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 4گزینۀ  1

  صحیح است .«   4»گزینه  

 علت نادرستی سایر گزینه ها :  

 الشخورها ۀکرکس : پرنده ای از رد« 1»گزینۀ 
 جلـوه گـری، پدیدار شـدن چیزی درخشـان ماننـد نور، روشـنیتجّلی : آشکار شدن، جلوه کردن ، « 2»گزینۀ 
 کردن  کردن، خواهش  استدعا:درخواست« 3»گزینۀ 

 هر تست ماز، یک کالس درس!
 لغت    

طراح ان  99در خوانش لغت یک مبحث بسیار مهم وجود دارد. عزیز من، گل، اسم باید اسم معنا بشود و صفت باید به شیوه صفت معنا بشود. در کنکور 
 کنیم.    قدر از این نکته استفاده کرد که لقب )خزترین( نکته لغت را به این نکته منسوب می

 :                                                                                                 99چند اسم و صفت معروف کنکور 
تقصیر: کوتاهی نه کوتاه                   ی نه نگون بخت               پدرام: آراسته نه آراستن                    ادبار: نگون بخت   بر: خشکی نه خشک                   

 وصلت: پیوستگی نه پیوسته               ثقت: اطمینان نه مطمئن                     دها: زیرکی نه زیرک                             خبث: پلیدی نه پلید                  
 ها پای ثابت کنکور هستند.دوازدهم چند لغت داریم که این 5در درس 

 کنم به :                                                                                                                توجه شما را جلب می
شرزه: خشمگین، غضبناک            آوند: آونگ، آویزان، آویخته          ارغند: خشمگین و قهر آلود             سریر: تخت پادشاهی، اورنگ                             

 بد سرشت  گرزه: ویژگی نوعی مار سمی و خطرناک       معجر: سرپوش، روسری                         سفله: فرومایه، 
 گذرد.)جناس ناقص اختالفی(بخوانید باشد که رستگار شوید و بدانید راه سعادت ادبیات کنکور از)ما(و)ماز( می
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 پاسخ تشریحی:

  صحیح است .«  3» گزینه  

 به  درستی آمده  است :« 3»گزینۀ معنی چهار واژه  از شش واژۀ صورت سوال در  
 : آونگ ، آویزان ، آویخته آوند                                معجر :سرپوش ، روسری

 : پس افکنده ، میراث  نحس:شوم  ، بد یمن ، بد اختر                         پس افکند
 معّطل : بیکار ، بالتکلیف                               مدام : همیشه ، پیوسته ، می  

 3گزینۀ   3

 پاسخ تشریحی:

  صحیح است .«  3»  گزینه 

 اسرار) رازها(   ⬅اصرار) پافشاری( 
 مستور ) پوشیده و مخفی(  ⬅مسطور)نوشته شده( 

 زجر ) شکنجه  و عذاب ( ⬅ضجر ) دلتنگی( 

 3گرینۀ   4

 .  است صحیح«  3»  گزینه:تشریحی پاسخ

   مرهم ⬅ندارد!!!(به این شکل درادبیات وجود « مرحم»همیشه نادرست است زیرا)  مرحم    « 1» گزینۀ
   آزرم ⬅ آذرم    «2» گزینۀ  
 معزول ⬅ معذول   « 4» گزینۀ 

 3گزینۀ   5
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 پاسخ تشریحی:

 صحیح است . «   3»گزینه  
 است  .« خواجه نظام الملک  طوسی»اثر « سیاست نامه» از کتاب « الف»مورد 
 .  است «منوّرمحمدبن» اثر « اسرار التوحید» ار کتاب « ب»مورد 

 تاریخ ادبیات
شود از چشمان بینای کم دقت شما پنهان خواهد بود، پس من متناسب با هر آزمون شما را به سیر در تاریخ وا نکات تاریخ ادبیاتی که در قلمروها ذکر می

 میدارم.  
 :                 کنمکتاب فارسی دوازدهم درباره غزل اجتماعی چند نکته گفته که تیتروار برای شما مرور می  29در صفحه  

 محتوای غزل اجتماعی، سیاسی و اجتماعی است.                                                                    (1  
 در عصر مشروطه رواج داشته.                                                                                           (2  
اند. )حواست باشه تو آزمون به جای فرخی یزدی مینویسه فرخی سیستانی، محمد تقی بهار، عارف قزوینی و فرخی یزدی در این باره زیاد شعر سروده (3  

 گیرید.(شما هم که ساده درست در نظر می
 یک درست بخون ،دو کامل بخون.
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  صحیح است .«  4» گزینه    پاسخ تشریحي:

 صحیح است . « الف»فقط آرایۀ ذکر شده برای شمارۀ 

می « نوعی پرنده» است اما در معنی « دوباره»و « سرزمین»، « عدد هزار»به  ترتیب « باز»و « بوم» ، « هزار» معنی واژه های  « :الف»بیت 

 تناسب داشته باشند . « طاووس» توانند با 

 یزی ندارد . حس آم«به  تلخ  وشور قانع  شدن »  « :ب»بیت 

 . اغراق ندارد رد گذ میاو  مرگ از سال هزار شش  که این وهزار سال عمر کردن  حضرت نوح  « : ج»بیت 

 (نگفتیم؛ نگی! میادا کنکور   تو کنی؟  هایالیت یا یادداشت رو مهم نکات چیه نظرت

 . به کار رفته است« بخشنده»معنی   بهنیز در این «  دجوا» به کار رفته است هم چنان که خلیل در این  بیت به  معنی مطلق دوست « : د»بیت 

سبب می شود که  ما به  هدف واالیمان در زندگی نرسیم باید خودمان  بکوشیم . این دلیل دراز نمودن  :دست گدایی پیش دیگران « هـ»بیت 

 واقعی است نه  ذوقی و سلیقه ای . 

 اند.عنی واقعی خود به کار رفتهدر م« درّ و گوهر و لعل» در این  بیت نیز« : و»بیت 

 2گزینۀ  7

 پاسخ تشریحی : 

 دو حسن تعلیل دیده  می شود و در سایر ابیات یک  حسن تعلیل .« 2»در بیت گزینۀ 
 ( حسن تعلیلکه خاموش است آسوده خاطر است )دف به خاطر این گردد)حسن تعلیل ( و صنابود می باب به خاطر بیهودگی ح

 نیسانی است . ابر ن خاطر پنهان است که  در گرو بخششدر دریا به ای صدف« 1»بیت گزینۀ
 علت خندان بودن  صدف تهیدستی است .« 3»بیت گزینۀ 
 رسد .قطرۀ شبنم  به خاطر سبک روحی و بی آالیشی به خورشید می« : 4»بیت گزینۀ

 

 آرایه حس تعلیل
زنه احتماال اندکی دچار سیار باالیی با قرابت شما رفقا داره. پس اگر قرابت شما لنگ میی به شدت آسونی هست ولی ربط بسیار بآقا حسن تعلیل آرایه

 چالش خواهید شد. برای حسن تعلیل بهترین تعریف این است:                             
 آوردن یک دلیل غیر منطقی برای یک رویداد.  

 بیاورد    (دلیل غیر منطقی2(دلیل بیاورد     1پس حواست باشه: 
                             به عنوان مثال:                                                                                                                

 چکد از ابر                پیداست که از روی لطیف تو حیا کرد                                   باران همه بر جای عرق می
 ریزد.)حاال تو به خودت نگیری(داند که ابر از روی تو حیا کرده و عرق شرم میشاعر علت بارش باران از ابر را این می

 ندید اندر جهان تاراج غم را                                        چو سرو از راستی بر زد علم را                        
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 شود.(چون در جهان راستی را پیشه کرده است.گفته درخت سرو هیچ وقت غم ندیده است. )همیشه سبز است و هرگز پژمرده نمی
 است                                  تقریر ادیبانه برهان معاد است                     فصلی که نسیم از پی اسفند گشوده

 داند که باز هم دلیل غیر منطقی است.ی معاد را بر بهار بعد از اسفند میشاعر دلیل ادیبانه
 آب جیحون از نشاط روی دست                 خنگ ما را تا میان آید همی                                                       

                                                                داند که غیر منطقی است و دلیل باال آمدن آب تالطم آب است، همین.                                                                آمدن آب جیحون را دیدن روی دوست می دلیل باال
 ، اگر بیتی حسن تعلیل داشت فقط یک سوال ازش بپرس )چه ربطی داره؟(یک کلید واژه بسیار مهم وجود دارد

       دقت کنید وجه تمایز حسن تعلیل و اغراق را به خوبی بدانید.                                                                      
 رسد.     خود رویداد مهم نیست اما در اغراق خود اتفاق غیرواقعی به نظر میی حسن تعلیل دلیل اتفاق غیر واقعی است و واقعی بودن در آرایه

 خورم ز خون فراق                              ز سوز شوق دلم شد کباب دور از یار                 مدام خون جگر می
یل بررسی دلیل این است. دلیل آن را اینگونه گفته چون از یار دور است اینجا اتفاق غیرواقعی )خوردن خون جگر( پس اغراق داریم اما کار ما در حسن تعل

 شود. پس اینجا حسن تعلیل نداریم.رسد . چون عاشق واقعا اگر از معشوق دور باشد، دهانش اتوبان میخورد که دلیل واقعی به نظر میخون جگر می
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 صحیح  است  . « 4»گزینۀ 

 متحیر بودن     -2شکست خوردن و مغلوب شدن  -1: ایهام دارد« مات»ایهام : 

 تناسب دارد . « پیاده و شاه» با  « ای در شطرنجمهره» است  اما در معنی « چهره » در بیت به  معنای « رخ»ایهام تناسب : 

 است . « کشتن»مجاز از « خون» مجاز : 

 تضاد دارد . « شه = شاه»و « پیاده» تضاد : 

 ها :تشریح دیگر گزینه 

 ایهام  تناسب دارد . « شور .»ندارد « تضاد» و « ایهام«: »1»گزینۀ 

 می تواند ایهام داشته باشد . « نوابی» حس آمیزی دارد . « جان شیرین« : » 2»گزینۀ 

  دیده  نمی شود .« مجاز»، « تضاد»  -فعل دعایی   -2نسیم و باد   -1در مصراع دوم  ایهام دارد « باد« : » 3»گزینۀ 

 2گرینۀ   9

 پاسخ تشریحی: 

 زخم مردم  زمان  نگهدار() خدایا او را از چشمنگاه کن )غیر قابل قبول و متناسب با چشم( -2دور کن   -1الف( ایهام تناسب: نگاه دار : 

می گوید : آیا این  گیسوی ) در توصیف زیبایی و سیاهی زلف یار استعاره از چهرۀ زیبای یار است .« گلزار بهشت» و « آب حیوان»استعاره: ب( 
 باالی باغ  بهشتی(« ابر سیاه »آب حیات است  و یا  « سیاهی » جامۀ کعبه است یا « تار و پود»یار است یا  

 های کشتن  خون و خونریزی است (چون  از نشانه)ج( مجاز: خون مجاز از کشتن است 

» در دو مصراع به ترتیب « چین»معنا می دهد . هم چنین معنا « مثل و مانند» و در مصراع دوم « وقتی که» در مصراع اول « چو:» جناس د( 
 به کار رفته است .« کشور چین» و « چین و شکن 

 هـ(تشبیه : خندۀ زیر لب یار به  قوت جان  تشبیه شده است.

 1گزینۀ  10

 پاسخ تشریحی:

 صحیح است . «  1» گزینه  
« 1»جملۀ مرکبی وجود ندارد تا جملۀ هسته و وابسته در آن به کار رفته  باشد . ) حرف ربط وابسته ساز در بیت گزینۀ  « 1»در بیت  گزینۀ 
 تمام جمالت این بیت  ساده  هستند .وجود ندارد . (

 های دیگر : تشریح گزینه
 (هسته)  لرزم می جدایی بیم از( وابسته)  کرد جدا هم از را یار دو  فلک ببینم( که) کجا هر«:   2»  یگزینه

 (هسته جملۀ)  گردد نمی جدا هم از(  وابسته  جملۀ)  گردد  هم پاره سی  قرآن اگر«:  3»   یگزینه

 ( هسته جملۀ)  لرزم می خویش  جان  به( وابسته جملۀ)  عشق بی  شدم تا«  4»   یگزینه

 ... و ،« که  زیرا» ،« که وقتی»  «چون» ،«  تا »، «اگر»  ، «که»:   از  عبارتند ساز وابسته  ربط حروف: درسي مهم نكات
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 .  است گونه  این سوال« 2» گزینۀ  بیت.  دارند وجود عبارت در  حقیقت در  اما شوند نمی مشاهده ظاهر  در  حروف  این اوقات گاهی  باشید  داشته دقت
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 پاسخ  تشریحی :

 ابیات  یک  نقش نادرست آمده است :در تمام 
 است . بهتر است که من  به خدا اعتماد کنم . « نهاد»در این  بیت « من« :»الف»بیت 
 نهاد است . « نشان»و نقش « نشان مرد رخ زرد، آه سرد ... است» مرتب شدۀ بیت این گونه است  که  « : ب»بیت 
 منگر .« به  ضعیفان  )متمم« : ج»بیت 
در این گونه  موارد دقت داشته باشید که  معنای بیت و عبارت )شناخت(است . )« مسند» نردبان « نهاد » عقل و حس انسان « : د»بیت 

 تعیین کننده  است . در این  بیت نیز به خوبی مشخص است که  نردبان  نمی تواند عقل باشد بلکه  این  عقل است که  نردبانی برای شناخت 
  (ی می گردد .انسان  تلق

 3گزینۀ   12

 صحیح است . «   3»گزینه  
= غزل هستۀ محذوف»نهاد جمله است و جای « این « »این  جوابِ آن غزل است » آن غزل ) دقت داشته باشید که  عبارتِ  -1وصفی:  ترکیب

    (استنشسته« 
 شوق ما-4دیگ شوق  -3یاد ایام  -2جواب غزل  -1ترکیب اضافی :  

 :دیگر هایگزینه تشریح

 افق کنار-5 دل خون -4 خون غرق -3 من شخص -2 شخص یاد -1:  اضافی //نزار شخص-1: وصفی«: 1»  یگزینه

  تو خط-2 من عشق -1: اضافی//   هاللی جام  -3  جام این -2 مشکین خط -1: وصفی«:  2»   یگزینه

 زنخ سیب-1:  اضافی//     بوستان  آن -2  سیب این -1: وصفی« :   4»  یگزینه

 4گزینۀ  13

 پاسخ تشریحی:

در تمام ابیات یک  گروه اسمی با است. « + صفت + اسم )ضمیر( ) هسته(اسم»گفتن به این سوال باید ببینیم کدام گروه به صورت : برای پاسخ

تشکیل شده « + صفت الیه( ) مضافاسم )هسته(+ اسم» گروه اسمی از « 4»در بیت گزینۀ « . 4»این مشخصات دیده  می شود به جر گزینۀ 

است  ولی به  خاطر شیوۀ بالغی و ضرورت وزنی صفت بیانی )سیاه بخت( قبل از موصوف خود ) فرزند( آمده است . در اصل این گروه اسمی این 

 بیانی(صفت  بخت=سیاه + = مضاف الیهاسمفرزند ،پند فرزند سیاه  بخت : اسم )هسته( +  )گونه  بوده است  :

 ) ضمیر ، مضاف الیه(تو  ) صفت( + ژرف ) اسم ، هسته( +دهان «1»ۀ گزینبیت 

 (، مضاف الیهروزگار) اسم+ ) صفت( درشت+  مشت) اسم، هسته(« 2»بیت گزینۀ 

 (، مضاف الیه  قلب)اسم، هسته( +فسردۀ ) صفت( + زمین ) اسم«3»گزینۀ بیت 

 شیوه عادی بالغی
 شود.                                                                       به فعل ختم میشود و در حالت عادی جمله با نهاد شروع می

 
 
 

 آیند که باید به شیوه عادی برگردانده شوند.شوند، به طوری که در متن یا شعر کلمات درجایی میاما در شیوه بالغی اجزاء جمله نامرتب  ذکر می
                                                               

 
 

       به طور کلی اگر قبل از نهاد نقشی بیاورد یا بعد از فعل نقشی ذکر شود شیوه بالغی داریم.                                          
 دقت کن ) یا ( آوردم. خب؟ باریکال

 ای میزنند و شیوه عادی بماند.             به شیوه عادی لطمهتوانند قبل از نهاد بیایند و ها میها بعضی از قیدبچه 
            به عنوان مثال امروز من به مدرسه رفتم )شیوه عادی دارد.(                                                                       

 دو نکته دیگر در کشف شیوه عادی و بالغی بسیار بسیار موثر است.
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آید ولی دقت کنید هر جا جهش ضمیر داشته باشیم، احتماال شیوه بالغی داریم به عنوان (جهش ضمیر: درست است که از جهش ضمیر مستقیم سوال نمی1
 مثال:                                                                                                     

 ان از که جویمت                    گم گشت در هر دو جهان از که جویمت                                   نشان محض نشای بی
نشان محض،نشان تو را از که بجویم .    پس اینجا شیوه بالغی داریم چون اجزاء در مصراع اول)ت( در جویمت در اصل باید بعد از )نشان( بیاید. ای بی

 ها را مرتب کنیم.آمده است که باید آنای جمله به گونه
 سازد.                                                                                                  ()را( فک اضافه شیوه بالغی می2

     الیه بر مضاف.                                                                                                                کردن مضاف  آید. کار )را( فک اضافه چیست؟ مقدمالیه میآید وپس از آن مضافدر حالت عادی اول مضاف می
              پس ماهیت )را فک اضافه( شیوه بالغی ساز است. به عنوان مثال:                                                          

            به چشم بصیرت به خود در نگر                    تو را تا در آیینه زنگار نیست                                                   
 ا                               شود: اگر در آیینه تو زنگار نیست.                                                مصرع دوم را مرتب کنیم می

 ز ننگ چه گویی مرا  نام ز ننگ است             وز نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است                                            
                      گویی که نام من از ننگ است.                                 شود: از ننگ چه میمرتب شده مصرع اول می

             پس چون )را فک اضافه داریم(، شیوه بالغی داریم.                                                                                  
 شود. جا میبه طور کلی شیوه بالغی یعنی اجزاء جمله برای تاثیر بیشتر به مخاطب جابه 

       چند مثال:                                                                                                                    
     چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی                          آن شب قدر که این تازه براتم دادند                                

کنید   یک نکته مهم: مصرع اول شیوه دو جمله عادی است در اینجا دقت کن در آخر مصرع اول فعل )بود( به قرینه لفظی حذف شده است. نکته بعد دقت  
شیوه بالغی است اما کنیم، پس مصرع اول شیوه بالغی ندارد در مصرع دوم هم شاید گمان رود اگر )نهاد( جمله حذف شده باشد ما آن را در ابتدا فرض می

 جمله مرتب است              
 دونم فکر کردی به خاطر )براتم( احتماال شیوه بالغی داریم ولی اشتباه کردی مهربان.)آن شب قدر این تازه برات را به من دادند( پس شیوه عادی است. می 

 ادت گل رعنا ببرد                                                  بینم                    آه از آن روز که بخبرت میباغبانا ز خزان بی
بینم( ولی در مصرع دوم )ت( در )بادت( باید در معنا بعد از )گل رعنا( بیاید، پس شیوه بالغی خبر میمصرع اول شیوه عادیست )ای باغبان از خزان تو را بی

 است.    
 آدم آوردم و در این دیر خراب آبادم                                                من ملک بودم و فردوس برین جایم بود    

 شود:                                         مصرع اول شیوه عادی است اما در مصرع دوم ضمیر )م( به این گونه معنا می
 آدم مرا در این خراب آباد آورد.     

 بیا رخ بر رخان زرد من نه                                                                                              بیا دلبر دل پر درد من نه
  در اینجا تمام جمالت شیوه عادی دارند، دقت کنید که کوتاهی جمالت شما را گول نزند.                                                

 ب است.                                                                                                  له اول تمام. )دل بر دل پر درد من نه ( جمله دوم تمام. )بیا( جمله سوم تمام. )رخ بر رخان زرد من نه(جمله چهارم تمام ،و باز هم مرت)بیا(جم  
 حرف زدم.   چه قدر سخت بود اینقدر رسمی

شود، و به عنوان یک تک تست مشتی طرح می 1400کنم شک نکنید در کنکور )شیوه عادی بالغی( به حق خودش نرسیده شک نکنید تکرار می 99در کنکور 
 کند.شما را با آبا و اجداد طراح آشنا می

 4گزینۀ  14
 صحیح  است .« 3»پاسخ  گزینۀ 

که  نهاد جمله  « دل» در بیت نخست در جملۀ دوم  است .از تکرار ) حذف لفظی( ذکر نشدهبه خاطر جلوگیری « نهاد»در هر دو بیت 
که  نهاد جمله است  ذکر « انصاف و عدل»است چون  در مصراع قبل ذکر شده  است حذف گردید . در مصراع دوم  بیت دوم  نیز 

 از این  واژگان  استفاده  کرده است . است زیرا در مصراع  قبل شاعر نشده
 ها :تشریح سایر گزینه

 موافق ثابت قدم  ⬅یک  ترکیب وصفی در دو بیت دیده می شود« :  1»گزینۀ 
 بسی   -3آری  -2هرگز  -1سه  قید  در ابیات دیده  می شود : « : 2»گزینۀ 
 اند .ار رفتهبه  ک«مفعول» در تمام موارد در نقش « موافق»و « غم« : »4»گزینۀ 

 4گزینۀ   15

  صحیح است . «  4» پاسخ تشریحی:گزینه  

 نیا ی( مفهوم اصل4) ۀنیدر گز«. است یسرافکندگ یثمریب ۀجینت»است که  نیمحور کالم است و سخن از ا «یثمرینکوهش ب»سؤال  تیدرب

 سوال تقابل دارد. تیو با ب «یقرار ًیسبب آرامش است و ثمرداشتن سبب ب یثمریب»است که 
 



 6صفحه  3مرحله  -پاسخنامه آزمون ماز )دفترچه عمومی(                            ادبّیات و زبان فارسی      

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

 

 ها : تشریح سایر گزینه

 در روز ظاهر نمی شود نوری عاریتی از خورشید داردبرای این که «ماه»ای ندارد هم چنان کهمندگی ثمرهمنت چیزی جز شر «1»گزینۀ 
 ن  بهره می بردند .های مبرگ و بار هستم در صورتی که  من روزی من  همۀ موجودات از حتی سنگ  از نعمتاالن  بی« 2»گزینۀ 
 اما باز هم  شرمندۀ احسان و کرم خویش هستیم .ایم اگر چه مثل درخت  بید در برابر سنگ و چوب میوه داده« 3»گزینۀ 

 4گزینۀ    16

 است و موجب آرامش و افتخار دانسته شده است. یارزشمند و ستودن یدستی: فقر و ته4 نهیصورت سوال گز تیمفهوم مشترک ب

 :دیگر هایگزینه تشریح

 .است شده بیان تهیدستی نکوهش در«:  1»   یگزینه

 حدّ  از بیش تهیدستی و فقر  بیان«  2»   یگزینه 

 کالم جاودانگی و پایداری و ارزشمندی« 3»    یگزینه
 4گزینۀ   17

 . بودن مرگ انسان یحتم:  «4»صورت سوال و بیت  گزینۀ  مفهوم مشترک صحیح است .«  4» گزینه  

 :دیگر هايگزینه تشریح

 . کرد  نخواهم فراموش را تو به  هم مرگ از پس«:   1» یگزینه

 .  است شیرین  برایم تو جانب از  مرگ«:  2»   یگزینه

 .  ندارم هراسی  مرگ از  من«  3»  یگزینه

  4 گزینۀ 18

سهادت هایی که در زندگی تحمل می کنیم  درهای مفهوم  بیت  به  شکل صحیح  درج شده است . به  اندازۀ سختی« 4»تنها در بیت گزینۀ 
 و خوشبختی بر ما گشوده  می شود اگر حوادث مثل تیر بر تو ببارد روی برمگردان.

 پاسخ تشریحی:

 . وقتی خود را نادیده گرفتم حجاب را از پیشگاه معشوق برداشتم .  از خود گذشتم  تا به  زیبایی یار رسیدم« 1»گزینه  
 ام از خودم است  .سرخی ،مدیون  کسی نیستم  مثل الله  «2»گزینۀ 
ج بودن و انحنا و خمیدگی سرو کمال است اما برای شاخۀ گل ک است برای مثال راستی برای« نسبی بودن امور»مفهوم بیت « 3»گزینۀ 

  برای زلف یار کج بودن  زیبایی و حسن است  . . هم چنان که کشیدگی قامت و راستی برای  قد یار نکوست اماداشتن حسن است 

 2گزینۀ  19

 در نکوهش و سرزنش حرص و طمع  است .« 2»مفهوم  بیت  صورت سوال و بیت  گزینۀ 
 زیاده خواهی  است ؟ آیا نمی بینی که  آن چه  که  باعث به افتادن  دد و دام  می شود حرص و« 2»گزینۀ 

 های دیگر :تشریح گزینه
 من  حتی طمع  خاک  پای تو را هم  ندارم  که  این  مقام  فقط نصیب شاهان می شود . «:   1» ی گزینه

 انتظار راحتی و آسایش از گیتی نداشته  باش. «   3» ی گزینه

  زایی کفایت است . من  انتظار درمان  از تو ندارم اگر بد درد بیف«:   4» ی گزینه

 3گزینۀ  20

 این است  که  آرامش واقعی فقط از سوی خداوند است  « 3»مفهوم  صورت  سوال و بیت گزینۀ 

 معنی آیه  شریفه : آگاه باشید که  با یاد خدا دل ها آرام می گیرد .
 رسید . همه  جا خطر تهدید می کند فقط در خلوتگاه حضرت حق به  آرامش می« : 3»معنی بیت گزینۀ 

 تشریح گزینه های دیگر :

 هجران یار برای عاشق مثل داروی بیهوشی عمل می کند . «:   1» ی گزینه
 جسم  با  بخشش تو و جان  با  لفظ تو به آرامش می رسد « 2»   ی گزینه
 دل فقط در کنار زلف یار به آرامش می رسد .« 4»   ی گزینه

 ماز :(شدیم ساله هفت امسال
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 1پاسخ: گزینه  21

 شودمی ترجمه التزامی مضارع ←باشد مضارع اگر شرط فعل( 2: هرکه را بیفکنی )رد گزینه نَتدخلمَ 

 شود. می ترجمه متعدی  است، إفعال باب در که فعلی (3و  2: او را خوار ساخته ای )رد گزینه های أخزیته

 ( 4ظالمان هیچ یاوری ندارند )رد گزینه  وَماَللظالمینَمنَأنصار:

 2پاسخ: گزینه  22

 استمراری ماضی ←مضارع + کان(  1حکومت می کرد )رد گزینه  کانَ...َیحکم:

 صورت فعل ترجمه کرد[ نباید بهمصدرها را ](  3و  1: برای جنگ )رد گزینه های لمحاربة

 شوند. ترجمه مفعول( )با متعدی باید هستند، تفعیل باب در که مصادری و ها فعلنه ها(  گزی)رد سایر  : سامان دادنتدبیر

َهذهَالمطالب:َاینَمطالبََََََََََََ

 : هذه المطالب: این مطالبشوندمیاسم اشاره + اسم ال دار : با هم ترجمه 
 ها مطالبی هستند که : اینشوند: هذه مطالباسم اشاره + اسم بدون ال : جدا جدا ترجمه می

 (3: نقل شده است )رد گزینه نقلت

 (  4و  1 های: قصه های تاریخ )رد گزینهالتّاریخ قصص

هرگاه در یک ترکیب، اسم اول بدون ال و اسم دوم دارای ال بود، آن ترکیب، ترکیب اضافی می باشد و باید به صورت مضاف و مضاف 

 اسم دارای ال بودند، ترکیب وصفی می باشد و باید به صورت صفت و موصوف ترجمه شوند.الیه ترجمه شود. اما اگر هر دو 

 کتاب تاریخ: ترکیب اضافی

 کتاب تاریخی: ترکیب وصفی

 3پاسخ: گزینه  23

 (1: مس )رد گزینه النّحاس( / 4و  1: مرور شد )رد گزینه های  مّرتَ 

 ( 4و  2: آن را ......... قرار داد )رد گزینه های وضعه

 ( 1: تنگه )رد گزینه المضیق 

 کرد ترجمه ای(تنگه تنگه، یک )مانند: نکره «یک» و «ی» با را آن توان نمی و است معرفه دارد «ال» که اسمی

 ( 4و  1: برافروختند )رد گزینه های أشعلوا 

 کرد گزینه رد نتوا می راحتی به و شودمی ترجمه اشتباه فعل زمان گاهی کنید، دقت ترجمه در ها فعل زمان به

َ

 2پاسخ: گزینه  24

 (3و  1: آورد )رد گزینه های  جاءَ....َبـ

 ( 3و  1 ی: نوشته شده بود )رد گزینه هاتب َُکت

بود که مفرد مذکر می باشد، اما « ممعلَّ»می آمد زیرا مرجع آن « کتب»)دقت داشته باشید که کتبت اگر فعل معلوم بود باید به صورت 

بر می گردد که جمع غیر عاقل و در حکم مفرد مؤنث می « األسئلة»می فهمیم که این فعل به   تآمده اساز آنجایی که جمع مؤنث 

  رود می کار به برایش که ... و اشاره های اسم ضمائر، ها، فعل تمام و باشد می مؤنث مفرد حکم در عاقل غیر جمعباشد(  

 باشند. مؤنث مفرد باید همگی
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 منفی ماضی ← مضارع + لم کرد. ترجمه اسم صورت به توان نمی را فعل(  4و  3: نتوانستند )رد گزینه های یقدروا لم

 3پاسخ: گزینه  25

 : زخمی کرده بودجّرح)کان( 

ح) رَّ و در باب تفعیل است پس نمی توان آن  .دگیر می ــِـ الفعلش عین باشد، ولمجه اگر ماضی فعل زیرافعل مجهول نیست  ج 

 (را به صورت الزم )یعنی بدون مفعول( ترجمه کرد.

 1پاسخ: گزینه  26

2- ًَ  (اسم نکره را باید با ی یا یک ترجمه کرد. مثال: یک مایع، مایعی) مایعی رنگی: سائالًَملّونا

 است ممعلو درصد صد دارد، ــِـ آن علالف عین که مضارعی فعل: می شویی  لتغسَ  -3

ف -4  : معرفی کند )فعل مضارع معلوم باب تفعیل است و باید متعدی ترجمه شود(یُعّر 

 4پاسخ: گزینه  27

 .بگیرد «ال» تواند نمی شود، می مضاف که ای واژه   حیاتکم ← الحیاتکم -1

 أحبَّمحبوبترین:   باشد.می مفرد همیشه و شود نمی صرف هرگز برترین( )صفت تفضیل اسم  أنفعنافع ترین: 

 أحبَّ/ محبوبترین:   أنفع/  نافع ترین :   إغتنماغنیمت بشمارید:  -2

حَ نصیحت کردیم:  -3   نان ص 

ا ز  بپردازد تا جانشین او  پسرشیران برای پسرش معلمی را آورد و از او خواست که به تربیت محکایت شده است که یکی ا
در حکومت باشد. کودک به شیوه ای درست رشد کرد. در روزی معلم به شدت او را کتک زد بدون اینکه گناهی مرتکب شود. 

 کودک عصبانی شد از او ولی عصبانیت خود را در دلش پنهان کرد. 
آموز نزد او پرسید چرا زمانی که یک دانشهنگامی که پس از پدرش حاکم شد، معلمش را به سوی خود روزی فراخواند و از 

 تو بودم مرا بی دلیل کتک زدی؟
م تو بودم و باید تو را در همۀ زمینه معلم گفت: من دوست داشتم طعم ظلم را به تو بچشانم  کردم و ها تربیت میمن معّل

ه شد و گفت: درس بزرگی برای شوی ظلم نکنی! حاکم از این تدبیر شگفت زدتا به کسی از زیردست هنگامی که حاکم می
 من بود.

َ

 4پاسخ: گزینه  28

 !ات درسی برای دوری از ظلم می شودظلم بعضی اوق

 بررسی سایر گزینه ها:
 !نکردمعلم از تدبیر حاکم برای دوری از ظلم تعجّب  -1

 معلم، دانش آموزش را هنگامی که حاکم بود، کتک زد! -2

 که ظالم شود! معلم دانش آموزش را زد زیرا می خواست -3

 ده؟یبهت م سنجهیچند هزار داوطلب م نیجامع که تو رو ب یکارنامه  یآزمون بد نیاگه آنال یدونست یم
 !ینیبب یتون یرو م تیواقع یو رتبه رهیسواالتش لو نم چوقتیکه ه  نهیماز ا نیآزمون آنال یخوب 
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 2پاسخ: گزینه  29

 !معلم خواست که دانش آموزش طعم ظلم را بچشد

 بررسی سایر گزینه ها:
 ود!ای پسرش معلمی آورد زیرا عصبانی بحاکم بر -1

 دلیل او را زد، خشمش را نشان داد!دانش آموز هنگامی که معلم بی -3

 ر دانش آموز حاکم بود، معلمش را فرا خواند.هنگامی که پد -4

 2پاسخ: گزینه  30

 !شد سپس برای ادب کردنش او را زد معلم از دانش آموزش عصبانی

 بررسی سایر گزینه ها:
 به شیوه های گوناگونی تعلیم دهد! معّلم می تواند دانش آموزش را -1

 ا بدون خواندن و نوشتن تعلیم دهد!معّلم می تواند دانش آموزش ر -3

 !حاکم هنگامی که دانش آموز بود غضبش را از معلمش مخفی کرد -4

 2پاسخ: گزینه  31

َ«ت»َضمیرَفاعلهَ←َ«یوم»َفاعله/ََللمخاطبَ←للمخاطبةََ-1

َثالثیَمجّردَ←مزیدَثالثیََ-3

َ«ت»َضمیرَفاعلهَ←«َی»فاعلهَضمیرََ-4

 3پاسخ: گزینه  32

َاسمَالفاعلَ←َاسمَالمفعولََ-1

َمفعول←ََفاعلَ-2

َمنَمزیدَالثالثی←ََمنَمجّردَثالثیَ-4

 1پاسخ: گزینه  33

عن»  صورت صحیح این فعل می باشد زیرا مجهول است. «یُش جَّ

 2پاسخ: گزینه  34

 الف( مس: شخصی که وجودش یا اعمالش برای ما نحس است. 

 : پیشواز(إستقبال) ب( استقرار یافتن: رفتن به سمت مهمان ها و اظهار شادی و خوشی به آنها 

 جملۀ قبلی اش حرفی از حروف مشبهه که بین دو جمله می آید برای تکمیل  ج( اما:

 )فقط بعد فعل می آید( د( فاعل: رکن اساسی در جمله های فعلیه که قبل  و بعد  فعل می آید 

 : دم(الذَّن ب) هـ( گناه: عضوی پشت جسم حیوان که غالبًا آن را تکان می دهد 

 و( خبر: کلمه ای که بعد از مبتدا می آید برای توضیح و خبر دادن دربارۀ مبتدا به ما 

 1پاسخ: گزینه  35

م بشو1نکته   د.: جارومجرور در اول جمله می تواند خبر مقّد
 هناک در اول جمله همیشه خبر مقدم است.

 : گاهی جارومجرور در اول جمله می آید اما خبر مقدم نیست. شیوه تشخیص:2نکته 
 آمده فعلی آن از  بعد اگر  اما. مقدم خبر  ←اگر جارومجروری که در اول جمله آمده: معنی اسم بعد از خود را کامل می کند

 کندمی کامل  را معنایش که
آن جارومجرور اول جمله
 صرفا جارومجرور.                ←
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 باشد.آمده و معنایش را کامل می کند و خبر می« : مبتدااألعداء»بعد از « کثیرون»، 1در گزینه 

 کند در نتیجه خبر است.)مبتدا( را کامل می ودم بعد از خمجروری که اول جمله آمده است معنای اس و در سایر گزینه ها جار

 1پاسخ: گزینه  36

 خبر نیست بلکه جملۀ وصفیه است.[« یُنت فع»: خبر ]دقت داشته باشید که خیر -1

 : خبر مجهولبُنی -2

عت -3  : خبر فعل مجهولُسم 

 : خبر فعل مجهولبُعث -4

تواند بیش از ای نمیدر عربی هیچ کلمه»اطر بیاوریم هرگاه برای تشخیص خبر دچار مشکل شدیم این نکته را به خنکته: 
ع»پس اگر  «تواند بدون نقش باشدای نمییک نقش داشته باشد و هیچ کلمه نتَف ماند بدون نقش می« خیر»را خبر بگریم « ُی

 باید هم خبر باشد و هم جملۀ وصفیه که این مسئله غیرممکن است.« ینتفع»و 

 3پاسخ: گزینه  37

 فعلی را می خواهد که نمی تواند مجهول شود.صورت سوال 

 ، نمی تواند مجهول شوددفعلی که مفعول ندار -1

 شوند مجهول توانند نمی...(  و لیس – أصبح – صار – کانافعال ناقصه ) -2

 پس نمی تواند مجهول شود. گیرد. نمی مفعول هرگز إنفعال بابینکسر:  

 د مجهول شود.ناقصه می باشد و نمی توان از افعال: حبتص

توانند های این گزینه ها میمفعول هستند در نتیجه فعل حتفاالتاإل و الوالدین ،بعضهم – محاصیلدر سایر گزینه ها به ترتیب 

 مجهول شوند.

 1پاسخ: گزینه  38

 .هستند آرزو و امید بیانگر «لَّلع» حرف و )یرجو(َرجا فعل صورت سؤال عبارتی را می خواهد که امید و آرزو را بیان کند.

 : امید است که، شاید.لعلَّ* 

 2پاسخ: گزینه  39

َالشدیدة:َصفةَ)موصوفهَ:َحرارة(.
 باشد.می« حرارة»برای  ةصفصحیح است لذا « حرارت شدید خورشید»معنی ندارد. « حرارت خورشیدِ شدید»دقت داشته باشد که 

 3پاسخ: گزینه  40

 (فعلیه جملۀ) خبر ← سار -1

 (فعلیه جملۀ) خبر ← تُغس ل -2

 و مجرور( جار) خبر ← فیَالسماوات -3

 (فعلیه جملۀ) خبر ← یخّربون -4

 
 فعل )جملۀ فعلیه( ←  

 اسم )مفرد( ←  انواع خبر:

 جارومجرور )شبه جمله( ←  

 یمازه! تو تموم دروس تخصص یشرفتهیحل تست پ یهاما بهت کالس شنهادیپ یسخت مشکل دار یهااگه تو حل تست
 داشت:( ینخواه  یمشکل گهیکار بلد د  دیبا اسات
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 سبک: مفهومی، آیه    سطح: آسان  1گزینه  -41

 ژه: کلید لهه هواه ذ  خ  ات  ( ۱وا  / اتخاذ هوای نفس إ

بیانگر نکوهش اتخاذ هوای نفس )بت درون( به عنوان معبود می  آمده است که «واهُو هَ اتَّخَذَ اِلهَهُ نِمَ  أیتَرَ اَ»در ابتدای آیه، عبارت 

 بیانگر تحقق شرک عملی می باشد.)گرفتن هوای نفس به عنوان بت درون(ع باشد، هم چنین این موضو

 
 دهم و دو دوازدهم    سطح: دشوار کیبا درس  یبیسبک: ترک   1گزینه  -42

 ژه: کلید عد فردی: خدایی کردِن جهت زندگی( ۱وا  توحید عملی در ُب

یکی از نشانه های توحید عملی در بعد فردی، تالش برای هماهنگ سازی خواسته ها در جهت خواست و  توضیح گزینۀ صحیح:

اعمالم و مرگ و :بگو نمازم،قل إنّ الصالتی وَ نُسُکی وَ مَحیایَ وَ مَماتی هلِل رَبِّ العالَمین»رضایت خداوند متعال است.هم چنین آیۀ 

إنَّ »موضوع)تالش برای خدایی کردن اهداف زندگی( می باشد.هم چنین مطابق آیۀ  بیان کنندۀ همین« زندگی ام همه برای خداست

:همان خداوند پروردگار من و پروردگار شماست، پس او را بندگی کنید، این راه درست اهللَ رَبّی وَ رَبُّکُم  فأعبُدوهُ هذا صراط مستقیم

 شود.نیز مشاهده می« وَ ربُّ کلّ شیءوَ هُ»توحید در ربوبیت( در آیۀ توحید عملی ثمرۀ توحید در ربوبیت است که این موضوع) « است.

  :باشد. میذکر شده است، نشانۀ توحید عملی  2حکیمانه دانستن حوادث زندگی نیز که در گزینۀ دقت کنید 

  رد سایر گزینه ها:
ه توحید عملی ثمرۀ توحید در ربوبیت است.اما نشانۀ وع است کبیانگر این موض« إنَّ اهللَ رَبّی َو رَبُّکُم  فأعبُدوُه هذا صراط مستقیم» آیۀ 

 (2در آن مشاهده نمی شود. )رد گزینۀ  به طور مستقیم توحید عملی

عدالت گستری در جامعه و حمایت از محرومان و مستضعفان نیز بیانگر نشانه های توحید عملی در بعد اجتماعی می باشد، نه بعد 

 ( 4و 3فردی)رد گزینۀ 

   واستون؟ ذارنیخفن م یهادرسنامه نقدر یکدوم آزمون اتو 
 با تلگرام @ یتون یو انتقاداتت رو م شنهاداتیپdrmaze یبذار ونیدر م): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ریشۀ بت پرستی، پذیرش هوای نفس است 

 قراردادن هوای نفس به عنوان معبود = گرفتاری به شرک عملی در بعد فردی 

 بر )ص( تنها وظیفۀ ابالغ وحی را داشته و نقشی بر هدایت یافتن یا نیافتن افراد ندارد.پیام 

 ** نکته ترکیبی: این آیه به اختیار انسان در پذیرش هدایت اشاره دارد. )درس دو دهم(

 « أفأنتَ تَکونُ عَلَیه َوکیالواهُو هَ اتَّخَذَ اِلهَهُ نِمَ أیتَرَاَ» نکات آیۀ 
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  ثمرات توحید لطفا جدول زیر را مطالعه بفرمایید:برای مرور نکات 
 ثمرات توحید

 ُبعد اجتماعی ُبعد فردی 

 اجرا درآمدن قوانین الهی در جامعهبه  اطاعت از فرمان های خدا 1

های جهت گیری تمایالت درونی و تصمیم 2
 انسان متناسب با خواست و رضایت الهی

 پیش روی تمام ارکان جامعه به سوی اجرای فرمان های خدا

 عدالت گستری در جامعه حکیمانه دانستن حوادث عالم 3

صبر و استواری در مقابل سختی ها و مشکالت  4
و قراردادن آن ها برای شکوفایی و  زندگی

 موفقیت

 دوری از تفرقه و تضاد

 حرکت به سوی هماهنگی و وحدت برخورداری از شخصیت ثابت و پایدار 5

 نپذیرفتن حکومت کسانی که حق حکومت ندارند مسئولیت در برابر مخلوقات دیگر 6

امانت الهی دانستن بدن خود و پرهیز از   7
 آسیب به آن

 نکردن با دشمنان خدادوستی 

 مبارزه با ظالمان کمک به حیوانات برای بقا 8

 حمایت از محرومان و مستضعفان  9

 سطح: متوسط       یو مفهوم یسبک: متن   1گزینه  -43

 ژه: كليد : دنبال کردن خواسته های فردی( ۱وا  ابتدا

موارد فردی به طور کلی ایجاد می شوند و سپس ثمرات آن در ارتباط دو سویۀ توحید فردی و اجتماعی، باید دقت کنیم که ابتدا 

ت می یابند و در نهایت حاکمیت جامعه را درگیر می کند. سپس تفرقه و تضاد در جامعه فراگیر می شود و انسان های ستمگر قدر

 وت به جای حاکمیت خداوند قرار می گیرد.طاغ

 و اجتماعی و ترتیب مراحل آن توجه نمایید:به جدول زیر در ارتباط با ارتباط دو سویۀ توحید فردی 

 

 سطح: متوسط      هیآ  یسبک: مفهوم 3گزینه    -44

 ژه: ک  : استفهام انکاریأفأنتَ تکونُ( ۲ رویگردانی: انقلب  (۱ليدوا

بیانگر روی گردانی از خداوند هنگام مواجهه با بالیا و « : از خدا روی گردان می شودانقلب علی وجهه»آیات، عبارت قرآنی مطابق 

پرسش تاکیدی خداوند از پیامبر)ص( « آیا تو می توانی ضامن او باشی؟ أفأنَت تکونُ علیه وکیال: »سختی ها می باشد.همچنین عبارت 

 تو وکیل و مدافع آن ها نیستی( داشته است.(، درحقیقت قصد تاکید بیشتر بر عبارتاست که خداوند با این پرسش

 
 با درس دو دوازدهم یبیسبک:  ترک 2گزینه  -45

  :ژه لکیت( ۱کلیدوا  هلل: توحید در ما

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

 مراحل تبدیل بعد فردی به بعد اجتماعی در جامعه

)و قراردادن منافع فردی به عنوان محور فعالیت  دنبال کردن خواسته ها و تمایالت فردی توسط هریک از اعضا جامعه 1
 اجتماعی(

 و تعالی( فراگیری تفرقه و تضاد در جامعه )از بین رفتن امکان رشد 2

 قدرت یافتن انسان های ستمگر و به کارگیری دیگران برای رسیدن به امیال خود 3

 جایگزینی حاکمیت طاغوت و فرامین او به جای دستورات خداوند 4

بیانگر این است « آیا دیدی آن کسی را که هوای نفس خود را معبود گرفت أرَأَیتَ مَن اتَّخَذَ إلهَهُ هَواهُ:»عبارت قرآنی  دقت کنید:

 صد تاکید از قسمت دوم آیه برداشت می شود.که خداوند قصد مذمت و نکوهش چنین افرادی را دارد، اما ق
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 علت نادرستی گزینه ها:
ی انسان موحد یا همان توحید بیت )سر ارادت ما و آستان حضرت دوست     که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست( بیانگر ویژگ

عملی در بعد فردی است.)مفهوم بیت: انسان موحد تنها تسلیم خداوند است و او را به عنوان دوست و یار خود قرار داده است. 

