعنو، باید خدا را به ست هرکس طالب مستمر نعمت و پاداش دنیا

 « جمیعاً ّزة الغفلّله  ةیرید الغزّ »من کان 
 ها فقط خداست.ها و قدرت چشمة همة عزتس طالب مستمر عزت است، باید بداند که سر هرک

 توان وصف نمود؟ دهد و آن را چگونه میاز مرحلۀ دوم قیامت، تمییز نیکوکاران از بدکاران رخ می حادثهدر کدام    -66
 شگاه خدا ها در پیحاضر شدن انسان   –ها  انسان   همۀ  ( زنده شدن1
 حاضر شدن اعمال در مقابل انسان   –ها  انسان همۀ  ( زنده شدن  2
 ها در پیشگاه خدا حاضر شدن انسان   –( دادن نامۀ اعمال  3
 حاضر شدن اعمال در مقابل انسان   –( دادن نامۀ اعمال  4
 4پاسخ: گزینه  66

دهد. دهند. پس با دادن نامۀ اعمال، تمییز )جداسازی( نیکوکاران از بدکاران رخ میها میبدکاران را به دست چپ آن  عمل  نیکوکاران را به دست راست و نامۀ   عمل   نامۀ

 شوند.رو، تمام اعمال انسان در قیامت حاضر میای است که خود عمل و حقیقت آن را در بر دارد. از ایننامۀ عمل انسان به گونه
 ها انسان ها= زنده شدن همها در پیشگاه خد حاضر شدن انسان

 اعمال هحاضر شدن اعمال در مقابل انسان= دادن نام
 حاضر شدن شاهدان و گواهان= سلب امکان انکار اعمال 

 آَمنوا وَ اعبارت قرآنی »  -67
َ
ذین

َّ
 ال
ّ
رٍس ّاَل

ُ
ِف خ

َ
 ل
َ
 ااّلنسان

َّ
وا الّصاّلحاّت   ن

ُ
ّمل
َ
 ع

ّ
ترتیب متناسب با کدام عبارت « بهو تواصوا بالّصب   و تواصوا بالحق

 بخشند؟ شریفه، انسان را از زیان فراگیر نوع بشر رهایی می
1« ) 

َ
مون

َ
م ال ُیظل

ُ
 « مع الحقی و الحقی مع عیٍل  عیلٌّ »  -«  َو ه

ة( »2 یی ولئک هم خّی الیر
ُ
 »  -«  ا

َ
صاَبک

َ
 « َو اصیرِ َعیٰل ٰما ا

ولئک هم  ( »3
ُ
ةا یی  « مع الحقی و الحقی مع عیٍل   عیلٌّ »  -«  خّی الیر

4« ) 
َ
مون

َ
م ال ُیظل

ُ
 »  -«  َو ه

َ
صاَبک

َ
 « َو اصیرِ َعیٰل ٰما ا
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وا    آَمنوا وَ عوامل رهایی از زیان فراگیر نوع بشر، ایمان و عمل صالح و سفارش به حق و صبر است. عبارت »

ُ
اِلحاتَعِمل ذیَن آمنوا و عملوا «، ما را به آیۀ »الصی

َّ
 ال
َّ
ِان

یی الصی   « مرتبط است.مع الحقی و الحقی مع عیٍل  عیلٌّ « نیز با حدیث »تواصوا بالحقی سازد. حق در عبارت » « رهنمون میةالحات اولئک هم خّی الیر
 دقت نمایید.  العصر  هبه ریز موضوعات سور 

 ناپذیر انسان دلیل اهمیت عمر تکرار به زمان به سوگند  و العصر 
 زیان فراگیر نوع بشر به دلیل از دست دادن عمر  اّن االنسان لفی خسر  

ةبه »بهترین مخلوقات«=»خیر   ساز ستوده شدنزمینهایمان و عمل صالح،  الحات یَن آمنوا و عملوا الّص اال الذّ  یی  « است.الیر
 « مع الحّق  علی )ع(، مرتبط با »علی  حضرت سفارش اجتماعی به والیت  و تواصوا بالحّق 
 های دل است.سفارش اجتماعی به روزه؛ زیرا روزه مصداق کامل تمرین صبر و پایداری در برابر خواهش بر و تواصوا بالّص 

 رساند؟ یک از درجات توحید را میاند، کدام است و کدامبه آنان که با ارادۀ محکم و مستمر به دنبال کسب عزت خداوندراهنمایی   -68
1« ) ٰ وا الُحست 

ُ
حَسن

َ
 َجمیًعا( »2 در والیتتوحید  -« ا

ُ
ة ِ الِعزَّ

ه
ِ
َ

 توحید در والیت  -« لِلَف
 َجمیًعا( »3

ُ
ة ِ الِعزَّ

ه
ِ
َ

ٰ ( »4 توحید در خالقیت -« لِلَف وا الُحست 
ُ
حَسن

َ
 توحید در خالقیت  -« ا

 3اسخ: گزینه پ  68
 ها است. )توحید در خالقیت( عزّتها و خدایی که خالق تمام هستی است، سرچشمه و منبع همۀ قدرت

 این مفهوم در آیۀ »
َ
ة  الِعزَّ

ُ
 ُیرید

َ
ِ   َمن کان

ه
ِ
َ

مستمر و محکم به دنبال عزت است، باید خود را به سرچشمۀ همۀ    بیین شده است. یعنی هرکس با ارادۀالعِزَّۀُ جَمیعًا« ت  لِلَف

 متصل گرداند. که خداوند است، ها عزت
 گر توحید در مالکیت نیست! جا بیان عبارت »ِلّلِه« همه

 خالقیت( توحید در هاست. )عزت ههم هجمیعًا: خداوند سرچشم ة: فلّله الغزّ 1مثال 
 : استجیبوا هلل و للّرسول اذا دعاکم: پذیرش دعوت خدا و پیامبر )توحید عملی( 2مثال 
 : و الّذین آمنوا اشّد حّبًا هلل: شدت محبت مؤمنان به خدا )توّلی( 3مثال 
 ماوات و ما فی االرض: توحید در مالکیت ّس ال: هلل ما فی 4 مثال
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امام چه تکلیفی دارند و   هایکنند و به امام دسترسی ندارند، برای مطلع شدن از فرمانکه در اقصی نقاط بالد اسالمی زندگی می مسلمانانی  -69
 اند؟ ظیفهکدام گروه با آنان هم

 یتیمی که پدر خود را از دست داده   –( مراجعه به فقیهان  1
 مسلمانان در زمان غیبت امامان   –( مراجعه به فقیهان  2
 مسلمانان در زمان غیبت امامان   –( آموزش همگانی علوم دینی  3
 یتیمی که پدر خود را از دست داده  –( آموزش همگانی علوم دینی  4
 2اسخ: گزینه پ  69

توانستند احکام دین را از ایشان بشنوند و از  در زمان ائمه )ع(، مردمانی در شهرهای دوردست بودند )اقصی نقاط بالد اسالمی( که به امامان دسترسی نداشتند و نمی

 به فقیهان مراجعه کنند.ان یا عدم امکان دسترسی به ایشان، مسلمانان وظیفه دارند در زمان غیبت امام های آنان مطلع شوند. فرمان
 گوی مردم شهرهای خود باشند. راهکار امامان در عصر غیبت یا عدم دسترسی به امام، تربیت دانشمندانی بود که پس از کسب علم از آیات و احادیث، پاسخ

هم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون(  و لینذروا قوم هوا فی الّدینلیتفقّ طائفٌة  منهم   فرقةٌ ال نفر من کّل  کاّفًه فلومنون لینفروا   ما کاَن المؤبرگرفته از آیة )وَ  این روش
 است. 

یم  دشود و پرورش فرزندان صالح و تقهای انبیاست، کدام عامل سبب تکامل عقول آدمیان میبخش تمام آرماندر حکومت مهدوی که تحقق  -70
 های کدام ویژگی این دولت کریمه است؟ها به جامعه، از نشانهآن
 شکوفایی عقل و علم  –(  جیژۀ امام زمان )ع( لطف و توجه و1
 فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال   –( اشتیاق مردم به کشف اسرار جهان  2
 شکوفایی عقل و علم  –( اشتیاق مردم به کشف اسرار جهان  3
 فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال   –(  ج( لطف و توجه ویژۀ امام زمان )ع4
 4پاسخ: گزینه  70

 شود.کند، عقل آنان کامل میها میمۀ انسانبه ه )عج(   ای که امام زمانهای آدمیان است و با توجّه ویژهدوران حکومت مهدوی، زمان کامل شدن عقل

 توانند خدا را بندگی کنند، فرزندان صالح به جامعه تقدیم نمایند و خیرخواه دیگران باشند. ها بهتر میبا فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال، انسان
 های حکومت مهدوی ویژگی

 اوات گستری: نبود طبقات و دوقطبی فقیر و غنی / برقراری مسعدالت  - 1
 زمین  آبادانی: برکت و سرسبزی و خرمی در سراسر  - 2
 امام زمان )عج(  ههای آدمیان با لطف و توجه ویژ شکوفایی عقل و علم: کامل شدن عقل - 3
 امنیت کامل: نبود ترس، دزدی و ناامنی  - 4
 رشد و کمال: بندگی بهتر خدا، تربیت فرزندان صالح  هفراهم شدن زمین  - 5

 مورد به درستی تبیین شده است و به کدام وظیفۀ ائمۀ اطهار )ع( در عصر ایشان مربوط است؟ سجادیه« در کدام  صحیفۀمحتوای کتاب »  -71
 تعلیم و تفسیر قرآن کریم  –های امام سجاد )ع( به شیعیان خود  ( راهنمایی1
 تعلیم و تفسیر قرآن کریم   -( دعاهای امام سجاد )ع( به درگاه الهی  2
 تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهای نو   –( دعاهای امام سجاد )ع( به درگاه الهی  3
 تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهای نو   –های امام سجاد )ع( به شیعیان خود  ( راهنمایی4
 3گزینه اسخ:  پ  71

های بزرگ در حدیث و سیرۀ ائمۀ اطهار )ع( در کنار سیرۀ  ثمرۀ حضور سازندۀ ائمۀ اطهار )ع( در جهت تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهای نو، فراهم آمدن کتاب

 هاست. از دعاهای امام سجاد )ع( از جملۀ آن ،پیامبر )ص( و قرآن کریم است که کتاب »صحیفۀ سجادیه«
 امامان در راستای مرجعیت دینی: اقدامات 

 آشکار کردن رهنمودها و معارف قرآن کریم  تعلیم و تفسیر قرآن کریم  - 1
به فرزندان و یاران خود، بدون توجه به   )ص( انتقال احادیث پیامبر  حفظ سیره و سخنان پیامبر )ص(  - 2

 « الّذهب  سلسلة)ص(، مانند حدیث »ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر
ردم از معارف خود و در نتیجه مند ساختن ماظهار نظر و حضور فّعال و بهره تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهای نو - 3

 نهج البالغه« های حدیثی مانند »صحیفة سجادیه« و »آوری کتابگرد

خِالفت نبوی را به دست گرفتند، چه کسانی بودند و چه برخوردی با اهل بیت عصمت و طهارت )ع(   ، داعیۀ عموزادگی پیامبر )ص( باآنان که   -72
 داشتند؟ 

 از هیچ ستمی فروگذار نکردند.   –امیه  ( بنی1
 نامۀ خود عمل نکردند. به تعهدات صلح  –امیه  ( بنی2
 نامۀ خود عمل نکردند. به تعهدات صلح  –عباس  ( بنی3
 ستمی فروگذار نکردند. از هیچ    –عباس  ( بنی4
 4پاسخ: گزینه  72

امیه را ادامه دادند و در ظلم و امیه گرفته بودند، روش سلطنتی بنییندانستند و به نام اهل بیت، قدرت را از ب که خود را از عموزادگان پیامبر )ص( میعباس با این بنی

 ستم به اهل بیت پیامبر )ص( از چیزی فروگذار نکردند. 
 ای پس از پیامبر )ص( را بشناسیم: هها و سلطنت حکومت 

 اهل سنت  هنشینی امام علی )ع( در دوران حکومت سه خلیف سال خانه 25 - 1
 حکومت با وجود عهد شکنان و دشمنان داخلی هترین نمون ماه و ارائه عالی  9سال و  4حکومت امام علی )ع( به مدت  - 2
 هجری پس از شهادت امام علی )ع( و با سوء استفاده از ضعف و سستی   40سلطنت معاویه در سال  - 3
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حسین سلطنت یزید )پرهیز نکردن از هیچ عمل زشتی، شراب خواری علنی، به ُسخره گرفتن نماز، سگ بازی و میمون بازی در مجالس، شهید کردن امام  - 4
 ر خلفای بنی امیه )ع( و یارانش با وضعی هولناک( و سای

 
دانستند و به نام اهل بیت حکومت را از بنی امیه گرفتند. اما روش سلطنتی بنی امیه را ادامه دادند  سلطنت بنی عباس که خود را عموزادگان پیامبر می - 5

 و از ستم به اهل بیت از چیزی فروگذار نکردند. 
 

 ن والیت امام علی )ع( به درستی آمده است؟ یتوضیحات ارائه شده مربوط به کدام آیات و احادیث در تبی  -73
 آیۀ ابالغ )تبلیغ( ←اعالم امامت در آخرین سال زندگی پیامبر )ص(  -الف

 حدیث ثقلین ←معرفی راه سعادت در روزهای آخر عمر پیامبر )ص(  -ب
 آیۀ والیت  ←تبریک و تهنیت مردم پس از فهم مصداق سرپرست مسلمانان  -ج
 آیۀ اطاعت )اولی االمر( ←تحمید رسول خدا )ص( پس از آشکار شدن مصداق جانشین خود در جمع مردم  -د
 د   –( الف  4  د  –( ج  3 ج  –( ب  2 ب   –( الف  1
 1اسخ: گزینه پ  73

غها الری یا ایی ی پیامبر )ص( برگزار شد، آیۀ تبلیغ یا ابالغ نازل گردید: »الوداع که در آخرین سال زندگ  حجةر د
ه
 ....« )درستی مورد الف(  سول بل

 فرمود. )درستی مورد ب( پیامبر اکرم )ص( به طور مکرر، از جمله در روزهای آخر عمر خود، حدیث ثقلین را می

مسلمانان، مردم برای عرض تبریک و شادباش به سوی امام علی )ع( آمدند و با وی بیعت کردند. )نادرستی دیرخم و معرفی مصداق سرپرست  پس از بیان حدیث غ

 مورد ج( 

به)تحمید(  والیت، پیامبر )ص( حمد و ستایش و سپاس خدا    است، در جریان نزول آیۀ   پس از مشخص شدن شخصی که در حال رکوع صدقه داده  جای آورد. را 

 )نادرستی مورد د( 
 آیات و احادیث امامت حضرت علی )ع(: 

نزول آیه سه سال پس از بعثت پیامبر و دعوت خویشان و چهل نفر از بزرگان بنی هاشم و دعوت به اسالم و کمک خواستن از  انذار  هآی - 1
 ها؛ سه بار اعالم وفاداری امام علی و اولین معرفی جانشین آن

انگشتر بخشیدن امام علی )ع( در رکوع نمازش که مردم با آگاهی از واقعه تکبیر   هان در واقعهای سرپرست مسلمانبیان ویژگی والیت  هآی - 2
 گفتند و پیامبر حمد و ستایش خدا را به جا آورد و والیت امام علی مخفی نشد. 

شین و امام بعد از خود را به نام مصادیق »اولی االمر« در آیة اطاعت، پیامبر دوازده جان  هپس از پرسش جابر از پیامبر دربار  حدیث جابر   - 3
 معرفی نمود. 

 بیان مکرر حدیث در روزهای آخر عمر پیامبر، جهت همراه نشدن تا ابد باید به قرآن و اهل بیت پیامبر تمسک جست.  حدیث ثقلین  - 4
 انتهای حدیث  هارون برای موسی و اشاره به ختم نبوت در  هبیان بارها در مقام حضرت علی )ع( به منزل  حدیث منزلت  - 5
تبلیغ )ابالغ( در غدیر خم در راه بازگشت از  هالبالغ، پس از نزول آی  الوداع یا حجه ، در حجهذی حجه 18در سال دهم هجری،  حدیث غدیر  - 6

حج، رسول خدا )ص( درخواست توقف داد و پس از نماز ظهر، سخنرانی مفصلی فرمود و پس از پرسش از مردم: »َمن َاولی ...  
 : چه کسی سزاوارتر است ... «  

 ه بار حدیث »من کنت مواله فهذا علّی مواله« را فرمود. س

 که رسول خدا )ص( عالم غیب و ماورای طبیعت را مشاهده کند، چیست و شرط برآوردن حاجات مردم به اذن خدا، کدام است؟ مسبّب این  -74
 به صالح آنان باشد.   –( انجام وظایف عبودیت و بندگی و نیل به کمال در مسیر قرب الهی  1
 استعداد و لیاقت داشته باشند.   –ر مسیر قرب الهی  ( انجام وظایف عبودیت و بندگی و نیل به کمال د2
 به صالح آنان باشد.   –مندی هرچه بیشتر از درجۀ ایمان و عمل صالح باالتر  ( بهره 3
 استعداد و لیاقت داشته باشند.   –مندی هرچه بیشتر از درجۀ ایمان و عمل صالح باالتر  ( بهره 4
 1اسخ: گزینه پ  74

توانست عالم غیب و ماورای طبیعت را مشاهده کند و به  ای از کمال نائل شد که میبه مرتبه ، رسول خدا )ص( با انجام وظایف عبودیت و بندگی و در مسیر قرب الهی

 ها در آن باشد، به اذن الهی برآورده سازد.مثال، حاجات مردم را در صورتی که صالح آن اذن الهی در عالم خلقت تصرف نماید. به طور
 الیت معنوی پیامبر )ص(: و

 عبودیت و بندگی در مسیر قرب الهی  ←عامل وصول پیامبر )ص( به این مقام 
 غیبت و ماورای طبیعت، دادن حاجات در صورت صالح مردم و به اذن خدا  ههدایت معنوی، تصرف در خلقت، مشاهد ←هایی از این مقام  نمونه

 ایمان و عمل   ←مندی مردم از هدایت معنوی شرط بهره
 مثال: حضرت علی )ع( که پیامبر هزاران باب علم را به رویش گشود.

 هام بر روح و جان آن حضرت است. روش هدایت معنوی: از طریق معمولی نیست، بلکه ال

 ه در نماز است؟ هریک از ثمرات زیر، در نتیجۀ عمل به کدام وظیف  -75
 های ظاهری کمتر شدن آلودگی -الف

 نظمی در زندگی دورشدن از بی -ب
 در نظر انسان  های دیگرکوچک شدن قدرت -ج
 توجه به بزرگی خدا هنگام گفتن تکبیر  –تداوم در پاکیزگی لباس و بدن در نماز    –( استمرار در انجام به موقع نماز  1
 توجه به بزرگی خدا هنگام گفتن تکبیر –استمرار در انجام به موقع نماز    –( تداوم در پاکیزگی لباس و بدن در نماز  2
 در نظر داشتن عظمت خدا در رکوع و سجده   –استمرار در انجام به موقع نماز    –( تداوم در پاکیزگی لباس و بدن در نماز  3
 در نظر داشتن عظمت خدا در رکوع و سجده   –تداوم در پاکیزگی لباس و بدن در نماز    –( استمرار در انجام به موقع نماز  4

 



 20صفحه   گروه آموزشی ماز  دینی 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

19 

 2پاسخ: گزینه  75
 های ظاهری ما کمتر خواهد شد.  اگر در پنج نوبت با لباس و بدن پاکیزه به نماز بایستیم، آلودگی

 نظمی را از زندگی خود دور خواهیم کرد. اگر در انجام به موقع نماز بکوشیم، بی

 های دیگر در نظرمان کوچک خواهند شد و به آنان توجه نخواهیم کرد. به بزرگی خداوند بر همه چیز توجه داشته باشیم، قدرت ،اگر هنگام گفتن تکبیر
 اثرات هر یک از کارها و ذکرهای نماز در دوری از گناهان: 

 نظمی در زندگی دوری از بی ←دادن نماز   به موقع انجام
 های ظاهری ری از آلودگیدو  ←پاکیزه بودن لباس و بدن نمازگزار 

 کمتر مایل شدن به درآمد حرام   ←غصبی نبودن لباس و مکان نمازگزار 
 های انحرافی صادقانه گفتن »اهدنا الصراط المستقیم« دل نبستن به راه

 اند. ها خشم گرفته یا گمراه قرار نگرفتن در زمرۀکسانی که خدا به آن ←با توجه گفتن »غیر المغضوب علیهم و ال الضالین« 
 های دیگر در نظر انسان و توجه نکردن به آنان کوچک شدن قدرت  ←توجه به بزرگی خدا در هنگام تکبیر 

 خضوع و خشوع نکردن در برابر مستکبران  ←در نظر داشتن عظمت خدا در رکوع و سجود 
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 I think English questions ----------- be tough to answer, since the students didn't attend the classes regularly to 

listen to their teachers. 

1) will 2) have to  3) are going to  4) could    

 (آینده حرف زدن از  – دشوار  – 101)  1: گزینه پاسخ 76

EDUCATIONAL BOX 
 ترجیح می دهیم.  be going toرا به  willکه پیش بینی بر اساس نظر شخصی صورت گرفته است،   I think با توجه به وجود عبارت  

 This restaurant has advantages over other restaurants in the city. For instance, every traveler can have ----------

- bed to sleep at night. 

1) a 2) some 3) any 4) a set of 

 (اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش  –ساده  –  101) 1پاسخ: گزینه  77

EDUCATIONAL BOX 
 استفاده می کنیم. سایر گزینه ها برای اسامی جمع مورد استفاده قرار می گیرند.  aاز  bedدر این تست با توجه به اسم مفرد  

 Your friend ------------- to you if she were mad at you. Try to be honest as far as you can since she values good 

behavior. 

1) will not talk                 2) would talk 3) would not talk              4) talks 

 (نوع دوم شرطی– متوسط  –122)  3پاسخ: گزینه  78

EDUCATIONAL BOX 
جرقه بزند)لزوما همواره صحیح نیست(. در اینجا با توجه به بافت  را دیدید ایده تست های شرطی می تواند در ذهن شما Ifوقتی که 

 استفاده می کنیم.خیالی و غیرممکن تست از شرطی نوع دوم 

 When I entered the class last session, my teacher ------------ already ------------ the grammatical points. It was too 

difficult for me to grasp the nutshell of the grammar. 

1) have - explained              2) had - explained   
3) have been- explained  4) had to - explained   

 ( کامل  گذشتهزمان  –متوسط  – 123)  2پاسخ: گزینه  79

EDUCATIONAL BOX 
 زمان گذشته کامل برای عملی در گذشته استفاده می شود که قبل از عملی دیگر در گذشته رخ داده است.

 In the annals of earth, every species entered this world once and will ------------- someday, as dinosaurs have been 

extinct for millions of years. 

1) put out 2) take part  3) change into  4) die out 

  (22صفحه  - متوسط -101)  4پاسخ: گزینه  80
منقرض  است که  میلیون ها سال    به مدتدایناسورها    همانطور که،  منقرض می شود، هر گونه ای یک بار وارد این جهان شده و روزی  زمین  تاریخچه در  

 شده اند. 

 خاموش کردن (  1

 کردن   شرکت(  2

   تبدیل شدن(  3

 منقرض شدن (  4

 ------------ children think they only annoy themselves, but their parents are irritated more than them, due to the 

consequences of their deeds. 

 1) Close 2) Careless 3) Cool  4) Confused 

  (کتاب کار  40صفحه  -متوسط -102)  2پاسخ: گزینه  81
 . شوند  می  اذیت  خودشان  از  بیشتر  والدینشان  هایشانکار  عواقب  دلیل  به  اما  دهند  می  آزار  را  خودشان  فقط  کنند  می  فکر  احتیاط  بی  کودکان

 صمیمی (  1

 بی احتیاط (  2

 باحال (  3

 گیج (  4

 Online education can not meet the social needs of the students. The -------------- process of learners comes about 

as a result of being among peers and communicating with others. 

1) isolation 2) addiction 3) depression 4) socialization 
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 ( کتاب کار   28صفحه  – دشوار  112-)  4پاسخ: گزینه  82
در نتیجه قرار گرفتن در میان همساالن   یادگیرندگان اجتماعی شدن فرایندآموزش آنالین نمی تواند پاسخگوی نیازهای اجتماعی دانش آموزان باشد. 

 و برقراری ارتباط با دیگران ایجاد می شود. 

 انزوا (  1

 اعتیاد (  2

   افسردگی(   3

   اجتماعی شدن(  4

 I was faced with the dilemma of choosing between the suggestions my brother had offered. The first one seemed 

logical, so I opted for the ---------- and tried hard to reject the latter. 

1) former                      2) later  3) direct  4) clear 

 ( 91صفحه  – دشوار  -113)  1ه گزین  پاسخ: 83
را    اولی، بنابراین من  د داده بود منطقی به نظر می رسیدانتخاب بین پیشنهادهای برادرم روبرو شدم. اولین موردی که برادرم پیشنها  دوراهیمن با  

 . و سعی کردم که بعدی را رد کنم  انتخاب کردم

 قبلی، اولی   (1

   بعدا(  2

 مستقیم(  3

 واضح(  4

 Besides taking care of ourselves during the illness period, we must --------- our medicines regularly to avoid 

getting ill again. 

1) eat  2) drink 3) use 4) take 

 (76 صفحه – دشوار  -103)  4پاسخ: گزینه  84
 تا دوباره بیمار نشویم.  مصرف کنیم، باید داروهای خود را نیز مرتباً  راقبت از خود در طول دوره بیماریعالوه بر م 

 استفاده می کنیم که رایج است.  take از فعل    medicine   وmedication   برای

 There is no ------------- in our country to vote, but it is everyone's right to make the future of their country and 

create prosperity for it. 

1) creation                     2) obligation  3) contradiction 4) destination 

 (  104صفحه  – متوسط -104) 2پاسخ: گزینه  85
 و برای آن رفاه ایجاد کند.   بسازد، اما این حق هر کس است که آینده کشور خود را  برای رأی دادن وجود ندارد  اجباریدر کشور ما هیچ  

   خلقت(  1

 اجبار (  2

 تناقض(  3

 مقصد (  4

 Obstacles do not have to stop you. If you run into a wall, do not turn around and give up. ----------- how to climb 

it, go through it, or work around it. 

1) Pass away 2) Grow up  3) Look after 4) Figure out 

 ( 62صفحه  - متوسط -102 ) 4پاسخ: گزینه   86
یا اطرافش   شوید و  از آن رد یا  که چگونه از آن باال بروید،    ببریدپی  شوید.  ن، برنگردید و منصرف  وقف کنند. اگر به دیوار برخوردیدشما را مت  نبایدموانع  

 .کار کنید

 فوت کردن   (1

   بزرگ شدن(  2

 مراقبت کردن (  3

 پی بردن(  4

 Due to the disharmony between the leaders, many problems will appear when more individuals lead a group. As 

we say, -------------- 

1) birds of a feather flock together.  
2) too many cooks spoil the broth.   
3) god helps those who help themselves.    
4) the early bird catches the worm.  



 23صفحه   گروه آموزشی ماز  زبان انگلیسی درس: 

 ارسال کنید.   20008585سامانه را به  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
19 

 

 ( 84صفحه  -متوسط -123) 2گزینه   پاسخ: 87
آشپز  ظاهر می شود. همانطور که می گوییم    د بیشتری گروه را هدایت می کنند، بسیاری از مشکالت هنگامی که افراناهماهنگی ها بین رهبرانیل  به دل

 .که دو تا شد آش یا شور میشه یا بی نمک

 کبوتر با کبوتر، باز با باز (  1  

 تا شد آش یا شور میشه یا بی نمک   آشپز که دو(  2

 از تو حرکت از خدا برکت (  3

 سحرخیز باش تا کامروا باشی(  4

       The postal service is a government agency (88) ----------- handles the mail. Its job is (89) ----------- letters 

and packages to people and businesses all over the world. Its goal is to make sure that your mail gets to its 

destination (90) ----------- possible. People (91) ---------- the postal service to deliver important letters and even 

valuables, (92) ---------time and to the right person. 
 ترجمه متن: 

که  خدمات پستی آژانس دولتی است که پست را اداره می کند. وظیفه آن تحویل نامه و بسته به مردم و مشاغل سراسر جهان است. هدف آن این است  

ب به خدمات  نامه شما در اسرع وقت به مقصد می رسد. افراد برای تحویل نامه های مهم و حتی اشیای قیمتی به موقع و به شخص مناس  مطمئن شود

 .اعتماد می کنندپستی  

  1) the fact that  2) whether  3) of which  4) that   

 متوسط  – 4گزینه   :پاسخ 88
مورد استفاده قرار گرفته است و کلمه ما    which ح ترین گزینه به لحاظ گرامری است و مربوط به ضمایر موصولی می باشد که به جای  صحی   4گزینه  

 توصیف می کند.  قبل خود را

 1) being delivered    2) to be delivered 

3) to have delivered    4) to deliver 

   متوسط – 4گزینه   :پاسخ 89
 می باشد.   4به کار رفته که صحیح ترین گزینه، گزینه    toفعل به صورت مصدر با    to beبعد از افعال  

 1) less quickly  2) as quickly as  3) so quickly that 4) too quickly 

 متوسط  – 2گزینه پاسخ:   90
از قید استفاده کرده است ولی اگر قیاس برای     as.....asبین عبارت کاربرد صفت های برابری می باشد که فعل ما قبل خود را توضیح می دهد و ما  

 اسم باشد، در این ساختار به جای قید از صفت استفاده می کنیم. 

 1) back out  2) check out   3) figure out  4) rely on  

  دشوار  – 4گزینه پاسخ:   91
 ایمدوری کردن از انجام کاری که عهد به انجام آن بسته  (  1

 مطمئن شدن، ترک کردن هتل(  2

 فهمیدن، کشف کردن، پی بردن (  3

   وابسته بودن به، متکی به(  4

 1) to   2) at   3) on     4) over  

   متوسط –3گزینه سخ:  پا 92
 on time  = به موقع

Passage 1:  

Stress is the body's reaction to harmful situations, whether they are real or perceived. When you feel 
threatened, a chemical reaction occurs in your body that allows you to act in a way to prevent injury. 
This reaction is known as fight-or-flight or the stress response. During the stress response, your heart 
rate increases, breathing quickens, muscles tighten, and blood pressure rises. You have gotten ready to 
act. It is how you protect yourself. Stress means different things to different people. What causes stress 
in one person may be of little concern to another. Some people are able to handle stress better than 
others. And, not all types of stress is bad. In small doses, stress can help you accomplish tasks and 
prevent you from getting hurt. For example, stress is what gets you to slam on the breaks to avoid 
hitting the car in front of you. That's a good thing. Our bodies can handle small doses of stress. But, we 
are not able to deal with long-term, chronic stress without ill consequences. Stress is a part of life. What 
matters most is how you handle it. The best thing you can do to prevent stress overload and the health 
consequences that come with it is to know your stress symptoms. 
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 ترجمه متن: 

 ییایمیواکنش ش  کی،    دیکن  یاحساس خطر م  یوقت   .درک شده  ایباشد    یواقع این استرس  خواه  ،  مضر است  یها  تیاسترس واکنش بدن در برابر موقع
  "ز یگر ایجنگ "واکنش به عنوان  نیا . دیکن یر یجلوگ  دنید بیکه از آس دیعمل کن یدهد به گونه ا  یافتد که به شما اجازه م یدر بدن شما اتفاق م

شوند و فشار    یشود ، عضالت سفت م  یم   عی، تنفس سر ابدی  یم شیاسترس ، ضربان قلب شما افزادر طول پاسخ    شود.  یپاسخ استرس شناخته م  ای
استرس    جادیآنچه باعث ا دارد.  ی مختلف  یافراد مختلف معنا  ی.استرس برا دیکن  یگونه از خود محافظت منی. ادیرود. شما آماده عمل هست  یخون باال م

همه  همچنین    تحمل استرس را دارند.  ییتوانا  گرانیاز افراد بهتر از د  یبرخ  .ایجاد کند  یگرید  داسترس کمی در فرشود ممکن است    یفرد م  کیدر  
به عنوان مثال ، استرس   کند. یریشما جلوگ  دنید بیکمک کرده و از آس فیتواند به شما در انجام وظا  یمکم استرس   داشتن. ستندیاسترس ها بد ن

  ی بدن ما برا   است.  یخوب  زی چ  نی. ابرای جلوگیری از اصابت با ماشینی که جلوی شماست ترمز بگیرید  کند تا  یاست که شما را وادار م   یز یهمان چ
 ی استرس بخش  .میستین  بد و مضرمدت و مزمن و بدون عواقب    یما قادر به کنترل استرس طوالن  شده است. اما  یاز استرس طراح   یکم  یکنترل دوزها

 یاز اضافه بار استرس و عواقب سالمت   یر یجلوگ  یبرا  دی توان  یکه م  یکار  نیبهتر  آن است.  تیریدارد نحوه مد  تیاز همه اهم  شتریاست. آنچه ب  یاز زندگ
 ، دانستن عالئم استرس است. دیاز آن انجام ده  یناش

 The underlined word ‘accomplish’ has the closest meaning to: 

1. escape 
2. achieve 
3. fix 
4. manage 

  دشوار   -  2پاسخ: گزینه  93
   نزدیک ترین معنا را دارد به:  accomplishکلمه ای که زیر آن خط کشیده شده    -93

   کردن  فرار(  1

   رساندن  انجامه  ب(  2

  کردن   تعمیر(  3

   کردن  مدیریت(  4

 What is the intention of the writer of this passage? 

1. To inform the readers 
2. To warn the readers 
3. To provide tips and advice  
4. To compare two topics 

 دشوار  – 1پاسخ: گزینه  94
   ست؟ی چ  متن  نیا  از نوشتن  سندهیقصد نو  

 دادن اطالعات به خوانندگان 

 What matters the most about stress? 

1. Handling small doses of it  
2. Knowing how to handle it  
3. Knowing when to ‘fight’ or ‘flight’  
4. Knowing how to respond to it 

   متوسط – 2پاسخ: گزینه  95
 دارد؟  استرس  مورد  در  را  اهمیت  بیشترین  چیزی  چه

 .برآییم  آن  عهده  از  چگونه  اینکه  دانستن

 The underlined pronoun ‘that’ refers to: 

1. the car in front of you 
2. stress 
3. hitting the breaks 
4. avoiding accidents 

  ساده – 2پاسخ: گزینه  96
 جلویی  ماشین(  1

 استرس (  2

   گرفتن  ترمز(  3

   تصادفات  از  جلوگیری(  4

Passage 2: 

 Contrary to how they are portrayed in books and movies, not all hackers are computer prodigies, 
but they seem to have one thing in common: a natural curiosity and a strong desire to figure out how 
things work. Many devote their time to understanding computer applications and systems, reaching a 
level of knowledge sometimes equal or superior to the creators themselves. This knowledge itself is 
neither a bad nor a good thing; it's what these hackers do with the knowledge that makes them ethical 
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or unethical hackers. While it is difficult to fit hackers neatly into distinct categories, they can be 
divided into three groups: white hat hackers, black hat hackers (also known as crackers), and gray hat 
hackers. The white hat hacker has immaculate computer ethics. For example, if a white hat hacker 
discovers a security weakness in a computer network, the first step would be to inform the network 
administrator of the problem and perhaps offer some advice on how to address the issue. While white 
hat hackers do gain access to private networks and information, they do so with the owner's permission, 
and they can be counted on to "do the right thing." White hat hackers often work for organizations and 
businesses to enhance the business's level of computer security. 

 تن: ترجمه م

  ز یچ  کیرسد که آنها  یاما به نظر م .ستندین یا انهیرا یشده اند ، همه هکرها اعجوبه ها  دهیکش ریها به تصو لمیکه در کتاب ها و ف یر یبرخالف تصو

 ستمی از آنها وقت خود را صرف درک برنامه ها و س  یار یبس  .زیکار همه چ  یکشف چگونگ  یبرا   دیشد  لیتما  کیو    یعیطب  یکنجکاو   کیمشترک دارند:  

  ی . کارستین  یخوب  زیو چ  ستین  یبد  زیخود چ   یدانش به خود  نیا  رسند.  یبرابر با خود سازندگان م  یکنند ، و به سطح دانش گاه  یم  یا  انهیرا  یها

  ی گرچه سخت است که هکرها به طور مرتب در دسته ها  کند.  یم  یراخالقیغ ای  یاخالق  یدهند و آنها را هکرها  یهکرها با دانش انجام م   نیاست که ا

  ی شود( و هکرها  یگفته م زینکرکر )که به آن  اهیکاله س ی، هکرها  دیکاله سف یهکرها کرد: م یتوان آنها را به سه گروه تقس ی، م رندیقرار بگ زیمتما

  انهیشبکه را ک یدر  یتیبه ضعف امن دی هکر کاله سف کیبه عنوان مثال ، اگر  دارد. ی و نقص بیع یب یا انهیاخالق را دیهکر کاله سف .یکاله خاکستر 

که   یدر حال مشکل است. نیحل ا یدر مورد چگونگ یی ها هیارائه توص دیمشکل و شا نیشبکه در مورد ا ریبه مد یقدم اطالع رسان نیبرد ، اول یپ یا

انجام کار  "  یتوان رو   یدهند و م  یکار را با اجازه مالک انجام م  نیکنند ، ا  ی م  دایپ  یدسترس  یبه شبکه ها و اطالعات خصوص  دیکاله سف  یهکرها 

 کنند.  یدر مشاغل در سازمان ها و مشاغل کار م  انهیرا  تیسطح امن  شیافزا  یاغلب برا  دیکاله سف  یهکرها   حساب کرد.  آن ها  "درست

 What is the author likely to talk about in next paragraph? 
1. Crackers  
2. Doing the right thing 
3. The knowledge of hacking  
4. How to tell if a hacker is a white hat hacker 

 دشوار  – 1پاسخ: گزینه  97
  بعدی   گرافاپار  در   که  بزنید  حدس  متن،  در   شده  گفته  نکات  به  توجه  با  و  بگیرید  نظر  در  را  نویسنده  فکر  طرز  که  میخواهند  شما  از  سواالت،  اینگونه:  نکته

 . میزند  حرف  چیزی  چه  درباره  نویسنده

  کاله   های  هکر  سراغ  به  بعد  و  کرده  بتصح  سفید  کال  های  هکر  درباره  ابتدا  است،   کرده  اشاره ان  به  اول  در  نویسنده  که  ترتیبی  و  متن،  این به  توجه  با

 .  میرود  ها  کرکر  همان  یا  و  هسیا

 The underlined word 'distinct' has the closest meaning to? 
1. cut up    2. split   3. heavy   4. clear 

 دشوار – 4پاسخ: گزینه  98
 کردن  قطع(  1

 کردن   تقسیم(  2

   سنگین(  3

 واضح  (  4

 What makes a hacker good or bad? 
1. a natural curiosity 
2. a strong desire to figure out how things work 
3. what they choose to do with their knowledge 
4. wearing certain hats 

   متوسط – 3پاسخ: گزینه  99
 کند؟  می  بد  یا  خوب  را  هکر  چیزی  چه

 .دهند  می  انجام  خود  دانش  با  آنها  که  کاری
100- What does not a white hat hacker do? 

1. gain access to private networks and information 
2. inform the network administrator of the problem 
3. offer some advice on how to address the issue 
4. fix the problems without permission 

 دشوار – 4پاسخ: گزینه  100

 دهد؟   یرا انجام نم  یچه کار  دی هکر کاله سف
 .کردن بدون اجازه مشکالت را برطرف  
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 شناس لهستانی، بر اساس کدام مورد نظریۀ خورشید مرکزی را بیان کرد؟   نیکوالس کوپرنیک ستاره 

 ( مشاهدۀ حرکت روزانۀ خورشید در آسمان 2 های علمی دانشمندان تفسیر درست یافته (1
 خورشید ( مشاهدۀ حرکت ظاهری ماه و  4 های مختلف ( مطالعۀ حرکت سیارات در زمان3

   ( 11صفحۀ   -متوسط -1)فصل    3اسخ: گزینه پ -101
نظریه خورشید مرکزی را    های مختلفحرکت سیارات در زمانشناس لهستانی که با علم ریاضی به خوبی آشنا بود، با مطالعۀ  نیکوالس کوپرنیک، ستاره 

 بیان کرد.

 ؟ نیستردش خود« ای محور زمین نسبت به مدار گ درجه 5/23کدام گزینه نتیجۀ » انحراف  

 های جغرافیایی مختلف( اختالف مدت زمان شب و روز در عرض1
 های جغرافیایی مختلف در یک زمان ( متفاوت بودن زاویه خورشید در عرض2
 ( تفاوت زاویه تابش خورشید در یک عرض جغرافیایی در طول سال 3
 استوایی( یکسان بودن طول شب و روز در تمام مدت سال در مناطق  4
 (13و  12صفحۀ  -متوسط   -1)فصل     2پاسخ: گزینه  -102

 توان به موارد زیر اشاره کرد:درجه انحراف دارد که از نتایج این انحراف می  5/23کره زمین نسبت به محور خود  

ل مدت شب و روز در تمام طول سال  های جغرافیایی مختلف؛ به صورتی که در مدار صفر درجه یا استوا، طواختالف مدت زمان روز و شب در عرض  -1

 شود. ساعت است و با افزایش عرض جغرافیایی این اختالف ساعت بیشتر می  12برابر و  

 ها پیدایش فصل  -2

 تفاوت زاویه تابش خورشید در یک عرض جغرافیایی در طول سال   -3

 رو درست است؟ کدام عبارت از نظر سن نسبی، برای شکل روبه 

1  )D  تر از  قدیمیB    و گسل عادی جدیدتر ازE   
2)  F   تر از  قدیمیC    و گسل معکوس جدیدتر ازC 
3  )E    جدیدتر ازD  تر از  و گسل معکوس قدیمیF 
4)  C   جدیدتر ازA  تر از  و گسل عادی قدیمیC 
 
 (16و  15صفحۀ    -متوسط باال -1)فصل   3اسخ: گزینه پ -103

 شود. ها، نسبت به یکدیگر مشخص میوقوع پدیدهدر تعیین سن نسبی،ترتیب تقدم، تأخر و هم زمانی  

 ترتیب رویدادها از قدیم به جدید:  

   Aگذاری  رسوب  -F  7 گذاری  رسوب  -6گسل معکوس     -B   5نفوذ تودۀ    - 4ها   خوردگی الیهچین  -E   3گذاری  رسوب  -D   2گذاری  رسوب  -1

 Cنفوذ تودۀ    -8  

درجۀ جنوبی قرار دارد. کدام گزینه در رابطه با طول و جهت سایه یک جسم    20در عرض    bدرجۀ شمالی و شهر    27در عرض جغرافیایی    aشهر   
 قائم در این دو شهر، درست است؟ 

 دو بار در سال طول سایه صفر شده و در روز اول تیر سایه به سمت جنوب است.   a( در شهر  1
 ه سمت شمال است. دو بار در سال طول سایه صفر شده و در روز اول دی سایه ب  b( در شهر  2
 همیشه سایه به سمت جنوب است.   bشود و در شهر  ( در هر دو شهر طول سایه هرگز صفر نمی3
 همیشه سایه رو به شمال است.   a( در هر دو شهر دو بار در سال طول سایه صفر شده و در شهر  4
 ( 14صفحۀ  -متوسط باال -1)فصل   2پاسخ: گزینه  -104

 های نادرست: بررسی گزینه

باالتر از مدار    a(: با توجه به زاویۀ تابش خورشید و اینکه شهر  1)  گزینه

 شود. السرطان قرار دارد، در نتیجه طول سایۀ جسم صفر نمیراس 

 شود. دو بار در سال طول سایۀ جسم صفر می  b(: در شهر  3گزینه )

 شود. در طی سال طول سایۀ جسم صفر نمی  a(: در شهر  4گزینه )
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 تواند پیامد مستقیم فرآیند نشان داده شده در شکل زیر باشد؟کدام گزینه می 

 ( تشکیل هیمالیا1

 ( تشکیل جزایر قوسی  2

 ( تشکیل دراز گودال اقیانوسی 3

 ( تشکیل پشته میان اقیانوسی4

 (18صفحۀ  -متوسط  -1)فصل    4پاسخ: گزینه   -105
 دهنده مرحله گسترش از چرخه ویلسون است شکل صورت سوال نشان

 که در این مرحله، در محل شکاف ایجاد شده، مواد مذاب سست کره به 

  شوند.تشکیل می  های میان اقیانوسیپشتهبستر اقیانوس رسیده و  

 

 
 

 شوند؟  ها میذخایر در کانسنگهای زیر به ترتیب باعث به وجود آمدن کدام عبارت 
 ج( فراوان بودن آب و مواد فرار  های گرم منشا گرفته از ماگما ب( آب  الف( چگالی نسبتا باال 

 ( سرب، قلع، طال 2 ( کروم، اورانیوم، مسکوویت 1
 ( نیکل، مس، الماس 4 ( پالتین، مولیبدن، زمرد 3
 ( 26صفحۀ   -متوسط باال  -2)فصل    3اسخ: گزینه پ -106

برداری  نشین شده و به صورت خالص بهرههای آن در رسوبات تخریبی رودخانه به علت چگالی زیاد تهشود تا کانیها، باعث میگاهی هوازدگی سنگ

 شود، مانند پالسرهای طال، الماس، پالتین و... .

یابد،  های موجود در این مناطق افزایش می های مذاب، دمای آبب زمین گرمایی و یا تودههای عمیق پوسته که به علت گرمای ناشی از شیدر بخش

    ذخایر از  سازند. بسیاریها آب گرم است( را میهای گرمابی )عامل تشکیل آنکنند و کانسنگنشین میها برخی عناصر را به شکل کانسنگ تهاین آب

 دارند.  گرمابی   منشأ دیگر،   فلزات   برخی   و     قلع   مولیبدن،  روی،    سرب،   مس، 

دهنده   تشکیل بلورهای   رشد   برای   شرایط     باشد، طوالنی     و   کند   بسیار تبلور     زمان  و   فراوان  فرار     مواد    و آب     مقدار    ماگما،   اعظم  بخش     تبلور   از پس   اگر  

تواند کانسار مهمی برای بعضی عناصر خاص و بعضی  شود که میتشکیل می   پگماتیت   نام    به   درشت، بسیار   بلورهای     با هایی  سنگ و   فراهم     سنگ،  

 های گوهری مانند زمرد باشد. کانی

 دارد؟  مغایرتکدام عبارت با »مراحل اکتشاف معدن« توسط زمین شناسان،  

 شود. می  های ژئوفیزیکی، ذخایر زیر سطحی و پنهان شناسایی( در مرحله دوم اکتشاف، با کمک روش1
 گیرد. افزارها و تعیین عیار میانگین ماده معدنی پس از استخراج توده معدنی صورت میها با نرم( تحلیل داده2
 شود. برداری پس از مشخص شدن موقعیت تقریبی یک توده معدنی، انجام میهای پیشرفته و نمونه( حفاری با دستگاه3
 گیرد.شناسی صورت میهای زمینو بررسی نقشه( در اولین مرحله اکتشاف، بازدید صحرایی  4
 ( 31صفحۀ  -متوسط -2)فصل   2پاسخ: گزینه  -107

آن   در   معدنی   ذخایر   تشکیل     احتمال که     را   مناطقی   صحرایی، بازدید     و شناسی   زمین  های   نقشه بررسی     با شناسان   زمین   اکتشاف،   مرحله   اولین در  

 ( 4کنند. )درستی گزینه   می  شناسایی   دارد، وجود   

گرانش   میدان تغییرات     ها،  سنگ    الکتریکی رسانایی     کانسنگ، مغناطیسی  خواص   مانند    ها،   کانسنگ فیزیکی   هایویژگی  از   آگاهی   با   ها  آن بعد،  مرحله     در

 (. 1کنند )درستی گزینه   می شناسایی    را   پنهان   و    زیرسطحی     ذخایر    ژئوفیزیکی،   هایروش کمک     با  و...    زمین 

    ماده   که حدی تا   عمق،   از    برداری  نمونه و     پیشرفته های   دستگاه   با حفاری      زمین،   زیر   در   معدنی توده   یک   تقریبی     موقعیت   شدن  مشخص     از  پس  

    مقدار    و تحلیل   افزارها  نرم   با را   آمده   دست   به     های داده  تمامی     اکتشاف،  مهندسان     یا  شناسان   زمین  نهایت،   گیرد. درمی   انجام    دارد،   وجود    معدنی

 (.2و نادرستی گزینه  3کنند. )درستی گزینه   می تعیین     را معدنی    ماده     میانگین   عیار  و   معدن    ذخیره  

 گیرد؟ میها« مورد مطالعه و بررسی قرار کدام یک از موارد زیر توسط »پترولوژیست 
 ب( فرآیندهای آتش فشانی          الف( تشکیل آهک کارستی 

 د( فرآیند تشکیل پالسرها   ج( مناطق زمین گرمایی 

 ( ب و د 4 ( ب و ج3 ( الف و د 2 ( الف و ج 1

 

 (  39صفحۀ  -متوسط باال - 2)فصل    3پاسخ: گزینه  -108
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 موارد )ب( و )ج( درست هستند.

شود. فرایندهای  های آذرین و دگرگونی بررسی میبندی و ترکیب سنگشناسی است که در آن شیوه تشکیل، منشا، ردهای از زمینشاخه    شناسی،   سنگ 

ها )سنگ ، توسط پترولوژیستزمین گرماییها و مناطق  های آذرین در درون زمین و حتی در ماه و دیگر سیاره، نفوذ تودهفشانیآتش دگرگونی،  

 گیرد. قرار میناسان( مورد مطالعه  ش

 گیرد. شناسی رسوبی مورد مطالعه قرار میهای کارستی، در حوزه سنگتشکیل پالسرها و آهک

 با توجه به جدول مقابل، ضخامت حاشیه موئینه در کدام خاک کمتر است؟  

1  )A 

2  )B 

3  )C 

4  )D 

 
 
 

 ( 45صفحۀ  -متوسط باال  -3)فصل   3اسخ: گزینه  پ -109

موع،  باتوجه به نکته زیر، باید در جدول صورت سوال به دنبال خاکی بگردیم که بیشترین درصد ماسه و کمترین درصد رس را داشته باشد، یا در مج

 تر باشد. دهنده خاک، درشت دانهذرات تشکیل

تر باشد،  دانهدهنده خاک درشتاست. درنتیجه هرچه ذرات تشکیل کمترباشد، ضخامت حاشیه مویینه  تربزرگدهندۀ خاک هرچه اندازه ذرات تشکیل

ود. پس ضخامت حاشیه مویینه در  به عنوان مثال درصد ماسه آن بیشتر و ذرات ریزدانه مثل رس کمتر باشد، ضخامت حاشیه مویینه کمتر خواهد ب

 کمتر است.   Cخاک  

 شود. درچه صورت مخروط افت چاه بزرگتر است؟برداری مییک چاه با سرعت ثابت بهره ازای مشخص آب در منطقه 

 ( تغذیه مصنوعی آبخوان 2 (  بارندگی شدید و مداوم 1
 ( ورود فاضالب به آبخوان  4 ( افزایش عمق سطح ایستابی 3
 ( 50صفحۀ  -متوسط باال -3)فصل   3پاسخ: گزینه  -110

شود.  رود و فرورفتگی مخروطی شکلی ایجاد میبا آغاز پمپاژ و استخراج آب از چاه، سطح آب زیرزمینی یا پیزومتریک، در اطراف چاه به تدریج پایین می

کند و آب اطراف و نقاط دورتر با سرعتی بیشتر به سمت چاه جریان  طبیعی آب زیرزمینی تغییر میبر اثر پایین رفتن سطح آب در اطراف چاه، جریان  

 یابد. گسترش و عمق مخروط افت به عوامل مختلفی بستگی دارد. می

هرعاملی که باعث  تر باشد )عمق سطح ایستابی بیشتر باشد( مخروط افت بزرگتر است. پس  در یک آبخوان مشخص هرچه سطح آب زیرزمینی پایین

تر می کند و هرعاملی که باعث افزایش ورودی آب به آبخوان شود مخروط افت را کوچکتر میافزایش خروجی آب از آبخوان شود مخروط افت را بزرگ

 ند.ک

حجم فضاهای خالی در یک سنگ،   
1

8
صد تخلخل چه حجم کل سنگ است .اگر در اثر هوازدگی فیزیکی حجم فضاهای خالی سه برابر شود،در     

 میزان افزایش می یابد؟

1  )50% 2  )25% 3  )5%/12   4  )25%/6   

 ( 46صفحۀ   -متوسط باال -3)فصل   2اسخ: گزینه پ -111

درصد تخلخل اولیه سنگ:      
1

8
× 100 = 12/5%  

بر اثر هوازدگی تخلخل سه برابر شده است یعنی:     
3

8
× 100 = 37/5% 

%37/5سوال میزان افزایش تخلخل را از ما خواسته است:      − 12/5% = 25%  

 

 

 

 

 ترکیب          

 خاک                 

 

 الی

 

 فلدسپار
 

 رس  

 

 ماسه 

A 10% 15% 55% 20% 

B 40% 5% 30% 25% 

C 20% 10% 25% 45% 

D 30% 5% 45% 20% 
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 اند؟ با توجه به شکل مقابل، چند مورد در رابطه با »نیم رخ خاک«  به درستی بیان شده 
 دارد. Bضخامت بیشتری از افق    Cالف( افق 

 برخی کانی ها مانند کانی رسی و کوارتز باعث رنگ خاکستری شده اند.   Aب( در افق 
  ج( بستر از دو بخش آلی و معدنی تشکیل شده و تخریب و تجزیه در آن صورت نگرفته است.

 قرار دارد. Aد( خاک دلخواه کشاورزان که ترکیبی از شن، سیلت و رس است در افق  
 

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

 ( 54و  53صفحۀ   -متوسط باال -3)فصل    1پاسخ: گزینه  -112
 فقط مورد )الف( درست است.    

