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 گروه آزمایشی علوم تجربی
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 سالم
 اميدوارم حالت خوب باشه

دیدگاه نوشته شده توی همین متن، باعث ميشه كال نتيجه كنكورت خيلى لطفا اين متن رو تا اخر بخون و مطمئن باش که 
 ... فرق كنه

شيم مبنی بر اینكه مثال فالن جور سوال هر سال، ما در طول مدت زمان کنکور با اعتراضای زیادی از طرف دانش اموزا مواجه مى
 ... تو كنكور نمياد و یا اینکه فالن مدل سوال، غیراستاندارده

ی زمانی خيلى خيلى بهمون اعتراض شد تا حدى كه پیش میومد توی ازموناى مربوطه رضايت از ، توی سه تا بازهسال پيش
ترين درصد رضايت درصد رسيد. این مقدار، پايين٧٠تا ٦٠درصد)درصد رضایت همیشگی آزمونای ماز( به ٩٥آزمون از حدود 

 ... سال اخير بود ٧آزمون ماز در 
دیدیم و فقط با صبر و شناسى و حتی رياضى، این اعتراضات رو میدرسای مختلف نبود. توی شيمى، زيستفرقی هم بین 

 ... کردیم که ممکنه چنین سواالتی هم توی کنکور بیادها رو قانع میحوصله، بچه
زمون شما دشوار هست؛ به طور مثال در درس زيست شناسى هر آزمون به ما اعتراض وارد مى شد كه چرا اين قدر صد زدن در آ 

ولى ديديم كه در كنكور سراسرى درصد صد در كشور نداشتيم يا مثال وقتى از جزييات تمام شکل های کتاب درسی )از وضعیت 
اتم ها در ساختار پروتئین ها گرفته تا مقایسه قطر مجاری لنفی و حتی وضعیت تماس یا عدم تماس شکبیه به ماهیچه مژکی( 

ها در همين مباحث مواجه اعتراض هاى زيادى روبرو شديم اما شما در كنكور سراسرى دقيقا با این تست سوال طرح کردیم با
  .شدين

های دهنده محدودکننده، واکنشهای نو کنکور مثل بحث واکنشيا در درس شیمى جالبه بدونید که تعداد زیادی از این ایده
ها اعتراض ول سال توی آزمونای ماز مطرح شدن و گاها پیش میومد که بچهجایی دوگانه، در طای و یا واکنش جابهچند مرحله

آموزا بعد از کنکور به ما پیام میدادن و کلی تشکر میکردن میکردن و میگفتن این مطالب جزو حذفیات کنکوره؛ اما همون دانش
  !ها دیگه براشون جدید نبودهاز ما، چون دقیقا برخالف دوستاشون، سر جلسه کنکور سورپرایز نشده بودن و این اید

يا در درس رياضى كه چقدر به ما اعتراض كردين اما اما...براى درك بهتر اتفاق هاى درس رياضى اينجا را كليك كنيد...در درس 
رياضى از مباحثى سوال مطرح كرديم كه شما و خيلى از موسسات به طور صريح اعالم كردند از اين مباحث سوالى در كنكور 

 و فايل را مشاهده كنيد اينجا را كليك كنيدنمى شود ولى... مطرح
ها تقريبا تمام افراد موفق کنکوری مازى بودند، دوستان من، ماز اگر بدون تبليغ تو تمام ايران معروف شده و یا اگر اين سال

 ...مطمئن باشید که دليل داشته
خواد دونيم كنكور موقعى كه مىكنيم و مىدونيم داريم چى كار میمى ده، يعنى اینکه مااگر ماز هر سال تطابق باال با كنكور مى

ها رو سورپرايز كنه، از چه مباحثى و به چه شکلی سوال مى ده؛پس لطفا از اين به بعد، تا روز كنكور فقط هر مطلبى تو بچه
 ... آزمون اومد سعى كنيد كامل روی اون مطلب مسلط بشين

هاى عجيب بديم و آخرش هم روز اعالم نتايج ربين،كارهاى عجيب و غریب كنيم و يا تضمينما بلد نيستيم بيايم پشت دو
 ... كنكور غيب بشيم

بينى كامل و صحيح كنكور هست و روز اعالم نتايج، فقط با افتخاراتى كه شما به دست تمام تمركز ما تا كنكور، بر روى پيش
 ... ی برای ما ارزشمندترهشيم. موفقیت شما، از هر چیز مادميارين، شاد مى

، در اينستاگرام ماز و تلگرام ماز هر ١٤٠٠تا روز كنكور در سال  ١٣٩٩مهر سال  ١٩كنيم كه از درضمن، به صورت رسمى اعالم مى
 كنم، هر روز( يكى از دانش آموزان موفق مازى در كنكور را معرفى مى كنيم ...روز)تاكيد مى

 موفق باشید 
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 1صفحه  1مرحله  -آزمون ماز )دفترچه اختصاصی(پاسخنامه                                               ادبیات

 ارسال کنید. 20008585ا به سامانه ر 20ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد که برای ثبت نام در محصوالت در صورتی

 های زیر باشد ؟کدام گزینه، می تواند معانی مناسبی برای تعداد بیشتری از واژه -1

 «وظیفه ، منّت ،  جود ، تقصیر ، تاک ، مطاع» 

 ،سپاسمکرَ،انگور،فرمانبر( 1

 معاشدرخت انگور،محبت،کوتاهی،( 2

 َرز،سخاَوت،مقرّری،شده اطاعت( 3

 فرمانروا،درخت انگور،مهربان،معاش(4

 3پاسخ گزینه  
 های داده  شده  در صورت سوال می باشد .تمام معانی آمده  متناسب با واژه«3»در گزینۀ 

 های دیگر :تشریح گزینه

 صحیح(ات صورت سوال معادل مناسبی نیست . ) سه مورد برای کلم« انگور» واژۀ : « 1»گزینۀ 

 ) سه  مورد صحیح(.  نیست مناسبی معادل سوال صورت کلمات برای «محبّت»  واژۀ« : 2»گزینۀ 

 نیستند . ) دو مورد صحیح( سوال صورت کلمات برای معادل مناسبی «معاش» »و « مهربان»های واژه« : 4»گزینۀ 

  برد می را او فرمان دیگری  که کسی ،  شده اطاعت ، فرمانروا :مطاع

 رَز ، انگور درخت :تاک

 بخشش،سخاوت،کرَم جود:

 کردنگناه،کوتاهی،کوتاهی تقصیر:

 مقرّری،وجه معاش وظیفه:

  نیکویی ، شکر ، سپاس :منّت
 

 است؟  درست ها واژه همۀ مقابل معنی گزینه کدام در -2

 (پایمردی: شفیع( )جامه:  قبا( )شیره:  عصاره( )کننده اقرار:  معترف)( 1

 (خالص:  فایق( ) رفتن:  پوییدن( )پادشاه:  ملِک( )شدن خودمانی:  انبساط)( 2

 (بو خوش:  نسیم( )گیاهان:  نبات( )ستاینده:  واصف( )برگ:  ورق( )3

 (مکر:  حلیه( )هدیه:  تحفه( )بخشنده بسیار:  کریم( )زیادی: مزید( )4

 2پاسخ گزینه 

 :دیگر هايگزینه تشریح

 پایمرد:  شفیع  «:1» یگزینه

 (گیاهان:  نباتات)  گیاه نبات «:3» یگزینه

 زینت ، زیور:   حلیه :«4» یگزینه
 

 است؟ آمده نادرست آن دربرابر  واژه چند معنی -3

( نیزار:بیشه)(عرب:تازی)(هیزم:بهیمه)(هکرای:کرای)(تباه:ضایع)(زیور:پیرایه)(بافرهنگ:ادیب)(آشکارکرده:نموده)

 گلبن :گل سرخ()قفا:پشت()(غرب کشورهایبه  متعلق: مغربی( )فورا: درحال)

 پنج( 4                           چهار( 3                             سه( 2                            دو( 1

 1پاسخ گزینه 
 معنای  دو واژه نادرست آمده است :

 در معنای هیزم  است .(« هیمه» )  ستوران چارپایان، بهیمه، ج ِ:بهایم

 (مراکش) مغرب کشور به متعلّق :مغربی

 

 



 2صفحه  1مرحله  -آزمون ماز )دفترچه اختصاصی(پاسخنامه                                               ادبیات

 ارسال کنید. 20008585ا به سامانه ر 20ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد که برای ثبت نام در محصوالت در صورتی

 

 ها آمده است ؟متفاوت با  سایر گزینه امالیی غلط تعداد گزینه  کدام در -4

 صواب رکاب در پـــای نکنم چــرا کنم         سالح عِنــان در دست نــزنم چـرا زنم( 1

 ابــبت روی دوست ز ،بگردان عزم وصل ز        زودی اینبه رحذ اندر که گفت که را تو( 2

 است زلع مستی و مجذوب دل من متاع         است عمل زشتی نه عبادت حسن هزار( 3

 ارزـبگ دست از راقــــف ویـــــک رــس          ارـــزنه  هـــورن ده در قـعش الیـص( 4

 4پاسخ گزینه 

 امالیی دارد :که  دو غلط «4»ها دارای یک غلط امالیی هستند به جز گزینۀ همۀ گزینه
 بگذار  ⬅فراغ)آسایش(  /  بگزار ⬅فِراق)جدایی(« 4»گزینۀ 

 گذاشتن نهادن ، دادن ، قرار جایی در را چیزی، کردن  رها کردن، ترکگذاردن:             دادن انجام آوردن؛ جابه کردن؛ داگزاردن: ا

 های دیگرتشریح گزینه

پیدا کردن  نادرستی امالیی بیت کار  در مصراع دوم« ابصو» ) با توجه به  واژۀ   )مصلحت(صالح  ⬅ افزار()جنگ سالح« 1»گزینۀ 
 دشواری نیست (

 )ضد سفر ، منزل(حضر ⬅ بیم ، پرهیز(حذر)« 2»گزینۀ 

 همیشگی(آغاز ازَل ) زمان بی ⬅عزل« 3»گزینۀ 

باشید و تا درک دقیق و درست از عبارت نداشته باشید به  شکل درست  برای امالی صحیح  کلمات هم آوا باید به  مفهوم  عبارت تسلط کافی داشته  نکته :

 کلمه پی نخواهید برد .

 هر تست ماز، یک کالس درس!
کلمه های هم آوا در مبحث امال حرف اول را می زنند و حتمًا باید از اآلن برای تسلط روی آنها تالش کنید؛در مثال های 

 موجود را بررسی می کنیم:زیر،چند تا از مهم ترین هم آوا های 
 بکار می رود نه کار و فعالیت(/منصوب)گماشته شده؛برای یک شغل و فعالیت  ویژگی منسوب)نسبت داده شده؛برای یک

 بکار می رود(
می بایست آنچه در باطن او از حسادت متمکن است به عبارتن آرد الشک شهریار بداند که سخن او به 

 ه ی حسد مخلوط.منصوب(است و به شائب/منسوبغرض) 
 :)مستور)پوشیده و پنهان شده(/مسطور)از ریشه ی سطر به معنی در قالب نوشته در آمده 

 مسطور( از او/یافتم عنقا ولی از خلق پنهان یافتم/مستورمسطور( و او ) /مستوراسم اآلخر در او ) 
(گردانیدن مسطورمثال)یعنی فرمان()مستور/اگر عیاذباهلل از خدعه ی این سراب غرور در مستی شراب غرور بماند،ملک در 

 چه جوابی می دادید؟[«راز»می گفت«حکم»و توقیع آن،اهمال خواهد ورزید و...]حاال اگر به جای « حکم»
 :)فراق)دوری(/فراغ)راحتی و آسودگی 

او هیچ آسایشی ندارم  ( کند  یعنی از دوریفراغفراغ( او آری/اسیر عشق بتان ترک هر )فراق//فراق( نیست مرا از ) فراغ)فراق/
 و عاشق هیچ وقت آسایش ندارد

 است؟به کار رفته امالیی غلط  گزینه  کدام در -5

 تا مغلوب حرص و آز نگردم. گذارم نمی قدم زیادتی طلب در و  جویم نمی نو منزلتی( 1

ی بدرخت بیاویخت. عرشاخ آن منزلی فرو آمد در سایه درختی، و شمشیر که داشت از ه بعضی غزاها به رسول خدا ب( 2

 .فرا رسید. رسول را خالی دید،شمشیر برداشت و قصد رسول خدا کرد

 مسکینا! عظمت سست و قصدت شکننده است از خدا یاری خواه تا به  کفران نعمت منسوب نشوی.( 3

 .شراع  نه و ماند قرار  نه را ما کشتی آن شدت از و استبخ غیب  مکمن از مخالف بادی( 4

 3پاسخ گزینه 
 (  تو عزمِ)عزمت ⬅ عظمت است. کار رفته به امالیی غلط« 3» گزینۀ عبارت تنها در

 . باید به  معنای عبارت دقت کنید تا جایگاه  این دو واژه را به  دقت دریابید .اشتباه نگیرید« ت = بزرگیمَعظِ» را با واژۀ « عزمت = عزم تو »: واژۀ نکته

 

 

 



 3صفحه  1مرحله  -آزمون ماز )دفترچه اختصاصی(پاسخنامه                                               ادبیات

 ارسال کنید. 20008585ا به سامانه ر 20ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد که برای ثبت نام در محصوالت در صورتی

 امالیی مشاهده  می کنید ؟ نادرستیدرابیات زیر در مجموع  چند  -6
 روزگار وضع آهنگ، شد که مطرب شو ساز      اللها در بهشت آمد ـمی بده ساقی که صهب الف(

 دارهـرعش دست ز دـافت یـنم انجم سبحه       او دوران در ولمعذ املـــع ونــچ را رخــچ ب(

 ارگز او دنگـخ توهنُ وشنــج از کند می      بگذرد ها انــــآسم کز انــراست ایـدع چون ج(

     نوبهار؟ باد خرج پیش چیست لـگ ردۀوخ  ذاتیش؟     سخای با باشد هـچ کان و رـبح لـدخ د(

 نامدار آن راث اهانـشهنش از رفرازستــس       دگر اتـــآی از اهلل مــبس چوهم رافتــش درهـ( 

 ( دو4( سه                3( چهار                   2            پنج          ( 1

 1پاسخ گزینه 
 در تمام ابیات یک غلط امالیی به کار رفته است :

 ساقی می بده که  شراب در بهشت حالل و روا است() (حالل) ⬅هالل :  «الف» شمارۀ

 ) مثل عامل برکنار شده  تسبیح  از دستش نمی افتد( معزول )برکنار( ⬅معذول « : ب»شمارۀ 

 ) تیر او از هر زرهی گذر می کند(گذار )عبور کردن( ⬅گزار :  «ج»  شمارۀ

 .گل به  سکۀ بی ارزش)خرده( تشبیه  شده است .() خردۀ گل اضافۀ تشبیهی است  خردۀ گل ⬅خوردۀ گل «:د»شمارۀ 

 خود بسیار برتر است( عصرعَصر )آن نامدار از پادشاهان  ⬅اثر : « هـ»شمارۀ 

 است؟ نادرست ادبیات تاریخ نظرگاه از  گزینه کدام -7

 .کرد بیان «سفرنامه»  کتاب در  را خویش سفر رخدادهای از بخشی ، پنجم قرنشاعر و نویسندۀ  ، خسرو ناصر( 1

 .  باشـند نیز ادبی ـ تخیّلی تواننـدمی آثارتعلیمی( 2

 .است شـده نگاشـته نیما دربارۀ که است احمد آل عاطفـی حـال و حسّ بیان «بـود ما چشـم پیرمرد» (3

 جای بر دیگران افکار و روزگار رخدادهای شـرح  یا خویش احـوال گزارش و خاطـرات ثبـت با اشـخاص که آثـاری( 4

 .دارد نام «سفرنامه»  گذارند می

 4پاسخ گزینه 

 فیتوص  و اتیبا ذکر زمان و مکان و شـرح جزئ سـفر یاز رخدادها یبخشـبیان « سفرنامه» نام دارد. « زندگی نامه» یا « حال حسب» بیان شدهتوضیح 

 است. حاالت اشخاص
 

 ؟ شود می  دیده آمیزیحس بیت چنددر  -8

 مباشر نباشد گو کّر پر از شــبندبندش گ         د شکر در آستین  ـۀ نی راست  صد بنـالـن( الف

 شناس ردمـــم دارـــــمق و جــسنسخن            اســـقی روشن و دـــــدی رتشـوسیــنک( ب

 م  زبــان درکشید ـکه از هــر کـــه عــال      چــو سعـدی کســی ذوق خلــوت چشید     ( ج

 تر گشتنچو اوحدی سخن از آب دیده خـواهم گفت           گُــزیر نیست حــدیث مـــرا ز ( د

 نشـد کــم  زهـــر چشمش از شکرخواب          د ـــــادام  را قنــــــی بــــخـرد تلــبُـن(هـ

 دو( 4                            سه(  3                     ارهچ(  2                  پنج (1

 1پاسخ گزینه 
 شود:میدیدهآمیزیدر تمام ابیات حس

 های نی شکرداشتن صدای نی و شیرین  بودن ناله« : الف»بیت 

 )کسی که  رای روشن دارد(روشن قیاس  « :ب»بیت 

 ذوق خلوت چشید « : ج»بیت 
 المسه و سخن مربوط به حس شنوایی است( حس بوط بهرحدیت تَر ) تَر بودن م« : د»یت ب

 شکر خواب ) خوابی که  مثل شکر شیرین باشد(« : هـ» بیت 
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که در این مثال حس شنوایی و ترکیبی از دوحس متفاوت باشد مانند ) سخن شیرین(  -1دو گونۀ متفاوت داشته باشد :  آمیزی می تواندحس  نکته :

ای که آن واژه با هیچ یک از حواس پنجگانه قابل درک و دریافت نباشد نسبت دادن  یکی از حواس پنجگانه  به واژه-2 با یکدیگر تلفیق شده است  چشایی

» است  به  « بینایی» ا سرخی را که مربوط به حسبا هیچ کدام از حواس پنجگانه  مستقیما درک  نمی شود اما مکه  شهادت  مانند ) شهادت سرخ(

 نسبت دادیم .« شهادت

 هر تست ماز، یک کالس درس!
است؛بیت های زیر را بررسی  حس آمیزی از آرایه های ساده ی کنکور است و معمواًل جزء انتخاب های ساده برای رد گزینه

 کنید و ببینید آرایه ی حس آمیزی در  هر کدام چند تاست)شاید هم اصاًل نداشته باشند(
 باهمین دست های یخ بسته ،میکشم ابروی کمانت را/تا به سوی دلم بیندازی، تیر هایی از تیر های تابستان)صفر(-
 ز نگاه تو چشید)سه( خواستم شعر بخوانم دهنم شیرین شد/ماه طعم غزلم را-
 )سه((99)تجربیپیش ما دشنام جانان از شکر شیرین تر است/روی تلخ بحر از آب گهر شیرین تر است-
 )یک((99)تجربیبه روز تیره ی ما صبح شکر خنده ها دارد/نمی داند که این شادی دم دیگر نمی ماند-
 
 

 درستی آمده است ؟های بیت زیر در کدام  گزینه بهآرایه -9

 تاس بسته بهتر بسیار را تو ابروی طـاق           آن کـه ابروی هالل عید را طـاق آفرید                  

 تام، مجاز جناس  ( ایهام ، استعاره،2                                   تشخیص ،ایهام استعاره، تشبیه ،(1

 کنایهتناسب ، مجاز ، تشبیه، ایهام( 4      اسب                          ـتن،  ادـ،تض، تشخیص  امـایه(3

 1پاسخ گزینه 
 صحیح است  .« 1»گزینۀ 

 «.شکل باشد تشبیه است  کمانیکه  ل عید ابروی هال» و یا « طاق ابرو : ابرو به  طاق تشبیه شده است  »تشبیه : 

 (استعارهتشخیص و استعاره : هالل عید ابرو دارد ) 

  .خمیده و کمانی شکل -2همتا ، یگانه  ، بی نظیر بی :طاق -1در مصراع  اول در دو معنا قابل برداشت است : « طاق»ایهام : 

 ها :ردّ سایر گزینه

ن که در بیت  شده است حال آذکر « تضاد»هم  « 3»مجاز در بیت به کار نرفته است .در گزینۀ »مجاز به کار رفته است  حال آن که  « 4»و « 2»در گزینۀ 

 شود.تضاد مشاهده  نمی

یگانه و بی » از این واژه قابل برداشت است اما در معنی « خمیدگی و مورب بودن» در مصراع دوم پذیرفتنی است . در مصراع  دوم  « طاق»ایهام تناسبِ 

 می تواند تناسب داشته باشد . « بسیار بهتر» با « همتا 
 

 های داخل کمانک تماما درست است ؟رایهآ گزینه  کدام در -10

 تشخیص( –ان است  جای تو  ) جناس ناهمسان ـج ۀحقّا که در میان     دی از کنار من     ــه دور شــر چــرو اگـــای س(1

 استعاره( –چنان باشد )جناس تام م میلم همـوگر میلم کشی در چش     ه  شمشیر از تو نتوانم که  روی دل بگردانم     ــب(2

 تضاد ( –تشبیه ) .گردد بر در هـــداختــان مــــست ه دامــــب هـــک    اهی       ـــد مـدانـه  بــر در آن  لحظــ(قیمت بح3

 استعاره( – تشبیه )ار تــــا به یک  نفس نشکنی به  سنگ ـای           زنهپارهسنگی به چنــد ســــال شود لعل(4

 3پاسخ گزینه 

 شود:هاي صورت  سوال دیده میرایهتمام  آ« 3»گزینۀ در 
 بر ، بحر:  تضاد   // دام  ستمتشبیه : 

 ها تشریح سایر گزینه

معشوق است . توجه  داشته  باشید اگر « سرو»ندارد چون مراد از « تشخیص » جناس نا همسان برقرار است / ای سرو « جای»و « جان»بین « 1»گزینۀ

در معنی « سرو»خود به کار برود. در این  بیت   جان در معنی واقعیوجود می آید که آن  واژۀ بیبه شرطی تشخیص به  جان بیایداسم بینشانۀ ندا قبل از 

 است .« معشوق و یار»پذیرفتنی نیست بلکه مراد از این واژه « درخت سرو»

 -1در دو شکل متفاوت در مصراع دوم  به کار رفته است : « میل» ا که اضافۀ استعاری و تشخیص است/ بیت جناس تام ندارد چر« روی دل» «2»گزینۀ

یل مم بکشی مِحتی اگر میل داغ بر چش:  معنی بیتمِیل=عالقه . -2  های دوران قدیم کشیدن میلۀ داغ بر روی چشم  بود()داغ()یکی از شکنجهمیل=میله

 پابرجاست .چنان هممن به تو 
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محسوب می « استعاره»در این  بیت در معنی حقیقی خود به کار رفته است . این واژۀ وقتی درمعنی غیر واقعی خود به کار رود « لعل»واژۀ  «4»گزینۀ 

 رد . را نشکنی / بیت تشبیه هم  ندا توجّهی آنمعنی بیت: سنگی پس از سالیان سال به  لعل ) گوهر( تبدیل می شود آگاه  باش تایک لحظه با بیگردد .
 

 است؟ آمده درستی  به  گزینه کدام در« ، استعاره تلمیح ، آمیزی حس ، تعلیل حسن ، تشبیه»  های آرایه ترتیب -11

 شود آدم نظر، انــدازد سنگ بر ـرـاگ کوهکن               عشـق تن در کرد شیرین انـج را بیستون( الف

 تخـت ز آرد درــانـ اکـــخـ بـه را یــیکـ              ـتبخ ـاجت نهــد بــر ســر بــه را ییکـ( ب

 داشتی عزیزان ونـخ در کـه رانگشتانـسـ بر              دهدمـی گواهی رنگیـن اخـنــن همچنانـت( ج

 آفتـابــی   ســرو   ســر  بــر   نبـاشــد                بـاشــد  تـو بـالـای  بـه    ســروی  اگــر( د

 گرددمی ودـرآلــزه اگاهــن دگیـزن آب هـک               یارب ، او لعل از دار دور انــامـکتلخ اهــنگهـ( 

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

 3پاسخ گزینه 

 (دارد تفضیلی  تشبیه) برتری  هم سرو از و هستی سرو مثل تو «د» بیت  تشبیه

 .است شده ذکر و شاعرانه دروغین دلیل یار  ناخن بودن  رنگین برای «ج» تعلیل حسن

ای  دمید در تن کوه  بیستون  جان شیرین و تازهفرهاد  . شیرین در این  بیت تنها در معنی صفتی خود به کار رفته است.جان  شیرین «الف» آمیزی حس
    . ه  عشق حتی سنگ  را نیز آدم می کند .آری خاصیت عشق این است ک

 ها از جانب توست()خدایا عزّت ها و ذلّت« تعزّ من تشاء و نذلّ من  تشاء»مشهورِ  به  آیۀ اشاره «ب» بیت  میحلت

  )وجود یار(استعاره از لب  و دهان  یار« لعل»« :  هـ »استعاره : بیت 
 

 است؟ آمده درستی به گزینه کدام در زیر عبارت اضافیِ و وصفی های ترکیببه ترتیب از راست به چپ تعداد  -12

 بیان اشخاص، حاالت توصیف و داستان مکان و زمان دقیق ذکر با را خویش سفر رخدادهای از بخشی ناصرخسرو»    
 دلنشین چاشنی و طعم با را خویش تحصیل دوران کالس یک از ای خاطره سپهری «نقّاشی کالس» متن در. است کرده
 «.استنوشته طنز

 سیزده -( چهار 4             چهارده –( سه 3         پانزده – چهار( 2پانزده            – سه( 1

 2پاسخ گزینه 

 چاشنی دلنشین -4طعم دل نشین  -3 یک کالس-2ذکر دقیق -1 :وصفی

متن -9 حاالت اشخاص -8توصیف حاالت -7 مکان داستان-6زمان داستان -5ذکر مکان  -4ذکر زمان  -3سفر خویش  -2 رخدادهای سفر-1 :اضافی 
 طنز چاشنی -15طعم طنز   -14    خویش تحصیل -13  تحصیل دوران -12  دوران کالس-11کالس نقاشی  -10کالس 

 هر تست ماز، یک کالس درس!
 و اضافی نکاتی پیرامون بررسی ترکیب های وصفی

بکار رود ضمیر مبهم « یکدیگر»اگر به معنی نیز باشد قید است و نمی تواند وابسته گروه اسمی شود؛فقط وقتی به معنی«هم.»1
 است که در آن صورت می تواند هسته یا وابسته واقع گردد:

 باشیم)وابسته(هم غمخوار  همیار هم قدم زدیم)هسته(               بیا تا مونس  همبا 
 .هنگام شمارش ترکیب های اضافی حتما به رای فک اضافه توجه کنید تا یک ترکیب جا نیفتد:2

 غفلت ما را سبب عمر سبک جوالن شده)سبِب غفلت ما...=ترکیب اضافی(
.برای بررسی ترکیب های پیچیده تر حتما هسته ها را مشخص کنید تا راحت تر بتوانید ترکیب ها را بشمارید+به واو عطف 3

 خیلی خیلی باید توجه کرد:
 وصفی دارد)آن سیاهی که به علت واو عطف ایجاد می شود( 4پربیم = سیاهیوحشی و  اندوهآن 

 

  کدام گزینه حذف فعل به  قرینۀ معنوی به کار رفته است؟ در -13

   خسانند و عقل بی که خورد توان سوگند              ندارند میل چنان دیــدار بــــه که آنـــان( 1

 هـر کس کـه در حمــایت او زینـهار یـافت              از دهــر یـــافت تا ابـــدالدهر زینـــهار (2

 هزار از یکی تو چون شود، انــدست بلبل             حزین صفیرت شور ودـــب انــــبست قــرون (3

 جدا باری شرر آه من ویـم رـه ودـش گر            شود خالی من افسوس پر جان ممکن نیست( 4
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 3پاسخ گزینه 

به کار رفته است : ای حزین !شور صفیر تو )سبب( رونق بستان « منادا» زیرا در این  بیت  است داده رخ معنوی قرینۀ  به فعل حذف« 3» گزینۀ بیت در
 شود. می

 نکته: موارد زیر حذف فعل به قرینۀ معنوی است :

 حذف فعل ربطی ) است( بعد از صفت تفضیلی  -4مناداها   -3شبه جمله ها  -2آن به کار نرفته باشد  اما فعلی در بیتی که  دارای معنای کامل باشد -1

 ) به نزدیک من جنگ بهتر که  صلح(

 هر تست ماز، یک کالس درس!
 .حذف نهاد به قرینه ی شناسه=لفظی1
ش به زندانی ندوام آتش فتاد/بند کرد.حذف شناسه به قرینه ی شناسه ی قبلی=لفظی   مثال:چون که در ریش ع2

 (ندنهاد)=نهاد
 .معطوف ها را یک جمله به حساب نیاورید و به اشتباه نباید برای آنها حذف در نظر بگیرید؛قبلش باید جمله را مرتب کرد3

کرده است و او لطف)معطوف( خداوندگار بین  // بنده گنه  و کرم بین و لطف خداوندگار/گنه بنده کردست و او شرمسار=کرم 
 است شرمسار 

 
 

 دارد؟ «نهادی » نقشه ای است که آن واژمضاف الیه واژه گزینه کدام در بیت انتهای پیوستۀ ضمیر -14
 رازش بپـوشد کــه نتــــوانــد آبگینــه          عشق غـم بپـوشـم کـــه آمــد دلم در بارها (1

 بسراید سحــری بـــر طــرف گلــزارش      باغبــان را چــه تفـــاوت کند ار بلبل مست     (2

 آن یــار نـازنینــم زارم  گـــذاشت بــــازم           شکــرانــه جـــان  ببازم گر آورند بازش (3

 نازش از چشم و بـاشدنمی بــاز سخن به          دوست لب شیرین که  دگرباره کردیم چه  تا (4

 4پاسخ گزینه 

 . شدنمی باز ناز از چشمش: است نهاد «چشم »نقش که چسبد می «چشم» به« 4» گزینۀ بیت انتهای در«ش ــَ»ضمیر

 را بپوشاند . (خود نتواند که  رازش )رازِ )شیشه(آبگینه .  است مفعول «راز»  مضافِ نقش «:1» گزینۀ

 است « طرف»هم مضاف الیه واژۀ « گلزار » است که  واژۀ « گلزار»مضاف الیه واژۀ « 2»در انتهای بیت گزینۀ  ضمیر  :«2» گزینۀ

 )اگر او را ) مفعول( بیاورند من  جانم را در راه  او می بازم(. الیه مضاف  نه است مفعول ضمیردر این بیت   «:3» گزینۀ

 

 متفاوت با سایر ابیات است ؟ گزینه کدام  -15

 زمــان حساب کنند              کــه از دل تـــو غــــرور کمــال برخیزدتو را ز اهل کمــال آن  ( 1

 تو را با آن  غرور حسن  و ناز و سرکشی جانا             کجا از دست بر خیزد که بـا درویش بنشینی( 2

 بر میــاور ســـر دعــوی ز گـــریبان غرور             کــه علم کس بـه کمال از رگ گردن نشود  ( 3

 کبـــر و ریـــا گـذار که کس با غرور نفس              محرم نگشت در حــرم کبـــریــای دوست( 4

  

 2پاسخ گزینه 

بیت  گزینۀ ن که در . حال آغرور و خودخواهی مطرح  شده است نکوهش « 2»نای بیت گزینۀ با سایر ابیات تفاوت دارد . در همۀ ابیات به استث« 2»گزینۀ 
 .واالمقامی معشوق و بیچارگی عاشق به تصویر کشیده شده است «2»

 اگر تو از غرور فاصله  بگیری در گروه  اهل کمال قرار می گیری ) نفی غرور(«:1»بیت گزینۀ 

 جا مشهور نشد ) نفی غرور(ر که  کسی با  غرور بیاز غرور فاصله  بگی«:3»بیت گزینۀ 

 . اگر غرور را کنار بگذاری به درگاه حق راه  می یابی ) نفی غرور(«:4»بیت گزینۀ 
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 ؟ دارد مشترکی مفهومابیات کدام با  زیر عبارت -16

 «. دارم همی شرم  بنده زاریِ و دعا بسیاری از که برآوردم امیدش و کردم اجابت دعوتش »

 گویی؟می چه آری؟می عذر یا میکنی؟ اجابت         گردانی رنجه را قدم من سوی که خواهم دمی (الف

  ـیلدلــ است ـابتاجـــ ـودوجـــ ربــ          ـلقیــبی ـادعـــ ـاحبصـــ از ریـهگــ( ب

   را شبگیر نالۀ کمنـد ــنکـــ ـاطیاحتیـ         یافتن اجــابت قصر بـــر راه ـانآسـ نیست(  ج

 حزین و نـــاالن و ــانگــریـ ـودبــ تـا         زمین بــر آدم آمــــد ـریهگـــــ ـربهــ(  د

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

 2پاسخ گزینه 
 .بنده زاری و گریه اثر در دعا  اجابت :مشترک مفهوم

 .  شود می برآرده او حاجت کند زاری و گریه دعا صاحب انسان اگر: «ب » بیت

 رسید خواهی توبه پذیرش و اجابت قصر  به حتما باشی  داشته مداومت سحرگاهی نالۀ بر اگر «ج» بیت

 . دهی نمی را پاسخم و  آورم می عذری  هم باز یا کنی می اجابت بیایی،  پیشم  که خواهم می ای لحظه «الف» بیت معنی 

 ) به  اجابت دعا بر اثر گریه اشاره  نشده است ( . باشد حزین و ناالن و گریان  که این تا آمد فرود زمین بر  گریه برای آدم: د» بیت معنی. 
 

 دارد؟ زیربیت  تناسب را باکمترین مفهوم کدام گزینه  -17

 «چه باک از موج بحر آن راکه باشد نوح کشتیبان؟          دارد چون تو پشتیبان ؟چه غم دیوار امت را که »       

 باش لشکر نـــزمی روی نـــمک وپشتــگ بخت         اشـب دشمن جهان دو هر و شو یار گو دوست (1

 به  روزنمه تهنیت آید ــــه  بــــد و مــور سـایۀ عنــایت تـــو بــــر ســـرم فتــد          خورشی( 2

 گــــاه جم دارد اگــــر غلط نکنـــــم  تکیـــهایت ساقی         ــد بر عنــــه  تکیه  زنـــی کـکس (3

 صدرنشین هیچ ردستــنک تکیه وــــت از هــــب          حکم ۀ)بالش(وساد در که ریـده ۀیگان آن تو (4

 4پاسخ گزینه 
تو آن  یگانۀ روزگار  »:می گوید کهشاعر  4دارد.اما در گزینه  پشتیبانی ،توجه وحمایت خداوند از بندگانش اشارههمه ابیات متناسب با صورت سوال به 

 «.تر نبوده است هستی که  کسی در حکومت و حکمرانی از تو شایسته

 نکات مهم درسی:  

 پشتیبانی ،توجه وحمایت خداوند از بندگانش 

 دیگر :مفهوم مشترک  صورت سوال و ابیات 
 بندگان به خداوند وتوجه پشتیبانی

 اگر بخت یار ما باشد تمام مزمین هم  دشمن ما باشد مشکلی نیست .یار با ما باشد حال کل جهان هم  دشمن ما باشد خیالی نیست «:1» یگزینه

 اگر سایۀ عنایت تو ای یار بر سرم  باشه خورشید  و ماه هم نوکری مرا می کنند . «:2» یگزینه

 شید دارد .جمی مثل پشتیبانشک او بیگاه او باشد اگر کسی عنایت ساقی تکیه :«3» یگزینه

 

 است؟ متفاوت بقیه با معنایی نظر از گزینه کدام -18

 رهایی روی بُوَدش دوزخ آتشِ از مگر              گوید تو توحید هـهم اییـسن دانــدن و لب (1

 شکایتی  دوزخ ز نیست که بیا اقیــد              سـدهمی دست رُخَش خـیـــال ار آتـش در( 2

 اکر نیستیک سر موی ندانم که تو را ذ       سر موییم  نظر کن  که  من اندر تن خویش      ( 3

 نیست دوام بر عبادت  مستدام ذکر بی              نفس یک فیض نشــوی حق ذکــر ز غافـل( 4

 2پاسخ گزینه 
پاکباختگی عاشق است « 2»مفهوم  بیت گزینۀ ستایش خداوند با تمام وجود است.  « 4»، «  3»، « 1»مفهوم مشترک  ابیات صحیح است . «   2»گزینه  

 . عاشق به خاطر خیال یار حاضر به  تحمل آتش است .

 :دیگر هايگزینه تشریح
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 .کردن ستایش وجود تمام با خدارا «:1» یگزینه

  کند می ستایش را تو  من بدن اجزای همۀ که ببین  کن  من  به مختصر  نگاه یک  «:3» یگزینه

 . باشد پیوسته  هم به باید عبادت مباش غافل حق ستایش از لحظه  یک حتی فیض ای. :«4» یگزینه

 تناسب کمترین «مَعرِفَتِکَ حقّ عَرَفناکَ ما: که منسوب تحیّر به جمالش حلیه واصفان» عبارت با گزینه کدام مفهوم -19

 دارد؟ را معنایی

 پای دارد ونـچ دایـخ رفتـمع در             دست از ُدرد ای جرعه به شود که عقلی( 1

 دـرس اتشـصف ورــغ هـب فکرت هـن             دـــرس شـــذات هـکُن در ادراک هــــن( 2

 حیرانند نظران صاحب نهآی درآن که            نرسد اعمی پرّه شب به خورشید لــوص( 3

 ترشیرین دهن به آنش از ناید اینکته          عجب چه نشکیبد گر لبت وصف از جامی (4

 4پاسخ گزینه 

آنگونه که شایسته صحیح است .تمام ابیات اشاره به ناتوانی عقل در شناخت خداوند داردو مرتبط با صورت سوال است که می گوید ما تو را «   4»گزینه  

 وصف یار  نیست جامی )شاعر این بیت شعر( نمی تواند وصف تو را نگوید و برای او هیچ  چیز خوشایندتر از » : می گوید  4. اما در گزینه نشناختیماست ، 

 نکات مهم درسی:

 .کند تحمل تواند نمی را خورشید نور که کند می پرواز وشبها است مخفی خود سوراخ در روزها جهت این از پره شب. نابینا یعنی اعمی 

 :دیگر هايگزینه تشریح

 معارف به خود دانش و توانائی بر تکیه با صرفاً و تنهایی به میتواند چگونه میشود مست و شده بیخود خود از شراب ای جرعه با که عقلی «:1» یگزینه

 .کند پیدا دست خداوندی

 . یابد دست پروردگار ذات ژرفای به تواند نمی خردکه و فکر ناتوانی به اشاره «:2» یگزینه

 .اند زده شگفت  خداوند وصف در بصیرت اهل زیرا کند؛ بیان را خورشید صفات نداردکه شایستگی نابینا پره شب  :«3» یگزینه

 چشمش که پره شب به رسد چه٬ ببندند را خود چشم باید خورشید اشعه برابر در زیرا کنند وصف را خورشید توانند نمی دارند چشم که آنها: گوید می

 وصف را خالق جمال توانند نمی اشخاصی چنین گوید می. اند کرده طی سلوک و سیر در را مراحلی که آنها ٬ است بصیرت اهل مقصود .است نابینا و بسته

 عادی مردم به رسد چه تا٬ کنند
 

 کدام گزینه تکرار شده است  ؟بیت زیر در  تلمیحیمفهوم  -20

 نــام کــردگار هفت افالک                  کـــه  پیدا کرد عالـــم  از کفی خاکبه                 

 اک نهـر خــــــالص بـــــو روی اخـــبگ               هـن الکـاف رــــب زتـع ایـــپ وـــالف(  مگ

 رفیعهرکه چون خاک شود پست به درگاه خدا               سـر به زیـر قدمش فرش کند عـرش ب( 

 اک را   ـان  بخشید و ایمان خــه جــــآن ک           اک را   ــــرین پـــان آفــــــرین جــــج( آف

 کند گم ردمیـــم ار دــــاشــــب بــعج               کند ردمـم اکـــخ از هـــــک داییــــد( خ

 دارد  اکـــــخ از رشتـــــس آدم یــــبن         نیست      مردمی وی در که آن ردستـم هـهـ( ن

 (ج،الف،د4                          ،ب،هـ د(  3                   ،هـ    ب(ج،2                      هـ،ج، (د1

 

 1پاسخ گزینه 

 پاسخ تشریحی : 

   .آمده است« د،هـ،ج» و این مفهوم در ابیات بیت صورت سوال اشاره به خلقت  انسان از خاک دارد      

 در وجود همه  انسانیت را قرار داد .خدا انسان را از خاک  خلق کرده است «د»مفهوم بیت 
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 :انسان از خاک سرشته شده است پس باید مثل خاک فروتن باشد ) پیدایش انسان از خاک( «هـ»مفهوم بیت 

 (خاک از انسان پیدایش)  کرد خلق  خاک از را  انسان  که خداوند بر آفرین: «ج» بیت  مفهم

بلکه آن چه  مهم  است  مهم  نیسترسیدن به  جایگاه های بلند مرتبه و رفیع  . تاکید و سفارش بر داشتن اخالص است«الف»مفهوم  بیت      

 این است  که  انسان خالطانه  روی به  درگاه  حضرت حق بیاورد .

 رفیع در برابرش کرنش و تعظیم  می کند . خداوندی تواضع پیشه کمد آسمان تاکید بر تواضع است . هرکس که در  درگاههم «ب»مفهوم  بیت 
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ََلةَ  َوأَقِيُموا} -21 َكاةَ  َوآتُوا الصَّ ُموا َوَما  ۚالزَّ  :{ َللاَِّ  ِعْندَ  تَِجُدوهُ  َخْير   ِمنْ  ِِلَْنفُِسُكمْ  تُقَِدِّ

 .یابید می خداوند نزد را آن بفرستید پیش خود برای نیک کار از را هرچه و بدهید زکات و دارید پا به را نماز و( ۱

 .یابیدمی خداوند نزد را آن فرستید،می پیش خود برای خیر از آنچه و کنید پرداخت زکات و بخوانید نماز و( 2

 خواهید خداوند نزد خود برای را آن فرستیدمی پیش خیر کار از آنچه و کنید پرداخت زکات و دارید پا به را نماز و( ۳

 .یافت

 .یابیدمی خداوند نزد را آن کنید تقدیم خیر از خود برای چه هر زیرا بدهید زکات و دارید پا به را نماز باید و( ۴

        دهم عربی 2 درس - 1پاسخ گزینه  

 (۳ گزینه رد) بفرستید پیش [:شرط فعل] تقدّموا(/ 2 گزینه رد) چیزی هر [:شرط] ما( ۴ و 2 هایگزینه رد) دارید پا به :أقیموا

 

آورده که باید به طور دقیق بلد باشید که انسان مومن در هر شرایطی چه عملکردی  19کتاب درسی یک تمرین مهم در صفحه 
  با تست های مفهومی از اینها داشته باشید: Clozeدارد چون ممکن است در سواالت 

 
 
 
 
 
 

 مثاًل این سوال را ببینید:
دق(فی قّله -الَصَدقه-)الَصداَقه دق-الَصَدقه-و)الَصداَقهالصِّ  (عند الَخوف من َعالمات الُموِمن!الصِّ

 

 علی حقائبکم ضعوا: لهم قلت طهران، فی االُسبوع فی الواحد اليوم يلبث أن يريدون الِّذين السِّياح المطار فی رأيت عندما» -22

 «:!منها معاجمکم أخرجوا و االرض

: گفتم هاآن به دیدم را کنند اقامت تهران در هفته در روز یک خواستندمی که را گردشگرانی قطار در که هنگامی( ۱

 ! شد خارج آن از هایتاندانشنامه و افتاد زمین روی هایتانکیف

: گفتم هاآن به کنند اقامت تهران در هفته اول روز خواستندمی که دیدم را گردشگران فرودگاه در که هنگامی( 2

 ! شد خارج آن از هایتاندانشنامه و افتاد زمین روی هایتانکیف

 خود هایکیف: گفتم هاآن به بگردند تهران در هفته اول روز خواستندمی که دیدم را گردشگرانی قطار در که زمانی( ۳

 ! بیاورید در آن از را خود هایلغتنامه و بگذارید زمین روی را

 گفتم هاآن به دیدم، کنند اقامت تهران در هفته در روز یک خواستندمی که را گردشگرانی فرودگاه در که هنگامی( ۴

  !بیاورید در آن از را هایتانلغتنامه و بگذارید زمین روی را خود هایکیف

 دهم عربی دوم درس - 4پاسخ گزینه  

 و ۱ هایگزینه رد) بگذارید: ضعوا (/۳و2 هایگزینه رد) روز یک: الواحد الیوم (۳ گزینه رد) بمانند: یلبث (/2 گزینه رد) که گردشگرانی: الّذین السّیّاح

 (2 و ۱ هایگزینه رد) بیاورید در: أخرِجوا (/2

 

 فعل شرط اگر مضارع باشد: مضارع التزامی *
 جواب شرط اگر مضارع باشد: مضارع اخباری *
 ماضی ساده، مضارع التزامیفعل شرط اگر ماضی باشد:  *
 جواب شرط اگر ماضی باشد: ماضی ساده، مضارع اخباری *
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 *اسم ال دار+ اّلذی، اّلذین و....ترجمه: اسم +ی+که     

 *اعداد اصلی )واحد، اثنان، ثالثه، أربعه و....( باید به صورت یک، دو، سه و... ترجمه شوند.
 

 

 

 تثبِّت حتِّی صباحا   أربعين هلل تخِلص أن فعليک لسانک علی قلبک من الحکمة ينابيع تظهر أن تحبِّ  إنِّک أعلم أنا» -23

دقة و التوحيد و الورع بر و القلِّة فی الصِّ  «:!نفسک فی الغضب عند الصِّ

 خدا برای صبح چهل که باید پس. شود آشکار زبانت بر قلبت از حکمت هایچشمه که داریمی دوست تو میدانم من( ۱

 ! سازی استوار خود در را عصبانیت در صبر و نیازمندی هنگام بخشش یکتاپرستی، پارسایی، تا شوی خالص

 تا شو خالص خدا برای صبح چهل پس.  گردد آشکار زبانت بر قلبت از حکمت، منابع که داری دوست تو دانممی من( 2

 ! شود استوار تو در عصبانیت در صبر و نیازمندی هنگام بخشش یکتاپرستی، زهد،

 چهلمین که است واجب برتو پس کنی آشکار زبانت بر قلبت از را حکمت هایچشمه داری دوست تو که میدانم من( ۳

 ! سازی استوار وجودت در را عصبانیت در صبر و نیازمندان به بخشش یکتاپرستی، مهربانی، تا شوی خالص خدا برای صبح

 خدا برای صبح چهل که توست بر پس. داریمی دوست را زبانت بر  قلب از حکمت منابع آشکاری تو که میدانم من( ۴

 !شود استوار تو در عصبانیت در صبر و نیازمندی در بخشش یکتاپرستی، زهد، تا شوی خالص

 دهم عربی دوم درس - 1پاسخ گزینه  

 تا :تثبّت حتی(/ 2 گزینه رد) است تو بر است، واجب تو بر باید، :علیک(/ ۴و2 هایگزینه رد) هایچشمه :ینابیع(/ ۴و۳ هایگزینه رد) شود آشکار :تظهر

 (۳ گزینه رد) نیازمندی در :القلّة فی(/ ۳ گزینه رد) پارسایی :الورع(/ ۴و2 هایگزینه رد) کنی استوار

 
 

 من فاُبعد يتناجيان اثنان کان إذا: المعلِّم نصحه عندئذ کَلمهما قََطعا هما و بينهما آخر طالب فدخل يتناجيان طالبان بدأ» -24

 «:!هناک

 هنگام آن در کردند قطع را کالمشان هاآن و شد وارد دو آن بر دیگری آموز دانش پس کردند گفتن راز به شروع آموزاندانش( ۱

 ! شو دور آنجا از پس گویندمی راز نفر دو که هنگامی: کرد نصیحت را او معلم

 نصیحتش معلم آنجا در کرد قطع را دو آن کالم و شد وارد هاآن بر دیگر آموزی دانش پس گفتند راز و کردند شروع آموزدانش دو( 2

 !شو دور هاآن از پس گویندمی راز نفر دو که هنگامی: کرد

 هنگام آن در کردند قطع را خود کالم هاآن دو، آن بر آخر آموز دانش شدن وارد با پس کردند گفتن راز به شروع آموزاندانش( ۳

 ! کن دوری آنجا از پس گویندمی راز نفر دو که هنگامی: کرد نصیحتش معلم

 معلم آنجا در شد قطع کالمشان دو آن و شد وارد دو آن بر دیگری آموز دانش پس کردند پچ پچ به شروع آموزدانش دو( ۴

 ! کن دوری آنجا از پس کنندمی پچ پچ نفر دو که هنگامی: کرد نصیحتشان

 دوازدهم عربی1درس و دهم عربی2 درس - 1پاسخ گزینه  

: عندئذ(/ 4و2 هایگزینه رد) کردند قطع: قَطَعا(/ 3 گزینه رد) شد وارد: دَخَل(/ 4و 2 هایگزینه رد) کردند گفتن راز به شروع: یتناجیان...... بدأ

 (4و3 هایگزینه رد) شو دور: اُبعُد(/ 4و3 هایگزینه رد) هنگام آن در

   . ایمدرسه: مثال. شود ترجمه نکره نباید و باشدمی معرفه دارد «ال» که اسمی.   کردند...  به شروع: فعل+  بدأ

 

 

کنیم ای ترجمه میدیدیم فعل را به گونهسازند. فلذا هر گاه این افعال را های افعال و تفعیل فعل را متعّدی )گذرا( میباب
 که برایش در جمله مفعول لحاظ کنیم.
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 :«کثيرا ! المضياف إمامنا زيارة بِّ اُح إنِّی .المقدِّسة مشهد إلی سافرت ثمِّ  القرآن من إثنَين جزءين قرأت» -25

 زیارت را نوازمان مهمان امام که دارم دوست بسیار من. کردم سفرمقدس  مشهد به سپس خواندم را قرآن از دوم جزء( ۱

  !کنم

 !دارم دوست بسیار را نوازمان مهمان امام زیارت من.کردم سفرمقدس  مشهد به سپس خواندم را قرآن از جزء دو( 2
 !است داشتنی دوست بسیار نوازمان مهمان امام زیارت کردم. سفر مقدس مشهد به سپس خواندم را قرآن از دوم ( جزء۳

 !دارم دوست بسیار را است نواز مهمان که اماممان زیارت. کردم سفر مقدس مشهد به سپس خواندم را قرآن از جزء دو (۴

 دهم عربی دوم درس - 2پاسخ گزینه  

 )۳ گزینه رد) دارم دوست:اُحبِّ (/ ۳و۱ یهاگزینه رد) جزء دو :إثنينِ  جزءين

 )۴و۱ یهاگزینه رد) نوازمان مهمان امام زیارت :المضياف إمامنا زيارة

 اضافی وصفی ترکیب   =    دار ال اسم   +    (ضمیر) اسم   +     ال بدون اسم  
 

   موصوف       مضاف إلیه              صفت مضاف و
 

 آیند. اما در ترجمة فارسی قبل از معدود می هستند در عربی بعد از معدود 2و  ۱اعداد 
 

 :الخطاء عيِّن -26

 را کوشااااا ی  آموزدا ش!: اُسااااا عد  أن اسااااات   لم ولک ّ  دروسااااا  ف  یسااااا عد   الّذی المجتهد التّلمیذ أعرف( 1      

 ! ک م کمکش که  توا ستم من ام  ک دم  کمک من به ه یمدرس در که ش  سمم 

  ه یش خه دارای درخت روی زی دی ه یگ جشک!: ال ضرة الغصون ذات الشجرة عل  کثیَرة عص فیر تعیش( 2

 ! ک  دم  ز دگ  تر و ت ز 

    در را دا شگ   این پدربزرگم!: ا  تلمیذ فاآل مئة م ه  تخّرج و الم ضیة الّس وات ف  ةعالج م هذ  ّجدی ب  ( 3 

 ! ا دشد  التحصیل ف رغ آن از آموز دا ش هزار صده  و است س خته گذشته ه یس ل

 ت  او زیرا ببوس رو را م درت ه یدساااااات و برو خ  ه به!: أبدا تعیش ال أل ّه  اُّمک ید قَب ّل و البیت إل  إذهب( 4     

 ! ک د م  ز دگ  ابد

 عربی دوازدهم 1و درس  دهم عربی 1 درس - 4پاسخ گزینه  
 باشد(می مفرد) دست  :ید

 :الصحيح عيِّن -27

 هابت ترین بزرگ شانه بر را تبر ابراهیم!: المعبد من ماهرب و ماخاف و األصنام أکبر کتف علی الفأس إبراهیم عَلَّقَ( ۱     

 ! نکرد فرار پرستشگاه از و نترسید و آویخت

 را او که کسی برای خداوند زیرا پاخیز به دین برای یکتاپرستی با!: یعبده لمن یکفی اهلل ألنّ  حنیفا للدّین وجهک أِقم( 2     

 ! است کافی بپرستد

 فرستاد راست راه شدن آشکار برای را پیامبران خدا!: الناس به ینتفع حتی المستقیم الصراط لتبیین األنبیاء اهلل أرسل( ۳     

 ! ببرند نفع آن از مردم تا

 تاکید دیدن به انسان توجه به ما، کشور در قدیمی آثار همه!: بالدّین اإلنسان إهتمام تؤکّد بلدنا فی القدیمة اآلثار کل( ۴     

 ! کردندمی
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 دوازدهم عربی1 درس - 1پاسخ گزینه  

 کنندمی تاکید :تؤکّد -۴کردن         آشکار :لتبیین -۳بیاور           روی :وجهک أقم -2

  صورت فعل ترجمه کرد. توان بهمصدر را نمی
 

 آمده باشد. « فعل ماضی»یا « کان»شود که قبل از آن فعل مضارع تنها در صورتی ماضی استمراری ترجمه می
 

 :«!درخشيدندمی ایهپراکند مرواريدهای مانند که ديدم را زيبايی یهاستاره آسمان در صبح، سه ساعت در» -28

 !الم تشرة ک لّدرر یزهر جمیلة  جوم    رأیت الّسم ء ف  صب ح    الثّ لثة الّس عة ف ( ۱     

 !الم تشرة ک لّدرر تزهر األ جم الجمیلة رأیت  الّسم ء ف  صب ح    الثّ لثة الّس عة ف  (2     

 !م تشرةکدر   یزهر جمیلة  جوم    رأیت الّسم ء ف  صب ح    الثاّلثه الّس عة ف  (۳     

 !م تشرة کدرر تزهر جمیلة أ جم    رأیت الّسم ء ف  صب ح    الثّ لثه الّس عة ف  (۴     

 دهم عربی2و1 درس - 4پاسخ گزینه   

 (رأیت) :درخشیدندمی (/2 گزینه رد) جمیلة  جوم    جمیلة، أ جم  ،: زیبایی یهاستاره(/ باشدمی ترتیبی عدد، تساع) (۳گزینه رد) الّس عة الثّ لثة: سه ساعت

 )2و۱ یهاگزینه رد) م تشرة درر: ایهپراکند مرواریدهای (۳و۱ یهاگزینه رد) تزهر

  .باشد مونث باید مفرد بیاوریم برایش بخواهیم ....و صفت فعل، ضمیر، اشاره، اسم اگر و باشدمی مونث مفرد حکم در عربی در غیرعاقل *جمع
 

 .)باشد نثؤم مفرد باید و گرددمی بر هاستاره به :تزهر)
 

 :خطأال عيِّن -29

  قصد فهموا مکسّرة أصنامهم الّناس رأیَ  المّ!: فهمیدند را ابراهیم نیت دیدند شکسته را خود های بت مردم که هنگامی (۱     

 !ابراهیم

 !اإلمتحان لیل فی ناموا ما اّلذین هم الفلّاحون هوالء!: نخوابیدند امتحان شب که هستند کسانی همان برندگان این (2     

 أن مّنا القریة هذه مستعینون شاء!: بنویسیم برایشان را هایشاننامه متن که خواستند ما از روستا این جویندگان یاری (۳     

 !لهم رسائلهم نصّ نکتب

 الناس واصل و محرقة الصّحراء شمس کان!: دادندمی ادامه راهشان به سختی به مردم و بود سوزان روستا خورشید (۴     

 !صعباً  طریقهم

 دهم عربی 1 درس - 3پاسخ گزینه  

 .است مضاف زیرا باشدمی صحیح "مستعینو

 

 

 
 

«  ّمن الموارد هذ  في اإل س ن یتحّرك أن هو الفخر العّزة،ولكنّ  و الفخر له سیجلب القدرة ع د اإل تق م أنّ  یتصّور اإل س ن لعل 

 .ب لعفو المق بلة و  فسه أعم ق في الخیر ع  صر تحریك و ال فس ضب  موق 

 العالق ت في العفو أهّمّیة وضاااااااّ یُ  الشاااااااریف الحدیث هذا « !العدل و العفو ثوابهم  یوَزن ال شااااااایئ ن»(: ع) أمیرالمؤم ین ق ل

 الحق خ  في الفرد سااالوك أ ّه إلي مضااا ف    العدل النّ  العدل، قرین أ ّه علي یدلّ  اُخري جهة من و له، الع لیة المرتبة و اإلجتم عیّة

 .بگیرد تواندنمی «تنوین» و " نون" ،"ال" مضاف
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 ب لعوا ف( تبدیله ) إساااتبداله  و الكراهیة رف  یسااابّب أخالقیة فضااایلة هو بم  العفو و المجتم  في ال ّظم مف صااال تقویة یسااابّب فإ ّه

 علي التعّدي و الظلم أشك ل كلّ  یرف  اإلجتم عیّة الّدائرة في الع صرین هذین إقتران و اإلجتم عیّة، العالق ت في المحبّة و اإل س  یة

 «!اآلخرین حقوق

 :مطلب درک سواالت به پاسخ شیوه

سخگویی برای روش بهترین ست این مطلب درک سواالت به پا سخ سواالت به و شود خوانده متن سریع بار یک که ا  زیرا شود داده پا

ستند مفهومی سواالت مواقع اکثر  دنبال سواالت خوندن با صرفا تواننمی و( دندار متن درک به نیاز که متن همین سواالت مانند) ه

 (انگلیسی زبان هایمتن اکثر خالف بر. )گشت متن در جواب

 

متن ترجمه: 

 و داری خویشتن جانب از موارد، این در انسان که است این افتخار اما آورد، می بزرگی و افتخار برایش قدرتمندی، وقت به انتقام که کند گمان انسان شاید

 .نماید حرکت گذشت با( دیگران با) مقابله و خود( وجود) اعماق در خیر عوامل تحریک

 « !عدل و عفو: شود نمی سنجیده ثوابشان چیز دو »: فرمود( ع) مؤمنان امیر 

 عدل چراکه است، عدل همراه( عفو) که کندمی اشاره دیگر جهتی از و کند، می آشکار را آن باالی ی درجه و اجتماعی روابط اهمیت شریف حدیث این

 و نفرت رفع باعث است، اخالقی فضیلت که آنجایی از عفو و شود می جامعه در نظم مفاصل تقویت باعث است، حق مسیر در فرد رفتار که این بر عالوه

 دیگران حقوق به تجاوز و ظلم انواع ی همه اجتماعی، دایره در عنصر دو این همراهی و شود می اجتماعی روابط در محبت و انسانی عواطف به آن تبدیل

 !برد می بین از را

 :النِّصِّ  حسب الصِّحيح عيِّن -30

       !العّز  و ب لفخر ال ّ س یواجه من علي یجود هللا إنّ  (2      !للعفو مستأهل غیر فهو اال تق م یرید اّلذي اإل س ن (۱     

 !مجتمع   في ال ّظم لتقویة یسعون ب ّلذین العفو تصریخ (۴           !الع دل المجتم  تشكیل في یؤثّر العفو أنّ  ل علم (۳      

 3پاسخ گزینه  

 !بخشدمی شود،می روبرو بزرگی و افتخار با مردم با که کسی بر خداوند- 2 !                    نیست عفو شایسته میخواهد انتقام که انسانی- ۱

 کوشند می ما جامعه در نظم تقویت برای که است کسانی به محدود عفو۴-        !دارد تاثیر محور عدل جامعه تشکیل در عفو که بدانیم باید- ۳

 :النِّص بمفهوم ارتباط له ليس ما عيِّن -31

 !ت جحوا ب لمغفرة الغضب ع لجوا (2                        !اهلل یرحمه ال الّناس یرحم ال من (۱     

 !المحس ین سبیل ال ّ س عن العفو (۴                               !ذ وبك من أكبر هللا عفو (۳     

 3پاسخ گزینه  

 !کندنمی رحم او به خداوند نکند رحم مردم به هرکس-  ۱

 !شوید موفق تا کنید مداوا بخشش با را خشم- 2

 !است بزرگتر تو گناهان از خداوند گذشت- ۳

 !است نیاکان راه مردم، از گذشت- ۴
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 ... .النِّاس عن العافون: للفراغ الخطأ عيِّن -32

 !حقّ    أ فسهم یغلبون (۱     

 !الف ئز السعید المجتم  یب ون (2     

 !ق تالعال في الموّدة أصح ب هم (۳     

 !مع ملة   ب لعدل  الجمی یع ملهم (۴     

 4پاسخ گزینه  

 !کنندمی غلبه هایشاننفس بر قطعا مردم از کنندگان گذشت۱- 

 !سازندمی را پیروز و خوشبخت جامعه مردم از کنندگان گذشت- 2

 !هستند ارتباطات در محبت اهل همان مردم از کنندگان گذشت- ۳

 !کنندمی رفتار مردم از کنندگان گذشت با عدل با قطعاً همه-۴

 عيِّن الصحيح: -33

 :«یوّض »

  فاعله محذوففعل و  مجهول/ -مجردثالثی -بئللغا -فعل( ۱     

 جملة فعلیّة(/ فعل و مع فاعله حوضو :)مصدره مزید ثالثی -بئللغا-فعل( 2     

 فعل و فاعل  /مجهول -(حض و : االصلیة)حروف  -بئللغا - مضارعفعل ( ۳     

 خبرمعلوم/  –( توضی )مصدرة:ثالثی  مزید -مضارع ( فعل ۴

 4پاسخ گزینه  

 هابررسی سایز گزینه

 مستتر ضمیر هف عل« ---معلوم/ ف عله محذوف« ----مجهول مزید ثالث /  مجرد ثالث  -1

 ( توضی )مصدرة:  (حوضو)مصدرة:  -2

 ف عل «---ف عله محذوف معلوم/ مجهول -3

 

 «:اآلخرین» -34

  لیهإ مضاف ال/ف بمعرّ -یلضتفسم ا -سالم مذکرجمع  -اسم( ۱     

  صفة اسم الفاعل/ -مذکر -جمع -اسم( 2     

 لیهإ مضاف /یلضتفسم ا -معرفه -رسّکم جمع -اسم( ۳     

 صفة اسم الفاعل/ -نکره -جمع -اسم( ۴     

 1پاسخ گزینه  

  لیهإ مضاف «--- یل/ صفةضتفسم ا «--- اسم الفاعل -2

 جمع سالم «--- رسّکم جمع -۳

 لیهإ مضاف «--- صفة /معرفه «---نکره -۴
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 فی ضبط الحرکات أو قراءة الکلمات: الخطاءعيِّن  -35

  سبب کورو  !ب الجّوالُس عن َ ریق درّ م یُ الُمعَل ّ  (۱     

 ؟قئ  مس یَصل إلَی   بعد ثم    دق هل تَعَلُم ضوء الش   (2     

 الُحبوب!  ة ل  دواء إاّل هذ  بیبَ َوَصفت  هذ  ال    م  (۳     

لم یَن َعل  ُکّل المؤم   (۴       ب!واج   اإلهت م م ب لع 

 دهم عربی 2 و 1 درس – 3پاسخ گزینه  

 باشد.میاست که مفرد مونث غایب  «وَصَفَت»ن آگردد، و شکل صحیح میبر  «بیبهذه الطّ»فعلی است که به  که مفرد مونث مخاطب است، «وَصَفتِ »

 

 

 :الخطاءعين  -36

 )القمر( رض و لیس ضی ؤ  من  فسه!.....کوکب یدور حول األ (۱     

 ن(ص)الغ ....من أجزاء األشج ر یکون تحت التّراب! (2     

 )الفُست ن( لوان المختلفة!ة ذات األیّ ئ....من المالبس ال س  (۳     

 هب()الذّ  !ةل  من الفضّ غ......من األحج ر الجمیلة أ (۴     

 دهم عربی 2 و 1 درس - 2پاسخ گزینه  

 خودش نیست!)ماه(چرخد و نورش از میکه دور زمین  ایهستار -۱

  )شاخه( از اجزاء درختان که زیر خاک است! -2

  )پیراهن( ی مختلف!های زنانه، دارای رنگهااز لباس -۳

  )طال( تر از نقره!گران قیمت ی زیبا،هااز سنگ -۴

 

 

 

 )بررسی سواالت ضبط حرکت(

اهمیت ضبط حرکت در کنکور سراسری بسیار آشکار است و معموالً از جمله های کتاب یا جمله های شبیه به آنها برای طرح چنین سواالتی 
کنند و اصلی ترین توانایی الزم برای حل آنها،تسلط بر باب های هشتگانه و همچنین انواع ساخت های اسامی مشتق)اسم  استفاده می

فاعل،اسم مفعول،اسم مبالغه و...(است.در اولویت بعدی،واژه نامه آخر کتاب درسی)دهم و یازدهم( می تواند برای بررسی این سواالت بسیار 
 رسی مجموعه ای از اشتباهات متداول دانش آموزان در این موضوع می پردازیم:مفید باشد.در ادامه به بر

 )نه ِجداران(جُداران
 )نه تَجارُب(تَجارِب

 )نه خَزانَه(خِزانَه
 )نه مُفاعِلَه(مُفاعَلَه

 )نه إثنانَ(إثنانِ
 )نه مرتَفَع(مرتَفِع
 )نه هاتَف(هاتِف

 به خط کتاب درسی،حتماً به این موضوع توجه کنید.و نمونه های مشابه...بنابراین هنگام مطالعه ی خط 
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 :الحسابيِّة عمليات عن الصِّحيح عيِّن -37

 عَشَر أربعة یساوی عشرة فی أربعة( ۱     

 تسعین یساوی عَشَر خمسة زائد سبعون و خمسة( 2     

 .ثالثین و إثَنین یساوی ثالثه علی تقسیم ستون و تسعة( ۳     

 .ّستین و أربعة یساوی عشرین ناقصُ أربعون و ثمانیة( ۴     

 2پاسخ گزینه  

۴×۱0=۱۴ 

 )تنها محاسبه درست( ۹0=۷5+۱5

۶۹÷۳=۳2 

۴8-20=۶۴ 

 

 

 

 

 

 

 

 عيِّن الصِّحيح: -38

فی الساااااعة الثامنة ذهبت أربعة أشااااخاص إلی البحر. ثم بعد دقيقتين ذهبت خمسااااة أشااااخاص آخرين أيضااااا . بعد 

 أشخاص فی البحر! .................، کانت .................ساعتَين رجعت ثَلثة أشخاص. فی الساعة 

 سبّعة –(الع شرة 4 سبعة  – ( الت سعة3      ستّة  –(الع شرة 2          ستّة –(الت سعة 1    

 دهم عربی 2 درس -2پاسخ گزینه  

ساعت  سپس بعد از 8در  ساعت  ۳ساعت،  2نفر دیگر نیز رفتند. بعد از  5دقیقه،   2، چهار نفر به دریا رفتند.  شتند. در   .................، .................نفر برگ

 نفر در دریا بودند.