 (الف)نادرستی 

 باشد)نادرستی د(مالکیت می بیانگر توحید در« داست: برای خهلل»با توجه به کلیدواژۀ « وَ هلِل ما فی السّماواتِ وَ ما فی األرض»  عبارت

 علت درستی سایر گزینه ها:
بیانگر شرک عملی است، بدین معنا که شخص هوای نفس خود را به عنوان معبود در نظر گرفته «أرَأیتَ مَن اتَّخََذ إلهَهُ هَواهُ »عبارت

 است.)درستی ب(

های دشمنان خدا است که یکی از نشانه نیز بیانگر پرهیز از دوستی با «اُولیاءیا أیّها الّذینَ آمَنوا ال تَتَّخِذوا َعدوی و عَُدوَّکُم »عبارت 

 توحید عملی در بعد اجتماعی می باشد.)درستی ج(

 
ر      یسبک: متن 3گزینه  -46  سطح: دشوا

 ژه: ک  جوامع فقیر/ آلودگی طبیعت: تخصیص مالکیت به انسان(۱ليدوا

پیداشدن جوامع فقیر در کنار جوامع ثروتمند، و همچنین آلوده شدن طبیعت، هردو به دلیل تخصیص مالکیت جهان به انسان است و 

نیز بیانگر همین مورد است. اما بهره گیری از ابزارهای جدید برای رسیدن به امیال نفسانی، مربوط به دومین  «أنا ربکم األعلی»عبارت 

 ت که همان فراموش کردن خداوند یا فزونی یافتن زینت دنیا در دل انسان است.مورد شرک پیچیده اس

برای شرک پیچیده، دو مورد در کتاب ذکر شده که هرکدام نتایج و عبارات مخصوص خود را دارند، بهتر است جدول زیر را در ذهن 

 داشته باشید:

 

 

 

 

 اشتباه نکنیم های درس سه دوازدهم

اشاره « دوهاعبُفَ»عملی  و هم به توحید «کمی ربّربّ»هم به توحید در ربوبیت « ستقیممُ م فاعبدوه هذا صراطٌکُی وربّإن اهلل ربّ»آیۀ  (1

 دارد.

 )نه عدم باور خداوند( ریشه شرک و بت پرستی امروزی، وارد نکردن دستورات دین در زندگی، در عین باور داشتن خداوند است.( 2

 و استعدادها( سرمایه)نه  .( مهم ترین عامل در تعیین اهداف و رفتارهای یک فرد، افکار و اعتقادات اوست3

 ، اما تطبیق این معیارها با زندگی انسانها به عهده خود آنها واگذار شده است.)نه متغیر(معیارهای شرک و بت پرستی ثابت است ( 4

)نه از خیر اند. مؤمنان از مهربانی با دشمنان خدا نهی شده« ...ولیاء اَم کُی و عدوّ ذین آمنوا ال تتخذوا عدوّها الّیا ایّ»مطابق آیه ( 5

 (ه آنانرساندن ب

یکی از مصادیق زیانکاری را عبادت زبانی خدا به هنگام آسودگی و روی گردانی از او هنگام سختی ، «سران المبینالخُ»عبارت ( 6

 معرفی می کند.

 و« وَ هُوَ رَبُّ کلّ شیء»اعتقاد به توحید در ربوبیت زمینه ساز رسیدن به توحید عملی و سبک زندگی توحیدی است. پس دو آیه ( 7

 .زمینه ساز این موضوع هستند که هردو به ربوبیت خداوند اشاره دارند، «اًبّبغى رَاَاهلل  اَغیرَقل »

 نَّاِ»است، هم چنین ثمره از دست دادن فرصت عمر، عبارت « بینسران المُ الخُ وَذلک هُ»( ثمره روی گردانی از خداوند، عبارت 8

 )ترکیبی( باشد.می« رینالخاسِ نَو هو فی اآلخرۀ مِ»و ثمرۀ اختیار کردن دینی جز اسالم، عبارت « سرخُ اإلنسان لفی
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 مصادیق گرفتاری به شرک پیچیده

 فراموش کردن یاد خدا ی کردنجهان خلقت را ملک خود تلق 

 سرگرم شدن به امور دنیوی تصرف در جهان بدون توجه به نظر خداوند 1

 فزونی یافتن زینت دنیا در دلشان تخصیص مالکیت ربوبیت و والیت جهان به خود 2

 استفاده از ابزارهای جدید برای رسیدن به امیال خود تخریب محیط زیست 3

 از یاد خدا و آخرت غفلت آلوده شدن طبیعت 4

  پیداشدن جوامع فقیر در کنار جوامع ثروتمند 5

  «أنا رّبکم األعلی»عبارت  6

 سبک: شعر        سطح: آسان 3گزینه  -47

 ژه: ليدک  دام / عدم نفوذ شیطان ( برو این۲(نیت درونی / حسن فاعلی ۱وا

ه/ که عنقا را بلند است برو این دام در مرغی دگر نِ»و شاعر در بیت  باشد هر عمل، باید دارای نیت درونی که همان حسن فاعلی است

دادن مؤمنان با  قرار کرده که توانایی فریبابه عدم دسترسی شیطان و عدم نفوذ او به انسان با اخالص اشاره دارد و شیطان « آشیانه

 اخالص را ندارد.

 
 سطح: متوسط         یسبک: متن 1گزینه  -48

 ژه: كليد  ( ایمان به خدا و اخالص / مستقیم۱وا

میان افزایش معرفت به خداوند و افزایش اخالص رابطۀ  میان افزایش ایمان به خدا و افزایش اخالص، ارتباط مستقیم وجود دارد اما

غیرمستقیم وجود دارد، به طوری که ابتدا اقزایش معرفت به خداوند موجب افزایش ایمان می شود و اقزایش ایمان به خدا موجب 

)معلول( حسن فاعلی  علی تابعاست و حسن ف (نداشتن نیت خوب)خودنمایی نشانگر عدم حسن فاعلی . ریا وافزایش اخالص می شود.

 است.

 یهست  ینه تو، چون تو ماز ستهیکنکور غول بق! 

 علم استوار    ( معنای حکمت      1( دستیابی به درجاتی از حکمت  1  

 جاری شدن چشمۀ حکمت      ( چهل روز عمل خالصانه 2           

   

 ( محروم کردن از بهشت3( گناه   2( تحریک هوس  1( دام شیطان برای         1( نفوذناپذیری      2 میوه های   

 ( پذیرش فرمان او2( روی آوردن به خدا   1( مقاومت در برابر شیطان نیازمند        2د در برابر شیطان            درخت اخالص

 ( دستیابی اولیای دین به مقام قرب از راه        بندگی خالصانه1           

 ( دریافت پاداش وصف ناشدنی      3   

 )بندگی کن تا که سلطانت کنند..( ( متناسب با عبارت          2           
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ر    هیآ  ،یسبک: مفهوم 1گزینه  -49  سطح: دشوا

 ژه: گمراه کننده / تحریک هوس  كليدوا

شیطان امروزه نیز از همان نوع دام هایی که برای کشاندن حضرت یوسف )ع( به گناه و فساد گسترده بود، به صورت های گوناگون 

ها، سازد. فیلم زودگذر آنها را تحریک کند و به گناه بکشاند و آنان را از بهشت جاویدان محروم ها پهن کرده است تا هوسبرای انسان

به دام شیطان که برای  «خواستم مراودهو من از او » «:هفسِن نَعَ هٌدتُ د راوَقَلَ وَ »ها و ... از جمله این دام هاست. در عبارت قرآنی وبگاه

 کند.)ع( پهن شده بود، اشاره می حضرت یوسف

 :دقت کنید: این سؤال از قسمت بررسی کنید مطرح شده است و بهتر است برخی نکات آن را مرور کنیم 

 

فسهِ  ن ن  ُه ع  دتُّ د راو  ق   قالت فلذلکن اّلذی لمتننی فیه و ل 
)زلیخا به زنانی که دست خود را بریده بودند( گفت: این همان کسی است که مرا دربارۀ او  معنی

 مالمت می کردید. و البته من از او طلب مراوده کردم، 

 اعتراف زلیخا به داشتن قصد گناه با حضرت یوسف مفهوم

عِصم  فاست 

 پس او پاکی ورزید  معنی

 یوسف )ع( دربرابر خواستۀ نامشروع اواعتراف زلیخا به پاکدامنی حضرت  مفهوم

 و  لئن لم یفعل ما آمره لیسجنّن و لیکونا من الّصاغرین
و اگر آن چه را به او دستور می دهم، انجام ندهد، حتما زندانی خواهد شد و از خوارشدگان   معنی

 خواهد بود

 استفاده از هر وسیله ای برای انجام گناه )حتی تهدید به زندان( مفهوم

یه دعوننی ال  ّب ِالی  مّما ی  ح   قال رّب الّسجن ا 
 یوسف گفت: پروردگارا، زندان برای من از آنچه مرا به سوی آن می خوانند، محبوب تر است  معنی

 برای انسان بااخالص،پاکدامنی از هرچیزی بهتر است مفهوم

ُکن ِمن   صُب الیِهن  و  ا   الجاِهلین  و  ااّل ًتصرف عنی کیدهّن ا 
 و اگر حیلۀ آن ها را از من بازنگردانی، به سوی آن ها تمایل می کنم و از جاهالن می گردم  معنی

 در شرایط گناه، راه نجات اتکای خالصانه به خداوند است مفهوم

 اشتباه نکنیم

رابطه میان افزایش معرفت نسبت به خداوند و افزایش اخالص، غیرمستقیم است؛ به طوری که افزایش معرفت به خداوند ( 1

 شود.به خدا موجب افزایش اخالص فرد میموجب افزایش ایمان به او می شود و سپس افزیش ایمان 
 

 افزایش اخالص         افزایش ایمان         ( ابتدا افزایش معرفت1     

 ( )آفرینش همه تنبیه خداوند دل است ......(1            افزایش معرفت به 

 ( )مهر رُخسار تو می تابد ز ذرات جهان....( 2( متناسب با      2خداوند                   

 ( )این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود....(3              
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 سطح: آسان    ثیحد ،یسبک: مفهوم 2گزینه    -50

 ژه: كليد  هل روز / درجاتی از حکمتچوا

کس بتواند چهل روز کارهای خود را خالصانه برای خدا انجام دهد، چشمه های حکمت و معرفت از  هر»فرماید: پیامبر اکرم )ص( می 

 میوه های درخت اخالص اشاره دارد.و این موضوع به دستیابی به درجاتی از حکمت از  «دل و زبانش جاری خواهد شد

 سطح: متوسط     ثیحد ،یسبک: مفهوم 3گزینه  -51

 ژه: کلید  عدم قطع ارتباط با دنیا برزخ /( ۱وا

سنت و روش نیکی هر کس ». حدیث ، پس ارتباط دنیا با برزخ قطع نمی شودندسته اعمال ماتأخر بیانگر ارتباط برزخیان با دنیاتمام 

 به اعمال ماتأخر اشاره دارد. «...را 

 
 سطح: متوسط    هیآ  ،یسبک: مفهوم 2گزینه  -52

  :ژه  مقدار فضیلت ( میزان بازدید /۱کلیدوا

 .خواندمایه میوند سخن گناهکاران را بی، خدا«هرگز، این سخنی است که او می گوید :هالُقائِ وَ ها کلمۀ هُکال إنّ»با توجه به عبارت 

 ید.آهایش به دیدار خانواده خویش می فضیلت الم امام کاظم )ع(، مؤمن بر حسبمطابق ک

 
 سطح: متوسط     یو مفهوم یسبک: متن 2گزینه  -53

 ژه: کلید  در دنیا و برزخ باز / ماتأخر( ۲ ؛در دنیا باز / ماتقدم( ۱وا

 .ر در دنیا و برزخ باز استخّ أته می شود، ولی پرونده اعمال ماتم انسان در دنیا بستقدّپرونده ما

 در قیامت بسته است. ر(م و ما تأخّ)ماتقدّپرونده همه اعمال  دقت کنید:

 آثار ماتأخر          «.گذارنداعمال را به حساب این شخص هم می می کنند، ثواب آن تا وقتی که مردم در دنیا به آن سنت عمل »( 1      

 آگاهی روح پس از مرگ           «   قسم به کسی که ...... ایشان به این کالم از شما شنواترند( »2( پیامبر      1                 

 احادیث              

 ارتباط متوفی با خانوده        «     جمعهبرحسب مقدار فضیلت هایشان،برخی از آنان هر روز ..... کمترین آنان هر »( امام کاظم )ع(           2مرتبط با        

 مرگ 

 

 دقت کنید:

که به ارتباط دنیا و برزخ اشاره دارند متفاوت هستند. حدیث احادیثی که به آگاهی روح پس از مرگ اشاره دارند، با احادیثی 

به آگاهی روح  «توانند پاسخ دهندقسم به کسی که جانم در دست اوست، ایشان به این کالم از شما شنواترند و فقط نمی »

و روش نیکی را در جامعه هر کس سنت »پس از مرگ اشاره دارد، امّا به وجود ارتباط بین دنیا و برزخ اشاره ندارد. امّا حدیث

 «گذارنداعمال را به حساب این شخص هم می جاری سازد، تا وقتی که مردم در دنیا به آن سنت عمل می کنند، ثواب آن

چون به بازبودن پروندۀ عمل انسان ها پس از مرگ و فرستادن اعمال از دنیا به برزخ اشاره دارد،به ارتباط بین دنیا و برزخ 

 اشاره می کند
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 سطح: متوسط      یو مفهوم یسبک: متن 3گزینه  -54

 ژه: کلید  ( بانگ سهمناک / مرحله دوم۱وا

مربوط است و « هازنده شدن همه انسان»بانگ سهمناک که موجب آغاز حیات مجدد انسان ها می شود به مرحله دوم قیامت یعنی 

 اشاره دارد.« یده شدن صدایی مهیبشن»می کند به مرحله اول یعنی صدایی مهیب که همه را غافلگیر 

 
 سطح: متوسط         هیآ  ،یسبک: مفهوم 2گزینه  -55

  :ژه  حتمی بودن: وقوع/ زمان: نامعلوم( ۱كليدوا

 مطابق ابتدای درس ششم، وقوع قیامت حتمی، زمان آن نامعلوم است. همچنین نیکوکاران از وحشت روز قیامت درامان اند.

 سطح: آسان       هیآ  ،یمفهومسبک:  3گزینه  -56

 ژه: كليد ماً ۱وا  کاتبین / مرحله دوم  ( کرا

هر دو به مرحله دوم قیامت یعنی حضور شاهدان و گواهان  «انطقنا اهلل الذی انطق کل شیء»و  «کاتبین کراماً»مفاهیم آیات شریفه 

 گان الهی و اعضای بدن مربوط است.اشاره دارد که به فرشت

 سطح: آسان        یو مفهوم یسبک: متن 2گزینه  -57

 ژه: كليد  دگردیز ( پاسخ قطعی / اگر به دنیا با۱وا

و پاسخ  «.... گیریدزگردید همان راه گذشته را پیش میدانیم که اگر به دنیا باما می»به چنین افرادی چنین است: پاسخ قطعی خداوند 

 وردند؟مگر پیامبران برای شما دالیل روشنی نیانگهبانان جهنم این است: 

 اشتباه نکنیم

 ( مرحله اول قیامت شامل سه حادثه و مرحله دوم قیامت شامل پنج حادثه می باشد.1

 نه فرشتگان() .( بهترین شاهدان و گواهان روز قیامت پیامبران و امامان هستند2

 «کنار رفتن پرده از حقایق عالم»مربوط به مرحله اول قیامت می باشد، ولی  «زمینها و سمانآتغییر در ساختار »( 3

 قیامت است. مربوط به مرحله دوم

در مرحله دوم قیامت رخ می « یدن بانگی سهمناکچیپ»مربوط به مرحله اول قیامت است ولی  «شنیدن صدای مهیب( »4

 .دهد

کدام مرحله »اش و کیفر آماده می کند، پس اگر در سؤالی پرسیده شود که ( وقایع مرحله دوم قیامت، انسانها را برای پاد5

 .، منظور همان وقایع مرحله اول قیامت است«انسان ها برای پاداش و کیفر نیست؟ مربوط به آمادگی

 دهند.با برپایی قیامت رخ می« یات ابدیآغاز ح»و « پایان جهان مادی»هر دو عبارت ( 6

 

 اشتباه نکنیم

مربوط  «...یُنَبؤا االنسانُ یومئذٍ»عالم برزخ می باشد ولی عبارت  ،«...وتُالمَ مُ هُدَ أحَ ى إذا جاءَحتّ»ظرف زمانی تحقق عبارت ( 1

 .به عالم قیامت است

 بسته( ←در قیامت  / باز ←( پرونده اعمال ماتأخر تا قیامت باز است ولی در قیامت بسته است. )تا قیامت 2

 ( منزلگاه بعدی انسان پس از مرگ، عالم برزخ و منزلگاه نهایی او، سرای آخرت می باشد.3

 )نه کیفیت( .به کمیت فضایل کسب شده او وابسته استتعداد مالقات مؤمن با خانواده اش پس از مرگ، ( 4
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 سطح: آسان     یو مفهوم یسبک: متن 2گزینه  -58

 ژه: كليد  ( باالترین نعمت بهشت / خشنودی خدا۱وا

ن نعمت اندوهی، غصه ای و هیچ ناراحتی و رنجی در آنجا نیست و باالتری ،هیچ نقصانی یعنینیکوکاران برای سالمتی است؛  بهشت برای

 خشنودی خداست.بهشت، مقام 

 دشوارسطح:       حفظیسبک:  1گزینه  -59

  :ژه غرق شدن در معصیت همراه بدکاران: جهنمیان/ االن توبه کردم: انجام دهندگان کار زشت/ گرامی داشته ( ۱کلیدوا
 متعهدان شدن:

بهتر است عبارت های این سؤال از بخش تدبّر درس هفتم طرح شده و به صورت حفظی هست.چون آیات آن نزدیک به هم هستند و 

 تکمیل کنندۀ هر آیه را بلد باشید.

جهنمیان می گویند: ما در دنیا نماز نمی خواندیم و از محرومان دستگیری نمی کردیم: همراه بدکاران غرق در »مورد الف: مطابق آیۀ 

 تبط با  جهنمیان است.غرق شدن در معصیت همراه بدکاران مر« معصیت خدا می شدیم و روز رستاخیز را تکذیب می کردیم

برای کسانی که کارهای زشت انجام دهند و هنگامی که مرگ یکی از آن ها فرا رسد می گوید: االن توبه »مورد ب: مطابق عبارت

سخن: االن توبه کردم از زبان انجام دهندگان کار « .اب دردناکی برایشان فراهم کردیمکردم،توبه نیست و این ها کسانی هستند که عذ

 بیان شده است. زشت

و آن ها که امانت ها و عهد خود را رعایت می کنند و آن ها که به راستی ادای شهادت می کنند و آن ها که بر »مورد ج:مطابق عبارت 

عبارت گرامی داشته شدن در باغ های بهشتی مربوط به متعهدان « .شونداغ های بهشتی گرامی داشته مینماز مواظبت دارند، آنان در ب

 عهد با خداوند و مراقبت کنندگان نماز است. به

 جدول زیر رو لطفا نگاه کنید:
 شخص مرتبط عبارت

 راستگویان وجود باغ هایی از بهشت برای آن ها
متقین/انفاق کنندگان در زمان تنگدستی/قروبرندگان حشم/گذرکنندگان  برای آن ها هاآماده شدن بهشتی به وسعت زمین و آسمان

 مردم/ طلب کنندگان آمرزش برای گناهان خوداز خطای 
 متعهدان به امانت الهی/ادای شهادت دهندگان/ مراقبت کنندگان نماز گرامی داشته شدن در باغ های بهشتی

غرق شدن در معصیت همراه بدکاران/تکذیب روز رستاخیز/ 
 نخواندن نماز در دنیا/دستگیری نکردن از محرومان

 جهنمیان

 انجام دهندگان کار زشت/ گویندگان عبارت: االن توبه کردم دردناک فراهم شدن عذاب
مست و مغرورشدگان به نعمت الهی/ اصرار ورزان بر گناهان 

 بزرگ
 جهنمیان

 اشتباه نکنیم

دانیم که اگر به دنیا باز ما می -2آیا در دنیا به اندازه کافی به شما عمر ندادیم؟  -1پاسخ قطعی خداوند به دوزخیان شامل: ( 1

 .گیرید، استهمان راه گذشته را در پیش می گردید

 آرزوهای دنیایی(را مقصر اعمال خود می دانند. )نه « شیطان و بزرگان»دوزخیان، ( 2

بیانگر  «ونهم ناراًطُون فی بُلُأکُ ما یَإنَّ»بیانگر جنبه ظاهری عمل است؛ ولی عبارت  «لماًى ظُتامَلون أموال الیَأکُیَ»( عبارت 3

 جنبه باطنی عمل است.

ر هنگام عذاب مربوط به ناله حسرت دوزخیان د «ای کاش خدا را فرمان می بردیم و پیامبر او را اطاعت می کردیم»( سخن 4

مراه بودیم، ما را از اینجا بیرون ببر که اگر به دنیا بازگردیم، عمل گپروردگارا شقاوت بر ما چیره شد و ما مردمی » است؛ سخن

 این دو را با هم اشتباه نکنید()مربوط به گفت و گوی دوزخیان با خداوند است. « صالح انجام می دهیم

مربوط به پاداش و کیفر طبیعی است.  «تطبیق با قوانین»و کیفر قراردادی است؛ ولی  مربوط به پاداش «تغییر قوانین( »5

 طبیعی( ←تطبیق  / قراردادی ←)تغییر 
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 سطح: متوسط   یو مفهوم یسبک: متن 3گزینه  -60

 ژه: کلید  ورزش / نتیجه طبیعی ،( مطالعه۲( زندانی کردن مجرم / قراردادی ۱وا

به « کمک به سالمتی با ورزش»و « یابی به آگاهی با مطالعهدست» ،مربوط به بخش قراردادی« خاطر جرمه مجرم بزندانی کردن »

 نتیجه طبیعی خود عمل مربوط است. بخش

 
 خوادیشما نم تیجز موفق یزیکالس درسه:( ماز چ  هیهر تست  نجایا): 

 ( تنظیم پاداش و کیفر براساس مجموعه ای از قراردادها1                                

  با وضع قوانین جدید         ( قابلیت تغییر دارند2      ( قراردادی1           

 ( تناسب میان جرم و کیفر         به منظور برقراری عدالت3                                

 روابط 

 ( پاداش و کیفر        محصول طبیعی خود عمل1                       میان  

 ( تغییرناپذیر2( نتیجۀ        2   پاداش 

 ( با تطبیق خود با آن ها       تأمین سعادت زندگی3طبیعی عمل       و کیفر

 

 ( کامل ترین نوع رابطه1                                    

 ( توشۀ انسان در قیامت      باطن اعمال2( تجسم عمل     3            
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 (متوسط/3 )انگلیسی 3  گزینه 61

 بیشتری به ارمغان نیاورده است، اینطور نیست؟  خیلی او امنیت 

ز فعل  hasمی باشد یا  isمی باشد پس باید دقت کنید که این مخفف   s'این جمله فعل کمکی بصورت در  . چون بعد ا
حال که از معنای جمله  روبرو هستیم باید دقت کنید که جمله معلوم است یا مجهول. bringکمکی با قسمت سوم فعل 

ترجیح می دهیم. در دنباله باید قرینه فعل کمکی را  is را به  hasروبرو هستیم پس با یک جمله ی معلوم  پیداست
 می باشد.  he همان heضمیر فاعلی  ( دارید پس فعل کمکی باید مثبت باشد. neverبنویسید چون عامل منفی ساز ) 

 

 هر تست ماز، یک کالس درس!

 Educational Box   
 

 سالم سالم به بچه های خوب مازی ! حالتون خوبه ؟

 خوش اومدید به آزمون سوم. 

از طریق فضای مجازی. بریم  و ماز بگید چه به خودمچه به دوستای خوبم تی ببینم حاال از این بسته های آموزش ب من منتظرم بازخورد های شما روخ

 ؟ بزن بریم.... سراغ توضیح یک قسمت گرامری دیگه

 یدی یا همان پرسش تای )ضمیمه ای( پرسش دنباله ای

از  ، یا از صحت یک خبر مطلع شودیرخود داشته باشد یعنی جمله ای که گفتم درست است یا خ خبری گاهی اوقات گوینده برای اینکه تایید بر جمله

 خود استفاده می کند، که به آن پرسش تاییدی یا دنباله ی پرسشی می گویند.    خبری یک عبارت کوتاه پرسشی در انتهای جمله

 سوال اگر و نویسیم می فاعلی ضمیر شکل به حتما را فاعل و مینویسیم را جمله زمان با مناسب کمکی فعل، جمله از بعد ضمیمه سواالت ساخت برای

 .بنویسیم مخفف شکل به باید حتما را منفی کمکی فعل باشد منفی

 مثبت شکل به آن تاکیدی سوال باشد منفی خبری جمله اگر و. بود خواهد منفی شکل به آن تاکیدی سوال باشد مثبت خبری جمله اگر: مهم نکته

 .بود خواهد

 :tag questions ساخت نحوه

  . یفاعل .ضمیر2 و کمکی فعل .1 ؛شود می تشکیل بخش اساسی و مهم دو از tag questions ساختار

They will come soon, won’t they?  
 .اسم یا ضمیر مفعولی یا ضمیر ملکی نه، می کنیم استفاده فاعلی ضمیر از باید، ضمیمه ای دنبالة در. 1

 :غلط می باشد زیر جملة یعنی مخفف نوشته شود صورت به حتماً، منفی پرسشی دنبالة که کنید دقت. 2

 Our teacher taught the new words by means of sign language, did not he/she? 
 :غلط می باشد زیر جملة یعنی. همانطور که در باال ذکر شد دنباله پرسشی بر اساس جمله خبری است و نه جمله دیگر. 3

Are you the new teacher, aren’t you?  
 حرف و نکته زیاد دارد ولی مجالی برای توضیح نیست.  دنباله ضمیمه ای 

 

 

 سخت(/1 )انگلیسی   4 گزینه 62

همانطور که در جنگل داشتم قدم می زدم احساس کردم که داشتم تعقیب می شدم، به سرعت راه رفتم، شاید سریع تر از سریع ترین 

 دونده. 

 عیتا سر یریخط پاسخگوئه تماس بگ یماز که با س یبان یبا پشت یتون یباشه م ادتیاومد  شیپ یتو طول آزمون اگه مشکل
 مشکلت رفع بشه:(
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شت ریم چرا که شخص احساس نمی کرد دادر جای خالی اول با توجه به زمان گذشته افعال نیاز به یک فعل مجهول در زمان گذشته دا 

این است که باید بصورت صفت عالی می شد  3مشکل گزینه (. 2و1)رد گزینه  تعقیب می شد تعقیب می کرد بلکه احساس کرد داشت

 نه تفصیلی. 

 هر تست ماز، یک کالس درس!

 Educational Box   
و  مکانها، اشیاء، افراد چگونگی و کیفیت که هستند کلماتی صفت برای توصیف اسم بکار می رود. صفات صفت می باشد.  ،یکی از نقش های دستوری

 در صفت جایگاه. رودمی کار به یکسان طور به مونث یا مذکر، جمع یا مفرد اسم با اینکه یعنی باحالت های مختلف اسم صفت. کنندمی بیان را غیره

صفت هم چنین بعد از افعال ربطی ) اسنادی( و نیز تنها .آیدمی آن از بعد فارسی در و اسم از قبل صفت انگلیسی در. است فارسی برعکس دقیقا انگلیسی

 می آید. 

چیز با چند چیز ، یک نفر درمیان چند نفر. به این مقایسه کردن هم استفاده می گردد. گاهی برای مقایسه دو نفر، دو چیز و یا مقایسه یک از صفت برای 

 یلی )تر( و عالی )ترین( می گویند.  نوع مقایسه ها تفض

  : یلیتفض مقایسه

ک بخشی هرگاه یک نفر با یک نفر دیگر یا یک چیز با یک چیز دیگر از نظر یک صفت باهم مقایسه شوند به صفت نگاه می کنیم اگر صفت مورد مقایسه ت

 pastند بخشی باشد یا صفت مفعولی ) یا چ yاضافه می کنیم. اگر صفت دو بخشی بدون  er----باشد به انتهای صفت  yیا دوبخشی که انتهای آن 

participle  باشد قبل از صفت از)more  .استفاده می کنیم 

Mars is smaller than Earth.  
I’m more interested in music than sport. 

آوردید ) در این مثال طرف دوم  مقایسه رایلی، طرف دوم ه این کلمه باشد. اگر در صفات تفضرا برایتان آبی کردم تا خوب حواستان ب thanدر مثال فوق 

استفاده کنید، که بعد از آن می توان از اسم، جمله و یا ضمیر مفعولی  "نسبت به"به معنی   thanمی باشد( باید بعد از صفت از  Earthمقایسه 

 استفاده کرد.  

 مقایسه عالی : 

گر صفت مورد هرگاه یک نفر را درمیان چند نفر یا یک چیز را درمیان چند چیز از نظر یک صفت مقایسه کردید باید از صفت عالی )ترین( استفاده کنید. ا

ی باشد یا ند بخشیا چ yاضافه می کنیم. اگر صفت دو بخشی بدون  the ----estباشد به انتهای صفت  yمقایسه تک بخشی یا دوبخشی که انتهای آن 

 استفاده می کنیم.  the most(باشد قبل از صفت از  past participleصفت مفعولی ) 

Rozita is the youngest girl in the family. 
Ali and Reza are the most intelligent students in the school. 

 

 (متوسط/3 انگلیسی) 3 گزینه 63

 ,andدر جمالت مرکب که از حروف ربط هم پایه ساز تشکیل شده است جمله ضمیمه ای بر اساس جمله پیرو ) جمله ای که حروف  

but, or, so  ساخته می شود. جمالت امر منفی که با )don't  شروع می شوند پرسش ضمیمه ای بصورتwill you?  .می باشد 

 متوسط(/3)انگلیسی  4گزینه    64

 ماشین در دنیا چیست؟  دونی با ارزش ترینالف: می 

 . Murcielago المبورگینیب: فکرکنم 

  .است La Voiture Noire بوگاتی این کردی اشتباهالف: نه، 

 هر تست ماز، یک کالس درس!
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 Educational Box   
  طراحان کنکور بد نکته ای نیست !!!خوب خوب دوستای نازنیم این تست و نوشتم تا یک نکته خارج از کتاب بگم که از نظر  

آیند. نمی دشمن خونی هم هستند و باهم ندارند اصال the -----estو  er----بعضی از صفات تک بخشی ) تک سیالبی ( اصال میانه ی خوبی با پسوند 

 در نظر بگیرید :  the most و  moreفقط با پس یادتون باشه در مقایسه های صفات تفصیلی و عالی این چند صفت را 

ill, real. right, worth, wrong  
ید و بعد از حرف اضافه آیک اسم گروه یا مفرد می  inمی باشد. در صفات عالی بعد از حرف اضافه  ofو  inاما قسمت دوم این سوال بحث حرف اضافه 

of .یک اسم جمع یا ضمیر جمع می آید  

 (/متوسط 3انگلیسی ) 1 گزینه 65

 استنباط که هایی گفته نسبت و دولت های صحبت پیچیدگی یا تنوع، کمیت بین ای رابطه هیچ علی رغم کار سخت برنامه ریز مراسم،  

  .نداشت وجود کردند می

 رجیح دادن( ت4( اهدا کردن                         3             ،درست کردن       ( بافتن2         ( استخراج کردن، استنباط کردن1

 متوسط(/ 3انگلیسی ) 2 گزینه   66

 .کنیم برخورد منصفانه خود مشتری با کنیم می سعی همیشه ما: پاسخ

 .هستند جعلی کاالها این همه شد؟ نخواهیم متوجه که کردید می فکر صادقانه شما آیا اما: ب

 ( خیلی 4( تقریبا                       3( صادقانه                              2             ( هنوز                        1

 هر تست ماز، یک کالس درس!

 Educational Box   
sssss 

 !!! غر هم نزنید  !صبر کنید ،صبر کنید

 این آزمون دادم سخت در اشتباهید. لغتی خارج از بودجه بندیاگر فکر می کنید 

که باید  )گفتگو( conversation نبود؟ خوب من هم همین کلمه را از قسمت 31تا  30پسر خوب ، دختر خوب مگه قرارمون از سال دوازدهم صفحات 

 گوش می دادید برداشتم.

شنیداری های بله بله این یکی از شگرد هایی است که طراحان از آن استفاده می کنند، استفاده از ترکیب های گرامری و لغات داخل مکالمات و قسمت  

 کتاب است. 

 پس خوب این قسمت ها را گوش دهید و به همه جوانب آن ها مسلط شوید .  

 

 ساده(/1 انگلیسی) 1 گزینه 67

 ندارد.   یتیاهم تزایپ هیفراوان و نمک است، آنقدر خوشمزه است که بق هیبا ادو یازچرب یا هیکار ال جهینت

 ( جالب انگیز4( سرد                                  3( داغ                             2( خوشمزه                                1

Cloze Test 
 شیبود. گرچه اختراع او برا تینامیآلفرد برنهارد نوبل شروع شد. نوبل مخترع د ،ینوبل توسط مخترع سوئد یها زهیجا

ل تواندیچقدر مخرب م تینامیکه د  دانست یشهرت وثروت آورد اما او م کار   شگاهیکه در آزما  یباشد. برادر خود او در حا
را در  تینامیکرد تا استفاده از د  یصلح جهان  جادیرا صرف ا یادیز یرژکشته شد. سپس نوبل وقت و ان  یدر انفجار کردیم

 جنگ کمتر کند. 
رسد که  یمکسی صندوق به   نیصندوق کرد. هر سال، سود ا کی جادیپول اش را صرف ا یو رد،ینوبل بم نکهیاز ا قبل

 است. نوبل یصلح جهان  زهیهمان جا زهیجا نیکرده است. اما ارزشمندتر  تیرا به بشر یخوب  نیشتریب

 1گزینه  68
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ام دهنده کار( می برای ارائه راه حل و  بیان کاری توسط فاعل ) انج byگزینه ها همه از جنس حرف اضافه می باشند. حرف اضافه 

 استفاده کنید. byباید از حرف اضافه مله مجهول است و برای بیان کننده کار نه کسی که روش کار انجام میشه باشد. چون فعل ج

  4 گزینه 69

 ( مخترع        4( سازنده                                   3( بساز بفروش                         2( کارگردان                            1

  2 گزینه   70

 ( که 4( که چه وقت                             3( که چطور                           2( که چه چیز                           1

   1گزینه     71

 ( خانواده   4      ( علم                                3( زندگی                                2( پول                                    1

  3 گزینه   72

جایزه نوبل با دیگر جوایز در مقایسه است مقایسه یک چیز درمیان چندین چیز است با این وجود باید صفت عالی را انتخاب کنیم. چون 

 استفاده کنیم.  mostجند سیالبی است قبل از آن باید از  valuable صفت 

Passage 1 

کوچک به   رونیو تشکر" از ب ر یش را باالببرد. لغت " تقداعتماد به نفس تواندیاش م فهیستودن هر کس به خاطر انجام وظ
 نیباشد. ا یزیبدست آوردن هرچ یبرا یکمک   تواندیو به جا استفاده شود م ی( اما اگر به درست ست ین ی) کار مهمرسدینظر م

 است.  فرد کیدادن به  زهیانگ یکلمه برا  نیتر یقو
 عملکرد را خواهد داشت.  نیبهتر ز ین گر ید یدر کارها یو تشکر شود پس و ر یتقد یانجام کار یبرا یاز کس اگر 

 یلیو تشکر است. خ ر یتقد یجادو نیرا مثبت کند. ا یدر خود دارد و قادر است افکار منف  یاست، قدردان  یزشیلغت انگ نیا
ز افراد چگونگ  ل یلغت را م نیاستفاده از ا یا  یم صیآن را تشخ یهستند که عمق و معنا یافراد که معدود  یدانند در حا

از  یاریدهد. بس یانجام م یانرژ زانیم نیرا با کمتر یهر کار سخت  یو د،به کار رو یلغت در مورد شخص نیدهند. اگر ا
کارمندان آنان   یدر پس شاد یاصل لیدل نی. اشوندیو تشکر شناخته م ر یبا فرهنگ تقد یت یچند مل یسازمان ها و شرکت ها

 است. 
 یکارها  یاش را برا میت یتا اعضا کندیتالش م ر یمد ایناآشنا به انجام آن باشد، رهبر  میروبرو شود و ت یکار با مشکل  اگر 
 .دهدیم شیافراد را افزا یدرون  یرویکار ن  نیکند. ا  ر یو تقد شیستا یقبل

  2 گزینه   73

 به باور های مثبت تبدیل کند.قدرتی کوچک در درون می تواند باور های منفی را 

  3 گزینه   74

 . دهد انجام راحتی به را سخت واقعاً  کارهای تواند می او

  3 گزینه   75

 پذیری مسئولیت

   4 گزینه   76

  اعضا از قدردانی و تشکر

PASSAGE 2 

فوق  یاست. علم رازها از یازآنان ن یاز آنان به علم و دانش و درک  ر یتقد یرا برمال کرده است که برا یادیز یها یعلم شگفت 
است. )  ر ینفس گ ار یکه بس  دهدیما فاش کرده است. تلسکوپ اندازه جهان را به ما نشان م یرا برا یالعاده و نامحدود

 .(دبر  یجالب است که نفس انسان را م نقدر یا
تصور در  رقابلیغ یهستند که در فاصله ا دیخورش یادیکه نقطه درخشان در آسمان شب تعداد ز  دهدیبه ما نشان م علم

 .چرخندیفضا م
بر بزرگتر از خورش نیاز ا یبعض آنقدر از ما دور  یستاره کوچک است و بعض کیما هستند که تنها  دیستاره ها صدها برا

در هر  لیما ۱۸۶۰۰۰ ینور با سرعت باورنکردن  نکهیتا نور آنان به ما برسد کما ا کشدی( طول میهستند که هزاران سال ) نور
 است که در فکر بگنجد. ن. جهان گسترده تر از آ کندیرکت مح هیثان
ها موجود زنده   اردیلیبه ما نشان داده است. او م کروسکوپیکوچک نامحدودرا با م  یقسمت ها یدانشمند گر،ید یجهت  از 

با چشم هرگز . آنان آنقدر کوچک هستند که مییگویم کروبیهستند به ما نشان داده است. ما به آنها م ز یمنظم ن ار یکه بس
 .شوندینم دهید
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ذرات   نیبا ا مانیهر قطره خون در رگ ها م،یکشیاز هوا که نفس م یهر قطره آب، هرنقطه گرد و خاک، هر ذره ا دیگویم او
 کوچک پرشده اند.