 بررسی موارد: 

 دارد.  B ضخامت بیشتری نسبت به افق  Cالف( باتوجه به شکل مقابل، افق  

 خاکستری  باعث رنگ  وجود مواد آلیکه باالترین الیه خاک است،    Aر افق  ب( د

 شود. تا سیاه این افق می

 سنگ بستر  ،Cاز دو بخش آلی و معدنی تشکیل شده است. در زیر افق    خاکج(  

 .نگرفته است در آن صورت ایقرار دارد که تخریب و یا تجزیه

نیز معموال حاوی گیاخاک )هوموس( به همراه    Aباشد. افق  می هاباغبان است، خاک دلخواه کشاورزان و  رس، الی و  ماسه د( خاک لوم که ترکیبی از  

 است.   رسو    ماسه

 کند؟ کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب تکمیل می 
 یل...........«شود، زیرا به دل»در ساخت سدهای خاکی از هسته رسی استفاده می 

 کند.( زهکشی مناسب آب اضافی را تخلیه می2 دانه ریز بودن، مقاومت کافی دارد.  (1
 کند.  ( حالت خمیرسان، رطوبت را به خود جذب می4 کند. نفوذپذیری بسیار کم، از حرکت آب جلوگیری می  (3
 (69و  68صفحۀ   -متوسط -4)فصل    3سخ: گزینه پا -113

 ناپذیری شده و از حرکت آب جلوگیری  شود. استفاده از هستۀ رسی سبب نفوذس، ماسه، شن و قلوه سنگ استفاده میدر سدهای خاکی از خاک ر

 دارند.  نفوذپذیری بسیار کمیها با اینکه بسیار متخلخل هستند ولی  کند، زیرا رسمی

 : به جز ها با توجه به عبارت زیر صحیح هستند، همه گزینه 
 گیرند، از پایداری بیشتری برخوردارند.« باالی سطح ایستابی قرار میهایی که در »تونل

 برداری موثرند. های سطحی و زیرزمینی در زمان ساخت و بهرههای زیرزمینی بر ایمنی و پایداری سازه( وجود آب1
 ها و فضاهای زیر زمینی است. ( جریان و فشار آب زیرزمینی از عوامل مهم ناپایداری تونل2
 هایی مانند سدها بسیار مهم است. ها و درون سازهها و ترانشهترل جریان آب زیرزمینی در تونل( کن3
 سازند که با آب زیرزمینی برخورد نداشته باشد.  هایی میها را با استفاده از تونل( تاسیسات زیرزمینی مانند نیروگاه 4
 (66و  65صفحۀ   -متوسط باال -4)فصل    4پاسخ: گزینه   -114

برداری مؤثرند  ها در زمان ساخت و بهرههای زیرزمینی مانند تونلهای سطحی مانند سدها و سازهزمینی، بر ایمنی و پایداری سازههای زیرآبوجود  

 (. 1)درستی گزینه  

 (. 2های زیرزمینی است )درستی گزینه  ها و فضاجریان و فشار آب زیرزمینی، از عوامل مهم ناپایداری تونل

های زیرزمینی بوده است، بنابراین، برآورد میزان و کنترل  های عمرانی و معدنی، ناشی از برخورد با آبها در پروژهمشکالت و خسارت  بخش بزرگی از

 (. 3هایی مانند سدها، بسیار مهم است )درستی گزینه  ها و زمین زیر سازه و حتی درون سازهها، ترانشهجریان آب زیرزمینی در تونل

ذخیره نفت و یا   های مترو،ها، ایستگاهها هستند که برای ایجاد تأسیسات زیرزمینی مانند نیروگاه مغارها، فضاهای زیرزمینی بزرگتری نسبت به تونل

 (. 4)نادرستی گزینه   شوندموارد دیگر استفاده می

 موثر است؟ شناسان، کاربردی و ها توسط زمینکدام موارد در تشخیص و شناسایی محل دقیق گسل  

 های منطقه  برداری از سنگ( بازدید صحرایی در منطقه و نمونه1
 های مختلف در منطقههای هوایی و حفر گمانه( مطالعۀ عکس2
 نگاری   های لرزههای ثبت شده توسط دستگاه( استفاده از داده3
 ای و بازدیدهای صحرایی در منطقههای ماهواره( بررسی عکس4
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 ( 67صفحۀ  -متوسط  -4)فصل   4پاسخ: گزینه   -115

شناسان، در مطالعات  های فعال در بیشتر مناطق آن وجود دارند. از این رو زمینخیز جهان واقع شده است و گسلکشور ما، در یکی از کمربندهای لرزه 

های ثبت شده  کنند و با استفاده از دادهمی   شناساییها را  گسل، این  بازدیدهای صحراییو    ایماهواره و    های هواییعکس ها با استفاده از  یابی سازهمکان

 کنند. ها را مشخص میها و وقوع زمین لرزه و تأثیر آن بر سازهها، احتمال فعالیت مجدد گسللرزههای لرزه نگاری و اطالعات تاریخی زمینتوسط دستگاه

 کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  
 تواند سبب.............شود،..............« ری............. در خاک یا آب یک منطقه، میهنجا »عنصری که در اثر بی

 تنها مسیر انتقال آن از زمین به جانوران، از راه آب آلوده به این عنصر است.   -های پوستیلکه  -( مثبت1
 شود.  می  بر اثر سوزاندن زغال سنگ، وارد محیط زیست  -ها های تیره روی دندانلکه  -( مثبت2
 شود.  در مناطق کوهستانی به مقدار کم یافت می  -بزرگی غدۀ تیروئید  -( منفی3
             شود.بیشتر از طریق گیاهان وارد بدن انسان می  - کوتاهی قد  -( منفی4
 (83و  81، 79صفحۀ   -متوسط باال  -5)فصل    4سخ: گزینه  پا -116

 ها: بررسی گزینه

ترین مسیر  مهمهنجاری مثبت آرسنیک هستند.  های آتشفشانی، دارای بیها مانند سنگغیرضروری و سمی است و برخی سنگ( آرسنیک، یک عنصر  1

شود، عوارض  است. وقتی مقادیر باالی این عنصر وارد بدن انسان می  به این عنصر  راه آب آلوده، از  زمین به گیاهان و جانوران و انساناز    انتقال آرسنیک

 کند. ، سخت شدن و شاخی شدن کف دست و پا، دیابت و سرطان پوست را ایجاد میهای پوستیلکهای متعددی مانند ایجاد  ه و بیماری

کند. که در این حالت،  برابر مقدار معمول فلوراید را وارد بدن می  8تا    2هنجاری مثبت فلوراید باشد، حدود  های طبیعی، دارای بی( در صورتی که آب2

برد. منشأ دیگر  شوند که زیبایی دندان را از بین می  های تیرهای پوشیدهلکهبا    ممکن استان در برابر پوسیدگی مقاوم هستند و تنها  ها همچندندان

 شود. است و براثر سوزاندن این نوع زغال سنگ، مقدار زیادی فلوئور وارد محیط می  زغال سنگ حاوی فلوئورفلوئور،  

های آن باعث بیماری گواتر شده است و هنگامی که ید به رژیم غذایی کمبود ید در خاک نیمه شمالی آمریکا و گیاهان و دامها نشان داد که  ( پژوهش3

در مناطق    کمبود یدشود.  مردم این منطقه اضافه شد، بیماری گواتر کاهش یافت. در بیماری گواتر، غده تیروئید در تالش برای تامین ید، بزرگ می 

 ، بسیار شایع است. کندخاک را از ید فقیر می، که فرسایش و بارندگی شدید،  کوهستانی دور از دریا  مناطقه خصوص  مختلف جهان، ب

شود.  وارد بدن انسان میبیشتر از طریق گیاهان  رود و یک عنصر جزئی اساسی با منشأ زمینی است که  ( عنصر روی، از عناصر فلزی مهم به شمار می4

 و اختالل در سیستم ایمنی بدن است.کوتاهی قد    عوارض کمبود روی، شامل

 کدام گزینه در رابطه با عناصر تشکیل دهندۀ »کالکوپیریت« درست بیان شده است؟ 

 ( دارای یک عنصر اصلی و دو عنصر فرعی است.  1
 ( دارای دو عنصر اصلی و یک عنصر جزئی است. 2
 .  درصد در پوسته است  1/0( دارای دو عنصر با غلظت کمتر از  3
 درصد در پوسته است.   1/0تا    1( دارای یک عنصر با غلظت بین  4
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   است. مس    فلز   کانسنگ کانۀ ترین مهم  2CuFeS   شیمیایی فرمول    به   کالکوپیریت،

Cu  درصد در پوسته زمین است.   1/0سمی، با غلظت کمتر از    –، مس، یک عنصر جزئی و اساسی 

Fe  درصد در پوسته زمین است.   1، آهن، یک عنصر اصلی و اساسی، با غلظت بیشتر از 

S  درصد در پوسته زمین است.   1/0سمی، با غلظت کمتر از    –، گوگرد، یک عنصر جزئی و اساسی 

 در پوسته زمین است.   درصد  1/0ظت کمتر از  دو عنصر مس و گوگرد با غل در نتیجه کالکوپیریت دارای  

 غلظت در پوسته  اهمیت در بدن  طبقه بندی عناصر  عناصر 
 درصد  1بیشتر از  اساسی  اصلی  اکسیژن، آهن، کلسیم، سدیم، پتاسیم و منیزیم 

 درصد  1/0تا  1بین  اساسی  فرعی منگنز و فسفر 

 درصد  1/0کمتر از  سمی - اساسی  جزئی مس، طال، روی، سرب، کادمیم و ...

 میلیون تن از کدام عنصر در سطح زمین پخش شد؟ 2طی فوران آتشفشان پیناتوبو  
 تواند در ایجاد دیابت نقش داشته باشد. ( عنصری که می1
 کند.( عنصری که اگر در آب باشد، آب با صابون به خوبی کف نمی2
 شود. می خونی و حتی مرگ  ( عنصری که ازدیاد آن در بدن موجب کم3
 پذیر است. ( عنصری که ورود آن به بدن از طریق کودهای سنگ معدن روی امکان4
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ربع پخش شد  ای به وسعت هزاران کیلومتر مها تن خاکستر وارد اتمسفر و بر روی منطقهمیلیون  1991بر اثر فوران آتشفشان پیناتوبو فیلیپین در سال  

تن کادمیم را در سطح زمین پخش    5500میلیون تن مس و    1،  میلیون تن روی  2که بیشتر عناصر طبیعی جدول تناوبی بود. این رویداد به تنهایی  

 کند.می

مقدار    زیادیتوان کوتاهی قد و اختالل در سیستم ایمنی بدن را نام برد.  رود که از عوارض کمبود آن، میعنصر روی، از عناصر فلزی مهم به شمار می

 شود.   خونی و حتی مرگکمتواند باعث  می  روی

 ترین پدیده کدام است؟ رو چند گسل وجود دارد و جواندر شکل روبه 
 گسل عادی و تنش کششی  - گسل    3  (1
 گسل عادی و تنش کششی  -گسل  2  (2
 و تنش فشاری   سگسل معکو  - گسل    3  (3
 گسل معکوس و تنش فشاری   - گسل    2  (4
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 اند: های ما مانند شکل مقابل بوده در مرحله اول الیه

 

 

 

 

 سپس یک شکستگی ایجاد شد که طی آن فرادیواره به سمت باال حرکت کرده و  

 گسل معکوس تحت تاثیر تنش فشاری ایجاد شده است، مانند شکل مقابل:

 

 

 

 

 درمرحله بعد باز هم یک شکستگی داریم که طی آن فرا دیواره به سمت 

 باال حرکت کرده و باز هم گسل معکوس تحت تاثیر تنش فشاری داریم،

 مانند شکل مقابل: 

 

 پس ما دو گسل داریم که هر دو معکوس هستند. 

 

 اند؟ کدام موارد با توجه به عبارت زیر، به درستی بیان شده 
 در شهر کیوتوی ژاپن به وقوع پیوست و یک ماه بعد مجددا زمین  2/7ای به بزرگای »در فروردین امسال زمین لرزه

 در این شهر روی داد.«  2/4ای با بزرگای لرزه 
 الف( دامنۀ امواج زمین لرزۀ دوم تقریبا نصف دامنۀ زمین لرزۀ اول بوده است. 

 برابر زمین لرزۀ دوم بوده است. 31554ب( انرژی آزاد شده در زمین لرزۀ اول حدود 
 افته است. برابر کاهش ی  310ج( دامنۀ امواج زمین لرزه در اردیبهشت نسبت به فروردین 
 برابر کاهش یافته است.  1000د( انرژی زمین لرزه در اردیبهشت نسبت به فروردین حدود 

 ( د و الف  4 ( ج و ب3 ( ب و د2 ( الف و ج 1  
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 موارد )ب( و )ج( درست هستند.

 یابد. برابر افزایش می  6/31برابر و مقدار انرژی  10ج   به ازای هر یک واحد بزرگی، دامنه اموا 

تفاوت  درجه  ریشتر ∶ 𝑛 = 7/2 − 4/2 = 3 

افزایش  دامنه  ∶ 10𝑛 = 103 =   برابر  1000
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افزایش  انرژی  آزاد  شده  ∶ (31/6)𝑛 =  (31/6)3  ≅ 31554 

فرسایش  توان ثابت کرد شکل زیر یک تاقدیس ، میBو  Aهای ها در الیهبه ترتیب با کشف کدام فسیل 
 یافته است؟ 

  نخستین خزنده    -( نخستین پستاندار1
 هانخستین ماهی  -( نخستین دوزیست2
  نخستین دایناسور  -( نخستین پرنده3

 نخستین خزنده   -( نخستین دوزیست4
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های  الیههای سنگی طوری خم شوند که  شوند. در صورتی که الیهودیس دیده میهای تک شیب، تاقدیس و ناهای سنگ کره به شکلچین خوردگی

  B، نسبت به الیه  Aشود. در نتیجه، باتوجه به تعریف تاقدیس، الیه  قرار گیرند، تاقدیس تشکیل میهای جدیدتر در حاشیه  الیهو  تر در مرکز  قدیمی

باشد که زودتر از  زودتر اتفاق افتاده است. پدیدار شدن نخستین دوزیست در دوره دونین می  Aتر است، پس رویداد نسبت داده شده به الیه  قدیمی

 پدیدار شدن نخستین خزنده که مربوط به دوره کربنیفر است، اتفاق افتاده است. 

 :به جزاند، هها به درستی بیان شدهای زیر در مورد فواید آتشفشانهمۀ عبارت 

 های پوستی و آرامش عضالنی مفید هستند. های آبگرم از نظر بهداشتی برای درمان بیماری( چشمه1
 کند.( کشور ایرلند بخش عمده انرژی مورد نیاز خود را از انرژی زمین گرمایی تامین می2
 آورد.  را بوجود میخیزی  شود و خاک حاصل( خاکستر و گدازه آتشفشانی از دهانه آتشفشان خارج می3
 شود. مینقره  های معدنی مانند طال، مس و  ( فعالیت آتشفشانی منجر به تشکیل برخی رگه4
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 شود. بخش عمده انرژی مورد نیاز از انرژی زمین گرمایی تأمین می  ایسلنددر کشور  

 ها:بررسی سایر گزینه
های  ها از نظر بهداشتی برای درمان بیماریباشند. آب این چشمههای آب گرم معدنی میها، مناطق مناسبی برای تشکیل چشمه( اطراف آتشفشان1

 شوند. گران، سبب رونق اقتصاد محلی میپوستی و آرامش عضالنی مفید هستند و با جذب گردش

از دهانه آتشفشان خارج می3 بر روی  شود و خاک حاصلخیزی را به وجود می( خاکستر و گدازه آتشفشانی  از مزارع حاصلخیز جهان  آورد. برخی 

 خاکسترهای آتشفشانی قرار گرفته است.

 شود. های معدنی مانند طال، نقره و مس میانی منجر به تشکیل برخی رگهها است. فعالیت آتشفش های معدنی از فواید آتشفشان( تشکیل رگه4

 کدام گزینه از نظر درستی یا نادرستی با عبارت زیر مطابقت دارد؟ 
 گیری رشته کوه زاگرس آغاز شد.« میلیون سال پیش، ورقۀ عربستان به ورقۀ ایران برخورد کرد و اقیانوس تتیس کهن بسته و شکل 65»در حدود 

 .ای، نسبت به سنگ کره اقیانوسی ضخامت بیشتر و چگالی کمتری داردسنگ کره قاره(  1
 شود. ای مجاور خود فرو رانده میورقه اقیانوسی از حاشیه به زیر ورقۀ قاره ( در مرحله بسته شدن2
 .رسند شود و مواد مذاب سست کره به سطح زمین میای شکافته می( در شرق آفریقا بخشی از پوستۀ قاره3
 تر هستند. های ایران، جوانترین سنگهای یافت شده در سیبری در مقایسه با قدیمیترین سنگ( قدیمی4
 ( 104صفحۀ  -متوسط باال  -7و  1)فصل   4اسخ: گزینه  پ -123

 کامال بسته شد و رشته کوه البرز در ایران تشکیل شد.   تتیس کهنسال پیش    میلیون  180حدود  

میلیون سال پیش    180)نه تتیس کهن! زیرا تتیس کهن    اقیانوس تتیسیش، ورقه عربستان به ورقه ایران برخورد کرد و  سال پ  میلیون  65در حدود  

 گیری رشته کوه زاگرس آغاز شد و تاکنون ادامه دارد.  و شکل  بسته شده است.( بسته

 ۀ نادرست را انتخاب کنیم. در نتیجه عبارت صورت سوال نادرست بوده و ما بایستی برای مطابقت و هماهنگی، گزین

های  میلیارد سال دارند که در مقایسه با سنگ  6/4ها، سنی بیش از  ترین سنگدهد که قدیمیهای مناطق مختلف ایران نشان میتعیین سن سنگ

 قدیمی یافت شده در آمریکای شمالی، آفریقا، هند، سیبری، استرالیا و عربستان جوانتر هستند. 

های استفاده از گیاهان یا آب با توجه به این موضوع،  باشند.ین ساختی ایران از نظر منابع اقتصادی دارای معادن مهم میهای زمبرخی از پهنه  
 زایی شود؟ های زیر ممکن است سبب سرطاننزدیک معادن کدام یک از پهنه

   دختر  -( ارومیه4 ( شرق و جنوب شرق 3 ( البرز 2 سیرجان   -( سنندج1

 ( 107و   80صفحۀ   –متوسط باال  -7و  5)فصل   1پاسخ: گزینه  -124

است. این عنصر، از  در معادن روی و سرب  ترین منشأ آن  شود و مهمهای سولفیدی یافت میکه در کانسنگسمی و سرطان زاست  کادمیم، عنصری  

 است. پهنه سنندج ـ سیرجان  ، از منابع اقتصادی  هسرب و روی ایرانکودانید معادنی مانند  شود. همانطور که میطریق گیاهان خوراکی و آب وارد بدن می
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 های زیر، به درستی نشان داده شده است؟امتداد گسل »کپه داغ« در کدام یک از شکل 
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 4امتداد گسل کپه داغ، باتوجه به نقشه مقابل، در گزینه  

 شده است. به درستی نشان داده  
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 مقابل در شکل بیستم چند دایره توپر وجود دارد؟  الگویبا توجه به    

1 )120 2 )100 
3 )144 4 )132   

 

 (101- متوسط(  2پاسخ: گزینه  

 کنیم:  های زوج را بررسی میشکل

 شماره شکل  2 4 6

+ + + + +1 2 3 4 5 6 + + +1 2 3 4 +1  ها تعداد کل دایره 2

+ +2 4 6 +2  های توخالیتعداد دایره 2 4

 با: های توپر در شکل بیستم برابر است  پس تعداد دایره

 

( ) ( )
( ... ) ( ... ) ( ... ) ( )= + + + − + + + + = − + + + + = − =

20 21 1011
1 2 20 2 4 6 20 2 1 2 3 10 210 2 100

2 2
 های توپر تعداد دایره 

اگر  
a

=
−

−
+

3 9
2 3

2
2 3

باشد حاصل   
a

3
 کدام است؟ 

1  )− 3 2  )3 3 3  )−4 3 4  )−6 3 
 

 (103 - )ساده   4پاسخ: گزینه  

a a a a a

| |( )

a

= = = = =
− − −− − − −

−  − −
+ + −

 = −  = −

3
2

1 2 7
2 3 6

9
2 3 2 32 3 2 3 2 3 2 32 2 2

2 3 2 3 2 3 1

3 3 3

 

پس  
a
= − = −

7
1

6
6

1
3

3
3 3

 است.   

fنمودار تابع   (x) x= g(x)تر از نمودار تابع ، پایین (a,b)در بازه  44 x x= + +29 30 bاست. حداکثر مقدار   25 a− کدام است؟   

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

 (105 - )متوسط   2پاسخ: گزینه  

 باشد، پس:    gتر از نمودار ، پایینfخواهیم نمودار  می

( x x )− − 22 3 5 0 
اتحاد مزدوج
→      ( x x )+ +22 3 5⏟        

∆<0 ,𝑎>0    همواره مثبت زیرا

  f (x) g(x) x ( x ) ( x ) ( x )   +  − + 4 2 2 2 24 3 5 2 3 5 0 

a c b
x x x

+ =
 − −  ⎯⎯⎯⎯→−  2 5

2 3 5 0 1
2

 

 پس: 

max(b a) / ( ) /− = − − =2 5 1 3 5 

 عضوی دارد؟  5یا  4یا  3، چند زیرمجموعه 20مجموعة اعداد اول کوچکتر از   

1 )172 2 )182 3 )192 4 )202 

 (106 - ساده (  2پاسخ: گزینه  

 نویسیم:  را می   20اعداد اول کوچکتر از 

A { , , , , , , , }= 2 3 5 7 1113 17 19 

عضوی برابر با   nعضوی یک مجموعة  rهای تعداد زیرمجموعه
n

r

 
 
 

 است، پس:   
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+ + =56 70 56 182 
مجموع
→      

 تعداد زیر  مجموعههای  3 عضوی
   

= = = 
 

8 8 7 6
56

3 3 2

 تعداد زیر  مجموعههای  4 عضوی
     

= = = 
    

2
8 8 7 6 5

70
4 4 3 2

 تعداد زیر  مجموعههای   5 عضوی
   

= = =   
   

8 8
56

5 3
              

}
 
 
 
 

 
 
 
 

     

yهای سهمی  ریشه cos215و  sin215اگر    x ax b= +  کند؟ها را با کدام عرض قطع میyباشند، این سهمی محور  2+

1  )
1
2

 2  )
1
4

 3  )
1
8

 4  )
1
16

 

 ( 111 - )متوسط   4پاسخ: گزینه  

y x ax b (x sin ) (x cos )= + + = −  −2 2 215 15 

xها به ازای  محل برخورد با محور عرض  شود.  حاصل می  0=

y( ) sin cos (sin cos ) ( sin ) ( )= − − = = =  =2 2 2 2 21 1 1 1
0 15 15 15 15 30

2 2 2 16
 

 ساختن معادلۀ درجه دوم

xرا داشته باشیم، معادلۀ درجه دوم به صورت   Pو  Sاگر  Sx P− + =2  خواهد بود. مثال ببینید.  0
 الف( 

S ,P

x x

= = −

 − − =2
2 3

2 3 0 

 ب( 

x

x

S ,P

x x

= −

= +

 = = −

 − − =

1

2

2

1 7

1 7
2 6

2 6 0 

 پ( 

x tan

x cot

P ,S

sin

x x


=


=

 = = =


 − + =

1

2

2

8

8
2

1 2 2

4
2 2 1 0 

xاگر    = xیک ریشه معادله   2− k x+ − + =2 5  اند؟  های دیگر معادله چگونهریشه ،باشد 2

 ( فقط یک ریشه منفی 2 ( یک ریشه مثبت و یک ریشه منفی1
 ندارد  دیگری ( ریشه 4 ( فقط یک ریشه مثبت  3

 ( 111 - )ساده   4پاسخ: گزینه  

x =  کند:صدق می  هس در معادل پریشة معادله است، 2−

k ( ) k k k− + − − + =  − + = + = − + =  =2 2 2 5 2 2 2 1 3 2 9 11 

kگذاری با جای  کنیم:، معادله را حل می11=

x x x+ = + + + +11 4 2 5 4 2 5 
طرفین به  توان 2
→         x x+ = + +11 2 2 5 

x x ( x )− + = +2 4 4 16 2 5 
طرفین به  توان 2
→         x x− + = +2 4 2 5 

x x x x x (x )(x ) − + = +  − − =  + − =2 24 4 32 80 36 76 0 2 38 0 

       {
x = −2  
x = 38  

  

x =  ندارد.    یکند بنابراین معادله ریشه دیگردر معادله صدق نمی 38

را طوری  4با مساحت  ABCالساقین مثلث متساوی Aخواهیم با رسم یک کمان، به مرکز واحد از آن در نظر بگیرید. می 2ی را به فاصله Aی و نقطه  dخط  
 کدام است؟ dواقع باشد. مساحت قسمت محصور به این کمان و خط  dبر خط  BCی رسم کنیم که قاعده

1  ) −1 2 )3 3  )−2 4 4 )4 

 ( 112 - )متوسط   3پاسخ: گزینه  

 به هدف برسیم، داریم:  rو شعاع   Aبا توجه به شکل، فرض کنید با رسم کمانی به مرکز 
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ABCS AH.BC BC BH CH r=  =  =  = =  =
1

4 4 4 2 2 2
2

 

ˆدر نتیجه  و الساقین هستند ی متساویالزاویههای قائممثلث ACHو  ABHپس  ˆA A= =1 2 BACˆو   45 = ی موردنظر،  . با توجه به شکل، مساحت ناحیه90

rای به شعاع  از مساحت ربع دایره  ABCاز کم کردن مساحت مثلث  = 2  آید. بدست می 2

ABCS r S ( )=  − =  − =  −2 21 1
2 2 4 2 4

4 4
 

برای محیط مثلث اول کدام پذیر متشابه است. اختالف بیشترین و کمترین مقدار امکان 6و  5، 4واحد است، با مثلثی به اضالع  2مثلثی که طول یک ضلع آن  
 است؟ 

1 )25/2 2 )5/2 3 )75/2 4 )3 

 ( 112 - )متوسط   2پاسخ: گزینه  

+گیریم، محیط مثلث دوم برابر است با  در نظر می Pمحیط مثلث اول را  + =6 5 4 15  

 ت.  پذیر اس ها برابر با نسبت تشابه است؛ سه حالت امکاندر دو مثلث متشابه، نسبت محیط

P
P /

P
P

P
P

=  =

=  =

=  =

2
7 5

15 4

2
6

15 5

2
5

15 6

 

/پذیر برای محیط مثلث اول، برابر است با  پس اختالف بیشترین و کمترین مقدار امکان /− =7 5 5 2 5 . 

رو، طول بزرگترین مستطیل به سه قسمت مساوی تقسیم شده است، مساحت قسمت سایه خورده، چه کسری از مساحت بزرگترین مستطیل  در شکل روبه  
 است؟ 

1  )
1
6

 2  )
5
36

 

3  )
1
5

 4  )
4
25

 

 

 ( 112 - )متوسط   2پاسخ: گزینه  

برابر با   ACDبنامیم، مساحت مثلث  Sرا   ABCDبا توجه به شکل، اگر مساحت مستطیل  
S

2
 خواهد بود. 

، با نسبت  ACDبا مثلث  ECGمثلث 
1
3

 متشابه است، پس: 

ECG ACD FDH
S S

S ( ) .S S= =  = =21 1
3 9 2 18

 

 مساحت قسمت سایه خورده برابر است با:

( )OCD ECG FDH
S S

S S S S− + = −  =
5

2
4 18 36

 

 کنند تذکر: قطرها مساحت مستطیل را به چهار قسمت مساوی تقسیم می
 

xاگر    xf (x) += + 14 yنسبت به خط   f، قرینة تابع gو تابع  2 x=  باشد، مقدارg( ) g( )+48  کدام است؟  15

1  )log212 2  )log218 3  )log2 24 4  )log2 30 

 ( 115 - )متوسط   2پاسخ: گزینه  

g قرینه ،f   نسبت به خطy x=  است، پسg وارون ،f   .است 

)gبرای محاسبة   )gو   48( fهای ، باید به ترتیب معادله15( (x) = fو   48 (x)  را حل کنیم. 15=
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x x x x x x

x

x

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

x log g( ) log

+= → + = → + − = → + − =

 = −
→ 

 = → = → =

1 2

2 2

48 4 2 48 2 2 2 48 0 2 8 2 6 0

2 8

2 6 6 48 6

 

 

x x x x x x

x

x

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

x log g( ) log

+= → + = → + − = → + − =

 = −
→ 

 = → = → =

1 2

2 2

15 4 2 15 2 2 2 15 0 2 5 2 3 0

2 5

2 3 3 15 3

 

 پس: 

g( ) g( ) log log log+ = + =2 2 248 15 6 3 18 

sinاگر    cos a b− = −8 750 4 aباشد، حاصل   570 b−  کدام است؟(a,b ) 

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

 (114 - )متوسط   4پاسخ: گزینه  

 کنیم:  اول مقدار دو نسبت داده شده را حساب می

sin sin( ) sin

cos cos( ) cos( ) cos

= + = =

= + + = + = − = −

1
750 720 30 30

2

3
570 360 180 30 180 30 30

2

 

 پس: 

sin cos ( ) ( ) ( )

a b

− = − − = + = + = +

−

0 0 21 3
8 750 4 570 8 4 4 2 3 3 1 3 1

2 2  

 در نتیجه:  

a b− = + =3 1 4 
درصد باد روز اول را خواهد داشت؟   80دهد. بعد از گذشت تقریبا چند روز باد تایر  درصد از بادش را از دست می 2روز  60یک تایر خودرو بعد از هر   

(log / , log / )2 0 3 7 0 84 

1 )420 2 )240 3 )300 4 )360 

 (115 - )سخت   3پاسخ: گزینه  

ماند. پس بعد از  درصد آن باقی می  98دهد یعنی  یدرصد از بادش را از دست م  2روز را یک واحد زمانی در نظر بگیریم بعد از گذشت هر واحد زمانی    60اگر هر  

)nواحد زمانی   nگذشت  / )0  گاه: نمایش دهیم آن  Aاز باد روز اول را خواهد داشت. اگر باد روز اول را با  98
n( / ) A= 0  واحد زمانی  nباد تایر بعد از  98

 روز اول برسد یعنی:درصد باد  80خواهیم باد تایر به می
n n( / ) A ( / )A ( / ) /=  =0 98 0 8 0 98 0 8 

 گیریم: از طرفین لگاریتم می

nlog( / ) log / n(log ) log n(log log ) log log

n(log ) log n(log log ) log

n( / ( / ) ) ( / ) n( / ) / n

=  =  − = −

  − = −  + − = −

 + − = −  − = −  =

3

98 8
0 98 0 8 98 100 8 10

100 10

2 49 2 2 1 2 2 7 2 3 2 1

0 3 2 0 84 2 3 0 3 1 0 02 0 1 5

 

واحد زمانی یعنی   5پس بعد از گذشت  =5 60  رسد.درصد باد روز اول می 80روز باد تایر به  300

logاگر    /=30 1 48   .log /=45 1  کدام است؟ log60، حاصل 65

1 )77/1 2 )78/1 3 )79/1 4 )8/1 

 ( 115 - )متوسط   3پاسخ: گزینه  

log /

log log log log / log /

log log log log /

( / ) log / log /

=

= + = + =  =

=  = + = ⎯⎯⎯⎯⎯→

+ =  =

3 0 482

30 3 10 1 3 1 48 3 0 48

45 3 5 2 3 5 1 65

2 0 48 5 1 65 5 0 69
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 یابیم:را می  log60حاال حاصل  

log log log log log (*)= + = + +60 10 6 1 2 3 

logاز رابطه   log2را داریم. برای محاسبه   log3مقدار   log= −2 1  کنیم:استفاده می 5

(*)

log / /

log / / /

= − =

⎯⎯→ = + + =

2 1 0 69 0 31

60 1 0 31 0 48 1 79
 

اگر  
(x a)[x] x x

f (x)

x bx c x x

 − − 
= 
 + + − 

2

2 2

2 0

2 0
aپیوسته باشد،   در   b c+  کدام است؟  +

−( 3 ( صفر 2 1( 1
1
2

 4  )
1
2

 

 ( 116- )متوسط  3پاسخ: گزینه  

xمجموعه جواب نامعادله   x− 2 2 xبه صورت   0 0 x)است. پس تابع   2 a)[x]−   باید درx شود، پیوسته  که داخل جزء صحیح در آن صحیح می  1=

x)باشد. بنابراین   a)−   دارای ریشهx aاست. پس   1= =1. 

 کنیم: نویسیم و شرط تساوی حدود چپ و راست و مقدار تابع را در نقاط مرزی چک میای می حال تابع را به شکل سه ضابطه

x bx c x

f (x) (x )[x] x

x bx c x

 + + 


= −  


+ + 

2

2

0

1 0 2

2

 

xنقطه   =0 : 

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

− +→ →
= = → =

0 0
0 0 

xنقطه   = 2 : 

c

x x
lim f (x) lim f (x) f ( ) ( )( ) b c b a b c

− +

=

→ →
= = → = + + ⎯⎯⎯→ = − → + + = − + = −

0

2 2

3 3 1
2 1 1 4 2 1 0

2 2 2
 

P(Aو  Aبرابر احتمال وقوع پیشامد  B ،3اگر احتمال وقوع پیشامد   | B ) P(A B) = =
1

2
2

رخ ندهد، کدام  Aرخ دهد ولی  Bباشد، احتمال آن که  

 است؟  

1 )5/0 2 )55/0 3)6/0 4 )65/0 

 (117 - )سخت   4پاسخ: گزینه  

 گیریم:  می x3را  Bو احتمال وقوع  xرا    Aاحتمال وقوع 

P(A) x=   وP(B) x= 3  

P(Aاز   | B ) P(A B) = =
1

2
2

 گیریم: ، نتیجه می

 P(A | B ) =
1
2

P(Aو    B) =
1
4

 

P(Aحاال از   | B ) =
1
2

 ، داریم:

x
P(A B ) P(A B) P(A) P(A B)

P(A | B )
P(B) P(B) P(B) x

x x x x x x /


−
 − −

 = → = → = → =
− − − −

→ − = − ⎯⎯→ − = − → = → =
2

1
1 1 1 4

1 2 1 2 1 2 1 3

1
1 3 2 2 6 4 1 10 3 0 3

2

 

 پس: 

P(B) x / /= =  =3 3 0 3 0 9 

 کنیم: رخ ندهد را حساب می  Aرخ دهد ولی   Bحاال احتمال آن که 

P(B A) P(B) P(B A) / / /− = − = − =0 9 0 25 0 65 

P(Aمستقل گوییم، هرگاه:  Sای را در فضای نمونه Bو  Aدو پیشامد  تعریف: B) P(A)P(B)= 
 ها برابر باشد، آن دو پیشامد مستقل هستند. تک آن ضرب تک احتمال حاصل بنابراین هر وقت احتمال اشتراک دو پیشامد با 
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,های  ضریب تغییرات داده  , , , , , , , ,101111111112 13 13 14 )کدام است؟  14 / )5 2 25 

1  )
1
8

 2  )
1
9

 3  )
1
16

  4  )
1
18

 

 (117 - )متوسط   2پاسخ: گزینه  

 کنیم: اول میانگین را حساب می

( ) ( ) ( )
x

+  + +  + 
= = =
10 4 11 12 2 13 2 14 120

12
10 10

 

 کنیم: حاال انحراف معیار را محاسبه می

( ) ( ) ( ) ( ) ( )− + − + − + − + − + + + +
 = = = = →  =

2 2 2 2 2
2 10 12 4 11 12 12 12 2 13 12 2 14 12 4 4 0 2 8 18 9 3

10 10 10 5 5
 

 ضریب تغییرات برابر است با:

cv
x /


= = = = =



3
1 1 15

12 4 2 25 94 5
 

CVو برابر  Cofficcient of Variationدهند به احترام  نشان می  CVضریب تغییرات را با 
x


 شود.است و معمواًل به صورت درصد بیان می  =

 شود.ضریب تغییرات شاخص پراکندگی بدون واحد است و معمواًل برای مقایسۀ چند چیز باهم استفاده می 
 

yشکل مقابل نمودار تابع     f (x )= g(x)است. اگر دامنة تابع   2− f ( x )= −2 aباشد، مقدار  [a,b]، بازه 1 b+  کدام است؟ 2

1  )5/1-  

2  )5/2 - 
3  )3-  
4  )5- 
 
 
 
 

 ( 121 - )متوسط   2پاسخ: گزینه  

yبه کمک نمودار   f (x )= y، نمودار تابع  2− f ( x )= −2  کنیم:  را رسم می  1

                                
                      f ( x )−2 1    f (x )−1          f (x )−2 

 
xتابع نهایی در بازة   [ / , ] −2 5  ها است، پس:  xمحور  ی باال 0

g

a

D [ / , ]

b



= −



2 5 0 

  در نتیجه: 

a b / ( ) /+ = − + = −2 2 5 2 0 2 5 

fاگر    {( , ),( , ),( , ),( , )}= − −2 2 1 4 4 6 8 gو  2 {( , ),( , ),( , ),( , )}= −1 2 4 2 6 4 5 f)، برد تابع  باشد 1 og) f− −−1  کدام است؟ 1

1  ){ , }−5 9 2  ){ , }−7 5 3  ){ , }−9 3  4  ){ , }−7 3 

 

 

 انقباض افقی

 

 واحد به چپ 1
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 ( 121 - )متوسط   1پاسخ: گزینه  

fتابع    نویسیم: را می  1−

f {( , ),( , ),( , ),( , )}− = − −1 2 2 4 1 6 4 2 8 

fحاال   og−1 نویسیم: را می 

f og {( , ),( , ),( , )}− = −1 1 2 4 8 6 1 

hاول دامنه تابع   (f og) f− −= −1  کنیم: را حساب می 1

h f og f
D D D { , }− −= =1 1 4 6 

 پس: 

(f og) f {( , ( )),( , )} {( , ),( , )}− −− = − − − − = −1 1 4 8 1 6 1 4 4 9 6 5 

}برابر با    hدر نتیجه برد  , }−9  است.  5

نمودار تابع    
x

y a sin ( )
b

=  +
5
2

aبه صورت مقابل است. مقدار   b+  کدام است؟ 

 1( فقط  1
 - 5یا    1(  2
 - 1( فقط  3
  5یا    -1(  4

 

 
 ( 122 - )متوسط   2پاسخ: گزینه  

 کنیم: اول ضابطه تابع را ساده می

x x x
y a sin( ) a sin( ) a cos( )

b b b

    
= + =  + + =

5
2

2 2
 

a)گیریم ضریب پشت آن، عدد منفی است  صعودی تابع کسینوسی، نتیجه میبا توجه به شروع   )0   ولیb تواند مثبت باشد هم منفی. هم می 

 است، پس:    2یمم این تابع، زماک

a
| a | a


= ⎯⎯⎯→ = −

02 2 

xفاصلة   = xتا   3− /=10 ، معادل با  5
9
4

 طول دورة تناوب است:  

 

T / ( ) T= − − → =  =
9 27 4

10 5 3 6
4 2 9

 

 پس: 

| b | b

| |
b


= → = → = 



2
6 3 3 

 در نتیجه:  

a b ( )+ = − + − = −2 3 a        یا    5 b+ = − + =2 3 1 

 

cosای که در رابطة  اختالف بزرگترین و کوچکترین زاویة حاده   x sin x sin


− =4 4 5
4 4

6
 کند، چند رادیان است؟ صدق می 

1  )
3
8

 2  )
11

24
 3  )



3
  4  )

5
12
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 (122 - )سخت   4پاسخ: گزینه  

 کنیم:معادله را ساده می

cos x

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

k
cos x cos x cos x k x


− = → − + = →

   
= → = → =   → = 

4 4 2 2 2 2

8 1

5 1
4 4 4 4 4 4

6 2

1
8 8 8 2

2 3 3 4 24

 

تا   0های بین تمام جواب


2
 نویسیم: را می  

k ,

k ,

k
x ,

k
x ,

=

=

   
= + ⎯⎯⎯→


    = − ⎯⎯⎯→



01

12

7
4 24 24 24

5 11
4 24 24 24

 

 اختالف بزرگترین وکوچکترین جواب برابر است با: 

  
− =

11 5
24 24 12

 

حاصل    
x

x x
lim

x x→

+ −

− +1

2

3 5 4
 کدام است؟ 

1  )
9
13

 2  )−
9
13

 3  )−
3
13

  4  )
3
13

 

 ( 116 - )متوسط   1پاسخ: گزینه  

 حل اول: حذف عامل صفر کننده: راه

( )

x x

( )

x

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

x x x x x x ( )( x x )

(x )(x ) ( )
lim

( )(x )( x ) ( )( )

→ →

−

→

− + − − + + − + −
  =

− + − − + + − − −

− − −
= = =

− − + −

6

2

21 1

2

1

2 2 3 5 4 6 4 4

3 5 4 2 3 5 4 2 9 5 4

6 1 4 6 3 9
2 1 9 4 2 13 13

 

 حل دوم؛ هوپیتال:راه

Hop

x x

x x x
lim lim

x x

x

→ →

+ +
+ −

= = = =
− + − −

+

1 1

1 1 31 12 92 2 2
5 5 13 133 5 4 3 3

6 62 5 4

 

 

fاگر    (x) x ax b= + +3 x)های بر عبارت 2 x)و  1−( پذیر باشد، حاصل  بخش 2+(
x

ax x
lim

(b )x x→+

+ −

+ + −

2

2
3 1

1 6
 کدام است؟ 

1 )1 2 )1 - 3 )2 -  4  )−
3
4

 

 (123 - )متوسط   2پاسخ: گزینه  

fای  دانیم اگر چندجمله می (x)   برx xو   1− + fپذیر باشد، باید  بخش 2 ( fو  1( (  صفر باشد. پس:   2−(

f ( ) a b a b
a , b

f ( ) a b a b

= → + + = → + = − 
→ = = −

− = →− + + = → + = 

1 0 1 0 1
3 4

2 0 8 4 0 4 8
 

a

b
= = −

+ −

3
1

1 3
          

x

ax x
lim

(b )x x→+

+ −
→

+ + −

2

2
3 1

1 6
 

 داریم:   D(x)بر  P(x)ای در تقسیم چندجمله  رابطه تقسیم: 
P(x) D(x)

Q(x) P(x) D(x) Q(x) R(x)

R(x)

 =  + 

 

 

 

پر توان 
=

 

 علیه  مقسومقسمت  مقسوممانده   خارجباقی
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D(x)شویم. در واقع اگر گفته است. ما هم از این محدوده خارج نمی  1های درجۀ  علیهکتاب درسی رابطۀ تقسیم را محدود به مقسوم ax b= باشد،   +
 داریم: 

 P(x) (ax b)Q(x) R(x)= + + 
 عدد ثابت( است. مانده درجۀ صفر )یا همان که در این حالت، باقی

 علیه را قرار دهید:  ، ریشۀ مقسومxمانده را خواستند باید در رابطۀ تقسیم به جایها اگر باقیدر حل سوال 

b
ax b x

a
b b

P( ) (a( ) b)Q(x) R
a a
b b

P( ) R R P( )
a a

−
+ =  =

− −
= + +

− −
= +  =

0

0

 

 

عرض از مبدأ خط مماس بر تابع   
x

y
x

−
=

1
2

xای به طول در نقطه   کدام است؟ 10=

1  )
17
60

 2  )
13
60

 3  )
11
60

 4  )
19
60

 

 (124 - )متوسط   2پاسخ: گزینه  

A( , )
3

10
20

 
نقطه تماس 
→      xx

y y
x

=−
= ⎯⎯⎯→ =

101 3
2 20

 

x
( x) x

x
y y

x

=
− − − −

− = ⎯⎯⎯→ = = = −
10

2

1 10 82 2 1 6 12 1 3 3
400 400 1504

 

 مماس:معادله خط 

y (x ) y x x− = − − → = − + + = − +
3 1 1 1 3 1 13

10
20 150 150 15 20 150 60

 

a,f)خواهیم. نقطۀ تماس برای نوشتن معادلۀ خط مماس، یک نقطه و شیب خط را می (a))   است و شیب خط مماس همf '(a) شود، پس معادلۀ می

yروی منحنی برابر است با:  aای به طول خط مماس در نقطه  f (a) f '(a)(x a)− = − 

fاختالف مشتق چپ و راست تابع     (x) [ x] x x= − +22 2 xدر نقطه  1  کدام است؟ 1=

 ( صفر 4 4( 3 3( 2 2( 1

 (124 - )متوسط   2پاسخ: گزینه  

f (x) [ x] (x ) [ x] | x |

[ x] [ ]
x f (x) (x )

| x | x

f ( )

[ x] [ ]
x f (x) x

| x | x

f ( )

+
+

+

−
−

−

= − = −

 = =
→   = −

− = −

 =

 = =
→   = −

− = −

 = −

22 1 2 1

2 2 2
1 2 1

1 1

1 2

2 2 1
1 1

1 1

1 1

 

 برابر است با: اختالف مشتق چپ و راست 

f ( ) f ( ) ( )+ − − = − − =1 1 2 1 3 

fآهنگ تغییر متوسط تابع     (x) cos x= ]در بازه   2 , ]
 

6 3
چند برابر   



1
 است؟ 

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

 (124 - )ساده   4پاسخ: گزینه  

f ( ) f ( ) cos cos
   

− − − −

→ = = = −
    
−

2 1 1
63 6 3 3 2 2

3 6 6 6

]آهنگ تغییر متوسط در بازه    , ]
 

6 3
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yآهنگ متوسط تغییرات تابع  تعریف: f (x)=  نسبت به متغیرx   ازx a=  تاx b=  شود: به صورت زیر تعریف می 

f (b) f (a)

b a

−
= =

−
 آهنگ متوسط تغییر 

 

 کند. را به هم وصل می  fروی نمودار  bو   aخطی است که  نقاط برابر شیب پاره  [a,b]در بازۀ    fبنابراین سرعت متوسط تابع
 

tan=   آهنگ متوسط تغییر 
 
 
 
 
 
 

x« از عبارت »آهنگ متوسط در [a,b]بعضی مواقع به جای »آهنگ متوسط در بازۀ    تذکر: a= به ازای نموh کنند. در این مواقع کافی است  « استفاده می

b a h= xدر   fدر نظر بگیرید بنابراین آهنگ متوسط تغییر تابع  + a=  به ازای نموh   :برابر است با 
a h

a h

f ( b ) f (a) f (a h) f (a)

b a h

+

+

+ + −
= =

−
 آهنگ متوس 

کزیمم و مینیمم نسبی تابعفاصله ما 
x

f (x)

x

=

+4 1
 از هم کدام است؟ 

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

 ( 125 - )متوسط   4پاسخ: گزینه  

x (x) x x
x

x xx x
f (x) f (x)

x xx (x ) x

+ −
+ −

−+ += → = = =
+ ++ + +

3 4 4
4

44 4

4 44 4 4

4 1 2
1

12 1 1

1 11 1 1
 

 کنیم:  و مخرج ریشه ندارد. مشتق را تعیین عالمت می  1های صورت  ریشه
x

f (x)

f (x)

min max

−

 − + −

1 1

0 0
 

x f ( ) min( , )

x f ( ) max( , )

l ( ) ( )

− −
= − → − = → −

= → = →

 = + + + = + =2 2

1 1
1 1 1

2 2

1 1
1 1 1

2 2

1 1
1 1 4 2 6

2 2

 

واحد طوری محاط شده که یک ضلع آن منطبق بر قطر نیم دایره و دو رأس آن روی محیط نیم دایره است. نسبت طول به  5ای به شعاع مستطیلی در نیم دایره 
 عرض مستطیل کدام باشد تا حجم حاصل از دوران مستطیل حول طول آن حداکثر شود؟ 

1 )2 2  )2  

3  )3 4  )2 2 
 

 ( 125 - )متوسط   2پاسخ: گزینه  

 در نظر بگیریم، طبق رابطه فیثاغورس داریم: yو  x2اگر طول و عرض مستطیل را به ترتیب 

       x y+ =2 2 25 

 

 نامیم:می vول را حجم حاصل از دوران حول ط

 

 

 

a b 

 

f(a) 

f(b) 

 

 

x 

y 

 xتغییرات

 yتغییرات 
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v y ( x) ( x )( x) ( x x )

x
v ( x ) x x y y

y

=  =  − =  −

→ =  − = → = → = → = → = → =

2 2 3

2 2 2

2 25 2 2 25

25 5 50 5 2 2
2 25 3 0 2

3 33 3

 

درصد   25جا کنیم، سطح مقطع یک واحد به موازات خود جابه را Pکند، اگر ، بیشترین سطح مقطع ممکن را ایجاد میRای به شعاع در تقاطع با کره Pی صفحه  
 کدام است؟ Rیابد. کاهش می

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

 (126 - )سخت   2پاسخ: گزینه  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S R , S S R ( )

R r r R

S r S (R ) ( )

=  = = 

= +  = −

 =   =  −

2 2

2 2 2 2 2

2 2

3 3
1

4 4

1 1

1 2

 

 ( داریم:2( و )1از مقایسه ) 

(R ) R R R − =   =  =2 2 23 1
1 1 2

4 4
 

xی ای به معادله دایره    y x y c+ − + =2 2 2ها وتری به طول xروی محور   2 کند. طول بزرگترین وتری که از تقاطع یک خط با این دایره ایجاد می 2
 شود، کدام است؟ حاصل می

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

 ( 126 - )متوسط   4پاسخ: گزینه  

x y x y c+ − + − =2 2 2 )wای به مرکز  دایره  0 , )−
1

1
2

Rو شعاع    c c= + + = +
1 5

1
4 4

 کند. را مشخص می 

 داریم:    AWHبا توجه به شکل، در مثلث 

 

R ( ) ( ) c c= +  + = +  =2 2 21 5 1
2 2 1

2 4 4
 

 است: R2شود، برابر با ایجاد می Rای به شعاع بزرگترین وتری که از تقاطع یک خط با دایره

R = + =
5

2 2 1 3
4

 

ها به  چه احتمالی نوزاد آن  ادار شوند بای قصد داشته باشند بچه است. اگر خانواده  03/0و به نوزاد دختر  08/0احتمال انتقال نوعی بیماری خاص به  نوزاد پسر   
 بیماری مذکور مبتال خواهد بود؟ 

1 )1/0 2  )
11
200

 3  )
3
50

 4  )
7
100

 

 (127 - )ساده   2پاسخ: گزینه  

 

08/0    
بیمار  باشد
 پسر         →

 فرزند 

03/0    
بیمار  باشد
 دختر         →

/ /=  +  =
1 1 11

0 08 0 03
2 2 200

   P)بیمار(   
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 به طور طبیعی، در جانورانی که جنس .................. قطعاً ..................  

 گیرد.لقاح داخلی صورت می -داردها را در بدن خود نگه می( نر جنین1
 گیرد.لقاح خارجی صورت می - ها بر عهده دارد( نر نقش اصلی را در تغذیۀ جنین2
 نوعی رابطۀ غذایی بین جنین و مادر وجود دارد. -کندداری میبدن خود نگه( ماده از جنین در  3
 نمود )فنوتیپی( یکسان با والد خود دارند. های جدید رخزاده -کند( ماده بدون انجام لقاح، زادآوری می4

 ترکیبی(  -سخت  -117)    1سخ: گزینه پا .156

ها را مدتی  گیرد و جنس نر، جنینکند. لقاح در بدن جانور انجام میجانور نر منتقل میای در بدن  ماهی جانور ماده، تخمک را به درون حفرهدر اسبک

 شوند.  دارد، پس از طی مراحل رشد و نموی، نوزادان متولد میدر بدن خود نگه می
 و گروهی دیگر، دارای لقاح خارجی هستند.  ها دارای لقاح داخلیوهی از ماهیگر 

 ها:بررسی سایر گزینه 
 دارد. این جانور، لقاح داخلی دارد.    ها برعهدهنوعی جیرجیرک، جنس نر نقش اصلی را در تغذیۀ جنیندر  (  2

کند. جانور ماده هنگام تشکیل تخم برای رشد و نمو جنین به ای به همراه مقداری مواد مغذی به جانور ماده منتقل میهای خود را در کیسه جیرجیرک نر زامه
 مواد مغذی درون کیسه نیاز دارد.  

کند و گذاری میدارد و چند روز مانده به تولد نوزاد، تخمها را در بدن خود نگه میگذار است که جنس ماده، تخمنوعی پستاندار تخم  پوس( پالتی3

 رشد و نمو طی شود.  خوابد تا مراحل نهایی  روی آنها می 
 پوسگذار: پالتی تعبیر: نوعی پستاندار تخم 

 گذار، رابطۀ خونی بین مادر و جنین وجود ندارد. در جانوران تخم 

ان  نمود یکس های جدید لزوماً رختواند زادآوری کند. در بکرزایی زنبور عسل و بعضی از مارها، زادهدر روش بکرزایی، جنس ماده بدون انجام لقاح می(  4

کند. حاال فرض کنید ژنوتیپ ملکه برای یک صفت به  را ایجاد می  nزنبور نر    ،با بکرزایی  n2با والد خود ندارند. به طور مثال، در زنبور عسل، ملکۀ  

   نمودی مشابه با ملکه دارد.، رخAباشد که زنبور نر با ژنوتیپ    aیا    Aتواند به صورت  باشد، در این صورت زنبور نر می  Aaصورت  
 دفترچۀ اختصاصی کنکور، یا از بخش گیاهی است یا از بخش جانوری!   156است که سوال تجربه نشان داده 

 بنابراین آمادۀ مواجهه با سوال گیاهی یا جانوری در اولین سوال کنکور باشید. 

