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

 

   4  گزینه  پاسخ: 

    واژه به نادرستی آمده است. معنی پنج

 ایدونک: ایدون که؛ ایدون: این چنین   

 شرحه«( نه »شرحه باشند دهیکه از درازا بر ی استگوشتپاره پاره )دقت داشته باشید که »شرحه« پاره :شرحه شرحه

« است نه »مستغرق«. در »اسم« و »صفت« شدن  حیران و شیفتهبه معنای »  « مستغرق گشتن»که    کردین  مستغرق: مجذوب، شیفته )دقت

 این ناحیه دچار آسیب نشین(  بودن واژگان خیلی دقت کنید تا از

 مستور: پوشیده، پنهان  

 گاه شدن: فرا رسیدن هنگام غروب یا شب بی

 : های بعدی هرکدومشون یه سوال باشن آزمونتونین توی  سپار اینا میمعانی این لغات رو هم به خاطر ب 
اشتیاق: میل قلب است به دیدار محبوب؛ در متن درس کشش روح انسان خداجو در راه شناخت پروردگار و ادراک حقیقت هستی)شانس طرح  - 1

 هستند ازش سوال طرح کنن(   سوال از »اشتیاق« خیلی باالست و طراحان کنکور »مشتاق«
 های مرتب، حجاب  قی یعنی آهنگ و نغمه پرده: در اصطالح موسی- 2
 سلوکشان به سوی حق کند است. بدحاالن: کسانی که سیر و  - 3
 تند سوی حق شادمان   حاالن: رهروان راه حق که از سیر بهخوش   - 4
 دستور: اجازه، وزیر      - 5
 ( به اشتباه نگیرین. شیون: ناله وماتم، زاری و فریاد که در مصیبت و محنت برآرند)این کلمه را با نفیر    - 6

  »نفیر: فریاد و زاری به صدای بلند«  
 تواند هم معنا باشد. »دمساز« با »حریف« می- 7

 4پاسخ:گزینه   

 باشند .  »ج« و»د« نادرست می، های »الف«شمارهداده شده  یهاواژه انیاز م

است و ریشه در باورها و اعتقادات  روزگار باستان  یعیطبفوق  یدادهایرویا که مربوط به موجودات  یاشخاص و آثار ایسخنان  اسطوره:

 دارد .  مردم روزگار کهن

 هستند .  عتیعناصر طب   هید که شبتعدّم یهاو خم چیمرکب از پ  ییهاطرح ،یاسالممۀ کلتۀ افیشکل  ریی: تغیمیاسل

 که درویشان پوشند. و ستبر  نهیپشم  یابها، جامهکم میگل ینوعپالس: 

های مورد عالقۀ طراحان در تست لغت، طراحی سوال از لغاتیه که دارای معانی بلند و طوالنی هستن و عموما دانش  قسمتترین  یکی از اصلی 
)همانا  ه خاطر بسپارین  برو    خواین که از بقیه عقب نمونین پس معنی دقیق این لغات بلندآموزان درخوندن این لغات حوصلۀ کافی ندارن. اگر می 

 های مشفقانه و البته بخردانه گوش کنن( انی رستگارن که به این توصیه کس
 .   دیگران ببیند  به  رسـاندنآسـیب  یا  توجهیبی  خاطـر  خطاکاری،  بـه  شـخص  کـه  آسـیبی  یـا  زیـان:  تـاوان- 1
کردن)    جلوه  شدن،  آشکار :  اومده دقت کردین(  تجّلی)این واژه دو جا  روشـنی    نور،  درخشـان، ماننـد  چیزی  شـدن  پدیدار   ی،گـرجلـوه:  تجّلـی  - 2

 ولی تو دیگه االن بلدی و از این واژه آسیبی نمی بینی. درود برتو(   
 کتاب    دربـارۀ یـک   آمیز سـتایش   یادداشـتی  نوشـتن  سـتودن،:  تقریـظ  - 3
    میاد میشنوین؟ هرچی معنی بوده  » توشه«( یافشار ) این واژه ازش بوی سوال    سنگینی  تحمل  توانایی  اندوخته،  و  توشه:توش   - 4
پس    - اسـت )حاال یه معنی هم من میگم که بهش اضافه  کنین: »نتیجه«  دیده  بدنش آسـیب  از   هایـی  انـدام  یـا  عضو  کـه  کسـی:  معلـولَ - 5

 تونه داشته باشه(گیریم که  »معلول با تمام معلولیتش »ایهام« می»نتیجه« می
اندازه( وقتی این واژه  سرجلیه با هم ترکیب بشن    مقیاس،:  »معیارهم هست؟    معیار«تون به »سنجش )حواس   ابزار   معیار،  ز،هرچی  اصل:  مالکِ - 6

 بسپار.   ر مثل بمب اتم میشن پی همین االن اینا رو به خاط
) با »خدنگ« اشتباه نگیری. »خدنگ« درختیه که ازش »تیر«    .گرانبهاست  و  سـخت، سـنگین  سـیاه،  آن  چوب  که  اسـت  درختـی:  آبنـوس   - 7

 کردن( درست می
 شکنجه   اذیت،  آزار،  :زجر  - 8
 زنه به طراح که منو انتخاب کن( وتر ) وتر چشمک می   کمان،  چّله:  زهِ - 9
 نیت )با به خاطر سپردن »کام« کامروا شوید(    قصد،  آرزو،  مراد،:  کام  -   10
 . میبندند  ترک  بـه  را  چیزی  آن  با  آویزنـدومی  زین اسـب  عقب  از   کـه  دوالـی  و  هتسـم  بنـد،ترک:  فتـراک  - 11
نالـه )به جای »ناله زدن« بشین این لغات رو حفظ کن این قدر »ویله    آواز،  صـدا،:  کـردن؛َ ویله  نالـه  زدن،  نعـره  زدن،  فریـاد:  کـردن   ویلـه  - 12

    نکن«(
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 4پاسخ: گزینه   

 »مصادره« نادرست آمده است . نی واژۀ مع

 تاوان گرفتن، جریمه کردن: مصادره

 3پاسخ:گزینه   

 شکل نادرست آمده است. به »شک و گمان« یبه معن« واژۀ »ظنّ« 3در بیت گزینۀ »

«: عارض و چهرۀ ظفر و پیروزی ازپشت پرچم او پدیدارشد مثل پیدا شدن جمال و زیبایی یقین از پس حجاب ظنّ  3معنی بیت گزینۀ »

 وگمان. 

 آوا  هم
 و میاریم  ر آوا  جا براتون کلمات هم شود که دارای آوای یکسان اما امالی متفاوت باشند. ما اینکلماتی گفته میبه  

 کنکور   یابه امالکلمات هم آوا و متش
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   2پاسخ: گزینه    

 است .  « واژۀ »قضا« به شکل نادرستِ »غذا« آمده2در گزینۀ »

کوفت و از قضا و قدر بود نیاز بود که کسی حلقۀ دررحمت الهی را میمفهوم عبارت: حکایت شده است که قحطی همه جا را فرا گرفته

آه از نهاد مردم برآورده بود. )دقت داشته باشیدکه »درِ غذا« به هیچ وجه دربافت جمله کرد زیرا قحطی  الهی تقاضای گشایش می

 پذیرفتنی نیست.( 

   4پاسخ: گزینه    

تردید بخشی از تاریخ کند. آثار حماسی بیشود و یک اثرحماسی شکل پیدا میمی »خیال و حقیقت« در هم آمیخته »تاریخ و اساطیر« با 

 دهد و قطعا سراسر افسانه نیست.  می یک ملت و سرزمین را شکل

 2پاسخ: گزینه 

 :های هر گزینهبررسی آرایه

 سخن و نگفت/ استعاره: خندیدن گل تشخیص و استعاره است.   -آمیزی: سخن سخت/ مراعات نظیر: عاشق و معشوق  (تشبیه: ندارد/ حس 1

عبارت و سخن/ استعاره:پسته استعاره   -یر: شکر و شیرینآمیزی: عبارت شیرین/ مراعات نظ  : سخن به شکر تشبیه شده است./ حس (تشبیه2

 از دهان یار است. 

 چشم و گیسو/ استعاره: به صبا شخصیت بخشیده شده است.   آمیزی: ندارد/ مراعات نظیر (تشبیه: ندارد/ حس3

مشکین استعاره از معشوق   خون و جگر/ استعاره: آهوی  ندارد./ مراعات نظیر: آهو،  آمیزی:   ن دل به نافه تشبیه شده است./ حس(تشبیه: خو4

 است. 

 آميزی    حس
.  کنيم  مي  درک  حس المسه  با  و  دست  با  را  چيزي  سردي  و  گرم  و  ميبينيم  چشم  با  را  زيبا  تصوير   کنيم،مي  حس  بيني  با  را  خوش   بوي  واقع،  عالم  در 
  وگاهي  است  گرم  نظرش   در   عشق  شنود،گاهيمي  را  بو  ذوق  خوش   هنويسند  يا  شاعر   گاهي  شود،مي  آميخته  هم  به  چيز   همه  شاعرانه  بيان  در   اما

 : شودمي  قائل  مزه  کالم  و  شعر   براي
 مولوي   را  لقا  خوش   خوب  مه  خانه  سوي  بکشيد  رنگين  هاي  بهانه  به  شيرين،  هايترانه  به

 . شود  آن  زيبايي  سبب  و  بيفزايد  سخن  تأثير   به  که  اي  گونه  به  است،  کالم  در   حس  چند  يا  دو  آميختن  آميزي،  حس
 حافظ   بماند  دوار   گنبد  اين  در   که  يادگاري  تر   خوش   نديدم  عشق  سخن  صداي  از 

 شاملو   احمد  آمد  گوش   به  ها  هفته  فراسوي  از   ديگر   بهاري  سبز   هياهوي  که  چندان
 هراتي   سلمان   است   کرده  رخنه  باغ  در   که  زمستاني  بوي  بشنوي  تا  خيابان  به  بيا  من  با
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 1پاسخ: گزینه   

 تشخیص: دامان آسمان /  جناس: است، دست

 آسمان استعاره: گنبد نیلوفری/   حسن تعلیل: دلیل شکوه گنبد نیلوفری )آسمان(، دور ماندن از دسترس آدمیان دانسته شده است.

 های »س، د« و ... نغمۀ حروف: تکرار واج

 1  پاسخ:گزینه 

کند. »تلمیح« به معنی است و آن را برای مخاطب بیان می« تلمیح ندارد زیرا شاعر به اصل داستان پرداخته1پاسخ تشریحی: بیت گزینۀ »

»گوشۀ چشم داشتن« به داستان یا آیه و حدیث و یا هر سخن مشهوری است ولی در این بیت »اشاره«ای درکارنیست بلکه اصل داستان 

 اضافۀ تشبیهی.     رایت عشق« گردد.»بازگو می
 

 ها: تشریح سایرگزینه
توان از »خون« استفاده کرد شبیه زیرا خون از نجاسات است و برای پاک کردن نمی «: خون به خون شستن »پارادوکس« است2گزینۀ »

 است.   «غم و غصه را از بین بردن»این است که بگوییم »آلودگی را با آلودگی پاک کنیم«. »خون دل پاک کردن« کنایه از 

وعی چراغ« واژۀ »الله« ایهام تناسب دارد. معنای اصلی این واژه در بیت » گل الله « است اما در معنای غیر اصلی خود که »ن«:  3ی »گزینه

دلیل غیرواقعی و دروغین است  داند حال آن این دلیل یکعلت رویش گل الله را مرگ فرهاد می شاعراست با واژۀ » چراغ« تناسب دارد. 

 )حسن تعلیل( 

و   »یاء نکره« و » نشانه «،های جمعنشانهاشته  باشید که »بین »مست« و » است« جناس به کار رفته است. )دقت د«:  4ی »گزینه

 )تکرار(  جناس موثر نیستند. واژۀ »لب« به یک معنی به کار رفته استشناسۀ فعل«در 

 تعليل   حسن
 آمد   نسرين  و  سنبل  و  سمن  بر   اش   گريه  بهار   ابر   ديد  چو  ايام  بدعهدي  رسم
  اين  بهار   ابر   باريدن  واقعي  دليل  آيا!    است  درآمده  گريه  به  ،  است  ديده  را  زمانه  وفايي  بي  و  بدعهدي  که  اين  دليل  به  بهار   ابر   ،  است  معتقد  حافظ
  شاعر   که  البته  ؟  نيست  چيزي  چنين  هم  آن  علت  و  نيست  کار   در   گريستني  ابر،  باريدن  در   که  است  دانستهنمي  شاعر   آيا  است؟  گفته  حافظ  که  است

  غير   او  دليل  دانيممي  که  اين  با  هم  ما  که  کندمي  بيان  را  آن  اي  گونه  به  و  سازد مي  زيبايي  دليل  چنين  خيالش  در   ولي  ،  است  بوده  آگاه  امر   اين  از 
 .   يابيممي  واقعيش  علت  از   پذيرتر   دل  را  آن  ،  است  واقعي
  علمي  واقعي،  تعليل  حسن  که  اين  وجود  با.  کند  اقناع  را  مخاطب  بتواند  که  ايگونه  به  امري،  براي  است  واقعي  غير   و  ادبي  علتي  آوردن  تعليل  حسن

 .   است  نکته  همين  در   نيز   آن  زيبايي  راز   و  يابدمي  پذيرتر   دل  اصلي  علت  از   را  آن  مخاطب  ،  نيست  عقلي  و
 : دهيد  نشان  را  تعليل  حسن  زير   ابيات  در 
 نظامي   را  غم  تاراج  جهان  اندر   نديد                            را  علم  برزد  راستي  از   سرو  چو

 خواجوي     است  بغداد  در   که  چيست  روان  شط  اين  ورنه                 گريدمي  خلفا  مرگ  به  بغداد  خاک
 سعدي   جاني  ميان  در   تو  و  اند  زبان  سر   بر   همه  گفتم  تو  جز   حديث  که  کردم  عهد  خالف  نه
  راستي  دار   پرچم  که  داندمي  اين  را  سبزاند  هميشه  هايش  برگ  و  شودنمي  واقع  غم  هجوم  مورد  گاه  هيچ  سرو  که  اين  علت  نظامي  اول،  شعر   در 

 !! است  شده  دانسته  خليفه  سوگ  در   بغداد  خاک  کردن  گريه  دجله،  رود  شدن  جاري  علت  خواجو  شعر   در !  است
  زبان   سر   فقط  ديگران  که  دهدمي  پاسخ  گونه  اين  است،  گفته  سخن  ديگري  از   يار   از   غير   چرا  که  سؤال  اين  جواب  در   شاعر   سعدي،  زيباي  بيت  در 

 ! هستي  من  دل  و  جان  درون(  يار)  تو  و  هستند
 : دیگر  هایمثال

  یافتن  برای  آنها  شدن  خم  را،  پیر   افراد  پشت  خمیدگی  دلیل  شاعر   را  جوانی  اّیام  جویندمی  خاک  کاندر   دیده  جهان  پیران  گشتند  آن  از   پشت  خمیده*
 . است  پیری  و  فرسایش  و  زمان  گذر   آنها،  کمر   خمیدگی  دلیل  که  حالی  در   میداند،  جوانی  ایام
 است   زده  خون  قدح  در   پای،  ساق  دری  کبک  است  زده  صابون  به  جامه  سفید  بّط   گویی*  

 . است  دانسته  خون  از   ر پ  ایکاسه   در   آنها  قراردادن  را  کبک  پای  سرخی  دلیل  و  صابون  با  آنها  شستن  را  مرغابی  پرهای  سفیدی  عّلت  شاعر،
 گری نوحه   کندهمی  رو  چه  ز   دانی                   سحری  خروس   سپیدهدم  هنگام*

 بیخبری   تو  و  گذشت  شبی  عمر   از                       صبح  هآیین  در   نمودند  که  یعنی
  در   نالهای  خروس،  آواز   یعنی  است؛  دانسته  عمر،  گذر   از   انسان  غفلت  و  خبریبی   بر   افسوس   را  سحرگاه  در   خروس (  خواندن)   سردادن  ناله  عّلت  شاعر 
 . است  انسان  خبریبی  غم
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 4پاسخ:گزینه   

 »الف« تشبیه دارد: اندوه تو مثل یک عیش جاودانه است. بیت 

 همیشه و مدام   -2متصل و مرتبط   -1بیت »ب« ایهام دارد: پیوسته دو معنا در بیت دارد  

 باد گفتن برای مرگ کسی، پارادوکس است. کمبار  بیت »ج« پارادوکس دارد:

 گردند.  شوند از آن »بیزار« میها وقتی از چیزی سیر میانسان بیت »د« مجاز دارد: واژۀ »سیر« مجاز ار»بیزار شدن« دارد زیرا

 بیت »هـ« تشخیص دارد:گریان بودن را که از صفات انسانی است به شمع نسبت داده است.  
 : اهسایرگزینهبررسی  

ج اختالف داشته باشند گردد. دقت داشته باشید که اگر دو کلمه در یک واذف میح«  3« و »1های »ندارد گزینه بیت »الف« چون جناس 

بیت »ب« هم   اختالف تفاوت معنایی ایجاد نکرده باشد »جناس« ندارد مانند »راه، ره/ شاه، شه/جاودان، جاودانه/بارگاه، بارگه و ...(اما این

 پارادوکس ندارد.  