 یماریمرگ بار هستند و باعث ب یاریاما بس روندیبه کار م ار یبس ز ین یدر زندگ  یهستند و حت  دیذرات مف نیاز ا یادیز تعداد
 .شوندیو مرگ م

ز اتم  ای. چراکه همه اششوندینم دهیها هم د کروسکوپیم نیتر یوجود دارد که با قو ییزهایچ یحت  دیگویدر ادامه م یو ا
در  یک یچرخند و بار الکتر یم دیها به دور خورش ارهیهمانطور که س چرخدیدارد که م یشده اند و هر اتم خود جهان  لیتشک

 .شودیم دهیهر اتم الکترون نام
. و ستندین یعلم یداستان ها یزی. اما آن داستان ها به شگفت انگکردندیما را متعجب م یپر یداستان ها یدوران بچگ  در 

 دارند قتیحق یهمگ  یعلم یداستان ها

  3 گزینه 77

 تلسکوپ

  4 گزینه   78

 . است کوچکتر آسمان ستارگان از بسیاری از خورشید

  4 گزینه 79

 . شوند می دیده چشم توسط راحتی به ها اتم

  1 گزینه   80

 . دارد واقعیت ولی است داستان یک علم

 

  میذاریرو واستون م ۹۹کنکور  یهاکارنامه از برتر   کیاونجا هر روز  ؟یکنیماز رو دنبال م نستاگرامیا یراست 
instagram.com/biomaze 
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 نید.ارسال ک 20008585را به سامانه  20در صورتی که برای ثبت نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز دارید، عدد 

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

کتاب درسی و همچنین قانون دوم کپلر، سیاره زمین در محدوده اسفند تا فروردین نسبت به مرداد تا  12با توجه به شکل صفحه  

 کند. شهریور، مسافت بیشتری طی می

 
 

 
   (19 صفحۀ -1 فصل -شناسی زمین)  -  2 پاسخ گزینه 82

دراز گودال )شدن چرخۀ ویلسون، ورقه اقیانوسی از حاشیه به زیر ورقۀ قاره ای مجاور خود فرو رانده می شود  بسته در مرحله

   تتیس(.مانند بسته شدن اقیانوس )و با ادامه فرورانش در نهایت اقیانوس بسته می شود  (اقیانوسی

 
 (17 صفحۀ -1 فصل -شناسی زمین)  - 2پاسخ گزینه  83

 پیدایش نخستین پرنده  )ژوراسیک( قبل از پیدایش نخستین گیاهان گلدار )کرتاسه( بوده است.
  رویدادهای دوران مزوزوییک از قدیم به جدید:  
 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

  (38 صفحۀ -2 فصل -شناسی  زمین)  - 4پاسخ گزینه  84

 .است آنتراسیت از تر بیش لیگنیت، در فرار مواد و آب میزان

  و سیداک دی کربن دمانن فرار مواد و آب و شده تر فشرده باالیی، های سنگ وزن و رسوبات فشار زیر  در تورب سال، ها  میلیون طی در

  .شود می خارج آن از متان

 تراکم،  فزایشا با .شود می لتبدی لیگنیت  به  و یابد می کاهش  است، متخلخل  و پوک  ای ماده که تورب ضخامت نهایت، در مواد، این خروج  با

   . شود می تبدیل   آنتراسیت سپس و  بیتومینه  نام به  تری مرغوب های  سنگ زغال به لیگنیت  

 
 (33 صفحۀ -2 فصل -شناسی  زمین)  -  3پاسخ گزینه  85

 آیند. می بوجود فرار مواد حضور با گاهی و زمین اعماق در زیاد فشار و دما در گوهر ها اکثراً
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 (29 صفحۀ -2 فصل -شناسی زمین)  -  2پاسخ گزینه  86

  آنجا در یمعدن  ماده از زیادی حجم و یابد می افزایش میانگین، غلظت به نسبت  منطقه یک در عناصر غلظت زمین، پوسته از هایی بخش در

 .گویند می کانسار ق،این مناط به که است صرفه به مقرون اقتصادی، نظر از آن استخراج که طوری به (مثبت هنجاری بی) شود  می  متمرکز

  غلظت  و حجم با  عنصر  یک که شود می آغاز برداری بهره صورتی  در  تنها و است پرهزینه اغلب کانسنگ، یا معدنی   ماده  استخراج

 گیرد. می  شکل معدن   یک کاری، معدن یا  برداری بهره شروع  با .باشد داشته  وجود مادۀ معدنی  در کافی

 (37 صفحۀ -2 فصل -شناسی زمین)  - 3پاسخ گزینه  87

 .آورد میجود و به را تینف های چشمه و یافته راه زمین سطح به نباشد، گاز و نفت و آب حرکت مسیر در مانعی ،اولیه مهاجرت طی در چنانچه

  آورد. ودوج به را طبیعی قیر ذخایر و شده شدگی غلیظ و اکسایش دچار و تبخیر زمین سطح در نفت، است  ممکن صورت  این در 

 (43 صفحۀ -3 فصل -شناسی زمین)  -  4 پاسخ گزینه 88
                                                                                                                                                     

 عرض رودخانه(  )عمق رودخانه  سرعت آب                                                                                           

 

 «رودخانه آبدهی»   

 .کند می عبور رودخانه عرضی مقطع از( ثانیه) زمان واحد در که آبی حجم از، است عبارت(: دبی) آبدهی 

  
                                                                                                            

 ثانیه بر مکعب متر برحسب دبی:   

 مربع متر برحسب آب جریان مقطع سطح مساحت:   

ثانیه بر متر برحسب آب جریان سرعت:   

 (44 صفحۀ -3 فصل -شناسی زمین)  -  3پاسخ گزینه  89

کاهش می  رود آبدهی معموال تابستان، طول در ادامه در. یابد می افزایش بارندگی، افزایش و برف ها ذوب علت به بهار، در رود، آبدهی

 که همیشه آب از شیبخ رودها، این در. هستند دائمی نوع از رودها است، کم تبخیر، و زیاد بارندگی مقدار که ،مرطوب مناطق در. یابد

 از ورود یا و رتفعم نواحی یخ و برف ذوب از نیست، بارندگی که زمانی در رودها، این آب. می دهد تشکیل را پایه آبدهی دارد، جریان

رودها،  تربیش است، زیاد تبخیر و کم بارندگی مقدار که خشک و گرم مناطق در. می شود تأمین آنها داخل به زیرزمینی آب های

 هستند. فصلی و موقتی

 (45 صفحۀ -3 فصل -شناسی زمین)  -  4پاسخ گزینه  90

 .این منطقه، سطح ایستابی است تمام فضاهای خالی منطقه اشباع، توسط آب پرشده است. سطح باالیی

 
 :(بذاری میون در drmaze@ تلگرام با تونیمی رو انتقاداتت و پیشنهادات
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 : تابع یک به یک91 سوال

 3جواب: گزینه  91

نمودار یک سهمی بطور کلی یک به  مربوط به یک سهمی است باید به این نکته توجه داشته باشید که  ها ضابطهیکی از از آنجایی که  

مورد نظر ما راس سهمی قرار  )دامنه(یک نیست، تنها زمانی می توان در رابطه با یک به یک بودن تابع سهمی بحث کرد که در محدوده

xاست، بنابراین در این سوال در محدودهباشد نداشته   نباید راس سهمی  3
a

x 
2

گتر ربز وجود داشته باشد پس راس سهمی باید 

 :باشد 3یا مساوی از 

 

 

 

 

xبه ازای  زیرمطابق شکل   که هنگام   یییکی از مهم ترین شرط هاحال  ی تابع مربوط به تابعی نزولی و یک به یک است.،ضابطه3

 یک به یک بودن توابع چند ضابطه ای باید برقرار باشد این است که:

x)نقطه مرزی( مقدار تابع در   xاز حد راست تابع در  3   =3xمقدار تابع به ازای  ساده تریا به بیان ، بزرگتر یا مساوی باشد، 3
baxxبرای ضابطه  2  3بیشتر یا مساوی از مقدار تابع در نقطهx=  6برای ضابطه x :باشد 

a b b a      9 3 3 3 12 

aبه ازای   bو  6  aترین مقدار ترین مقدار خود را خواهند داشت و کمکم bو  aمقادیر  6 b  شود. می 12برابر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : تابع معکوس92سوال 

 1 جواب: گزینه 92

 

 

 2 1 نزولی و یک به یک یکصعودی و یک به 

 راس سهمی

 نزولی و یک به بک

a
a  3 6

2
 

یا ناحیه  1در نمودار یک سهمی تنها در ناحیه 
 تابع یک به یک می باشد: 2
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 نشان می دهیم: 𝑓−1عوض کنیم، به وارون آن خواهیم رسید که آن را با  f یرا در رابطه yو  xاگر جای مولفه های نکته: 

𝑦 = 𝑓(𝑥) ↔ 𝑥 = 𝑓−1(𝑦) 

 
در  αدر یکسری از سواالت تابع معکوس، یک روش خوب برای شروع حل سوال این است که مقدار تابع معکوس را برابر مقدار فرضی 

 ه شده داریم:نظر بگیریم، سپس با استفاده از نکته گفت

  f ( ) f ( )     1 0 0 

f ( ) f ( ) f ( )                1 10 8 7 0 8 7 1 0  دهیمقرار می ها  xحال به جای  1

 بصورت زیر تشکیل می شود:  f(x)،ضابطه تابع  در صورت سوالاین مقدار و جایگذاری  αمحاسبه مقدار پس از 

f (x) x f (x) x     1 8 7 8 8 

طبق نکته گفته ، yو  x مقداردرآنصورت با جابجایی ،وجود داشته باشد  𝑓−1تابع وراوندر  (a,16)نقطه  مختصات درصورتی کهحال 

   را داریم: (a,16)نقطه  f  در تابعشده، 

( ,a) f (a, ) f a a       116 16 16 8 8 3 

 : حاسبه می کنیمبا استفاده از رابطه زیر مدر انتها نیز طبق خواسته سوال فاصله بین دو نقطه را 

A( , )
AB (x x ) (y y )

B( , )


          

 

2 2 2 2
2 1 2 1

16 3
3 4 9 16 25 5

13 1
 

تجربی داخل و خارج مطرح شده بود یک مساله قابل توجه نحوه طرح سوال است که با توجه به  99در سواالت زیر که در کنکور 

 خواسته سوال که مجموع دو مقدار است امکان حل سوال از طریق گزینه ها را ازبین برده است.

 

 . برای حل این سوال داریم:صحیح است 3گزینه 

g( ) f ( ) f ( )

g( ) f ( ) f ( )





           
    

        

1

1

6 6 6 4
4 9 13

12 12 12 9
 

خارج از تابع معکوس مطرح شده  99استفاده کنیم سوال زیر نیز که در کنکور تجربی  αاگر از همین روش نوشتن تابع معکوس برابر با 

 بود با همین روش حل می شود:
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 شروع می شود αروش حل این سوال نیز مانند سواالت دیگری که مقدار تابع معکوس خواسته می شود از صحیح است.  3گزینه 

t

t

( )
f ( ) f ( ) t t t

t

t log ( )





 



 


            

       

21 2

2
2

1
2 122 2 2 4 4 1 0

2

2 5 2 2 5 2 5

 

 : تابع معکوس93سوال 

 2جواب: گزینه  93

fپذیر باشد و تابعی وارون fاگر   نکته: (a) bگاه: ، آنf (b) a 1. 

 

y   خط در معادلهالزم است که مختصات کامل نقطه تقاطع را بدست آوریم پس  در ابتدا x 5  2(با جایگذاری مقدار عرضy=( 

    آید:بدست می  تقاطع را نیز (x)مقدار طول ، 

 ),(xxxy y 277525 2  
 
 

)ی نقطه در واقع از آنجایی که , )7 ی کتهاز ن حال،از این نقطه عبور می کند    1fبنابراین تابع است، 1fمحل تقاطع خط با تابع  2

 :گیریمنتیجه میگفته شده 

 f),(f),( -1  7227 

 بدست می آوریم:را براحتی  aمقدار مجهول  fدر ضابطه تابع  (2،7)جایگذاری مقدار نقطه در انتها با 

f ( ) a a a        2 7 2 8 1 7 2 4 2 

 

تجربی مطرح شده بود، محل برخورد تابع معکوس با یک خط خواسته شود می توان به جای  99اگر مانند سوال زیر که در کنکور 

 کرد.یافتن تابع معکوس محل برخورد تابع اصلی را با آن خط بدست آورد و جواب را تبدیل 

 

صحیح است. به جای یافتن محل برخورد تابع معکوس با نیمساز ناحیه چهارم می توانیم محل برخورد تابع اصلی با نیمساز  2گزینه

 ناحیه دوم را بدست آوریم و بعد جواب را تبدیل کنیم: 

x 'f (x) x
x x x x x A Ax

x x
y x




  
             

  

0
2 1 12 2

2 1 1
1 1

 

 

 : ضابطه تابع معکوس94سوال 

 2جواب: گزینه  94

 نقطه تقاطع
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 :بصورت یک تابع چند ضابطه ای تبدیل کردوابعی شامل قدر مطلق را بهتر است، ت

x ; x
f (x) x x

x ; x

 
    

 

3 6 0
2 6

6 0
 

fعرض نقطة برخورد تابع در توابع وارون پذیر  1  و محورy  ها، با طول نقطة برخورد تابعf  و محورx  .در ابتدا بنابراینها برابر است 

 وریم:می آ بدست yبا صفر قرار دادن مقدار ها xمحل برخورد تابع اصلی با محور 

x x
f (x)

x x

     
  

    

3 6 0 2 0
0

6 0 6
 

 بدست آمده جز xبه دامنه مربوطه به اون ضابطه حتما دقت شود زیرا امکان دارد مقدار  xدر حل این معادله پس از بدست اوردن مقدار 

 نیست پس مقدار آن قابل قبول نیست. 0x  جز دامنه تابع =x-6که چون  +6xمانند ضابطه  دامنه تابع نباشد.

)نقطه  حال چون , )2 fمحل برخورد  پس،هاست( x)محل برخورد با محور  قرار دارد fروی تابع  0 1  و محورy  ها نقطة( , )0 2 

 .خواهد بود

 

 .می باشد AHبرابر اندازه طول پاره خط  Lاز خط  Aفاصله نقطه نکته: 

𝐴𝐻 = 𝑑 =
|𝑎𝑥𝐴 + 𝑏𝑦𝐴 + 𝑐|

√𝑎2 + 𝑏2
 

 
 

)فاصلة نقطه بنابراین  , )0 yاز خط  2 x :برابر است با 

 

2
2

2

2

2

11

02

11 22

20

22





 




 

)()(

)()(

)()(

),(),( yx
xy

AH 

 

 :(درسه کالس یه تست هر اینجا

 

 

 

 

 غ ق ق

A

L

d

H

 

 گویا کردن کسر

f ),( 02 
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 : ضابطه تابع معکوس95سوال 

 1جواب: گزینه  95

  بصورت یک تابع چند ضابطه ای بنویسیم:را قدرمطلقی  تابع  که نیاز است  که شامل قدرمطلق است، یدر توابع

( x ) ( x ) x

f (x) ( x ) (x ) x

(x ) (x ) x

x

f (x) x x

x

      


        
     

 


       
  

1 3 3

1 3 3 1

1 3 1

2 3

2 4 3 1

2 1

 

 

]در بازة  fتابع همانطور که درشکل هم مشخص است  , ] 3  آوریم،میدست را در این بازه به ضابطة وارون آنپس یک به یک است.  1

 می نویسیم:  xرا برحسب  yرا عوض کرده، سپس  yو  xجای  در ابتدا ،fی معکوس تابع برای یافتن ضابطه

y y x
y x x f (x)  
          14

2 4 2 2
2 2 2

 

دامنه تابع معکوس از آنجایی که
f

D 1 ، برد تابع  برابرf  ،تابع  بنابراین برد  استf :را محاسبه می کنیم 

 𝑅𝑓 = 𝐷𝑓−1  

( )
x x x

  
            

2 43 1 2 2 6 2 2 2 2 

fپس ضابطه  1 رابرب
x

f (x) 
 1 2

2
] با دامنة  , ]2  است. 2

 طراحی شده است:  94سوال فوق بر اساس سوال آزمون سراسری ریاضی 

 

که  -4و  3با جایگذاری نقاط  سوالصحیح است. نقاط کلیدی و مهم در توابع قدرمطلقی ریشه های قدر مطلق هستند. در این  4گزینه 

ریشه های قدرمطلق هستند متوجه می شویم که تابع در همین بازه اکیدا نزولی است و در نتیجه برد تابع در این بازه دامنه تابع 

 بدست می آید. 4معکوس خواهد بود که گزینه 

 

 

 : تابع معکوس در در ترکیب توابع96سوال 

 2جواب: گزینه  96

 
 

f(x) 
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 y=xاکیدا صعودی باشد، این نقاط روی خط  fمتقارن هستند. اگر تابع  y=xنسبت به خط  𝑓−1 و𝑓نقاط برخورد توابع نکته: 

 .باشد y=xخواهند بود. در غیراینصورت نقاط برخورد می تواند خارج خط 

 است: y=xنقطه تقاطع آن ها روی خط  صعودی است، پس 3xدر فاصله  f(x)از آنجایی که تابع طبق نکته گفته شده 

xy ضابطهبرای محاسبه محل تقاطع دو  حال    وxxy 62   کافی است که مقدارy  طول دو تابع را مساوی هم قرار داده تا
 تقاطع این دو منحنی بدست آید: xنقطه 

{
x 0       ← غ ق ق  (چون جز دامنه نیست)  

 x  7                                                           
 x x x x x x(x )        2 26 7 0 7 0 

 
 : تابع معکوس در در ترکیب توابع97سوال 

 2جواب: گزینه  97

(a,b)                                    داریم: fپذیر نکته: برای تابع معکوس f (b,a) f    1 

(fog)با توجه به آنکه  ( ) 1 3         داریم:  yبا  xمقدار  با جابه جا کردن طبق نکته گفته شده پس 1

                                        fog( ) 1 3  

a، پسgD1یعنی  اشته باشد، وجود د gدر دامنه حتما  1عدد در این صورت باید  1 است: 

 

)},(),,(),,{( bg  22111 
 

 درنتیجه:  g(1)=2از آنجایی که مقدارو 

3211  )())(()( fgffog 
 

 بنابراین:می باشد.  =2b مقداراست  3)(bfکه مقدار  fدر این صورت با توجه به تابع 

 b a 1 

 

 : تابع معکوس در در ترکیب توابع98سوال 

 2جواب: گزینه  98

کنیم. یعنی باتوجه به زوج مرتب های داده شده مقدار  داده شده است شروع می 3برابر با  fبرای این سوال از اینکه مقدار تابع معکوس 

 خواهد بود.  4آن برابر با 

f (g( a)) f ( ) g( a) g( a)     1 2 3 3 2 2 4 

 را بدست می آوریم: aمقدار  g(x=2a)در ضابطه تابع  x=2aپس از آن با جایگذاری مقدار 

a
a a a a

a
        



2 2
4 2 8 4 6 4

2 1 3
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 : تابع معکوس در در ترکیب توابع99سوال 

 2گزینه جواب:   99

 
xدر تابع سهمی داده شده در محدوده دامنه تعریف شده   2 عبارت را برحسب  بنابراینه سهمی نزولی و یک به یک است.طضابx 

 را عوض می کنیم تا تابع وارون تشیکل شود: yو   xنوشته و سپس جای 

y x x x x (x ) y (x )             2 2 2 24 2 4 4 2 2 2 2 2 

 

 

 

 خواهیم از عبارت جذر بگیریم باید به عالمت حتما توجه شود: می که هنگامی توجه داشته باشید، در حل این سوال به این نکته

x
y x y (x )


        

22 2 2 2 

x y f (x) x         12 2 2 2 

fاز آنجایی که دامنه تابع وارون  1   برای برد تابعf برد در زیر نکته گقته شده طبق ترسیم شده یا با توجه به نمودار می باشد، بنابراین ،

yتابع   2  دامنة این محدوده همان است کهf 1 شود.می  

 

𝑓(𝑥)نکته: در تابع درجه دوم  = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 0اگرa>  و عرض راس سهمیsy   ،تابعبرد باشد :𝑅 = [𝑦𝑠, +∞) 

),[ 


 22
4

242 R
a

yxxy s 

 : نمودار تابع مرکب100سوال 

 1جواب: گزینه  100

ofg)(در ابتدا ضابطه برای اینکه معادله درجه معکوس پذیر شود محدود شده است.  fدر این سوال دامنه تابع  1 81  را بصورت زیر می

 نویسیم:

))((fg)(ofg 11 88 11   
 

f)(در ابتدا مقدار  81   بدست می آید که با  -2و  4باید دقت کرد که در هنگام حل معادله دو مقدار را بصورت زیر محاسبه می کنیم

 عضو دامنه و جواب قابل قبول است. -2توجه به دامنه داده شده تنها مقدار 

f (x) x x x x x x , x x            2 2 22 2 8 2 8 0 1 2 

)(-g))((fg)(ofg 111 288 11   

g(x) x , (g of )( ) g ( ) x x g ( )                 1 1 1 13 1 8 2 3 1 2 1 2 1 
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 که مشابه همین سوال بود توجه کنید: 99به سوال کنکور 

 

 استفاده کنیم. یعنی داریم: αصحیح است. برای حل این سوال می توانیم از همان تکنیک  1گزینه 

f ( ) f ( )

g of ( ) g ( ) g( )



  

         

 
     



      

1

1 1 1

20 20 20 16

9 6
20 16 16

1

10 2
9 6 16 16

25 5

 

 خارج از کشور به صورت زیر مطرح شده بود:  ریاضی 99مشابه این سوال در کنکور 

 

 استفاده کنیم. یعنی داریم:  αصحیح است. برای حل این سوال نیز می توانیم از همان تکنیک  4گزینه  

x

g ( ) g( )

f og ( ) f ( ) f ( )



  




        

    

       

1

1 1 1

22

3
9 9 21

2

9 21 21

4 9 21 2 4 6

 

 

 : ترکیب تابع و تابع معکوس101سوال 

 4جواب: گزینه  101

 وراون آن باشد همواره داریم:1fتابعی وارون پذیر و  fنکته: اگر 

fRxxxff  ,))(( 1 

))((را محاسبه می کنیم، تا ضابطه  f(x)ابتدا تابع وارون  xff 1 : را تشکیل دهیم 
21 31 )()( xxf  

xxff  ))(( 1
 
 

xxffبرابر دامنه تابع  fبرد تابع  نکته گفته شدهپس طبق   ))((  می باشد: 1

fx R ( , ]     3 1 3 3. 

 وجود دارد.  3کتاب ریاضی 23صفحه  10مشابه ایده این سوال در تمرین 
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 : ترکیب تابع و تابع معکوس102سوال 

 4جواب: گزینه  102

 

 :قرینه می کنیمبصورت زیر  را نسبت به نیمساز ربع اول  و سوم f، نمودار تابع fبرای رسم نمودار وارون تابع یک به یک 

 

 

 

 

 

 

 :باشدبزرگتر یا مساوی صفر  برای محاسبه دامنه توابع رادیکالی نیاز است که عبارت زیر رادیکالحال  

 

 

 

 استفاده کنیم: عالمت تعیین از جهت محاسبه دامنه  ریشه داریم نیاز استیک در نامعادله مربوطه چون بیش از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !هستی مازی تو چون تو، نه ستبقیه غول کنکور

 

x x
g(x)

f (x) f (x) 

 
  

1 1
5 5

0 

f (x)1 

 

    

    

    

 رادیکال رکس   

 

 

2 5 
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 : تابع معکوس در در ترکیب توابع103سوال 

 3جواب: گزینه  103

gofg(f(x)) در ابتدا ضابطه 11    تشکیل می دهیم:بصورت زیر را 

)},(),,(),,{()(f(x)g
)},(),,(),,(),,{(f

)},(),,(),,(),,{(g 1

1

543341
64435221

56423423








 



 

g)حال  تابع  of ) f 1   :برابر است با 

)},(),,(),,{( 141321  
در واقع از بین اعضای تکراری، فقط یکی ی تواند عضو تکراری داشته باشد .مجموعه، نم)یک را تشیکل دادهبرد تابع مجموعه سپس 

 :(از آنها باقی می ماند و بقیه حذف می شوند

},{ 12 R 
 مجموع اعضای برد تابع برابر است با :       

112  )(                                                                                                  
 تابع معکوس است.رشته ریاضی و ترکیبی از مفاهیم اعمال روی توابع، تابع مرکب و  98این سوال برگرفته از سوال کنکور 

 

 

 
 : تابع معکوس در در ترکیب توابع104سوال 

 1جواب: گزینه  104

f در ابتدا تابع
( )(x)
g

آن را بصورت یک تایع  پس بهتر است  کیل می دهیم و از آنجایی ضابطه تابع یک تابع قدرمطلقی استرا تش 

 بنویسیم:چند ضابطه 
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با استفاده از تکنیک تفکیک کسرها، ضابطه 
x

x

4
2

 را به صورت زیر تغییر می دهیم : 
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 : حال  با توجه به بازه دامنه تابع  مقدار برد تابع را بصورت زیر بدست می آوریم

( )x x x
x x

y
x

                     
 

      


4 8 21 1 1 8
0 2 4 4 2 2 4 4 2 4

4 4 2 4
8

0 2 2 0 2
4

 

 این سوال برگرفته از سوال کنکور  رشته ریاضی 

 

 

 

 : تابع معکوس در در ترکیب توابع105سوال 

 4جواب: گزینه  105

 

شرط )ریشه ها(  xاسبه مقادیر محاسبه کنید که در انتها پس از محدر ابتدا برای حل اینگونه سواالت حتما مقدار دامنه تابع را 
 دامنه تابع باشند( : محاسبه شده باید عضو x)مقادیر  بررسی شود ریشه ها قابل قبول

  

1

13333

1

1

11 22
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xxx
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x

xx

 

 

)()(ضابطه سپس طبق اطالعات سوال  xgxf  تشکیل اتحاد مزدوج می دهد  حاصلضرب این دو تابع را محاسبه و از آنجایی که
 آن را بصورت زیر ساده می کنیم:

)()()()()()( 23331331331 2222  xxxxxxxxxgxf 

 

 یا
 اشتراک
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6232 حال معادله  xx  شرط دامنه را نیز برای قابل قبول بودن ریشه ها بررسی می کنیم: در انتهاحل  و را 
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 : تابع معکوس در در ترکیب توابع106سوال 

 3جواب: گزینه  106

fتابع  g {( , ),( , )}  2 6 1 2 وجود دارد اما از  g2و  fمی باشد پس حتما این دامنه ها در توابع  2و  6دارای دامنه های  14

 6عدد   2g دیده نمی شود پس حتما این دامنه مجهول fنیز در دامنه  6مجهول است و عدد   f های دامنهجایی که یکی از  آن

 . a=3است در نتیجه  6برابر  2gمقدار بنابراین  است،

gfحال ضابطه  2 :را تشکیل می دهیم 
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gfتابع سپس مقادیر برد  2 تا مقادیر  قرار می دهیم 1و   -14یعنی عددهای  را برابر مقادیر برد آن در صورت سوالb  وc 
 محاسبه شود:
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 و طبق خواسته سوال داریم:

2 cba 

 

 

 : ترکیب تابع و تابع معکوس107سوال 

 صحیح است. 4پاسخ گزینه  107

 

نصف یک  مساحت محدود به این دو تابع و طبق شکل رسم شده مشخص است کهاز طریق رسم نمودار است. تسواال گونهروش حل این

و ارتفاع  k-2با قاعده مساحت مثلثی برابر )یا ست مربع است که فاصله افقی روی محور طولها قطر آن ا
2

2k : ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1k 1 2 3 
3 

 

 

 ←عضو دامنه نیست(   )غ ق ق 

𝑦 = |𝑥 − 1| 𝑦 = |𝑥 − 3| 𝑦 = |𝑥 − 1 − 𝑘| 

2
2k 
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 : ترکیب تابع و تابع معکوس108سوال 

 صحیح است 3پاسخ گزینه  108

 
 :را داشته باشیم  f(x)نکته:هر گاه نمودار 

𝑦برای رسم نمودار تابع ( 1 = 𝑓(𝑥) + 𝑘  نمودار𝑦 = 𝑓(𝑥)   را به اندازه ایk  واحد در راستای  مثبت محورyانتقال می دهیم:  ها 

𝑦برای رسم نمودار تابع  (2 = 𝑓(𝑥) − 𝑘  نمودار𝑦 = 𝑓(𝑥)   را به اندازه ایk  واحد در راستای منفی محورyانتقال می دهیم:  ها 
𝑦برای رسم نمودار تابع ( 3 = 𝑓(𝑥 − 𝑘)   نمودار𝑦 = 𝑓(𝑥)  را به اندازه یk  در راستای مثبت محور واحدx.ها انتقال می دهیم 

𝑦برای رسم نمودار تابع ( 4 = 𝑓(𝑥 + 𝑘)   نمودار𝑦 = 𝑓(𝑥)  را به اندازه یk  در راستای منفی محور واحدx.ها انتقال می دهیم 

  

 2 رابنابراین منحنی ،این منحنی به قبل از این انتقال برگرددکه الزم است  تقل شدهنمواحد به طرف باال  2 تابع در ابتدا چون  منحنی

 :انتقال می دهیمها yمحور منفی  در راستایواحد

  2
y x x   

منتقل می نمودار های منفی  xیک واحد به طرف  نمودار راهای مثبت رفته، پس xدر مرحله بعدی نیز چون نمودار یک واحد به سمت  

 برسیم:اولیه نمودار  به تا کنیم

   
2 21 1y x x x x       

 :در نتیجه 

1 1 0a , b , c   

 
 تابع و تابع معکوس : ترکیب109سوال 

 صحیح است 4پاسخ گزینه  109

 بین دو عدد حقیقی متوالی می باشد: xن مقدار همواره مقداری صحیح است، بنابرای نکته: از آنجایی که حاصل جز صحیح   

[𝑥] = 𝑛 , 𝑛 ∈ 𝑧   ⟹   𝑛 ≤ 𝑥 < 𝑛 + 1   
 

 کنیم :  را مشخص می xسوال، محدوده تغییرات  ابتدایی نکتهبا استفاده از 

310320
2

3
11

2
3 32 










   xx
xx

 

 

)نقطه اشتراکی ندارند( ، یا با هم برخوردی ندارند)نقطه اشتراکی دارند(برای تشخیص آن که دو منحنی یکدیگر را قطع می کنند.نکته:
 ،بصورت زیر عمل می کنیم:

 ها آن ها را مساوی هم قرار می دهیم(yدو منحنی را با یکدیگر تالقی داده.) (1

 دستگاه حل می کنیم و معادله ی حاصله را معادله تالقی می نامیم.آن ها را در یک  (2

 حاصل دارای جواب قابل قبول باشد، بدیهی است که مقدار ریشه بدست آمده نقطه تقاطع یا اشتراکی این دو منحنی است اگر معادله
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31بدست آمده در محدوده بازه مشخص شده  xو از آنجایی  که هیچکدام از مقدارهای   x  )نمی باشند پس )دامنه تعریف شده
 هیچکدام از جواب ها قابل قبول نمی باشد.

 : ترکیب تابع و تابع معکوس110سوال 

 صحیح است. 1پاسخ گزینه  110

  نکته:

[𝑥] = 𝑛 , 𝑛 ∈ 𝑧   ⟹   𝑛 ≤ 𝑥 < 𝑛 + 1   
 

 :را مشخص می کنیم xبرای حل این سوال ابتدا از نکته گفته شده استفاده می کنیم و محدوده تغییرات 
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xمجموع عباراتحال به محاسبه  x x            
 2 32 4  می پردازیم: ،بدست آمده xبا توجه به محدوده ، 8
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 سریع تا بگیری تماس پاسخگوئه خط سی با که ماز پشتیبانی با تونیمی باشه یادت اومد پیش مشکلی اگه آزمون طول در

 :(بشه رفع مشکلت

>∆چون  مثبت   𝑥2و ضریب متغیر   0
  xاست پس رابطه به ازای همه مقادیر 

 برقرار است)همواره مثبت است(.
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 مفهومی(-متوسط-122) 1پاسخ: گزینه  111

نوع آنزیم رِنابسپاراز وجود دارد که برای تولید آنها ابتدا باید  3های یوکاریوتی هستند. در هستۀ یاخته پروتئینیهای رِنابسپارازها آنزیم

 شوند.تولید می 2های یوکاریوتی همۀ رِناهای پیک توسط رِنابسپاراز آنها ساخته شود. در هستۀ یاختهمولکول رِنای پیک 

 های سازندۀ همۀ پروتئیندر یک یاختۀ یوکاریوتی رونویسی از ژن( ها توسط رنابسپارازبه جز گروهی از پروتئین )2های درون راکیزه و دیسه 
 تواند توسط یک نوع رنابسپاراز انجام بگیرد! ا رونویسی از چند ژن مختلف میهگیرد؛ یعنی در یوکاریوتانجام می

 ها:بررسی سایر گزینه
 دارد نه رِنا! قرار دِنا مولکول در پپتیدها پلی ساخت ( دستورالعمل1

 شوند.( توجه داشته باشید که رِنای ناقل و رِنای ریبوزومی ترجمه نمی3

 شود.های دخیل در همانندسازی مانند هلیکاز و دِنابسپاراز انجام میآنزیمها در یاخته، توسط ( ساخت ژن4

 مفهومی(-متوسط-122) 3پاسخ: گزینه  112

( 1شود)رد گزینه تکمیل می Pها در مرحلۀ آغاز و پس از تشکیل پیوند هیدروژنی میان پادرمزه و رمزۀ موجود در جایگاه ساختار رِناتن

شود و سپس با تخریب پیوند کوواالنسی وارد میاست به آن  Aجایگاه  ناقلی که مکمل رمزۀدا رِنای آن در مرحلۀ طویل شدن ابت پس از

 شود. تشکیل می A(، پیوند پپتیدی در جایگاه 3)تایید گزینه  Pمیان آمینواسید و رِنای ناقل اول موجود در جایگاه 
 مراحل ترجمه 

 مرحلۀ آغاز 
 اتصال زیرواحد کوچک رناتن به رنای پیک  ❶

 کند.هایی از رنای پیک، زیر واحد کوچک ِرناَتن را به سوی رمزه آغاز، هدایت میبخش      
 اتصال رنای ناقل به َرمزۀ آغاز  ❷
رنای ناقل آغازگر که حامل آمینواسید متیونین است، به رنای پیک در محل  َرمزۀ آغاز متصل     
 شود. می

 ( است. AUGاست که مکمل َرمزۀ آغاز ) UACتوالی پادَرمزه در رنای ناقل به صورت     
پیوند هیدروژنی بین َرمزه و پادَرمزه  7میدونی که در این مرحله همیشه اتصال پادَرمزه به َرمزه با پیوند غیراشتراکی هیدروژنی است.     

  تشکیل میشه.
 افزوده شدن زیر واحد بزرگ ِرناَتن به این مجموعه  ❸
 . Eو  A ،Pهای تشکیل جایگاه ←کامل شدن ساختار ِرناَتن.       

حواست باشه که فقط َرمزۀ آغاز قبل از کامل شدن ساختار رناَتن ترجمه شود. ترجمۀ کدون آغاز، قبل از کامل شدِن ساختار رناَتن انجام می -
 میشه!
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 مرحلۀ طویل شدن 
 ورود دومین رنای ناقل به رناَتن  ❶

ِرناَتن شوند ولی فقط رنایی که مکمل  A ممکن است رناهای ناقل مختلفی وارد جایگاه
 کند. کند؛ در غیر این صورت جایگاه را ترک میرمزۀ جایگاه است، استقرار پیدا می

 ایجاد پیوند پپتیدی  ❷
 شکستن پیوند اشتراکی.  ←شودنای ناقل خود جدا میاز ر  P آمینواسیِد جایگاه      
 . Aتشکیل پیوند پپتیدی با آمینواسید موجود در جایگاه      
 A، از طریق گروه کربوکسیل خود با گروه آمین آمینواسید جایگاه Pآمینواسید جدا شده از رنای ناقل جایگاه      
  کند. برقرار میپیوند پپتیدی  rRNAتوسط آنزیم غیرپروتئینی     
 توالی سه نوکلئوتیدی را مشاهده کرد.  5توان همزمان در رناَتن، حواست باشه که در مرحلۀ طویل شدن می    
 جایی رناَتن جابه ❸

جایی رناَتن و تعداد پس میشه گفت تعداد جابه .رودپس از تشکیل پیوند پپتیدی، رناَتن به اندازۀ یک رمزه به سوی رمزۀ پایان پیش می
 پیوند پپتیدی برابره. 

 شود. وارد می Pبه جایگاه  Aپپتیدی در حال ساخت از جایگاه رنای ناقل حامل رشتۀ پلی
 خالی شده و پذیرای رنای ناقل بعدی است.  Aجایگاه 

 شود. وارد و سپس از این جایگاه خارج می Eبه جایگاه  Pرنای ناقل بدون آمینواسید از جایگاه 
 های پایان برسد.   شود تا ِرناَتن به یکی از َرمزهشود و طول زنجیرۀ آمینواسیدی بیشتر میاین فرایند بارها تکرار می

 مرحلۀ پایان 
 شود.شروع می  Aهای پایان به جایگاه با ورود یکی از َرمزه ❶

 َرمزۀ پایان فاقد رنای ناقل مکمل است.  
  Aهایی به نام عوامل آزادکننده به جایگاه ورود پروتئین ❷

 نقش عوامل آزادکننده: 
شکستن پیوند اشتراکی  ←پپتید از آخرین رنای ناقل.( جدا کردن  پلی1

 پپتیدی. بین آخرین رنای ناقل و زنجیرۀ پلی
 Pجایی وارد جایگاه و بعد از آخرین جابه Aحواست هست که آخرین رنای ناقل با َرمزۀ ماقبل پایان، مکمل است. و ابتدا وارد جایگاه 

 شود. می
 د. نکنِرناَتن را ترک می Pاند، از جایگاه پپتید و آخرین رنای ناقل که از هم جدا شدهزنجیرۀ پلی -
 از هم و آزاد شدن رنای پیک.  ( جدا کردن زیرواحدهای رناتن2

توانند مجددًا توانند یک رنای پیک را چندین بار ترجمه کنند؛ بنابراین زیرواحدهای ِرناَتن میها میدر جانداران یوکاریوت و پروکاریوت، ِرناَتن
 پپتید ساخته شود. این مراحل را تکرار کنند تا چندین نسخه از یک پلی

 
   

 مفهومی(-سخت-122) 3پاسخ: گزینه  113

هر دو رشتۀ دِنای الگو را در بر های رِنابسپاراز کنید، آنزیمهمانطور که در تصویر مقابل مشاهده می

فرآیند همانندسازی هر آنزیم  کنند. اما درها رونویسی میما فقط از روی یکی از این رشتهگیرند امی

   کند.دِنابسپاراز یکی از دو رشتۀ دِنای اولیه را احاطه می

 ها:بررسی سایر گزینه

 .شودآبکافت محسوب نمیتخریب پیوندهای هیدروژنی ( باید توجه داشته باشید که 1

استری از آنکه پیوند فسفودی نه بعد!( ) قبل( در هر دو فرآیند همانندسازی و رونویسی، 2

های نوکلئوتیدهای آزاد تخریب شده و نوکلئوتید تک تشکیل شود، پیوند اشتراکی میان فسفات

 )پس این وجه اشتراک است نه اختالف!(شود. فسفاته به زنجیره اضافه می

 ترتیب وقایع در همانندسازی و رونویسی: 

   :همانندسازی فعالیت هلیکاز و شکستن  حاال شروع همانندسازی، شوند. های همراه دنا از آن جداوتاب فامینه باز  و پروتئینقبل از شروع باید پیچ
فسفاتی توسط دنابسپاراز تبدیل آن به نوکلئوتید تکهای نوکلئوتید آزاد سه فسفاته و شکستن پیوند اشتراکی بین فسفات ←پیوند هیدروژنی 

استر )نوعی پیوند اشتراکی( توسط دنابسپاراز. ایجاد پیوند فسفودی ←پیوند هیدروژنی بین نوکلئوتید رشتۀ الگو با نوکلئوتید مکمل  تشکیل ←
 شوددوباره همین اتفاقات برای یک نوکلئوتید جدید تکرار می ←
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 شکستن پیوند اشتراکی بین فسفات ←شکستن پیوند هیدروژنی بین دو رشتۀ دنا توسط رنابسپاراز  ←انداز اراز به راهرونویسی: اتصال رنابسپ-

پیوند هیدروژنی بین نوکلئوتید رشتۀ الگو با  تشکیل ←فسفاتی توسط رنابسپاراز های نوکلئوتید آزاد سه فسفاته و تبدیل آن به نوکلئوتید تک
دوباره همین اتفاقات برای یک نوکلئوتید جدید  ← استر )نوعی پیوند اشتراکی( توسط رنابسپاراز.پیوند فسفودی ایجاد ←نوکلئوتید مکمل 

 شودتکرار می

 کند.( یک آنزیم دِنابسپاراز فقط از یک رشتۀ دِنای اولیه الگوبرداری می4
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 کنند.همۀ موارد عبارت را به درستی تکمیل می

توانند نوعی پروکاریوت یا نوعی شود. این جانداران میای تمامی اطالعات مورد نیاز جاندار در یک یاخته ذخیره میدر جانداران تک یاخته

 یوکاریوت مانند پارامسی باشند.

 موارد:همۀ بررسی 
، دِنای سیتوپالسمی نیز در شودهمانندسازی میای در آن دِنای هسته ای کهعالوه بر مرحلۀ سنتز چرخۀ یاخته ها،الف( در یوکاریوت

 تواند همانندسازی شود.سایر مراحل اینترفاز می

 شود.تولید نمی رنابسپاراز توسط چندین آنزیم یک مولکول رِناب( در هیچ یک از جانداران 

شود منجربه رشد و نمو آنها نمیای از آنجائیکه پیکر آنها تنها از یک یاخته تشکیل شده است، تقسیم یاختهای یاختهدر جانداران تکج( 

 تواند در تولید مثل جاندار شرکت کند.بلکه می

 شوند.)رِنابسپاراز پروکاریوتی( رونویسی می رنابسپاراز ها توسط یک نوع آنزیمها همۀ ژند( در پروکاریوت

 مفهومی(-متوسط-122) 4پاسخ: گزینه  115

 همانندسازی رونویسی 
 قدیمی  ِدنای روی از جدید مولکول ِدنای شدن به ساخته دنا  رشته از یک بخشی روی از رنا مولکول شدن ساخته به تعریف

محصول 
 فرایند

 ای دنامولکول دورشته ای رنارشتهمولکول تک

نوکلئوتیدهای 
 مورداستفاده

بازهای آلی: آدنین،  یکی از نوکلئوتیدهای دارای قند ریبوز و 
 گوانین، سیتوزین یا یوراسیل

بازهای آلی:  یکی از و  دئوکسی ریبوز نوکلئوتیدهای دارای قند 
 آدنین، گوانین، سیتوزین یا تیمین

های آنزیم
 موثر

رنابسپاراز                                                                                                  
عمل جداسازی دو رشته دنا و همچنین تشکیل پیوند 

 وتیدهای رشته رنای درحال تشکیلاستر بین نوکلئفسفودی

های همراه و پروتئین فامینههای خاصی که پیچ و تاب آنزیم -
 کنند.را از آن جدا می

 هلیکاز: عمل جداسازی دو رشته دنا
ها از جمله دنابسپاراز: تشکیل پیوند انواع دیگری از آنزیم

نوکلئوتیدی درحال استر بین نوکلئوتیدهای رشته پلیفسفودی
 تشکیل

 گیرد. صورت می گیرد صورت نمی ویرایش 
جهت انجام 

 فرایند
ها دیده ها و یوکاریوتهمانندسازی دوجهتی در پروکاریوت یک جهته 

 شود می
 هردو رشته مولکول دنا دو رشتۀ ژن )رشتۀ الگو( یکی از  بخش الگو

دفعات تکرار 
در یک چرخه 

 اییاخته

 و چندین رشته رنا ساخته شودتواند چندین بار انجام شود می
همچنین درصورت نیاز )برای مثال نیاز زیاد یاخته به محصول 

شدن همزمان چندین رنا از روی یک ژن ممکن ژن( ساخته
که در هر زمان، رنابسپارازها در مراحل مختلفی نحویاست؛ به

 از رونویسی باشند

 یک بار

   تصویر
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 اندازه میکروسکوپ الکترونی، زیر در هستند، رونویسی از مختلفی مراحل در زمان، رنابسپارازها هر در که دلیل این در این ساختار به

رِناها از  همۀدر این ساختار  شوند.می دیده بلند به کوتاه اندازۀ از رناها این تصاویر در. شودمی دیده متفاوت شده ساخته رناهای

رِنای نهایی یکسان بوده و دارای توالی  هایمولکولمحصوالت نهایی یا همان  همۀژن در حال ساخت هستند پس  رشتۀ روی یک

 نوکلئوتیدی یکسان خواهند بود.

 ها:بررسی سایر گزینه

 کنند.فعالیت می یک رشتۀ ژنو از روی از یک نوع رِنابسپاراز  چندین( در این ساختار همزمان 3و1

نوع نوکلئوتید با قند  4های پروتئینی رِنابسپاراز نیز حضور دارند. مولکول دِنا دارای ( در این ساختار عالوه بر مولکول دِنا و رِنا، آنزیم2

توان پس مینوع آمینواسید هستند.  20ها نیز حداکثر دارای نوع نوکلئوتید با قند ریبوز و پروتئین 4دارای ریبوز، مولکول رِنا دئوکسی

 شود.نوع واحد سازندۀ بسپارها مشاهده می 28 حداکثرگفت که در این ساختار 
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شود اما در این رونویسی بخشی از مولکول رِنا تولید می نه طویل شدن!( ) آغازدر مرحلۀ 

شود. دِنا از یکدیگر انجام نمیبرخالف سایر مراحل جداسازی رشتۀ رِنا از رشتۀ الگوی مرحله 

در برابر اغلب نوکلئوتیدهای کنید، در این مرحله همانطور که در شکل مقابل مشاهده می

 موجود در محل جداشدن دو رشتۀ دِنا، ریبونوکلئوتید مکمل قرار ندارد.

 ها:بررسی سایر گزینه

 پایان رونویسی از پیش !(هموارهنه  ) است ممکن حتی سازی پروتئین ها! نه همۀ جانداران!(نه یوکاریوت ) هاپروکاریوت ( در1

تواند رخ دهد که بخشی از رِنای تولید شده از رشتۀ الگو جدا شده شود اما باید توجه داشته باشید که زمانی این اتفاق می آغاز پیک رنای

 دهد.باشد که این اتفاق در مرحلۀ آغاز رونویسی رخ نمی

 انداز عبور کرده است.در مرحلۀ آغاز رونویسی رِنابسپاراز از راهکنید، طور که در شکل مقابل مشاهده میهمان( 2

از نوکلئوتیدهای موجود در ابتدای رشتۀ الگو که از نوکلئوتید مکمل خود جدا شده  برخیکنید، ( همانطور که در شکل باال مشاهده می3

 اند.است، رونویسی نشده

 

 

 
 

 بندی مراحل رونویسی به سبک مازجمع
 
 
 
 

 مرحله آغاز 

 وقایع مرحله:  ❶
 ایجاد زنجیرۀ کوتاهی از رنا.  ←باز کردن بخشی از دنا  ←انداز اتصال رنابسپاراز به راه ←انداز توسط رنابسپاراز شناسایی راه

 دهد. رونویسی انجام میگیرد. ولی فقط از روی یکی از آنها رنابسپاراز هر دو رشتۀ دنا را دربر می 
 و یا به کمک عواملی )یوکاریوت: عوامل رونویسی + پروکاریوت در تنظیم مثبت رونویسی، پروتئین ( رنابسپاراز یا به تنهایی )در پروکاریوت

 کند. انداز را شناسایی میکننده متصل به مالتوز( راهفعال
  اپراتور در تنظیم منفی رونویسی.  ←کند انداز قرار دارند رونویسی نمیبعد از راهرنابسپاراز همواره از نوکلئوتیدهایی که بالفاصله 

  نکات مرتبط با پیوندها: ❷ 
    .شکسته شدن پیوندهای هیدروژنی بین نوکلئوتیدهای رشته الگو و رمزگذار توسط رنابسپاراز 
 یدهای مکمل. ) این نوکلئوتیدها از نظر قند با هم تفاوت دارند(  تشکیل پیوند هیدورژنی بین نوکلئوتیدهای رشتۀ الگوی ژن با ریبونوکلئوت 
 استر بین نوکلئوتیدهای رنای در حال ساخت. تشکیل پیوند فسفودی 

 
 
 
 

 وقایع مرحله:  ❶
 افزایش طول رنای در حال ساخت.   ←حرکت رنابسپاراز در طول ژن به سمت توالی پایان رونویسی 

  با پیوندها: نکات مرتبط ❷
   .شکسته شدن پیوندهای هیدروژنی بین نوکلئوتیدهای رشته الگو و رمزگذار توسط رنابسپاراز 
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همانندسازی توسط آنزیم  توانند در فرآیندها میانداز و پایان رونویسی بخشی از مولکول دِنا هستند. پس هر دوی این توالیهای راهتوالی

 دِنابسپاراز الگوبرداری شوند.