 تواند تأثیری .................. هورمونِ .................. بگذارد. رشد در گیاهان که ..................، می  کنندةتنظیمنوعی  
 بر رشد گیاه ،  دهد ـ مشابه ـ تمایزدهندة کال به ساقهها را کاهش میداری میوه( مدت نگه1
 بر رویش دانه   ،و تقسیم یاخته کنندة رشد طولیشود ـ مخالف ـ تحریکها میشدن روزنه( سبب بسته2
 بر تعداد شاخ و برگ گیاه  ، شود ـ مخالف ـ عامل ریزش برگ( برای از بین بردن گیاهان خودرو استفاده می3
 های ساقه بر اندازة یاخته ، زایی قلمهاندازد ـ مشابه ـ عامل ریشههای هوایی گیاه را به تأخیر می( پیر شدن اندام4

 مفهومی(  -سخت  -119)   2اسخ: گزینۀ پ . 157

  ، شود. جیبرلین ها در شرایط نامساعد میها و در نتیجه حفظ آب گیاه و همچنین مانع رویش دانه و رشد جوانه شدن روزنهسبب بسته  ،اسیدآبسیزیک 

اسید مانع رویش  بسیزیک ها نقش دارد. آهورمونی است که در افزایش طول ساقه از طریق تحریک رشد طولی یاخته و تقسیم آن، رشد میوه و رویش دانه 

 در رویش دانه نقش مثبت دارد.    ،شود ولی جیبرلین دانه می
 ای نقش دارد: جیبرلینشود و هم در تقسیم یاخته تعبیر: هورمونی که هم سبب رشد طولی می 

 شود: جیبرلین تعبیر: هورمونی که سبب رویش دانه می
 اسید آبسیزیک تعبیر: هورمون بازدارندۀ رشد دانه: 

 اسید شود: آبسیزیک های هوایی می تعبیر: هورمونی که سبب بسته شدن روزنه 
 شود: هیچ هورمونی! های آبی می تعبیر: هورمونی که سبب بسته شدن روزنه 

 ها:بررسی سایر گزینه 

شود که مدت زمان نگهداری  ها باعث میشود. تسریع رسیدگی میوههای نارس میکنندة رشد گیاهی است که باعث رسیدگی میوه نوعی تنظیم  ،( اتیلن1

رند  کال به ساقه نقش دارد. اتیلن و سیتوکینین هیچ تأثیر مشابهی بر رشد گیاه ندا  زایی است و در تمایزهورمون ساقه   ها کاهش یابد. سیتوکینین،میوه 

 طور کلی، سیتوکینین محرک رشد و اتیلن بازدارندة رشد است.  و به
 شود: اتیلنها میتعبیر: هورمونی که باعث رسیدن میوه 

کنندة  تنظیم  ،شود. اتیلنمنظور از بین بردن گیاهان خودرو در مزارعی مانند مزرعه گندم استفاده میها برای ساختن سموم کشاورزی به( از اکسین3

 شوند.  ترتیب، باعث کاهش تعداد شاخ و برگ گیاه می باشد. اتیلن و اکسین باعث چیرگی رأسی شده و بدین است که عامل ریزش برگ میرشدی  
 شود: افزایش میزان اکسین و اتیلن نسبت به سیتوکینین تعبیر: شرایطی که باعث چیرگی راسی می

ها نیز در  اندازد. اکسین های هوایی گیاه را به تأخیر میهای جدید، پیر شدن اندام اد یاخته ای و در نتیجه ایج( سیتوکینین با تحریک تقسیم یاخته4

 توانند باعث افزایش رشد طولی یاخته شوند اما سیتوکینین تأثیری بر رشد طولی یاخته ندارد.  ها میها نقش دارند. اکسینزایی قلمهتحریک ریشه
 رشد طولی یاخته شوند.  توانند باعث تحریکاکسین و جیبرلین می 

 ای شوند. توانند باعث تحریک تقسیم یاخته سیتوکینین و جیبرلین می 
 ای و هم رشد طولی یاخته را تحریک کند. تواند هم تقسیم یاخته جیبرلین می 
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 کند؟ را در بدن زن ایفا می درست است که دو نقش متضادکدام گزینه، در ارتباط با نوعی هورمون  

 کند.ها فراهم میهر دورة جنسی، شرایط را برای تشکیل جسم زرد در تخمدان ( در اواسط 1
 د. ن های ترشحی عصبی، برای این نوع هورمون گیرنده دار ( بیش از یک غدة حاوی یاخته2
 حاطه کرده است. اشود که سطح شبکۀ مویرگی جنینی را ( در بافتی از جفت ترشح می3
 شود.موجب تسریع روند زایمان و خروج جنین می( تزریق آن در اواخر دورة حامگی، 4

 مفهومی(  -متوسط -117)   2اسخ: گزینه پ .158

کند؛ افزایش اندک آن از آزاد شدن  ، هورمونی است که در دورة جنسی در بدن زن، دو نقش متضاد را ایفا میاستروژن

LH    وFSH  افزایش یکبارة آن، محرکی برای آزاد شدن  کند )بازخورد منفی(، اما حدود روز چهاردهم دوره،  ممانعت می

کنید، غدد  طور که در شکل مشاهده میهمان  شود )بازخورد مثبت(.از هیپوفیز پیشین می  FSHو    LHهای  هورمون

یاخته دارای  که  پیشین  هیپوفیز  و  برای  هیپوتاالموس  هستند،  عصبی  ترشحی  های 

 استروژن گیرنده دارند.  
 برای استروژن گیرنده دارد: هیپوتاالموس و هیپوفیز پیشین تعبیر: هر غدۀ درون مغز که 

  ها: بررسی سایر گزینه 

شود. جسم زرد، بعد  جسم زرد ایجاد می  تخمدان  یک معموالً در  در هر دورة جنسی  (  1

شود.  ماندة انبانک در تخمدان ایجاد میاز باقی  LHگذاری تحت تأثیر هورمون  از تخمک

گذاری، هورمون استروژن با بازخورد مثبت، باعث افزایش هورمون  برای انجام تخمک

LH  شود.  گذاری میو انجام تخمک 

بخشی از جفت است که سطح شبکۀ مویرگی جنینی را احاطه کرده و مانع اختالط خون    کوریونکنید،طور که در شکل مقابل مشاهده میهمان(  3

 شود.  شود که باعث حفظ جسم زرد و تداوم ترشح هورمون پروژسترون از آن می ترشح می  HCGشود. از کوریون هورمون  مادر و جنین می

 کنند. یرا به مادر تزریق م   توسیناکسیپزشکان برای سرعت دادن به زایمان  (  4

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر دربارة یک انسان بالغ، مناسب است؟  
 توان گفت که اگر یک صفت وراثتی، ..................«  »در ارتباط با افرادی که ..................، می

 ن داشته باشد، آن صفت قطعاً نوعی صفت گسسته است.کنند ـ فقط در دو کروموزوم یک یاخته جایگاه ژ( هر ماه فقط یک یاختۀ جنسی تولید می1
 گیرد. ها توضیحی برای علت یک فنوتیپ داشته باشد، تحت تأثیر محیط قرار نمی( غدد جنسی را در خارج از محوطۀ شکمی دارند ـ فقط از روی ژن2
 نمود ناخالص در فرد باشد.  تواند دارای ژنداشته باشد، می Xروموزوم کنند ـ جایگاه ژن در ک( از پروالکتین برای تنظیم فرایندهای تولیدمثلی استفاده می3
های آن صفت در جمعیت رابطۀ بارز و نهفتگی  فرد برای یک ژنوتیپ ناخالص داشته باشد، اللاند ـ فنوتیپ منحصربه( تقسیم میوز را در جنینی آغاز کرده4

 ندارند.

 مفهومی(  -سخت  -123)   2اسخ: گزینۀ پ .159

جای اینکه مستقیم مرد یا بینین که چیز سختی نداره و فقط الزمه که دقت کنین. توی قسمت اول این سؤال هم ما بهسبک جدید از سؤاالت مفاهیم ژنتیک رو می خُب یه  

راحت متوجه شدین منظور هر گزینه چی هست. گزینة ای نیستن و احتمااًل خیلی های زنان و مردان رو مطرح کردیم که اونا هم چیز پیچیده بودن رو مشخص کنیم، یکی از ویژگی زن

 ها.(، دربارة مردان هست بریم سراغ بررسی همه گزینه ۳( و ) ۲(، در ارتباط با زنان و گزینة )۴( و )۱)
 ها:بررسی همه گزینه 

جایگاه ژن داشته باشد.   ـشود که در بیش از یک جفت )دو عدد( کروموزوم،( اگر یاخته دیپلوئید باـشد، ـصفتی چند جایگاهی محـسوب می1

اما اگر یاخته، هاپلوئید باشـد )مثل یاختۀ جنسـی(، صـفتی که در دو کروموزوم یاخته جایگاه ژن دارد، یک صـفت چندجایگاهی محسـوب  

وششششششی کبد که مثاًل فرض کنین در یک یاختة پ شـود؛ زیرا، در یاختۀ هاپلوئید کروموزوم همتا وجود ندارد. صـفات چندجایگاهی، پیوسـته هسـتند.می

 ۱های همتا محتوای ژنی یکسشانی دارن و ما دو تا کروموزوم ششماره  هسشت. چون کروموزوم ۱جایگاهی داریم و جایگاه ژنش روی کروموزوم ششمارة  دیپلوئید هسشت، یک فشفت تک

حاال در نظر بگیرین که در یک یاختة هاپلوئید مثل اسششپرم، ما روی دو  تا جایگاه ژن در دو کروموزوم )از یک نوع( وجود داره.  ۲داریم، پس در این یاخته برای فششفت مدنظرمون 

شششویم که فششفت چندجایگاهی اسششت و در یاختة  ها همتا نیسششتن، متوجه میجایگاه ژن برای یک فششفت داریم. چون که این کروموزوم ۴و  ۳تا کروموزوم، مثالً کروموزوم شششمارة  

 دو نوع جایگاه مختلف( وجود داره.  تا جایگاه ژن ) ۴دیپلوئید سازندة اسپرم هم 

 صفاتی پیوسته هستند.  ،صفات چندجایگاهی

ها علت بروز یک فنوتیپ )مثل اندازة قد یک نفر(  توان تنها از روی ژنگیرند، مثل اندازة قد یک نفر، نمی( برای صفاتی که تحت تأثیر محیط قرار می2

 توان علت بروز یک فنوتیپ را توضیح داد. ها می گیرند، تنها از روی ژنتأثیر محیط قرار نمیرا توضیح داد. به عبارت دیگر، برای صفاتی که تحت  
 اند. غدد جنسی نر هستند که در زیر محوطۀ شکمی قرار گرفته  ،هابیضه 

 ناخالص باشد.  ،    Xهای مربوط به کروموزوم  تواند برای ژن دارد؛ پس نمی  X( مرد فقط یک کروموزوم  3
 های تولید مثلی نقش دارد. در تنظیم فعالیت  مردانپروالکتین در 
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های سازندة آن ژنوتیپ، رابطۀ بارز و نهفتگی وجود ندارد. مثالً، در گروه  فرد خود را دارد، بین الل ( زمانی که یک ژنوتیپ ناخالص، فنوتیپ منحصربه 4

توانی  طۀ هم، راب Bو    Aهای سازندة ژنوتیپ  ( است. در این مثال، بین الل ABفرد )گروه خونی دارای یک فنوتیپ منحصربه   AB، ژنوتیپ  ABOخونی  

 شود.  ( هم دیده میOبا الل    Bو    A(، رابطۀ بارز و نهفتگی )بین الل  Oو    A  ،B)شامل    ABOهای گروه خونی  وجود دارد اما در کل، بین الل 

 شود. ای در یک یاختة پوششی کبد، طی مراحل تبدیل .................. میهای تنفس یاختهدر واکنش 
 تولید 2COمولکول   1و  ADPمولکول  2کربنی بدون فسفات دیگر، کربنی بدون فسفات به ترکیب شش( یک ترکیب شش1
 مصرف  +NADمولکول   2و  Aمولکول کوآنزیم    2فسفات،   کربنی فاقد گروهکربنی دارای گروه فسفات به ترکیب پنج( اسید سه2
 مصرف  +NADمولکول  4و  ADPمولکول  4فاقد گروه فسفات،   دو کربنیکربنی دارای دو گروه فسفات به ترکیبات ( ترکیب شش3
 تولید  NADH مولکول 1اکسید و مولکول کربن دی 3کربنی به نوعی ترکیب چهارکربنی آغازگر چرخه کربس، ( بنیان اسیدی سه4

 مفهومی(  -سخت  -125)   3سخ: گزینۀ پا .160

شود و در فرایند اکسایش پیرووات، بنیان استیل )ترکیب دو کربنی فاقد  کربنی )فروکتوز( دو فسفاته تولید می« گلیکولیز، ترکیب شش 1در مرحلۀ »

شود. در  ولیز و قسمت اول فرایند اکسایش پیرووات انجام می گلیک  4و    3،  2شود. پس برای تبدیل فروکتوز فسفاته به استیل، مرحلۀ  فسفات( ساخته می 

  NADHد و  شومصرف می   NAD+مولکول    2گلیکولیز،    3شود. در مرحلۀ  تولید می  ATPمولکول    4مصرف شده و    ADPمولکول    4گلیکولیز،    4مرحلۀ  

پیرووات تولید    2شود و چون از یک فروکتوز فسفات،  مصرف می  NAD+مولکول    1ازای هر پیرووات،  شود. در فرایند اکسایش پیرووات نیز بهتولید می

بر  شده در گلیکولیز برا مصرف   NAD+مولکول    2شود که جمع آن با  نیز در فرایند اکسایش پیرووات تولید می   NAD+مولکول    2شود، مجموعاً  می

 . NAD+مولکول    4شود با  می
 ها:بررسی سایر گزینه 

کربنی ای هستند. برای تبدیل گلوکز به ترکیب ششکربنی فاقد فسفات در تنفس یاختهکربنی چرخۀ کربس، تنها ترکیبات شش ( گلوکز و ترکیب شش 1

در    ATPمولکول    2شود. در این مراحل ذکرشده،  م می چرخۀ کربس، کل مراحل گلیکولیز، فرایند اکسایش پیرووات و مرحلۀ اول چرخۀ کربس انجا 

شود و در فرایند اکسایش  پیرووات تولید می  2ازای هر مولکول گلوکز،  شود. همچنین بهتولید می   ADPمولکول    2شده و  مرحلۀ اول گلیکولیز مصرف 

طی فرایند اکسایش    2COمولکول    2ازای یک مولکول گلوکز،  شود. بنابراین، مجموعاً بهبه ازای هر پیرووات تولید می   2COمولکول    1پیرووات نیز  

 شود.  پیرووات تولید می 

چرخۀ کربس    2و    1گلیکولیز، اکسایش پیرووات و مرحلۀ    4کربنی فاقد فسفات، مرحلۀ  کربنی دارای گروه فسفات به ترکیب پنج( برای تبدیل اسید سه 2

 NAD+راجع به تعداد شود.  به ازای هر اسید سه کربنی فاقد فسفات مصرف می  Aمولکول کوآنزیم  شود. در فرایند اکسایش پیرووات، فقط یک  انجام می 

  شه. مصرف می  NAD+، چون توی کتاب درسی مشخص نشده که کجاهای چرخة کربس تونیم نظر دقیق بدیمنمیهم 
 رو دیدیم؛   های طراح خب پس اینجا یکی از حیله 
میخواد، که شما اطالعی ازش ندارید و همین باعث میشه که سر جلسه ذهن شما به سمت این نکتۀ انحرافی حرکت کنه. در حالی طراح میاد یچیز رو از شما 

 که اگه حواستون جمع باشه، اون گزینه رو میتونیم با یچیز دیگه خیلی راحت رد یا تایید کنیم و نیازی به دونستن اطالعات اضافی نداریم! 

کربنی، پیرووات است. برای تبدیل پیرووات به ترکیب چهارکربنی آغازگر چرخۀ کربس، الزم است که فرایند اکسایش  سیدی سه ( منظور از بنیان ا 4

اکسید  مولکول کربن دی   2اکسید در فرایند اکسایش پیرووات و  مولکول کربن دی   1ازای یک پیرووات،  پیرووات و کل مراحل چرخۀ کربس انجام شود. به 

در فرایند اکسایش پیرووات و   NADHازای هر پیرووات، یک مولکول  شود. همچنین بهاکسید( تولید میمولکول کربن دی   3)مجموعاً  در چرخۀ کربس  

ازای یک پیرووات، قطعاً بیش از یک عدد  تولیدشده به   NADHشود و در نتیجه، تعداد مولکول  هم در چرخۀ کربس تولید می   NADHتعدادی مولکول  

 است.  
که تولیدی در کربس چن تا هست، ولی همین  NADHای که در باال بهتون گفتم استفاده کردیم. شاید شما ندونین تعداد دقیق  م باز از همون نکته اینجا ه

 میدونین بیشتر از یکی هست، برای رد این گزینه کافیه! 

برای این صفت با   aabbccو    AABBCCد )ژنوتیپ(  نمو های دارای ژندر نوعی ذرت، یک صفت چندجایگاهی در تعیین رنگ نقش دارد. ذرت 
نمود )فنوتیپ( طور تصادفی با یکدیگر آمیزش انجام دهند، رخها بهشوند. اگر این زادهدهند و تعدادی زاده حاصل مییکدیگر آمیزش انجام می

 ها مشابه کدام مورد خواهند بود؟ بیشتر ذرت

1 )AABBcc 2 )Aabbcc 3 )AABBCC 4 )aabbcc 

 مفهومی(   -سخت  -123)    1اسخ: گزینۀ پ .161

های دارای ژنوتیپ  هستند. اگر ذرت  AaBbCc، همگی دارای ژنوتیپ  aabbccو    AABBCCهای دارای ژنوتیپ  های حاصل از آمیزش ذرت ذرت

AaBbCc  ها دیده شود. با توجه به نمودار توزیع  های ممکن برای این صفت ممکن است در بین زادهبا یکدیگر آمیزش انجام دهند، همۀ انواع ژنوتیپ

تند.  الل بارز و فنوتیپ حدواسط هس  ها دارای سهفراوانی رنگ ذرت در جمعیت، بیشترین فراوانی مربوط به فنوتیپ حدواسط است. بنابراین، بیشتر ذرت 

الل بارز( داشته باشد، دارای    3های دارای فنوتیپ حدواسط )دارای  ترین اختالف را با ذرتهای بارز آن کم ای که تعداد الل ها، هر گزینهدر بین گزینه

 ( جواب است.  1ین، گزینۀ )عدد و صفر عدد و بنابرا  ۶عدد،    1عدد،    4ترتیب،  ها، بههای بارز در گزینههاست. تعداد الل بیشترین شباهت با این ذرت 
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 کند؟ کامل می نادرستیکدام گزینه، عبارت زیر را به  

 »در هنگام تشریح ..................« 
 شوند.های اصلی در سطح باالیی قلب مشاهده میها وسیاهرگ( قلب گوسفند، سرخرگ1
 نِ چشم را تشخیص داد. بود چپ یا راست  توانشدن عصب بینایی میز جهت خم( چشم گاو، با استفاده ا2
 شود.های چهارگانه مشاهده میفیز در سطح زیرین بطن سوم و در جلوی برجستگی( مغز گوسفند، غدة اپی3
 شوند. های مغزی مشاهده مینخاعی در همۀ بطن- کنندة مایع مغزیهای مویرگی ترشح( مغز گوسفند، شبکه4

 ترکیبی(  -سخت  -111)  4اسخ: گزینه  پ .162

رابط نیمکرة مخ، فضای بطندر دو طرف  دارند.    2و    1های  های دو  قرار  اجسام مخطط  آنها،  مغز و داخل 

(  2و    1های  ها )یعنی فقط بطنکنند نیز درون این بطننخاعی را ترشح می-های مویرگی که مایع مغزیشبکه

 شوند.  دیده می
 ها: بررسی سایر گزینه

های اصلی  ها و سیاهرگکنید، در سطح باالیی قلب، سرخرگمشاهده میهای مقابل  طور که در شکل( همان1

 متصل به قلب، قابل مشاهده هستند.  

( برای تشخیص چپ یا راست بودن چشم، آن را طوری در دست بگیرید که سطح باالیی آن رو به باال باشد.  2

تر به سمت بینی و  شود. بخش پهنقرنیه به شکل تخم مرغ دیده می

تر آن به سمت گوش است. راه دیگر، بررسی عصب بینایی  یکبخش بار

است. عصب بینایی پس از خروج از هر چشم به سمت مخالف خم 

 شود.  می

کنید، در مغز گوسفند،  طور که در شکل مقابل مشاهده می( همان3

اپی برجستگیغدة  جلوی  در  و  سوم  بطن  زیرین  سطح  های  فیزدر 

 چهارگانه قرار دارد.  
 است. های کتاب درسی طرح شده ها را جدی بگیرید. این سوال از متن فعالیت یت متن فعال

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  

 »به طور طبیعی در انسان، نوعی .................. فقط ..................« 
 شود. شونده به اکسیژن مصرف میهای متصلدر خارج از خون برای ساخت مولکول -شودبا انتقال فعال در روده جذب می همواره ( مادة معدنی که 1
 های خود اضافه کند.تواند به تعداد یاختهشده در مغز میتحت تأثیر هورمون ترشح - ( بافت اصلی که در میزان وزن بدن نقش دارد2
 شود.های منفذدار ساخته میدر اندامی حاوی مویرگ -گرددهای اشباع بیشتر تولید میف چربی( لیپوپروتئین که به دنبال مصر3
 شود. اندازی میبه دنبال تحریک اعصاب پاراسمپاتیک راه  -( حرکات لولۀ گوارش که در گوارش مکانیکی غذا نقش دارند4

 ترکیبی(  -سخت  -102)   1سخ: گزینه پا .163

توانند به اکسیژن متصل شوند. برای تولید این دو نوع پروتئین، آهن الزم است. آهن  شوند و میتولید می  خارج از خوندر  میوگلوبین و هموگلوبین  

 شود.  نوعی مادة معدنی است که فقط با انتقال فعال در روده جذب می
 زنندگی آن به تصویر کشیده شود. ید و گولقید »فقط« یکی از قیدهای مورد عالقه طراحان کنکور است، در این سوال سعی شده کاربرد این ق 

 ها:بررسی سایر گزینه 

بدن او بستگی دارد. بافت استخوان تحت تأثیر هورمون رشد که از هیپوفیزپیشین    استخوان، مقدار بافت ماهیچه و چربی  تراکموزن هر فرد به  (  2

های  تواند رشد کند و به تعداد یاختهشود میها ترشح می کلیه و بیضهچنین تحت تأثیر هورمون تستوسترون که از بخش قشری فوقشود و همترشح می

 خود اضافه کند.  

 شود.  د، تولید میدار  ناپیوستهمویرگ  که  کبد  گردد. این لیپوپروتئین در  بیشتر تولید می  ،های اشباع چگال به دنبال مصرف چربی لیپوپروتئین کم(  3

 برای معرفی اندام مورد نظرش است. یکی از شگردهای طراح، بکار بردن تعبیر، •
 های خونی کبد ارائه داده است. مثال در این سوال، طراح به جای اینکه مستقیما از کبد اسم ببرد، نوعی تعبیر دربارۀ رگ  •
 چند تعبیر از کبد:  •
 های ناپیوسته اندام حاوی مویرگ  •
 اکسید دی اندام ترکیب کنندۀ آمونیاک و کربن •
 اوره اندام سازندۀ  •
 کند اندامی که اریتروپویتین ترشح می  •
 های پیر و آسیب دیده است اندامی که محل تخریب گویچه  •
 شوداندامی که سیاهرگ باب وارد آن می  •
 کنداندامی که خون قسمتی از لولۀ گوارش را دریافت می  •
 تر از کلیۀ چپ قرار بگیرد شود کلیۀ راست پاییناندامی که باعث می  •
 دامی که قسمت عمدۀ آن در سمت راست است ان •
 اندام سازندۀ صفرا  •
 اندامی که به کیسۀ صفرا متصل شده است  •
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 اندامی که جزء لولۀ گوارش نیست، اما جزئی از دستگاه گوارش است  •
 ها است اندامی که محل ذخیرۀ آهن و برخی ویتامین  •
 های خونی در دوران جنینی است اندامی که محل ساخت یاخته  •

شوند ولی  اندازی می، راه ایشبکۀ عصبی روده کننده در گوارش مکانیکی غذا نقش دارند. این حرکات در رودة باریک تحت تأثیر  قطعهحرکات قطعه(  4

 یابد.  با تحت تأثیر قرارگرفتن توسط اعصاب پاراسمپاتیک، تعداد آنها افزایش می

 دهد. کدام عبارت، دربارة این شکل صحیح است؟ میرو، ساختار گل در گیاه آلبالو را نشان شکل روبه 
 شود.«، یاختۀ جنسی هاپلوئید تولید می1« همانند بخش »4( در بخش »1
 ها نقش مؤثری دارد.افشانی همۀ گل«، در گرده2« برخالف بخش »3( بخش »2
 شود. های دو جنسی دیده می«، در ساختار همۀ گل3« همانند بخش »2( بخش »3
 دهد. ها، قبل از لقاح رخ می«، شکافتن دیوارة اطراف یاخته4« برخالف بخش »1» ( در بخش4

 

 مفهومی( -متوسط -118)  4سخ: گزینۀ  پا .164

 ـ تخمک.  4ـ گلبرگ و  3ـ کاسبرگ،  2ـ بساک،  1اند از:  ترتیب، عبارت شده در شکل، به های مشخص دهندة ساختار گل است و بخششکل، نشان 
 ها:بررسی همه گزینه 

شود. گامت نر نیز طی تقسیم میتوز یاختۀ زایشی در  ظور از یاختۀ جنسی، گامت نر یا ماده است. در گیاهان، گامت ماده درون تخمک تولید می( من1

 شود، نه در بساک.  مادگی تشکیل می
 پس حواستون باشه، اون چیزی که در بساک تولید میشه، گردۀ رسیده هست )نه گامت نر!(. 

ها توسط  افشانی آن هایی که گردهافشانی گلدهند. در گرده ها را جانوران انجام می افشانی آن هایی نقش دارند که گرده افشانی گل ده ها در گر( گلبرگ2

 ها نقش مؤثری ندارند.  شود، گلبرگ باد انجام می

د دارند اما در گل ناکامل دو جنسی، حداقل  های گل وجوهای دو جنسی ممکن است گل کامل یا ناکامل باشند. در یک گل کامل، همۀ حلقه( گل3

 های گلبرگ یا کاسبرگ وجود ندارد.  یکی از حلقه

شود  دهد. اما قبل از لقاح، دیوارة بساک شکافته میشود و شکافتن آن هنگام رویش دانه رخ می( پوستۀ تخمک بعد از لقاح تبدیل به پوستۀ دانه می4

 های گردة رسیده رها شوند.  تا دانه
ها نکات شکل رو بصورت گزینه در میارن و در تست استفاده  های گیاهی عالقۀ زیادی داره؛ بعضی وقت سابقۀ طراح کنکور نشون داده که به شکل  •

 ها هم مثل همین سوال، شکل مدنظر رو مستقیم میارن. کنن، بعضی وقت می 
های مختلف شکل فلش زدن و از شما اسم هر بخش و نکات مربوط به قسمت   بنابراین حواستون باشه، شاید برای کنکور شما، یه شکل گیاهی آوردن و •

 به اون رو خواستن. 

 کنندة مناسبی برای عبارت زیر است؟کدام گزینه، تکمیل 

 »به طور طبیعی، در بخشی از سامانة ..................« 
 شود. جا میه( گردش مواد ماهی، خون تیره با حرکت به سوی سطح شکمی بین حفرات قلب جاب1
 گیرند.بافتی بدن قرار میای در تماس با مایع میانهای شعلههای متعددِ یاخته( دفعی پالناریا، مژک2
 شود. های شکمی وارد میهای رگی در دو سوی لولۀ گوارش به رگ( گردش مواد کرم خاکی، خون از طریق کمان3
 شوند.ها با انتقال فعال از آبشش دفع میو یون کنند، نمکآبشش وارد میهایی که از طریق دهان آب را به ( دفعی ماهی4

 ترکیبی(  -سخت  -104)    1اسخ: گزینه پ .165

از دهلیز  کنید، در قلب ماهی، در زمان حرکت خون  طور که در شکل زیر مشاهده میهمان

کند. چون دهلیز در بخش باالیی ، خون تیره به سمت سطح شکمی حرکت میبه بطن

 ار دارد و بطن هم در سطح شکمی قرار دارد. بطن قر
  ها: بررسی سایر گزینه 

میهمان  (2 مشاهده  مقابل  شکل  در  که  در  طور  کنید، 

کانال یاختهطول  پروتونفریدی،  شعلههای  قرار  های  ای 

یاختههامژک   دارند. این  در  ی  های  لوله   درونها 

 د.  بوده و با مایع میان بافتی تماسی ندارنپروتونفریدی  

کنید، کرم خاکی  طور که در شکل مشاهده میهمان(  3

 یک رگ شکمی دارد.  

 
 

گیرش به ته دیگ میخوره و راهی برای رد کردن گزینه نداره، به جمع  فرد کلمات باشه! معموال طراح وقتی کفمدر این روزهای آخر خیلی حواستون به جمع و 
 و مفرد کلمات گیر میده! 
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ها  ها با انتقال فعال نمک ها است. این ماهیباز و بسته شدن دهان تنها به منظور عبور آب و تبادل گازهای تنفسی در آبشش  ،شیریندر ماهیان آب  (  4

 کنند.  ها را در آبشش جذب میو یون

 چند مورد، در ارتباط با انسان صحیح است؟ 

 ه برای کاهش عالیم بیماری ضروری است. در نوعی بیماری گوارشی، استفاده از داروهای کاهندة اسید معد -الف
 یابد. در نوعی آسیب مغزی با وجود کاهش تعداد تنفس در دقیقه، عمق تنفس در هر بار دم افزایش می -ب
 شود. در نوعی بیماری قلبی، با وجود افزایش ترشح اریتروپویتین صداهای غیرعادی از قلب شنیده می -ج
 یابد. هنگام مشاهدة تصویر اجسام دور افزایش میدر ماهیچة مژگانی  ATPدر نوعی بیماری چشمی، مصرف  -د

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

 ترکیبی(  -سخت  -102)  4سخ: گزینه  پا .166

 همۀ موارد درست هستند. 
 بررسی همۀ موارد: 

شود. در این  نوعی بیماری گوارشی است که به دلیل کافی نبودن انقباض بندارة انتهای مری، اسید معده به سمت مری برگشت داده می  ،الف( ریفالکس

بیند؛ زیرا حفاظت دیوارة آن به اندازة معده و رودة باریک نیست. در نتیجه حالت در اثر برگشت اسید معده به مری، به تدریج، مخاط مری آسیب می

 کاهش عالیم بیماری، باید داروهای کاهندة اسید معده استفاده شود.    برای

تر  تر و عمیق ها طوالنیشود که امکان توقف طبیعی تنفس وجود نداشته باشد و در نتیجه دم مغزی باعث میدر پل  ب( آسیب به مرکز عصبی تنفس

 کشد( ل مییابد! )چون هر بار دم زمان بیشتری طو شوند و تعداد تنفس هم کاهش می

ها کامالً از هم جدا نشده باشند،  ، ممکن است باعث ایجاد صداهای غیرطبیعی از قلب شود. در صورتی که بطنج( ناکامل بودن دیواره بین حفرات قلب

ای از  گروه ویژه از  . به همین دلیل در این حالت، ترشح اریتروپویتین  یابدخون تیره و روشن باهم ادغام شده و درصد اشباع اکسیژن خون کاهش می

 یابد.  ریز کبد و کلیه افزایش میهای درونیاخته

یابد )تالش جهت  میافزایش    مژگانیهای  بینی در اثر افزایش توان همگرایی عدسی ایجاد شده باشد، انقباض ماهیچهدر صورتی که بیماری نزدیکد(  

 یابد. مصرف شده افزایش می   ATP، میزان  ها. با افزایش انقباض ماهیچه مسطح کرد عدسی و دیدن اشیاء دور(
آموز باید بتوانید ارتباط منطقی  عنوان دانشباشد. به این صورت که شما بهها میسواالت بیماری: سبک جدید سواالت کنکور سراسری، استفاده از بیماری •

 بین بیماری ذکر شده در صورت سوال و اطالعات موجود در کتاب درسی برقرار کنید. 
 کنین که یهو نیاین از خودتون دلیل خلق کنین و همه چیز رو الکی بهم ربط بدید! دقت   •

شود. کدام عبارت،  نوعی گیرندة حسی در انسان، با ایجاد یک سازوکار محافظتی منجر به شروع یک واکنش مناسب به هنگام آسیب بافتی می 
 است؟ نادرستها دربارة این گیرنده

 شوند، که دارای پوششی عایق در بخشی از طول خود هستند.( از انتهای آزاد دارینه )دندریت(هایی تشکیل می1
 کند.ای، شرایط را برای تحریک آن فراهم میهای ماهیچهیاخته سیتوپالسم  ایفسفات( در مادة زمینه)کراتین  CPافزایش مصرف  (2
 ها همراه است.پتاسیم در غشای این گیرنده-( فعالیت یکی از سازوکارهای دومین خط دفاعی بدن، با افزایش فعالیت پمپ سدیم3
 یابد. ها به شدت افزایش میشود، فعالیت این گیرندهاندازی میر بازخورد مثبت در بدن یک زن حامله راهکه نوعی سازوکا( پس از آن4

 ترکیبی(  -متوسط -112)   2اسخ: گزینه پ .167

یرندة  شود. خب! تا اینجا فهمیدیم که منظور سوال، گها در معرض تخریب قرار بگیرند، درد ایجاد میدرد یک سازوکار حفاظتی است. هرگاه یاخته

های  ای سیتوپالسم یاختهاسید در مادة زمینهشوند. الکتیکاسید تحریک میهای درد تحت تأثیر برخی مواد شیمیایی مثل الکتیک»درد« است. گیرنده

 شود.  اسید نمیفسفات، منجر به تولید الکتیککه مصرف کراتینشود در حالیای در طی فرایند تخمیر الکتیکی، ایجاد میماهیچه
 ها: بررسی سایر گزینه

 توانند در بخشی از طول خود، غالف میلین داشته باشند.  ها میدندریت تشکیل شده است ولی دقت کنید که این دندریت  انتهای آزاد( گیرندة درد، از  1

یابد. پاسخ التهابی، یکی از  سیب بافتی بروز مینوعی پاسخ موضعی است که به دنبال، آ ،دهند. التهاب های بافتی پاسخ میهای درد به آسیب( گیرنده3

 یابد.  پتاسیم در آنها افزایش می-شوند و در نتیجه فعالیت پمپ سدیمهای درد تحریک میسازوکارهای خط دوم دفاعی بدن است که در آن گیرنده

های رحم با دردهای زایمان  شود. شروع انقباض ماهیچهی میانداز توسین با بازخورد مثبت راه( در یک زن حامله، در زمان زایمان ترشح هورمون اکسی4

 همراه است.   
 شود: اکسی توسینتعبیر: هورمونی که باعث ایجاد دردهای زایمان می  •
 راستی اکسی توسین و اکسین رو با هم اشتباه نگیرید!  •

 در ارتباط با عروس دریایی، کدام گزینه درست است؟ 

 کند. های متعددی دارد که به گردش مواد در بازوها و چتر کمک میمواد خود، انشعاب( در دستگاه اختصاصی گردش 1
 جریان آب را در خالف آن جهت از کیسۀ گوارشی خارج کند.  ، ( برای حرکت به یک جهت الزم است تا با فشار2
 کند. می نوعی ساختار تنفسی ویژه دارد که اکسیژن را از طریق پوست وارد بدن ،( برای تبادل گازها 3
 ( برای انجام همۀ رفتارهای خود، نیازمند استفاده از الگوهای ژنی در مادة وراثتی خود است. 4
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دریایی، آب  کند. در عروس  د. در این نوع اسکلت، با فشار جریان مایع به بیرون، جانور به سمت مخالف حرکت می ایستایی دار عروس دریایی اسکلت آب

 شود. از کیسۀ گوارشی خارج می
 ها:بررسی سایر گزینه 

کند. ولی یادتان باشد که عروس  در عروس دریایی، حفرة گوارشی انشعابات متعددی دارد که به گردش مواد در چتر و بازوهای جانور کمک می(  1

 ت. دریایی همانند اسفنج، هیدر و پالناریا فاقد دستگاه اختصاصی گردش مواد اس
 های اختصاصی گردش مواد: گردش باز+ گردش بسته تعبیر: دستگاه 

 عروس دریایی، تنفس پوستی ندارد.  (  3

رفتار یادگیری برخالف رفتار غریزی نیازمند وجود الگوی ژنی مشخص    توانند رفتار یادگیری هم داشته باشند.جانوران از جمله عروس دریایی می(  4

 نیست.
 دوازدهم.   8های پایه و ترکیب کردن آن با اطالعات جانوری همان جانور در فصل استفاده از اطالعات جانوری موجود در کتاب  سبک جدید سواالت جانوری:  •
 برای پاسخگویی به این سواالت، باید رفتارهای مخصوص هرجانور را بلد باشید. •

 ..................  که اخته.................. ی  سطح در  مواد انتقال روش ینوع در ، یعلف اهیگ   کی ةشیر در 
 .شوند منتقل دوستآب یهامولکول ستین   ممکن شود،یم انجام رفعالیغ صورت به ـ  کی ( 1
 . باشند مؤثر ییغشا  یی هانیپروتئ است ممکن  کند،یم عبور  پروتوپالست  از  آب آن در  ـ چند ( 2
 . است حرکت یاصل  عامل  آب لیپتانس قطعاً شود،یم انجام  ییغشا ییهانیپروتئ توسط  ـ  کی ( 3
 . هستند ییجاجابه محل زنده ی هااختهی  ةوارید منافذ  قطعاً  است، انتقال   معمول مسیرهای ءجز ـ چند ( 4
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جایی مواد در سطح چند یاخته،  شود. منظور از جابه جایی آب و مواد در سطح یاخته یا چند یاخته بررسی میدر مسیر کوتاه انتقال مواد در ریشه، جابه 

ا، آب کند. در این مسیرهغشایی، آب از پروتوپالست عبور میغشایی، سیمپالستی و آپوپالستی است. در مسیر سیمپالستی و عرض مسیرهای عرض 

 های غشایی مؤثر هستند.  غشایی، پروتئین غشایی( عبور کند که در مسیر عرض ممکن است از منافذ پالسمودسم )مسیر سیمپالستی( یا غشا )مسیر عرض 
 ها:بررسی سایر گزینه 

صورت  های آبگریز )محلول در چربی( به ل ها، مولکو های عبور مواد از غشای یاخته است. در این روش( منظور از انتقال مواد در سطح یک یاخته، روش1

شده از غشا عبور  توانند با انتشار تسهیلهای آب( هم میهای آبدوست )مثل خود مولکول توانند از غشای یاخته عبور کنند. البته مولکول غیرفعال می 

 کنند.  

شود  شود. انتقال فعال، در خالف جهت شیب غلظت انجام می نجام می شده و انتقال فعال اهای غشایی، در انتشار تسهیل ( انتقال مواد با کمک پروتئین3

شود، آب باشد، شیب پتانسیل آب عامل حرکت  جا می ای که جابه شود. در این حالت، اگر ماده شده، در جهت شیب غلظت انجام میاما انتشار تسهیل 

 فعال، شیب پتانسیل آب نقشی ندارد.  شدة سایر مواد و همچنین انتقال  خواهد بود. اما در مورد انتشار تسهیل

شود. در مسیر سیمپالستی، آب و مواد محلول از منافذ دیوارة  ( انتقال مواد در عرض ریشه، معموالً در مسیرهای سیمپالستی و آپوپالستی انجام می4

بر این، مسیر آپوپالستی کنند. عالوه ای عبور میخته یاکنند اما در مسیر آپوپالستی، مواد از فضاهای دیواره و فضاهای بین های زنده عبور مییاخته

 های غیرزنده نیز انجام شود.  تواند در بافت حاوی یاختهمی

 است؟ غیرممکندادن کدام مورد شوند، رخمشاهده می  همهای درای از رشتههای یک یاخته به صورت تودهتندر شرایطی که فام 

 جا شود.تن جابه( بین دو فامDNA( قطعاتی از دِنا ) 1
 مراز بر روی یک رشتۀ دِنا فعالیت کنند. ( بیش از یک نوع آنزیم پلی2
 اکتین و میوزین، شرایط برای تقسیم سیتوپالسم مهیا شود. ( با فعالیت حلقۀ انقباضی 3
 (ی خطی باشند. DNAهای دِنا )در تماس مستقیم با رشته )سانتریول(های یاخته ( فامینک4

 ترکیبی(  -متوسط -116)  4سخ: گزینه  پا .170

های درهم است که به آن فامینه )کروماتین(  رشتهای از  های هسته کمتر، و به صورت توده تنزمانی که یاخته در حال تقسیم نیست، فشردگی فام

 تواند در تماس با محتویات سیتوپالسم مانند سانتریول باشد.  گویند. در این زمان، پوشش هسته وجود دارد و دنای خطی نمیمی
 گیرند.ای سیتوپالسم قرار می رود، محتویات هسته در مادۀ زمینه در زمانی که غشای هسته از بین می  ✓
 تونستی این گزینه رو رد کنی؟ چجوری؟ اینجوری:  تر میی، حواست بود که خیلی ساده راست  ✓
 میانک= سانتریول  ✓
 فامینک= کروماتین  ✓

 ها: بررسی سایر گزینه

 تواند انجام بگیرد.  میهم  در مراحل اینترفاز    جا شود. جهشتن جابه ( در طی جهش ممکن است قطعاتی از کروموزوم بین دو فام 1

تواند انجام بگیرد. در رونویسی، آنزیم رنابسپاراز و در  ها به صورت کروماتین هستند، فرایندهای رونویسی و همانندسازی میتنگامی که فام( در هن2

 کنند.  همانندسازی آنزیم دنابسپاراز بر روی دنا فعالیت می
 مراز: رنابسپاراز+ دنابسپاراز تعبیر: هر نوع آنزیم پلی 
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های جانوری، تقسیم تواند انجام شود. در یاختهتقسیم سیتوپالسم می  د،نآیها به شکل کروماتین در میتنانجام تقسیم هسته در زمانی که فام( بعد از  3

 گیرد.  سیتوپالسم با فعالیت حلقۀ انقباضی اکتین و میوزین انجام می

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  

 انسان، هر .................. قطعاً  ..................« »در مغز 
 های عصبی کوتاه و فاقد میلین تشکیل شده است.از رشته - ( رابط بین دو نیمکرة مخ1
 رنگ تشکیل شده است.خاکستری به همراه الیۀ ضخیم سفید از یک الیۀ نازک -( بخش حسی در مخ 2
 ها نقش دارد. های عصبی به اندامهای ارتباطی و حرکتی، در صدور پیامبا وجود بخش  -( جایگاه پردازش اطالعات3
 در سطحی باالتر از مرکز عصبی مؤثر در ترشح اشک و بزاق واقع شده است.  - ای )لیمبیک(( بخش مرتبط با سامانۀ کناره4

 مفهومی(  -سخت  -111)   4خ: گزینه  پاس .171

های  ها و هیپوتاالموس بخشهای بویایی، تاالموسکنید، لوبطور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

مغزی )مرکز عصبی  ها در مغز در سطحی باالتر از پلای هستند. همگی این بخشمرتبط با سامانۀ کناره

 موثر در ترشح اشک و بزاق( قرار دارند.  
 مغزی پلتعبیر: بخشی از مغز که محل تنظیم ترشح اشک و بزاق است: 

  ها: بررسی سایر گزینه

و   ایپینههای سفید رنگ به نام رابط  اند. رابطهای عصبی به هم متصل( دو نیمکرة مخ با رشته1

دار  توان به میلینها میبا توجه به سفید بودن رنگ این رابطهای عصبی هستند.  از رشته  گوشسه

آنبودنِ رشته نیمکره هستند، پس  های عصبی  بین دو  انجایی که  از  و  برد!  پی  بلند  رشتهها  های 

 شوند. محسوب می 

کنند. قشرمخ از مادة خاکستری است و  های حسی را دریافت میهای حسی، پیامهای حسی، حرکتی و ارتباطی است. بخش( قشرمخ شامل بخش2

 دهد.  متر تشکیل میسطح وسیعی را با ضخامت چند میلی

آن یادگیری، تفکر و عملکرد هوشمندانه است.    ۀاطالعات ورودی به مغز است که نتیج  ( تاالموس محل پردازش اولیه و قشرمخ، جایگاه نهایی پردازش3

 های حسی، حرکتی و ارتباطی است.  از بین این دو بخش فقط بخش قشری مخ دارای بخش

گردة گیاهی با ساقة کوتاه بر  ای کوتاه، بلند یا متوسط دارند. اگر دانة مغربی که توسط هوگو دووری کشف شدند، ساقهگونة جدیدی از گیاهان گل 
نمود( برای رویان  دانه( و فنوتیپ )رخنمود( برای آندوسپرم )درونروی کاللة گیاهی با ساقة متوسط قرار بگیرد، در این صورت، کدام ژنوتیپ )ژن

 الد، حداقل دو نسخه از یک الل را دارند.(مربوط به ساقة کوتاه است و هر یک از گیاهان و Kمربوط به ساقة بلند و الل  B؟ )الل نیستانتظار قابل

1 )BBBBBB  2 ـ بلند )BBKKKK  3 ـ متوسط )KKKKKK  4 ـ کوتاه )BBBBKK  ـ متوسط 
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مغربی تتراپلوئید بودند. چون برای صفت طول ساقه، یک فنوتیپ  مغربی که توسط هوگو دووری کشف شدند، گیاهان گلگونۀ جدیدی از گیاهان گل

و    KKKKهای این صفت، رابطۀ بارزیت ناقص وجود دارد. بنابراین، گیاه نر دارای ژنوتیپ  شویم که بین اللمیحدواسط )متوسط( وجود دارد، متوجه  

است، در ژنوتیپ آندوسپرم باید حداقل    KKاست. از آنجایی که گامت نر تولیدشده توسط گیاه نر قطعاً دارای ژنوتیپ    BBKKگیاه ماده دارای ژنوتیپ  

   باشد.  BBBBBBصورت  تواند به وجود داشته باشد و بنابراین، ژنوتیپ آندوسپرم نمی  Kدو الل  

 طور که دیدید به سادگی حل شد! باشد، ولی هماناین سوال شاید در نگاه اول بسیار سخت  ✓
شود اگر در کنکور سواالتی با این شکل و شمایل مشاهده کردید، سوال را به دور دوم موکول کنید، و حواستان باشد که خیلی از سواالت  پیشنهاد می  ✓

 اینجوری، فقط در ظاهر سخت هستند! 

لوله  یاختههای اسپرمدر  که  ساز یک مرد،  لولههایی  یاختهنزدیک سطح خارجی  و  قرار دارند  تولید ها  کروموزومی مشابه خود  با عدد  را  هایی 
 ای هستند؟ کنند، دارای چه مشخصهمی

 کنند. ( با ترشحات خود، تمایز زامه )اسپرم(ها را هدایت می1
 دهند.ارتایه )تتراد( تشکیل میه ( در یکی از مراحل تقسیم خود، چ2
 کنند.یاخته )اسپرماتوسیت( اولیه تولید میخود، دو زام ( ضمن هر بار تقسیم3
 تر از هستۀ یاختۀ سرتولی دارند. ای کوچکهای مجاور خود، هسته( با وجود اتصال به یاخته4
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 مفهومی(   -متوسط -117) 4اسخ: گزینه  پ .173

ترین  ، نزدیکاسپرماتوگونیهای  کنید، یاختهطور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

ها با انجام  ها هستند. این یاختهساز به سطح خارجی لوله های دیوارة لولۀ اسپرم یاخته

کنند. طبق شکل،  هایی را با عدد کروموزومی مشابه خود تولید میتقسیم میتور، یاخته 

های مجاور خود متصل است ولی اندازة هستۀ آن از های اسپرماتوگونی به یاختهیاخته

 کمتر است.  هستۀ یاختۀ سرتولی،  
 حواست باشه که شکل کتاب داره به هستۀ سرتولی اشاره میکنه! 

 دقت کن که فلش به چی وصل شده! 
  ها: بررسی سایر گزینه 

 کنند.، با ترشحات خود، تمایز زامه )اسپرم(ها را هدایت میسرتولیهای  یاخته(  1

روفاز تتراد ایجاد  ، در مرحلۀ پ1با انجام تقسیم میوز  اولیهاسپرماتوسیت  های  یاخته(  2

 کنند.  می
 1تعبیر: توانایی ایجاد تتراد: توانایی انجام تقسیم میوز

فقط یکی از شود که  در هر بار تقسیم یاختۀ اسپرماتوگونی، دو یاخته تولید می(  3

ماند که  د و یاختۀ دیگر در الیۀ زاینده میشوها به اسپرماتوسیت اولیه تبدیل مییاخته

 ود.  الیۀ زاینده حفظ ش
 

  به  ، پپتیدی ( حامل اطالعات الزم برای ساخت پرفورین به زبان پلیmRNAکدام عبارت در ارتباط با مراحل تبدیل زبان نوکلئوتیدی رِنای پیک ) 
 طور صحیحی بیان شده است؟ 

 های ریبوزوم وارد شوند.جایگاهمتفاوت ممکن است به یکی از  ( در مرحلۀ دوم همانند مرحلۀ اول، رِناهای ناقل با توالی1

 های ریبوزوم، رِنای ناقل با رِنای پیک پیوند هیدروژنی دارد.( در مرحلۀ سوم برخالف مرحلۀ اول، فقط در یکی از جایگاه2
 شود.  ( در مرحلۀ دوم همانند مرحلۀ سوم، نوعی پیوند اشتراکی بین آمینواسید و رِنا در جایگاه میانی ریبوزوم تجزیه می3
 های ریبوزوم قرار بگیرد.  تواند در یکی از جایگاه( در مرحلۀ اول برخالف مرحلۀ دوم، رِنای حامل آمینواسید متیونین می4

 مفهومی(  -متوسط -122)   3خ: گزینۀ پاس .174

  Pدر جایگاه  tRNAپپتیدی و ۀ شود. در مرحلۀ دوم ترجمه، پیوند بین رشتپپتیدی تبدیل میاسیدی رِنا به زبان پلی در فرایند ترجمه، زبان نوکلئیک

دهد. در مرحلۀ پایان ترجمه نیز پیوند بین  پیوند پپتیدی تشکیل می   Aپپتیدی با آمینواسید در جایگاه  شود و رشتۀ  )جایگاه میانی ریبوزوم( شکسته می

 شود.  پپتید از ریبوزوم خارج میشود و پلی شکسته می  Pدر جایگاه    tRNAپپتید و  پلی
 ها:گزینه   بررسی سایر 

تشکیل    tRNAهای ریبوزوم بعد از استقرار  دهد و در ضمن، جایگاه پیوند تشکیل می  ،ی آغازگر با کدون آغازtRNA( در مرحلۀ آغاز ترجمه، فقط  1

آن استقرار  در  Aکدون مکمل کدون جایگاه ی دارای آنتیtRNAشوند تا می Aهای مختلفی وارد جایگاه tRNAشدن، شوند. اما در مرحلۀ طویلمی

 یابد.  

 مشاهده کرد.    tRNAتوان  ریبوزوم می  P( هم در مرحلۀ سوم و هم مرحلۀ اول ترجمه، فقط در جایگاه  2

4 )tRNA ی آغازگر حامل آمینواسید متیونین است و در مرحلۀ آغاز در جایگاهP بر مرحلۀ آغاز، در مرحلۀ شود. دقت داشته باشید که عالوه دیده می

 ی حامل آمینواسید متیونین وارد ریبوزوم شود.  tRNAمکن است  شدن نیز مطویل
 هر رنای ناقل حاوی متیونین، لزوما رنای ناقل آغازگر نیست.  ✓
 اما رنای ناقل آغازگر، قطعا دارای متیونین است.  ✓

تواند پسر سالم داشته باشد.   بیمار، میتوانند فرزند بیمار داشته باشند و مادر  زالی، نوعی بیماری وراثتی است که در آن، پدر و مادر سالم می  
جایگاهی و دارای دو الل در جمعیت است. در مردان دو نوع ژنوتیپ برای این صفت وجود دارد و زنان سالم نیز دو نوع ژنوتیپ کوررنگی، صفتی تک

کند و فرزند  ازدواج می  B-با زنی مبتال به زالی و دارای گروه خونی   AB+برای این صفت دارند. مردی مبتال به بیماری هموفیلی، دارای گروه خونی 
و مبتال به زالی و هموفیلی است. با    B+و مبتال به زالی و کوررنگی و فرزند دوم، دختری دارای گروه خونی    A-ها پسری دارای گروه خونی  اول آن

 است؟ ممکنتوجه به اطالعات ذکرشده، تولد کدام فرزند در این خانواده 
 Dو پروتئین  O( پسری مبتال به زالی و هموفیلی و دارای گروه خونی  1

 ( دختری مبتال به فقط یک بیماری و دارای ژنوتیپ خالص برای همۀ صفات 2
  ها و دارای دو نوع کربوهیدرات گروه خونی ( پسری سالم از نظر همۀ بیماری3
 ناخالص برای همۀ صفات   ها و دارای ژنوتیپ( دختری سالم از نظر همۀ بیماری4

 مفهومی(  -سخت  -123)  4سخ: گزینۀ  پا . 175

الگوی وراثتی اونا رو تشخیص بدین. پس توی این سؤال، طراح اومده اول دو تا بیماری وراثتی رو معرفی کرده و با دادن اطالعاتی راجع به اونا، از شما انتظار داره که بتونین 

 ی چطوری هستن. اول از همه، بریم ببینیم که زالی و کوررنگ 
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تواند پسر  زا قطعاً نهفته است. مادر بیمار، میتوانند فرزند سالم داشته باشند. بنابراین، الل بیماری پدر و مادر بیمار، می الگوی وراثتی بیماری زالی:  

 .  دهیم نشان می  zو    Zهای  نهفته نیست و زالی، نوعی بیماری مستقل از جنس نهفته است. زالی را با الل   Xسالم داشته باشد. بنابراین، بیماری وابسته به  

جایگاهی و دارای دو الل، سه نوع ژنوتیپ برای یک صفت مستقل از جنس در جمعیت وجود  برای یک صفت تکالگوی وراثتی بیماری کوررنگی:  

است. چون زنان سالم دو نوع ژنوتیپ    Xشویم که کوررنگی یک صفت وابسته به  دارد. چون مردان فقط دو نوع ژنوتیپ برای این صفت دارند، متوجه می

زا، یک الل نهفته است و به همین دلیل، زنان دارای ژنوتیپ ناخالص و زنان دارای ژنوتیپ خالص بارز، سالم هستند.  شویم که الل بیماری ارند، متوجه می د

 دهیم. نشان می   kXو    KXهای  نهفته است. کوررنگی را با الل   Xپس کوررنگی، یک صفت وابسته به  
که وقتی دربارة یک فرد ذکر نشده که سالم   خُب حاال که فهمیدیم الگوی وراثتی این دو تا بیماری چطوریه، باید بریم ژنوتیپ پدر و مادر رو متوجه بشیم. از االن اینو یادتون باشه

 گیریم، مگه اینکه خالفش ثابت شه.  یا بیمار هست، ما اون رو سالم در نظر می 

دارد. پدر    ABاست و ژنوتیپ    ABدارد. گروه خونی پدر    YhKXال به هموفیلی و سالم از نظر کوررنگی است. بنابراین، ژنوتیپ  پدر مبتژنوتیپ پدر:  

ها دارای گروه خونی منفی است، پدر دارای  دارد. چون فرزند اول آن   Zو    Dدارای گروه خونی مثبت و سالم از نظر زالی است و بنابراین، حداقل یک الل  

دارد.   Zzرا از پدر خود دریافت کرده است و پدر ژنوتیپ  zدارد. همچنین پسر مبتال به زالی نیز هست و یک الل   Ddنیز هست و ژنوتیپ  dیک الل 

 است.    Y AB Dd ZzhKXصورت  بنابراین، در کل ژنوتیپ پدر به
  BBصورت دارد و ژنوتیپش به  Bدارد. مادر گروه خونی  ddو ژنوتیپ اش منفی است دارد و گروه خونی  zzژنوتیپ مادر: مادر مبتال به زالی هست و ژنوتیپ 

است. مادر از نظر کوررنگی سالم است اما پسر    BOباشد و قطعاً    BBصورت  تواند به دارد، ژنوتیپ مادر نمی   Aها گروه خونی  است و چون فرزند اول آن   BOیا  

است. مادر از نظر هموفیلی نیز سالم است اما دختر مبتال به هموفیلی دارد. بنابراین،    XKXkرت  صووی، مبتال به کوررنگی است و بنابراین، ژنوتیپ مادر به 

های کوررنگی و هموفیلی مادر رو کنار هم بنویسیم، چند حالت ممکنه پیش بیاد. یعنی اینجا مهمه که بدونیم مثاًل  حاال برای این که الل  است.  XhXHصورت  ژنوتیپ مادر به 
کنیم. پسر اول، مبتال به کوررنگی شده ها می رنگی و هموفیلی با هم روی یک کروموزوم هستن یا روی دو تا کروموزوم متفاوت قرار دارن. برای این، نگاه به بچهالل نهفتة کور

شیم که شد. در نتیجه، متوجه می مادر بودن، پسر باید به هر دو تا بیماری مبتال می  Xاما مبتال به هموفیلی نشده. اگه الل نهفتة کوررنگی و هموفیلی با همدیگه روی یک کروموزوم  

 است.    BO dd zz hKXHkXصورت  طور کلی، ژنوتیپ مادر به به  است.  hKXHkXفورت ژنوتیپ مادر برای هموفیلی و کوررنگی به
 ها:بررسی همه گزینه 

داشته باشد،    ABباشند. بنابراین، اگر یکی از والدین گروه خونی    Oاست که هر دو والد دارای الل  شود، الزم    O( برای اینکه فرزند دارای گروه خونی  1

 پذیر نیست.  در خانواده امکان   Oهیچگاه تولد فرزندی با گروه خونی  

بیماری است. دختر از پدر خود کروموزوم  داشته باشد و مبتال به این    zz( برای اینکه دختر از نظر بیماری زالی دارای ژنوتیپ خالص باشد، باید ژنوتیپ  2
hKX  کند و بنابراین، اگر از نظر هموفیلی و کوررنگی نیز بخواهد دارای ژنوتیپ خالص باشد، باید دارای ژنوتیپ  را دریافت میhKXhKX   باشد و به هموفیلی

 نیز مبتال است و بنابراین، به دو بیماری مبتال است.  