      ۱ )۹ – ۶  2 )۱0 – ۶  ۳ )۹ – ۷  ۴ )۱0 - ۷ 
 

 :الخطاعيِّن  -39

 ترتیب ( –)ترتیب   !الرابعةبیت ج ر   ف  الس عة أم م ب ب  واحدا  وجدُت مفت ح    (۱     

 ترتیب ( –)ترتیب   !الخ مسو هو یدرس ف  الصف  إخوا ک األعّزاء ث لثأعلم مّحمد هو  (2     

 اصل ( –)اصل   !بقرة ثالث عشرةو رأیت  دقیقه وصلت إل  هذ  القریة ثالث وعشرینبعد  (۳     

 اصل ( –)اصل   ؟!أو اکثرس ة  ثالثینو الغراب یعش  أمت ر   ستّة غّن  ول ق مة الّزرافة یبلهل تعلمون أ (۴     

           دهم عربی2 درس - 1پاسخ گزینه  

 باشد. عدد اصلی می« واحداً»

 صورت عدد اصلی هستند. ، در غیر اینباشندمی ترتیبی اعداد همگی( جزواحد به) هستند فاعل وزن بر که اعدادی تمام
 

 

 

 

 

ساخت عدد ها را مشاهده می کنید که با ذکر یک عدد و  در تمرین کتاب درسی،یک روش دیگر برای
  می باشد:«إلّا»سپس خذف بخشی از آن بوسیله ی 
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 العدد؟ حذف مع الجملة معنی تتِّغير ال ةرعبا أیِّ  فی -40

 ،جزء مئة الّرحمة هللا جعل (۱     

 ،جزءا   تسعین و تسعة  ع د  فأمسک (2     

 واحدا ! جزءا   األرض ف  أ زل و (۳     

 وال ّ ر! العداوة و الوج  رقالف کثیرة: قلیله  أربعة (۴     

 دهم عربی2 درس - 3پاسخ گزینه  

 کند؟مین جمله تغییر معنی کنیم حذفرا عدد  اگر گزینه درکدام که است این سوال صورت از مقصود

 .شودمین عوض عبارت معنی کنیم واحداً راحذف عدد اگر ۳ گزینه در فقط

 .کندمین تغییر جمله معنی شانحذف با که هستند 2و۱ اعداد فقط
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 باشد؟صحیح می« أفضَلُ العِبادۀ اِدمانُ التَفَکُّر فِی اهلل»چند مورد از موارد ز یر در ارتباط با حدیث  -41

 الف( تداوم اندیشه در خصوص قدرت الهی، برترین نوع عبادت است.
 سازد.ی خدا و قدرت او، بهار جوانی را پر طراوت میدربارهب( اندیشیدن مداوم 

 اند.ج( پیامبر )ص( ما را به استمرار تفکر در ذات الهی تشویق کرده

 ( صفر مورد4   ( سه مورد3   ( دو مورد 2  ( یک مورد1

 حدیث مفهومی، -2 پاسخ گزینه  

 اند.موارد )الف( و )ب( به درستی بیان شده

 در ذات الهی به علت نامحدود بودن ذات او برای انسان ناممکن است )نادرستی ج(دقت کنید تفکر 

 

 چند مورد از موارد زیر، با یکدیگر تطابق دارند؟ -42
 ای وجودش از خودش نیست.الف( ذاتِ نایافته از هستی بخش / کی تواند که شود هستی بخش: هر پدیده

 کوهیم و صدا در ما ز توست: نیازمندی جهان به خدا در بقاب( ما چو ناییم و نوا در ما ز توست / ما چو 
 ج( یَسألَهُ مَن فِی السَّماواتِ و األرض: عرض نیاز دائمی موجودات به خداوند

 ( سه مورد4    ( صفر3   ( دو مورد2  ( یک مورد1

 بیت - 2 پاسخ گزینه  
ما چو »ای وجودش از دیگری است. بیت ه این موضوع اشاره دارد که هر پدیدهب« بخش...ذات نایافته از هستی»مورد )الف( به درستی بیان نشده است. بیت 

نباز دارئمی موجودات به خداوند و  بیانگر عرض« یَسألُهُ مَن فِی السَّماواتِ و األرض»ی به نیازمندی جهان به خداوند در بقا اشاره دارد. همچنین آیه« ناییم...

 وابستگی آنها به خداوند در مرحله ی بقا می باشد.

 

« آشکار شدن موجودات به علت منشاء آنها»و « همیشگی بودنِ فقر و نیازمندی نسبت به خداوند»هر یک از مفاهیم  -43

 یک از عبارات زیر مشهود است؟در کدام

  «ماوات و األرضاهلل نور الس»ـ « کلّ یوم هو فی شأن»( 1

 «رضاهلل نور السماوات و األ»ـ « واهلل هو الغنّی الحمید»( 2

 «یسألَهُ من فی السّماوات و األرض»ـ « واهلل هو الغنیّ الحمید»( 3

 «یسألَهُ من فی السّماوات و األرض»ـ « کلّ یوم هو فی شأن»( 4

 مفهومی و متنی - 1 پاسخ گزینه  

 کند که موجودات برای بقای خود نیز، همیشه به خداوند نیازمند هستند.بیان می «کلّ یوم هو فی شأن»عبارت 

 شوند.کند که تمام موجودات به سبب خداوند پیدا و آشکار میبیان می «رضاهلل نور السماوات و األ»عبارت 
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ای وجودش از هر پدیده»ت و هم به عبار« نیازمندی جهان به خدا در بقا»های زیر، هم به موضوع کدام یک از بیت -44

 اشاره دارد؟« خودش نیست

 توست ما چو کوهیم و صدا در ما زِ  /توست  زِ ناییم و نوا در ما ما چو (1

 کی تواند که شود هستی بخش /ایافته از هستی بخش نذات  (2

 هاییم و هستی های ما / تو وجود مطلقی، فانی نما ما عدم (3

 جان / تا که ما باشیم با تو در میان جانِی تو را ما ما که باشیم اِ (4

 شعر - 3 پاسخ گزینه  
 ( هستی / بقا1 کلیدواژه:

، «هر پدیده ای وجودش از خودش نیست»و هم به « نیازمندی جهان به خدا در بقا»هم به « ما عدم هاییم و هستی های ما / تو وجود مطلقی فانی نما»بیت 

 اشاره دارد.

 درسهر تست ماز، یک کالس  
 ویژه نامه درس اول

 ارتباط عبارت / واژه / مفهوم 

 «یا اّیها الّناس أنتم الفقراء إلى اهلل» نیازمندی موجودات به خداوند در پیدایش 1

ما عدم هاییم و هستی های ما / تو وجود مطلقي فانی ( »1 مقدمه اول )پدیده بودن موجودات جهان( 2
 «نما

ها به موجودی  مقدمه دوم )نیازمندی پدیده 3
 دیگر برای پدید آمدن(

هستی  بودتواند که  چونذات نایافته از هستی بخش / ( »1
 « بخش

خشک ابری که بود ز آب تهی / ناید از وی صفت آب ( »2
 «دهی

 ...«يا أّيها الّناس أنتم الفقراء إلى اهلل ( »1 نیازمندی موجودات به خداوند در بقا 4
ماوات َيسألُه َمن في ( »2  ...«السَّ
 ...«ما چو ناییم و نوا در ما ِز توست ( »3
 ...«ما همه شیران ولی شیر َعَلم ( »4

ماوات و األرض» وابستگی موجودات به خداوند در پیدایش و بقا 5  «اهلل نور السَّ

 «الّلهم الَتِكلني إلى َنفسی َطرَفة َعيٍن َابدا  » ثمره درک نیازمندی به خداوند 6

ماوات و األرض( »1 خداوند در موجوداتتجلی  7  «اهلل نور السَّ
 ...«دلی کز معرفت نور و صفا دید ( »2
 ...«به صحرا بنگرم صحرا تو بینم ( »3
 «ما رأيُت شيئا  ( »4

 

تجلی آن علت اصلی ...................... بودن شناخت چیستی خداوند ...................... بودن وجود ما در برابر خداست که  -45

 در عبارت ...................... مشهود است.

 «تفکروا فی کل شیء» -محاط -ممکن (1

 «و ال تفکروا فی ذات اهلل» -محاط -ناممکن (2

 «تفکروا فی کل شیء» -محیط -ممکن (3

 «و ال تفکروا فی ذات اهلل» -محیط -ناممکن (4

 مفهومی و متنی - 2 پاسخ گزینه  
 ( محاط / احاطه شده2 ؛( محیط / احاطه کننده1 کلیدواژه:
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به معنای احاطه شده می باشد. در حقیقت خداوند محیط بر کائنات است و محاط نمی باشد. انسان و سایر « محاط»به معنای احاطه کننده و « محیط»

 وجود ما در برابر خداست که تجلی آن در حدیث پیامبرمخلوقات، محاط می باشند. محال و غیرممکن بودن شناخت چیستی خداوند، به دلیل محاط بودن 

 مشهود است. کامالً« تفکروا فی کل شیء و ال تفکروا فی ذات اهلل: در همه چیز تفکر کنید ولی در ذات خداوند تفکر نکنید»)ص( که فرمود: 

 هر تست ماز، یک کالس درس

 
موضوعاتی برای 

 شناخت خداوند
 ( محدود1

 دوده شناخت ما قرار می گیرند.( موضوعاتی که در مح1
 ( احاطه داشتن ذهن ما بر آنها2
 ( ذهن ما توان و گنجایش فهم چیستی و ذات آنها را دارد.3

 ( نامحدود2
 ( عدم گنجایش ذهن ما برای درک آنها1
 ( عدم احاطه ذهن ما به حقیقت آنها2

 

 درک بهتر ..................... و عامل ..................... او خواهد بود. افزایش ....................... در انسان در طول عمر خود، سبب -46

 تقویت عبودیت -فقر و نیازمندی -خودشناسی (1

 ارتقاء معرفت و بینش -فقر و نیازمندی -تقوا (2

 ارتقاء معرفت و بینش -آثار و جلوه های الهی (3

 تقویت عبودیت -آثار و جلوه های الهی -تقوا( 4

 متنی - 1 گزینه  پاسخ 

 درک بهتر فقر / ( افزایش خودشناسی1 کلیدواژه:

شود که در نتیجه به تقویت عبودیت او منجر افزایش خودشناسی در انسان در طول عمر خود، سبب درک بهتر فقر و نیازمندی او نسبت به خداوند می

 شود.می

 هر تست ماز، یک کالس درس

 معلول علت 
مبنی بر از بین بردن یا حفظ اراده آنی خداوند  1

 موجودات جهان
 نیازمندی مستمر جهان به خداوند و عدم قطع این نیاز

 درک بیشتر فقر و نیاز افزایش خودشناسی 2
 افزایش عبودیت و بندگی درک بیشتر فقر و نیاز 3

 درک حضور خداوند وجود فطرت در انسان 4

 هر چیزیدیدن خداوند در  نگریستن با تأمل در جهان 5
 

این حقیقت را  ،توان از آنباشد که میانس بیشتر و راز و نیاز انبیا و اولیای الهی با خداوند زائیده ......................... می -47

 برداشت نمود که نیازمندی مخلوقات به خداوند ......................... است.

 مطلق -فهم آنکه خداوند سرچشمه وجود و کماالت آنهاست( 1

 نسبی -کمال حقیقی آنها و درک بهتر فقر خود در برابر خدا (2

 مطلق -کمال حقیقی آنها و درک بهتر فقر خود در برابر خدا (3

 نسبی -فهم آنکه خداوند سرچشمه وجود و کماالت آنهاست (4

 متنی و مفهومی – 3 پاسخ گزینه  
 ( نیازمندی مخلوقات / مطلق1 کلیدواژه:

تر تشان در پیشگاه خداوند قوییکه به معنای حقیقی کامل تر شوند، فقر و نیازمندی خود به خداوند را بهتر درک می کنند و بندگی و عبودها هر قدر انسان

و در مشکالت خواهند شود. به همین جهت پیامبران، امامان و اولیای الهی بیش از دیگران با پروردگار جهان راز و نیاز می کنند و از او کمک میو بیشتر می

 .برند. نیازمندی مخلوقات به خداوند، به صورت مطلق و همیشگی استبه او پناه می
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 هر تست ماز، یک کالس درس

 اشتباه نکنیم

 اشتراک انسان و دیگر موجودات جهان، در پدیده بودن است. )نه در موجود بودن(( 1 

واجب »و « شودنمیهستی از او جدا »، «قائم به ذات»، «ذات و حقیقتش مساوی با موجود بودن است»هر یک از عبارات ( 2

متناسب با موجودات « قائم به غیر»و « ممکن الوجود»، «عدم استقالل»، «پدیده»باشد و عبارات متناسب با خداوند می« الوجود

 و بقا( نیازمندی در پیدایش ←)الفقرا جهان است. 

نیازمندی مخلوقات به خداوند در تمام مراحل هستی است و در به وجود آمدن و « انتم الفقراء إلى اهلل»مطابق آیه شریفه ( 3

 شود.پدید آمدن محدود نمی

خود ها با کسب معرفت بیشتر نسبت به رابطه ها و سایر مخلوقات به خداوند ثابت است و انساننسبت فقر و نیازمندی انسان( 4

معرفت  /ثابت  ←شود. )نسبت کنند. و این فقر اضافه یا کاسته نمیبا خداوند، تنها درک بیشتری نسبت به این فقر پیدا می

 درک بیشتر( ← بیشتر

ا و مسجد قابل مقایسه نیست، اما رابطه خداوند با جهان، مشابه رابطه مولد برق و جریان نّرابطه خداوند با جهان، با رابطه و ب( 5

 غیرقابل قیاس با رابطة بنا و مسجد / قابل قیاس با رابطه مولد برق و جریان برق( ←رابطه خدا با جهان )برق است. 

 .، هر چیزی در جهان، جلوه ای از جلوه های الهی است، نه نوری از انوار وجود خودشان«ماوات و األرضاهلل نور السَّ»مطابق آیه ( 6
 

را بیان کنیم کدام گزینه نمایانگر این « لى اهللاِ نتم الفقراءُ اَ»متقابل عبارت قرآنی اگر بخواهیم مخاطب و مفهوم  -48

 موضوعات است؟

 «ماوات و األرضاهلل نور السَّ» -«أیها الناس» (1

 «ماوات و األرضاهلل نور السَّ » -«ها الذین آمنواأیّ» (2

 «نىو الغَو اهلل هُ» -«ها الذین آمنوایّاَ» (3

 «نىو الغَو اهلل هُ» -«اسها النیّاَ» (4

 مفهومی، آیه – 4 پاسخ گزینه  
 قراءنتم الفُاس / اَها النّ( ای1ّ کلیدواژه:

بیانگر فقر و نیازمندی موجودات نسبت به خداست و عبارت « نتم الفقراء إلى اهللاَ»شود. همچنین، عبارت مشاهده می« یا ایها الناس»ابتدای این آیه، عبارت 

 بیانگر بی نیازی خداوند است که مفهوم متقابل آن است.« نىواهلل هو الغَ»

 

شود؟ فراد میااین دسته بندی شامل کدام « هاست.درک بهتر نیاز به خداوند ویژه دسته خاصی از انسان»اگر بگوییم:  -49

 همچنین این درک مولد چیست؟

 افزایش عبودیت و بندگی - الهی بخود در مسیر تقرّ  ارزشفراد آگاه به ا (1

 افزایش عبودیت و بندگی -افراد آگاه به رابطه خود با خداوند (2

 شناخت اسماء و صفات خداوند -افراد آگاه به رابطه خود با خداوند (3

  شناخت اسماء و صفات خداوند - ب الهیخود در مسیر تقرّ  ارزشفراد آگاه به ا (4

 متنی - 2 پاسخ گزینه  
 ( درک بهتر / افزایش بندگی1 کلیدواژه:

 افراد آگاه به رابطه خود با خداوند، درک بهتری نسبت به این نیاز پیدا می کنند و این درک موجب افزایش عبودیت و بندگی آنها می شود.

 در کتاب ذکر نشده. 4و1قسمت اول گزینه های 
 

 ............ امکان پذیر می شود.هرگاه ذهن ما توانایی..........را داشته باشد،شناسایی ماهیت یا  -50

                                                       ذات-( تصویر سازی اجزاء2             ذات-( احاطه و دسترسی کامل1
 صفات-( تصویر سازی اجزاء4    صفات-( احاطه و دسترسی کامل3
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 متنی - 1 پاسخ گزینه  

سان بتواند بر یک سد یا درک کند. هر گاه ذهن ان شنا شد،می تواند ماهیت یا ذات آنرا ب شته با سی کامل دا ستر ست که درک چیز احاطه و د از این جهت ا

 ماهیت و ذات خداوند برای ما انسان ها مقدور نیست و تنها می توان وجود و هستی او را درک کنیم نه ذات و چیستی.

 

ی توان برداشت نمود که اختیار از ویژگی های دنیایی انسان ز دقت در کدام قسمت گفت و گوی شیطان  و انسان ما  -51

 است  که در آخرت بهره از آن ندارد؟

 «البته من بر شما تسلطی نداشتم و فقط شما را به گناه دعوت کردم» (1

 «نه من می توانم به شما کمکی کنم نه شما میتوانید مرا نجات دهید» (2

 «پذیرفتید امروز خودتان را سرزنش کنید نه مرااین خودتان بودید که دعوت مرا » (3

 «خداوند به شما وعده ی حق داد اما من به شما وعده ای دادم و خالف آن عمل کردم» (4
 

 مفهومی آیه – 3 پاسخ گزینه  
 هر یک از بخش ها در جدول زیر بررسی شده اند:

خداوند به شما وعده ی حق داد 
اما من به شما وعده ای دادم و 

 آن عمل کردم خالف

البته من بر شما تسلطی نداشتم 
و فقط شما را به گناه دعوت 

 کردم

این خودتان بودید که دعوت مرا 
پذیرفتید امروز خودتان را 

 سرزنش کنید نه مرا

نه من می توانم به شما کمکی 
کنم نه شما میتوانید مرا نجات 

 دهید

راه نفوذ)نه راه فریب( شیطان 
 =وسوسه و فریب

 انسان در دنیا)نه آخرت( اختیار 

 +سلب اختیار از انسان در آخرت

 

 

کدام پرسش است که اگر سایر کار ها فراموش شود ولی به آن پاسخ گفته شود،باکی برای انسان نیست و در بیان  -52

 مولی امیر المومنین،چرا انسان نباید خود را سرگرم کار های لهو کند؟
زیرا انسان به خود واگذار نشده تا کارهای بی ارزش -رسیدن به مقصد کدام است؟(تفاوت خاصه میان انسان و حیوان در 1

 کند

زیرا خالق جهان حکیم است و هیچ کس را بیهوده -( تفاوت خاصه میان انسان و حیوان در رسیدن به مقصد کدام است؟2
 نیافریده است

 ت و هیچ کس را بیهوده نیافریده استزیرا خالق جهان حکیم اس -( هدف زندگی انسان در این جهان کدام است؟3

 زیرا انسان به خود واگذار نشده تا کارهای بی ارزش کند -( هدف زندگی انسان در این جهان کدام است؟4

 حدیث مفهومی، - 3 پاسخ گزینه  
آنقدر دارای اهمیت است که اگر جمله چیز ها فراموش شود و پاسخ به این «هدف زندگی انسان در این جهان کدام است»دست یافتن به پاسخ این پرسش که 

کند و او را به  های لهوکار آفریده نشده تا خود را سرگرم  بیهودهموالنا(امام علی)ع(می فرماید:هیچ کس -پرسش فراموش نشود انسان را باکی نیست.)فیه ما فیه

 بپردازد. کار های لغو و بی ارزشتا به  وا نگذاشته اندخود 

 

برخی می گویند »و «و ما آسمان ها و زمین و آنچه بین آنهاست را بازیچه نیافریدیم»ز مقایسه ی آیات ی شریفه ی ا -53

 م پی می بریم؟به کدام مه« خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن ولی در آخرت بهره ای ندارند

 (باطل انگاری خلقت سبب ساز بازیچه یافتن آن می گردد که پیامدی جز حق فراموشی ندارد.1

 (سرگرمی به دنیا به منزله ی هم گام شدن با بازیچه پنداشتن خلقت آسمان ها و زمین است.2

 داشت.(نیافتن هدف صحیح زندگی ره آوردی جز سرگرم شدن به دنیا و غفلت از آخرت نخواهد 3

 عمر خود برای کار های کم ارزش می شود. سرمایه ی (محدود و سرگرم شدن به لذت های مادی مسبب صرف4
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 آیه مفهومی – 3پاسخ گزینه  

و هدفمند بودن  حق بودن آفرینش»برای پاسخ گوی به این سوال،باید گزینه ای را انتحاب کنیم که هر دو پیام اصلی دو آیه را با هم داشته باشد؛یعنی
ره آوردی جز  نیافتن هدف صحیح زندگیهر دو را با هم دارد) 3که تنها گزینه « پیامد اولویت دادن به اهداف دنیوی بی بهرگی در آخرت است»و « زندگی

 نخواهد داشت.( غفلت از آخرتسرگرم شدن به دنیا و 
 کمی با آیه ی دوم دارد و با آیه ی اول نیز چندان مرتبط نیست.نیز ارتباط  4فقط به آیه ی اول اشاره دارند. گزینه  2و1گزینه 

 

از امام «هیچ چیز را مشاهده نکردم مگر آنکه خداوند را قبل از آن،بعد از آن و با آن دیدم»کدام گزینه با عبارت  -54

 ؟نیستعلی)ع( هم مفهوم 

     نیز خداوند را مشاهده کنیم. ءه می توان به معرفتی دست یافت که در فنای شیبا عزم و اراد( 1

 هر کس در خود و جهان می نگرد،خدا را در هر آن می یابد و محبت وی را در دل خویش احساس می کند.( 2      

 .سرشت خدا آشنا یکی از سرمایه های انسان در مسیر رستگاری و قرب الهی می باشد (3
 او می شود ولی باز که به خود بازگردیم،او را می یابیم.گاهی گناهان سبب دوری خدا از ما و فراموشی یاد  (4

 حدیث ،ترکیبی-مفهومی – 4 پاسخ گزینه  
باشند. علت این موضوع آن است که خداوند، نور هستی است و تمام بخش و مظهری از خداوند میبنابر فرمایش حضرب علی )ع(، موجودات هر کدام تجلّی

دین و زندگی دهم،این آیه به سرشت خدا آشنا از سرمایه های ما  2از طرفی در درس األرض( و السّماوات نور )اهللُ گیرند.میموجودات وجودشان را از او 

 انسان ها اشاره دارد.

 بررسی گزینه ها:

 به را معرفتی چنین لذّت کرد و خواهد کمک نیز خداوند یقین به کنیم، حرکت قوی تصمیم و عزم با و گذاریم پیش قدم اگر دوازدهم، 1(مطابق درس 1

 دارد که در آن نیز می توان خدا را مشاهده کرد. ءدر حدیث امام علی)ع( اشاره به فنا ی شی«بعد»با توجه به توضیحات کتاب معلم،لفظ .چشاند خواهد ما

 برای سرشت خدا آشنا است. 2(این عبارت عیناً توضیحات کتاب کتاب دهم در درس 2

 حات باال کامالً درست است.(با توجه به توضی3

 و فراموشی یاد او می شود ولی باز که به خود بازگردیم،او را می یابیم.ما از خدا گاهی گناهان سبب دوری  (4
 

 

 عبارت های زیر به ترتیب به کدام یک از آیات اشاره دارد؟ -55
 معیار انتخاب هدف اصلی از غیر اصلی 

 آثار و نتایج انتخاب هر هدف 

  در آخرتسرانجام نیک 

و آن  -(آنچه به شما داده شده کاالی زندگی و آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدار تر است؛آیا اندیشه نمی کنید؟1
و میگویند اگر ما گوش شنوا داشتیم یا -کس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و کوشش کند،پاداش داده خواهد شد

 دوزخیان نبودیمتعقل می کردیم در میان 

و آن کس که سرای آخرت را بطلبد  -(بعضی مردم می گویند خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن ولی در آخرت بهره ای ندارند2
و میگویند اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل می کردیم در میان دوزخیان  -و برای آن سعی و کوشش کند،پاداش داده خواهد شد

 نبودیم

-ه شما داده شده کاالی زندگی  و آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدار تر است؛آیا اندیشه نمی کنید؟( آنچه ب3
هر کس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد نعمت و -...سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم داد تا با خواری  و سرافکندگی وارد آن شود

 پاداش دنیا د آخرت نزد خداست

...سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم -ردم می گویند خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن ولی در آخرت بهره ای ندارند( بعضی م4
 هر کس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد نعمت و پاداش دنیا د آخرت نزد خداست -داد تا با خواری  و سرافکندگی وارد آن شود

 

 1 پاسخ گزینه  
 معیار و کرده راهنمایی و را هدایت ما مورد انتخاب هدف های زندگی در است، تر آگاه ما نیازهای به ما خود از و تر مهربان ما به همه از که مهربان و رحیم خدای

 دیده می شود.بررسی موارد: 18و  17این موارد در تدبر صفحه .است شده یادآور نیز را آن نتایج و آثار و فرموده مشخص را هدف انتخاب
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ز غیر اصلی به شما داده شده کاالی زندگی و آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدار تر است؛آیا اندیشه نمی کنید؟=معیار انتخاب هدف اصلی ا آنچه

 آن است.« پایدارتر بودن»

 ب هدف آثار و نتایج انتخا =پاداش داده خواهد شدو آن کس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و کوشش کند،-

 سرانجام نیک در آخرت)نیک فرجامی اُخروی( و می گویند اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل می کردیم در میان دوزخیان نبودیم=-

 بررسی سایر آیات:

 تنها و هستند پذیر پایان و محدود ها بستگی دل و ها هدف از برخی بعضی مردم می گویند خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن ولی در آخرت بهره ای ندارند=

 .هستند ما مادی استعدادهای از پاسخگوی برخی

 آثار و نتایج انتخاب هدف )برای کسی که تنها دنیا را بطلبد( ...سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم داد تا با خواری  و سرافکندگی وارد آن شود=-

 

 

 هر تست ماز، یک کالس درس

 
 

 اهداف
 ( فرعی1

 پذیر( پایان 1
 ( وجودشان ضروری است.2
 ( به آن نباید وابسته شد. مثال: خرید خانه3

 ( اصلی2
 ( پایان ناپذیر1
 ( وجودشان الزم و ضروری است.2
 ( می توانیم به آن وابسته شویم. مثال: محبت3

 

های ، کدام یک از پیام«قّما إال بالحَ قناهُلَما خَ بینَما العِهُ ینَما بَ ماوات و األرض وَ لقنا السَّخَما  وَ»با دقت در آیه شریفه  -56

 گردد؟زیر مفهوم می

 در آفرینش هستی، انسان به عنوان موجود برتر، تنها مخلوق دارای هدف است. (1

 ها و زمین دارای خلقتی مشابه هستند که بیانگر هدفی خاص می باشد.آسمان (2

 خالق آنها حکیم است.در پس خلقت موجودات جهان، هدفی وجود دارد؛ زیرا  (3

 خلقت جهان هستی عبث بوده و در پرتو حکمت الهی انجام گرفته است. (4

 آیه مفهومی، - 3 پاسخ گزینه  

 بالحق داری، حکمت خداوند /( هدف1 کلیدواژه:

هر یک از موجودات بر اساس الهی اشاره دارد.( حکمت 2بودن  ( هدفمند1به « بالحق»به تمام موجودات اشاره شده است، و « السماوات و األرض»با توجه به 

 برنامه ای حساب شده به این جهان گام نهاده و به سوی هدف حکیمانه ای در حرکت است.

 
 

شود، شیطان رجیم چه عناوینی با توجه به مفاهیم نورانی وحی، مطابق سخنانی که میان شیطان و دوزخیان بیان می -57

 دهد؟نسبت میرا به اهل جهنم، خداوند و خودش 

 دعوت کننده به سرکشی و عصیان -دعوت کننده به حق -پذیرنده دعوت ناحق (1

 دعوت کننده به سرکشی و عصیان -دعوت کننده به حق -فرمانبرداران شیطان (2

 دعوت کننده به گناه -وعده دهنده به حق -فرمانبرداران شیطان (3

 ننده به گناهدعوت ک -وعده دهنده به حق -پذیرنده دعوت ناحق( 4

 مفهومی و متنی - 4 پاسخ گزینه  
 وعده دهنده / دعوت کننده /( شیطان 2 ؛وعده دهنده / ( خدا1 کلیدواژه:

وعده دهنده به حق( اما شیطان وعده ای می داد و خالف آن عمل می کرد. او فقط آنها را )حق داد  دهمطابق سخن شیطان و اهل جهنم، خداوند به آنها وع

 دعوت می کرد )دعوت کننده به گناه( و این خودشان بودند که این دعوت را پذیرفتند )پذیرنده دعوت ناحق(.به گناه 
 

 بیت زیر در پی بیان کدام مفهوم است؟ -58



 26صفحه  1مرحله  -(مومیعآزمون ماز )دفترچه پاسخنامه                                         دین و زندگی

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

 «خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد؟ / ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد»

 .طلبد می محکم ارادهء و بزرگ همت ماست، خوشبختی ضامن که میزان همان به بزرگ های (هدف1

 .باشد تر کامل که کنند می انتخاب را هدفی خود، عقل از بهره گیری با هوشمند های (انسان2

 .است حقیقی تقرب یک بلکه نیست، ظاهری و مکان جنس از خداوند، به تقرب و (نزدیکی3

 .سازد شکوفا را او استعدادهای بتواند که است متنوعی اهداف دنبال به تنوع طلبی، با (انسان4

 خارج( 99)برگرفته از کنکورشعر – 2 پاسخ گزینه  
با  انتخاب هدف کامل تر)تقرب به خدا(بهتر از انتخاب اهداف پایان پذیر است و ، هر دو به این موضوع اشاره دارند که2مفهوم بیت صورت سؤال و گزینه 

 .باشد تر کامل که کنند می انتخاب را هدفی خود، عقل از بهره گیری با هوشمند های انسان =توان به سایر اهداف نیز دست یافت.انتخاب خداوند می

 ر گزینه ها:یبررسی سا

 (مفهوم بیت ضرورت همت و اراده ی محکم نیست.1

 (مفهوم بیت،شرح نزدیکی و تقرب به خدا نیست.3

 بیت،تنوع طلبی انسان نیست.(مفهوم 4

 خود به را او و کند لهو کارهای سرگرم را خود تا نشده آفریده بیهوده کس هیچ...  مردم ای»: سخن( ع) علی حضرت -59

 دارد؟ مفهومی ارتباط قرآنی عبارت کدام با و شدمی بیان هنگام چه در.............«  اندنگذاشته وا

 «الدّنیا ثوابَ اهللَ فَعِند» - نماز هنگام در( 1

 «الدُّنیا ثوابَ اهلل َفعِند» - مردم موعظه هنگام در( 2

 «بینهماالِعبین ما و االرض و السماوات خلقنا ما» - نماز هنگام در( 3

 «بینهماالعِبین ما و االرض و السماوات خلقنا ما» - مردم موعظه هنگام در( 4

 و متن آیه – 4 پاسخ گزینه  
 «بینهماالعِبین ما و االرض و السماوات خلقنا ما» - مردم موعظه هنگام در( 4کلیدواژه: 

برد. همچنین این سخن حضرت علی )ع(، بیهوده نبودن کرد، این سخن را ابتدای عبارات خود به کار میحضرت علی )ع( هرگاه که مردم را موعظه می

 فهومی دارد.ارتباط م« مل بینهما العِبین»کند و با عبارت آفرینش الهی را نفی می
 

 کدام عبارت صحیح است؟ -60

 انجام برخی اعمال عبادی است. اینکه هدف انسان تنها باید عبادت باشد، صرفاً  (1

 انجام برخی اعمال عبادی نیست. اینکه هدف انسان باید عبادت باشد، صرفاً( 2

 نباید تمامی اعمال با انگیزه الهی باشد. اینکه هدف انسان باید عبادت باشد، حتماً (3

 اینکه هدف انسان تنها نباید عبادت باشد، یعنی گاهی برای حس انسان دوستی اعمالی را انجام دهیم. (4

 مفهومی و متنی - 2 پاسخ گزینه  
 عمل برای کسب رضایت خداوند /( عبادت 1 کلیدواژه:

هر حرکت و عملی که برای  ،اساس تعالیم اسالم بر .انجام برخی اعمال عبادی نیست خداوند باشد، صرفاً منظور از اینکه هدف انسان در زندگی باید بندگی

 کسب رضایت خداوند و بر اساس معیارهای دینی انجام گیرد نیز عبادت است.

  ها:رد سایر گزینه

: ذکر کرده که انسان می تواند بدون انگیزه الهی داشتن نیز عبادت کند، (3(: عبادت را منجر به کارهای عبادی مانند نماز دانسته است. در گزینه )1گزینه )

 نادرست است.« هدف انسان نباید تنها عبادت باشد»(: هم ابتدای گزینه که ذکر کرده است 4باید انگیزه الهی باشد تا عبادت شمرده شود. گزینه ) ولی حتماً

باشد، ولی دقت کنید که همه اعمال برای عبادت عبادت نمی« مانند نماز»د و تنها اعمال عبادی توانند عبادت شمرده شوندقت کنید: اعمال مختلفی می

 ( نادرست است.3به همین علت گزینه ) .«انگیزه الهی»شمرده شدن باید یک ویژگی مشترک داشته باشند: 
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Part A: Grammar and Vocabulary  

Directions: Questions 76-87 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four 

words or phrases marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that best 

completes the sentence. Then mark your answer sheet. 

 
 

 -61 ………… brings you success is ………… and ………… you manage your time and 

techniques so as to do your best in various difficult conditions.  

1) what/when/how                                         2) where/when/how  

3) what/where/ when                                     4) where/ what/ how 

 1 انگلیسی زبان 27 صفحه - سخت - 1 گزینه پاسخ -61

بهترین عملکرد خود را در شرایط دشوار مختلف داشته ریت کنید تا یو چطور زمان و تکنیک هایتان را مد وقتآنچه باعث موفقیت میشود این است که چه 

 .باشید

برای تشخیص این ضمایر که چه قسمتی از جمله را مثال زمان ، مکان ، شخص ، و یا جیزی را زیر سوال شاید زدن این تست کمی دشوار به نظر آید اما 

 برده اند، ترجمه بسیار اهمیت دارد. 

 هر تست ماز، یک کالس درس!
 

 Educational Box    
در زبان انگلیسی ضمایر متعددی وجود دارد ازقبیل ضمایر موصولی، ضمایر ملکی، ضمایر فاعلی، مفعولی و غیره، ولی یکی از  

می باشند. ضمیرهای پرسشی همانطور که از اسم شان   (interrogative pronouns) پایه ای ترین آن ها ضمایر پرسشی
  .هستند whose و what, which, who, whom مشخص است برای سوال کردن بکار برده می شوند. ضمایر پرسشی

 whoضمیر پرسشی 
 کنیم. به معنای )چه کسی، کی( برای سوال پرسیدن درباره افراد استفاده می whoاز ضمیر پرسشی 

 زیر توجه کنید: مثالبه 
 

Who teaches in this class? کند ؟می در این کالس تدریس کی                                        
 

 whoseضمیر پرسشی 
)برای کی، مال چه کسی( برای سوال کردن درباره مالکیت چیزی که برای ما مشخص نیست استفاده  whoseاز ضمیر پرسشی 

 کنیم.می
 زیر توجه کنید: به مثال 
 

Whose coat is this?                                                                  این کت مال کیست؟  
 

 whatضمیر پرسشی 
 زیر توجه کنید: کنیم. به مثال)چی، چه چیز( برای سوال کردن درباره چیزی استفاده می whatاز ضمیر پرسشی 

 
What is that animal?                                                                   آن چه حیوانی است ؟  
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 whichضمیر پرسشی 
 کنیم. کند، استفاده می)کدام یک( برای سوال کردن از یک نفر درباره اینکه کدام چیز را انتخاب می whichاز ضمیر پرسشی 

 زیر توجه کنید: مثالبه 
 

I’ve got two books. Which do you want? خواهی؟               من دو تا کتاب دارم. کدام یک را می   
چی؟ در حقیقت برخالف چیزی که تصور می شود این چهار کلمه جزء قیدها  how, و why, where, whenشاید بپرسید پس 

 وند. هستند نه ضمایر پرسشی، اگرچه همانند ضمیرهای پرسشی بکار می ر 
   

 

آشنا شوید. این خاندان سمت های زیادی دارند یکی از آنها سمت پرسشی است که در  …whدانستن چند نکته ضروری است. اول اینکه بیاید با خانواده 

د از نقش ضمیر پرسشی ظاهر می شوند. دوم اینکه اگر قرار است ضمیر پرسشی باشند بر سر جمله یعنی ابتدای جمله می آیند و در انتهای جمله بای

 .  Who , When , Where , Whatای این خاندان معرفی شده است عالمت سوال استفاده کرد. تو درس اول سال دهم فقط چندت
 

  -62     A: I really do not know.                          B: I'm tired of this state.  

       A: But all our life is it.                             B: It's an unfortunate life. Let's go out.  

       A: I ………… be ready soon.    

1) going to                2) will                           3) am going to              4) will to 

 1 انگلیسی زبان 24 صفحه - متوسط - 2 گزینه پاسخ -62

له اش میگه این یک مکالمه است بین دو نفر و باید مفهوم کامل گفتگو را درک کنید و سپس به انتخاب گزینه فکر کنید. نفر دومی به اولی در اخرین جم

ی شوند . راستی گرفته م willبریم بیرون. دومی میگه االن آماده می شوم. نفر دوم همین االن تصمیم گرفت که آماده رفتن شود. تصمیمات لحظه ای با 

که یک فعل  willهم غلط چرا که بالفاصله بعد از  4آینده تصمیم گرفته شده از قبل است. گزینه  3دارد. گزینه را ن beگزینه یک غلط است چون قسمت 

 وجهی است باید یک فعل ساده بیاید.  

 هر تست ماز، یک کالس درس!

 Educational Box 

تصمیمات ناگهانی، فرض کردن یا وقایع آینده که نمی قول دادن، ، : تهدید کردنبرای نشان دادن  willزمان آینده ساده با 
 تواند در آنها تغییری ایجاد کرد استفاده می شود. 

Will  در یک جمله بعد از فاعل و قبل از فعل اصلی در جمله قرار می گیرد. شکل کوتاه آن که اغلب در محاوره و مکالمات غیر
با شما تماس خواهم   ۶.   حدود ساعت ll    :I’ll give you a call at about 6 o’clock'رسمی بکار می رود عبارت است از 

 گرفت.  
 willشکل سوالی 
 استفاده نمی شود. willبه همراه  do, does, didبا فاعل عوض می شود، از  willحالت سوالی جای  برای تغییر به

Will you be home earlier tomorrow?                              میشه فردا زودتر به خانه بیاید؟ 
 willشکل منفی  

 استفاده نمی کنیم: willبا  don’t, doesn’t, didn’t. از won’tعبارت است از  willشکل منفی 
Phil won’t finish it in just one day.                   .فیل آن را فقط در یک روز تمام نمی کند              

 
گاهی در لحظه تصمیمی گرفته می شود تا کاری انجام شود. برای بیان این تصمیم آنی و در لحظه، می توان از فعل ُمدال  

استفاده کرد. معموال این فعل برای تصمیم آنی در سفارش غذا در رستوران یا خرید محصول یا یک تصمیم لحظه  Willکمکی 
 ای برای بیرون رفتن مثل همین تست باال استفاده می شود. دقت کنید: 
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-63  You……………… all of those toys right now. This room is a mess! 

1) pick up                     2) will pick up            3) 're picking up      4) 're going to pick up 

 1 انگلیسی کار بکتا 18 صفحه – متوسط - 4 گزینه پاسخ  -63

 استفاده کنید. این قانون برای be going to + verbهرگاه خواستید دستور بدهید تا کاری انجام شود یا الزامی بر کاری قرار گیرد کافی است از عبارت 

 اجبارات استفاده می شود.  
 هر تست ماز، یک کالس درس!

 Educational Box 

گیری منطقی یا یک برنامه از پیش تعیین شده برای برای نشان دادن یک نتیجه be going to از زمان آینده با
 شود. آینده و دستور دادن استفاده می

 برای ساخت این زمان از فرمول زیر استفاده می کنیم : 
    am / is / are / was / were + going to + verb  

 be going toسوالی کردن 
 را با فاعل عوض کنیم. beباید جای فعل  going toبرای سوالی کردن جمالت با 

He is not going to help you.                                 .او قصد کمک به شما را نخواهد داشت 
 be going toمنفی کردن 

 شود.درست می going toو قبل از  beبعد از فعل  notمنفی کردن این زمان با قرار دادن 
I am not going to go shopping.                            .من قصد رفتن به خربد را ندارم        

 going toکاربردهای زمان آینده با 
 کنیم.استفاده می be going to. برای بیان برنامه یا نقشه از قبل کشیده شده برای زمان آینده از زمان آینده با 1

I am going to study hard for my exams.        .من قصد دارم برای امتحاناتم سخت بخوانم    
 می کنیم. درباره آینده استفاده  بر اساس شواهد.برای بیان نتیجه گیری ۲

The sky is blue – it is not going to rain.           . قرار نیست باران ببارد -آسمان آبی است   
 . برای جمالت دستوری و یا انجام مراحل کار از این زمان استفاده می کنیم. ۳

You are going to study pretty well.                   .باید درس هایت را خیلی خوب بخوانی 
 

- 

64After all, I caused that the women and children of my people should be hid in the 

wilderness; and I also caused that all my old men that could ……………. arms, and also all 

my young men that were able to bear arms, should gather themselves together to go to battle 

against the enemies. 

1) boost                     2) burst                         3) hug                           4) bear  
  

  3 انگلیسی زبان بکتا 22 صفحه – سخت - 4 گزینه پاسخ  -64

 پاسخ تشریحی:
می توانند  ینم در بیابان پنهان شوند: و من همچنین سبب شدم که همه مردان مسن قومم کهماز اینها گذشته، من باعث شدم که زنان و فرزندان سرز

 نین مردان جوان قومم که قادر بودن اسلحه حمل کنند باید دور هم جمع شوند وبروند با دشمنان جنگ کنند. اسلحه حمل کنند، و همچ

  ، حمل کردن( تاب آوردن، زاییدن4( آغوش گرفتن                  3( ترکیدن                           2( اقزایش دادن                        1

    می باشد. restatingید واژه مدنظر مجددا تکرار شده بود و این بر اساس تکنیک دتست را دقیق و کامل تا انتها میخواناگر کمی دقت میکردید و 
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 هر تست ماز، یک کالس درس!

 Educational Box 
. 4. صفت 3. فعل 2. اسم 1نقش اصلی دارند.  4هرگاه خواستید تست واژگان بزنید ابتدا به نقش کلمات دقت کنید. واژگان 

 قید می باشند. 
حال باید تشخیص دهید که تست از چه نقش دستوری طرح شده است. در هر تست یکی از نقش ها مد نظر می باشد. 

  یعنی هر چهار گزینه از یک جنس هستند.
وز تشخیص نداده اید که دید باید بگویم که هنترجمه کر  "خرس"را در معنی اسمی اش یعنی  bearدر همین تست اگر کلمه 

 تست بر اساس نقش دستوری فعلی واژگان می باشد. نه نقش دستوری اسم. 
مترادف کلمات نیستند بلکه حال باید این نکته را مد نظر داشته باشید که طراحان آزمون های سراسری به دنبال متضاد و 

 بیشتر معانی اول ، دوم و گاها سوم و چهارم یک کلمه را هدف می گیرند. 
استفاده کرده ولی شما باید  bearپس یاید معانی مختلف هر کلمه و واژه را بلد باشید. درسته کتاب فقط یک معنی از واژه 

 دیگر معانی این فعل را بلد باشید .  
 
     

 

-65 Private charitable contributions play an essential role in most economies. Despite the 

existence of welfare states, people contribute money and supply ………… labor to charity. 

1) average                 2) volunteer                  3) ideal                         4) close  

 1 انگلیسی کار بکتا 8 صفحه – متوسط - 2 گزینه پاسخ  -65

علیرغم وجود دولت های رفاهی ، مردم به کمک پول و تأمین نیروی کار داوطلبانه به  .کمک های خیریه خصوصی در اکثر اقتصادها نقش اساسی دارند

 .امور خیریه کمک می کنند

 ( صمیمی   4( ایده آل                            3( داوطلبانه                       2( متوسط، میانگین                    1
 

-66 If we have difficulty ………… between what we want and what we truly need, it might be 

helpful to take steps to ensure that we do not act irresponsibly. 

1) protecting             2) distinguishing          3) destroying                4) sparing  

 3انگلیسی زبان  20 صفحه -متوسط - 2 گزینه پاسخ  -66

برداریم تا اطمینان حاصل شود که ما  هایی دماگر در بین تشخیص آنچه می خواهیم و آنچه واقعاً نیاز داریم مشکل داریم، ممکن است مفید باشد تا ق

 غیرمسئوالنه عمل نمی کنیم. 

 ( دریغ 4( تخریب                             3( تمایز                           2( محافظت                              1
 

 

-67 As I remembered my father added “Promising too much can be as ………… as caring too 

little.”  

1) cruel                     2) lazy                           3) kind                         4) careful  

 3انگلیسی زبان 18 صفحه -سخت - 1 گزینه پاسخ  -67

 . "بی رحمانه است ،وعده بیش از حد دادن درست مانند آنکه بی اعتنا باشیم "د پدرم به جمالتش افزودیادم می آمهمانطور که 

 ( با دقت        4( مهربان                           3( تنبل                              2( بی رحمانه                          1
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Part B: Cloze Test  

Directions: Questions 88-92 are related to the following passage. Read the passage and 

decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 

 
Think of a time you have told how grateful you were for their help, support or even just for 

being in your life. How did that moment make you and that person feel? A great person is 

someone who displays love, joy, peace and kindness to ……(68)…… his personality in life. He 

respects elderly people to receive ……(69)…… in return. He has learned to be generous and 

dedicated regarded as the most highlighted ……(70)…… of humanity. These features will 

bring others ……(71)…… between right and wrong. Therefore, try to improve your 

character to be a good person. Not ……(72)…… you will see the positive reflection in your 

life.   

 ترجمه:

 و لحظه شما آن. بودید سپاسگزار انزندگیت در حضوردیگران بخاطر فقط حتی یا پشتیبانی، کمک از چقدر گفتید که کنید فکر زمانی به

 در خود شخصیت تقویت برای را مهربانی و آرامش،  شادی،  عشق که است کسی عالی شخص ؟کرده اید احساسی چه شخص آن

 سخاوتمندی که است آموخته او کند.دریافت  قدردانی آنها از عوض در تا گذاردمی احترام مسن افراد به گذارد. او می نمایش به زندگی

 تشخیص نادرست از درست بتوانند دیگران می شود باعث ها ویژگی این. شودمی  قلمداد بشریت کار ترین برجسته عنوان تعهد به و

 خود زندگی در مثبت بازتاب شما که نیست تعجب جای. باشید خوبی تا انسان کنید بهتر را خود شخصیت کنید سعی،  بنابراین. دهند

 دید. خواهید

 

 1 گزینه پاسخ  -68

     1) boost                   2) improves                  3) enhance                    4) burst 

 پاسخ تشریحی:

 ( ترکیدن4( زیاد کردن                     3( بهبود بخشیدن                       2( تقویت کردن                       1
 

 3 گزینه پاسخ  -69

     1) interpretation       2) conversation             3) appreciation             4) communication 

 پاسخ تشریحی:

 ارتباط ( 4                       قدردانی( 3 مکالمه                                 ( 2 تفسیر                               ( 1
 

 4 گزینه پاسخ  -70

    1) background          2) features                    3) ability                       4) function 

 پاسخ تشریحی:

 عملکرد ( 4                         توانایی( 3                                 ویژگی( 2                                  سابقه( 1
 

 2 گزینه پاسخ  -71

    1) distinguishing      2) to distinguish           3) distinguish                4) that distinguish    
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 پاسخ تشریحی:

فعل اول از گزینه ها پیداست که تست گرامر است. با توجه به گزینه ها و صورت سوال که فعل زماندار اول جمله امده است پس شکل فعل دوم بر اساس 

 ، فعل بعد از خود را به مصدر تبدیل می کند.  bringمی باشد و فعل دوم زمان ندارد. فعل 

 هر تست ماز، یک کالس درس!

 Educational Box 
 تمامی جمالت انگلیسی با فاعل شروع می شوند و بالفاصله بعد از آنها یک فعل زماندار می آوریم . 

. حال 2. گذشته 1فعل زماندار یعنی هم دارای زمان است و هم دارای نحوه انجام عمل. زمان به سه دسته تقسیم می شود : 
. آینده . نحوه انجام عمل نیز به چهار دسته تقسیم می شود که شما در دوره دوم دبیرستان فقط سه دسته آن ها را می 3

 . کامل  3. استمراری 2. ساده 1خوانید : 
فعل استفاده  ، میتوانیم در همان جمله دوباره از یم و سپس یک فعل زماندار داشته باشیمدر یک جمله فاعل بیاورحال اگر 

 . مصدر . 3. اسم مصدر 2. ساده 1و به سه شکل درمی آیند : کنیم ولی با این تفاوت که دیگر این فعل ها زمان ندارند.  
 
 
 

 
 

 1 گزینه پاسخ  -72

    1) Surprisingly         2) absolutely                3) wonderfully              4) carefully  

 پاسخ تشریحی:

 ( یطور دقیق                     4( بطور فوق العاده ای          3( کامال                                    2( بطور تعجب برانگیز                 1

 

Part C: Reading Comprehension  

Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed by 

four questions. Answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then 

mark your answer sheet. 

Passage 1  
Glass is a remarkable substance made from the simplest raw materials. It can be colored or 
colorless, monochrome or polychrome, transparent, translucent, or opaque. It is lightweight, 
impermeable to liquids, readily cleaned and reused, durable yet fragile, and often very 
beautiful. Glass can be decorated in multiple ways and its optical properties are exceptional. 
In all its myriad forms – as table ware, containers, in architecture and design – glass 
represents a major achievement in the history of technological developments. 

Since the Bronze Age, about 3,000 B.C., glass has been used for making various kinds of 
objects. It was first made from a mixture of silica, line and an alkali such as soda or potash, 
and these remained the basic ingredients of glass until the development of lead glass in the 
seventeenth century. When heated, the mixture becomes soft and malleable and can be 
formed by various techniques into a vast array of shapes and sizes. The homogeneous mass 
thus formed by melting then cools to create glass, but in contrast to most materials formed in 
this way (metals, for instance), glass lacks the crystalline structure normally associated with 
solids, and instead retains the random molecular structure of a liquid. In effect, as molten 
glass cools, it progressively stiffens until rigid, but does so without setting up a network of 
interlocking crystals customarily associated with that process. This is why glass shatters so 
easily when dealt a blow. Why glass deteriorates over time, especially when exposed to 
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moisture, and why glassware must be slowly reheated and uniformly cooled after 
manufacture to release internal stresses induced by uneven cooling. 

Another unusual feature of glass is the manner in which its viscosity changes as it turns from 
a cold substance into a hot, ductile liquid. Unlike metals that flow or “freeze” at specific 
temperature glass progressively softens as the temperature rises, going through varying stages 
of malleability until it flows like a thick syrup. Each stage of malleability allows the glass to be 
manipulated into various forms, by different techniques, and if suddenly cooled the object 
retains the shape achieved at that point. Glass is thus amenable to a greater number of heat-
forming techniques than most other materials. 