 ها:بررسی سایر گزینه
 و در ساختار نوکلئوتیدهای خود قند دئوکسی ریبوز دارند. ها بخشی از یک مولکول دِنا بوده( هر دوی این توالی3

 ها نیز بخشی از ژن هستند.شود. توجه داشته باشید که اگزونانداز بخشی از مولکول دِنا است اما بخشی از ژن محسوب نمی( راه4و2
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 مرحله
 شدنطویل

   .شکسته شدن پیوندهای هیدروژنی بین نوکلئوتیدهای رشته الگو و رنای در حال ساخت 
   .تشکیل پیوندهای هیدروژنی بین نوکلئوتیدهای رشته الگو و رمزگذار در پشت رنابسپاراز  
  .تشکیل پیوند هیدورژنی بین نوکلئوتیدهای رشتۀ الگوی ژن با ریبونوکلئوتیدهای مکمل 
 استر بین نوکلئوتیدهای رنای در حال ساخت. تشکیل پیوند فسفودی 
 با  چنین بین نوکلئوتیدهاییشود همدر این مرحله پیوند هیدروژنی بین نوکلئوتیدهایی با نوع قند یکسان هم شکسته و هم تشکیل می

 نوع قند متفاوت.
 چند نکتۀ دیگر: 

   گیرد. تواند صورت میها، در این مرحله از رونویسی، ترجمه نیز میدر پروکاریوت
 
 
 
 

 مرحله پایان 

 وقایع مرحله:  ❶
جدا شدن رنابسپاراز  ←رونویسی از توالی پایان رونویسی  ←بازکردن دو رشته دنا در این ناحیه  ←رسیدن رنابسپاراز به توالی پایان رونویسی 

 هم. متصل شدن دو رشتۀ دنا به ←جدا شدن رنا از دنا  ←از دنا 
  نکات مرتبط با پیوندها: ❷
   .شکسته شدن پیوندهای هیدروژنی بین نوکلئوتیدهای رشته الگو و رمزگذار توسط رنابسپاراز در توالی پایان رونویسی 
  ای رشته الگو و رنای در حال ساخت. شکسته شدن پیوندهای هیدروژنی بین نوکلئوتیده 
    .تشکیل پیوندهای هیدروژنی بین نوکلئوتیدهای رشته الگو و رمزگذار 
  .تشکیل پیوند هیدورژنی بین نوکلئوتیدهای رشتۀ الگوی ژن با ریبونوکلئوتیدهای مکمل 
 استر بین نوکلئوتیدهای رنای در حال ساخت. تشکیل پیوند فسفودی 
 چنین بین نوکلئوتیدهایی با شود همهیدروژنی بین نوکلئوتیدهایی با نوع قند یکسان هم شکسته و هم تشکیل می در این مرحله پیوند

 نوع قند متفاوت.
 جدا شدن دو رشتۀ دنا از هم )شکسته شدن پیوند هیدروژنی( + ایجاد قسمتی از مولکول رنا.  دهدوقایعی که در هر سه مرحله رخ می

شدن و مراحل طویلوقایعی که فقط در 
 دهدپایان رخ می

جدا شدن رشتۀ رنا از رشتۀ الگو )شکسته شدن پیوند هیدروژنی بین نوکلئوتیدهایی با قند متفاوت( + اتصال 
 هم + طویل شدن رنا. های الگو و رمزگذار دنا بهرشته

-وقایعی که فقط در مرحله پایان رخ می

 دهد
 جدا شدن رنابسپاراز از دنا. 
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 ند.های قرمز موجود در خون فاقد هسته و ِدنا هستگویچه

 ها:بررسی سایر گزینه
 شکل تغییر آن نتیجه که شود تغییر دچار آن از حاصل هموگلوبین پروتئین شودباعث می که است ژنی تغییر نوعی بیماری این ( علت2

 دنانوکلئوتید  جفت صدها از جفت یک تنها آن در و است جزئی بسیار ژنی، تغییر این. است شکل داسی به حالت گرد از قرمز گویچه

 .است یافته تغییر بیمار افراد در

دور شود. پس تغییر ژنی موثر در بروز این بیماری پس از تولد است از والدین به فرزندان منتقل می ارثی( این بیماری، نوعی بیماری 3

 از انتظار است. 

های طحال و کبد شود. از مویرگ هنگام عبور ها بهتواند منجربه افزایش تخریب این گویچههای قرمز می( تغییر در شکل طبیعی گویچه4

تواند منجربه افزایش بیلیروبین خون شود. این اتفاق می .کنندمی سازیپاک را قرمز مرده هایخوارها گویچهدر این حالت درشت

 ها، بافت در و خون در روبین بیلی آید. با افزایشمی وجود به کبد قرمز در هایگویچه هموگلوبین تخریب از که ای استماده روبینبیلی

 آید.می پدید زردی )یرقان(
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از  یک رشتهدر کنید، همانطور که در تصویر مقابل مشاهده می

های رِنابسپاراز بر روی رشتۀ الگو یکسان مولکول دِنا جهت حرکت آنزیم

تواند میدِنا جهت حرکت رِنابسپارازها  یک مولکولاست اما در 

  متفاوت باشد.

 های الگو که اگر در دو ژن مختلف، رشتهدر دو ژن مختلف در صورتی که رشتۀ الگو یکسان باشد، جهت حرکت رنابسپاراز یکسان است در حالی
 کنند. برخالف جهت یکدیگر حرکت میها متفاوت باشند، رنابسپاراز 

 ها:بررسی سایر گزینه
 وت باشد.تواند متفاهای مختلف میکنید، در یک مولکول دِنا رشتۀ الگو در ژنمی( همانطور که در شکل مشاهده 1

 شود. ها برای تولید رنا استفاده میدر یک ژن همواره فقط از یکی از رشته 

میان آنها ژنی وجود انداز متوالی در کنار یکدیگر قرار گرفته باشند و توانید متوجه شوید که ممکن است دو راه( با توجه به شکل باال می2

 نداشته باشد.

( با توجه به شکل مقابل، ممکن است در یک ژن طول یک میانه 4

 بیشتر از یک بیانه باشد.  
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 !(چندنه  ) یکرِنای ناقل در انتقال آمینواسیدها نقش دارد. این رِناها دارای یک محل اتصال به آمینواسید هستند که در این بخش 

خود به رِنای ناقل متصل  دارکربوکسیلآمینواسیدها همواره از طریق سمت  شود. نوکلئوتید به آمینواسید متصل می

نجیره دارای آمین آزاد باشد و آمنواسیدهای بعدی نیز از سمت دارای آمین خود با شوند تا آمینواسید اول هر زمی

 آمینواسید مجاور وارد واکنش شوند.
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 ها: بررسی سایر گزینه
 !3شوند نه رِنابسپاراز های پروکاریوتی توسط رِنابسپاراز پروکاریوتی تولید می( رِناهای ناقل موجود در یاخته1

نوکلئوتید از انتهای دیگر)نزدیک محل  پنجمیننوکلئوتید یک انتهای رِنای ناقل با  کنید،الف مشاهده می-8( همانطور که در شکل 3

 .آمینواسید( پیوند هیدروژنی برقرار کرده استاتصال به 

بعدی تنها دو تای این ساختارها در مجاور شود که در ساختار سهمانند مشاهده می( در تاخوردگی اولیه رِنای ناقل سه قسمت حلقه4

 کدون )پادرمزه( را ندارند. و هیچ کدام از آنها توالی آنتی قرار دارندیکدیگر 
 ساختار رنای ناقل 

 شود. رنای ناقل پس از رونویسی دچار تغییراتی می
 های مشابهی وجود دارند. ای، انواع توالیدر همۀ رناهای ناقل، به جز در ناحیه پادَرمزه

 های پایان، رنای ناقل وجود ندارد. ها است؛ مثاًل برای َرمزهها کمتر از َرمزهتعداد انواع پادَرمزه
 ←خورد ای روی خود تا میرشتهرنای تک ←توانند پیوند هیدروژنی ایجاد کنند. نوکلئوتیدهای مکمل میدر ساختار نهایی رنای ناقل، 

 بعدی. ایجاد ساختار سه ←های مجدد تاخوردگی
 بعدی ساختار سه

 کدون(.    نوکلئوتیدی به نام پادرمزه )آنتی 3توالی  ❷بخش محل اتصال آمینواسید  ❶
 بررسی شکل

 شود. سه بازو که حاصل تاخوردگی است دیده می tRNAدر ساختار 
در کنار یکی از بازوها، یک برآمدگی کوچک وجود دارد که در امتداد جایگاه اتصال به آمینواسید 

 است.
 ای در ِرنای ناقل، یکسان نیست. تعداد نوکلئوتیدهای قرارگرفته در دو سمِت توالی پادرمزه

 نحوۀ عمل رنای ناقل 
کنند؛ یعنی آنزیم با ، آمینواسید مناسب را به رنای ناقل متصل میای وجود دارند که براساس نوع توالی پادَرمزههای ویژهها، آنزیمدر یاخته

 کند. این فرایند نیازمند انرژی است. در رنای ناقل، آمینواسید را یافته و به آن وصل می َرمزهدپاتشخیص 
ها از رنا به آمینواسید همانند بیشتر آنزیم: آنزیم اتصال دهندۀ 1فصل12زیست

جنس پروتئین است؛ بنابراین در ساختار خود دارای آمینواسید، پیوند اشتراکی 
-های آبپپتیدی، پیوندهای غیراشتراکی از نوع هیدروژنی و یونی و برهم کنش

، غلظت pHها تحت تأثیر دما، گریز است. فعالیت این آنزیم همانند سایر آنزیم
 گیرد. ماده قرار مینزیم و پیشآ 

ای یاختهآنزیم اتصال دهندۀ رنا به آمینواسید، نوعی آنزیم درون :1فصل12زیست
 است. 

گیرد. آمینواسید قرار گرفته با پیوند در جایگاه فعال آنزیم، آمینواسید قرار می
 شود. اشتراکی به رنای ناقل متصل می

بعدی رنای ناقل است نه رنای ای شکل سهحواست باشه که آنزیم دارای جایگاه بر 
 ناقل با تاخوردگی اولیه. 
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شود. این رِنا گفته می اولیه یا نابالغ رنای رنا، این به. است نیز دنا میانۀ هایدارای رونوشت ابتدا در الگو، رشته از شده رونویسی رنای

سازندۀ خود دارد زیرا ژن شامل هر دو رشتۀ الگو و رمزگذار دِنا است اما رِنا مولکولی تک  ژنتعداد نوکلئوتید کمتری نسبت به  ًا قطع

 ای است که از روی رشتۀ الگو ساخته شده است.رشته

  .تعداد نوکلئوتیدهای یک ژن همواره از تعداد نوکلئوتیدهای رنای ساخته شده از روی آن بیشتر است 
 میننوکلئوتیدهای یک ژن توسط رنابسپاراز الگوبرداری  همۀگیرد اما همۀ نوکلئوتیدهای یک ژن توسط دنابسپاراز مورد الگوبرداری قرار می-

 شوند. 
 شود. تواند فقط توسط دنابسپاراز الگوبرداری شود یا اینکه فقط توسط رنابسپاراز و یا توسط هر دو الگوبرداری یک ژن خاص در یک یاخته، می 
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 ها:بررسی سایر گزینه

نه  ) یکی. شود آن از پس یا و رونویسی حین در تغییراتی دستخوش !(هموارهنه  ) است ممکن پیک ( رنای4و2و1

 .است پیک رنای مولکول از هایی بخش حذف تغییرات این از  !(تنهاترین
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روند از شبکۀ آندوپالسمی و دستگاه گلژی هایی که به سمت غشا میکنید، پروتئینمشاهده میکتاب درسی  14همانطور که در شکل 

 یا در ساختار غشای اصلی قرار گیرند.توانند از غشا به خارج یاخته ترشح شوند ها میگذرند. این پروتئینمی

 ها:بررسی سایر گزینه
 شوند نه درون آن!روی شبکۀ آندوپالسمی تولید می هایها توسط رِناتند در واکوئولهای موجو( پروتئین1

های سیتوپالسمی های خود راکیزه یا رِناتنتواند توسط رِناتنمی های موجود در راکیزهها نیز وجود دارند. پروتئینها در راکیزه( رِناتن2

 تولید شوند.

های شوند به عنوان مثال آنزیموند لزوماً در آنها فعال نمیشسمی و دستگاه گلژی وارد میهایی که به شبکۀ آندوپال( همۀ پروتئین3

 شوند.پروتئازی پانکراس در ابتدا غیر فعال هستند و در فضای روده فعال می
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های سته رِناتن وجود ندارد آنزیمتوانند در هسته ساخته شوند و به دلیل آنکه در ههایی از جنس رِنا میدر یک یاختۀ یوکاریوتی تنها آنزیم

 های از جنس رِنا فاقد آمینواسید و گروه کربوکسیل هستند.شوند. آنزیمپروتئینی در هسته تولید نمی

 شوند. ها در یک یاختۀ یوکاریوتی خارج از هسته تولید میبیشتر آنزیم 
 شود! درون شبکۀ آندوپالسمی آنزیم تولید نمی 
 که در راکیزه و سبزدیسه هم شود اما در هسته فقط آنزیم غیرپروتئینی در حالیراکیزه و سبزدیسه آنزیم تولید می هایدرون هسته و اندامک

 آنزیم پروتئینی و هم غیرپروتئینی! 

 ها:بررسی سایر گزینه
استر تخریب پیوندهای فسفودیهای دخیل در فرآیند پیرایش نیز توانایی ( در هستۀ یک یاختۀ یوکاریوتی عالوه بر آنزیم دِنابسپاراز آنزیم1

استر و تخریب پیوند فسفودی ها در کتاب برده نشده است اما باید بدانید که را دارند. توجه داشته باشید که نامی از این آنزیم

ها نقشی در همانندسازی این دسته از آنزیمها در فرآیند پیرایش نیاز به فعالیت آنزیمی است که جداسازی رونوشت میانه

 ندارند.ژن 

 شود.های مؤثر در پیرایش انجام میهای رنابسپاراز، دنابسپاراز و آنزیمشکستن پیوند اشتراکی درون هسته یاختۀ یوکاریوتی توسط آنزیم 
 استر در هسته لزومًا به منزلۀ انجام همانندسازی نیست! شکستن پیوند فسفودی 
 شود. استر در هسته فقط در فرایند پیرایش انجام میهای یوکاریوتی که توانایی تقسیم ندارند، شکستن پیوند فسفودیهدر یاخت 

 شود نه هسته!های فعال حضور ندارند و اتصال دو آمینواسید به یکدیگر در سیتوپالسم انجام می( توجه داشته باشید که در هسته رِناتن2

 هلیکاز و رِنابسپاراز توانایی جداسازی دو رشتۀ مولکول دِنا را دارند اما آنزیم هلیکاز فاقد فعالیت بسپارازی است.های ( در هسته آنزیم3

 رنابسپاراز + هلیکاز ←های دورکنندۀ دو رشتۀ دنا از یکدیگر آنزیم 
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 این در پیک رنای عمر طول زیرا شود؛ آغاز پیک رنای رونویسی پایان از پیش است ممکن حتی سازی پروتئین هاپروکاریوت در

 توسط هم سر پشت و زمانهم طور به ها،پروتئین ساخت نیازند، مورد بیشتری مقدار به که هاییپروتئین برای .است کم ها یاخته

 های دانه مانند هارِناتَن ، مجموعه این در ساخته شود. زمان واحد در بیشتری پروتئین تعداد تا شودمی انجام هارِناتَن از ایمجموعه

 می بیشتری سرعت سازیپروتئین به هارِناتَن جمعی همکاری. گذرد می هادانه این درون از که است نخی شبیه پیک رنای و تسبیح

پروکاریوتی که ترجمۀ رِنای پیک در مجاورت دِنا های عالوه بر یاخته .شودمی دیده نیز یوکاریوتی هاییاخته در ها رِناتَن تجمع .دهد

 شود.ها نیز ترجمۀ رِنای پیک در مجاورت دِنا انجام میها و سبزدیسههای یوکاریوتی و درون راکیزهشود در یاختهانجام می
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 ها:بررسی سایر گزینه
 شوند.مختلفی تولید میهای ی رِنای مختلف توسط آنزیمهاهای یوکاریوتی انواع مولکول( در یاخته1

 پروتئین برای بیشتری فرصت بنابراین،. وجود دارد تخریب برابر در پیک رنای حفاظت سازوکارهایی برای های یوکاریوتییاخته ( در2

 .شوندمی تجزیه از پیش پیک رنای عمر تر شدنطوالنی موجب عوامل این مجموع، در. سازی هست

 هیدروژنی پیوند توانندمی نوکلئوتیدهای مکمل ناقل، رنای نهایی ساختار در. شودمی تغییراتی دچار رونویسی از پس ناقل ( رنای3

 خورد.تا می خود روی ای،رشته تک رنای علت همین به. کنند ایجاد
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دهد. همچنین در تمامی مراحل پپتیدی رخ میپلیدر مرحلۀ پایان ترجمه تخریب نوعی پیوند کوواالنسی میان رِنای ناقل و زنجیرۀ 

 شود.رونویسی و پیش از قرارگیری هر نوکلئوتید در برابر نوکلئوتید مکمل خود، پیوند اشتراکی میان فسفات نوکلئوتیدهای آزاد تخریب می

 ها:بررسی سایر گزینه
شود. اما در مرحلۀ تشکیل می Aناقل و رِنای پیک در جایگاه ( در مرحلۀ طویل شدن ترجمه پیوند هیدروژنی میان نوکلئوتیدهای رِنای 1

  .شودآغاز رونویسی پیوند هیدروژنی میان نوکلئوتیدهای دِنا و نوکلئوتیدهای دارای قند ریبوز تشکیل می

شود اما در تولید میهای آب نیز استر، مولکولپیوندهای فسفودی های پایان و تشکیل( در مرحلۀ پایان رونویسی و با رونویسی توالی2

 شوند.های آب نیز تولید نمیمرحلۀ پایان ترجمه پیوند اشتراکی تولید نشده و مولکول

 شود.( در مرحلۀ آغاز ترجمه پیوند اشتراکی میان زیرواحدهای سازنده تشکیل نمی3
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 ک مشاهده شوند.توانند در فرآیند ترجمۀ یک رِنای پیموارد ج و د نمی

 بررسی موارد:
تواند به این وارد شود اما به عنوان کدون نمی Pتواند به جایگاه کدون میبه عنوان آنتی UGAالف( باید توجه داشته باشید که توالی 

 جایگاه وارد شود.

وارد  Aهای بعدی به درون جایگاه ان رمزهتواند به عنوشود اما این رمزه میوارد می Pبه عنوان رمزۀ آغاز فقط به جایگاه  AUGب( رمزۀ 

 شود.
 

رِنای  Aنای ناقل جدید به جایگاه کنید، پس از حرکت رِناتن و پیش از ورود رِج( همانطور که در شکل مراحل مختلف ترجمه مشاهده می

 در یک رِناتن وجود ندارد.شود. به همین علت امکان حضور همزمان سه رِنای ناقل خارج می Eناقل بدون آمینواسید از جایگاه 

)مرحلۀ  P)مرحلۀ طویل شدن( و یا در جایگاه  Eتواند در جایگاه د( در ترجمه، تخریب پیوندهای هیدروژنی میان رمزه و پادرمزه می

 دهد.رِناتن رخ نمی Aانجام شود اما این اتفاق در جایگاه پایان( 
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 نوع آمینواسید است.کدون فقط مربوط به یک هر آنتیدر یک یاختۀ پروکاریوتی، 

 ها:بررسی سایر گزینه
 پپتیدی متصل باشند. توانند به یک زنجیرۀ پلی، میها( به هنگام فرآیند ترجمه رِناهای ناقل موجود در رِناتن1

 شوند.های پایان ترجمه نمی( کدون2

 حمل شوند.توانند توسط چند نوع رِنای ناقل دارای چندین کدون هستند می( آمینواسیدهایی که 4
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که های خاصی توانید متوجه شوید که هسته دارای دو الیۀ غشایی است که این دو الیه در قسمتکتاب درسی می 14با دقت در شکل 

 هستند. دهند، به یکدیگر متصلمنافذ هسته را تشکیل می

 ها:بررسی سایر گزینه
، راکیزه و سبزدیسه دارای دو الیۀ غشایی هستند که غشای داخلی راکیزه برخالف غشای داخلی سبزدیسه دارای 14( با توجه به شکل 1

 های فراوان است.خوردگیچین

 ری یا میانی دستگاه گلژی جوانه بزنند.های کناتوانند از بخشهای غشایی هدایت شده به سمت غشا می، کیسه14( با توجه به شکل 3

های این شبکه سطح غشایی ، بخشی از شبکۀ آندوپالسمی با دستگاه گلژی ارتباط دارد که نسبت به سایر قسمت14( با توجه به شکل 4

 بیشتری دارد.

 مفهومی(-متوسط-122) 4پاسخ: گزینه  129

تخریب پیوند رمزه و دهد و در مرحلۀ طویل شدن لۀ پایان ترجمه رخ میرِناتن فقط در مرح Pتخریب پیوند رمزه و پادرمزه در جایگاه 

 شود.رِناتن مشاهده می Eپادرمزه در جایگاه 

 ها:بررسی سایر گزینه
 ( در همۀ مراحل ترجمه امکان حضور فقط یک رِنای ناقل در ساختار رِناتن کامل وجود دارد.1

 جدا شود.  Pتواند از رِنای ناقل موجود در جایگاه پپتیدی میرجمه زنجیرۀ پلی( هم در مرحلۀ طویل شدن و هم در مرحلۀ پایان ت2

 شود.  وارد نمی E( هم در مرحلۀ آغاز و هم در مرحلۀ پایان ترجمه رِنای ناقلی به جایگاه 3

 

 

 مفهومی(-متوسط-122) 3پاسخ: گزینه  130

الگو است و رشتۀ دیگر رِنای بالغ است. رشتۀ دِنای الگو دارای قند مانند رشتۀ دِنای در این تصویر، رشتۀ ایجاد کنندۀ ساختارهای حلقه

 دئوکسی ریبوز و رشتۀ رِنا دارای قند ریبوز است.

 ها:بررسی سایر گزینه
 شود.( توجه داشته باشید که ژن دارای میانه است نه رونوشت میانه! رونوشت میانه از رِنای نابالغ حذف می1

 یدی مکملی با رشتۀ رمزگذار دارد.( رشتۀ الگو توالی نوکلئوت2

 ها دارای اطالعات الزم جهت ساخت نوعی پروتئین است.( هر دوی این رشته4

 

 وقایع مخصوص هر مرحله از ترجمه                                                                     

 فقط مرحله پایان                 فقط مرحله طویل شدن                               فقط مرحله آغاز 

( تکمیل شدن ساختار ریبوزم. 1)
 P(تشکیل پیوند هیدروژنی در جایگاه 2)

البته اینم بگم که وقت  ریبوزوم. 
خص مش Pتشکیل پیوند هنوز جایگاه 

 ( ترجمه کدون آغاز 3) نشده

( تشکیل پیوند 2ریبوزوم. ) A( ورود رنای ناقل به جایگاه 1)
فعال  (  حرکت ریبوزوم3ریبوزوم. ) Aهیدروژنی در جایگاه 

( برقراری پیوند پپتیدی در جایگاه 4در امتداد رنای پیک ) )کامل(
A ( .قرارگیری همزمان دو رنای ناقل درون ریبوزوم. 5ریبوزوم )
( 7های قابل ترجمه به جز کدون آغاز. )( ترجمه همه کدون6)

( شکسته شدن پیوند 8ریبوزوم. ) Eخروج رنای ناقل از جایگاه 
( قرارگیری همزمان سه کدون 9ریبوزوم. ) Eهیدروژنی در جایگاه 

 کدون در ریبوزوم. و دو آنتی

های پایان در ( قرارگیری یکی از کدون1)
( ورود عوامل آزادکننده 2ریبوزوم. ) Aجایگاه 

( خروج 3ریبوزوم و عملکرد آن. ) Aبه جایگاه 
 Pرنای ناقل )آخرین رنای ناقل( از جایگاه 

( شکسته شدن پیوند هیدروژنی 4ریبوزوم. )
( آزادشدن رنای 5ریبوزوم. ) Pدر جایگاه 

 پیک.  

 وقایع مشترک در مراحل در ترجمه                                                                         

 شدن و پایان مشترک مراحل  طویل شدن مشترک مراحل آغاز و طویل                       مشترک مراحل آغاز و پایان       

خروج رنای ناقل از ریبوزوم + شکستن پیوند   Pجایگاه  در ناقل  قرار داشتنفرآیند ترجمه کدون +           وجود فقط یک رنای ناقل در ریبوزوم 
اشتراکی بین رنای ناقل و آخرین آمینواسید 

 پپتیدی. زنجیرۀ پلی
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شوند، به هم ها دور هم جمع میبیند، در محل آسیب گِرده، که دیوارۀ رگ آسیب جزئی مینه شدید!( ) های محدودریزیدر خون

 ها، قطعاتی از یاختهگرده گیرد. کنند. این درپوش جلوی خروج خون از رگِ آسیب دیده را میدرپوش می چسبند و ایجادمی

 شوند. های خونی محسوب نمیهستند و جزء یاخته

 ها: بررسی سایر گزینه

 سیلین نقش دارد. از داروها مثل پنی (نه بسیاری! !همهنه  ) بعضی( آلبومین در حفظ فشاراسمزی خون و انتقال 2

 شوند. های هیدروژن و پتاسیم اضافی به وسیلۀ ترشح دفع میاز سموم، داروها و یون (نه بسیاری! !همهنه  ) بعضی( 3

اسید تنها مواد دهد. اوره و اوریکدرصد ادرار را آب تشکیل می 95توان در دو دستۀ معدنی و آلی تقسیم کرد. در حدود ( مواد را می4

 حاوی نیتروژن در ادرار یک فرد سالم هستند. 

  4پاسخ: گزینه  132

 بررسی همۀ موارد: 
شود. بهر میهای قرمز سبب افزایش خونگویند. افزایش تعداد گویچهبهر )هماتوکریت( میهای خونی، خونالف( به درصد حجمی یاخته

های قرمز و در یابد که در نتیجه سرعت تولید گویچهداری افزایش میه طور معنیتین بیهای تنفسی میزان هورمون اریتروپودر بیماری

 یابد. بهر افزایش مینهایت خون

های ها زیاد شده و تولید یاختههای بنیادی میلوئیدی، سرعت تقسیم این یاختهدر صورت ابتال به نوعی سرطان مربوط به یاخته ب(

 کند. یابد و میزان طبیعی آنها در بدن تغییر میزایش میها افمگاکاریوسیت و در نهایت گرده

های محلول در چربی ها به محیط داخلی بدن نقش دارد. در صورت وجود سنگ کیسۀ صفرا، ویتامینج( صفرا در گوارش و ورود چربی

 خون نقش دارد.  نوعی ویتامین محلول در چربی است که در روند انعقاد Kشوند. ویتامین کمتر )یا اصالً( جذب نمی

آید که بسیار سمی است. تجمع آمونیاک در خون به سرعت به د( در نتیجۀ تجزیۀ آمینواسیدها و نوکلئوتیدها، آمونیاک به دست می

کند که سمیت آن از آمونیاک کمتر است. با اکسید به اوره تبدیل میکربن دی آن با ترکیب انجامد. کبد، آمونیاک را از طریقمرگ می

شود در صورت اختالل در کبد، میزان اوره کاهش پیدا کرده و فرد در اثر تجمع مصرف فراوان پروتئین، تولید آمونیاک در بدن زیاد می

  میرد. آمونیاک در خون می

       4پاسخ: گزینه  133

های سفید با تراگذری است. گویچه ای هستند که نقش اصلی آنها دفاع از بدن در برابر عوامل خارجیهای خونیهای سفید یاختهگویچه

 شوند. های مختلف پراکنده میاز دیوارۀ مویرگ از خون خارج شده و در بافت

 ها: بررسی سایر گزینه
های ها و مونوسیت جزء گویچهکنید، لنفوسیتطور که در شکل مقابل مشاهده می( همان1

ادی لنفوئیدی و مونوسیت از ها از تقسیمات یاختۀ بنیسفید بدون دانه هستند. لنفوسیت

 گیرند. تقسیمات یاختۀ بنیادی میلوئیدی منشأ می

دار، هسته های سفید دانههای سفید دارای یک هسته هستند ولی در گویچههمۀ گویچه( 2

  بیش از یک قسمت است. 

 کنند. ها را ایجاد میقطعه شدن، گردهشوند بلکه با قطعهها تقسیم نمی( مگاکاریوسیت3

 دار بدن وجود دارد. های هستهژن آنزیم پروترومبیناز در همۀ یاخته 
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 شود. های شدید ترشح میریزیهای آسیب دیده در خونهای دیوارۀ مویرگ و گردهآنزیم پروترومبیناز از بافت 

  3پاسخ: گزینه  134

های خونی دوران غیرجنینی، محل تخریب یاختههای خونی و در تولید یاختهینی محل نهایی هستند که در دوران جکبد و طحال اندام

های خونی ها، فیبرینوژن وجود دارد که پس از تغییراتی به فیبرین تبدیل شده و با دربرگرفتن یاختههای خونی این اندامهستند. در رگ

 سازد. ها، لخته خونی را میو گرده

 ها: بررسی سایر گزینه
 شود. که خون خارج شده از کبد، وارد بزرگ سیاهرگ زیرین میرود در حالیرج شده از طحال به سیاهرگ باب می( خون خا1

 شود. ها نوعی ترکیب )آنزیم پروترومبیناز( ترشح میهای شدید از گردهریزی( فقط در خون2

. این گویچۀ سفید دارای یک هستۀ دوقسمتی روی هم های تیره استیاختۀ خود دارای دانه( بازوفیل گویچۀ سفیدی است که در میان4

 افتاده است. 

 2پاسخ: گزینه  135

توانند به کالفک وارد شوند، اما همۀ کند، بنابراین همۀ مواد موجود در خوناب میبا توجه به اینکه خون از شبکۀ مویرگی کالفک عبور می

 توانند تراوش شوند! آنها نمی

 ها: بررسی سایر گزینه
گیرد. بنابراین هم مواد دفعی مثل اوره و هم شوند و هیچ انتخاب دیگری صورت نمیتراوش مواد براساس اندازه وارد گردیزه میدر ( 1

 شوند. مواد مفید مثل گلوکز و آمینواسیدها به گردیزه وارد می

خوردۀ نزدیک از یک الیه بافت ۀ لولۀ پیچشود. دیوارخوردۀ نزدیک، بازجذب آغاز مییافته به لولۀ پیچ( به محض ورود مواد تراوش3

 پوششی مکعبی تشکیل شده که ریزپرز دارد. 

ایستایی ترشح ها برای حفظ همشود. در این حالت کلیهآن می pHاکسید خون سبب اسیدی شدن خون و کاهش دی( افزایش کربن4

 دهند. یون هیدورژن را افزایش می

 کربنات ترشح ندارد. یون هیدروژن بازجذب ندارد و یون بی 
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های خونی و  ها وجود دارند که دو گروه اول، یاختههای سفید و ِگردههای قرمز، گویچهای خون است که در آن گویچهبخش یاخته (1) بخش دوم خون 
دانه+ مگاکاریوسیت های سفید بدوندار+ برخی از گویچههای سفید دانههمۀ گویچه ←میلوئیدیهایی با منشأ یاخته (2)ها، قطعاتی از یاخته هستند. ِگرده

-ها+ مونوسیتلنفوسیت ←یاختۀ خونی با سیتوپالسم بدون دانه (4)های سفید بدون دانه. بیشتر گویچه ←هایی با منشأ لنفوئیدییاخته (3)+ گویچۀ قرمز. 

دانه+  های سفید بدوندار+ برخی از گویچههای سفید دانههمۀ گویچه ←شوندخونی که فقط در مغز استخوان تولید می هاییاخته (5)های قرمز. ها+ گویچه
با  سفیدگویچۀ   (8)مونوسیت+لنفوسیت.  ←گویچۀ سفید با هستۀ تکی  (7)بازوفیل+ائوزینوفیل.  ←گویچۀ سفید با هستۀ دوقسمتی  (6)های قرمز. گویچه

لنفوسیت.  ←مونوسیت. و( گرد یا بیضی ←بازوفیل. د(خیمده یا لوبیایی ←ائوزینوفیل. ج( روی هم افتاده←نوتروفیل. ب( دمبلی←هستۀ: الف( چندقسمتی
گویچۀ سفید با توانایی ( 10)ها( ها )مونوسیت + بعضی لنفوسیتدارها + گروهی از بدون دانههمۀ دانه ←گویچۀ سفید  فعال در خط دوم دفاعی  (9)

  (13)بازوفیل.  ←گویچۀ سفید با توانایی ترشح هیستامین و هپارین  (12)ائوزینوفیل  ←گویچۀ سفید با توانایی مبارزه با انگل  (11)نوتروفیل. ←یخواربیگانه
سفید با گویچۀ (15)های سفید. گویچههمۀ   ←گویچۀ سفید با توانایی شناسایی میکروب از یاختۀ خودی  (14)لنفوسیت.  ←گویچۀ سفید با توانایی تقسیم
  (17)بازوفیل. ←خطر اطراف ما نقش داردگویچۀ سفیدی که در بروز پاسخ ایمنی به مواد بیT .(16 )و  Bهای لنفوسیت ←توانایی شناسایی نوع میکروب

یاختۀ خونی میزبان روز+ 120بیشترین یاختۀ خونی+ یاختۀ خونی با غشای فرورفته + یاختۀ خونی بدون هسته + یاختۀ خونی با طول عمر ←گویچۀ قرمز 
  شکلخونی داسیخونی تغییر شکل یافته در بیماری کمعامل ماالریا + یاخته
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ای است که اطراف هر کلیه ، کپسول کلیه است. کپسول کلیه، پردۀ شفافی از جنس بافت پیوندی رشتهAبخش مشخص شده با حرف 

ای وجود شامه تشکیل شده است که در هر دو بافت پیوندی رشتهرا احاطه کرده است. کیسۀ محافظتی قلب از دو الیۀ پیراشامه و برون

 ای اندکی است. ای دارای مادۀ زمینهدارد. بافت پیوندی رشته

 ها: بررسی سایر گزینه
 های کالژن ضخیمی است. های ماهیچۀ قلبی دارای رشتهای قرارگرفته بین یاخته( بافت پیوندی رشته1

 احاطه کرده است. ای است که اطراف هر کلیه را( کپسول کلیه، پردۀ شفافی از جنس بافت پیوندی رشته2

 ای شفاف است. های دیوارۀ لولۀ گوارش وجود دارد. این بافت دارای مادۀ زمینهبافت پیوندی سست در همۀ الیه 

 های خونی بافت چربی از نوع پیوسته است.  ( بافت چربی اطراف کلیه نقش مهمی در حفظ موقعیت کلیه دارد. مویرگ4
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کنید، در دو طرف هر هرم کلیه، انشعاباتی از بخش قشری ل مقابل مشاهده میطور که در شکهمان

 شود. مشاهده می

 شود. های کلیه دیده میها، انشعاباتی از بخش قشری به نام ستوندر فاصلۀ بین هرم 

 ها: بررسی سایر گزینه
شده و قبل از کنید، به هر کلیه یک سرخرگ وارد طور که در شکل مقابل مشاهده می( همان1

 شود. ورود، منشعب می

کند و در بخش قشری به ها عبور میانشعابات سرخرگ ورودی به کلیه از فواصل بین هرم( 3

سازند. بنابراین انشعابات سرخرگ های بومن میها را در کپسولشود. این انشعابات سرانجام کالفکتری تقسیم میهای کوچکسرخرگ

 کند. رسانی نمیماً خونکلیه به بخش مرکزی مستقی

از بین این دو ساختار، فقط کپسول بومن است که محل تراوش  مانند در کلیه هستند.لگنچه و کپسول بومن، ساختارهای قیف( 4

 موادی از خوناب به درون گردیزه است.
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 ( ضخامت بخش قشری از بخش مرکزی کمتر است. 1             
در ساختار یک َلپ، هم بخش قشری و هم بخش مرکزی قرار دارد. بخش خارجی و کمتری از یک َلپ را بخش قشری ولی قسمت ( 2             

 دهد. داخلی و عمده َلپ را بخش مرکزی به خود اختصاص می
 شود. های قشری و مرکزی انشعاباتی از سیاهرگ و سرخرگ کلیه مشاهده میدر بخش( 3
 های نفرون قرار ندارد. لگنچه در  مجاورت با هیچ یک از بخش( 4
  هرم را مشاهده کرد. 6توان درون کلیه می( 5
 در وسط لگنچه منفذ میزنای قرار دارد.       (6
 های کوچک کلیه درسیاهرگ شود ولیتر منشعب میهای باریکه، در محل فرورفتگی )ناف( کلیه، به سرخرگسرخرگ کلیه قبل از ورود به کلی( 7
 کنند.پیوندند و سیاهرگ کلیه را ایجاد میهم می بیرون از فرورفتگی )ناف( کلیه به 
 شود. توسط کپسول کلیه پوشیده میباشد. این دو بخش هر کلیه دارای یک کنار )سطح( داخلی مقعر و یک سطح خارجی محدب می( 8
 تر تقسیم و هر هرم به یک مجرا متصل است.لگنچه به مجاری کوچک( 9
 شود. ( دو طرف هر هرم کلیه، انشعاباتی از بخش قشری مشاهده می10
 
 

 



 30صفحه  3مرحله  -(اختصاصیپاسخنامه آزمون ماز )دفترچه                                شناسی       زیست

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

 

ترین کپسول بومن قطورترین و قوس هنله نازک کنید، طور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

وارد بخش مرکزی کیله کپسول بومن در بخش قشری کلیه ولی قوس هنله  بخش هر گردیزه هستند.

 تر است. شود؛ بنابراین کپسول بومن به کپسول کلیه نزدیکمی

 ها: بررسی سایر گزینه
 ( کپسول بومن با شبکۀ اول و قوس هنله با شبکۀ دوم مویرگی کلیه ارتباط دارند. 2

 خوردۀ نزدیک حاوی ریزپرزهای متعدد هستند. های پوششی دیوارۀ لولۀ پیچ( یاخته3

بنابراین در  شود؛خوردۀ نزدیک، بازجذب آغاز میمحض ورود مواد تراوش شده به لولۀ پیچ به( 4

 شود. کپسول بومن بازجذب انجام نمی
   

 

 2پاسخ: گزینه  139

 موارد ب و د درست است.

تر پنج برابر ضخیمای در حدود و دارای غشای پایه های کالفک از نوع منفذدار هستندمویرگ

 هاست. از غشای پایه در سایر مویرگ

 بررسی همۀ موارد: 
های دیوارۀ درونی کنید، کالفک به یاختهطور که در شکل مقابل مشاهده میالف و ج( همان

ها شکلی غیرسنگفرشی داشته و به آنها پودوسیت کپسول بومن متصل هستند که این یاخته

 فراوانی دارد.  های کوتاه و پامانندرشتهها گویند. هر یک از پودوسیتمی

 های دیوارۀ بیرونی کپسول بومن از نوع سنگفرشی هستند. یاخته 

های کالفک از یک انتها به سرخرگ آوران و از انتهای دیگر به سرخرگ وابران متصل ب( مویرگ

های کالفک افزایش فشار تراوشی در مویرگ و این حالت، سبب قطر سرخرگ آوران بیشتر از قطر سرخرگ وابران است هستند. 

 شود. می

 های سنگفرشی خود، منافذ متعدد دارد.های منفذدار هستند؛ بنابراین در غشای یاختههای کالفک از نوع مویرگد( مویرگ
 

 

 خورده دور است. خورده نزدیک بیشتر از لولۀ پیچخوردگی لولۀ پیچ( میزان پیچ1             
 قطر قوس هنله در نواحی مختلف، متفاوت است؛ یعنی در ابتدا و انتها قطور و در بخش میانی نازک است.   (2             

 یابد.  رویم، قطر  مجرا افزایش میکننده به سمت انتهای آن )یعنی به سمت لگنچه( پیش میهر چه از ابتدای مجرای جمع( 3
 تعداد کالفک = تعداد گردیزه = تعداد قوس توان گفت: ن به آن وارد شده است؛ بنابراین میکننده، از چند نفرومحتویات درون هر مجرای جمع( 4

 کننده ادرار.   هنله < تعداد مجرای جمع
 هنلۀ نزولی محل کاهش قطر لولۀ هنله نسبت به محل زیاد شدن قطر آن، در یک سطح نیست به طوری که  نازک شدن هنله در قسمت ابتدایی( 5

 گیرد. دن هنله در قسمت میانی هنلۀ صعودی صورت میولی قطور ش
 ولی  بخش انتهایی  بخش ابتدایی نازک ←که در هنلۀ باالرو )صعودی(ابتدای آن قطور ولی انتهای نازک دارد. در حالی ←رو )نزولی(هنلۀ پایین( 6

 قطور است. 
  لی طول بخش قطور در قسمت صعودی هنله بیشتر از قسمتطول بخش نازک در قسمت نزولی هنله بیشتر از قسمت صعودی آن است و ( 7

 نزولی آن است. 
 ترین بخش گردیزه، لولۀ هنله و قطورترین و گشادترین بخش آن، کپسول بومن است. طویل( 8
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، کشیدگی دیوارۀ مثانه باعث نه لزوماً پرشدن مثانه!( ) حجم ادرار جمع شده در مثانه از حد مشخصی فراتر رودچنانچه 

( نخاع 2شود.)رد گزینۀشود و به این ترتیب انعکاس تخلیه ادرار فعال میهای کششی و فرستادن پیام عصبی به نخاع میتحریک گیرنده

کند. با افزایش شدت انقباض، ادرار از مثانه خارج و به های صاف دیوارۀ مثانه را منقبض میبا فرستادن پیام عصبی به مثانه، ماهیچه

 ( 1شود.)رد گزینۀمیزراه وارد می
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شود. ی فشاراسمزی در زیرنهنج )هیپوتاالموس( تحریک میهااگر غلظت مواد حل شده در خوناب از یک حد مشخص فراتر رود، گیرنده

شود و از سوی دیگر هورمون ضد ادراری از غدۀ ها از یک سو، مرکز تشنگی در هیپوتاالموس تحریک میدر نتیجه تحریک این گیرنده

 شود. ضدادراری دچار اختالل می های اسمزی، ترشح هورمونشود؛ بنابراین در صورت اختالل در فعالیت گیرندههیپوفیزپسین ترشح می

 ها: بررسی سایر گزینه

های هورمون گیرندهدهد؛ بنابراین حتی در صورت  اختالل در می افزایشهورمون ضدادراری با اثر بر کلیه میزان بازجذب آب را ( 1

 یابد. ضدادراری، بازجذب آب ادامه می

 ن گیرندۀ فشاراسمزی ارتباط دارد نه ترشح یا عدم ترشح هورمون ضدادراری! ( فعال شدن مرکز تشنگی در هیپوتاالموس به تحریک شد2

کلیه باشد؛ بنابراین تحت تأثیر هورمون محرک غدۀ فوقتواند به دنبال ترشح هورمون رنین از کلیه و یا ( ترشح هورمون آلدوسترون می3

  تواند ترشح شود. حتی در صورت عدم ترشح رنین از کلیه، هورمون آلدوسترون می
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 . فقط مورد ج درست است

 دار در خون انسان شامل آمونیاک، اوره، اسیداوریک و کرآتینین است. مواد زائد نیتروژن

 بررسی همۀ موارد: 
 شود. انرژی ایجاد میها به منظور تولید فسفات در ماهیچهداری است که در جریان استفاده ار کراتینکرآتینین مادۀ نیتروژنالف( 

 شود. ب( آمونیاک بسیار سمی است و تجمع آن در خون به سرعت منجر به مرگ می

 شوند. دار در فرایند تراوش وارد این شبکۀ مویرگی میها احاطه شده است. همۀ مواد دفعی نیتروژنج( شبکۀ مویرگی اول )کالفک( توسط پودوسیت

 شود. ها تولید میکه کرآتینین در ماهیچهروپویتین در کبد و کلیه قرار دارند. در حالیهای بافت تولیدکنندۀ اریتد( یاخته
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 مقایسه شبکه اول و دوم مویرگی                                                          

 شبکه دوم شبکه اول 

 ایشبکه دورلوله کالفک )گلومرول( نام مستعار 
 عدد شبکه سیاهرگی 1عدد سرخرگ )وابران( +  1 سرخرگ آوران و وابران سازد؟ کی آن را می

 هم بخش قشری و هم بخش مرکزی فقط بخش قشری شود در کدام بخش کلیه مشاهده می
 خورده، هنلههای پیچاطراف لوله درون هر کپسول بومن دارد هایی که حضور مکان

         
 نوع        

 الیهپوششی سنگفرشی تک الیهپوششی سنگفرشی تک بافت 
 منفذدار منفذدار مویرگ 

 ابتدا روشن و سپس تیره فقط روشن خون 
 کم زیاد مواد زاید  میزان       

 کمتر بیشتر فشار خون 
 بازجذب و ترشح فقط ترواش شودفرایندهایی که در آنها انجام می
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دار در سطح داخلی پیکر اسفنج قرار دارند و با سطح بیرونی بدن ارتباط های یقهکنید، یاختهطور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

 های سازندۀ منفذ با سطح بیرونی بدن ارتباط دارد. که یاختهندارند در حالی

 ها: بررسی سایر گزینه
 رو دوبارۀ بخون!  4( پاسخ گزینۀ 1

ها کنید، این یاختهدار دارای تاژک هستند و همانطور که در شکل مقابل مشاهده میهای یقه( در اسفنج یاخته2

 دارای یک تاژک هستند. 