شود و بنابراین، ممکن  کند و در هر دو حالت، حداقل به بیماری هموفیلی یا کوررنگی مبتال می را دریافت می  HkXیا    hKX( پسر از مادر خود کروموزوم  3

 ها سالم باشد.  نیست پسر از نظر همۀ بیماری 

برای زالی است. اگر دختر از نظر هموفیلی و کوررنگی نیز ژنوتیپ ناخالص داشته باشد،    Zz( اگر دختر از نظر زالی سالم باشد، دارای ژنوتیپ ناخالص  4

داشته    ABیا    AO  ،BO  ،BBتواند ژنوتیپ  ، دختر می ABOاست و از نظر این دو بیماری نیز سالم است. برای گروه خونی    HkXhKXصورت  ژنوتیپش به

باشد.    Ddصورت  تواند به نیز ژنوتیپ دختر می   Rhرا نیز داشته باشد. برای گروه خونی    ABOی  تواند ژنوتیپ ناخالص گروه خونباشد و بنابراین، می 

 ها سالم باشد و ژنوتیپ ناخالص همۀ صفات را نیز داشته باشد.  تواند از نظر همۀ بیماری بنابراین، دختر می 

ها در دو سوی غشا یاخته، در ایجاد پیام عصبی نقش دارند.  ار یونهای پروتئینی وجود دارند که با تغییر مقدهای عصبی، مولکولدر غشای یاخته 
 ها است؟چند مورد، مشخصة مشترک همة این پروتئین 

 دهند.به طور اختصاصی، فقط یک نوع یون را عبور می -الف
 دهند.ها را از درون خود عبور می بدون مصرف انرژی زیستی، یون  -ب
 ها در عرض غشا، جلوگیری نمایند.توانند از عبور یون در شرایطی می -ج
 ها مؤثر باشد.تواند بر فعالیت آنکاهش میزان میلین در اطراف یاختة عصبی می -د

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

 مفهومی(  -سخت  -111)  1خ: گزینه پاس .176

 فقط مورد د درست است.  

ها در دو  با تغییر مقدار یون   که  های غشای نورون هستندپتاسیم، پروتئین-سدیم طور پمپ  و همین  سدیمی و پتاسیمی  دارهای نشتی و دریچهکانال

 یاخته، در ایجاد پیام عصبی نقش دارند.    یسوی غشا 
 بررسی همۀ موارد: 

 تواند دو نوع یون را از خود عبور دهد.  پتاسیم می-الف( پمپ سدیم

پتاسیم همراه با مصرف  -دهند ولی فعالیت پمپ سدیمها را از عرض غشا عبور میدار بدون مصرف انرژی زیستی، یونهای نشتی و دریچهب( کانال

 است.  زیستی  انرژی  
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 کنند!(. کنند )اما از انرژی جنبشی خود مواد استفاده می انرژی زیستی مصرف نمی ،انتشار تسهیل شدهضمن انجام  دار نشتی و دریچه های کانال

 توانند عبور کنند.  همواره میها  های نشتی یونج( از کانال
 کنند.ها عبور میها از آن شوند و یونهای همیشه باز محسوب می های نشتی فاقد دریچه هستند و بنابراین کانالکانال

ام عصبی تولید  های عصبی، سطح بیشتری از نورون با مایع میان بافتی در تماس است و در نقاط بیشتری پید( با کاهش میزان میلین در اطراف یاخته

 شود.  ها در دو سوی غشا، بیشتر می های موثر در تغییر مقدار یون خواهد شد، در نتیجه میزان فعالیت پروتئین

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  

 طور طبیعی در ساختار اسکلت بدن انسان، هر ..................«  »به
 ح دارد، در نوعی مفصل غیرمتحرک شرکت دارد.( استخوانی که ساختار پهن و مسط 1
 است. ای رشته کند، حاوی نوعی بافت پیوندیها کمک میماندن استخوان( عاملی که به کنار هم2
 شود. ، توسط نوعی غالف پیوندی محکم به استخوان متصل میدارای فعالیت ارادی استای که ( ماهیچه3
 هم پیوستن چند یاختۀ در دورة جنینی تشکیل شده است. کند، از بهداری میل مادة وراثتی خود را نگهای که در بیش از دو محیاختۀ ماهیچه( 4

 مفهومی(  -متوسط -113)   2اسخ: گزینه پ .177

 ای هستند.  کند. همگی این عوامل از جنس بافت پیوندی رشتهها کمک میها به کنار هم ماندن استخوانها و زردپیکپسول مفصلی، رباط
 ها: بررسی سایر گزینه

 شرکت دارد.  با استخوان بازو  ، نوعی استخوان با ساختار پهن و مسطح دارد که در مفصل متحرک  کتف  ( استخوان1
 دهند. ای هستند، اما بازو و ترقوه با همدیگر مفصلی را تشکیل نمی استخوان بازو و کتف دارای مفصل گوی و کاسه

   های اسکلتی به استخوان متصل نیستند!همة ماهیچهی دارای فعالیت ارادی هستند. ولی دقت کنید که  های اسکلت( ماهیچه3

 باشد.بندارۀ خارجی مخرج، نوعی ماهیچۀ ارادی است که به استخوان متصل نمی 

در همۀ   شوند ولی نگهداری مادة وراثتی در بیش از دو محل در یاخته،از بهم پیوستن چند یاخته در دورة جنینی ایجاد می اسکلتیهای  ( ماهیچه4

 شود.  ها، نگهداری می شود. مادة وراثتی در هسته و میتوکندریای مشاهده میهای ماهیچهیاخته

 مناسب است؟ رو، چند مورد برای تکمیل عبارت زیربا توجه به منحنی روبه 

 »در یک دورة کاری قلب، در هنگام ثبت نقطة شمارة ..................« 
 ، پیام الکتریکی از گره سینوسی دهلیزی به گره دهلیزی بطنی منتقل شده است. 1 -الف

 یابد. ها افزایش می های ماهیچة دهلیزی، فشار درون بطن ، با کاهش طول یاخته2 -ب
 شود.های سینی، ابتدا صدایی قوی و گنگ ایجاد میچه ، به دنبال بازشدن دری3 -ج
 شود.های ماهیچة دهلیزی و بطنی منتشر می، پیام استراحت بین یاخته4 -د
 شود.، بازگشت خون از آئورت به درون بطن چپ با مانعی مواجه می 5 -ه

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
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 نادرست هستند. موارد ج و د  
 موارد: همۀ بررسی 

   پیام الکتریکی از گره سینوسی دهلیزی )گره اول( به گره دهلیزی بطنی )گره دوم( منتقل شده است.    ، پیام1در زمان ثبت نقطۀ شمارةالف(  
 یابد. پایان می  Pدر پی رسیدن پیام به گره دوم، ثبت موج 

ای دهلیزها کم شده و با توجه به این که در این  های ماهیچهنقباض هستند؛ در نتیجه طول یاخته، دهلیزها در حال ا2در زمان ثبت نقطۀ شمارةب(  

 شود، فشار درون بطن در حال افزایش است.  ها وارد میزمان، خون به بطن
 دو عامل در افزایش میزان فشارخون هر حفره نقش دارد: 

 حفره(  میزان انقباض حفره )نقش مهم و اصلی در میزان فشار خون
 میزان حجم خون حفره 

شود. یادتان باشد که در زمان ایجاد  لختی ایجاد میهای دولختی و سهصدای اول قلب، صدایی قوی و گنگ است که به دنبال بسته شدن دریچهج(  

 شود. شود، سپس صدا ایجاد و در نهایت دریچة دیگر قلب باز میابتدا یک دریچه بسته میصداهای قلبی،  

 ها است نه همۀ حفرات قلب!  پیام استراحت مربوط به بطن  Tدر حال ثبت شدن است. موج    Tموج    4در نقطۀ شمارةد(  

رو  های سینی، بازگشت خون از آئورت به بطن با مانعی روبهدهد در این زمان به دلیل بسته بودن دریچه، استراحت عمومی را نشان می5نقطۀ شمارةه(  

 است.  

 است؟ ، برای تکمیل صحیح عبارت زیر مناسب کدام گزینههای مختلف تثبیت کربن در گیاهان تولیدکننده،  روشتوجه به  با 
 زیاد نور وجود دارد، گیاهانِ ..................، تنها گروهی از گیاهان هستند که ..................« هایی که دمای باال و شدت »در محیط

1   )CAM  دهند.توانند تثبیت کربن را انجام می مختلف، میـ توسط دو سیستم آنزی 
2  )4C   کنند.اکسید جو را ابتدا در نوعی ترکیب چهار کربنی تثبیت میـ کربن دی 
3   )CAM  سازند.  ـ در محل فعالیت آنزیم روبیسکو، اسید چهار کربنی پایدار می 
4   )3C فسفات ترکیب کنند.  توانند مولکول اکسیژن را با ریبولوز بیسـ می 
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های  ، اسید چهار کربنی در یاخته 4Cگیاهان    شود. درانجام می   4Cو    CAMصورت اسید چهار کربنی پایدار، در گیاهان  اکسید به تثبیت کربن دی

، تولید اسید چهار کربنی و فعالیت  CAMشود اما محل فعالیت آنزیم روبیسکو )چرخۀ کالوین(، در غالف آوندی است. در گیاهان  میانبرگ تولید می

 شود.  انجام می   میانبرگآنزیم روبیسکو در یاختۀ  
 ها:بررسی سایر گزینه 

 توانند توسط دو سیستم آنزیمی مختلف، تثبیت کربن را انجام دهند.  ، می4Cهم گیاهان    و  CAM( هم گیاهان  1
 بندی مکانی دارن! تقسیم   4Cتقسیم بندی زمانی و گیاهان  CAMگیاهان 

 کنند.  صورت نوعی ترکیب چهار کربنی تثبیت میاکسید جو را به ، ابتدا کربن دی 4Cو هم گیاهان    CAM( هم گیاهان  2

تنفس نوری انجام    3Cهای زیاد نور، در گیاهان  شود. در دماهای باال و شدت فسفات ترکیب می فس نوری، مولکول اکسیژن با ریبولوز بیس ( در تن4

 ندرت ممکن است تنفس نوری انجام دهند. نیز به   4Cشود. گیاهان  می
شه دن و از این جمله برداشت می ندرت تنفس نوری انجام میبه   4Cای وجود داره و اونم اینکه در کتاب درسی گفته شده که گیاهان  این مورد یه نکته   دربارۀ

ن موردی توی کنکور شما  در نظر گرفته نشده. بنابراین، اگه چنی  4C، تنفس نوری برای گیاهان  ۹۹شه. اما توی کنکور هم دیده می  4Cکه تنفس نوری در گیاهان  
 هم تکرار شد، هر دو تا نکته رو توی ذهنتون داشته باشین و با توجه به سؤال، جواب صحیح رو پیدا کنین.  

 است؟  نامناسبکدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر  

 »به منظور تنظیم دستگاه گردش خون در انسان، همواره الزم است تا ..................«
 هایی در ساقۀ مغز، دو بخش از اعصاب خودمختار با یکدیگر هماهنگ شوند.لیت نورون( با فعا 1
 ها شل شوند.های کوچک و ابتدای مویرگصاف در سرخرگ  هایاکسید در بافت، ماهیچهدییش کربن( در شرایط افزا2
 های شبکۀ هادی قلب شوند. تههای عصبی خودمختار موجب تحریک الکتریکیِ یاخ، ابتدا ناقل( برای شروع انقباض قلب3
 هایی به مغز شرایط را برای تغییر فشار خون فراهم کنند.شوند، با ارسال پیامبندی میهای مکانیکی طبقههایی که در دستۀ گیرنده( گیرنده4
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ها  ، اختصاصی کرده است. این یاختهخودی قلبخودبهرا برای تحریک طبیعی و    هایی دارند که آنهاهای ماهیچۀ قلبی ویژگیتقریباً یک درصد از یاخته

 شود.  گفته میشبکۀ هادی قلب  اند و به مجموعۀ آنها،  های ماهیچۀ قلبی گسترده شدهها در بین یاختهها و گرهای از رشتهبه صورت شبکه

را کم و زیاد کند    تواند میزان انقباض آن عصبی مرکزی است و دستگاه عصبی مرکزی، تنها می شروع انقباض گره اول قلب، بدون نیاز به پیام از دستگاه  

 )اما بر شروع انقباض آن تاثیری ندارد(.
 ها:بررسی سایر گزینه 

النخاع و  اعصاب در بصل شود. مرکز هماهنگی این  افزایش و کاهش فعالیت قلب متناسب با شرایط، به وسیلۀ دستگاه عصبی خودمختار انجام می(  1

 کند.  یمغزی و در نزدیکی مرکز تنظیم تنفس قرار دارد و همکاری این مراکز، نیاز بدن به مواد مغذی و اکسیژن را در شرایط خاص به خوبی تأمین مپل

های مویرگی های کوچک را گشاد و بندارهها، سرخرگهای صاف دیوارة رگاز جمله مواد گشادکنندة رگی است که با تأثیر بر ماهیچه  اکسیددی ( کربن2

 کند تا جریان خون در آنها افزایش یابد. را باز می

فرستند  های گردش عمومی قرار دارند، پس از تحریک به مراکز عصبی پیام میکه نوعی گیرندة مکانیکی بوده و در دیوارة سرخرگ  های فشاری ( گیرنده 4

 زهای بدن در شرایط خاص تأمین شود. تا فشار سرخرگی در حد طبیعی حفظ و نیا

قرار می  فتوسنتزیهای  واکنش  گروه  را در دو  گیاهان  واکنشدر  این  از  گروهی  دربارة  گیاهان  دهند. چند مورد،  تمامی  که در  ها صحیح است 
 های گیاه آناناس بسته هستند؟ شوند که روزنهروز انجام میفتوسنتزکننده فقط در زمانی از شبانه

 شود. می 2COباعث کاهش عدد اکسایش کربن نسبت به کربن موجود در  -الف
 شوند. مصرف می H+و  NADP+شده توسط غشای درونی کلروپالست، در فضای احاطه -ب
 مؤثر هستند. 700Pدر سطح داخلی فتوسیستم  O2Hفرایندهای مربوط به نور، در تجزیة  -ج
 کند.  ها استفاده مین، از انرژی حاصل از عبور پروتون های زنجیرة انتقال الکترویکی از پروتئین  -د

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
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های فتوسنتزی به دو  شوند. واکنش ها در روز بسته هستند و در شب باز می)مانند آناناس(، روزنه  CAM. در گیاهان  هستند، صحیح  فقط مورد الف و ب

های تیالکوئیدی )وابسته به نور( و  شوند. واکنش( تقسیم میهای مستقل از نور )تثبیت کربننش های تیالکوئیدی )وابسته به نور( و واکدستۀ واکنش 

های  پس توی این سؤال باید بررسی کنیم ببینم کدوم یکی از موارد ذکرشده، راجع به واکنش    شوند.ط در طول روز انجام می فق  های چرخۀ کالوینچنین واکنش هم

 درست هستن. و یا چرخة کالوین تیالکوئیدی  

های  قندی در واکنش   اکسید به مولکول، کاهش یافته است. تبدیل کربن دی2COالف( عدد اکسایش اتم کربن در مولکول قند، نسبت به کربن در  

 )کالوین( شود.  های تثبیت کربن( انجام میمستقل از نور )واکنش 

شده توسط غشای درونی کلروپالست(  در بستره )فضای احاطه   +Hو    +NADP، مولکول  NADPHهنگام تولید    های تیالکوئیدی،در واکنش   ب(

 شوند.  مصرف می 



 57صفحه   گروه آموزشی ماز  شناسی زیستدرس:  

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

از 
 م

ون
زم

ه آ
ام

خن
اس

پ
– 

له
رح

م
 19 

 بررسی سایر موارد: 

 رخ  680Pدر سطح داخلی فتوسیستم   O2Hشود. تجزیۀ های تیالکوئیدی، تجزیۀ آب به علت فرایندهایی است که به اثر نور مربوط می ج( در واکنش

 دهد. می

ساز انجام  ATPتوانند از فضای درون تیالکوئید به بستره بروند. این انتقال از طریق مجموعۀ پروتئینی آنزیم  می ها بر اساس شیب غلظت خود  د( پروتون 

شود. دقت داشته باشید که مجموعۀ پروتئینی استفاده می  ATPها برای تولید  ها از این مجموعه، از انرژی عبور پروتون شود. هنگام عبور پروتون می

 شود.  جیرة انتقال الکترون محسوب نمی ساز جزء زنATPآنزیم  
ای این گیاهان در کنکور شما نیز  های مقایسهپای ثابت کنکورهای چند سال اخیر بوده است. بنابراین مشاهدۀ تست   CAMو    3C  ،4Cمقایسۀ گیاهان   ✓

 دور از انتظار نیست. 
های مستقل از نور، مقایسه  دسته گیاه را از نظر واکنش  3گیاهان را مرور کنید و این مانده، تعبیرهای مربوط به هرکدام از این  حتما در این فرصت باقی  ✓

 کنید. 

 توانند در نوکلئوتیدهای مادة وراثتی رخ دهند، صحیح است؟عبارت، دربارة انواع تغییرات ماندگاری که می کدام 
 مولکول دِنا ندارد.   ها، تأثیری بر بیان واحدهای عملکردیژن( تغییر در هر نوع توالی بین 1
 شوند. زایی هستند که مستقیماً منجر به بروز سرطان مینیتریت، ترکیبات جهش ( بنزوپیرن و سدیم2
 تواند بدون تغییر در عملکرد محصول نهایی ژن باشد.  ( جهش دگرمعنا و خاموش در ژن آنزیم لیگاز، می3
 شود.  پپتیدی میشدن طول رشتۀ پلیمعنا، باعث کوتاهتوسین همانند جهش بی( هر جهش کوچک حذفی در ژن اکسی4
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شود و نامند. در جهش خاموش، رمز یک آمینواسید به رمز دیگر همان آمینواسید تبدیل میتغییر ماندگار در نوکلئوتیدهای مادة وراثتی را جهش می

کند. در جهش دگرمعنا، توالی آمینواسیدی پروتئین تغییر  شود و عملکرد پروتئین تغییر نمیروتئین ایجاد نمیبنابراین، تغییری در توالی آمینواسیدی پ

 طوری که بر آن اثری نگذارد، احتمال تغییر در عملکرد آنزیم کم یا حتی صفر است.  کند اما اگر جهش در جایی دور از جایگاه فعال رخ دهد، به می
 ها:بررسی سایر گزینه 

نیز نوعی توالی بینهای تنظیمی مانند راه توالی  (1 افزاینده  و  بر  شوند. جهش در توالیژنی محسوب میانداز  بیان ژن )واحد    میزانهای تنظیمی، 

 عملکردی دِنا( تأثیرگذار است.  
 تواند میزان بیان ژن را کم یا زیاد کند. تاثیری بر محصول ژن ندارد، اما می  هاتوالی  جهش در این 

شود. ترکیبات  کند که به سرطان منجر میتوان به بنزوپیرن اشاره کرد که در دود سیگار وجود دارد و جهشی ایجاد می زا میاز مواد شیمیایی جهش   (2

شوند که  ی تبدیل می شود، در بدن به ترکیباتنیتریت، که برای ماندگاری محصوالت پروتئینی مثل سوسیس و کالباس به آنها اضافه می  دار مانند سدیم نیتریت 

  زا تبدیل بشه.تونه به ترکیبات سرطان زا نیست ولی می نیتریت سرطان پس حواستون باشه که خود سدیم زایی دارند.  تحت شرایطی قابلیت سرطان 
شود. جهش  پپتیدی می شدن طول رشتۀ پلیشود و بنابراین، باعث کوتاه شدن رمزة یک آمینواسید به رمزة پایان میمعنا باعث تبدیل ( جهش بی 4

مه  پپتیدی شود اما اگر در بخشی از ژن که ترجشدن طول رشتۀ پلیتواند باعث کوتاه شود، میکوچک حذفی اگر در بخشی از ژن رخ دهد که ترجمه می

 شود( رخ دهد، تأثیری بر طول پروتئین ندارد.  که ترجمه نمی  mRNAشود )مثالً توالی ابتدای  نمی
های بین ژنی+ جهش در انداز+ جهش در سایر توالی ها استفاده کنیم )مثال جهش در راه ها برای رد گزینه توانیم از آن ها استثناهای زیادی دارند که میجهش 

 شود و..(اثر+ جهش در بخشی از دنا که در رنای پیک حاصل ترجمه نمی زیم+ جهش در جایگاه فعال آنزیم اما بی دور از جایگاه فعال آن

 کند؟ طور صحیحی تکمیل میزیر را به عبارتچند مورد،  
 ر این است که ..................«ها دها و تنظیم رونویسی در یوکاریوت »وجه .................. تنظیم .................. رونویسی در پروکاریوت

 توانند در تنظیم رونویسی باکتری مؤثر باشند.تمایز ـ منفی ـ بیش از یک نوع توالی نوکلئوتیدی دِنا می -الف
 تواند تغییر کند.تمایز ـ مثبت ـ تمایل نوعی پروتئین برای پیوستن به توالی تنظیمی در باکتری می -ب
 نقش دارد. رونویسی فقط یک نوکلئوتید آغاز و یک جایگاه پایان رونویسیدر مشترک ـ منفی ـ آنزیم رِنابسپاراز  -ج
 انداز نقش دارد.  کننده به راهویسیمشترک ـ مثبت ـ نوعی مولکول پروتئینی، در اتصال آنزیم رون -د

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

 مفهومی(   -سخت  -122)   2سخ: گزینۀ پا .183

 فقط مورد )ج( و )د(، صحیح هستند.  
 بررسی همه موارد: 

ها  انداز( در تنظیم رونویسی نقش دارند. در تنظیم رونویسی یوکاریوتها، دو نوع توالی نوکلئوتیدی )اپراتور و راه الف( در تنظیم منفی رونویسی پروکاریوت

 تواند نقش داشته باشد.  انداز، توالی افزاینده می بر راه نیز عالوه 
 انداز ر، جایگاه اتصال فعال کننده و راه ها: اپراتوهای تنظیمی در پروکاریوت تعبیر: توالی 
 انداز و افزاینده  ها: راههای تنظیمی در یوکاریوت تعبیر: توالی 

یابد. در کننده در پی پیوستن به مالتوز افزایش میکننده برای اتصال به جایگاه اتصال فعال ها، تمایل فعالب( در تنظیم مثبت رونویسی پروکاریوت

 کند. کند و در نتیجه، مقدار رونویسی ژن هم تغییر میانداز در اثر عواملی تغییر میپیوستن عوامل رونویسی به راه ها، تمایل  یوکاریوت 
 کند و بالعکس!انداز افزایش یابد، میزان رونویسی افزایش پیدا می در صورتی که تمایل پیوستن عوامل رونویسی به راه 
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های مربوط به تجزیۀ الکتوز. دقت داشته باشید که در این حالت نیز  سر یکدیگر قرار بگیرند؛ مثل ژنها، ممکن است چند ژن پشت  ج( در پروکاریوت 

 انداز قرار دارد.  ها نیز همواره فقط یک ژن بعد از هر راه فقط یک نوکلئوتید شروع رونویسی و یک توالی پایان رونویسی وجود دارد. در یوکاریوت

ها  شود. در یوکاریوتانداز میکننده به راهکننده باعث تسهیل اتصال آنزیم رونویسیکننده به جایگاه اتصال فعال ل فعال د( در تنظیم مثبت رونویسی، اتصا

 نام عوامل رونویسی است.  هایی بهانداز را شناسایی کند و برای پیوستن به آن، نیازمند پروتئین تواند راه تنهایی نمیپلیمراز بهRNAنیز  

 یستی ............ که ............ در هر نوع همز 
 شوند، پیکر قارچ درون ریشه وجود دارد.  های ظریف قارچ درون ریشه مشاهده میرشته ای ـریشه( قارچ1
 گیرند.  ای قرار مییاختهشود، مواد آلی در اختیار جاندار تکها انجام می( گیاه و ریزوبیوم ـ از طریق گرهک2
 شود.شود، سطح جذبی ریشه زیاد میای در سطح کالهک تشکیل میدار ـ غالفی رشتهدانه ( قارچ و ریشۀ گیاهان3
 کند.  دار، مواد معدنی را دریافت میکند، هر جزء سبزینه( باکتری و گیاه ـ نیتروژن مورد نیاز را برای گیاه تأمین می4

 ترکیبی(   -متوسط -107)   2اسخ: گزینۀ پ .184

صورت همزیست با ریشۀ این گیاهان زندگی واران، به های گیاهان تیرة پروانه های ریشهکنندة نیتروژن است که در گرهکریزوبیوم، نوعی باکتری تثبیت

 کند.  ی آن فراهم میکنند و گیاه نیز مواد آلی مورد نیاز باکتری را براها با تثبیت نیتروژن، نیاز گیاه را به این عنصر برطرف می کند. ریزوبیوم می
 ها:بررسی سایر گزینه 

های ظریف پیکر قارچ به درون  کند. در هر دو حالت، رشتهصورت غالفی در سطح ریشه زندگی میای، قارچ، درون ریشه یا به( در قارچ ریشه3و    1

(. دقت داشته باشید  1یار ریشه قرار دهند )نادرستی گزینۀ روند تا مواد آلی را از ریشه دریافت کنند و مواد معدنی را در اختهای آوندی ریشه میبافت 

تر  تر و سریع تواند مواد معدنی را راحت علت توانایی بیشتر در جذب مواد معدنی، میشود بلکه قارچ، به که در این رابطه، سطح جذبی ریشه بیشتر نمی

 (. 3در اختیار گیاه قرار دهد )نادرستی گزینۀ  

ها، باکتری  کنند. در این رابطهصورت همزیست با گیاهان زندگی میکنندة نیتروژن هستند که بههای تثبیتها، باکتری باکتری ها و سیانو( ریزوبیوم 4

نیتروژن را برطرف می برای آن فراهم می نیاز گیاه به  باکتری را  نیاز  نیز مواد آلی مورد  باشید که سیانوباکتری کند و گیاه  نیز  کند. دقت داشته  ها 

 کنند.  دار هستند ولی مواد معدنی را از گیاه دریافت نمینتزکننده و سبزینه فتوس
 های همزیستی بین جانداران و گیاهان بشدت مورد عالقۀ طراحان است. رابطه  ✓
 ها را در این فرصت مرور کنید: حتما این رابطه  ✓
 ای و ریشۀ گیاهان ریشه رابطه قارچ  ✓
 ریزوبیوم و گیاهان  ✓
 سیانوباکتری و گیاهان  ✓
 های نیترات ساز و گیاهانباکتری ✓
 ساز و گیاهان های آمونیاک باکتری ✓
 خوارگیاهان حشره  ✓
 گیاهان انگل  ✓
 گیاه آکاسیا، زنبور و مورچه  ✓
 گیاه تنباکو، الرو و زنبور وحشی   ✓
 و... ✓

 انسولین، کدام عبارت دربارة شکل مقابل، صحیح است؟ Bمراحل مهندسی ژنتیک برای تولید زنجیرة  بهبا توجه  
 شود.  «، پیوند هیدروژنی بین دو نوکلئوتید با قند متفاوت تشکیل می3« همانند بخش »1( در مرحلۀ چهارم، در بخش »1
 .  شودهای پروتئینی همانندسازی میای از آنزیم«، با همکاری مجموعه2« همانند بخش »3( در مرحلۀ اول، بخش »2
 گیرند. «، توسط نوعی آنزیم از یکدیگر فاصله می4« همانند بخش »2های سازندة بخش »( در مرحلۀ چهارم، رشته3
 شوند.  « شکسته می2استر در دو جایگاه از بخش »( در مرحلۀ دوم همانند مرحلۀ اول، پیوندهای فسفودی4

 

 مفهومی(  -سخت  -127)   3اسخ: گزینۀ پ .185

ـ ژن  3انداز قبل از آن، در تنظیم بیان آن نقش دارد(،  ـ یک ژن باکتری )که راه 2انداز،  ـ راه 1اند از:  ترتیب عبارت شده در شکل، به های مشخص بخش 

ـ اتصال  2ای از دِنا،  ـ جداسازی قطعه 1اند از:  ک عبارتبیوتیک )پادزیست(. مراحل مهندسی ژنتیـ ژن مقاومت به آنتی 4انسولین و    Bمربوط به زیرواحد  

 های تراژنی.  ـ جداسازی یاخته 4ـ وارد کردن دِنای نوترکیب به یاختۀ میزبان و  3قطعۀ دِنا به ناقل و تشکیل دِنای نوترکیب،  
 ها:بررسی همه گزینه 

گیرد و پیوند هیدروژنی بین  ریبوز( قرار می ریبونوکلئوتید )دارای قند دئوکسی سی( در فرایند رونویسی، ریبونوکلئوتید )دارای قند ریبوز( در مقابل دئوک1

 کند.  انداز صدق نمیشود و بنابراین، این گزینه دربارة راه انداز رونویسی نمیشود. راه این دو نوع نوکلئوتید تشکیل می 
 شود.انجام نمیهای تنظیمی و خارج ژنی است و از روی آن رونویسی انداز جزء توالی راه 

 شود.  ( در پالزمید قرار نگرفته است و همچنین، همانندسازی پالزمید نیز انجام نمی3( در مرحلۀ اول مهندسی ژنتیک، هنوز ژن موردنظر )بخش  2

هم همانندسازی پالزمید    شود وانسولین انجام می  Bبیوتیک و ژن مربوط به زیرواحد  ( در مرحلۀ چهارم مهندسی ژنتیک، هم بیان ژن مقاومت به آنتی3

 گیرند.  گیرد. هم در همانندسازی و هم در رونویسی، دو رشتۀ دِنا از یکدیگر فاصله میصورت می

 ( در مرحلۀ اول مهندسی ژنتیک، کاری به پالزمید نداریم اصال!!   4
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 خب یه نگاه به شکل این سوال کن! میبینی که به صورت سیاه و سفید هست.  ✓
 های سیاه و سفید رو هم داشته باشی! های کنکور هم به صورت سیاه و سفید هستن. پس باید آمادگی تشخیص دادن شکل حواست باشه که شکل  ✓

 در ارتباط با چشم انسان، کدام گزینه به درستی بیان شده است؟  

 است. ( بخش رنگین چشم که در پشت عدسی قرار گرفته است، در هر دو سمت خود با مایع زاللیه در تماس  1
 شوند.شل می مژگانی اند، هنگام انقباض ماهیچۀ های باالیی و پایینی عدسی متصل( تارهای آویزی که فقط به بخش2
 های عصبی شبکیه دارد.ها و یاختهکند، نقش اصلی را در تغذیۀ گیرندهای شفاف که شکل کروی چشم را حفظ می( ماده3
 توانند با شبکیه برخورد کنند.بینی مبتالست، پرتوهای نوری میدی که به نزدیک( در فرد مبتال به آستیگماتیسم همانند فر4

 مفهومی(  -سخت  -112)  4اسخ: گزینه  پ .186

کنند با این تفاوت که در آستیگماتیسم، پرتوهای نوری از اجسام دور  بینی، پرتوهای نوری به شبکیه برخورد میدر افراد مبتال به آستیگماتیسم و نزدیک

کنند و پرتوهای  شبکیه برخورد می  درستی به  ، فقط پرتوهای اجسام نزدیک بههم  بینیدر نزدیک   کنند وصورت نامنظم به شبکیه برخورد می  و نزدیک به

 رسند(. شوند )و در ادامه به صورت نامنظم به شبکیه میاجسام دور در جلوی شبکیه متمرکز می

رسند، اما ممکن است که بطور نامنظم به شبکیه کتاب درسی، پرتوهای نوری به شبکیه می دقت کنید که در تمام بیماریهای چشمی ذکر شده در  

 برخورد کنند و در یک نقطۀ شبکیه متمرکز نشوند. 
 ها: بررسی سایر گزینه

چشم است که در سطح پشتی قرنیه و در سطح جلویی عدسی قرار دارد.    ( عنبیه بخش رنگین1

 عنبیه در دو سمت خود با مایع زاللیه در تماس است.  

های عدسی متصل  کنید، تارهای آویزی به همۀ بخشطور که در شکل مقابل مشاهده می( همان2

شوند، شل شده  نقبض میهای مژگانی مدر زمان دیدن اجسام نزدیک که ماهیچه  هستند. این تارها

 شود.  تر میو عدسی در نتیجۀ این اتفاقات، ضخیم

 زجاجیه نقشی در تغذیۀ ندارد.کند.  ای است که در فضای پشت عدسی قرار داشته و شکل کروی چشم را حفظ می(  زجاجیه مادة شفاف و ژله3

 . قطعاً .................. ریزی که ................. به طور طبیعی در بدن انسان، همة غدد درون 

 کنند.رانی )اگزوسیتوز( میهر هورمون را در پایانۀ آکسون خود برون ATPفقط با صرف  -شوندهای مننژ محافظت می( توسط پرده1
 دارند. ای در سطحی باالتر از هیپوفیز تأثیر  بر فعالیت غده   -کنندهای هیپوفیزی فعالیت خود را تنظیم می( تحت تأثیر هورمون2
 دهند. تحت تأثیر نوعی هورمون محرک هیپوفیزی، فعالیت خود را افزایش می -تیروئیدی دارند  هایی برای هورمون( گیرنده3
   با ترشح دو هورمون مختلف، اثر متفاوتی بر میزان قند خون دارند. - ( در میزان ذخیرة گلیکوژن بدن تأثیرگذارند4

 مفهومی(  -سخت  -114)   2: گزینه پاسخ .187

کنند. این غدد در چرخۀ  های هیپوفیزی فعالیت خود را تنظیم میها تحت تأثیر هورمونها و بیضهکلیه، تخمدانریز تیروئید، بخش قشری فوقغدد درون

 گذارند.  بر فعالیت هیپوتاالموس اثر می  های آزادکننده و مهارکنندهبا تأثیر بر میزان هورمون تنظیم بازخوردی،  
 ها: ایر گزینهبررسی س

ساختار غیر عصبی دارد و    بخش پیشین هیپوفیزشوند. از بین این غدد، های مننژ محافظت میفیز توسط پردههیپوفیز، هیپوتاالموس و اپی   ( غدد1

 د.  نشوترشح می  های فاقد آکسون()یاخته  های غیرعصبیهای آن از یاختههورمون

های تیروئیدی گیرنده دارند. دقت داشته باشید که فعالیت  ها برای هورموندهد، همۀ یاختههای بدن رخ میتهاز آنجایی که تجزیۀ گلوکز در همۀ یاخ(  3

 گیرد.  هیپوفیز قرار نمی  لوزالمعده تحت تأثیر  ای مانندغده 
های تیروئیدی گیرنده دارند. وقتی قراره ویژگی مشترک تعداد زیادی یاخته بیان بشه، معموال از چیزی  های زندۀ بدن برای هورمون یادتون باشه که همۀ یاخته 

 استفاده میشه که خیلی همه گیر باشه و در تعداد زیادی یاخته مشاهده بشه،  
 های زندههای تیروئیدی در همۀ یاخته مثال داشتن گیرنده برای هورمون 

 های زنده اخته یا انجام مراحل گلیکولیز در ی

با ترشح دو هورمون مختلف، اثر  . از بین این غدد فقط غدة لوزالمعده میزان ذخیرة گلیکوژن بدن تأثیرگذارندکلیه در غدد لوزالمعده، تیروئید و فوق( 4

 شود.  می  هورمون انسولین سبب کاهش قند خون ولی هورمون گلوکاکون باعث افزایش قند خون  متفاوتی بر میزان قند خون دارند.

 تواند .................. ..................، می  ترکیبهر نوع  
 نارنجی شود.   ها ـ منجر به بروز رنگدیسه( رنگی موجود در رنگ1
 خوار را افزایش دهد.  های گیاهان ـ توانایی دفاعی گیاه در برابر جانوران گیاه( شیمیایی در شیرابه2
 های موجود در سبزدیسه تبدیل شود.  ترین رنگیزة سبزدیسه است ـ به سایر انواع رنگیزه( رنگی که فراوان3
 های گیاهی مصرف شود. خواه یاختههای انرژیی واکنشزمینی ـ برای تأمین انرژهای فاقد رنگیزه غدة سیب( آلی در دیسه4

 مفهومی(   -سخت  -106)  4اسخ: گزینۀ  پ . 188

شده در نشادیسه، هنگام  شوند. مثالً، نشاستۀ ذخیره های فاقد رنگیزه، مثل نشاسته، برای تأمین انرژی در یاخته مصرف میترکیبات آلی موجود در دیسه 

 شود. زمینی مصرف میهای جدید از گیاه سیب ها و تشکیل پایه وانه برای رشد جزمینی،  های سیب رویش جوانه 
ای در گیاهان است که از پیوند بین تعداد زیادی مولکول گلوکز تشکیل شده است. زمانی که ساکارید ذخیره دهم[ نشاسته، نوعی پلی  ۳و  ۲ترکیب ]فصل  ✓

انرژی داشته باشد، نشاسته آبکافت می    ATPای، گلوکز برای تولید  های تنفس یاخته شوند. در واکنش های گلوکز آزاد می ول شود و مولکیاخته نیاز به 
 شود. مصرف می 
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ای است. هر زمینی چنین ساقه علت ذخیرة مادة غذایی در آن متورم شده است. سیب ای زیرزمینی است که به[ غده، ساقه۱یازدهم: گفتار    ۸ترکیب ]فصل   ✓
 شود. زمینی به یک گیاه تبدیل می ح غدة سیب شده در سطهای تشکیل یک از جوانه 
 ها:بررسی سایر گزینه 

شود.  های مختلفی شوند؛ مثالً، کاروتن باعث ایجاد رنگ نارنجی در ریشۀ هویج میتوانند منجر به ایجاد رنگها، می( ترکیبات رنگی موجود در دیسه1

در فعالیت کتاب درسی کنند.  های دیگری را ایجاد میداشته باشند که رنگ   توانند وجودها میدیسههای دیگری نیز در رنگرنگیزه   البته،

هاست.  دیسههای موجود در رنگها نیز ناشی از رنگیزه های غیرسبز، مثل سفید یا بنفش دارند. این رنگخوانیم که برگ بعضی از گیاهان، بخشمی

 ها است.  دیسهدر رنگ های موجود  دلیل وجود رنگیزه فرنگی بههمچنین رنگ قرمز گوجه 

ترکیبات آلکالوئیدی وجود دارند که نقش  توانند وجود داشته باشند؛ مثالً، در شیرابۀ بعضی از گیاهان، ( در شیرابۀ گیاهان، ترکیبات مختلفی می2

الوئید در شیرابه وجود ندارد. در شیرابۀ  البته، ترکیبات دیگری نیز در شیرابه وجود دارند و فقط آلک   خواران است. ها، دفاع از گیاه در برابر گیاه آن 

 بعضی از گیاهان نیز آلکالوئید وجود ندارد.  
[ آلکالوئیدها در دور کردن گیاهخواران نقش دارند. نیکوتین که از آلکالوئیدهاست، چنین نقشی در گیاه تنباکو دارد. اگر ترکیبات ۲یازدهم: گفتار    ۹ترکیب ]فصل  

 کند.  آن پرهیز می  کند و جانور از خوردن دوبارۀم می ر را نکشد، آن را مسموسازد، جانودفاعی که گیاه می

های سبزینه و کاروتنوئیدها وجود  ها، رنگیزه در سبزدیسه (  3

ها، سبزینه است. در  ترین رنگیزة موجود در سبزدیسهفراوان   دارند. 

با کاهش طول روز و کم پاییز،  نور در محیط، سبزینه فصل  شدن 

میتجزیه می افزایش  کاروتنوئیدها  مقدار  و  داشته  شود  یابد. دقت 

  شود،سبزینه به کاروتنوئید تبدیل نمی باشید که در این فرایند،  

 شود.  بلکه تجزیه می

یابد. کدام شود که توانایی بقای جمعیت در شرایط محیطی جدید باال رود، با کمک سازوکارهای مختلفی در جمعیت تداوم میباعث می کهلی عام 
 عبارت، دربارة همة این سازوکارها درست است؟

 شوند که دو مجموعۀ کروموزومی دارند. هایی از جانداران دیده می( فقط در جمعیت1
 ی از افراد جمعیت مؤثر هستند که حداقل دو نوع الل داشته باشند. ( فقط بر گروه2
 شود.توانند انجام شوند که دوک تقسیم تشکیل میای از میوز میفقط در مرحله (3
 کنند. هایی از جانداران وجود دارند که با میوز گامت تولید می( فقط در جمعیت4
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یابد. از  های فردی و در نتیجه گوناگونی کاهش می شدن افراد سازگارتر، تفاوت نتیجۀ انتخاب طبیعی، سازگاری بیشتر جمعیت با محیط است. با انتخاب 

ازوکارهایی نیاز  رو به سبرد. از اینسوی دیگر، دیدیم که گوناگونی در میان افراد یک جمعیت، توانایی بقای جمعیت را در شرایط محیطی جدید باال می

ـ نوترکیبی،  2ها،  ای در گامت ـ گوناگونی دگره 1است که با وجود انتخاب طبیعی، گوناگونی تداوم داشته باشد. این سازوکارها شامل سه مورد هستند:  

ع الل( باشد و اگر ژنوتیپ فرد  صورت ناخالص )دو نوشود که ژنوتیپ فرد بهها. در هر سه مورد، فقط در صورتی گوناگونی ایجاد میـ اهمیت ناخالص 3

 دهد.  شدن این سازوکارها نیز گوناگونی رخ نمیصورت خالص باشد، در صورت انجامبه
 ها:بررسی سایر گزینه 

شود که تعداد  ی شوند و تقسیم میوز فقط در جاندارانی انجام مها و نوترکیبی، سازوکارهایی هستند که در تقسیم میوز انجام میای در گامت ( گوناگونی دگره 1

نه اینجوری که فقط توانند تقسیم میوز را انجام دهند.  ها زوج باشد. بنابراین، جاندارانی با دو، چهار، شش و ... مجموعۀ کروموزومی میهای کروموزومی آن مجموعه
 جانداران دیپلوئید تقسیم میوز داشته باشند. 

 1و نوترکیبی مربوط به مرحلۀ پروفاز    1ها مربوط به مرحلۀ متافاز  ای در گامتگوناگونی دگره  شود.تشکیل می  1( دوک تقسیم در مرحلۀ پروفاز میوز  3

 است.  

مشاهده  ای و نوترکیبی قابلشود و گوناگونی دگره شوند اما در این جانداران نیز تقسیم میوز دیده میها با تقسیم میتوز تولید می ( در گیاهان، گامت 4

 است.   
 ای خارج کنندۀ جمعیت از تعادل: جهش، رانش، شارش، انتخاب طبیعی و آمیزش غیرتصادفی تعبیر: سازوکاره

 هاها، نوترکیبی و اهمیت ناخالص ای در گامت شوند: گوناگونی دگرهتعبیر: سازوکارهایی که باعث حفظ گوناگونی با وجود رخ دادن انتخاب طبیعی می 

 در ارتباط با هموگلوبین، چند مورد صحیح است؟ 

 طور همزمان به این مولکول متصل باشند. توانند به  فقط دو نوع گاز می -الف
 هایِ خوناب )پالسما( در حفظ هومئوستازی دارد. نقشی مشابه گلوبولین  -ب
 د. نشوهای قرمز الگوبرداری می های مؤثر در ساخت آن فقط در گویچه ژن -ج
 قان )زردی( شود. تواند سبب بروز یرافزایش تخریب آن در نوزادان می  -د

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
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  موارد ب و د صحیح هستند.
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 بررسی همۀ موارد: 

گروه هم تشکیل    4دقت کنید که هموگلوبین از چهار رشته و    شود.اکسید و مونواکسید کربن متصل میبه هموگلوبین گازهای اکسیژن، کربن دی الف(  

مونواکسید و به گروه هم دیگر اکسیژن متصل باشد! ولی به صورت همزمان به یک گروه هم فقط یکی از  شده؛ پس ممکن است به یک گروه هم، کربن 

   تواند متصل شود.این دو گاز می
 اکسید متفاوت است.  لوبین، یکسان ولی با جایگاه اتصال کربن دیجایگاه اتصال اکسیژن و مونواکسید کربن به هموگ

 خون موثر باشند.   pHتوانند در تنظیم  ها میها و هموگلوبین با جذب و انتقال یونانواع گلوبولینب(  

های  ها فقط در گویچهی از این ژنگیرد. رونویسهای موثر در ساخت هموگلوبین در فرایندهای رونویسی و همانندسازی انجام میالگوبرداری از ژنج(  

 گیرد.  دار که توانایی تقسیم شدن دارد، صورت میقرمز نابالغ ولی همانندسازی از آنها در هر یاختۀ هسته

ه افزایش  شود. بنابراین افزایش تخریب هموگلوبین، منجر بهای قرمز مرده ایجاد میای دفعی است که از تخریب هموگلوبین گویچهماده  روبیند( بیلی

 کند.  روبین شده و بیماری یرقان را ایجاد میبیلی

، دربارة این عبارتکند. کدام  ای که قبالً پروانة مونارک را بلعیده است، از خوردن مجدد این حشره خودداری میدر نوعی رفتار جانوری، پرنده 
 رفتار درست است؟

 پذیری، برای جانور در محیط در حال تغییر الزم نیست.  ( برخالف نقش1
 ها تأثیری در بروز رفتار جانور ندارند. ( برخالف رفتار مراقبت مادری موش ماده، ژن2
 کند. شدن(، با استفاده از آزمون و خطا، شکل رفتار تغییر می( همانند خوگیری )عادی3
 کند. های گذشتۀ خود برای بروز رفتار استفاده میور از تجربه( همانند رفتار حل مسئله، جان 4
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شدن  دهندة رفتار یادگیری از نوع شرطیدلیل داشتن حالت تهوع پس از بلعیدن پروانۀ مونارک، نشان خودداری پرنده از خوردن مجدد پروانۀ مونارک به 

 کنند.  های گذشتۀ خود استفاده میگیری، جانوران از تجربه فعال است. در همۀ انواع یاد
شدن فعال، حل مسئله و نقش  شود: همۀ انواع یادگیری )شامل خوگیری، شرطی شدن کالسیک، شرطی های گذشته استفاده می نوعی یادگیری که از تجربه 

 پذیری( 
 شود: حل مسئله های گذشته برای حل مسائل جدید استفاده می نوعی یادگیری که از تجربه 

 ها:بررسی سایر گزینه 

عنوان نوعی یادگیری برای بقای  شدن فعال نیز به( یادگیری برای بقای جانوران الزم است، زیرا محیط جانوران همواره در حال تغییر است. پس شرطی1

 جانوران الزم است.  

بر ژن، اثرات محیطی و تجربه نیز  ا نقش دارند. در رفتارهای یادگیری، عالوه ه( در بروز همۀ انواع رفتارهای جانوری )چه غریزی و چه یادگیری(، ژن2

 مؤثر هستند.  

 شود.  شدن فعال نقش دارد و در سایر انواع رفتارهای یادگیری دیده نمی ( آزمون و خطا فقط در بروز رفتار شرطی 3
 شدن فعالشود: شرطیتعبیر: نوعی یادگیری که در نتیجۀ آزمون و خطا ایجاد می 

 است؟  شدهصحیحی مطرح   طوررفتارهای جانوری بهکدام عبارت، دربارة  
 ری همانند عالئم صوتی، در رفتار غذایابی زنبورهای عسل نقش دارند.  های دیدا ( عالمت1
 گیری رفتار و یادگیری مؤثر است.( انتخاب طبیعی برخالف برقراری ارتباط بین جانوران، در شکل2
 شود.  ( ارتباط بین جانوران و استفاده از فرومون برای ارتباط، فقط در جانوران دارای زندگی گروهی دیده می3
 ( برای سازگارکننده بودن رفتار غذایابی، تغییر رفتار با یادگیری یا داشتن انرژی خالص برای جانور الزم است. 4
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دادن  برای اطالع   کنند. همچنینافشانی، از عالئم دیداری )رنگ گل( و بویایی استفاده میهای مناسب برای گرده زنبورهای عسل، برای پیدا کردن گل

ز وز  محل منبع جدید به سایر زنبورهای کندو، زنبورها از عالئم دیداری )انجام حرکات ویژه توسط زنبور یابنده( و همچنین عالئم صوتی )صدای و

 کنند.  متفاوت( استفاده می
 ها:بررسی سایر گزینه 

آید،  وجود می دهد. تغییر نبستاً پایدار در رفتار که در اثر تجربه بهها را تغییر میآن  کنند که رفتارهایهای گوناگونی پیدا می ( جانوران در محیط تجربه2

دادن به رفتار نقش دارد.    گیری کامل رفتار غریزی و تغییر و اصالح آن رفتار نقش دارد. انتخاب طبیعی در شکلیادگیری نام دارد. یادگیری در شکل

 ر مؤثر است. بنابراین، هم انتخاب طبیعی و هم ارتباط بین جانوران، در یادگیری مؤثر هستند.  ارتباط بین جانوران نیز در تغییر رفتا 

زنبورها نیز با    ( برخی از جانوران زندگی گروهی دارند. برای زندگی در گروه، جانوران باید بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند. بعضی از جانوران مانند3

برقراری ارتباط،  کنند. دقت داشته باشید که برقراری ارتباط بین جانوران، الزمۀ زندگی گروهی است ولی  ارتباط برقرار می  استفاده از فرومون با یکدیگر

 شود.  فقط در جانوران دارای زندگی گروهی دیده نمی

(. رفتارهای  4کند )نادرستی گزینۀ  ها را تأمین میکنند که محتوای انرژی چندانی ندارد اما مواد مورد نیاز آن ( گاهی جانوران غذایی را مصرف می4

 یادگیری در سازگار شدن جانور با تغییرات محیطی نقش دارند.  
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 شوند؟ جة فعالیت آنزیم بسپاراز )پلیمراز( تولید میهایی درست است که در مخمرها، در نتیهمة مولکول دربارةچند مورد،   
 ها، دو سر متفاوت دارد.  رشتة سازندة آن  -الف

 دهند.ها پیوند هیدروژنی تشکیل میهمة مونومرهای آن  -ب
 شود. ها از توالی نوکلئوتیدی دِنا استفاده می برای ساخت آن  -ج
 رشتة الگو است.  ها، کامالً یکسان با رشتة مکملِنوع نوکلئوتید آن  -د

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
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ترتیب،  های پلیمرازی هستند که در یاخته وجود دارند و بهپلیمراز(، آنزیمRNAپلیمراز( و رِنابسپاراز )DNAفقط مورد )ج(، درست است. دِنابسپاراز )

میتوکندری  در تولید دِنا و رِنا نقش دارند. دقت داشته باشید که مخمر نوعی قارچ و یوکاریوت است و در آن، دِنای خطی در هسته و دِنای حلقوی در  

 شود )درستی مورد ج(.  والی نوکلئوتیدی رشتۀ الگوی دِنا استفاده میاسیدها، از توجود دارد. برای ساخت همۀ انواع نوکلئیک
 بررسی سایر موارد: 
اسیدهای خطی )نه حلقوی(، گروه فسفات در یک انتها و گروه هیدروکسیل در انتهای دیگر آزاد است؛ بنابراین، هر رشتۀ دِنا و رِنای خطی  الف( در نوکلئیک 

  تازه مخمرها پالزمید هم دارن که اونم نوعی دِنای حلقویه.  های یوکاریوتی، دِنای حلقوی نیز وجود دارد.ه گفتیم، در یاخته همیشه دو سر متفاوت دارد. همانطور ک 
 تعبیر: هر نوع دنای حلقوی که در مخمرها قابل مشاهده است: دنای حلقوی سیتوپالسمی+ پالزمید 

ای است و در صورتی هم که پیوند  رشتهاسید تک ب( در مولکول دِنا، همۀ نوکلئوتیدها در تشکیل پیوند هیدروژنی شرکت دارند. اما رِنا نوعی نوکلئیک 

 ها.  شود، نه همۀ آنهیدروژنی در آن مشاهده شود، فقط توسط بعضی از نوکلئوتیدها تشکیل می
 شود. ند هیدروژنی مشاهده می رنای ناقل نوعی رنا است که در آن پیو

ای است که مکمل رشتۀ الگو  توالی نوکلئوتیدی هر رشتۀ دِنا کامالً مشابه با توالی نوکلئوتیدی رشته   د( در مولکول دِنا و در پی همانندسازی طبیعی،

ده، کامالً یکسان نیست؛ زیرا، در رِنا باز آلی یوراسیل  شبوده است. اما در مولکول رِنا، توالی نوکلئوتیدی رشتۀ رمزگذار )مکمل رشتۀ الگو( و رِنای ساخته

 و در دِنا، باز آلی تیمین وجود دارد.  
 موقع حل تست از مبحث دنا و رنا، همیشه حواست به دنای سیتوپالسمی، پالزمید، رنای حاوی پیوند هیدروژنی و دنای هسته باشه!  

 این چند مورد برای حل تست خیلی بدرد میخورن!  

 ؟ کنندکارچی به دیگران استفاده میورد، در ارتباط با جانورانی درست است که از فرومون برای هشدار خطر حضور شچند م 

 های خود را به طور مستقیم به نسل بعد منتقل کنند. توانند ژن هیچگاه نمی -الف
 ها قرار دارند. های معده در مجاورت با معده آن های مالپیگی همانند کیسهلوله -ب
 گونة خود هستند.فقط قادر به تشخیص مواد شیمیایی ترشح شده از جانداران هم  -ج
 د.نها فراهم کند شرایط را برای تشکیل سنگوارة آن نتوانمی ،برخی ترشحات گیاهان در پاسخ به زخم -د

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
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 موارد ب و د صحیح هستند.

 کند.فرومون برای هشدار خطر حضور شکارچی به دیگران استفاده می زنبور از  
 بررسی همۀ موارد: 

 های خود را به صورت مستقیم به نسل بعد منتقل کنند. توانند ژنزنبور عسل ملکه و زنبور عسل نر میالف(  
 زنبورهای عسل استثنا خیلی مهمی در بحث زیست شناسی کنکور هستند. 

 کنکور برای رد گزینه از زنبور عسل و بحث بکرزایی آن استفاده کنید. حتما در سر جلسه  
 زنبورهای عسل کارگر، عقیم هستند. 

 زنبورهای عسل ملکه، دارای توانایی بکرزایی و لقاح هستند. 
 کنند. زنبورهای عسل نر، هاپلوئید هستند و گامت خود را با استفاده از میتوز تولید می

های  های مالپیگی و کیسهکنید، در حشرات لولهشاهده میطور که در شکل مهمانب(  

 توانند در مجاورت با معده قرار بگیرند. معده می

دیدة برگ  های آسیبزنبور وحشی ماده قادر به ردیابی مواد فرار ترشح شده از یاختهج(  

 گیاه تنباکو است.  
 دو گیاه تنباکو و آکاسیا بسیار مهم هستند!  