 ترجمه:

 به سبک است، شیشه. باشد مات یا شفاف, رنگارنگ یا رنگتک, رنگبی یا رنگی تواندمی شیشه .است خام مواد ترینساده از توجهقابل ایماده شیشه
 به توان می را شیشه. است زیبا بسیار اغلب و است شکننده حال عین در و دوام با، شود می استفاده دوباره و تمیز آسانی به, است نفوذغیرقابل مایعات

 و معماری در،  ظروف،  سفره ظروف عنوان به - خود شمار بی اشکال همه در شیشه. است استثنایی آن نوری های ویژگی و کرد تزئین مختلف های روش
 .است فناوری تحوالت تاریخ در بزرگ موفقیت یک دهنده نشان - طراحی

 از مخلوطی از بار اولین برای فلز این .استشده استفاده شیشه از اشیا مختلف انواع ساخت برای سال قبل از میالد، 300حدود ,)مفرغ(برنز عصر زمان از
 داده حرارت که هنگامی .ماند باقی شیشه اولیه مواد, هفدهم قرن در سرب شیشه گسترش زمان تا و شد تهیه پتاس یا سودا مانند قلیایی و لیمو, سیلیس

 نتیجه در که همگن جرم .شود داده شکل هااندازه و اشکال از وسیعی مجموعه به مختلف هایتکنیک با تواندمی و شودمی پذیرانعطاف و نرم مخلوط، شود
 فاقد شیشه(، فلزات ،مثال برای) روش این به شدهتشکیل مواد بیشتر با مقایسه در اما، شود ایجاد شیشه تا شودمی خنک سپس گرفته بود شکلب ذو

 شیشه که همانطور, واقع در .کندمی حفظ را مایع یک تصادفی مولکولی ساختار عوض در و نسبت داده می شود جامدات با معموالً که است بلوری ساختار
 فرآیند آن با معمول طور به که پیوسته بهم های کریستال از ای شبکه اندازی راه بدون اما, شودمی منقبض شدن سفت زمان تا, شودمی سرد مذاب

 زمان طول در شیشه چرا. شودمی خرد راحتی به شودی هنگامی که ضربه به آن وارد م شیشه که است دلیل همین به .کند می را کار این،  هستند مرتبط
مجددا گرم و بطور یکنواخت  تولید از بعد آرامی به ابزار های شیشه ای باید چرا و گیردمی قرار رطوبت معرض در که وقتی خصوص به, شودمی تخریب

 .شود آزاد, نامتعادل شدن سرد از ناشی داخلی هایتنش خنک شود،

 خاص دمای در که فلزاتی برخالف .شودمی تبدیل نرم و گرم مایع یک به سرد ماده یک آن از ویسکوزیته که است روشی شیشه دیگر معمول غیر ویژگی
 شربت یک مانند اینکه تا کند می طی را پذیری انعطاف مختلف مراحل و شود می نرم تدریج به دما افزایش با شیشه،  "زنند می یخ" یا یابند می جریان
 ناگهان اگر و, شود دستکاری, مختلف هایتکنیک توسط, مختلف هایشکل به تا دهدمی اجازه شیشه به خواری چکش از مرحله هر .یابد جریان غلیظ
 اکثر به نسبت گرما دهی شکل های تکنیک از بیشتری تعداد مستعد شیشه بنابراین .را خفظ می کند نقطه آن در خود شکلشی ء شیشه ای , شود خنک
  .است دیگر مواد

 

 2 گزینه پاسخ  -73

Why does the author list the characteristics of glass in paragraph one? 

1) to demonstrate how glass evolved 

2) to show the different characteristics of glass 

3) to explain glassmaking technology 

4) to explain the purpose of each component of glass 

 پاسخ تشریحی:

 شیشه.  مختلف خصوصیات دادن نشان رایب ؟است کرده ذکر یک بند در را شیشه مشخصات نویسنده چرا
 

 1 گزینه پاسخ  -74

What does the author imply about the raw materials used to make glass? 

1) They were the same for centuries. 

2) They are liquid. 

3) They are transparent. 

4) They are very heavy. 

 پاسخ تشریحی:

 آنها قرن ها یکسان بودند. ؟دارد برداشتی چه شود می استفاده شیشه ساخت برای که ای اولیه مواد درمورد نویسنده
 

 3 گزینه پاسخ  -75

The word “customarily” in line 16 is closest in meaning to …....………. . 

1) naturally                  2) necessarily                 3) usually                 4) certainly 
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 پاسخ تشریحی:

 نزدیکتر است.  usuallyاز نظر معنی به  16در سطر  customarilyکلمه 

 

 

 

 
 

 

 4 گزینه پاسخ  -76

According to the passage, why can glass be more easily shaped into specific forms than can 
metals? 

1) It resists breaking when heated. 

2) It has better optical properties. 

3) It retains heat while its viscosity changes. 

4) It gradually becomes softer as its temperature rises. 

 پاسخ تشریحی:

 .شود می نرمتر تدریج به دما افزایش با ؟شود تبدیل خاصی فرمهای به فلزات از تر راحت تواند می شیشه چرا، مطابق متن

 

 

 

Passage 2 
     We put considerable time, effort and money into saving endangered animals, but why? 

Extinction is a natural process that would happen with or without humans. But, while that is 

the case, research shows that extinctions are happening quicker now than ever before. And, 

loss of habitat is by far the biggest cause. This is a problem that we need to address, and here 

are a few reasons why.  

     One of the strongest arguments for saving endangered animals is simply that we want to. 

We get a lot of pleasure out of seeing and interacting with animals. Species that go extinct now 

are no longer around for us or future generations to see and enjoy. They can only learn about 

them in books and on the internet. And, that is heartbreaking. 

     Everything in nature is connected. If you remove one animal or plant it upsets the balance 

of nature, can change the ecosystem completely and may cause other animals to suffer. For 

example, bees may seem small and insignificant, but they have a huge role to play in our 

ecosystem – they are pollinators. This means they are responsible for the reproduction plants. 

Without bees, many plant species would go extinct, which would upset the entire food chain.  

    Many of our medicines have come from or been inspired by nature. The loss of plants and 

animals to extinction takes with it the potential for new cures and drugs that we have yet to 

discover. All in all, putting specific species endanger would result in creating an 

uncontrollable chain for the rest causing lots of trouble for our planet, earth. 

 ترجمه:

 ؟چرا اما،  دهیم می قرار خطر معرض در حیوانات نجات برای را زیادی پول و شتال،  وقت ما

 امروزه. دهد می نشان تحقیقات،  که است حالی در این،  اما. افتد می اتفاق انسان بدون یا با که است طبیعی فرآیند یک انقراض 

است که باید به  مشکلی این. است آن علت بزرگترین حیوانات زیستگاه رفتن بین از و. افتد می اتفاق گذشته از سریعتر ها گونه انقراض

  .برای آن است دلیل چندین این و آن بپردازیم
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از ما از دیدن و .یکی از قوی ترین استدالل ها برای نجات حیوانات در معرض خطر، به سادگی این است که خودمان این را می خواهیم

 می فقط آنها. ببرند لذت شده منقرض حیوانات دیدن از نمیتوانند آینده های نسل و ما نسل برهم کنش با حیوانات لذت می بریم.

  است. ناراحت کننده این و. بیاموزند اینترنت و کتاب در شده منقرض حیوانات این درباره توانند

 را اکوسیستم تواند می، می زنیم بهم را طبیعت تعادل، ببرید بین از را یا گیاه حیوان یک اگر. است متصل هم به طبیعت در چیز همه

 به ناچیز و کوچک است ممکن زنبورها،  مثال عنوان به. شود دیگر حیوانات اذیت شدن باعث است ممکن و دهد تغییر کامل طور به

 گیاهان مثل تولید مسئول آنها که است معنی بدان این. هستند افشان گرده آنها - دارند بسزایی نقش ما اکوسیستم در اما،  برسند نظر

 . شود می غذایی زنجیره کل در اختالل باعث این و شوند می منقرض گیاهی های گونه از بسیاری،  عسل هایزنبور بدون. هستند

کشف  توانایی، انقراض معرض در حیوانات و گیاهان رفتن بین از. اند گرفته الهام آن از یا اند شده تهیه طبیعت از ما داروهای از بسیاری

 ایجاد باعث خطر معرض در ها گونه دادن قرار،  کل در. رودی می بین از را که هنوز کشف نکرده ایم یجدید داروهای درمان ها و

 .شد خواهد زمین، مان سیاره برای زیادی دردسرهای ایجاد باعث و شود می موجودات بقیه برای کنترل غیرقابل ای زنجیره

 هر تست ماز، یک کالس درس!

 Educational Box  
 این روز ها رتبه های برتر متن نمی خوانند، شما چطور ؟ 

 به جمله باال خوب دقت کنید شاید هر آنچه که برای درک مطلب میخواستم بگویم در این جمله خالصه کردم. 
در آزمون های آزمایشی و کنکور سراسری در درس زبان انگلیسی دو درک مطلب )متن( و هر متن چهار سوال دارند که حدودا 

 ها چه باید کرد؟  متنکلمه را شامل می شود. خب حاال با این   360هر درک مطلب 
 ها نداده است پس نباید متنی بخوانید.  درک مطلبقطعا طراح هیج زمانی برای خواندن 

دارند و می بایست تمامی متن را ابتدا بخوانند و به اگر جزو آن دسته از داوطلب ها هستید که وسواس زیادی در درک متن 
ده سواالت پاسخ دهند باید بگویم انصافا کار سختی دارید. چرا که اوال زمانی برای خواندن متن در آزمون اختصاص داده نش

است و ثانیا هیج متنی از داخل کتاب نمی باشد و تمامی مفهوم و درک متن خارج از کتاب است. خوب حاال چه باید کرد ؟ 
 چاره چیست ؟ 

شاید خیلی ها همین االن منصرف بشن و بگن بیخیال درک مطلب در آزمون ها بشیم. نه نه ! اصال موافق افراد ترسو نیستم. 
چرا ؟؟؟ چون سوال و پاسخ هر دو در جلوی خودتان می باشد و نیاز به  ،خش آزمون زبان هستشاتفاقا متن آسان ترین ب

 مطالعه قبلی ندارد.  
 اما حاالکه می گویم متن نخوانید پس چطور به سوال ها پاسخ دهیم ؟ 

برای پاسخ دادن به سوال های درک مطلب کافی است ابتدا سواالت متن را بخوانید بدون اینکه به متن نگاهی بی اندازید 
تصمیم بگیرید این سوال چگونه سوالی است. یعنی استنباطی است، کلید دار است و یا ارجاعی. حاال تصمیم بگیرید به کدام 

انید و حداالمکان هرچیز غیر منطقی را از میان گزینه ها حذف کنید تا احتمال سوال اول پاسخ دهید سپس گزینه ها را بخو
برای پاسخ به سواالت استفاده کنید و تا میتوانید  skimmingو  scanningدرست زدن باال برود و شروع کنید از تکنیک های 

نسبت به درک مطلب برایتان خواهم  با این استراتژی ها متن را خوب شخم بزنید. در آزمون های بعدی مطالب ریز تری 
 گفت. به امید دیدار مجدد شما.

 

 
 

-77 Which sentence is true according to the first paragraph?  

1) The main reason of species dying out is destroying their place of living.  

2) Saving endangered animals is needless of putting so much effort.  

3) The recent studies have pointed out that lives of animals are less in danger than past.  

4) Extinction is what has been caused by the existence of animals.    

 1 گزینه پاسخ  

 جمله درست است. "است آنها زندگی محل رفتن بین از ها گونه نابودی اصلی دلیل"پاراگراف اول مطابق 



 36صفحه  1مرحله  -(مومیعآزمون ماز )دفترچه پاسخنامه                                       زبان انگلیسی  

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

 

-78 What is the best title for the passage?  

1) For the enjoyment of future generations  

2) For the environment and other animals  

3) For medicinal purposes  

4) Why save endangered animals?   

 4 گزینه پاسخ 

 چرا از گونه های در معرض خطر محافظت کنیم؟  بهترین عنوان برای متن است.
 

-79 We put considerable time, effort and money into saving endangered animals,………. .  

1) animals are as significant as humans.  

2) we need animals to use their skin and other usages  

3) we want to keep them for just entertaining  

4) due to animals are part of the food chain    

 4 گزینه پاسخ  

 زنجیره غذایی هستند.کنیم چرا که آنها بخشی از ی را صرف نگهداری حیوانات در معرض خطر میا زمان ، تالش ، و پول قابل توجهم
 

-80 According to the passage, humans shouldn’t put lives of other species in danger 

since…………. 

1) they are God’s creatures  
2) animals are part of our ecosystem and they have the right to live and shouldn’t be killed.  

3) animals are useful in their life  

4) animals are just useful in medicine.   

 2 گزینه پاسخ 

 زندگی حق آنها و هستند ما اکوسیستم از بخشی مطابق متن انسان ها نباید زندگی دیگر گونه های حیوانات را درمعرض خطر قرار دهند چون حیوانات

 .شوند کشته نباید و دارند

 



 1صفحه  1مرحله  -(دفترچه اختصاصی) مازآزمون  پاسخنامه                                           شناسیزمین

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

 (11 صفحۀ -1 فصل -شناسی زمین)  - 3  گزینه پاسخ -81

 نظریه های نجومی کوپرنیک و بطلمیوس در کدام مورد زیر تفاوت دارند؟

 مدارهای گردشی سیاراتشکل هندسی ( 2                                     حرکت ظاهری خورشید (1 

 حرکت سیارات در خالف عقربه های ساعت( 4                                      فرض ثابت ماندن زمین (3 

 پاسخ تشریحی

 در نظریه نجومی بطلمیوس برخالف نظریه کوپرنیک، زمین ثابت در نظر گرفته شده است.

 نظریه های نجومی:  

  مرکزی: زمین نظریۀ -1

 می گردند.بطلمیوس، با مشاهدة حرکت ظاهری ماه و خورشید، به این نتیجه رسید که زمین، در مرکز عالم قرار دارد و اجرام آسمانی دیگر  به دور آن 

ای دارهایی دایرهمشتری و زحل، در م بر اساس این نظریه،زمین،ثابت است و ماه و خورشید و پنج سیارة شناخته شده آن روزگار، یعنی عطارد،زهره، مریخ،

 .به دور زمین می گردند
 مرکزی: نظریۀ خورشید -2

 را مرکزی خورشید مختلف،نظریۀ های زمان در سیارات حرکت مطالعۀ بود،با آشنا خوبی به نیز ریاضی علم با که لهستانی شناس کوپرنیک،ستاره نیکوالس

 کرد: بیان

 .می گردد دایره ای و مخالف حرکت عقربه های ساعت به دور خورشیدسیاره ها در مدار  زمین همراه با ماه، مانند دیگر  -

 .حرکت روزانۀ خورشید در آسمان، ظاهری و نتیجۀ چرخش زمین به دور محورخود است -
 

 (13 صفحۀ -1 فصل -شناسی زمین) - 4  گزینه پاسخ -82

 ت؟اختالف فاصلۀ زمین نسبت به خورشید، هنگام حضیض و اوج خورشیدی  حدود چند متر اس
1 )106 × 2                   2 )109 × 3                     3 )106 × 4                  4 )109 × 5 

 پاسخ تشریحی

البته این مقدار در اول تیر ماه به حداکثر مقدار  .میلیون کیلومتر است که به آن،یک واحد نجومی می گویند150میانگین فاصلۀ خورشید از زمین،حدود 

 میلیون کیلومتر می رسد.147میلیون کیلومتر و در اول دی ماه به حداقل خود،یعنی حدود 152خود،یعنی 

                               m  109 × 5 =  km  5000000  = 147000000 -  152000000 =  اختالف فاصله هنگام حضیض و اوج خورشیدی 

                                                           
 

 (17 صفحۀ -1 فصل -شناسی زمین)  - 3  گزینه پاسخ -83

 نسبت داد؟« تریاس»دو رخداد زیر را می توان به دورۀ کدام 

 پیدایش گیاهان گل دار و پستانداران                        ( 1

  ظهور نخستین خزندگان و پرندگان( 2

 ( پیدایش دایناسورها و پستانداران                             3

 ( انقراض گروهی و ظهور نخستین پستاندار4

 پاسخ تشریحی



 2صفحه  1مرحله  -پاسخنامه آزمون اختصاصی ماز                                     زمین شناسی

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

       .باشد می تریاس دورة به مربوط دایناسور و پستاندار نخستین پیدایش

  رویدادهای زیستی دوران مزوزوییک:  

 تریاس  پیدایش نخستین دایناسور  -1

 تریاس پیدایش نخستین پستاندار  -2

 ژوراسیک  پیدایش نخستین پرنده  -3

 کرتاسه پیدایش نخستین گیاهان گلدار  -4

                                   کرتاسه  انقراض دایناسورها  -5
 

 (19 و 18 صفحۀ -1 فصل - شناسی زمین)  - 4  گزینه پاسخ -84

 مرحله به وجود آمده و حاصل چه نوع فرآیندی است؟ کدام در با توجه به مراحل چرخۀ ویلسون، جزایرقوسی
 ها ورقه برخورد و اقیانوس شدن بسته حاصل – برخورد مرحله( 1

 ای قاره پوسته میان از مذاب مواد خروج حاصل -بازشدگی مرحله( 2

 اقیانوس بستر در کره سست مذاب مواد خروج حاصل – گسترش هلمرح( 3

 دیگر اقیانوسی ورقه زیر اقیانوسی ورقه فرورانش حاصل – شدن بسته مرحله( 4

 پاسخ تشریحی

 جزایر تشکیل و درازگودال به منجر و  شده فرورانده دیگر اقیانوسی ورقه زیر به اقیانوسی ورقه آن از بخشی در آرام اقیانوس مانند ها اقیانوس برخی در

 .  شود می قوسی

 خالصۀ مراحل چرخۀ ویلسون:

 بیرون آمدن مواد مذاب خمیرکره )مانند شرق آفریقا( شکافتن بخشی از قاره   :بازشدگی -1

 تشکیل اقیانوس )مانند اقیانوس اطلس( تشکیل دریا )مانند دریای سرخ(  گسترش شکاف ایجادشده   :گسترش -2

 (بسته شدن اقیانوس تتیس مانند)کوچک شدن و بسته شدن اقیانوس فرورانش سنگ کره ی اقیانوسی   :بسته شدن -3

 تشکیل رشته کوه )مانند هیمالیا، البرز و زاگرس(تشکیل رسوبات اقیانوسی برخورد ورقه ها   :برخورد -4
 

 (16 صفحۀ -1 فصل - شناسی زمین)  - 1  گزینه پاسخ -85

برای تعیین سن جمجمۀ انسان های اولیه معموال از نوعی عنصر پرتوزا استفاده می شود که این عنصر بعد از واپاشی به 
 کدام عنصر پایدار تبدیل می شود؟ 

 207( سرب 4                  206( سرب 3                    40( آرگون 2                14وژن نیتر (1

 پاسخ تشریحی

 .استفاده می شود 14برای تعیین سن فسیل ماموت و یا جمجمه انسان اولیه،از کربن

         
 

 (16 صفحۀ -1 فصل -شناسی زمین)  -  3  گزینه پاسخ -86

   است؟ نسبی سن نشان دهندۀ عبارت، کدام

  .آمد دیپد مرتفعى هاى کوه و داد روى نیزم در مهمى هاى خوردگى نیچ کییپالئوزو دوران اواسط در( 1

 .اند یاخته ای تک جانداران و ها کرم به مربوط آثارى نیپرکامبر دوران به متعلق هاى لیفس  از ارىیبس( 2

 .شدند ظاهر زمین روی بر خزندگانفراوانی  از بعدریز  برگ و وهیم درختان و دار گل اهانیگ کرتاسه دورة در (3

 .کردند اشغال را نوسورهایدا جاى جانوران، نیا و داده رخ کییسنوزودوران  در پستانداران، ادیازد و اصلى تکامل( 4

 پاسخ تشریحی

 رویدادهای تاخر و تقدم مقایسۀ نتیجه در. شود می مشخص یکدیگر به نسبتها، پدیده وقوع زمانی هم و تقدم،تأخر ترتیب نسبی، سن تعیین در

 .گرفت نظر در نسبی سن  توان می را ،(3) گزینۀ در زیستی



 3صفحه  1مرحله  -پاسخنامه آزمون اختصاصی ماز                                     زمین شناسی

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

 (12 صفحۀ -1 فصل -شناسی زمین)  - 2  گزینه پاسخ -87

 قانون اساس بر.است نجومی واحد حسب بر خورشید تا زمین فاصلۀ متوسط برابر 64 خورشید تا فرضی ای سیارهفاصلۀ 

 کند؟ گردش خورشید دور به بار 3 سیاره این تا کشد می طول سال چند کپلر، سوم

1 )1285                        2 )1536                        3 )2048                        4 )2560 

 پاسخ تشریحی

 متناسب است.(  3d) با مکعب فاصلۀ آن سیاره از خورشید( 2P) بر اساس قانون سوم کپلر، مربع زمان یک دور گردش سیارات به دور خورشید

                                                                                                                                   512=P  →   3(64=)2P  → 3d 

=2P 

 دور گردش به دور خورشید 3= مدت زمان در  3 × 512= 1536                                                                                          
 

 (14 صفحۀ -1 فصل -شناسی زمین)  -  3  گزینه پاسخ -88

 ریخچه تکوین زمین دانست؟  کدام مورد را می توان عامل اصلی تشکیل رسوبات و سنگ های رسوبی در تا

 ( حرکت نزدیک شونده ورقه های سنگ کره 2( سرد شدن تدریجی کرة زمین                               1

  ( افزایش تک یاخته ای ها در سطح زمین 4( به وجود آوردن چرخۀ آب                                    3

 پاسخ تشریحی

 عث فرسایش سنگ ها،تشکیل رسوبات و سنگ های رسوبی گردید.به وجود آمدن چرخۀ آب، با
 

 (14 و 13 صفحۀ -1 فصل -شناسی زمین)  -  2  گزینه پاسخ -89

 گیرد؟ می قرار جنوب سمت به زمین، بر عمود اجسام  سایۀ همیشه منطقه، کدام در با توجه به جدول زیر،

1) A 

2 )B 

3 )C 

4 )D  
 

 پاسخ تشریحی

 شود.می  جنوب تشکیل سمت به همواره درجۀ جنوبی، 90 حدودتا درجه  5/23 فاصلۀ اجسام در سایۀ گفت می توان خورشید، تابش زاویۀ به توجه با

                                                                          
 (18 صفحۀ -1 فصل -شناسی زمین)  -  1  گزینه پاسخ -90

 :به جزهمۀ موارد زیر در رابطه با سنگ کره قاره ای و اقیانوسی درست اند، 

 چگالی کمتری دارد. ،نسبت به سنگ کرة قاره ای اقیانوسیة کر سنگ (1

 .دارند قدمت سال میلیون 200 حداکثر ها اقیانوس بستر های سنگ (2

 محدودۀ جغرافیایی منطقه

A جنوبی درجۀ 90 حدود تا صفر 
B 5/23 جنوبی درجۀ 90 حدود تا 

C 5/23 جنوبی درجۀ 5/23 تا شمالی درجۀ 
D جنوبی درجۀ 5/23  تا استوا 



 4صفحه  1مرحله  -پاسخنامه آزمون اختصاصی ماز                                     زمین شناسی

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

 ورقۀ هند در یک بخش قاره ای و در بخشی دیگر از نوع اقیانوسی است. (3

  سنگ کرة قاره ای نسبت به سنگ کرة اقیانوسی، ضخامت بیشتر دارد. (4

 پاسخ تشریحی

 سال میلیارد 8/3 حدود و زیاد ای قاره های ورقه سن طرفی از. دارد کمتری چگالی و بیشتر ضخامت اقیانوسی کره سنگ به نسبت ای، قاره کره سنگ

 .دارند قدمت سال میلیون 200 حداکثر ها اقیانوس بستر های سنگ که بوده و درحالی

 سنگ کره قاره ای  : ضخامت   ˃سنگ کره اقیانوسی                                                                                                  

  : چگالی  ای قاره کره سنگ  ˂ اقیانوسی کره سنگ                                                                                                  
  

 



 5صفحه  1مرحله  -پاسخنامه آزمون ماز )دفترچه اختصاصی(                                             ریاضی

 

 20008585را به سامانه  20که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد در صورتی

 ارسال کنید.

 : تابع دهم: انتقال توابع1سوال 

ی محصور بین دو تابع حت ناحیهامس -91 f x x   1 و  5 g x x x 2 چند واحد مربع است؟ 

1 )8   2 )10   3 )10 2  4 )8 2 

 پاسخ صحیح است.  2گزینه 

 ا باهم در یک دستگاه مختصات رسم کنیم:باید هر دو تابع ر

برای رسم نمودار  f x  ابتدا نمودارx  را یک واحد به سمت راست می بریم، سپس نسبت به محورx ها

  واحد باال می بریم. 5قرینه می کنیم و سرانجام 

سم نمودار برای ر g x x x 2  ای تبدیل می کنیم ضابطه 2تابع را به یک تابع 
x x

g x
x x


 

 

0

3 0
 

واحد است و ارتفاع آنها از محل  4های آنها مساحت مورد نظر، مجموع مساحت دو مثلث است که قاعده   

xمعادله را برای های آنها را با هم برابر قرار دهیم و یک بار آید. باید ضابطهبرخورد دو نمودار به دست می 1 

xو یک بار برای  0 :حل کنیم 

 
x

x x x x x x x B


            
1 3

1 5 2 1 5 2 3
3

 

 
x

x x x x x x x x C
 

                 
0 1

1 5 2 1 5 2 4 4 1
3

 

 

 
   

ارتفاع مثلث باالیی  3یا عدد  Aچون دو نقطه به دست آمده عرض یکسان دارند بنابراین اختالف عرض نقطه 

 ارتفاع مثلث پایینی است. 3با عدد  Oو اختالف عرض نقطه 

S S S          1 2
1 1

4 2 4 3 4 6 10
2 2

 

 

x

y

x

y

1-
x

y

 f x

 g x

A
1

5

B
3

3
C
1

3
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 20008585را به سامانه  20که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد در صورتی

 ارسال کنید.

 کتاب مطرح شده است: 114این سوال برگرفته از مبحث انتقال در کتاب دهم است، که طبق تعاریف زیر در صفحه 

 
 

 

 تبدیل شده بود: 1397سال رشته ریاضی سوال آزمون سراسری  مین موضوع به شکل زیر بهه

 

 

 

 



 7صفحه  1مرحله  -پاسخنامه آزمون ماز )دفترچه اختصاصی(                                             ریاضی

 

 20008585را به سامانه  20که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد در صورتی

 ارسال کنید.

 : تابع دهم: دامنه تابع2سوال 

 

اگر   -92 
x a x

f x
x x a x

  
 

  
2

3 1 3

3

;

;
تابع باشد و   g x x a  ، آنگاه 2 g 1 کدام است؟ 

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

  پاسخ صحیح است. 1گزینه 

چون    f x  تابع است، به ازایx   ی پایین و باال باهم برابر باشند. داریم:باید مقادیر ضابطه  3

 

       g x x g x x g             2 1 2 1 1 2 3  

 

 

 : تابع دهم: برد تابع3سوال 

برد تابع مقابل برای مقادیر  -93 m a,b  برابرℝ یست بیشترین مقدار نb a کدام است؟ 

 

x x

f x x mx x

x x

   


      
 


2

2 2

4 2 2

2 2

 

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

 پاسخ صحیح است.  3گزینه 

مقادیر  2و اعداد بزرگتر از  -2باید نمودار تابع را رسم کنیم: دو قسمت خطی تابع را برای اعداد کوچکتر از 

 را پوشش دهد، 4و   -4مقادیر بین  2در نتیجه اگر معادله درجه را پوشش می دهد.  -4و کمتر از  4بیشتر از 

 حالت وجود دارد: 2د که برای این موضوع خواهد بو ℝبرد تابع برابر 

 حالت اول:

xدر نقطه  2تعداد تابع درجه   2  شود یعنی: -4کوچکتر یا مساوی 

m m      4 2 4 4 2  
 حالت دوم:

xدر نقطه  2مقدار تابع درجه    شود یعنی: -4کوچکتر یا مساوی  2

m m       4 2 4 4 2 

mدرنتیجه اگر   2  نخواهد بود. ℝقرار داشته باشد برد این تابع برابر  2

 : a
x a a a

: a

  
        

 
2

3 3 1
3 8 6 1

3 3

ضابطه باال

ضابطه پایین
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 20008585را به سامانه  20که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد در صورتی

 ارسال کنید.

y

x

m2-

m2
2- 2

 
رسم شده + 2 تا -2به ترتیب از  mمقدار صحیح  5نمودار تابع برای مت چپ به راست شکل زیر از س 5در 

است، برد کل اعداد حقیقی است اما در شکل دوم که  -2در اولین شکل از سمت چپ که مقدار برابر است. 

، برد تابع برابر صفر است mرا ندارد. در شکل سوم که مقدار  -4و  -2است، برد اعداد بین  -1برابر  mمقدار 

را  -4و  -2است مجددا برد تابع اعداد بین  1برابر  mرا ندارد. در شکل چهارم که مقدار  -4اعداد بین صفر و 

 می باشد مجددا برد تابع کل اعداد حقیقی می شود.  2برابر با  mندارد و در شکل آخر که 
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 20008585را به سامانه  20که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد در صورتی

 ارسال کنید.

 : تابع دهم: انتقال توابع4سوال 

yنه نمودار تابع قری -94 x  را نسبت به محورy  ها رسم کرده، سپسk  واحد به طرفx های مثبت انتقال می
دهیم. اگر طول نقطه تالقی منحنی حاصل با  f x x  باشد،  2برابر f k 1 کدام است؟ 

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

 پاسخ صحیح است.  3زینه گ

yها به صورت yقرینه نسبت به محور  x   است. در انتقال به طرفxکافی است به جای مثبت  هایx 

 قرار دهیم و در نتیجه داریم :  x-kمقدار 

 y x k k x      

 دید را برابر با نیمساز ناحیه اول قرار می دهیم. با نیمساز ناحیه اول، تابع جنقطه تالقی آن برای بدست آوردن 

   
x

k x x k k f k f


          
2 2 2 6 1 5 5  

 
 

 و مشابه با آن طراحی شده است: 99کنکور سراسری تجربی  132این سوال بر اساس سوال 

 

است و شکل آن به صورت زیر است: 3جواب این سوال گزینه   
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 20008585را به سامانه  20که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد در صورتی

 ارسال کنید.

: تابع یازدهم: تساوی توابع5سوال   

اگر توابع  -95 
x

g x
x bx a




 2
1

و   f x
x




1
1

aبرابر باشند،   b کدام است؟ 

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

 پاسخ صحیح است.  4گزینه 
 ه آنها نیز برابر باشند.در صورتی دو تابع با هم برابر هستند که دامنه آنها با هم برابر باشند و مقادیر تولید شده توسط ضابط  

 
 

برابر با  fچون دامنۀ     است. پس باید  1 
 

x
g x

x





2
1

1
bباشد، در نتیجه    aو  2 1 .است 

a b  3  
 

 خارج از کشور به صورت زیر مورد سوال قرار گرفته بود:  97جربی مفهوم تساوی توابع در کنکور سراسری ت

 

است. در این سوال هر سه گزینه دیگر نیز از نظر اتحادها با صورت سوال  4جواب این سوال به دلیل برابری دامنه گزینه 

 یکسان هستند اما دامنه آنها برابر نیست. 
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 20008585را به سامانه  20که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد در صورتی

 ارسال کنید.

الی: تابع یازدهم: دامنه توابع رادیک:6سوال   

بازه  kبه ازای مجموعه مقادیری از  -96 k,k 2  از دامنه تابع  یجموعهزیرم 2 
x

f x
x






29
1

است،  

 اختالف بیشترین مقدار و کمترین مقدار این مجموعه کدام است؟

1) 1  2) 
1
2

   3) 
3
2

   4 )
5
2

 

 پاسخ صحیح است.  4گزینه 

به صورت  fدامنه تابع    , 3 3 ی است. اگر بازه 1 k,k 2 زیرمجموعه آن باشد، دو حالت ممکن است  2

 اتفاق بیافتد:

 
k k

k

k k


   

    
     

3
3 2 3

12
22 1 1

  حالت اول

    k k k   2 2 2  

 
k

k
k k




  
    



1 2
1

11
22 3 1

2

  حالت دوم 

]در نتیجه مجموعه مقادیر آن به صورت  , ] [ , ] 
3 1

1 1
2 2

U  .است 

 ریاضی خارج از کشور است: 98کنکور 150این سوال با کمی تغییر مشابه با سوال 

 

 صحیح است.  4در این سوال جواب گزینه 
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 20008585را به سامانه  20که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد در صورتی

 ارسال کنید.

 

ح: تابع یازدهم: تابع جزء صحی7سوال   

x یمعادله -97 x x x   
 

2 24 ی دارای چند جواب در بازه 4 ,0  است؟ )][، نماد جزء صحیح است.( 3

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

 پاسخ صحیح است.  2گزینه 

yدر شکل زیر نمودار تابع  x x   تساویرسم شده است. زمانی  24   f x f x   برقرار است که تابع

 f x داده شده یعنی ی با توجه به بازهکه ، برابر با یک مقدار صحیح باشد ,0 نقطه این تساوی  6در  3

دقت کنید برای برقرار خواهد بود.  f x  ی مقادیر دو مقدار وجود دارد و برا 3 f x  و  2و  1و  0برابر با

 هر کدام یک مقدار در این بازه وجود دارد. 4

 
تجربی مطرح شده بود و  99و جزء صحیح است که در کنکور  2این سوال یک برداشت آزاد از سوال ترکیبی معادله درجه 

 مقادیر برد تابع خواسته شده بود. 

 

 است و یک روش خوب برای حل سوال کنکور رسم شکل بود: 2ینه جواب این سوال گز
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 20008585را به سامانه  20که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد در صورتی

 ارسال کنید.

 تابع دوازدهم: نمودار چندجمله ای ها 8سوال 

با توجه به نمودار تابع  -98    f x a x x x x  1  کدام است؟ a، مقدار 2

1 )2- 

2 )2 

3 )1- 

4 )1 

   

 پاسخ صحیح است.  1گزینه 

xبا توجه به محور تقارن که خط   2  ،نتیجه معادله به صورت  است. در -4ریشه سمت چپ است

   f x ax x   می باشد. 4

از طرفی نقطه  S ,2  کند.که مختصات رأس سهمی است در رابطه زیر که ضابطه تابع است صدق می 8

   
 

  
,

f x ax x a a


         
2 8

4 8 2 2 4 2  

 
 

 

 

 

 

 

y

x
2-

8
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 20008585را به سامانه  20که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد در صورتی

 ارسال کنید.

 

ع دوازدهم: نمودار چندجمله ای هاتاب 9 سوال  

و تابع  fدر شکل مقابل نمودار سهمی  -99   g x x a  
اگر همانطور که در شکل رسم شده است،  31

)gمشخص است  ) 0  مقدارباشد،  2 f  کدام است؟ 3

1 )3- 

2 )6- 

3 )9- 

4 )12- 

     

 خ صحیح است.پاس 3گزینه 

مختصات رأس سهمی   , a1  است، پس کافی استa .را بیابیم 

 g a a      0 2 1 2 3  

     f x kx x , f k     2 1 3 3  

     f x x x f     3 2 3 9  

 
 

y

2

2
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 20008585را به سامانه  20که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد در صورتی

 ارسال کنید.

 

تابع دوازدهم: نمودار چندجمله ای ها 01سوال   

fتوابع  -100 (x) x x x  2 36 g(x)و  12 x   ، در چند نقطه متقاطع اند؟2

 ( سه4   ( دو 3   ( یک 2  صفر (1

  .پاسخ صحیح است 2گزینه 

 را به صورت مکعب کامل مرتب می کنیم. fتابع 

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

f (x) (x )

         

    

3 2 3 2

3

6 12 6 12 8 8

2 8

  

 است.  x3تغییر یافته ی نمودار  fنمودار 

x (x ) (x ) (x )        3 3 3 32 2 2 8   

   

   

  از مبدا می گذرد. fدقت کنید که تابع 

   

   

 در یک نقطه متقاطع اند. gو  fدو تابع 

 است.  3این سوال برگرفته از تمرین کتاب در تشخیص نمودار تابع درجه 

 
 

y 

x 

g 

2-  
2 

8-  

f 
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 20008585را به سامانه  20که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد در صورتی

 ارسال کنید.

 

 تابع دوازدهم: یکنوایی  11سوال 

 باشد؟ نمی تواندکدام یک از گزینه های زیر  fدر دامنه خود اکیدا صعودی است.  fتابع  -101

 1)xf (x)  2 2     2) f (x) Log ( x )   2 2 

 3) f (x) x x 2    4) f (x) x x 

 پاسخ صحیح است.  1گزینه 

  نمودار توابع داده شده را رسم می کنیم:

   

                              

                                       

x x
f (x) x x

x x


   



3 0
2

0
     x x

f (x) x x
x x

 
  

 

2

2

0

0
   

fتوابع  (x) x x ،f(x)Logx،f(x)xx    2 2 ی تابع در دامنه خود اکیدا صعودی هستند ول 2
xf (x)  2  در دامنه اش اکیدا نزولی است. 2

 

 

xy  2 2   
y log ( x )   2 2
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 20008585را به سامانه  20که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد در صورتی

 ارسال کنید.

 

 تابع دوازدهم: یکنوایی  12سوال 

تابع  اگر -102
a

f (x) x x
a

 


2

1
در فاصله ی   ,1  صعودی اکید باشد، حدودa کدام است؟ 

1), ( , )
 
  
 

2
1

3
     2)( , )1  

3) ,
 
 
 

2
3

     4)( , ) 1  

 پاسخ صحیح است.  1گزینه 

در فاصله ی  آن مثبت است، 2ی که ضریب درجه برای آن که تابع درجه دوم x ,0  صعودی اکید باشد

bمحورتقارن آن کوچکتر یا مساوی نقطه ابتدای بازه باشد یعنیبایستی 
x

a
  02

 باشد. پس در این سوال: 

a 1 یا

a

a a aa a
a a a

           
   

3 2 21 1 2 2 0 0
2 1 1 1 1 3

  

 یکنوایی تابع دوازدهم:  13سوال 

fنمودار تابع با ضابطه -103 (x) x x x 6 در بازه ,3  چگونه است؟  3

 ( صعودی2   ابتدا نزولی سپس صعودی( 1

 ( نزولی4   ( ابتدا صعودی سپس نزولی3

 پاسخ صحیح است.  2گزینه 

 ، داریم:xبا تعیین عالمت

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

x x x

  
    

 

2

2

6 0
6

6 0
  

تابع در بازه  و مشخص است که  ا در بازه داده شده، رسم می کنیمحال تابع ر ,3  صعودی است. 3

 

   

   

   x ( , ) 


3 3
3 

3-  
x 

y 

x 

y 

3 
3-  
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 20008585را به سامانه  20که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد در صورتی

 ارسال کنید.

 

 تابع دوازدهم: یکنوایی  14سوال 

fاگر بزرگ ترین بازه ای که تابع -104 (x) x a x b      در آن اکیدا صعودی است، به صورت ,2 4 
باشد، دوتایی مرتب a, b  کدام است؟ 

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

  پاسخ صحیح است. 3زینه گ

از دو قسمت افقی در سمت چپ و راست و یک قسمت با  تع به صورت آبشاری یا سرسره ای اسبچون تا

این تابع در بازه ای اکیدا قرار است شیب غیر صفر در قسمت میانی تشکیل شده است. با توجه به اینکه 

ی کمتر از انتهای این قسمت داشته باشد. در مقدار تابع در ابتدای قسمت میانی مقدار باید صعودی باشد،

aنتیجه باید   b  .2و4ا یکنوا هستند پس این توابع بین ریشه های عبارت داخل قدرمطلق اکید باشد- 

 ها هستند:همان ریشه

     

 a
(a,b) ( , )

b

   
 

 

2
2 4

4
   

 

خارج از کشور است: 98این سوال برداشت آزادی از سوال کنکور تجربی   

 

است و در اینگونه سواالت ریشه های قدرمطلق نقاط کلیدی و تعیین کننده هستند.  3پاسخ گزینه   

 

 

 

 

 

 

 

-a b 



 19صفحه  1مرحله  -پاسخنامه آزمون ماز )دفترچه اختصاصی(                                             ریاضی

 

 20008585را به سامانه  20که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد در صورتی

 ارسال کنید.

 

تابع دوازدهم: یکنوایی  51سوال   

fتابع با ضابطه -105 (x) x x x    
1

2 3 2 1
2

 در کدام بازه صعودی است؟  

1)( , )2 1   2) ( , )1 2  3) ( , )10  4) ( , )0 2 

 پاسخ صحیح است. 3گزینه 

x x x x x

f (x) x x x x x

x x x x x


         



         

        


1 1 3
2 3 2 1 4

2 2 2
1 7 3 1

2 3 2 1 2
2 2 2 2
1 1 1

2 3 2 1 4
2 2 2

  

)در فاصله ی  , )1 دقت کنید که در این سوال اگر مقادیر تابع را در  شیب مثبت است و تابع صعودی است. 0

صعودی است در صورتی که  4یا  1در گزینه طراف صفر محاسبه کنیم، به نظر می رسد که تابع نقاط صحیح ا

از روی شکل کامال مشخص است که در ریشه های قدرمطلق جهت یکنوایی تابع تغییر می کند و در نتیجه 

 تابع غیر یکنوا می باشد.

 

 

 یکنوایی تابع قدرمطلقی قسمتی از کل سوال است:این سوال نیز برداشت آزادی از این سوال کنکور است که مساله 

 

 صحیح است. 4پاسخ گزینه 

 



 20صفحه  1مرحله  -پاسخنامه آزمون ماز )دفترچه اختصاصی(                                             ریاضی

 

 20008585را به سامانه  20که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد در صورتی

 ارسال کنید.

 

 تابع دوازدهم: یکنوایی  16سوال 

106- x mx x
f (x)

( m) x x

  
 

  

2 2
6 4 2

 کدام است؟ m صعودی است، حدود اکیدا  

1)m  6   2) m 4 5  3)m 4 6  4) m4 

 پاسخ صحیح است. 2گزینه 

برای بررسی یکنوایی توابع دو ضابطه ای باید به سه قسمت توجه کنیم. یکنوایی در بازه اول، یکنوایی در بازه 

دوم و یکنوایی در همسایگی نقطه ای که ضابطه ها تغییر می کنند. در این سوال یکنوایی در بازه اول، با 

یک تابع غیر یکنواست با محدود شدن دامنه آن به صوزتیی که راسسهمی در  2به اینکه معادله درجه توجه 

آن قرار نگیرد امکان پذیر است. در تابع دوم که یک معادله خط است، با توجه به شیب خط اتفاق می افتد و 

قدار تابع در نقطه مرزی از در نقطه مرزی نیز باید مقداری که تابع از ضابطه اول دارد کمتر یا مساوی م

 ضابطه دوم باشد. بنابراین:

xباید راس سهمی اوال: mx 2   باشد. 2بزرگ تر یا مساوی 

m
m ( )  2 4 1

2
  

 ثانیا: شیب خط داده شده باید مثبت باشد.

m m ( )   6 0 6 2  

xثالثا: به ازای   xمقدار  2 mx 2  باید کوچک تر یا مساوی مقدار( m)x 6  باشد. 4

m m m m ( )        4 2 12 2 4 4 20 5 3  

( ),( ),( ) m  1 2 3 4 5  

 

 

 

 

 

 



 21صفحه  1مرحله  -پاسخنامه آزمون ماز )دفترچه اختصاصی(                                             ریاضی

 

 20008585را به سامانه  20که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد در صورتی

 ارسال کنید.

 مجموعه ها: مجموعه متناهی  17سوال 

Uاگر  -107 { , , ,...., , } 1 2 3 39  Bو  36رنده های طبیعی عدد مجموعه شما Aمجموعه مرجع بوده و  40

'باشد، مقدار  24مجموعه شمارنده های طبیعی عدد  'n(A B )  کدام است؟ 

1) 11  2)  17    3) 23    4) 29 

 پاسخ صحیح است. 4گزینه 
 کتاب درسی است. 13صفحه  4و قسمت ت تمرین  7صفحه  2از تمرین  ترکیبی سوالاین 

 

 

را محاسبه کنیم و سپس با توجه به اینکه  24و  36بایستی ابتدا شمارنده های اعداد برای حل این سوال 

می باشند، تعداد آنها را نیز به عنوان اشتراک دو مجموعه در  12اشتراک این دو مجموعه شمارنده های عدد 

 نظر بگیریم. 

دون نوشتن تک تک اعداد برای محاسبه تعداد شمارنده های طبیعی می توانیم اعداد را تجزیه کنیم و ب

 محاسبه کنیم. 1تعداد آنها را از حاصلضرب توانهای اعداد اول در تجزیه بعالوه 

' '

n(A) ( )( ) A { , , , , , , , , }

n(B) ( )( ) B { , , , , , , , }

n(A B) ( )( ) A B { , , , , , }

n(A B) n(A) n(B) n(A B)

n(A B ) n(U) n(A B)

        

        

        

      

   

2 2

3

2

36 2 3 2 1 2 1 9 1 2 3 4 6 9 12 18 36

24 2 3 3 1 1 1 8 1 2 3 4 6 8 12 24

12 2 3 2 1 1 1 6 1 2 3 4 6 12

9 8 6 11

40

I I

U I

I U 11 29

 

 

 

 

 

3 6 2 

29 



 22صفحه  1مرحله  -پاسخنامه آزمون ماز )دفترچه اختصاصی(                                             ریاضی

 

 20008585را به سامانه  20که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد در صورتی

 ارسال کنید.

 الگویابی: الگوی خطی  18سوال 

تقسیم کرده است.  طعهق 7به مطابق شکل زیر و آن را  نقطه قطع کرده 6ه سیمی را در یک خط افقی قطع -108
نقطه اشتراک با سیم  6د که هریک از آنها نخط موازی این سیم را طوری قطع کن 9به جای یک خط، اگر 

 شود ؟ ه تقسیم میعقطنگاه سیم مزبور در مجموع به چند آ داشته باشد،

 

1) 21   2)  43   

3) 55     4) 63 

 

  .صحیح است 3گزینه  حل :

n

n

n a n a

n

  


         
  

9

1 7

2 13 6 1 6 9 1 55

3 19

 

 

 دنباله حسابی و غیر خطی دنباله ها:  19سوال 

aدر دنباله مقابل مقدار  -109 a10 ,                            چقدر است؟ 1 , , ,... 
2 2 4

0
3 5 9

   

1 )2   2) 
8
3

     3) 
10
3

    4) 4 

 پاسخ صحیح است. 4گزینه 
 است: 20صفحه  4تمرین برگرفته از  گوی غیر خطیمخرج کسر یک تصاعد حسابی است و صورت کسر یک الدر این سوال  

 
 

nاز اینکه جمله سوم صفر است مشخص می شود که در این الگو یک عامل      وجود دارد. و چون جمله  3

و دوم با هم برابر هستند محور تقارن  اول
3
2

n(nاست و در نتیجه صورت کسر ضریبی از   )3   .خواهد بود

است. در نتیجه جمله عمومی دنباله به صورت زیر  1با جایگذاری جمله اول مشخص می شود که ضریب برابر 

 خواهد بود: 

n
n

n(n )
a a a a

n

 
      



10
10 10 1

3 10 7 10
4

2 1 21 3
 

 



 23صفحه  1مرحله  -پاسخنامه آزمون ماز )دفترچه اختصاصی(                                             ریاضی

 

 20008585را به سامانه  20که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد در صورتی

 ارسال کنید.

 دنباله ها: دنباله حسابی و هندسی  20سوال 

اگر جمالت دوم، هشتم و یازدهم یک تصاعد حسابی به ترتیب جمالت اول تا سوم یک تصاعد هندسی باشند،  -110

 نسبت جمله چهارم تصاعد حسابی به جمله چهارم تصاعد هندسی چقدر است؟

1 )
10
3

   2) 
20
3

    3) 10    4) 
40
3

 

 پاسخ صحیح است. 2گزینه 

در این سوال باید ابتدا با توجه به اطالعات سوال نسبت قدرنسبت تصاعد حسابی به جمله اول آن را بدست 

 آوریم. 

a d

a a a (a d)(a d) (a d)

a a d d a a d d a d d a d

a ,a ,a d, d, d b d

a a d d

b
d d



      

          

     

 
  

 

1

2 2
2 11 8 1 1 1
2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1

13
2 8 11 4

4 1

4

10 7

11 10 14 49 3 39 13

3
12 6 3

2
3 10 20

3 3 3
2 2

  

برای محاسبه قدر نسبت ر نسبت تصاعد هندسی خواسته شده بود، می توانستیم اگر در صورت سوال  قد

 رابطه زیر استفاده کنیم: ازتصاعد هندسی 

q


  


11 8 3 1
8 2 6 2
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 نید.کارسال  20008585را به سامانه  20در صورتی که برای ثبت نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز دارید، عدد 

 

موفقیت از ابتدا در کنار شما هستیم!  از اینکه تو این مسیر جذاب  آموزای مازی سالم! چطورید؟ ما که حالمون خوبه دانش
ساله باید به کنکور به چشم یک  18آموز یا اصال یک فرد کنند! اما یک دانشها کنکور رو به چشم یک جبر نگاه میراستش خیلی

سب میزان و بر ح آینده شغلیشو انتخاب کنههزار نفر دیگه رقابت کنه و  500تونه با فرصت نگاه کنه! یک فرصت عادالنه که می
ها بعد از کنکور تازه متوجه میشن که کنکور عجب فرصت خوبی بوده ها هستن که سالتالشی که کرده به حقش برسه! خیلی

شو آله برای کسی که میخواد زندگیو بهش توجه نکردند. اما شما از االن بدونید، کنکور یک فرصت استثناییه! یک موقعیت ایده
پیدا کنه و ...! پس کنکور یک جبر نیست، یک  های شغلی خوب دستتغییر بده، به موقعیت عوض کنه، جایگاه اجتماعیشو
 فرصته! ازش استفاده کنید ...

کنیم تا در همۀ دروس عمومی و ما تمام تالشمون رو می»فقط این یک جمله رو دربارۀ ماز بدونید،  دربارۀ ماز چی میدونید؟اما 
 «کار رو کردیم و موفق بودیم!  سال گذشته این 7بینی کنیم و در اختصاصی، کنکور رو براتون پیش

های هر سوال )چه در دروس اختصاصی و چه در پاسخ تشریحی و درسنامه»باز هم فقط یک جمله:  نامۀ ماز چی؟دربارۀ پاسخ
شوند بتونید بحث طرح میشکلی آماده شدند که شما با بررسی پاسخ هر سوال، به تمام سواالتی که از آن مدروس عمومی( به

 «جواب بدید!
هایی که فکر کنیم؛ نه اینکه کنکور گذشته رو تحلیل کنیم! تمام ایدهبینی میما کنکور آینده رو پیش دربارۀ سؤاالت ماز چی؟

بعد از پس های ماز با کنکور شده! ها میاریم و همین باعث مطابقت باالی آزمونکنیم در کنکور مطرح میشه رو در آزمونمی
های گذشته در لینک )مطابقت سالکنکور سواالت ماز رو قضاوت کنید و ببینید به کنکور شبیه بوده یا نه! 

 (https://biomaze.ir/news67/رو)روبه
های تلویزیونی و ... نداریم و با کاهش هزینهدونید ما هیچگونه تبلیغات همونطور که می نام در ماز چی؟دربارۀ هزینۀ ثبت

آموزان بتوانند از ماز استفاده کنند؛ اما با وجود تبلیغاتی سعی کردیم که هزینه محصوالت رو به حداقل برسونیم تا همۀ دانش
 آموزی توانایی مالی نداشته باشه، بورسیه میشه! این هزینه اندک هم اگر دانش

شدن، کنند و با توجه به هزینه اندک و امکان بورسیهروز تالش میهای ماز چندین نفر شبانهشدن آزمونبرای آماده و حرف آخر:
 با عدم رضایت عمیق تیم ماز نام نکردند، هیچ توجیهی ندارد و استفاده از فایل سوال و پاسخ ماز توسط کسانی که در ماز ثبت

 گیرید.مطمن باشید انرژی مثبت بیشتری می همراه است، پس لطفا قانونی از ماز استفاده کنید و

های دانشمندی به دست آمد. کدام عبارت، دربارۀ ها و آزمایشاطالعات اولیه در مورد مادۀ وراثتی از فعالیت 
 اند، صحیح است؟شده کار گرفتههای این دانشمند بهای که در آزمایشیاختهجانداران تک

   . دارندنانومتر  200ای کمتر از اندازه( 1
 .دارندای ضخیم ( در مجاورت سیتوپالسم خود پوشینه2
 کنند.( اطالعات وراثتی خود را فقط در حین تقسیم به یاختۀ دیگر منتقل می3
 کنند.اسید با دو انتهای متفاوت تولید میکخود، قطعًا نوعی نوکلئی هاییا ژن ضمن بیان ژن( 4

https://biomaze.ir/news/67
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  مفهومی( -متوسط -121) 4پاسخ: گزینه 

باکتری به دست آمد. او در آزمایشات خود از  گریفیتهای ها و آزمایشاز فعالیت اطالعات اولیه در مورد مادۀ وراثتی

ژن  هر های استرپتوکوکوس نومونیا، بیانو موش استفاده کرد. در باکتری ای و پروکاریوت(یاخته)جاندار تک استرپتوکوکوس نومونیا

گروه فسفات در یک انتها و گروه هیدروکسیل  خطیاسیدهای مولکول رِنا ساختار خطی دارد. در نوکلئیکشود. رِنا می نوعی منجر به تولید

 در انتهای دیگر آزاد است؛ بنابراین هر رشتۀ دنا و رنای خطی همیشه دو سر متفاوت دارد. 

 ها: بررسی سایر گزینه
نانومتر  200 بیشتر از ایسترپتوکوکوس نومونیا اندازها کنید، باکتریطور که در شکل مقابل مشاهده می( همان1

  دارد.

استرپتوکوکوس نومونیا بین پوشینه و سیتوپالسم،  کنید، در باکتریطور که در شکل مقابل مشاهده می( همان2

اکارید است سخارج از کتاب بدونید که پوشینه از جنس پلیای است. شامل غشا و دیوارۀ یاخته بخشقرار دارد. این  بخشی

 شود. ای تشکیل میو بر روی دیوارۀ یاخته

دار به باکتری استرپتوکوکوس نومونیای بدون گریفیت، اطالعات وراثتی باکتری استرپتوکوکوس نومونیای پوشینهآزمایش  4( در مرحلۀ 3

 پوشینه منتقل شد ولی این انتقال از طریق تقسیم انجام نگرفت. 

  انجام بگیرد.    نیز ای و فرایند مهندسی ژنتیکتواند از راه تقسیم یاختهای دیگر مییک یاخته به یاختهانتقال اطالعات وراثتی از 

 

 

 

 

 

 

 است؟ مناسبنابرای تکمیل عبارت زیر  چند موردهای گریفیت، با توجه به آزمایش 

 ..................«فقط در طی آزمایشی که »
 شدند.های موش وارد دار به ششپوشینههای ای خالف انتظار رخ داد، باکترینتیجه -الف
 دار در خون موش یافت شد.ها تزریق شد، تعداد زیادی باکتری پوشینهدار به موشهای زندۀ پوشینهباکتری -ب
 برد.ها پیها تزریق شد، گریفیت به چگونگی انتقال مادۀ وراثتی بین یاختهطور همزمان به موشدو نوع باکتری به -ج
 پادتن تولید شد.ی بدون پوشینه به نحوی تغییر کردند، در بدن موش علیه پوشینۀ باکتری هاباکتری -د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 خاطر وجود پوشینه!(. تر است )بهدار از نوع بدون پوشینه بزرگمونیای پوشینهباکتری استرپتوکوکوس نو (1               
 نانومتر دارد.  200ای بیشتر از دار اندازه( باکتری استرپتوکوکوس نومونیای پوشینه2              
 ای است. ( بین پوشینه و غشای باکتری بخشی وجود دارد. این بخش دیوارۀ یاخته3              

 ای( بیشتر است. ( ضخامت پوشینه از ضخامت غشا و الیۀ میانی بین آن دو )دیوارۀ یاخته4
  های مجاور خود متصل شود.   تواند به یاخته( باکتری به واسطۀ پوشینه می5
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 همۀ موارد نادرست هستند. 

 بررسی همۀ موارد: 
دار کشته های پوشینهکه مخلوطی از باکتری 4الف( در آزمایش مرحلۀ 

شده با گرما و زندۀ بدون پوشینه به موش تزریق شد، نتیجۀ آزمایش 

-طور که در شکل مقابل مشاهده میبود. اما همان برخالف انتظار

های دار به شش، باکتری پوشینه4و  1های مرحلۀ کنید، در آزمایش

 موش وارد شدند و موش بیمار و در نهایت مرد! 

ها تعداد زیادی ، در خون موش4و  1های مرحلۀ در آزمایشب( 

دار کشته شده و زندۀ بدون ، باکتری پوشینه4ۀ و در مرحلۀ زنددار پوشینه، باکتری 1دار مشاهده شد. در آزمایش مرحلۀ باکتری پوشینه

 پوشینه به موش تزریق شد. 

منتقل شود ولی ماهیت این ماده و تواند به یاختۀ دیگری از نتایج آزمایشات گریفیت مشخص شد که مادۀ وراثتی میج( 

  .نشدچگونگی انتقال آن مشخص 

  .گریفیت و ایوری هر دو از چگونگی انتقال مادۀ وراثتی اطالعی نداشتند ولی ایوری برخالف گریفیت، ماهیت مادۀ وراثتی را کشف کرد 

که در هر چهار مرحله از آزمایش گریفیت، در الیاند در حهای بدون پوشینۀ زنده به نحوی تغییر کردهباکتری 4د( در آزمایش مرحلۀ 

 دار است و ایمنی اختصاصی دارد!چون موش یک مهرهشود. بدن موش برعلیه باکتری، پادتن تولید می

 
 

 های گریفیتآزمایش

انگلیسی به نام  شناسیباکتریهای ها و آزمایشدرمورد مادة وراثتی از فعالیت اطالعات اولیه
شد تولید کند. در آن زمان تصور می واکسنی برای آنفلوانزابه دست آمد. او سعی داشت که  گریفیت

از این  دو نوعاست. گریفیت با  باکتری به نام استرپتوکوکوس نومونیاعامل این بیماری، نوعی 
 ر(دادار )کپسولپوشینهزای آن که ها انجام داد. نوع بیماریهایی را روی موش، آزمایشباکتری

 کند.ها را بیمار نمیشود، ولی نوع بدون پوشینة آن موشمی پهلوسینهها سبب است در موش

 آزمایش گریفیت:

به موش  دارهای پوشینهتزریق باکتریگریفیت مشاهده کرد 
شود؛ در حالی که ها میباعث بروز عالئم بیماری و مرگ در آن

مشابه، باعث های به موش های بدون پوشینهتزریق باکتری
-باکتریشود. اون در آزمایش دیگری، بروز عالئم بیماری نمی

و  ها تزریقشده با گرما را به موشدار  کشتههای پوشینه
ها سالم ماندند. گریفیت نتیجه گرفت مشاهده کرد که موش

 .ها نیستوجود پوشینه به تنهایی عامل مرگ موشکه 

شده با گرما و کشته  دار  های پوشینهمخلوطی از باکتریسپس 
از  مقدار زیادیهای مرده، موش هایخون و ششها مردند! او در بررسی ها تزریق کرد و دید که برخالف انتظار، موشرا به موش زندة بدون پوشینه

بدون پوشینه به نحوی تغییر کرده و های از باکتری تعدادیاند، بلکه های مرده، زنده نشدهدار زنده مشاهده کرد. مسلمًا باکتریهای پوشینهباکتری
 اند.دار شدهپوشینه

انتقال آن مشخص  چگونگیاین ماده و  ماهیت، ولی ای به یاختة دیگر منتقل شودتواند از یاختهمادة وراثتی میها مشخص شد که از نتایج این آزمایش
 .نشد

 بعد از گریفیت، همچنان ناشناخته ماند. و در نهایت توسط ایوری کشف شد.  سال 16 در انتقال این صفت تا حدود عامل موثرنکته:  
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هایی که ایوری و همکارانش به منظور شناخت مادۀ وراثتی انجام دادند، کدام گزینه عبارت زیر را با توجه به آزمایش 
 نماید؟به درستی کامل می

 ..................« ی کهایوری و همکارانش در آزمایش»

 یزانه )سانتریفیوژ( با سرعت باال قرار دادند.ها را در گرعصارۀ باکتری انجام دادند، در ابتدا برای شناسایی مادۀ وراثتی( 1
 ها مادۀ وراثتی نیستند.بار نتیجه گرفتند که پروتئینبرای نخستین ها را به چهار قسمت تقسیم کردند،عصارۀ باکتری (2
( مادۀ DNAبار به این نتیجه رسیدند که دِنا )برای نخستینبا سرعت باال استفاده کردند، ( از گریزانه )سانتریفیوژ( 3

 وراثتی است.
های موجود در ای، انجام دادند، فقط پروتئینها توسط عدهآن قبلی هاینشدن نتایج آزمایش( پس از مورد قبول واقع4

 ها را تخریب کردند.عصارۀ باکتری
 مفهومی( -ختس -121) 3پاسخ: گزینه 

استفاده کردند. نتایج این آزمایش آنها را به این نتیجه رساند که عامل با سرعت باال ایوری و همکارانش در آزمایش دوم خود از گریزانه 

 تر، دِنا همان مادۀ وراثتی است. اصلی و موثر در انتقال صفات، دِنا است. به عبارت ساده

   الیه جدا دار را به صورت الیهشدۀ پوشینهعصارۀ باکتری کشتهبا سرعت باال ایوری و همکارانش در آزمایش دوم با استفاده از گریزانه

ای که در آن کردند و با اضافه کردن هر الیه به صورت جداگانه به محیط کشت باکتری فاقد پوشینه مشاهده کردند که انتقال صفت با الیه

 شود. ود دارد انجام میدِنا وج

  !در آزمایش اول فقط ثابت شد که پروتئین مادۀ وراثتی نیست 

 ها: بررسی سایر گزینه

 استفاده کردند. با سرعت باال خود از دستگاه گریزانه  نه اول!( ) آزمایش دوم( ایوری و همکارانش در 1

خود که در آزمایش اول بخش تقسیم کردند. در حالی 4دار را به شینههای پونش در آزمایش سوم خود، عصارۀ باکتریا( ایوری و همکار2

 ها مادۀ وراثتی نیستند! نتجیه گرفتند که پروتئینو برای اولین بار 

 دار کشته شده را تخریب کردند و ها عصارۀ باکتری پوشینهایوری و همکارانش در آزمایش اول با استفاده از آنزیم پروتئاز، همۀ پروتئین

 گیرد. به محیط کشت باکتری بدون پوشینۀ زنده منتقل کردند و مشاهده شد که انتقال صفت انجام می سپس

، آزمایش سوم خود ای از دانشمندانهای قبلی توسط عدهنشدن نتایج آزمایشپس از مورد قبول واقعنش اایوری و  همکار( 4

کننده ها، نوعی آنزیم تجزیهبه چهار بخش تقسیم شد و به هر یک از یک بخشدار را انجام دادند. در آزمایش سوم، عصاره باکتری پوشینه

  که فقط پروتئین تخریب شود!(نه این )شود. اضافه کردند. بنابراین در آزمایش سوم، در هر بخش نوعی مادۀ آلی تخریب می

 وع آنزیم استفاده کردند. ایوری و همکارانش در آزمایش اول از یک نوع آنزیم ولی در آزمایش سوم از چهار ن 

 که در آزمایش سوم در هر بخش یکی از انواع دار، از بین رفت در حالیعصارۀ باکتری پوشینه ی موجود درهادر آزمایش اول، فقط پروتئین

 رود. مواد آلی از بین می

شود، یافت مییک باکتری شده توسط غشای که در فضای احاطه ایفسفاتهچند مورد، دربارۀ هر نوکلئوتیدِ سه 
 درست است؟

 شود.اسیدها مصرف میمنظور ساخت نوکلئیک به -الف
 کربنی خود است.متصل به حلقۀ قند پنج OHدارای دو گروه  -ب
 ل است.صکربنی متضلعی خود به قند پنجدار از طریق حلقۀ پنجباز آلی نیتروژن -ج
 استر نقش داشته باشد.جاد پیوندی فسفودیاز طریق بیش از یک بخش خود در ایتواند می -د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
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 مفهومی( -سخت -121) 1پاسخ: گزینه 

 فقط مورد د درست است.