های سوراخ یا سوراخهایی وارد و پس از آن از های دیواره به حفره یا حفرهوراخ( آب از محیط بیرون از طریق س3

های سازندۀ منفذ در محل ورود آب به هختکنید، یاطور که در شکل مشاهده میشود. همانتری خارج میبزرگ

 حفرۀ میانی بدن قرار دارد. 
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های بدن ابتدا از قلب بازگشتی از اندامخاکی دارای سامانۀ گردشی بسته هستند. در همۀ این جانوران خون تیرۀ داران و کرمهمه مهره

 شود. عبور کرده و سپس به سطح تنفسی وارد می

 ها: بررسی سایر گزینه
شود. همۀ جانوران شود که از آن برای انتقال مواد استفاده میای، حفرۀ عمومی بدن با مایعی پر میهای لولهمهرگانی مثل کرم( در بی1

 حفرۀ عمومی( دارند. دارای لولۀ گوارش، سلوم )

 ( هیدر و پالناریا، جانوران دارای کیسۀ گوارشی هستند. هیدر و پالناریا فاقد همولنف هستند. 2

  در حشرات سامانۀ گردش مواد در انتقال گازهای تنفسی نقش ندارد. ( 3
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های جلویی بدن ولی در ماهی سرخرگ کنید، رگ پشتی در ملخ خون را به سمت بخشهای مقابل مشاهده میطور که در شکلهمان

 کند. های انتهایی بدن نزدیک میخون را به سمت بخشپشتی 

 ها: بررسی سایر گزینه
  !توضیح دادیم 3راجب ملخ هم توی پاسخ گزینۀ راند.کند و خون را به سمت جلو می( در کرم خاکی رگ پشتی به صورت قلب اصلی عمل می1

دهد ولی های جلویی بدن حرکت میکنید، در ماهی رگ شکمی خون را به سمت سر و بخششاهده میها مطور که در شکل( همان2

 برد. در کرم خاکی رگ شکمی خون را به سمت بخش انتهایی بدن می

  کند. کند ولی در ماهی سیاهرگ شکمی خون را به قلب وارد میهای کمکی خارج می( در کرم خاکی رگ شکمی خون را از قلب4
 

 یاحفره های دیواره به جای گردش درونی مایعات، آب از محیط بیرون از طریق سوراخها به در اسفنج ای دارند.سامانۀ گردش مواد ویژه اسفنج

در  دار هستند که تاژک دارند. های یقهشود. عامل حرکت آب، یاختهخارج می تریهای بزرگسوراخیا سوراخ ، و پس از آن از هایی واردحفره
عامل حرکت آب در منافذ،  ( همراه است. ATPدار با مصرف انرژی )های یقهها در یاختهزنش تاژک دار وجود نداره!محل ورود و خروج آب، یاختۀ یقه

   دار نیستند.های سازندۀ منفذ اصالً تاژکتاژک نیست چون یاخته

 

 

 ای، دو بخش دستگاه تناسلی نشان داده شده است.در برش عرضی بدن کرم لوله ( 1                 
 تر از لولۀ گوارش و قطر دیگری کمتر از لولۀ گوارش است.های تناسلی بزرگ( قطر یکی از بخش2             
 گیرد.قطع قرار نمی( لوله گوارش دقیقًا در مرکز م3             

 ای دارند. های مختلف مربوط به دستگاه تناسلی در مقطع عرضی، شکل دایره( بخش4
 شود. ای، لولۀ گوارش دارای انحناهایی است و به شکل دایرۀ مشخص دیده نمی( در کرم لوله5
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 مقایسۀ جامع ملخ و کرم خاکی

 کرم خاکی ملخ نام جاندار

 سامانه گردش بسته سامانه گردش باز نوع سامانۀ گردش مواد

 جفت قلب کمکی بدون منفذ 5یک قلب اصلی و  ای منفذداریک قلب لوله قلب

 قلب اصلی در سطح پشتی )باالتر از لولۀ گوارش( سطح پشتی )باالتر از لولۀ گوارش( محل قرارگیری قلب

 های کمکی در دو طرف لولۀ گوارشقلب

 دهد.رگ پشتیِ متسع قلب را تشکیل می هارگ

 کنند.چندین سرخرگ در سطح پشتی، خون را از قلب خارج می

 فاقد رگ شکمی است.

 دهد.رگ پشتی، قلب اصلی را تشکیل می

 کند.جفت قلب کمکی، دریافت می 5یک رگ شکمی، خون را از 

 دارای یک رگ شکمی است.

 های بدن، بین رگ پشتی و شکمی وجود دارندها در همۀ قسمتمویرگ فاقد مویرگ است. مویرگ

 داردریچه هایدر هنگام استراحت و از طریق رگ دارِ قلبطریق منافذ دریچه در هنگام استراحت و از ورود خون به قلب

 دارهای دریچهدر هنگام انقباض قلب و از طریق رگ داردر هنگام انقباض قلب و از طریق چندین رگِ دریچه خروج خون از قلب

در
ن 

خو
ت 

رک
 ح

ت
جه

 

 دن به سمت سراز انتهای ب ←در قلب اصلی  از انتهای بدن به سمت سر قلب

 از سطح پشتی به سمت سطح شکمی ←در قلب کمکی 

 از انتهای بدن به سمت سر از انتهای بدن به سمت سر رگ پشتی

 از سر به سمت انتهای بدن - رگ شکمی

 از سطح شکمی به سمت سطح پشتی - هامویرگ

تاثیر دستگاه گردش 
 مواد در تبادل گازها

 موثر است )تنفس پوستی( تاثیر است )تنفس نایدیسی(بی

 کند.                                                                   ( قلب در سطح شکمی قرار گرفته است و خون تیره از درون آن عبور می1           
 تر از مخروط سرخرگی و بطن است.                                            دهلیز باالتر از بطن قرار دارد و اندازه آن کوچک( 2           

 ضخامت دیوارة بطن بیشتر از سایر حفرات است. ( 3
 شوند:  های یک طرفه در بین این حفرات دیده میدریچه( 4
   شود؛ یعنی جریان خون را به سمتبه سمت دهلیز باز می ←بین سینوس سیاهرگی و دهلیز 

 کند. طرفه میدهلیز یک
  شود.    به سمت بطن باز می ←بین دهلیز و بطن 
   شود.                                                      به سمت مخروط سرخرگی باز می ←بین بطن و مخروط سرخرگی 

 د ندارد.   ها فقط، خون تیره است و سیاهرگ پشتی وجو در قلب ماهی خون عبوری از دریچه 
 ها به سمت سر است.حاوی خون تیره / جهت حرکت خون در آن ←های شکمی رگ( 5
 به سمت دم است. حاوی خون روشن / جهت حرکت خون در آن ←های پشتی رگ( 6
 )مویرگ های آبششی + مویرگ های عمومی بدن( ←کند در ماهی خون خروجی از قلب تا برگشت مجدد به قلب از دو شبکۀ مویرگی عبور می( 7

 در ماهی شبکۀ مویرگی آبشش بین دو سرخرگ قرار دارد. )سرخرگ شکمی و پشتی(  
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تبادالت گازی از طریق پوست انجام  نه همه!( ) بیشترشود. در دوزیستان خارج میدر دوزیستان بالغ، خون تیره و روشن از یک بطن 

 شود. دار مشاهده میای در جانوران شششود. سازوکار تهویهمی

 ها: بررسی سایر گزینه
ترین شکل کلیه در خزندگان، که پیچیده( در دوزیستان بالغ، پستانداران، خزندگان و پرندگان سامانۀ گردشی مضاعف وجود دارد در حالی1

 شود. پرندگان و پستانداران مشاهده می

ها خون خروجی از سطوح تنفسی در ماهی شود.در ماهیان آب شیرین و دوزیستان حجم زیادی ادرار رقیق تولید می( 2

 رود. می که در دوزیستان خون خروجی از سطوح تنفسی به قلبرود در حالیها میها( مستقیماً به بافت)آبشش

  مزه ماهیان آب شیرین + دوزیستان + فرد مبتال به دیابت بی ←تولید ادرار رقیق 

 کند. داران دارای گردش مضاعف، هم خون روشن و هم خون تیره از حفرات قلب عبور میمهره نه بیشتر!( ) همۀ( در 4

 ها خون عبوری از حفرات قلب، فقط تیره است. شود ولی در ماهیها خون روشن و تیره به قلب وارد میدر ماهی  
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های وضعیت دریچه
 ها ابتدای رگ

 های متصل به قلب، دریچه  وجود دارد که در در ابتدای رگ
 شوند.زمان انقباض قلب و ورود همولنف به آنها باز می

  جهت باز شدن دریچۀ ابتدای رگ های خروجی از قلب به
 کند.سمت سطح داخلی رگ حرکت می

  در ابتدای سرخرگ خروجی از قلب دریچه  وجود دارد و در محل
 اتصال سیاهرگ ورودی به قلب نیز دریچه  وجود دارد.

  جهت باز شدن دریچه  سرخرگ به سمت درون رگ و جهت باز
 شدن دریچۀ سیاهرگ به سمت درون قلب است.

 

 

 

شکل دستگاه گردش 
 مواد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - دارد  طناب عصبی شکمی 

 متانفریدی  های مالپیگیلوله سامانۀ دفعی

 داخلی / هرمافرودیت / لقاح دوطرفی داخلی  نوع لقاح 

 پوستی  نایدیسی  نوع تنفس 

ش 
وار

ۀ گ
ول

ر ل
د

 

 دارد / محل ذخیرۀ موقت غذا / اولین محل ذخیره دارد / محل ذخیرۀ موقت غذا / اولین محل ذخیره  دان چینه

 ندارد   دارد / ترشح آنزیم گوارشی / محل جذب مواد عذایی  معده 

 دارد  ندارد )از نظر عمکلرد معادل پیش معده است( سنگدان 

 دارد / محل جذب مواد غذایی های مختلف( / عدم جذب دارد )ضخامت متفاوت در بخش روده 
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 ای منفذدار در سطح پشتی بدن هستند. . حشرات دارای قلب لولهدارندهای مالپیگی حشرات سامانۀ دفعی متصل به روده به نام لوله

 ها: بررسی سایر گزینه

دفع هستند یکی از این ساختارها نفریدی است که برای دفع، تنظیم مهرگان دارای ساختار مشخصی برای بی نه همه!( ) بیشتر( 1

 رود. اسمزی یا هر دو مورد به کار می

 که تنفس نایدیسی در حشرات و صدپایان وجود دارد. تنان سامانۀ گردشی باز دارند. در حالینرم نه همه!( ) بیشتر( بندپایان و 2

ها پوستان مثل میگوها و خرچنگ غدد شاخکی دارند. خرچنگاز سخت (نه بیشتر! نه همه! ) برخی( 4

 ؛ بنابراین فاقد مویرگ هستند. هستنددارای سامانۀ گردشی باز 
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دو حلقۀ  هایی دردارای بخش خاکی چون هر متانفریدیکنید، در کرمطور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

 . شودهای مجاور بدن میبین حلقهمنجر به انتقال مایعات  متفاوت است

 ها: بررسی سایر گزینه
، دارای مثانه است که به منفذ نزدیک انتها ای است که در جلو، قیف مژکدار و در ( متانفریدی لوله1

 شود. ادراری در خارج از بدن ختم می

 رو بخون دوباره!  3( پاسخ گزینۀ 2

 شود. هایی از هر متانفریدی توسط مویرگ احاطه میبخش فقط کنید،طور که در شکل مقابل مشاهده میهمان( 4

   .شبکۀ مویرگی در اطراف بخش نازک هر متانفریدی قرار دارد 
 گیرد. خاکی قرار میشبکۀ مویرگی اطراف متانفریدی بین رگ پشتی و شکمی کرم 
 های یک متانفریدی را مشاهده کرد. توان همۀ بخشحلقه نمیاند و در یک هایی از هم جدا شدهخاکی توسط دیوارههای بدن کرمحلقه 
 دهد. گیرد و به سیاهرگ خون را انتقال میهای خونی، از سرخرگ خون میهای اطراف بخش نازک متانفریدی همانند بیشتر مویرگمویرگ 
  .مثانه به بخش ضخیم متانفریدی متصل است 
   های مالپیگی حشرات از یک سمت ز است اما پروتونفریدی، نفرون و مویرگ لنفی در انسان و لولهای است که از هر دو طرف بامتانفریدی لوله

 باز و از سمت دیگر بسته هستند. 
 خورده متانفریدی مویرگ خونی قرار دارد. در اطراف هر بخش نازک متانفریدی مویرگ خونی وجود ندارد، بلکه در اطراف بخش نازک و پیچ 
 تنان گردش خون باز دارند. دارد؛ مثاًل بیشتر نرمنی همواره مویرگ خونی قرار در اطراف متانفرید 
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بدن  وارد بدن شود.ها از طریق اسمز به آبششتواند در ماهیان آب شیرین، فشاراسمزی مایعات بدن از آب بیشتر است بنابراین آب می

 شود. آب به بدن می  !(خروجنه  ) ورودبا مادۀ مخاطی پوشیده شده است که مانع  ماهیان آب شیرین

 ها: بررسی سایر گزینه

 خروجاز آب دریاست. آب تمایل به  !(بیشترنه  ) کمتر !(آب دریانه  ) فشاراسمزی مایعات بدندر ماهیان دریایی  (2و1

(  ورودنه)!   ،برخیدر این ماهیان  نوشند.دریایی آب زیادی میماهیان از بدن دارد. برای جبران ( !نه بیشتر! نه همه) 

 شوند. می  !(جذبنه  ) دفعبه صورت ادرار غلیظ  کلیهتوسط  (نه بیشتر! نه همه! ) برخیو  آبششهای ها از طریق یاختهیون

ای هستند که رودهها، دارای غدد راستبر کلیهها( که ساکن آب شور هستند. عالوه ماهیها و سفره)مثل کوسه ماهیان غضروفی( 4

 کنند. می ترشح !(معدهنه  ) نمک بسیار غلیظ را به رودهمحلول 

  پوستان: دفع مواد با انتشار     ب( ماهیان آب شیرین: جذب نمک و یون با انتقال فعال       ج( ماهیان آب شور: دفع برخی الف( سخت ←آبشش در

 ها.یون
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 فقط مورد الف درست است.

 ساختار کلیه در خزندگان و پرندگان مشابه است و توانمندی بازجذب آب زیادی دارد. 

 بررسی همۀ موارد: 
 کند. دیگر، خون روشن عبور میای هستند که همواره از نیمی از حفرات خون تیره و از نیمی حفره 4الف( خزندگان و پرندگان دارای قلب 

توانند کنند میدار مصرف میاز خزندگان و پرندگان دریایی و بیابانی که آب دریا یا غذای نمک (نه بیشتر! !همهنه  ) برخیب( 

 دفع کنند.  !(رقیقنه  ) غلیظهای ، به صورت قطرهنزدیک چشم یا زباننمک اضافه را از طریق غدد نمکی 

کنند و بنابراین به اکسیژن بیشتری نیاز دارند پرندگان داران انرژی بیشتری مصرف میعلت پرواز نسبت به سایر مهرهج( پرندگان به 

 دهد. های هوادار هستند که کارایی تنفس آنها را نسبت به پستانداران افزایش میعالوه بر شش، دارای ساختاری به نام کیسه

 دهد. خزندگان مثل کروکودیل رخ می (نه بیشتر! !همهنه  ) برخیها در پرندگان و پستانداران و د( جدایی کامل بطن

 ماهیان دریایی شیرین ماهیان آب 

 آب شور آب شیرین محل زندگی 

 کمتر از آب پیرامونی باالتر از آب پیرامونی فشار اسمزی مایعات بدن نسبت به محیط 

 خروج آب از بدن ورود آب به بدن تمایل ورود یا خروج آب از بدن 

 نوشیدن مقدار زیاد آب نوشندمعموالً آب زیادی نمی نوشیدن آب 

دفع حجم زیادی از آب به صورت ادرار  ها کلیه فعالیت
 رقیق

ها توسط کلیه به صورت ادرار یون برخیدفع 
 غلیظ

ها با انتقال فعال از ها و یونجذب نمک فعالیت آبشش 
 آبشش

 ورود آب به بدن طی فرایند اسمز

 ها از آبششیون برخیدفع 

 

 - شود.مانع ورود آب به بدن می ماده مخاطی در سطح بدن 

 

 شکل 
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 آموزش  ۀجعب

 شود. ( بر این اساس که تندی متحرکی کاهش، افزایش یا ثابت بماند، حرکت آن به کندشونده، تندشونده و یکنواخت تقسیم می1)

 
 ای است: زمانی برابر شتاب لحظه ۀ( در حرکت با شتاب ثابت، شتاب متوسط در هر باز 2)

                                                                                   

av

V
a a a V a t V V a t V a t V

t


             


2 1 2 1 

ه تندشونده است. چگون t2 ۀاست و در عین حال حرکت متحرک در لحظ t1 ۀکمتر از سرعت آن در لحظ t2 ۀسرعت متحرک در لحظ

Vکند. در این صورت حرکت می xدر جهت محور  t1 ۀدر لحظ چنین چیزی ممکن است؟ فرض کنید متحرک m / s 1 است.  4

Vاگر  m / s 2 که سرعت متحرک ابتدا به صفر رسیده و تندشونده خواهد بود، چرا  t2 ۀباشد، قطعًا حرکت متحرک در لحظ 2

 شود به بعد، حرکت متحرک تندشونده خواهد بود. ای که سرعت صفر میسپس منفی شده است و از لحظه

 مخالف یکدیگرند:  V2و  V1های پس شک نکنید عالمت

mV a t V a ( ) a a /  
s

              2 1 22 6 2 4 6 4 1 5 

Vگاه کند، آنخالف جهت محور حرکت می t1 ۀیم متحرک در لحظاگر فرض کن  m / s 1 Vو  4  m / s 2 و  2

ma /  
s

 21  آید. به دست می 5
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 آموزش ۀجعب

x معلوم باشند، 2  کمیت دیگر را به راحتی میتوان حساب کرد. تعداد  t و   ، a  ، V  ، V0 در حرکت با شتاب ثابت اگر 3  کمیت از 5  کمیت 
گیرد. این روابط را باید بلد باشید. )هر کسی میگه حفظ نکنید، واسه تست صورت می مناسب بر اساس اطالعات ۀروابط زیاد است و انتخاب رابط

 خودش میگه!!( 

 کمیت غایب رابطه نام رابطه

 زمان –جایی جابه
x )مستقل از سرعت نهایی( at V t  2 0

1
2 

V 

 مستقل از سرعت اولیه
x at Vt   2

1
2 

V0 

V مستقل از شتاب V
x ( )t


  0

2 

a 

V مستقل از زمان V a x  2 2
0 2 

t 

 کند. حرکت می xنمونه: فرض کنید متحرکی مطابق شکل زیر روی محور 

 
xجایی را انتخاب کنید و به جواب ترین رابطه برای محاسبه جابهد مناسبهای زیر سعی کنیدر حالت /  m  7  برسید.  5

/m( اتومبیلی با شتاب ثابت 1  
s

 20 m کند و در مبدأ زمان با سرعت بر مسیر مستقیم حرکت می 2 / s2 این کند. از مبدأ مکان عبور می

 گیرد؟ای از مبدأ قرار میدر چه فاصله s5اتومبیل پس از 
 زمان استفاده کن.(  –جایی جابه ۀ( رو نداری از رابطV)جواب: چون سرعت در پایان مسیر )یعنی 

m ( اتومبیلی با سرعت 2 / s2 کند که در اثر آن، حرکت بیل با دیدن یک مانع اقدام به ترمز میاتوم ۀکند. رانندبر مسیر مستقیم حرکت می

 mاتومبیل با شتابی به بزرگی 
s2

m شود. سرعت اتومبیل پس از طی مسافت چند متر بهُکند می  2 / s1 رسد؟می 

 ۀخوایم از رابطخودت گذاشته! چون زمان نداریم و زمان رو نمی ۀبه عهد)جواب: طراح به شعورت احترام گذاشته و تعیین عالمت شتاب رو 
 مستقل از زمان برو!( 

/m( متحرکی در مسیر مستقیم و با شتاب ثابت 3  
s

 20  ۀرسیدن به نقط ۀکند و در لحظطی می s5 را در مدت B ۀتا نقط A ۀنقط ۀ، فاصل2

Bبه  ، سرعتش m / s1 ۀرسد. فاصلمی AB چند متر است؟ 
مستقل از سرعت اولیه  ۀ)جواب: سه کمیت شتاب، زمان و سرعت نهایی داده شده. چی نداده شده؟! باریکال! سرعت اولیه. باید مزاحم رابط

 بشیم!(
m از  s5 ر مدت کند. اگر سرعت متحرک د( اتومبیلی با شتاب ثابت حرکت خود را ُکند می4 / s2  به m / s1  برسد، مسافت طی شده در این

 مدت چند متر است؟
 مستقل از شتاب استفاده کن!(  ۀ)جواب: شتاب غایبه! آدم حسابش نکن!! از رابط

V)رسد در انتهای ترمز سرعت اتومبیل به صفر می )0 بگیریم، با توجه به حرکت کندشونده آن، مثبت . اگر جهت حرکت اتومبیل را

 است. منفی شتابش 

x at Vt ( )  m            2 21 1
10 2 0 5 4 20

2 2
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 کنیم: مستقل از زمان استفاده می ۀبا توجه به غیبت زمان از رابط

V V a x

x / km m V

V V  m / s

  

       

    

2 2
0

2 2

2

2

1 8 1800 0 2 2 1800

3600 2 60 2
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t)نویسیم و مختصات زمان متحرک را می _  مکان ۀمعادلحل اول: راه  s , x  m)  1 111 2 ،(t  s , x  m) 2 25 و  10

(t  s , x  m) 3 36  کنیم: گذاری میرا در آن جای 14

x at V t x

x at V t x a V x / a V x ( )

x at V t x a V x / a V x ( )

x at V t x a V x a V x ( )

  

              

            

            

2
0 0

2 2
1 1 0 1 0 0 0 0 0

2 2
2 2 0 2 0 0 0 0 0

2 2
3 3 0 3 0 0 0 0 0

1
2
1 1

2 1 1 0 5 2 1
2 2
1 1

10 5 5 12 5 5 10 2
2 2
1 1

14 6 6 18 6 14 3
2 2

 

-مشخص کنیم تا یکی از مجهول V0و  aرو بر حسب  x0امه بدیم! اول ولی!!! شد سه معادله و سه مجهول! ول کنیم یا ادامه بدیم؟ اد

 ها کم بشه. 

/ a V ( / a V ) a V

V a ( )

(I) : x / a V

a V ( / a V )

/ a V ( )

        

  

   

     

  

0 0 0

0

0 0

0 0

0

12 5 5 2 0 5 10 12 4 12

3 3 4

2 0 5

18 6 2 0 5 14

17 5 5 16 5

 

 ( بذاریم: 5) ۀ( رو داخل رابط4) ۀرابط

m/ a ( a) / a a / a a /  
s

           217 5 5 3 3 16 17 5 15 15 16 2 5 1 0 4 

 نیم! اما قبل از اون به یک کادر آموزشی توجه کنید. ای انتخاب کدیگه خیلی طوالنی بود! بهتره راه

 جعبه آموزش
-عتر زمانی برابر میانگین س ۀکند. بنابراین سرعت متوسط متحرک در یک باز در حرکت با شتاب ثابت، سرعت متحرک به طور یکنواخت تغییر می

باشد، سرعت متوسط آن  V2 برابر  t2 ۀو در لحظ  V1برابر  t1 ۀها است. بنابراین اگر سرعت متحرک در لحظهای آن در ابتدا و انتهای آن بازه

t]زمانی  ۀدر باز  , t ]1  برابر است با:  2
                                                                                                        

av

av M

V V
V

(at V ) (at V ) t t
V a( ) V at V




   
    

2 1

2 0 1 0 1 2
0 0

2

2 2

 

Mt های وسط لحظهt1  وt2  وMat V  ست. ا Mt ۀبرابر سرعت در لحظ 0
 زمانی است. ۀوسط آن باز  ۀزمانی برابر سرعت متحرک در لحظ ۀمهم: سرعت متوسط در یک باز  ۀنتیج

(II) 

(III)
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tزمانی  ۀیاد. سرعت متوسط متحرک در بازاگر سرعت متحرک در دو لحظه مشخص باشد شتابش به دست میحل دوم: راه  s1 1 

tتا   s2 t)رعت متحرک در وسط این بازه برابر س 5  s)  است.  3

t s av t s

x x ( )
V V ( s, s) V  m / s

t t
 

  
     

 

2 1
3 3

2 1

10 2 12
1 5 3

5 1 4
 

tزمانی  ۀبه همین ترتیب، سرعت توسط متحرک در باز  s2 tتا  5  s3  است.  t3تا  t2برابر سرعت متحرک در وسط بازه  6

t / s av( s, s) t / s

t / s t s
av

x x
V V V  m / s

t t

V VV ma a /  
st / / /

 

 

 
    

 

 
     

 

3 2
5 5 5 6 5 5

3 2

5 5 3
2

14 10
4

6 5

4 3 1
0 4

5 5 3 2 5 2 5
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m طرف سرعتش یهویی که از حل اول: راه / s10  به m / s20 رسه و تمام نمی 

m کنه. یعنی: از های بینابینی رو طی میسرعت / s10 به  به صفر و از صفر m / s20    

 شه، تغییر جهت میده.ای که سرعتش صفر میرسه. متحرک در لحظهمی

 کنیم )شکل الف( جایی متحرک رو از مبدأ زمان تا این لحظه حساب میجابه

V V a x ( ) x x

x m

           

  

2 2 2 2
1 0 1 1 1

1

2 0 10 2 2 100 4

25
  

Vجایی متحرک در مدتی که سرعتش از جابه 1 V به 0  m / s2  رسد،می 20

 برابر است با: 

V V a x x x

x  m

          

 

2 2 2 2
2 0 2 2 2

2

2 20 0 2 2 400 4

100
 

 کنیم تا مسافت به دست بیاد: ها رو جمع میجاییبزرگی جابه

l | x | | x |  m      1 2 25 100 125 

 ابتدا به یک متن آموزشی کوچولو توجه کنید. حل دوم: راه

 آموزش ۀجعب
 کند: تر تست کمک میزمان به حل سریع –( در سه جا رسم نمودار سرعت 1

 مسافت )یا تندی متوسط( در صورت تغییر جهت  ۀ. محاسب1            
 . حرکتی که از حال سکون شروع یا بر سکون ختم شود2            
 های متفاوت(ای )با شتابهای چندمرحله. حرکت3            

V( مساحت بین نمودار 2 t  و محورt البته باید عالمت سطوح زیر محور بیانگر جابه( جایی استt  اگر قدرمطلق این سطوح .)را منفی بگیرید
 آید. را جمع کنید، مسافت طی شده توسط متحرک به دست می

m ای را که سرعت متحرک به لحظه / s10 نویسیم: حرک را میتزمان م –سرعت  ۀادلگیریم و معرسد، مبدأ زمان در نظر میمی 

V at V t   0 2 10  

m زمان متحرک در مدتی که سرعت آن از  –نمودار سرعت  / s10  به m / s20 

 ها با شما!( مسافت زمان ۀشود. )محاسبرو رسم می، مطابق شکل روبهرسدمی

 بری مساحت جایی است که نمودار با محور جحرک برابر جمع طی شده توسط مت

 سازد. زمان می

( )
l S S  m

  
      1 2

5 10 15 5 20
25 100 125

2 2
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 3پاسخ: گزینه  156

 ابتدا به بخش آموزشی زیر توجه بفرمایید.

 آموزش ۀجعب

x ۀثانیه حساب کنید، باید در رابط nجایی رو پس از خوان جابهوقتی ازتون می at V t  2 0
1
2

بدید. اگه ازتون خواستن  nرو به  tجای  

 زیر استفاده کنید. ۀُام حساب کنید، از رابطnجایی رو در ثانیه جابه
                                                                                                                                                                          

nx (n / )a V    00 5 

xهای اول، دوم و سوم با جایی متحرک رو در ثانیهاخیر رو بفهمید، یک مثال بزنم. اگه جابه ۀکه فرق بین دو رابطبرای این 1 ،x xو  2 3 ،

 نشون بدیم، داریم:  xرو با  s3ون در کل جایی اجابه

                                         

x ( / )a V / a V

x ( / )a V / a V

x ( / )a V / a V

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

     

     

     

              

1 0 0

2 0 0

3 0 0

1 2 3 0 0 0 0

1 0 5 0 5

2 0 5 1 5

3 0 5 2 5

0 5 1 5 2 5 4 5

              

                        
 زمان را که ازتون نگرفتن! –جایی جابه ۀباال حماقت محضه!! رابط از طریق s3جایی پس از جابه ۀالبته محاسب

                                                                                                                        

x at V t a V / a V        2 2
0 0 0

1 1
3 3 4 5 3

2 2
 

 
 

 
 
 
 

x گیریمبا توجه به محاسبات باال نتیجه می x a   2 1 ،x x a   3  و ... است؛ یعنی ..... 2
 دهند. می aحسابی با قدرنسبت  ۀهای متوالی تشکیل یک دنبالها در ثانیهجاییهنتیجه: در حرکت با شتاب ثابت، جاب
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 اُم داریم: n ۀجایی در ثانیجابه ۀبه کمک رابط

nx (n / )a V

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

x ( / )a V / a V

   

      
         

      

0

6 0 0
0 0

10 0 0

0 5

6 0 5 12 5 5
20 12 9 5 5 5 8 4 2

10 0 5 20 9 5

 

xهای را در یکی از رابطه aحاال  xیا  6  معلوم شود:  V0قرار دهیم تا  10

/ V V V  m / s

x ( / )a V /  m

       

         

0 0 0

8 0

12 5 5 2 12 11 1

8 0 5 7 5 2 1 15 1 16
 

هایی است که به یک فاصله یانگین جملهجا! در یک دنباله، هر جمله مزرنگ باش! ریاضیت خوبه؟! اگه خوب نیست، برو خوبش کن، برگرد همین

xششم دنباله  ۀدن. جملهای متوالی یک دنباله تشکیل میها در ثانیهجاییاز آن قرار دارند. گفتیم جابه  m 6 دهم اون  ۀو جمل 12

x  m 10  های ششم و دهم است. ن جملههشتم میانگی ۀاست، جمل 10و  6میانگین  8طور که است. همون 20
                                                                                                                                        

x x
x m

  
    6 10

8
12 20 32

16
2 2 2
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 ایم. را در کادر زیر آوردهها ها خیلی مهمند، نکات الزم برای حل آناین مدل حرکت

 آموزش ۀجعب

حرکت  maxVثانیه و رسیدن به سرعت  tآید و پس از از حال سکون روی خط راست به حرکت درمی a1فرض کنید اتومبیلی با شتاب ثابت 

 زمان  –شود. نمودار سرعت ثانیه بعد از ترمز متوقف می t2و کند ُکند می  a2خود را با شتاب 

 maxVها سرعت متوسط برابر نصف این متحرک به شکل مقابل است. اواًل که در این حرکت
 است: 

 

max

max
av

V t

S S Vx
V

t t t


   
 

1 2 2
2 

 

x است.  n x  1 2 t و  nt1 2 a باشد،  na 2 1  این هم اثباتش: اگر
 

                                                             

max
max

max
max

V
a V a t

t
a t a t a t ( na )t t nt

V
a V a t

t


  


        

    


1 1 1
1

1 1 2 2 1 1 1 2 1 2

2 2 2
2

0

0
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max

max

V t
x S

x t
n x n x

V t x t
x S


   

     
  



1
1 1

1 1
1 2

2 2 2
2 2

2

2

 

-تر به جواب برسی که یکی از اون سه جا حرکت متحرک با شتابرسم کنی تا سریع V-tجا باید نمودار  3بریم سراغ تستمون. گفتم 

 سازه.یجایی متحرک برابر مساحتی است که نمودار با محور زمان مهای متفاوته. جابه
x S

t
t  s

 

  
20

120 12
2

 

 
|خب؛  a | a2 tگیریم آموزش باال نتیجه می ۀاست. با توجه به جعب 12 t1  است.  22

t t t t t t t s        1 2 2 2 2 22 12 3 12 4 

 یابد. پایانی حرکت، سرعت اتومبیل کاهش می ۀثانی 4در 

 کند. کندشونده حرکت میبه صورت  s4بنابراین، اتومبیل 

 2پاسخ: گزینه  158

t ۀشیب خط مماس بر نمودار در رأس سهمی برابر صفر است پس سرعت متحرک در لحظحل اول: راه  s1  صفر است. 2

 

                                                    

V at V

V at V

a V V a ( )

 

 

     

0

1 1 0

0 00 2 2 1
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tمتحرک در بازه صفر تا   s2 5 ، m10 شود و از مکان جا میجابهx  m0  به 10

 کند!مبدأ مکان نقل مکان می

x at V t x x at V t

a V / a V ( )

      

          

2 2
0 2 0 2 0 2

2
0 0

1 1
2 2

1
0 10 5 5 2 5 2 2

2

 

 گیریم: ( نتیجه می2( و )1از ترکیب روابط )

m/ a a / a a  V a  m / s
s

            022 5 2 2 0 5 2 4 2 8 

t ۀمکان متحرک را در لحظ  s1 x)کنیمحساب می 2  ده. تا ببینیم متحرک کجا تغییر جهت می 1(

x at V t x

x ( )  m

  

           

2
1 1 0 1 0

2
1

1
2
1

4 2 8 2 10 8 16 10 18
2

 

)تغییر جهت  ۀجایی متحرک را تا لحظمسافت باید جابه ۀبرای محاسب x ) ) و بعد از آن 1 x ) ها را با هم حساب کنیم و بزرگی آن 2

 جمع کنیم. 

l x | x |

l (x x ) | x x | ( ) | |  m

   

          

1 2

1 0 2 1 18 10 0 18 8 18 26
 

 حل دوم ما را ببینید، کادر زیر را بخوانید.قبل از اینکه راه

آموزش ۀجعب  

 
Vتغییر جهت )رأس سهمی( صفر است:  ۀسرعت متحرک در لحظ 1 0 

 کند، سرعت تغییر می a ۀکه سرعت در هر ثانیه به انداز با توجه به این

 ثانیه قبل از  t1و سرعت آن  at2اکسترمم  ۀثانیه بعد از نقط t2متحرک 

atاکسترمم  ۀنقط  ثانیه جلو بزنی، سرعتت tاست )کاًل یادت باشه: از رأس  1
 جا به بعد باید با. از اینatشه ثانیه بری عقب، سرعتت می tو  atشه می

 زمان  –ی مربوط به نمودار مکان هارابطه، مستقل از شتاب به جواب برسی. تمام تست استفاده از 
کنی؟ زمانی که مستقل از زمان استفاده می ۀمستقل از زمان قابل حلند. ِکی از رابط ۀدر حرکت با شتاب ثابت با استفاده از این نکته + رابط

باشی. بعد از حل این  بخواهی سرعت متحرک در یک مکان مشخص )یا برعکس( رو حساب کنی و زمان عبور متحرک از اون مکان رو نداشته
 زنم راضی باشی!تست، یک مثال برات می
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t ۀدر لحظحل دوم: راه   s2 5 ، s3 عبور نمودار از رأسه  ۀجلوتر از لحظ(t  s)1 . پس سرعت متحرک در این لحظه 2

V a2 Vمتحرک  ۀقبل از رأسه، پس سرعت اولی s2 أ زمان است. مبد 3 a 0 است. چرا سرعت متحرک رو در این دو لحظه  2

  نویسیم.اول می s5مستقل از شتاب رو در  ۀچون مکان متحرک در این دو لحظه معلومند. حاال رابط ؟معلوم کردیم

V V a a mx ( ) t ( ) a  
s

V a ( )  m / s

V a ( )  m / s

 
         

      

     

2 0
2

0

2

3 2
0 10 5 4

2 2
2 2 4 8

3 3 4 12

 

tزمانی صفر تا  ۀجایی متحرک در بازجابه  s1  برابر است با:  2
V V

x ( )t ( )  m
 

    1 0
1 1

0 8
2 8

2 2
 

tزمانی  ۀجایی آن در بازو جابه  s1 tتا  2  s2 5 : 
V V

x ( )(t t ) ( ) ( )  m
  

       2 1
2 2 1

12 0
5 2 18

2 2
 

m8  ،اونورm18 شه این ور، جمعش میm26! 

l x | x | m      1 2 8 18 26 

 مثالی که قولش رو دادم!

کند، مطابق سهمی شکل زیر است. این متحرک با تندی چند حرکت می xزمان متحرکی که روی محور  –نمودار مکان 

xبر ثانیه از مکانمتر   m 10 کند؟عبور می 

 
1 )10 

2 )8 

3 )6 

4 )12 

 4 ۀپاسخ: گزین

xای از مکان لحظهچه معلومه متحرک در آیا   m 10 کند؟عبور می 

جایی به جابه ۀمستقل از زمان باید شتاب رو داشته باشیم. اگر رابط ۀرابطمستقل از زمان بریم. برای استفاده از  ۀنه! پس باید از رابط

 یاد. شتاب به دست می ثانیه بنویسیم،  3تا  1بازه  زمان رو در
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t s t s

x at V t

mx x a( ) a a  
s

 

  

         

2
1

2
3 1 2

1
2

1
3 1 0 0 8 2 4

2

 

tزمانی  ۀمستقل از زمان رو در باز ۀحاال معادل s1 tا و ت 1 ?2 نویسیم!می 

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

V | V |  m / s

          

      

2 2 2 2
2 1 2 1 2

2
2 2

2 0 2 4 10 8

4 36 2 6 12
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سوار یابد. تا زمانی که سرعت دوچرخهکند و سرعت آن به تدریج افزایش میشروع به حرکت می سکوناتوبوس از حال حل اول: راه

سوار شد، که سرعت اتوبوس بیشتر از سرعت دوچرخهاما به محض اینشود، تر میآن با اتوبوس کم و کم ۀبیشتر از اتوبوس است، فاصل

شود، سوار میای که سرعت اتوبوس برابر سرعت دوچرخهدهد. نتیجه این که درست در لحظهسوار افزایش میخود را با دوچرخه ۀفاصل

( 2) ۀهای اتوبوس را با شناس( و ویژگی1) ۀشناس سوار را باهای دوچرخهرسد. ویژگیترین مقدار خود میها از یکدیگر به کمآن ۀفاصل

 دهیم؛ داریم: نشان می

(V V )

V  m / s

V a t V t t t  s




      2 1

1

2 2 02

4

2 2 4 2
 

 شود: جا میجابه m8 سوار ، دوچرخهs2 در مدت

x Vt  m    1 1 4 2 8 

 : m4 و اتوبوس 

x a t V t  m       2 2
2 2 2

1 1
2 2 0 4

2 2
 

 رسه. می m96 شه و فاصلش با اتوبوس به جا میبیشتر از اتوبوس جابه m4 سوارخب، یعنی دوچرخه
 

سوار و رخهحرکت دوچ ۀگیریم و معادلسوار در شکل صورت تست در نظر میمبدأ مکان را منطبق بر مکان دوچرخهحل دوم: راه

 نویسیم. اتوبوس را می

x V t x t t

x a t V t x t t

    

         

1 1 01

2 2 2
2 2 0 02

4 0 4

1 1
2 0 100 100

2 2

 

 دهیم: نشان می dدو متحرک از هم را با  ۀفاصل

d x x t t t t       2 2
2 1 100 4 4 100 

 
آن به صورت زیر به دست  ۀکمین ۀباال یک سهمی است که مختصات نقط ۀمعادل

 آید:می
b ( )

t s d  m
a

  
            



24 4
2 2 4 2 100 4 8 100 96

2 2 1 2
 

 شود. نمی m96 تر از دو متحرک کم ۀدهد فاصلمیرو هم نشان شکل روبه
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 ن؟!مون خیلی خوبقبول دارید کادرهای آموزشی

 آموزش ۀجعب
 نمودار شتاب بر حسب زمان

 
 ت متحرک بیانگر تغییرات سرع tو محور  a-tمساحت سطح به دام افتاده بین نمودار 

 را با  tهای پایین محور را با عالمت مثبت و مساحت tهای باالی محور است )مساحت

) ۀرو، سطح زیر نمودار در باز عالمت منفی منظور کنید.( در شکل روبه , t  برابر  10(

S1  :است، پس 

                                                                                                      V V S 1 0 1 

Sبرابر  t2تا  t1 ۀدر باز  tسطح محصور بین نمودار و محور   است؛ پس:  2

                                                                                                  V V S  2 1 2 

-خواهید می( را حساب کنید. با داشتن سرعت به هر چه میV2و V1)یعنی  t2و  t1 هایلحظهتوانید سرعت متحرک در به این ترتیب می

 رسید!

 
tهای سرعت متحرک را در لحظه  s1 2 ،t  s2 tو  5  s3  ، V1به ترتیب با  6

V2  وV3 دهیم.نشان می  

V V S  m / s

V V S ( )  m / s

V V S ( )  m / s

      

          

      

1 0 1

2 1 2

3 2 3

0 2 2 4

4 4 5 2 4 12 8

8 3 6 5 5

 

m به بعد شتاب متحرک صفر است و متحرک با سرعت ثابت  s6 ۀاز لحظ / s5  به 

)زمانی  ۀدهد. شتاب متحرک در بازحرکت خود ادامه می s, s)2  mبرابر  5
s2

 است؛ 4

m یعنی هر ثانیه  / s4 یعنی در  در ثانیه سومشود. در نتیجه، سرعت متحرک به سرعت متحرک اضافه می( 

s3 ) mتا  2بازه زمانی / s4 کند و از تغییر میV  m / s 1 Vبه  4 0 ۀرسد. با این حساب، متحرک در لحظمی s3  تغییر

 دهد. جهت می

زمانی که شامل  ۀر هر بازسرعت متوسط برابر نیست که جهت حرکت متحرک تغییر بکند. بنابراین، د ۀتندی متوسط با انداز درصورتی

t ۀلحظ s  ( را انتخاب کنیم!s4تا  s2زمانی  ۀ)باز« 2» ۀسرعت متوسط و تندی متوسط متفاوت است. ناچاریم گزین ۀاست، انداز 3
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 ها نادرست اند.ی عبارتی )ب( درست است و بقیهفقط جمله

 درسنامه
 .است برخوردار امروز دنیای روزافزونی در  توجه از  کندمی ایفا فناوری که در   شگرفی تأثیر  دلیل به که  است علومدید جهای شاخه علم نانو یکی از 

 کند.می تغییر  توجهی قابل طور به نانو، مقیاس در  مواد فیزیکی هایویژگی
 برای ت.اس متر  میلیاردم یک برابر  یک نانومتر  است.( 910ک میلیاردم )معنای ی به و شده گرفته کوتوله معنای به یونانی ایواژه از نانو پیشوند

 شکل زیر(( است. نانومتر یک با برابر تقریباً  یکدیگر، کنار  در  کربن اتم طول ده گفت توانمی باشید، داشته مقیاس این از تصوری اینکه

                                                                            
 بسیار مولکولی بین نیروهای مولکولی شود، یچند برابر فاصله هابین مولکول یفاصله وقتی یعنی هستند، ُبرد کوتاه مولکولی بین نیروهای
  .شد خواهند صفر عمالً  و کوچک

 قرار هوا مجاورت در میوای آلومینیقطعه وقتی که دهندمی نشان ربیهای تجکند. بررسیاکسید آلومینیوم در ابعاد معمولی مانند عایق رفتار می
-ویژگی مقیاس، این در .است نانومتر یمرتبه از آن ضخامت که شودمی تشکیل سطح آن روی موآلومینی اکسید از نازک بسیار ایالیه گیردمی

 به باشد، الیه نانو صورت به وقتی موآلومینی اکسید دیگر، به عبارت .دشومی تبدیل به یک رسانا و کندمی تغییر موآلومینی اکسید الکتریکی های
 کند.  می عمل رسانا یک مانند اش،هندسی شکل و ابعاد دلیل
 منظمی هایدر طرح جامدها از برخی هایهای بلورین و جامد بی شکل )آمورف(: اتمجامد
 بعدی الگوی سه یک در که ی راجامدهای. )شکل الف( گیرندمی قرار هم مقابل کنار شکل مانند
 ها، نمک نامیم. فلزها،بلورین می د جامدنشومی ساخته منظم واحدهای این از شوندهر تکرا

  کنیم سرداند. وقتی مایعی را به آهستگی  بلورین جزو جامدهای معدنی مواد بیشتر و یخ الماس، 
 یسازنده ذرات آرام، سردسازی فرایند این در. شوندمی تشکیل بلورین جامدهای اغلب
 جامدهای سازنده ذرات .کنند مرتب را خود ،منظم هایطرح در تا دارند کافی فرصت مایع

 ندارند قرار هم کنار  منظمی هایطرح در بلورین، جامدهای برخالف( آُمورف ) شکل بی
 .آیدمی وجود به شکلبی جامد معموالً  شود سرد سرعت به مایعی وقتی(. )شکل ب  

 شوند.  مرتب منظم، طرحی در تا ندارند کافی فرصت ذرات سریع، فرایند سردسازی این در
 مانند.می باقی داشتند حالت مایع که در نامنظمی طرح در بنابراین

 است. شکلبی جامد یک از مثالی شیشه، 
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 درسنامه: 
های مایع بیشتر چسبی بین مولکولهای مایع و لوله از نیروی همچسبی بین مولکولی مویین درون یک مایع قرار گیرد چنانچه نیروی دگر اگر لوله

ارتفاع مایع باال آمده، بستگی به جنس  گیرد.سطح مایع درون لوله، از سطح مایع در بیرون لوله باالتر قرار می باشد، مایع در درون لوله باال رفته و
بین  چسبی همچنانچه نیروی )شکل الف( و  مدگی بیشتر خواهد بودوله کمتر باشد ارتفاع باال آ مایع و لوله و قطر لوله دارد. هرچه قطر یک ل

 قرار تر پایین، از سطح مایع در بیرون لوله . سطح مایع درون لولهبیشتر باشدو لوله های مایع چسبی بین مولکولدگر های مایع از نیروی مولکول
 )شکل ب(  گیرد.می

 

 



  

 49صفحه  3مرحله  -(یاختصاصپاسخنامه آزمون ماز )دفترچه                                فیزیک       
 

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

 

 
کمتر است باید باال آمدگی بیشتر باشد اما در شکل  Cاز قطر  Bها یکسان باشد چون قطر حات، اگر جنس لولهبا توجه به این توضی

 ( نادرست است. 1ی )دهد که جنس این دو لوله یکسان نیست؛ بنابراین گزینهباشد، این موضوع نشان میکمتر می

ی اختالف ارتفاع در دو لوله با قطرهای اشد، اما صرفا به وسیلهیکسان ب Bو  Aی (، ممکن است جنس دو لوله2ی )در مورد گزینه

 ( ممکن است درست باشد. 2ی )گزینه توان گفت که جنس دو لوله یکسان است.مختلف نمی
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شکل ) بآ سطح روی کاغذی فلزی یگیره شناور ماندن ،(الف شکل) آب سطح روی هاحشره برخی رفتن راه یا نشستن: سطحی کشش

چسبی هم از ناشی سطحی کشش .هستند سطحی کشش وجود از هایینمونه تنها( پ شکل)صابون  و آب هایحباب تشکیل و( ب

 مایع سطح هایمولکول که نیروهای ربایشی دلیل به .داد توضیح مولکولی بین نیروهای با توانمی را آن و است مایع سطح هایمولکول

 سطحی کشش با .دهد می روی سطحی کشش و کندمی کشش رفتار تحت یپوسته یک شبیه مایع حسط کنندمی وارد یکدیگر به

 کره نسبت معین، حجمی ازای به(. ت شکل) اند کروی تقریباً کنندمی سقوط آزادانه که هاییچرا قطره که داد توضیح توانمی همچنین

 پوسته یک مانند کندمی سقوط آزادانه ای کهقطره سطح ترتیب این به .دارد را سطح مساحت کوچکترین دیگری، هندسی شکل هر به

 .دارد را مساحتش کردن کمینه به تمایل شده، کشیده
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 ابتدا باید وزن این ورقه را تعیین نماییم. 