 ها را مرور کنید. جدی بگیرید و در این فرصت نکات آن  حتما این دوگیاه را

کنند که در محافظت از آنها نقش  بعضی گیاهان در پاسخ به زخم، ترکیباتی ترشح مید(  

افتد. با سخت  دارند. گاه حجم این ترکیبات آنقدر زیاد است که حشره در آن به دام می

 ره در آن حفظ شده است.  شود که حش هایی ایجاد میشدن این ترکیبات، سنگواره
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ای چسبندة خود، گلیکوپروتئین دارد و معموالً از بافت پوششی  کدام گزینه در ارتباط با نوعی بافت در بدن انسان درست است که در مادة زمینه 
 کند؟ پشتیبانی می

 پذیری بیشتری دارد.( نسبت به بافت پیوندی موجود در اسکلت فیبری قلب، انعطاف1
 شود. دهندة دیوارة لولۀ گوارش یافت میهای اصلی تشکیلشتر الیه( در بی2
 ای نقش دارد. ( در تشکیل غالف پیوندی اطراف دستۀ تارهای ماهیچه3
 های گرد و فاقد انشعاب تشکیل شده است.( فقط از یاخته4

 ترکیبی(  -متوسط -102)    1اسخ: گزینه پ .195

کند. بافت پیوندی سست به دلیل وجود  چسبندة خود، گلیکوپروتئین دارد و معموالً از بافت پوششی پشتیبانی می ای  ، در مادة زمینه بافت پیوندی سست

پذیری بیشتری دارد. بافت پیوندی موجود در اسکلت فیبری قلب از نوع ای(، انعطافهای کشسان بیشتر نسبت به بافت پیوندی متراکم )رشتهرشته

 گیرند.  ها به صورت نامنظم قرار میالژن ضخیم است که این رشتههای کپیوندی متراکم با رشته
 ها: بررس سایر گزینه

 دهندة لولۀ گوارش وجود دارد.  های تشکیلالیه   همة( بافت پیوندی سست در  2

 به قیدها حتما توجه کنید. 
 .ای نقش دارد( بافت پیوندی متراکم در تشکیل غالف پیوندی اطراف دستۀ تارهای ماهیچه3

های درون بافت پیوندی سست اشکال مختلفی داشته و حتی کنید، یاختهطور که در شکل مشاهده می( همان4

 توانند زوائد سیتوپالسمی نیز داشته باشند.   می

 ی است؟ اهای تنفسی در حد چند میکرون است. این جانور به طور حتم دارای چه مشخصهها از لولهدر نوعی جانور، متوسط فاصلة یاخته 

 تواند وارد قلب شود. ای میجفت منفذ قلبِ لوله 5( همولنف فقط از طریق 1
 د.ورود هوا به مجاری تنفسی خود شو د مانع ازتوان ( در شرایطی می2
 ( اسکلت بیرونی، در حرکت و حفاظت از بدن نقش دارد.3
 هم جوش خورده تشکیل شده است. ( مغز از دو گره به4

 ترکیبی(  -متوسط -103)   3اسخ: گزینه پ .196

زی مانند  مهرگان خشکیهای تنفسی در حد چند میکرون است. این نوع تنفس در بیها از لولهدر جانوران دارای تنفس نایدیسی، متوسط فاصلۀ یاخته

 م دارد.  بیرونی دارند. اسکلت بیرونی عالوه بر کمک به حرکت، وظیفۀ حفاظتی هاسکلت  حشرات و صدپایان وجود دارد. حشرات،  
 ها:بررسی سایر گزینه 

ای و  فذ قلبِ لوله امن هم از طریقکنید، در زمان استراحت قلب، همولنف طور که در شکل مشاهده میهمان( 1

 گردد.  قلب باز می  هب  انتهای رگ پشتی  هم از طریق  

، به خارج راه دارند  های منشعب و مرتبط به هم هستند که از طریق منافذ تنفسی سطح بدنها، لولهنایدیس(  2

 شود.  ساختاری جهت بستن منافذ دارند که مانع از هدر رفتن آب بدن می  معموالًو  

 تشکیل شده است.    چند گره به هم جوش خوردهمغز حشرات از  (  4

 مغز پالناریا از دو گره عصبی تشکیل شده است که به گره، یک طناب عصبی متصل است.  

 کدام گزینه صادق است؟در ارتباط با انسان،   

 ای احاطه شده است. شود که توسط شبکۀ مویرگیِ دورِلوله( ترکیب نهایی ادرار در بخشی از گردیزه )نفرون( مشخص می1
 تواند به صورت غیرارادی منقبض شود.کند، فقط در کودکان و نوزادان میای که موقتاً ادرار را ذخیره میای ماهیچه( کیسه2
 ها دارد. درصد ادرار از آب تشکیل شده است، دفع ادرار نقش مهمی در تنظیم تعادل یون 97که بیش از  ( با وجود آن3
 ( در شرایطی ممکن است با وجود ترشح فراوان آنزیم رنین در کلیه، حجم زیادی ادرار رقیق از کلیه خارج شود.4

 مفهومی(  -متوسط -105)  4اسخ: گزینه  پ .197

هایی باعث ترشح آلدوسترون از  اندازی واکنشهای خوناب و راه شود و با اثر بر یکی از پروتئیندنبال کاهش فشارخون ترشح می آنزیم رنین از کلیه به  

شود. ولی دقت کنید که در صورتی شود. این هورمون با اثر کلیه، بازجذب سدیم و به صورت غیرمستقیم آب را باعث میبخش قشری غدة فوق کلیه می

باشد، حتی در صورت ترشح رنین و آلدوسترون، باز هم فرد ادرار رقیقی دارد و حجم زیادی از آب نوشیده شده از بدن    مزهدیابت بی  به   فرد مبتالکه  

 شود.  دفع می
 حواستون باشه که رنین نوعی آنزیم هست )نه هورمون!( 

 ها:بررسی سایر گزینه 

کننده  دهند و آنچه که از مجرای جمعکننده تغییر میرا هنگام عبور از گردیزه و مجرای جمعدو فرایند بازجذب و ترشح، ترکیب مایع تراوش شده ( 1

 .  شودنمیکننده، جزء گردیزه محسوب  مشخص است. لولۀ جمع  کنندهلولۀ جمع ترکیب نهایی ادرار در  ریزد، ادرار است؛ در نتیجه  به لگنچه می

 شود.  کند. مثانه از جنس ماهیچۀ صاف است و همواره به صورت غیرارادی منقبض میرار را ذخیره می ای است که موقتاً ادای ماهیچهکیسه  ،( مثانه2

 دهد.  درصد ادرار را آب تشکیل می  95در حدود  (  3
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 ساله است؟ 20در یک جوان   Iچند مورد، از پیامدهای ابتال به دیابت نوع  

 گیرند.ها قرار پانکراس، مورد حملة لنفوسیت کنندة هورمون در های ترشح انواع یاخته -الف
 یابد. زا کاهش های اسکلتی ضعیف شده و توان مقابلة بدن با عوامل بیماریماهیچه -ب
 یابد.های قرمز جهت حفظ هومئوستازی افزایش  فعالیت نوعی پروتئین در گویچه -ج
 یابد. ای نسبت به هورمون انسولین کاهش  های ماهیچهت یاختهحساسی  -د
 یابد. های عصبی افزایش ترشح نوعی هورمون از پایانة آکسون یاخته -ه

1 )5 2 )2 3 )3 4 )4 
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 فقط مورد الف و د نادرست است. 
 بررسی همۀ موارد: 

ها از  کنندة انسولین در جزایر النگرهانس تحت تأثیر لنفوسیتهای ترشحیاختهفقط  ، نوعی بیماری خودایمنی است که در آن  1الف( دیابت شیرین نوع  

 روند.  بین می
 آید. های ترشح کنندۀ گلوکاگون بوجود نمی، تغییری در تعداد یاخته 1در دیابت شیرین نوع

 یابد.  زا کاهش میهای اسکلتی ضعیف شده و توان مقابله با عوامل بیماریماهیچه  ،شوند؛ در نتیجهها تجزیه میب( در دیابت شیرین پروتئین

یابد. هموگلوبین با جذب یون  ایستایی فعالیت هموگلوبین افزایش میشود و برای حفظ همها، بدن اسیدی میدر دیابت شیرین به دلیل تجزیۀ چربیج(  

 خون نقش دارد.    pHهیدروژن در تنظیم  

ها به انسولین  ولی این به این معنی نیست که حساسیت یاخته  شودشود و یا به اندازة کافی ترشح نمی، انسولین ترشح نمی1د( در دیابت شیرین نوع

 دهند.  ان نمیکم شود چون افراد مبتال با دریافت انسولین، عالئم بیماری را نش
 شود. ها به انسولین کم میدهند، حساسیت یاختههای انسولین به آن پاسخ نمیکه گیرنده، به دلیل این2در دیابت شیرین نوع

یابد.  ایستایی، میزان ترشح هورمون ضدادراری افزایش میشود، برای حفظ همدر دیابت شیرین چون حجم زیادی آب از بدن از طریق ادرار دفع میهـ(  

 شود.  های عصبی در هیپوفیزپسین ترشح میاین هورمون از پایانۀ آکسون یاخته

 ، دربارة طول عمر گیاهان نهاندانه قطعاً درست است؟عبارتکدام  
 پسین دارند از گیاهان علفی بیشتر است.   ها که مریستم( طول عمر درخت1
 روند.  کنند و سپس از بین میسال، رشد و تولیدمثل می ساله در مدت یک( گیاهان یک2
 ( گیاهی که بیش از یک بار در طول زندگی خود رشد زایشی دارد، گیاه چند ساله است. 3
 دهنده نداشته باشد، گیاه دو ساله است. از زندگی خود ساقۀ گل تواند در یک سال( گیاهی که می4

 مفهومی(  -متوسط -118)   3سخ: گزینۀ پا .199

توانند چند بار در  توانند رشد زایشی و گلدهی داشته باشند اما گیاهان چندساله میساله و دو ساله، فقط یک بار در طول زندگی خود میگیاهان یک

 طول زندگی گلدهی داشته باشند.  
 ها:  بررسی سایر گزینه 

 علفی بیشتر است. پسین دارند از گیاهان    ها که مریستم( معموالً )نه همیشه( طول عمر درخت 1

 روند. کنند و سپس از بین می، رشد و تولیدمثل مییا کمترساله در مدت یک سال  ( گیاهان یک2

کند. گیاه دو ساله، در سال اول زندگی خود ساقۀ  دهنده تولید میکند و در طول این سال، ساقۀ گلساله، حداکثر یک سال زندگی می( گیاه یک4

کند. بعضی از گیاهان چندساله نیز هستند که هر سال گلدهی ندارند و بنابراین، در یک  دهنده تولید می ل دوم، ساقۀ گلدهنده ندارد ولی در سا گل

 دهنده نداشته باشند.  توانند ساقۀ گلسال از زندگی خود می 

 در ارتباط با دستگاه ایمنی انسان، کدام گزینه درست است؟ 

 شوند. هایی با انشعابات فراوان به یاختۀ ایمنی فعال تبدیل مییرونی پوست، توسط یاختههای ایمنی غیرفعال در الیۀ ب ( یاخته1
 کنند.های سفیدی که توانایی تراگذری )دیاپدز( دارند، همۀ اطالعات وراثتی خود را در یک هسته نگهداری می( همۀ گویچه2
 شوند. خوارهایی هستند که در فرایند التهاب وارد عمل میخستین بیگانهشوند، ن های سفیدی که به »نیروهای واکنش سریع« تشبیه می( گویچه3
های کشندة طبیعی، فعالیت بیشتری انجام  گیرنده دارند، به دنبال عملکرد یاخته Tهای شده از لنفوسیتهایی که برای دو نوع اینترفرون ترشح( یاخته4

 دهند. می
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های آلوده به ویروس ترشح شده و عالوه بر یاختۀ  ، از یاخته 1اینترفرون نوع  

  ناینترفرو   کند.هم اثر می  های سالم مجاور )مانند ماکروفاژ(آلوده، بر یاخته 
یاخته  2نوع لنفوسیتاز  و  طبیعی  کشندة  می   Tهای های  و  ترشح  شود 

نوع اینترفرون    خوارها برای هر دوپس درشت کند؛  خوارها را فعال میدرشت

-مشاهده می  طور که در شکل مقابل. همان توانند گیرنده داشته باشندمی

خوارها  های کشنده طبیعی، فعالیت درشتکنید، به دنبال فعالیت لنفوسیت

 یابد.  های مرده افزایش میبرای پاکسازی یاخته
 ها: بررسی سایر گزینه

دهند  ها را در سطح خود قرار میهایی از میکروبها قسمتفراوان دارند. این یاختهای انشعابات  های دارینه( یاخته1

های ایمنی ها را به یاختهرسانند، تا این قسمتمی  )درون الیۀ درم پوست(  های لنفی نزدیکگرهبه    و سپس خود را

های ایمنی غیرفعال،  کنید، یاختهطور که در شکل مقابل مشاهده میغیرفعال ارائه کنند و آنها را فعال کنند. همان

 در الیۀ درونی پوست قرار دارند.  

ها اطالعات وراثتی خود را در هسته و  های سفید درون خون توانایی تراگذری دارند. این یاخته ( همۀ گویچه2

 های سفید، یک هسته دارند.  کنند. همۀ گویچهمیتوکندری نگهداری می
 شون چند قسمتی باشه. یک هسته دارند، ولی ممکنه که هسته های سفید حواستون باشه که گویچه 

 داره!   یک هستۀ چند قسمتیمثال نوتروفیل، 

-درشت شوند. در فرایند التهاب،  های سفیدی هستند که به نیروهای واکنش سریع تشبیه میها گویچه( نوتوفیل3

  شوند.  عمل میخوارهایی هستند که وارد  نخستین بیگانه  ،خوارهای مستقر در بافت

که ..................    اینمونهشود، در  های مزلسون و استال، اگر همانندسازی دِنا بر اساس طرح همانندسازیِ .................. انجام  با توجه به مراحل آزمایش 
 شود. ونه، .................. لوله دیده میسانتریفیوژ شدن نم شود، پس ازتهیه می N14ها به محیط کشت دارای دقیقه پس از انتقال باکتری

 ( غیرحفاظتی ـ بیست ـ نواری در پایین2  ( پراکنده ـ چهل ـ فقط یک نوار در باالی 1
 ( حفاظتی ـ چهل ـ دو نوار در دو انتهای 4  ( حفاظتی ـ بیست ـ فقط یک نوار در پایین3
 مفهومی( -متوسط -121)  4سخ: گزینۀ  پا .201

شده، فقط نوکلئوتیدهای سبک دارد و وزنش کم است و بنابراین، در باالی لوله  صورت حفاظتی انجام شود، مولکول دِنای تازه ساختهاگر همانندسازی به 

 (. 4شود )درستی گزینۀ  ماند و در پایین لوله دیده مینخورده باقی می(. مولکول دِنای اولیه نیز دست 3گیرد )رد گزینۀ  قرار می 
 ها:بررسی سایر گزینه 

شده ترکیبی از نوکلئوتیدهای سنگین و سبک را دارد و  صورت غیرحفاظتی )پراکنده( انجام شود، هر مولکول دِنای ساخته ( اگر همانندسازی به 2و    1

 دهد.بنابراین، وزنش تقریباً متوسط است و نواری در میانۀ لوله تشکیل می 

 هایی که .................. همة یاختهگیاه،   یکای در سامانة بافت زمینه  
  اند. ( دارای دیوارة ضخیم هستند، لیگنین را به دیوارة خود اضافه کرده1
 توانند هستۀ خود را تقسیم کنند.( دیوارة نخستین دارند، می2
 ای خود هستند، طول کمی دارند. های منشعب در دیوارة یاختهدارای الن (3
 ستند، دیوارة نازک دارند.   ( نسبت به آب نفوذپذیر ه4

 مفهومی(  -متوسط -106)   3سخ: گزینۀ پا .202

آکنه  آکنه، چسبو شامل بافت نرم   کندای، نوعی سامانۀ بافتی در گیاه است که فضای بین سامانۀ بافت آوندی و پوششی را اشغال می سامانۀ بافت زمینه

 آکنه است.  و سخت 
 بررسی همه موارد: 

نشده ای، دیوارة نخستین ضخیم و چوبی آکنههای چسبیاخته شود.  ای مشاهده میآکنهای و سخت آکنههای چسب( دیوارة ضخیم، در یاخته 1

 ها لیگنین اضافه شده است.  د؛ یعنی به دیوارة آنشده دارن ای، دیوارة پسین ضخیم و چوبی آکنههای سخت اما یاخته دارند  

ای، قطعاً نادرست است.  آکنههای غیرزندة سخت ؛ پس این مورد، با توجه به یاخته ای، دیوارة نخستین دارندهای گیاهی بافت زمینههمة یاخته (  2

ای مدنظر خواهند بود  آکنهای و نرم آکنههای چسب صورت، یاخته  هایی که دیوارة پسین ندارند«؛ در ایناما اگر فرض کنیم که سؤال گفته باشد »یاخته

 های کالنشیمی نه.  شدن دارند اما یاخته های پارانشیمی توانایی تقسیمو باز هم این مورد نادرست است؛ زیرا، یاخته
 ایجاد دانۀ گرده و کیسۀ رویانی( را دارند. های پارانشیمی توانایی تقسیم میتوز )برای ترمیم و تکثیر گیاه( و میوز )برای یاخته 

 های منشعب هستند.  هایی کوتاه و حاوی النهای اسکلرئید، یاخته آکنه مشخص است، یاخته ( همانطور که در شکل بافت سخت 3

 های کالنشیمی دارای دیوارة نخستین ضخیم هستند و این دیواره نسبت به آب نفوذپذیر است. ( یاخته4

 



 66صفحه  گروه آموزشی ماز  شناسی زیستدرس:  

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

از 
 م

ون
زم

ه آ
ام

خن
اس

پ
– 

له
رح

م
 19 

 درستی مطرح شده است؟ترتیب، ویژگی مشترک و متفاوت میتوکندری )راکیزه( و کلروپالست )سبزدیسه( بهبه در چند مورد،  
 ساز در غشای بیرونی اندامکATPشدن همراه با یاخته و نیز مستقل از آن ـ داشتن مجموعة پروتئینی توانایی تقسیم  -الف

 کربنی در فضای دوم کربنی و ششانایی تولید ترکیب پنجهایی که هسته دارند ـ توحضور داشتن در تمام یاخته -ب
 شده توسط غشاهاهای مخصوص خود ـ تعداد فضاهای احاطههای موردنیاز توسط ریبوزوم تولید تمام پروتئین  -ج

 های ناقلین الکترون به نوعی پروتئین غشاییـ انتقال الکترون  H+کردن  از انرژی الکترون برای پمپ  استفاده -د

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
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و   NADHشده از  های پرانرژی خارج های غشایی با استفاده از انرژی الکترونفقط مورد )د(، درست است. در زنجیرة انتقال الکترون میتوکندری، پمپ 

2FADH  با استفاده  تواند  توانند یون هیدروژن را با انتقال فعال و در خالف جهت شیب غلظت از غشا عبور دهند. در تیالکوئید نیز پمپ غشایی میمی

های ناقلین الکترون  جا کند. در میتوکندری، الکترون هیدروژن را در خالف جهت شیب غلظت و با انتقال فعال جابه   از انرژی الکترون برانگیخته، یون

(2FADH  وNADHبه پروتئین ،)های شوند. اما در کلروپالست، الکترون های غشایی موجود در زنجیرة انتقال الکترون منتقل میNADPH   به اسید

 شوند، نه نوعی پروتئین غشایی.  فسفاته منتقل میتککربنی  سه
 بررسی سایر موارد: 

ساز  ATPتوانند همراه با یاخته و نیز مستقل از آن تقسیم شوند. در میتوکندری، مجموعۀ پروتئینی آنزیم  الف( هم میتوکندری و هم کلروپالست می 

 و در کلروپالست نیز این مجموعۀ پروتئینی در غشای تیالکوئید قرار گرفته است.    در غشای داخلی اندامک قرار دارد
 ترین غشای موجود در کلروپالست است. غشای تیالکوئید، درونی 

 دقت داشته باشید که در هر کلروپالست، تعداد زیادی تیالکوئید وجود دارد. 

شود. منظور از فضای دوم میتوکندری،  های جانوری کلروپالست دیده نمیدار میتوکندری و کلروپالست ندارند. مثالً، در یاختههای هسته ب( تمام یاخته 

تولید    کربنی در چرخۀ کربسکربنی و ششفضای درونی آن است و فضای دوم کلروپالست، همان بستره است. در فضای درون میتوکندری، ترکیب پنج

 شوند.  کربنی در چرخۀ کالوین تولید می کربنی و شششوند. در بسترة کلروپالست نیز ترکیب پنجمی

های موردنیاز خود را بسازند.  توانند بعضی از )نه همۀ( پروتئین های مخصوص به خود را دارند و بنابراین، میج( میتوکندری و کلروپالست، دِنا و ریبوزوم 

 فضا وجود دارد اما کلروپالست دارای سه فضا درون خود است. در میتوکندری، دو  
 تر آن است که سواالت اینجوری را به دور دوم موکول کنیم! رسد و منطقی گیر به نظر می سواالت طوالنی: در نگاه اول، این سوال به نظر طوالنی و وقت 

 ای هستند؟ سطح بدن نقش دارند، دارای چه مشخصههای چسبیده به  هایی که در دورکردن میکروبدر انسان، نخستین یاخته 

 های کالژن و کشسان فراوان قرار دارند. ( در تماس با رشته1
 بپردازند.   NADHتوانند در غیاب اکسیژن، به تولید  ( نمی2
 کنند.( ترشحات نمکی و لیزوزیم را به سطح پوست وارد می3
 کنند.ناسایی میها، شهای عمومی آنها را بر اساس ویژگی( میکروب4

 ترکیبی(  -آسان  -115)   2اسخ: گزینه پ .204

هایی هستند که در  ها، نخستین یاخته اند. این یاخته های آن مرده ترین یاختهالیۀ بیرونی پوست شامل چندین الیۀ یاختۀ پوششی است که خارجی

 باشند.  می  ایتنفس یاختهها چون مرده هستند فاقد  های چسبیده به سطح بدن نقش دارند. این یاختهدورکردن میکروب 
 شود: گلیکولیز+ چرخۀ کربس تولید می  NADHتعبیر: هر واکنشی که در آن  

 ها: بررسی سایر گزینه

 های کالژن و کشسان قرار دارند.  های الیۀ درونی پوست در تماس با رشته( یاخته1

 شود و دارای آنزیم لیزوزیم و نمک است.  ترشح می  درمریز قرارگرفته در الیۀ  ون( یکی از ترشحات پوست، عرق است. عرق از غدد بر 3

 شود.  ، در خط دوم دفاعی انجام میهای عمومیها براساس ویژگی( شناسایی میکروب4
 های عمومی: خط دوم ها بر اساس ویژگیتعبیر: شناسایی میکروب 
 های اختصاصی: خط سومویژگیها بر اساس تعبیر: شناسایی میکروب 

 کننده و علفی، .................. دار تولیددر طول ..................، بسیاری از گیاهان دانه 
 کنند.های سرد ـ قطرات مایع را از برگ خود دفع می( شب1
 دهند. ها را افزایش میهای نگهبان روزنۀ برگفشار تورژسانسی در یاخته ( روز ـ2
 کنند. زهای گرم و مرطوب ـ در اثر تعرق، نیروی مکشی شدیدی را ایجاد می( رو3
 دهند.  را کاهش می  های فرورفته، تعرق از سطح برگ( روزهای گرم و خشک ـ با کمک روزنه4

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 67صفحه  گروه آموزشی ماز  شناسی زیستدرس:  

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

از 
 م

ون
زم

ه آ
ام

خن
اس

پ
– 

له
رح

م
 19 

 مفهومی(  -متوسط -107)   2سخ: گزینۀ پا .205

ها، الزم است که فشار تورژسانسی در  ت گازی انجام شود. برای باز شدن روزنهشوند تا تبادالها در طول روز باز می دار، روزنه در بسیاری از گیاهان دانه 

 های نگهبان روزنه افزایش پیدا کند.  یاخته
شود در طول روز، ها، در حضور نور متفاوت است و سبب می ای برخی گیاهان نواحی خشک مانند بعضی کاکتوسنکته: دقت داشته باشید که رفتار روزنه 

 شود.های باز میه بمانند و از هدر رفتن آب جلوگیری شود. بنابراین، در این گیاهان، افزایش شدت نور باعث کاهش تعداد روزنه ها بستروزنه 
 ها:بررسی سایر گزینه 

ین شرایط، به  همة ا  های معدنی به درون آوند چوبی هنوز ادامه دارد.یابد ولی جذب آب و انتقال یون های سرد، شدت تعرق کاهش می( در طول شب1

 ها.  شود نه بسیاری از آن از گیاهان علفی مشاهده می   بعضیتعریق در  نفع تعریق )دفع قطرات مایع آب( هست اما چرا این گزینه غلطه؟ 

اهش  های گرم و مرطوب، تحت تأثیر رطوبت باال، شدت تعرق کشود که نیروی مکش تعرقی زیاد شود. اما در روز( افزایش شدت تعرق، باعث می3

 یابد. می
 میزان رطوبت محیط و میزان تعرق با یکدیگر نسبت عکس دارند!  

های گرم و  ها. این سازگاری، برای کاهش تعرق در محیطبرخی از گیاهان علفی است، نه بسیاری از آن  ویژگیهای فرورفته،  ( وجود داشتن روزنه 4

  گیرد.خشک مفید است و جلوی از دست رفتن آب را می
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T  ،mتا    0زمانی    ۀزمان متحرکی مطابق شکل مقابل است. اگر سرعت متوسط متحرک در باز   –نمودار مکان   

s
باشد، تندی متوسط آن در این    4

 مدت چند متر بر ثانیه است؟ 

1  )10 

2  )15 
3  )20 
4  )40 

 

 
   3پاسخ: گزینه  

                      حرکت با سرعت ثابت: حرکتی که در آن اندازه سرعت )تندی( و جهت سرعت متحرک در طول مسیر ثابت است.                                
   (m)مکان اولیه متحرک                               

x vt x= +  (m)مکان نهایی متحرک                0

سرعت متحرک                                                                                                        
m

( )
s

 

 زمان در حرکت با سرعت ثابت توجه کنید:   –زمان و سرعت  –به نمودارهای مکان  

 معادله                                                                                         
 نوع حرکت    

xزمان   –مکان  vt x= + vزمان         ثابت  –سرعت  0 = 

  xحرکت یکنواخت در جهت محور 

  
  xحرکت یکنواخت در خالف جهت محور 

  
است؟ )سراسری   Bچند متر بر ثانیه بیشتر از سرعت متحرک    Aبه صورت شکل مقابل است. سرعت متحرک    Bو    Aزمان دو متحرک    –تمرین: نمودار مکان  

 خارج(   –  94تجربی 
1 )12 
2 )6/12 
3 )16 
4 )3/16 
 
 
 
 
 

 3پاسخ: گزینه 

xها به صورت  زمان آن  –هر دو متحرک به صورت یک تابع خطی است. بنابراین معادله مکان    t-xنمودار   vt x= + t  ۀاست. در لحظ  0 s=   Aمتحرک   30

Axدر  m= Bxدر مکان   Bو متحرک   650 m=  است؛ پس:  600

A A A A A A A

B B B B B B B

x v t x v x v x ( )

x v t x v x v x ( )

= + → =  + → = +

= + → =  + → = +

0 0 0

0 0 0

650 30 650 30 1

600 30 600 30 2
 

 کنیم: ( را از هم کم می2( و )1های )حال طرفین معادله
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A A B B A B A B A B

A B A B A B A B

( v x ) ( v x ) (v v ) (x x ) (v v ) ( )

m
(v v ) (v v ) (v v ) v v

s

− = + − +  = − + − = − + −

 = − −  + = −  = −  − = =

0 0 0 0650 600 30 30 50 30 30 430

480
50 30 430 50 430 30 480 30 16

30

 

]  ۀجایی متحرک در بازاگر هر خانه را یک واحد در نظر بگیریم، جابه ,T]0    :برابر است با 

xواحد           x x = − =3 0 2 

 مسافت برابر طول مسیر طی شده توسط متحرک است:  

L 1+ واحد    4+ واحد    5= واحد    10واحد   (x x ) | x x | (x x )= − + − + − =1 0 2 1 3 2 

                  
av

av av
av

av
av

L
S

S SL mt
S

V x sx
V

t


= 

 = → = → =
 =



10 20
4 2

 

mکند. این متحرک قسمتی از مسیر را با سرعت ثابت  طی می  s6را در    m36مسیر مستقیمی به طول   اتومبیلی 

s
مسیر را با سرعت    ۀ و بقی  5

mثابت  

s
mکند. اتومبیل چه مسافتی را با سرعت  در یک جهت طی می  8

s
 کند؟طی می  5

1  )16 2  )18 3  )20 4  )25 

   3پاسخ: گزینه  

mکنیم اتومبیل در ابتدا با سرعت  می  فرض
v

s
=1 tرا در مدت    L1، مسافت  5 mو سپس با سرعت    1

v
s

=2 tرا در مدت    L2، مسافت  8 2  

 کند.  طی می

L L v t v t t t t t

t ( t ) t t t t s

L v t m

+ = →  +  = →  +  = → +  =

→  + − = →  + −  = →  = → =

→ =  =  =

1 2 1 1 2 2 1 2 1 2

1 1 1 1 1 1

1 1 1

36 36 5 8 36 6

5 8 6 36 5 48 8 36 3 12 4

5 4 20

 

xصورت  به SIزمان متحرکی در  -معادلۀ مکان  t t= − +2 4  ثانیۀ اول حرکت درست است؟ 10است. کدام گزینه در مورد این متحرک در  20

 است.   m20( کمترین فاصلۀ متحرک از مبدأ  1

 شود. به مبدأ مکان نزدیک می  s8( متحرک  2
 شود. اش نزدیک می ثانیۀ بعدی به مکان اولیه   8اش دور و در  ثانیۀ اول از مکان اولیه  2( متحرک در  3
 رسد. به بیشترین فاصله از مبدأ می  s10( متحرک در لحظۀ  4

  4پاسخ: گزینه   

 
 نوع کمیت  SIفرمول ویکا در  

 تندی متوسط
av

mm L
S

s t s

→
 =

 →
 

 ای )فقط اندازه داره( نرده

 سرعت متوسط
av

mm x
V

s t s

→
 =

 →
 

 برداری  
 )هم اندازه داره و هم جهت( 

زمان یک متحرک  –دهد. اگر معادله مکان  ای تغییر جهت می توانیم بگوییم که متحرک در چه لحظهزمان می  –درحرکت راست خط، با داشتن معادله مکان 

xبه صورت   At Bt C= + شود.( دو کار اکسترمم »بیشیته یا کمینه« می xتغییر جهت متحرک )جایی که مقدار   ۀباشد، برای به دست آوردن لحظ 2+
 توانیم انجام بدهیم: می

( با کمک رابطه  1
B

t
A

= −
2

 همان رأس سهمی است. tکه   

تغییر   ۀهمان لحظ  tت( و با توجه به تقارنی که در سهمی وجود دارد، اس t2و  t1های این معادله  )فرض کنید ریشه 2های معادله درجه ( با یافتن ریشه2

جهت متحرک است که برابر است با: 
t t

t
+

= 1 2
2

. 

 یادآوری ریاضی: 

y* جدول تعیین عالمت معادله   ax bx c= + +2 : 

ی مضاعف داشته باشیم یا ریشه  ی متمایز یا یک ریشه( حال بسته به اینکه دو ریشهx2و  x1های این معادله درجه دو را پیدا کردیم )فرض کنید ریشه
 کنیم( های زیر است: )فقط حالت اول را بررسی مینداشته باشیم، جدول تعیین عالمتش به صورت
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x

y

− − +

+ − +

1 2

0 0
                                                 

x x x

y

− +1 2

0 0
 

 
 توجه: برای درک بیشتر بر مفاهیم به مثال زیر خوب توجه کنید.  

 زمان متحرکی به صورت زیر است:  –مثال: نمودار مکان  
 جسم کجاست؟  ۀ( مکان اولی1
 ای متحرک در بیشترین فاصله از مبدأ قرار دارد؟ ( در چه لحظه2
 مکان عبور کرده است؟ ( متحرک در چه لحظاتی از مبدأ 3
 هایی متحرک در حال نزدیک یا دور شدن از مبدأ مکان است؟ ( در چه بازه4
 دهد؟ هایی متحرک تغییر جهت می( در چه لحظه5
 شود؟ هایی سرعت متحرک صفر می( در چه لحظه6
 کند؟  حرکت می xهای زمانی، متحرک در جهت مثبت محور ( در چه بازه7
 کند؟ حرکت می xانی، متحرک در خالف جهت محور های زم( در چه بازه8

( تندی متوسط متحرک در کل زمان حرکت چند 9
m

s
 است؟  

( سرعت متوسط متحرک در کل زمان حرکت چند 10
m

s
 است؟  

 پاسخ:  

t( مکان اولیه متحرک با توجه به نمودار در لحظه  1 =0 xبرابر  0 m= −0  است.  10
t( در لحظه  2 s= 8 
 افتاده است.   s10و  s1  ،s6های  شود. این اتفاق در لحظهشده و عالمتش عوض می کند مکان صفر ( وقتی متحرک از مبدأ مکان عبور می 3
)های ( در بازه4 , s)01 ،( s, s)4 )و   6 s, s)8 )های متحرک در حال نزدیک شدن و در بازه 10 s, s)1 4 ،( s, s)6 )و   8 s, s)10 متحرک در حال دور  12

 شدن است.  
 دهد.  متحرک تغییر جهت می s8و   s4های  دهد. بنابراین در لحظه)مکان( متحرک بیشینه یا کمینه شود متحرک تغییر جهت می xهایی که ( در لحظه5
tهای  شود. پس در لحظهشود، سرعت صفر میزمان صفر می –هایی که شیب مماس بر نمودار مکان  ( در لحظه6 s= tو   4 s= سرعت متحرک صفر   8

 شود. می
است.  xاست و اگر شیب منفی باشد، حرکت در خالف جهت منفی محور  xمثبت محور  زمان شیب مثبت باشد، حرکت در جهت  –( در نمودار مکان 8و  7

)های بنابراین در بازه , s)0 )و  4 s, s)8 )کند و در بازه حرکت می xمتحرک در جهت مثبت محور  12 s, s)4 -حرکت می xمتحرک در خالف جهت محور  8
 کند. 

 دو مورد آخری را به عنوان تمرین بیشتر خودتون حل کنید.  

 هابررسی گزینه

minxزمان متحرک مطابق شکل )الف( است. از روی شکل هم واضح است، کمترین فاصلۀ متحرک از مبدأ    -( نمودار مکان1 m=16   .است 

t(s)

x(m)

0 2 4

20 16 20
   

 

 

 

 

 

 

]( نمودار در بازۀ 2 , s]0 ]به محور زمان نزدیک و در بازۀ   2 s, s]2 ثانیۀ اول به مبدأ مکان نزدیک   2شود بنابراین، متحرک در از محور زمان دور می   10

 شود. ثانیۀ بعدی از مبدأ مکان دور می  8و در  

 
 
 

 

 
 
 

10 4      2     0 

20 

16 

 
 

 

 

t(s) 

 

x(m) 

 

 )الف(

 

x(cm) 

 

  

 
 

 

    

 )ب(

 

موافق  
 aعالمت 

 

موافق 
 aعالمت 

 

مخالف 
 aعالمت 
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های زیر اختالف نیرویی که  درون آسانسور قرار دارد. در کدام یک از حالت  kg5بر روی ترازویی )نیروسنج( به جرم    kg65به جرم    شخصی 

)است؟  N40دهد برابر کند و عددی که ترازو نشان میکف آسانسور وارد میترازو به 
N

g
kg

=10 ) 

m( آسانسور با سرعت ثابت  1

s
 به سمت باال شروع به حرکت کند.  2

m( آسانسور با شتاب ثابت  2

s
2

2
 به سمت باال شروع به حرکت کند.  

m( آسانسور با سرعت ثابت  3

s
 به سمت پایین شروع به حرکت کند.   2

m( آسانسور با شتاب ثابت  4

s
2

2
 به سمت پایین شروع به حرکت کند.  

 4پاسخ: گزینۀ   

 شود: های آسانسور در حالت کلی با این تکنیک حل میتست

آسانسور فقط با کمک یه فرمول حل میشن: وقتی یک جسم در در سطح زمین روی نیروسنج قرار بگیرد، عددی که  های مربوط به تست
دهد است ولی اگر این جسم داخل آسانسور روی نیروسنج قرار بگیرد عددی که نیروسنج نشان می mgدهد برابر نیروسنج نشان می

m(gبرابر  ± a)است 

 

 

 
 
 

 هنگامی که شخص در سطح  هنگامی که شخص داخل aعالمت  نتعیی 
 زمین قرار دارد آسانسور قرار دارد  

+kg ( قرار دارد ولی روی کف آسانسور جرم شخص و جرم ترازو ) kg65روی ترازو فقط جرم شخص ) =65 5  ( قرار دارد. 70

 

m   دهد، برابر است با: )نیروسنج( نشان می عددی که ترازو   (g a) ( a) = 65 10 

m   کند، برابر است با: نیرویی که ترازو به کف آسانسور وارد می (g a) ( a) = 70 10 

 

)    اختالف این دو نیرو برابر است با:  a) ( a) ( a) −  = 70 10 65 10 5 10 

 

mشود، باید شتاب آسانسور   N40برای اینکه این نیرو برابر با  

s2
  باشد.   2

m
( a)   a

s
 =  = −

2
5 10 40 2 

 و عالمت آن نیز منفی باشد. 

 منفی است:   aدر دو صورت عالمت  

 ( به صورت کند شونده به سمت باال حرکت کند. 1

 کند. ( به صورت تند شونده به سمت پایین حرکت  2

 درست است؛ چون به سمت پایین شروع به حرکت کرده است. )چون شروع حرکت الزاما تندشونده است.(   4بنابراین گزینۀ  

به جرم  وزنه  می  kg2ای  ناچیز  به جرم  فنری  انتهای  به  میرا  آویزان  آسانسور  یک  سقف  از  را  مجموعه  و  درصورتیبندیم  فنر  طول  که  کنیم، 

آسانسور با شتاب ثابت 
m

s2
که با شتاب  و درصورتی  cm50به سمت پایین شروع به حرکت کند به   5

m

s2
به سمت باال شروع به حرکت کند به   2

cm64  رسد، ثابت فنر چند نیوتون بر متر است؟ می
m

(g )
s

=
2

10 

1  )1 2  )100 3  )4 4  )40 
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 2پاسخ: گزینۀ  
گیرید که این شتاب نسبت مستقیم با نیروی خالص وارد بر  قانون دوم نیوتن: هرگاه بر جسمی نیروی خالصی وارد شود، جسم تحت تأثیر آن نیرو شتاب می

 جسم دارد و در همان جهت نیروی خالص است و با جرم جسم نسبت وارون دارد. به عبارتی دیگر داریم:  

net (N)Fm
( ) a

m (kg)s

→
 =

→2
 

 آید: رو به دست میگویند. و از رابطه روبهشتاب متوسط: به نسبت تغییرات سرعت به مدت زمان تغییرات، شتاب متوسط می

av

m
( )m V

s( ) a
ts (s)

→
 =

2
 

 های مختلف آسانسور: بررسی حرکت 
 درون یک آسانسور قرار دارد،  mمطابق شکل فرض کنید شخصی به جرم 

 های مختلفی که  حرکت 
 کنیم: برای حرکت آسانسور وجود دارد، در جدول زیر بررسی می

 
 
 
 
 
 
 
 

جهت 
 حرکت 

حرکت با  
 aشتاب  

 نتیجه نهایی  مراحل تحلیل 

رو به باال  

 

 تندشونده 
net,y N N NF ma F mg ma F mg ma F m(g a)= → − = → = + → = + 

NF m(g a )= + 
a 0 حرکت  تندشونده 
⇒                  

N

N

F m(g a )

F mg

= +


 

رو به باال  

 

 کندشونده 
net,y N N NF ma F mg ma F mg ma F m(g a)= → − = → = + → = + 

NF m(g a )= − 
a 0 حرکت  کندشونده 
⇒                 

N

N

F m(g a )

F mg

= −


 

رو به 

 پایین  

 تندشونده 
net,y N N NF ma mg F ma F mg ma F m(g a)= → − = → = − → = − 

NF m(g a )= − 
a 0 حرکت  تندشونده 
⇒                 

N

N

F m(g a )

F mg

= −


 

رو به 

 پایین  

 کندشونده 
net,y N N NF ma mg F ma F mg ma F m(g a)= → − = → = − → = − 

NF m(g a )= + 
a 0 حرکت  کندشونده 
⇒                 

N

N

F m(g a)

F mg

= +


 

 نکته: هرگاه آسانسور با سرعت ثابت )بدون شتاب( حرکت کند یا ساکن باشد، طبق قانون اول نیوتون داریم: 

                                                                                                                                              net,y NF F mg=  =0 

 کند، دیگه براش حرکت تندشونده و کندشونده بی معنی است چون شتاب ندارد. توجه: حواستان باشد وقتی آسانسور با سرعت ثابت حرکت می
 رو به پایین است. به عبارتی داریم:  gکند و شتاب آن برابر نکته: وقتی کابل آسانسور پاره شود، آسانسور سقوط آزاد می

                                    a g
net,y N N NF ma F mg ma F mg ma m(g a) F m(g g)

=−
=  − =  = + = + ⎯⎯⎯→ = − =0 

 بنابراین نیروی عمودی سطح صفر است.
 های گفته شده وقتی کابل آسانسور پاره شود، رابطه باال صادق است. توجه: در همه حالت 

العمل نیروی عمودی سطح است. طبق قانون  دهد عکسرار داشته باشد، عددی که نیروسنج نشان مینکته: اگر شخص درون آسانسور بر روی یک ترازو ق
 راستا در مخالف جهت هم. به عبارتی داریم: اندازه و همالعملی دارد همسوم نیوتن هر علمی، عکس

Nالعمل( )عکس                                                                                                                                 N N NF F   ,   F F = −  )عمل(  =
 

 دهد: نیرویی که نیروسنج نشان می  نیروی عمودی سطح:  حرکت آسانسور: 

NF سرعت ثابت  mg= N NF F mg= = 

NF شود وقتی کابل آسانسور پاره می =0 N NF F= =0 

 دهد به جدول اولی مراجعه کنید. هایی که حرکت آسانسور با شتاب ثابت هست، برای مشخص کردن نیرویی که نیروسنج نشان می توجه: برای حالت 

 شتاب
 نیرو
 جرم

 تغییرات زمان

 تغییرات سرعت
 شتاب متوسط
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دهد. شتاب آسانسور چند متر بر را نشان می  N480درون آسانسوری، روی یک ترازوی فنری ایستاده است و ترازو عدد  N600تمرین: شخصی به وزن  

مجذور ثانیه و به کدام جهت است؟ 
m

(g )
s

=
2

 خارج(  – 86)سراسری ریاضی                        10

( 3، باال                       2( 2            ، پایین              2( 1
1
2

( 4، پایین                     
1
2

 ، باال

 1پاسخ: گزینه 
 است. جرم شخص برابر است با:  N600چون وزن شخص  

W mg m m kg=  =   =600 10 60 

 
)کنیم و طبق قانون دوم نیوتن شود را رسم میکلیه نیروهایی که به شخص داخل آسانسور وارد می )F ma= کنیم: شتاب را محاسبه می 

net N
m

F ma F W ma a a a
s

=  − =  − = − =  = − = −
2

120
480 600 6 120 60 2

60
 

 ناست که شتاب به سمت پایین است. چون شتاب منفی به دست آمد، این به این مع

ای توسط یک نیروسنج از سقف یک آسانسور آویزان است. در حالت اول آسانسور با شتاب  تمرین: وزنه
m

s2
را نشان   F1رود و نیروسنج  تندشونده باال می 2

دهد. در حالت دوم آسانسور با شتاب می
m

s2
دهد. نسبت را نشان می  F2رود و نیروسنج نیروی تندشونده پایین می 2

F

F
2

1
چقدر است؟   

N
(g )

kg
=10 

 خارج(  –  96)سراسری تجربی 

1 )
5
4

                                     2 )
2
3

                             3 )2                               4 )4 

  2پاسخ: گزینه 
 )به عنوان تمرین بیشتر خودتان این سؤال را حل کنید.(

دهد در حالتی که وزنه به  را به وزنه می  aشوند، نیروی وزن وزنه و نیروی کشسانی فنر. برایند این دو نیرو شتاب در هر لحظه دو نیرو به وزنه وارد می 

 کند، داریم: سمت پایین شروع به حرکت می 

 
 

       
emg F ma mg k L ma k ( L )

k ( L )

− =  −  =   −  − = 

  − =

1 1 0

0

2 10 50 2 5

50 10
   

(L0   ).طول طبیعی فنر است 

 کند، داریم:  در حالتی که وزنه به سمت باال شروع به حرکت می

eF mg ma k L mg ma k ( L )

k ( L )

− =   − =   − −  = 

  − =

2 2 0

0

64 2 10 2 2

64 24
 

                 
/ /

k ( L )( )
: ( L ) L L L cm

( ) k ( L )

 −
=   − = −  =  =

 −
0

0 0 0 0
0

642 24
2 4 50 64 56 1 4 40

1 50 10
 

N N
  k( )   k

cm m
 − =  = =50 40 10 1 100 

با ضریب اصطکاک جنبشی   Fنیروی افقی    ۀبه وسیل kg2رو، جسمی به جرم  در شکل روبه  روی یک سطح افقی 
3
3

لغزد. نیرویی که می 

 سازد؟چند درجه با امتداد قائم می ۀکند زاوی سطح افقی به جسم وارد می

1  )30 2  )45 
 ( صفر4 60(  3
 
 
 
 
 

 

 

 

mg 
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   1پاسخ: گزینه  

 گاه و نیروی اصطکاک است. اگر  برایند نیروهای عمودی تکیه  (R)کند  نیرویی که سطح به جسم وارد می

 رو، داریم:نشان دهیم، با توجه به شکل روبه  این نیرو با امتداد قائم را با    ۀزاوی

          

                                            k Nk
k

N N

Ff
tan

F F


 = = =  = → = 03

30
3

 

xصورت  به  SIزمان نوسانگری در    –معادلۀ مکان    cos t= 6 برابر بزرگی    2  کندطی می t1سافتی که نوسانگر در بازۀ زمانی صفر تا است، م 2
 چند متر بر مربع ثانیه است؟  t1جایی آن در همین مدت است. شتاب نوسانگر در لحظۀ جابه

1  )12- 2  )12 3  )8- 4  )8 

 4پاسخ: گزینۀ   
گویند و همچنین به هر دور این حرکت یک چرخه )سیکل(  ای میهای زمانی مساوی، عینًا تکرار شوند را نوسان دورههایی که در بازهای: حرکت نوسان دوره
 گویند. نوسان می

 ( است.sدهیم و یکای آن ثانیه )نمایش می Tشود و با دوره تناوب: مدت زمان یک چرخه، دوره تناوب حرکت نامیده می
(  Hzدهیم و یکای آن هرتز )نمایش می fشود و با های انجام شده )تعداد چرخه( در هر ثانیه بسامد )فرکانس( نامیده می: تعداد نوسانبسامد )فرکانس(

fاست. همچنین داریم: 
T

=
1

 

 گویند.  ( میSHMباشد، حرکت را هماهنگ ساده )ای مطابق شکل زیر، سینوسی زمان یک نوسان دوره  –حرکت هماهنگ ساده: اگر نمودار مکان 

 
 کند.  * یک نمونه حرکت هماهنگ ساده، جرمی است که با یک فنر  بر روی یک سطح بدون اصطکاک نوسان می

 

 
 ( است. mبر حسب متر ) SIیکای آن در دهیم و نشان می Aنوسانگر از مرکز نوسان است و آن را با عالمت   ۀدامنه نوسان: بیشترین فاصل -1
 خط نوسان  است. در این نقطه نوسانگر در حال تعادل است. وسط پاره ۀمرکز نوسان: نقط -2
 ای از مرکز نوسان است. نوسانگر در هر لحظه ۀمکان نوسانگر: فاصل  -3
 . دهدکه نوسانگر روی آن حرکت هماهنگ ساده انجام می  MNخط خط نوسان: پاره پاره  -4

 برابر دامنه است.  4: در حرکت هماهنگ ساده در یک چرخه )نوسان( مسافت پیموده شده،  1نکته 
 خط نوسان است.: در حرکت هماهنگ ساده، دامنه نوسان نصف طول پاره2نکته 

 
 زمان در حرکت هماهنگ ساده:  –معادله مکان  

  
 شود: ای نوسانگر است که به صورت زیر تعریف میبسامد زاویه  توجه: 

                                                           f
T


=  =

2
2 

 

 

 ای بسامد زاویه
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cosتوجه: ما در روند سؤاالت گاهی به معادله مثلثاتی به صورت   t a حل اول کمک گرفتن از  راه یک عدد ثابت است( برای یافتن  aرسیم )می =
 دهیم.  نجام میها مثلثاتی و یافتن جواب عمومی معادله هست و بقیه تحلیل با توجه به شرایط سؤال امعادله

 
 شتاب و نیرو در حرکت نوسانی 

ای برای توانیم رابطههای آخر فصل آمده. با کمک دو رابطه زیر میتوجه: بحث شتاب و نیرو به طور مستقیم در کتاب درسی نیامده است اما در یکی از تمرین
 شتاب و نیرو در حرکت نوسانی بدین صورت بیان کنیم:  

F
F kx k

x F
m F m x

xk
k m

m


= −  = −

 − =   = − 
=  = 


2 2

2
 

 حال طبق قانون دوم نیوتون: 

F ma m x ma a x= →−  =  = − 
2 2 

  ۀای مطابق شکل مقابل است. اندازه شتاب نوسانگر در لحظزمان حرکت هماهنگ ساده –مثال: نمودار مکان  
1
20

)چند متر بر مجذور ثانیه است؟    ) =2 10 

1 )− 416 10 

2 )− 4125 2 10 

3 )− 216 10 

4  )− 2125 2 10 
 4پاسخ: گزینه 

  ۀبرای محاسبه شتاب نوسانگر در لحظ
1
20

aطبق رابطه    x= −2   نیاز به   وx  .داریمx    که مشخص است برابر
2
2

 چی! است اما  

cos cos
   
= → = →= 5

20 4 20 4
 

t =
1
20

در ربع  اول 
→       

A

t x
x Acos t cos

=

= → = 
=  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =

1
1 2
20 2 2

2 20
 

aحال جایگذاری در رابطه   x= −2   :و داریم 

m
| a | | x | x ( ) ( )

s

− − −
= − =  =    =  = 

2
2 2 2 2 2 2

2
2 25 2

5 10 10 125 2 10
2 2

 

 قرار دارد. با توجه به شکل زیر، داریم:    xدر مکان    t1کنیم متحرک در لحظۀ  کنیم، فرض میگام اول: این تست را در حالت کلی بررسی می 

 

 

X

L x A A x (A x )

A A
A x x x x



=   + − = +

 − =  = ⎯⎯⎯→ = −1

1 1

0
1 1 1 1

2 2 2

2
3 3

 

 گردیم به تست خودمان:  گام دوم: برمی 

x cos t rad A
(A m, ) x m

sx Acos t

=
 =  =  = − = − = −

= 
1

6 2 6
6 2 2

3 3
   

m
a x a x ( )

s
= −  = − = −  − =2 2 2

1 1 2
2 2 8   

t)شکل زیر تصویری از یک موج عرضی را در مبدأ زمان    دهد که با تندی  در یک طناب نشان می 0=(
m

s
پیش    xدر خالف جهت محور   20

 متر بر ثانیه است؟چند  ms25زمانی صفر تا   ۀدر باز   M ۀرود. سرعت متوسط ذرمی

1  )8/0 

2  )8/0- 
3  )/0 8 2 
4  )/−0 8 2 
 
 
 

 +A 0 -A x 
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  4پاسخ: گزینه   

 رو، داریم:  بر اساس شکل روبه

  

                               
cm / m

vT / T T ms−


 + = →  = → = =

 = → = → =  =3

5
10 20 16 0 16

4 4

0 16 20 8 10 8

 

 

 

 

 در مبدأ زمان به سمت پایین  Mتر از آن قرار دارند. بنابراین  قرار دارند، پایین Mنقاطی که قبل از  

می   از  حرکت  پس  نقطه  این  Tکند.  ms=3 اولیهبرمی  24 جای  سر  و  گردد  لحظ  ms1اش  )در  آن  از  t)  ۀبعد  ms)= مکان    25 در 

y cm= −2 Aهای  جایی نوسانگر از مرکز تا مکانگیرد )زمان جابهقرار می  2
2
2

Tبرابر     

8
 است.(  

av

t ms T
t y A cm m

T ms

y m
v /

t s

−

−

−

 =
  = → = − = −  = − = − 

=

 − 
= = = −
 

2

2

3

1 2 2 4 2 2 2 2 10
8 2 28

2 2 10 0 8 2
25 10

 

نقطه  در  الکترومغناطیسی  موج  مغناطیسی یک  میدان  نوسان  بهمعادلۀ  از خال  maxBصورت  ای  B cos( t)=  82 کدام   10 موج  این  است، 
 است؟

 ( رادیویی4 ( مرئی 3 ( فروسرخ 2 ( فرابنفش 1
 

 4پاسخ: گزینۀ   
 دهد:  ای را نشان می، بسامد زاویه tضریب  

f f Hz

c
m

f

=    =   =


 = = =

8 8 8

8

8

2 10 2 2 10 10

3 10
3

10

   

 این طول موج مربوط به امواج رادیویی است. 

نسبت به پرتوی    Dپس از بازتابش در سطح دو آینه، به اندازۀ    SI  سازند، پرتوی نورمی (، مطابق شکل با یکدیگر زاویۀ  2( و )1آینۀ تخت )  دو 
SI شود. اگر زاویۀ بین دو آینۀ  منحرف می( ) یک درجه افزایش یابد، زاویۀ ،D کند؟ چگونه تغییر می 

1)1   افزایش ، 

2  )1  کاهش ، 
3)2   افزایش ، 
4)2  کاهش ، 
 
 
 
 

 4پاسخ: گزینۀ   
نکاتش رو مرور کنی و یادگیریت کامل بشه، درسنامه رو  همین آزمون به طور مفصل به این موضوع پرداختیم، حتما برای اینکه  11در درسنامه تست شماره 

 دقیق بخون... 
 

منفرجه   زاویۀ  هم  با  آینۀ  دو  که  حالتی  )در  )  90  رابطۀ  می از  نهایی  خروجی  پرتو  و  اولیۀ  تابشی  پرتو  میان  انحراف  زاویۀ  سازند، 

D =  − 360  ایند پس:  به دست می  2

D D = −  = −  = −0 02 2 1 2 
 که عالمت منفی نشان دهنده کاهش زاویه انحراف است. 