 بررسی همۀ موارد: 
گیرند. مانند به عنوان منبع انرژی در یاخته مورد استفاده قرار میاسیدها )دِنا و رِنا( نوکلئیک الف( نوکلئوتیدها عالوه بر شرکت در ساختار

های مختلف از آن فسفات( که به عنوان منبع رایج انرژی در یاخته است و یاخته در فعالیت)آدنوزین تری ATPدار نوکلئوتید آدنین

 کند. استفاده می

 باز آلی تیمین در دِنا و یا باز آلی یوراسیل در رِنا.  ←برقراری پیوند هیدروژنی با بیش از یک نوع باز آلی                                                         

 ( ATPمنبع رایج انرژی در یاخته )                                                         

  2FADHو  NADH ،NADPHشرکت در ساختار ناقلین الکترونی                     دارنوکلئوتیدهای آدنین

 ای با قند پنج ضلعی برقراری پیوند میان حلقۀ پنج ضلعی باز آلی دوحلقه                                                         

 ترین تعداد پیوند هیدروژنی با بازهای مکمل برقراری کم                                                         

 

با  آزاد هایکربنی و نوکلئوتیدمتصل به حلقۀ قند پنج OHبا قند ریبوز دارای دو گروه  آزاد هایب( نوکلئوتید

 کربنی هستند. متصل به حلقۀ قند پنج OHریبوز، دارای یک گروه قند دئوکسی

باشد،  ایدر صورتی که نوکلئوتید دارای باز آلی دو حلقهکنید، طور که در شکل مقابل مشاهده میج( همان

 شود. قند متصل می ضلعی 5حلقۀ ضلعی خود به  5ز آلی از طریق حلقۀ با

( از قند نوکلئوتید دیگر OHاستر، فسفات یک نوکلئوتید به گروه هیدروکسیل )د( در تشکیل پیوند فسفودی

ه گرو) کربنیِ خودقند پنج دو بخش فسفات وهر توانند از طریق از ها میشود؛ بنابراین، نوکلئوتیدمتصل می

 استر شرکت کنند. در پیوند فسفودی (هیدروکسیل متصل به قند خود

 استر شرکت دارند و هر کدام از طریق دو در ساختار دنای حلقوی، همه نوکلئوتیدهای قرارگرفته در ساختار دنا، در دو پیوند فسفودی

 بخش خود )فسفات و گروه هیدروکسیل( 

 نوکلئوتیدی، فقط در یک خته یوکاریوت و رِنا( نوکلئوتیدهای قرارگرفته در دو سر رشتۀ پلیاسید خطی )دنای هستۀ یادر ساختار نوکلئیک

 شوند. استر شرکت دارند؛ بنابراین از یک بخش خود وارد این پیوند میپیوند فسفودی

 استر شرکت پیوند فسفودیهای متفاوتی در تشکیل نوکلئوتید خطی، از طریق بخشیک رشتۀ پلیهای قرارگرفته در دو سر نوکلئوتید

  دارند؛ یکی از طریق گروه فسفات و دیگری از طریق گروه هیدروکسیل! 
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 کدام گزینه، درست است؟ 

 اسید دارای دو انتهای متفاوت هستند.نوکلئوتیدی هر نوکلئیکهای پلیرشته( 1
 شود.یافت می نوع نوکلئوتید مختلف 30( درون یک یاختۀ یوکاریوتی حداکثر 2
 شود.( خطی گروه هیدروکسیل یافت میDNA) یدِنامولکول فقط در یک انتهای هر ( 3
 به سمت انتهای رشته قرار دارد. ضلعِی قند،پنجنوکلئوتیدی، اتم اکسیژِن حلقۀ دارِ هر رشتۀ پلیدر انتهاِی فسفات( 4

 مفهومی( -سخت -121) 4پاسخ: گزینه 

 دار )انتهای باالیی شکل(، اکسیژن موجودتکنید، در انتهای فسفارو مشاهده میطور که در شکل روبههمان

  کربنی، به سمت انتهای رشته قرار گرفته است.ضلعیِ قند پنجحلقۀ پنج

 بررسی سایر موارد: 
دارای دو انتهای متفاوت است. در یک انتها دارای  ینوکلئوتیدرشتۀ پلیهر اسیدهای خطی، ( در نوکلئیک1

اسید الزاماً اما باید دقت کنید که هر نوکلئیکگروه فسفات و در انتهای دیگر دارای گروه هیدروکسیل است. 

نوکلئوتیدی تشکیل شده باشد؛ مانند تواند فقط از یک رشتۀ پلینوکلئوتیدی ندارد! بلکه میپلی هایرشته

 رِنا!

وجود دارد. از نظر قند، دو نوع و از نظر  تیدینوکلئو نوع مونومر 24درون یک یاختۀ یوکاریوتی حداکثر ( 2

 نوع!  24شود نوع وجود دارد که مجموعاً می 3نوع و از نظر تعداد فسفات هم  4نوع باز آلی 

 نوکلئوتید تونه با باز تیمین و همچنین قند ریبوز نمی تونه با باز آلی یوراسیل پیوند داشته باشهریبوز نمیحواستون باشه که قند دئوکسی

 نوع نوکلئوتید!  24نوع هم قند ریبوز، که مجموعاً میشه  12نوع نوکلئوتید داریم که قند دئوکسی ریبوز دارند و  12بنابراین ما  تشکیل بده!

 شوند. دار و گروه فسفات به دو قسمت متفاوت از قند متصل می( باز آلی نیتروژن1              

 شود. ضلعی( به قند متصل می 5تر خود )بودن، از حلقۀ کوچکای دار در صورت دو حلقه( باز الی نیتروژن2               

 شود. حلقۀ آلی مشاهده می 3حلقۀ آلی و حداکثر  2( در یک نوکلئوتید حداقل 3               

 یکی باز آلی و دیگری قند پنج کربنه.  ←است  آلی بخش حلقوی 2( هر نوکلئوتید دارای 4

 گروه فسفات هستند ولی در زمان اتصال به  3دارای کننده در رونویسی و همانندسازی شرکت( نوکلئوتیدهای آزاد 5

  دهند.های خود را از دست دمینوکلئوتیدی دوتا از فسفاترشتۀ پلی 

 ( متصل باشد. ریبوزتواند دو گروه هیدروکسیل )در قند ریبوز( و یا یک گروه هیدروکسیل )دئوکسیکربنه می  5( در ساختار نوکلئوتید به قند 6

  کربنی نداریم! 5بنابراین ما حلقۀ  کربنی در نوکلئوتیدها در خارج از ساختار حلقه قرار دارد؛ 5های قند ( یکی از کربن7

 شود. تشکیل می کربنه! (نه پنج )ضلعی  5( در نوکلئوتیدهای دارای بازآلی پورینی پیوند اشتراکی بین قند و باز، بین دو حلقۀ 8

 ضلعی قند، اتم اکسیژن قرار دارد.  5های حلقۀ کربنی نوکلئوتیدها در یکی از رأس5ساختار قند ( در 9

10 )  ضلعی وجود دارد.  6و یا  5ها به صورت کربنی نداریم، بلکه این حلقه  6کربنی و یا   5حواستون باشه که در ساختار بازهای آلی، ما حلقۀ 

 دهند. ضلعی باز آلی خود با هم پیوند هیدروژنی تشکیل می 6از طریق حلقۀ  ( همواره دو نوکلئوتید مکمل و مقابل11

 شود. ضلعی قند نوکلئوتیدها به فسفات متصل نمی 5های درون ساختار حلقۀ ( هیچ یک از کربن12

د و باز آلی مشابه هستند. ولی همۀ ( حواستون باشه که هر نوکلئوتید یک قند و یک باز آلی دارد، بنابراین همۀ نوکلئوتیدها از نظر تعداد قن13
ضلعی )یکی قند و دیگری بازآلی( و نوکلئوتیدهای  5دار دو حلقۀ های پورینضلعی مشابه نیستند، چون نوکلئوتید 5نوکلئوتید از نظر تعداد حلقۀ 

 عی دارد. ضل 5تونیم بگیم هر نوکلئوتید حداقل یک حلقۀ ضلعی )فقط قند( دارند. پس می 5پیریمیدینی یک حلقۀ 

 کربنی وجود ندارد!   6ضلعی دارد ولی حلقۀ  6( هر نوکلئوتید قطعًا یک حلقۀ 14

ضلعی  5و6های ضلعی وجود دارد با این تفاوت که در نوکلئوتیدهای دارای بازهای پورینی، حلقه 5ضلعی به  6( در همۀ نوکلئوتیدها اتصال حلقۀ 15
 شود.  ضلعی قند برقرار می 5ضلعی باز آلی و با حلقۀ  6های پیریمیدینی اتصال بین حلقۀ باز آلی به هم متصل هستند ولی در نوکلئوتید
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تشکیل شده که هر رشته در یکی از انتهای خود گروه فسفات و در انتهای  از دو رشتۀ پلی نوکلئوتیدی( هر مولکول دنای خطی 3

 است. و گروه فسفات  ر، گروه هیدروکسیل دارد؛ بنابراین دنای خطی در هر دو انتهای خود دارای گروه هیدروکسیلدیگ

 طور قطع مشخص شد که ..................ی که ..................، به)ان(گرفته توسط دانشمندهای صورتدر بررسی 

 بازهای آلی رابطۀ مکملی دارند. -گیری کرداندازه( مقدار بازهای آلی در دِنای جانداران مختلف را 1
 نوکلئوتیدی قرار دارند.در هر مارپیچ دِنا، دو رشتۀ پلی -بار تصاویری از دِنا تهیه کردند( برای نخستین2
 استر وجود دارد.بین هر قند و فسفات در دِنا، یک پیوند فسفودی -( مدل مولکولی نردبان مارپیچ را ساختند3
در هر مولکول دِنای تازه ساخته شده، یک رشتۀ قدیمی و  -کشت دادند N14یا  N15ها را در محیط حاوی یباکتر( 4

 یک رشتۀ جدید وجود دارد.
 مفهومی( -متوسط -121) 4پاسخ: گزینه 

کشت دادند. از نتایج آزمایشات آنها مشخص شد که  N14یا  N15ها را در محیط حاوی باکتری مزلسون و استال دانشمندانی بودند که

است، یعنی؛ در هر مولکول دِنای تازه ساخته شده، یک رشتۀ قدیمی و یک رشتۀ جدید وجود  نیمه حفاظتیهمانندسازی به صورت 

 دارد.

 بررسی سایر موارد: 

 اوکه وجود رابطۀ مکملی توسط گیری کرد. در حالیدانشمندی بود که مقدار بازهای آلی در دِنای جانداران مختلف را اندازه چارگاف( 1

 مشخص شد. 

 جناب چارگاف !!  اچند نکته مهم در رابطه ب

  هم بعد از او مطرح بوده است. ها )انواع بازآلی( در مولکول دنا هم در زمان چارگاف و ها و پیریمیدینبرابر بودن تعداد پورین 

   یاخته ! چون در یاخته به جز دِنا، مولکول رِنا هم وجود دارد.  اسیدهایتمام نوکلئیکروابط چارگاف در مورد دِنا صادق است نه 

    ًدر هر مولکول دنا لزوماA+T=G+C   !صادق نیست ولی در هر دنای طبیعی، مقدار آدنین با تیمین و مقدار گوانین با سیتوزین برابر است 

بار تصاویری از دِنا تهیه کردند. با بررسی این تصاویر در مورد ساختار دِنا ویلکینز و فرانکلین دانشمندانی بودند که برای نخستین( 2

دارد. البته با  دو رشته!( فقط نه ) بیش از یک رشتهاینکه دِنا حالت مارپیچی و  فقط!(نه  )نتایجی را به دست آوردند از جمله 

 را نیز تشخیص دادند.  هاابعاد مولکولاستفاده از این روش 

نوکلئوتید ( واتسون و کریک دانشمندانی بودند که مدل مولکولی نردبان مارپیچ را ساختند. در این مدل، بین قند یک نوکلئوتید با قند 3

 شود. استر برقرار میمجاور پیوند فسفودی

 شود و در ساختار یک نوکلئوتید وجود ندارد! استر همواره بین دو نوکلئوتید مجاور تشکیل میپیوند فسفودی 

 شود. فسفات مشاهده می-در ساختار هر نوکلئوتید یک پیوند قند 
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 1400ویژه برترهای کنکور /فصل اول دوازدهم 1بندی دانشمندان گفتار جمع                                                     

 توضیحات                                      آزمایش یا تحقیقات                            دانشمند  

                         
ک 

ت ماده ژنتی
ی ماهی

ت در زمینه شناسای
فعالی

 

 
                              

ت 
گریفی

 

 به دنبال کشف واکسنی علیه بیماری آنفلوآنزا بود 
 کرد. نوع باکتری از یک گونه استرپتوکوکوس نومونیا کار می 2بر روی 

 آزمایش به شرح زیر انجام داد :  4

 بررسی اینکه آیا کپسول عامل مرگ موش است.  ← 3نجام آزمایشدلیل ا
 ها نیست. کپسول به تنهایی عامل مرگ موش  ← 3نتیجه آزمایش

  برخالف انتظار گریفیت بود.  4نتیجه آزمایش 
ای تواند از یاختهاز نتایج این آزمایشات مشخص شد که مادۀ وراثتی می

ت ماده و نحوه انتقال مشخص ای دیگر منتقل شود ولی ماهیبه یاخته
 نشد. 

 مرگ موش تزریق باکتری کپسول دار زنده  1

 زنده مانده موش تزریق باکتری بدون کپسول زنده  2

تزریق باکتری کپسول دار کشته  3
 شده 

 کپسول نسبت به گرما مقاومت دارد.  زنده مانده موش

 تزریق باکتری بدون کپسول زنده و  4
 دارکشته شده با گرماکپسول 

 کرد عامل آنفلوانزا، باکتری استرپتوکوکوس نومونیاست. گریفیت تصور می مرگ موش 

   گریفیت از ماهیت مادۀ وراثتی، ژن، الل و نحوه توارث صفات خبر
 نداشت.

                                
ی و همکاران

ایور
 

 آزمایش به شرح زیر:  3انجام  استفاده از استرپتوکوکوس نومونیا  شناسایی ماهیت مادۀ وراثتی  ←هدف آزمایشات 

 اضافه کردن باقی عصاره به محیط کشت باکتری  ←های موجود در عصاره دار کشته شده و تخریب همۀ پروتئینتهیه عصارۀ باکتری کپسول 1
 نتیجه گرفتند که پروتئین عامل انتقال صفت نیست.  ←مشاهده شدن انتقال صفت  ←بدون کپسول 

 
2 
  
 

 ها به صورت                                       اضافه کردن الیه ←مواد موجود در عصاره الیه الیه در آمدند ←دار در سانتریفیوژ با سرعت باال قرار دادن عصارۀ باکتری کپسول
عامل   DNAنتیجه گرفتند که  ←بود  DNAای که در آن مشاهده انتقال صفت فقط با الیه ←کپسول  جداگانه به محیط کشت باکتری بدون

 انتقال صفت است. 
 ای قرار نگرفت چون در آن زمان بسیاری عقیده داشتند پروتئین عامل انتقال صفت استنتیجه آزمایش مورد قبول عده  

 
 
3  

کنندۀ یک گروه از مواد آلی به هر اضافه کردن آنزیم تخریب ←تقسیم کردن عصاره به چند بخش  ←استخراج عصارۀ باکتری کپسول دار 
گیرد مشاهده شد در همه ظروف انتقال صفت صورت می ←ها به محیط کشت باکتری بدون کپسولانتقال هر یک از بخش ←بخش     

 عامل انتقال صفت است.  DNAنتیجه گرفتند که  ←است  DNAحاوی آنزیم تخریب کننده :  به جز ظرفی که
  برای تحکیم ادعای اینکه  3آزمایش شمارهDNA   .عامل انتقال صفت است صورت گرفت 
  .در این آزمایش از آنزیم های پروتئاز ، نوکلئاز ، لیپاز و کربوهیدراز )مانند آمیالز ( استفاده شد 

                            
ف ساختار 

ش
ت در زمینه ک

فعالی
DNA

 

 
               

ف 
چارگا

مشاهدات و تحقیقات چارگاف رو دناهای طبیعی موجودات نشان  
 داد 

که مقدار آدنین موجود در دنا با مقدار تیمین و مقدار گوانین با                       
 کند. سیتوزین برابری می

   باز یکسان است. 4در زمان چارگاف تصور این بود که مقدار هر  

 چارگاف نتیجه نگرفت که بازهای آدنین با تیمین  و سیتوزین با گوانین 
 دانست.  مکمل است چون دلیل برابری را نمی 

 کند. طبیعی صدق می DNAهای چارگاف فقط برای یافته

  چارگاف توانستند دلیل برابری نوکلئوتیدها را از دانشمندان بعد
 مشخص کنند نه چارگاف !!!! 

   
ویلکینز و 
 

    
ن
فرانکلی

 توانستند از دنا تصاویری را تهیه کنند و با مطالعه روی آنها به نتایج زیر دست یافتند:  Xاین دو دانشمند با استفاده از پرتوی  
 ( تشخیص ابعاد مولکول 3( دنا بیش از یک رشته دارد.       2( دنا حالت مارپیچی دارد.    1
  دو رشته ای بودنDNA   .بعد از این دو دانشمند ثابت شد 

              
ک
سون و کری

وات
 های خودشان.  ( یافته3فرانکلین    ( نتایج پژوهش ویلکینز و 2های چارگاف  ( یافته1برای تحقیقات استفاده کردند از:   

 شود:  آن استخراج می از  صورت نردبان مارپیچ بود و نکات زیر به که   DNAارائه مدل برای 

1)DNA  اند.              نوکلئوتیدی تشکیل شده است که حول یک محور طولی فرضی، به دور یکدیگر پیچیدهاز دو رشتۀ پلی 

 ای )مارپیچ دو گانه( معروف است که شبیه یک نردبان است.  شته( این مدل به مارپیچ دو ر 2

 استر وجود دارد( ها پیوند فسفودیدهند )در این نردههای این نردبان را پیوندهای قندفسفات تشکیل می( نرده3

 دهند. های این نردبان را پیوندهای هیدروژنی بین بازهای آلی مکمل تشکیل می( پله4
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 است؟( درست DNAو کریک، بیان کدام عبارت دربارۀ مولکول دِنا ) واتسونبا توجه به نکات کلیدی مدل  
 شود.میم خوردن پایداری دِنا هجداشدن دو رشتۀ دِنا در هنگام همانندسازی موجب به( 1
 ط کمتر است.( در نقاطی از دِنا که تعداد بازهای پیریمیدن بیشتر است، قطر مولکول نسبت به سایر نقا2
 شود.خوردۀ دِنا یافت میهای نردباِن پیچدار در مرکز پلهضلعی از باز آلی نیتروژنهمواره یک حلقۀ شش( 3
 گیرند.تری قرار می( در حالت مارپیچی نوکلئوتیدهای غیرمکمل در دو رشتۀ دِنا نسبت به نوکلئوتیدهای مکمل در فاصلۀ نزدیک4

 فهومی(م -سخت -121) 3پاسخ: گزینه 

دهند. تشکیل می بازهای آلیهای نردبان را و کریک، پله واتسوندر مدل 

ها وجود دارد به صورت اختصاصی بین جفت پیوندهای هیدروژنی که در پله

پس یعنی شود. آدنین با تیمین و سیتوزین با گوانین. بازهای مکمل تشکیل می

در این  گیرد وای قرار میحلقهای در مقابل یک باز تکهمیشه یک باز دوحلقه

 است!  ضلعی شش حلقۀکه حلقۀ مرکزی، یک باز  شودسه حلقۀ آلی مشاهده میها همواره بین دو قند مقابل حالت در ساختار پله

 شود. می مشاهده کربنی(حلقه قند پنج 2دار + )سه حلقه نیتروژن حلقۀ آلی 5دار و حلقۀ آلی نیتروژن 3، در مقطع هر پله از مولکول دِنا 

 ها: بررسی سایر گزینه
که پایداری توانند در بعضی نقاط از هم جدا شوند، بدون این( دو رشتۀ دنا در موقع نیاز )مثالً رونویسی و همانندسازی( می1

 آنها به هم بخورد! 

ای حلقهباشد، زیرا یک باز تک یکسانکه قطر مولکول دنا در سراسر آن  شودبازهای مکمل باعث می ( قرارگیری جفت2

 شود. گیرد و باعث پایداری مولکول دنا میای قرار میدر مقابل یک باز دو حلقه

بینید، در حالت مارپیچی نیز فاصلۀ بین نوکلئوتیدهای مکمل کمتر از فاصلۀ بین طور که در تصویر مقابل میهمان( 4

 نوکلئوتیدهای غیرمکمل در دو رشتۀ دِنا است.
 

 (ی موجود در یک یاختۀ یوکاریوتی، کدام مورد صحیح است؟RNAارتباط با هر رِنا ) در 

 در ساخت نوعی پروتئین دخالت دارد.( 1
 (ست.DNAهایی در دِنا )( حاصل رونویسی ژن یا ژن2
 قطر متفاوتی داشته باشد.تواند های مختلف از طول خود میدر بخش( 3
 کند.رناتن )ریبوزوم(ها همکاری می( پس از خروج از هسته، به نوعی با 4

 مفهومی( -سخت -121) 3پاسخ: گزینه 

هایی دارای ای است؛ بنابراین در آن جفت باز مکمل وجود ندارد در نتیجه در بخشرشتهمولکول رِنا تک

 هایی دیگر قطر کمتر )دارای باز آلی پیریمیدین( است. قطر بیشتر )باز آلی پورین( و در بخش

 ها: ر گزینهبررسی سای
توانند در ساخت پروتئین دخالت کنند که در این صورت می نیز توانند در تنظیم بیان ژن( رناها می1

 شود. پروتئین تولید نمی الزاماً موثر نباشند؛ چون از بیان هر ژن،

 است.  یک ژنهای یوکاریوتی، هر رنا حاصل رونویسی از ( در یاخته2

 ! توانند از هسته خارج نشونددخالت دارند، می ایهای هستهان ژن( رناهایی که در تنظیم بی4
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 های یک یاختهRNAمقایسه انواع                                                                                        

 )رنای ناقل( tRNA )رنای پیک( mRNA )رنای رناتنی( rRNA اسم

 سازندهآنزیم 
 

 3در هسته، رنابسپاراز 2در هسته، رنابسپاراز 1در هسته، رنابسپاراز در یوکاریوت ها

 رنابسپاراز پروکاریوتی در پروکاریوت ها

 در ساختار ریبوزوم وجود دارد نقش
 نقش آنزیمی دارد

ها اطالعات را از دنا به رناتن
 بردمی

سازی به آمینواسیدها را برای پروتئین
 بردها میریبوزومسمت 

 قالبیت ترجمه شدن
 پپتید()الگوی تولید پلی

دارد/ هر رنای پیک، الگوی یک  ندارد ) اما در ترجمه نقش دارند (
 پپتید را داردیا چند نوع پلی

 ندارد ) اما در ترجمه نقش دارند (

 هسته / میتوکندری / هسته / میتوکندری / کلروپالست در یوکاریوت ها محل تولید
 کلروپالست

 هسته / میتوکندری / کلروپالست

 سیتوپالسم سیتوپالسم سیتوپالسم در پروکاریوت ها

 سیتوپالسم سیتوپالسم سیتوپالسم محل فعالیت

 فسفودی استر + هیدروژنی فقط فسفودی استر فقط فسفودی استر نوع پیوند

    دارای کدون)رمزه(

    دارای آنتی کدون)پادرمزه(

    دارای نقش آنزیمی

شوند و در به نام رنای کوچک وجود دارد که در تنظیم بیان ژن پس از رونویسی نقش دارد. این رناها از هسته خارج نمی RNAدر یوکاریوت ها نوعی 
 همان محل تولید، فعالیت دارند. 

 

 است؟ نامناسبکدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر،  

 ..................«تواند .................. میطور طبیعی، نوعی به»
 در محل تولید خود، فعالیت نماید. -ها( در یوکاریوتRNAرِنا )( 1
 به غشای یاخته متصل باشد. -هادیسک )پالزمید حلقوی( در پروکاریوت( 2
 ت کند.زای یاخته، الکترون دریافهای انرژیدر واکنش -هادر پروکاریوت ترکیب نوکلئوتیدی( 3
 پالست( و راکیزه )میتوکندری( یافت شود.وخارج از سبزدیسه )کلر -ها( دِنای حلقوی در یوکاریوت4

 مفهومی( -سخت -121) 2پاسخ: گزینه 

به صورت یک مولکول دِنای حلقوی است که در سیتوپالسم قرار دارد و به غشای یاخته متصل است.  تن اصلیفامها در پروکاریوت

ها به غشا متصل این مولکول هایی از دِنایی دیگر به نام دیسک داشته باشند. عالوه بر دِنای اصلی ممکن است مولکول هاپروکاریوت

 نیستند. 

 ها: بررسی سایر گزینه
 لیت دارند. دخالت دارند در همان هسته که محل تولیدشان است، فعا ایهای هستههای یوکاریوتی رناهایی که در تنظیم بیان ژن( در یاخته1

 ها را برعهده دارند. ای نقش حامل الکترونشوند که در فرایندهای فتوسنتز و تنفس یاختههایی وارد می( نوکلئوتیدها در ساختار مولکول3

دِنا که  گویند. این نوع ازها عالوه بر هسته در سیتوپالسم نیز مقداری دنا وجود دارد که به آن دِنای سیتوپالسمی میدر یوکاریوت( 4

توان شود؛ بنابراین در یک یاختۀ یوکاریوتی دنای حلقوی را میحالت حلقوی دارد در راکیزه )میتوکندری( و دیسه )پالست( دیده می

  مشاهده کرد که در این صورت این دنای حلقوی خارج از راکیزه و سبزدیسه قرار دارد!    ای غیر از سبزدیسه نیزدیسهدرون 
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 شود، درست است؟عنوان منبع رایج انرژی در یاخته شناخته میدربارۀ نوکلئوتیدی که به مورد،چند  
 شود.ضمن انتقال فعال هر ماده از غشای یاخته مصرف می -الف
 حضور آن جهت فعالیت اسفنکتر )بنداره(های لولۀ گوارش الزامی است. -ب
 شود.روده تجزیه میدهندۀ گلوکز به درون یاختۀ پرزِ توسط پروتئین انتقال -ج
 شود.پتاسیم در غشای یاختۀ پرزِ روده مصرف می-دهندۀ سدیمتوسط پروتئین انتقال -د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 ترکیبی( -متوسط -121) 2پاسخ: گزینه 

 موارد ب و د درست است.

های مختلف از آن استفاده در یاخته است و یاخته در فعالیت منبع رایج انرژیفسفات( به عنوان )آدنوزین تری ATPدار نوکلئوتید آدنین

 کند.می

 بررسی همۀ موارد: 
از  !(  نه همواره و نه قطعاً )تواند الف( فرایند انتقال فعال همواره با مصرف انرژی است ولی این انرژی می

 خونید!(رو می ATPدوازدهم انتقال فعال بدون مصرف  6و  5)در فصل تأمین شود.  ATPمولکول 

کنند. این های حلقوی به نام اسفنکتر)بنداره( از هم جدا میهای مختلف لولۀ گوارش را ماهیچهب( بخش

ها با کنند. انقباض ماهیچهها با انقباض خود از برگشت محتویات لوله به بخش قبلی جلوگیری میماهیچه

 همراه است.  ATPمصرف 

کنید، ورود گلوکز به یاختۀ پرز روده همراه با سدیم و با مشاهده میطور که در شکل مقابل ج و د( همان

-( ولی برای حفظ شیب غلظت سدیم، پمپ سدیمATPاستفاده از انرژی شیب غلظت آن است )بدون صرف 

  کند. میمصرف  ATPپتاسیم موجود در غشای یاختۀ پرز روده، مولکول 
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 ز رودۀ باریک که به طرف فضای روده است دارای ریزپرز است. ( سمتی از یاختۀ پوششی پر 1              

 در هر دو سمت یاختۀ پوششی پرز رودۀ باریک که در جذب گلوکز و بیشتر آمینواسیدها نقش ( 2             

 جا کنند. توانند گلوکز و آمینواسید را از عرض غشا جابهدارد، مولکول پروتئینی قرار دارند که می

 های گوارشی در غشا قراراز غشای یاختۀ پوششی پرز روده که به طرف فضای روده است، آنزیم ( در سمتی3

 توانند برخالف آمیالز بزاق و لوزالمعده و پپسین معده، گلوکز و آمینواسید)مولکول قابل دارند که به ترتیب می

 جذب( ایجاد کنند. 

 انتقال فعال( با یون سدیم وارد سیتوپالسم یاختۀ پوششیانتقالی )نوعی ها با هم( گلوکز و بیشتر آمینواسید4

شوند؛ بنابراین برای عبور گلوکز و بیشتر آمینواسیدها از غشای یاختۀ پوششی پرز رودۀ شده از آن خارج میپرز رودۀ باریک شده و با انتشار تسهیل 
 های غشایی از نوع سراسری الزامی است. باریک، حضور پروتئین

 های غشایی از نوع سراسری الزامی است. یون سدیم از غشای یاختۀ پوششی پرز رودۀ باریک، حضور پروتئین( در عبور 5

 توانند هم در جهت شیب غلظت و هم برخالف شیب غلظت از غشای یاختۀ پوششی پرز روده عبور کنند. ها می( گلوکز، سدیم و بیشتر آمینواسید6

( سراسری است؛ aکنند: گلوکز و بیشتر آمینواسیدها از عرض غشای یاختۀ پوششی پرز رودۀ باریک، عبور می( هر پروتئین غشایی که از طریق آن  7
توانند مواد را در جهت ( میcکنند. مصرف نمی ATP( ضمن انتقال مولکول از عرض غشا، bبنابراین در تماس با هر دو الیۀ فسفولیپیدی غشا است. 

 هند. شیب غظلت آن ماده از خود عبور د

( سراسری است؛ بنابراین در تماس با aکند: های غشایی که از طریق آن سدیم از عرض غشای یاختۀ پوششی پرز رودۀ باریک، عبور می( پروتئین8
به یاخته نکند؛ مانند پروتئین غشایی واردکنندۀ سدیم مصرف  ATPتواند ضمن انتقال سدیم از عرض غشا، ( میbهر دو الیۀ فسفولیپیدی غشا است. 

( گروهی از آنها فقط مواد را در خالف جهت شیب غلظت از خود عبور cکنندۀ سدیم از یاخته!  مصرف کند، مانند پروتئین غشایی خارج ATPو یا 
ت تاسیم( و گروهی از آنها هم در خالف شیب غلظت )واردکنندۀ گلوکز و بیشتر آمینواسیدها( و هم در جهت شیب غلظپ-دهند )پمپ سدیممی

 )واردکنندۀ سدیم(! 

( در صورت توقف عملکرد پمپ سدیم پتاسیم در غشای یاختۀ پوششی پرز رودۀ باریک، شیب غلظت سدیم از بین رفته و در نتیجه جذب گلوکز و 9
 شود. بیشتر آمینواسیدها دچار اختالل می

دهد. دهد، گلوکز را هم عبور میغشایی که سدیم را از خود عبور می( هر پروتئین A ←در غشای یاختۀ پوششی پرز رودۀ باریک  توان گفتنمی( 10
Bکنند دارای ریزپرز هستند. ( هر سمتی از غشا که سدیم و گلوکز از آن عبور میCکند، مولکول ( هر پروتئین غشایی که از آن سدیم عبور میATP 

دهد، هر دو ماده را برخالف شیب غلظت ئین غشایی که دو ماده را انتقال می( هر پروتDکند. )نوعی نوکلئوتید سه فسفاته با قند ریبوز( مصرف می
 کند. جا میجابه ATPو با صرف 
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  در موارد زیر از انرژی موجود درATP شود: استفاده می 

فرایندهای بازجدب و ترشح  (3)رانی. برونبری و درون (2)جذب بعضی مواد از طریق انتقال فعال در رودۀ باریک؛ مانند کلسیم و آهن. ( 1)

بازگشت یون کلسیم به شبکۀ  (5)( تغییر شکل سر میوزین در فرایند انقباض ماهیچه 4بیشتر به صورت فعال و با مصرف انرژی است. )

های سدیم و پتاسیم توسط ی یونجایجابه (7)بارگیری و باربرداری آبکشی در انتقال شیرۀ پرورده  (6) با توقف پیام عصبی انقباضآندوپالسمی 

دار دار )مثل اسپرم( و مژکهای تاژکحرکت یاخته (10)ها هورمون ترشح (9)آزادشدن ناقل عصبی از پایانۀ آکسون  (8)پتاسیم -پمپ سدیم

ندۀ درون استوانۀ آوندی به های زپوست و یاختههای درونهای معدنی به درون آوند چوبی توسط یاختهانتقال یون (11))مانند مجاری تنفسی( 

( حفظ 15های لولۀ گوارش )( عملکرد بنداره14سازی واکنش قندکافت )تأمین انرژی فعال (13)پپتید تهیه پلی( 12)ای منظور ایجاد فشارریشه

 شیب غلظت سدیم برای جذب گلوکز و بیشتر آمینواسیدها در رودۀ باریک.    

 

( پیشنهاد شده بود، کدام گزینه برای تکمیل عبارت DNAهمانندسازی دِنا )با توجه به سه طرح مختلفی که برای  
 زیر مناسب است؟

 ..................«شود که تولید می جدیدی توان گفت دِنایها میفقط براساس .................. از این طرح»
 دارای نوکلئوتیدهای جدید و قدیمی است. -( یکی1
 خود نوکلئوتیدهای جدید دارد.در هر دو رشتۀ  -دو تا( 2
 آن مربوط به دِنای اولیه است. هاییک از رشته نیمی از هر -( یکی3
 حاوی نوکلئوتیدهای جدید و نوکلئوتیدهایی از دِنای اولیه است. -تا ( دو4

 مفهومی( -متوسط -121) 4پاسخ: گزینه 

حفاظتی و غیرحفاظتی دنای جدید تولید شده های نیمهکنید، در طرحطور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

 حاوی نوکلئوتیدهای جدید و نوکلئوتیدهایی از دِنای اولیه است.

 ها: بررسی سایر گزینه
حفاظتی و غیرحفاظتی دنای جدید تولید های نیمهکنید، در طرحطور که در شکل مقابل مشاهده می( همان1

 شده دارای نوکلئوتید جدید و قدیمی است. 

در  غیرحفاظتی دنای جدید تولید شده در طرحفقط کنید، طور که در شکل مقابل مشاهده میهمان (3و2

توان با قطعیت بیان کرد که در این طرح نیمی از هر . اما نمیهر دو رشتۀ خود دارای نوکلئوتید جدید است

 رشته مربوط به دنای اولیه و نیمی مربوط به دنای جدید است. 

  
رح
 ط
اع
نو
ا

ه
رح
مط

ی 
ا

ی
ساز

ند
مان
 ه
ی
برا
ده 

ش
 

همانندسازی 
 حفاظتی

نای دو هر-  یاخته از یکی وارد و مانده باقی نخورده دست صورت به )اولیه(قبلی رشته د 
نای رشته دو و شوند می تقسیم از های حاصل  شوندیاخته دیگر می وارد هم جدید د 

نای چون-  آن به است شده هاحفظ یاخته از یکی در نخورده دست صورت به اولیه د 
 گویند می حفاظتی همانندسازی

 

همانندسازی 
-نیمه

 حفاظتی

نا رشته دو ازدر هر یاخته یکی- نای به مربوط د  نوکلئوتیدهای  با رشته دیگر و است اولیه د 
 است شده ساخته جدید

نای دورشته از یکی فقط یاخته حاصل، هر در چون-  نیمه آن به دارد وجود قبلی د 
 گویند می حفاظتی

 

همانندسازی 
غیرحفاظتی 
 )پراکنده(

ناهای از کدام هر-  به را جدید های رشته و قبلی های ازرشته قطعاتی حاصل، د 
 دارند خود در پراکنده صورت
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رشد و تکثیر یابند و سپس به محیط حاوی  N14ها ابتدا در محیط در آزمایش مزلسون و استال باکتری کهبا فرض آن 
N15 دنای های سانتریفیوژشده از در نمونهرود که منتقل شوند و همانندسازی .................. صورت گیرد، انتظار می

 اند، ..................هایی که پس از .................. دقیقه از محیط کشت جدا شدهباکتری
 یرند.گا در یک نوار در میانۀ لوله قرار همۀ دِناه -20 -حفاظتی( 1
 نواری در میانه و نواری در باالی لوله تشکیل شود. -40 -حفاظتی( نیمه2
 گیرند.اها در نواری در میانۀ لوله قرار فقط برخی از دِن -80 -( حفاظتی3
 گیرند.لوله قرار  انتهایا در نواری در های دِنمولکول بیشتر -60 -حفاظتی( نیمه4

 مفهومی( -سخت -121) 4پاسخ: گزینه 

حفاظتی همانندسازی شوند، پس درصورتی که دِناهایی که حاوی نیتروژن سبک هستند، در محیط حاوی نیتروژن سنگین به روش نیمه

ای از دِنای اولیه( و دِناهایی با شود، ِدناهایی با چگالی متوسط )حاوی رشتهدو نوع دِنا ایجاد می دقیقه )سه نسل همانندسازی( 60از 

که تعداد دِناهایی که چگالی سنگین دارند؛ بیشتر از تعداد دِناهایی است  ها سنگین است(!هایی که هر دو رشته آنچگالی سنگین )دِنا

 که چگالی متوسط دارند.

مولکول دِنا  8حفاظتی در محیط حاوی نیتروژن سنگین، به سه نسل همانندسازیِ نیمه 3مثالً یک مولکول دِنا با چگالی سبک پس از 

 ها چگالی سنگین دارند.تای آنها چگالی متوسط دارند و شش د که فقط دو تا از آنشوتبدیل می

 ها:بررسی سایر گزینه
( درصورتی که دِناهایی که حاوی نیتروژن سبک هستند، در محیط حاوی نیتروژن سنگین به روش حفاظتی همانندسازی شوند، پس 1

شود؛ نواری در باالی داریم، دِنای سبک و دِنای سنگین! پس دو نوار در لوله تشکیل میدقیقه )یک نسل همانندسازی( دو نوع ِدنا  20از 

 شود.تشکیل می لوله و نواری در انتهای لوله

حفاظتی همانندسازی شوند، ( در صورتی که دِناهایی که حاوی نیتروژن سبک هستند، در محیط حاوی نیتروژن سنگین به روش نیمه2

نواری در میانه لوله )حاوی دِناهایی که چگالی متوسط دارند( و نواری در انتهای لوله )حاوی سل همانندسازی( دقیقه )دو ن 40پس از 

 شود.دِناهایی که چگالی سنگین( دارند، ایجاد می

س ( درصورتی که دِناهایی که حاوی نیتروژن سبک هستند، در محیط حاوی نیتروژن سنگین به روش حفاظتی همانندسازی شوند، پ3

شده حاوی نیتروژن سنگین ، دِنای اولیه حاوی نیتروژن سبک )چگالی سبک( و دِناهای همانندسازیدقیقه )چهارنسل همانندسازی( 80از 

 شود.هستند. پس نواری در میانه لوله تشکیل نمی

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

( صورت DNAشده برای همانندسازی دِنا )های ارائهمنظور بررسی طرحهایی که بهآزمایشکدام عبارت، دربارۀ  
 گرفت، صحیح است؟

 قرار داده شدند.کلرید با غلظت یکسان ها در شیبی از محلول سزیمهای دِنا، آنگالی مولکولبرای سنجش چ( 1
 .شدندمنتقل N14و سپس به محیط کشت دارای  ه شدهکشت داد N15ها در محیط کشت ابتدا باکتری( 2
 ای با سرعت پایین بر اساس چگالی از هم جدا شدند.های دِنا با استفاده از گریزانهمولکول( 3
 گذاری شدند.های دِنا با استفاده از نوکلئوتیدهایی با ایزوتوپ سبک نیتروژن نشانهمولکول( 4
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 خط به خط( -متوسط -121) 2نه پاسخ: گزی

دار که در ساخت دنای باکتری در ساختار بازهای آلی نیتروژن N15کشت دادند.  N15ها را در محیط دارای مزلسون و استال ابتدا باکتری

تری نسبت به هایی تولید شدند که دِنای سنگینکنند، وارد شدند. پس از چندین مرحله رشد و تکثیر در این محیط، باکتریشرکت می

 منتقل کردند. N14ها را به محیط کشت دارای های اولیه داشتند. سپس این باکتریباکتری

 ها: بررسی سایر گزینه
نه سدیم  )کلرید های دِنا در هر فاصلۀ زمانی، دنای باکتری را استخراج و در شیبی از محلول سزیم( برای سنجش چگالی مولکول3و1

گریز دادند؛ در نتیجه مواد براساس چگالی در  نه پایین!( )و در سرعتی بسیار باال  نه یکسان!( )های متفاوت با غلظت  کلرید!(

 های متفاوتی از محلول در لوله قرار گرفتند. بخش

این هدف دِنا را با  های قدیمی تشخیص دهند. آنها باهای دِنای نوساز را از رشته( مزلسون و استال برای شروع کار باید بتوانند رشته4

 دارند، نشانه گذاری کردند.  !(N14نه ایزوتوپ سبک! نه )( N15استفاده از نوکلئوتیدهایی که ایزوتوپ سنگین نیتروژن )

 است؟ نامناسبکدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر  

 ..................«(ی خطی DNAازی یک دِنا)پس از شروع همانندس»
   شود.)کروموزوم( از هم باز می ( پیچ و تاب فامینه1
 کند.( را از هم باز میDNA( آنزیم هلیکاز مارپیچ دِنا )2
 ساخت یک رشتۀ دِنا در مقابل رشتۀ الگو دخالت دارد.( بیش از یک نوع آنزیم در 3
 ند.کاستر، رابطۀ مکملی نوکلئوتیدها را بررسی میفسفودی ( آنزیم دِنابسپاراز پس از برقراری هر پیوند4

 مفهومی( -متوسط -121) 1پاسخ: گزینه 

 گیرد. انجام می قبل از شروع همانندسازیآن،  های همراهباز شدن پیچ و تاب فامینه و جدا شدن پروتئین

 ها: بررسی سایر گزینه
بین بازهای آلی مکمل از ( با شکستن پیوندهای هیدروژنی DNA( در شروع فرایند همانندسازی با فعالیت آنزیم هلیکاز، مارپیچ دِنا )2

 شود. هم باز می

کنند تا یک رشتۀ دِنا در مقابل رشتۀ الگو ساخته شود. یکی با همدیگر فعالیت می هاانواع دیگری از آنزیمآنزیم هلیکاز،  عالوه بر( 3

 ت. کند، دنابسپاراز استرین آنها که نوکلئوتیدهای مکمل را با نوکلئوتیدهای رشتۀ الگو جفت میاز مهم

     
ط مهم 

نقا
DNA 
 

در فرآیند
 

             
ی 
همانندساز

 

   

  

 

 جایگاه 

 آغاز   

 شود. که از آنجا فرآیند همانندسازی شروع می  DNAتوالی از 

 شود.  وجود دارد و همانندسازی می  DNAدر هر نوع

 اغلب فقط یک عدد  ها در پروکاریوت

 های متعدد وجود جایگاه ها در یوکاریوت

 تغییر در تعداد

 جایگاه آغاز 

 ، جایگاه آغاز دارد.  DNAتعداد جایگاه ثابت است و معمواًل به تعداد  پروکاریوت 

شود در ابتدای همانندسازی با تعدادی در این جانداران بسته به مراحل رشد و نمو تنظیم می یوکاریوت 
تقسیم تعداد نقاط شروع مورد نیز افزایش شود و در زمان افزایش سرعت نقطه شروع می

 یابد.  می

 جایگاه

 پایان  

 یابدکه در آنجا فرآیند همانندسازی پایان می  DNAتوالی از 

  کتاب درسی در   14با توجه به شکل صDNA .خطی تعداد نقاط پایان می تواند از آغاز بیشتر باشد 

              
ی 
انواع همانند ساز

 

      
ک جهتی

ی
 

 

اند رشتۀ دنا از هم باز شده2های دنابسپاراز در جهتی که کند و آنزیمرشتۀ دنا را از هم باز می 2یک آنزیم هلیکاز در یک جهت 
 ها وجود دارد. کنند. این روش در پروکاریوتهمانندسازی می

 دنابسپاراز فعالیت دارند.   2هلیکاز و  1در این روش به ازای هر جایگاه آغاز همانندسازی، 

 گیرد و جایگاه آغاز و پایان در کنار هم قرار دارند.در دنای حلقوی صورت می

      
دو جهتی 
 

جهت توسط دنابسپارازها انجام  2همانندسازی در کنند؛ پس هلیکاز در خالف جهت یکدیگر دو رشته دنا را باز می 2در جایگاه آغاز 
 کنند. ها از این روش استفاده میها و گروهی از پروکاریوتشود. همۀ یوکاریوتمی

 دنابسپاراز فعالیت دارند. 4هلیکاز و  2در این روش به ازای هر جایگاه آغاز همانندسازی، 

 در دنای حلقوی بدین صورت است که جایگاه آغاز در مقابل جایگاه پایان است. 
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 گاهیدهد ولی گیرد. اگرچه دنابسپاراز، نوکلئوتیدها را براساس رابطۀ مکملی مقابل هم قرار می( همانندسازی با دقت زیادی انجام می4

( )!گردد استر، برمیپیوند فسفودی هرگیرد؛ بنابراین آنزیم دنابسپاراز پس از برقراری در این مورد اشتباهی هم صورت می نه همیشه

 کند که رابطۀ آن درست یا اشتباه. و رابطۀ مکملی نوکلئوتیدها را بررسی می

 شود؟، همواره در یک دوراهی همانندسازی مشاهده میطور طبیعی چند موردبه 

 کنند.( را از هم باز میDNAهای هلیکاز دو رشتۀ دِنا )آنزیم -الف
 شوند.هم متصل میهای در حال تشکیل دِنا با پیوند هیدروژنی بهرشته -ب
 دهند.دِنابسپاراز دو فسفات خود را از دست میاتصال به فسفاته قبل از نوکلئوتیدهای سه -ج
 شوند.(ی اولیه به تدریج از هم باز میDNAدو رشتۀ دِنا ) -د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 مفهومی( -سخت -121) 1پاسخ: گزینه 

 فقط مورد د درست است.

آید مانند به وجود می Yدر محلی که دو رشتۀ دنا از هم جدا می شوند، دو ساختار 

 گویند. که به هر یک از آنها یک دوراهی همانندسازی می

 بررسی همۀ موارد: 
کنید، در هر دوراهی همانندسازی طور که در شکل مقابل مشاهده میالف( همان

 از همین اول کاری حواستون به جمع و فرد کلمات باشه! وجود دارد.  یک آنزیم هلیکاز

کنید، در محل دوراهی همانندسازی، طور که در شکل مقابل مشاهده میب( همان

 شود. می هیدروژنی متصل هایتوسط پیوند اولیههای دنای یکی از رشته هر رشتۀ در حال تشکیل به

های دوتا از فسفات در حال ساخت،نوکلئوتیدفسفاته به انتهای رشتۀ پلیاضافه شدن هر نوکلئوتید سه نه قبل از و بعد از!( ) هنگامج( 

 شود.فسفاته به رشته متصل میشود و نوکلئوتید به صورت تکآن از مولکول جدا می

 گیرد. آنزیم دنابسپاراز انجام میفسفاته توسط ها از نوکلئوتید سهجدا شدن فسفات 

 های یک نوکلئوتید از نوع اشتراکی است. پیوند بین فسفات 

 شود که قرار است در رشتۀ دنای در حال ساخت قرار بگیرند نه در نوکلئوتیدهای رشتۀ حواستون باشه که فسفات از نوکلئوتیدهایی جدا می

  الگو! 

 . شوندو به تدریج باز میها بسته هستند شوند، بقیۀ قسمتم شود دو رشتۀ دنا از هم باز مید( در محلی که قرار است همانندسازی انجا

 نماید؟کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می 

 «..................در هر جانداری که .................. قطعاً »

 صورت خطی است.تن بهدِنا در هر فام -های ِدنا متصل هستندها به مولکولهیستون( 1
 تن به غشای یاخته متصل نیست.فام -( بیش از یک جایگاه آغاز همانندسازی در دِنای خود دارد2
 تن اصلی دارد.های متفاوتی با فامدیسک )پالزمید( ژن -های وراثتی در غشا محصور نیستندمولکول( 3
 در مجاورت هر دِنا، هیستون وجود دارد. -متفاوت است های آغازهمانندسازی در مراحل مختلف زندگی( تعداد جایگاه4

 مفهومی( -سخت -121) 1پاسخ: گزینه 

هستند،  هاترین آنها هیستونکه مهمها ای از پروتئینو مجموعه تن به صورت خطی استدِنا در هر فامدر جانداران یوکاریوتی 

 همراه آن قرار دارند. 

 ها: بررسی سایر گزینه
شود در حالی که در همۀ ها مشاهده میها و برخی از پروکاریوتاز یک جایگاه آغاز همانندسازی در دنا در همۀ یوکاریوت( داشتن بیش 2

 تن اصلی به غشای یاخته متصل است. ها فامپروکاریوت

 ها فقط یک جایگاه آغاز همانندسازی در دنای خود دارند. پروکاریوت اغلب 
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 خود دارای بیش از یک )چندین( جایگاه آغاز همانندسازی هستند.  هایتنفامها در همۀ یوکاریوت 

 تن اصلی به صورت یک دنای حلقوی است که به غشای یاخته متصل می باشد. ها فامدر همۀ پروکاریوت 

ها عالوه بر دنای اصلی های وراثتی در غشا محصور نشده است. پروکاریوتشود، مولکولهای میها که شامل همۀ باکتری( در پروکاریوت3

 دتوانمیها هایی از دنایی دیگر به نام دیسَک )پالزمید( داشته باشند. اطالعات این مولکولمولکول نه همواره!( ) ممکن است

 بیوتیک(ها. ها بدهد مانند افزایش مقاومت باکتری در برابر پادزیست )آنتیهای دیگری را به باکتریویژگی

دنای  مجاورت در فقطها شود. در یوکاریوتها بسته به مراحل رشدونمو تنظیم میهای آغاز همانندسازی در یوکاریوت( تعداد جایگاه4

 شود. خطی که درون هسته قرار دارد، پروتئین هیستون مشاهده می

 تۀ یوکاریوتی، کدام عبارت دربارۀ(ی خطی در یاخDNAپس از شروع همانندسازی در نقاط مختلف یک دِنا ) 
 درست است؟ «های بازشدۀ دِنابخش»

 تواند افزایش یابد.های مجاور هم با سرعت متفاوتی میاندازۀ بخش( 1
 شود.ها بیش از دو دوراهی همانندسازی یافت میدر هر یک از این بخش( 2
 ها فقط یک دِنابسپاراز نقش دارد.نای در حال تشکیل در این بخشدِدر ساخت هر ( 3
 کنند.جهتی حرکت میصورت یکها فقط بهدِنابسپارازهای موجود در هر یک از این بخش( همۀ 4

 مفهومی( -سخت -121) 1پاسخ: گزینه 

های بازشدۀ دنا در فرایند کنید، اندازۀ بخشطور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

ی در یعنی سرعت همانندسازتواند افزایش یابد. همانندسازی با سرعت متفاوتی می

  تواند متفاوت باشد.های مختلف میبخش

 بررسی سایر گزینه: 

 دو دوراهیکنید، در هر بخش باز شده طور که در شکل مقابل مشاهده می( همان2

 همانندسازی وجود دارد. 

 در هر بخش باز شده در دنا، چهار دنابسپاراز در تشکیل دنا نقش دارند. ( 3

به سمت جایگاه  بسپارازی. در فعالیت تواند حرکت کندمی( دنابسپاراز  در دو جهت 4

 پایان همانندسازی و در فعالیت نوکلئازی به سمت جایگاه آغاز همانندسازی!  
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 ها کدام عبارت درست است؟( در باکتریDNAدر ارتباط با همانندسازی دو جهتی دِنا ) 

 قطعاً در دو نقطۀ مقابل هم قرار دارند.طور طبیعی جایگاه آغاز و پایان به( 1
 شود.های آن پیچ و تاب دِنا از هم باز میهنگام شروع همانندسازی دِنا در همۀ بخش( 2
 گیرد.های متفاوتی صورت میجداشدن دو رشتۀ دِنا توسط آنزیم ها و( جداشدن هیستون3
 شوند.دیده میی جدید به حالت مارپیچی هادِنادو رشتۀ هر های همانندسازی، بین دوراهی افزایش فاصله ضمن( 4

 مفهومی( -سخت -121) 4پاسخ: گزینه 

کنید، در همانندسازی دوجهتی دنا در طور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

 جدیدهای دِنای های همانندسازی، رشتهها با افزایش فاصله بین دوراهیباکتری

 شوند.دیده میحالت مارپیچی به 

 ها: سایر گزینهبررسی 

طور که آغاز همانندسازی دارند. همان فقط یک جایگاهها پروکاریوت اغلب( 1

در دنای باکتری یک جایگاه آغاز کنید، در صورتی که در شکل مقابل مشاهده می

جایگاه آغاز همانندسازی  گیرند ولی اگر بیش از یکهمانندسازی وجود داشته باشه، جایگاه آغاز و پایان همانندسازی مقابل هم قرار می

 گیرند. ها( آنگاه جایگاه آغاز و پایان در مقابل هم قرار نمیداشته باشیم )مثل برخی از پروکاریوت

 گیرد. انجام می به تدریجوتاب دنا در همانندسازی ( بازشدن پیچ2

  ها هیستون ندارند.پروکاریوت( 3

 

 طور حتم ..................ار .................. به( در هر جاندDNAمولکول دِنا ) تکثیر به منظور 

 کنند.های دِنابسپاراز بر روی مولکول متصل به غشا، در دو جهت حرکت میآنزیم -اییاخته( تک1
 شوند.تن )نوکلئوزوم( از هم باز میهایی، ساختارهای هستهبا فعالیت آنزیم -ای( پریاخته2
 کنند.آنزیمِ پروتئینی فعالیت میحداکثر دو نوع  -( پروکاریوتی3
 شود.دِنایی با دو انتهای متفاوت ایجاد می -( یوکاریوتی4

 ترکیبی( -سخت -121) 2پاسخ: گزینه 

تن )نوکلئوزوم( است. ها هر رشتۀ فامینه دارای واحدهای تکراری به نام هستهای همگی یوکاریوت هستند. در یوکاریوتجانداران پریاخته

نه بعد! نه ضمن! و نه  ) قبلمولکول پروتئینی به نام هیستون پیچیده است.  8دور در اطراف  2ن، مولکول دنا حدود تدر هر هسته

شوند؛ بنابراین ها جدا میهای همراه آن یعنی هیستونفامینه باز و پروتئین نه مارپیچ!( ) وتابپیچاز همانندسازی دنا  همزمان!(

 شود. از هم باز می )نوکلئوزوم( تنساختارهای هسته

 ها: بررسی سایر گزینه
 غشا متصل است. ها، مولکول دِنا به ها هستند. فقط در پروکاریوتها و گروهی از یوکاریوتای شامل همۀ پروکاریوتیاخته( جانداران تک1

 تواند به غشا متصل نباشد؛ مانند دیسک ها، ِدنا میتها فقط دِنای اصلی به غشا متصل است. در پروکاریوحواستون باشه که در پروکاریوت

 و هم یوکاریوت باشه!   تونه هم پروکاریوتکه نوعی دنای حلقوی است. پس اگه بهت گفتن هر جانداری که دنا به غشا متصل نیست، می
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کنند تا یک ها با همدیگر فعالیت میآنزیم دیگری ازانواع کند، ( به منظور همانندسازی به جز هلیکاز که دو رشتۀ دنا را از هم باز می3

کند، ترین آنها که نوکلئوتیدهای مکمل را با نوکلئوتیدهای رشتۀ الگو جفت میرشتۀ دنا در مقابل رشتۀ الگو ساخته شود. یکی از مهم

  بنابراین در همانندسازی بیش از دو آنزیم فعالیت دارند.دنابسپاراز است. 

 

 

 

 

 

ها هم دنای خطی )در هسته( و هم دنای حلقوی )در دیسه و راکیزه( وجود دارد. فقط دنای خطی دارای دو انتهای ( در یوکاریوت4

البته حواست باشه که در دنای خطی هر رشتۀ دارای دو انتهای متفاوت است وگرنه در هر دو انتهای ِدنای خطی هم گروه  متفاوت است. 
    شه!!!فسفات و هم گروه هیدروکسیل مشاهده می

 چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 

و استال انجام شد، همۀ .................. که پس از گریزدادن )سانتریفیوژ( به شکل یک  ندر آزمایشی که توسط مزلسو»
 ..................«نوار در .................. لولۀ آزمایش دیده شدند، 

 حاصل دور اول همانندسازی بودند. -انۀمی -های دِناییمولکول -الف
 چگالی متوسط داشتند. -میانۀ -نوکلئوتیدیهای پلیرشته -ب
 دو رشته با چگالی سبک داشتند. -باالی -های دِناییمولکول -ج
 همانندسازی بودند. سومحاصل دور  -انتهای -نوکلئوتیدیهای پلیرشته -د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 DNAهای مرتبط با مقایسه آنزیم

 برش دهنده لیگاز هلیکاز رنا بسپاراز دنا بسپاراز 

                                  استرتشکیل پیوند فسفودی
      استرشکستن  پیوند فسفودی
      تشکیل پیوند هیدروژنی 
      شکستن پیوند هیدروژنی 
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 مفهومی( -سخت -121) 1پاسخ: گزینه 

 فقط مورد ج درست است.