 و ضخامت ورقه را  Aی فلزی را با اگر مساحت ورقه

                                                                                                    حجم ورقه برابر خواهد بود با:، نشان دهیم dبا 

                                     3300 0 2 60V Ad cm . / 
 و جرم ورقه برابر خواهد شد با:                              

                       5 6 60 336 0 336m V gr kg  ρ. / / 
 هایمساحت هریک از وجه، کنیمهنگامی که به صورت یک مکعب تبدیل می

) ی مستطیلی اولیه استیک ششم مساحت ورقه، مکعب  21
50

6
a A cm ) . 

 بنابراین فشار ناشی از وزن مکعب وارد بر سطح افقی برابر خواهد شد با:

672P pa     
41050
103360






/

a

mg
P 
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یاز سطح آب از رابطه hفشار آب در عمق  

h
P gh Pρ شود.        محاسبه می 

                                                                                                                           

    
1 1
P gh P gh P Pρ ρ            

                                  
11132 323333 PPPPPPPghPhgPP

gh

h   
)()(





       

     121 3PPP                  
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 ابتدا باید ارتفاع ستون مایع رو محاسبه نماییم.

ست با:             حجم کل مایع ریخته شده در درون ظرف برابر ا  30 36 360
t
V lit cm  / 

 نشان دهیم،  Dقسمت پایین را با  و قطر Aاگر مساحت قسمت پایین ظرف را با

 :تر(، وجود دارد برابر است باحجمی که در قسمت پایین )قسمت پهن مقدار

     
2 2

3

1 1 1

10
3 4 300

4 4

D
V Ah h cm . π . 

 خواهد بود با:  تر، وجود دارد برابریکحجمی که در قسمت بار بنابراین مقدار

     3

2 1
360 300 60

t
V V V cm  

2و ارتفاع ستون مایع را در قسمت باریک  با dاگر قطر قسمت باریک را با 
h :نشان دهیم، خواهیم داشت 

      
2 2

2 2 2 2

4
60 3 5

4 4

d
V h h h cm π . 

                                                                در نتیجه ارتفاع کل ستون مایع برابر خواهد بود با:          
1 2

9h h h cm  

                                   و اختالف فشار در ته ظرف و باالی مایع برابر خواهد بود با:     1400 10 0 09 1260P gh Pa Δ ρ / 

1 26P kPa Δ / 
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 برابر است. Nو  Mتوان دریافت که فشار جیوه در نقاط مقابل می با توجه به شکل

                               

     13600 10 0 2 27200

N M ML L

N

P P g h P

P Pa 

ρ. .

/
 

                10 88 NF  /         427200 4 10
N

F P A. 
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cmHgLPرا با  cmHgاگر فشار ناشی از ستون مایع برحسب cmHgTPرا با cmHgو فشار کل مایع در ته ظرف بر حسب )( )(    

 نشان دهیم، خواهیم داشت:                             
                                                  105 75 30

T cmHg L cmHg cmHg L cmHg L cmHg
P P P P P cmHg ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 120 1 2
L
h cm m  /   LLLHgHgLLHgHgcmHgL hhhhghgP 4330613 //....)(  
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نشان دهیم خواهیم  1Pو فشار هوای ریه را با  MPرا با لوله قسمت  ترینپاییندر  Mی اگر فشار در نقطه

 داشت:

PhgPhgP wwooM  ....  1 

 با:  ای هوای ریه برابر خواهد بودیمانهپفشار 

ooww hghgPP ....   1 

)//()..( 60800801000101  ooww hhgPP  

 P P pa 
1

3200 
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 کنیم.ابتدا ارتفاع ستون روغن را محاسبه می

 V Ah h h cm    
2 2 2 2

40 2 20  

NM        با توجه به شکل مقابل خواهیم داشت:  PP  

 ρ ρ /h h h h cm      
1 1 2 2 1 1

1 0 8 20 16 

 از طرفی حجم مایعی که نسبت به سطح اولیه در سمت راست لوله

 اولیه سطح پایین آمده با حجم مایعی که در سمت دیگر نسبت به همان  

 ؛باال رفته است برابر است

)()(درنتیجه خواهیم داشت:             xxxhAxAVV  168211212 

 /x cm12 8 
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 صری مختدرسنامه
 ،tیزمان  ِی بازه هر  در . دیریبگ نظر  در  رامقابل  شکل یک یالکتر ِی ساده مدار 

 دیبا بار  مقدار  نیهم .گذردی  م( aa مثال)  مدار  نیا مقطع هر  از  qΔ مثبتبار 
 و شود وارد یک یالکتر ِی حرکهم یروین منبع تر نییپا لیپتانس با ِی انهیپا به
 ِی اندازه به یکار  دیبا لهیوس نیا. گردد  خارج آن باالتر  لیپتانس با ِی انهیپا از 

WΔبار  یرو qΔِی محرکه یروین منبع که  یکار.  درآورد حرکت به ر یمس نیا در  را آن تا دهد انجام 
 مدار  در  بیترت نیبد و ببرد شتر یب لیپتانس با ِی انهیپا به کمتر   لیپتانس با ِی انهیپا از  را آن تا دهدیم انجام مثبت یک یلکترا بار  واحد یرو یک یالکتر
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   :شود یم فیتعر ر یز ِی رابطه با و دهینام( emf) یک یالکتر ِی  محرکه یروین اصطالحاً  ابدی انیجر

                                                                                                                                                           
qΔ

WΔ
ε = 

 ی شود.باعث افزایش انرژی پتانسیل الکتریکی بار م دهدیم انجام مثبت یک یالکتر بار  واحد یرو یک یالکتر ِی محرکه یروین منبع که  یکارتوجه:  

 ( درست است.2ی )ی مولد، گزینهبا توجه به تعریف نیروی محرکه

بنابراین  یِ مولد کمتر است.ی مولد از نیروی محرکهتوجه داشته باشید وقتی که از مولد جریانی گرفته شود، اختالف پتانسیل دو پایانه

 ( درست نیست.3ی )گزینه

ی منفی آن بیشتر ولت از پایانه 5حداکثر ، ی مثبتتوان گفت که پتانسیل پایانهمی ،ولت باشد 5ی مولد چنین اگر نیروی محرکههم

 5ولت خواهد بود، بنابراین در هر حالتی  5برابر  ی مثبتشود حداکثر پتانسیل صفحهی منفی صفر انتخاب اگر پتانسیل صفحه است.

 ( درست نیست.4ی )ولت نیست، به همین علت گزینه
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R T
V IR v  35 

                                                                                                                                   ε
R
V Ir Ir Ir v      42 35 7 

                                                                                                                                         5
r

R
    

7
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Ir
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 موازی بسته شده است. Rی آمپرسنج و مقاومِت سنج با مجموعهولت

 : متوالی هستند، بنابراین خواهیم داشت Rاز طرفی آمپرسنج و مقاومِت 

 /
V A R A A R R R
V V V I R V V V v          20 20 0 5 8 16 

 برابر است با:          Rانرژی الکتریکی مصرفی در مقاومتِ 

                                                  . . /
R R

U V I t J    16 0 5 60 480               

 
R

U J 480 

   2پاسخ: گزینه  174

 
هایی که در مدت در نتیجه تعداد الکترون سه مقاومت یکسان است. سه مقاومِت متوالی هستند بنابراین شدت جریان الکتریکی در هر

 با هم برابر است. گذردها میمقاومت یکسان از هرکدام از

33به تعداد  tمدت است، در  3nگذردمی 3Rاز مقاومت  t3هایی که در مدت با توجه به این که تعداد الکترون
1

n  از هریک از

33تعداد  t2گذرد، در نتیجه در مدت می هامقاومت 3
2

3
1

2 nn  32ها خواهد گذشت.      از هریک از مقاومت 3
2

nn  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

R
A

V
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مستقیماً به دو سر با توجه به این که آمپرسنج بدون مقاومت بوده و 

 مولد متصل است،

این باز و بنابر .استآمپرسنج اتصال کوتاه شده  توسطدو سر کل مدار گذرد و از مسیر مربوط به آمپرسنج می  کتریکی فقطجریان ال

 سنج و آمپرسنج نخواهد گذاشت.به ولت مربوط ری در اعدادتاثی بسته کردن کلیدها 
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ΩR در حالت اول )باز بودن کلید(، دو مقاومت  

1
ΩR و  4 

2
Ω متوالی بوده و مقاومت معادل برابر با  3

T
R R R  

1 2
و در  7

I  :نتیجه شدت جریان کل مدار برابر است با I /
R r

ε
A   

 
1

28
3 5

7 1
 

ΩR های شود، مقاومتهنگامی که کلید بسته می 
3

ΩR و  8 
4

=Ωبا مقاومِت ، مقاومتدو ه و معادل این متوالی بود 4 41R  موازی

=Ωبا مقاومِت ، و معادل این سه 32R مقاومت معادل مجموعه برابر خواهد شد با:  در نتیجه .متوالی خواهد شد 

 Ω
T
R


   



12 4
3 6

12 4
I  برابر است با: و در نتیجه شدت جریان کل 

R r

ε

T

A  
  

28
4

6 1
 

ΩR  اختالف پتانسیل دو سر مقاومتِ  
1

 با:        برابر خواهد شد 4
                                                                            

, ,
IRV V   

1 13 4
4 3 12 

  :ابرابر خواهد شد ب 1Rو در نتیجه شدت جریان در مقاومت 

                                                     
R R R R

I R I IV A     
1 1 1 11

12 4 3  

I از  1Rو بنابراین، شدت جریان در مقاومتِ  / A
1

3 I به  5 A 
1

 است. رسیده 3

2ی توان مصرفیِ یک مقاومت )با توجه به رابطه
RIP 1(، تغییرات توان مصرفی مربوط به مقاومتR :برابر خواهد بود با 

                                                               Δ ( ) ( / )P R I I w     2 2 2 2

1 1 1
4 3 3 5 13 

wP 13          

         عالمت منفی فقط نشان دهنده ی کاهش توان است.توجه: 
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 ی الکتریکی متوالی باشند و یکی از آنها بسوزد و جریان نکته: هرگاه چند وسیله
 در آن قطع شود، جریان در تمامی آن وسایِل متوالی قطع می شود.

  2Lبسوزد جریان در المپ  1Lمتوالی اند، وقتی المپ  2Lو  1Lدر این جا دو المپ 
 شود.خاموش می شود و این المپ نیزنیز قطع می

 مقاومت معادل مدار افزایش یافته و در نتیجه شدت جریان کل مدار 1Lبا بسته شدن مسیر المپ 
 4L؛ بنابراین نور المپ گذرد همان جریان کل استمی 4Lکاهش می یابد. جریانی که از المپ 

 یابد. کاهش می
 ربا کاهش جریان د به طور متوالی قرار خواهند داشت. 4Lو  3Lفقط دو المپ  1Lالمپ با سوختن 

 توان گفتمی 4Lو  3Lبا توجه به متوالی بودن دو المپ  اختالف پتانسیل دو سر این المپ کاهش یافته است. 4Lالمپ 
43 LLT VVV  

 با کاهش
LV 4

و ثابت بودِن  
T
V توان نتیجه گرفت کهمی

LV 3

Lیابد و در نتیجه نور المپافزایش می 
3

 شود.زیاد می 
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 3R دهد، جریانی است که از مقاومتجریانی که آمپرسنج نشان می

 موازی هستند، بنابراین خواهیم داشت: 4Rو  3R دو مقاومتِ گذرد. از طرفی،می 
                

R R
I R I R I I /V V A        2 9 4 4 5

3 4 3 3 4 4 4 4
 

 گذرد برابر است با:جریانی که از مولد می

                                                             I I I I / /
T T

A     2 4 5 6 53 4
 

 گذرد، بنابراین جریانی که از نمیسنج آرمانی است، هیچ جریانی از آن از طرفی، چون ولت

 سنجدر نتیجه عددی که ولت گذرد.گذرد همان جریانی است که از مولد میمی 2Rمقاومتِ 

                            برابر خواهد بود با: دهدنشان می 
                                                   

R R
I R /V V V V V v       6 5 6 39

2 2 2 2
 

                                                                                                          V v 39 
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2توان  مفید مولد 

rIIP - باشد.می 
 شودگرفته مي  نمودار توان يك مولد برحسب شدت جرياني كه از آن

 يك سهمي به صورت مقابل خواهد بود.
2

rIIP  ِی دوم )سهمی شکل( است.: یک تابع درجه 
 توان دید که شدت جریانی که به ازاء آن تواِن مفیدبا توجه به تقارن در سهمی می

شود، برابر بابیشینه می
r

I
maxpp 2




 برابر خواهد بود با:   مفیِد مولد بیشینه تواِن  و در این صورت، 

      

                                                                  
r

P
4

2
max

     2

222
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21 مقاومت معادل مدار برابر است با: RRR T
rTاست، مقاومت معادل مدار برابر با  2Rمقاومت، هنگامی که   1R  بوده

حال اگر مقاومت  که از مقاومت درونی مولد کمتر است. 82R شود، مقاومت معادلrT  921 RRR که از  شودمی

شود که توان مفید مولد ابتدا افزایش یافته و به بیشینه مقدار ودار توان مفید مشاهده میمقاومت درونی مولد بیشتر است. با توجه به نم

 یابد. رسیده و سپس کاهش می
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ی توان مصرفی در مقاومت اگر دو مقاومت متوالی باشند شدت جریان الکتریکی در آنها با هم برابر است. با توجه به رابطه    
2

RIP        :باید داشته باشیم 

                                                                                   
1

2

1

22

R

R

P

P
RIP  

 

 های صورت تست داریم:   با توجه به داده

                                                  48
48

1

1

1

184
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2 1212  
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P PPوRR 

 توان نتیجه گرفت که این دو مقاومت متوالی نیستند.با توجه به تساوی نادرست باال می

ی توان مصرفی در مقاومت برابر است. با توجه به رابطهها با هم اختالف پتانسیل دو سر مقاومتباشند  وازیاگر دو مقاومت م

R

V
P

2

 باید داشته باشیم: 
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 های صورت تست داریم:    با توجه به داده

                                              
4
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 نیستند.موازی هم توان نتیجه گرفت که این دو مقاومت با توجه به تساوی نادرست باال می

 بنابراین این دو مقاومت نه متوالی و نه موازی اند.
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توان گفت غلظت یون هیدروکسید در این محلول نیز بیشتر از غلظت یون کن بیشتر است، میپاکمحلول لوله بازکن در مقایسه با محلول شیشه 𝑝𝐻چون  

دیم های آمونیاک بوده و محلول لوله بازکن نیز حاوی سکن حاوی مولکولپاککن خواهد بود. به طور کلی، محلول شیشهپاکهیدروکسید در محلول شیشه

 هیدروکسید است. 

 ها:بررسی سایر گزینه 

های هیدروژن تولید شده  مول بر لیتر، غلظت یون هیدرونیوم بیشتر از غلظت یون استات است. در واقع یون  ۷−10( در محلولی از استیک اسید با غلظت 1

مول یون هیدروژن وجود   ۷−10ی یک لیتری از آب خنثی، نه ی موجود در محلول)در یک نموهای هیدروژن اولیهبر اثر یونش استیک اسید، در کنار یون 

ها را در محلول مورد نظر نشان  شود. نمودار زیر، روند تولید این یون دارد( قرار گرفته و به همین خاطر، غلظت یون هیدروژن بیشتر از غلظت یون استات می 

 دهد.می

 
[+𝐻]هایی با خاک(  3 = 2 × 10−5 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 هایی که خاصییت اسییدی دارند، به رنآ آبی های ادریسیی نیز در خاکاسییدی دارند و گ ، خاصییت

مختلف نشیان  𝑝𝐻هایی با های ادریسیی را در خاکرویند. تصیویر زیر، طیفی از رنآ گ های بازی نیز به رنآ قرمز میها، در خاکاین گ  شیوند.شیکوفا می

 دهد:می

 
 و  هیدرونیوم  های یون از کمی بسیییار  مقدار  وجود  بیانگر  این ویژگی. دارد  ناچیزی   الکتریکی رسییانایی خالص  آب که  ددهنمی نشییان  دقیق های آزمایش (  4

و   (−OH)های هیدروکسیییدبه یون  ای آبهمولکول از ناچیزی   بسیییار  شییمار ،خالص کامال  آب از  نمونه  یک  واقع در در. اسییت  در آب خالص  هیدروکسییید

کلوین(،   298گراد و یا سیانتی درجه  25دمای اتاق)دمای   درمختلف   تجربی های یافته  و هاگیری اندازه که اسیت   این شیوند. جال  یونیده می  (+H)هیدروژن

[−OH][+H] رابطه =  ، همانند غلظت یون هیدروکسید،دهد که بر اساس آن، غلظت یون هیدروژن در یک محلول خنثی در این دمارا نشان می 10−14

 شود.مول بر لیتر می ۷−10برابر با 
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 کنیم.لیتری از محلول مورد نظر محاسبه می  1ی در قدم اول، غلظت مولی آمونیاک را در یک نمونه 

?𝑚𝑜𝑙 𝑁𝐻3 = 1 𝐿  محلول ×
1000 𝑚𝐿  محلول

1 𝐿  محلول
×

1 𝑔  محلول

1 𝑚𝐿  محلول
×
1۷0 𝑔 𝑁𝐻3
106 𝑔  محلول

×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝐻3
1۷ 𝑔 𝑁𝐻3

= 0/01 𝑚𝑜𝑙 

[𝑁𝐻3] =
𝑁𝐻3  مول

لیتر  محلول 
=
0/01
1
= 0/01 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

 توان از رابطه زیر استفاده کرد: های آبی میاین محلول  𝑝𝐻های بازی، با استفاده از دوستان، برای محاسبه غلظت یون هیدروکسید در محلول 

[𝑂𝐻−] = 10𝑝𝐻−14 
 :شودهای زیر استفاده می ها نیز از رابطه های بازی با استفاده از غلطت یون هیدروکسید در آن محلول  𝑝𝐻ی برای محاسبه

𝑝𝐻 = −log (
10−14

[𝑂𝐻−]
) = log (

[𝑂𝐻−]

10−14
) = 14+ log ([𝑂𝐻−]) 

 کنیم.ی بعد، غلظت یون هیدروکسید موجود در محلول را محاسبه می در مرحله 

[𝑂𝐻−] = 10𝑝𝐻−14
                
⇒    [𝑂𝐻−] = 1010/3−14 = 10−3/۷ = 2 × 10−4 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

 کنیم.د نظر محاسبه میهای آمونیاک را در محلول موری یونش مولکول ی آخر، درجه در مرحله 

[𝑂𝐻−] = غلظت آمونیاک  × درجه یونش 
              
⇒    2 × 10−4 = 0/01× درجه یونش 

              
درجه یونش     ⇒ = 0/02 

مولکول آمونیاک ح  شده در   50است. به عبارت دیگر، از هر  02/0ی یونش آمونیاک در محلول مورد نظر برابر با با توجه به محاسبات انجام شده، درجه 

 محلول، یک مولکول یونش پیدا کرده است.این 
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 های )آ( و )ب( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

  هیدروکسید   سدیم  محلول)سود  محلول  از   جامد،  چرب   اسیدهای   توسط   شده   مسدود  های لوله   راه  کردن   باز  برای   دارند،   اسیدی   خاصیت   چرب   اسیدهای   چون آ(  

  اسید هیدروکلریک  مث  اسیدی  های محلول  از باید  دارند،  بازی  خاصیت  که هاییآلودگی   زدودن برای  مقاب ، نقطه  در . کرد استفاده  توانمی ( بازی  خاصیت  با

 .کنیم استفاده

 های یون از کمی  مقدار  طبیعی  طور به معده داخلی  دیواره!  کند ح   خود  در را  روی  فلز  تواند می حتی که اسیت  اسییدی   بسییار  محیط یک  ،معده  درونب( 

 اندازه از بیش   دلی   هر به معده  اسیید مقدار اگر حال.  شیودمی معده  دیواره سیازنده های سیلول  نابودی  سیب    جذب این. کندمی  جذب دوباره را   هیدرونیوم

 .شودمی معده خونریزی  گاهی و التهاب درد، سب   و یافته افزایش  شده جذب های یون شمار باشد،

 است. ۷تر از در آب، کوچک 𝐶𝑂2محلول حاص  از انحالل گاز  𝑝𝐻ها، همانند مقدار اغل  میوه 𝑝𝐻ها خاصیت اسیدی دارند؛ پس مقدار اغل  میوهپ( 

 بوده و خاصیت اسیدی دارد. اکسید، از جمله اکسیدهای نافلزی نیتروژن پنتاکسید و گوگرد تری اکسید، همانند دی توجه داریم که کربن دی 

 شود. ها استفاده میشوینده ها توسط چربی کردنپاک  قدرت  افزایش  برای ( خاصیت بازی داشته و از آن 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3) کربنات هیدروژن سدیمت( 
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 کنیم.در قدم اول، باید غلظت محلول سولفوریک اسید رقیق شده را محاسبه 

 کنیم. ی زیر استفاده میی حجم و یا غلظت اسید یا باز مورد نیاز برای خنثی کردن یک محلول خاص، از رابطه برای محاسبه

𝑀𝑎 × 𝑉𝑎 × 𝑛𝑎 = 𝑀𝑏 × 𝑉𝑏 × 𝑛𝑏 
  منظور از .کنیم محاسبه را  محلول یک کردنخنثی  برای  نیاز مورد باز یا اسید مقدار استوکیومتری، روابط از استفاده بدون توانیممی تساوی، این کمک به

𝑛𝑎 ظرفیت اسید( در رابطه باال، تعداد هیدروژن( کننده در واکنش است و منظور از  های اسیدی در اسید شرکت𝑛𝑏در این رابطه، تعداد )ظرفیت باز( 𝑂𝐻− 

 کننده در واکنش است.های بازی در باز شرکت 

 کنیم.صورت سوال، غلظت مولی محلول سولفوریک اسید را محاسبه می   با توجه به اطالعات داده شده در

𝑀𝑎 × 𝑉𝑎 × 𝑛𝑎 = 𝑀𝑏 × 𝑉𝑏 × 𝑛𝑏
           
⇒   𝑀𝑎 × 1000 × 2 = 0/2× 250 × 1

 
⇒𝑀𝑎 = 0/025 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

لفوریک اسید با استفاده از گاز ی تولید محلول سومول بر لیتر است. معادله 0/ 025با توجه به محاسبات انجام شده، غلظت محلول سولفوریک اسید برابر با 

 اکسید به صورت زیر است:گوگرد تری 

 
 کنیم.اکسید مصرف شده را محاسبه می ی این واکنش و غلظت اسید، حجم گاز گوگرد تری با توجه به معادله

? 𝐿 𝑆𝑂3 = 10 𝐿  محلول ×
0/025 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑆𝑂4

1 𝐿  محلول
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑂3
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑆𝑂4

×
22/4 𝐿 𝑆𝑂3
1 𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑂3

= 5/6 𝐿 
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کند. به عنوان مثال، اگر غلظت یون  های هیدرونیوم و هیدروکسید موجود در آن محلول تغییری نمی ضرب غلظت یون یک محلول، حاص   𝑝𝐻با تغییر 

[+𝐻]غلظت یون هیدروکسید نصف شده و مقدار  برابر شود،    2هیدرونیوم موجود در یک محلول در دمای ثابت   × [𝑂𝐻−]   در محلول مورد نظر ثابت باقی

 دهد.موجود در آن محلول را در دمای ثابت نشان می [−𝑂𝐻][+𝐻]یک محلول با مقدار   𝑝𝐻ی میان ماند. تصویر زیر، نمودار مربوط به رابطهمی

 
[+𝐻]ی مقدار  توجه داریم که تنها عام  تغییر دهنده  × [𝑂𝐻−] .در یک محلول، تغییر دمای آن محلول است 

 ها:بررسی سایر گزینه 

ها کاهش های اسیدی، غلظت یون هیدروژن در این محلول های اسیدی است. با افزودن آب خالص به محلول ای از محلولی گوجه فرنگی، نمونه ( عصاره2

 شود. محلول بیشتر می  𝑝𝐻یافته و بر این اساس، 
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  ۷ از کمتر آن از نمونه یک pH خاطر، همین به و داشته اسیدی  خاصیت  انسان، ی معده ی شیره  یا و گازدار آبیک نمونه از  همانند شده، ترش شیر( 3

 هایی، غلظت یون هیدروژن بیشتر از یون هیدروکسید است.در چنین محلول  .است 

باشد چراکه این می  هیدروژن  یون مولی  غلظت  از بیشتر  هیدروکسید  یون  مولی غلظت  ،(𝐾𝑂𝐻)پتاسیم هیدروکسید یا آور سوز پتاس آبی محلول  در ( 4

 محلول یک محلول آبی با خاصیت بازی است.
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ها، به اصطالح شود. به این گروه از واکنش می هایی است که بین این دو دسته از مواد انجام یکی از رفتارهای جال  و پرکاربرد اسیدها و بازها، واکنش 

های هیدرونیوم حاص  از اسیدها براساس های هیدروکسید حاص  از بازها با یون شدن، یون های خنثیشود. طی واکنش شدن گفته میهای خنثیواکنش 

 کنند. را تولید می ی آب هاوارد واکنش شده و مولکول  ی زیرمعادله

𝑂𝐻−(𝑎𝑞) + 𝐻3𝑂
+(𝑎𝑞) → 2𝐻2𝑂(𝑙)  

رای این در قدم اول، باید حجمی از محلول هیدروکلریک اسید که برای خنثی کردن محلول سود)محلول سدیم هیدروکسید( الزم داریم را محاسبه کنیم. ب 

𝑀𝑎ی  منظور، ابتدا غلظت مولی محلول سود را بدست آورده و پس از آن، با توجه به رابطه × 𝑉𝑎 × 𝑛𝑎 = 𝑀𝑏 × 𝑉𝑏 × 𝑛𝑏  حجم محلول اسیدی مورد ،

 کنیم.نیاز را محاسبه می 

[𝑂𝐻−] = 10𝑝𝐻−14
                
⇒    [𝑂𝐻−] = 1013−14 = 10−1 = 0/1 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1

        𝛼=1        
⇒        [𝑁𝑎𝑂𝐻] = 0/1 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

𝑀𝑎 × 𝑉𝑎 × 𝑛𝑎 = 𝑀𝑏 × 𝑉𝑏 × 𝑛𝑏
                 
⇒     0/4× 𝑉𝑎 × 1 = 0/1× 1× 1

                 
⇒     𝑉𝑏 = 0/25 𝐿 

 کنیم. های یون سدیم موجود در محلول اولیه را محاسبه میدر قدم بعد، شمار مول 

?𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎+ = 1 𝐿  محلول  سدیم هیدروکسید×
0/1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎+

1 𝐿  محلول  سدیم هیدروکسید
= 0/1 𝑚𝑜𝑙 

آید. بر این  لیتر محلول خنثی بدست می  25/1یدروکسید، لیتر محلول اسیدی به محلول سدیم ه 0/ 25با توجه به محاسبات انجام شده، پس از افزودن 

 کنیم. اساس، غلظت یون سدیم را در محلول نهایی محاسبه می 

[𝑁𝑎+] =
𝑁𝑎+  مول

لیتر  محلول 
=

0/1
1/25

= 0/08 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 
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 های )آ( و )ب( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

ی واکنش جوش  . معادلهاست  ضداسیدها در  موجود  موثر  مواد جزو ،(𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3) شیرین جوش  همانند  خاصیت بازی دارد. این ماده هیدروکسید،  منیزیم آ( 

 شیرین با اسید معده به صورت زیر است:

 
 به ترشح شروع گوارشی، های آنزیم  کردن فعال و غذاها در موجود های میکروب  بردن بین از برای  معده دیوارۀ در موجود غدد انسان، ی معده به غذا  ورود با

مول   0/ 03  برابر حدودًا آن  در هیدرونیوم  یون غلظت  که شودمی  تولید معده یشیره  لیتر  3 تا 2 بین روزانه بالغ، انسان بدن در . کنندمی اسید هیدروکلریک

  طور  به معده، داخلی ی . دیواره آورد حساب به اسیدی  محیط یک توانمی را  معده  درون فضای  خاطر، همین بهاست.  1/ 5آن برابر با  𝑝𝐻بر لیتر و مقدار 

  .شودمی  معده  دیوارۀ  سازندۀ های از سلول  برخی نابودی  سب   فرایند، این . کندمی  جذب مجددًا را  شده  ترشح  هیدرونیوم  های یون  از اندکی مقدار  طبیعی

توان از داروهایی به برای مقابله با خاصیت اسیدی محتویات معده، می  .شودمی معده خونریزی  گاهی و درد، التهاب سب   معده، دیوارۀ های سلول به آسی  

( 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3(، آلومینیم هیدروکسید)𝑀𝑔(𝑂𝐻)2ی موثر که عبارتند از منیزیم هیدروکسید)نام ضداسیدها استفاده کرد. این داروها شام  یک یا چند ماده 

 ی مواد موثر به کار رفته در ضداسیدها خاصیت بازی دارند. شوند. همه( می𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3هیدروژن کربنات)جوش شیرین یا  و سدیم 

دهند، خاصیت بازی داشته و حتما محتوی یون هیدروکسید هستند. چنین  می را از زرد به آبی تغییر  𝑝𝐻رنآ یک نمونه کاغذ های آبی که ب( محلول 

 دهند. لیت بوده و جریان الکتریسیته را از خود عبور میهایی الکترومحلول 

های آن یونیده  (، یک اسید ضعیف است. این ماده بر اساس یک واکنش تعادلی در آب یونش یافته و تعداد کمی از مولکول 𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻پ( فورمیک اسید) 

 .است  نشده یونیده   اسید غلظت  از کمتر در محلول این ماده  هیدروژن یون مولی غلظت ی یونش کوچک فورمیک اسید، شوند. با توجه به درجه می

دانیم که در دمای ثابت، مقدار شود. از طرفی، میبرابر می  0/ 5واحد، غلظت یون هیدروژن در این محلول    3/0ی  یک محلول آبی به اندازه  𝑝𝐻ت( با افزایش 

[𝐻+] × [𝑂𝐻−]  توان گفت با افزایش میدر یک محلول ثابت است، پس𝑝𝐻 د در این  واحد، غلظت یون هیدروکسی 3/0ی یک محلول آبی به اندازه
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به یون   −𝑂𝐻نسبت غلظت یون  برابر شدن غلظت یون هیدروکسید در یک محلول،  2برابر شدن غلظت یون هیدروژن و   0/ 5شود. با برابر می  2محلول نیز 

𝐻+ شود. برابر می در آن محلول چهار 
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 کنیم. رد نظر محاسبه می در قدم اول، غلظت مولی یون سدیم را در محلول مو

غلظت مولی =
10× چگالی × درصد  جرمی

جرم  مولی
=
10× 3/68× 1/25

23
= 2 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

 (، غلظت مولی یون سدیم با غلظت مولی یون هیدروکسید برابر است. بر این اساس، داریم: 𝑁𝑎𝑂𝐻در محلول سدیم هیدروکسید)

𝑝𝐻 = log (
[𝑂𝐻−]

10−14
) = log (

2
10−14

) = log(2) − log(10−14) = 0/3+ 14 = 14/3 

 در قدم بعد، باید حجم آب مورد نیاز برای رقیق کردن این محلول بازی را بدست بیاوریم.

 های اسیدی و بازی، به نکات زیر توجه کنید: در رابطه با تغییر غلظت محلول 

این محلول به   𝑝𝐻برابر کنیم(،  nالص به آن، کردن آب خمرتبه رقیق کنیم)حجم محلول را با اضافه  nاگر محلول یک اسید قوی و یا یک باز قوی را  ●

𝑙𝑜𝑔ی اندازه 𝑛 واحد به 𝑝𝐻  ناحیه خنثی(𝑝𝐻 =  شود.تر می نزدیک (۷

این محلول به   𝑝𝐻مرتبه غلیظ کنیم)با افزایش مقدار اسید و یا کاهش مقدار آب موجود در محلول(،  nاگر محلول یک اسید قوی و یا یک باز قوی را  ●

𝑙𝑜𝑔ی اندازه 𝑛 واحد از 𝑝𝐻   ناحیه خنثی(𝑝𝐻 =  شود. دورتر می (۷

این  𝑝𝐻مرتبه رقیق کنیم،  nرا  ()مث  آمونیاکو یا یک باز ضعیف )مث  هیدروفلوئوریک اسید و یا هیدروسیانیک اسید(اگر محلول یک اسید ضعیف ●

𝑙𝑜𝑔 تر ازکم ی محلول به اندازه  𝑛 واحد به  𝑝𝐻 خنثی ی ناحیه(𝑝𝐻 =  شود. تر مینزدیک  (۷

𝑙𝑜𝑔 تر ازاین محلول به اندازه کم  𝑝𝐻کنیم،  غلیظمرتبه  n ی به اندازه  اگر محلول یک اسید ضعیف و یا یک باز ضعیف را  ● 𝑛  از واحد𝑝𝐻 ی ناحیه 

𝑝𝐻)خنثی  =  شود.می  دورتر (۷

𝑙𝑜𝑔ی این محلول به اندازه 𝑝𝐻، کنیم رقیقمرتبه  nرا  مث  سدیم هیدروکسید  اگر محلول یک باز قوی همانطور که گفتیم،  𝑛  به واحد𝑝𝐻    ناحیه

𝑝𝐻)خنثی  = برسانیم. بر این   13آن را به  𝑝𝐻استفاده از آب خالص،  خواهیم بااست که می 14/ 3محلول اولیه نیز برابر با  𝑝𝐻 شود.می  ترنزدیک  (۷

 اساس، داریم:

𝑝𝐻 تفاوت = log(𝑛)
 
⇒ 14/3− 13 = log(𝑛)

              
⇒    1/3 = log(𝑛)

 
⇒ 𝑛 =  برابر 20

برابر شده باشد تا غلظت آن به  20، طی این فرایند حجم محلول مورد نظر باید 𝑛با توجه به مقدار 
1

20
ی محلول، برابر  ی خود برسد. حجم اولیهمقدار اولیه 

 رسد.لیتر میمیلی  5000برابر شده و به  20لیتر آب خالص، حجم آن میلی  4۷50لیتر بوده که با استفاده از میلی  250با 
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 یم هیدروژن کربنات( به صورت زیر است:شیرین)سدی واکنش میان محلول هیدروفلوئوریک اسید و جوش معادله

𝐻𝐹(𝑎𝑞) + 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3(𝑎𝑞) → 𝐻2𝑂(𝑙) + 𝐶𝑂2(𝑔) + 𝑁𝑎𝐹(𝑎𝑞) 
 دهد:شود. نمودار زیر نیز عوام  موثر بر سرعت یک واکنش شیمیایی را نشان میاکسید تولید می همانطور که مشخص است، طی این فرایند گاز کربن دی 

 
تر مث  هیدروبرمیک اسید بجای هیدروفلوئوریک اسید استفاده کنیم و یا به طریقی غلظت یون هیدروژن را در  با توجه به نمودار فوق، اگر از یک اسید قوی 

لی است که اگر شود. این درحااکسید نیز بیشتر می محلول اسیدی افزایش بدهیم، سرعت انجام شدن واکنش افزایش یافته و سرعت تولید گاز کربن دی 

دانیم، شود. همانطور که میاکسید نیز کمتر می مقداری آب به محلول اسیدی اولیه اضافه کنیم، غلظت این محلول کاهش یافته و سرعت تولید گاز کربن دی 

 کند.یدا می در محلول اولیه، غلظت یون هیدروژن در این محلول افزایش پ 𝐻𝐵𝑟با انحالل مقداری از یک ترکی  اسیدی مث  گاز  

ت 
رع
 س
 بر
ثر
مو
  
وام
ع

ی
یای
یم
 ش
ی
ها
ش 
کن
وا

دما افزایش دما، سرعت انجام واکنش را افزایش می دهد

غلظت افزایش غلظت مواد گاز و محلول، باعث افزایش سرعت واکنش می شود

سطح تماس افزایش سطح تماس، باعث افزایش سرعت واکنش می شود

نوع واکنش دهنده ها با افزایش واکنش پذیری مواد، سرعت واکنش بیشتر می شود

کاتالیزگر کاتالیزگرها موج  افزایش سرعت واکنش ها می شوند
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  پذیری واکنش  اگر  در چنین شرایطی،. کندمی تغییر  نیز شیمیایی های واکنش  شدن  انجام سرعت  دهنده، واکنش  مواد  نوع  تغییر  باتوجه داریم که 

  میزان با شیمیایی های واکنش  شدن انجام سرعت  دیگر، عبارت به. یابدمی افزایش  نیز واکنش  شدن انجام سرعت  کند، پیدا  افزایش  هادهنده واکنش 

  از نمونه یک دارد، بیشتری  پذیری واکنش  سدیم با مقایسه در پتاسیم  چون مثال، عنوان به. دارد مستقیم ی رابطه هاآن   در کنندهشرکت  مواد پذیری واکنش 

 .دهدمی واکنش  آب با بیشتری  شدت  و سرعت  با سدیم فلز با مقایسه در  یکسان شرایط در  پتاسیم فلز 
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 ابتدا باید غلظت یون هیدروکسید و غلظت اولیه باز را در محلول بازی مورد نظر پیدا کنیم. 

[𝑂𝐻−] = 10𝑝𝐻−14
                
⇒    [𝑂𝐻−] = 1010−14 = 10−4 = 10−4 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

[𝑂𝐻−] = غلظت باز × درجه یونش 
                 
⇒     10−4 = 𝑀 × 0/02

             
⇒   𝑀 = 0/005 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

 در قدم بعد، باید ثابت یونش باز مورد نظر را محاسبه کنیم. در این رابطه، داریم:

𝐾𝑏 = (درجه یونش )
2
× غلظت باز

                
⇒    𝐾𝑏 = (0/02)2 × 0/005 = 2 × 10−6 

هیدروکلریک   ی ازمحلولدانیم که در کنیم. میرا محاسبه میلیتر از این محلول میلی  100در قدم بعد، حجم محلول اسیدی مورد نیاز برای خنثی کردن 

𝑝𝐻اسید با   = مول بر لیتر بوده است. بر این اساس،    0/ 005مول بر لیتر است. در محلول بازی نیز غلظت اولیه برابر با    0/ 1، غلظت یون هیدرونیوم برابر با  1

 داریم:

𝑀𝑎 × 𝑉𝑎 × 𝑛𝑎 = 𝑀𝑏 × 𝑉𝑏 × 𝑛𝑏
             
⇒   0/1× 𝑉𝑎 × 1 = 0/005× 100× 1

              
⇒    𝑉𝑎 = 5 𝑚𝐿 

 لیتر محلول هیدروکلریک اسید نیاز داریم. میلی  5با توجه به محاسبات انجام شده، برای خنثی کردن این محلول بازی به 
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 های )پ(، )ت( و )ث( درست هستند. عبارت 

 رت: بررسی چهار عبا

 دهد:ی زیر با آب واکنش میآ( باریم اکسید، یک اکسید فلزی بوده و خاصیت بازی دارد. این ماده بر اساس معادله

 
 ، همانند محلول آمونیاک خاصیت بازی دارد. آب  در اکسید باریم  انحالل از حاص  محلولهمانطور که مشخص است، 

های بیشتری را در محلول آزاد  ترکی  مورد نظر به مقدار بیشتری در آب یونش پیدا کرده و شمار یون  باز ح  شده در یک محلول،  𝐾𝑏با افزایش مقدار  ب( 

ک  ی 𝐾𝑏البته، توجه داریم که تنها راه تغییر مقدار  یابد.می  افزایش رسانایی الکتریکی آن محلول  های موجود در یک محلول،کند. با افزایش شمار یون می

 ترکی  بازی، تغییر دمای محیط است.