 3پاسخ: گزینه   

ردنوشان« هستۀ گروه اسمی نیست و وابستۀ پسین )مضاف دُبا توجّه به بازگردانی مصراع اوّل و نوع حرف »را« که »فکّ« اضافه است، واژۀ »

 چو )وقتی که( مجلسِ دردنوشان غمت گرم شود...  شود:الیه( محسوب می
 ها: بررسی سایر گزینه 

 ( حرف »را« در مصراع اوّل »فکّ اضافه« یا بدل از کسره و در مصراع دوم نشانۀ مفعول است. 1

 .آید»مرکّب« است و مصراع اوّل، جملۀ وابسته و مصراع دوم، جملۀ هسته به حساب می( بیت شامل یک جملۀ 4،2

 مرّکب   و  ساده  جمله
 ( ساده   غیر )   مرّکب  هجمل  - 2   ساده  هجمل  - 1:   جمله  انواع

 دارد   آدینه  یک  ظهر   بعداز   رنگ  تو  بی  صبح :  مثل.  است  کامل  آن  معنی  و  است  فعل  یک  دارای:  ساده  هجمل(  1
  آوردیم،  دست  به  امروز   که  را  نتایجی:  مثل.  دارد   وجود  ساز   وابسته  ربط  حروف  از   یکی  معموالا   آن  ساختار   در   و  دارد  فعل  یک  از   بیش:  مرّکب  هجمل  (2

 . است  بوده  مستمر   تالش   سالها  حاصل
 : مرّکب  هجمل  بخشهای

 . نیست  کامل  جمله  آن،  بدون  و  کند می  کامل  را  جمله  مفهوم  که  است  بخشی:  پایه  یا  هسته  هجمل (  الف 
 چنانچه   –  تا  –(  ور   ار،)اگر  –  که»   مانند  ساز وابسته  ربط  حروف   از   یکی  همراه  که  است  جمله  از   بخشی:  پیرو  یا  وابسته  هجمل(  ب 
 : مثال.  نیست  کامل  آن،  معنی  هسته،  هجمل  بدون  و  میآید...«  و   اگرچه  –  که  وقتی  -   هرچند  - که  زیرا  –  صورتیکه  در   –  که  چون  –
 . نمیرسیم   خود  آرمانی  هدف  به  نکوشیم،  جان  و  دل  از   تا

 هسته ه  جمل                           وابستهه  جمل

 4پاسخ: گزینه   

 « نادرست آمده است:  ها در شمارۀ »ج« و»دنقش واژه

 گرداند.  خوردن را زیاد میکردن، حرص می «: »حرص« نقش »مفعولی« دارد. منعبیت » ج

باشید که   )دقت داشته الیه« است اما »بالجوی« نقش »مسندی« دارد. »گرفتار آز«)نهاد(، بالجوی) مسند( است»مضاف»آز«، «: بیت »د

بر تاکید در این مصراع،توان گفت: »بالجوی، گرفتار آز  است« زیرا از نظر معنا این قابلیت دراین مصراع وجود ندارد. در این عبارت نمی

 «نیستگرفتار آز  الزاما است جوبال هر کهزیرا » جوی استبالآز،  رفتارگاین مفهوم  است که انسان 
 های دیگر:  تشریح گزینه 

 ثمر تا وقتی خام است به درخت چسبیده است. پخته شو تا از گیرودار این دنیا رهایی یابی  :«بیت »الف

 گیرد. لی شدن، پری را از ما نمیاکشیم خ«: ما و حباب، از یک بحرآب میبیت »ب

 1پاسخ: گزینه   

 شود. »هنوز« قید و »گه« )گه پرسش( نهاد محسوب می
 هابررسی سایر گزینه 

 برای زمین  زمین را   -برای کسی ( کسی را 2

 ساز است. ( »کجا« در معنای »که« حرف ربط وابسته 3

 ترکیب اضافی: نام او -( ترکیب وصفی: سپهری همایون )فرخنده(4
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 « را»   انواع
 . خوردمی  را  غذا  او:  مثل  آید؛می  مفعولی  گروه  از   بعد:  مفعول  هنشان  ی« را(» لف 
 : شعر  در   ثالم
 بادم   بر   ندهی  تا  مده  تاب  را  طّره  بندم  در   نکنی  تا  مکن  حلقه  را  زلف*  
 تن   بر   بدرید  را  جامه  مستان  چو  /  باغ  در   که  گویی  گل  دید  را  تنت*  
 ..(. راش فبه  ) گفته  را  صبا  باد  فّراش :  مثل  سازد؛می  متّمم...«  بر  برای،» هایاضافه   حرف  معنای  در   که  را  نوع  این:  اضافه  حرف  ی« را(» ب 

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

 الیهمضاف   الیهمضاف   (ـِ =  را . )سوزد می  دایه  دامنِ   و  مادر   دلِ     /دامن   را  دایه  و  بسوزد  دل  را  مادر :  مثال  شود؛
 :شعر  در   مثال  چند
 الیه مضاف  (است   آفرینجهان  ِ دشمن  ،دل  به)   است  دشمن  دل  به  را  آفرینجهان  /  است  آهرمن  مهتر   کاین  بپویید*  
 (   الیهمضاف)    ام  ِ غفلت  ِ سبب  است  کرده  سنگین  آب  صدای  این  را  ما  خواب  /  استشده  جوالن  سبک  عمر   سبب  را  ما  غفلت*  
 الیه مضاف=  طمع  ِ دهان  /  آز   لقمه  یک  به  نشیند  بازش   که  /باز   است  دهان  چندان  نه  را  طمع*  
 ( الیه مضاف= مضاف و    طبعانطفل   دلِ )   است  فارغ  تماشا  سیر   از   کرده  عزلت  به  خو  /دود می  تماشا  بهر   از   دل  را  طبعانطفل *  

 3پاسخ: گزینه   
 ها بیشتر از آن در گزینههای اسمی سه عضوی و  بررسی گروه 

 ( حدیثِ هولِ قیامت: اسم )هسته( + اسم )م.الیه( + اسم)م.الیه(1

 ( خاکِ درِ میخانه: اسم )هسته( + اسم )م.الیه( + اسم )م.الیه(2

 ( جام جهان بینت: اسم)هسته( + صفت + ضمیر)م.الیه( 3

 خود: اسم )هسته( + اسم )م.الیه( + اسم )م.الیه( ترک صحبت یاران ( مه نامهربان دشمن دوست: اسم)هسته( + صفت+ صفت4

 2پاسخ: گزینه   
 پاسخ تشريحي: 

« این است که توسل به مردان حق عین توسل ازدرگاه حق است. در حقیقت مردان حق  2مفهوم مشترک صورت سوال و بیت گزینۀ » 

 توان به حق رسید.  ها هم میواسطۀ فیض هستند و به کمک آن

ربا بچسبد خودش نیز  چنان که آهن اگر به آهن«: هرکس به مردان حق بپیوندد او هم از مردان حق خواهد بود هم2گزینۀ »معنی بیت 

 گردد. ربا میآهن

 ها: معانی سایرگزینه
ها هم  آن  هایی که اهل دعا و نیایش به درگاه حق هستند ازاحب جاه و مقام و قدرت هستند اما انسان«: گرچه دولتمردان ص1گزینۀ »

 قدرتمندتر هستند.

 بخش است. رای گوهر گرد یتیمی مثل بال هما سعادتبچنان که شود همساری بر اعتبارشان افزوده می کاها با خ«: انسان3گزینۀ »

 چنان که آب از غبار آسیا هراسی ندارد. «: انسان عاشق از بالیای آسمانی آسوده خاطر است هم4گزینۀ »

 3پاسخ: گزینه     

 های مرتبط مشهود است. مفهوم »عالج واقعه پیش از وقوع کردن« به طور مشترک در بیت صورت سوال و ابیات گزینه

 ارزشی امور دنیوی : فانی بودن و بی3مفهوم بیت گزینۀ 

 

 

 

 

 

 



 8صفحه   4مرحله  -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 

 

 3پاسخ: گزینه 

 ( » از ماست که بر ماست« است.3مفهوم مشترک بیت سوال و گزینۀ ) 
 هامفهوم سایر گزینه

 بهره ماندن از تالش خود ( بی1

 ها و غفلت( افسوس خوردن برای از دست دادن فرصت2

 ( به خود متکی بودن و چشم به راه کمک دیگران نبودن 4

 2پاسخ: گزینه   

 حقیقت به دنبال رسیدن به معرفت و بصیرت مفهوم مشترک ابیات مرتبط: پی بردن به

 « نیاز نبودن به پیر و مرشد با وجود بصیرت و آگاهی 2مفهوم بیت گزینۀ »

 2پاسخ:گزینه   

«: 2« تاکید بر سخنوری است. معنی بیت گزینۀ » 2ها تاکید برخاموشی است اما در گزینۀ »در همۀ گزینه.  باشد« می2پاسخ گزینۀ » 

 به خاطر این است که دهان باز کرده است و من به خاطر سکوتم نتوانستم به آمال و آرزوهایم برسم. اگرصدف صاحب گوهر شد 

 4پاسخ:گزینه   
 پاسخ تشریحی:   

« بر این نکته تاکید دارد که معشوق از 4« ابیات دوگانه مفهوم مشترک دارند. در بیت نخست گزینۀ »4ها به جز گزینۀ »در همۀ گزینه 

در بیت دوم اما آمده است که اگر مرا تنها   داشتی ندارد.ت و اگر معشوق با عاشق بماند عاشق تعلقات دنیایی چشمتر اسهمه چیز مهم

 بگذارید با صدها دردی که دارم راضیم.  
 ها:  تشریح سایر گزینه 

  .مغهوم  ابیات مشترک بازگشت به اصل خویش و عالم معناست :« 1گزینۀ» 

   .است «مفهوم مشترک هر دوبیت »دنبال همدرد بودن :« 2گزینۀ» 

« این است که هیچ کس محرم عشق نیست و هرکس بر اساس حدس و گمان خود تصوری از  3«: پیام نهایی بیت گزینۀ »  3گزینۀ» 

   آن)عشق( دارد. 
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 1پاسخ: گزینه   21

(/  4و3های  )فعل شرط(: پیش بفرستید )رد گزینه  تقّدموا( /  2(/ ما )شرط(: هر چه )رد گزینۀ  4و  2های  : به پا دارید )رد گزینهاأقیمو

 ( 4: آن را می یابید )رد گزینۀ تجدوه

 مستقبل  -مضارع اخباری  جواب شرط )مضارع(   –مضارع  التزامی  فعل شرط )مضارع(  

 3پاسخ: گزینه    22

 ( االولی  المّرة( )بار نخست: 4و  2: یک بار )رد گزینه های ةالمّرة الواحد

 (  2و  1ما أجمل: چه زیبا است )ردگزینه های 

 شود. مثال: ما أکره: چه نا پسند است. ماأصعب: چه سخت است به صورت : چه ... است ترجمه می ساختار ما + أفعل

 کرد ترجمه اسم صورت به نباید را فعل( 1إبتسم: لبخند زد )رد گزینۀ  

 (  2و   1هناک: وجود دارد )رد گزینه های 

 باشد و به معنای »وجود دارد« است. د که معنایش را کامل کند، خبر مقدم میبیای اسمیهناک اگر اول جمله باشد و پس از آن 

 باشد. بیاید که معنایش را کامل کند به معنای »آنجا« می فعلیاما اگر بعد از »هناک« 

 1پاسخ: گزینه  23

 (  4و   2کان عند: داشت )رد گزینه های 

 د. »عند« و »لِ« در اول جمله به معنای »دارد« می باشد.»کان عند« و »کان لـِ « در اول جمله به معنای »داشت« می باش

 (  4و   3های کردند )رد گزینه)کان( تؤدی: ایفا می

 گذارد. یک فعل ماضی در اول جمله تاثیر خود را روی فعل های بعدی نیز می 
 
 فرمول            
 
 

 (  3و   2: کشف کردن )رد گزینه های إکتشاف

 مصدر را نباید به صورت فعل ترجمه کرد. 

 ( 4: این راهی بود )رد گزینۀ )کان( هذا طریق

ر: با هم ترجمه  هذا طریق شوند: اسم اشاره + اسم بدون ال: جدا جدا ترجمه می    : این راهی است که/ اسم اشاره + اسم ال دا
 شوند، هذا الطریق: این راه. می 

 رساندند )رد سایر گزینه ها(: به او سود می)کان(تنفعه

 1پاسخ: گزینه  24

 بعید ماضی   ماضی + ماضی( 2: نصحیت کرده بودم )رد گزینۀ  کنت نصحتُ

 (  3: چادرهای دیگران )رد گزینۀ  خیام اآلخرین

اضافی است و نباید به صورت   %100در یک ترکیب، هرگاه یکی از کلمات ال داشت )معرفه بود( و دیگری ال نداشت )نکره بود( آن ترکیب

 ترکیبی وصفی ترجمه شود. 

 ( 4و   2های رفتیم )رد گزینه: می کنّا نذهب

 )یعنی با مفعول( ترجمه شود[  متعدی( ]فعلی که در باب إفعال است باید 4و 2های : او را می نشاندم )رد گزینه)کان(: أجلسته

 ( 3و  2های حتّی ال یحسب: بیرون نکشد )رد گزینه

 

 

 

 

 

 ماضی استمراری     ماضی + مضارع 

 ماضی بعید ماضی + ماضی 
 را به خاطر بسپارید
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 3پاسخ: گزینه  25

 ( 4و  2تطلبی: میخواهی )رد گزینه های 

 ( 4و   2های دست پیدا کنی )رد گزینه :تحصلی علی

 باید مجزوم: مضارع  + لها( باید قرار بدهی )رد سایر گزینه فلتجعلی:

 (  4دوست صمیمی خود )رد گزینۀ  صدیقک الحمیم:

 فرمول طالیی » اسم بدون ال  +  ضمیر +  اسم ال دار« را به خاطر بسپارید. 
 
 

 3پاسخ: گزینه  26

 شویم که فعل ماضی است  روی ذ متوجه می  _َدرست بود اما با توجه  3روی ذ را نگذاشته بودیم، گزینۀ  _َ  اُنقِذَ: نجات داده شد. اگر 

 باشد.مجهول می %100شروع شود _ُ هر فعل ماضی که با 

 فهمیم مجهول است.  گرفته است می  ِدانست / در »جُعِل« با توجه به اینکه »ع« نمی لم یکن + یعلم   2در گزینۀ 

 
 

 4پاسخ: گزینه    27

 ها بررسی سایر گزینه

 / یدعو: فرا بخواند )صیغه للغائب می باشد(  هر : مفرد اسم + کلکل نسلم: هر مسلمانی  -1

 کرد.  اقدام ب: + قامأن( تقوم ب...: اقدام کنی ) -2

»الحقیقی«   .باشند  یکسان  هم  با  نکره  معرفه،  و  تعداد  جنس،  نظر  از  باید   موصوف  و  صفتات  طعم حیاتک الحقیقی: طعم، واقعی زندگی  -3

 توانند صفت موصوف باشد.مؤنث می باشد لذا نمی «حیاةمذکر و »

 1پاسخ: گزینه   28

 ( 2اند: قال العلماء / العلماء قالوا )رد گزینه دانشمندان گفته 

 ها بررسی سایر گزینه
 نوعی خاص: نوع خاص  -2

ز کلمات نباید »ال« بگیرند[     ] در ترکیب وصفی نکره هیچ یک ا

   المضیئة/ باکتری نورانی: البکتریا  گیرد[می      َ]عین الفعل مضارع مجهول همیشه   شود: تُشاهَد دیده می -3

 یب وصفی معرفه است و باید ال بگیرند[ ] ترک 

 شود: یرسَلُ/ نوعی خاص: نوع خاص فرستاده می -4

 ترجمۀ متن: 

های حاکم افتاد، او به شدت عصبانی شد و دستور داد که خادم که ای از غذا بر لباسدر روزی از روزها خادم برای حاکم غذا آورد و قطره

بر سر حاکم ریخت پس خشم او شدت گرفت و تأکید بر کشتن وی کرد. یکی از حاضران از خادم کشته شود! ناگهان خادم همه غذا را  

خادم علت کاری را که وی انجام داد پرسید، گفت: یک قطره کوچک بدون عمد افتاده و حاکم دستور به قتل من داد، ترسیدم که مردم  

استم که گناهی بزرگ مرتکب شوم که به خاطر حفظ کرامت  از او با تمسخر سخن بگویند، زیرا من در این گناه قصدی نداشتم و خو

 حاکم مستحق کشته شدن باشم. هنگامی که حاکم این سخن را شنید او را بخشید و او را یکی از مشاوران خود گرداند. 