 

 

(1) 

 

 

I 

(2) 
  

 
 

S 
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شود. اگر تیغه را در آب قرار از این تیغه خارج می  Bآید و در نقطۀ  ای متوازی السطوح فرود مینوری مطابق شکل از هوا بر تیغۀ شیشه  پرتوی 

n)دهیم و پرتو را با همان زاویۀ قبلی به همان نقطه از تیغه بتابانیم، پرتو از کدام نقطه از تیغه ممکن است خارج شود؟   ,n )= =
4 3
3 2

 

1)A  

2)B   
3) C  
4) D  
 
 
 

 3پاسخ: گزینۀ  
 دهد. نامند. بازتاب موج عالوه بر امواج مکانیکی در امواج الکترومغناطیسی نیز رخ میبازتاب موج: بازگشت موج از سطح اجسام را بازتاب موج می 

 بازتاب امواج مکانیکی: 
 الف( بازتاب در یک ُبعد 

رسد گاه میگاهی ثابت شده است روانه کنیم، وقتی تپ به تکیهبلند که یک سر آن بر تکیه  ۀدر یک فنر )یا یک ریسمان( کشیدمطابق شکل )الف( اگر تپی را  
آورد. حال مطابق شکل )ب( این نیرو برابر و در جهت مخالف بر فنر وارد می  ۀگاه نیز نیرویی با انداز کند و طبق قانون سوم نیوتون، تکیهنیرویی به آن وارد می

 کند.  کند که روی فنر در جهت مخالف تپ تابیده حرکت میگاه، تپی در فنر ایجاد میدر محل تکیه

 
 ب( بازتاب در دو ُبعد  

شوند. )شکل مواج پس از برخورد با مانع تخت، به صورت تخت بازتابیده میاگر یک تیغه را بر سطح آب تشت موج قرار دهیم و امواج تختی ایجاد کنیم، این ا
 زیر( 

 
 دهیم. نمایش می iبین پرتوی تابیده )فرودی( و خط عمود بر سطح مانع است و آن را با   ۀتابش: زاوی  ۀزاوی

 دهیم.  نمایش می rنع است و آن را با  بین پرتوی بازتابیده و خط عمود بر سطح ما  ۀبازتابش: زاوی  ۀزاوی

 
 بازتابش است.  ۀتابش برابر زاوی ۀتوان در شکل اثبات کنیم که زاوی قانون بازتاب عمومی: به راحتی می 

i
i r

r

 +  =
  = 

 +  =

0

0

90

90
 

( تندی و مسیر 2( به محیط )1رسد، هنگام ورود از محیط )مرز دو محیط میرو، جبهه موج تختی به طور مایل به  قانون شکست عمومی: مطابق شکل روبه

Vنویسیم: )شکل با فرض اینکه  رو می توانیم قانون شکست نور را به صورت روبهشود که میعوض می V2  رسم شده است.(   1

 

A B C      D 

 شیشه  آب
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 شود:  رو بیان می(: نسبت تندی نور در خأل به تندی نور در آن محیط است و به صورت روبهnضریب شکست نور )

C

V
= 

تندی نور در خالأ
تندی نور در یک  محیط n = 

: تندی نور در خأل برابر  1نکته 
m

s
 83  است.  10

 شود. می 1: ضریب شکست کمیتی بدون یکا است و چون بیشترین تندی نور در خأل است، ضریب شکست همواره بزرگتر یا مساوی 2نکته 

-می v2و سرعت   n2وارد محیط دوم با ضریب شکست  v1و سرعت    n1رو، نور از محیط اول با ضریب شکست  قانون شکست اسنل: مطابق شکل روبه 
 شود. بنابراین طبق قانون شکست عمومی داریم: 

 
c

sin v n n
n sin n sin

sin v c n

n




= = =   = 
 

2 2 2 1
1 1 2 2

1 1 2

1

 

 گوییم. به این رابطه قانون شکست اسنل می
 آید:  رو به دست میگویند. و از رابطه روبهجایی یک متحرک را سرعت متوسط میجایی به مدت زمان جابهسرعت متوسط: نسبت جابه

                         av

(m)m x
( ) V

s t (s)

→
 =

 →
 

 تخت روی خودش بازگردد، باید بر سطح آینه عمود باشد.   ۀآیننکته: برای آنکه یک پرتو پس از برخورد با یک 
تخت افقی در کف مخزن نصب شده، دوباره به    ۀتمرین: در شکل مقابل، حداقل زمان الزم برای آنکه نور المپ پس از گذشتن از هوا و آب و بازتابش از روی آین

المپ برگردد، چند ثانیه است؟ )ضریب شکست آب نسبت به هوا  
4
3

و سرعت انتشار نور در هوا  
m

s
 83  ( 94است.( )سراسری تجربی خارج  10

1 )− 89 10 

2 )− 85 10 

3 )− 82 10 

4  )−710 
 4پاسخ: گزینه 

  ۀبا کمک رابط
c

n
V

 کنیم: ، سرعت نور در آب را حساب می=

m
/

s
=  82 25 Vآب10

 83 10
V

آب

 =
4
3

𝑛آب =
c

V
آب

 

دهیم. کنیم و برای آب هم این کار را انجام میکشد تا نور از المپ به سطح آب برسد را حساب میسرعت متوسط، مدت زمانی که طول می  ۀحال طبق رابط
 بنابراین داریم: 

 سرعت متوسط
 جاییجابه

 زمان

 

sin V

sin V


=


1 1

2 2
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{
  
 

  
 

t
هوا

s−= = 


8
8

9
3 10

3 10
       

t
آب

/
s

/

−= = 


8
8

4 5
2 10

2 25 10

 
x x

V t
t V

 
=  = 


 

( ) s− − − −=  +  = + = 8 8 8 83 10 2 10 10 3 2 5 =tهوا t+آب10 کلt 

s− 85  قدر زمان الزم است تا نور به المپ برگردد؛ بنابراین داریم: تخت افقی برسد. همین  ۀکشد تا نور به آینطول می 10

s− − −=   =  =8 8 72 5 10 10 10  tرفت و برگشت 10

هر چه اختالف غلظت دو محیط )اختالف ضریب شکست دو محیط( بیشتر باشد، میزان شکست )انحراف پرتو از مسیر اولیه است( بیشتر است. وقتی 

 (2شود، شکل )می  عمود نزدیک دهیم، باز هم پرتو به خط  تیغه را در آب قرار می

n sin i n sin r= 2 

n n i r   2 

 

 

 ( است:  1( کمتر از شکل )2اما اختالف غلظت دو محیط در شکل )

(n n ) (n n )−  − 
 

 

 توان نوشت:  خارج شود، به زبان ریاضی می   Cشکند و ا حتمال دارد از نقطۀ  ( کمتر می 2پس پرتو در شکل )

(n n )n sin i n sin r
r r

nsin i n sin r

=
⎯⎯⎯⎯⎯→ 

=

1
2 1

2
 

Aموج  ای نوری با طول نور نقطه  ۀیک چشم 
0

است و   mm4کند. قطر مردمک چشم شخصی  ها تابش میدر تمام جهت W1را با آهنگ  5500
چند کیلومتری از چشمه قرار   ۀشود. این شخص تقریبا در فاصلهای چشم شخص میمکدر هر ثانیه یک فوتون از این چشمه وارد هر یک از مرد

  ) دارد؟  

m
c , h / J.s

s
−=  = 8 343 10 6 6 10) 

1  )833 2  )417 3  )1667 4  )3333 

 3پاسخ: گزینه  
 
 مستقیم دارد.  ۀ( انرژی هر فوتون با بسامد آن رابط1

E فوتون 
hc

hf= =


 

 ثابت پالنک است و برابر است با:  hفوق  ۀدر رابط 

h / J.s / eV.s− −=  = 34 156 63 10 4 14 10 
 فوتون باشد، انرژی کل آن برابر است با:  n( اگر نوری شامل 2

E n=  =nhf انرژی  فوتون    
های نور انرژی بگیرند و اگر این انرژی کافی باشد، توانند فقط از یکی از فوتونهای فلز میتابانیم، هر یک از الکترون( هنگامی که به یک فلز نور می3

 شوند.  ها از سطح فلز جدا میدهد و الکترونفوتوالکتریک رخ می 

E فوتون  hf=                                                         

=W حداقل  انرژی  موردنیاز  برای  جدایی  الکترون  0

} : شرط وقوع فوتوالکتریک   hf W 0  

 همان تابع کار فلز است.   W0فوق  ۀدر رابط 

انرژی جنبشی الکترون خواهد   ۀشود. اختالف این دو انرژی برابر بیشیناز سطح فلز جدا می W0گیرد و پس از دست دادن انرژی  را می hf( الکترون انرژی 4
 بود.

max
hc

k hf W W= − = −
0 0  

max  ۀها را بخواهیم کافی است از رابط تندی الکترون  ۀ( در صورتی که بیشین5 maxK mv= 21
2

 استفاده کنیم.  

 

i 

B 

 
  

(1)  

 
 

 

i 

 
  

(2)  

 شیشه  آب

 شیشه  آب

 هوا شیشه  آب شیشه 

 شیشه         هوا 
 آب     هوا 
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maxmv hf W= −2
0

1
2

 
max

max max

K hf W

K mv

= − 



= 

0

21
2

 

ها چند الکترون ولت است؟  انرژی جنبشی فوتوالکترون ۀتابد. بیشین می eV2به فلزی با تابع کار   nm400موج مثال: نوری با طول
(hc eV.nm)=1200 

 با توجه به نکات فوق داریم: 

max
hc

K W eV= − = − = − =
 0

1200
2 3 2 1

400
 

Aموج  انرژی تابیده با طول
0

 دهیم. نشان می  Eرا با    5000

E P J= =1  
(در یک  ثانیه )
→       E

P
t

= 

A)شود  توزیع می  Rو شعاع    Aای به مساحت  این انرژی بر سطح کره R )=   برد.  و هر مردمک به نسبت سطح خود از این انرژی سهم می  24

E مردمک 

E
=

A مردمک 

A
   

nhc / /
nhf / J

/

− −
−

−

     
= = = = = 

 

34 8 19
19

10
1 6 6 10 3 10 6 6 3 10

3 6 10
5 55500 10

 Eمردمک

r ( ) m− −=  =   = 2 3 2 6 22 10 4  Aمردمک10

/
R R m m km

R /

− − −

−

 
= → = = → = =  =  =

 

19 6 6 14 7
2 6 3

2 19
3 6 10 4 10 10 10 10 5

10 1667 10 1667
1 36 6 34 3 6 10

 

n)موج خط آبی طیف گسیلی اتم هیدروژن که توسط بالمر کشف شد  طول  ) = )، چند نانومتر است؟  2 )R / (nm)−= 10 011 

1  )656 2  )485 3  )434 4  )410 
 

 2پاسخ: گزینه  
 مدل اتمی بور برای هیدروژن: 

پیشنهاد که در مقیاس اتمی، قوانین مکانیک کالسیک و الکترومغناطیس باید توسط قوانین پس از آنکه ایرادهای مدل اتمی رادفور مشخص شد. بور با این  
 اند از: دیگری جایگزین یا تکمیل شود، اصولی را بیان کرد که عبارت

شعاع مدارهای الکترون برای اتم   ۀهای گسسته معینی مجاز هستند. رابط اند؛ یعنی فقط مدارها و انرژیها در هر اتم کوانتیدههای الکترونمدارها و انرژی  -1
 هیدروژن به صورت زیر است: 

(a0 شعاع بور برای اتم هیدروژن نامیده می ).شود  nr n a= 2
0 

(a r / m)−= =  11
0 1 5 29 10 

 آید: زیر به دست می ۀو همچنین انرژی الکترون برای اتم هیدروژن بر حسب الکترون ولت از رابط

n
/ eV

E
n

−
=

2
13 6

 

n)شوند. ، اعداد کوانتومی نامیده میnدر این دو رابطه  , , ,...)=1 2 3 

REنکته: برای انرژی یکای دیگری به نام ریدبرگ نیز وجود دارد که یک ریدبرگ برابر است با:  / eV=13 برابر است   nن در مدار ، بنابراین انرژی الکترو 6

R                         با:      
n

E
E

n

−
=

2
 

 * با توجه به شکل زیر و مطالب گفته شده به چند نکته مهم زیر باید توجه کنید:  

n(r( بیشتر باشد، شعاع مدار nیک تراز ) ۀ: هر چه شمار 1نکته   شود.  بیشتر می (

n(E( بیشتر باشد، انرژی وابسته به آن تراز nیک تراز ) ۀ: هر چه شمار 2 نکته  شود. تر میاین انرژی کوچک  ۀشود، ولی انداز بیشتر می (
 یابد. ( اختالف شعاع بین دو مدار متوالی افزایش میnتراز ) ۀ: با افزایش شمار 3نکته 
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شود الکترون در مدار مانا یا حالت  شود. از این رو گفته میمدارهای مجاز است، هیچ نوع تابش الکترومغناطیسی گسیل نمیوقتی یک الکترون در یکی از  -2

 مانا قرار دارد.  

شود. که این انرژی فوتون برابر  ، یک فوتون تابش میLEبه یک حالت مانا با انرژی کمتر   uEهنگام گذار الکترون از یک حالت مانا با انرژی بیشتر   -3
 اختالف انرژی بین دو مدار اولیه و مدار نهایی است. بنابراین داریم: 

u LE E hf− = 
 توجه: البته برای حل این سؤال به این دو مورد آخری نیاز نبود اما حجت را تموم کردیم در حقتون. 

 آید: زیر به دست می  ۀها از رابطهای آنهای دو مدار و نسبت انرژیگذار کند،نسبت شعاع  nبه مدار   nاگر الکترون از مدار نکته خیلی مهم: 

n

n

E n
( )

E n
 =


nو              2

n

r n
( )

r n
 
= 2 

 طیف اتمی هیدروژن:  
های شناخته شده مربوط به طیف گسیلی خطی هیدروژن اتمی به دست  موج هر یک از خطای ساده پیشنهاد کرد که طولسوئیسی، رابطه دان بالمر، ریاضی

 بالمر مشهور است:  ۀبه معادل  ۀآورد. این رابط

n
( / nm) ; n

n
 = 

−

2

2 2
3642 56 3

2
 

 معادله ریدبرگ: 
 ریدبرگ مشهور است:   ۀی کرد که به معادلبالمر را به صورت زیر اصالح و بازنویس  ۀآقای ریدبرگ رابط

R( ) ; n n
n n

= − 
 2 2
1 1 1

 

Rثابت ریدبرگ است و مقدار آن برابر   Rتوجه: در این رابطه  / (nm)− 10  اعداد صحیح مثبت هستند.  nو   nاست و  011

 های آن آورده شده است. کنند که در جدول زیر نام هر رشته و برخی از ویژگیگذاری میهای متفاوت نامnنکته: طیف گاز هیدرون را به ازای 
 
 

 nمقدار   تاریخ کشف  نام طیف 
ریدبرگ مربوط به   ۀرابط

 رشته 
 طیف  ۀناحی nمقدارهای  

R 1 1914-1906 لیمان 
n

 
= −   

2 2
1 1 1

1
 , , ,...2 3  فرابنفش  4

R 2 1885 بالمر 
n

 
= −   

2 2
1 1 1

2
 

, , ,...3 4 5 
 

 فرابنفش و مرئی 

R 3 1908 پاشن
n

 
= −   

2 2
1 1 1

3
 , , ,...4 5  فروسرخ 6

R 4 1922 براکت 
n

 
= −   

2 2
1 1 1

4
 , , ,...5 6  فروسرخ 7

R 5 1924 پفوند 
n

 
= −   

2 2
1 1 1

5
 , , ,...6 7  فروسرخ 8

 یابد. موج کاهش میمقدار طول nها، با افزایش : در همه رشته1نکته 
nموج مربوط به  ترین طول: در هر رشته کوتاه 2نکته  =  است، بنابراین موج مربوط بهn =   .بیشترین بسامد را دارد 

 
nبالمر    ۀاولین خط رشت ) = n)و    2 = nبه رنگ قرمز و دومین خط آن    3 ) = n)و    2 =  به رنگ آبی است.   4

R / nm
n n

    
= − =  − =  → =        

2 2 2 2
1 1 1 1 1 11 3 16000

0 011 485
1000 16 332 4
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 Bهای اولیۀ مادۀ  درصد هسته  75/93برحسب زمان، مطابق شکل زیر است، بعد از چند روز     B, Aهای دو مادۀ پرتوزای تعداد هسته  نمودار 
 شوند؟ واپاشیده می

1)40 
2)80 
3)120 
4)160 
 
 
 
 
 
 

 2پاسخ: گزینۀ  

T1های مادر یک مادۀ پرتوزا نصف شود و آن را با کشد تا تعداد هستهنیمه عمر: نیمه عمر مدت زمانی است که طول می
2

دهیم. نمودار تغییرات  نمایش می 

 شود: های مادر پرتوزای موجود در یک نمونه بر حسب زمان مطابق شکل زیر میتعداد هسته

                                                
 توانیم از جدول زیر کمک بگیریم: عمر می برای حل سؤاالت نیمه 

عمرهای   تعداد نیم
 سپری شده 

0 1 2 3 4 5 

های مادر  هسته
 مانده باقی

N0 
N

N = 0
0

1
2 2

 
N N

 =0 01
2 2 4

 
N N

 =0 01
2 4 8

 
N N

 =0 01
2 8 16

 
N N

 =0 01
2 16 32

 

 m0 جرم اولیه 
m

m = 0
0

1
2 2

 
m m

 =0 01
2 2 4

 
m m

 =0 01
2 4 8

 
m m

 =0 01
2 8 16

 
m m

 =0 01
2 16 32

 

های  درصد هسته
مانده یا  مادر باقی

درصد جرم اولیه  
 مانده باقی

100% 50% 25% 5/12 % 25/6  % 125/3  % 

T1نکته: اگر نیمه عمر یک هستۀ پرتوزا  
2

 ، تعداد نیمه عمرهای سپری شده برابر است با: tباشد، پس از گذشت زمان  

t
n

T
=

1
2

 

 های پرتوزا باقی مانده برابر است با: نیمه عمر تعداد هسته  nباشد، پس از سپری شدن  N0های پرتوزای اولیۀ نکته: اگر تعداد هسته

n

N
N = 0

2
nNیا           N ( )= 0

1
2

 مانده های پرتوزای باقیتعداد هسته 

 مانده را به صورت زیر نوشت: نیمه عمر با جرم ماده پرتوزای باقیتوان رابطۀ های باال میتوجه: با توجه به رابطه

n

m
m = 0

2
nmیا           m ( )= 0

1
2

 ماند های پرتوزای باقیتعداد هسته 

روز دیگر )روز بیستم( باز هم  10روز است.  A  ،10شود. پس نیمه عمر مادۀ نصف می  Aهای روز تعداد هسته 10به شکل زیر نگاه کنید . پس از 

N0نصف و به     Aهای  تعداد هسته
1
4

N0از     Bهای مادۀ  روز تعداد  هسته20رسد. در این  می  
1
2

N0به   
1
4

شود.( پس نیمه  رسد. )یعنی نصف میمی  

 روز است:  B  ،20عمر مادۀ  

 

A 

 t)روز(

N 

10 0 

  

20 

  

 

 

B 
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BT day= 20   
عمرهای سپری شده به صورت زیر  ماند، تعداد نیمه  باقی می   Bدرصد از مادۀ    25/6به مواد دیگر تبدیل شود،    Bهای مادۀ  درصد هسته   75/93اگر  

 شود: حساب می 

n/
n n n

N N
N N n

t t
n t day

T

=  =  =  =  =

=  =  =

40 0
0

6 25 1 1
2 2 4

100 162 2 2

4 80
20

   

 

 

 

 

شخصی که    باشد،   7بوده و اگر رقم غیرقطعی    گیری ...........ندازهخطایِ ا  گیری شده است.اندازهکشی  طول یک جسم توسط خط  در شکلِ زیر،  
 متر باشد. گوید ممکن است طول جسم ............. میلی خواند میگیری را میگزارش صحیحِ اندازه

 7/42  –  متریلیم( نیم  2 7/43  –  متریلیم( یک  1

3  )cm
1
20

-  27/4 4  )cm
1
10

-    27/4 

 

 
 2پاسخ: گزینۀ  

/
cm=

0 1 1
2 20

 :خطا

/ cm / mm → 
1 1

4 27 42 7
20 2

 :گزارش 

 

 
 یری  : گاندازه ی یلهوسدقت و خطای 

 نامیم.ی میری گاندازه ی یله وسیری را دقت گاندازه ی یله وسی روی یک بنددرجه ین ترکوچک

بنابر یک قرارداد کلی ،برای وسایلی مانند خط کش،  
1
2

 نامند.  ی میری گاندازهدقِت وسیله را خطای 

ی آخرین رقمی است  مرتبه و خطا برابر با مثبت و منفی یک واحد از  شدهداده ی آخرین رقم نشان  مرتبه توجه : برای وسایل رقمی) دیجیتال ( ، دقت برابر با 
 خوانند.   ی مکه 

 
 رقم حدسی و یا غیر قطعی : به اندازه ی گیرِی مقابل توجه کنید. 

 قرار گرفته  4و  3( بین دو عدد Bکنیم ، انتهای میله )یعنی نقطه ی    Aاگر صفر خط کش را منطبق بر 
  

 رقم حدسی و یا غیر قطعی نامیده می شود.   7/3در عدد  7سانتی متر خوانده می شود.رقم  3/ 7بنابراین به طور حدسی می توانیم بگوییم تقریبا  
 ندی شده، آخرین رقم سمت راست ، رقم حدسی و یا غیر قطعی است. در اندازه گیری با وسایل درجه ب    

 
 نکته ی مهم :  در وسایل دیجیتال )رقمی( آخرین رقم سمت راست، رقم حدسی نیست ولی غیر قطعی و یا مشکوک است.

 
 ت می کنیم را رقم های با معنارقم های با معنا و گزارش نتیجه ی اندازه گیری :رقم هایی که بعد از اندازه گیرِی یک کمیِت فیزیکی ثب

 می نامیم.رقم حدسی نیز جزو رقم های بامعنا محسوب می شود.گزارِش اندازه گیری را به صورِت زیر می نویسیم.               

 عدد خوانده شده از روی وسیله = گزارش اندازه گیری خطای وسیله ی اندازه ی گیری                                                  

از   kg4در شکلِ مقابل، جسمی به جرم    mاش به متر تندی  10طی مسافت  تحت اثر نیروهایی از حال سکون به حرکت درآمده و پس  / s5 

cosنیروی اصطکاک در این مسیر چند نیوتون بوده است؟)  رسد.می /=37 0 8) 

1 )3 2 )4 

3 )5 4 )6 

A 

 t)روز(

N 

10 0 

  

20 

  

 

 

B   

 
cm 21 3 4 5

A B
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 4پاسخ: گزینۀ   

 کار برآیند: 
 جمع کردن این کارها، به کار برآیند برسیم: تونیم با اگر در سوال بتوان کار هر نیرو رو جداگانه حساب کرد، اون وقت می

tW W W W ...= + + +1 2 3
زیر به کار برآیند   اگر صورت سوال به ترتیبی بود که نیرو ها و جهتشون رو نمایش داده بود، می تونیم نیروی خالص رو بدست بیاریم و با قرار دادن در فرمول 

 برسیم: 

dcos 

 
tWخالص F= (θ   زاویۀ بین𝐹 و  خالصd)

 با استفاده از قضیه کار و انرژی:  

tW K , K K K=   = −2 1 
مثال با ترکیب مورد دوم و پس ممکنه هر سه تا رو ترکیب کنه،  نکته: یه طراح حرفه ای این رو میدونه که بچه درس خونا هر سه مورد کاربرآیند رو بلدن،

 یم: سوم دار
dcos 

 
Kخالص F = 

 حاال میخوام نکته رو کامل کنم و یه نتیجه مهم بگیریم: 

d W W W ... = + + +1 2 3
 

tWخالص k F=  =
 

 یه جمع بندی، داخل یه جدول... 

ند 
رآی

ر ب
کا

 

tW با مجموع کارها برابر است  W W W ...= + + +1 2 3 

dcos با نیروی خالص ضربدر جا به جایی   خالصtW F= 

tW با قضیه کار و انرژی  K , K K K=   = −2 1 

 با مساحت سطح زیر نمودار 
 جا به جایی  –نیروی خالص 

 مثبت مساحت اگر باالی محور بود: 
 منفی مساحت اگر پایین محور بود: 

dcos یه نتیجه مهم  W W W ...  = + + +1 2 tWخالص 3 k F=  =
 

 جا به جایی" =  –مساحت سطح زیر نمودار "نیروی خالص 
 

 انرژیِ جنبشی داریم : -طبق قصیه ی کار

                                                              TW K=  
 ، از رابطه یِ   dمی دانیم کار یک نیرو در جابه جاییِ معینِ  

W Fd.cos=    محاسبه می شود، که  زاویه ی بین  

 نیرو و جابه جایی است.  

 )نیروی عمودیِ سطح( ، بر مسیرِ حرکت عمود هستند،کارِ آنها صفر است.        NFو    mgدر این سوال ، چون نیروهایِ  

 در نتیجه خواهیم داشت:  

                                                                                      F F F fW W W W m(v v )+ + + = −
1 2 3 k

2 2
2 1

1
2

 

                                                            (F .cos F .cos F .cos f .cos )d ( )+ + + =  −1 2 3 k
2 21

180 60 37 180 4 5
2

 

                                                              kf N= 6                 ( ) / / f .( )  − +  +  + −  = k
6 1 18 0 5 10 0 8 1 10 50 

 

/از یک مایع به چگالیِ  cm50به ارتفاعِ  cm2800ای بلند به مساحتِ قاعده درون یک ظرف استوانه  gr / cm30 اگر یک قطعه    وجود دارد.8

به جرم   /و چگالی kg4چوب  gr / cm30 به 6 بیاندازیم  مایع  کیلو را درون  ته ظرف چند  در  کل  فشار  بماند،  مایع شناور  روی  بر  که    طوری 
Pپاسکال خواهد شد؟)  kpa=100) 

1  )5/104 2  )8/105 3  )5/108 4  )8/108 

 1پاسخ: گزینۀ  

 آید: زیر به دست می ۀ( است و از رابط Paپاسکال ) SIگیری آن در گویند و یکای اندازهفشار: نیروی عمودی وارد بر سطح را فشار می
 

(N)F
(Pa) P

A (m )

→
 =

→ 2
 

 نیرو

 مساحت
 فشار
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باشد. به عبارتی داریم: نکته: یک پاسکال معادل یک نیوتون بر متر مربع می
N

Pa
m

=
2

1 1 

را در داخل یک شاره ساکن   Aو سطح مقطع   hی ساکن، یک مکعب مستطیل به ارتفاع شارهی فشار ناشی از وزن یک محاسبه فشار در شاره: برای محاسبه

 دهیم.  نمایش می P2و فشار در سطح پایین آن را با   P1گیریم. مطابق شکل )الف(، فشار در سطح باالی این مکعب مستطیل را  در نظر می
شود. از طرفی طبق قانون نیوتون مجموع این سه نیرو باید اثر  شکل )ب(، سه نیرو در راستای قائم به این بخش )یا حجم( از شاره وارد می حال مطالب 

 همدیگر را خنثی کنند )چون شاره ساکن است(. بنابراین داریم: 

 
F

P F PA
A

m V
: F F mg F F mg

= → =

=
− − =  = + ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→2 1 2  مطابق شکل )ب(  10

P P gh= + 2 1 
طرفین  تقسیم  بر 𝐴 میکنیم
→                V Ah

P A PA Vg P A PA Ahg
=

= + ⎯⎯⎯⎯→ = +2 1 2 1 
 ها خوب توجه کنید.( گیری فشار: )به اینواحدهای اندازه

1- 
N

Pa
m

=
2

1 1 2- bar Pa= 51 10 

3-  torr mmHg=1 1 4-  atm / Pa mmHg=  =51 1 013 10 760 
 دهیم. مثال: نمایش می cmHgگوییم و آن را با متر جیوه میستون جیوه را یک سانتی cm1: به فشار حاصل از وزن  1نکته 

                                                                                                                                                Hgh cm P cmHg=  =2 2 

Hg  ۀمتر جیوه به یک پاسکال، از رابط: برای تبدیل فشار از سانتی2نکته  HgP gh=   گیریم. در این رابطه کمک میHg   ،برابر چگالی جیوه استHgh 

 فشار حاصل از ستونی از جیوه است.
 آید:  زیر به دست می ۀگویند و از رابطچگالی: به جرم واحد اجسام چگالی می 

(kg)kg m
( )

V (m )m

→
 =

→ 33
 

 
است. فشار ناشی از  cm44ریخته شده است. جمع ارتفاع این دو مایع   m4و مقداری جیوه به جرم  mای، مقداری آب به جرم  تمرین: در یک ظرف استوانه

 دو مایع در کف ظرف چند کیلوپاسکال است؟ 

gr
)

cm
=

3
آب1

gr
/ ,

cm
= 

3
13 و جیوه 6

m
(g

s
=

2
 (  87 –)سراسری ریاضی   10

1 )17                                     2 )32                                   3 )42                                  4 )47 
 1پاسخ: گزینه 

 کل جرم موجود در استوانه برابر است با :                                                       

                                                         L B L LM m m V A.h / kg−= + = + =  + =    + =44 800 4 800 800 10 0 5 4 36 

                                                                                                              P / kpa=104 5    Mg
P P

A
−

−


= + =  +



3
4

36 10
10 100

800 10
                                                         

کند؟ ) متر مربع( وارد میسانتی  90است که بر سطح ظرف )با مساحت    کند چند برابر نیرویینیرویی که آب به ته ظرف وارد می  در شکلِ مقابل،  

g N / kg=10  وP pa= wو   510 kg / m = 3 310) 

1  )8
3

             2  )7
3

   

3  )9
5

 4  )11
5

 

 جرم

 حجم

 

 چگالی
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 2سخ: گزینۀ پا 

 نشان دهیم  P1را با    A1و هم چنین در زیر سطح  P2اگر فشار مایع در ته ظرف را  

wPخواهیم داشت:               gh P P / P pa= +  =   +  =3 5
1 1 1 110 10 0 5 10 105000 

                                  wP gh P P / P pa= +  =   +  =3 5
2 2 2 210 10 0 1 10 101000 

   A1و نیرویی که مایع به سطح  F2اگر نیرویی که مایع به تهِ ظرف وارد می کند را با  

Fنشان دهیم ، داریم:            F1وارد می کند را با   P A=2 2 Fو           2 P A=1 1 1 

 

ی نیرو بر یکدیگر خواهیم داشت:                                          و با تقسیم طرفین دو رابطه
F

F
=2

1

7
3

    
F P A

F P A


= =


2 2 2

1 1 1

105000 202
101000 90

 

ی رابطِ  اگر شیرِ لوله   خالی است.  Bگراد بوده و مخزن  ی سانتیدرجه  227گاز با دمای  لیتر، محتوی مقداری    3با حجم    Aدر شکل مقابل مخزنِ   
به   گاز  تعادل، دمای  از  باز شود، پس  کیلو  رسد.گراد میی سانتیدرجه  127دو مخزن  گاز چند  نهایی  لوله  فشار  ی پاسکال خواهد شد؟ )حجم 

 رابطه ناچیز است.( 

1 )120 2 )108  

3 )96 4 )92 

  3پاسخ: گزینۀ  

 با توجه به قانون گازها داریم :

                    A B AP V P V P (V V ) P V

T T T T

+
=  =2 2 1 1 2 1

2 1 2 1
 

                                     
P ( ) P+ 

 =
+ +

2 13 2 3
127 273 227 273

 

                P  kpa=2 96     
P  

=2 5 200 3
400 500

   

 

Jی جسم  اگر گرمای ویژه   دهیم.کیلووات به جسمی گرما می  2/0توسط یک گرماده الکتریکی با توان    / kg.K800  و نمودارِ تغییر دمایِ جسم
 است؟)اتالف گرما ناچیز است.(صورت شکل مقابل باشد، جرم جسم چند گرم بوده  به برحسب زمان

1 )200 2 )250 

3 )400 4 )500 

 

 2پاسخ: گزینۀ  
 آید:  میشود و از رابطه زیر به دست گرما: مقدار انرژی که به خاطر اختالف دما از جسمیبا دمای بیشتر به جسم دیگر با دمای کمتر منتقل می

(J) Q mc T (k C)

J
( )
kg. C

(kg)

=  0

0
 

 دهیم. نمایش می Cگراد تغییر کند و با نماد دهیم تا دمای آن به اندازه یک درجه سانتیگرمای ویژه: مقدار گرمایی که به یک کیلوگرم از یک جسم می

 دهیم. نمایش می FLدهیم تا در نقطه ذوب خود به مایع تبدیل شود و با نماد گرمای نهان ذوب: مقدار گرمایی که به یک کیلوگرم از یک جسم می

کند، برابر است با؛                                         ( تولید میtدر مدت زمان ثانیه ) Pنکته: مقدار گرمایی که یک گرمگن الکتریکی با توان ثابت )وات( 
Q Pt= 

 نکاتی پیرامون دما بر حسب زمان: 

کشد تا جسم به نقطه ذوب  ثانیه طول می  t0دهد به عبارتی دیگر  یابد ولی جسم تغییر حالت نمیثانیه دمای جسم افزایش می t0تا    0زمانی  ۀ( در باز 1

Qه برابر است با خود برسد و گرمای ایجاد شد mc T=  . 

 گرما

 

 تغییرات دما یا

 ظرفیت گرمایی ویژه 

 
 جرم
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شود و گرمای ایجاد شده برابر است با دهد، به عبارتی دیگر جسم ذوب میثانیه دمای جسم ثابت بود و جسم تغییر حالت می t1تا   t0زمانی  ۀ( در باز 2

FQ mL= . 
 

شود. جرم این جسم چند گرم است؟  گرما به جسم داده می  kJ3مثال: نمودار تغییرات  دما بر حسب زمان جسمی مطابق شکل است و در هر دقیقه  

kJ
)

kg. C
=

0
 (  87 –)سراسری تجربی خارج   C)جسم 500

1 )40 
2 )72 
3 )400 
4 )720 

 3پاسخ: گزینه 
 
 

تا   3کند جسم دریافت میدقیقه( طول کشیده است. پس کل گرمایی که  3ثانیه )همان  180کند. چون گرما دادن گرما دریافت می  kJ3جسم در هر دقیقه  
kJ3   است یعنیQ kJ=  . بنابراین داریم: 9

Q mc m ( ( )) m kg gr gr=  =   − −  = =  =
2 2

9000 500 25 20 1000 400
5 5

 

ایم. اگر نمودار تغییرات دما بر حسب زمان به  گرما گرفته  W3ی سرمازا قرار گرفته است، با آهنگ که در یک وسیله  gr300تمرین: از جسمی به جرم  

ژول ی این جسم چند  صورت شکل زیر باشد، گرمای ویژه
کیلوگرم ×کلوین 
 است؟  

 ( 90)سراسری تجربی خارج 
1 )48/0 
2 )8 
3 )400 
4 )480 

 4پاسخ: گزینه 

 

                                                                        Q mc. P.t mc.( )=  =  − 2 1 

                                                              ( / ) ( ) m ( )    =  +0 2 1000 2 60 800105 15                                                                                                   

                                                                                     m gr=250   m / kg=0 25 
 
 

با دمای    5/0در یک گرماسنج    J ی  گرم و گرمایِ ویژه  300اگر یک قطعه فلز به جرم    وجود دارد. C20کیلوگرم آب  / kg. C400 و دمای

C125   مجموعه نهایی  دمای  دهیم،  قرار  آن  درون  در    شود.می C25را  گرماسنج  گرماییِ  را   SIظرفیت  آب  ویژۀ  است؟)گرمای  کدام 
J

kg. C
 در نظر بگیرید و اتالف گرما ناچیز است.( 4200

1  )120 2  )150 3  )240 4  )300 

 4پاسخ: گزینۀ   

 نشان دهیم ، خواهیم داشت:                     gQو   sQ     ،wQبرسند را به ترتیب با  eاگر گرمایی که فلز و آب و گرماسنج مبادله می کنند تا به دمای تعادلِ  

                                                                                 s w gQ Q Q+ + =      

)C(


15−

2
(min)t

105
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              s s e s w w e w w e gm c ( ) m c ( ) C ( ) − +  − +  − =   

                                       wC J / K= 300       w/ ( ) / ( ) C ( ) − +  − + − =0 3 400 25 20 0 5 4200 25 20 25 20 
 

است. اگر   قرارگرفته گرم در یک میدان الکتریکی یکنواخت و قائم که جهت آن رو به پایین است، به حالت معلق    0/ 64یک قطره روغن به جرم   

بزرگی میدان الکتریکی 
N

C
 44 آزادانه در این میدان   صورت به به آن بدهیم تا    باشد، تعیین کنید از این قطره چند الکترون باید بگیریم و یا   10

eسقوط کند؟ ) / C−=  191 6  شود(  نظر صرف و از مقاومت هوا    10

−(  2 الکترون از آن بگیریم.    1210(  1 816  الکترون به آن بدهیم.  10

−(  4 الکترون به آن بدهیم.    1210(  3 816  الکترون از آن بگیریم.   10
 

 19و  18های کتاب درسی: شماره صفحه  1پاسخ: گزینه  
 کنیم: وضعیت میدان و قطره درون آن را رسم می

قطره معلق است، بنابراین نیروی میدان به سمت باال به آن وارد شده و در نتیجه بار الکتریکی آن  با توجه به آنکه گفته شده  

 منفی است. 

 از شرط تعادل داریم:  

EF mg Eq mg | q | / | q | C q C− − −= → = →   =   → =  → =− 4 3 8 84 10 0 64 10 10 16 10 16 برای  10

 های اضافی آن داریم:محاسبه تعداد الکترون

| q | ne n / n− −= →  =   → =8 19 1216 10 1 6 10 10  

الکترون اضافی از آن    1210ایین سقوط کند، باید بار الکتریکی این قطره خنثی شود، که راه آن گرفته تعداد  برای آنکه این قطره آزادانه به سمت پ

 است. 

Aq  ۀمطابق شکل، چهار گوی رسانا، یکسان و کوچک دارای بارهای اولی   =0  ،B Cq q= −
1
3

  ،Cq C= 12 وDq C= 7  بر روی محیط

  ۀ ها را به مکان اولیدهیم و سپس آنتماس می  Cتماس داده و بعد از جدا کردن، آن را با گوی    Bرا ابتدا با گوی    Aاند. گوی  یک مثلث قرار گرفته
بازمی حالخود  این  در  گوی  گردانیم.  که  نیرویی  گوی    Cت  می  Aبه  گوی  وارد  که  است  نیرویی  برابر  چند  می  Dبه    Bکند،  کند؟  وارد 

N.m
(k , cos / )

C
=  =

2
9

2
9 10 53 0 6 

1  )175
32

 2  )63
8

 

3  )343
32

 4  )8
63

 

 

 

 6و  5های کتاب درسی: شماره صفحه  1پاسخ: گزینه  
 گویند.  کنند که به آن نیروی الکتریکی مینکته: اجسام باردار به یکدیگر نیروی جاذبه و دافعه وارد می

 ا بیابد.  ای ر رو( آزمایشی را طراحی کرد تا اندازه نیروی الکتریکی بین دو بار نقطه توجه: آقای کولن با کمک ترازوی پیچشی کولن )مطابق شکل روبه

 
 نتیجه آزمایش آقای کولن، به صورت قانون کولن بیان شد. 

 کنند: از یکدیگر قرار داشته باشند، به یکدیگر نیرو وارد می rدر فاصله   q2و   q1های زیر اگر دو بار  مطابق شکل
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 کند. وارد می q1ای به بار نقطه  q2ای  نیرویی است که بار نقطه F21کند و  وارد می q2ای  به بار نقطه q1ای  نیرویی است که بار نقطه  F12: 1نکته 
 راستا و در خالف جهت همدیگرند. به عبارتی داریم: اندازه، هم: این دو نیروی الکتریکی )طبق قانون سوم نیوتون( هم2نکته 

                                                   F F F F F= −  = =12 21 12 21 

بار دو ذره نسبت مستقیم و با مجذور  ۀضرب انداز از یکدیگر قرار دارند، با حاصل rکه در فاصله   q2و  q1قانون کولن: اندازه نیروی الکتریکی بین دو ذره باردار 
 . به عبارتی داریم:  وارون دارد ۀفاصله بین دو ذره رابط

 

(C)| q | | q |
(N) F k

(m)r

→
=

→

1 2
2

 

 ، ثابت کولن است که برابر است با : kتوجه: در این رابطه 

                                                                                                                                         
N.m

k /
C

=  
2

9 9
2

8 89 10 9 10 

 کنند که برابر است با:  )ضریب گذردهی الکتریکی خأل( بیان می 0را بر حسب ضریب ثابت دیگری به نام   kنکته: ضریب 

                                                                                                                                
C

/
N.m

− = 
2

12
0 2

8 85 kو  10 =
0

1
4

 

)روکولن  نکته: هر یک میک C)  کولن    610−معادل(C)  .است 

F: اگر بردار نیروی  1نکته  i j=  +   در دستگاه مختصات دکارتی(x y)−  قرار داشته باشد، آنگاه اندازه نیرویF ا: برابر است ب 

                                                            F =  +2 2 

Aدر صفحه به مختصات   Bو  A: فاصله دو نقطه  2نکته  AA(x , y Bو   ( BB(x , y  برابر است با:  (

                        A B A BAB (x x ) (y y )= − + −2 2 

 ها برابر خواهد شد با:  ، بار نهایی هر دوی آنBو    Aبا اتصال دادن گوی  

A Bq q ( )
C

+ + −
= = = − 

0 4
2

2  qنهایی2

)که اکنون   Aدر این مرحله گوی   C)− 2    بار دارد را با گویC  آوریم: ها را به دست میدهیم و بار نهایی آنتماس می 

C Aq q ( )
C

+ + −
= = = 

12 2
5

2  qنهایی2

Aqها بعد از اتصال  بنابراین بار نهایی گوی C= 5  ،Bq C= − 2    وCq C= 5    .خواهد بود 

 آوریم:ها از یکدیگر را به دست میو در نتیجه فاصله گوی  BCو    ACبا توجه به زوایا و اضالع داده شده، فاصله  

AC AC
tg AC cm

CD

BC BC
cos BC cm

BA

= → = → =

= → = → =

0

0

4
53 4

3 3

2
45 4

2 4 2

 

 آوریم: ها، نسبت نیروی موردنظر را به دست میها و فاصلهحاال با داشتن مقدار بار نهایی گوی

CA C A CABD

BD B D AC BD

F q q Fr
( ) ( )

F q q r F


=  → =  =


2 25 5 7 175

2 7 4 32
 

بارداری به جرم    بار الکتریکی   g5ذرۀ  qو  C= + 5   از صفحه مثبت یک خازن تخت، بدون سرعت اولیه، به سمت صفحه منفی آن آزادانه
 رسیدن به صفحه منفی کدام است؟  ۀباشد، تندی این ذره باردار در لحظ V50این خازن   ۀکند. اگر اختالف پتانسیل بین دو صفححرکت می

1  )cm

s
10 10 

2  )m

s
10 

3  )cm

s
10 

4  )m

s
10 10 

 
 

 33تا  24های کتاب درسی: شماره صفحه  1پاسخ: گزینه  
TW طبق قضیۀ کار و انرژی جنبشی، کار کل با تغییرات انرژی جنبشی جسم برابر است:  K=  

 نیروی الکتریکی وارد بر هر بار

 

 بار الکتریکی

 فاصله بین دو ذره 
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KEdانجام شده روی ذره، کار میدان الکتریکی است: در این سوال، تنها کار   V
E q dcos K  Vq K  Vq mV

==
 =  ⎯⎯⎯→ = ⎯⎯⎯→ =1 0 21

2
 

m بنابراین:  cm
V   V   V

s s
− −  =     =  = =6 3 2 21 1 10

50 5 10 5 10 10 10
2 10 10

 

)ها مشابه و مشخصات هر یک  مدار شکل زیر، المپ در  V , W)240  50در مدت زمان  L1است. در این مدار، انرژی مصرف شده در المپ   200
 ثانیه چند میلی ژول است؟ 

1  )/  61 6 10 2  )/  43 2 10 

3  )/  33 2 10 4  )/  31 6 10 

 
 55تا  53های کتاب درسی: صفحهشماره   1پاسخ: گزینه  

 گویند. توان در مدارهای الکتریکی: به آهنگ مصرفی انرژی توان می
 جا شود. جابه Vتحت اختالف پتانسیل   tدر مدت زمان   qفرض کنید با  

 ن کار را محاسبه کنیم: خواهیم آهنگ انجام ایحال می

q VW
P

t t
P I V

q
I

t

 
= =

 = 
 =



 

: توان بر حسب P( و A: شدت جریان بر حسب آمپر )I(، V: اختالف پتانسیل بر حسب ولت )Vنکته:  
J

s
 است. ( Wیا وات ) 

 توان الکتریکی مصرفی در یک مقاومت: 

Pهای توان مصرفی آن با استفاده از رابطه  ۀمقاومت همیشه در حال مصرف انرژی است و برای محاسب I V=   و
V

R
I


 خواهیم داشت:   =

V
R

I
و         =

V
P

R
=

2
Pو          RI= Pو         2 VI= 

 واقعی:  ۀتوان خروجی نیروی محرک
Vدر یک مدار که دارای یک باتری است. اختالف پتانسیل خروجی برابر است با  rI=  −. 

 ضرب کنیم داریم:  Iفوق را در  ۀحال اگر طرفین رابط 
 توان خروجی باتری                                                    توان مصرف شده در باتری                              

VIتوان هدر رفته در باتری            I rI= =  − 2
 توان مفید باتری                     Pخروجی  

 توان خالص با باتری                                       توان اتالفی باتری                                             
    

 
  Rتوان مصرفی مقاومت    

 توان ورودی باتری        توان کل باتری                                                                 
 زیر استفاده کنیم:  ۀتوان برای محاسبه جریان در مدار از رابطنکته: در حالت کلی در یک مدار تک حلقه با چند نیروی محرکه می

 


محرک

−
ضد  محرک

جمع همهی مقاومتها
 I = 

 
 (  92 –اهمی چند وات است؟ )سراسری ریاضی خارج  2مثال: در مدار مقابل توان الکتریک مقاومت 

 
1 )75/6                              2 )5/4                                  3 )3                                   4 )2 

 2پاسخ: گزینه 

مولدها، چون    با توجه به پایانه   1 جریان در مدار تک    ۀ شود.حال با استفاده از رابطمولد ضد محرک نامیده می 2مولد محرک و مولد   1است، مولد   2
 داریم:  حلقه
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I A
r r

 −  −
= = = =

+ + + + + +
1 2

1 2

20 8 12 3
2 3 2 3 2 1 8 2

 

 کنیم: اهمی را به راحتی با داشتن جریان محاسبه می 2حال توان مصرفی مقاومت 

P RI ( ) / W= =  =  =2 23 9
2 2 4 5

2 4
 

 چند اهم است؟   Rد، مقاومت باش W8رو، اگر توان تلف شده در مقاومت درونی مولد برابر  تمرین: در مدار روبه 
 (  93 –)سراسری تجربی  

 
1 )2                                           2 )4                                       3 )6                                   4 )8 

 2پاسخ: گزینه 

 گیریم: در نظر می  Rها را  مقدار مقاومت آنها ثابت است. بنابراین  اند و مقاومت آنها مشابهالمپ

 
 آوریم: را به دست می  L1اختالف پتانسیل دو سر المپ  

eq

V
I

R V V
V IR V R V R V

R
R R R

=

= ⎯⎯⎯⎯→ =  → =   = =

+ + 
1 1 1 1

240
96

5 5
2 2 2

 

 آوریم: متصل است، به دست می  V96حال با استفاده از مشخصات اسمی المپ، توان مصرفی آن را در حالتی که به اختالف پتانسیل  

P V P PV
P ( ) ( ) P W

R P V
= → = → = → = → =

2
2 21 1 1 1

1
2 2

96 4
32

200 240 200 25
 

 آوریم:ثانیه را به دست می  50حال انرژی مصرف شده در آن در مدت  

U Pt J / mJ= =  = =  6
1 1 1 32 50 1600 1 6 10 

که آمپرسنج آرمانی در مدار )ب( نمایش می در شکل  دهد،  های زیر، مقداری 
5
4

برابر مقداری است که آمپرسنج آرمانی در مدار )الف( نشان   

دهد. نسبت  می
R

r
 کدام است؟  

1  )1
2

 

2  )2
11

 

3  )2 

4  )11
2

 

 
 
 

 

 

 

 
 61تا  55های کتاب درسی: شماره صفحه  3پاسخ: گزینه  

 مدار »الف«:  

اتصال کوتاه شده و از مدار حذف    Rقرار گرفته است، بنابراین دو مقاومت    Rآل به صورت موازی با دو مقاومت  در مدار »الف«، چون آمپرسنج ایده

 دهد. بنابراین: خروجی از باتری را نمایش میشود. از آنجایی که آمپرسنح در شاخه اصلی مدار قرار دارد، بنابراین جریان  می
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eq

I (I)
R r R r

 
= =

+ +
1

1 2
 

 مدار »ب«: 

های موازی با باتری قرار گرفته است. از آنجایی که مقاومت هر دو شاخه برابر است، بنابراین  آل بر روی یکی از شاخهدر مدار »ب«، آمپرسنج ایده

 وجی از باتری است: دهد، نصف جریان خر جریانی که آمپرسنج نشان می

eq

I (II)
R r R R r

r

  
= = =

+ +
+2

2
1 1
2 2 2

2

 

Iبا توجه به گفته سؤال،   I=2 1
5
4

 است. بنابراین:  

(I) , (II) R
( R r) (R r) R r R r R r

R r R r r

 
⎯⎯⎯⎯→ = → + = + → + = + → = → = =

+ +

5 6
4 2 5 2 8 4 5 10 3 6 2

2 4 2 3
 

 کند؟ دهند، چه تغییری مینشان می V2و  V1های سنجافزایش یابد، مقادیری که ولت R3شکل مقابل، اگر مقدار مقاومت  در 

1  )V1    وV2  یابند. افزایش می 
2  )V1    افزایش وV2  یابد. کاهش می 
3  )V1    وV2  یابند.کاهش می 
4  )V1    کاهش وV2  یابد. افزایش می 

 

 

 

 61تا  46های کتاب درسی: شماره صفحه  4پاسخ: گزینه   
 

-شود و اثر این تغییرات بر مقادیر ولت کند یا کلیدی باز یا بسته میها مقدار یک مقاومت تغییر میپردازیم که در آناین درسنامه به بررسی سؤاالتی می در 
 های زیر را طی کنیم. توانیم گامشود. برای حل این نوع از سؤاالت میها از ما پرسیده میها و یا نور المپ ها و آمپرسنجسنج

 کنیم مقاومت معادل مدار چگونه تغییر کرده است. ( تعیین می1
 کند.  کنیم جریان خروجی از باتری چگونه تغییر میگام قبل، تعیین می  ۀ( با توجه به نتیج2
شود. برای  های مدار مشخص میها و آمپرسنجسنجها و یا تغییرات اعداد برخی از ولت ( با مشخص شدن تغییرات جریان باتری، تغییر نور برخی از المپ 3

 کنیم.  ها، ولتاژ باتری را بررسی میها و آمپرسنجسنجهای دیگر و مقادیر سایر ولت تعیین تغییرات نور المپ 
-دوم مربوط به تغییرات اعداد ولت  ها است و مثالکنیم. مثال اول  مربوط به نور المپ که روش باال به طور کامل واضح شود، دو مثال زیر را حل میبرای آن

 سنج و آمپرسنج است. 