 بررسی همۀ موارد: 
پس از کنید، در دور اول و دوم همانندسازی، طور که در شکل مقابل مشاهده میالف( همان

 شود. یک نوار تشکیل می هدر میانۀ لولسانتریفیوژ، 

با چگالی متفاوت بودند؛  نوکلئوتیدیایجاد شدند دارای دو رشتۀ پلی هب( دناهایی که در میانۀ لول

یکی سبک و دیگری سنگین! بنابراین خود مولکول دِنا دارای چگالی متوسط است نه هر یک از 

 نوکلئوتیدی! های پلیرشته

تشکیل  هکنید، در دور دوم همانندسازی دو نوار در لولطور که در شکل مقابل مشاهده میهمانج( 

ی لوله که هر یک از دناهای موجود در نوار باالی لوله دارای و دیگری در باال هشود. یکی در میانمی

نوکلئوتیدی با چگالی سبک هستند؛ بنابراین همۀ دنای قرارگرفته در این نوار هم دارای دو رشتۀ پلی

 چگالی سبک هستند. 

بعد از  قبل از همانندسازی و در صفر دقیقهکنید، طور که در شکل مقابل مشاهده مید( همان

 با چگالی سنگین است.    هاییشود که دارای دنا، یک نوار در انتهای لوله تشکیل میسانتریفیوژ
 

 

 کره صحیح است؟چند مورد، دربارۀ هر جاندار در زیست 

 یابی حیات دارد. قطعًا سطوحی از سازمان -الف
 دهد.های محیطی پاسخ میقطعاً به محرک -ب
 کند.های خود را به نسل بعد منتقل میقطعاً با تولیدمثل ژن -ج
 کند.قطعًا ضمن تجزیۀ نوعی مادۀ آلی، انرژی زیستی تولید می -د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 حفاظتی است.های مزلسون و استال که نشان داد همانندسازِی ِدنا، نیمهآزمایش

 مراحل  شرایط آزمایش و مشاهدات و نتایج 

 شود.  والدی( بدون همانندسازی سانتریفیوژ می DNAهای اولیه ) در دقیقه صفر دنای باکتری

 شود.      ( از نظر وزن در لوله آزمایش قرار دارد؛ بنابراین، یک نواردر انتهای لوله تشکیل می15 – 15نگین/ س–)سنگین DNAیک نوع مولکول 

                                                                                         شود. وزن مشاهده میو زنجیره همباشند پس مولکول دنایی با دمی 15Nموجود در لوله، دارای رشته با  DNAهای همۀ مولکول

مرحله 
 یک 

 شود.  نسل اول( سانتریفیوژ می  DNAهای حاصل از دور اول همانندسازی )ام، دنای باکتری 20در دقیقه 

 شود. می ( از نظر وزن در لوله آزمایش قرار دارد؛ بنابراین، یک نواردر میانه لوله تشکیل15 – 14سنگین /  –)سبک  DNAیک نوع مولکول 

                                                                                           موجود در لوله از نظر وزنی دارای دو رشته متفاوت هستند.     یهای دناباشند پس همۀ مولکولمی  14Nو  15Nموجود در لوله، دارای رشته با  DNAهای همۀ مولکول

 تشکیل یک نوار سبب رد مدل حفاظتی همانند سازی دنا شد. 

مرحله 
 دو 

 شود. نسل دوم( سانتریفیوژ می  DNAهای حاصل از دور دوم همانندسازی )ام، دنای باکتری 40در دقیقه 

 ظر وزن در لوله آزمایش قرار دارد.  ( از ن14- 14بک : س –و سبک  15 – 14سنگین:  –)سبک  DNAدو نوع مولکول 

 د. شو( در باالی لوله تشکیل می14 – 14وله و دیگری )ل( 15-14دو نوار یکی درمیانه) 

 رشته متفاوت است.  2رشته مشابه و دیگری دارای  2موجود در لوله از نظر وزنی دارای  DNAهای یک نوع از مولکول

 هستند.  15Nتوان گفت همگی دارای رشته با باشند اما نمیمی  14Nدارای رشته  DNAهای در لوله آزمایش همۀ مولکول

مرحله 
 سه 
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 ترکیبی( -سخت -101) 3پاسخ: گزینه 

 مورد ج نادرست است.فقط 

 بررسی همۀ موارد: 
 هستند.  یابی را دارند و منظمالف( همۀ جانداران، سطوحی از سازمان

 های محیطی را دارند. ب( همۀ جانداران توانایی پاسخ به محرک

  ًندارد.دهد. مثالً انسان توانایی پاسخ به نور فرابنفش را محیطی پاسخ نمی به هر محرکهر جاندار لزوما      

 پاسخ جانوران ( )!شود. ریز و یا هر دوی آنها انجام میهای محیطی با دخالت دستگاه عصبی، دستگاه درونبه محرک نه همۀ جانداران 

  های اختصاصی خود متصل گردند. های شیمیایی به گیرندهخارجی الزم است که مولکول یاای به منظور بروز پاسخ به محرک شیمیایی داخلی هر جاندار پریاختهدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 ! گررزنبورهای کااند و یا جانوران نازا مانند هر جاندار توانایی تولیدمثل را ندارد. مانند جانورانی که هنوز بالغ نشدهج( 

 های اساسی د بیاید که دارای تفاوتوگاهی ممکن است دو گونۀ مختلف با هم آمیزش کنند؛ در این صورت، ممکن است زادۀ دورگه به وج

 . باشدبا والدین خود 

 جانوران هرمافرودیت تواند تک والدی و بدون لقاح باشد مثل بکرزایی، خودلقاحی در گیاهان دو جنسی و گروهی از تولیدمثل جنسی می

                                                  )کرم کبد(                                                 

     .ویژگی تولیدمثل در یک جمعیت، مربوط به افراد سالم و بالغ است 

کنند و بخشی را به صورت گرما از دست ی خود استفاده میهای زیستگیرند و از آن برای انجام فعالیتد( همۀ جانداران انرژی می

 دهند. می

 است؟ نادرستبیان کدام عبارت، دربارۀ پروانۀ مونارک  

 کنند.( هر سال از مکزیک تا جنوب کانادا و سپس از جنوب کانادا تا مکزیک مهاجرت می1
 دهند.را تشخیص میهای عصبی، جایگاه خورشید در آسمان ( با استفاده از نوعی از یاخته2
 خود نیازمند مصرف انرژی زیستی است. (ایستایی )هومئوستازی( برای حفظ هم3
 کند.ها، بقای خود را حفظ میکمک رنگ پوست مشابه برگ( در دورۀ نوزادی به4

 مفهومی( -متوسط -101) 4پاسخ: گزینه 

راه دارد که در آن بدنی راه کنید، نوزاد پروانۀ مونارکطور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

روی آن قرار  ههایی که نوزاد پروانکه برگشود در حالیهای زرد و سیاه و سفید مشاهده میرنگ

فکر کنم اینجوری بیشتر یادت بمونه که این پروانۀ در کند سبز رنگ هست. داشته و از آن تغذیه می
 دوران نوزادی طرفدار دورتمونده! 

 ها: بررسی سایر گزینه
گذارد. این پروانه هر سال هزاران کیلومتر را از مکزیک تا جنوب کانادا انگیزترین رفتارها را به نمایش می( پروانۀ مونارک یکی از شگفت1

 پیماید. و بالعکس می

آسمان و جهت مقصد را ای وجود دارد که پروانه با استفاده از آنها، جایگاه خورشید در های عصبیدر بدن پروانۀ مونارک یاخته (2

 کنند. دهند و به سوی آن پرواز میتشخیص می

ایستایی نیازمند صرف انرژی زیستی توانند وضع درونی پیکر خود را در حد ثابتی نگه دارند. جانداران برای حفظ هم( همۀ جانداران می3

 هستند. 

 د مسافت طوالنی مکزیک تا جنوب کانادا را بپماید، در واقع مهاجرت رفت و برگشتی توانیک پروانه مونارک به دالیل مختلف مانند طول عمر کوتاه نمی
 گیرد. این جانور، طی چندین نسل انجام می

 توان گفت: کند نه سمت خورشید. جایگاه خورشید در آسمان متغیر است. بنابراین میپروانه مونارک همواره به سمت مقصد پرواز می 

 های تحریک نورون ←انتقال پیام حسی ایجاد شده در چشم به مغز مونارک  ←های نوری موجود در چشم مرکب مونارک رندهتحریک گی ←نور خورشید 

 تعیین جهت مقصد.              ←تعیین جایگاه خورشید در آسمان  ←مغز 

 کند.         جانور فقط در روز مهاجرت مییابی در پروانه مونارک فقط با استفاده از موقعیت خورشید است. بنابراین، این جهت 
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 دوازدهم:  8فصل 

 ،دهد.   می انجام هامحرک یا محرک به پاسخ در جانور که است هاییمجموعه واکنش یا واکنش رفتار 

 گوناگون هایبروز رفتا موجب روز طول تغییر و محیط دمای تغییر جانور، بدن در گلوکز یا هاهورمون میزان تغییر رنگ، صدا، بو، مانند هاییمحرک 
                            .شوندمی جانوران در

  ریزی ژنی است. برگشتی جانوران مهاجرت نام دارد. این رفتار غریزی بوده و دارای برنامهو جابجایی طوالنی و رفت 

 کنند. مثال:                                                                                                                  مغناطیسی زمین استفاده میهای محیطی و میدان یابی از نشانهجانوران در زمان مهاجرت برای جهت                                                                                                           
 
 
 
 

 
 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 

 ..................«یابی زیستی دارد، قطعاً مراتب سازمان در انواع جانداران، ساختاری که مکان خاصّی در سلسله»
 جاندار است.هر های زیستی ( محل انجام همۀ فعالیت1
 کند.را ایجاد می( با انجام تقسیم، اساس رشد و نمو 2
 دارد.( اطالعات الزم برای زندگی را در یک بخش خود نگه می3
 های حیات برای جاندار نقش اساسی دارد.( در ایجاد همۀ ویژگی4

 مفهومی( -متوسط -101) 4پاسخ: گزینه 

در ایجاد همۀ شود و پدیدار مییابی زیستی دارد؛ زیرا ویژگی حیات در این سطح، مراتب سازمان یاخته مکان خاصّی در سلسله

 های حیات یک جاندار نقش دارد.ویژگی

 ها: بررسی سایر گزینه
های ای برخی از فعالیتدر جانداران پریاخته شود.های زیستی در آن انجام میترین سطح ساختاری است که همۀ فعالیتیاخته، پایین( 1

  ای؛ مثل پپسین و ...یاختههای برونفعالیت آنزیمشود؛ مانند زیستی در خارج از یاخته انجام می

نه همۀ  ) ایپریاختههای جدید، اساس تولیدمثل، رشد و نمو و ترمیم موجودات توانایی یاخته در تقسیم شدن و تولید یاخته (2

    است.  جانداران!(

 کنند. نگهداری می سیتوپالسم )راکیزه و دیسه(هسته و ( را در DNAاطالعات الزم برای زندگی ) های یوکاریوتییاخته( 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مانند پروانه مونارک                                      در روز موقعیت خورشید در آسمان

 -                                                 در شب ها در آسمانموقعیت ستاره

 ها نقش دارد. پشتیابی بعضی پرندگان مانند کبوترخانگی و الکدر جهت در هوای ابری میدان مغناطیسی زمین
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 کدام گزینه، صحیح است؟ 

 کنند.ای برای تولید سلولز تولید میشدههای مهندسیشناسان آنزیم( امروزه زیست1
 شود.های درمانی متفاوتی برای افراد مبتال به یک بیماری استفاده می( در پزشکی شخصی از روش2
 شود.طور کامل شناسایی میهای هر سامانۀ مرکب از طریق مطالعۀ اجزای آن به( ویژگی3
 های طبیعی و قابل مشاهده هستند.های پدیده( دانشمندان علوم تجربی بیشتر در جستجوی علت4

 مفهومی( -متوسط -101)  2پاسخ: گزینه 

های هر فرد حال بیمار، با بررسی اطالعاتی که روی ژن ها به جای مشاهدۀپزشکان در پزشکی شخصی برای تشخیص و درمان بیماری

های درمانی متفاوتی برای کنند؛ بنابراین در پزشکی شخصی از روشهای درمانی و دارویی خاِصّ هر فرد را طراحی میوجود دارد، روش

 شود. افراد مبتال به یک بیماری استفاده می

 ها: بررسی سایر گزینه

 کنند. سلولز تولید می نه تولید!( ) تجزیۀ بهترای برای شدههای مهندسیآنزیم شناسان( امروزه زیست1

 توان فقط از طریق مطالعۀ اجزای سازندۀ آنها توضیح داد. های پیچیده و مرکب را نمیهای سامانه( ویژگی3

 قابل مشاهده هستند.های طبیعی و های پدیدهدر جستجوی علت نه بیشتر!( ) فقطدانشمندان علوم تجربی ( 4

 
 کند؟کامل می نادرستیکدام گزینه، عبارت زیر را به  

 ..................«در مهندسی ژن )ژنتیک( »
 های انسان را به گیاهان منتقل کرد.توان ژن( می1
 است، تراژنی است.کرده ( هر جانداری که ژن خارجی دریافت2
 توانند اثر خود را ایجاد کنند.های منتقل شده به یک جاندار می( ژن3
 کنند.ها منتقل می( برای بهبود محصوالت کشاورزی، ژن گیاهان خودرو را به آن4

 خط به خط( -آسان -101) 2پاسخ: گزینه 

کرده است،  که ژن خارجی دریافت ینامند. بنابراین جانداررا در خود دارند، جانداران تراژن می ای دیگرگونههای افراد جاندارانی که ژن

 ای دیگر دریافت کرده باشد. زمانی تراژن خواهد بود که این ژن را از گونه

 ها: بررسی سایر گزینه
 ها وارد کنند. های انسانی را به گیاهان، جانوران دیگر و حتی باکتریتوانند ژن( مهندسان ژن می1

های منتقل شده بتوانند اثر خود را ای که ژندیگر وارد کنند به گونه های یک جاندار را به بدن جاندارانتوانند ژنشناسان می( زیست3

 شود، مهندسی ژن نام دارد. ظاهر کنند. این روش که باعث انتقال صفت یا صفاتی از یک جاندار به به جانداران دیگر می

هستند و در مدت نسبتًا کوتاهی به  دارای رشد و زادآوری سریعتوان از گیاهان خودرو که ( با استفاده از مهندسی ژنتیک می4

 رسند، ژن استخراج کرد و به گیاهان زراعی منتقل کرد.تولیدکنندگی بسیار زیاد می

 بدن انسان درست است؟زنده های کدام عبارت، دربارۀ همۀ یاخته 

 ( در دو الیه غشای خود، حاوی لیپیدهایی با چهار حلقۀ آلی هستند.1
 کنند.د را مستقیماً از خوناب )پالسما( دریافت می( مواد غذایی مورد نیاز خو2
 کنند.داری می( مادۀ وراثتی خود را در چندین رشته دِنای خطی و حلقوی نگه3
 ت منشعب اتصال دارد.راها نوعی کربوهیدهای سطحی غشای آن( به هر یک از پروتئین4

 مفهومی( -متوسط -102) 1پاسخ: گزینه 

کنید، در هر دو الیۀ غشا، طور که در شکل مقابل مشاهده مینای هستند. همانسان دارای غشای یاختههای زندۀ بدن اهمۀ یاخته

 حلقۀ آلی است.  4کلسترول قرار دارد. کلسترول دارای 

  :تعداد حلقۀ آلی در موارد مختلف 

 حلقۀ آلی         4 ←( کلسترول 1
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 حلقۀ آلی  3 ←دار ( یک نوکلئوتید پورین2

 حلقۀ آلی  2 ←دار نوکلئوتید پیریمیدین( یک 3

تا بدون 2دار و تا نیتروژن3حلقۀ آلی ) 5 ←( یک جفت باز مکمل در دنا 4

 نیتروژن( 

 ها: بررسی سایر گزینه
ای پر کرده است. یاختههای بدن انسان را مایع بینفضای بین یاخته( 2

دریافت  )نه خوناب( بافتیمستقیماً از مایع میاند غذایی مورد نیاز خود را ها مواهاست؛ بنابراین یاختهاین مایع محیط زندگی یاخته

 کنند.می

 توانند مواد را مستقیماً از خوناب دریافت کنند.ها و قلب میهای سنگفرشی در سطح داخلی رگهای درون خون و همچنین یاختهیاخته 

  هستند.فاقد هسته و لذا فاقد دِنای خطی های قرمز بالغ، ( گویچه3

  های متصل به سطح خارجی غشا غیرمنشعب هستند.برخی کربوهیدارتکنید، طور که در شکل مقابل مشاهده می( همان4
 

 چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 

 .«.................طور حتم روش .................. بهضمن عبور نوعی ماده از عرض غشای یک یاختۀ جانوری به»
 های پروتئینی غشا نقشی در انتقال مواد ندارند.مولکول -انتشار -الف
 کند.آب به سمتی با فشار اسمزی بیشتر حرکت می -گذرندگی )اسمز( -ب
 گردد.ای جدا مینوعی کیسۀ غشایی از غشای یاخته -رانی )اگزوسیتوز(برون -ج
 دهد.ت شکل خود را تغییر میطور موقدهندۀ غشایی بهپروتئین انتقال -انتقال فعال -د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 مفهومی( -متوسط -102) 2پاسخ: گزینه 

 موارد ب و د درست است.

 بررسی همۀ موارد: 
ها از غشا عبور کنند و مواد را در جهت شیب غلظت آنهای غشا انتشار مواد را تسهیل میشده، پروتئیندر انتشار از نوع تسهیلالف( 

 دهند.می

کنند. فشاراسمزی با های آب از سمتی که پتانسیل آب بیشتر دارد به سمتی با پتانسیل آب کمتر حرکت میدر فرایند اسمز مولکولب( 

 کنند. فشاراسمزی بیشتر حرکت می اسمتی ب ههای آب بمیزان پتانسیل آب رابطۀ عکس دارد؛ بنابراین در اسمز، مولکول
 ای اسمز نیست. شود، در واقع عبور آب از یک غشا با نفوذپذیری انتخابی اسمز است. اما حرکت آب در مایع بین یاختههر نوع حرکت آب اسمز محسوب نمی 

 شوند )اما با تعداد برابر(.     های آب در دو طرف غشا جابجا میرسد، اما باز هم مولکولدر صورت توقف اسمز، سیستم به تعادل می 
  های آب )نه هر مولکول آب(، از جای رقیق به جای غلیظ است.شده، برایند کلی حرکت مولکولساده و تسهیلدر اسمز همانند انتشار 
  :تخم مرغ و اسمز 
 آن شود. تواند منجر به ترکیدن کند و در ادامۀ این روند میتر میشود و آن را متورماگر تخم مرغ فاقد پوستۀ آهکی را در آب مقطر قرار دهیم، آب وارد آن می 
 شود. دهد و چروکیده میمرغ آب از دست میاگر تخم مرغ فاقد پوستۀ آهکی را در محلول نمک غلیظ قرار دهیم، تخم 
 مرغ را از بین ببرد. تواند پوستۀ تخمسرکه می 



 48صفحه             1مرحله  -آزمون ماز )دفترچه اختصاصی(پاسخنامه زیست شناسی                                      

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

 

در نتیجه مساحت غشای  رانی کیسۀ غشایی به غشای یاخته اضافه شده وکنید، در برونطور که در شکل مقابل مشاهده میج( همان

 یابد. یاخته افزایش می

برخالف  را هاکنید، در فرایند انتقال فعال، یاخته مولکولطور که در شکل مقابل مشاهده مید( همان

با صرف انرژی و  یهای پروتئینکند. در این فرایند مولکولجا میشیب غلظت از عرض غشا جابه

 کنند.  میجا ها را جابهتغییر شکل، مولکول

 جایی مولکول از عرض غشا شده همانند انتقال فعال، پروتئین غشایی در جابهدر انتشار تسهیل

دهد در جایی مولکول تغییرشکل میضمن جابهنقش دارد. در انتقال فعال همواره پروتئین 

 شده تغییر شکل پروتئین همیشگی نیست! که در انتشار تسهیلحالی
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 انسان، هر بافت .................. قطعًا ..................در بدن  
 به بافت پیوندی استخوانی متصل است. -های منشعب داردای که یاخته( ماهیچه1
 گیر دارد.های بدن نقش ضربهدر همۀ بخش -( پیوندی که بزرگترین ذخیرۀ انرژی بدن است2
 ای با زوائد غشایی است.هستهحاوی نوعی یاختۀ تک -ای سست و شفاف دارد( پیوندی که مادۀ زمینه3
 از یک الیه یاخته متصل به غشای پایه تشکیل شده است. -شود( پوششی که در سطح مخاط لولۀ گوارش یافت می4

 های غشای یاخته جانوریانواع مولکول

ید
یپ
ل

 ها

ید
یپ
فول
س
ف

 

 های غشا را به خود اختصاص داده است.                                                                                  بیشترین تعداد مولکول                                                                   
 دهند.                                ا، بخش میانی غشا را تشکیل میهگریز این مولکولها، سطح داخلی و خارجی و بخش آبدوست این مولکولبخش آب                                     
 تواند به کربوهیدرات متصل شده باشد.  می 

ول
تر
س
کل

 

 ر دارند. الی فسفولیپیدهای غشا ) هم الیه خارجی و هم الیه داخلی( قرامولکولی متشکل از چهار حلقۀ آلی که در البه 
  ها، کلسترول در صفرا به عنوان یک مادۀ دفعی و در ساختار کیلومیکرونLDL  وHDL  .حضور دارد 
  ندارد.به کربوهیدرات اتصالی  

ت
درا
هی
ربو
ک

 

 در سطح خارجی غشا قرار دارند.  فقطها این مولکول 
  های غشا به فسفولیپید و پروتئین غشا کربوهیدرات(  های سطحی خارجی و گروهی از سراسریگروهی از پروتئین )!شوند.متصل میها 
  های غشا منشعب هستند.کربوهیدرات 

ن
ئی
وت
پر

 ها

حی
سط

 

 گیرند و فقط با یک الیه فسفولیپیدی در تماس هستند. در سطح داخلی یا سطح خارجی غشا قرار می 
 ای یا فعالیت آنزیمی در سطح داخلی غشا.  یاختههای مایع بیناتصال به پروتئینهای متفاوتی در غشا برعهده دارند.مثل نقش 

ی
سر
سرا

 

                                                            .در عرض غشا بوده و در تماس با هر دو الیه فسفولیپیدی غشا قرار دارند                                                      
 های غشایی و ..... داشته باشند. توانند نقش کانالی، انزیممی 
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 مفهومی( -متوسط -102) 3پاسخ: گزینه 

رنگ، چسبنده و سست شفاف، بیای بافت پیوندی پذیر است. مادۀ زمینهانعطاف سستبافت پیوندی 

طور که در شکل مقابل مشاهده دارد. همان های درشت مانند گلیکوپروتئینمولکولمخلوطی از انواع 

 شود. ای با زوائد غشایی مشاهده میهسته هایی تککنید، در این بافت یاختهمی

 ها: بررسی سایر گزینه
 !که به استخوان متصل نیستای منشعب فقط در بافت ماهیچۀ قلبی وجود دارد های ماهیچه( یاخته1

 !(هاهمۀ بخشنه  ) هایی ماننددر بخشترین ذخیرۀ انرژی در بدن است. ( بافت پیوندی چربی، بزرگ2

 کند. و به عنوان عایق حرارتی نیز عمل می دارد گیریها و پاها نقش ضربهکف دست

 های پشتیبان سازندۀ غالف میلین تارکشنده، یاختهساز، های پادتنیاختههمانند  های چربی، هسته در مرکز یاخته قرار ندارددر یاخته

   های گردۀ نارس!های عصبی و یاختهاطراف رشته

  در صورتی که منابع قندی بدن کافی نباشد، بدن برای تولیدATP ها، رود و بر اثر تجزیۀ چربیها میها و پروتئینبه سراغ تجزیۀ چربی

 دهد.                                                          خون را کاهش می pHشود و ترکیبات اسیدی تولید می

 شوند و لیپیدهای آن در های جذبی روده، همراه با لنف به خون وارد میهای خارج شده از یاختهکیلومیکرون

 شوند.  کبد یا بافت چربی ذخیره می

 تواند میشود. این تومور خیم به نام لیپوما مید نوعی تومور خوشهای چربی سبب ایجاتقسیم تنظیم نشده یاخته

 و در افراد بالغ متداول است.   شود در نزدیکی آرنج ایجاد

 گیری و حفظ موقعیت کلیه( + اطراف شامۀ قلب + اطراف هر کلیه )نقش ضربههای این بافت در کتاب درسی: پیراشامه و برونمثال

 ها و پاها. استخوان + کف دستچشم + ساختار مغز زرد 

الیه سطح مخاط را ای تکها بافت پوششی استوانهالیه و در سایر بخش( در لولۀ گوارش در دهان و مری بافت پوششی سنگفرشی چند4

 پوشاند. در دهان و مری بافت پوششی چندالیه است. می
 

 چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 

 ..................«در لولۀ گوارش انسان هر بنداره )اسفنکتری( که در خط میانی بدن قرار طور طبیعی، به»
 شوند.دهی میای تشکیل شده است که توسط اعصاب پیکری عصبهای ماهیچه( دارد، از یاخته1
 شوند.های عصبی در دیوارۀ لولۀ گوارش منقبض می( ندارد، تحت تأثیر شبکۀ یاخته2
 شود.های عصبی قشر مخ، باز میاز دریافت پیام عصبی از یاخته( دارد، پس 3
 تواند مستقل از دستگاه عصبی خودمختار فعالیت کند.( ندارد، نمی4

 اند. به طور نامنظم قرار گرفته شود کهها مشاهده میدر بافت پیوندی سست انواعی از یاخته( 1                

های چربی را توان یاختهکنید، میطور که در شکل مشاهده می( در بافت پیوندی سست همان2               
 مشاهده کرد. 

 توانند دارای زوائد سیتوپالسمی باشند. های درون بافت پیوندی سست می( یاخته3

توانند دارای هستۀ غیرکروی )مثاًل کشیده با حالت توانند دارای هستۀ مرکزی باشند/ میمی ←ار دارند هایی که در بافت پیوندی سست قر ( یاخته4
 .باشندای در بخش مرکزی های کشسان تماس داشته باشند./ دارای هستههای پروتئینی کالژن و یا رشتهتوانند با رشتهمی /بیضی( باشند

 های کشسان دارد. ( کالژن ضخامت بیشتری از رشته5

 ای )متراکم( در میوکارد قلب به صورت نامنظم قرار دارند.  های کالژن بافت پیوندی رشتههای کالژن در بافت پیوندی سست همانند رشته( رشته6
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. ور در سمت راست بدن()بندارۀ انتهای مری در سمت چپ بدن و بندارۀ پیل پیلور در خط میانی بدن قرار ندارند های انتهای مری وبنداره

 شوند. های عصبی در دیوارۀ لولۀ گوارش که از مری تا مخرج قرار دارند،  منقبض میها تحت تأثیر شبکۀ یاختهاین بنداره

اما دستگاه عصبی  (4)رد گزینۀ  توانند مستقل از دستگاه عصبی خودمختار فعالیت کنند.های عصبی دیوارۀ لولۀ گوارش میشبکۀ یاخته

 گذارد. مختار با آنها ارتباط دارد و بر عملکرد آنها تأثیر میخود

 ها: بررسی سایر گزینه
ها، بندارۀ ابتدای مری و خارجی در خط میانی بدن قرار دارند. از بین این بنداره مخرج های ابتدای مری، داخلی و خارجیبنداره( 3و1

مخرج از جنس ماهیچۀ صاف است. ماهیچۀ اسکلتی تحت کنترل اعصاب مخرج از جنس ماهیچۀ اسکلتی )مخطط( و بندارۀ داخلی 

بندارۀ خارجی مخرج به صورت ارادای  پیکری و ماهیچۀ صاف تحت کنترل اعصاب خودمختار است. در ضمن از میان این سه بنداره، فقط

 شود.عصاب پیکری کنترل میصورت انعکاسی )غیرارادی( توسط ابندارۀ ابتدای مری به شود.)تحت تأثیر قشر مخ( باز می

 که در زمان عبور مواد از بخشی از لوله به بخشی شوند در حالیها میهای لولۀ گوارش در حالت عادی منقبض هستند و با انقباض خود سبب بسته بودن بندارهبنداره

  شود.ای از انقباض رها شده و بنداره باز میهای ماهیچهدیگر، یاخته
 که از نوع ماهیچۀ اسکلتی هستند ولی به استخوان متصل نیستند! ابتدای مری و خارجی مخرج با وجود اینهای بنداره 

 شود. بندارۀ ابتدای مری با وجود اینکه از نوع ماهیچۀ اسکلتی است اما به شکل انعکاسی باز می 
 گیرند. قرار میهای ابتدا و انتهای مری و پیلور در مجاورت با کیموس اسیدی معده بنداره 
 دهم(  4های لنفی وجود دارد )فصل در نزدیکی بندارۀ انتهای رودۀ باریک، مقادیر فراوانی از گره 

 بنداره گویند. این کند و به آن بندارۀ مویرگی میها را تنظیم میای قرار دارد که میزان جریان خون در مویرگای ماهیچههای خونی، حلقهدر ابتدای بعضی از مویرگ

 دهم(  4گیرد. )فصلاز جنس ماهیچۀ صاف است و باز و بسته شدن آن به صورت موضعی انجام می

 نداره در زمان ورود ادرار میزراه دارای دو بنداره داخلی و خارجی است. بندارۀ داخلی در محل اتصال مثانه به میزراه قرار داشته و از جنس ماهیچۀ صاف است. این ب

 دهم(  5از نوع ماهیچۀ مخطط و ارادی است. )فصل یعنی در طول میزراه!( ) شود. بندارۀ خارجی که بعد از بندارۀ داخلی قرار داردمیبه میزراه باز 

 
 
 
 

 ترین الیۀ لولۀ گوارش در یک فرد سالم، کدام مورد صحیح است؟در ارتباط با ضخیم 

 گیرد.های عصبی را در برمیشبکه از یاخته( فقط یک 2  ای است.های ماهیچه( تنها الیۀ حاوی یاخته1
 پیوندی است. بافت( برخالف الیۀ زیرین خود فاقد 4  ریز لولۀ گوارش است.( حاوی برخی غدد برون3

 های لولۀ گوارشمقایسۀ بنداره

 نکات                جهت حرکت مواد از آن عملکرد دهیعصب موقعیت نسبت به دیافراگم در کدام سمت بدن؟ نوع ماهیچه نام بنداره

 به دلیل دوطرفه  غیرارادی پیکری باالتر خط وسط بدن اسکلتی ابتدی مری

 انجام

 استفراغ

در ناحیۀ گردن،  پشت حنجره و  
 خارج از حفرۀ شکمی قرار دارد. 

 ترین بنداره به دیافراگم است.نزدیک دوطرفه    غیرارادی خودمختار ترپایین چپ صاف انتهای مری

 در پشت کبد قرار دارد

به لوزالمعده و  ترین بنداره نزدیک دوطرفه  غیرارادی خودمختار ترپایین راست صاف پیلور
 کیسۀ صفرا

 باالتر از رودۀ کور و آپاندیس است طرفه یک غیرارادی خودمختار ترپایین راست صاف انتهای رودۀ باریک

خارج از حفرۀ شکمی قرار دارند؛ در  طرفهیک غیرارادی خودمختار ترپایین خط وسط بدن صاف داخلی مخرج
 واقع درون حفرۀ لگنی هستند

 طرفهیک ارادی  پیکری ترپایین خط وسط بدن اسکلتی خارجی مخرج
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ترین الیۀ لولۀ ای ضخیمکنید، الیۀ ماهیچهطور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

های عصبی گوارش در یک فرد سالم است. در دیوارۀ لولۀ گوارش دو شبکه از یاخته

 ای و دیگری در الیۀ زیرمخاط. وجود دارد؛ یکی در الیۀ ماهیچه

 ها: بررسی سایر گزینه
-ای مشاهده می، یاختۀ ماهیچه)ماهیچۀ مخاطی( ای و الیۀ مخاطی( در الیۀ ماهیچه1

 شود. 

های ریز لولۀ گوارش در الیهکنید، غدد برونطور که در شکل مقابل مشاهده می( همان3

 قرار دارند.  مخاط و زیرمخاط

 شود. های دیوارۀ لولۀ گوارش، بافت پیوندی سست مشاهده می( در همۀ الیه4
 

 

بینی )کولونوسکوپی( بینی )آندوسکوپی( و کولونهای درونانسان که با روش در ارتباط با بخشی از لولۀ گوارش 
 قابل مشاهده نیست، کدام گزینه درست است؟

   وزالمعده است.ریز ل( محل تخلیۀ ترشحات برون1
 ( محل اصلی آبکافت لیپیدهای موجود در غذاست.2
   کند.( مادۀ مخاطی و انواعی آنزیم گوارشی را ترشح می3
 شود.( خون سیاهرگی آن به سیاهرگ باب کبدی وارد می4

 ها بافت پیوندی سست وجود دارد.در همۀ این الیه لوله گوارش:های بندی الیهجمع

 در دهان و مری سنگفرشی چندالیه بافت پوششی مخاط

 هادر معده و روده ای یک الیهاستوانه
 های خونی و لنفی و غددحاوی رگ بافت پیوندی سست

 نوعی ماهیچه صاف ماهیچه مخاطی

 ها در روده(ی عصبی + )برخی غدههای فراوان + شبکهرگحاوی  بافت پیوندی سست زیر مخاط

 خارجی مخرج )ماهیچه حلقوی( بندارۀدر دهان، حلق و ابتدای مری و  ماهیچه مخطط ایالیه ماهیچه

 ماهیچه صاف
 

های خونی و ، رگپیوندی سستها، بافت در بین این ماهیچه ماهیچه حلقوی در الیه داخلی
 ماهیچه طولی در الیه خارجی شبکه عصبی وجود دارد.

 کند. های درون شکم را از خارج به هم وصل میای است که اندامبخشی از صفاق است. صفاق پرده حفرۀ شکمیدر  الیۀ بیرونی الیه بیرونی
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مری، معده درون های مختلف بدن از جمله: توان درون بخشبینی )آندوسکوپی( روشی است که با آن میدرون

کولون یا رودۀ بزرگ که به بینی )کولونوسکوپی( روشی است برای بررسی را مشاهده کرد. کولون و دوازدهه

کند؛ بنابراین بخشی از رودۀ باریک که بررسی می کمک آن رودۀ بزرگ را تا محل اتصال به رودۀ کوچک

بینی )آندوسکوپی( و های درونبا روشتوان به رودۀ بزرگ است را نمیدر حدفاصل دوازدهه تا محل اتصال 

کنید، خون سیاهرگی این طور که در شکل مقابل مشاهده میمشاهده کرد. همانبینی )کولونوسکوپی( کولون

 شود. بخش به سیاهرگ باب کبدی وارد می

 ها: بررسی سایر گزینه
چنین محل اصلی آبکافت لیپیدهای موجود در غذا است. این بخش با آندوسکوپی و هم ( دوازدهه محل تخلیۀ ترشحات لوزالمعده2و1

 قابل مشاهده است. 

 های آن قرار دارند. های رودۀ باریک در غشای یاختهآنزیم( رودۀ باریک توانایی ترشح آنزیم گوارشی را ندارد. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 

 ..................«های پوششی که در یک غدۀ معده در مجاورت دریچۀ پیلور، فقط آن دسته از یاخته»
 کنند.، نوعی هورمون ترشح میکندحرکت میها به سمت غشای پایه آن در سیتوپالسم های ترشحی( ریزکیسه1
 دارند. تأثیرنمودن پروتئازهای غیرفعال معده ها دارند، در فعالای بزرگتر از سایر یاخته( اندازه2
 کنند.( تعداد بیشتری در عمق غده دارند، با ترشح مادۀ مخاطی به حفاظت از مخاط کمک می3
 کنند.ترشح می بیکربناتاند، مادۀ مخاطی را به همراه ه قرار گرفته( در نواحی سطحی غد4

 استفادهکاربرد  نحوه ورود درون بین به بدن های قابل مشاهدهبخش 

بینی درون
 )آندوسکوپی(

های مختلف بدن از درون بخش
جمله درون مری، معده و 

 دوازدهه

ها و عفونت در اثر هلیکوباکتر پیلوری و تشخیص زخم از راه دهان
 برداری به منظور بررسی سالمت بافتنمونه

بینی کولون
 )کولونوسکوپی(

رودۀ بزرگ را تا محل اتصال به 
 رودۀکوچک

 های احتمالی دیوارۀ رودۀ بزرگبررسی اختالل مخرج از راه

 ها()سرطان و سایر بیماری 
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 کنندۀ هورمونهای ترشحکنید، در یاختهطور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

کند. از این به سمت غشای پایه حرکت میدرون سیتوپالسم های ترشحی ریزکیسه

 شود.ترشح می به محیط داخلی بدن )نه مجرای غده( هورمون گاسترینها، یاخته

 ها: بررسی سایر گزینه
های کناری نسبت به سایر کنید، یاختهطور که در شکل مقابل مشاهده میهمان( 2

تر دارند. فعال کردن پروتئازهای غیرفعال معده ای بزرگهای غدد معده اندازهیاخته

های اصلی و یاخته HCLهای کناری گیرد. یاختهمی و پپسین انجام HCLتوسط 

 ها را فعال کند.تواند سایر پپسینوژنکنند که پس از تبدیل شدن به پپسین میرا ترشح می پپسیونوژن

مخاطی که مادۀ ها هستند در حالیهای اصلی، بیشترین یاختهدر عمق غدۀ معده یاخته کنید،طور که در شکل مقابل مشاهده میهمان (3

 شود. کنندۀ مادۀ مخاطی ترشح میهای ترشحهای سطحی و یاختهدر معده توسط یاخته

 های درون غدۀ معده!شود؛ نه یاختهترشح می سطحی پوششی هاییاختهکربنات فقط توسط ، یون بی( در معده4

 

 

گردند، کدام گزینه صحیح یره میریز کبد تولید و در کیسۀ صفرا ذخهای بروندر ارتباط با ترشحاتی که توسط یاخته 
 است؟

 گردند.( همواره همزمان با کیموس به محل آغاز مراحل پایانی گوارش شیمیایی مواد تخلیه می1
 شوند.( پس از عبور از مجرای مشترک صفرا، ابتدا به مجاری صفراوی کبد وارد می2
 نیز نقش دارند.ها به محیط داخلی بدن ها، در ورود آن( عالوه بر گوارش چربی3
 شوند.طور طبیعی فقط از طریق مجراهای لوزالمعده به روده وارد می( به4

 مفهومی( -متوسط -102)  3پاسخ: گزینه 

به محیط داخلی  هاگوارش و ورود چربیشود. صفرا در سازند ولی صفرا در کیسه صفرا ذخیره میریز کبد، صفرا را میهای برونیاخته

 بدن نقش دارد. 

 ها: ررسی سایر گزینهب
ریزد. دوازدهه از ورود کیموس به دوازدهه، به دوازدهه می نه قبل! نه همزمان!( )( صفرا کمی بعد 1

 است.  آغاز مراحل پایانی گوارش شیمیایی موادمحل 

 شود. صفرا همراه و همزمان با شیرۀ لوزالمعده به دوازدهه تخلیه می 

بنابراین شود. ک مجرای مشترک وارد و در کیسه صفرا ذخیره میه یکبد، ب( صفرا از راه مجاری صفراوی 2

 شود. عبور و سپس وارد مجرای مشترک می کبد صفرا ابتدا از مجاری صفراوی

کنید، به طور طبیعی لوزالمعده از طریق دو مجرا به دوازدهه راه دارد. ( همان طور که در شکل مشاهده می4

  .شودط به یکی از این مجاری متصل میفقصفرا در حالی که مجرای 

 شود در سطح باالتری مجرایی که فقط شیرۀ لوزالمعده از طریق آن وارد دوازدهه می( تر نزدیک

 شوند، قرار دارد. نسبت مجرایی که هم صفرا و هم شیرۀ لوزالمعده از طریق آن به دوازدهه وارد می به پیلور!(

 

 شود، قطعًا .................................... می در بخشی از لولۀ گوارش انسان که 
 گردد.تری ایجاد میهای کوچکها مولکولاز تجزیۀ پروتئین -( نشاسته به مالتوز تجزیه1
 شود.ها انجام میگام در گوارش چربی نخستین -( آنزیم مؤثر در تجزیۀ لیپیدها ترشح2
 کنند.های صفراوی لیپیدها را آبکافت مینمک -تجزیهترین لیپید موجود در رژیم غذایی ( فراوان3
 تأثیرگذار است. Eحضور صفرا در جذب ویتامین  -کمک عامل داخلی معده جذببه 12B( ویتامین 4
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ها و رش و ورود )جذب( چربیشود. صفرا در گواکمک عامل داخلی معده و با آندوسیتوز جذب میبه 12Bدر رودۀ باریک ویتامین 

 نقش دارد.  ADEKهای محلول در چربی ویتامین

 ها: بررسی سایر گزینه
 شوند. ها تجزیه نمیکه در دهان پروتئینشود. در حالی( در دهان و رودۀ باریک، نشاسته تحت تأثیر آمیالز به مالتوز تجزیه می1

 گردد.تری ایجاد میهای کوچکپپسین آغاز و مولکولها توسط تجزیۀ پروتئین ،در محیط اسیدی معده 

 های رودۀ باریک های یاختهپروتئازهای لوزالمعده و آنزیم در نتیجۀ فعالیت در محیط قلیایی رودۀ باریک(  پروتئاز نیستند و ترشح

 شوند. بکافت میآها به واحدهای سازندۀ خود، یعنی آمینواسیدها، پروتئین شوند!(نمی

ها، تبدیل آنها شود. نخستین گام در گوارش چربیمعده بخشی از لولۀ گوارش است که در آن آنزیم مؤثر در تجزیۀ لیپیدها ترشح می( 2

شود؛ ها میکنندۀ رودۀ باریک موجب ریز شدن چربیهای ریز است تا آنزیم لیپاز بتواند بر آنها اثر کند. صفرا و حرکات مخلوطبه قطره

  گیرد.ها در رودۀ باریک انجام مین گام در گوارش چربینخستیبنابراین 

  گیرد. ها در رودۀ باریک انجام میمعده، محل آغاز گوارش شیمیایی لیپید است ولی نخستین گام در گوارش چربی 

 شود. یپاز فعال دیده میکه در معده و رودۀ باریک، لتواند آنزیم لیپاز ترشح کند در حالیمعده تنها بخشی از لولۀ گوارش است که می 

  !لوزالمعده توانایی ترشح لیپاز را دارد ولی جزء دستگاه گوارش است نه لولۀ گوارش 

شوند. ها در رودۀ باریک تجزیه مینامند. چربیگلسیریدها هستند که معموالً آنها را چربی میترین لیپیدهای رژیم غذایی، تریفراوان( 3

کنند تا لیپاز آنها را آبکافت کند. های بسیار ریز تبدیل میچسبند و آنها را به قطرههای چربی میقطرههای صفراوی و لسیتین به نمک
 گیرد و صفرا فاقد آنزیم است.یادتون باشه که واکنش آبکافت توسط آنزیم انجام می  

 د مورد زیر ضروری است؟های حاصل از گوارش لیپیدها در رودۀ باریک، حداقل چنمنظور جذب مولکولدر انسان، به 

 گلیسریدها از میان فسفولیپیدهای غشایی یاختۀ پرزعبور تری -الف
 ها از یاختۀ پرزرانی )اگزوسیتوز( کیلومیکرونبرون -ب
 تشکیل ساختارهای کیلومیکرون درون یاختۀ پرز -ج
 های لنفی ها به مویرگورود کیلومیکرون -د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
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 مفهومی( -سخت -102) 2پاسخ: گزینه 

های بافت پوششی لولۀ های بدن باید از یاختهیاختهمواد غذایی برای رسیدن به فقط ب و ج درست است.

خون، لنف بدن جذب نام دارد.  داخلیورود مواد به محیط گوارش عبور کنند و وارد محیط داخلی شوند. 

جذب یعنی عبور مادۀ مورد نظر از یاختۀ پوششی پس دهند. محیط داخلی را تشکیل می بافتیو آب میان

 بافتی!و ورود به مایع میان

 بررسی همۀ موارد: 

نه  ) های حاصل از گوارش لیپیدهامولکولکنید، طور که در شکل مقابل مشاهده میالف( همان

 شوند. به درون یاختۀ پرز، با عبور از فسفولیپیدهای غشایی منتشر می گلیسریدها!(تری

ای اندک و یاختهای شکل با فضای بینهایی استوانهیعنی یاخته ) های پرزو ج( درون یاختهب 

گلسیریدها همراه با شوند. تریهای حاصل از گوارش لیپیدها دوباره ساخته می، مولکولروی غشای پایه!(

رانی آیند و با برونولیپید، کلسترول و پروتئین( در میگلیسرید، فسفهایی شامل تریها و سایر لیپیدها به شکل کیلومیکرون )ذرهپروتئین

 شوند. ای و سپس مویرگ لنفی وارد میبه مایع بین یاخته

شود؛ بنابراین چون در صورت سوال عنوان شده که حداقل برای بافتی جذب محسوب میورود مواد به مایع )آب( میان طور که گفتیمهماند( 

های حاصل از گوارش ها به مویرگ لنفی جزء حداقل موارد برای جذب مولکولورود کیلومیکرون توان گفتجذب ضروری باشد، می

 لیپیدها نیست! چون قبلش جذب شده است. 
 
 

 در ارتباط با یک فرد سالم، کدام گزینه درست است؟ 

 شود.به دو شاخۀ اصلی منشعب می مجرای صفرا( سیاهرگ باب کبدی در نزدیکی 1
 شود.سیاهرگ زیرین وارد میطور مستقیم به بزرگحال برخالف پانکراس به( خون سیاهرگی ط2
 شود.هم پیوستن دو سیاهرگ بزرگ تشکیل میکبدی از به باب ( سیاهرگ فوق کبدی همانند سیاهرگ3
 ی قرار دارد.لای طوای حلقوی در سطح داخلی الیۀ ماهیچه( در ساختار هر چین حلقوی روده، الیۀ ماهیچه4

 مفهومی( -سخت -102) 1خ: گزینه پاس

کنید، سیاهرگ باب کبدی های مقابل مشاهده میطور که در شکلهمان

درون کبد و در نزدیکی مجاری صفراوی به دو شاخۀ اصلی منشعب 

 شود. می

 ها: بررسی سایر گزینه
خون سیاهرگی طحال و لوزالمعده وارد سیاهرگ باب کبدی شده و از ( 2

 شود. کبدی به بزرگ سیاهرگ زیرین وارد میطریق سیاهرگ فوق

سیاهرگ باب کبدی از به کنید، طور که در شکل مشاهده می( همان3

 شود. کبدی از به هم پیوستن دو سیاهرگ بزرگ ایجاد میهم پیوستن سه سیاهرگ بزرگ ولی سیاهرگ فوق

های حلقوی رودۀ . در ساختار چینندارندقوی رودۀ باریک قرار های حلای دیوارۀ لولۀ گوارش در ساختار چین( الیۀ بیرونی و ماهیچه4

 قرار دارند.   های زیرمخاط و مخاطفقط الیهباریک 
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 های هایی از آن( و برخی از اندامرود ولی خون لولۀ گوارش )البته بخشهای بدن مستقیمًا به قلب میخون سیاهرگی از بیشتر اندام
رود بلکه از راه سیاهرگ باب، ابتدا به کبد و سپس از راه لنفی( و لوزالمعده، مستقیمًا به قلب نمیدیگر مانند طحال )نوعی اندام 

 شود.زیرین( وارد دهلیز راست قلب میکبدی و سپس بزرگ سیاهرگهای دیگر )ابتدا فوقسیاهرگ
 :سیاهرگ باب، خون سیاهرگی 
 واد جذب شده در لولۀ گوارش( و هورمون سکرتین.حاوی مواد مغذی فراوان )یعنی بیشتر م ←( رودۀ باریک 1
 های جذب شدهحاوی آب و یون ←( رودۀ بزرگ 2
 های انسولین و گلوکاگونحاوی هورمون ←( لوزالمعده 3
 کند.   حاوی برخی از مواد جذب شده و هورمون گاسترین است را دریافت و وارد کبد می ←( معده 4

های رگ
سازندۀ 

 سیاهرگ باب 

 آوری خون سیاهرگی رودۀ باریک، رودۀ کور، کولون باالرو )و آپاندیس(جمع سمت راست 
 آوری خون سیاهرگی طحال و بخشی از معده  جمع فوقانی  سمت چپ 

آوری خون سیاهرگی لوزالمعده + بخشی از معده که در مجاورت لوزالمعده قرار دارد + جمع تحتانی 
 رودهرو + راست کولون پایین

 گیرد. ها خون را از سیاهرگ میشود که برخالف سایر مویرگخون سیاهرگ باب پس از ورود به کبد وارد شبکۀ مویرگی می 

 

 کند؟کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می 
 …………کند، ، اندامی که گوارش فیزیکی غذا را آغاز می…………در 
 .در ارتباط است های گوارشی جانورآنزیمشدن با جایگاه وارد عمل  -گاو ( 1
 .فاقد ارتباط مستقیم با جایگاه آغاز گوارش شیمیایی موادغذایی است -ملخ ( 2
 .کندمحتویات خود را از قطورترین بخش لولۀ گوارش دریافت می -خاکی کرم( 3
 .ندکترین غدۀ گوارشی را از طریق مجرایی باریک دریافت میترشحات بزرگ -کبوتر ( 4

 مفهومی( -سخت -102) 3پاسخ: گزینۀ

کنید، سنگدان که گوارش فیزیکی غذا را آغاز طور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

 کند. دان )قطورترین بخش لولۀ گوارش( دریافت میکند، محتویات خود را از چینهمی

 ها: بررسی سایر گزینه
کنندۀ و اندام شروع در گاو شیردان  جانورهای گوارشی جایگاه وارد عمل شدن آنزیم( 1

 است. گوارش فیزیکی غذا  دهان 

کند؛ ها، مواد غذایی را خرد و به دهان منتقل میخوار است و با استفاده از آروارهای گیاه( ملخ حشره2

بنابراین آرواره با دهان ارتباط مستقیم دارد. در ملخ، آرواره جایگاه گوارش فیزیکی غذا و دهان جایگاه آغاز 

 گوارش شیمیایی است.  

ترین غدۀ گوارشی است  و رودۀ باریک کنید، کبد بزرگطور که در شکل مقابل مشاهده می( همان4

 . کندترشحات آن را از طریق مجرایی دریافت می

خورند تا در فرصتی مناسب غذا را درون دهان خود نشخوار کنند. سرعت غذا میخوار، بهگروهی از جانوران گیاه 
 مشخصۀ این جانوران کدام است؟

 خواران غیرنشخوارکننده معدۀ چهارقسمتی دارند.( همانند گیاه1
 ها امکان گوارش مواد وجود دارد.های معدۀ آن( در همۀ بخش2
 دهند.آنزیمی را قبل از گوارش میکروبی انجام می ( گوارش3
 شود.ها وارد می( مواد غذایی فقط یک بار به سیرابی آن4

 مفهومی( -سخت -102) 2پاسخ: گزینه 

خورند تا در فرصت مناسب یا مکانی امن، غذا را با نشخوارکردن وارد دهان کنند و بجوند. سرعت غذا میبه پستانداران نشخوارکننده

ها شده از میکروبهای ترشحهستند. درونِ نگاری و سیرابی گوارش میکروبی غذا تحت تأثیر آنزیم معدۀ چهارقسمتین جانوران دارای ای

شوند؛ پس درون هزارال هم امکان گوارش میکروبی وجود دارد. درون گیرد. از طرفی مواد غذایی از نگاری به هزارال وارد میصورت می

 شود.های گوارشی خود جانور ترشح میشیردان نیز آنزیم
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 ها: بررسی سایر گزینه

 ها، دارای معدۀ چهار قسمتی هستند. برخالف غیرنشخوارکننده نشخوارکنندهخواران ( گیاه1

گیرد. در حالی که در پستانداران صورت می عمل گوارش میکروبی، قبل از گوارش آنزیمیخواران نشخوارکننده، ( در گیاه3

 گیرد.ارکننده مانند اسب، گوارش میکروبی بعد از گوارش آنزیمی صورت میغیرنشخو

 جویده و بار دوم غذای کامل جویده!  کند؛ بار اول غذای نیمه( سیرابی دوبار مواد غذایی را دریافت می4

 :مسیر عبور غذا در نشخوارکنندگان 

ها به کمک گیرد. میکروبها قرار میشود: درون سیرابی غذا در معرض میکروبمیجویده به سرعت بعیده و وارد سیرابی ابتدا غذای نیمه -1

 دهند.های غذا را گوارش میترشح مایعات، حرارت بدن و حرکات سیرابی، تا حدودی توده

 گردد.شوند. سپس توده غذایی مجدداً به دهان بر میکه در معرض گوارش میکروبی قرار گرفتند وارد نگاری می یهای غذایتوده -2

 شود.درون دهان غذا به طور کامل جویده می -3

 یابد.کند و به نگاری جریان میشود، بیشتر حالت مایع پیدا میشده به سیرابی وارد میجویده وقتی غذای دوباره -4

 شوند.یافته آبگیری مییابند. درون هزارال مواد گوارشیافته از نگاری به هزارال جریان میاد گوارشمو -5

 کند.شوند و گوارش ادامه پیدا میهای گوارشی وارد عمل میشوند. درون شیردان آنزیممواد غذایی از هزارال به شیردان وارد می -6

 گیرد.روند و جذب مواد غذایی در روده صورت مییافته از شیردان به روده میمواد گوارش -7

 

 در ارتباط با پارامسی، کدام گزینه درست است؟ 

 شود.ها فقط در حفرۀ دهانی دیده می( حرکت مژک1
 شود.بری در ابتدای حفرۀ دهانی منجر به تشکیل کریچۀ غذایی می( درون2
 یابد.ی کریچه افزایش می( ضمن تبدیل هر کریچۀ غذایی به کریچۀ گوارشی، مساحت غشا3
 ای متصل و مواد دفعی را خارج نمایند.توانند به غشای یاختههای دفعی در هر بخشی از پارامسی می( کریچه4

 مفهومی( -سخت -102) 3پاسخ: گزینه 

تن کنید، در تبدیل کریچۀ غذایی به گوارشی، غشای اندامک کافندهطور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

ساحت غشای کریچه افرایش می یابد و غشای شود؛ بنابراین در این زمان مغشای کریچۀ غذایی ادغام میبا 

 تر از غشای کریچۀ غذایی است.کریچۀ گوارشی وسیع

 ها: بررسی سایر گزینه
که پارامسی  ولی حواستون باشهکند ها غذا را از محیط به حفرۀ دهانی منتقل می( در پارامسی، حرکت مژک1

 شود. ها در همۀ سطوح پارامسی دیده میکند؛ بنابراین حرکت مژکبه وسیلۀ مژک حرکت می

 شود. حفرۀ دهانی، کریچۀ غذایی تشکیل می انتهایکنید، در طور که در شکل مقابل مشاهده می( همان2

   از پارامسی! نه هر بخشی شوند یاخته خارج می منفذ دفعی( محتویات کریچۀ دفعی از راه 4
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 است؟کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب  

 ..................«های پوشانندۀ سطح داخلی حفرۀ گوارشی در هیدر هر یک از یاخته»
 های مجاور خود دارد.ای مشابه یاخته( اندازه2  ( دارای دو تاژک بلند است.1
 کند.هایی برای اتمام گوارش مواد غذایی ترشح می( آنزیم4  ( به شبکۀ پروتئینِی غشای پایه متصل است.3

 مفهومی( -متوسط -102) 3اسخ: گزینه پ

های پوشانندۀ سطح داخلی حفرۀ گوارشی کنید، همۀ یاختهطور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

 ای هستند و با غشای پایه در تماس هستند. الیهای تکاز نوع پوششی استوانه

 ها: بررسی سایر گزینه
های پوشانندۀ سطح داخلی ، فقط گروهی از یاختهکنیدطور که در شکل مقابل مشاهده می( همان1

 حفرۀ گوارشی، دارای تاژک هستند. 

های پوشانندۀ سطح داخلی حفرۀ گوارشی کنید، یاختهطور که در شکل مقابل مشاهده می( همان2

 ای مشابه هم ندارند. اندازه

ای یاختهکه گوارش برونکنند هایی ترشح میهای پوشانندۀ حفرۀ گوارشی آنزیم( گروهی از یاخته4

در  اییاختهروندکنند. فرایند گوارش خواری )فاگوسیتوز( دریافت میهای غذایی را با ذرههای این حفرۀ ذرهکنند. یاختهمی آغازرا 

 رسد!ه اتمام میها بشوند؛ پس گوارش مواد غذایی درون یاختهبری وارد یاخته مییابد. ذرات غذایی با درونهای غذایی ادامه میکریچه

 

 

 
 

 

 تر این جاندار، حفرۀ دهانی قرار دارد. ( پارامسی از یک طرف پهن و از سمت دیگر، باریک است. در انتهای باریک1              
 ها در حفرۀ دهانی وجود دارند. های مختلف یکسان نیست و بلندترین مژکهای پارامسی در بخش( طول مژک2               

 یابد. تن )لیزوزوم( اتصال می( به کریچۀ غذایی بیشتر از یک کافنده3              
 غذایی و دفعی بیشتر است.  های دهندۀ آن است؛ بنابراین سطح غشای کریچۀ گوارشی از کریچهتر از کریچۀ غذایی تشکیل( اندازۀ کریچۀ گوارشی بزرگ4
آندوسیتوز ذرات بزرگ غذا  شود؛ در واقع کریچۀ غذایی از طریقصرف انرژی + تشکیل کیسۀ غشایی( جذب می( ذرات بزرگ غذا با فرایند آندوسیتوز )م5

 شود.  از غشای یاخته جدا می
+ تشکیل کیسۀ غشایی(  ATPتر پارامسی قرار دارد، با روش اگزوسیتوز )مصرف نیافته )دفعی( از طریق منفذ دفعی که در سمت پهن( خروج مواد گوارش6

 گیرد. انجام می
 ( در محل قرارگرفتن منفذ دفعی، مژک قرار ندارد. 7
 طرفه است.ای و جهت حرکت مواد غذایی یکیاختهگوارش در پارامسی از نوع درون(  8
 ها درون سیتوپالسم نقشی ندارندهای پارامسی در حرکت واکوئولمژک( 9

 

 بازو است که حفرۀ گوارشی تا درون آن امتداد یافته است.  6( هیدر دارای 1              
 ای!  های پوششی، عصبی و ماهیچهها وجود دارد. مانند یاختهای دارد ولی در پیکر هیدر انواعی از یاخته( هیدر بدنی با دو الیه یاخته2               
 شود. ای شکل است و در انتها باریک می( بدن هیدر استوانه3              

 ها دارند. این یاخته های گوارشی نقشهای پوشانندۀ حفرۀ گوارشی هیدر، دو تاژک دارند و در مخلوط کردن مواد غذایی با آنزیم( بیشتر یاخته4
 ای دارند. شکلی استوانه

 های الیۀ خارجی بدن هیدر، شکلی مکعبی دارند. ( یاخته5
 های الیۀ خارجی در هیدر، هر دو از نوع یاختۀ پوششی هستند؛ بنابراین بر روی غشای پایه قرارهای پوشانندۀ حفرۀ گوارشی و یاخته( یاخته6
 های پروتئینی و گلیکوپروتئینی قرار دارند. دارند و در تماس با رشته 
 .شودمی ،فاگوسیتوز پوششیهای سط یاخته( ذرات غذایی تو7

 هیدر سر ندارد ولی دهان دارد اما کرم کدو سر دارد ولی دهان ندارد!  البته هیدر و کرم کدو هر دو مخرج ندارند. ( 8

  جهت حرکت مواد درون کیسه گوارشی، دو طرفه است.( 9

  ای متفاوت دارند. های پوشانندۀ حفرۀ گوارشی، اندازه( یاخته10
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   4 گزینه پاسخ -151

توان نتیجه گرفت جسم در حال نزدیک شدن به مبدأ ها در حال حرکت است. با کدام شرط زیر میxجسمی روی محور

 محور مختصات است؟

 باشد. xجهت با محور( بردار سرعت جسم هم1

 باشد. xجهت محور( بردار سرعت جسم خالف2

 جهت با بردار مکان جسم باشد.( بردار سرعت جسم هم3

  جهت بردار مکان جسم باشد.( بردار سرعت جسم خالف4

 پاسخ تشریحی:

 هر تست ماز، یک کالس درس!