 3پاسخ: گزینه   29

 تأکید حاکم به قتل خادم زمانی بود که تمام غذا را روی وی ریخت! 

 2پاسخ: گزینه   30

 گ انجام داد تا کرامت حاکم را حفظ کند! خادم گناه بزر

 2پاسخ: گزینه  31

 خادم از آغاز مشاور حاکم بود. 

مضاف و 

 موصوف

-مضاف

 الیه

صف

مضار ماضی

 ع

 ماضی استمراری
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   3پاسخ: گزینه   32

 ها بررسی سایر گزینه
 فاعله محذوف  مجرّد ثالثی/ فاعله »الخادم« مزید ثالثی  -1

 فاعله محذوف  مجرّد ثالثی/ فاعل   مزید ثالثی... -2

 لیس له مفعول مفعوله »الخادم«  -4

 2پاسخ: گزینه   33

 ها بررسی سایر گزینه
 فاعل  مضاف إلیه  -1

 رفۀمع نکره -3

 فاعل  مضاف إلیه  -4

 4پاسخ: گزینه   34

 باشد.» تَتعبَّد« شکل صحیح این فعل است زیرا مضارع باب تفعُّل می

 2پاسخ: گزینه   35

 ها بررسی گزینه
 )مسجد(  ای مقدس برای انجام نماز نزد مسلمانانخانه -1

 )آشنایی(  ای دیگرای نسبت به عدهشناخت عدّه -2

 )مرداب(  شودمکانی که آب در زمانی طوالنی در آن جمع می  -3

 )برای بوییدن نیز هست(  ×عضوی در جسم انسان و حیوان فقط برای تنفس )بینی(  -4

 )صحیفه: روزنامه( ×هایی که در آن اخبار و موضوعاتی دیگر نوشته شده )دانشنامه(برگه -5

 )مُنقِذ: نجات دهنده( ×دهد )نجات دادن(نابودی نجات میکسی که فردی یا حیوانی را از  -6

 1پاسخ: گزینه   36

 شیاطین: جمع مکسر/ المؤمنات، المسلمین  و الزّائرین، به ترتیب جمع سالم هستند. 

 باشد: اسم جمع در عربی به دو شکل می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1پاسخ: گزینه   37

 باشد.باشد و در این گزینه به اشتباه در جایگاه عدد ترتیبی قرار گرفته است.»األوّل« شکل صحیح این گزینه میواحد عدد اصلی می 

 4پاسخ: گزینه  38

 ها بررسی گزینه

 جمع سالم: -1

 

 جمع مکسر: -2

 اسم مفرد + ونُ، ینُ. مثال: مؤمنین، مسلمون مذکر

 مثال: طالباتاسم مفرد + ات.  مونث

 سالم است. حذف )ات( طالب  طالبةطالبات: جمع 

 

سالطین و... شیوه  -عصافیر -طُلّاب -تالمیذ -ها را بشناسیم.مثال: کُتُبشیوه ساخت مشخصی ندارد و به شیوه شنیداری باید آن

است و  سالمکنیم. اگر مفرد کلمه باقی ماند جمع این اسامی: )ات( یا )ین( را از پایان کلمه حذف میتشخیص سالم یا مکسر بودن 

 مکسر است. حذف )ات(: أصو  باشد. مثال: أصوات: جمع صوتمی مکسّراگر مفرد کلمه باقی نماند، جمع 

ساخت شیوه  

 شیوه ساخت
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 باشد. ثالثی مجرّد میخبر: یوجد فعل مضارع مجهول  -1

 باشد.خبر: تقدر فعل ثالثی مجرد می -2

 باشد. خبر: یُفتح فعل مضارع مجهول ثالثی مجرّد می -3

 باشد.خبر: یحاول فعل مزید )باب مفاعله (می -4

 3پاسخ: گزینه  39

 باشد. بنی« نون وقایه و »إلی« حرف جر میحنون در »یس

 ها: بررسی سایر گزینه
 باشد اما نون وقایه نداریم. می»فی« حرف جر  -1

 باشد اما حرف جر نداریم. »ن« در یحیّرنی« نون وقایه می -2

 باشد.[ باشد اما نون وقایه نداریم.]دقت داشته باشید که »ن« ریشۀ فعل »حزن« می»ک« حرف جر می -4

 4پاسخ: گزینه  40

 تُحرِّک: فعل مضارع ثالثی مزید من باب تفعیل/ رأس: مفعول
  

 »أن« همیشه فعل می آید. بعد از 
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 ی سبک: مفهوم    سطح متوسط    3پاسخ: گزینه   -41

 کلید واژه: دریغ و خجلت: احساس رضایت 

مورد )الف( بیانگر آن است که انسان از خود اختیاری ندارد و در حقیقت بیانگر جبرگرایی است )این اسم در کتاب به کار نرفته اما ممکن  

استفاده بشه(. مورد )ب( بیانگر اراده و اختیار انسان در تصمیم گیری برای انجام کارهاست. مورد  است در سواالت کنکور از  این عبارت  

 )ج( هم عبارت )دریغ و خجلت و آزرم( بیانگر )احساس رضایت و پشیمانی( است. 

م کار(  همچنین دقت کنید که عبارات )نتیجۀ ارادۀ خود دانستن کارها(، )پی بردن به توانمندی انسان بر ترک انجا

مستحق مجازات دانستن خود  مربوط به احساس رضایت و پشیمانی است. اما عبارات )پذیرش آثار و عواقب اعمال( و )

 ی( مربوط به مسئولیت پذیری می باشد. شکن مانیهنگام پ

 لطفاً جدول زیر را برای مرور ابیات درس حتماً مطالعه کنید: 
 ویژه نامه

 عبارت مرتبط     موضوع  
 ( »گفت: کز چوب خدا این بنده اش / می زند بر پشت دیگر بنده اش«  1 جبرگرایی ( 1

 ( »چوب حق و پشت و پهلو، آِن او / من غالم و آلِت فرمان او«  2
 »این که فردا این کنم یا آن کنم ...«   تفکر و تصمیم ( 2
 ( »گر نبودی اختیار این شرم چیست ...«  ۱ احساس رضایت و پشیمانی ( 3

 ( »وان پشیمانی که خوردی زان بدی....« ۲
 مسئولیت پذیری  ( 4

 
 ( »هیچ گویی سنگ را فردا بیا ..«  ۱
 ( »هیچ عاقل مر کلوخی را زند ..«  ۲
َمت َایدیُکم ...«  ۳  ( »ذلک ِبما َقدَّ

بيل إّما شاِکرًا و إّما کفورًا «  تناسب میان هدایت انسان و قدرت اختیار او  ( 5  »ِاّنا َهَديناُه السَّ
 »َقد جاَء ُکم بصاِئُر ِمن رّبکم ...«  وجود قدرت اختیار  (6

 ی سبک: مفهوم    سطح متوسط    2پاسخ: گزینه   -42

 کلیدواژه: اندازه، پیوسته: تقدیر

 موارد الف، ج، هـ به درستی بیان شده اند. 

 پیوسته وجود دارد )نادرستی ب(، هم چنین مشیت الهی مرتبط با قضای الهی است )نادرستی د( در علل عرضی، ارتباطات به هم 

چون در آزمون ها ممکن است  یدر کتاب نباشه ول میموارد به طور مستق یکن است بعضم)م  دیرو در ذهنتون داشته باش ریلطفاً موارد ز

 (:میبه کار بره، همه رو براتون آورد
 مرتبط کلیدواژه های   

 » پایان دادن، حقیقت بخشیدن، حکم کردن، ایجاد کردن، به اجرا درآوردن، خلق، مشیت الهی«  قضای الهی
 » اندازه گیری، تعیین ویژگی، نقشه، کمیت و کیفیت، طول، عرض، ارتفاع، مسائل علمی« تقدیر الهی
 عوامل، مشارکت، نقش های متفاوت و مستقل« » به هم پیوسته، اثر مستقیم، بی واسطه، همکاری   علل عرضی 
 » در کنار هم، اثر غیرمستقیم، با واسطه، به اجازه علت باالتر، وابستگی« علل طولی

   ترکیبی مفهومی   سطح: متوسط          سبک:  2پاسخ: گزینه   -43

 خالق: قضای الهی ( ۱واژه:  لیدک

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

 تعیین فرشتگان به عنوان مراقبان اعمال انسان، جزو تقدیرات الهی است. در مورد »الف« 

 خالقیت خداوند، بیانگر انجام کار و حتمیت بخشیدن به کارهاست که بیانگر قضای الهی است. )درستی مورد ب(

رنوشت خود ندارد، بلکه اعتقاد به قضا و قدر الهی  پناه بردن از قضا به قدر، بیانگر این موضوع نیست که انسان هیچ اختیاری در تعیین س

 زمینه ساز حرکت اوست

   می : مفهو سبک       دشوار سطح:   3  نه ی گز پاسخ:   -44

   نیمع یژگیآب / اندازه و و  دنی( نوش۱د واژه: کلی
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و اندازه    یژگیوکه خداوند، آب را با    میدان   ی م  یعنیو قضاست؛    ری تقد  نیبه سبب اعتماد به هم  م،ینوش یم  یرفع تشنگ  ی که برا  یآب

به آفریده شدن مخلوقات اشاره شده است امّا هدف   2و    ۱دقت کنید در گزینۀ  شود.    یم  یاست که باعث رفع تشنگ  دهیمشخص آفر

 سؤال بر روی محدودیت اختیار انسان در چارچوب مشخص شده توسط خداوند است. 

همچنین    خداوند است.  ریتقد  انگریموضوع ب  نیانجام دهد و ا  اریرا با اخت  شیه انسان کارهاکرده است ک  نییگونه تع  نیخداوند ا  ن،یهمچن

 وجود اراده و اختیار در انسان، ناشی از اراده و خواست خداوند )قضای خداوند( است. 

 بچه ها به )بیانگر( و )نشانۀ( دقت کنید: 
 بیانگر تقدیر الهی انجام اعمال اختیاری توسط انسان 

 نشانۀ اراده و خواست الهی )قضای الهی(  راده و اختیار در انسان وجود ا

 سبک: مفهومی       سطح: متوسط  3پاسخ: گزینه   -45

   پناه بردن / اری/ اخت  ا کفوراًو إمّ ا شاکراً( إم۱ّواژه:  دیکل

بیل إمّا شاکراً و إمّا کفوراً«  »إنّا هَدَیناهُ السَّ  هیانسان در پرتو آن است و آ  اریاختو    یاله  یاز قانون مند  یسخن حضرت على )ع( حاک  نیا

 موضوع است.   ن یهم انگریب زین

اری  دقت کنید عبارت » قالَ ربِّ إرجِعونَ لَعَلّی أعمَلُ صالِحا فیما تَرَکتُ« بیانگر ندای مشرکان در برزخ است که در آن جا انسان اختی 

 به سرمایۀ اختیار انسان اشاره کند   ندارد. پس نمی تواند 

 سبک: مفهومی      سطح: متوسط  1پاسخ: گزینه   -46

   یوجدان قتیحق اری( اخت۱واژه:  دیکل

در سخن آن را انکار کند، در    یاگر کس  ی حت  دیگو  یکند و م  ی و مشهود بودن آن اشاره م  اریبودن اخت   یشاعر به وجدان   ات، یاب  نیدر ا

 .  دیجو یعمل از آن بهره م

 ی و مفهوم   ی متن سبک:     2پاسخ: گزینه   -47

 : قابل یادگیری توسط انسان خاص هرموجود ۀو قاعد یمهندس  (۱واژه:  دیکل

 . ستا  یریادگیشده و توسط انسان قابل   یزیخاص هرموجود، توسط خداوند برنامه ر ۀو قاعد  یمهندس

دقت کنید که ارادۀ انسان وابسته به ارادۀ خداست و در طول ارادۀ خداوند نقش فاعلیت را می تواند ایفا    4ارتباط با گزینۀ  همچنین در  

 کند.

 در ارتباط با قضا و قدر الهی چند نکتۀ زیر را به خاطر بسپارید:
 قضا و قدر الهی با اختیار انسان سازگار است 

 خودش را دارد. هرچیزی مهندسی و قاعدۀ خاص  
 تمام جهان براساس قواعدی بنا شده است و این قواعد توسط انسان قابل یادگیری است 

 قضا و قدر الهی عامل ایجاد نظم در جهان و زمینه ساز کار اختیاری اوست. 

 دشوار سطح    سبک: متنی       1  نه ی گز   پاسخ:  -48

 وفا به عهد خدا: وفا به عهد انسان/ عهد بستن( ۱واژه:  دیکل

  با توجه به آیات بخش تدبّر، خداوند می فرماید: »به پیمانی که با من بسته اید وفا کنید تا من نیز به پیمان شما وفا کنم« خداوند شرط 

عمل به پیمان خود را، وفای انسان به پیمان و عهدی که با خدا بسته بیان کرده است. که این موضوع در مرحلۀ عهدبستن با خداوند می  

 می باشد. ارزیابی  و محاسبهبه چنین سخن حضرت علی )ع( مربوط باشد. هم

 

 

 

 

 

 

 

 



 15صفحه  4مرحله   - پاسخنامه آزمون ماز )دفترچه عمومی(                       معارف اسالمیفرهنگ و 
 

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

 ی و جمع بند   ع ی مرور سر   نمودار 

 ت ی و عبود   ی بندگ   ر ی گام گذاشتن در مس   ی قدامات مهم برا ( ا 1) 

 حرکت   ی و عزم برا م ی ( تصم ۱

 اراده و قصد   ←  عزم ی( معن۱

 متفاوت  ←( عزم و اراده انسان ها 2

 به هدف آسان تر است )معلول(   دن یرس ←باشد )علت(   شتری( هرچه عزم ب۳

 باشند   یعزم بزرگ م ازمندیبزرگ ن ی( کارها4

  هایو تحمل سخت ییبای ( شک 2بر هدف  ی( استوار۱ ← ی( آثار عزم قو5

 ( عهد بستن با خدا  2

 خداست   یهمان راه بندگ ←( راه سعادت ۱

 خداوند   تیرضا نیقر ←( راه سعادت انسان 2

 هازمان نی( انتخاب بهتر۱ عهد خوب   یبرا شنهادی( دو پ ۳

   در زمان خاص مانی( تکرار عهد و پ 2 

   مراقبت (  ۳

 خدا )معلول(   تیداشتن رضا ی در پ ←با خدا )علت(  مانیماندن بر پ  ی( باق۱

 دارد ...«   یدر پ یآفات امی)ع(، »گذشت ا ی( سخن حضرت عل2

   ی اب ی ( محاسبه و ارز 4

   یابیارز لهیبه وس ←با خدا )معلول(  مانیدر پ  تیعدم موفق ای تی( مشخص شدن موفق۱

 ماست.   بانیپشت نیاو بهتر را یز ←خدا  ی شکر گزار ← تی( در صورت موفق2

     تی( در صورت عدم موفق۳

 ( سرزنش خود   ۱

 ( طلب بخشش از خداوند  2

 ( عهد دوباره با خدا  ۳

 ( عمل به عهد  4

 « به حساب شما برسند نکهی قبل از ا د،ی»به حساب خود برس ←)ص(  امبری( پ4

   «است که ... یانسان کس نیتر رکیز» ←( حضرت على )ع( 5

 سبک: متنی      سطح: متوسط  2پاسخ: گزینه   -49

  بودن خداوند  بانیپشت  ی /( علت سپاس گزار۱واژه:  دیکل

شناخته شود بعد    تیعدم موفق ای ت یو عوامل موفق دیبه عهد، به دست آ یو وفادار تیموفق زان یت تا مبعد از مراقبت، نوبت محاسبه اس

  بان یپشت نیکه بهتر م یدان یم  رایز م، یو شکر گزار او باش  میی بگوخوب است خدا را سپاس   م،ی از محاسبه اگر معلوم شود که موفق بوده ا

 .  هاستمانی ما در انجام پ

 آسان   : سطح    سبک: متنی و مفهومی  1پاسخ: گزینه   -50

 ی شرمندگ / مانی پ( شکستن 2 ی( قدم گذاشتن در راه سعادت /خشنود ۱کلید واژه: 

خود را با خداوند بشکند، در مقابل او    مان یاگر پ  نیخداوند را به دنبال دارد و همچن   ی اگر انسان در راه سعادت قدم بگذارد، خشنود 

 شود.   یشرمنده م

  ی م  سانان  ی که منجر به خوشبخت  ی را از راه سعادت و راه سعادت، تمام اعمال  ی)ع(« جزئ  تیو سنت اهل ب   رهیس  : »عمل بهدیدقت کن

 شود.  ی شامل م ،شود

 آسان   : سطح    دهم   ۵با درس    ی ب ی سبک: ترک  1پاسخ: گزینه   -51

   .دیکن یدگیرسبه حساب خود  ی /مقدم بر محاسبه اله /( محاسبه نفس ۱واژه:  دیکل
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 ( حدیث علوی: احادیث امامان 2( حدیث نبوی: احادیث پیامبران   ۱حدیث داریم که ممکن است در آزمون ها به کار ببرند: دو نوع 

 نیاقبل از  د،یکن یدگی»به حساب خود رس ثیخداوند در آخرت، حد یقبل از حسابرس  اینفس در دن یاکرم )ص( درباره حسابرس امبریپ

دقت کنید که گزینۀ دوم سخن حضرت علی است اما در صورت تست ذکر شده حدیث نبوی  فرمودند.    ان یکه به حساب شما برسند« را ب

 )نه حدیث علوی(.