 کند؟  چگونه تغییر می L2و   L1های ، نور المپ k: در مدار مقابل با بستن کلید 1مثال 

 
 کنیم: های زیر را طی میبرای حل این سؤال گام

 یابد.  شوند و در نتیجه مقاومت معادل مدار کاهش می ، دو المپ با هم موازی میk: با بستن کلید 1گام 

هم  L1گذرد، با افزایش جریان، نور می L1شود. چون جریان باتری به طور کامل از المپ  : با کاهش مقاومت مدار، جریان خروجی از باتری زیاد می2گام 
 شود. زیاد می

توانیم  تقسیم شود، بنابراین با کمک جریان نمی L3و  L2: جریان کل مدار زیاد شده است، ولی این جریان با بسته شدن کلید باید بین دو المپ 3گام 

 گیریم. را بررسی کنیم. برای این کار از تغییرات ولتاژ باتری در مدار کمک می L2تغییرات نور المپ  

  باتریr I V= −  باتریV 

L L LV V V=  +  
1 2 2

 Vباتری 

 توان به صورت زیر خالصه کرد: حل این مثال را می با کاهش ولتاژ آن کم شده است. راه  L2بنابراین نور المپ  

tپرنورتر   tR I L    kبستن کلید   1
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LVنورتر کم L 
2 tIباتری 2 V 

 گیرند چگونه تغییر  آل اندازه میسنج و آمپرسنج ایده، مقادیری که ولت R2: در مدار مقابل با افزایش مقاومت 2مثال 
 کند؟ می

 
 توان نوشت: با توجه به مثال قبل به طور خالصه می 

tشود.  آمپرسنج کم می  جریان tR R I   2 

rباتری  I V= −   باتریV 

Rشود. سنج زیاد میولتاژ ولت  R RV V V=  +   
1 3 3

 Vباتری 

 گیرد.  سنج اندازه مین ولتاژی است که ولت هما  R3دقت کنید که ولتاژ دو سر مقاومت 
 

 یابد.  کاهش می  R1، مقاومت معادل مدار افزاش یافته و در نتیجه جریان گذرنده از باتری و  R3با افزایش مقدار مقاومت  
R

I I
r R R || R


= ⎯⎯⎯→ 

+ +
3

1 1 3
 

 دهد.  مقدار کمتری را نمایش می  V1سنج  یابد. یعنی ولت، اختالف پتانسیل دو سر آن نیز کاهش میR1با کاهش جریان عبوری از مقاومت  
V I R V= → → 1 1 1 

 همان اختالف پتانسیل دو سر باتری است. بنابراین:   R1و    R2دانیم که مجموع اختالف پتانسیل مقاومت  از طرفی می

V 2  
 ثابت V1 کاهش،  I کاهش ، 
→                   V V Ir+ =  −1 2  

 یابد. دهد افزایش مینمایش می  V2سنج  بنابراین مقداری که ولت 
 

دور است، در یک مدار الکتریکی قرار گرفته است. اگر میدان مغناطیسی درون    100که شامل   cm20شکل زیر، یک سیملوله به طول    مطابق 

دهد؟ )مقاومت الکتریکی سیملوله ناچیز است و باشد، آمپرسنج چند آمپر را نمایش می G18سیملوله 
T.m

A
− =  7

0 12 10) 

 ( صفر1
2  )1 
3  )6 
4  )9 
 
 
 
 

 82و  81های کتاب درسی: شماره صفحه  2پاسخ: گزینه  

 آوریم: ابتدا جریان عبوری از سیملوله را به دست می

NI I
B I A

l /

−
−   

=  →  = → =
7

4
0

12 10 100
18 10 3

0 2
 

 دارند و اختالف پتانسیل دو سر آن برابر است با: اند، بنابراین جریان یکسان  با سیملوله متوالی  R1با توجه به اینکه مقاومت  

V R I V= =  =1 1 2 3 6 

 است، در نتیجه اختالف پتانسیل یکسانی دارند و داریم:  R1موازی با    R2مقاومت  

V
V V V I A

R
= = → = = =2

2 1 2
2

6
6 1

6
 

 شود.  توسط آمپرسنج نمایش داده می  A1کند و در نتیجه عدد  عبور میکه در این جریان از آمپرسنج نیز  
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الکترونی با تندی ثابت   
m

/
s

 52 4 نیرویی که از طرف میدان مغناطیسی بر   ۀدرون میدان مغناطیسی یکنواختی در حال حرکت است. انداز 10

می وارد  الکترون  بهاین  الکترون  که  است  بیشینه  هنگامی  انداز  شود،  و  باال  به  رو  بیشینه  نیروی  این  اگر جهت  کند.  آن    ۀسمت شرق حرکت 

/ N− 164 8 e)میدان مغناطیسی بر حسب گاوس و جهت آن کدام است؟   ۀباشد، انداز 10 / C)−=  191 6 10 

1  )/ − 21 25 /(  2 و شمال به جنوب   10  21 25  و جنوب به شمال   10

3  )/ − 21 25 /(  4 و جنوب به شمال   10  21 25  و شمال به جنوب   10
 

 73تا  71های کتاب درسی: شماره صفحه  4پاسخ: گزینه   
 درسنامه  

 نیروی مغناطیسی وارد بر ذره باردار متحرک در میدان مغناطیسی 

به    Fای حرکت کند که در امتداد خطوط میدان یا در خالف جهت آن نباشد، نیرویی به اندازه  به گونه Bدر میدان مغناطیسی   Vذره بارداری با سرعت هرگاه 
 آید:  زیر به دست می  ۀشود که بر راستای سرعت و میدان مغناطیسی عمود است و از رابط آن وارد می

 
 

 
(T)

(N) F | q | V B sin

m
( )

s

(C)

 = 

 

 
|: در این رابطه  1نکته  q بین جهت حرکت بار الکتریکی   ۀزاوی میدان مغناطیسی و   ۀانداز  Bتندی )اندازه سرعت( بار الکتریکی،  V، بزرگی بار الکتریکی، |

 ( است. B( با جهت میدان مغناطیسی )بردار V)بردار  
کنند به طوری که داریم  ( استفاده میG( و کوچکتری به نام گاوس )با نماد SI: تسال یکای بزرگی است و در برخی موارد از یکاهای قدیمی )غیر 2نکته 

T G= 41 10. 
کنیم به طوری که اگر دست خود را طوری نگه داریم که  : برای مشخص کردن جهت این نیرو و برای بار مثبت از قاعده دست راست استفاده می3نکته 

سازد، و در جهت چرخش طبیعی انگشتان خم  می Bبا   Vکوچکتری که    ۀها را روی زاوی ای که وقتی آنباشد به گونه Vما در جهت   ۀانگشتان باز شد 

 بر ذره باردار، مثبت خواهد بود.  قرار گیرد. انگشت شست ما در جهت نیروی وارد  Bکنید در جهت  

 
توانیم دو کار کنیم یکی نیروی وارد بر بار منفی، در خالف جهت نیروی وارد بر بار مثبت  برای ذره با بار منفی می  Fتوجه: برای مشخص کردن جهت نیروی 

 است. و روش دوم برای ذره باردار با بار منفی از قاعده دست چپ استفاده کنیم. 
 سو( نماد بردار عمود بر صفحه به طرف درون )درون   -سو( نماد بردار عمود بر صفحه به طرف بیرون )برون : 4نکته  

F  ۀ: طبق رابط5نکته  | q | VBsin=  اگر راستای حرکت ذره ،(V)  عمود بر راستای میدان ،(B)  شود: نیرو بیشینه می ۀباشد، انداز 

                                maxsin F | q | VB=  =  =090 1 

 شود: جهت یا در خالف جهت هم باشد، اندازه نیرو صفر میهم (B)، با راستای میدان مغناطیسی (V)و اگر در راستای حرکت ذره 

                                      minsin F =   =  =0180 0 یا  0 = 00 
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/کند و نیروی مغناطیسی  حرکت می mT20نسبت به یک میدان مغناطیسی یکنواخت به بزرگی  090  ۀمثال: پروتونی تحت زاوی  N− 161 28 به آن   10
 با تغییر(   – 95ژی جنبشی پروتون چند ژول است؟ )سراسری ریاضی شود. انر وارد می

p(m / kg , e / C)− −=  = 27 191 7 10 1 6 10 

1 )− 198 10                        2  )/ − 193 4 10                     3 )/ − 181 36 10                      4 )/ − 182 72 10 
 3پاسخ: گزینه 

Fابتدا با کمک رابطه  | q | VBsin= یابیم. قبل از این کار چند تبدیل واحد باید انجام بدهیم: ، سرعت حرکت پروتون را می 

sin =  =090 Bو   1 mT T−= =  320 20 10 

m
F qVBsin / / V V

s
− − −=   =       = 16 19 3 41 28 10 1 6 10 20 10 1 4 10 

 آوریم: زیر به دست می  ۀحال انرژی جنبشی را به کمک رابط

k mV / ( ) / J / J− − −= =     =  = 2 27 4 2 19 181 1
1 7 10 4 10 13 6 10 1 36 10

2 2
 

با تندی   mg500ای به جرم  تمرین: ذره
m

s
باشد، شتابی   C50شود. اگر بار الکتریکی ذره  می mT4به طور عمود وارد میدان مغناطیسی یکنواخت  310

 ( 90گیرد، چند متر بر مربع ثانیه است؟ )سراسری ریاضی که ذره تحت تأثیر میدان می
1 )40 /0                                     2  )04 /0                                  3 )20/0                                 4 )02/0 

 1پاسخ: گزینه 

)ی باردار بیشینه است که به صورت عمود بر خطوط میدان درون میدان حرکت کند  هنگامی نیروی مغناطیسی وارد بر ذره ) =  . بنابراین: 090

maxF | q |VBsin / / / B B / T / G− − −= →  =      → =  = 0 16 19 5 2 290 4 8 10 1 6 10 2 4 10 1 1 25 10 1 25 10 
 کنیم:برای تعیین جهت میدان نیز، از قاعده دست راست استفاده می

 
گفته شده در صورت سؤال و همچنین توجه به اینکه الکترون داریم، بنابراین جهت میدان برخالف جهت میدان به جهت    Fو    Vبا توجه به جهت  

 نی میدان از شمال به جنوب است.  آمده برابر بار مثبت است. یع

 

 

  ۀگذرد. اگر در لحظمی 3است، از رسانایی با مقاومت الکتریکی   A2مقدار آن برابر با    ۀثانیه که بیشین  05/0تناوب    ۀجریان متناوبی با دور 

t V3ای بر حسب ثانیه، اختالف پتانسیل دو سر رسانا برای دومین بار برابر با  هیچ جریانی از رسانا عبور نکند، در چه لحظه 0=  شود؟ می 2

1  )3
160

 2  )1
48

 3  )1
240

 4  )1
160

 

 99تا  97های کتاب درسی: شماره صفحه  1پاسخ: گزینه  

 آوریم:موردنظر به دست می  ۀدر ابتدا جریان عبوری از رسانا را در لحظ

V IR I I A= → =  → =3 2 3 2 
 جریان متناوب داریم:  ۀحال با استفاده از رابط

m

T / s

I A , I A
mI I sin( t) sin( t) sin( t)

T /

=

= = 
= ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = → = 

0 05
2 22 2 2

2 2 40
0 05 2

 

V3خواهیم اختالف پتانسیل  بار می چون برای دومین    شده باشد بنابراین:    2

t t s


 = → =
3 3

40
4 160
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 یک از مطالب زیر نادرست است؟کدام 

𝑙هایی با ترین فلز اصلی موجود در ساختار کره زمین، تعداد الکترون ( در فراوان 1 = 𝑙و    0 =  برابر با هم است.   1

 ها است. برابر الکترون  4000ها کاربرد دارد، جرم هسته  گیری جرم اتمی اندازه ( در ایزوتوپی از کربن که برای ایجاد سنجه2

 برابر شمار عناصری از تناوب سوم است که در شرایط اتاق حالت گاز دارند.   5/1( شمار عناصر فلزی موجود در گروه چهاردهم،  3

𝑇𝑐43ها در اتم  ( تعداد نوترون 4
 شود. ترین ایزوتوپی از هیدروژن است که به صورت طبیعی یافت نمیها در سبکبرابر تعداد آن   14،  99

 (101 -مفهومی  –)متوسط       4  گزینهپاسخ:   
دهد: های مختلف هیدروژن را نشان می جدول زیر، مشخصات ایزوتوپ 

 
𝐻1شود، معادل با  ترین ایزوتوپی از هیدروژن که به صورت طبیعی یافت نمی سبک 

نوترون وجود دارد    3است. در ساختار هسته این ایزوتوپ از هیدروژن،    4

𝑇𝑐43درحالی که در ساختار هر اتم تکنسیم) 
 نوترون وجود دارد.    56(،  99

 ها:بررسی سایر گزینه
. توجه داریم که آهن، یک فلز واسطه از  ترین فلز موجود در زمین، آهن است ترین فلز اصلی موجود در ساختار کره زمین، منیزیم است، اما فراوان( فراوان 1

𝑀𝑔 ای است. آرایش الکترونی منیزیم به صورت مقابل است:جدول دوره   𝑑دسته   ∶  1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠2 

𝑙هایی با  همانطور که مشخص است، در این اتم تعداد الکترون  = 𝑙و   0 =  برابر با هم است.  1

دانیم که جرم هر الکترون، تقریبا  ( می 2
1

2000
ی  دانیم که ایزوتوپی از کربن که برای ایجاد سنجه رابر جرم هر نوترون و یا هر پروتون است. از طرفی، می ب  

𝐶6ها کاربرد دارد، معادل با  گیری جرم اتم اندازه 
 است. بر این اساس، داریم:  12

𝐶6
12 جرم  هسته  

𝐶6
12 جرم  الکترون های  

=
(6+ 6) × 1

6×
1

2000

=  برابر 4000

 ها است.برابر الکترون  4000توان گفت جرم هسته این ایزوتوپ  نجام شده، میبا توجه به محاسبات ا

مورد بعدی، همگی فلز هستند. در تناوب سوم نیز عناصر کلر و   3فلز بوده و  ها نافلز یا شبه مورد اول آن   3شود که  عنصر می  6، مجموعا شامل  14( گروه  3

برابر شمار عناصری از تناوب سوم است که   5/1توان گفت شمار عناصر فلزی موجود در گروه چهاردهم، اساس، میشوند. بر این آرگون به حالت گاز یافت می

 در شرایط اتاق حالت گاز دارند. 

بیشتر از ایزوتوپ   %40تر به اندازه  های طبیعی این عنصر تشکیل شده است، درصد فراوانی ایزوتوپ سنگیندر یک نمونه لیتیم که از ایزوتوپ  
لیتیم تهیه شده است، درصد جرمی اتم با استفاده از این نمونه  لیتیم سیلیکات که  از  شود؟  های فلزی تقریبا چقدر میدیگر است. در یک نمونه 

(𝑺𝒊 = 𝑶 و ۲۸ = ۱۶ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱ ) 

1  )2/26 2  )4/18 3  )7/12 4  )6/22 

 (۱۰۱ -مساله  –)متوسط       ۴گزینه  پاسخ:   

𝐶3های  ایزوتوپ 
( و ایزوتوپ  𝐴تر) شوند. مجموع درصد فراوانی ایزوتوپ سبک هایی از لیتیم هستند که در یک نمونه طبیعی از این ماده یافت می ، ایزوتوپ 𝐶36و   7

 است. بر این اساس، داریم:   %40ها نیز برابر با  بوده و تفاوت درصد فراوانی این ایزوتوپ   % 100( برابر با  𝐵تر) سنگین 

{
𝐴 + 𝐵 = 100
𝐵 − 𝐴 = 40  

⇒ 2𝐵 = 140
                
⇒    𝐵 = 𝐴     ,    درصد  70 =  درصد  30

 کنیم:در قدم بعد، جرم اتمی میانگین این نمونه از لیتیم را محاسبه می 

جرم  اتمی  میانگین =
فراوانی ایزوتوپ  اول × +جرم  اتمی  ایزوتوپ  اول ×فراوانی ایزوتوپ  دوم جرم  اتمی  ایزوتوپ  دوم

100
=

30 × 6 + 70 × 7
100

= 6/7 

است.    𝐿𝑖4𝑆𝑖𝑂4است. فرمول شیمیایی لیتیم سیلیکات نیز به صورت    6/7𝑎𝑚𝑢با توجه به محاسبات باال، جرم اتمی میانگین لیتیم در نمونه مورد نظر برابر با  

 بر این اساس، داریم: 

𝐿𝑖4𝑆𝑖𝑂4 جرم  مولی = (4× 6/7) + 28 + 4 × 16 = 118/8 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1 

 کنیم. محاسبه می  𝐿𝑖4𝑆𝑖𝑂4در قدم بعد، درصد جرمی لیتیم را در  

درصد  جرمی  لیتیم =
4× جرم  مولی لیتیم

𝐿𝑖4𝑆𝑖𝑂4 جرم  مولی
× 100 =

4× 6/7
118/8

× 100 =  درصد  22/6
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 های زیر درست هستند؟ کدام موارد از عبارت 

شود.با یک نمونه گوگرد توسط این ماده جذب می   آ( بین پرتوهای مرئی آبی و زرد رنگ، پرتویی با طول موج بلندتر، در برخورد

𝑯۱ب( در طیف نشری  
 شود.الکترون را دارد ایجاد می  ۸ای که گنجایش حداکثر ، با انتقال الکترون از الیه 𝝀=۶۵۶𝒏𝒎، پرتو با  ۱

 شود. است، سبز رنگ دیده می  4𝒔های زیرالیه  برابر الکترون  ۱0آن  ۳𝒅های زیرالیه  ای که شمار الکترون پ( شعله فلز واسطه 

 باشد، آن اتم در شرایط مناسب تمایل دارد به کاتیون تبدیل شود.   ۳های ظرفیت اتمی کمتر یا برابر  ت( اگر تعداد الکترون 
( آ و ت4 ( پ و ت 3 ( ب و پ 2 ( آ و ب1

 (101 -مفهومی   –)متوسط       3گزینه پاسخ:   

 های )پ( و )ت( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت:
به آن، این پرتوها  آ( بین پرتوهای مرئی آبی و زرد رنگ، طول موج پرتوهای زرد رنگ بلندتر است. چون گوگرد یک ماده زرد رنگ است، با تاباندن پرتوهای زرد  

 شود. در برخورد با ماده مورد نظر توسط این ماده بازتاب می 

𝐻1یف نشری  ب( در ط
، به رنگ قرمز دیده شده و طی انتقال  656𝑛𝑚نانومتر وجود دارد. پرتو با طول موج   656و  486، 434، 410، پرتوهایی با طول موج 1

𝑛ی الکترونی  الکترون از الیه  = 𝑛به الیه    3 = ندتر و انرژی  شود. این پرتو نسبت به سایر پرتوهای موجود در طیف نشری هیدروژن طول موج بلایجاد می   2

𝑛دانیم، حداکثر گنجایش الکترونی الیه  کمتری دارد. همانطور که می = خطی هیدروژن  -جدول زیر، اطالعات مربوط به طیف نشری  عدد است.  18برابر با    3

 دهد:را نشان می 

 
الکترون و در زیرالیه   10این عنصر   3𝑑. در زیرالیه  است  4𝑠های زیرالیه  برابر الکترون 10آن   3𝑑های زیرالیه  ای است که شمار الکترون پ( مس، فلز واسطه 

4𝑠   های یونی این عنصر سبز است. اگر نور سبز حاصل از شعله این فلز را از  دانیم، رنگ شعله فلز مس و ترکیب الکترون وجود دارد. همانطور که می  1آن نیز

 شود. خطی این عنصر تشکیل می -منشور عبور بدهیم، طیف نشری 

توانیم ایراد علمی به این جمله وارد کنیم، اما متاسفانه این جمله عینا در کتاب درسی مطرح  رچند که با توجه به برخی از عناصر مثل بریلیم و بور میت( ه

های  ل دارد که الکترون باشد، آن اتم تمای   3های ظرفیت اتمی کمتر یا برابر  بیندیشیم کتاب درسی شیمی دهم، اگر تعداد الکترونشده است! طبق متن باهم

ظرفیتی خود را از دست داده و در شرایط مناسب، به کاتیون)یونی با بار مثبت( تبدیل شود.  

𝑪𝒓یک از مطالب زیر نادرست است؟ )کدام  = 𝑺 و ۵۲ = ۳۲ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱ ) 

 برند. کرده و سپس آنها را برای تولید مواد بکار میها را با صرف انرژی زیاد از سنگ معدن استخراج  ( برای استفاده از فلزها، نخست آن 1

 گانه دارد. ترین ماده موجود در هوای پاک و خشک تروپوسفر، همانند گاز کربن مونوکسید، در ساختار خود یک پیوند سه ( فراوان 2

 های زیستی وجود دارد. ولکول تر، در ساختار همه مای با دمای جوش پایینهای سازنده ماده ( بین گازهای اکسیژن و آرگون، اتم 3

 است.   %52شود، برابر با  ختم می  3𝑑3( درصد جرمی کروم در سولفیدی از این فلز واسطه که آرایش الکترونی کاتیون آن به 4

 ( 102 -حفظی و مفهومی  –)متوسط       3گزینه پاسخ:   

ای با دمای جوش  توان گفت بین گازهای اکسیژن و آرگون، آرگون ماده است، پس می -186و  -183دمای جوش گازهای اکسیژن و آرگون به ترتیب برابر با 

ها  ها، پروتئینهای زیستی از جمله چربی های اکسیژن در ساختار همه مولکول دانیم، اتمای با دمای جوش باالتر است. همانطور که می تر و اکسیژن ماده پایین 

 و قندها وجود دارند.

 ا:هبررسی سایر گزینه
ای در زندگی روزانه دارند. برای استفاده از فلزها، نخست آنها را با صرف انرژی زیاد و طی فرایندی طوالنی از سنگ معدن  ( فلزها کاربردهای بسیار گسترده 1

های  است که وقتی این وسایل و دستگاه   برند. نکتۀ مهم این های گوناگون به کار می کنند و سپس آنها را برای تولید مواد، ابزار، وسایل و دستگاه استخراج می 

 شوند.گیرند، دچار تغییر شیمیایی شده و دوباره با اکسیژن هوا ترکیب می فلزی در معرض هوا قرار می 

گیرند.  وانی قرار می های بعدی فراترین ماده موجود در هوای پاک و خشک تروپوسفر، نیتروژن بوده و بعد از نیتروژن، گازهای اکسیژن و آرگون در رتبه ( فراوان 2

 به صورت زیر است:  𝐶𝑂ها دارد. ساختار مولکول  گانه بین اتمهر مولکول نیتروژن، همانند مولکول کربن مونوکسید، در ساختار خود یک پیوند سه 

 
 های حاصل از آن داریم: + دارد. در رابطه با کروم و یون 3+ و  2های پایداری با بار  ( کروم یون 4
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𝐶𝑟24
 ∶  [𝐴𝑟]3𝑑54𝑠1   

               
⇒      {

𝐶𝑟2+
24
 ∶  [𝐴𝑟]3𝑑4

𝐶𝑟3+
24
 ∶  [𝐴𝑟]3𝑑3 

برابر با   𝐶𝑟2𝑆3خواهد بود. درصد جرمی کروم در ساختار    𝐶𝑟2𝑆3شود، معادل با  ختم می  3𝑑3سولفیدی از این فلز واسطه که آرایش الکترونی کاتیون آن به  

 است.  52%

𝑵۲𝑶۵(𝒔)وژن پنتاکسید جامد را بر اساس معادله موازنه نشده  نیترگرمی از دی  ۵4یک نمونه    → 𝑵۲(𝒈) + 𝑶۲(𝒈) های تجزیه کرده و فراورده
 شود؟ پذیرتر در مخلوط گازی ایجاد شده چقدر میکنیم. درصد حجمی گاز واکنشگرم گاز اکسیژن مخلوط می  ۸گازی تولید شده را با 

 (𝑶 = 𝑵 و ۱۶ = ۱4 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱ ) 

1  )75 2  )5/62   3  )50 4  )5/87 

 (۱۰۲ -مساله  –)متوسط       ۱گزینه پاسخ:   

 پذیری بیشتری دارد. معادله واکنش انجام شده به صورت زیر است: دانیم، گاز اکسیژن در مقایسه با گاز نیتروژن واکنش همانطور که می 

2𝑁2𝑂5(𝑠) → 2𝑁2(𝑔) + 5𝑂2(𝑔) 
شود. بر این  مول فراورده گازی( تولید می   7مول گاز اکسیژن)مجموعا    5مول گاز نیتروژن و    2این واکنش،  نیتروژن پنتاکسید در  مول دی  2به ازای تجزیه  

 اساس، داریم:

?𝑚𝑜𝑙 𝑂2 = 54 𝑔 𝑁2𝑂5 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁2𝑂5

108 𝑔 𝑁2𝑂5
×

5 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

2 𝑚𝑜𝑙 𝑁2𝑂5
= 1/25 𝑚𝑜𝑙 

?𝑚𝑜𝑙 𝑁2 = 54 𝑔 𝑁2𝑂5 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁2𝑂5

108 𝑔 𝑁2𝑂5
×

2 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

2 𝑚𝑜𝑙 𝑁2𝑂5
= 0/5 𝑚𝑜𝑙 

شده  مول گاز نیتروژن می   5/0مول گاز اکسیژن و    25/1در یک مخلوط گازی، درصد حجمی هر گاز معادل با درصد مولی آن گاز است. مخلوطی که شامل  

مول گاز نیتروژن    5/0مول گاز اکسیژن و    5/1مخلوط نهایی مجموعا  ایم، پس در  مول گاز اکسیژن( مخلوط کرده   25/0گرم گاز اکسیژن)معادل با    8است را با  

 وجود دارد. بر این اساس، داریم: 

درصد  حجمی  اکسیژن  =
مول اکسیژن 

+مول اکسیژن  مول نیتروژن
× 100 =

1/5
1/5+ 0/5

× 100 =  درصد  75

 است.  %75با توجه به محاسبات باال، درصد حجمی گاز اکسیژن در مخلوط ایجاد شده برابر با  

توان به طور کامل سوزاند و طی این بوتن را می-۲خالص، چند گرم گاز   𝑲𝑪𝒍𝑶۳گرم    4۹با استفاده از گاز اکسیژن تولید شده در واکنش تجزیه   
 شود؟  های حاصل از واکنش سوختن برابر با چند گرم میفرایند، تفاوت جرم فراورده

(𝑲 = 𝑪𝒍 و ۳۹ = 𝑶 و ۳۵/۵ = 𝑪 و ۱۶ = 𝑯 و ۱۲ = ۱ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱)

𝑲𝑪𝒍𝑶۳(𝒔) → 𝑲𝑪𝒍(𝒔) + 𝑶۲(𝒈)       معادله واکنش  موازنه  شود 
1  )6/5  –  4/10 2  )6/5  –  2/5 3  )4/8  –  4/10 4  )4/8  –  2/5 

 (102 -مساله  –)آسان       1گزینه پاسخ:   

2𝐾𝐶𝑙𝑂3(𝑠) معادله واکنش تجزیه پتاسیم کلرات به صورت مقابل است:   → 2𝐾𝐶𝑙(𝑠) + 3𝑂2(𝑔) 

کنیم: با توجه به معادله این واکنش، مقدار اکسیژن تولید شده را محاسبه می

?𝑚𝑜𝑙 𝑂2 = 49 𝑔 𝐾𝐶𝑙𝑂3 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐾𝐶𝑙𝑂3

122/5 𝑔 𝐾𝐶𝑙𝑂3
×

3 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

2 𝑚𝑜𝑙 𝐾𝐶𝑙𝑂3
= 0/6 𝑚𝑜𝑙 

𝐶4𝐻8 سوزد:  بوتن در حضور اکسیژن بر اساس معادله مقابل می -2گاز   + 6𝑂2 → 4𝐶𝑂2 + 4𝐻2𝑂 

 کنیم: بوتن مصرف شده را محاسبه می-2با توجه به مقدار گاز اکسیژن مصرف شده، جرم  

? 𝑔 𝐶4𝐻8 = 0/6 𝑚𝑜𝑙 𝑂2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶4𝐻8

6 𝑚𝑜𝑙 𝑂2
×

56 𝑔 𝐶4𝐻8

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶4𝐻8
= 5/6 𝑔 

اکسید)معادل  مول کربن دی  4گرم بخار آب( و    72مول بخار آب)معادل با    4مول اکسیژن مصرف شده و    6بوتن در واکنش مورد نظر،  -2به ازای سوختن هر مول  

شود. گرم می 104شده برابر با های تولید مول اکسیژن، تفاوت جرم فراورده  6توان گفت به ازای مصرف شود، پس میاکسید( تولید می گرم کربن دی 176با 

 بر این اساس، داریم: 

? 𝑔  تفاوت  جرم = 0/6 𝑚𝑜𝑙 𝑂2 ×
104 𝑔  تفاوت  جرم

6 𝑚𝑜𝑙 𝑂2
= 10/4 𝑔 
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 های داده شده درست هستند؟ چه تعداد از عبارت 

زند. های جانداران آسیب می آب به بافت  𝒑𝑯ها و زندگی آبزیان دارد؛ زیرا تغییر  ناپذیری بر جنگلآ( باران اسیدی آثار جبران 

 بینی آب کاربرد دارد. ها و از بین بردن جانداران ذره ب( آلوتروپی از اکسیژن با پایداری کمتر، در صنعت برای گندزدایی میوه

 شود.که این گاز به سرعت در همۀ فضا پخش می کربن مونوکسید در محیط بسیار زیاد است؛ به طوری   پ( قابلیت انتشار گاز

 کند. ها، حجم گاز تغییر می ت( حجم یک نمونه گاز به مقدار، دما و فشار آن وابسته است، پس با تغییر هر یک از این کمیت 

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

 ( 102 -مفهومی  –)آسان       4گزینه  پاسخ:   

 های داده شده درست هستند.همه عبارت 

 بررسی چهار عبارت:
از سوختن سوخت آ( آالینده  باال میهای فسیلی وارد هواکره می هایی که  این آالینده شوند و  باید به زمین برگردند.  ها به طور عمده شامل  روند، سرانجام 

شوند. بارشی که خاصیت اسیدی چشمگیری دارد و به زمین  ر گوگرد و نیتروژن هستند که هنگام بارش باران، در آب حل می اکسیدهای اسیدی حاصل از عناص

های جانداران آسیب  های میوه و زندگی آبزیان دارد؛ زیرا تغییر میزان خاصیت اسیدی آب به بافت ها، باغ ریزد. باران اسیدی آثار جبران ناپذیری بر جنگل فرو می

خوردگی  ها به سرعت قابل تشخیص است. گاهی خاصیت اسیدی باران باعث خشکی و ترک زند. آثار زیانبار باران اسیدی بر روی پوست، دستگاه تنفس و چشمیم

 شود.  پوست بدن می

بینی موجود در  و از بین بردن جانداران ذره  ها و سیبزیجاتب( اوزون، آلوتروپی از اکسییژن با پایداری کمتر اسیت. در صینعت از گاز اوزون برای گندزدایی میوه

شیود که بیشیترین مقدار اوزون در آن محدوده قرار دارد. این قسیمت  شیود. اصیطالح الیۀ اوزون، به منطقۀ مشیخصیی از اسیتراتوسیفر گفته میآب اسیتفاده می

 گیرد.ای از پرتوهای فرابنفش خورشید را میهواکره جلو عبور بخش عمده

که این  بو و بسیار سمّی است. چگالی این گاز کمتر از هوا بوده و قابلیت انتشار آن در محیط بسیار زیاد است؛ به طوری رنگ، بی سید، گازی بی پ( کربن مونوک

های  است، مولکول برابر اکسیژن    200شود. از آنجا که میل ترکیبی هموگلوبین خون با این گاز بسیار زیاد و بیش از  گاز به سرعت در همۀ فضای اتاق پخش می

 کنند. های بدن جلوگیری میآن پس از اتصال به هموگلوبین از رسیدن اکسیژن به بافت 

𝑃𝑉 ت( رابطه قانون گازها به صورت مقابل است:   = 𝑛𝑅𝑇 

کند.  ها، حجم گاز تغییر مین کمیت توان گفت حجم یک نمونه گاز به مقدار، دما و فشار آن وابسته است، پس با تغییر هر یک از ایبا توجه به این رابطه، می 

 کند.برای مثال، با دو برابر کردن فشار یک نمونه گازی در دمای ثابت، حجم آن نمونه گازی کاهش پیدا می 

نشین شده را بر اساس معادله زیر تجزیه  گرم آب افزوده و پس از هم زدن مخلوط، رسوب ته  ۸00گرمی از لیتیم سولفات را به    ۳۹۶یک نمونه   
یون لیتیم در محلول ایجاد شده چقدر بوده و در واکنش تجزیه لیتیم سولفات، چند لیتر فراورده گازی در شرایط   𝒑𝒑𝒎کنیم. غلظت تقریبی یم

𝑺گرم آب است.    ۱00گرم در    ۲۲پذیری لیتیم سولفات در دمای داده شده برابر با  شود؟ )انحاللاستاندارد تولید می = 𝑶 و ۳۲ = 𝑳𝒊 و ۱۶ = ۷ ∶
 𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱                    )  𝑳𝒊۲𝑺𝑶4(𝒔) → 𝑳𝒊۲𝑶(𝒔) + 𝑺𝑶۳(𝒈) 

1  )2/3 × 104  –  6/33 2  )2/3 × 104  –  8/44 3  )3/2 × 104  –  6/33 4  )3/2 × 104  –  8/44 

 ( 103 -مساله  –)سخت       2گزینه پاسخ:   

شود. ابتدا جرم نمک  نشین میباقیمانده نمک به صورت رسوب در کف ظرف ته گرم لیتیم سولفات به حالت محلول درآمده و    22گرم آب،    100به ازای هر  

 کنیم.حل شده در محلول را محاسبه کرده و پس از آن، مقدار رسوب ایجاد شده را محاسبه می 

? 𝑔  نمک  حل  شده = 800 𝑔  آب ×
22 𝑔  نمک  حل  شده

100 𝑔  آب
= 176 𝑔 

جرم  رسوب  = جرم  نمک  اولیه  − جرم  نمک  حل  شده  = 396 − 176 = 220 𝑔 𝐿𝑖2𝑆𝑂4

یون لیتیم را در این    𝑝𝑝𝑚گرم از نمک حل شده و جرم محلول سیرشده ایجاد شده را محاسبه کرده و غلظت    176در قدم بعد، جرم یون لیتیم موجود در  

آوریم.محلول بدست می

? 𝑔 𝐿𝑖+ = 176 𝑔 𝐿𝑖2𝑆𝑂4 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖2𝑆𝑂4

110 𝑔 𝐿𝑖2𝑆𝑂4
×

2 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖+

1 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖2𝑆𝑂4
×

7 𝑔 𝐿𝑖+

1 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖+
= 22/4 𝑔 

? 𝑔  محلول سیر  شده = 800 𝑔  آب ×
122 𝑔  محلول سیر  شده

100 𝑔  آب
= 976 𝑔 

𝑝𝑝𝑚 =
𝐿𝑖+  جرم  یون

جرم  محلول
× 106 =

22/4 𝑔 𝐿𝑖+

976 𝑔 محلول
× 106 = 2/3× 104
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𝐿𝑖2𝑆𝑂4(𝑠)لیتیم سولفات رسوب کرده بر اساس معادله   → 𝐿𝑖2𝑂(𝑠) + 𝑆𝑂3(𝑔)   220شود. بر این اساس، مقدار گاز تولید شده بر اثر تجزیه تجزیه می  

 کنیم: گرم لیتیم سولفات را محاسبه می

? 𝐿 𝑆𝑂3 = 220 𝑔 𝐿𝑖2𝑆𝑂4 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖2𝑆𝑂4

110 𝑔 𝐿𝑖2𝑆𝑂4
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑂3

1 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖2𝑆𝑂4
×

22/4 𝐿 𝑆𝑂3

1 𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑂3
= 44/8 𝐿 

 های داده شده درست هستند، بجز ............... . همه عبارت 

 ها پیوند اشتراکی برقرار شده است.های موجود در یک نمونه از آب آشامیدنی، بین اتم( در ساختار برخی از یون 1

 کند.لیتر در خون گزارش میز فرایند فتوسنتز را در مقیاس گرم بر دسی ( دستگاه گلوکومتر، غلظت فراورده حاصل ا2

 است.  ℃40، کمتر از این مقدار در دمای  ℃20پذیری لیتیم سولفات و پتاسیم نیترات در آب در دمای  ( تفاوت مقدار انحالل 3

 . بود شد، دمای آب دریای سرخ بیشتر خواهدهایی از آب دریای سرخ و دریای مرده برابر باپذیری اکسیژن در نمونه( اگر انحالل 4

 ( 103 -حفظی و مفهومی  –)متوسط       2گزینه پاسخ:   

کند. توجه  لیتر در خون گزارش می گرم بر دسی فراورده حاصل از فرایند فتوسنتز، گلوکز است. دستگاه گلوکومتر، غلظت قند خون)گلوکز( را در مقیاس میلی 

لیتر بوده و برای تبدیل عدد نشان داده شده توسط دستگاه گلوکومتر به غلظت مولی گلوکز، باید عدد مورد نظر را بر   1/0معادل با  لیتر  داریم که هر دسی 

 تقسیم کنیم.   18000

 ها:بررسی سایر گزینه
گیرند. در  های چنداتمی قرار میدسته یون   های هیدروکسید، سولفات و نیترات، درهای موجود در یک نمونه از آب آشامیدنی از جمله یون ( برخی از یون 1

 ها پیوند اشتراکی برقرار شده است. ها بین اتم ساختار این یون 

پذیری  پذیری لیتیم سولفات کاهش یافته و انحاللپذیری پتاسیم نیترات بیشتر از لیتیم سولفات است. با افزایش دمای محلول، انحالل، انحالل℃0( در دمای  3

پذیری لیتیم سولفات و پتاسیم نیترات افزایش  توان گفت با افزایش دمای محلول، تفاوت مقدار انحالل کند. بر این اساس، می افزایش پیدا می پتاسیم نیترات  

 کند.پیدا می 

دانیم، درصد جرمی  انطور که می کند و همپذیری گازها در آن نمونه از آب کاهش پیدا می ها در یک نمونه از آب، انحالل ( به طور کلی، با افزایش مقدار نمک 4

هایی از آب دریای سرخ و دریای مرده  پذیری اکسیژن در نمونهتوان گفت اگر انحاللنمک در آب دریای مرده بیشتر از آب دریای سرخ است. بر این اساس، می

 دهد: . نمودار زیر، بیانی از این اصل را نشان میبود  برابر باشد، دمای آب دریای سرخ بیشتر خواهد

 
پذیری، دمای آب دریای سرخ)محلولی با غلظت نمک کمتر( باید بیشتر از آب  همانطور که در نمودار باال مشخص است، به ازای یک مقدار مشخص از انحالل

 دریای مرده)محلولی با غلظت نمک بیشتر( باشد. 

 ۵/۲لیتر از محلول ایجاد شده بتواند با  کنیم. اگر هر میلیاضافه میموالر، مقداری آب    ۵/0لیتری از محلول کلسیم کلرید  میلی  ۱00به یک نمونه   
 موالر نقره نیترات به طور کامل واکنش بدهد، حجم آب افزوده شده به محلول اولیه برابر با چند لیتر بوده است؟  0۱/0لیتر محلول میلی

1  )9/1 2  )4/1 3  )9/3 4  )4/2 

 ( 103 -مساله  –)متوسط       3گزینه پاسخ:   

𝐶𝑎𝐶𝑙2(𝑎𝑞) واکنش میان محلول کلسیم کلرید و نقره نیترات به صورت مقابل است:   + 2𝐴𝑔𝑁𝑂3(𝑎𝑞) → 2𝐴𝑔𝐶𝑙(𝑠) + 𝐶𝑎(𝑁𝑂3)2(𝑎𝑞) 

واکنش داده است را  لیتر از محلول نقره نیترات  میلی  5/2لیتر از محلول نهایی که با  میلی  1با توجه به معادله این واکنش، مقدار کلسیم کلرید موجود در  

 آوریم. بر این اساس، داریم: محاسبه کرده و در قدم بعد، غلظت مولی این محلول را بدست می 

?𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝐶𝑙2 = 2/5 𝑚𝐿  محلول نقره نیترات ×
1 𝐿  محلول نقره نیترات

1000 𝑚𝐿  محلول نقره نیترات
×

0/01 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔𝑁𝑂3

1 𝐿  محلول نقره نیترات
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝐶𝑙2
2 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔𝑁𝑂3

= 1/25× 10−5 𝑚𝑜𝑙 

غلظت  مولی =
𝐶𝑎𝐶𝑙2 مول

لیتر محلول
=

1/25 × 10−5 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝐶𝑙2

1 𝑚𝐿 محلول×
1 𝐿 محلول 

1000 𝑚𝐿 محلول 

= 1/25× 10−2 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 
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افزودن آب خالص به آن، غلظت محلول مورد نظر به    ایم که پس ازمول بر لیتر در اختیار داشته   5/0لیتر و غلظت  میلی  100محلولی از کلسیم کلرید به حجم  

1/25×  مول بر لیتر رسیده است. بر این اساس، داریم:   10−2

𝑀1𝑉1 = 𝑀2𝑉2
 
⇒ حجم  محلول غلیظ  × غلظت  محلول غلیظ  = حجم  محلول رقیق × غلظت  محلول رقیق

            
⇒    

100 × 0/5 = 1/25 × 10−2 × 𝑉2
               
⇒    𝑉2 = 4000 𝑚𝐿 

لیتر آب خالص( به آن، حجم   9/3لیتر آب خالص)معادل با میلی  3900لیتر بوده که با افزودن میلی  100با توجه به محاسبات باال، حجم محلول اولیه برابر با 

×1/25لیتر رسیده و غلظت آن برابر با  میلی  4000این محلول به    مول بر لیتر شده است.   10−2

 ؟یک از مطالب زیر درست استکدام 

 های ناپیوندی بیشتری است، دمای جوش باالتری دارد. ای که دارای تعداد جفت الکترون ( بین گازهای هیدروژن کلرید و فلوئور، ماده 1

 کند.تر از صفر است، مواد ناقطبی را در خود حل نمی ها بوده و چون گشتاور دوقطبی آن بزرگ( استون عضوی از خانواده کتون 2

 سلولی جریان دارد. ها تجمع یافته و باقی آن، در مایعات برون آب موجود در بدن انسان در درون یاخته ( بیش از نیمی از  3

 هایی با ساختاری خمیده است. ( هیدروژن سولفید در دمای اتاق به حالت مایع یافت شده و همانند آب، دارای مولکول 4

 (103 -مفهومی   –)متوسط       3گزینه پاسخ:   

های شیمیایی درون بدن از جمله گوارش غذا، کنترل دمای  هایی که بیشتر واکنش های آبی هستند. محلولهای موجود در بدن انسان، محلولمحلولاغلب  

آب در    دهد. بیش از نیمی از اینشود. با این توصیف بخش عمدۀ جرم بدن را آب تشکیل می بدن، تنفس، جلوگیری از خشکی پوست و ... در آنها انجام می 

ها و دستگاه گردش  ها مواد مغذی و مواد زائد را بین سلولهای برون سلولی بدن مثل خون و ... جریان دارد. این مایع ها( و باقی آن در مایع ها)سلول درون یاخته 

دفع آنها نقش کلیدی در حفظ سالمت بدن  ها و توان گفت، آب با حل کردن مواد زائد تولید شده در سلول کند. به همین خاطر است که میجا می خون جابه 

 انسان دارد.

 ها:بررسی سایر گزینه
توان گفت بین  جفت الکترون ناپیوندی است. بر این اساس، می   3جفت الکترون ناپیوندی و مولکول هیدروژن کلرید نیز دارای    6( مولکول فلوئور دارای  1

های ناپیوندی بیشتری دارد. توجه داریم که چون هیدروژن کلرید قطبی بوده  ست که تعداد جفت الکترونای اگازهای هیدروژن کلرید و فلوئور، گاز فلوئور ماده 

 و فلوئور ناقطبی است، گاز هیدروژن کلرید دمای جوش باالتری دارد. 

شود. البته، توجه داریم که این  حل می  تر از صفر است، به صورت نامحدود در آبها بوده و چون گشتاور دوقطبی آن بزرگ ( استون عضوی از خانواده کتون 2

 کند. ها را نیز در خود حل میگروه متیل ناقطبی بوده و بر این اساس، مواد ناقطبی مثل چربی   2ماده در ساختار خود دارای  

شود. ساختار ذرات  گاز یافت می گراد است، یک نمونه از این ماده در دمای اتاق به حالت  درجه سانتی   -60( چون دمای جوش هیدروژن سولفید در حدود  4

 هایی با ساختاری خمیده است. توان گفت هیدروژن سولفید، همانند آب دارای مولکول سازنده این ماده شبیه به آب است، پس می

بدست آمده باشد،   %۵۶کلسیم اکسید با خلوص   ۵00𝒈کنیم. اگر طی این فرایند  نمونه ناخالصی از کلسیم کربنات را بر اساس معادله زیر تجزیه می 
اکسید تولید شده در این فرایند در شرایط استاندارد برابر با چند لیتر درصد خلوص نمونه اولیه کلسیم کربنات چقدر بوده و حجم گاز کربن دی

𝑪𝒂شود؟ ) می = 𝑶 و 40 = 𝑪 و ۱۶ = ۱۲ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) 

𝑪𝒂𝑪𝑶۳(𝒔) → 𝑪𝒂𝑶(𝒔) + 𝑪𝑶۲(𝒈)
1  )4/69  –  6/89 2  )4/69  -  112 3  )6/80  –  6/89 4  )6/80  -  112 

 (111 -مساله  –)متوسط       2گزینه پاسخ:   

𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) معادله واکنش انجام شده به صورت مقابل است:   → 𝐶𝑎𝑂(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔) 

ظور تولید این مقدار از کلسیم اکسید  ( تجزیه شده به من𝐶𝑎𝐶𝑂3ابتدا جرم ناخالصی موجود در کلسیم اکسید تولید شده در این فرایند و جرم کلسیم کربنات) 

 کنیم:را محاسبه می 

جرم  ناخالصی  = −جرم  کل  جرم  نمونه خالص  = 500 𝑔 − 500 𝑔 𝐶𝑎𝑂  ناخالص ×
56 𝑔 𝐶𝑎𝑂

100 𝑔 𝐶𝑎𝑂  ناخالص
= 220 𝑔 

? 𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3 = 500 𝑔 𝐶𝑎𝑂  ناخالص ×
56 𝑔 𝐶𝑎𝑂

100 𝑔 𝐶𝑎𝑂  ناخالص
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝑂
56 𝑔 𝐶𝑎𝑂

×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝐶𝑂3

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝑂
×

100 𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝐶𝑂3
= 500 𝑔 

گرم ناخالصی وجود داشته است. بر این اساس،    220گرم از این ماده به همراه    500توان گفت در نمونه کلسیم کربنات اولیه،  با توجه به محاسبات باال، می 

 کنیم:کربنات را محاسبه می   درصد خلوص نمونه اولیه کلسیم

𝐶𝑎𝐶𝑂3  درصد  خلوص =
𝐶𝑎𝐶𝑂3  جرم

جرم  نمونه
× 100 =

500 𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3

500 𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 220 𝑔  ناخالصی
× 100 =  درصد  69/4

 کنیم:اکسید تولید شده را محاسبه می در قدم بعد، حجم کربن دی 
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? 𝐿 𝐶𝑂2 = 500 𝑔 𝐶𝑎𝑂  ناخالص ×
56 𝑔 𝐶𝑎𝑂

100 𝑔 𝐶𝑎𝑂  ناخالص
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝑂
56 𝑔 𝐶𝑎𝑂

×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝑂
×

22/4 𝐿 𝐶𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2
= 112 𝐿 

سوزانیم. اگر طی این فرایند،  از ترکیب مقابل را در شرایط استاندارد، به طور کامل می %40گرمی با خلوص   ۸/44یک نمونه   
لیتر فراورده گازی تولید شده باشد، بازده درصدی واکنش انجام شده برابر با چند درصد بوده است؟ )بر اثر سوختن    44/۱۳

 (گیرند.ها قرار میدر ساختار فراورده 𝑵۲صورت مولکول   های نیتروژن به ترکیب مورد نظر، اتم

( 𝑶 = 𝑵 و ۱۶ = 𝑪 و ۱4 = 𝑯 و ۱۲ = ۱ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱ ) 

1  )75 2  )50 3  )60 4  )40 

 (۱۱۱ -مساله  –)متوسط       ۲گزینه پاسخ:   

است. با توجه به توضیحات داده شده، معادله سوختن این ترکیب آلی در شرایط استاندارد به صورت    𝐶14𝐻12𝑁2𝑂فرمول مولکولی ترکیب داده شده به صورت  

2𝐶14𝐻12𝑁2𝑂(𝑠) مقابل خواهد بود:   + 33𝑂2(𝑔) → 28𝐶𝑂2(𝑔) + 12𝐻2𝑂(𝑙) + 2𝑁2(𝑔) 

در واکنش مورد نظر،    𝐶14𝐻12𝑁2𝑂مول    2  توان گفت به ازای مصرف شدنشود، پس میتوجه داریم که در شرایط استاندارد، آب به حالت مایع تولید می

 شود. بر این اساس، داریم:مول نیتروژن( تولید می   2اکسید و  مول کربن دی  28)مول فراورده گازی   30مجموعا  

? 𝐿  فراورده  گازی = 44/8 𝑔 𝐶14𝐻12𝑁2𝑂  ناخالص ×
40 𝑔 𝐶14𝐻12𝑁2𝑂

100 𝑔 𝐶14𝐻12𝑁2𝑂  ناخالص
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶14𝐻12𝑁2𝑂

224 𝑔 𝐶14𝐻12𝑁2𝑂
×

30 𝑚𝑜𝑙  فراورده  گازی

2 𝑚𝑜𝑙 𝐶14𝐻12𝑁2𝑂
× 

22/4 𝐿  فراورده  گازی

1 𝑚𝑜𝑙  فراورده  گازی
= 26/88 𝐿 

 کنیم: شود. بر این اساس، بازده درصدی واکنش مورد نظر را محاسبه میلیتر می  88/26مقدار نظری گازهای تولید شده در این واکنش برابر با  

بازده  درصدی  =
مقدار  عملی فراورده 

مقدار  نظری  فراورده 
× 100 =

13/44 𝐿  فراورده

26/88 𝐿  فراورده
× 100 =  درصد  50

 های زیر درست هستند؟ کدام موارد از عبارت 

ای که در حالت جامد سطح صیقلی دارد، رسانای جریان الکتریسیته خواهد بود. آ( هر عنصر از تناوب سوم جدول دوره

 تری دارد. بزرگ  فروپاشی 𝑯∆شود،  ، ترکیبی که با سرعت بیشتری از عناصر سازنده خود تولید می𝑵𝒂𝑪𝒍و   𝑳𝒊𝑪𝒍ب( بین  

 تر است. گالوانیزه، در مقایسه با نقره آسان  پ( تامین شرایط مورد نیاز برای نگهداری فلز سطحی موجود در ساختار ورقه

 شود. هی از خاک معدن استفاده شده و به همین دلیل، پسماند زیادی تولید می ت( برای استخراج مقدار کمی طال، حجم انبو

 ( ب و ت 4 ( ب و پ 3 ( آ و ت 2 ( آ و پ1

 (111  -مفهومی  –)سخت       2گزینه پاسخ:   

 های )آ( و )ت( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت:
کنند. عناصر سدیم،  براق و درخشان بوده و پرتوهای نور تابیده شده به سمت خود را بازتاب می فلزها در حالت جامد دارای سطحی صیقلی،  آ( فلزها و شبه 

گیرند. فلزها جریان الکتریسیته را به خوبی عبور داده و فلزها قرار می منیزیم، آلومینیم و سیلیسیم، عناصری از تناوب سوم هستند که در دسته فلزها و شبه 

 دهند.سیته را به صورت جزئی از خود عبور می فلزها نیز جریان الکتری شبه 

، نمک سدیم کلرید ترکیبی است که با سرعت بیشتری  𝑁𝑎𝐶𝑙و   𝐿𝑖𝐶𝑙توان گفت بین  پذیری باالتری دارد، پس می ب( چون سدیم در مقایسه با لیتیم واکنش

توان گفت آنتالپی فروپاشی شبکه سدیم کلرید  تری دارد، پس میع بزرگ شود. چون یون سدیم در مقایسه با یون لیتیم شعا از عناصر سازنده خود تولید می 

 کمتر از لیتیم کلرید خواهد بود. 

 دهد:پ( تصویر زیر، ساختاری از ورقه گالوانیزه و فرایند خوردگی آن را نشان می 

 
توان گفت  تری دارد، پس می ر و پتانسیل کاهشی استاندارد کوچک پذیری بیشتدر سطح آهن گالوانیزه، فلز روی قرار گرفته است. روی در مقایسه با نقره واکنش

 تر از فلز نقره خواهد بود.  تامین شرایط مورد نیاز برای نگهداری این ماده سخت 
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عت به شکل  روز افزایش پیدا کند. هر چند طال در طبی های مناسب طال سبب شده کاربردهای این فلز گسترش یافته و تقاضای جهانی آن روزبه ت( ویژگی 

شود، اما مقدار آن در معادن طال بسیار کم است. به عبارت دیگر، برای استخراج مقدار کمی از این فلز باید از حجم انبوهی  فلزی و عنصری خود نیز یافت می

رای تولید طالی استفاده شده در ساختن  شود. به عنوان مثال، ب خاک معدن استفاده کرد و به همین خاطر، طی این فرایند حجم بسیار زیادی پسماند تولید می

محیطی بر جای  های صنعتی آثار زیان بار زیست شود. با این وصف، استخراج طال نیز همانند سایر فعالیت ی عروسی، حدود سه تن پسماند ایجاد می یک حلقه 

 شود. الی خاک یافت می د رنگ و به صورت عنصری البههای زرها یا رگه گذارد. توجه داریم که از میان عناصر فلزی، تنها طال به شکل کلوخه می

 یک از مطالب داده شده نادرست است؟کدام 

 است.   𝑆𝑂2برابر شمار این پیوندها در    2آورنده کاربرد دارد،  ( شمار پیوندهای اشتراکی در هیدروکربنی که در کشاورزی به عنوان عمل1

 شوند. ها است که با بخار برم وارد واکنش نمی( عنصر اصلی سازنده نفت خام، کربن بوده و این ماده محتوی انواعی از هیدروکربن 2

 شود. دهد، در مقایسه با نفت کوره در نقاط باالتری از برج تقطیر خارج می ه بخش عمده سوخت هواپیما را تشکیل می ای ک( ماده 3

 پیوند اشتراکی در ساختار خود بوده و یک نمونه از این ماده، فرارتر از هگزان است.   25( هر مولکول اوکتان مجموعا دارای  4

 (111 -مفهومی  –)متوسط       4گزینه  پاسخ:   

پیوند اشتراکی در    25توان گفت هر مولکول اوکتان مجموعا دارای  است. با توجه به فرمول مولکولی این ماده، می  𝐶8𝐻18فرمول مولکولی اوکتان به صورت  

های کربن بیشتری دارد، پس یک نمونه از این ماده، فراریت کمتری نسبت به هگزان خواهد  ساختار خود است. چون اوکتان در مقایسه با هگزان تعداد اتم

های  شود. با افزایش شمار اتم ی یک مایع برای تبخیر شدن)تبدیل شدن به حالت گاز(، فراریت گفته می های سازنده که به تمایل مولکولداشت. توجه داریم  

 بد. یاها کاهش می ی این مواد با قدرت بیشتری به یکدیگر چسبیده و به همین خاطر، میزان فراریت آن های سازنده (، مولکول 𝑛ها) کربن موجود در آلکان 

 ها:بررسی سایر گزینه
کنند. گاز اتن آزاد شده از یک موز یا گوجه فرنگی رسیده  فرنگی رسیده گاز اتن آزاد می (، در بیشتر گیاهان وجود دارد. برای مثال، موز و گوجه 𝐶2𝐻4( اتن) 1

شود. همانطور  گاز اتن به عنوان ))عمل آورنده(( استفاده می   شود. به همین خاطر، در کشاورزی ازهای نارس می تر سایر میوهبه نوبه خود موجب رسیدن سریع 

اکسید  ها برقرار شده و در هر مولکول گوگرد دی پیوند اشتراکی بین اتم   6دانیم، در گذشته گاز اتن به نام ))اتیلن(( معروف بوده است. در هر مولکول اتن،  که می 

 ها وجود دارد. پیوند اشتراکی بین اتم   3نیز  

های کربن را بشناسیم. عنصر  ها و خواص این ماده، نخست باید رفتارها و ویژگی بردن به ویژگی ی نفت خام کربن است؛ پس برای پی اصلی سازنده ( عنصر  2

𝐶6کربن)
اتم دیگر عنصرهای    است. این اتم رفتارهای منحصر به فردی دارد که آن را از  𝑝ی  ای جای داشته و متعلق به دسته جدول دوره   6ی  ی شماره ( در خانه  

های سیرشده نفت خام، با بخار  های سیرشده و سیرنشده وجود دارد. هیدروکربن کند. توجه داریم که در نفت خام، مخلوطی از هیدروکربن جدول متمایز می 

 برم واکنش نخواهند داد. 