 پ( واکنش بین محلول هیدروکلریک اسید و محلول سود به صورت زیر است:

 
 ی این واکنش شیمیایی به صورت زیر است:معادله

𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) + 𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑞) → 𝐻2𝑂(𝑙) + 𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑎𝑞) 
آید  ، محلولی بدست می شوندمول هیدروکلریک اسید می  𝑛مول سدیم هیدروکسید و   𝑛هایی که شام  با دقت در تصویر داده شده، با مخلوط شدن محلول 

سدیم کلرید    های موجود در این سه محلول برابر است، اما همانطور که مشخص شده است، محلولشود. در واقع، شمار یون مول سدیم کلرید می  𝑛که شام  

شوند،  میهای برابری های مختلفی که شام  شمار یون های اولیه حجم بیشتری دارد. از بین محلول تولید شده در این فرایند در مقایسه با هر یک از محلول 

حجم   بر روی محلولی از سود،  𝐻𝐶𝑙با ریختن محلول توان گفت محلولی که حجم بیشتری داشته باشد، رسانایی الکتریکی کمتری دارد. بر این اساس، می

 یابد.کاهش می نیز رسانایی الکتریکی این محلول  ماند،های موجود در این محلول ثابت باقی میکند، اما چون شمار یون محلول افزایش پیدا می 

 یشوینده  مواد، این از استفاده  هنگام  در. کنندمی  عم  بازها و اسیدها میان واکنش  مبنای  بر که هستند  هاکننده پاک  از گروهیهای خورنده، ت( شوینده 

 .کندمی  تبدی   آب  در  محلول مواد به را  هاآن  و شده واکنش  وارد هاآلودگی با موردنظر 
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 بندی کرد: اسیدی و بازی تقسیمی توان به دو دسته ها، میهای خورنده را بر مبنای کاربرد آن شوینده 

ای شود. به عنوان مثال، اگر مسیر لوله هایی با خاصیت اسیدی استفاده میها و آلودگیکردن رسوب ها برای پاکهای خورنده بازی: از این شوینده شوینده  ●

کنندهء خورنده  پاک توان از محلول غلیظ سدیم هیدروکسید به عنوان یک مسدود شده باشد، برای بازکردن راه آن می با مخلوطی از اسیدهای چرب جامد

 دهد:ها واکنش میزیر با این آلودگی  ی هاستفاده کرد. محلول سدیم هیدروکسید براساس معادل

𝑅𝐶𝑂𝑂𝐻(𝑠) + 𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑞) → 𝑅𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂(𝑙)  
 صابون است.، نمک سدیم اسیدهای چرب یا همان تولید شده در این واکنش های که یکی از فراورده توجه داریم 

ای با رسوب  شود. به عنوان مثال، اگر مسیر لولههایی با خاصیت بازی استفاده می ها برای زدودن آلودگیکننده های خورنده اسیدی: از این پاک شوینده  ●

محلول هیدروکلریک اسید براساس توان از محلول هیدروکلریک اسید استفاده کرد. بسته شده باشد، برای بازکردن راه آن می (𝐶𝑎𝐶𝑂3)کلسیم کربنات

 دهد:شده واکنش میمعادلهء زیر با رسوب ایجاد 

2𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) + 𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) → 𝐻2𝑂(𝑙) + 𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐶𝑎𝐶𝑙2(𝑎𝑞)  
 .است  کنندهپاک  و شوینده  مواد مختلف انواع کاربرد برای  مبنایی ،اسیدها و بازها شدنخنثی  واکنش ث( 
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واحد افزایش پیدا کند، باید غلظت اسید ح  شده در این محلول    2ی  بزرگی دارد، به اندازه  𝐾𝑎یک محلول اسیدی که اسید ح  شده در آن    𝑝𝐻برای آنکه  

 برابر کنیم. بر این اساس، داریم:  0/ 01را 

[𝐻+] = 10−𝑝𝐻
                  
⇒     [𝐻+] = 10−2 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1

          𝛼=1          
⇒         [𝐻𝐶𝑙] = 10−2 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

غلظت مولی =
مول  ح  شونده 

لیتر  محلول 

                
⇒    10−2 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 =

مول  ح  شونده 

0/4 𝐿
           
مول  ح  شونده    ⇒ = 4× 10−3𝑚𝑜𝑙 

.𝑚𝑜𝑙 4−10در قدم بعد، شرایط محلول جدیدی که غلظت اسید در آن برابر با   𝐿−1 کنیم. است را محاسبه می 

غلظت مولی =
مول  ح  شونده 

لیتر  محلول 

                
⇒    10−4 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 =

4× 10−3𝑚𝑜𝑙

لیتر  محلول 

           
لیتر  محلول    ⇒ = 40 𝐿 

لیتر آب خالص نیاز است. در یک محلول   39/ 6لیتر باشد؛ پس برای انجام شدن این فرایند به  40با توجه به محاسبات فوق، حجم محلول نهایی باید برابر با  

𝑝𝐻اسیدی با  =  .برابر غلظت یون هیدروژن است  6−10، غلظت یون هیدروکسید  4
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های گوارشی، شروع به ترشح  کردن آنزیم های موجود در غذاها و فعال معده برای از بین بردن میکروب  ی غدد موجود در دیواره  با ورود غذا به معده انسان، 

شود که غلظت یون هیدرونیوم در آن حدودًا برابر  معده تولید می  ی لیتر شیره  3تا  2کنند. در بدن انسان بالغ، روزانه بین هیدروکلریک اسید می

.0/03𝑚𝑜𝑙با 𝐿−1   .که  ریمتوجه دا استpH  توان یک محیط  فضای درون معده را می است و به همین خاطر،  5/1 شده در معده تقریباً برابراسید ترشح

کند، اما توجه داریم  هرچند که این اسید فلز روی را در خود ح  می تواند فلز روی را در خود ح  کند.اسیدی به حساب آورد؛ به طوری که این اسید می

 کنند. ها را در خود ح  میی عناصر فلزی واکنش نداده و فقط برخی از آن مهکه اسیدها با ه

 ها:بررسی سایر گزینه 

های شود. چون در محلول آبی اتانول هیچ یونی بجز اندک یون ( اتانول، یک ترکی  خنثی و غیرالکترولیت است که به صورت مولکولی در آب ح  می1

 دهد.را تغییر نداده و جریان الکتریسیته را نیز از خود عبور نمی  𝑝𝐻رنآ کاغذ  رد، این محلولهای آب وجود ندا حاص  از یونش مولکول 

نخورده  ها به صورت دست ها یونیده شده و تعداد زیادی از مولکول دهد که در آن تعداد کمی از مولکول ( تصویر مورد نظر، محلولی از یک اسید را نشان می 2

 اسید ح  شده در چنین محلولی، یک اسید ضعیف است.اند. در محلول باقی مانده 

های دانیم، غلظت یون هیدروکسید در محیط ی معده یک محلول اسیدی است، درحالی که محتویات روده انسان خاصیت بازی دارند. همانطور که می ( شیره 3

 های بازی است.اسیدی، کمتر از غلظت این یون در محیط 

شیرهء معده   pHو   6بزاق تقریباً برابر  pHخاصی دارند. به عنوان مثال،  pHبدن انسان، براساس وظیفه و کارکرد آن عضو،   محتویات موجود در هر عضو از

ها است؛ پس این محیط  5/8 و 4/۷ خون و محتویات روده به ترتی  برابر  pHها خاصیت اسیدی دارند. در طرف مقاب ، بوده و این محلول  1/ ۷ تقریباً برابر 

 خاصیت بازی دارند. 
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 ی واکنش انجام شده به صورت زیر است:معادله

𝐶𝑟𝑂3(𝑠) + 2𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑞) → 𝑁𝑎2𝐶𝑟𝑂4(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂(𝑙) 
 در قدم اول، باید غلظت محلول سدیم هیدروکسید را محاسبه کنیم. 

[𝑂𝐻−] = 10𝑝𝐻−14
                
⇒    [𝑂𝐻−] = 1012/۷−14 = 10−1/3 = 5 × 10−2 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

[𝑁𝑎𝑂𝐻] = غلظت باز × درجه یونش 
                 
⇒     5 × 10−2 = 𝑀 × 1

             
⇒   𝑀 = 5 × 10−2 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

 کنیم.( اکسید را محاسبه می𝑉𝐼در قدم بعد، حجم باز مصرف شده برای واکنش کام  با بلور کروم)

?𝑚𝐿 محلول  بازی = 3/5 𝑔 𝐶𝑟𝑂3 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑟𝑂3
100 𝑔 𝐶𝑟𝑂3

×
2 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑟𝑂3

×
1 𝐿 محلول  بازی

0/05 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻
×
1000 𝑚𝐿 محلول  بازی

1 𝐿 محلول  بازی
= 1400 

 کنیم. را محاسبه می 𝐶𝑟𝑂3گرم   3/ 5های اکسیژن موجود در در قدم بعد، جرم اتم

? 𝑔 𝑂 = 3/5 𝑔 𝐶𝑟𝑂3 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑟𝑂3
100 𝑔 𝐶𝑟𝑂3

×
3 𝑚𝑜𝑙 𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑟𝑂3
×

16 𝑔 𝑂
1 𝑚𝑜𝑙 𝑂

= 1/68 𝑔 

 گرم اتم اکسیژن وجود دارد. 68/1ی ، به اندازه𝐶𝑟𝑂3ی همانطور که مشخص است، در نمونه 
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ازهای ضعیف، طی یک واکنش تعادلی در محلول خود یونش یافته و  استیک اسید، یک اسید ضعیف بوده و آمونیاک نیز یک باز ضعیف است. اسیدها و ب

 کنند. هایی با بار مثبت و منفی را ایجاد می یون 

 ها:بررسی سایر گزینه 

 ( واکنش یونش استیک اسید به صورت زیر است:1

 
 آید نیز به صورت زیر خواهد بود: ساختار یون استات که بر اثر یونش این ماده بدست می 

 
های چنداتمی، بار یون به هیچ اتم خاصی تعلق نداشته  رود. توجه داریم که در یون همانطور که مشخص است، یون استات یک یون چند اتمی به شمار می 

 شود. و به ک  یون نسبت داده می 

 آید. واکنش تولید این ماده به صورت زیر است:( در واکنش استیک اسید)اتانوئیک اسید( با اتانول، یک ترکی  استری به نام اتی  اتانوات به دست می2

𝐶2𝐻5𝑂𝐻 + 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 → 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐶2𝐻5 + 𝐻2𝑂 
 ها برقرار شده است.پیوند اشتراکی بین اتم 14در ساختار هر مولکول اتی  اتانوات، 

کند. ی داشته و به هنگام انحالل در آب، یونش پیدا می شود. این ماده خاصیت اسیدی ترش در سرکه می( استیک اسید، ترکیبی است که باعث ایجاد مزه 4

کنند. این درحالی است که شکر و استون به صورت مولکولی  ور شده و یک رسانای یونی را ایجاد می های حاص  از یونش استیک اسید، در محلول غوطه یون 

 کنند. در آب ح  شده و یک محلول نارسانا ایجاد می
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های زیستی، این عنصر  دارند. عالوه بر مولکول وجود  هاها و چربیها، کربوهیدرات از جمله پروتئین  های زیستیی مولکول اکسیژن، در ساختار همههای اتم

های تصویر زیر، برخی از یون   شود.هواکره یافت میالیی  های باالیه نیز در    +𝑂به صورت یون    کره و هواکره نیز وجود دارد. این عنصرکره، آب در ساختار سنآ 

 دهد:های باالیی هواکره را نشان میموجود در الیه 

 
 ها:بررسی سایر گزینه 

 واکنش سوختن یک نمونه از ذغال سنآ، به صورت زیر است:( 2

زغالسنآ  + اکسیژن
 
→ +بخار آب  +کربن دی اکسید +گوگرد  دی اکسید +گرما  نور 
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جدول زیر، برخی از  شییود.هایی اسییت که بر اثر سییوختن ذغال سیینآ تولید می(، یکی از آالینده𝑆𝑂2اکسییید)ی این واکنش، گوگرد دی معادلهبا توجه به 

 کند.مشخصات فرایند سوختن ذغال سنآ را با فرایند سوختن بنزین مقایسه می

 
 شود. سنآ در مقایسه با هر گرم بنزین، مقدار انرژی کمتری تولید میهای موجود در این جدول، از سوختن هر گرم ذغال با توجه به داده 

عناصر نافلزی یا همان   اکسیدهای  شوند،می  خرج خودروها اگزوز  از فسیلی های سوخت  سوزاندن  اثر  بر  که هاییآالینده  ( اغل  3

به عنوان مثال، اکسیدهای گوگرد، نیتروژن و کربن، جزو اکسیدهای خارج شده از اگزوز خودروها   . هستند اسیدی  اکسیدهای 

نیز از اگزوز خودروها به عنوان    𝐶𝑥𝐻𝑦ها مث   های حاص  از سوختن ناقص هیدروکربنهستند. عالوه بر این مواد، برخی از فراورده 

 شوند.یت اسیدی نداشته و بخاطر ناقطبی بودن، اصال در آب ح  نمی شوند. توجه داریم که این مواد خاص آالینده خارج می 

به   ،در این ترکی  شیمیایی است.  2- و بار یون سولفید برابر  1است که در آن بار یون مس، برابر با +  𝐶𝑢2𝑆( سولفید به صورت  𝐼فرمول شیمیایی مس)(  4

 وجود دارد. (+𝐶𝑢یون )یون مس عدد  2، (−𝑆2یون )ازای هر یون سولفید
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 های )آ(، )پ( و )ت( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

 رنآ،بی گازی ( سطح انرژی باالتری داشته و پایداری کمتری دارد. کربن مونوکسید 𝐶𝑂2اکسید)(، در مقایسه با گاز کربن دی 𝐶𝑂گاز کربن مونوکسید)  آ(

  به . بر این اساس، گاز کربن مونوکسید است  زیاد بسیار نیز  محیط در آن انتشار قابلیت ده و وب  هوا چگالی  از کمتر گاز این چگالی. است  سمّی ر بسیا و بوبی

 های کربن مونوکسید به صورت زیر است:ساختار لوویس مولکول . شودپخش می اتاق فضای  ی ه هم در سرعت 

 
 جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد.  2گانه و جفت الکترون پیوندی در قال  یک پیوند سه  3مولکول از این گاز با توجه به تصویر فوق، در هر 

 شوند.عناصر آهن، آلومینیم و سیلیسیم، اغل  در طبیعت به صورت زیر دیده می  ب(

 
( اکسید ناخالص 𝐼𝐼𝐼از آن، شام  آهن)  شده و یک نمونه ای روشن دیده سنآ معدن آهن، به اصطالح هماتیت نام دارد. این سنآ معدن به رنآ قهوه 

 شود. اکسید ناخالص میآلومینیم از آن، شام   دیده شده و یک نمونه  سفیداین سنآ معدن به رنآ شود. بوکسیت نیز سنآ معدن آلومینیم است. می

 
با  هاییترکی   ،را ایجاد کند که در ترکی  با اکسییژن   +𝐶𝑟3و  +𝐶𝑟2به صیورت    ییهاتواند یونمیی جدول تناوبی اسیت و یکی از عناصیر واسیطهکروم  پ( 

هایی که از برخی عناصیر انواع کاتیون .اسییت ( اکسییید  𝐼𝐼𝐼( اکسییید و کروم)𝐼𝐼به ترتی  کروم)  کند. نام این دو ترکی ،را ایجاد می  𝐶𝑟2𝑂3و  𝐶𝑟𝑂فرمول  

 شوند، به شرح زیر است:جدول تناوبی حاص  می 𝑑ی دسته

 کروم  مس  آهن عنصر 

 3و +  2+  2و +  1+  3و +  2+  هاانواع بار الکتریکی کاتیون 

سوزد. تصویر مقاب ، نمایی از  رنآ در حضور گاز اکسیژن می ی آبیاست. این ماده با یک شعله  𝑝ی گوگرد یک عنصر نافلزی از دسته  ت(

 ی واکنش سوختن گوگرد به صورت زیر است:معادلهدهد. واکنش سوختن گوگرد را نشان می

𝑆(𝑠) + 𝑂2(𝑔) → 𝑆𝑂2(𝑔) 
 شود. گرفته و در شرایط اتاق، به صورت یک جامد زرد رنآ دیده می   ( قرار3و تناوب   16جدول تناوبی)گروه  16ی ی شماره عنصر گوگرد، در خانه

 

 

اکسید عناصر مختلف در طبیعت

آهن هماتیت

آلومینیم بوکسیت

سیلیسیم سیلیس

سنآ معدن آهن هماتیت سنآ معدن آلومینیم بوکسیت
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 دهد:جدول زیر، اطالعات مربوط به اتیلن گلیکول را نشان می

 
گلیکول در  توان گفت مولکول اتیلن ناپیوندی است، پس میجفت الکترون  2اتم اکسیژن بوده و هر اتم اکسیژن نیز دارای  2هر مولکول اتیلن گلیکول دارای 

 های داده شده نیز به صورت زیر است:جفت الکترون ناپیوندی دارد. ساختار مولکول  4مجموع 

 
جفت الکترون   3های داده شده دارای چهار جفت الکترون پیوندی وجود دارد، درحالی که باقی مولکول  𝐶𝑂𝐶𝑙2همانطور که مشخص است، در مولکول 

 نیز به صورت زیر است: 𝑆𝑂2𝐶𝑙2های اکسیژن و  ساختار لوویس مولکول  پیوندی در ساختار خود هستند. 
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سیطح زمین، دارای انرژی کمتر و طول موج بلندتری نسیبت به پرتوهای خورشییدی گسیی  شیده به سیمت زمین هسیتند. پرتوهای فروسیر  بازتاب شیده از 

 دهد.تصویر زیر، نمایی از این پرتوها را نشان می

 
کند. توجه داریم فروسر  بازتاب میدر واقع زمین بخشی از انرژی این پرتوهای الکترومغناطیسی را جذب کرده و الباقی انرژی باقیمانده را در قال  پرتوهای  

 که پرتوهای فروسر ، نوعی از پرتوهای الکترومغناطیسی هستند که در مقایسه با پرتوهای مرئی، طول موج بلندتری دارند.

 ها:بررسی سایر گزینه 

رسد. در  د کرده و تنها بخشی از آن به سطح زمین می های هواکره برخور های موجود در الیهها و دیگر ذره ( نور خورشید، هنگام گذر از هواکره با مولکول 1

 شوند:  ی زیر تقسیم میدسته  3رسند، به های هواکره میواقع، پرتوهای خورشیدی که به الیه 

 شوند.های هواکره جذب می گروه دوم از پرتوها، توسط الیه   ✓رسند.            گروه اول از این پرتوها، از هواکره رد شده و به زمین می ✓

 شوند.گروه سوم از این پرتوها، توسط هواکره بازتاب می  ✓

 دهد:بندی این گروه از پرتوهای خورشیدی را نشان میسمت چپ تصویر زیر، تقسیم 

 
 شوند، از دو گروه دیگر بیشتر است.با توجه به تصویر نشان داده شده، میزان پرتوهایی که به زمین رسیده و جذب می
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 ای موجود در هواکره است. ساختار این مولکول به صورت زیر است:ترین گاز گلخانهد، مهماکسی( کربن دی 2

 
در واقع، چون این   .گیرندمی  قرار راست  خط یک  روی  بر آن ساختار در  موجود های اتمهمانطور که مشخص است، این مولکول ساختار خطی داشته و 

 کند.مولکول هیچ جفت الکترون ناپیوندی بر روی اتم مرکزی خود ندارد، ساختار خمیده پیدا نمی 

 شدت و سرعت  با  روی، های آلومینیم وفلز با مقایسه  در  ،این عنصر از قطعه یکپذیری کمتری دارد،  ( چون فلز آهن در مقایسه با روی و آلومینیم واکنش 4

 پذیری این سه عنصر به صورت زیر است:ی واکنش مقایسه  .دهدمی واکنش  هااسید با کمتری 

واکنشپذیری  ∶ آلومینیم   > روی  >    آهن
                       
سرعت و شدت واکنش با اسیدها          → ∶ آلومینیم   > روی  >     آهن

 دهد:محلول هیدروکلریک اسید نشان می تصویر زیر، نمایی از واکنش فلزهای آلومینیم، روی و آهن را در شرایط یکسان، با 

 
 شود. گاز آزاد شده در تصاویر باال، همان گاز هیدروژنی است که طی واکنش فلزها با اسیدها تولید می
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 های )آ( و )پ( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

مقدار برای در حالی که این  ،شودتولید می 𝐶𝑂2کیلوگرم  01/0 ، کیلووات ساعت برق از انرژی بادبه ازای تولید هر  آ(

کیلووات برق از   1اکسید تولید شده به ازای تولید دی جدول مقاب ، جرم کربن گرم است. 05/0انرژی خورشیدی برابر با  

 دهد:هر منبع را نشان می 

باد کمترین آلودگی و تولید انرژی از زغال سنآ، بیشترین میزان آلودگی را ایجاد   مطابق این جدول، تولید برق از انرژی 

 های مختلف، به صورت زیر است:تولید شده در زمان استفاده از انواع روش  𝐶𝑂2ترتی  مقدار   کند.می

 
  برای  این ماده  از  .شودمی  تولید بازی  خاصیت  با محلول  یک آب،  در آن  کردن ح   با و است  بازی  خاصیت  با فلزی  اکسید  یک  ،(آهک)اکسید کلسیم ب(

 .شودمی  استفاده خاک 𝑝𝐻و تغییر   خاک از وری بهره  افزایش 

تولید شییده   𝐶𝑂2های متخلخ  موجود در زیر زمین، جای مناسییبی برای دفن گاز سیینآ و و قدیمی نفت  های خالی شییدهگاز، چاه  های قدیمیمیدانپ( 

 توسط بشر و حذف آن هستند.

های ی زمین است. از فلز آهن برای ساختن مغزی سیمترین عنصر موجود در کره بوده و آهن، فراوان جهان در موجود عنصر ترین فراوان هیدروژن،ت( 

 شود. ها استفاده میبرای ساختن روکش این سیم  انتقال برق و از آلومینیم، 
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 گیریم. بر این اساس، داریم:گرم در نظر می 𝑦و   𝑥سنآ و گاز طبیعی مصرف شده را به ترتی ، برابر با  جرم زغال 

جرم  سوخت  مصرف  شده = +جرم  زغال سنآ جرم  گاز طبیعی
 
⇒ 45 = 𝑥 + 𝑦 

 کنیم.کیلوگرم آهن را محاسبه می  6اطالعات داده شده در صورت سوال، مقدار انرژی مورد نیاز برای ذوب با توجه به 

? 𝑘𝐽  انرژی = 6 𝑘𝑔 آهن ×
1000 𝑔 آهن

1 𝑘𝑔 آهن
×
245 𝐽  انرژی

1 𝑔 آهن
×

1 𝑘𝐽  انرژی

1000 𝐽  انرژی
= 14۷0 𝑘𝐽 

توان گفت انرژی شود، پس میکیلوژول انرژی تولید می  54تن هر گرم گاز طبیعی نیز کیلوژول انرژی و بر اثر سوخ 30بر اثر سوختن هر گرم زغال سنآ، 

 شود. بر این اساس، داریم: کیلوژول می  54𝑦و  30𝑥حاص  از مصرف زغال سنآ و گاز طبیعی به ترتی  برابر با  

ک  انرژی  مصرف  شده = انرژی حاص  از سوختن زغال سنآ  + انرژی حاص  از سوختن گاز طبیعی
 
⇒ 14۷0 = 30𝑥 + 54𝑦 

باد
گرمای 
زمین

انرژی 
خورشید

گاز 
طبیعی

نفت 
خام

زغال 
سنآ

ن بیشتری
مقدار
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 کنیم. را محاسبه می 𝑦و   𝑥های ها در یک دستگاه معادالتی، مقدار مولفه تا این مرحله، دو معادله و دو مجهول داریم. با قرار دادن این معادله 

{
45 = 𝑥 + 𝑦            
14۷0 = 30𝑥 + 54𝑦

                    
⇒      𝑥 = 40𝑔      و       𝑦 = 5𝑔 

 کنیم.ی مورد نیاز را محاسبه می های داده شده، هزینه قیمت هر یک از سوخت در قدم آخر، با توجه به 

هزینه  مورد  نیاز = +هزینه  زغال سنآ هزینه  گاز طبیعی = 4𝑥 + 5𝑦 = 160+ 25 =  ریال  185

خته شده که گاها  ها، خوب یا بد، درست یا غلط، با هدف و یا بدن هدف، متاسفانه قسمت زیادی از کتاب شیمی دبیرستان توسط اطالعات حفظی سابچه

گذاری شده هم گاها ربط مستقیمی  هایی از کتاب شیمی که تحت عنوان ))شیمی سبز(( نامخیلی ربط زیادی هم به علم شیمی ندارن! حتی همون قسمت 

های اخیر اش کرد. توی سال جوره نمیشه از شیمی جدکنه. دوستان خوبم، این اطالعات جزء ثابتی از کتاب شیمی دبیرستانه و هیچ به علم شیمی پیدا نمی 

شه. جالبه بدونید که این قبی  سواالت کنکور اصال محدود به حفظیات نمیشن  ها مطرح میسوال از هیمن بحث  3تا   2هم دیدیم که در هر کنکور، حداق  

ها هم یک مساله از این قسمت   99رهای سال  ، دو مساله و توی کنکو 98شه! توی کنکورهای سال  ها، مساله هم طرح می و گاها پیش میاد که از همین قسمت 

ی شما واجبه که روی مسائ  اینجوری تمرین کنید و بتونید روی چنین سواالتی ایده بزنید! متاسفانه، بخشی از  طراحی شده بودن و این یعنی بر همه 

تونید  وریه که بجز آزمونای ماز، در هیچ آزمونی نمی خوره. البته، ذکر این نکته ضرسنجش شما در کنکور سراسری، دقیقا توسط همین سواالت رقم می

 آموزان کنکور مازی هستن! ی چنین سواالتی رو ببینید و دقیقا به همین خاطره که هر سال، برترین دانش نمونه 
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شود. آرایش الکترونی  می 3های آهن موجود در این ترکی ، برابر با + بار یون  است. 𝐹𝑒2𝑂3( اکسید یا همان زنآ آهن، به صورت  𝐼𝐼𝐼فرمول شیمیایی آهن)

 این یون به صورت زیر است:

𝐹𝑒26
 ∶  1𝑠2 2𝑠2 2𝑝6 3𝑠2 3𝑝6 3𝑑6 4𝑠2   

    3𝑒    
→     𝐹𝑒3+26

 ∶  1𝑠2 2𝑠2 2𝑝6 3𝑠2 3𝑝6 3𝑑5 
𝐹𝑒3+26همانطور که مشخص است، آرایش الکتررونی یون  

 شود.الکترونی ختم می  5ی به یک زیرالیه   

 ها:بررسی سایر گزینه 

 مرطوب هوای   در  موجود  اکسییژن با آهنفلز   آن،  طی که اسیت  اکسیایش  واکنش   یک آهن،  زدن زنآ فلز آهن، پرمصیرف ترین فلز در صینعت امروز اسیت.(  1

 های الیه به موجود در هوا  اکسیییژنگاز  و  آب بخار تا شییودمی سییب   و  بوده  متخلخ   زنگار، این. دهدمی تشییکی  را  رنآ  ای قهوه آهن زنآ و  داده واکنش 

 زنگار به  فلز ی ههم که  رود می  پیش  آنجا تا آهن اکسیییایش  ترتی ،  بدین. دهد  قرار حمله  مورد را   فلز  ی هباقیماند و  کرده  نفوذآهن   های درونی()الیهزیرین

 .ریزدمی فرو و شودمی خرد ضربه، اثر در و نداشته را  الزم استحکام که است  ای ماده. زنآ آهن، شودمی تبدی 

متر مکع  است. چون آلومینیم در مقایسه با آهن چگالی کمتری داشته، رسانایی  گرم بر سانتی ۷/2و  8/۷ با برابر ترتی   به آلومینیم و آهن چگالی( 2

های انتقال برق از آلومینیم به عنوان روکش و از آهن به عنوان مغزی  تر است، برای ساختن سیمالکتریکی باالتری دارد و در مقاب  خوردگی هم مقاوم 

 ها به صورت زیر است:ها، استحکام باالی آهن است. ساختار این سیماده از آهن در این سیم شود. دلی  استفاستفاده می

 
4𝐹𝑒(𝑠)ی  ( واکنش زنآ زدن آهن، نوعی واکنش شیمیایی با معادله4 + 3𝑂2(𝑔) → 2𝐹𝑒2𝑂3(𝑠)   های است. با توجه به قانون پایستگی جرم، در واکنش

 های مصرف شده است. دهنده ر با مجموع جرم واکنش های تولید شده برابشیمیایی جرم فراورده 
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 های )آ(، )ب(، )پ( و )ث( درست هستند. عبارت 

 بررسی پنج عبارت: 

 و گیاهان آنها  در و پوشانندمی شفاف های پالستیک از انواع ای الیه معینی با ارتفاع تا را  آنها دور تا دور که هستند ای ویژه کشاورزی  های زمین ها،گلخانهآ( 

در واقع پالستیک موجود در اطراف   .کندحفظ می هاآفت  و دما تغییر از های ناشیآسی   از را  میوه یا گیاه گلخانه، .دهندپرورش می گوناگونی های میوه 

به همین خاطر،  کاهد. تر از محیط بیرون کرده و از نوسانات دمایی می انه را گرم ای و جلوگیری از خروج گرما، محیط درون گلخها با ایجاد اثر گلخانهگلخانه

  بیرون   محیط  دمای   اتتغییر  ی دامنه   از  کمتر  ، به مرات  هاگلخانه  درون  محیطدر    )تفاوت بین مقدار حداکثر و حداق  دما(دما  تغییرات  ی دامنهتوان گفت  می

 .است گلخانه از
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 های آزاد به صورت زیر است:اکسید در جو و تغییر سطح آب کربن دی ب( روند تغییر غلظت 

 
های آزاد نیز افزایش پیدا کرده است. از طرف دیگر، بیشتر شدن  اکسید، میانگین جهانی سطح آب همانطور که مشخص است، با افزایش غلظت کربن دی 

شود و در نتیجه، طی این فرایند  یشتر از خروج پرتوهای خورشیدی از زمین می ای و جلوگیری باکسید در جو، موج  تشدید اثر گلخانهمقدار کربن دی 

 کند.ی زمین افزایش پیدا می دمای هوا در کره 

  در  ،دلی  همین به و شوندمی  ساخته نشاسته مانند گیاهی مواد پایۀ بر که هستند پلیمرهایی پذیر،تخری   زیست های یا پالستیک  سبز های پالستیک پ( 

الکتیک اسید، از جمله پلیمرهایی پلی  .گردندمی  باز  طبیعت   به  و  شده  تجزیه  کوتاهی  نسبتاً  زمان  مدت  درها  پالستیک   این.  دارد  وجود  نیز  اکسیژن  آنها  ساختار

 شود. های سبز از آن استفاده میاست که برای تولید پالستیک 

 .است  سنآزغال  گرم هر سوختن از حاص  گرمای  از  بیشتر بنزین، گرم هر سوختن  از حاص  گرمای ت( 

 نتیجه توانمی  موضیوع این از. شیودمی اسیتفاده  آب  درون  بینیذره جانداران  بردن  بین از و  سیبزیجات  ها،میوه گندزدایی برای  اوزون گاز از  صینعت   درث( 

 .است  پذیرترواکنش  اکسیژن از اوزون که گرفت 
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 ی واکنش مورد نظر به صورت زیر است:معادله

𝐶𝑢(𝑠) + 𝐻𝑁𝑂3(𝑎𝑞)
        
→ 𝐶𝑢(𝑁𝑂3)2(𝑎𝑞) + 𝑁𝑂2(𝑔)+ 𝐻2𝑂(𝑙) 

 شود.ها نیز برابر با یک می دهنده کنیم. بر این اساس، ضری  مس در واکنش شروع می  𝐶𝑢(𝑁𝑂3)2موازنه را با دادن ضری  یک به  

1𝐶𝑢(𝑠) + __𝐻𝑁𝑂3(𝑎𝑞)
        
→ 1𝐶𝑢(𝑁𝑂3)2(𝑎𝑞) + __𝑁𝑂2(𝑔) + __𝐻2𝑂(𝑙) 

ترکی  به صورت همزمان   2توانیم مشخص کنیم، چون عناصر باقیمانده)نیتروژن و اکسیژن(، در بیش از ی موازنه، ضری  هیچ ترکیبی را نمیبرای ادامه

 کنیم. بر این اساس، داریم:مشخص می 𝑐و   𝑎 ،𝑏حضور دارند. به همین خاطر، ضری  مواد باقیمانده را با حروف  

1𝐶𝑢(𝑠) + 𝑎𝐻𝑁𝑂3(𝑎𝑞)
        
→ 1𝐶𝑢(𝑁𝑂3)2(𝑎𝑞) + 𝑏𝑁𝑂2(𝑔) + 𝑐𝐻2𝑂(𝑙) 

 دهیم.ر را تشکی  میهای زیهای هر عنصر، معادلهی حاص  و تعداد اتمبا توجه به معادله

موازنه تعداد اتم نیتروژن  ∶ 𝑎 = 2 + 𝑏
              
⇒    𝑎 − 𝑏 = 2 

موازنه تعداد اتم اکسیژن ∶ 3𝑎 = 6+ 2𝑏 + 𝑐 

موازنه تعداد اتم هیدروژن  ∶ 𝑎 = 2𝑐
       تقسیم بر 2       
⇒         𝑐 =

𝑎

2
 

 دهیم: ی دوم را به صورت زیر تغییر میی سوم، معادله با استفاده از معادله

3𝑎 = 6 + 2𝑏 + 𝑐
        𝑐=

𝑎

2
        

⇒        3𝑎 = 6 + 2𝑏 +
𝑎

2
             
⇒   2/5𝑎 = 6+ 2𝑏

              
⇒    2/5𝑎 − 2𝑏 = 6 

 کنیم.را محاسبه می 𝑏و   𝑎ی اول در یک دستگاه معادالتی قرار داده و مقدار  ی باال را به همراه معادله در قدم بعد، معادله

{
𝑎 − 𝑏 = 2         
2/5𝑎 − 2𝑏 = 6

                 
⇒      𝑎 = 4         ,           𝑏 = 2         

    𝑎=2𝑐    
⇒     𝑐 = 2 

 شود: ی واکنش مورد نظر به صورت زیر میی موازنه شده های مختلف، معادلهبا توجه به مقدار مولفه 

𝐶𝑢(𝑠) + 4𝐻𝑁𝑂3(𝑎𝑞)
        
→ 𝐶𝑢(𝑁𝑂3)2(𝑎𝑞) + 2𝑁𝑂2(𝑔) + 2𝐻2𝑂(𝑙) 

 صورت زیر است:( نیز به  𝐶3𝐻8ی سوختن پروپان) معادله

𝐶3𝐻8(𝑔) + 5𝑂2(𝑔) → 3𝐶𝑂2(𝑔) + 4𝐻2𝑂(𝑙) 
 ی واکنش فلز مس با نیتریک اسید است.برابر ضری  آب در معادله 2ی این واکنش، همانطور که مشخص است، ضری  آب در معادله 

 در رابطه با این سوال، توجه به سه نکته بسیار بسیار مهمه!  

ی سواالتی در آزمون برای ح  نکردنه و ح  کردن چه سواالتی رو باید بذارین برای آخر کار! مهارتی که سر جلسه اول از همه، شما باید یاد بگیرید چه ✓

میبرن که دیگه  ها دقیقا وقتی به اشتباه کارشون پی ها در طول سال اصال یادش نمیگیرن. این بچه خوره و متاسفانه خیلی از بچه کنکور خیلی به دردتون می

 شده و کار از کار گذشته! همین االن که اوای  راه کنکورتونه، سعی کنید این مهارت رو خیلی خوب یاد بگیرید ... متاسفانه دیر
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به بعد، تقریبا میشه گفت در هر کنکور حداق  یک سوال موازنه به طور مستقیم   9۷موازنه، این روزا یکی از سواالت جدانشدنی کنکور شده. از سال  ✓

 های داده شده در مسائ  کنکور هم موازنه نشده هستن! اون، اکثر واکنش  داشتیم و عالوه بر 

ی واکنش  کنیم روی نوشتن معادلههای شیمیایی رو به شما میدن، اما در عین حال توصیه می ی اغل  واکنش دوستان، هرچند که سواالت کنکور معادله   ✓

 ی واکنش میان محلول دو ترکی  یونی خاص با یکدیگر( مسلط باشید! هجایی دوگانه)معادلی واکنش جابهسوختن مواد مختلف و معادله
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دمای جوش   چون اوزون در مقایسه با اکسیژن جرم مولی بیشتری داشته و گشتاور دوقطبی آن نیز باالتر است، دمای جوش یک نمونه از این ماده بیشتر از

 دهد:زیر، اطالعات اوزون و اکسیژن را در مقایسه با یکدیگر نشان می شود. جدول گاز اکسیژن می

 
 تر از تبدی  گاز اکسیژن به حالت مایع است.همانطور که مشخص است، تبدی  گاز اوزون به حالت مایع، راحت 

 ها:بررسی سایر گزینه 

های اکسیژن های داده شده از این دو ماده با هم برابر است، پس شمار اتمنمونهاند. چون جرم های اکسیژن ساخته شده ( اوزون و اکسیژن، فقط از اتم 1

های این دو ماده برابر است، پس  برابر جرم مولی اکسیژن بوده و جرم نمونه 1/ 5شود. از طرفی، چون جرم مولی اوزون موجود در این دو ماده نیز برابر می 

 های اوزون است.برابر شمار مولکول  1/ 5های اکسیژن موجود، توان گفت شمار مولکول می

 دهد:های دواتمی اکسیژن را نشان میاتمی اوزون و مولکول های سهای از مولکول ( تصویر زیر، نمونه 2

 
های خمیده  داشته و از مولکول پذیری بیشتری  اوزون در مقایسه با اکسیژن سطح انرژی باالتری داشته و ناپایدارتر است. این گاز در مقاسه با اکسیژن واکنش 

ها و وجود یک جفت الکترون ناپیوندی بر روی  ی این مولکول های اوزون، بخاطر شک  خمیده تشکی  شده است. توجه داریم که گشتاور دوقطبی مولکول 

 تر از صفر است.ها، بزرگاتم مرکزی آن 

توان گفت روند. با توجه به سطح انرژی باالتر اوزون در مقایسه با اکسیژن، میبه شمار می( دو آلوتروپ متفاوت از اکسیژن  𝑂2( و اکسیژن)𝑂3گازهای اوزون)

 یک نمونه از اوزون ناپایدارتر از یک نمونه از گاز اکسیژن است.