 آسان    : سطح      ى ن : مت بک س  1  نه ی گز   پاسخ:  -52

   علت سرزنش / در مراقبت  ی( سست۱: واژه دیلک

خوب است   م،یعد از محاسبه معلوم شود که در انجام عهد خود موفق بوده اکردن در مراقبت علت عتاب و سرزنش است و اگر ب  یسست

 .  هاستمانیما در انجام پ   بانیپشت  نیکه او بهتر میدان  ی م رایز م،یو شکرگزار باش مییخدا را سپاس بگو
 جدول روابط و نکات 

 معلول  علت  
 آسان تر شدن رسیدن به هدف  قوی تر بودن عزم 1
 ( تاب نیاوردن در مقابل تندباد حوادث  ۱ اراده ضعیف داشتن عزم و   2

 ( عقب نشینی در مقابل مشکالت ۲
 در پی داشتن رضایت خدا  باقی ماندن بر پیمان با خدا  3
 از هم گسیختگی کارها و تصمیم ها  گذشت ایام )سخن امام علی )ع((  4
 شرمندگی در مقابل خدا  شکستن پیمان با خدا  5
 ( اثبات موفقیت آمیز بودن راه  ۱ اسوه ها در مسیر موفقیت ضرورت وجود   6

 ( استفاده از تجربه آنان  ۲
 تر به هدف ( رسیدن سریع۳

 ها ن ی برتر   /   ن ی بهتر   /   ن ی اول 

 اولین اقدام در مسیر بندگی و اطاعت خدا و هم چنین برای ثابت قدم ماندن در این راه »تصمیم و عزم برای حرکت« است.  ( ۱

 برای عهد بستن بهترین زمان ها را انتخاب کنیم. مانند بعد از نماز، شب های قدر و ...  ( 2

از امیر المؤمنین )ع( پرسیدند: زیرک ترین انسان کیست؟ فرمود: کسی که از خود و عمل خود برای بعد از مرگ حساب   ( ۳

 بکشد.  

 خداوند در قرآن کریم می فرماید: »رسول خدا برای شما نیکوترین اسوه است.«  ( 4

 پیامبر )ص( و اهل بیت )ع( برترین اسوه ها هستند.  ( 5

های بهتری برای  بهترین زمان های محاسبه ساالنه، شبهای قدر ماه مبارک رمضان است تا بتوانیم بر اساس آن، تصمیمیکی از  ( ۶
 آینده بگیریم. 

 ی مترادف تست   کلمات 

 مترادفات و کلیدواژه های کنکوری کلمه / عبارت  
 ارزیابی = چهارمین اقدام در برنامه ریزی که بعد از مراقبت است.   محاسبه  ( 1
 اراده و قصد = اولین قدم در برنامه ریزی   تصمیم و عزم   ( 2

 

  م ی اشتباه نکن 
هالکت و ظلم کردن به خود،    ری در مقابل او را به دنبال دارد؛ و قدم گذاشتن در مس   ی با خداوند، شرمندگ   مان ی ( شکستن پ ۱

 ( د ی دو را اشتباه نکن   ن ی دارد. )ا   ی خداوند را در پ   ی ما ناخشنود 
  م« ی خود را سرزنش کن   م، ی ا   ده ی ورز   ی عبارت »اگر معلوم شود که سست   «، ی اب ی ( مطابق متن کتاب در قسمت »محاسبه و ارز ۲

 کردن در مراقبت« است نه در محاسبه.    ی سست   دن«، ی ورز   ی منظور از »سست   د ی اما دقت کن   خورد ی به چشم م 
در    ی روز( و محاسبه هفتگ   ی هر شب )نه ابتدا   د ی پس محاسبه روزانه با   رد، ی عمل صورت گ   ان ی پس از پا   د ی ( محاسبه عمل با 3
 انجام شود.    ان ی پا 
 خورد )نه در آخرت(   ی و به دست خودشان رقم م   ا ی دن   ن ی انسان ها در ا   ی ( سرنوشت ابد ۴
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 متوسط   : سطح   ی و مفهوم   ی متن   سبک:  1گزينه    پاسخ:  -53

   در مقابل خداوند یشرمندگ  / مانی ( شکستن پ۱واژه:  دیکل

 شده اند.    انیب ی )ج( به درسترد موتنها 

بیانگر این موضوع است که اگر چیزی را محبوب خود قرار دهیم، موجب    شود«  یبا محبوب خود محشور م  امتی»هرکس در روز قحدیث  

ندارد. )نادرستی   «یقُل إن کُنتُم تُحِبّونَ اهلل فاتَّبِعون محشورشدن انسان با همان چیز در آخرت می شود که این موضوع ارتباطی با آیۀ »

 الف( 

در مقابل خداوند،    ی: شرمندگدیدارد. دقت کن   یخداوند را در پ  یاخشنودقدم بردارد و به خود ظلم کند، ن  خودهالکت    ریاگر انسان در مس

 )نادرستی ب( باشد. یبا او م  مانیمعلول شکستن پ

 مطابق فرمایش امام سجاد )ع( انس گرفتن با خداوند باعث می شود انسان از خداوند حتی برای لحظه ای رویگردان نشود.

 سان آ  : سطح   ی و مفهوم   ی متن   سبک:  3  نه ی گز پاسخ:   -54

 ی زاریب / یک یاز تار زی( گر۱واژه:  دیکل

محبت خداوند در  یکه »وقت نیاز دشمنان خدا و مبارزه با آنان مربوط است و ا یزاریبه ب زد«یگر یم یک یاز تار ییکه »عاشق روشنا نیا

 خدا« اشاره دارد.   دوستان با   ی...« به »دوست ابدی یاز او را دارند در خود م یکه رنگ و نشان یخانه کرد، آن دل محبت همه کسان یدل
 خداوند ( محبت به  ۲) 

 گی او )معلول(زند افتنیتازه  یرنگ و بو ←( دل بستن انسان به سرچشمه کماالت )علت( ۱

 محبت او به خدا )معلول(  شیافزا  ←به خدا )علت(   مانیا  شی( افزا2

 تبدیل  موجب ی( عشق و محبت اله۳

 

 نشاط   ←به  ی( افسردگ۱

 شجاعت و قدرت  ←به  أسی( ترس و 2

  یچاالک  ←به  ی( تنبل۳

   یبخشندگ ← ( بخل به 4

 صبر   ←به   ی( کم طاقت5

   یاز خودگذشتگ ←به  ی( خودخواه۶

 شود. می

 بخشد.  یم اتیاست که مرده را ح   یریچون اکس ← ی( عشق اله4

 « .دیخدا را راه نده ری( سخن امام صادق )ع( : »قلب انسان حرم خداست، در حرم خدا، غ 5
 خدا   دوستان با    ی ( دوست ۳) 

 با آنها فرمان داده است.   یکه خداوند به دوست یبا کسان یدوست ← ( الزمه محبت به خدا ۱

 محبت به خدا )معلول(   شیاافز  ←محبت به دوستان خدا )علت(   شی( افزا2

   شانیا تیرسول خدا )ص( و اهل ب  ← دوستان خدا  نی( بهتر۳
 از دشمنان خدا    ی زار ی ( ب ۴) 

 دوست داشتن حق و سکوت در برابر ظلم   انی( تناقض م۱

 وجود دارد   یاله  امبران یدر برنامه تمام پ ←( جهاد در راه خدا 2

 گذارند  یپا م ریحقوق ملت ها را ز ← ییایبه منافع دن یابیدست   ی( ستمگران برا۳

 دارد.   لاز دشمنان خدا را به دنبا یزار یب ←خدا و سپس   یبا دوست یدار نی( آغاز د4

 سطح: آسان     شعر  : سبک    4گزينه    : پاسخ  -55

   دوست نداشتن خدا  / یچی ( سرپ۱ واژه: دیکل

دارد و به فرموده امام صادق )ع(: »ما احب اهلل من   ست؟«یارزش انسان چ اریسؤال »مع« اشاره به .... یدان ،ینکته رمز اگر بدان نیشعر »ا

 کند، او خدا را دوست ندارد.  یچی سرپ یکه از فرمان اله یعصاه«: کس
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 متن سطح: متوسط   حديث و   سبک:    4پاسخ: گزینه   -56

   ی ( نفرت /تبر2 ی( محبت /تول۱کلید واژه: 

ب  عبارت ذات حق«  به  نسبت  و عشق  دوست  یتول  انگری»محبت  عبارت  ی و  و  عمل  خداوند  بغض  و  به دشمنان خدا«    ی»نفرت  نسبت 

 از خداوند مربوط است.   یرو یاهلل من عصاه« به پ حدیث »ما احبّ نیاست. و همچن یانگرتبریب
 ی مترادف تست   کلمات 

 مترادفات و کلیدواژه های کنکوری  کلمه / عبارت 
 دوستی با خدا و دوستان او = اال الل    توّلی   1
 بیزاری از باطل و پیروان او = ال اله   تبری   2
 حرم خدا   قلب انسان   ۳
 اکسیر حیات بخش به مرده   عشق به خدا   4
 مقابله با هرچه ضد خداست   بیزاری از دشمنان خدا   ۵

 سطح: متوسط   ی و مفهوم   ی ن مت   : سبک  4پاسخ: گزینه   -57

   /خداوند دیباز گرد ایاگر به دن( ۱: دواژهیکل

شما    یبرا   امبران ی»مگر پ   : ندیگویفرشتگان م  ی . ولرندیبگ   یفیاز خداوند تخف  شان یآورند تا آنها برا  یبه نگهبانان جهنم رو م  انیدوزخ

 .«  دیریگ یم شیهمان راه گذشته را در پ د،یباز گرد ایاگر به دن :است که نیا  انیخداوند به دوزخ یپاسخ قطع - اوردند؟ین یروشن لیدال

 را به ما عطا نمود.«   بایز گاهیجا ن یرا سپاس که به وعده خود وفا کرد و ا ی :»خدا ندیگو یم  بهشتیان

 سطح: متوسط   سبک: مفهومی، آیه  3  گزينه پاسخ:   -58

 ر ( ثواب پس از مرگ / ماتأخ۱ّ: دواژهیکل

دارد که    یدهد و آثار  یخود انجام م  اتیکه انسان در زمان ح  یاعمال  یعنیال است؛  )ص( مربوط به آثار ماتأخر اعم  امبریسخن پ  نیا 

چنان گشوده است و آثار عمل در   مرفته، پرونده عملش ه ایکه فرد از دن نیبا ا یعنیماند،  یم یاو هم باق اتیآثار بعد از ح نیاز ا یبرخ

 امر است.   نی ا دیر« مؤم و أخّبما قدِّ ؤا اإلنسان یومئذٍ»ینبّ هیگردد. آ یآن ثبت م

 سطح: متوسط   ی و مفهوم   ی :متن سبک  4  نه ی گز پاسخ:   -59

 دوم  امدیپ  / یفداکارو ( شهادت ۱: دواژهیکل

و خدمت به مردم« مربوط به   کین  یو »انجام کارها  «ییو روشنا  دی ذکر شده اند. دو عبارت »باز شدن پنجره ام  یهمه موارد به درست

  ی راه آزاد  ی»هموارسازدر راه خدا« و    یفداکار  یبرا  یاز مرگ و آمادگ  دنیمعتقدان به معاد است و دو عبارت »نترس  دگاهیاول د  امدیپ

 باشد.   یمعتقدان به معاد م دگاهیدوم د امدیبا شهادت« مربوط به پ 

 ک« ی ست و کلمات »شور و نشاط همت کارندوم ا   امدی/ عدم ترس از مرگ« مربوط به پ  ینرود: کلمات »شهادت / فداکار  ادتانی  نکهی ا  یبرا

 اول است.   امدیمربوط به پ

 

 

 

 موضوع آیه/سخن /بیت گوینده  
 معیار ارزش انسان  »ارزش هر انسانی به اندازه چیزی است که دوست می دارد«   حضرت علی )ع(  1
 »تا در طلب گوهر کانی، کانی / تا در هوس لقمه نانی، نانی«  مولوی  2

 »این نکته رمز اگر بدانی، دانی / هر چیز که در جستن آنی، آنی«  
 معیار ارزش انسان 

 معیار ارزش انسان  »هر کس در روز قیامت با محبوب خود محشور می شود«    پیامبراکرم )ص(  3
 محبت به خدا  »بارالها! خوب می دانم هر کس لّذت ...«     امام سجاد )ع(  4
 محبت به خدا  »قلب انسان حرم خدا است؛ در حرم خدا، غیر خدا را جا ندهید«     امام صادق )ع(  5
ِخَذ ِمن دوِن الِل َاندادًا ُيِحّبوَنُهم َكُحبِّ الِل ...«   آیه قرآن  6  محبت به خدا  »َو ِمَن الّناس َمن َيتَّ
ِبعونی ُیحِببُکُم الُل َو َيغِفر َلُكم ُذنوَبُكم«     آیه قرآن  7  پیروی از خدا  »َقل ِان ُکنُتم ُتِحّبوَن الَل َفاتَّ
 پیروی از خدا  »ما احّب الل من عصاه«  امام صادق )ع(  8
بیزاری از دشمنان خدا   »باید مسلمانان، فضای سراسر عالم را از محبت و عشق به ذات حق و ...«   امام خمینی )ره(  9

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

 اول اعتقاد به معاد   امد ی ( پ ۵) 

   دیاز بن بست / باز شدن پنجره ام  ی( خروج زندگ۱

 ( لذت بردن از کار  2

 و خدمت به خلق   کی( کوشش در انجام کار ن۳

 شدن آخرت )معلول(  باتریز ←در جهت خدمت )علت(  شتری( تالش ب4
 اد دوم اعتقاد به مع   امد ی ( پ ۶) 

 در راه خدا   یآماده فداکار  / عدم ترس از مرگ (۱

 دانند )معلول(  یمرگ را ناگوار نم  ←به آن )علت(  ی و عدم وابستگ ایدر دن ی( زندگ2

 است که   یکسان یمرگ برا ی( ناگوار۳

 .  نندیب  یم ایرا محدود به دن ی( زندگ۱

 شوند.    یاز گناه مواجه م یکوله بار( با 2

 به درجات باالتر بهشت بروند. )معلول(   یک ی با انجام ن ←کنند )علت(  یمطلب   ی( از خدا عمر طوالن4

 سازند. )معلول(  ی را هموار م یشدن شهادت، با شهادت خود )علت( ، راه آزاد  ی( در صورت ضرور5

 سط سطح: متو       ی و مفهوم آیه  سبک:   ۲  ه گزين پاسخ:   -60

 لهو و لعب: زندگی دنیایی ( ۱واژه:  دیکل

در انتهای آیه عبارت »فال خوف و ال هُم یَحزَنون: پس برایشان ترسی نیسا و آنها اندوهگین نمی شوند.« مشاهده می شود. همچنین  

 عبارت »لهو و لعب: بازی و سرگرمی« برای زندگی دنیایی به کار رفته است. 
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 3زبان انگلیسی    -  ساده     -  3  گزینه  پاسخ   61

 من المپ حبابی را عوض کردم تا نورخیلی بیشتری داشته باشم .   