شود. نفت سفید، شامل  می  ین سوخت به طور عمده از نفت سفید تهیه شود. اها تولید میهای تقطیر پاالیشگاه ( سوخت هواپیما طی پاالیش نفت خام در برج 3

توان گفت این ماده از نفت کوره فرارتر است. توجه داریم که در برج  عدد اتم کربن وجود دارد، پس می  15الی    10ها  شود که در ساختار آن هایی می آلکان 

تر و فرّارتر)موادی  های سبک شود، مولکول هنگامی که نفت خام داغ به قسمت پایین برج وارد می  د.کنتقطیر، دما با حرکت از سمت پایین به باال کاهش پیدا می 

کنند و در نقاط باالتری از برج، خارج  تری دارند( از جمله مواد پتروشیمیایی، از مایع بیرون آمده و به سوی باالی برج حرکت میی جوش پایین که نقطه 

 شوند. می

بدست بیاید. با استفاده از این مقدار   ℃۳۸ای از آب با دمای کنیم تا نمونهمخلوط می ℃۳0گرم آب با دمای   ۱00را با   ℃40مقداری آب با دمای  
توان تهیه کرد و غلظت مولی یون نیترات در محلول ایجاد شده برابر با چند مول بر لیتر سیرشده از آمونیوم نیترات را میآب، چند گرم محلول  

با  لشود؟)انحالمی برابر  نیترات در شرایط داده شده  آمونیوم  با   ۱00گرم در    40پذیری  برابر  نیز  ماده  این  و چگالی محلول سیرشده  بوده  گرم آب 
۱/۱۲𝒈.𝒎𝑳−۱   .است𝑶 = 𝑵 و ۱۶ = 𝑯 و ۱4 = ۱ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱ ) 

1  )560  -  4 2  )700  -  4 3  )560  -  8 4  )700  -  8 

 (112 -مساله  –)سخت       2گزینه پاسخ:   

شود.  تری دارد جاری می اگر دو جسم با دمای متفاوت در مجاورت هم قرار بگیرند، گرما از جسمی که دمای باالتری دارد به سمت جسمی که دمای پایین 

بر شود. این شرایط به تعادل گرمایی معروف بوده و برای برقرار  کند که دمای اجسام مورد نظر با هم برافرایند انتقال گرما در این حالت تا جایی ادامه پیدا می 

های داده  تر باید با مقدار گرمای جذب شده توسط جسم سردتر برابر باشد. بر این اساس، در رابطه با محلولشدن آن، مقدار گرمای خارج شده از جسم گرم 

 شده داریم: 

گرمای جذب شده توسط آب  30  درجه  = گرمای دفع شده توسط  آب  40  درجه 
             
⇒   𝑚1𝑐1∆𝜃1 = −𝑚2𝑐2∆𝜃2

             
⇒    

100 × 4/2 × (𝜃تعادلی − 30) = 𝑚2 × 4/2× (40− 𝜃تعادلی)
   𝜃 38=تعادلی℃   

⇒         100× 4/2× 8 = 𝑚2 × 4/2 × 2
       
⇒ 𝑚2 = 400 𝑔 

  100درجه ایجاد شده است. در هر  38دمای  گرم و 500گرم آب خالص به آن، محلولی با جرم  400گرم جرم داشته که با افزودن  100محلول اولیه برابر با 

 شود، پس داریم:گرم محلول سیرشده ایجاد می  140گرم نمک حل شده و    40گرم آب خالص،  



 104صفحه   گروه آموزشی ماز  شیمی درس:  

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

ن 
مو

 آز
مه

خنا
اس

پ
از 

م
– 

له
رح

م
19 

? 𝑔  محلول سیرشده = 500 𝑔  آب ×
140 𝑔  محلول سیرشده

100 𝑔  آب
= 700 𝑔 

گرم از این محلول    140های یون نیترات موجود در  اساس، ابتدا شمار مول گرم آمونیوم نیترات حل شده است. بر این    40گرم از محلول مورد نظر،    140در هر  

 آوریم: را حساب کرده و پس از آن، غلظت یون مورد نظر را بدست می 

?𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑂3
− = 40 𝑔 𝑁𝐻4𝑁𝑂3 ×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝐻4𝑁𝑂3

80 𝑔 𝑁𝐻4𝑁𝑂3
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑂3
−

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝐻4𝑁𝑂3
= 0/5 𝑚𝑜𝑙 

[𝑁𝑂3
−] =

𝑁𝑂3
مول −

لیتر محلول
=

0/5 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑂3
−

140 𝑔 محلول ×
1 𝑚𝐿 محلول

1/12 𝑔 محلول
×

1 𝐿 محلول

1000 𝑚𝐿 محلول

= 4 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

 های داده شده نادرست است؟یک از عبارتکدام 

 ای وجود ندارد. پیوند دوگانه ها بوده و در ساختار ذرات سازنده این مواد هیچ  ها بیشتر از روغن ( قدرت نیروهای بین مولکولی در چربی1

𝐻(𝐵𝑟∆( سطح انرژی دو مول اتم مجزای گازی برم، بیشتر از مقدار  2 − 𝐵𝑟)  مول برم در شرایط اتاق است.   1، باالتر از سطح انرژی 

 تری دارد. سوختن منفی شود، آنتالپی  ( یک نمونه از اتانول، در مقایسه با هیدروکربنی که از آن در فرایند جوش کاربیدی استفاده می 3

 برد. ( سولفات را با سرعت کمتری از بین می 𝐼𝐼ای از فلز روی، در مقایسه با مقداری از پودر این عنصر، رنگ محلولی از مس) ( تیغه4

 (112 -مفهومی  –)آسان       1گزینه پاسخ:   

ها در مقایسه با  ها خواهد بود. چربی ها بیشتر از روغنای بین مولکولی در آن تر بوده و به همین خاطر، قدرت نیروهها سیرشده ها در مقایسه با روغن چربی 

عاملی و اسیدهای چرب(،  ها)استرهای سنگین سه پذیری کمتری داشته و در دمای اتاق، حالت جامد دارند. توجه داریم که در ساختار انواع چربی ها واکنش روغن

𝐶پیوند   = 𝑂  ها وجود دارد. بین اتم 

 ها:ایر گزینهبررسی س
𝐻(𝐵𝑟∆( در شرایط اتاق، برم به حالت مایع وجود دارد. سطح انرژی دو مول اتم مجزای گازی برم، به اندازه  2 − 𝐵𝑟)    مول بخار برم    1باالتر از سطح انرژی

توان گفت سطح انرژی دو مول اتم مجزای گازی  ، می دانیم، بخار برم در مقایسه با برم مایع سطح انرژی باالتری دارد. بر این اساسخواهد بود و همانطور که می 

𝐻(𝐵𝑟∆برم، بیشتر از مقدار   − 𝐵𝑟)    مول برم مایع است.  1باالتر از سطح انرژی 

 کربن به صورت زیر است:های همها و الکل ها، آلکین ها، آلکن قدر مطلق آنتالپی سوختن آلکان   ( مقایسه 3

|آنتالپی  سوختن | ∶ آلکان  > آلکن  > الکل  >  آلکین 

(، هیدروکربنی است که از آن در فرایند  𝐶2𝐻4کربنه است. اتین)   𝑛تر از یک آلکین  کربنه منفی   𝑛با توجه به توضیحات داده شده، آنتالپی سوختن یک الکل  

 تری دارد. شود. یک نمونه از اتانول، در مقایسه با اتین، آنتالپی سوختن منفی جوش کاربیدی استفاده می 

کند. چون پودر روی در مقایسه با تیغه روی سطح تماس بیشتری با  های شیمیایی افزایش پیدا می افزایش سطح تماس مواد، سرعت انجام شدن واکنش ( با 4

با سرعت کمتری از  ( سولفات را  𝐼𝐼ای از فلز روی، در مقایسه با مقداری از پودر این عنصر، رنگ محلولی از مس)توان گفت تیغه محلول مورد نظر دارد، پس می

 برد.بین می

 های موجود در جدول زیر را در نظر بگیرید:داده 

گرم بخار اتانول از واکنش میان گاز اتن با بخار آب تولید شده باشد، سرعت متوسط مصرف انرژی در این    ۹۲دقیقه،    ۲اگر در طول مدت زمان  
𝑶شود؟ ) واکنش برابر با چند کیلوژول بر ثانیه می = 𝑪 و ۱۶ = 𝑯 و ۱۲ = ۱ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) 

1  )8/11 2  )85/8 3  )95/2 4  )9/5 

 (112 -مساله  –)متوسط       3گزینه پاسخ:   

 معادله واکنش انجام شده به صورت زیر است:

 
 در رابطه با این واکنش داریم: 

∆𝐻  واکنش = (مجموع  آنتالپی  پیوندهای  شکسته  شده  در  واکنش دهنده ها ) − (مجموع  آنتالپی  پیوندهای  جدید  تشکیل  شده  در  فراورده ها ) = 



 105صفحه   گروه آموزشی ماز  شیمی درس:  

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

ن 
مو

 آز
مه

خنا
اس

پ
از 

م
– 

له
رح

م
19 

(∆𝐻(𝐶 = 𝐶) + ∆𝐻(𝑂 − 𝐻)) − (∆𝐻(𝐶 − 𝐶) + ∆𝐻(𝐶 − 𝐻) + ∆𝐻(𝐶 − 𝑂)) = (837+ 463) − (348+ 415+ 360)
= +177 𝑘𝐽

 ه است. بر این اساس، داریم:کیلوژول انرژی مبادله شد  171در واکنش مورد نظر، به ازای تولید هر مول اتانول،  

? 𝑘𝐽  انرژی = 92 𝑔 𝐶2𝐻5𝑂𝐻 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻

46 𝑔 𝐶2𝐻5𝑂𝐻
×

177 𝑘𝐽  انرژی

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻
= 354 𝑘𝐽 

کنیم:در قدم بعد، سرعت متوسط مصرف انرژی در این واکنش شیمیایی را محاسبه می

�̅� مصرف  انرژی =
مقدار انرژی مصرف شده 

زمان 
=

354 𝑘𝐽  انرژی

2 𝑚𝑖𝑛 ×
60 𝑠

1 𝑚𝑖𝑛

= 2/95 𝑘𝐽. 𝑠−1 

۲𝑪𝑯4(𝒈)واکنش    → 𝑪۲𝑯۶(𝒈) + 𝑯۲(𝒈)  ۱۵0اگر پس از گذشتن  لیتری در حال انجام شدن است.    ۵گرم گاز متان به یک مخزن    ۸0، با ورود  
گرم برسد، سرعت متوسط واکنش مورد نظر در طول این بازه  ۱۲هیدروژن تولید شده به ثانیه از ابتدای واکنش، تفاوت جرم گاز متان باقیمانده و گاز 

𝑪شود؟ ) زمانی برابر با چند مول بر لیتر بر دقیقه می = 𝑯 و ۱۲ = ۱ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) 

1  )4/0 2  )08/0 3  )8/0 4  )16/0 

 (112 -مساله  –)متوسط       4گزینه  پاسخ:   

 های مواد مختلف در تعادل مورد نظر به صورت زیر است:مول از این ماده آغاز شده است. روند تغییر مقدار مول  5ل با  گرم متان، معاد  80واکنش با حضور  

2𝐶𝐻4(𝑔)   →   𝐶2𝐻6(𝑔)   +   𝐻2(𝑔)  واکنش 

 مول اولیه 5 0 0

+𝑥 +𝑥 −2𝑥تغییر مول

𝑥 𝑥 5 − 2𝑥  مول نهایی 

 گرم رسیده است. بر این اساس، داریم:  12واکنش، تفاوت جرم گاز متان باقیمانده و گاز هیدروژن تولید شده به  ثانیه از ابتدای    150پس از گذشتن  

−جرم  متان  باقیمانده  جرم  𝐻2 تولید  شده  = 12 𝑔
               
⇒    ((5− 2𝑥) 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4 ×

16 𝑔 𝐶𝐻4

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4
)− (𝑥 𝑚𝑜𝑙 𝐻2 ×

2 𝑔 𝐻2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2
) = 12 

               
⇒    (80− 32𝑥) − (2𝑥) = 12

       
⇒ 68 = 34𝑥

               
⇒    𝑥 = 2 𝑚𝑜𝑙 

 لیتر است، پس داریم:  5مول گاز هیدروژن در این واکنش تولید شده است. حجم ظرف واکنش برابر با    2در طول بازه زمانی مورد نظر،  

[𝐻2] =
2 𝑚𝑜𝑙 𝐻2

5 𝐿  حجم
= 0/4 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

 کنیم:ن این واکنش را محاسبه می بر این اساس، سرعت انجام شد

�̅�واکنش =
∆[𝐻2]

∆𝑡
=

0/4 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1

150 𝑠 ×
1 𝑚𝑖𝑛
60 𝑠

= 0/16 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1.𝑚𝑖𝑛−1 

 های داده شده درست هستند؟ چه تعداد از عبارت 

دار تشکیل شده و ظاهر آن کدر خواهد بود. های شاخهاتن که استحکام بیشتری دارد، از مولکول آ( نوعی از پلی

 اتن وجود دارد. ب( فراورده تولید شده در سمت کاتد سلول هال، در ساختار یکی از کاتالیزگرهای فرایند تولید پلی

 شود. های سیرنشده تشکیل شده و از واکنش آن با فورمیک اسید، نوعی ترکیب استری ایجاد میپ( کلسترول از مولکول

 اند. شوند که از اتصال ذرات گلوکز به هم تشکیل شده از الیافی تهیه میهای تولیدی در جهان با استفاده لباس %۵0ت( حدود 

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

 (113 -مفهومی   –)متوسط       3گزینه پاسخ:   

 های )ب(، )پ( و )ت( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت:
های پتروشیمی تولید شده و از آن در ساخت وسایل گوناگون  از آن در شرکت ها تن  ترین پلیمرهای ساختگی است که ساالنه میلیونآ( پلی اتن یکی از مهم

توانند در شرایط گوناگون در واکنش پلیمری شدن شرکت کرده و های اتن میدهند که مولکولها نشان می دان های تجربی شیمیشود. یافته استفاده می

ی موجود در ساختار پلیمر به صورت خطی در  اتن سنگین، واحدهای تکرارشونده ند. در ساختار پلی های متفاوت را پدید بیاورهایی با ساختار و ویژگی اتنپلی 

تر  شاخه نیز معروف است. با توجه به متراکم اتن بدونکنند. این پلیمر اصطالحا به پلی های هیدروکربنی بدون شاخه را ایجاد می کنار یکدیگر قرار گرفته و زنجیره 

 اتن سبک ظاهر شفافی دارد.  اتن سنگین کدر است درحالی که پلی اتن سبک، ظاهر پلی در مقایسه با پلی اتن سنگین  بودن پلی 

های تیتانیم، در ساختار یکی از کاتالیزگرهای فرایند تولید  های آلومینیم، همانند اتم ب( فراورده تولید شده در سمت کاتد سلول هال، فلز آلومینیم است. اتم 

اتن تولید شده به مقدار کاتالیزگرهای استفاده شده در واکنش بستگی دارد. دهد که جرم مولی میانگین پلی تجربه نشان می  .اتن وجود داردپلی 
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های سیرنشده تشکیل شده و در ساختار آن یک گروه عاملی الکلی)هیدروکسیل( وجود دارد. با توجه به وجود گروه عاملی هیدروکسیل  پ( کلسترول از مولکول 

 شود. تار کلسترول، از واکنش این ماده با فورمیک اسید، نوعی ترکیب استری ایجاد می در ساخ

های تولیدی در جهان از پنبه تهیه  دهد که حدود نیمی از لباس شوند. آمارها نشان می ت( پنبه و پشم انواعی از الیاف طبیعی هستند که در طبیعت یافت می 

شود. پنبه از الیاف سلولز تشکیل شده است و هر  در تولید رویۀ مبل، پرده، تور ماهیگیری و گاز استریل نیز استفاده میشود. از پنبه افزون بر تولید پوشاک،  می

شود. تصویر زیر، ساختار الیاف سازنده پنبه را  ی سلولز نیز زنجیر بسیار بلندی است که از اتصال شمار بسیار زیادی مولکول گلوکز به یکدیگر ساخته می رشته 

 دهد: ان می نش

 
است. اگر این مخلوط را در شرایط مناسب برای انجام واکنش بسپارش    %۱۹در مخلوطی از وینیل کلرید و تترافلوئورواتن، درصد جرمی فلوئور برابر با   

رش تترافلوئورواتن چند برابر شود. در این شرایط، بازده واکنش بسپاوینیل کلرید تولید شده میقرار بدهیم، جرم تفلون تولید شده برابر با جرم پلی
 بازده واکنش بسپارش وینیل کلرید خواهد بود؟ 

(𝑪𝒍 = 𝑭 و ۳۵/۵ = 𝑪 و ۱۹ = 𝑯 و ۱۲ = ۱ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱)

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

 (۱۱۳ -مساله  –)آسان       ۴گزینه  پاسخ:   

( در واکنش  𝐶2𝐻3𝐶𝑙های وینیل کلرید) تترافلوئورواتن یا تفلون نام دارد. با شرکت مولکول پلی (،  𝐶2𝐹4های تترافلوئورواتن) پلیمر حاصل از بسپارش مولکول 

از    𝑥های داده شده، جرم تترافلوئورواتن موجود در یک مخلوط  شود. با توجه به فرمول مولکولی ترکیب وینیل کلرید تولید میشدن نیز پلی پلیمری  گرمی 

 کنیم: گازهای مورد نظر را محاسبه می

? 𝑔 𝐶2𝐹4 = 𝑥 𝑔 مخلوط ×
19 𝑔 𝐹

100 𝑔 مخلوط
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐹
19 𝑔 𝐹

×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐹4

4 𝑚𝑜𝑙 𝐹
×

100 𝑔 𝐶2𝐹4

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐹4
=
𝑥

4
 𝑔 

با توجه به محاسبات انجام شده، در مخلوط مورد نظر  
𝑥

4
گرم تترافلوئوراتن و   

3𝑥

4
کلرید و تترافلوئورواتن به    گرم وینیل کلرید وجود دارد. واکنش بسپارش وینیل  

 صورت زیر خواهد بود: 

 

 
های موجود در مونومرها وارد ساختار پلیمر شده و بر این اساس، جرم پلیمر تولید شده برابر  همانطور که مشخص است، در واکنش تولید این دو پلیمر، کل اتم

 % 100ها مصرف شود، به شرطی که بازده واکنش برابر با  گرم مونومر در این واکنش   𝑚با مجموع جرم مونومرهای مصرف شده خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر  

درصد باشد، خواهیم    𝑧وینیل کلرید برابر با  و بازده تولید پلی   𝑦شود. اگر بازده واکنش تولید تفلون برابر با  گرم می  𝑚باشد، جرم پلیمر تولید شده نیز برابر با  

 داشت:

جرم  تفلون  تولید  شده  = جرم  پلی وینیل  کلرید  تولید  شده 
         
⇒  

𝑥

4
 𝑔 𝐶2𝐹4 ×

𝑦

100
=

3𝑥
4
 𝑔 𝐶2𝐻3𝐶𝑙 ×

𝑧

100
         
⇒  

𝑦

𝑧
=  برابر 3

 هایی به جرم برابر از استیک اسید و متانول درست است؟های زیر بین نمونهیک از مقایسهکدام 

متانول های هیدروژن در نمونه :  ( شمار اتم1 < متانول ( دمای جوش نمونه مورد نظر :  2 استیک  اسید  >  استیک  اسید 

متانول ( رسانایی الکتریکی محلول آبی :  3 < متانول ( شمار جفت الکترون ناپیوندی در مولکول :  4 استیک  اسید  >  استیک  اسید 

 

 (113 -مفهومی  –)آسان       3گزینه پاسخ:   
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است. متانول به صورت کامال مولکولی در آب حل شده و به همین    𝐶𝐻3𝑂𝐻و    𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻فرمول مولکولی استیک اسید و متانول، به ترتیب به صورت  

دهد. این در حالی است که استیک اسید، یک اسید ضعیف بوده و بخشی از آن به  خاطر، محلول حاصل از این ماده جریان الکتریسیته را از خود عبور نمی 

 شود. صل از انحالل این ماده در آب، باعث ایجاد محلولی با رسانایی ناچیز می های حا شود و اندک یون صورت یونی در آب حل می 

 ها:بررسی سایر گزینه
های هیدروژن موجود در این دو ماده با هم  ( جرم مولی استیک اسید به اندازه یک اتم کربن و یک اتم اکسیژن بیشتر از جرم مولی متانول است، اما تعداد اتم 1

های  های استیک اسید در نمونه این ماده حتما کمتر از شمار مولکول های برابر از استیک اسید و متانول در اختیار داشته باشیم، شمار مولکولبرابر است. اگر جرم

 های هیدروژن موجود در نمونه استیک اسید کمتر از نمونه متانول خواهد بود. توان گفت شمار اتم متانول بوده و به همین خاطر، می

ل  ک اسید در مقایسه با متانول جرم مولی بیشتری داشته و بخش قطبی)گروه کربوکسیل( موجود در ساختار آن نیز در مقایسه با بخش قطبی مولکو( استی 2

 تر بوده و این ماده دمای جوش باالتری دارد. تر است، بر این اساس قدرت نیروهای بین مولکولی در استیک اسید قویمتانول بزرگ 

اتم   1اتم اکسیژن و متانول دارای  2جفت الکترون ناپیوندی خواهد بود. استیک اسید دارای  2های آلی بدون بار، هر اتم اکسیژن دارای ترکیب  ( در ساختار4

 است.   جفت الکترون ناپیوندی  2جفت الکترون ناپیوندی و هر مولکول متانول،  دارای    4توان گفت هر مولکول استیک اسید دارای  اکسیژن است، پس می 

 های داده شده درست است؟یک از عبارتکدام 

 شود.  اکسیژن یافت می -( در ساختار ذرات سازنده کوالر، برخالف مولکول ویتامین )کا(، پیوند دوگانه کربن1

 توان بدست آورد.( الکل مصرف شده در واکنش تولید مقداری پروپیل اتانوات را از واکنش میان گاز اتن با آب می 2

 شود. اگر عامل آمینی موجود در ساختار متیل آمین را با حلقه بنزنی جایگزین کنیم، ایزومری از پارازایلن ایجاد می(  3

𝐶( شمار پیوندهای  4 − 𝑂   .در ساختار متیل بوتانوات، با شمار این پیوندها در عامل ایجادکننده بوی رازیانه برابر است 

 (113 -مفهومی  –)متوسط       4گزینه  پاسخ:   

𝐶پیوند    2های اتری  دانیم، در ساختار ترکیب عامل ایجادکننده بوی رازیانه، نوعی ترکیب اتری است و همانطور که می  − 𝑂    در دو طرف گروه عاملی اتری

𝐶پیوند    2قرار خواهند داشت. متیل بوتانوات نیز نوعی ترکیب استری بوده و در ساختار گروه عاملی موجود در این ماده نیز   − 𝑂   های  در دو طرف یکی از اتم

 اکسیژن موجود در گروه عاملی وجود دارند. 

 ها:بررسی سایر گزینه
𝐶های عاملی موجود در مولکول آن، پیوند  آمیدها بوده و در ساختار گروه ( کوالر، نوعی پلیمر از خانواده پلی 1 = 𝑂    وجود خواهد داشت. ویتامین )کا( نیز

𝐶اختار گروه عاملی موجود در آن، پیوند  نوعی ترکیب کتونی بوده و در س = 𝑂  شود. ساختار مولکول ویتامین )کا( به صورت زیر است: یافت می 

 
هیدروکربنی و   های این ترکیب از بخش ی مولکولدر ساختار ویتامین )کا( دو گروه عاملی کربونیل وجود دارد. چون قسمت عمده همانطور که مشخص است،  

های ناقطبی  شوند و در حالل های ویتامین )کا( در مجموع ناقطبی محسوب می های قطبی غلبه کرده و مولکولها بر بخشاست، این بخش ناقطبی تشکیل شده  

 مثل چربی محلول هستند.

شود. این در حالی است که از  ی ( در واکنش تولید پروپیل بوتانوات، از پروپانول به عنوان الکل و از اتانوئیک اسید، به عنوان کربوکسیلیک اسید استفاده م2

 آید.واکنش اتن با آب، اتانول بدست می 

بدست    𝐶𝐻3−آمونیاک با گروه    𝐻های  ها است که از جایگزین شدن یکی از اتم ی آمین ترین عضو خانواده ، ساده 𝐶𝐻3𝑁𝐻2( متیل آمین با فرمول شیمیایی  3

 های متیل آمین به صورت زیر است:  کند. ساختار مولکول ، بوی ماهی را ایجاد می های دیگرآید. این ترکیب به همراه برخی از آمینمی

آید. این درحالی است که فرمول مولکولی  بدست می  𝐶7𝐻8اگر گروه آمینی موجود در این ماده را با حلقه بنزنی جایگزین کنیم، ترکیبی با فرمول مولکولی  

 است.  𝐶8𝐻10پارازایلن به صورت  

 

لیتر گاز اتان است. با انحالل   ۲/۱۱ای از گاز هیدروژن کلرید، برابر با جرم هیدروژن موجود در استاندارد، جرم هیدروژن موجود در نمونه در شرایط 
 کند؟ محلول مورد نظر چند واحد تغییر می 𝒑𝑯لیتر آب خالص،   ۱0این مقدار از گاز هیدروژن کلرید در  
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1  )3/5 2  )5/5 3  )3/6 4  )5/6 

 (121 -مساله  –)آسان       4گزینه    پاسخ:  

 کنیم:( را محاسبه می 𝐶2𝐻6لیتر گاز اتان)   2/11در قدم اول، جرم هیدروژن موجود در  

? 𝑔 𝐻 = 11/2 𝐿 𝐶2𝐻6 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻6

22/4 𝐿 𝐶2𝐻6
×

6  𝑚𝑜𝑙 𝐻
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻6

×
1 𝑔 𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻
= 3 𝑔 

 کنیم: گرم هیدروژن باشد را محاسبه می  3هیدروژن کلرید که شامل  در قدم بعد، مقداری از گاز  

?𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙 = 3 𝑔 𝐻 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻

1 𝑔 𝐻
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻

= 3 𝑚𝑜𝑙 

محلول را    𝑝𝐻لیتر آب خالص حل شده است. بر این اساس، غلظت یون هیدروژن را محاسبه کرده و پس از آن، مقدار    10مول هیدروژن کلرید، در    3مقدار  

 آوریم: بدست می 

[𝐻𝐶𝑙] =
𝐻𝐶𝑙 مول

لیتر محلول
=

3 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙

10 𝐿 محلول
= 0/3 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1

       𝛼=1       
⇒       [𝐻+] = 0/3 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

𝑝𝐻 = − log[𝐻+] = −log (0/3) = 1− 0/5 = 0/5 
              
تغییر  𝑝𝐻 محلول    ⇒ = 7 − 0/5 =  واحد  6/5

 های داده شده نادرست است؟یک از عبارتکدام 

 اند. های وازلین، از دو بخش قطبی و ناقطبی تشکیل شده های روغن زیتون، نامحلول در آب بوده و برخالف مولکول ( مولکول 1

 شوند. های صابونی جامد تولید میکنندهروغن زیتون، روغن نارگیل و یا پیه در حضور محلول سود، پاک ( از گرم کردن  2

 شوند. نشین میها در مکان ثابت، تههای پوششی از ذرات ریز ماده ساخته شده و با قرار دادن یک نمونه از آن( رنگ3

 کنند. ها جلوگیری می و از ایجاد لکه توسط صابون   های موجود در آب سخت واکنش دادهفسفات با کاتیون  ( یون4

 (121 -مفهومی   –)متوسط       3گزینه پاسخ:   

ها شباهت دارند  های خود، به محلول آیند که در برخی از ویژگی هایی از دو یا چند ماده به حساب می های پوششی نوعی کلوئید هستند. کلوئیدها مخلوط رنگ 

های بزرگ  های سازنده کلوئیدها عموماً به صورت مولکول های ناهمگن شبیه هستند. ذره ها تفاوت داشته و به مخلوط با محلول های خود،و در برخی از ویژگی 

تر از  های همگن است. چون ذرات موجود در کلوئیدها بزرگ های موجود در محلولشونده تر از اندازه حل ها بزرگ های مولکولی هستند که اندازه آن و یا توده 

شود و به  های سازنده کلوئید پخش شده و به چشم بازتابیده می ها است، اگر پرتوی نوری از درون کلوئیدها بگذرد، توسط ذره اندازه ذرات موجود در محلول 

خاطر، این مواد با ماندن  همین خاطر است که مسیر عبور نور در کلوئیدها قابل مشاهده است. سطح ذرات موجود در ساختار کلوئیدها باردار بوده و به همین 

 شوند.نشین نمیدر یک موقعیت ثابت ته 

 ها:بررسی سایر گزینه
های هیدروکربنی موجود در انتهای مولکول(  های عاملی استری( و ناقطبی)زنجیره های روغن زیتون، نامحلول در آب بوده و از دو بخش قطبی)گروه ( مولکول1

 صورت زیر است: اند. ساختار روغن زیتون به  تشکیل شده 

 
 های ناقطبی تشکیل شده است. این درحالی است که وازلین نوعی هیدروکربن بوده و کل مولکول آن از قسمت

کنند.  های گیاهی یا جانوری مانند روغن زیتون، روغن نارگیل، دنبه و پیه گوسفند در حضور سدیم هیدروکسید تهیه می ها را بر اثر گرما دادن روغن( صابون 2

واکنش صابونیبه   اصطالحاً  فرایند،  گفته می این  واکنش شدن  با محلول سدیم هیدروکسید  به طریق مشابه  نیز  اسیدهای چرب  تولید    شود.  داده و سبب 

 شوند.های آب می های صابونی و مولکولکننده پاک 

ها،  شود. یون فسفات موجود در این دسته از شوینده ای سخت می هها در آب کنندگی آن های فسفات به مواد شوینده، موجب افزایش قدرت پاک ( افزودن نمک 4

 دهد: های زیر واکنش می براساس معادله   +𝐶𝑎2و   +𝑀𝑔2های  با یون 

 PO (aq) Mg (aq) Mg (PO ) (s) , PO (aq) Ca (aq) Ca (PO ) (s)− + − ++ → + →3 2 3 2
4 3 4 2 4 3 4 22 3 2 3
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های  دیگر اختاللی در کار مولکول ،  هاشدن این کاتیون شوند. با خارج به شکل رسوب درآمده و از محلول خارج می    +𝐶𝑎2و   +𝑀𝑔2های  ها، یون طی این واکنش 

دهد، اما باید توجه داشت که هر  ها میای را به شوینده کردن مواد افزودنی خواص ویژه کند. هر چند که اضافه خوبی کف می  شود و صابون بهصابون ایجاد نمی

 شود. ای مواد شیمیایی بیشتری به همراه خود داشته باشد، احتمال ایجاد عوارض جانبی توسط آن بیشتر می ه چه شویند

درصد   ۱۶لیتر محلول  است. هر لیتر از این محلول، با استفاده از چند میلی  ۳/۲، برابر با  %۲محلولی از فورمیک اسید با درجه یونش   𝒑𝑯مقدار  
 شود؟  به طور کامل خنثی می ۱/۲۵𝒈.𝒎𝑳−۱ی جرمی سدیم هیدروکسید با چگال

(𝑵𝒂 = 𝑶 و ۲۳ = 𝑯 و ۱۶ = ۱ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱)
1  )100   2  )50 3  )200 4  )25 

 (121 -مساله  –)متوسط       2گزینه پاسخ:   

این اسید را در محلول داده شده محاسبه  تر از صفر است. ابتدا باید غلظت  ، یک اسید ضعیف با درجه یونش کوچک 𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻فورمیک اسید با فرمول مولکولی  

کنیم. بر این اساس، داریم: 

[𝐻+] = 10−𝑝𝐻 = 10−2/3 = 100/7 × 10−3 = 5× 10−3 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 
[𝐻+] = ×غلظت  اسید  𝛼

            
⇒   5 × 10−3 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 = غلظت  اسید  × 0/02

             
غلظت  اسید    ⇒ = 0/25 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

 کنیم:این فرایند را محاسبه می در قدم بعد، غلظت محلول سود استفاده شده در  

غلظت  مولی =
10 × درصد  جرمی  × چگالی 

جرم  مولی
=

10 × 16× 1/25
40

= 5 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

موالر سدیم هیدروکسید)سود( خنثی کنیم.  5موالر فورمیک اسید را با استفاده از مقداری محلول   25/0لیتر محلول  1خواهیم با توجه به محاسبات باال، می

 بر این اساس، داریم: 

𝑀اسید × 𝑉اسید × 𝑛اسید = 𝑀باز × 𝑉باز × 𝑛باز

 
⇒ 0/25× 1000× 1 = 5 × 𝑉باز × 1

             
⇒   𝑉باز = 50𝑚𝐿 

 های داده شده درست هستند؟ کدام موارد از عبارت 

آ( گاز تولید شده طی واکنش کلسیم کربنات و هیدروکلریک اسید، در مقایسه با گاز اکسیژن چگالی بیشتری دارد. 

 آید.شود، به رنگ آبی در میاکسید در آب ایجاد میدر محلولی که با انحالل گاز کربن دی 𝒑𝑯ب( یک قطعه کاغذ  

 کند. مول اسید معده را خنثی می ۲پ( منیزیم هیدروکسید، یکی از مواد موجود در ضداسیدها بوده و هر مول از آن، 

کن کمتر خواهد بود. پاکه بازکن در مقایسه با محلول شیشهت( در شرایط یکسان، رسانایی یک نمونه از محلول لول

 ( ب و ت 4 ( آ و ت3 ( ب و پ 2 ( آ و پ1

 (121 -مفهومی  –)آسان       1گزینه پاسخ:   

 های )آ( و )پ( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت:
اسید و   آ( در شرایط یکسان از نظر فشار و دمای محیط، چگالی گازهای مختلف متناسب با جرم مولی آن گازها است. واکنش انجام شده بین هیدروکلریک

2𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞)کلسیم کربنات به صورت   + 𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) → 𝐶𝑎𝐶𝑙2(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂(𝑙) + 𝐶𝑂2(𝑔)   ی گازی تولید شده در  است. چون جرم مولی فراورده

 توان گفت این ترکیب گازی در مقایسه با گاز اکسیژن چگالی بیشتری دارد. ( بیشتر از جرم مولی گاز اکسیژن است، پس می 𝐶𝑂2این واکنش)گاز  

ید  های اسشود، خاصیت اسیدی دارد. محلولاکسید، یک اکسید نافلزی با خاصیت اسیدی است و محلولی که طی انحالل آن در آب ایجاد می ب( کربن دی 

 کنند.را قرمز می  𝑝𝐻رنگ یک قطعه کاغذ  

مول اسید معده)هیدروکلریک اسید( واکنش داده و آن را خنثی    2پ( منیزیم هیدروکسید، یکی از مواد موجود در ضداسیدها است. هر مول از این ماده با  

𝑀𝑔(𝑂𝐻)2 کند. واکنش انجام شده طی این فرایند به صورت مقابل است:  می + 2𝐻𝐶𝑙 → 𝑀𝑔𝐶𝑙2 + 2𝐻2𝑂 

توان گفت در شرایط یکسان، رسانایی یک نمونه از محلول لوله بازکن)محلول  ت( چون سدیم هیدروکسید یک باز قوی و آمونیاک یک باز ضعیف است، پس می

 کن)محلول آمونیاک( بیشتر است. پاک سود( در مقایسه با محلول شیشه 

 یک از مطالب داده شده درست است؟کدام 

 قدرت کاهندگی کمتری دارد.   𝑌باشد، این فلز نسبت به فلز   𝑌تر از فلز در سری الکتروشیمیایی پایین  𝑋وقعیت فلز  ( اگر م1

𝑙یک الکترون با    +𝐹𝑒2( در فرایند خوردگی آهن، هر یون  2 =  کند.اکسایش پیدا می   +𝐹𝑒3از دست داده و به یون    0

 توان برای استخراج فلز منیزیم استفاده کرد. سلول الکترولیتی می ( از برقکافت محلول آبی منیزیم کلرید در یک  3

 شود. های صنعتی است که از آن برای ساختن تانکر آب و کانال کولر استفاده می ( آهن سفید، یکی از فراورده 4
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 (122 -مفهومی  –)آسان       4گزینه  پاسخ:   

شود. در ساختار آهن سفید، یک الیه  های صنعتی است که از آن برای ساختن تانکر آب و کانال کولر استفاده میفراورده آهن سفید)آهن گالوانیزه(، یکی از  

 شود.نازک از فلز روی بر سطح آهن قرار گرفته و این فرایند، باعث محافظت از فلز آهن در برابر خوردگی می

 ها:بررسی سایر گزینه
در سری الکتروشیمیایی    𝑋کند. اگر موقعیت فلز حرکت از باال به پایین، پتانسیل کاهشی استاندارد عناصر کاهش پیدا می ( در سری الکتروشیمیایی، با  1

ری به  تمایل بیشت  𝑌تر بوده و بر این اساس، فلز مورد نظر در مقایسه با فلز منفی   𝑌این فلز در مقایسه با فلز   𝐸0توان گفت مقدار  باشد، می   𝑌تر از فلز پایین 

 قدرت کاهندگی بیشتری دارد.   𝑌نسبت به فلز    𝑋توان گفت فلز  از دست دادن الکترون خواهد داشت. با توجه به توضیحات داده شده، می

𝑙ترونی با  خود)الک   3𝑑ی  ، یک الکترون از زیرالیه +𝐹𝑒2تبدیل شده و در مرحله بعد، هر یون    +𝐹𝑒2( در فرایند خوردگی آهن، ابتدا اتم آهن به یون  2 = 2  )

 کند. اکسایش پیدا می  +𝐹𝑒3از دست داده و به یون  

های آبی حاوی یون منیزیم استفاده کرد. بر این اساس، برای تولید فلز  توان از برقکافت محلول( چون منیزیم یک فلز فعال است، برای استخراج آن نمی 3

 های الکترولیتی برقکافت کنیم. ید را به کمک سلولهای مذاب این عنصر مثل منیزیم کلرمنیزیم باید یکی از نمک 

لیتر با هم تفاوت دارد. اگر الکتریسیته مورد    4۸/4در شرایط استاندارد، حجم گازهای تولید شده در سمت آند و کاتد سلول برقکافت آب به اندازه   
ین باشد، در طول بازه زمانی مورد نظر جرم تیغه کاتدی سلول گالوانی نقره در حال تام-نیاز برای انجام این فرایند با استفاده از یک سلول گالوانی روی

𝑨𝒈کند؟ ) به اندازه چند گرم تغییر می = 𝒁𝒏 و ۱0۸ = ۶۵ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) 

1  )13 2  )26 3  )2/43 4  )4/86 

 (122 -مساله  –)متوسط       4گزینه  پاسخ:   

 دهد: می تصویر زیر، نمایی از سلول برقکافت آب را نشان  

 
2𝐻2𝑂(𝑙)واکنش کلی انجام شده در این سلول به صورت  

  4𝑒  
→  2𝐻2(𝑔) + 𝑂2(𝑔)    مول گاز هیدروژن    2مول الکترون در این سلول،    4است. به ازای مبادله

های مبادله شده در  شود. بر این اساس، شمار الکترون لیتر می   4/22مول گاز اکسیژن تولید شده و تفاوت حجم گازهای تولید شده در آند و کاتد برابر با    1و  

 کنیم:مدار خارجی سلول برقکافت را محاسبه می

?𝑚𝑜𝑙 𝑒 = 4/48 𝐿  تفاوت  حجم ×
4 𝑚𝑜𝑙 𝑒

22/4 𝐿  تفاوت  حجم
= 0/8 𝑚𝑜𝑙 

واکنش  نقره در حال تامین شدن است. در سمت کاتد این سلول گالوانی، نیم -الکتریسیته مورد نیاز برای انجام فرایند برقکافت آب، توسط سلول گالوانی روی

𝐴𝑔+(𝑎𝑞)شیمیایی   + 𝑒 → 𝐴𝑔(𝑠)  ر سمت کاتد سلول  شود. بر این اساس، جرم فلز نقره تولید شده ددر حال انجام شدن بوده و فلز نقره تولید می

 کنیم:گالوانی را محاسبه می 

? 𝑔 𝐴𝑔 = 0/8 𝑚𝑜𝑙 𝑒 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔
1 𝑚𝑜𝑙 𝑒

×
108 𝑔 𝐴𝑔
1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔

= 86/4 𝑔 

 یک از مطالب زیر نادرست است؟کدام 

 شوند. اری بیشتر تولید می هایی با پاید ، دمای محلول افزایش یافته و فراورده 𝐶𝑢𝑆𝑂4در محلول    𝐴𝑙( با قرار دادن یک قطعه فلز 1

 کند.مول کاتیون در سمت کاتد کاهش پیدا می   1نقره،  -( به ازای عبور هر مول الکترون از مدار خارجی سلول گالوانی مس2

 دهد.تولید شده در آند سلول الکترولیتی مربوط به برقکافت منیزیم برمید، با یک نمونه از گاز اتن واکنش می  ( فراورده 3

 کنند.های موجود در محلول به طرف قطب مثبت حرکت میلول الکتروشیمیایی استفاده شده برای آبکاری، کاتیون ( در س4

 (122 -مفهومی  –)متوسط       4گزینه  پاسخ:   

ها به طرف آند  ها به طرف کاتد و آنیون کاتیونهای الکترولیتی،  ی سلولسلول الکتروشیمیایی استفاده شده برای آبکاری، یک سلول الکترولیتی است. در همه 

 دهد. کنند. در سلول الکترولیتی مربوط به فرایند آبکاری، تیغه کاتدی قطب منفی سلول را تشکیل میحرکت می 
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 ها:بررسی سایر گزینه
خودی و گرماده انجام  ، یک واکنش خودبه 𝐶𝑢𝑆𝑂4  ( چون قدرت کاهندگی فلز آلومینیم بیشتر از مس است، با قرار دادن یک قطعه فلز آلومینیم در محلول1

شوند. با  هایی با پایداری بیشتر تولید می شود. طی این فرایند، دمای محلول افزایش یافته و فراورده وارد محلول می  +𝐴𝑙3شده و فلز آلومینیم در قالب یون  

 شود. پیشرفت این واکنش، از شدت رنگ آبی محلول نیز کاسته می 

کند. بر این  پتانسیل کاهشی استاندارد نقره بیشتر از مس است، فلز مس در سلول مورد نظر به عنوان آند و فلز نقره به عنوان کاتد ایفای نقش می   ( چون2

رت فلز نقره بر روی  مول کاتیون نقره در سمت کاتد کاهش پیدا کرده و به صو  1نقره،  -اساس، به ازای عبور هر مول الکترون از مدار خارجی سلول گالوانی مس

 کند.سطح تیغه کاتدی رسوب می 

دهد  های سیرنشده از جمله اتن واکنش می شود. بخار برم، با هیدروکربن ( در سمت آند سلول الکترولیتی مربوط به برقکافت منیزیم برمید، بخار برم تولید می 3

 کند. برمواتان را تولید میدی - 2،1و ترکیبی به نام  

 های داده شده نادرست است؟یک از عبارتکدام 

 اتم یکسان متصل شده است.   4پیوند به    4( در ساختار سیلیسیم کربید، همانند یک نمونه از الماس، هر اتم کربن توسط  1

 ، از مدل دریای الکترونی پیروی کرده و در حالت جامد سطح درخشان دارند. ای جدول دوره   𝑑( همه عناصر موجود در دسته  2

 تری دارد، دارای بار جزئی مثبت خواهد بود. اکسید، همانند مولکول کلروفرم، اتمی که شعاع بزرگ مولکول گوگرد دی   ( در ساختار3

 بیشتری دارد.   فروپاشی 𝐻∆کند که نسبت به پتاسیم اکسید ای، در واکنش با کلسیم ترکیبی را ایجاد می( نافلزترین عنصر جدول دوره 4

 (123 -مفهومی   –)متوسط       3گزینه پاسخ:   

اکسید  ها بوده و بار جزئی آن نیز منفی خواهد بود. در مولکول گوگرد دی ترین شعاع اتمی نسبت به سایر اتم در ساختار مولکول کلروفرم، اتم کلر دارای بزرگ 

 ت خواهد بود. تری نسبت به اکسیژن بوده و بار جزئی آن مثبنیز اتم گوگرد دارای شعاع اتمی بزرگ 

 ها:بررسی سایر گزینه
  4اتم سیلیسیم متصل شده است. در ساختار بلوری الماس نیز هر اتم کربن توسط    4پیوند به    4(، هر اتم کربن توسط  𝑆𝑖𝐶( در ساختار سیلیسیم کربید) 1

 اتم کربن دیگر متصل شده است.   4پیوند به  

صر واسطه(، فلز هستند عناصر فلزی از مدل دریای الکترونی پیروی کرده و در حالت جامد نیز سطح  ای)عناجدول دوره   𝑑( همه عناصر موجود در دسته  2

 درخشان)صیقلی( دارند.

کند. چون شعاع یونی آنیون و کاتیون  ای، فلوئور است. فلوئور در واکنش با کلسیم، ترکیب به نام کلسیم فلوئورید را ایجاد می( نافلزترین عنصر جدول دوره 4

 بیشتری دارد.  فروپاشی 𝐻∆توان گفت این ماده نسبت به پتاسیم اکسید  تر از پتاسیم اکسید است، پس مییم فلوئورید کوچک کلس

 ساختار لیکوپن به صورت زیر است: 

تقریبا چقدر    مول گاز اکسیژن نیاز دارد. درصد جرمی هگزان در این مخلوط  ۹/ ۲، برای سوختن کامل به  ۸۸مخلوطی از لیکوپن و هگزان به جرم  
 دهد؟ بوده و چند گرم گاز هیدروژن، به طور کامل با این مخلوط واکنش می

(𝑪 = 𝑯 و ۱۲ = ۱ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱ ) 

1  )9/48  –  2/5 2  )9/48  –  6/2 3  )1/39  –  2/5 4  )1/39  –  6/2 

 ( 123 -مساله  –)سخت       4گزینه  پاسخ:   

شود. لیکوپن بر می  𝐶40𝐻56کربن وجود داشته و فرمول مولکولی این ماده به صورت  -پیوند دوگانه کربن  13با توجه به ساختار داده شده، در مولکول لیکوپن  

𝐶40𝐻56 سوزد:  اساس معادله مقابل می  + 54𝑂2 → 40𝐶𝑂2 + 28𝐻2𝑂 

2𝐶6𝐻14ه و بر اساس معادله  زنجیر بودهای راست هگزان نیز ششمین عضو از خانواده آلکان + 19𝑂2 → 12𝐶𝑂2 + 14𝐻2𝑂سوزد. شمار  ، به طور کامل می

 گیریم. بر این اساس، داریم: مول در نظر می   𝑦و  𝑥های هگزان و لیکوپن موجود در مخلوط مورد نظر را به ترتیب معادل با  مول

جرم  مخلوط = +جرم  لیکوپن  جرم  هگزان 
             
⇒   88 𝑔 = 𝑦 𝑚𝑜𝑙 𝐶40𝐻56 ×

536 𝑔 𝐶40𝐻56

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶40𝐻56
+ 𝑥 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻14 ×

86 𝑔 𝐶6𝐻14

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻14
 

             
⇒   88 = 86𝑥 + 536𝑦 

 توانیم معادله زیر را تشکیل بدهیم:با توجه به مقدار گاز اکسیژن مصرف شده در این فرایند و معادله سوختن هر ماده نیز می 

مول اکسیژن  مصرف  شده  = اکسیژن مصرف شده در واکنش سوختن لیکوپن  + اکسیژن مصرف شده در واکنش سوختن هگزان 
               
⇒     
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9/2 𝑚𝑜𝑙 𝑂2 = 𝑦 𝑚𝑜𝑙 𝐶40𝐻56 ×
54 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶40𝐻56
+ 𝑥 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻14 ×

19 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

2 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻14

 
⇒ 9/2 = 9/5𝑥 + 54𝑦 

کنیم:ها را محاسبه میهای موجود در آن را در یک دستگاه قرار داده و مقدار هر یک از مجهول دو معادله ایجاد شده  

{
88 = 86𝑥 + 536𝑦   
9/2 = 9/5𝑥 + 54𝑦

                 
⇒     𝑥 = 0/4 𝑚𝑜𝑙      , 𝑦 = 0/1 𝑚𝑜𝑙 

 های هر ماده در مخلوط اولیه، داریم: با توجه به مقدار مول

درصد  جرمی  هگزان  =
جرم  هگزان 

جرم  مخلوط
× 100 =

0/4 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻14 ×
86 𝑔 𝐶6𝐻14

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻14

88 𝑔 مخلوط
× 100 =  درصد  39/1

 دهد. بر این اساس، داریم:مول هیدروژن واکنش می  13پیوند دوگانه است، پس هر مول از این ماده با    13لیکوپن در ساختار مولکولی خود دارای  

? 𝑔 𝐻2 = 0/1 𝑚𝑜𝑙 𝐶40𝐻56 ×
13 𝑚𝑜𝑙 𝐻2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶40𝐻56
×

2 𝑔 𝐻2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2
= 2/6 𝑔 

 چه تعداد از مطالب زیر درست است؟ 

شود.رنگ تولید میایآ( گاز اوزون موجود در هوای شهرهای آلوده، طی واکنش اکسیژن با یک گاز قهوه

 سیکلوهگزان است. ، مشابه عدد اکسایش کربن در 𝑷𝑬𝑻الکل سازنده  ب( عدد اکسایش اتم کربن در دی

 یابد.، تغییر آنتالپی واکنش کاهش می𝑶۲و   𝑯۲واکنش میان گازهای   پ( با قرار دادن توری پالتینی در سامانه 

 کند. ت( پارازایلن، یک هیدروکربن بوده و محلول غلیظ پتاسیم پرمنگنات، این ماده را به ترفتالیک اسید تبدیل می

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

 ( 124 - مفهومی  –)متوسط       2 گزینهپاسخ:   

 های )آ( و )ت( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت:
بر اساس معادله  اوزون  𝑁𝑂2(𝑔)ی  آ( گاز  + 𝑂2(𝑔) → 𝑁𝑂(𝑔) + 𝑂3(𝑔) اکسیژن و گاز قهوه از واکنش میان  اکسید در الیه  ای رنگ نیتروژن دی ، 

 آید. تروپوسفر بدست می 

است، درحالی که عدد اکسایش    1−های کربن در اتیلن گلیکول برابر با ، اتیلن گلیکول است. عدد اکسایش اتم 𝑃𝐸𝑇الکل مصرف شده برای تولید  ب( دی 

 است.  2−های این عنصر در سیکلوهگزان برابر با  اتم 

، انرژی  𝑂2و   𝐻2واکنش میان گازهای    یک توری پالتینی در سامانه   پ( پالتین و روی، کاتالیزگرهای واکنش سوختن گاز هیدروژن هستند. با قرار دادن

 شود. واکنش ایجاد نمی   𝐻∆کند؛ اما تغییری در مقدار  سازی واکنش میان این گازها کاهش پیدا می فعال

(، پارازایلن را با بازده خوبی اکسید کرده و به یک  𝐾𝑀𝑛𝑂4های موجود در نفت خام است. محلول غلیظ پتاسیم پرمنگنات) ت( پارازایلن از جمله هیدروکربن 

 کند. اسید به اسم ترفتالیک اسید تبدیل میدی 

۲𝑺𝑶۳(𝒈)تعادل   ⇌ ۲𝑺𝑶۲(𝒈) + 𝑶۲(𝒈)  لیتری آغاز شده است. اگر پیشرفت واکنش مورد   ۱اکسید به ظرف  گرم گاز گوگرد تری  ۱۲۸، با ورود
باشد، ثابت تعادل این واکنش برابر با چند مول بر لیتر بوده و در حالت تعادل، فشار محتویات موجود در مخزن    %۶0نظر تا لحظه برقراری تعادل برابر با  

𝑺شود؟ )ها میچند برابر فشار اولیه آن = 𝑶 و ۳۲ = ۱۶ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱ ) 

1)54/0  –  3/1 2  )54/0  –  5/1 3  )08/1  –  3/1 4  )08/1  –  5/1 

 ( 124 -مساله  –)متوسط       3گزینه پاسخ:   

2𝑆𝑂3(𝑔) معادله واکنش انجام شده به صورت مقابل است:   ⇌ 2𝑆𝑂2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) 

اکسید( وارد مخزن یک لیتری شده است. روند تغییر غلظت مواد  مول گاز گوگرد تری   6/1اکسید)معادل با  گرم گاز گوگرد تری   128در ابتدای این فرایند،  

 ین تعادل به صورت زیر خواهد بود: کننده در اشرکت 

2𝑆𝑂3(𝑔)    ⇌    2𝑆𝑂2(𝑔)   +   𝑂2(𝑔)  واکنش

 غلظت اولیه  6/1 0 0

+𝑥 +2𝑥−2𝑥  تغییر غلظت 

𝑥 2𝑥1/6− 2𝑥  غلظت تعادلی

اکسید به همراه  مول گوگرد دی   96/0اکسید تجزیه شده و  مول از گاز گوگرد تری   96/0است، پس طی این فرایند    %60پیشرفت واکنش انجام شده برابر با  

ماند. بر این اساس،  مول از این گاز در ظرف واکنش باقی می  64/0اکسید،  مول از گاز گوگرد تری  96/0مول اکسیژن تولید خواهد شد. با تجزیه شدن    48/0

 کنیم: ثابت تعادل واکنش مورد نظر را محاسبه می
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𝐾 =
[𝑆𝑂2]

2 × [𝑂2]

[𝑆𝑂3]2
=

0/96× 0/96 × 0/48
0/64 × 0/64

= 1/08 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

های گازی موجود در آن مخزن است. در قدم بعد، فشار نهایی گازهای موجود در مخزن را  فشار گازهای موجود در یک مخزن، متناسب با مجموع تعداد مول 

 کنیم.ها محاسبه مینسبت به فشار اولیه آن 

فشار  نهایی 

فشار  اولیه 
=

مجموع شمار مولهای گازی در حالت تعادل 

های گازی اولیه مجموع شمار مول
=

0/64+ 0/96 + 0/48
1/6

=  برابر 1/3

 های داده شده درست هستند، بجز ............... . همه عبارت 

2𝑁𝑂2(𝑔)( با کاهش حجم ظرف واکنش در تعادل  1 ⇌ 𝑁2𝑂4(𝑔) های  ، شمار مولکول𝑁𝑂2   کند.موجود در ظرف کاهش پیدا می 

2𝐻𝐼(𝑔)( با افزودن مقداری گاز هیدروژن به تعادل  2 ⇌ 𝐻2(𝑔) + 𝐼2(𝑔) شود. جا می ، این تعادل در جهت برگشت جابه 

2𝑁𝑂𝐶𝑙(𝑔)واکنش    𝐾( تغییر فشار، همانند افزودن کاتالیزگر، تاثیری بر مقدار  3 ⇌ 2𝑁𝑂(𝑔) + 𝐶𝑙2(𝑔)   .ندارد 

 شود. سرعت و درصد پیشرفت واکنش تولید آمونیاک از عناصر سازنده آن می( در فرایند هابر، افزایش دما باعث افزایش  4

 ( 124 -مفهومی  –)متوسط       4گزینه  پاسخ:   

شود، افزایش دما باعث افزایش سرعت انجام شدن واکنش و کاهش درصد پیشرفت فرایند تولید آمونیاک  چون فرایند هابر بر اساس یک واکنش گرماده انجام می

 کند.شود. به همین خاطر است که با افزایش دما، درصد حجمی گاز آمونیاک در مخلوط تعادلی فرایند هابر کاهش پیدا میمی

 ها:بررسی سایر گزینه
2𝑁𝑂2(𝑔)( با کاهش حجم ظرف واکنش در تعادل  1 ⇌𝑁2𝑂4(𝑔) مار  جا شده و شهای گازی کمتر)در جهت رفت( جابه ، این تعادل در جهت شمار مول

 کند. موجود در ظرف کاهش پیدا می  𝑁𝑂2های  مولکول

2𝐻𝐼(𝑔)به تعادل    𝐻2( با افزودن مقداری گاز  2
 
⇔𝐻2(𝑔) + 𝐼2(𝑔) شود  جا می ، تعادل مورد نظر در جهت مصرف گاز هیدروژن)در جهت برگشت( جابه

تا با اثر تغییر ایجاد شده تا حد امکان مقابله کند.

ها فقط با  ها ندارد. به عبارت دیگر، مقدار ثابت تعادل واکنش افزودن کاتالیزگر و تغییر غلظت مواد، هیچ تاثیری بر ثابت تعادل واکنش ( تغییر فشار، همانند  3

 کند.تغییر دمای محیط تغییر می 

 

 