 کند.صل میمتمبدأ را به مکان جسم که در هر لحظه بردار مکان جسم برداری است 

کند. هرگاه بردار سرعت مثبت باشد جایی است جهت حرکت جسم را مشخص میجهت با بردار جابههمبردار سرعت جسم که 

تر شود )اگر بردار مکان آن منفی باشد( و ممکن است کند ولی ممکن است به مبدأ نزدیکجهت با محور حرکت مییعنی جسم هم

 از مبدأ دور شود )اگر بردار مکان آن مثبت باشد(.

 نتیجه آن که

xv           شود. عالمت( باشند متحرک از مبدأ دور میجهت )هماگر بردار مکان و سرعت، هم  0 

xv شود.جهت یکدیگر باشند متحرک به مبدأ نزدیک میاگر بردار مکان و سرعت، خالف 0 

 

   1 گزینه پاسخ -152

مدت زمانی که جسم متوقف ها حرکت می کند، به صورت شکل مقابل است. xروی محورِ زمانِ جسمی که -نمودارِ مکان
 بوده است، چند برابر مدت زمانی بوده که بردارِ مکان جسم منفی بوده است؟

 

1)
5
4  2)

4
5                    3 )1                    4)

19
8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پاسخ تشریحی:

 ثانیه. 8ثانیه متوقف بوده یعنی به مدت  20تا  12جسم در بازه 

 ثانیه. 10منفی بوده است یعنی مدت  35تا  25بردار مکان جسم در بازه 

خواسته سوال برابر است با 
8

10
 1یعنی گزینه  

)s(t

)m(x

12 2520
3528
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   2 گزینه پاسخ -153

در حال حرکت  xی را که روی محورزمان جسم -شکل روبرو نمودار مکان 

 ؟باشنددهد. چند مورد از عبارات زیر صحیح میاست نشان می

 مورد                          3( 2 مورد 4( 1

 مورد 1( 4 مورد 2( 3
 

i5برابر با  SIرسد در که به بیشترین فاصله از مبدأ میای گردد تا لحظهای که برای اولین بار متوقف میالف( بردار سرعت متوسط جسم از لحظه
r

 

 است. 

 است.  SIواحد  10تر از ب( بزرگی تندی متوسط جسم در کل زمان نشان داده شده بزرگ

 تغییر بوده است. پ( بردار مکان جسم دو ثانیه ثابت و بی

 حرکت کرده است.  xده برابر با کل زمانی است که در خالف جهت محور حرکت کر xت( کل زمانی که متحرک در جهت محور 

 پاسخ تشریحی:
tپس در لحظۀ ودشزمان آن خطی افقی  -گردد که نمودار مکان وقتی جسم متوقف می s جسمم بمرای اولمین بمار متوقمف شمده اسمت. )در مکمان 4

x m tر لحظۀ(. ضمناً جسم د40 s متر است پمس بمرای محاسمبه انمدازه سمرعت  60رسد که این فاصله برابر با به بیشترین فاصله از مبدأ می 8

 متوسط جسم داریم:

av

x m
v

t s

 
   
 

60 40 20
5

8 4 4
 

 جایی مثبت است پس سرعت متوسط هم مثبت خواهد بود.چون جابه

av

m
v i ( )

s
 5

uuur r

 
 پس عبارت )الف( صحیح است. 

  تندی متوسط جسم برابر است با نسبت مسافت طی شده به زمان: 

               
 پس عبارت )ب( غلط است. 

 

 تغییر مانده پس عبارت )پ( صحیح است. ( جسم ساکن بوده و بردار مکان آن ثابت و بیs6تا  s4ثانیه ) 2جسم به مدت 
 

ف جهت محور حرکت ثانیه نزولی بوده پس مدت زمانی که در جهت و درخال 6ثانیه صعودی و  x-t ،6 )ت( نیز صحیح است و چون نمودار عبارت 

 کرده باهم برابرند. می

 باشد. صحیح می 2پس گزینه 

   3 گزینه پاسخ -154

در حال  xزمان شکل روبرو متعلق به جسمی است که روی محور -نمودار مکان 

بار و عالمت بردار مکان  aجهت حرکت جسم t6تا 0زمانی  حرکت است. در بازه

بار صفر شده است. حاصل  cای جسماند و سرعت لحظهبار تغییر کرده bجسم

aعبارت b c  کدام است؟ 

1 )5           2 )6             3 )7          4 )8 

 :پاسخ تشریحی
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 هر تست ماز، یک کالس درس!

xنیمم نموداربه تعداد نقاط ماکزیمم و می نکته: t و جهت حرکت جسم( عوض شده است )یعنی لحظات( عالمت سرعت جسمt1 وt3پس )

a   است. 2

bپس( t4وt2بردار مکان جسم صفر شده و عالمت آن عوض شده است )یعنی لحظات tبه تعداد لحظات عبور نمودار از محورنکته:    است. 2

tدر لحظاتنکته:  , t , t5 3 cای جسم صفر شده است پسشود( سرعت لحظهشود )شیب آن صفر میکه خط مماس بر منحنی افقی می 1  3 

 است.

a b c     2 2 3 7 
 

   3پاسخ گزینه  -155

به  s4تا 0مطابق شکل روبرو است. نسبت اندازۀ سرعت متوسط جسم در بازۀ زمانی xتحرکی روی محورمسیر حرکت م

 تندی متوسط جسم در همین بازه زمانی کدام است؟
 

1 )1 2)1
2

                             

3 )1
4
 4 )1

8
 

 

 

 پاسخ تشریحی:
xجسم از مکان s4تا 0در بازه زمانی m1 به مکانx m 1 :رفته است پس سرعت متوسط جسم برابر است با 

av

x xx m
v

t t t s

    
    
  

2 1

2 1

1 1 2 1

4 0 4 2
 

tجایی جسم قبل و بعد از لحظه تغییر جهت )برای محاسبه مسافت طی شده توسط جسم، جابهنکته:  s ( را جداگانه محاسبه کرده و اندازۀ آنها را 2

 کنیم:با هم جمع می

( )

( )

x m

x x m
x m





   

       
     







0 2
1 2

2 4

4 1 3

3 5 8
1 4 5

l 

 پس تندی متوسط جسم برابر است با:

av

m
S

t s
  


8
2

4

l
 

av

av

v

S
 

1
12

2 4
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مسافت طی شده



 63صفحه  1مرحله  -پاسخنامه آزمون اختصاصی ماز                                                فیزیک

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

 3پاسخ گزینه  -156

متر به صورت قائم روی سطح زمین قرار دارد. میله حول نقطه اتکایش بر سطح زمین چرخیده و به زمین  8ای به طولمیله

در وسط میله در بازه زمانی  Mدی متوسط نقطهدر باالی میله به تن Aاُفتد. نسبت اندازه سرعت متوسط نقطۀمی

رسیدن میله از حالت قائم به سطح زمین کدام است؟ ) 3) 

1 )4 2 )8 2 

3 )
4 2

3
 4 )1 

 

 

 

 

  

 پاسخ تشریحی:

 آوریم:( به دست میAرا تا رسیدن به زمین )نقطۀ Aجایی نقطۀدر ابتدا جابه

 

 

 

 برسد. Mپیماید تا بهای که میبرابر است با رُبع محیط دایره Mمسافت طی شده توسط نقطۀ

  R m       
1 1

2 2 3 4 6
4 4

 مسافت طی شده 

 برابرند پس داریم: MوAزمان حرکت دو نقطۀ

av

av

d

v dt

S

t

   



8 2 4 2

6 3l l
 

 4 گزینه پاسخ -157

xبه صورت SIای درزمان ذره -معادله مکان  t t  2 8  ...............در طول مسیر حرکتش است. بردار مکان جسم  16

 ؟بار صفر شده است  داده و ...............بار تغییر جهت 

  1 –صفر ( 4 1 -1( 3 1 -2( 2 صفر -1( 1

 پاسخ تشریحی:

 هر تست ماز، یک کالس درس!

ف معادله مکان، تغییر در ریشۀ مضاعکه دقت کنید  یشرط تغییر جهت بردار مکان جسم آن است که معادله مکان آن صفر شود ول

 رسد.(جهت در بردار مکان نداریم )هرچند جسم به مبدأ می

x t t  
2 8 16 

t  ) ریشه مضاعف(  s       64 4 1 16 0 4 

tپس جسم در لحظه s لی بدون تغییر جهت در بردار و رسیده ( ) از مقداری منفی به مثبت تغییر جهت داده در حالی که سرعتشبه مبدأ رسیده  4

  گردد.های مثبت بازمیدوباره به مکان مکان

  

 

 

 

 

d m   
2 2 2 8 2l l l 
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 ( صحیح است. 4پس گزینه )
 

 1 گزینه پاسخ -158

stها حرکت می کند و در لحظه ی  xجسمی بر روی محورِ  21     ازmx 201   و در لحظه یst 52   ازmx 402  
 متر بر ثانیه بوده باشد، در این صورت .............. 24برابر با  2tتا  1tمی گذرد.اگر تندی متوسط جسم در بازه ی زمانی 

جسم حداقل یک بار  (1
تغییر جهتِ حرکت داده 

 است.            

جسم همواره در جهت  (2
 ور در حرکت بوده است.مح

جسم حداکثر یک بار ( 3
تغییر جهتِ حرکت داده 

 است

جسم همواره در خالف  (4
جهت محور در حرکت بوده 

 است.

 

 پاسخ تشریحی:

 اگر سرعتِ متوسِط جسم را محاسبه کنیم ، خواهیم داشت:                      

                                                                                             sm
tt

xx
avav /)( 20

3
2040

52
12

12 






 vv 

چون تندیِ متوسط جسم از بزرگیِ سرعتِ متوسط جسم بیشتر است)  
avavs v حتماً مسافتِ طی شده از جا به جایی ، )

 بیشتر است در نتیجه ، جهت حرکت جسم حداقل یک بار تغییر کرده است. 

 

 

   2 نهگزی پاسخ -159

کند سپس همین مسیر را با بدون توقف طی می vجسمی روی خط مستقیم فاصله بین دو نقطه را با سرعت متوسط

 سرعت متوسط
v

3
گردد. نسبت تندی متوسط جسم در مسیر رفت به تندی متوسط جسم در و باز هم بدون توقف بازمی 

 است؟ ش کدامکل حرکت

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

3
 

 پاسخ تشریحی:

طی کند در مسیر بازگشت جسم همین فاصله را با سرعت متوسط tباشد و جسم آن را در زمان lفرض کنید فاصله دو نقطه از هم
v

3
 t3در زمان 

 طی خواهد کرد پس تندی متوسط در مسیر رفت برابر است با:

avS
t


l

 

 و تندی متوسط در کل مسیر عبارت است از: 

avS
t t t t


   



2

3 4 2

l l l l
 

av   در نهایت داریم: 

av

S t

S

t

 


2

2

l

l
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   2 گزینه اسخپ -160

 باشند؟ xزمان متحرکی روی محور -توانند نمودار مکان چند مورد از نمودارهای زیر می

 

 کدام( هیچ4 ( سه مورد3                       ( دو مورد2 ( یک مورد1

 پاسخ تشریحی:

 هر تست ماز، یک کالس درس!

xدر صمممفحه شمممرط آن کمممه منحنمممی رسمممم شمممدهنکتهههه :  t  متعلمممه بمممه جسممممی متحمممرت باشمممد آن اسمممت کمممه در یمممک لحظمممه

رسممم کنممیم، فقممط در یممک  xتممر اگممر خطممی بممه ممموازات محممورخمماب بممرای جسممم نتمموان دو مکممان مشممخص کرد.بممه عبممارت سمماده

 ل ترسیم شده صادق می باشد است .شک 4که این شرط فقط در دو شکل از  نقطه از نمودار بگذرد

 

نمممی تمموانیم شکسممتگی داشممته باشممیم چممرا کممه در صممورت وجممود شکسممتگی در  x-t: دقممت داشممته باشممید کممه در نممموددار نکتههه

سممرعت مختلممف دارد کممه ایممن موضممو  غیممر ممکممن اسممت. بممه شممکل زیممر توجممه کنیممد کممه در لحظممه  2آن لحظممه متحممرت نیمماز بممه 

1t د.دو سرعت مختلف وجود دار 
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 2 گزینه پاسخ -161
 

 مطابق شکل زیر است. A و   Bنمودار تغییرات جرم بر حسب حجم در فلز 

 Aدرصد حجم آن از فلز  75می سازیم به طوری که  زلآلیاژی از این ف
 باشد . 

 

 

 

 

 

 

 ؟است Bاز این آلیاژ چند برابر جرم همین حجم از فلز  cm320جرم 
  

1 )4   2)13
4

    3)13
16
    4 )1

4
   

 

 

B 

 

A 

 

M(g) 

 

  

M 

 

4M 

 



 72صفحه  1مرحله  -پاسخنامه آزمون اختصاصی ماز                                                فیزیک

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4  گزینه پاسخ -162

....... درجه دهد. دقت این دماسنج ........یک دماسنج رقمی )دیجیتال(، دمای اتاقی را مطابق شکل روبرو نشان می

سلسیوس و خطای آن برابر با مثبت و منفی ................ درجه سلسیوس است و عدد نشان داده شده دارای .................. 

 است. 

1)/0 1،/0 0/(2 رقم با معنا 3، 05 1،/0  رقم با معنا 2، 05

3)/0 1،/0 0/(4  رقم با معنا 2، 1 1،/0  رقم با معنا 3، 1

 

 پاسخ تشریحی:
خوانند. ضمناً عدد صفر هر چند رقم غیرقطعی است ولی جزء ارقام با رین رقمی است که میدر وسایل رقمی، خطای وسیله، مثبت و منفی یک واحد از آخ

 صحیح است. 4رقم با معنا داریم و گزینه 3گردد پس معنا محسوب می

 هر تست ماز، یک کالس درس!

 گیریبندی وسیله اندازهکمینه درجه گیری یک وسیلهدقت اندازه: 1نکته

در وسایل مدرج       
1
2

 گیریدقت اندازه 

     خطای اندازه گیری: 2نکته

در وسایل رقمی )دیجیتال(        گیریدقت اندازه 

 گردد.(آخرین رقم سمت راست )این عدد جزء ارقام با معنا محسوب می رقم غیرقطعی )حدسی(: 3نکته
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 2  گزینه پاسخ -163

کش انجام شده های زیر با این خطگیریاز اندازه چند موردمتر است. میلی 5برابر با  مدرّج کشبندی یک خطکمینه درجه

 است؟

/( الف cm / cm87 2 0 /( ب  5 cm / cm87 2 0 3 

/( پ cm / cm87 2 0 /( ت  25 cm / cm87 20 0 30 
 مورد 3( 4 مورد 2( 3 مورد 1( 2 ( صفر مورد1

 پاسخ تشریحی:
 بندی آن است پس:دقت وسیله برابر با کمینه درجه

mm / cm 5 0  کشدقت خط 5

خطای وسیله مدرج برابر با
1

2
/ دقت آن است پس:  mm / cm / cm  2 5 0 25 0  کشخطای خط 3

مورد )پ( نمی تواند صحیح  گیری شده و خطای دستگاه باید یکسان باشد پسعدد اندازه اعشاریگیری، تعداد ارقام ضمناً دقت کنید که در گزارش اندازه

 حیح است. ( ص2گزینه ) می باشد ، بنابراینب( صحیح ) عبارتفقط  بوده و
 

   1 گزینه پاسخ -164

هاا بااباا باا های اصلی آن دستهای یا همگی برداری هستند، و تعداد کمیتنرده هاکمیت های زیر همگیکمیت ..........در 

 باشد.................. کمیت می

 ( فشار ، نیرو ، شتاب ، کار ، جریان الکتریکیالف

 ماده ، شار مغناطیسی( فشار ، جریان الکتریکی ، جرم ، مقدار ب

 ( چگالی ، جرم ، زمان ، دما ، میدان مغناطیسیپ

 جایی ، میدان الکتریکی( جریان الکتریکی ، نیرو ، جابهت

 3 -( دو دسته4 1 -( یک دسته3 4 -( دو دسته2 3 -( یک دسته1

 پاسخ تشریحی:
 ای هستند مثل جرم و زمان و .... نرده آنها نمی باشد ، و نیازی به دانستن جهت شوندهایی که فقط با یک عدد و یکا مشخص میکمیت

 

 هر تست ماز، یک کالس درس!

 . است ایکمیتی نردهفشاربه سطح جسم پس  وارده نیروی عمودی اندازۀنسبت  برابر است با فشاردقت کنید که  : 1تذکر 

 . است اینردهکمیتی کند هم چون از قواعد جمع برداری پیروی نمی جریان الکتریکیضمناً 

 هستند. ایهای نردهکمیتمی دانیم که از نو  نیز  شار مغناطیسی و کار 

مثل نیرو، شتاب،  نامیده می شوند ،کمیت برداری و همچنین از قواعد جمع برداری پیروی می کند، هایی که باید به جهت آنها اشاره شود کمیت

 .سرعت و میدان الکتریکی و مغناطیسی

 ای.که تندی، اندازه سرعت بوده و کمیتی است نرده کنیددقت  : 2تذکر 

 شدت روشنایی –مقدار جریان الکتریکی  –دما  –زمان  –جرم  -مورد هستند که عبارتند از: طول 7های اصلی به تعداد ضمناً کمیت نکته :
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   3 گزینه پاسخ -165

متاا را طای ساعت مسافت چناد دسای 3طی  کند. این خودرو درهکتومتر بر دقیقه حرکت می 5متحرکی با تندی ثابت 

 ؟کندمی

1 ) 315 10  2 ) 39 10  

3 ) 59 10  4 ) 515 10  

 پاسخ تشریحی:
 کنیم.تبدیل ) برای حل سوال ( واحد تندی را به واحدی مناسب باید ابتدا 

  ، که در این صورت داریم :کنیم ای استفادهتبدیل واحد زنجیرهروش از رای این کار باید بطبعاً 

hm
v  5

min

min


60 m

h hm


210
1 1

dm

m


1
1

10

dm

h
  53 10

 

dm
x vt h dm

h
      5 53 10 3 9 10
 

 

   1 گزینه پاسخ -166

کای فرعهی کمیهت فر هی نشان دهیم، ی C,B,Aهای نیرو، فشار و گرمای ویژه را به ترتیب بااگر یکاهای فرعی کمیت

A B

C


 کدام است؟ 

1 )kg K

m2 2 )kg K

m s

2

2 2 3 )kg s

m K

2

2 4 )kg K

m s

2

2 

 پاسخ تشریحی:
 دانیم که کمیت فرعی نیرو و فشار و گرمای ویژه برابرند با:می

  
kg m

A
s


2

          و            نیرو : 
kg

B
ms


2
         و         فشار : 

m
C

s K


2

2
 گرمای ویژه : 

 پس داریم :

kg m kg kg kg

s msA B kg Ks s

C m m m m

s K s K s K




   

2

2 2 4 2

2 2 2 2

2 2 2

 

 هر تست ماز، یک کالس درس!

 های فیزیکی مناسب باید استفاده کرد.رمولبرای پیدا کردن یکاهای فرعی بر حسب یکاهای اصلی از ف

 کنیم:که نیوتون است بر حسب یکاهای اصلی از قانون دوم نیوتون استفاده می SIمثالً برای پیدا کردن یکای نیرو در

F ma : فرمول 

m
N kg

s
 

2
 یکای کمیت 
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   1 گزینه پاسخ -167

رشد قد  متوسط متر باشد. مرتبۀ بزرگی آهنگسانتی 180سالگی  18متر و در سانتی 45شخصی حین تولد قد فرض کنید 

 روز می باشد( 365)با فرض اینکه سال دقیقا برابر با شخص چند میکرومتر بر ساعت است؟

1 )210 2 )510 3 )710 4 )910 

 پاسخ تشریحی:

cm m     
4180 45 135 135  افزایش قد شخص 10

  : یعنی تغییرات قد شخص بر واحد زمانقد  آهنگ رشد

m m

year h

    
  

   

4 4 2 4
2

2

135 10 135 10 10 10
10

18 18 365 24 10 10 10
 آهنگ رشد 

 

 

 هر تست ماز، یک کالس درس!

گویند و برای تبدیل یکاهای آنها معموالً از تبدیل واحد آن کمیت می تغییرات ، آهنگرا تغییر هر کمیت به زماننسبت در فیزیک؛ 

 کنیم.ای استفاده میزنجیره

 

  1 گزینه پاسخ -168

Aحاصل عبارت  / dm / km3 3 9 32 3 10 1 8 10    برابر با کدام گزینه است؟ 

1 )/ m34 1 2 )hm 6 341 10 3 )/ m 17 34 1 10 4 )cm 6 341 10 

 پاسخ تشریحی:
جمع بدست آمده را با گزینه های سوال مقایسمه  ، سپس عدد حاصل) مثالً متر مکعب (بنویسیم واحد های یکسان  بصورت اعدادی باابتدا باید عدد ها را 

 کنیم که در اینصورت داریم :

 

m
/ / m

dm
A / / / m

m
/ km / m

km

dm

/ hm / m / cm





 

  

  

  





      




3
3 3

3 3
3

3
9 3 3

9 3

3

6 3 18 3 6 3

1
2 3 10 2 3

10
2 3 1 8 4 1

1
1 8 10 1 8

10

4 1 10 4 1 10 4 1 10

  ( صحیح است.1زینۀ )گ 

 

 

 محاسبه مرتبه بزرگی

 تبدیل زمان به ساعت
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   4پاسخ گزینه  -169

kو  1دو مایع به چگالی  2 mو  m1هایدر اختیار داریم. اگر جرم 1 km2 های اول و دوم را با هم مخلوط از مایع 1

 نظر شود.(خواهد بود؟ )از تغییر حجم مایعات در حین مخلوط کردن صرف 1رابرکنیم، چگالی مخلوط حاصل چند ب

1 )1 2 )k 3 )k1 4 )k 1
2

 

 پاسخ تشریحی:

m m m m m km m ( k)

m m m km mV V

k

   
    


 

    

1 2 1 2 1 1 1

1 2 1 1 11 2

1 2 1 1 1

1

2
 مخلوط 

k
( )


  1

1

2
 مخلوط 

 هر تست ماز، یک کالس درس!

,...هایاگر جرم m ,m ,m3 2 ,....هایهایی به چگالیاز مایع 1 , ,  3 2 ,....های و حجم 1 V , V , V3 2 را با هم مخلوط  1

 آید:یکنیم به شرط آنکه تغییر حجمی رخ ندهد چگالی مخلوط از رابطه مقابل به دست ممی

mm m m

V V V V

  
  

  




1 2 3

1 2 3

L

L
 مخلوط 

در صورت لزوم به جای
m


 استفاده شود. Vرا به جای 

  

 

 هر تست ماز، یک کالس درس!

رخ دهد داریم:  Vاگر در حین مخلوط کردن، تغییر حجم
m

V V
 

 


 

V برای افزایش حجم 

V برای کاهش حجم 

 

 

 

 

   1 گزینه پاسخ -170

هایی کروی و توپُر بسازیم به نحوی که جرم گلولۀاست. اگر از هر دو ماده گلوله Bدرصد چگالی ماده A ،30چگالی مادۀ

A ،/2  است؟ Bچند برابر قطر گلولۀ Aباشد، قطر گلولۀ Bبرابر گلولۀ 4

1 )2 2 )4 3 )6 4 )8 

 تشریحی:پاسخ 

A B
A B

A B

m m
/ /

V V
    0 3 0 3 
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B/ m2 4 B

A

m
/

V
0 3 A

B B

V /
, V

V V /
r     32 4

8
0 3

4
3

 

A A A

B B B

A

B

V r r
( ) ,

V r r

d

d
   3 8 2 2 

 هر تست ماز، یک کالس درس!

 :مکعب ، استوانه و کُره حجم فرمول محاسباتی

V a  aحجم مکعبی به ضلع 3

V R h  2 ای به شعا  قاعدۀم استوانهحجR  و ارتفاh 

V R  34
3

 Rای به شعا  حجم کره 
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   3 گزینه پاسخ -171

 تواند باشد؟است. بار این جسم کدام مقدار زیر میمالش، دارای بار الکتریکی مثبت شده  روشجسمی خنثی به 

    (e / C  191 6 10) 

1 )pc 72 10  2 )pc 75 10 

3 )pc 78  مالش وجود ندارد. به روشمحدودیتی در مقدار بار جسم ( 4  10

 

 پاسخ تشریحی:
 

 الس درس!هر تست ماز، یک ک

 م، بار جسم باید مضرب درستی از بار بنیادی باشد.اجسا، همواره و در هر نو  از باردار کردن الکتریکیطبه اصل کوانتیده بودن بار

q
q n e n

e
   

 

n
//

 



 
  



7 12

19

8 10 10 8
5

1 61 6 10
 

 تواند داشته باشد.( تنها مقدار باری است که جسم می3) گزینۀپس آید عددی طبیعی به دست می n( 3تنها در گزینه )
 

   1 گزینه پاسخ -172

از هم قرار دارند. اگر این دو کره را به هم تماس دهیم  rدر فاصله q5و qدو کرۀ کوچک و فلزی مشابه دارای بارهای

درصد کاهش  60کنند نسبت به حالت اول از هم قرار دهیم نیروی الکتریکی که دو کره به هم وارد می rو در فاصلۀ

یابد. نسبتمی
r

r


 کدام است؟ 

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

 حی:پاسخ تشری
 : می شود که می توان از رابطه زیر برای بدست آوردن مقدار آن کمک گرفتبا هم برابرو جدا سازی دقیقاً پس از تماس رسانا،های مشابه بار کره

 

q q q q
q q

  
   1 2 5

2
2 2

 : بار هر کره پس از تماس 

نیروی بین دو کرۀ کوچک باردار از رابطه کولن )
q q

F k
r

 1 2
2

q2و  q1های بار اندازۀباید که در آن  شود( محاسبه می
 

 داریم: شود پسقرار داده 

F F F F F F/    2 1 1 2 1 1
40 2

100 5
0 6 

q q q
K

F rr r r r
q qF q rK

r r



        
 

2

22 22
2 2

1
2 2

2 2 4
2 2 4

2
5 5 55 5
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   4پاسخ گزینه  -173

Fبرابر با بردار q3برآیند نیروهای وارد بر باراند و ای روی خط راستی قرار گرفتهمطابق شکل زیر، سه بار نقطه
ur
است. اگر  

برابر با q3حذف شود، بردار نیروی وارد بر بار q2بار
F

3

ur

 کدام است؟ q2به بار q1شود. نسبت اندازۀ بارمی 

1 )4 2 )8 

3 )1
4
 4 )1

8
  

 پاسخ تشریحی:

F1را با q3به بار q2و q1بردار نیروهای وارده از طرف بار

ur
F2و 

ur
 دهیم:نشان می 

F F F 1 2

r ur ur
 

 

 است و داریم: q1از طرف بار q3تنها نیروی وارده به بار q2با حذف بار

 
 تقسیم دو رابطه باال بر هم خواهیم داشت:با 

F
F F

F F
F

  1 1

2 2

1
13

2 2
3

 

 با جاگذاری در قانون کولن داریم:

q q
K

F q qd
q qF q q

K
( d)

    

1 3
2

1 1 1

2 32 2 2
2

41 1

2 8

2

 

   2 گزینه پاسخ -174

اند. بردار میدان الکتریکی برآیند در متر واقع شدهسانتی 4مطابق شکل، چهار بار الکتریکی در رئوس مربعی به  لع 

و برحسب بردارهای یکه کدام است؟ ) SIبع درمرکز مر
N m

K
C

 
2

9
29 10) 

1 )i 49 10
r

 2 )i 49 2 10
r

 

3 )i  49 10
r

 4 )i  49 2 10
r

 

 پاسخ تشریحی:

 

E )ن الکتریکی حاصل از یک بار نقطه ایبا توجه به فرمول مربوط به میدا = K
q

r2
برای مقایسه ی میدان حاصل از چند بار کافیسمت کمه فاصمله و  ( 

 مقدار بارها تا نقطه ی مورد نظر مقایسه شود که در اینصورت :

 

 فرض کنیم؛ dاگر قطر مربع را 

  

  

 

 

  

   

q
?

q
1

2 
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  فاصله هر بار از مرکز مربع برابر است با :
d

r cm


  

2 24 4
2 2

2 2
 

   : داریم در مرکز مربع nC2محاسبۀ میدان بار برای 
q N

E K
Cr ( )






    



9
4

2 2 2
9 2 10 9

9 10 10
42 2 10

 

   رها از مرکز مربع برابر است:برابر کنیم چرا که فاصله همۀ با 5را nC2کافی است میدان بار nC10برای محاسبۀ میدان بار 

 

 

 

 

 
N

E E
C

   
445

5 10
4

 

 :جهت با نیروی وارده بر بار مثبت آزمون است و داریمجهت میدان الکتریکی در هر نقطه، هم

 

 

 

 

 

tE  است پس:  xجهت با محورمیدان برآیند حاصل هم i
N

c
 

 
 
 

49 2 10
uur r

 

 

   4 گزینه خپاس -175

𝟏𝟓به بزرگی و عمود بر سطح زمین نانوکولن در یک میدان الکتریکی یکنواخت 20وچک با بار الکتریکیکای ذره
𝑲𝑵

𝒄
 

گرم و جهت میدان الکتریکی یکنواخت کدام طرف باشد تا ذره شتابی معادل جرم ذره باردار چند میلیاست.  رها شده

m

s
)به سمت باال بگیرد ؟ 220

N
g

kg
10) 

1) /0 0/ (2 رو به باال -گرم میلی 01  رو به پایین - گرممیلی 01

 رو به پایین -گرم میلی 10( 4  رو به باال -گرم میلی 10( 3

 پاسخ تشریحی:

EF Eq N       3 9 415 10 20 10 3 10   نیروی وارد بر بار در میدان

EF mgF m
a

m m m

  
    

43 10 10
20 20   شتاب ذره باردار

m kg mg 510 10  

ریکی وارد چون ذره به سمت باال شتاب گرفته پس برآیند نیروها نیز باید به سمت باال برسد. چون نیروی وزن به سمت پایین است پس حتماً نیروی الکت

 ( صحیح است. 4فی باید روبه باال و در نتیجه میدان الکتریکی باید روبه پایین باشد. پس گزینۀ )بر بار من

 
 

 
 

 
 

 

 

 

tE E 4 2 

t

N
E

C
    

4 49
4 2 10 9 2 10

4
 

 برآیند
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 هر تست ماز، یک کالس درس!

 د .می باش منفینیروی وارد بر بار الکتریکی  خالف جهتو در  مثبتبا نیروی وارد بر بار الکتریکی  هم جهتهمیشه محیط میدان حاکم بر  نکته :

 

   4 ینهگز پاسخ -176

شود. حال اگر پایانه منفی را از می v1ولتی را به زمین وصل کنیم پتانسیل پایانۀ مثبت آن 12اگر پایانۀ منفی یک باتری

vصل عبارتشود. حامی v2زمین جدا کرده و پایانه مثبت باتری را به زمین وصل کنیم پتانسیل پایانۀ منفی آن v1 2 

 چند ولت است؟

 +24( 4 -12( 3 ( صفر2 +12( 1

 پاسخ تشریحی:
v ولت بیشتر است. 12ولتی است یعنی پتانسیل پایانۀ مثبت آن از پایانۀ منفی آن  12گوئیم  یک باتری وقتی می v  12 

 پس:در نظر می گیریم صفر را ود ای که به زمین وصل شضمناً پتانسیل پایانه

v  در حالت اول : v  v v    
0

112 12 12 

v  در حالت دوم :    v v v        
0

212 12 12 

v v ( ) v    1 2 12 12 24 

 هر تست ماز، یک کالس درس!

 که برابر است با :(v( از پتانسیل قطب منفی همان باتری )vاختالف پتانسیل دو سر یک باتری برابر است با تفاضل پتانسیل قطب مثبت باتری )

v v  اختالف پتانسیل دو سر باتری : 
 

 

 

 

 

   3 گزینه پاسخ -177

 تواند جمله زیر را به عبارتی نادرست تبدیل کند؟کدام یک از عبارات الف یا ب یا ج می

 گردد که .........کتریکی ا افی داده شده به یک جسم به نحوی توزیع میبار ال

 توزیع گردد.جسم رسانا الف( بار ا افی داده شده روی سطح خارجی 

 ب( میدان الکتریکی خالص داخل رسانا صفر شود.

 ها( بیشتر از نقاط دیگر باشد.ج( تراکم بار در نقاط تیز )و گوشه

 ( هیچ کدام4 ( عبارت )ج(3 )ب(( عبارت 2 )الف(( عبارت 1

 پاسخ تشریحی:
ض رسانا بودن صحیح می باشد، بنابراین در صورت ربا توجه به اینکه در صورت سوال اشاره به رسانا یا نارسانا بودن جسم نشده است و گزینه )ج( تنها با ف

 .هستندج صحیح بجز مورد  همه عبارات داده شدهرا غلط می کند.لذا فوق جمله  ،نارسانا بودن جسم

 ( صحیح است.3گزینه )بنابراین 
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 فارادی آزمایش: هر تست ماز، یک کالس درس!

رادی آزمایشمات فما پی بمرد. خالصمه نتمای  رسانافارادی با آزمایش مشهور لیوان فارادی به چگونگی توزیع بار الکتریکی در اجسام 

 چنین است:

 گیرد.ی سطح خارجی آن قرار می( بار الکتریکی داده شده به یک جسم رسانا، رو1

 شود.رسانا صفر میجسم رسانا پخش شد و به تعادل رسید میدان الکتریکی داخل جسم ( پس از آنکه بارها روی 2

 ( بیشممتر اسممت.و گوشممه همما تیممز)مممثالً نقمماط نمموت ،( تممراکم بممار الکتریکممی در نقمماطی کممه شممعا  انحنمماء کمتممری دارنممد3

عنا نخواهمد یز یا ... منارسانا در همان نقطه می ماند بنابراین در یک جسم نارسانا دیگر نقاط نوت ت ( بار منتقل شده بر روی جسم4

 داشت!
 

   4 گزینه پاسخ -178

یک کرۀ باردار با بار مثبت مطابق شکل روی پایه عایقی قهرار دارد. اگهر یهک بهار 

جا شود، از پتانسیل ............... رفتهه اسهت و جابه Bبه نقطه Aالکتریکی از نقطه

 انرژی پتانسیل الکتریکی ذره باردار .................... یافته است.

 کاهش -( کمتر به پتانسیل بیشتر 1

 افزایش -( بیشتر به پتانسیل کمتر 2

 بسته به نو  بار کاهش یاافزایش -( کمتر به پتانسیل بیشتر 3

 سته به نو  بار کاهش یا افزایشب -یشتر به پتانسیل کمتر ( ب4

 پاسخ تشریحی:

 هر تست ماز، یک کالس درس!

رکت کنید جهت خطوط میدان الکتریکی از پتانسیل بیشتر به پتانسیل کمتر است، یعنی اگر همسو با خطوط میدان ح: 1نکته 

 ایی می باشد.در حال جابج الکتریکیین موضو  فارق از نو  بار، که ایابد و بالعکسکاهش مینقاط عبوری پتانسیل الکتریکی 

 جهت میدان(فاش حرکت کند )مثالً بار مثبت در جهت میدان یا بار منفی در خالاگر یک بار الکتریکی، در جهت طبیعی :2نکته

 یابد و بالعکس.انرژی پتانسیل آن کاهش می

 بار منفی وارد می شود. همواره خطوط میدان از بار مثبت خارج و به :2نکته

 

جهت خطوط میدان الکتریکی از پتانسیل بیشتر به کمتر است پس جسم باردار از 

 پتانسیل بیشتر به کمتر رفته است.

دارد. اگمر ذره مثبمت  بار جابجا شده نو ولی تغییرات انرژی ذره باردار بستگی به 

 اشد، افزایش یافته است.باشد انرژی پتانسیل آن کاهش یافته و اگر بار ذره منفی ب
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   1پاسخ گزینه  -179

qمطابق شکل داده شده، بار  nC 100 را در میدان الکتریکی یکنواخت
N

C
و سپس  Bتا نقطۀ  Aنخست از نقطۀ  500

ABکنیم. اگر جا میجابه Cتا نقطۀ  / m0 BCو  2 / m0 باشد، کدام گزینه کاری کهه نیهروی الکتریکهی در ایهن  4

 دهد؟ دهد را درست نشان میجایی انجام میجابه

1 )  52 10 

2 ) 52 10 

3 )  53 10 

4 ) 53 10 

  پاسخ تشریحی:
 

 درسنامه

تر شدن کار، کار این نیرو به مسیر حرکت بستگی نمدارد. ای محاسبۀ کار نیروی الکتریکی توجه کنید که در صورت نیاز و سادهبر -

 نیروی وزن و نیروی کشسانی فنر. گرچه در این تست مسیر حرکت، مسیر مناسبی است.  2مانند 

ن روی بار این است که اختالف پتانسیل الکتریکی نقماط ابتمدا و در ضمن راه دیگر برای محاسبۀ کار نیروی الکتریکی یا کار میدا -

 انتهای مسیر را یافته و از روش زیر استفاده نماییم: 

WU
V

q q


    W q V     میدان

 با عالمت جبری نوشته شود

 dجایی در امتمداد خطموط میمدان اگر جابه در یک میدان الکتریکی یکنواختکی( )اختالف پتانسیل الکتری Vبرای محاسبۀ  -

 باشد: 

V Ed    

 

 

 

A 

B C 

 میدان
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Vکه اگر در جهت خطوط میدان حرکت کرده باشیم پتانسیل کاهش یافته و  Ed    و در حالت عکسV Ed    :ًمثال 

 

(M N )
M NV V  

  M NV V V V V V Ed         2 1 0 

 

 

 ساز است.  کند، چارهاین روش در مسائلی که ذرۀ باردار یک منحنی خمیدۀ نامشخص را طی می

 کنیم: اکنون برای پاسخ به تست از روش اختالف پتانسیل استفاده می

 

 

 

 

 رفته:  Cبه  Aذره از 

 
    

C A

C A C A

V V V
V Ed E BC V V

V V V V

  
        

   

  
  

 

4
500 200

100
 

 ضیحاتی که در درسنامه داده شده: طبه تو

: W q V    میدان

  : W J
 

     
9 5100 10 200 2 10  میدان

 

 

 

 

B 

(M) 

(N) 

 

 به از 

 

(m)  ولت(V یا )

 

B 
C 

A 
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 4پاسخ گزینه   -180

qمطابق شکل زیر بارهای الکتریکی  C 1 qو  1 C  2 متهری یکهدیگر ثابهت نگهاه داشهته سهانتی 20در فاصلۀ  4

qالکتریکی اند. بار شده C 3 از طرف دو  q3طوریکه برآیند نیروهای الکتریکی وارد بر دهیم بهرا در مکانی قرار می 2

چند نیوتن است؟  q1بار دیگر صفر شود. در این حالت، برآیند نیروهای الکتریکی وارد بر  K SI  99 10 

1 )9/0   2 )7/2 

3 )45/0   4 )35/1 

 پاسخ تشریحی:

یکمدیگر را  q2و  q1از طرف بارهمای  q3که نیروهای وارد بر بار العالمت هستند، بنابراین برای اینمختلف q2و  q1چون دو بار الکتریکی گام اول: 

 باشد:  ترکوچکآن  مقدارو در خارج فاصلۀ دو بار و نزدیک به باری باشد که  q2و  q1خنثی نمایند، بایستی این بار روی خط واصل دو بار 

 

 

   

K q q K q q
F F

x xx x
    

 

2 3 1 3
23 12 2 2 2 2

4 1

20 20
 

x x x cm    2 20 20  

 یابیم: را می q1حال برآیند نیروهای الکتریکی وارد بر بار گام دوم: 

 

 

 

   
 

   
 

K q q
F / N

r /

Kq q
F / N

r /

 




 




  
   



  
   












9 6 6 2
2 1

21 2 2 2
21

9 6 6 2
1 3

31 2 2 2
31

9 10 4 10 10 36 10
0 9

4 100 2

9 10 10 2 10 18 10
0 45

4 100 2

 

 T q
F F F / / / N     

1
21 31 0 9 0 45 1 35  

 
 

 

 

 

  
  

x 

 
  

 

 

cm20 cm20 
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 ( صحیح است.(4)گزینۀ )

 هر تست ماز، یک کالس درس!

 

 

خته شده اند: یعنی این ه ذاتی )مثل جرم ،رنگ و ... (ذره های بنیادی است که اجسام از آنها ساالکتریکی یک مشخصبار
 ویژگی به طور خود به خود، هر جا این ذره ها وجود داشته باشند همراه آنهاست.همانطور که برای مشخص کردن دیگر

خص ص کردن جرم آنرا وزن میکنیم یا برای مشویژگی های ذاتی اجسام ، کارهای مختلفی انجام میدهیم ) مثال برای مشخ
گر امثال  بریم.کردن رنگ ، آنرا مشاهده!!)مقایسه( میکنیم و... ( برای پی بردن به این ویژگی اجسام نیز ترفندهایی به کار می

ای یغه شیشهکنند و اگر دو تدو تیغه پالستیکی را به پارچه پشمی مالش دهیم و به یکدیگر نزدیک کنیم یکدیگر را دفع می
کنند. پس باید  بپذیریم که در اثر مالش ابریشمی مالش دهیم و به یکدیگر نزدیک کنیم نیز یکدیگر را دفع می را به پارچه

گوییم که به صورت ربایش یا رانش الکتروستاتیکی شود . به این خاصیت بار الکتریکی میدو نوع خاصیت متفاوت ایجاد می
 کند.مود پیدا میای دیگر ندر حضور ماده

 (Cنشان میدهیم و یکای آن کولن است . ) qیکای بار الکتریکی : بار الکتریکی را با حرف 

 قانون بنیادی الکتریسیته ساکن : بارهای هم نام یکدیگر رادفع و بارهای ناهم نام یکدیگر را جذب میکنند. 

 د ، جسم خنثی را نیز جذب کند.نکته مهم : جسم باردار میتواند عالوه بر جسم با بار مخالف خو

 کولن یک واحد بزرگ است و اغلب از پیشوند های کوچک ساز مانند میکرو و نانو استفاده میکنیم.
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مالش : اگر دو جسم با جنس های مختلف را به یکدیگر مالش دهیم الکترون از یکی به دیگری انتقال پیدا 
 میکند.

 الشی تشخیص میدیم!!!از کدوم به کدوم ؟!!!! از روی سری م

در این سری ، پایینیا الکترون خواهی بیشتری دارند! یعنی اگه شیشه رو با ابریشم مالش بدیم ، چون ابریشم 
 پایین تره برای الکترون تشنه تره و اون الکترون رو از شیشه میگیره !

  ت!پس ابریشم چون الکترون میگره میشه منفی و اون یکی یارو )!()شیشه( میشه مثب

 به همین راحتی و به همین خوشمزگی!

 

تماس : اگر جسم رسانا یا نارسانایی را که خنثی است با یک جسم باردار تماس دهیم ، آن جسم خنثی به طور 
 هم نام با جسم باردار ، باردار میشود .
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 (121 –حفظی و مفهومی  -متوسط )      2گزینه  -181
 های داده شده نادرست است؟یک از عبارتکدام

 .کردمی استفاده پاکیزگی و برای نظافت امروزی صابون به شبیه موادی از آب، عالوه بر انسان پیش، سال هزار چند( 1

 دهند.بوده و با آب پیوند هیدروژنی می های عسل دارای تعدادی گروه عاملی کربوکسیل در ساختار خود( مولکول2

 تر از صفر است.های آن، همانند آمونیاک، بزرگ( اوره از جمله مواد محلول در آب بوده و گشتاور دوقطبی مولکول3

 ها وجود دارد.پیوند اشتراکی بین اتم 9مولکول آن،  رگلیکول، به عنوان ضدیخ کاربرد داشته و در ساختار ه( اتیلن4

 تشریحیپاسخ 

 گلروه تلوجیی قابلل شمار خود ساختار در که است قطبی هایمولکول حاوی عسل که، چراشود می پخش آن در و شده شسته آب با راحتی به عسل لکه

 در و ننلدکمی برقلرار هیلدروژنی پیونلد آب هایمولکول با آن سازنده هایمولکول شود،می آب وارد عسل که( دارند. هنگامی 𝑂𝐻−)هیدروکسیل عاملی

 .است شیرین چای و آبلیمو شربت قند، آب مانند شیرینی هایلکه برای مناسبی کنندهپاک آب ترتیب، این به. شوندمی پخش آن سرتاسر

 ها:بررسی سایر گزینه

 و نظافلت برای امروزی صابون به شبیه موادی از آب همراه به هاانسان میالد، از پیش سال هزار چند که دهدمی نشان بابِل شیر از باستانی هایحفاری( 1

ایلن  دهند، وشوشست گرم آب با سپس و کرده آغشته خاکستر به را چرب هایظرف اگر که نده بودبردپی تجربه به ما نیاکان. کردندمی استفاده پاکیزگی

 کند.ها، صابون تولید میا چربیدر واقع، خاکستر حاوی برخی از فلزهای قلیایی بوده و در تماس ب .شوندمی تمیز ترآسانظروف 

 دهد:گلیکول را نشان می( جدول زیر، اطالعات مربوط به اوره، بنزین و اتیلن3

 
های رکیبآمونیاک، بخاطر داشتن یک جفت الکترون ناپیوندی بر روی اتم مرکزی خود، ساختاری نامتقارن داشته و همانند اوره، یک ترکیب قطبی است. ت

 شوند.ی قطبی مثل آب حل میهاقطبی، در حالل

 ها برقرار شده است.پیوند اشتراکی بین اتم 9گلیکول، یک الکل دوعاملی است که به عنوان ضدیخ کاربرد دارد. در هر مولکول از این ماده، ( اتیلن4
 

 (121 -مفهومی  – متوسط)      2گزینه  -182
 های داده شده درست هستند؟چند مورد از عبارت

 سال بوده است. 80میانگین، بیشتر از  طور ها بههای اخیر، طول عمر اکثر انسانآ( در طول سال

 .شودمی شایع بهداشت، نبود و هاآب شدن آلوده دلیل به که است واگیردار بیماری یک ب( وبا،

 متفاوت است. نیز کشور یک شهرهای در حتی و گوناگون در کشورهای زندگی به پ( مقدار شاخص امید

 برخوردار افزایش یافته است.های اخیر، شاخص امید به زندگی در مناطق برخوردار بیشتر از مناطق کمت( در سال

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

 پاسخ تشریحی

 های )ب( و )پ( درست هستند.عبارت

 بررسی چهار عبارت:

اشته است، درحالی که درصد کمی از جمعیت جیان، طول عمر سال قرار د 80تا  70ی بین های اخیر، طول عمر اغلب مردم جیان در بازهآ( در طول سال

 سال دارند. 80بیشتر از 

 و هشلد گیرهمله جیلان در بارهلا تاریخ طول در بیماری این .شودمی شایع ،بیداشت نبود و آب شدن آلوده دلیل به که است واگیردار بیماری یک وباب( 

 بیداشلت رعایلت بیملاری، این پیشگیری راه مؤثرترین و ترینساده. باشد کننده تیدید جامعه هر برای تواندمی هم هنوز و هگرفت را انسان هامیلیون جان

 .است همگانی و فردی

 عواملل بله شلاخ  ایلن زیلرا دارد، تفلاوت هم با نیز کشور یک مختلف شیرهای در حتی و گوناگون کشورهای در که است شاخصی زندگی به امیدپ( 

 . دارد بستگی گوناگونی
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 ت( به نمودار مقابل، توجه کنید: 

 

های نشان داده شده در با توجه به داده .است بیشتر برخوردار کم مناطق با مقایسه در برخوردار و یافته توسعه مناطق در زندگی به امیدمطابق این نمودار، 

برخوردار بیشتر بوده افته است، اما مقدار این افزایش در مناطق کمبرخوردار افزایش یاین نمودار، امید به زندگی افراد در مناطق برخوردار و مناطق کم

 سال است. 68است. توجه داریم که میانگین جیانی امید به زندگی در حال حاضر در حدود 
 

 (121 -مساله  – سخت)      4گزینه  -183
ها به در ساختار این دو ماده برابر بوده و جرم آنهای اکسیژن موجود های مجزایی از گلوکز و اوره در اختیار داریم. اگر شمار اتمنمونه

اکسید تولید ی گلوکز در شرایط استاندارد، چند لیتر گاز کربن دیگرم با هم تفاوت داشته باشد، بر اثر سوختن نمونه 12ی اندازه

𝑶شود؟ )می = 𝑵 و 1۶ = 𝑪 و 1۴ = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1) 36/3 2 )72/6 3 )48/4 4 )96/8 

 پاسخ تشریحی

کند. فرمول مولکولی ها را تامین میشود. این ماده با اکسایش خود، انرژی مورد نیاز یاختهکربنه بوده و با نام قند خون نیز شناخته می 6گلوکز، یک قند 

مول باشد، جرم  𝑛های اکسیژن موجود در هر ماده برابر با ماست. بر این اساس، اگر مقدار ات 2𝐶𝑂(𝑁𝐻2)و  𝐶6𝐻12𝑂6گلوکز و اوره به ترتیب به صورت 

 کنیم.هر کدام از این مواد را محاسبه می

? 𝑔 𝐶6𝐻12𝑂6 = 𝑛 𝑚𝑜𝑙 𝑂 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻12𝑂6
6 𝑚𝑜𝑙 𝑂

×
180 𝑔 𝐶6𝐻12𝑂6
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻12𝑂6

= 30 𝑛 𝑔 

? 𝑔 (𝑁𝐻2)2𝐶𝑂 = 𝑛 𝑚𝑜𝑙 𝑂 ×
1 𝑚𝑜𝑙 (𝑁𝐻2)2𝐶𝑂
1 𝑚𝑜𝑙 𝑂

×
60 𝑔 (𝑁𝐻2)2𝐶𝑂
1 𝑚𝑜𝑙 (𝑁𝐻2)2𝐶𝑂

= 60 𝑛 𝑔 

 کنیم.محاسبه می 𝑛دارد. بر این اساس، جرم هر ماده را با توجه به مقدار  تفاوت هم با گرم 12 یاندازه های اوره و گلوکز بهنمونه جرم

تفاوت جرم = 60 𝑛 − 30 𝑛
 
⇒ 12 = 60 𝑛 − 30 𝑛

 
⇒𝑛 = 0/4 

 سوزد:ی زیر میشود. گلوکز بر اساس معادلهگرم می 12و  24های اوره و گلوکز به ترتیب برابر با ، جرم نمونه𝑛با توجه به مقدار 

𝐶6𝐻12𝑂6 + 6𝑂2 → 6𝐶𝑂2 + 6𝐻2𝑂 
 کنیم.اکسید تولید شده را محاسبه میز کربن دیی این واکنش، حجم گابا توجه معادله

? 𝐿 𝐶𝑂2 = 12 𝑔 𝐶6𝐻12𝑂6 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻12𝑂6
180 𝑔 𝐶6𝐻12𝑂6

×
6 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻12𝑂6

×
22/4 𝐿 𝐶𝑂2
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

= 8/96 𝐿 

 شود.لیتر می 96/8نجام شده، حجم گاز تولید شده برابر با با توجه به محاسبات ا

کنکور شده،   8ی کردم. کسی که رتبهصحبت می 99خون و خفن کنکور های خیلی درسچند روز پیش، داشتم با یکی از بچه
یمی ماز هم های شزده! بین صحبتام، نظرش رو در رابطه با آزمون 80شهری خودمه و البته، شیمی کنکورش رو باالی هم

ای که گفت رو دوس داشتم با شما هم به اشتراک ی خیلی قشنگ گفت! جملهپرسیدم. بین تموم حرفایی که میزد، یه جمله
 بذارم:

، اما در عوض ازش چنتا 80های آزمایشی آسون، هیچ کمکی بهم نکردن! آزمونی خوب بود که درصدم توش بشه )) آزمون
 خوب یاد بگیرم ... (( نکته

ها، با توجه به ن حس کردم که همین جمله و سبک فکر، چیزی بوده که اون رو به موقعیت خیلی خوبش رسونده. بچهم
دار کنم که از حل کردن سواالت چالشی و نکتهو سطح باالی درس شیمی، دوستانه بهتون توصیه می 99سبک و سیاق کنکور 

ی  گیرید تا این مسیر رو جوری سپری کنید که خدایی نکرده، سر جلسهی سعی و تالش خودتون رو به کار بفرار نکنید و همه
هایی که از نظر سطح و مدل سواالت شبیه به کنکور نیستن، با دیدن سطح سواال سورپرایز نشید! آزمون 1400کنکور سال 

 یر اشتباه بکنن ...کنن، بلکه حتی ممکنه سبک درس خوندن شما رو هم وارد مستنها به شما در این مسیر کمکی نمینه
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 (121 -مفهومی  – متوسط)      3گزینه  -184
 های زیر در رابطه با ترکیب مقابل درست هستند؟ کدام موارد از عبارت

𝑪پیوند اشتراکی  3در ساختار هر مولکول آن، آ(  − 𝑶 شود.دیده می 

 هستند. 𝒑ی ب( عناصر موجود در ساختار این ترکیب، همگی متعلق به دسته

 شود.های عاملی استری می، قسمت قطبی مولکول را تشکیل داده و شامل گروه𝑨بخش پ( 

 .است همگن ظاهر به که شودمی ایجاد یپایدار مخلوطت( با ریختن آن در مخلوط آب و صابون، 

 ( آ و ت4 ( پ و ت3 ( ب و پ2 آ و ب( 1

 پاسخ تشریحی

 های )پ( و )ت( درست هستند.دهد. در رابطه با این ماده، عبارتها را نشان مییتصویر مورد نظر، ساختار استرهای سنگین موجود در چرب

 بررسی چهار عبارت:

 ها نشان داد، به شرح زیر است:توان با استفاده از آنآ( ساختارهای مختلفی که استرها را می

 
𝐶پیوندهای  − 𝑂  .از این ترکیب ناقطبی مولکول هر ساختار درکه مشخ  است، همانطور موجود در ساختار این ماده با رنگ قرمز مشخ  شده است، 

𝐶 اشتراکی پیوند 6 مجموعا − 𝑂 شودمی دیده. 

است، درحالی که عناصر اکسیژن و کربن  𝑠ی های کربن، اکسیژن و هیدروژن وجود دارد. هیدروژن، متعلق به دستهب( در ساختار استرهای سنگین، اتم

 هستند. 𝑝ی متعلق به دسته

قطبی مولکول را ناقسمت نیز  𝐵شود. بخش عاملی استری می گروه سه ، قسمت قطبی مولکول را تشکیل داده و شامل𝐴( با توجه به تصویر باال، بخش پ

 شود.می های هیدروکربنیزنجیرهتشکیل داده و شامل 

 کله هسلتند یپایلدار هایمخلوطشود. کلوئیدها ک کلوئید ایجاد میها)استرهای سنگین(، در مخلوطی از صابون و آب، یها و یا روغنت( با ریختن چربی

تصویر زیر، نمایی  .هستند متفاوت هایاندازه با مولکولی هایتوده حاوی و نبوده همگناین مواد  که دهدمی نشان هامخلوط این رفتارظاهری همگن دارند. 

 دهد:یدر مخلوطی از آب و صابون را نشان م از کلوئید پایدار چربی

 
 

 (121 -مساله  – متوسط)      4گزینه  -185
 ای با ساختار زیر را در نظر بگیرید:کنندهپاک

 

لیتر کننده، به چند میلیگرم از این ماده، شامل چند گرم اکسیژن در ساختار خود شده و برای تولید این مقدار پاک ۴/58

𝑵𝒂مول بر لیتر نیاز است؟ ) 25/0محلول سود با غلظت  = 𝑶 و 23 = 𝑪 و 1۶ = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1 )8/12 - 12۵0 2 )8/12 - 800 3 )4/6 - 12۵0 4 )4/6 - 800 

 

 

 پاسخ تشریحی
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عاملی با محلول سدیم ها( و یا استرهای تکها و روغنهای صابونی را از واکنش میان اسیدهای چرب، استرهای سنگین)چربیکنندهپاک

است. واکنش تولید این ماده با  𝐶16𝐻33𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎ی مورد نظر به صورت کنندهتوان بدست آورد. فرمول شیمیایی پاکهیدروکسید)محلول سود( می

 استفاده از اسیدهای چرب، به صورت زیر است:

𝐶16𝐻33𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝐻2𝑂 + 𝐶16𝐻33𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎 
 کنیم.سید مصرف شده را محاسبه میبر این اساس، مقدار محلول سدیم هیدروک

? 𝐿 محلول = ۵8/4 𝑔 𝐶16𝐻33𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶16𝐻33𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎
292 𝑔 𝐶16𝐻33𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎

×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶16𝐻33𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎
×

1 𝐿 محلول

0/2۵ 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻
= 0/8 𝐿 

های لیتر از این محلول مصرف شده است. در قدم بعد، جرم اتممیلی 800لیتر محلول سود، معادل با  8/0انجام شده، طی این فرایند  با توجه به محاسبات

 کنیم.اکسیژن موجود در این ترکیب یونی را محاسبه می

? 𝑔 𝑂 = ۵8/4 𝑔 𝐶16𝐻33𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶16𝐻33𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎
292 𝑔 𝐶16𝐻33𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎

×
2 𝑚𝑜𝑙 𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶16𝐻33𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎
×
16 𝑔 𝑂
1 𝑚𝑜𝑙 𝑂

= 6/4 𝑔 
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 های داده شده نادرست است؟یک از عبارتکدام

 ای گریس کاربرد دارد.هودن لکهدکننده برای زهگزان، یک ترکیب ناقطبی بوده و به عنوان یک پاک (1

𝐶پیوند  14ای که دارای ( درصد جرمی کربن در اسید چرب سیرشده2 − 𝐶  شود.می %7۵است، برابر 

 .است داده افزایش جیانی را بیداشت سطح و داشته هابیماری کاهش در زیادی سازی، نقش( صنعت صابون3

 های نخی بیشتر است.ی در مقایسه با پارچهاسترهای پلیهای چربی بر روی پارچه( میزان چسبندگی لکه4

 پاسخ تشریحی

𝑛است. ساختار چنین ترکیبی در حالتی که مقدار  𝐶𝑛𝐻2 𝑛+1𝐶𝑂𝑂𝐻فرمول مولکولی کلی اسیدهای چرب سیرشده به صورت  = باشد، به صورت  17

 زیر خواهد بود.

 
𝐶پیوند  17از آنجا که در ساختار اسید چرب فوق،  − 𝐶 پیوند  14توان گفت اگر در ساختار یک اسید چرب شود، پس میه میدید𝐶 − 𝐶  داشته

 شود. در رابطه با چنین ترکیبی، داریم:می 𝐶14𝐻29𝐶𝑂𝑂𝐻باشیم، فرمول مولکولی این اسید چرب به صورت 

درصد جرمی کربن =
1۵ × جرم مولی کربن

𝐶14𝐻29𝐶𝑂𝑂𝐻 جرم مولی
× 100 =

1۵× 12
242

× 100 =  درصد 74/3

 ها:بررسی سایر گزینه

 توانمی کنندهپاک یک عنوان به کنند، از هگزانهستند. چون مواد ناقطبی، مواد ناقطبی را در خود حل می ناقطبی هایترکیب هر دو ،و گریس هگزان( 1

 استفاده کرد. گریس هایلکه زودن برای

 جیان، جمعیت افزایش با. است داده افزایش جیان در را بیداشت سطح و داشته گوناگون هاییبیمار کاهش در چشمگیری نقش سازیصابون صنعت (3

چالش بزرگی به شمار  خود این و بود نیاز چربی زیادی مقدار به ،انبوه مقیاس در صابون تولید برای که است بدییی. یافت افزایش نیز صابون مصرف

 استفاده کرده ون عمل خوبی به شرایط همه در صابون عالوه بر این،. شد ناممکن تقریباً سنتی هایروش به یانج نیاز مورد صابون تأمین رو این از! رفتمی

های کنندهاین موانع، باعث تولید پاک .نبود انسان نیاز پاسخگوی شور، آب به وابسته صنایع و دریایی سفرهای مانند گوناگون هایمحیط در آن از

 غیرصابونی شد!