یا هدف می گزینه های یک، دو و چهار حروف ربط هم پایه ساز هستند که بین دو جمله می آیند اما گزینه سه   مصدر بیان مقصود 

 باشد. 

 هر تست ماز، یک کالس درس! 

 Educational Box 
 های عزیز  امیدوارم حالتووووون خیلی خوب باشه و مثل همیشه سالم و سالمت باشید.  سالم به مازی 

!  خوب آماده       ……Let’s goاید بریم سراغ یک کالس درسی دیگه ؟!!
اید. چرا که  ساز طرح شده باید بگم در دام این تست افتاده اید که این تست  بر اساس حروف ربط هم پایه اگر فکر کرده 

 جواب یک نننننننه بزرگ است !  
گزینه چهارم را از یک مبحث کامال متفاوت و کامال بی طرف  گاها طراحان سه گزینه را از یک مبحث گرامری طرح می کنند و  

 تا تمام ذهن شما را به یک مبحث گرامری جمع کنند اما اصال جواب آن مبحث گرامری مورد نظر نمی باشد.   
نی حروف ربط هم پایه ساز بکشانم ولی ای دل   در  این تست من هم همین تکنیک را استفاده کردم تا حواس شمارو به معا

 غافل جواب اصال حروف ربط هم پایه ساز نبود.  
استفاده می کنند. اگر از این ترکیب خوشتون نیامد می توانید به جای     to + verbانگلیسی ها برای بیان مقصود )هدف( از  

to    از ترکیب هایso as to    و in order to     .در همین کاربرد استفاده کنید 

 
 1زبان انگلیسی    -  متوسط     -  4  گزینه  پاسخ   62

 ماشین   با  دهم  نمی  اجازه  باید آن را تعمیر کنی یا من هرگز  "قتی پدر درباره ی تصادف ماشین متوجه شد، بر سرم فریاد زد، و گفت  و

 .   "کنی رانندگی من

ک حذف می باشد. چون زمان می باشد و این فعل نمی تواند حالت استمرار بگیرد پس گزینه ی"  فهمیدن    "به معنی   realizeفعل  

جمله به گذشته بر می گردد گزینه دو را هم حذف می کنیم. شخص برای اتفاق افتاده دو گزینه را مطرح می کند برای بیان گزینه از 

or    .استفاده می کنیم، یا آن را تعمیر میکنی یا هرگز اجازه نمی دهم با ماشین من رانندگی کنی 

 هر تست ماز، یک کالس درس! 

 Educational Box 
یکی از مفاهیم  مهمی که در مبحث فعل داریم این است که اقا نمیشه که هر فعلی رو زود مستمرش کرد. اصال  

realبعضی فعل ها حالت استمرار ندارند. درست مثل همین فعل   ize    در معنی "فهمیدن" .  پس فعل ها به دو دسته
(، یک وضعیت و یک     State حالت هستند )   تقسیم می شوند : افعال حالت و افعال کنش.افعالی که نشان دهنده 

 حالت را نشان می دهند و استمرار نمی شوند: 
Thoughts and Opinions: agree, bel ieve, doubt, guess, imagine, know, mean, recognize, remember, 
suspect, think, understand        

 
Feelings and Emotions: disl ike, hate, like, love, prefer, want, wish   

 
Senses and Perceptions: appear, be, feel , hear, look, see, seem, smell , taste 

 
Possession and Measurement: belong, have, measure, own, possess, weigh  

 
د و بصورت استمراری در  دهن و مدام را نشان می   (، یک حالت مستمر  Actionافعالی که نشان دهنده کنش هستند)  

 می آیند : 
Present continuous:  I 'm writing at the moment. 
Past continuous: Hamid was teaching a book when I arrived. 
Future continuous: I wi ll  be playing tennis this time tomorrow. 
Present perfect continuous: She's been teaching here for three years. 
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 ( :    State( دارند و هم وجه حالت )    Actionبعضی از افعال هم هستند که هم وجه کنش )  
Have 
[Action] I am having lunch now. = I am eating lunch now. 

 
[State] I have a car. = I possess/own a car. 

 
See 
[Action] I am seeing my friends in the evening. = I am meeting my friends in the evening. 
[State] I see why that is a problem. = I understand why that is a problem. 
Weigh 
[Action] The man is weighing the fruit = The man is measuring the weight of the fruit. 
[State] The man weighs 75kg. = The man's weight is 75kg. 
Think 
[Action] I am thinking about my future. = I am considering my future. 
[State] I think that is a great idea! = My opinion is that is a great idea.  

 و یکسری فعل دیگر از جمله :  
appear, be, cost, expect, feel , fi t , hear, imagine, l ook, smell , and taste.  

 

 1زبان انگلیسی    -  سخت     -  2  گزینه  پاسخ   63

 الف : آیا یک نوشیدنی دیگر دوست دارید خود را دعوت کنید؟  من این نوشیدنی را به تنهایی درست کردم.  

 ب: فوق العاده است.    

با فعل های   انعکاسی  را از دست می دهند. همراه می شوند معن  help, behave, find, applyوقتی ضمایر  رایج خود  اولیه و  ای 

می باشد. حرف اضافه  " از خود پذیرایی کردن " نمی باشد بلکه معنی "کمک کردن "دیگر معنی  helpدرست مثل همین تست که فعل 

by می دهد. "به تنهایی، خودبه خودی "ضمایر تاکیدی به معنی   هبه همرا   

ر زبان انگلیسی    -  ساده     -  3  گزینه    پاسخ  64  3کتاب کا

 مالیات شغل را  که  این  از  خصوصاً  -  هستم   دائمی  مزایای  و  شغلی  امنیت  از  برخی  داشتن  سزاوار،  وقت  تمام  کار  سال  دو  از  بعد  به نظرم

  . از پیش مطلع بودن درباره این مورد ضروری است. کنم می پرداخت

 ( تعلق داشتن،وابسته بودن 4( سزاوار بودن                   3کردن،وابسته بودن به    ( مالحظه 2( محترم شمردن                    1

 3زبان انگلیسی    -  متوسط     -  1  گزینه  پاسخ   65

 . کنید تمرکز دبیرستان در کردن کار خوب  رویب باید فقط شما کندمی فکر او. باشید دانشگاه نگران زیاد نباید اکنون که اعتقاد دارد او

 ( اشاره کردن،ارجاع دادن 4( ترجیح دادن                     3( نگاه اجمالی کردن               2احساس کردن،ابراز عقیده کردن ( 1

 هر تست ماز، یک کالس درس! 

Educational Box 
 بازهم تاکید می کنم فقط به معنی اول یک کلمه تکیه نکنید. طراح انقدر ها هم مبتدی نیست. 

 گاهی هم برای ابراز عقیده و نظر استفاده می گردد.   ؛ ط در معنی" احساس کردن" کاربرد ندارد فق   feelفعل  
 

 3شنیداری زبان انگلیسی    -  سخت     -  4  گزینه  پاسخ   66

 ما .  کند  نمی  انکار  را  این  دهد   تشخیص  را  آن  صداقت  که  کس  ره  و  کند،  انکار  را  او  نگرش  حکمت  تواند  نمی  کس  هیچ  که  مطمئنم  من

 . است گرفته درس خود اشتباهات از جوان پسر که کنیم اشاره نکته این به تا هستیم هایی فرصت دنبال به همیشه

    ( خرد،حکمت4( اقدام،عمل                        3( آگاهی،دانش                      2( وضعیت، حالت                    1
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 هر تست ماز، یک کالس درس! 

 Educational Box 
در کتاب    wisdomبچه های خوب این تست را درست از همین بودجه بندی تعیین شده نوشتم ولی اگر فکر می کنید کلمه  

قسمت  what you learned   بخش که کتاب را خوب مطالعه نکردید. من این تست را از    کامال حق دارید ولی باید بگویم نبوده  
 ده ام.  کر طرح  شنیداری کتاب دوازدهم  

 می باشد.    visionیکی از قسمت هایی که طراحان نگاه ویژه ای به آنها دارند از متون شنیداری کتاب های  
    

 3زبان انگلیسی    -  متوسط     -  3  گزینه  پاسخ   67

 یک  او.  کند  سازی  شفاف  است  افتاده  اتفاق  انتخابات  در  آنچه  درباره  است  نتوانسته  نیز  جمهور  رئیس  خود  حتی  که  ایم  شده  متقاعد  ما

 . است خورده شکست انتخابات در  او که کنند می انکار  طرفدارانش و  او، است کرده بیان  نیز دیگر دلیل

 ( به عنوان، چون 4( بازهم، هنوز                        3( بدین گونه                       2( از این رو، بنابراین                1

 رس! هر تست ماز، یک کالس د 

Educational Box 
 yetو    yet anotherین تست ر ا نوشتم تا شمارا با یک ترکیب تاکیدی آشنا کنم. انگلیسی ها برای تاکید محکم تر از ترکیب  ا 

again    .استفاده می کنند تا تاکید بیشتری بر جمله خود قرار دهند 
     

 پریوستوم،  (مغز  اطراف   های   پوشش)   مننژ  اما.  ندارد  وجود  درد  گیرنده  مغز  خوددر  .است  انسان  بدن  در  عضو  مهمترین  مغز  شک   بدون

 را   درد  آن  مغزواقعا    و   شود  انجام  مغز  روی  بر  تواند  می  جراحی .  دارند  درد  های  گیرنده  همه  سر  فرق  پوست  و(  ها  استخوان  روی  پوشش)

 گیرنده .  دهند  می  قرار  تأثیر  تحت  حرکت  و  دقیق  تفکر،    تکلم،    حافظه  از  را  بدن  مختلف  عملکردهای  مغزی  امراض  .کند  نمی  احساس

شکاف در   ایجاد   یا   پوست  پارگی  مانند ،  باشد  داشته  ای  بالقوه  دیدگی  آسیب   حتی  یا  جراحت   که  زمان   هر  شما  پوست  در   درد  خاص  های

 آن  قبالً  نخاع   زیرا،  شود  جدا  پوسته  از  بگوید  شما  پای  به  نیست  الزم  مغز.  است  شما  رفلکس  مسئول  نخاع   همچنین  .شوند  می  فعال،  سر

 این  با.  است  ساده   پاسخ  و  محرک  یک  از  بیش  درد  که  است  دلیل  این  به  این.  یابد  می  ادامه  مغز   به  درد  سیگنال.  است  کرده  ارسال  را  پیام

   .کنیم می استفاده آن از درد تشخیص  برای که است ابزاری مغز،  گفته

 3  گزینه  پاسخ   68

 پاسخ تشریحی:

 ( عالمت، نشانه،تابلو 4                         عضو، اندام  ( 3                          ماده   (  2( یاخته،سلول زندان،باطری             1
 

 2  گزینه  پاسخ   69

 پاسخ تشریحی:

مفرد است و   سوم شخص   the brainون اسم مورد نظر  چاز ضمایر تاکیدی برای تاکید بر روی فاعل و مفعول جمله استفاده می گردد.  

 است که بعد از مفعول می آید.  itselfمفعول جمله می باشد تنها ضمیر تاکیدی آن 

 3  گزینه  پاسخ   70

 پاسخ تشریحی:

 گورها ( 4                          عملکردها( 3                           عناصر( 2        ات     آفرینش،مخلوقات،ابداع( 1
 

 2  گزینه  پاسخ   71

 پاسخ تشریحی:

 پیکان، جهت،تیر(  4                         کیفیت( 3                ، بازتابرفلکس( 2                                      تاکید( 1

 1گزینه  پاسخ    - 72

 پاسخ تشریحی:

 ناحیه، منطقه( 4                          حقیقت( 3                                 میراث( 2                                              ابزار    ( 1
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 : اول   مه متنج تر 

تار  نیبزرگتر  نترنتیا به دنبال اطالعات است.  یهر کس  یبرا  یخوب  اریجهان و منبع بس  خیکتابخانه در  اما انجام تحقیق در    است که 

  ل یتبد آموزانبه خصوص در میان دانش ی مشکل جد کی به  برخط از منابع   یسرقت ادب اخیر،  یاینترنت بدون ریسک نیست. در سال ها

 . شده است

بنابراین، هنگامی که در   شوند.می  و اطالعات اصل همانند اختراعات اصل توسط قوانین حق چاپ )کپی رایت( محافظت  آثار نوشتاری

سرقت ادبی به   آن را بدهید.  تولیداعتبار   آننویسنده  کنید، همیشه باید به فرد یا سازمان  حین تحقیق از مرجع یا مطالبی استفاده می

های استفاده کنید و یا اینکه ایدههایی که متعلق به خود شما نیست، بدون اینکه به منبع اصلی اعتبار دهید،  این معنی است که از ایده

این کار مشابه به دزدیدن کار شخص دیگری است. به طور مثال، اگر دانش آموزی سه مقاله را بخواند    شخصی دیگری را مال خود کنید.

کند، این دانش آموز   خود در مقاله خود استفاده  یهاو از ایده های این مقاالت بدون نقل کردن از یا استناد به اثر اصلی برای استدالل

 سرقت ادبی انجام داده است.  

بسیار ساده است. هزاران   برخط کردن مطالب به صورت    جایگزیناینترنت به معضل بزرگی تبدیل شده است زیرا    اسرقت ادبی مرتبط ب

 ی ادب  یدزد  یبررس  نیهمچن   تنترنیحال ، ا  نیبا اوجود دارد.    ،و تقلب کردن هستند  اریذجایگمنبع برای دانش آموزانی که فقط در پی  

 ان یاز مرب ی برخ. است  یکردن کاف ی کپ یافشا  ینقل قول برا  افتنی ی برا ینترنتی ساده ا  یجستجو ک یغالباً .کندیآسان م  انیمرب  ی را برا

ادب  شتریب کپ  ینگران سرقت  که  آنجا  از  هستند.  و چسباندن    یناخواسته  است،  اریبسکردن(    اریذ)جایگکردن  دانش   یبرا  نیا  آسان 

 ی نوع دزد  ن یکه ا  یدر حال  .خود مخلوط کنند  یاصل  یها  دهیرا با ا  یشود که مطالب اصلیمعمول م  شتریو ب  شتریآموزان خوش فکر ب 

 شود. یافتد ، اما همچنان جرم محسوب م ی اتفاق مبدون قصد معموالً  یادب

 4گزینه    73

 سرقت ادبی  بطور کلی

   3گزینه   74

 دارند. یف و مقاله هایی برای انجام آن ها تکال

 1گزینه   75
 سرقت ادبی 

 2گزینه   76

 معنی و تعریف سرقت ادبی  
 :دوم   ترجمه متن

، و یکی از بزرگترین آنها تخریب محل سکونت  شود یاهیگونه گ ایجانور   کیتواند باعث به خطر افتادن یوجود دارد که م یادیعوامل ز 

آلودگی خاک، هوا و آب معموال مقصرین اصلی هستند. به طور مثال، جمعیت گونه به شدت در خطر  این گونه هاست. جنگل زدایی و  

تا   10000اورانگوتان های سوماترا در جزیره محل سکونت شان سوماترا در اندونزی به دلیل جنگل زدایی و کشاورزی به کمتر از   ضانقرا

 رسیده است 

ی انسان ها از جانوران وحشی است. شکار کنترل نشده نهنگ ها در قرن اخیر منجر به در  .شکل دیگر به معرض خطر افتادن، بهره بردار

 معرض خطر انقراض قرار گرقتن گونه هایی از نهنگ ها شده است.  