 ( ساختار مولکولی اوزون و اکسیژن به صورت زیر است:3

 
 است. 5/0سیژن مشابه هم بوده و برابر با های اوزون و اکنسبت جفت الکترون پیوندی به ناپیوندی در مولکول 
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شود. در واقع، اگر این الیه در اطراف زمین  ی هوای اطراف زمین یا هواکره با ممانعت ازخروج پرتوهای فروسر ، باعث افزایش دمای سطح زمین می الیه

 سید. رمی 𝐶°18−ی زمین به نبود، میانگین دمای کره 

 ها:بررسی سایر گزینه 

  بهره با را  زندگی  کیفیت  بتوان آنها کمک به که هستند هاییفراورده  و فرایندها جستجوی  در هاشیمیدان  آن در که است  شیمی از ای شاخه سبز شیمی( 2

 ردپاهای که شیمیایی مواد  مصرف  و  تولید بایستی  راستا این در . کرد محافظت  طبیعت  از  زمان هم و داد  افزایش مث  گیاهان و ...  طبیعی منابع از  بردن

 .کرد متوقف یا داد کاهش  گذارند، می برجای  زمین ی کره  روی  را  سنگینی

  کمی بسیار پذیری واکنش نیتروژن  دهد.حجمی از هواکره را به خود اختصاص می %80گاز نیتروژن است. این گاز تقریبا   هواکره،  سازنده  جزءِ تریناصلی( 3

 .دهدنمی  واکنش  اکسیژن با معمول  طور به و شتهدا 

 برق و  رعد  هنگامتواند اکسیییدهای نیتروژن را تولید کند. روش اول، در هنگام رعد و برق اسییت. در واقع ی تروپوسییفر، نیتروژن از دو طریق می( در الیه4

 و  نیتروژن گازهای  واکنش  ازاکسییدهای نیتروژن    ،دیگر سیوی  از.  شیوندمی تبدی   نیتروژن اکسییدهای  به و  شیده ترکی   هوا   در  های نیتروژن و اکسییژنگاز

 قاب  مقدار به  بزرگ، و  صیینعتی شییهرهای   آلودۀ هوای   در دقیقا به همین خاطر اسییت که  .آیندمی  وجود به  نیز باال دمای   درها  خودرو  موتور  درون اکسیییژن
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 دیده روشین ای قهوه  رنآ به اغل   کالنشیهرها  آلوده هوای  اسیت،  ای قهوه رنآ به اکسییددی   نیتروژن گاز که آنجا از  .دارد  وجود  نیتروژن اکسییدهای  توجهی

 .شودمی
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اکسید( به گوگرد دی  و 𝐶𝐻2𝐶𝑙2ی دوم)های داده شده در گرینه اکسید( و گونهگوگرد تری  و 𝐶𝑂𝐹2ی اول)های داده شده در گزینه ساختار لوویس گونه

 صورت زیر است:

 
( نیز  فلوئوریداکسیژن دی  و 𝑃𝐶𝑙3ی چهارم)های داده شده در گرینه هیدروژن پراکسید( و گونه و 𝐶𝑆2ی سوم) های داده شده در گزینه ساختار لوویس گونه 

 به صورت زیر است:

 
های ناپیوندی برابری دارند. ساختار مولکول  های اول، دوم و چهارم، شمار جفت الکترون گزینه های داده شده در همانطور که مشخص است، جفت گونه 

 نیتروژن مونوکسید نیز به صورت زیر است:دی 

 
 جفت الکترون پیوندی وجود دارد.   4جفت الکترون ناپیوندی و  4در ساختار این مولکول نیز  
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 .هسیتند  آهکی اسیکلت  با تنانکیسیه از گروهی ها،مرجاندهد. محلول را کاهش می 𝑝𝐻اکسیید، یک اکسیید اسییدی بوده و با انحالل در آب، مقدار کربن دی 

 مقدار افزایش  با. در واقع، روندمی بین  از و اسییدی شیدن آب،  آب  در  محلول اکسییددی   کربن مقدار افزایش  با جانداران  این که  دهندمی نشیان هاپژوهش 

به دنبال آن،  و یابدمی افزایش   آب اسییدی   خاصییت   ،ترتی   این به و  شیودمی ح  ها  اقیانوس و  دریاها  آب در  آن از  زیادی  بخش  هواکره،  در  اکسییددی  کربن

 .افتدمی خطر به آبزیان زندگی

 ها:بررسی سایر گزینه 

( استفاده از نماد ))1
      ∆     
کننده در آن  ی یک فرایند شیمیایی، به معنای آن است که برای شروع شدن واکنش مورد نظر، به مواد شرکت (( در معادله    →

 ه شود. ها( باید گرما داددهنده واکنش)واکنش 

 یکسیان  اکسییژن  برابر  در فلزها همۀ  رفتاردهد. البته،  ( آهن، فلزی اسیت که در هوا مرطوب دچار خوردگی شیده و سیاختار مسیتحکم خود را از دسیت می2

 خوردگی  برابر  دراین فلز  اما شیود،می  تبدی  اکسیید  آلومینیم به و  شیودداده و اکسیید می واکنش  هوا   اکسییژن با  نیز  آلومینیم فلز  اینکه با  مثال، برای  .نیسیت 

بر روی سیطح فلز تشیکی  شیده و   اکسیید  آلومینیمی بسییار متراکم و نفودناپذیر از یک صیفحه  ی سیطحی فلز آلومینیم،. در واقع، با اکسیایش الیهاسیت   مقاوم

 .شودمی استفاده آهنی جای  به آلومینیمی ای هپنجره و در از سازی ساختمان در گاهی دلی ، همین به .یابدنمی اکسایش  فلز درونی های الیه

 ی واکنش تولید اوزون در الیه تروپوسفر به صورت زیر است:( معادله3

𝑁𝑂2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) → 𝑁𝑂(𝑔) + 𝑂3(𝑔) 
رنآ است. توجه بی رنآ است، درحالی که گاز نیتروژن مونوکسید تولید شده در آن ای اکسید مصرف شده در این واکنش، یک گاز قهوه گاز نیتروژن دی 

 ها یک الکترون جفت نشده وجود دارد. های رادیکال بوده و در ساختار مولکولی آن اکسید و نیتروژن مونوکسید، از جمله گونه داریم که گازهای نیتروژن دی 
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𝐴(𝑠) معادله خواهد بود. در  𝑃𝑡(𝑠)ین به صورت ، مربوط به فلز پاالدیم است، درحالی که نماد فلز پالت𝑃𝑑(𝑠)نماد  + 𝐵(𝑠)
  𝑃𝑑(𝑠) 
→    𝐶(𝑠)   نیز نماد

 کاتالیزگر این واکنش شیمیایی است.  فلز پاالدیمتوان گفت می فلز پاالدیم روی فلش واکنش قرار گرفته است، پس 

 ها:بررسی سایر گزینه 
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است. همانطور که مشخص است، در فرمول مولکولی   𝐻2𝑆و  𝑁2𝑂4ترتی  معادل با  نیتروژن تتراکسید و هیدروژن سولفید، به( فرمول مولکولی دی 1

 اتم وجود دارد.  3و  6نیتروژن تتراکسید و هیدروژن سولفید، به ترتی  دی 

 به اتصال از پس  این گاز های مولکول  است، اکسیژنبرابر گاز  200 از بیش  و زیاد  بسیار کربن مونوکسید گاز با خون هموگلوبین ترکیبی می  که آنجا از( 3

  قدرت کند و می فلج  را او  عصبی ی هسامان و فرد شده  مسمومیت  باعث  ویژگی این. کنندمی جلوگیری  های بدنبافت  به اکسیژن  رسیدن  از ، هموگلوبین

 میرد. سرانجام می . در چنین شرایطی، به فرد مسموم احساس خفگی دست داده و او گیردمی آن از را  اقدامی هرگونه

 .دارد تفاوت هم با هواکره گوناگون های الیه در گاز این مقدار هرچند دارد؛ وجود دواتمی های مولکول شک  به عمده طور به هواکره دراکسیژن  گاز( 4
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 دهد:جدول زیر، اطالعات مربوط به مولکول اوره را نشان می 

 
 شود:ی واکنش سوختن این ماده به صورت زیر می توجه به فرمول مولکولی اوره، معادلهبا 

2𝐶𝑂(𝑁𝐻2)2 + 3𝑂2 → 2𝐶𝑂2 + 4𝐻2𝑂 + 2𝑁2 
 های سوال نیز به صورت زیر است:های داده شده گزینه ی واکنش معادله

4𝑃𝐻3  کنیم. آغاز می 𝑃4𝑂10موازنه را با دادن ضری  به   (1 + 8𝑂2 → 𝑃4𝑂10 + 6𝐻2𝑂 

2𝐶𝐻4  کنیم. ( موازنه را با دادن ضری  به هیدروژن سیانید آغاز می2 + 2𝑁𝐻3 + 3𝑂2 → 2𝐻𝐶𝑁 + 6𝐻2𝑂 

𝐻2𝑆𝑂4  کنیم.  شروع می 𝐻2𝑆𝑂4فرایند موازنه را با دادن ضری  به   (3 + 8𝐻𝐼 → 𝐻2𝑆 + 4𝐻2𝑂 + 4𝐼2 

2𝐻2𝑆  کنیم. ( موازنه را با دادن ضری  یک به هیدروژن سولفید آغاز می4 + 3𝑂2 → 2𝑆𝑂2 + 2𝐻2𝑂 

 همانطور که مشخص است، ضری  آب در واکنش سوختن اوره با ضری  این ماده در واکنش سولفوریک اسید و هیدروژن یدید برابر است.
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 های متان و اتن به صورت زیر است:است. ساختار مولکول ها، به ترتی  معادل با متان و اتن ها و آلکن ی آلکانترین عضو خانواده ساده

 
𝐶، برابر با آنتالپی پیوند این دو مولکولتفاوت مجموع آنتالپی پیوندها در با توجه به ساختارهای فوق،  = 𝐶 .است 

 ها:بررسی سایر گزینه 

با توجه به تعریف آنتالپی   شود.اشتراکی)کوواالنسی( یکسان در حالت گازی، آنتالپی پیوند گفته می به مقدار انرژی الزم برای شکستن یک مول پیوند ( 2

𝐻2𝑂(𝑔)در واکنش  𝑄مقدار توان گفت پیوند، می + 𝑄 → 2𝐻(𝑔) + 𝑂(𝑔)2 با ، معادل× ∆𝐻(𝑂 −𝐻) ی مقاب ، چون آب در  . در نقطهاست

بیشتر از دو برابر مقدار آنتالپی    𝑄در این واکنش مایع باشد، مقدار    𝐻2𝑂تری دارد، اگر حالت فیزیکی  ایین مقایسه با بخار آب پایداری بیشتر و سطح انرژی پ

𝑂پیوند   − 𝐻 شود. نمودار زیر، روند تغییر  می∆𝐻  دهد:کننده در آن واکنش را نشان می یک واکنش بر حس  تغییر سطح انرژی مواد شرکت 

 
 

 

 

 

ش
کن
وا

گرماده
افزایش سطح انرژی فراورده ها یا کاهش سطح انرژی واکنش دهنده ها Q کاهش

کاهش سطح انرژی فراورده ها یا افزایش سطح انرژی واکنش دهنده ها Q افزایش

گرماگیر
افزایش سطح انرژی فراورده ها یا کاهش سطح انرژی واکنش دهنده ها Q افزایش

کاهش سطح انرژی فراورده ها یا افزایش سطح انرژی واکنش دهنده ها Q کاهش
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های فیزیکی گرماگیر  های فیزیکی گرماده هستند؛ درحالی که تبخیر، ذوب و فرازش، از جمله واکنش د و چگالش، از جمله واکنش ( فرایندهای میعان، انجما3

 دهد:روند. نمودارهای زیر، روند تغییر آنتالپی در این فرایندهای فیزیکی و فرایند تبدی  الماس به گرافیت را نشان میبه شمار می

 
 ی داده شده، فرایند تبدی  الماس به گرافیت، گرماده است.با توجه به نمودارها

کیلوژول بر گرم است؛ درحالی   38ها برابر با چربی  ای، معادل با ارزش سوختی آن ماده است. ارزش سوختی از هر ماده  گرم  1انرژی حاص  از اکسایش ( 4

 کیلوژول بر گرم است. 1۷ها برابر با ها و پروتئین که ارزش سوختی کربوهیدرات 
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 های )ب( و )ت( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

  شیمیایی   ی این واکنش شود را در نظر بگیرید. معادلهها میواکنش اکسایش گلوکز)قند خون( در بدن انسان که منجر به تامین انرژی مورد نیاز برای سلول آ(  

𝐶6𝐻12𝑂6(𝑠)  به صورت  + 6𝑂2(𝑔) → 6𝐶𝑂2(𝑔) + 6𝐻2𝑂(𝑙) + 𝑄   محسوسی   تغییر  بدن   دمای   شیمیایی،  واکنش   در این  انرژی   تولید   وجود  با.  است

𝜃∆پایان واکنش برابر است) از پس  فراورده  مواد  دمای  با واکنش  آغاز  از پیش  دهندهواکنش  مواد دمای  در این شرایط، چون  کند.نمی = (؛ پس انرژی  0

کننده در آن دانست. در واقع، انرژی آزاد شده در این واکنش از تغییر  توان ناشی از تغییر در مقدار انرژی جنبشی مواد شرکت در این فرایند را نمی آزاد شده 

در سایر   گیرد.ا میی این مواد است، منشهای سازندهی برقراری پیوندهای شیمیایی بین اتمدر مقدار انرژی پتانسی  مواد، که به دنبال تغییر در نحوه 

 گیرد. منشا می  از تغییر در مقدار انرژی پتانسی  موادهای شیمیایی، انرژی آزاد شده در واکنش واکنش 

)معادل اتم دو آن کردن جدا  برای  نیاز مورد انرژی  کنند، جذب را  یکدیگر  بیشتری  قدرت با کوواالنسی پیوند یک تشکی  در دخی  ی هااتم که هرچقدرب( 

  از ترکوچک  فلوئور اتمی شعاع چونشعاع اتمی، یکی از عوام  موثر بر مقدار آنتالپی پیوندهای اشتراکی است.  .بود خواهد بیشتر (نظر مورد  پیوند آنتالپیبا 

  مقدار  به ید- در مقایسه با پیوند ید پیوند، این کام  شکستن برای  و بوده ید- ید پیوند  آنتالپی از ترقوی  فلوئور- فلوئور پیوند آنتالپی است، ید اتمی شعاع

 .داریم نیاز بیشتری  انرژی 

یک اتم اکسیژن توسط یک پیوند دوگانه به یک اتم کربن متص  شده است. این اتم کربن نیز از یک سو به اتم  آلدهیدی، در ساختار گروه عاملیپ( 

هایی هستند  بادام و دارچین از جمله خوراکی ا یک اتم هیدروژن( متص  شده است.ی هیدروکربنی ی)یک زنجیره 𝑅هیدروژن و از سوی دیگر به یک گروه 

دارند، جزو ترکیبات  نیز ضلعی بنزنی ی شش چون این دو ترکی  آلی در ساختار خود یک حلقه توجه داریم که ها ترکیبات آلدهیدی وجود دارد. که در آن 

 شوند.آروماتیک محسوب می

𝑂توصیف پیوند شود، برای وژن در مولکول آب یافت میهیدر- ت( چون پیوند اکسیژن − 𝐻استفاده کرد، درحالی   پیوند آنتالپی میانگیناز عبارت  ، باید

𝐻پیوند   که برای توصیف − 𝐹 استفاده شود.  باید از عبارت آنتالپی پیوند 

های ، یک اتم مرکزی به چند اتم کناری یکسان با پیوندهای اشتراکی متص  شده است. بر اساس یافته𝑁𝐻3و    𝐶𝐻4  ،𝐻2𝑂ها مث   در برخی از انواع مولکول 

ها به ها یکسان نیست و به همین خاطر، برای بیان انرژی پیوندهای اشتراکی موجود در آن ی پیوندهای اشتراکی موجود در این مولکول تجربی، آنتالپی همه 

های هیدروژن در  های متان جداکردن اتمتر از عبارت ))آنتالپی پیوند(( است. به عنوان مثال، در مولکول الپی پیوند(( مناس  کاربردن عبارت ))میانگین آنت

شود؛ پس برای بیان  شود. در این شرایط، برای جدا کردن هر اتم هیدروژن از مولکول مورد نظر انرژی متفاوتی مصرف می ی متوالی انجام میچهار مرحله

𝐶پی پیوندهای  آنتال −𝐻  های های متان به اتم ی واکنش تبدی  مولکول  شود. معادله موجود در این مولکول از عبارت ))میانگین آنتالپی پیوند(( استفاده می

 گازی مجزا به صورت زیر است:

𝐶𝐻4(𝑔) → 𝐶(𝑔) + 4𝐻(𝑔) . ∆𝐻 واکنش = +1660 𝑘𝐽 ∙ 𝑚𝑜𝑙
−1     

 
⇒        ∆𝐻(𝐶 − 𝐻) =

∆𝐻 واکنش

4
= +415 𝑘𝐽 ∙ 𝑚𝑜𝑙−1 
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𝐻شوند)مث  پیوندهای  می  های دو اتمی دیده به طور کلی، برای پیوندهایی که فقط در مولکول  − 𝐶𝑙  ،𝐼 − 𝐼  ،𝑂 = 𝑂    و𝑁 ≡ 𝑁  ( باید عبارت ))آنتالپی

مولکول وجود داشته باشد، به کاربردن ))میانگین   تواند در یک ها مییا تعداد بیشتری از آن  2برای پیوندهایی که ی مقاب ، در نقطه  کار ببریم. پیوند(( را به 

 تر است.آنتالپی پیوند(( مناس  
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 واکنش بین هیدرازین و هیدروژن به صورت زیر است:

𝑁2𝐻4(𝑔) + 𝐻2(𝑔) → 2𝑁𝐻3(𝑔)  
کند. طبق فرض سوال، به ازای تولید  های آمونیاک را تولید میز مولکول مول ا  2طی این واکنش، یک مول هیدروژن با یک مول هیدرازین واکنش داده و 

توان گفت به ازای مصرف هر مول هیدرازین،  شود؛ پس میکیلوژول انرژی آزاد می  92لیتر گاز آمونیاک( طی این واکنش،  22/ 4هر مول آمونیاک)معادل با 

 شود. بر این اساس، داریم: مول آمونیاک تولید می 2مصرف هر مول هیدرازین،  شود؛ چراکه به ازای دو برابر این مقدار از انرژی حاص  می 

? 𝑘𝐽 =  51/2 𝑔 𝑁2𝐻4  ×  
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁2𝐻4
32 𝑔 𝑁2𝐻4

 ×  
2× 92 𝑘𝐽  انرژی

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁2𝐻4
= 294/4 𝑘𝐽 

 شود. کیلوژول انرژی تولید می  294/ 4شود، ماده می مول از این  1/ 6گرم هیدرازین که معادل با  2/51با توجه به محاسبات باال، به ازای مصرف  
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شود. از این گرماسنج،  ساخته شده است، استفاده می  استایرنی که از نوعی پلیمر مصنوعیبرای ساختن گرماسنج لیوانی، از دو عدد لیوان یکبار مصرف پلی 

 شود.شوند، استفاده می هایی که در حالت محلول انجام میو واکنش  واکنش انحالل 𝐻∆ی فقط برای محاسبه

 
توان ها نمیگیری تغییر آنتالپی این واکنش شود، از گرماسنج لیوانی برای اندازههایی مث  بوتان در حالت محلول انجام نمیچون واکنش سوختن هیدروکربن 

 استفاده کرد. 

 ها:بررسی سایر گزینه 

 شود.موج  کاهش دمای مواد موجود در ظرف سفالی می   آن، تبخیر    کند و ی بیرونی نفوذ میآب موجود در شن خیس به درون کوزه ی،  در یخچال صحرای(  2

 پر خیس  شن با را  هاآن میان فضای  ودهند می قرار یکدیگر درون را  رس( خاک از شده ساختهسفالی)ظروف  ظرف دو ،یخچال صحرایی ساخت  برای 

موجود در شن خیسی که بین دو ظرف سفالی قرار   آب .دهد می انجام آسانی به را تهویه که است  مرطوب و نخی پوششی مجموعه، این درپوش کنند.می

 شود.  می تبخیر  ی زیر،بر اساس معادله آرامی به و کرده نفوذ بیرونی ظرف سفالی ی بدنه  در دارد،

𝐻2𝑂(𝑙)  + 44/1 𝑘𝐽 → 𝐻2𝑂(𝑔) 
 کند.می  خنک را  آن محتویات با همراه دستگاه درونی فضای  و شده دما افت  باعث  ،فرایند این در گرماواکنش تبخیر آب یک فرایند گرماگیر است. جذب 

گرماگیر، پایداری های شود و به اصطالح، واکنش مورد نظر گرماگیر است. در واکنش ( برای تبدی  شدن اکسیژن به اوزون، گرما از محیط جذب می3

 ها است.دهنده ها کمتر از پایداری واکنش فراورده 

𝑁2𝑂4(𝑔)واکنش شیمیایی ( 4 + 𝑄 → 2𝑁𝑂2(𝑔) نیتروژن تتراکسید  های دی ی مولکول با افزایش دما، انرژی مورد نیاز برای تجزیه . را در نظر بگیرید

 شوند: سته میی شیمیایی زیر شکها مطابق با معادلهفراهم شده و این مولکول 

 
𝐻(𝑁∆ی این واکنش برابر با در معادله 𝑄ی فوق، مقدار با توجه به معادله − 𝑁)  ای است، ی این واکنش قهوههای فراوردهاست. از آنجا که رنآ مولکول

 شود.ای میبا انجام شدن آن، رنآ مخلوط گازی موجود در ظرف به تدریج قهوه 
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توجه   .دارد  بستگی ترکی   آن در  موجود کربن و هیدروژن های اتم شمار به مختلف، آلی های ترکی   از گرم یک  یا مول یک  سوختن از حاص  گرمای  مقدار

  یکسان،  های جرم  با دها خانوهم های هیدروکربن  از مختلفی های نمونه  بین ها هستند.ی آلکن(، اعضایی از خانواده𝐶3𝐻6( و پروپن) 𝐶4𝐻8داریم که بوتن) 

 خانوادههم   همانطور که گفتیم، بوتن و پروپن.  باشد  داشته  کمتری   مولی  جرم  هانمونه   سایر  با  مقایسه  در  که  است   بیشتر   ای ماده   سوختن  از  حاص   گرمای   مقدار

  مقدار  از  بیشتر   پروپن  گرم  𝑚  سوختن  از  حاص   گرمای   مقدار  است،  کمتر   بوتن  با  مقایسه  در   پروپن  مولی  جرم  چون.  گیرندمی  قرار  هاآلکن  ی دسته   در  و   بوده

 .است  بوتن گرم  𝑚  سوختن از حاص  گرمای 

های این عناصر در مولکول پروپن است، مقدار آنتالپی سوختن  های کربن و هیدروژن موجود در مولکول بوتن بیشتر از شمار اتماز طرف دیگر، چون شمار اتم

 تر خواهد بود. ین ماده در مقایسه با مقدار آنتالپی سوختن پروپن منفیا 
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شود. به عنوان مثال، اگر به ازای سوختن کام  هر  ی سوختنی، ارزش سوختی گفته میگرم  از یک ماده  1به مقدار انرژی تولید شده در واکنش سوختن 

.𝑘𝐽کیلوژول بر گرم) 50کیلوژول انرژی تولید شود، ارزش سوختی این ماده معادل با  50گرم گاز اتین  𝑔−1ی ارزش سوختی یک  ( است. برای محاسبه

 شود: استفاده می زیری ی ماده، از رابطهنمونه 

ارزش سوختی =
مقدار انرژی  آزاد شده بر حس  کیلوژول 

جرم  نمونه ی ماده بر حس  گرم 
 

 است: زیری بین آنتالپی سوختن یک ماده و ارزش سوختی آن رابطهال، ی بابا توجه به رابطه

(𝑘𝐽. 𝑔−1)ارزش سوختی =
|(𝑘𝐽.𝑚𝑜𝑙−1) آنتالی سوختن|

(𝑔.𝑚𝑜𝑙−1)جرم  مولی
 

 کنیم.( را محاسبه می𝐶3𝐻4( و پروپین) 𝐶2𝐻6بر این اساس، ارزش سوختی گازهای اتان)

ارزش سوختی اتان =
آنتالپی  سوختن  اتان

جرم  مولی اتان
=
1560
30

= 52 𝑘𝐽. 𝑔−1 

ارزش سوختی پروپین  =
آنتالپی  سوختن  پروپین 

جرم  مولی پروپین 
=
1940
40

= 48/5 𝑘𝐽. 𝑔−1 

شود.  کیلوژول گرما آزاد می  50توان گفت به ازای سوختن هر گرم از این مخلوط،  کیلوژول بر گرم است، پس می   50ارزش سوختی مخلوط گازی اولیه برابر با  

−1)در نظر بگیریم، جرم گاز پروپین موجود در این مخلوط برابر با  𝑥اگر جرم گاز اتان موجود در این مخلوط یک گرمی را برابر با  𝑥)  شود. بر  گرم می

 این اساس، داریم:

انرژی  آزاد شده بر اثر سوختن  هر گرم  از مخلوط  = +انرژی  حاص  از سوختن  اتان انرژی  حاص  از سوختن  پروپین 
                 
⇒      

50𝑘𝐽  انرژی = (𝑥 𝑔 𝐶2𝐻6 ×
52 𝑘𝐽  انرژی

1 𝑔 𝐶2𝐻6
) + ((1− 𝑥) 𝑔 𝐶3𝐻4 ×

48/5 𝑘𝐽  انرژی

1 𝑔 𝐶3𝐻4
)
           
⇒   𝑥 =

3
۷
 𝑔 

توان گفت در هر گرم از مخلوط گازی اولیه  ، می𝑥با توجه به مقدار  
3

۷
گرم گاز اتان و   

4

۷
 گرم پروپین وجود دارد. بر این اساس، داریم:  

درصد  جرمی اتان =
جرم  اتان

جرم  مخلوط 
× 100 =

3
۷  𝑔 𝐶2𝐻6

1 𝑔  مخلوط
× 100 =  درصد  42/8
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توان گفت ارزش  ( جرم مولی بیشتری داشته و آنتالپی سوختن آن نیز کمتر از گاز اتان است، بر این اساس می 𝐶2𝐻6(، در مقایسه با اتان)𝐶2𝐻5𝑂𝐻اتانول)

 شود.سوختی اتانول کمتر از ارزش سوختی اتان می

 ها:بررسی سایر گزینه 

 ی هوسیل به گیاهان تجزیه  از  گاز این. دهدمی تشکی   را  طبیعی گاز عمده  بخش  و بوده  هاآلکان  خانواده  عضو نخستین و  هیدروکربن ترینساده  متان، ( 1

 . شودمی  تولید آب  زیر   در نیز هوازی بی های باکتری 
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 در رابطه با متان، نکات زیر را به خاطر داشته باشید: 

 
رسد. تولید این ماده از واکنش مستقیم میان گازهای اکسیژن و  تجاری آب اکسیژنه به فروش میای است که با نام ( ماده𝐻2𝑂2هیدروژن پراکسید) ( 2

تری دارد)پایدارتر است(، گازهای هیدروژن و  ( در مقایسه با هیدروژن پراکسید سطح انرژی پایین 𝐻2𝑂پذیر نیست. در واقع، چون آب) هیدروژن امکان

2𝐻2(𝑔)ی اکسیژن بر اساس معادله + 𝑂2(𝑔) → 2𝐻2𝑂(𝑙) شود. واکنش داده و آب تولید می 

شود که تامین شرایط مورد نیاز برای انجام شدن  هایی استفاده میی تغییر آنتالپی واکنش برای محاسبه هایی مث  قانون هس(،)روش غیر مستقیم از روش

 گیری کرد: توان به طور مستقیم اندازه ها را نمیآن  𝐻∆دهد که ی برخی از فرایندهایی را نشان می های زیر، معادلهها دشوار است. واکنش آن

𝐶 (گرافیت ) + 2𝐻2(𝑔) → 𝐶𝐻4(𝑔)                2𝐶 (گرافیت ) + 𝑂2(𝑔) → 2𝐶𝑂(𝑔)                  2𝐻2(𝑔) + 𝑁2(𝑔) → 𝑁2𝐻4(𝑔) 

( و آب اکسیژنه)هیدروژن پراکسید  𝐶𝑂کربن مونوکسید) (،  𝐶𝐻4(، گاز متان)𝑁2𝐻4)نهای تولید هیدرازیواکنش   𝐻∆توان گفت  های باال، میبا توجه به معادله

هایی باید از قانون و یا مفهوم  ی تغییر آنتالپی چنین واکنش برای محاسبه  گیری کرد.توان به طور مستقیم اندازه ی این مواد را نمی ( از عناصر سازنده 𝐻2𝑂2یا  

 آنتالپی پیوند استفاده کنیم. 

توان ها، میکه با ایجاد واکنش شیمیایی زیر بین آن   هستند  خودروها  اگزوز  از  شده  خارج  های آالینده   جزو  مونوکسید،  کربن  و  مونوکسید  نیتروژن  گازهای (  4

 از آالیندگی ایجاد شده توسط این گازها کم کرد. 

 
 است. های آندهنده های آن کمتر از واکنش واکنش انجام شده، یک فرایند گرماده بوده و میزان آالیندگی فراورده 
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 های )آ( و )پ( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

ها بیشیتر از ارزش توجه داریم که چون ارزش سیوختی چربی.  دارد بسیتگی او روزانه های فعالیت   میزان و سین وزن، به  فرد  هر  بدن نیاز  مورد انرژی   میزانآ( 

 باعث  و شده  ذخیره  بدن  در چربی شک  به  عمده  طور به  ،غذایی مواد از  دریافتی  انرژی  و  مواد از اضافی مقدار  هرها است، ها و کربوهیدارتسوختی پروتئین

 .شودمی چاقی

 زردچوبه به صورت زیر است:های آلی موجود در دارچین و ب( ساختار ترکی  

 
  آلدهیدی  عاملی های روه ترکی  موجود در زردچوبه یک کتون آروماتیک بوده و ترکی  موجود در دارچین نیز یک آلدهید آروماتیک است. توجه داریم که گ

 . گیرندمی قرار کربونی  عاملی گروه اسم به ترکلی گروه یک در  کتونی و

 : هستند زیر شرح به ما بدن در غذا  ی عمده  های نقش پ( 

 هایاخته ی دیواره  از هامولکول  و هایون  جاییجابه عصبی، های  پیام ارسال برای  انرژی  تامین و هاماهیچه حرکت  برای  نیاز مورد  انرژی  تامین ✓

 هاآنزیم  و هاماهیچه مو،  پوست، استخوان، خونی، های سلول  مانند بدن گوناگون های بخش  رشد و ساخت  برای  اولیه مواد تامین ✓

 شیمیایی  های واکنش  شدن  انجام کمک به بدن دمای   کنترل و تنظیم ✓

ان
مت
از 
گ

ساده ترین هیدروکربن موجود در طبیعت بوده و اولین عضو خانواده ی آلکان ها است

گشتاور دوقطبی آن برابر با صفر بوده و در میدان الکتریکی جهت گیری پیدا نمی کند

بخش عمده ی گاز طبیعی را تشکی  می دهد

از تجزیه گیاهان به وسیله ی باکتری های بی هوازی در زیر آب تولید می شود

تجمع آن در معادل زغال سنآ باعث ایجاد انفجار در این معادن می شود

می کنددر محیطی که اکسیژن کم است، به صورت ناقص سوخته و بخار آب، کربن مونوکسید، نور و گرما تولید
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  مواد،  این  میان از . کندمی دریافت  را  معدنی مواد  و هاویتامین  آب، ها،پروتئین  ها،چربی ها،کربوهیدرات  ازجمله  گوناگونی مواد ،غذا  از  استفاده با ما بدن

 . روندمی شمار به نیز آنها انرژی  تأمین برای  منابعی ها،یاخته وساز سوخت  برای  اولیه مواد تأمین  بر افزون هاپروتئین  و هاچربی ها،کربوهیدرات 

شود. واکنش سوختن اتان نیز در دمای اتاق به صورت  به حالت مایع تولید می  𝐻2𝑂های مختلف،  (، طی سوختن هیدروکربن ℃25ت( در دمای اتاق)دمای  

 زیر است:

2𝐶2𝐻6(𝑔) + ۷𝑂2(𝑔) → 6𝐻2𝑂(𝑙) + 4𝐶𝑂2(𝑔) 
 . شودمی تولید  اکسید()کربن دی گازی  فراورده مول 2 فقط اتاق، دمای   در گاز اتان از مول هر  سوختن باهمانطور که مشخص است، 
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 شدن  ح   فرایند.  شوندمی  پخش   آب  های مولکول   میان  در  و  شده  جدا   یکدیگر  از  مواد  این  ی سازنده  های یون   آب،  در  هانمک  یونی  های ترکی    ریختن  از  پس 

کلسیم کلرید  . است  همراه  گرما جذب  با آب  در یونی های ترکی   انواع  از برخی شدن ح  فرایند  و  گرما شدن  آزاد  با  آب  در  یونی  های ترکی   انواع  از برخی

 : شوددر آب ح  می  زیربر اساس معادله 

𝐶𝑎𝐶𝑙2(𝑠)
انحالل  در آب
→     𝐶𝑎2+(𝑎𝑞) + 2𝐶𝑙−(𝑎𝑞) . ∆𝐻 = −84 𝑘𝐽.𝑚𝑜𝑙−1 

در قدم   شود. استفاده میهای گرمازا شود. از این ترکی  یونی برای تولید بسته همانطور که مشخص است، این ترکی  طی یک فرایند گرماده در آب ح  می 

 اول، باید انرژی جذب شده توسط آب را با توجه به تغییر دمای محلول محاسبه کنیم. 

𝑄 = 𝑚𝑐∆𝜃 = 500× 4/2× (25/5− 25) = 1050 𝐽 = 1/05 𝑘𝐽 
 کنیم. های کلسیم کلرید ح  شده در محلول را محاسبه میبا توجه به مقدار گرمای آزاد شده، شمار مول 

?  𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝐶𝑙2 = 1/05 𝑘𝐽  انرژی ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝐶𝑙2
84 𝑘𝐽  انرژی

= 0/0125 𝑚𝑜𝑙 

 کنیم.شود. بر این اساس، غلظت مولی یون کلرید را محاسبه می مول یون کلرید وارد محلول می  025/0مول کلسیم کلرید در آب،   0/ 0125با انحالل 

غلظت مولی یون  کلرید  =
مول  یون  کلرید 

لیتر  محلول 
=
0/025 𝑚𝑜𝑙

0/5 𝐿  محلول
= 0/05 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

نیز یک ترکی    آمونیوم نیتراتشود. مول بر لیتر می  0/ 05با توجه به محاسبات انجام شده، غلظت یون کلرید در محلول نهایی حاص  از این فرایند برابر با 

 شود: در آب ح  می  زیربر اساس معادله  یونی است که

𝑁𝐻4𝑁𝑂3(𝑠)
انحالل  در آب
→     𝑁𝑂3

−(𝑎𝑞) + 𝑁𝐻4
+(𝑎𝑞) . ∆𝐻 = +26 𝑘𝐽.𝑚𝑜𝑙−1 

  در شود.های سرمازا استفاده میشود. از این ترکی  یونی برای تولید بسته همانطور که مشخص است، این ترکی  طی یک فرایند گرماگیر در آب ح  می

  در  موجود  کپسول دادن فشار با. گیردمی قرار آب مقداری  با مجاورت در ،است  شده داده  قرار کپسول  یک در که یونی ترکی   یک از مقداری  هابسته این

  اغل  . شودمی تولید  گرما یا سرما بسته، در  موجود  یونی ترکی   نوع  به توجه با  محیط، با انرژی  ی مبادله از پس  و شده  ح  آب  در   یونی  ترکی   ها،بسته این

 . کنندمی استفاده هابسته  این از خود های دیدگیآسی   درمان برای  ورزشکاران
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𝑂 −)اتم اکسیژن در گروه عاملی اتری   ساختار گروه عاملی اتری به صورت زیر است:اتم کربن دیگر متص  شده است.  2پیوند، به  2، توسط (−

 
اند. فرمول شیمیایی  ( از دو طرف به یک اتم اکسیژن متص  شده ′𝑅و  𝑅های ی هیدروکربنی)گروه در ساختار ترکیبات دارای این گروه عاملی دو زنجیره 

ترکی  اتری، با  ترین های کربن موجود در ترکی  خواهد بود. ساده معادل با تعداد اتم 𝑛است که در آن  𝐶𝑛𝐻2𝑛+2𝑂کلی اترهای سیرشده به صورت 

رازیانه از جمله گیاهانی است  است. 𝐶2𝐻6𝑂بدست آمده و فرمول شیمیایی آن به صورت   ′𝑅و   𝑅های ( بجای گروه𝐶𝐻3−جایگزین کردن دو گروه متی ) 

 شود.که طعم و بوی آن به طور عمده از یک ترکی  اتری ناشی می

 ها:بررسی سایر گزینه 

 هایحالت  در هاذره  جنبش  میزان اما ،هستند وجوش جن   و حرکت  حال در  پیوسته گاز، یا مایع جامد، فیزیکی حالت  سه رد ماده یک ی سازنده  ذرات( 2

  .شودمی گفته جنبشی انرژی  است، ماده آن ی سازنده  ذرات حرکت  از ناشی که  ماده یک ی سازنده  ذرات انرژی  به. است  یکدیگر  از متفاوت مختلف، فیزیکی

  به. شودمی گفته  پتانسی    انرژی  است، ماده  آن  ی سازنده های ذره  ی دارنده نگه نیروهای  از ناشی که  ماده ی نمونه  یک  در  شده  نهفته  انرژی  به در نقطه مقاب ، 

 .است  متان ی سازنده  ذرات پتانسی   انرژی  شود،می  آزاد  ماده این ذرات  سوزاندن هنگام  به که متان های مولکول  در  شده  نهفته انرژی  مثال، عنوان
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ی فرایندهای  ها باشد، واکنش با جذب انرژی همراه بوده و در دسته دهنده ها بیشتر از سطح انرژی واکنش اگر سطح انرژی فراورده های شیمیایی  ( در واکنش 3

𝑄گرماگیر) > های گلوکز با استفاده از آب و کربن  در واکنش فوتوسنتز، مولکول  های گرماگیر است.گیرد. واکنش فوتوسنتز از جمله واکنش ( قرار می0

 شوند. اکسید تولید میدی 

شوند،  های شیمیایی که در دما و فشار ثابت انجام می در واکنش  دهند.نشان می 𝐻دارد که آن را با نماد  معینی  آنتالپی  ثابت، فشار و  دما در  سامانه هر ( 4

مبادله شده به  داده و مقدار آن معادل با مقدار گرمای  𝐻∆های شیمیایی را با نماد  کند. تغییر آنتالپی واکنش ی مواد تغییر می ن آنتالپامحتوای انرژی یا هم

 . ( است 𝑄𝑃هنگام انجام شدن واکنش در فشار ثابت)
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 های داده شده به صورت زیر است:ساختار مولکول 

 
 هپتانون نیز به صورت زیر است:- 2ساختار مولکول  

 
𝐶پیوند اشتراکی  6در ساختار این مولکول،  − 𝐶  جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد.   6اکسید نیز های اوزون و گوگرد دی وجود دارد. در ساختار مولکول

 دهد:تصویر زیر نیز ساختار بنزآلدهید را نشان می

 
 دهد:هپتانون را نشان می- 2به بنزآلدهید و   جدول زیر، اطالعات مربوط 

 تعداد پیوندهای دوگانه تعداد پیوند اشتراکی تعداد جفت الکترون ناپیوندی  فرمول مولکولی  نام ترکی   نام خوراکی

 𝐶۷𝐻14𝑂 2 22 1 هپتانون - 2 میخک

 𝐶۷𝐻6𝑂 2 18 4 بنزآلدهید  بادام

اتم هیدروژن بیشتر از جرم مولی بنزآلدهید است، اما تعداد  8ی جرم مولی هپتانون به اندازه - 2باال، جرم مولی با توجه به اطالعات داده شده در جدول 

دارد، پس  های کربن موجود در ساختار این دو ترکی  برابر است. چون جرم کربن موجود در این دو مولکول برابر است، اما بنزآلدهید جرم مولی کمتری اتم

 هپتانون است.- 2های کربن در مولکول های کربن در مولکول بنزآلدهید بیشتر از درصد جرمی اتمد جرمی اتمتوان گفت درصمی
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ی واکنش انجام دله شود. معاهای آروماتیک بوده و در واکنش با یک نمونه از گاز هیدروژن، به سیکلوآلکان تبدی  میی ترکی  (، سرگروه خانواده 𝐶6𝐻6بنزن) 

 شده به صورت زیر است:

 
 کنیم.ی زیر استفاده می ی آنتالپی واکنش مورد نظر، از رابطهبرای محاسبه

∆H واکنش = (مجموع  آنتالپی  پیوندهای  شکسته شده در واکنش دهنده ها) −  (مجموع  آنتالپی  پیوندهای  جدید  تشکی  شده در فراورده ها)

𝐶در این فرایند، سه پیوند   = 𝐶    و سه پیوند𝐻 −𝐻    شکسته شده و سه پیوند𝐶 − 𝐶    پیوند    6به همراه𝐶 −𝐻   ،جدید تشکی  شده است. بر این اساس

 کنیم. تغییر آنتالپی واکنش را محاسبه می 

∆𝐻 = (3 × ∆𝐻(𝐶 = 𝐶) + 3× ∆𝐻(𝐻 −𝐻)) − (3× ∆𝐻(𝐶 − 𝐶) + 6 ×∆𝐻(𝐶 − 𝐻))
                        
⇒        

∆𝐻 = (3 × 614+ 3× 436) − (3 × 348+ 6 × 415) = −384 𝑘𝐽 
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به ازای واکنش میان  ی بعد، مقدار انرژی مبادله شده در مرحله کیلوژول است. 384−با توجه به محاسبات انجام شده، تغییر آنتالپی این واکنش برابر با 

 کنیم.را محاسبه می  گرم بخار بنزن با مقدار کافی گاز هیدروژن 6/93

? 𝑘𝐽  انرژی = 93/6 𝑔 𝐶6𝐻6 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻6
۷8 𝑔 𝐶6𝐻6

×
384 𝑘𝐽  انرژی

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻6
= 460/8 𝑘𝐽 

 کیلوژول گرما به محیط اطراف انتقال پیدا کرده است. 8/460طی این فرایند،  

 

 ( 112 - مفهومی  – متوسط)      4گزینه   223

 های داده شده درست هستند. ی عبارت همه

 بررسی چهار عبارت: 

  نیشکر سویا،  گیاهانی مانند  های  پسماند  از و  دارند اکسیژن نیز  کربن، و  هیدروژن بر خود افزون ساختار که در  شود هایی گفته میسبز، به سوخت  سوخت آ( 

مقایسه  ی سوختن این ترکی  در شود. معادله ( یک سوخت سبز محسوب می𝐶2𝐻5𝑂𝐻به عنوان مثال، اتانول)  .شوندمی  استخراج های روغنیدانه دیگر و

 ی سوختن گاز اتان به صورت زیر است:با معادله

 
پس   ، شوداکسید تولید میچون اتانول در مقایسه با اتان جرم مولی بیشتری دارد اما به ازای سوختن هر مول از این دو ترکی ، مقدار برابری گاز کربن دی 

اتانول یک سوخت    ،خاطر  همین   شود و دقیقا به قایسه با سوختن هر گرم اتان تولید می کمتری در م  𝐶𝑂2به ازای سوختن هر گرم اتانول، مقدار    توان گفت می

 .شودسبز محسوب می 

  که خوشایندی  مزه  و  بو  رنآ،  برها افزونادویه .است  آنها به ای ویژه  های ادویه  افزودن  دلی    به اغل   جهان، هرجای  در  غذاهای بومی بخش  لذت  مزه  و بو ب( 

از   پیشگیری  التهاب،  از جلوگیری  ساز بدن، و  سوخت  افزایش  گرسنگی، از جلوگیری  برای  هادارند. امروزه از ادویه  نیز  دارویی مصرف  دهند،می غذاها به

 .شوداستفاده می  سرطان رفع یا  بهبود گاهی و سرطان

  بر افزون خود ساختار در های آلیاین ترکی   است. آنها در موجود آلیهای  ترکی   به وابسته عمده طور به هاادویه ی خواص ویژهها، توجه داریم که بچه

 .است  آلی مواد این ساختار در  تفاوت دلی  به هاادویه خواص  تفاوت در.  دارند  نیز گوگرد و نیتروژن  گاهی اکسیژن، های  کربن، اتم و هیدروژن های اتم

 برای  الزم  انرژی   کنندهتأمین ه و عالوه بر این،بود آهن  اسییتخراج  فرایند در  رایج ای دهندهواکنش  ،)نوعی از گرافیت با درصیید خلوص معین(کک  زغالپ( 

 .است  نیز واکنش  این انجام

)توجه کنید، بخش عمده؛ نه  عمده  پس از ورود شیر به بدن، فرایند گوارش و سوخت و ساز انجام شده و بخش است.  ℃3۷ت( دمای بدن انسان، برابر با 

 .شد  ها خواهدیاخته  وساز  سوخت  برای   نیاز مورد  اولیه مواد   و انرژی   تولید به  منجر  هاواکنش  این  رسد. انجام مجموعهمی بدن   به شیر   در موجود   انرژی  همه!(

 ی این فرایند نیز به صورت زیر است:معادله

شیر (℃3۷) → +فراورده های گوارش و سوخت  و ساز(℃3۷) (𝑄)گرما 

دهنده است. فرایند گوارش  کمتر از دمای واکنش   دما شدن شیر گرم با بدن، یک تغییر فیزیکی و گرماده بوده و در آن دمای فراورده فرایند همتوجه داریم که  

ی همه  توان گفت این اساس، میبر  ها برابر است.  دهنده ها با دمای واکنش و سوخت و ساز شیر نیز یک تغییر شیمیایی و گرماده است که در آن دمای فراورده 

 های گرماگیر با تغییر دمای مواد شرکت کننده در واکنش همراه نیستند.واکنش 
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 نیتروزژن پنتاکسید از عناصر اکسیژن و نیتروژن به صورت زیر است:ی تولید گاز دی واکنش موازنه شده

 
 صورت سوال نیز به شک  زیر هستند: واکنش های داده شده در 

 
نیتروژن    نیتروژن پنتاکسید با ضری  مشابه به واکنش مورد نظر، در واکنش دوم وجود دارد پس نیاز به ایجاد تغییر خاصی در این واکنش نداریم. گازگاز دی 

ش خواسته شده، این گاز وجود ندارد؛ پس باید به کمک یک  های واکنش دوم وجود دارد درحالی که در واکندر میان واکنش دهنده   4اکسید، با ضری  دی 
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، به شک  زیر در  2رود. واکنش اول، پس از ضرب شدن در عدد ، اثر این ماده از بین می 2واکنش دیگر، اثر این ماده را از بین ببریم. با ضرب واکنش اول در  

 آید.می

 
دهنده ها وجود دارد پس با ضرب کردن واکنش سوم در عدد دو، اثر نیتروژن مونوکسید را از  واکنش مول نیتروژن مونوکسید در سمت  4در واکنش فوق، 

 آید:بریم. در این حالت، واکنش سوم به شک  زیر در می بین می

 
 آوریم.ی آخر، با جمع واکنش های حاص ، واکنش مورد نظر را بدست میدر مرحله 

 
توان گفت به ازای تولید نیم مول گاز  شود؛ پس می کیلوژول انرژی مبادله می 532ی ، به اندازه𝑁2𝑂5مول گاز   2همانطور که مشخص است، با تولید شدن 

𝑁2𝑂5شود. کیلوژول انرژی مبادله می  133ی ، به اندازه 
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 بن آن به صورت زیر است:های هیدروژن متص  به هر اتم کرساختار ترکی  داده شده و تعداد اتم 

 
ای سیرنشده است. با توان گفت این ترکی  یک اتر دوحلقهبوده و با توجه به ساختار نشان داده شده، می 𝐶8𝐻10𝑂فرمول شیمیایی این ترکی  به صورت  

 کنیم.توجه به فرمول شیمیایی این ترکی ، شمار پیوندهای اشتراکی موجود در این مولکول را محاسبه می 

تعداد پیوند  اشتراکی =
(4× 𝐶 تعداد اتم) + (2× 𝑂 تعداد اتم) + (1× 𝐻 تعداد اتم)

2
=
4× 8+ 2× 1+ 1 × 10

2
= 22 

𝐶8𝐻10𝑂ی ترکی  مورد نظر بر اساس معادله + 10𝑂2 → 8𝐶𝑂2 + 5𝐻2𝑂 سوزد. بر این اساس، داریم:به طور کام  می 

? 𝐿 𝑂2 = 24/4 𝑔 𝐶8𝐻10𝑂 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶8𝐻10𝑂
122 𝑔 𝐶8𝐻10𝑂

×
10 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶8𝐻10𝑂
×

32 𝑔 𝑂2
1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

×
1 𝐿 𝑂2
1/6 𝑔 𝑂2

= 40 𝐿 
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