توان کنند. بر این اساس، میاستری پاک میهای پلیهای نخی را بیتر از پارچههای چربی روی پارچههای صابونی لکهکنندهایط یکسان، پاکدر شر (4

 .است بیشتر نخی هایپارچه با مقایسه در استریپلی هایپارچه روی بر چربی هایلکه چسبندگی میزانگفت 
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ای که ساختار بخش آنیونی آن به صورت زیر است، چند اتم هیدروژن وجود داشته و ذرات این کنندهدر واحد فرمولی پاک

 کنند؟ گیری پیدا میود به مخلوطی از آب و روغن، از چه سمتی به طرف ذرات روغن جهتکننده پس از ورپاک

1 )29 - 𝐴 2 )27 - 𝐵 

3 )27 - 𝐴 4 )29 - 𝐵 

 سخ تشریحیپا

 دهد:کننده غیرصابونی را نشان میتصویر زیر، نمایی از ساختار یک پاک

 
های چربی و از سمت بخش ی آن از سمت دم هیدروکربنی)بخش ناقطبی( به سمت مولکولبا ورود این ماده به مخلوطی از آب و روغن، ذرات سازنده

 𝑅𝐶6𝐻4𝑆𝑂3𝑁𝑎ای به صورت کنندهکنند. فرمول شیمیایی چنین پاکگیری پیدا مییتهای آب جدار)بخش قطبی( خود نیز به طرف مولکولاکسیژن

شود. می 𝐶𝑛𝐻2 𝑛+1𝐶6𝐻4𝑆𝑂3𝑁𝑎ی کربنی سیرشده باشد، فرمول مولکولی این ماده به صورت کننده یک زنجیرهاز مولکول این پاک 𝑅است. اگر بخش 

ی بنزنی متصل است، پس فرمول شیمیایی این ی سیرشده به حلقهکربنه 11داده شده در صورت سوال نیز یک دم هیدروکربنی  یکنندهدر پاک

 شود. می 𝐶17𝐻27𝑆𝑂3𝑁𝑎یا  𝐶11𝐻23𝐶6𝐻4𝑆𝑂3𝑁𝑎کننده به صورت پاک

کننلدگی ها قلدرت پاکشوند. این مواد در مقایسه با صابونتولید می پتروشیمی صنایع در اولیه مواد دیگر و بنزنهای غیرصابونی، با استفاده از کنندهپاک

 دهند.های سخت نیز از دست نمیبیشتری داشته و کارایی خود را در حضور آب
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 های داده شده درست است؟چه تعداد از عبارت

 کنند.های مایع با سدیم هیدروکسید تهیه میرا از گرم کردن مخلوط روغنهای مایع آ( صابون

 ها مشخص است.ب( کلوئیدها از ذرات ریز ماده تشکیل شده و مسیر حرکت نور در یک نمونه از آن

 شوند.های پیچیده تولید میهای غیرصابونی، در صنعت با استفاده از بنزن و طی واکنشکنندهپ( پاک

 دهد.ها را افزایش میکنندگی صابونهای مناسب، قدرت پاکمای آب، همانند افزودن آنزیمت( افزایش د

 است. +𝑪𝒂2و  +𝑴𝒈2های گیری از یونمناطق کویری، از نوع آب سخت بوده و حاوی مقادیر چشم ث( آب

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

 پاسخ تشریحی

 های )پ(، )ت( و )ث( درست هستند.عبارت

 ی چهار عبارت:بررس

هلا اسلت. در ها نداشته و وابسته به نوع کاتیون موجلود در سلاختار آنها، ربطی به حالت فیزیکی مواد مصرف شده برای تولید آنآ( حالت فیزیکی صابون

 سنگینی که حالت جامد دارنلد()استرهای چربی یا )استرهای سنگینی که حالت مایع دارند(گوناگون هایروغن مخلوط کردن گرم از را جامد صابونواقع، 

 .هستند چرب اسیدهای آمونیوم یا پتاسیم نمک نیز مایع هایصابون .نندکیم تییه هیدروکسید سدیم با پیه و نارگیل زیتون، روغن مانند

 دهد:های کلوئیدها را نشان میب( جدول زیر، ویژگی
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 کلوئیلد در موجود هایذرهاند. توجه داریم که شده تشکیل ی متفاوتهای مولکولی با اندازهودههای بزرگ و یا تمولکول از کلوئیدهابا توجه به جدول باال، 

 .کنندمی پخش را نور ، کلوئیدهادلیل همین به و تر از سوسپانسیون هستندو کوچک محلول از تردرشت

 بلا بلاالیی داشلته و کننلدگیپاک قدرت مواد این. دنشومی ولیدت صنعت در پیچیده هایواکنش طی پتروشیمیایی مواد ازهای غیرصابونی کنندهپ( پاک

 .دهندنمی رسوب ی سخت نیزهاآب در موجود هاییون

ها به مواد ها نیز با شکستن ذرات آالیندهشود. آنزیمها میشدن این آلودگیها از بافت لباس و پاکشدن آلودگیت( افزایش دمای آب، موجب سست

 شوند.ها میها از روی بافت لباسشدن آنپاک تر، موجب بیترساده

 در صابون. هستند معروف سخت آب به هاییآب چنین. دارند منیزیم و کلسیم هاییون از چشمگیری مقادیر بوده و شور ،کویری مناطق آب و دریا آبث( 

 هایلکله. دهلدمی تشلکیل رسلوب سلخت آب در موجلود هاییون با صابون زیرا یابد،می کاهش آن کنندگیپاک قدرت و نکرده کف خوبی به هاآب این

 .است هاییرسوب چنین تشکیل از اینشانه ماند،می جای بر آنیا روی صابون با لباس شستن از پس که سفیدی

 
 

 (121 -مساله و مفهومی  – سخت)      1گزینه  -189
 ترکیبی با ساختار مولکولی زیر را در نظر بگیرید:

 
مول از این ترکیب با مقدار کافی محلول سود،  2/0....... وازلین، نامحلول در آب بوده و در صورت واکنش کامل این ماده، ........

𝑵𝒂آید. )ی صابونی بدست میکننده............... گرم پاک = 𝑶 و 23 = 𝑪 و 1۶ = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

 8/166 –( برخالف 4 6/1۵۵ –( برخالف 3 8/166 –( همانند 2 6/1۵۵ –همانند  (1

 پاسخ تشریحی

 ها با محلول سدیم هیدروکسید به صورت زیر است:ی کلی واکنش چربیمعادله

 
تند. بر هس 𝐶13𝐻27−و  𝐶13𝐻27 ،−𝐶1۵𝐻31−، به ترتیب معادل با ′′𝑅و  ′𝑅 ،𝑅های هیدروکربنی با توجه به ساختار داده شده در صورت سوال، گروه

کننده گرم پاک ۵00)معادل با 𝐶13𝐻27𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎کننده با فرمول توان گفت به ازای مصرف شدن هر مول از استر مورد نظر، دو مول پاکاین اساس، می

(  تولید 𝐶1۵𝐻31𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎کننده با فرمول اکگرم پ 278)معادل با 𝐶1۵𝐻31𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎کننده با فرمول ( و یک مول پاک𝐶13𝐻27𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎با فرمول 

 کننده تولید شده است. بر این اساس، داریم:گرم پاک 778شود، پس به ازای مصرف هر مول استر سنگین، می

? 𝑔 پاککننده = 0/2 𝑚𝑜𝑙 استر ×
778 𝑔 پاککننده

1 𝑚𝑜𝑙 استر
= 1۵۵/6 𝑔 

ها برقرار شده است. چون بخش پیوند اشتراکی بین اتم 14۵بوده و در هر مولکول از این ماده نیز  𝐶47𝐻90𝑂6فرمول مولکولی استر مورد نظر به صورت 

های ناقطبی مولکول بر بخش قطبی آن غلبه کرده و این ماده در های هیدروکربنی ناقطبی تشکیل شده است، بخشهای این ماده از دمای از مولکولعمده

 های قطبی مثل آب نامحلول است.شود، درحالی که در حاللهای ناقطبی مثل هگزان حل میت. چنین ترکیبی در حاللکل ناقطبی اس
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 های داده شده درست است؟یک از عبارتکدام

 ب، در شستن موی چرب کاربرد دارد.های مناسجامد داشته و بخاطر افزودنی ترین صابون سنتی ایران، حالتمعروف( 1

 ها پاک کرد.توان با استفاده از صابونبخار را می هایو دیگ هاراهآب ها،لوله کتری، دیواره روی بر شده تشکیل ( رسوب2

 .کنندمی اضافه رددارگوگ شیمیایی ماده آنیا به ها،صابون کشیمیکروب و کنندگیعفونی خاصیت ضد افزایش منظور ( به3

 کنند.می ها را پاکآلودگی هاذره میان کنشبرهم اساس های غیرصابونی از جمله مواد آروماتیک بوده و برکننده( پاک4

 پاسخ تشریحی

د رونلد. ایلن ملواد، هماننلبله شلمار می آروماتیک مواد جمله از ونی خود بوده وی بنزنی در ساختار بخش آنی، دارای یک حلقهغیرصابونی هایکنندهپاک

 با ها،کنش برهم این بر افزونهای خورنده کنندهی مقابل، پاکدر نقطه .کنندمی پاک را هاآلودگی هاذره میان کنشبرهم اساس بر های صابونی،کنندهپاک

 .شوندها میو از این طریق نیز سبب زدودن آن دهندمی واکنش هاآالینده

 ها:بررسی سایر گزینه

 با بزرگ هایدیگ در را سوزآور سود و گوسفند پیه صابون، این تییه برای. است ایران سنتی صابون ترینمعروف مراغه، صابون به معروف طبیعی صابون( 1

 افزودنلی اقلدحاللت جاملد داشلته و از آنجلا کله ف صابون این. کنندمی خشک آفتاب در را آنیا گیریقالب از پس و جوشانندمی ساعت چندین برای آب

 .شودمی استفاده چرب موهای برای ی دارد، از آن برای شست و شویمناسب بازی خاصیت و دهبو شیمیایی

 هایکننلدهپلاک و صلابون بلا کله چسلبندمی حوسلط ایلن بله چنان آن ،بخار هایدیگ و هاراهآب ها،لوله کتری، دیواره روی بر شده تشکیل رسوب( 2

 تبدیل هاییفراورده به را یاآن و داده شیمیایی واکنش آنیا با بتوانند که است نیاز هاییکننده پاک به ،هارسوب این زدودن برای. شوندنمی زدوده غیرصابونی

 هاکننلده اکپل ایلن جمله از هاسفیدکننده و )محلول سود(هیدروکسید سدیم ،(نمک جوهر)اسید هیدروکلریک مانند موادی. شوند شسته آب با که کنند

 .هستند

 دهد:های صابونی نشان میکنندههای مختلف را در پاکش افزودنی( نمودار زیر، نق3

 
 .کنندیم اضافه کلردار شیمیایی ماده آنیا به ،هاصابون کشیمیکروب و کنندگی ضدعفونی خاصیت افزایش منظور بهبا توجه به نمودار باال، 
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دهیم. آب و روغن زیتون را با یکدیگر مخلوط کرده و در یک محیط ثابت قرار میمطابق تصویر مقابل، مقداری از 

شوند به تعداد موادی که در حل می 𝑨از میان مواد داده شده در کادر زیر، نسبت تعداد موادی که در قسمت 

 شوند کدام است؟ حل می 𝑩قسمت 

 منیزیم هیدروکسید – گلیکولاتیلن –مخلوط اسیدهای چرب  –صابون  –بنزین  –هگزان 

1 )۵/1 2 )2  3 )66/1 4 )33/1 

 پاسخ تشریحی

یک الیه  روغن زیتون، یک ترکیب نامحلول در آب بوده و در مقایسه با آب، چگالی کمتری دارد؛ پس با مخلوط کردن این دو ماده، روغن زیتون به صورت

 به ترتیب معادل با روغن زیتون و آب هستند. 𝐵و  𝐴توان گفت مواد گیرد. بر این اساس، میبر روی سطح آب قرار می

ی این ماده از بخش های سازندهای از مولکولهای دو قسمتی تشکیل شده، اما چون قسمت عمدهروغن زیتون، از جمله موادی است که از مولکول

کند. از بین مواد داده شده در کادر ناقطبی را در خود حل میناقطبی)دم هیدروکربنی( ساخته شده است، این ماده در مجموع ناقطبی به شمار رفته و مواد 

دوست بوده و بر این اساس، هم در روغن و هم در آب حل ی دوگانهسوال، هگزان، بنزین و اسیدهای چرب مواد ناقطبی هستند. صابون نیز یک ماده

 شود.می

ین مواد داده شده در کادر سوال، اتیلن گلیکول تنیا ترکیب قطبی است. البته کند. از بآب نیز یک حالل قطبی بوده و مواد قطبی را در خود حل می

 شود.دوست بوده و بر این اساس، هم در روغن و هم در آب حل میی دوگانههمانطور که گفتیم، صابون یک ماده

پاک کننده های صابونی

مواد گوگرد دار از بین بردن جوش صورت و قارچ های پوستی

مواد کلر دار خاصیت ضدعفونی کنندگی و میکروب کشی

نمک های فسفات جلوگیری از ایجاد رسوب در آب های سخت

افزودنی ها



 105صفحه  1مرحله  -آزمون ماز )دفترچه اختصاصی(پاسخنامه                                                    شیمی

 ارسال کنید 20008585را به سامانه  20درصورتی که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد 
 

های آبی در آب حل نشده و به صورت ورود به محلولتوجه داریم که منیزیم هیدروکسید یک نمک نامحلول در آب بوده و بر این اساس، ذرات آن پس از 

 شوند.نشین میجامد ته
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 های زیر درست است؟یک از عبارتکدام

 شود.جامد در یک لیتر آب، دو مول یون در محلول آبی مورد نظر تولید می 𝑁2𝑂۵بر اثر انحالل هر مول  (1

 دهد.، رنگ این کاغذ را از زرد به آبی تغییر می𝑝𝐻، همانند جوهر نمک، در مجاورت با کاغذ ی سفید( سرکه2

 شود.اکسیژنه نیز تولید میبا آب، در واکنش تجزیه آب 𝑁𝑎𝑂𝐻گازی حاصل از واکنش پودر آلومینیم و  ( فراورده3

 کرد.های آبی کار میرسانایی الکتریکی محلولکرد، بر روی  توصیف علمی مبنای یک بر را اسیدها که کسی ( نخستین4

 پاسخ تشریحی

 هاییافته. کردمی کار آبی هایمحلول الکتریکی رسانایی روی بر او. کرد توصیف علمی مبنای یک بر را بازها و اسیدها که بود کسی نخستین آرنیوس

نبوده و هر محلول، رسانایی الکتریکی  یکسان یکدیگر با آنیا رسانایی میزان اما هستند، برق رسانای بازها و اسیدها محلول که داد نشان آرنیوس تجربی

 افزون هادانشیمی شود، شناخته بازها و اسیدها ساختار آنکه از پیش دهندمی نشانالبته، توجه داریم که شواهد تاریخی  .ها داردمتفاوتی با سایر محلول

 .بودند آشنا نیز آنیا هاینشواک از برخی با ،بازها و اسیدها هایویژگی بر

 ها:بررسی سایر گزینه

 ی واکنش این ماده با آب به صورت زیر است:نتیروژن پنتاکسید، یک اکسید اسیدی است. معادله( دی1

 
ژن و دو مول یون نیترات( در جامد در یک لیتر آب، چیار مول یون)دو مول یون هیدرو 𝑁2𝑂۵ی این واکنش، بر اثر انحالل هر مول با توجه به معادله

 شود. واکنش سایر اکسیدهای اسیدی با آب نیز به صورت زیر است:محلول آبی مورد نظر تولید می

 
روند تغییر رنگ  دهد.تغییر می قرمز، رنگ این کاغذ را از زرد به 𝑝𝐻در مجاورت با کاغذ  خاصیت اسیدی داشته و ی سفید، همانند جوهر نمک،سرکه( 2

 در مجاورت با مواد مختلف به صورت زیر است: 𝑝𝐻 کاغذ

 
 کردن باز برای ی خورندهکننده پاک این. است آلومینیم پودر و هیدروکسید سدیم مخلوط شامل ،شودمی عرضه پودر شکل به که کنندهپاک نوعی( 3

 به صورت زیر است: با آب 𝑁𝑎𝑂𝐻لومینیم و واکنش پودر آ .شودمی استفاده صنعتی هایدستگاه و وسایل برخی در شده مسدود مجاری

 
ها، موجب افزایش قدرت ها و خرد کردن آنشود. گاز هیدروژن تولید شده در این واکنش، با نفود به درون رسوبدر این واکنش، گاز هیدروژن تولید می

2𝐻2𝑂2(𝑎𝑞)نیز به صورت  شود. واکنش تجزیه آب اکسیژنه)محلول آبی هیدروژن پراکسید(کنندگی این پودر میپاک → 2𝐻2𝑂(𝑙) + 𝑂2(𝑔)  .است

 شود.همانطور که مشخ  است، بر اثر تجزیه این ماده، گاز اکسیژن تولید می
 

 (121 -مساله  – سخت)      2گزینه  -193
 ای با ساختار زیر را در نظر بگیرید:کنندهپاک

 
کننده، با چند مول از این پاک 1/0ها برقرار شده است و ند اشتراکی بین اتمکننده، چند پیودر ساختار بخش آنیونی این پاک

 دهد؟به طور کامل واکنش می 1/25𝒈.𝒎𝑳−1و چگالی  %9/1لیتر محلول منیزیم کلرید با درصد جرمی میلی

(𝑪𝒍 = 𝑴𝒈 و 35/5 = 2۴ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1 )46 - 400 2 )46 - 200 3 )44 - 400 4 )44 - 200 

 

 

تغییر رنگ کاغذ پی اچ
مواد بازی مثل آب آهک، محلول سود، مخلوط صابون در آب و خون انسان از زرد به آبی

مواد اسیدی مثل جوهر نمک، سرکه سفید، اسید معده و سولفوریک اسید از زرد به قرمز
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 پاسخ تشریحی

است. با توجه به ساختار نشان داده شده، فرمول شیمیایی بخش آنیونی این  𝐶14𝐻29𝐶𝑂𝑂𝐾ی مورد نظر به صورت کنندهفرمول شیمیایی پاک

𝐶14𝐻29𝐶𝑂𝑂کننده به صورت پاک
 است. ساختار این بخش به صورت زیر است:ها برقرار شده پیوند اشتراکی بین اتم 46بوده و در ساختار این بخش،  −

 
𝐶14𝐻29𝐶𝑂𝑂ی اشتراکی در آنیون اها برای بدست آوردن تعداد پیوندهبچه

ی ، بجای اینکه بشینیم دونه دونه تعداد پیوندها رو بشماریم، میشه یه ایده−

یک کربوکسیلیک اسید بشه. فرمول شیمیایی این کربوکسیلیک اسید به  بیاین یه یون هیدروژن به این آنیون وصل کنید تا تبدیل بهخیلی خفن زد! 

 خواهد بود. ساختار این ماده نیز به صورت زیر است: 𝐶14𝐻29𝐶𝑂𝑂𝐻صورت 

 
 تونیم تعداد پیوندهای اشتراکی اون رو با استفاده از فرمول معروف زیر محاسبه کنیم.خب این ترکیب کامال خنثی هست و می

تعداد پیوند اشتراکی =
(4× 𝐶 تعداد) + (2× 𝑂 تعداد) + (2× 𝐻 تعداد)

2
=
4 × 1۵+ 2× 2 + 1× 30

2
= 47 

𝐶14𝐻29𝐶𝑂𝑂ساختار این کربوکسیلیک اسید و یون   به
یک پیوند دقت کنید! یون مورد نظر کامال شبیه به این کربوکسیلیک اسید هست و فقط  −

𝑂 − 𝐻 ه یون شه گفت ککمتر از اون داره، پس می𝐶14𝐻29𝐶𝑂𝑂
 پوند اشتراکی در ساختار خود است. 46در مجموع دارای  −

 کنیم.ی قسمت دوم سوال، ابتدا غلظت مولی محلول منیزیم کلرید را محاسبه میبرای محاسبه

غلظت مولی =
10 × درصد جرمی × چگالی

جرم مولی
=
10 × 1/9× 1/2۵

9۵
= 0/2۵ 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

 دهد:های منیزیم واکنش میی زیر با یوند نظر بر اساس معادلهی مورکنندهپاک

2𝐶14𝐻29𝐶𝑂𝑂𝐾(𝑎𝑞) +𝑀𝑔𝐶𝑙2(𝑎𝑞) → (𝐶14𝐻29𝐶𝑂𝑂)2𝑀𝑔(𝑠) + 2 𝐾𝐶𝑙(𝑎𝑞) 
 کنیم.ی این واکنش، حجم محلول منیزیم کلرید مورد نیاز را محاسبه میبا توجه به معادله

?𝑚𝐿 محلول = 0/1 𝑚𝑜𝑙 𝐶14𝐻29𝐶𝑂𝑂𝐾 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔𝐶𝑙2

2 𝑚𝑜𝑙 𝐶14𝐻29𝐶𝑂𝑂𝐾
×

1 𝐿 محلول

0/2۵ 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔𝐶𝑙2
×
1000 𝑚𝐿 محلول

1 𝐿 محلول
= 200 𝑚𝐿 
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 های داده شده نادرست است؟یک از عبارتکدام

 ی ترش دارند.ها، مزهغلب عناصر فلزی واکنش داده و انواع خوراکی آناسیدها با ا( 1

 شود.های گوارشی میشدن آنزیم معده، حاوی سولفوریک اسید بوده و موجب فعال ( شیره2

 روند.های خورنده به شمار میکننده( سدیم هیدروکسید و محلول سفیدکننده، از جمله پاک3

 کند.هیدروکسید و پودر آلومینیم با آب، پایداری مواد افزایش پیدا می( طی واکنش مخلوط آلومینیم 4

 پاسخ تشریحی

. کننلدمی ترشلح اسید هیدروکلریک ،آن به غذایی مواد ورود با معده دیواره هاییاختهاسید معده، به طور عمده از هیدروکلریک اسید تشکیل شده است. 

 .بردمی بین از نیز را غذا در موجود بینی ذره جانداران ،(غذایی مواد تجزیه برایهایی ی)آنزیمی گوارشهاآنزیم کردن فعال بر افزون اسید این

 ها:بررسی سایر گزینه

، پوسلت بلا تملاس در شلوند. ایلن ملواد، درحالی که با برخی از عناصر فلزی مثل مس و طال وارد واکلنش نمیدهندمی واکنش فلزها اغلب با اسیدها( 1

 لولله بله معلده اسیدی محتویات از مقداری برگشتنیز  کندمی ایجاد سینه ناحیه در شدیدی درد که معده سوزش دلیل. کنندمی ادایج سوزش احساس

 ی ترش دارند. توجه داریم که اسیدهای خوراکی، مزه .است مری

 .روندیم شمار به خورنده هایکنندهپاک جمله از سفیدکننده، محلول و ، جوهر نمکهیدروکسید سدیم( 3

𝐻∆)واکنشی با گرماده واکنش یک طی آلومینیم، پودر و هیدروکسید آلومینیم از مخلوطی( 4 < طی این واکنش، آنتالپی  .دهندمی واکنش آب با (0

 کند.ها افزایش پیدا میمواد کاهش یافته و مقدار پایداری آن
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 ده شده درست هستند؟های داچه تعداد از عبارت

 شود.بودن خاک استفاده می بازی میزان کاهش آ( آهک یک اکسید اسیدی بوده و از آن برای

 ها، خاصیت اسیدی دارد.ب( یک نمونه از جوهر نمک، از نظر شیمیایی فعال بوده و برخالف صابون

 است. 𝑯𝑪𝒍والر م 1محلول آبی ، بیشتر از 𝑯𝑭موالر  1پ( غلظت یون هیدروژن در محلول آبی 

 ها با غلظت آن رابطه مستقیم دارد.ت( یون هیدروکسید، یک یون چنداتمی بوده و خاصیت بازی محلول

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

 پاسخ تشریحی

 های )ب( و )ت( درست هستند.عبارت

 بررسی چهار عبارت:

 دهد:ی زیر با اب واکنش میاساس معادله آ( آهک یا کلسیم اکسید، یک اکسید فلزی با خاصیت بازی است. این ماده بر

 
 .افزایندمی آهک آن به ،خاک بودن اسیدی میزان کاهشبا توجه به خاصیت بازی آهک، برای 

 فعال شیمیایی نظر ازها، های خورنده، مستقل از خاصیت اسیدی یا بازی آنکنندهپاکی خورنده با خاصیت اسیدی است. کنندهیک پاک ب( جوهر نمک

 .باشند داشته تماسبدن  پوست با نباید ، این مواددلیل همین به. دارند خورندگی خاصیت و ودهب

 دهد:های هیدروفلوئوریک اسید و هیدروکلریک اسید با غلظت یکسان را نشان میپ( تصویر زیر، نمایی از محلول

 
موجود در این محلول  𝐻𝐹های شده و تعدادی از مولکولوئورید یونیده های هیدروژن و فلهیدروفلوئوریک اسید، در محلول خود به طور جزئی به یون

توان گفت شود. بر این اساس، میهای هیدروژن و کلرید یونیده می، اما هیدروکلریک اسید، در محلول خود به طور کامل به یونکنندیونش پیدا نمی

 است. 𝐻𝐶𝑙موالر  1آبی از محلول  کمتر، 𝐻𝐹موالر  1غلظت یون هیدروژن در محلول آبی 

 واقع در. هستند آرنیوس باز و اسید ترتیب به ،دهندمی افزایش را هیدروکسید و هیدرونیوم هاییون غلظت آب، در شدن حل با که هاییترکیب و موادت( 

ین شرایطی، هرچه غلظت یون هیدروکسید در دهند. در چنهای هیدروکسید و هیدروژن توضیح میبر مبنای تغییر غلظت یون را آرنیوس باز و اسید رفتار

 یک محلول بیشتر باشد، خاصیت بازی آن محلول نیز بیشتر خواهد بود.
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اتم از ایزوتوپ  ۴تر، های طبیعی این عنصر ساخته شده است، به ازای هر اتم از ایزوتوپ سبکی لیتیم که از اتمدر یک نمونه

×1/20۴از این فلز که شامل  تر وجود دارد. جرم یک نمونهنسنگی گرم بوده و این مقدار از فلز شود، برابر با چند میلیاتم می 1021

𝑪𝒍دهد؟ )لیتیم، با چند گرم گاز کلر به طور کامل واکنش می = 35/5 𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1 )4/12 – 071/0 2 )4/12 – 142/0 3 )6/13 – 071/0 4 )6/13 – 142/0 

 پاسخ تشریحی

 دهد:ی طبیعی لیتیم را نشان میهای موجود در یک نمونهتصویر زیر، نمایی از اتم

 
ی طبیعی از منیزیم، لیتیم، کلر و هیدروژن، کدام ایزوتوپ فراوانی بیشتری دارد. به عنوان مثال، در کنم حفظ باشید که در یک نمونهها، توصیه میبچه

𝐿𝑖3لیتیم، ایزوتوپ  ی طبیعی ازیک نمونه
 دارای بیشترین مقدار فراوانی است. 7

𝐿𝑖3های توان گفت درصد فراوانی ایزوتوپداشته باشد، می وجود ترسنگین ایزوتوپ از اتم 4 تر،سبک ایزوتوپ از اتم هر ازای به لیتیم، ینمونه یک دراگر 
7 

 کنیم.شود. بر این اساس، جرم اتمی میانگین لیتیم را محاسبه میدرصد می 20و  80بر با ی مورد نظر به ترتیب برادر نمونه 𝐿𝑖36و 

جرم اتمی میانگین =
درصد فراوانی ایزوتوپ اول) × (جرم اتمی ایزوتوپ اول + درصد فراوانی ایزوتوپ دوم) × (جرم اتمی ایزوتوپ دوم +⋯

100
= 
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(20× 6) + (80× 7)
100

= 6/8 𝑎𝑚𝑢 

×1/204که شامل ای از این فلز در قدم بعد، جرم نمونه  کنیم.را محاسبه می شوداتم می 1021

?𝑚𝑔 𝐿𝑖 = 1/204 × 1021 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝐿𝑖 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖

6/02× 1023 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝐿𝑖
×
6/8 𝑔 𝐿𝑖
1 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖

×
1000 𝑚𝑔 𝐿𝑖
1 𝑔 𝐿𝑖

= 13/6 𝑚𝑔 

𝐿𝑖(𝑠) 2ت ی واکنش فلز لیتیم با گاز کلر به صورمعادله + 𝐶𝑙2(𝑔) → 2 𝐿𝑖𝐶𝑙(𝑠) :است. بر این اساس، داریم 

? 𝑔 𝐶𝑙2 = 1/204× 1021 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝐿𝑖 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖

6/02× 1023 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝐿𝑖
×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙2
2 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖

×
71 𝑔 𝐶𝑙2
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙2

= 0/071 𝑔 
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𝑭𝒆های داده شده نادرست است؟ )یک از عبارتکدام = 𝑺𝒊 و 5۶ = 𝑶 و 28 = 1۶ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

 د.گنجو علوم تجربی نمیاست؟((، پرسشی بنیادی بوده و در قلمر آمده پدید چگونه پرسش ))هستی( 1

 تر است.زمین بزرگ در مقایسه با سیارهی آن نیز ی مشتری بیشتر از عناصر جامد تشکیل شده و اندازه( سیاره2

 است. %4/31، درصد جرمی دومین عنصر فراوان موجود در زمین تقریبا برابر 𝐹𝑒2𝑆𝑖𝑂4( در ترکیبی با فرمول شیمیایی 3

 یه کنند.مواد را تی این درصد ترکیب و اتمسفر سیاره مشتری در شیمیایی های( فضاپیماهای وویجر ماموریت داشتند ترکیب4

 پاسخ تشریحی

 است. این سیاره فاقد عناصر فلزی در ساختار خود بوده و شده تشکیل گازی مثل هیدروژن، هلیم، اکسیژن و نیتروژن عناصر از بیشتر مشتری یسیاره

 ی خورشیدی است.ی موجود در سامانهترین سیارهدر واقع، مشتری بزرگ .است تربزرگ زمین سیاره با مقایسه در نیز آن یاندازه

 ها:بررسی سایر گزینه

 و اعتقلادی چلارچوب بله مراجعله با تنیا آدمی و گنجندنمی تجربی علوم قلمر در و بوده بنیادی پرسشی ،((است؟ آمده پدید چگونه هستی)) پرسش( 1

 گرفتله شلکلهای ))جیان کنلونی چگونله ، پرسشی مقابلدر نقطه .یابددست برای آن جامع پاسخی به تواندمی الیی های آموزه پرتو در ،خویش بینش

 .یابد افزایش مادی جیان هدربار ما دانش تا ندشد سبب؟(( در چارچوب علم تجربی قرار گرفته و دهندمی رخ چرا و چگونه طبیعی ایهپدیده(( و ))است؟

 ودار زیر هستند:گیرند، به شرح نمهای مشتری و زمین قرار می( پنج عنصر فراوانی که در ساختار سیاره3

 

 
 ی زمین است. بر این اساس، داریم:اکسیژن، دومین عنصر فراوان موجود در سیاره

𝐹𝑒2𝑆𝑖𝑂4 درصد جرمی اکسیژن در =
4× جرم مولی اکسیژن

𝐹𝑒2𝑆𝑖𝑂4 جرم مولی
× 100 =

4 × 16
204

× 100 =  درصد 31/4

 و کرده تییه را هاآن شیمیایی و فیزیکیی هشناسنام نپتون، و اورانوس زحل، مشتری، هایسیاره کنار از گذر با داشتند مأموریت ی وویجر،فضاپیما دو( 4

 .بلوده اسلت مواد این درصد ترکیب و هاسیاره اتمسفر در شیمیایی هایترکیب سازنده، عنصرهای نوع مانند اطالعاتی حاوی هاشناسنامه این. ارسال کنند

 ی خورشیدی خارج شده است.از سامانه 1حاضر، فضاپیمای وویجر  توجه داریم که در زمان حال
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 های زیر درست هستند؟کدام موارد از عبارت

 ها است.نوترون برابر تعداد 2ترین ایزوتوپ طبیعی منیزیم، آ( تعداد ذرات زیراتمی باردار در فراوان

 −𝑿2ب( در یون 
 گیرد.قرار می 1۶در گروه  𝑿ها برابر باشد، عنصر ها و نوترون، اگر تعداد الکترون34

 های موجود در آن مشابه هم است. ایزوتوپ شده و پایداری اتم 3طبیعی هیدروژن، شامل  پ( یک نمونه

 شابهی دارند.های لیتیم خواص شیمیایی مبستگی دارد، ایزوتوپ 𝑨ها به مقدار ت( چون خواص ایزوتوپ

 ( آ و ت4 ( پ و ت3 ( ب و پ2 آ و ب  (1

 پاسخ تشریحی

 های )آ( و )ب( درست هستند.عبارت

فراوان ترین عناصر موجود در سیاره زمین آهن-1 اکسیژن -2 مسیلیسی-3 منیزیم-4 نیکل-۵

ریفراوان ترین عناصر موجود در سیاره مشت هیدروژن-1 هلیم -2 کربن-3 اکسیژن-4 نیروژن-۵
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 بررسی چهار عبارت:

𝑀𝑔12ایزوتوپ  3آ( منیزیم دارای 
24 ،𝑀𝑔12

𝑀𝑔12و  2۵
𝑀𝑔12ها، ایزوتوپ است. از بین این ایزوتوپ 26

های طبیعی در نمونه دارای باالترین درصد فراوانی 24

 ی زیراتمی بدون بار وجود دارد.ذره 12ی زیراتمی باردار)الکترون و پروتون( و ذره 24است. در ساختار این ایزوتوپ، مجموعا 

 −𝑋2ب( در رابطه با یون 
 ، داریم:34

{
𝑝 = 𝑒 − 2
𝑛 + 𝑝 = 34

         
⇒  𝑛 + 𝑒 − 2 = 34

         
⇒  𝑛 + 𝑒 = 36

    𝑛=𝑒    
⇒     2 𝑒 = 36

 
⇒ 𝑒 = 18

         
⇒  𝑝 = 16 

گیرد. توجه داریم که گوگرد، ششمین عنصر فراوان در ای قرار میو تناوب سوم جدول دوره 16، معادل با گوگرد بوده و در گروه 16عنصری با عدد اتمی 

 هم است.ی زمین و مشتری مشابه ی فراوانی این عنصر در دو سیارههای زمین و مشتری بوده و رتبهسیاره

 دهد:های هیدروژن را نشان میپ( جدول زیر، ایزوتوپ

 
اول این عنصر کامال پایدار هستند، اما  ی طبیعی از این عنصر وجود دارند. دو ایزوتوپهمانطور که مشخ  است، سه ایزوتوپ اول هیدروژن در یک نمونه

 .سال است 3/12عمر آن در حدود ایزوتوپ سوم، ناپایدار بوده و نیم

 

 

 دارین، الزمه به یک بحث خیلی میم توجه کنید.ها رو برای کنکورتون بر میهمین اول کار که دارین اولین قدم

 ((اعداد داده شده در کتاب درسی شیمی!))

 32/12میشه، همین عدد بیش بحث  شه. یکی از اعدادی که دقیقا خیلی راجعی حفظ کردن اعداد کتاب درسی سوال میها، هرسال مدام از ما دربارهبچه

𝐻1عمر ایزوتوپ سال)نیم
ها، بعضی از اعداد کتاب درسی هستن های کمک آموزشی هم ازش سوال مطرح شده! بچه( هست که متاسفانه، در یکی از کتاب3

اعداد رو حتما باید حفظ باشید.  که توی متن کتاب بیشون مستقیما اشاره شده و قسمت زیادی از بحث کتاب درسی، دقیقا راجع به همون عدده. این

شه؛ یا مثال باید کننده در فرایند هابر، توسط گاز آمونیاک تشکیل میحجمی از مخلوط گازی شرکت %28برای نمونه، باید بدونید که در شرایط بیینه، 

 شن!پیدا نمی عنصر به صورت ساختگی هستن و توی طبیعت 26عنصر داره و از این بین،  118بدونید که جدول تناوبی 

ی بین چند مولفه بوده. ها کتاب درسی اومدن و هدف از بیان اونا، صرفا مقایسهنویسیی مقابل، برخی از اعداد هستن که توی جداول و یا حاشیهدر نقطه

𝐻1عمر ایزوتوپ مثل همین نیم
ظ کنین. همین که روند تغییر اون مولفه رو ها، این اعداد رو نمیخواد حفبچه سنگ، بنزین و ...و یا ارزش سوختی زغال 3

 بدونید، برای کنکور کافیه!

داشته و عدد بستگی  عدد اتمیبه مقدار  هااتمچون خواص شیمیایی  شود.مشخ  می 𝐴ها با نماد و عدد جرمی آن 𝑍ت( عدد اتمی عنصرها با نماد 

 ایدوره جدول درهای یک عنصر، ایزوتوپ مشابیی دارند. شیمیایی خواص عنصر یکهای ایزوتوپ پس ،های یک عنصر مشابه به هم استاتمی ایزوتوپ

 .دارند تفاوت یکدیگر با چگالی مانند جرم، به وابسته فیزیکی خواص در ،هاایزوتوپ همین کنند. توجه داریم کهمی اشغال را مکان یک تنیا
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𝑯1های مل مخلوطی از ایزوتوپای از هیدروژن که شانمونه
۶ ،𝑯1

𝑯1و  ۴
ی ها در نمونهشود، در اختیار داریم. اگر جرم این ایزوتوپمی 2

2/8اولیه برابر باشد، با گذشتن  × 𝑯1ثانیه از ابتدای کار، درصد فراوانی  10−22
کند؟ در مخلوط مورد نظر تقریبا چقدر تغییر می ۴

𝑯1های عمر ایزوتوپزوتوپ برابر با جرم اتمی آن بوده و نیم)جرم مولی هر ای
𝑯1و  ۶

2/8به ترتیب برابر با  ۴ × ×1/۴و  10−22 10−22 

 ثانیه است.(

1 )6/12 2 )6/17 3 )4/8 4 )7/9 

 پاسخ تشریحی

𝐻1های جرم اتمی هر ایزوتوپ، معادل با جرم مولی آن است، پس جرم مولی ایزوتوپ
6 ،𝐻14  و𝐻12 شود. در گرم بر مول می 2و  4، 6، به ترتیب برابر با

𝐻1های ایزوتوپ ی اولیه جرم این سه ایزوتوپ برابر است، پس اگر تعداد اتمنمونه
𝐻1های های ایزوتوپدر نظر بگیریم، تعداد اتم 𝑥را برابر با  6

به  𝐻12و  4

𝐻1شود. درصد فراوانی ایزوتوپ می 𝑥 3و  1/۵𝑥ترتیب برابر با 
 کنیم.ی اولیه محاسبه میرا در نمونه 4
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𝐻1
4 درصد فراوانی ایزوتوپ  =

𝐻1
4 تعداد اتم 

تعداد کل اتمها
× 100 =

1/۵ 𝑥
3 𝑥 + 1/۵ 𝑥 + 𝑥

× 100 =  درصد 27/3

 شود:ی زیر استفاده میاز ابتدای کار، از رابطه 𝑡∆، پس از گذشتن 𝑇مر عهای باقیمانده از یک ایزوتوپ رادیواکتیو با نیمی تعداد اتمبرای محاسبه

مقدار)تعداد اتم( باقیمانده = مقدار)تعداد اتم( اولیه × (
1
2
)

𝑇
∆𝑡

 

×2/8ی زمانی بازه 𝐻1عمر ایزوتوپ ثانیه، معادل با دو نیم 10−22
𝐻1عمر ایزوتوپ و یک نیم 4

×2/8با گذشتن بر این اساس،  است. 6 ثانیه،  10−22

𝐻1های های ایزوتوپتعداد اتم
𝐻1شود. توجه داریم که ایزوتوپ برابر می ۵/0و  2۵/0به ترتیب  𝐻16و  4

های آن با گذشت کامال پایدار بوده و تعداد اتم 2

 دهد:شان میهای هر ایزوتوپ را نکند. جدول زیر، روند تغییر تعداد اتمزمان تغییری نمی

𝐻1
6  𝐻1

4  𝐻1
2  ایزوتوپ 

𝑥 1/۵𝑥 3 𝑥 های ایزوتوپ در ابتدای کارتعداد اتم 

0/۵ 𝑥 0/37۵ 𝑥 3 𝑥 2/8های ایزوتوپ پس از گذشتن تعداد اتم×  ثانیه 10−22

𝐻1های موجود در جدول باال، درصد فراوانی ایزوتوپ با توجه به داده
 کنیم.ی نیایی محاسبه میرا در نمونه 4

𝐻1
4 درصد فراوانی ایزوتوپ  =

𝐻1
4 تعداد اتم 

تعداد کل اتمها
× 100 =

0/37۵ 𝑥
3 𝑥 + 0/37۵ 𝑥 + 0/۵ 𝑥

× 100 =  درصد 9/7

𝐻1توان گفت درصد فراوانی ایزوتوپ بر این اساس، می
 درصد کاهش پیدا کرده است. 6/17ی تقریبا به اندازه 4
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 های زیر درست هستند، بجز ............... .ی عبارتهمه

 پس از میبانگ، ذرات زیراتمی مثل پروتون و نوترون ایجاد شده و سپس، عناصر هیدروژن و هلیم تولید شدند.( 1

 ای هستند.وب اول جدول دورهها متعلق به تنای آنها شده و عناصر اصلی سازندهها سبب پیدایش ستاره( سحابی2

 است. ایهسته هایواکنش در هیدروژن تجزیه هلیم به دلیل به خورشید، کنندهخیره و نور گرمایی ( انرژی3

 اند.تر مثل کربن و لیتیم تولید شده( در روند تشکیل عناصر، فلزهای آهن و طال با استفاده از عناصر سبک4

 پاسخ تشریحی

 خورشید .آیندمی پدید ترسنگین عنصرهای تر،سبک عنصرهای ازها، . در این واکنشدهدمی رخ ایهسته هایواکنش باال، بسیار اهایدم در هاستاره درون

 در هللیم بله هیلدروژن تبلدیل دلیلل بله ،خورشلید یهدکنن خیره نور و گرمایی انرژی. دارد باالیی بسیار دمای که است زمین به ستاره تریننزدیک نیز

 .شودمی آزاد هنگفتی انرژی آنیا در که هاییواکنش. است ایهسته هاینشواک

 ها:بررسی سایر گزینه

 زیراتمی اتذر آمدن پدید از پس، شرایط آن در. است شده آزاد عظیمی انرژی ،آن طی که بوده همراه میبانگبه نام  مییب انفجاری با کییان آغاز سر( 1

 .گذاشتند جیان عرصۀ به پا هلیم و هیدروژن عنصرهای نوترون، و پروتون الکترون، مانند

. نلدکرد ایجلاد را سلحابی نام به گازی هایمجموعه و ندشد متراکم شده تولید هلیم و هیدروژن گازهای دما، کاهش و زمان گذشت با( پس از میبانگ، 2

 .ندشد هاکیکشان و هاستاره پیدایش سبب هاسحابی این بعدها

 دهد:ها نشان مید تشکیل عناصر را در ستاره( تصویر زیر، رون4

 
 .اندشده تولید هادر ستاره لیتیم و کربن مثل ترسبک عناصر از استفاده با طال و آهن فلزهایبا توجه به این نمودار، 

 

 

 

 

 

 
 

هیدروژن هلیم نعناصر سبک مثل لیتیم و کرب عناصر سنگین مثل طال و آهن
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 (101 -مفهومی  – متوسط)      2گزینه  -201
 های داده شده درست هستند؟چه تعداد از عبارت

 های اتمی کاربرد دارد.ای، به عنوان سوخت در نیروگاهگاه هستهشده در واکنشآ( نخستین عنصر ساخته 

 اند، در طبیعت یافت نشده و ساختگی هستند.عناصری که تا به امروز شناخته شده %25ب( بیشتر از 

 کنند.های سرطانی را مشخص میهای پرتوزا، موقعیت تودههای گلوکز حاوی اتمپ( با استفاده از مولکول

 شود، به طور طبیعی در جهان وجود ندارد.ت( عنصری که از آن برای تصویربرداری تیروئید استفاده می

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

 پاسخ تشریحی

 های )پ( و )ت( درست هستند.عبارت

 بررسی چهار عبارت:

𝑇𝑐43تکنسیم) ای،هسته گاهواکنش در شده ساخته عنصر نخستینآ( 
یک فلز واسطه از تناوب پنجم است که از آن برای تصویربرداری از ( است. تکنسیم 99

 شود.های اتمی استفاده میشود. این درحالی است که از عنصر اورانیم به عنوان سوخت در نیروگاهشکل تیروئید استفاده میایی پروانهغده

این  .هستند ساختگی ایموجود در جدول دوره دیگر عنصر 26 رت دیگر،به عبا .شودمی یافت طبیعت در عنصر 92 تنیا شده، شناخته عنصر 118 ازب( 

 اند.ای قرار گرفتهتناوب در کنار هم در ساختار جدول دوره 7گروه و  18عنصر، در قالب  118

از داشته و به همین خاطر، های مقدار انرژی بیشتری نی، پس این یاختهدارند تریسریع و غیرعادی رشد که هستند هایییاخته سرطانی، های تودهپ( 

( به بیمار، گویندمی دارنشان گلوکز پرتوزا، اتم حاوی گلوکز بهدار)های گلوکز نشانکنند. با تزریق مولکولگلوکز بیشتری را از جریان خون برداشت می

ی سرطانی را توان موقعیت تودهاز یک اشکارساز می کنند. در این حالت، با استفادهی سرطانی تجمع پیدا میهای گلوکز عادی و پرتوزا در تودهمولکول

 پیدا کرد.

 هایواکنش از استفاده با و مصنوعی طور به باید ،جیان در موجودهای تکنسیم ی اتمشود. همهت( از تکنسیم برای تصویربرداری از تیروئید استفاده می

 نیاز، به بسته کرد، نگیداری طوالنی مدت برای و تییه را عنصر این از زیادی مقادیر انتونمی و است کم تکنسیم عمرنیم که آنجا از. شود ساخته ایهسته

 .کنندمی مصرف سپس و تولید ایهسته مولد یک با را آن

ه نیست، بلکه با یون انداز(، با یون تکنسیم هم−𝐼ها! یون یدید)یون ی خیلی خیلی تکراری و خیلی خیلی میم در رابطه با تکنسیم وجود داره بچهیه نکته

 با. کندمی جذب نیز را یون این یدید،یون  جذب هنگام تیروئید غدۀچنداتمی هم اندازه است که در ساختار آن، اتم تکنسیم نیز وجود دارد. بر این اساس، 

 .شودمی فراهم از این غده تصویربرداری امکان تیروئید، غدۀ در یون این مقدار افزایش
 

 

 

 (101 –حفظی  – آسان)      3گزینه  -202
های موجود در باشد، شمار نوترون 92ای کاربرد دارد. اگر عدد اتمی اورانیم برابر با از اورانیم، به عنوان سوخت هسته 𝑿ایزوتوپ 

𝒀𝒏ها در یون ، چند برابر شمار نوترون𝑿ایزوتوپ 
2𝒏  رابری دارند.(های بو اتم آرگون، تعداد الکترون +𝒀2شود؟ )یون می +2

1 )3/7 2 )8/6 3 )1۵/7 4 )6۵/6 

 پاسخ تشریحی

 در این مواد از که طوری به؛ است کرده آنیا از گیریبیره و میار به موفق را بشر فناوری، و دانش پیشرفت اما هستند، یخطرناک مواد اگرچه هارادیوایزوتوپ

 اغلب آن، هایایزوتوپ از یکی که است پرتوزایی فلز ترینشده شناخته ،اورانیم. شودمی دهاستفا اتمی هاینیروگاه در سوخت به عنوان و کشاورزی پزشکی،

 𝑈. این ایزوتوپ، همان رودمی ارک به اتمی راکتورهای در سوخت عنوان به
 است. در رابطه با این ایزوتوپ، داریم: 23۵

𝐴 = 𝑛 + 𝑝
 
⇒ 23۵ = 𝑛 + 92

 
⇒ 𝑛 = 143 

 20نیلز  𝑌توان گفت در ساختار هر اتم الکترون دارد. بر این اساس، می 18ای بوده و در هر اتم خود، موجود در جدول دورهآرگون نیز سومین گاز نجیب 

 پروتون وجود دارد؛ پس داریم: 20نوترون و  20الکترون، 

تعداد نوترونها در اورانیم-23۵

Y تعداد نوترونها در اتم
=
143
20
=  برابر 7/1۵

 𝑈ایزوتوپ  فراوانیاز عددهایی که حتما باید حفظش باشید!  رسیدیم به یکی
 دانشلمنداندرصد اسلت.  7/0اورانیم، کمتر از  از طبیعی مخلوطیک  در 23۵

 .شلودمی گفته ایزوتوپی سازی غنی فرایند، این به. دهند افزایش عنصر این هایایزوتوپ مخلوط در را آن مقدار شدند موفق بسیار تالش با ایران ایهسته

 .است ایهسته سوخت تولید چرخۀ میم مراحل از یکیسازی ایزوتوپی، غنی فرایند



 112صفحه  1مرحله  -آزمون ماز )دفترچه اختصاصی(پاسخنامه                                                    شیمی

 ارسال کنید 20008585را به سامانه  20درصورتی که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد 
 

 

 (101 -مفهومی  – متوسط)      2گزینه  -203
 یک از مطالب داده شده درست است؟کدام

 برابر شمار چنین عناصری در تناوب سوم است. 2حرفی دارند، شمار عناصری از تناوب دوم که نماد تک( 1

 𝐻( اتم 2
 ، فاقد نوترون بوده و جرم اتمی آن در مقایسه با هر واحد مقیاس جرم اتمی، بیشتر است.1

 شود.نانومتر می 700تا  400( نور خورشید، به رنگ سفید دیده شده و فقط شامل پرتوهایی با طول موج 3

 دیویی طول موج بلندتری دارند.ها انواعی از پرتوهای الکترومغناطیسی بوده و در مقایسه با امواج را( ریزموج4

 پاسخ تشریحی

𝐻1اتم 
 است. 𝑎𝑚𝑢 1/008، فقط دارای یک الکترون و یک پروتون بوده و فاقد نوترون است. جرم این اتم در مقیاس واحد جرم اتمی، برابر با 1

 ها:بررسی سایر گزینه

 دهد:ای را نشان میدول دورههای اول تا سوم ج( تصویر زیر، نمایی از عناصر موجود در تناوب1

 
ک حرفی نشان یک مورد از عناصر موجود در تناوب اول، پنج مورد از عناصر موجود در تناوب دوم و دو مورد از عناصر موجود در تناوب سوم، با نمادهای ی

عنصر با نماد  1شوند. توجه داریم که در تناوب چیارم، فقط میشوند. باقی عناصر موجود در این سه تناوب، با نمادهای دوحرفی نشان داده داده می

 قرار گرفته است. ۵حرفی داریم. این عنصر معادل با وانادیم بوده و در گره تک

 ایجاد را هارنگ از پیوسته ایگستره و شده تجزیه ،هوا در موجود آب هایقطره یک منشور و یا از عبور با اما رسدمی نظر به سفید اگرچه خورشید، نور( 3

 بسلیار یهگسلتر شلامل ،خورشلید نلور که دهدمی نشان هابررسیشود. می گوناگون هایرنگ از موج طول نیایت بی شامل رنگی، یهگستر این. کندمی

 این پرتوها موجطول چه هر که یطور به ؛دنکنمی حمل انرژی خود با و بوده الکترومغناطیسی پرتوهای نوع از که پرتوهایی .ستا پرتوها این از تریبزرگ

 دهد:کنند. نمودار زیر، انواع امواج مرئی را در مقایسه با یکدیگر نشان میمی حمل خود با بیشتری انرژی باشد، ترکوتاه

 

 
 دهد:( تصویر زیر، طیف پرتوهای الکترومغناطیسی را نشان می4

 
 .دارند تر و انرژی بیشتریکوتاه موج طول رادیویی امواج اب مقایسه در هاریزموجبا توجه به طیف نشان داده شده، 

 

 (101 -مفهومی  – سخت)      3گزینه  -204
 های داده شده درست است؟چه تعداد از عبارت

 اند.، در سه گروه متوالی از جدول تناوبی قرار گرفته53و  3۴، 15آ( عناصری با عددهای اتمی 

𝒑1ب( پروتون با نماد 
 است. 𝒂𝒎𝒖همانند نوترون، جرم هر ذره از آن بیشتر از یک  مشخص شده و 1+

 شوند.های اکسیژن میهایی با جرم برابر از گازهای اوزون و اکسیژن، شامل شمار برابری از اتمپ( نمونه

 است. 9، مشابه بار یون حاصل از عنصری با عدد اتمی 35اتمی حاصل از عنصری با عدد اتمی ت( بار یون تک

2استفاده شده و جرم هر اتم آن تقریبا برابر  𝒂𝒎𝒖، برای ایجاد مقیاس 12-کربنث( از  ×  کیلوگرم است. 10−23

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

 پاسخ تشریحی

کم ترین سطح انرژی قرمز نارنجی زرد سبز آبی نیلی بنفش رژیبیشترین سطح ان
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 های )آ(، )پ( و )ت( درست هستند.عبارت

 بررسی پنج عبارت:

از تناوب سوم،  1۵د هستند. عناصر فسفر، سلنیم و ید، به ترتیب در گروه ، به ترتیب معادل با فسفر، سلنیم و ی۵3 و 34 ،1۵ اتمی عددهای با عناصریآ( 

 از تناوب پنجم قرار دارند. 17از تناوب چیارم و گروه  16گروه 

 دهد:ب( جدول زیر، نماد ذرات زیراتمی مختلف را نشان می

 
𝑝+1با توجه به اطالعات داده شده در این جدول، پروتون با نماد 

به طور  است. 𝑎𝑚𝑢و همانند نوترون، جرم هر ذره از آن بیشتر از یک مشخ  شده  1

𝑋کلی، نماد ذرات زیراتمی به صورت 
بار ذره

جرم ذره
 شود.نشان داده می 

ها هیچ عنصر دیگری آنهای خالصی از اکسیژن بوده و در ساختار است. چون این دو ماده، نمونه 𝑂3و  𝑂2پ( فرمول شیمیایی اوزون و اکسیژن به صورت 

 .شوندمی اکسیژن هایاتم از برابری شمار شامل ،هاآن از برابر جرم با هایینمونهوجود ندارد، 

قرار داشته و معادل با برم و فلوئور هستند. از طرفی، عناصری که در  17های چیارم و دوم از گروه ، به ترتیب در تناوب9و  3۵ت( عناصری با عدد اتمی 

ل از ای مشابه قرار دارند، خواص شیمیایی مشابیی نیز خواهند داشت. چون فلوئور و برم متعلق به یک گروه مشابه هستند، بار الکتریکی یون حاصهگروه

 ها نیز مشابه هم خواهد بود.آن

ا برابر ب 𝑎𝑚𝑢ده است. در واقع، هر واحد از مقیاس استفاده ش 𝑎𝑚𝑢، برای ایجاد مقیاس 12-ث( از کربن
1

12
برای  است. 12-از جرم یک اتم کربن 

 ی جرم هر اتم کربن، داریم:محاسبه

? 𝑘𝑔 𝐶 = 1 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝐶 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶

6/02× 1023 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝐶
×
12 𝑔 𝐶
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶

×
1 𝑘𝑔 𝐶
1000 𝑔 𝐶

= 2 × 10−26 𝑘𝑔 

 

 (101 -مساله  – سخت)      1گزینه  -205
 𝑯𝒆های لیم، از ایزوتوپی مجزا از گاز هدو نمونه

 𝑯𝒆و  3
 𝑯𝒆اند. اگر درصد فراوانی ایزوتوپ تشکیل شده ۴

ی دوم، سه در نمونه ۴

درصد بیشتر از  5/12ی ی دوم، به اندازهی اول بوده و جرم اتمی میانگین هلیم در نمونهبرابر درصد فراوانی این ایزوتوپ در نمونه

 ی اول، چند مول اتم هلیم وجود خواهد داشت؟گرمی از نمونه 72ی یک نمونه ی اول باشد، درنمونه

1 )۵/22 2 )20  3 )4۵ 4 )40 

 پاسخ تشریحی

 𝐻𝑒درصد فراوانی ایزوتوپ 
 𝐻𝑒گیریم. در این حالت، درصد فراوانی ایزوتوپ در نظر می 𝑥 3و  𝑥های اول و دوم به ترتیب برابر با را در نمونه 4

در  3

−100های اول و دوم به ترتیب برابر با نمونه 𝑥  100و− 3 𝑥 شود. اگر میانگین جرم اتمی هلیم در نمونه اول را برابر با می𝑀  ،میانگین در نظر بگیریم

 شود. بر این اساس، داریم:می 𝑀 1/12۵جرم اتمی هلیم در نمونه دوم برابر با 

جرم اتمی میانگین =
درصد فراوانی ایزوتوپ اول) × (جرم اتمی ایزوتوپ اول + درصد فراوانی ایزوتوپ دوم) × (جرم اتمی ایزوتوپ دوم +⋯

100
= 

معادله اول ∶ 𝑀 =
((100− 𝑥) × 3) + (𝑥 × 4)

100
 

معادله دوم ∶ 1/12۵ 𝑀 =
((100− 3 𝑥) × 3) + (3 𝑥 × 4)

100
 
⇒𝑀 =

((100− 3 𝑥) × 3) + (3 𝑥 × 4)
112/۵

 

 کنیم.را محاسبه می 𝑥با یکدیگر قرار داده و مقدار در قدم بعد، مقدار این دو معادله را برابر 

((100− 𝑥) × 3) + (𝑥 × 4)
100

=
((100− 3 𝑥) × 3) + (3 𝑥 × 4)

112/۵
 
⇒
300+ 𝑥
8

=
300 + 3 𝑥
9

 
⇒ 𝑥 =  درصد 20

 𝐻𝑒ی اول درصد فراوانی ایزوتوپ ، در نمونه𝑥با توجه به مقدار 
 𝐻𝑒و درصد فراوانی ایزوتوپ  %20برابر با  4

شود. بر این اساس، جرم می %80نیز برابر با  3

 کنیم.گرم از این نمونه را محاسبه می 72های موجود در ی اول محاسبه کرده و در قدم بعد، شمار اتماتمی میانگین را در نمونه

𝑀 =
((100− 𝑥) × 3) + (𝑥 × 4)

100
= 3/2 𝑎𝑚𝑢 
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? 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝐻𝑒 = 72 𝑔 𝐻𝑒 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝑒
3/2 𝑔 𝐻𝑒

= 22/۵ 𝑚𝑜𝑙 

های ها خیلی نمونهطرح شده بود. البته، احتماال امسال بجز ماز، در سایر آزمون 99ای از سواالت سخت بود که به سبک کنکور ها این سوال، نمونهبچه

البته، حل کردن این سواال  ��نیاز داره زیادی از این سواالت رو نبینید، چون طرح چنین سواالتی هم کلی وقت میگیره، هم کلی میارتای خاص و باحال 

خواستیم این سوال رو حاال اگر می ✌��ای از پسش بر نمیاد های مازی، کس دیگهخواد که مسلما بجز بچهسر جلسه کنکور هم میارت خاصی می

 شد:دیل زیر استفاده میی نیایی چنتا اتم هلیم وجود داره. در این حالت، از کسر تبگفتیم توی نمونهتر کنیم، باید میسخت

? 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝐻𝑒 = 72 𝑔 𝐻𝑒 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝑒
3/2 𝑔 𝐻𝑒

×
6/02× 1023 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝐻𝑒

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝑒
= 1/3۵× 102۵ 𝑎𝑡𝑜𝑚 

 

 (101 -مفهومی  – متوسط)      2گزینه  -206
 های داده شده، نادرست است؟یک از عبارتکدام

 کرد. تعیین را هاداغ و یا دمای سطحی ستاره بسیار هایشعله توان دمایبا استفاده از نور، می( 1

 گیرد.ی مرئی نور را در بر میای از گسترهی قرمز رنگ حاصل از لیتیم نیترات، بخش عمده( شعله2

 شوند.( در هنگام عبور نور مرئی از منشور، پرتوهای بنفش در مقایسه با پرتوهای نیلی بیشتر منحرف می3

 نانومتر قرار ندارد. 700تا  400، در محدوده پرتو الکترومغناطیسی گسیل شده از چشمی کنترل( طول موج 4

 پاسخ تشریحی

 شود:با عبور این نور قرمز از منشور، طیف زیر ایجاد می .گیردمی بر در را نور مرئی یگستره از کوچکی بخش نیترات، لیتیم از حاصل رنگ قرمز یشعله

 
خطی حاصل از -گیرد. طیف نشریی طیف مرئی را در بر میست، این طیف به صورت خطی بوده و فقط بخش کوچکی از گسترههمانطور که مشخ  ا

 گیرد.ی مرئی را در بر میسایر عناصر نیز پیوسته نبوده و بخش کوچکی از گستره

 دهد:خطی عناصر مختلف را نشان می-جدول زیر، شمار خطوط رنگی در طیف نشری

 لیتیم نئون هلیم وژنهیدر عنصر

 4 22 9 4 خطی-شمار خطوط مرئی در طیف نشری

 ها:بررسی سایر گزینه

 و داغ بسیار هایشعله دمای توانمی نور، از استفاده باگیری نیست. در چنین شرایطی، ( دمای اجزای بسیار داغ آسمانی، با استفاده از دماسنج قابل اندازه1

توان گفت آن جسم هرچه نور گسیل شده از یک جرم آسمانی انرژی بیشتر و طول موج کمتری داشته باشد، می .کرد ینتعی را هاستاره سطحی دمای یا

 دمای سطحی باالتری دارد.