وان مثال،  . به عناستتزئینی  ایارزش آنها به عنوان اش ایداروها  ایغذاها  یاز استفاده آنها در برخ ی ناش یوانیقطعات ح یبرا ادیز یتقاضا

خطر دستگیر شدن و به  آنقدر باال است که مردم  آنها  متیو قشود، از عاج های شیری رنگ فیل ها در ساخت. جواهر ها استفاده می

 .  روندخرند و به دنبال این حیوانات میزندان افتادن را به جان می

 2گزینه   77

 ار گرفتن جانوران شناخته شده است.  جنگل زدایی به عنوان یکی از دالیل اصلی برای در خطرانقراض قر

 3گزینه   78

 دلیل  
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   3گزینه   79

 هیچ راهی برای نجات جانوران در حال انقراض وجود ندارد مگر این که ما روش های خودمان را عوض کنیم  

   4گزینه   80

 منقرض شدن اورانگوتان های سوماترا 

 )در متن به انقراض آنها اشاره نشده بلکه به خطر انقراض و تعداد کنونی آنها اشاره شده است (  
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   ( 46و    45   صفحۀ   - 3  فصل   - شناسی زمین )    -   3پاسخ گزینه   81

  توپوگرافی   از  تقریباً  ایستابی،  سطح.  برسد  متر  صدها   تا  است  ممکن  مناطق  بعضی  در.  است  متفاوت  مختلف،  مناطق  در  ایستابی  سطح  عمق

  برکه   صورت  بهگاهی    و  چشمه  صورت  به  زیرزمینی  آب  ،کند  برخورد  زمین  سطح  با  ایستابی  سطح  که  هنگامی.  کندمی  تبعیت  زمین  سطح

 شود می ظاهر زمین  سطح در

   ایستابی :  سطح 
  فضاهای خالی، توسط   و منافذ که  طوری  به چسبد،می  یا سنگ خاک ذرات   سطح به  نفوذی  آب از   بخشی  زمین، داخل  به آب  نفوذ  هنگام در

  برسد، و منطقۀ  به سنگ بستر   تا  کندمی  حرکت  بیشتر   عمق  طرف  به  نفوذی،  آب  از   بخشی.  گیردمی  تهویه شکل  منطقۀ  و  شودمی  پر   هوا  و  آب
 . است  ایستابی  سطح  منطقه،  باالیی این  سطح.  است  پرشده  آب  توسط  اشباع،  منطقه  خالی  فضاهای  تمام.  کندمی  ایجاد  را  اشباع

    ( 44  صفحۀ   - 3  فصل   - شناسی زمین )    -   3پاسخ گزینه  82

  و   چشمه  چاه،  طریق  از  و  شودجمع می  زمین  سطح  به  نزدیک  هایالیه   خالی  فضاهای  و  منافذ  در  که  است  بیآ            زیرزمینی  آب 

 . گرددمی برداریبهره قابل قنات،

 ( 46  صفحۀ   - 3  فصل   - شناسی زمین )    -   3پاسخ گزینه   83

 .دارد بستگی منافذ اندازۀ  و ارتباط میزان  به خاک  نفوذپذیری میزان

 تخلخل و نفوذپذیری : 
  سنگ   مثلً .  شود نمی  آب  عبور   لزومًا باعث  اما.  دارد  نگه  خود  در   تواندمی   را  بیشتری  آب  باشد،  بیشتر   سنگ  یا  خاک  تخلخل  درصد  چه  هر  

 . دارند  اندکی  بسیار   نفوذپذیری  ذرات،  بودن  ریز   علت  به  ولی  اند،بسیار متخلخل  هارس .  ند کنمی  عبور   آن  از   آب  اما،  است  متخلخل  پا،بسیار 
 از   آب  عبور   و  هستند  کم  نفوذپذیری  و  زیاد  تخلخل  دارای  ها،خاک  برخی.  دارد   بستگی  منافذ  اندازۀ  و  ارتباط  به میزان  خاک  نفوذپذیری  میزان  

  نشانگر  نفوذپذیری، و شود ذخیره آن در   تواندمی است که آبی مقدار  بیانگر  خوان،آب  درصد تخلخل.  گیردمی صورت دشواری به آنها، درون
 . باشد می  آب  هدایت  و  انتقال  در   آبخوان  توانایی

   ( 56  صفحۀ   - 3ل  فص   – شناسی  زمین )    -   2پاسخ گزینه   84

  مواد  میزان و جرم  و رواناب سرعت چه هر. دارد رواناب در موجود معلق مواد میزان _2و  سرعت _1 به بستگی رواناب، فرسایندگی قدرت

  دارای   آب  از  کمتر  خالص،  آب  فرسایندگی  قدرت.  شودمی  بیشتر  آن  فرسایندگی  قدرت  نتیجه،  در  و  آب،  جنبشی  انرژی  باشد،  بیشترمعلق  

  شروع رود گذاری رسوب شود، کاسته جاری آب سرعت از یا و باشد رواناب حمل توان از بیشتر معلق، مواد میزان وقتی. است مواد معلق

 .                                         گرددمی

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

  دارآهک  آهکی حفره هایسنگ و هاآبرفت. دارند متفاوتی های ویژگی آبدهی، میزان   و آبخوان تشکیل  نظر از  مختلف رسوبات و هاسنگ

  نمی   تشکیل  خوبی  آبخوان   ( 1)گزینه    آذرین  و (  4)گزینه    دگرگونی  های سنگ  ( 3)گزینه    هاشیل  دارند.   را   آبخوان تشکیل  قابلیت  کارستی

 . دارند فصلی و کم بسیار آبدهی با هاییچشمه تشکیل، درصورت یا  آیدنمی وجود به آنها در ایچشمه یا معموالً که، طوری به دهند

   : آبخوان 
 کارستی   آهک  دار، آهکی حفره  هایسنگ  و  هاآبرفت .  دارند  متفاوتی  هایویژگی  آبدهی،  میزان  و  آبخوان  تشکیل  نظر   از   مختلف  رسوبات  و  هاسنگ  

  آنها  در   ایچشمه  یا  که،معموالً   طوری  دهند بهنمی   تشکیل  خوبی  آبخوان  آذرین،  و  دگرگونی  هایسنگ  ها،شیل  ولی،  دارند  را  آبخوان  تشکیل  قابلیت
  چشمه معموالً  دار، حفره آهکی هایگسن در که حالی در . دارند  فصلی  و کم  بسیار  آبدهی با هاییچشمه تشکیل، صورت در  یا آیدنمی وجود به

  ساختمان   - 5و    زمین  شیب  - 4تخلخل    - 3نفوذپذیری    میزان  - 2هوایی    آب و  شرایط   - 1  مانند  عواملی  آن،  بر   شود. افزونمی  ایجاد  دائمی  و  آب  پر   های
  تحت  آبدار   الیه  در   و  ایستابی  سطح  نمایانگر   چاه،  آبدر   تراز   حفر شود،  آبدار آزاد  الیه  یک  در   چاهی  اگر .  دارد   تأثیر   آبخوان  نوع  بر   محل  شناسیزمین
 است.   پیزومتریک  سطح  فشار،

 ( 51  صفحۀ   - 3  فصل   - شناسی زمین )    -    3پاسخ گزینه   86

ی  بیالن منف  با  که  ام  های کشوردشت  از  بسیاری در  وضعیت  این.  است زمین  فرونشستزیرزمینی    آب  رویۀ  بی   برداشت  پیامدهای  از یکی 

  نامحسوس   و  آرام  یا شود وایجاد می  فروچاله  شکل  به  سریع،  صورت  به  یا  زمین  شود. فرونشستمی  مشاهده  هستند،  رو  روبه  زیرزمینی  آب

  های خسارت  تواندمی  زمین  فرونشست  شود.می   نمایان  زمین  سطح  در  شکاف  و  ترک  ایجاد  و  از منطقه  وسیعی  سطح  نشست  صورت  به

 . کند وارد کشاورزی هایو زمین هاسازه انواع  و زیربناها به فراوان

 تقویت   هاآبخوانمصنوعی،    تغذیۀ  با  و  یابد  کاهش  زیرزمینی  آب  منابع  از  برداری   بهرهباید     زمین     فرونشست  میزان  کاهش  برای

 .شوند
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 ( 48  صفحۀ   - 3  فصل   - شناسی زمین )    -   1پاسخ گزینه   87
𝑇𝐻 = 2/5 𝐶𝑎2+ + 4/1 𝑀𝑔2+

441 = 2/5 𝐶𝑎2+ + 4/1 (60)

 میلی  گرم  در  لیتر 

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

  در   ایمحدوده  حفاظتی،  هایپهنه  از  منظور.  شودمیتعریف    حفاظتی  هایپهنه  صورت  به  شرب،  آب کنندهتأمین  هایچاه  کیفی  حریم

 .رودمی بین از چاه به رسیدن از قبل آالینده که است  چاه اطراف

 آب :  منابع  حریم 
  معرض   در   زیاد،  برداریبهره  طریق  از   آنها  کمّیت  همچنین  و  شهری  صنعتی و  هایفاضلب  کشاورزی،  کودهای  وسیله  به  زیرزمینی  آب  منابع  کیفیت
  آنهابرای    تعیین حریم  زیرزمینی،  آب  منابع  از   حفاظت هایروش  از   یکی.  است  زیادی  اهمیت  دارای  منابع،  این  حفاظت از   بنابراین.  است  تهدید
.  استر  مت  500حدود  که  شودمی  گرفته  نظر   در   چاه دو شعاع تأثیر   براساس   کّمی،  حریم. شود می  تعریف  کیفی  و  کّمی   حریم اساس،  این  بر .  است
 چاه  اطراف در    ایمحدوده  حفاظتی،  هایپهنهاز    منظور .  شودتعریف می  حفاظتی  هایپهنه  صورت  به  شرب،  کننده آبتأمین  هایچاه  کیفی  حریم
 . رودمی   بین  از   به چاه  رسیدن  از   قبل  آالینده  که  است

 

    های محافظتی پهنه 
 فعالیت ممنوع  پهنه

 هرگونه فعالیت انسانی که آالیندگی ایجاد کند  داخلی 
 ها، نیترات رادیواکتیو، فلزات سنگین، هیدروکربن رکیبات آلی، مواد  ت میانی

 ترکیبات آلی، مواد رادیواکتیو، فلزات سنگین، نیترات  بیرونی 

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

 : آب(   )بیالن آب توازن

  می   کمک  که  است  اقتصادی  واحد  هر  یا  خانواده  یک  هزینه  بیالن  بررسی   مشابه  جهات،  بسیاری  از  آبدار،  الیۀ  یک  آب  بیالن  محاسبۀ  

  آب  منابع ذخیره  حجم نوسانات  آنکه  برای نیز،  آب  منابع از برداریبهره و مدیریت  در. شوند مقایسه هم با هاهزینه و درآمد میزان تا کند

  آب   و   آبخوان  به   ( I )ورودی    آب   مقدار  است بین   جرم   بقای اصل  اساس بر  آب توازن  .شودمی   محاسبه  آب   بیالن  شود، تعیین  منطقه  یک

 :  است برقرار زیر پیوندد رابطهمی  وقوع  آب درحجم ذخیره که تغییراتی و  ( O ) آن  از خروجی

 

I - O = ΔS                                                                                                                                                    
  
 ورودی  آب  مقدار  اگر. است  برابر  آن  از  خروجی   و  ورودی  آب  اختالف  با  افتد،می  اتفاق آبخوان  داخل  آب  حجم  در  که  تغییراتی  عبارتی،  به 

                                                                                            .است منفی بیالن، باشد،  آن از کمتر اگر و  مثبت بیالن، باشد،  خروجی  آب مقدار از  بیشتر آبخوان،  به

 ( 57  صفحۀ   - 3  فصل   - شناسی زمین )    -    2پاسخ گزینه   90

 خاک :  و آب حفاظت

  و افزایش   گیاه  رشد  برای  ضروریعوامل    از  خاک  و  آب  زیرا،  دارد  فراوان  اهمیت  ارزشمند،  هایسرمایه  عنوان  به  کشور،  هر  برای  خاک  و  آب

 است.  پایدار توسعۀ به و رسیدن  منابع این  از بهینه استفادۀ منظور به آب منابع از حفاظت.  است جنگلی و باغی کشاورزی، محصوالت

 تدریجی  تخریب  از  خاک، جلوگیری  حفاظت  از  هدف.  دارد  فراوانی  تأثیر  خاک،  فرسایش  و  هوا  آلودگی  از  جلوگیری  در  خاک  و  آب  حفاظت

 باشد.  آن  تشکیل سرعت از کمتر خاک،  فرسایش که سرعت        یابدمی تحقق هدف این زمانی.است خاک
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 )درجه سختی: متوسط(          2پاسخ: گزینه   91

 کادر آموزشی  
 تعداد اعضاء دو مجموعه در حاالت مختلف:  

 

−:  A فقط =85 38 47 

−: B فقط =64 38 2 6 

 

                                                                         
+

= =
−

4 7 2 6 7 3

2 0 0 3 8 1 6 2
 مسئله  ۀخواست 
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 کادر آموزشی  

ها به صورت  عمومی آن   ۀالگوی درجه دوم: الگوهایی را که جمل
n

t a n b n c= + +
نامیم. در این الگوها اختالف  است را الگوی درجه دوم می  2

 است.    a2دهند که اختالف جمالت متوالی این الگوی خطی برابر مقدار ثابت  جمالت متوالی، خود، تشکیل الگویی خطی می

 سازیم:  ابتدا الگوی درجه دوم را می 

: , , , , . . .1 5 1 2 2  اله جمالت دنب 2

: , , , . . . a a= → =
3

4 7 1 0 2 3
2

 اختالف جمالت متوالی  

                      + 3  + 3  
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2

3 1
0

2 2

 

( ) ( )− = − =
23 1

1 2 1 2 2 1 6 6 2 1 0
2 2

  
جایگذاری  گزینهها
→          n n− =

23 1
2 1 0

2 2
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 کادر آموزشی:  
 جمله:    ۀحسابی بدون ذکر شمار   ۀمتوالی دنبال  ۀمتوالی و چهار جمل  ۀسه جمل

: x d , x , x d−  متوالی  ۀجمل  سه  +

                                         : x d , x d , x d , x d− − + +3  متوالی    ۀچهار جمل  3

: x d , x d , x d , x d− − + +3  نفر  4 3

x

x d x d x d x d x

x , ( x d ) x d

x d x d x d d



=

 − + − + + + + =  = 

= + = − ⎯ ⎯→


+ = − → = ⎯ ⎯ ⎯→ = =

4

2 5

3 3 1 0 0 4 1 0 0

1
2 5 2 4 2 4

4

6 2 5 1 5
2 4 8 1 6 6 2 0

2 0 2

 

: x d ( ) / /+ = + = + =
1 5

3 2 5 3 2 5 2 2 5 4 7 5
2

 بزرگترین سهم  
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 بهتر است موارد زیر را حفظ باشید:  

(1  )
n ( n )

. . . n
+

+ + + + =
1

1 2 3
2

 )الگوی مثلثی(   

(2  ). . . n n ( n )+ + + + = +2 4 6 2 1 

(3  ). . . ( n ) n+ + + + − =
2

1 3 5 2 1 

(4  )
n ( n ) ( n )

. . . n
+ +

+ + + + =
2 2 2 2 1 2
1 2 3

6
 

. . . . . .   =     =
1 2 3 3 0

2 4 8 2 2 2 2 

. . .

a

( )
. . .

a

+ + + +
 + + + + = =

 =  =  + = =

1 2 3 3 0

4 6 5

3 0 3 1
2 1 2 3 3 0 4 6 5

2

2 2 4 6 5 4 6 5 1 9 4 8 4 2 2
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V
=

−

1 2 0

2 0
 x

V
برگشت

,                      tبرگشت = 
V

=
1 2 0

 x

V
رفت 

 tرفت =  

V
V V V V

V V V

V V ( V )( V )

+
 = + =  = + − −

−

 − − =  − + =

2

2

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

2 0 2 2

2 0 4 8 0 0 0 8 0 6 0 0
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/ h= =
1 2 0

1 5
8 0

,)غ غ ق(   tرفت  V = −2 6 V)ق ق(     0 =1 8 0 

/ h= 3 hرفت +tبرگشت 5 t= = = 
−

1 2 0 1 2 0
2

8 0 2 0 6 0
 tبرگشت 
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 کادرآموزشی 

Aرادیکال مرکب: برای ساده کردن عبارت رادیکالی به ُفرم   B    ابتداC A B= −
زیر قرار    ۀآوریم سپس در رابطرا به دست می  2

 یابیم:  دهیم و حاصل را میمی
                                                                                                                                                 

A C A C
A B

+ −
 = 

2 2
   

a a ( a )( a )+ + − − + − =1 2 5 2 1 2 5 1 
طرفین به  توان  2
→        a a+ − − =1 2 5 1 

( a ) ( a ) ( a )+ − = − 
2

4 1 2 5 3 5 
طرفین به  توان  2
→        ( a ) ( a ) a+ − = −2 1 2 5 3 5 

a a a a a a a

a a ( a ) ( a ) a , a

− + − − + − =  − + − =

 − + =  − − =  = =

2 2 2

2
1 2

8 2 0 8 2 0 9 3 0 2 5 0 1 8 4 5 0

1 8 4 5 0 1 5 3 0 1 5 3
 

a)ق ق(   =2 a)غ ق ق(   3 := − =  − =1 1 5 1 6 2 5 1 1 1 

a C + = + = +  = − =

+ −
 + = + = +

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

4 2 4 2
4 1 2 3 1

2 2
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x

x : x x x x
x

−
   −  +  − − 

+

2
2 21

0 2 1 2 2 2 3 0
1

 

                 ( , ) ( , )= −  − + 1 Iجواب   3
P

−
 

+ − +

1 3
     

                                                        
x | x |

x

−


+

1
2

1
 

             

               x x x x
x :

x x x

− − − − − − −
   −   

+ + +

2 2 2
1 1 2 3

0 2 2 0 0
1 1 1

 

                              ( , )= −  − xجواب   1 x II +    − 1 0 1 
)نیست   3و   2   1شامل اعداد طبیعی  , ) ( , )= −  − +  →1  جواب نهایی   3
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x x= −  = + − = −
2

7 3 7 3 2 2 1 1 0 2 2 1 

x x ( )− + =
4 2

2 0 1 0 0 4 2 1  
طرفین به  توان  2
→         x − = −

2
1 0 2 2 1 

x x x x
k

x x k

 − + − =  − + =
 =

 − + =

4 2 4 2

4 2

2 0 1 0 0 8 4 0 2 0 1 6 0
1 6

2 0 0
 

 

 نت

 ج ج

 همواره منفی
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 کادر آموزشی 

Sسهمی به صورت    س اگر مختصات رأ ( h , k yسهمی به صورت    ۀباشد، معادل  ( a ( x h ) k= − +
گذاری مختصات یک  را با جای  aاست که    2

 توانیم به دست آوریم. نقطه می
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( ) ( ) ( )

( )

− −

+ + + + + +
=  =

−− − +

+
= = +

−
+ = + = 

+ −

−
= = −

 + + − + = +

1 16

8 2 7 2 2 3 3 5 6 1 0 2 4 3 1 5 3 9 2

2 5 65 6 5 6 5 6

1 9 2 1 9 3
2 3

1 9

1 3 3 1
2 6 3 2 7 1 2 6 3 3 1 2 6

3 3 1 3 3 1

3 3 1
2 6 3 3 1

2 6

2 3 3 3 1 1 4 3 2
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 کادر آموزشی 
|  ۀشمار از رابطشمار و دقیقهساعت  ۀبین عقرب  ۀزاوی / m in h |−5 5 3  آید.  به دست می  0

− =3 6 0 1 3 0 2 3 |یا  0 / | −  =5 5 4 0 3 0 3 1 3 0 
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یابیم:  هر دو کابین متوالی را می ۀابتدا زاوی


=
2

2 0
1 8

 حال ببینیم چرخ و فلک چند درجه چرخیده. پس:   

 
= =  =

4 6 4 6 1 8 0
4 6 2 0 9 2 0

9 9
 

9اگر  2 را باز کنیم به صورت  0 +2 3 6 0 2 0 3آید. اگر چرخ و فلک درمی 0 6 2گردد پس  خود بازمی  ۀبچرخد به مکان اولی 0 3 6 0 

2کند اما  هیچ تغییری در مکان اولیه ایجاد نمی 0 1را به صورت   0 0 2 کابین جلوتر خواهد    10خود    ۀگیریم از مکان اولینوشته و نتیجه می 0

+بود پس:   =3 10 13   
 

 سختی: متوسط(   ۀ)درج          1پاسخ: گزینه   103

 تناوب  ۀدور :  درسنامه
fموجود باشد به طوری که    cهرگاه عدد مثبت   ( x c ) f ( x )+ ( گفته  Tتناوب )  ۀدور   cترین عدد  را تابعی متناوب و به کوچک  fگاه  آن  =

 شود.  می
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y k s in (ax b ) t T
| a |


= + + → =

2
 

                                                 

y k co s (ax b ) t T
| a |


= + + → =

2
 

                                                

y k tan (ax b ) t T
| a |


= + + → = 

 ( تأثیرگذار است. a)همان    x، فقط ضریب  Tنکته: در یافتن  

T | m | m
| m |


=   =   =  = 

2 1 1
1 0 1 0

5 5
 

coچون تابع  s x   است پس تفاوتی بین−
1

5
و  

1

5
 وجود ندارد.   

xx
y c o s y c o s

y c o s y ( ) y


= 

= + ⎯ ⎯ ⎯→ = + 


−
= +  = = + − = = − = = −

1 5

3
1 1 1 5

3 3
4 5 4 3 5

1 1 1 1 1 2 1 1
3 3 1 3

4 4 4 4 4
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 های مثلثاتی درسنامه: روابط بین نسبت

                   

s in c o s s in c o s , c o s s in

s in c o s
ta n , c o t

c o s s in

ta n . c o t ta n , c o t
c o t ta n

ta n

c o s

c o t

s in

c o s s in c o s s in

( s in ) ( s in ) c o s

s in c o s s in c o s

s

 +  =   = −   = − 

 
 =  =

 

  =   =  =
 

+  =



+  =



 −  =  − 

+  −  = 

 +  = −  

2 2 2 2 2 2

2

2

2

2

4 4 2 2

2

4 4 2 2

1 1 1

1 1
1

1
1

1
1

1 1

1 2

in c o s s in c o s

ta n c o t
s in c o s

(s in c o s ) s in . c o s

 +  = −  

 +  =
 

   =   

6 6 2 2

2

1 3

1

1 2

 



 32صفحه  4مرحله  -(اختصاصیپاسخنامه آزمون ماز )دفترچه                                 ریاضی      

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

 

xچون  


  
3

2
2

 ، مثبت است در نتیجه:  cos، منفی و sinدر ناحیۀ چهارم دایرۀ مثلثاتی قرار دارد. پس در این ناحیه  xاست پس  

s in x s in x
ta n x ( )

c o s x c o s x c o s x c o s x

s in x s in x c o s x
( ) ( s in x ) c o s x

c o s x c o s x c o s x

ta n x (c o s x )( )
| c o s x | c o s x c o s xc o s x

+
+ = + =

+ −
 − = = =

 + = = =  =

2 2

2

2

1 1 1

1 1
1

1 1 1 1
1 1
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 اتی: های مثلثروابط تکمیلی بین نسبت
 خورد پس:  دهند، به جز کسینوس. در واقع کسینوس منفی را میبه ضریب انتقال میرا  های مثلثاتی، عالمت منفی کماِن مقابل خود  نسبت   ۀهم

                                             
s in ( ) s in , c o s ( ) c o s

ta n ( ) ta n , c o t( ) c o t

−  = −  −  = 

−  = −  −  = − 
 

 و مضارب آن، صفر بگذارید. پس داریم:    2ها، به جای  در محاسبات مربوط به زاویه

                                       

s in ( ) s in ( ) s in

c o s ( ) c o s

ta n ( ) ta n ( ) ta n

 −  = −  = − 

 −  = 


+  =  +  = 

2

4

1 2
4

3

 

 :  زاویه در حضور  
 دو حالت داریم:  

های مثلثاتی  الف( نسبت −   ( −   دوم قرار دارد(:    ۀدر ناحی 
                                                                              

s in ( ) s in , c o s ( ) c o s

ta n ( ) ta n , c o t( ) c o t

 −  =   −  = − 

 −  = −   −  = − 
 

های مثلثاتی  نسبت +    ( +    سوم قرار دارد(:    ۀدر ناحی 
                                   

s in ( ) s in , c o s ( ) c o s

ta n ( ) ta n , c o t( ) c o t

 +  = −   +  = − 

 +  =   +  = 
 

,یعنی    ها به جای مضارِب فرد  نکته: همواره در کمان ,  7 5  .و ... بگذارید    3

زاویه در حضور  


2
و  

3

2
 : چهار حالت داریم:  

های مثلثاتی  الف( نسبت

− 

2
  (


− 

2
                                                                اول قرار دارد(:    ۀدر ناحی 

s in ( ) c o s , c o s ( ) s in

ta n ( ) c o t , c o t( ) ta n

 
−  =  −  = 

 
−  =  −  = 

2 2

2 2   

های مثلثاتی  ب( نسبت

+ 

2
  (


+ 

2
 دوم قرار دارد(:    ۀدر ناحی
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s in ( ) c o s , c o s ( ) s in

ta n ( ) c o t , c o t( ) ta n

 
+  =  +  = − 

 
+  = −  +  = − 

2 2

2 2

 

های مثلثاتی  پ( نسبت

− 

3

2
  (


− 

3

2
 سوم قرار دارد(:    ۀدر ناحی

                                                                                                  

s in ( ) c o s , c o s ( ) s in

ta n ( ) c o t , c o t( ) ta n

 
−  = −  −  = − 

 
−  =  −  = 

3 3

2 2

3 3

2 2

 

 

های مثلثاتی  نسبتت( 

+ 

3

2
  (


+ 

3

2
 چهارم قرار دارد(:    ۀدر ناحی

                                                                                             

s in ( ) c o s , c o s ( ) s in

ta n ( ) c o t , c o t( ) ta n

 
+  = −  +  = 

 
+  = −  +  = − 

3 3

2 2

3 3

2 2

 

              . مثال:    cosداِر منفی داشتید، کافی است آن را قرینه کرده و یک منفی بیرون آن نسبت، ضرب کنید به جز      ۀاگر داخل پرانتِز کمان نسبی، زاوی
                                    

s in ( ) s in ( ) s in ( ) s in ( ) s in

c o s ( ) c o s ( ) s in

 −  = −  −  = −  +  −  = −  −  = − 

 
 − = −  = − 

7 7 6

3 3

2 2

 

و    زوایای  

− 

2
 متمم یکدیگرند و داریم:   

                                                              

s in c o s ( ) , ta n c o t( )
 

 = −   = − 
2 2

 

 مثال:  
                      

s in c o s , ta n c o t = =3 0 6 0 0 9 0 
و    زوایای   −    :مکمل یکدیگرند و داریم 

                                                             s in s in ( ) , c o s c o s ( ) =  −  −  =  −  
 مثال:  

                                                           

s in s in , c o s c o s
 

 = = −
5

4 5 1 3 5
6 6
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s in ( ) s in ( ) c o s

s in c o t( ) c o t( )

c o s c o t( ) c o t( ) ta n

c o t c o s ( ) c o s ( )

c o s ( ) c o s ( ) s in

 
 − = − −  = 




  

⎯ ⎯→  = −  = − − 



 

⎯ ⎯→  = −  = − −  = − +  = 



  
⎯ ⎯→  = − +  = − +  =




 

− +  = −  = 



3 3

2 2

5 1 1 1 2

1 3 2 2 2

1 2

1 3 2 2

1 2 7 8

5 2 2 2

2 2

 

(c o s ) ( ta n ) s in ( ) ( )
− −

  −  = − =
1 2 5 5

0
1 3 1 2 1 3
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s in s in ( ) s in ( ) s in

c o s c o s ( ) c o s ( ) c o s ( )

s in s in ( ) s in ( ) s in

ta n ta n ( ) ta n ( ) ta n

( ) (

= + + = + = − = −

= − = − = =

=  − = − = − = −

=  + + = + = =

 −

2
5 8 5 3 6 0 1 8 0 4 5 1 8 0 4 5 4 5

2

2
3 1 5 3 6 0 4 5 4 5 4 5

2

3
1 0 2 0 3 3 6 0 6 0 6 0 6 0

2

3
9 3 0 2 3 6 0 1 8 0 3 0 1 8 0 3 0 3 0

3

2

2
) ( ) ( )+ − = − − = −

2 3 3 1 1
1

2 2 3 2 2
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 مسافت طی شده )طول کمان( توسط چرخ عقب و جلو یکسان است پس:  

L L r r /


=   =    =  


  =  →  = 

1 2 1 1 2 2 2

2 2

3 8
1 2

4 5

3 8 6

4 5 5
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( )y s in ( a ) x T

| a |
T T

y c o s a x T
| a |

a a a a a , a

| a | | a |

a a a a a , a


= − + + → =

+
⎯ ⎯→ = 


= − + → =


+ =  − + =  = =


+ =  

 + = −  + + =  = − = −


2
1 1 2

1 2

2 2

2 2
1 2

2

2 2
1 2

2
5 5 3 4

5 3

2
3 8 1

8

3
5 3 8 5 8 3 0 1

5
5 3 8

3
5 3 8 5 8 3 0 1

5

 

aدر میان مقادیر به دست آمده تنها   =1        عدد طبیعی است. 1
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 کادر آموزشی:  
 بین قطرها:    ۀضرب دو قطر در سینوس زاویمساحت هر چهارضلعی برابر است با نصف حاصل

 

                                                    S A C B D s in A C B D s in ( )=   =   − 
1 1

2 2
               

( a ) ( a ) ( s in ) ( a ) ( a ) ( )

( a ) ( a ) a a a a a

+ − =  + − =

 + − =  − + − =  − − =

0

2 2

1 2
3 1 1 1 3 5 2 3 1 1 2 2

2 2

3 1 1 4 3 3 1 4 3 2 5 0

 

( a ) ( )= + = + =
5

3 1 3 1 6
3

,قطر بزرگ  a = 2

5

3
a  )غ ق ق( c b

a
+ =

⎯ ⎯ ⎯→ = −1 1 
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x

f ( x ) a c o s ( b x ) a c o s b x

/
T / T | b |

| b |

f ( ) a a f ( x ) c o s x

f ( ) c o s c o s ( )

=

=  + = −

 
=  = =  =  =


= −  − = −  =  = −

 
⎯ ⎯ ⎯→ = −  = − = − = −

4

5

7 8 4 2 4 2 2 4 5
8 4

74 5 5 1 2

4

5
0 2 2 2 2

1 2

4 5 4 1
2 2 2 1

5 1 2 5 3 2

 

را   bکرد خورد پس تفاوتی نمیمنفی را می  cosچون 
5

1 2
گرفتیم یا می 


−
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 2پاسخ: گزینه    

 درست است.  و ج رد الفامو

 باکتری به محیط در موجود گیرد. الکتوزمی  رنابسپاراز را حرکت جلوی و شودمی  متصل اپراتور نام  به دنا از توالی خاصی به پروتئین این

تواند هم به اپراتور و هم به الکتوز متصل پس پروتئین مهارکننده می.  دهدمی  تغییر  را   آن  شکل  مهارکننده،  به  اتصال  با  و  شود وارد می

 شود.

 کربنی است.   5کربنی ولی قند موجود در اپراتور، از مونوساکاریدهای    6قند موجود در الکتوز از مونوساکاریدهای  
 شود.  ریز پستانی تحت تأثیر هورمون پروالکتین تولید میماده( در غدد برون  ساکارید است که در بدن انسان )افرادالکتوز نوعی دی

 موارد: همۀ بررسی 
دِنا است که این مولکول از مولکول  اپراتور بخشی  قند پنجالف(  نوکلئوتیدهای سازندۀ خود دارای  ریبوز ها در ساختار  کربنۀ دئوکسی 

 دو مونوساکارید تشکیل شده است. ساکارید است و از هستند. همچنین الکتوز نوعی دی

 کند. الکتوز فاقد نوکلئوتید است. ب و د( این موارد، تنها برای اپراتور صدق می

موجود در الکتوز    استر( به یکدیگر متصل هستند. همچنین دو مونومرج( واحدهای سازندۀ اپراتور از طریق نوعی پیوند اشتراکی )فسفودی 

 نیز از طریق نوعی پیوند اشتراکی به یکدیگر متصل هستند.  