 هنگام درپس تری نسبت به نور نیلی دارد، ی وارونه دارد. چون نور بنفش طول موج کوتاه( میزان انحراف پرتوها در منشور، با طول موج این پرتوها رابطه3

 .شوندمی منحرف بیشتر نیلی پرتوهای با مقایسه در بنفش پرتوهای منشور، از مرئی نور عبور

بلرای آشلکار  نانومتر قرار ندارد. 700تا  400در محدوده  نوعی پرتوی نامرئی بوده و طول موج آن ،پرتو الکترومغناطیسی گسیل شده از چشمی کنترل (4

 توانیم از دوربین موبایل استفاده کنیم. ، میساختن این پرتوهای نامرئی
 

 (101 -مفهومی  – آسان)      1گزینه  -207
𝑨8عنصر 

ای قرار گرفته و اگر ، ............. عنصر دیگر در جدول دوره3۴را در نظر بگیرید. بین این عنصر و عنصری با عدد اتمی  1۶

 شود....... میبرابر با ...... 𝑫باشد، عدد اتمی عنصر  𝑨دو برابر عنصر و شماره تناوب آن  𝑨، نصف عنصر 𝑫شماره گروه عنصر 

1) 2۵ - 26 2 )2۵ - 2۵ 3 )26 - 26 4 )26 - 2۵ 

 پاسخ تشریحی

𝑋34است. بر این اساس، شمار عناصری که بین این عنصر و عنصر  8برابر با  𝐴عدد اتمی عنصر 
 کنیم.گیرند را محاسبه میقرار می  

شمار عناصر = (𝑋 عدد اتمی عنصر− 𝐴 عدد اتمی عنصر) − 1 = (34− 8) − 1 = 2۵ 

ی هر عنصر با گاز دوستان، برای پیدا کردن شماره گروه و تناوب عناصر مختلف، حتما نیازه که عدد اتمی گازهای نجیب مختلف رو بلد باشید و با مقایسه

 ا کنید! نمودار زیر، کل اطالعات میم از گازهای نجیب رو نشون میده!نجیب قبل و بعد از خودش، شماره گروه و شماره تناوب هر عنصر رو پید
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از دوره دوم قرار دارد. بر این  16ی دوم است، پس این عنصر در گروه ، دو واحد کمتر از عدد اتمی گاز نجیب قرار گرفته در انتیای دوره𝐴عدد اتمی عنصر 

 است. 26رم قرار گرفته است. چنین عنصری، معادل با آهن بوده و عدد اتمی آن برابر با از تناوب چیا 8در گروه  𝐷توان گفت عنصر اساس، می
 

 (101 -مساله  – )متوسط      3گزینه  -208
است. اگر نیمی  𝒂𝒎𝒖 3۶/2های طبیعی این عنصر تشکیل شده است، برابر با ای از گاز کلر که از ایزوتوپجرم اتمی میانگین نمونه

 کند؟تغییر می 𝒂𝒎𝒖ی چند تر کلر را از این مخلوط خارج کنیم، جرم اتمی میانگین کلر به اندازهبکهای ایزوتوپ ساز اتم

1 )1۵/0 2 )1/0 3 )3/0 4 )2۵/0 

 پاسخ تشریحی

 دهد:ی طبیعی از کلر را نشان میتصویر زیر، یک نمونه

 
𝐶𝑙17شود. اگر درصد فراوانی ایزوتوپ می 37و  3۵هایی با جرم اتمی ی طبیعی از این عنصر، شامل ایزوتوپیک نمونه

در نظر بگیریم، درصد  𝑥را برابر با  3۵

−100فراوانی ایزوتوپ دیگر این عنصر برابر با  𝑥 شود. بر این اساس، داریم:می 

جرم اتمی میانگین =
درصد فراوانی ایزوتوپ اول) × (جرم اتمی ایزوتوپ اول + درصد فراوانی ایزوتوپ دوم) × (جرم اتمی ایزوتوپ دوم +⋯

100
 
⇒ 

36/2 =
(𝑥 × 3۵) + ((100− 𝑥) × 37)

100
 
⇒ 𝑥 =  درصد 40

𝐶𝑙17اتم  40گیریم. در این نمونه اتمی از کلر را در نظر می 100ی یک نمونه
𝐶𝑙17اتم  60و  3۵

𝐶𝑙17های وجود دارد. اگر نیمی از اتم 37
را حذف کنیم، در  3۵

𝐶𝑙17اتم  20ی مورد نظر نمونه
𝐶𝑙17اتم  60و  3۵

 ماند. بر این اساس، داریم:باقی می 37

جرم اتمی میانگین =
فراوانی ایزوتوپ اول) × (جرم اتمی ایزوتوپ اول + فراوانی ایزوتوپ دوم) × (جرم اتمی ایزوتوپ دوم +⋯

مجموع فراوانی اتمها
= 

(20× 3۵) + (60× 37)
80

= 36/۵ 𝑎𝑚𝑢 

 واحد جرم اتمی رسیده است. ۵/36به  2/36نجام شده، جرم اتمی میانگین کلر طی این فرایند از با توجه به محاسبات ا
 

 (101 -مساله و مفهومی  – متوسط)      2گزینه  -209
 یک از مطالب زیر درست است؟کدام

9گرم از جرم مواد همراه است،  1ای که با کاهش واکنش هسته( 1 ×  کند.ژول انرژی تولید می 1016

𝑍𝑟40ی اتم جرم هسته( 2
 های موجود در اطراف این هسته است.برابر جرم الکترون 4۵00، تقریبا 90

 ( پسماندهای تولید شده در رآکتور اتمی، برخالف مواد مصرف شده در آن، خاصیت پرتوزایی ندارند.3

 .آنیا است در م مذابسدی وجود دلیل به کنند،می را روشن هاشب، خیابان که در طول هاییالمپ ( نور4

 پاسخ تشریحی

گاز نجیب

هلیم

نئون

آرگون

کریپتون

زنون

رادون

اوگانسیوم

عدد اتمی

2

10

18

36

۵4

86

118

شماره تناوب

1

2

3

4

۵

6

7
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𝑍𝑟40ی اتم هسته
ها، تقریبا ها و پروندانیم که جرم نوترون. از طرفی، میالکترون نیز وجود دارد 40پروتون شده و در این اتم،  40نوترون و  ۵0، شامل 90

 ها است. بر این اساس، داریم:برابر جرم الکترون 2000

𝑍𝑟40
90 جرم هسته 

𝑍𝑟40
90 جرم الکترونها در 

=
(40+ ۵0) × 2000

40 × 1
=  برابر 4۵00

 ها:بررسی سایر گزینه

       ی اینشتینها با استفاده از رابطهای، با کاهش جرم مواد و تولید انرژی همراه هستند. مقدار انرژی آزاد شده در این واکنشهای هسته( واکنش1

(𝐸 = 𝑚𝑐2 آید، پس داریم:این رابطه، جرم مواد با یکای کیلوگرم قرار گرفته و مقدار انرژی بر حسب ژول بدست می( قابل محاسبه است. در 

𝐸 = (1 𝑔 ×
1 𝑘𝑔
1000 𝑔

) × (3× 108)2 = 9× 1013𝐽 

 .آیدمی شمار به ایهسته نایعص هایچالش جمله ازاین مواد  دفع رو این از است؛ خطرناک و شتهدا پرتوزایی خاصیت هنوز ،اتمی راکتورهای پسماند( 3

در واقع، الکتلرون  .ستها ااین المپ در سدیم بخار وجود دلیل به سازد،می روشن را هاخیابان و هابزرگراه ها،آزادراه هنگام، شب که هاییالمپ زرد نور( 4

کند. ایلن نلورد زرد، تر، نور زرد رنگ از خود گسیل میهای پایینهای سدیم، در حضور ولتاژ باال برانگیخته شده و به هنگام بازگشت به الیهموجود در اتم

 ی فلز سدیم است.مشابه به رنگ شعله
 

 (101 -مفهومی  – آسان)      3گزینه  -210
 یک از مطالب زیر نادرست است؟کدام

 .است رنگ سبز و مشابه ( سولفات،𝐼𝐼آن مثل مس) گوناگون هایترکیب و مس فلز ی حاصل ازشعله رنگ (1

 شود.پرتو مختلف می 4ی مرئی شامل ترین عنصر موجود در سیاره مشتری، در ناحیهخطی فراوان-( طیف نشری2

 شوند.گروه مختلف می 32های ششم و هفتم آن، شامل عنصر شده و هر یک از تناوب 118( جدول تناوبی، شامل 3

 شود.گفته می نشر کند،می گسیل الکترومغناطیس پرتوهای خود از انرژی، جذب با مادۀ یک آن در که فرایندی ( به4

 پاسخ تشریحی

عنصر قرار گرفته  32های ششم و هفتم این جدول اند. هرچند که در تناوبتناوب در کنار هم چیده شده 7گروه و  18ای امروزی در عناصر جدول دوره

 و ششم هایتناوبگیرند. به همین علت، های جداگانه قرار نمیبوده و در گروه 3روه متعلق به گ 𝑓ی عنصر دسته 14ها، است، اما در هرکدام از این تناوب

 .شوندمی مختلف گروه 18 شامل های قبل از آن،همانند تناوب ،ایجدول دوره هفتم

 ها:بررسی سایر گزینه

ی فلزهای رنگ شعله است. رنگ سبز و مشابه ،نیترات( 𝐼𝐼مس)و  ( سولفات𝐼𝐼مس) از جملهآن  گوناگون هایترکیب و مس فلز ی حاصل ازشعله رنگ( 1

 لیتیم و سدیم نیز به ترتیب، قرمز و زرد است.

البته، توجه  .شودمی مختلف پرتو 4 شامل ،مرئی یناحیه در هیدروژن خطی-نشری طیف هیدروژن است. مشتری، سیاره در موجود عنصر ترینفراوان( 2

 شود.ی غیرمرئی مثل فروسرخ و فرابنفش نیز شامل تعداد طول موج مختلف میدر ناحیهخطی هیدروژن -داریم که طیف نشری

 .شودمی گفته نشر کند،می گسیل الکترومغناطیس پرتوهای خود از انرژی، جذب با مادۀ یک آن در که فرایندی به( 4
 

 (111 -مفهومی  – متوسط)      4گزینه  -211

 ست؟های داده شده نادرست ایک از عبارتکدام

 شوند.خوری نیز با استفاده از فوالد تولید میای با استفاده از شن و ماسه و قاشق چایوسایل شیشه( 1

 .شوندمی رساناها ساختهنیمه نام به موادی از است که مبتنی اجزایی بر صنعت الکترونیک، ( پیشرفت2

 است، رسانایی الکتریکی بیشتری دارند. ۵3 ، در مقایسه با عنصری که عدد اتمی آن برابر14ی عناصر گروه ( همه3

 شود.ای استفاده میمشخ  شده و از آن برای چینش عناصر در جدول دوره 𝐴عنصرها، با نماد  ترین ویژگی( بنیادی4

 پاسخ تشریحی

 استفاده ایدوره جدول در عناصر شچین برای آن از و شده مشخ  𝑍 نماد با ها است. عدد اتمی عناصرعدد اتمی آن عنصرها، ویژگی ترینبنیادی

 شود.ها استفاده میها( اتمها و پروتونبرای نمایش عدد جرمی)مجموع شمار نوترون 𝐴توجه داریم که از نماد  .شودمی
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 ها: بررسی سایر گزینه

 نیاز مورد اشیاء جمله از ای،شیشه وسایل و هاتکاناس .آیندمی بدست زمین یکره از انسان، نیاز مورد( مصنوعی)ساختگی و طبیعی منابع و مواد یهمه( 1

 استفاده فلزی وسایل از بسیاری .شوندمی تولید چینی خاک از استفاده با نیز چینی ظروف. شوندمی ساخته ماسه و شن از استفاده با که هستند هاانسان

 .آیدمی دست به معدن سنگ از طوالنی مراحل طی هماد این. شوندمی تولید نزنزنگ فوالد از استفاده با نیز انسان توسط شده

 و شلناخت ملدیون نیلز خلودرو صلنعت گسترش .شوندمی ساخته رساناها نیمه نام به موادی از که است مبتنی اجزایی بر ،الکترونیک صنعت پیشرفت( 2

 .است)آلیاژی از آهن( فوالد به دسترسی

 دهد:ان میرا نش 14( جدول زیر، ویژگی عناصر موجود در گروه 3

 
، حل کردنش رو به همتون شدیدا توصیه 99دوستان خوبم، جدول باال مربوط به کتاب نردبام شیمی پایه یازدهم هست. کتابی که با توجه به سطح کنکور 

 شه.مطرح می ها، حتما خط به خط این جدول رو حفظ باشید، چون در هر آزمون و کالسی، بدون شک از اطالعات این جدول سوالکنم. بچهمی

، معادل با ید است. ید یک ۵3، حالت جامد داشته و توانایی عبور دادن جریان الکتریسیته را دارند. عنصری با عدد اتمی 14ی عناصر موجود در گروه همه

الکتریکی باالیی نداشته و جریان برق  عنصر نافلزی جامد بوده و رسانای جریان الکتریسیته نیست. البته، توجه داریم که عنصر سیلیسیم و ژرمانیم رسانایی

 دهند.را به مقدار کمی از خود عبور می
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 های داده شده درست هستند؟چه تعداد از عبارت

 شود.ها میتغییر و بهبود خواص مختلف آن همواره سبب یکدیگر، به آنها افزودن و مواد به دادن گرما آ(

 های فسیلی بیشتر بوده است.های اخیر، میزان مصرف مواد معدنی در مقایسه با سوختطول سال در ب(

 هستند. 𝒑ها متعلق به دسته پذیری بسیار کمی داشته و همه آنجدول تناوبی، واکنش 18پ( عناصر گروه 

 گردند.کره زمین باز میزمین بدست آمده و در نهایت به  مواد طبیعی، همانند مواد ساختگی، از کره ت( همه

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

 پاسخ تشریحی

 های )ب( و )ت( درست هستند.عبارت

 بررسی چهار عبارت:

 مواد به دادن گرما که دریافتند هاآن این، بر عالوه. بردندپی هاآن یسازنده عناصر با مواد خواص میان یرابطه به هادانشیمی تجربی، دانش گسترش باآ( 

 معین کاربرد یک برای ماده ترینمناسب انتخاب توانایی به آنیا اساس، این بر. شودمیمواد  خواص بیبود گاهی و تغییر سبب یکدیگر، به آنیا افزودن یا و

 .کنند طراحی دلخواه و فردبه منحصر هایویژگی با و نو موادی توانندمی امروزه که جایی تا یافتند دست

 دهد: ولید یا مصرف برخی از مواد استفاده شده را نشان مینمودار زیر، میزان تب( 
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تا سال  200۵های نشان داده شده)از سال های فسیلی و فلزها در طول سالاز میان مواد موجود در این نمودار، ترتیب میزان استخراج مواد معدنی، سوخت

میزان استخراج منابع مختلف         :( به صورت مقابل است2030 ∶ فلزها < سوختهای فسیلی <  مواد معدنی

 کنم:ی میم دیگه هم داره! توجه شما رو به این نکات میم جلب میها، این نمودار چنتا نکتهبچه

  البته، مقدار این افزایش برای  افزایش پیدا کرده است. هموارههای فسیلی و فلزها ، میزان استفاده از مواد معدنی، سوخت2030تا سال  200۵از سال

 مواد معدنی بیشتر از سایر مواد بوده است.

 میلیارد  72مجموعا  2030بینی شده برای میزان استفاده از این منابع نشان داده شده است. بر این اساس، در سال در سمت راست نمودار، مقادیر پیش

های فسیلی و فلزها نیز به ترتیب شوند. سوختبع معدنی تامین میها توسط منادرصد از آن 3/۵8گیرد که در حدود تن از این منابع مورد استفاده قرار می

  دهند.درصد از مواد استفاده شده را تشکیل می 6/16و  2۵

 های فسیلی مصرف شده نیز بیشتر بوده است.در هر بازه زمانی، مقدار مواد معدنی مصرف شده از مجموع فلزها و سوخت 

 هاآن یبجز هلیم، بقیه و داشته کمی بسیار پذیریواکنشبا گازهای نجیب هستند. گازهای نجیب به طور کلی  معادل تناوبی، جدول 18 گروه عناصرپ( 

 است. 𝑠ی توجه داریم که هلیم، متعلق به دسته .هستند 𝑝 دسته به متعلق

 دهد:تصویر زیر، روند تغییر مواد را نشان می .گردندمی باز زمین کره به نیایت در و آمده بدست زمین کره از ساختگی،و  طبیعی مواد همهت( 
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باشد، جرم بخار آب  %30سوزانیم. اگر بازده فرایند تخمیر برابر با گرم گلوکز را به طور کامل می ۶0اتانول تولید شده بر اثر تخمیر 

𝑶شود؟ )ده میتولید شده طی این فرایند، چند برابر جرم گلوکز مصرف ش = 𝑪 و 1۶ = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1) 09/0 2 )18/0 3 )27/0 4 )36/0 

 

 پاسخ تشریحی

گلوکز است. این فرایند، با  تخمیر هوازیبی واکنش از استفاده ترکیب، ی اینتییه های راه از شود. یکی(، یک سوخت سبز محسوب می𝐶2𝐻۵𝑂𝐻تانول)

 است: زیری این واکنش به صورت شود. معادلهانجام می ذرت زمینی و سیب نیشکر، مانند گیاهانی استفاده از بقایای

𝐶6𝐻12𝑂6(𝑎𝑞) → 2𝐶2𝐻۵𝑂𝐻(𝑎𝑞) + 2𝐶𝑂2(𝑔) 
 کنیم.ی این واکنش، مقدار اتانول تولید شده را محاسبه میبا توجه به معادله

?𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻۵𝑂𝐻 = 60 𝑔 𝐶6𝐻12𝑂6 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻12𝑂6
180 𝑔 𝐶6𝐻12𝑂6

×
2 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻۵𝑂𝐻
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻12𝑂6

×
30 𝑚𝑜𝑙 مقدار عملی

100 𝑚𝑜𝑙 مقدار نظری
= 0/2 𝑚𝑜𝑙 

 سوزد:ی زیر به طور کامل میاتانول بر اساس معادله

𝐶2𝐻۵𝑂𝐻 + 3𝑂2 → 2𝐶𝑂2 + 3𝐻2𝑂 
 کنیم.ی این واکنش، جرم بخار آب تولید شده را محاسبه میبا توجه به معادله

? 𝑔 𝐻2𝑂 = 0/2 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻۵𝑂𝐻 ×
3 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻۵𝑂𝐻

×
18 𝑔 𝐻2𝑂
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

= 10/8 𝑔 

 گرم بخار آب تولید شده است، پس داریم: 8/10ز مصرف شده و گرم گلوک 60طی این فرایند، 

جرم بخار آب تولید شده

جرم گلوکز مصرف شده
=
10/8
60

=  برابر 0/18
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 یک از مطالب زیر درست است؟کدام

 از آن، رسانایی گرمایی باالیی دارد. ها الکترون به اشتراک گذاشته و یک نمونهگرافیت در واکنش با دیگر اتم( 1

 گیرد.ای امروزی قرار می، ساختگی بوده و آخرین عنصری است که در جدول دوره120( عنصری با عدد اتمی 2

 شود.الکترونی ختم می 2تر بوده و آرایش الکترونی این عنصر به یک زیرالیه ( شعاع اتمی قلع، نسبت به سرب بزرگ3

 حرفی است. 2اصری از دوره سوم که سطح صیقلی دارند، همانند عناصری از آن که حالت گاز دارند، ( نماد شیمیایی عن4
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 پاسخ تشریحی

 دهد:فلزی موجود در تناوب سوم را نشان میهای مربوط به عناصر فلزی و شبهجدول زیر، ویژگی

 
شوند. در این تناوب، دو عنصر آرگون و کلر نیز در شرایط اتاق خ  میها با نمادهای دوحرفی مشی آناین عناصر سطح صیقلی)درخشان( داشته و همه

شوند. جدول زیر نیز اطالعات مربوط به عناصری از تناوب سوم که با نماد یک حرفی حالت گازی داشته و این دو عنصر نیز با نماد دوحرفی مشخ  می

 دهد:اند را نشان میمشخ  شده

 

 ها:بررسی سایر گزینه

 دهد.ت رسانایی الکتریکی باالیی دارد، اما این ماده گرما را از خود عبور نمی( گرافی1

 این از ایخانه هیچ که طوری به اند؛شده چیده یکدیگر کنار در گروه 18 و دوره 7 در اتمی عدد افزایش اساس بر ایدوره جدول عنصر 118 یهمه( 2

 شد؛ خواهد عنصرها از ایتازه هایبندی طبقه ارائه سبب 118 از تربزرگ اتمی عدد با رهاییعنص ساخت و شناسایی شرایط، این در. نیست خالی جدول

ی ، متعلق به دسته120و  119توجه داریم که عناصری با عدد اتمی  .است نشده بینیپیش جدید عناصر این برای جایی امروزی، ایدوره جدول در چراکه

𝑠 8ی بوده و زیرالیه 𝑠 پر شدن است. ها در حالآن 

 پیشنیاد جدول. کند بندیطبقه نیز را است 118 از تربزرگ اتمی عدد با عناصری توانست جدید، الگوی یک یارائه با که بود افرادی از یکی ژانت، شارل

 پس پنجم، یزیرالیه عنوان به g یزیرالیه جدول، این در مختلف عناصر چینش اساس بر. داشت همخوانی هااتم کوانتومی مدل با ژانت، آقای توسط شده

در دو ستون موجود در  𝑠ی ای امروزی، عناصر دستهدر این جدول، برخالف جدول دوره. کندمی شدن پر به شروع f و s، p، d هایزیرالیه شدن پر از

 اند. انتیای هر تناوب قرار گرفته

یک سوال از این جدول مطرح  98ما همونطور که احتماال در جریان هستید، در کنکور ها، هرچند که جدول ژانت در قسمت تفکر نقادانه مطرح شده، ابچه

 ��کنم اطالعات کلی از این جدول رو توی ذهن خودتون داشته باشید! شد. توصیه می

بیشتر است. قلع و سرب، متعلق به توان گفت شعاع اتمی این عنصر فلزی در مقایسه با قلع ی زیرین قلع قرار دارد و به همین خاطر، می( سرب در خانه3

 شود.ختم می 𝑛𝑝2ی ها به زیرالیهبوده و آرایش الکترونی آن 14گروه 
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 های زیر را در نظر بگیرید:ی واکنشمعادله

𝑨𝑪𝒍2(𝒔) + 𝒁(𝒔) → 𝑨(𝒔) + 𝒁𝑪𝒍2(𝒔)                      𝑫𝑪𝒍2(𝒔) + 𝒁(𝒔) →  واکنش نمیدهد

خارج کرد و از بین این سه  𝑨𝑪𝒍2را از ساختار  𝑨، ............. عنصر 𝑫ها، با استفاده از عنصر فلزی ی این واکنشبا توجه به معادله

 عنصر فلزی، تامین شرایط مورد نیاز برای نگهداری فلز ............. دشوارتر از سایر فلزها است.

 𝑍 -توان ( نمی𝑍 4 -توان ( می𝐷 3 -توان ( نمی𝐷 2 -ان تومی( 1

 پاسخ تشریحی

 شرایط در باشد، بیشتر عنصری هایاتم پذیریواکنش هرچه. است شیمیایی واکنش انجام به عنصر آن هایاتم تمایل معنای به عنصر، هر پذیریواکنش

𝐴𝐶𝑙2(𝑠)ی واکنش با توجه به معادله .است بیشتر ترکیب به شدن تبدیل برای عنصر آن تمایل یکسان + 𝑍(𝑠) → 𝐴(𝑠) + 𝑍𝐶𝑙2(𝑠)  و انجام شدن

𝐷𝐶𝑙2(𝑠)بیشتر است. از طرفی، با توجه به انجام نشدن واکنش  𝐴در مقایسه با فلز  𝑍پذیری فلز توان گفت واکنشخودی آن، میخودبه + 𝑍(𝑠) → ،

 شود:پذیری فلزهای داده شده به صورت زیر میی واکنشپذیری باالتری دارد. بر این اساس، مقایسهواکنش 𝑍 در مقایسه با فلز 𝐷توان گفت فلز می

واکنشپذیری بیشتر ∶ 𝐷 → 𝑍 → 𝐴 
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ه با سایر فلزهای در مقایس 𝐷را از ترکیبات آن خارج کرد. از طرفی، چون فلز  𝐴توان فلز پذیرتر است، با استفاده از این فلز میواکنش 𝐴از  𝐷چون عنصر 

 تر خواهد بود.آن نیز سخت نگیداری برای نیاز مورد شرایط امینپذیرتر است، تداده شده واکنش

های حاصل از آن ترکیب و داشته ترکیب ایجاد به تولید کاتیون و بیشتری های آن فلز میلاتم باشد، ترفعال یک فلز هرچهها، دقت داشته باشید که بچه

 آن فلز از ترکیبات حاوی آن استخراج باشد، بیشتر یک عنصر فلزی پذیریواکنش هرچه به عبارت دیگر،. خود آن فلز خواهند بود از ترفلز نیز پایدار

 است. 𝐴𝑙2𝑂3دشوارتر از استخراج آلومینیم از  𝑁𝑎2𝑂پذیری سدیم بیشتر از آلومینیم است، استخراج سدیم از به عنوان مثال، چون واکنش .است دشوارتر

دهد. به عنوان مثال، چون می واکنش تر از سایر عناصر فلزیسریع پذیری باالتری داشته باشدفلزی که واکنشنیز  مرطوب هوای دراز طرفی، 

تر واکنش وی سریعپذیری سدیم بیشتر از روی است، در شرایط یکسان و در هوای مرطوب، یک قطعه از فلز سدیم در مقایسه با یک قطعه از فلز رواکنش

 دهد.می
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𝑭𝒆2𝑶3(𝒔)ی طی واکنش موازنه نشده 𝑭𝒆2𝑶3گرم  1۴۴برای استخراج آهن موجود در  + 𝑪(𝒔) → 𝑭𝒆(𝒔) + 𝑪𝑶2(𝒈) به چند ،

ی چند گرم کاهش پیدا د در ظرف واکنش به اندازهنیاز بوده و طی این فرایند، جرم مواد جامد موجو %۶0گرم گرافیت با خلوص 

𝑭𝒆) کند؟می = 𝑶 و 5۶ = 𝑪 و 1۶ = 12 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1) 27 - 88 2 )27 – 4/۵9 3 )2/16 - 88 4 )2/16 – 4/۵9 

 پاسخ تشریحی

 ی واکنش انجام شده به صورت زیر است:معادله

2𝐹𝑒2𝑂3(𝑠) + 3 𝐶(𝑠) → 4 𝐹𝑒(𝑠) + 3𝐶𝑂2(𝑔) 
 کنیم.در قدم اول، جرم گرافیت مصرف شده را محاسبه می

? 𝑔 𝐶 = 144 𝑔 𝐹𝑒2𝑂3 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒2𝑂3
160 𝑔 𝐹𝑒2𝑂3

×
3 𝑚𝑜𝑙 𝐶
2 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒2𝑂3

×
12 𝑔 𝐶
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶

×
100 𝑔 𝐶  ناخال

60 𝑔 𝐶
= 27 𝑔 

گازی تولید شده در واکنش بوده و کاهش جرم مواد موجود در ظرف، بخاطر خروج این گاز از ظرف واکنش است. بر  یاکسید، تنیا فراوردهگار کربن دی

 اکسید تولید شده در واکنش است.توان گفت مقدار کاهش جرم مواد موجود در ظرف، برابر با جرم گاز کربن دیاین اساس، می

? 𝑔 𝐶𝑂2 = 144 𝑔 𝐹𝑒2𝑂3 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒2𝑂3
160 𝑔 𝐹𝑒2𝑂3

×
3 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2
2 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒2𝑂3

×
44 𝑔 𝐶𝑂2
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

= ۵9/4 𝑔 
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 های داده شده درست هستند، بجز ............. .ی عبارتهمه

 پذیری بیشتری دارد.اتمی، نسبت به عناصر قبل و بعد از خود واکنش ترین شعاععنصری از تناوب سوم با بزرگ( 1

 روند.شدن، از جمله خواص فیزیکی فلزها به شمار می مفتول و ورقه ( داشتن جال، رسانایی گرمایی و قابلیت2

 شود.رنگ گسیل میی واکنش آن، نور زردتر از لیتیم با گاز کلر واکنش داده و از سامانه( پتاسیم، سریع3

 ، همانند یک نمونه از گوگرد، دارای سطحی کدر است.11( در مجاورت با هوا، عنصری با عدد اتمی 4

 پاسخ تشریحی

 بیشتر شده آزاد گاز خروج آهنگ یا نور شدت هرچه. هستند شیمیایی تغییر انجام از هایینشانه گاز، خروج و رسوب تشکیل گرما، آزادسازی نور، تولید

تصاویر زیر، نمایی از  .دارد بیشتری شیمیایی فعالیت آن، در کنندهشرکت یدهنده واکنش و بوده شدیدتر و ترسریع نظر مورد یاییشیم واکنش باشد،

 دهد:( را نشان می𝐶𝑙2واکنش میان فلزهای لیتیم، سدیم و پتاسیم با گاز کلر)

 
تر و انرژی بیشتری دارند، ها طول موج کوتاهسه با پرتوهای خارج شده از سایر ظرفاز آنجا که پرتوهای نور خارج شده از ظرف محتوی پتاسیم در مقای

ی مصرف شده در این ظرف)فلز پتاسیم( نیز در دهندهها بیشتر بوده و واکنشتوان گفت شدت نور خارج شده از این ظرف در مقایسه با سایر ظرفپس می

 .دارد بیشتری ها فعالیت شیمیاییی مصرف شده در سایر ظرفدهندهمقایسه با واکنش
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 ها:بررسی سایر گزینه

دانیم، نئون یک گاز نجیب ترین شعاع اتمی را دارد. عنصر قبل از سدیم، گاز نئون است. همانطور که می( سدیم، عنصری از تناوب سوم است که بزرگ1

تری داشته و در مقایسه با سدیم، یزیم نسبت به سدیم شعاع اتمی کوچکپذیری بسیار کمی دارد. عنصر بعد از سدیم نیز منیزیم است. منبوده و واکنش

 پذیری کمتری دارد.واکنش

 گیرد:های عناصر موجود در جدول تناوبی مطابق با نمودار زیر، در دو گروه خواص فیزیکی و خواص شیمیایی قرار میویژگی( 2

 
 .روندمی شمار به فلزها فیزیکی خواص جمله از شدن، مفتول و ورقه ابلیتق و گرمایی رسانایی جال، داشتنبا توجه به نمودار باال، 

گلوگرد نیلز  .شودمی کدر آن سطح و رودمی بین از سرعت به هوا مجاورت در سدیم فلز اینقره جالی، معادل با سدیم است. 11( عنصری با عدد اتمی 4

 یک عنصر نافلزی بوده و سطح آن کدر است.
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های زیر کنیم تا بر اساس معادلههای ناخالصی از کلسیم کربنات و آمونیوم نیترات با جرم برابر را وارد یک ظرف سربسته مینمونه

ی کلسیم باشد، درصد خلوص نمونه %۴0تجزیه شوند. اگر پس از پایان این فرایند، درصد حجمی بخار آب در ظرف واکنش برابر 

 ی آمونیوم نیترات بوده است؟چند برابر درصد خلوص نمونهکربنات 

 (𝑪𝒂 = 𝑶 و ۴0 = 𝑵 و 1۶ = 𝑪 و 1۴ = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

𝑪𝒂𝑪𝑶3(𝒔) → 𝑪𝒂𝑶(𝒔) + 𝑪𝑶2(𝒈)                     𝑵𝑯۴𝑵𝑶3(𝒔) → 𝑵2𝑶(𝒈) + 2𝑯2𝑶(𝒈) 

1 )4/0 2 )۵/0  3 )2 4 )۵/2 

 یحیپاسخ تشر

ی مستقیم دارد. بخار آب فقط در واکنش تجزیه آمونیوم های آن ماده رابطهی گازی، با شمار مولدر شرایط یکسان، حجم اشغال شده توسط یک ماده

 ی این واکنش به صورت زیر است:شود. معادلهنیترات تولید می
𝑁𝐻4𝑁𝑂3(𝑠) → 𝑁2𝑂(𝑔) + 2𝐻2𝑂(𝑔) 

از حجم گازهای موجود در ظرف واکنش توسط بخار آب تشکیل شده است. همانطور که گفتیم، حجم هر  %40سوال، در پایان واکنش با توجه به صورت 

در ظرف برابر  𝑁2𝑂ی واکنش، درصد حجمی گاز ی مستقیم دارد، پس با توجه به ضرایب استوکیومتری مواد در معادلههای آن گاز رابطهگاز با شمار مول

درصد حجمی از گازهای موجود در ظرف واکنش توسط بخار آب و  60شود. از طرفی، مجموعا )نصف درصد حجمی بخار آب در ظرف واکنش( می%20با 

 شود.می %40در این ظرف برابر با مقدار باقیمانده بوده و معادل با  𝐶𝑂2اشغال شده است، پس درصد حجمی گاز  𝑁2𝑂گاز 

)گازی با 𝑁2𝑂های ، پس اگر شمار مولدارد مستقیم یرابطه ماده آن هایمول شمار با گازی، یماده یک توسط شده اشغال جمحهمانطور که گفتیم، 

مول  𝑥 2( موجود در ظرف واکنش برابر با %40)گازهایی با درصد حجمی 𝐶𝑂2های بخار آب و در نظر بگیریم، شمار مول 𝑥را برابر با  (%20درصد حجمی 

 کنیم.شود. بر این اساس، جرم آمونیوم نیترات و کلسیم کربنات خال  مصرف شده را محاسبه میمی

آمونیوم نیترات ∶ ? 𝑔 𝑁𝐻4𝑁𝑂3 = 𝑥 𝑚𝑜𝑙 𝑁2𝑂 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝐻4𝑁𝑂3
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁2𝑂

×
80 𝑔 𝑁𝐻4𝑁𝑂3
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝐻4𝑁𝑂3

= 80 𝑥 𝑔 

کلسیم کربنات ∶ ? 𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3 = 2 𝑥 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝐶𝑂3
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

×
100 𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝐶𝑂3

= 200 𝑥 𝑔 

 گرم در نظر بگیریم، داریم: 𝑚ی کلسیم کربنات و آمونیوم نیترات ناخال  را برابر با اگر جرم اولیه

ی
ره ا
دو
ل 
دو
 ج
صر
عنا

خواص فیزیکی

جال .است یا کدر( صیقلی)سطح عناصر مختلف در حالت جامد یا درخشان

چکش خواری .عناصر مختلف درحالت جامد یا چکش خوار هستند یا بر اثر ضربه ی چکش خرد می شوند

رسانایی الکتریکی و گرمایی .عناصر مختلف یا رسانای جریان برق و گرما هستند یا جریان برق و  گرما را عبور نمی دهند

سختی و استحکام .میزان سختی عناصر مختلف در حالت جامد متفاوت از یکدیگر است

خواص شیمیایی
مبادله ی الکترون

عناصر مختلف در واکنش های شیمیایی یا الکترون از دست می دهند یا الکترون بدست 
.می آورند یا الکترون به اشتراک می گذارند

واکنش پذیری .واکنش پذیری عناصر مختلف، متفاوت از یکدیگر است
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درصد خلوص کلسیم کربنات

درصد خلوص آمونیوم نیترات
=

جرم 𝐶𝑎𝐶𝑂3 خال 

جرم کل
× 100

جرم 𝑁𝐻4𝑁𝑂3 ناخال 

جرم کل
× 100

=

200 𝑥
𝑚

× 100
80 𝑥
𝑚 × 100

=  برابر 2/۵

 .است بوده نیترات آمونیوم ینمونه خلوص درصد برابر ۵/2 کربنات کلسیم ینمونه خلوص درصدبا توجه به محاسبات انجام شده، 
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 های داده شده درست هستند؟کدام موارد از عبارت

 پذیری کمتری دارد.ی فلزهای قلیایی بوده و در مقایسه با کلسیم، واکنشآ( منیزیم، دومین عنصر از خانواده

 ترونی در آرایش الکترونی خود هستند.الک 2زیرالیه  5ب( دو مورد از عناصر موجود در تناوب چهارم، دارای 

 دهد.دارد، نسبت به مس، در هوای مرطوب کندتر واکنش می صنایع بین را ساالنه مصرف پ( فلزی که بیشترین

 کند.ت( طال با مواد موجود در بدن واکنش نداده و رسانایی الکتریکی خود را در شرایط دمایی گوناگون حفظ می

 ( ب و ت4 و پ( ب 3 ( آ و ت2 آ و پ  (1

 

 پاسخ تشریحی

 های )ب( و )ت( درست هستند.عبارت

 بررسی چهار عبارت:

𝐵𝑒4ای، عناصر بریلیم)در گروه دوم جدول دورهآ( 
𝑀𝑔12(، منیزیم) 

𝐶𝑎20(، کلسیم) 
𝑆𝑟38(، استرانسیم) 

𝐵𝑎۵6(، باریم) 
𝑅𝑎88( و رادیم) 

( وجود دارند. این  

با افزایش عدد اتمی عناصر موجود در گروه فلزهای قلیایی خاکی، شعاع اتمی این عناصر افزایش  اصطالحا به فلزهای قلیایی خاکی معروف هستند.، رعناص

 پذیری این عناصر فلزی به صورت زیر است:شود. ترتیب واکنشپذیری این فلزها نیز بیشتر مییافته و به دنبال آن، واکنش

واکنش پذیری(تمایل به از دست دادن الکترون) ∶ 𝐵𝑒 < 𝑀𝑔 < 𝐶𝑎 < 𝑆𝑟 < 𝐵𝑎 < 𝑅𝑎 

 ل است.همانطور که گفتیم، منیزیم یک فلز از گروه فلزهای قلیایی خاکی است، درحالی که فلزهای قلیایی، نام دیگر عناصر فلزی موجود در گروه او

ی دو ، دارای یک زیرالیه𝑠ی دو الکترونی چیارم هستند که بجز چیار زیرالیه، عناصری از تناوب 32و  22ب( عناصر تیتانیم و ژرمانیم با عدد اتمی 

 الکترونی دیگر هم هستند.

 این .است زیاد بسیار آهن یساالنه مصرف نیز ما کشور در. دارد گوناگون صنایع بین در را ساالنه مصرف بیشترین جیان سطح در که است فلزی آهنپ( 

پذیری بیشتری داشته و به همین خاطر، یک نمونه از آن در مقایسه با آهن در مقایسه با مس واکنش .شودمی یافت بیعتط در اکسید شکل به اغلب فلز

 دهد.مس با سرعت و شدت بیشتری در هوای مرطوب واکنش می

های برخی از ویژگی. دارد نیز فردی به صرمنح هایویژگی مشترک با سایر فلزها، هایداشتن ویژگی بر افزون که است بیاگران و ارزشمند فلزی طالت( 

 طال به شرح زیر هستند:

 
 پیدا کند. افزایش روزروزبه آن جیانی تقاضای و یافته گسترش این فلز کاربردهای شده های مناسب طال سببویژگی
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 دهد، درست است؟با گاز هیدروژن واکنش نمی ۴00℃ها که زیر دمای ی هالوژنزیر در رابطه با عضوی از خانواده عبارت کدام

 شود.این عنصر، در مقایسه با گاز کلر، با سرعت و شدت بیشتری با فلز پتاسیم وارد واکنش می( 1

طال
د 
فر
ه 
ر ب
ص
نح
ی م
ها
ی 
ژگ
وی چکش خواری و نرمی زیاد طال

.چند گرم از طال را می توان با چکش کاری به صفحه ای به مساحت چند مترمربع تبدیل کرد

.استفاده کرد( نخ طال)از فلز طال می توان برای ساختن برگه ها و رشته های بسیار نازک

اگونرسانایی الکتریکی باال و حفظ این رسانایی در شرایط دمایی گون  هااستفاده از طال در ساختن وسایل الکترونیکی گوناگون مثل لپ تاپ

واکنش ندادن طال با گازهای موجود در هواکره استفاده از طال به عنوان جواهرات و استفاده ی زینتی از آن

واکنش ندادن طال با مواد موجود در بدن انسان استفاده از طال برای ساختن دندان مصنوعی

بازتاب زیاد پرتوهای خورشید توسط طال استفاده از طال برای ساختن لباس های فضانوردی
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 ( آرایش الکترونی یون پایدار حاصل از این عنصر، مشابه آرایش الکترونی گاز کریپتون است.2

 گذارد.رمانیم، حالت جامد داشته و در واکنش با نافلزها الکترون به اشتراک می( این عنصر، همانند ژ3

𝑙الکترون با  2( فلز روی در واکنش با این عنصر، 4 =  شود.از دست داده و به کاتیون تبدیل می 2

 پاسخ تشریحی

 دهد:ها با گاز هیدروژن را نشان میجدول زیر، شرایط مورد نیاز برای واکنش هالوژن

 
دهد. ید، یک نافلز گراد با گاز هیدروژن واکنش نمیی سانتیدرجه 400های موجود در این جدول، ید تنیا هالوژنی است که در دمای زیر ا توجه به دادهب

 .گذاردمی اشتراک به الکترون نافلزها با واکنش در عنصر اینجامد است. 

 ها:بررسی سایر گزینه
 ذیری کمتری داشته و به همین خاطر، سرعت واکنش ید با فلز پتاسیم، کمتر از سرعت واکنش کلر با پتاسیم است.پ( ید در مقایسه با کلر واکنش1

 کند.( ید با گرفتن یک الکترون، به آرایش الکترونی گاز نجیب بعد از خود)گاز زنون( دست پیدا می2

𝐼2ی ( ید بر اساس معادله4 + 𝑍𝑛 → 𝑍𝑛𝐼2 های روی به یون د. طی این واکنش، اتمدهبا روی واکنش می𝑍𝑛2+ شوند. فرایند انجام شده از تبدیل می

 دیدگاه اتمی به شکل زیر است:

 
𝑙الکترون با  2همانطور که مشخ  است، فلز روی  =  شود.از دست داده و به کاتیون تبدیل می 𝑠 4ی از زیرالیه 0
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𝑺𝑭۴(𝒈)ی وازنه نشدهواکنش م + 𝑯2𝑶(𝒍) → 𝑺𝑶2(𝒈) + 𝑯𝑭(𝒈) گرم گاز  ۶0، با مصرف شدن𝑺𝑭۴  انجام شده  ٪90با خلوص

           شود؟گرم گاز هیدروژن فلوئورید تولید شده باشد، بازده درصدی واکنش انجام شده چقدر می 12است. اگر طی این فرایند 

(𝑺 = 𝑭 و 32 = 𝑯 و 19 = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1 )1۵ 2 )20  3 )30 4 )40 

 پاسخ تشریحی

 ی واکنش انجام شده به صورت زیر است:معادله

𝑆𝐹4(𝑔) + 2𝐻2𝑂(𝑙) → 𝑆𝑂2(𝑔) + 4 𝐻𝐹(𝑔) 
 کنیم.ی این واکنش، مقدار نظری گاز هیدروژن فلوئورید تولید شده را محاسبه میبا توجه به معادله

? 𝑔 𝐻𝐹 = 60 𝑔 𝑆𝐹4  ناخال ×
90 𝑔 𝑆𝐹4

100 𝑔 𝑆𝐹4  ناخال
×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑆𝐹4
108 𝑔 𝑆𝐹4

×
4 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐹
1 𝑚𝑜𝑙 𝑆𝐹4

×
20 𝑔 𝐻𝐹
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐹

= 40 𝑔 

 گرم است. بر این اساس، داریم: 12مقدار عملی گاز هیدروژن فلوئورید تولید شده، برابر با 

بازده درصدی =
ملیع مقدار 

مقدار نظری
× 100 =

12
40
× 100 =  درصد 30
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𝑭𝒆های زیر درست هستند؟ )چند مورد از عبارت = 𝑶 و 5۶ = 1۶ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

 شود.خواری زیادی داشته و تنها فلزی است که به شکل آزاد در طبیعت یافت میآ( طال خاصیت چکش

 توان استخراج کرد.را می 𝑪𝒖𝑶و  𝑵𝒂2𝑶ا استفاده از کربن، عناصر فلزی موجود در اکسیدهای ب( ب

 یابد.ناخواسته در کنار یک واکنش شیمیایی، بازده درصدی آن واکنش کاهش می هایپ( با انجام واکنش
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 شود.ون وارد محلول میمول کاتی 8/1از اکسید فلزی موجود در زنگ آهن با اسیدها،  144𝒈ت( طی واکنش 
1) 1  2 )2 3 )3 4 )4 

 پاسخ تشریحی

 های )پ( و )ت( درست هستند.عبارت

 بررسی چهار عبارت:

 یونی هایترکیب شکل به طبیعت در فلزهای واسطه شوند. به عنوان مثال، اغلبمی یافت ترکیب با سایر عناصر شکل به طبیعت در عنصرها اغلبآ( 

های سفیدرنگ کلسیم کربنات و سدیم کلرید یافت وجود دارند. فلزهای کلسیم و سدیم نیز به ترتیب در قالب ترکیب هاکربنات اکسیدها و همچون

 شکل به ،(𝑆8گوگرد)در قالب کانی زرد رنگ  ( و𝑁2نیتروژن)در قالب گاز  (،𝑂2اکسیژن)در قالب گاز  مانند برخی از عناصر نافلزی در این میان، شوند.می

طال تنیا فلزی البته،  .است شده گزارش طبیعت در نیز پالتین مس و نقره، طال، فلزها مثل از برخی هاییوجود نمونه دارند. وجود طبیعت در )عنصری(آزاد

 شود.می یافت خاک الیالبه زرد هایرگه یا هاکلوخه شکل به است که

 به آهن نیز اغلب فلز به همراه ناخالصی( و 𝐴𝑙2𝑂3بوکسیت) ترکیب صورت آلومینیم اغلب به زفل در طبیعت،ها، حتما از شیمی دهم به یاد دارید که بچه

 شود.به همراه ناخالصی( یافت می 𝐹𝑒2𝑂3هماتیت) صورت ترکیب

𝑁𝑎2𝑂(𝑠)       ی واکنش مقابل دقت کنید:به معادلهب(  + 𝐶(𝑠) →  واکنش انجام نمیشود

ی مقابل، چون کربن از مس . در نقطهشودخودی بوده و در شرایط طبیعی انجام نمیکربن از سدیم کمتر است، این واکنش غیرخودبه پذیریواکنشچون 

 توان فلز مس موجود در یک ترکیب را از آن استخراج کرد.پذیرتر است، با استفاده از کربن میواکنش

 هایدهندهواکنش بودن ناخال  یا و اصلی واکنش کنار در ناخواسته هایواکنش از برخی شدن مانجا دلیل به شیمیایی، هایواکنش از بسیاری درپ( 

 طول در عملی صورت به که هافراورده از مقداری به در چنین شرایطی، .شودمی انتظار مورد مقدار از کمتر شده تولید هایفراورده مقدار شده، مصرف

 .گویندمی عملی رمقدا آیند،می بدست شیمیایی هایواکنش

 دهد:ی زیر با اسیدها واکنش میشود. این میخ آهنی بر اساس معادلهمی 𝐹𝑒2𝑂3زده، شامل ت( یک میخ آهنی زنگ

𝐹𝑒2𝑂3(𝑠) + 6 𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) → 2𝐹𝑒𝐶𝑙3(𝑎𝑞) + 3𝐻2𝑂(𝑙) 
 ی این واکنش، داریم:با توجه به معادله

?𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒3+ = 144 𝑔 𝐹𝑒2𝑂3 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒2𝑂3
160 𝑔 𝐹𝑒2𝑂3

×
2 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒𝐶𝑙3
1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒2𝑂3

×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒3+

1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒𝐶𝑙3
= 1/8 𝑚𝑜𝑙 

زده را های فلزی موجود در یک جسم آهنی زنگنوع کاتیونم خواهیکنید میدارد. فرض 𝐹𝑒2𝑂3و  𝐹𝑒𝑂های شیمیایی ها، آهن دو اکسید با فرمولبچه

 مشخ  کنیم. برای این منظور، ابتدا زنگ آهن ایجاد شده در سطح جسم را به کمک یک قاشقک فلزی تراشیده و قطعات حاصل را در مقداری محلول

ی بعد، محلول حاصل را با آیند. در مرحلهآهن به حالت محلول در میهای موجود در زنگ ریزیم. با این کار، کاتیون( می𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞)هیدروکلریک اسید)

( مخلوط کرده و نوع کاتیون فلزی موجود در آن را با توجه به رنگ رسوب ایجاد شده مشخ  𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑞)مقداری محلول سدیم هیدروکسید)

 دهد:تصویر زیر، مراحل انجام شدن این فرایند را نشان می کنیم.می
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پر هستند چقدر بوده و بین اولین عنصری که ی الکترونی نیمهمجموع عدد اتمی عناصری از تناوب چهارم که فقط دارای یک زیرالیه

ای دورهاین تناوب قرار دارد و عنصری از تناوب دوم که بیشترین خاصیت نافلزی را دارد، چند عنصر دیگر در جدول  𝒅ی در دسته

 گیرند؟قرار می

1 )106 - 12 2 )106 - 11 3 )87 - 12 4 )87 - 11 

 پاسخ تشریحی
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 دهد:ی تناوب چیار را نشان میتصویر زیر، آرایش الکترونی الیه ظرفیت عناصر واسطه

 
وه بر این دو عنصر، در آرایش الکترونی پر وجود دارد. عالی نیمههمانطور که مشخ  است، در آرایش الکترونی عناصر منگنز و مس، فقط یک زیرالیه

ی ( نیز فقط یک زیرالیه𝑝3 4پر ی نیمهو زیرالیه 33( و ارسنیک)عنصری با عدد اتمی 𝑠1 4پر ی نیمهو زیرالیه 19عناصر پتاسیم)عنصری با عدد اتمی 

 .شودمی 106عنصر برابر با  4پر وجود دارد. مجموع عدد اتمی این الکترونی نیمه

𝑆𝑐21اسکاندیم)
 .دارد وجود هاشیشه برخی و رنگیمانند تلویزیون خانه است. این ماده در برخی وسایل ایدوره جدول در موجود واسطه فلز (، نخستین 

𝐹9فلوئور)
 ( نیز عنصری از تناوب دوم است که بیشترین خاصیت نافلزی را دارد. بر این اساس، داریم: 

شمار عناصر مابین دو عنصر = عدد اتمی عنصر با عدد اتمی بزرگتر) − ترعدد اتمی عنصر با عدد اتمی کوچک ) − 1 = (21− 9) − 1 = 11 
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𝑺𝒊𝑶2(𝒔)ناخالص در واکنش  𝑺𝒊𝑶2گرم  ۴8با شرکت کردن  + 3𝑪(𝒔) → 𝑺𝒊𝑪(𝒔) + 2𝑪𝑶(𝒈) ،۴8/۴  لیتر گاز کربن مونوکسید

تولید  𝑺𝒊𝑪های کربن موجود در چقدر بوده و جرم اتم 𝑺𝒊𝑶2یط استاندارد تولید شده است. درصد ناخالصی در این نمونه از در شرا

𝑺𝒊) های کربن موجود در چند گرم اتانول برابر است؟ شده با جرم اتم = 𝑶 و 28 = 𝑪 و 1۶ = 𝑯 و 12 = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1 )۵/87 – 6/4 2 )۵/12 – 6/4 3 )۵/87 – 3/2 4 )۵/12 – 3/2 

 پاسخ تشریحی

 ی واکنش انجام شده به صورت زیر است:معادله

𝑆𝑖𝑂2(𝑠) + 3 𝐶(𝑠) → 𝑆𝑖𝐶(𝑠) + 2𝐶𝑂(𝑔) 
 کنیم.اکسید خال  مصرف شده را محاسبه میی این واکنش، جرم سیلیسیم دیبا توجه به معادله

? 𝑔 𝑆𝑖𝑂2 = 4/48 𝐿 𝐶𝑂 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂
22/4 𝐿 𝐶𝑂

×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑖𝑂2
2 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂

×
60 𝑔 𝑆𝑖𝑂2
1 𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑖𝑂2

= 6 𝑔 

گرم ناخالصی وجود  42و  𝑆𝑖𝑂2گرم  6توان گفت در این نمونه گرم بوده است، پس می 48( برابر با با 𝑆𝑖𝑂2اکسید)ی سیلیسیم دیی اولیهجرم نمونه

 اساس، داریم: داشته است. بر این

درصد ناخالصی =
جرم ناخالصی

جرم کل
× 100 =

42
48
× 100 =  درصد 87/۵

ها، با یه ، مثل همین سوال، درصد جرمی ناخالصی رو خواسته بود و متاسفاه تعداد خیلی زیادی از بچه99ها، دقیقا یکی از سواالت کنکور تجربی بچه

دقتی ساده دن، بلکه نمره منفی هم گرفتن و چند دقیقه از وقتشون هم هدر رفت. همش بخاطر یه بیتنیا درصد اون سوال رو از دست دادقتی ساده نهبی

 های آموزشی ببینید!و توجه نکردن به متن سوال! امسال آمادگی اینو داشته باشین که توی آزمونای آزمایشی، به وفور از چنین دام

 کنیم.لید شده را محاسبه میتو SiCهای کربن موجود در در قدم بعد، شمار مول اتم

?𝑚𝑜𝑙 𝐶 = 4/48 𝐿 𝐶𝑂 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂
22/4 𝐿 𝐶𝑂

×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑖𝐶
2 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂

×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶
1 𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑖𝐶

= 0/1 𝑚𝑜𝑙 

 کنیم.مول اتم کربن باشد را محاسبه می 1/0( که حاوی 𝐶2𝐻۵𝑂𝐻در قدم بعد، جرمی از اتانول)

? 𝑔 𝐶2𝐻۵𝑂𝐻 = 0/1 𝑚𝑜𝑙 𝐶 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻۵𝑂𝐻
2 𝑚𝑜𝑙 𝐶

×
46 𝑔 𝐶2𝐻۵𝑂𝐻
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻۵𝑂𝐻

= 2/3 𝑔 
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 یک از مطالب زیر نادرست است؟کدام

 شود.های فوالد از فلز سدیم برای استخراج آهن استفاده میکت، در شر𝐹𝑒2𝑂3بخاطر سرعت زیاد واکنش میان فلز سدیم و  (1

 صرفه نیست.گیرد، مقرون بهاز تناوب چیارم قرار می 𝑑ی ( استفاده از گیاهان برای استخراج آخرین فلزی که در دسته2

 غلظت باالتری دارند. ها، در مقایسه با ذخایر زمینی این فلزها،( منابع موجود از عناصر فلزی واسطه در کف اقیانوس3

 .شودمی استفاده آهن راه دادن خطوط جوش آن برای از مذاب تولید شده و آهن به حالت ترمیت، ( در واکنش4
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 پاسخ تشریحی

 توان استفاده کرد:یهای زیر ماز واکنش 𝐹𝑒2𝑂3پذیری عناصر کربن و سدیم در مقایسه با آهن بیشتر است، برای استخراج این فلز از از آنجا که واکنش

𝐹𝑒2𝑂3(𝑠) + 6𝑁𝑎(𝑠)
          
→  3𝑁𝑎2𝑂(𝑠) + 2𝐹𝑒(𝑠)                    2𝐹𝑒2𝑂3(𝑠) + 3𝐶(𝑠)

   ∆   
→  4𝐹𝑒(𝑠) + 3𝐶𝑂2(𝑔) 

 هایی شرکتهمه همانند مبارکه فوالد در دارد، شتریبی اقتصادی استفاده از این عنصر صرفه و بوده ترآسان کربن در مقایسه با سدیم به دسترسی چون

بر اساس  (CO)از واکنش این ماده با گاز کربن مونوکسید 𝐹𝑒2𝑂3البته، برای استخراج آهن از  .شودمی استفاده کربن از آهن استخراج برای جیان، فوالد

𝐹𝑒2𝑂3(𝑠)ی معادله + 3𝐶𝑂(𝑠)
         
→  2𝐹𝑒(𝑠) + 3𝐶𝑂2(𝑔) توان استفاده کرد.نیز می 

 ها:بررسی سایر گزینه

 توان از دل خاک استخراج کرد.( آخرین عنصر واسطه از تناوب چیارم، فلز روی است. این فلز را با استفاده از گیاهان، می2

 خاک، الیالبه از فلز کشیدن بیرون هایروش از کیی.  است روی و مس نیکل، طال، مثل فلزی عناصر از برخی محتوی مناطق، از بعضی در موجود خاک

 گیاه بعد، یمرحله در. کنند جذب را فلز آن توانندمی که کارندمی را گیاهانی نظر مورد فلز دارای خاک یا معدن در روش، این در. است گیاهان از استفاده

 .کنندمی استفاده آن از و کرده جداسازی را لزف شده تولید خاکستر از آخر، یمرحله در. سوزانندمی و کرده برداشت را

 .ندارد اقتصادی یصرفه روی استخراج برای پاالییگیاه روش از استفاده پس است؛ معدن سنگ در فلز این درصد از کمتر گیاه در روی فلز درصدچون 

 ی اقتصادی ندارد.استفاده از این روش برای استخراج فلز نیکل نیز صرفه

 مناطق برخی در عظیم، منبع این. است کرده کشف را آن تازگی به انسان که رودمی شمار به گوناگون فلزی منابع از بزرگی منبع هاوساقیان بستر( 3

 مس و نیکل آهن، کبالت، منگنز، مانند فلزهایی از غنی هاییپوسته و هاکلوخه محتوی دیگر، مناطق از برخی در و واسطه فلز چندین سولفید محتوی

 .است بیشتر فلزها این زمینی ذخایر به نسبت اقیانوس، کف در موجود فلزی هایگونه اغلب غلظتتوجه داریم که . است

𝐹𝑒2𝑂3(𝑠)از آنجا که واکنش ( 4 + 2𝐴𝑙(𝑠) → 𝐴𝑙2𝑂3(𝑠) + 2𝐹𝑒(𝑙) پذیری آلومینیم از فلز توان گفت واکنششود، میبه طور طبیعی انجام می

 شود.جوشکاری استفاده می صنعت است. این واکنش، به واکنش ترمیت معروف بوده و از آهن مذاب تولید شده طی آن در آهن بیشتر
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