کنندۀ الکتوز رونویسی  های تجزیه های سازندۀ آنزیمدهد همان آنزیمی است که از ژنآنزیمی که از ژن سازندۀ پروتئین مهارکننده رونویسی انجام می
 دهد.  انجام می

 4پاسخ: گزینه   

ای که از جنس  های یاختهدارند. تنها برخی از آنزیم  قرار  هادیسه  و  هاراکیزه   برخی در  و  هسته  در  هاژن  بیشتر  یوکاریوتی،  هاییاخته  در

 شوند.هستند و در فضای خارج هسته تولید می  ها از جنس پروتئینشوند. توجه داشته باشید که بیشتر آنزیمرِنا هستند در هسته تولید می

 شود.  های غیرپروتئینی در هسته و درون راکیزه و دیسه تولید مییاختۀ یوکاریوتی، آنزیمدر یک  
 تی است. این آنزیم محصول مستقیم رونویسی است.  رااست و دارای بخش کربوهید  rRNAآنزیم غیرپروتئینی در یاخته، از نوع  

 ها: بررسی سایر گزینه
می1 مشاهده  مقابل  شکل  در  که  همانطور  بخش  د،  کنی(  راه تمامی  یک  توسط های  انداز 

  شود.ها اشغال نمیپروتئین 

 هر   دردارند.    قرار  هادیسه   و  هاراکیزه  برخی در  و  هسته در  هاژن  بیشتر  یوکاریوتی،  هاییاخته  ( در2

هستند  ها فاقد رِناتن فعال  هسته  .باشد  داشته  نظارت  ژن  بیان  بر  تواندمی  یاخته  ها،مکان  این  از  یک

 ها رِناتن حضور دارد.ها و دیسهاما باید توجه داشته باشید که درون راکیزه

 با اتصال .  باشند  داشته  قرار  ژن  از  دوری  فاصلۀ  در  نه همواره!(  )   است  ممکن   و  هستند  انداز  راه  از  متفاوت  های افزاینده( توالی3

  و  سرعت   گیرند و به این طریق برانداز قرار میسایر عوامل رونویسی متصل به راهعوامل رونویسی به توالی افزاینده، این عوامل در کنار  

 است. مؤثر ژن رونویسی  مقدار 

 شوند.  های آزاد در سیتوپالسم تولید و با عبور از منافذ غشای هسته وارد آن میهایی هستند که در ریبوزومعوامل رونویسی، پروتئین
 شوند.  شوند که رونویسی نمیهایی از دنا متصل مید و به بخشعوامل رونویسی انواع مختلفی دارن

 شوند، برابر نیست و عوامل رونویسی متصل به افزاینده،  انداز و افزاینده متصل میبا توجه به شکل کتاب، اندازۀ عوامل رونویسی که به راه
 تر است. بزرگ

 انداز است.   نوکلئوتیدی راهتر از توالی  توالی نوکلئوتیدی افزاینده کوتاه
 جهش صورت گرفته در افزاینده بر روی توالی پروتئین اثری ندارد )مثل جهش جاشینی خاموش/ جهش در توالی اینترون( اما برمقدار محصول 

 ژن موثر است.      
 تواند به دالیل زیر باشد:   افزایش تولید پروتئین در یاخته می

 توی اطالعات الزم برای تولید آن پروتئین.   افزایش طول عمر رنای پیک مح  (1
 انداز مربوط به ژن سازندۀ آن پروتئین.  ( قوی بودن راه2
 فشردگی کمتر کروموزومی که آن ژن روی آن قرار دارد. (  3
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 3: گزینه  پاسخ 

  چشم،   رنگ   مثل  ایم؛کرده  خود دریافت  والدین  از  را  هاویژگی  این  از   بعضی.  شناسندمی  آنها  با  را  ما  که  داریم  هاییویژگی  ما  از  یک  هر

 معرض  در   قرارگرفتن  علت  به   که  پوست  رنگ  شدن  تیره  نیستند؛ مثل  ارثی  که  شناسیممی  هم   را  هاییویژگی.  خونی  گروه  یا  مو   رنگ

 نامند.می  صفت را جانداران ارثی  های   ویژگی  شناسی، ژن  علم در .است شده ایجاد آفتاب

 ها: بررسی سایر گزینه
 هاییدستورالعمل  توسط  والدین  از  هریک  هایو ویژگی  کنندمی  برقرار  هاگامت   را  هانسل  بین  ارتباط  جنسی  مثل   تولید   در  که  دانیم( می1

ها توجه داشته باشید که جاندارانی مانند باکتری   شود.  می  منتقل   نسل بعد  به  دارد،  قرار  هاگامت  در  موجود  دِنای  در  که

 فاقد توانایی تولید گامت و تولید مثل جنسی هستند. 

 کنند. دریافت می  فقط از یک والدکنندۀ صفات خود را های تعیین هستند ژن بکرزایی( جانورانی که حاصل 2

 معرض در قرارگرفتن علت به که پوست  رنگ شدن تیره ؛ مثل نیستند ارثی که شناسیممی هم را  هایی( همانطور که اشاره شد، ویژگی4

 شوند. ها به نسل بعد منتقل نمیاین ویژگی .است شده ایجاد آفتاب

 ) به این بالغ بودنه خیلی توجه کنید! مخصوصًا توی سواالی چند موردی که.است  بالغ  و  سالم  افراد  به  مربوط  جمعیت،  یک  در   تولیدمثل  ویژگی
     ممکنه دربارۀ نوزاد یه جاندار سوال باشه! مثل قورباغه دارای آبشش که نوزاد است و فاقد تولیدمثل(  

 جانداری زیستا و نازا ایجاد شود که در این صورت جاندار حاصل فاقد توانایی تولیدمثل جنسی   ممکن است  بین دو گونه مختلف،از آمیزش  
 (  پلوئیدمثل گل مغربی تری است.) 

 از آنها )زنبور عسل نر( با تقسیم میتوز.    برخیکنند و  جانوران با تقسیم میوز گامت ایجاد می  بیشتر
 تن باشد: زنبورعسل نر.  های پیکری خود دارای یک مجموعه فامدر یاخته      ←جاندار حاصل از بکرزایی  

                                          تن باشد: مار.  دو مجموعه فامهای پیکری خود دارای  در یاخته 
   کنه!حاال چرا گفتم معمواًل ؟ چون در بکرزایی، گامت توانایی تقسیم داره و با تقسیم جاندار رو ایجاد میتوانایی تقسیم ندارد.   معمواًلگامت 

 تن است.    مجموعه فام  دو(، گامت دارای  n4مغربی چهارالد )  تن است ولی در گلمجموعۀ فام  یکدارای    معمواًلگامت  

 2پاسخ: گزینه   

  از   را   آن  مهارکننده،  تغییر شکل.  دهدمی  تغییر  را   آن  شکل   مهارکننده،  به  اتصال  با  و   شودوارد می  باکتری  به   محیط  در  موجود  الکتوز

  انجام   را  هاژن  تواند رونویسیمی  رنابسپاراز  راه،  سر  مانع  شدن  برداشته  با.  شودمی  اپراتور  آن به  اتصال  از  مانع  نیز  و  کندمی  جدا  اپراتور

شود که این رِنای پیک دارای سه رمزۀ  در این حالت یک رِنای پیک حاصل از رونویسی سه ژن تولید می  .که شروع کند!( نه این   )   دهد

 سه رمزۀ پایان است. حداقل آغاز و 

 سه رمزۀ پایان ترجمه وجود دارد.  حداقل  در رنای پیک تولید شده قطعًا سه رمزۀ آغاز و  
 ها امکان ترجمه قبل از پایان رونویسی وجود دارد، ممکن است در اشرشیاکالی در حضور الکتور و عدم حضور گلوکز، قبل ازچون در پروکاریوت

 رونویسی از آن، ترجمۀ رنای پیک به اتمام رسیده باشد.  و انجام    رسیدن رنابسپاراز به توالی پایان رونویسی

 ها: بررسی سایر گزینه

 . شود نمی شود اما باید توجه داشته باشید که اپراتور بخشی از ژن محسوب متصل می انداز!(نه راه ) اپراتور ( مهارکننده به 1

 شوند.  کننده و افزاینده جزء ژن محسوب نمیانداز، اپراتور، جایگاه فعالهای راهحواستون باشه که توالی

از تغییر شکل پروتئین مهارکننده و جدا شدن آن   نه پس از!( ) پیش کنید، کتاب درسی مشاهده می 16( همانطور که در شکل 3

 گیرد. انجام می  اندازاز اپراتور، اتصال آنزیم رِنابسپاراز به راه

کنندۀ الکتوز در مجاور یکدیگر و دارای  های تجزیههای مربوط به ساخت آنزیمکنید، ژنی( همانطور که در شکل کتاب درسی مشاهده م4

  پس در مسیر رونویسی از این   شود.  ها در هر بار رونویسی فقط یک رِنا تولید میانداز هستند و در نهایت از روی این ژنیک راه

 های پایان! ها فقط یک توالی پایان وجود دارد نه توالیژن 
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 4پاسخ: گزینه   

را    dاست. پس از هر یک از والدین خود یک دگرۀ    ddنمود آن  منفی است و ژن  Rhباشد،    Dفردی که فاقد توانایی تولید پروتئین  

 Ddنمود مثبت باشند قطعاً باید ژن Rhدارند. در صورتی که والدین آن گروه خونی  dدریافت کرده است و والدین آن حداقل یک دگرۀ 

 نمود، ناخالص است. ته باشند که این ژنداش

 ها: بررسی سایر گزینه
تواند گروه های قرمز دارد میبه غشای گویچه  ABOهای گروه خونی  ( فردی که فقط یک نوع آنزیم برای اضافه کردن کربوهیدرات1

تواند باشد، می  Oارای حداقل یک دگرۀ  داشته باشد و همسر آن د  BOیا    AOنمود  داشته باشد. در صورتی که این فرد ژن  Bیا   Aخونی  

 داشته باشد.  Oفرزندی با گروه خونی 

 ddنمود توانند صاحب فرزندی با ژن به فرزند خود می  dباشند، هر کدام با انتقال دگرۀ  Ddنمود ( در صورتی که پدر و مادر دارای ژن2

 منفی شوند.  Rhو 

است. والدین این فرد    OOنمود  و ژن  Oهای قرمز باشد دارای گروه خونی  ویچهدر غشای گ  Bو    Aهای  ( فردی که فاقد کربوهیدرات3

 داشته باشند که در این صورت والدین گروه خونی متفاوتی با فرزند خواهند داشت.  BOو  AOنمودهایی همچون  توانند ژنمی

 1: گزینه  پاسخ 

 فقط مورد الف صحیح است. 

، رِناتن به اندازۀ یک کدون به سمت جلو حرکت Aدر فرآیند ترجمه، پس از تشکیل هر پیوند پپتیدی و به علت خالی شدن جایگاه  

 کند.می

 بررسی سایر موارد: 
 شود. منتقل می Pبه جایگاه  پپتیدی!(نه زنجیرۀ پلی  ) ب( در اولین حرکت رِناتن، یک مولکول حاوی دو آمینواسید 

اما دیگر رِنای ناقل جدید   شده استاز همان جایگاه خارج  E، آخرین رِنای ناقل وارد شده به جایگاه Aکدون پایان به جایگاه ج( با ورود 

 به رِناتن وارد نخواهد شد.

 است!    به آخر مانده  رنای ناقل وارد شده به رناتن نیست؛ بلکه یکی    نهمان آخری   Eرنای ناقل وارد به جایگاه    نحواستون باشه که آخری

  در   کند؛  می  پیدا   استقرار  است،  A جایگاه  رمزۀ  مکمل  که  رنایی  فقطولی    شوند  رِناتَن  A  جایگاه  وارد   مختلفی  ناقل  د( ممکن است رناهای

 . کند   می   ترک   را   جایگاه   صورت   این   غیر 

 های رناتن است.  بیشتر از سایر جایگاه  Aتعداد رنای ناقل وارد شده به جایگاه  

ِرناَتن  کوچکهایی از رنای پیک، زیر واحد بخش
 کند.را به سوی رمزه آغاز، هدایت می

 مراحل ترجمه
 

  Aبا ورود یکی از رمزه پایان به جایگاه 
 شود.شروع می

سپس در این محل رنای ناقلی که مکمل رمزه 
آمینواسید متیونین( است به آن  آغاز )مربوط به

 .شودمی متصل

 مرحله آغاز

 A مختلفی وارد جایگاهممکن است رناهای ناقل 
ِرناَتن شوند ولی فقط رنایی که مکمل رمزۀ 

است، استقرار پیدا می کند؛ در غیر این   A جایگاه
 کند.صورت جایگاه را ترک می

از رنای ناقل خود  P سپس آمینواسیِد جایگاه
پیوند  A جدا می شود و با آمینواسید جایگاه

 .کندپپتیدی برقرار می

طویل شدنمرحله   

پس از آن ِرناَتن به اندازۀ یک رمزه به سوی 
 .رمزه پایان پیش می رود

 مرحله پایان

با افزوده شدن زیر واحد بزرگ ِرناَتن به این 
 .شودمجموعه، ساختار ِرناَتن کامل می

نام عوامل آزادکننده در هایی بهپروتئین
                      این مرحله سبب:                             

پپتید از آخرین رنای ناقل         ( جداشدن پلی1
( جداشدن زیرواحدهای رناتن از هم و 2

  شوند.آزاد شدن رنای پیک می
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 3پاسخ: گزینه   

کند. زیرا در هر هستۀ  تواند توسط یک نوع دگره بروز  قرار دارند، می  Xر روی کروموزوم جنسی  نمود صفاتی که ژن آنها بدر مردان رخ

 وجود دارد.  Xهای پیکری مردان فقط یک کروموزوم یاخته

 ها: بررسی سایر گزینه
 توانند به طور مستقیم از روی ژن تولید شوند. ها نمیها رِنا و پروتئین است و کربوهیدرات( محصول ژن1

، نسبت به فاصلۀ آن تا  1تا سانترومر کروموزوم  Dفاصلۀ ژن مربوط به ساخت پروتئین  کنید،( همانطور که در شکل مقابل مشاهده می 2

 کروموزوم کمتر است.   انتهای 

د نشورز نمینمود بابروز رخ نمود ناخالص باعث توانی یا بارزیت ناقص باشد، افراد دارای ژنها از نوع هم( در صورتی که رابطۀ میان دگره 4

 د بود.  ننمود جدیدی از نظر آن صفت خواهبلکه دارای رخ

 3پاسخ: گزینه   

 و شده اتصال جایگاه به آن پیوستن باعث کنندهبه فعال  مالتوز اتصال .شودمی انجام مثبت صورت به ها ژن این مورد در رونویسی تنظیم

کنندۀ مالتوز در کنار یکدیگر قرار دارند های تجزیههای مربوط به ساخت آنزیمداشته باشید که ژن شود. اما باید توجه شروع می رونویسی

ها، تولید همۀ  توان گفت که با شروع رونویسی از این ژنشود پس میها به یک میزان رونویسی میاز همۀ این ژن  ،و با شروع رونویسی

 (  )! شود. سهیل میت کنندۀ مالتوزهای تجزیه آنزیم نه برخی 

 ها: بررسی سایر گزینه

  متصل  دنا از خاصی هایتوالی   به که دارند وجود کنندهفعال  نام به نه فقط یک نوع!( ) از پروتئین  انواعی  مالتوز، قند حضور در( 1

 .شوندمی

 شود. نویسی نمیوانداز بخشی از ژن نیست و ر( توجه داشته باشید که راه2

از پایان رونویسی آغاز شود. در واقع در مسیر رونویسی از    تواند پیش سازی میپروتئین  !(  همۀ جانداراننه    )  ها پروکاریوت ( در  4

 تواند پیش از پایان رونویسی از ژن سوم آغاز شود. ها، تولید آنزیم اول میاین ژن

 رونویسی در باکتری اشرشیاکالی : تنظیم مثبت  

روشن و   وضعیت مالتوز 
 خاموش 

 بودن ژن ها

 وضعیت 
 فعال کننده 

 وضعیت 
 رنابسپاراز 

 تولید 
 رنای پیک 

 ترجمه 
 رنای پیک 

 نتیجه نهایی 

عدم وجود مالتوز در  
محیط یا حضور همزمان  

 با گلوکز  

 به مالتوز و جایگاه  خاموش 
اتصالش ، متصل  

 نیست 

شناسایی  عدم  
 راه انداز 

 توسط رنابسپاراز 

 های توقف تولید آنزیم   
 تجزیه کننده مالتوز

حضور مالتوز در محیط  
 بدون وجود گلوکز  

 به مالتوز و جایگاه  روشن 
اتصالش ، متصل  

 است

شناسایی راه  
انداز و اتصال  
رنابسپاراز به آن  

 و حرکت 

  

 تولید آنزیم های تجزیه 
 کننده مالتوز

 تنظیم منفی رونویسی در باکتری اشرشیاکالی : 
 روشن و خاموش  الکتوز وضعیت  

 بودن ژن ها
 وضعیت 

 مهار کننده
 وضعیت 
 رنابسپاراز 

 تولید 
رنای  
 پیک 

 ترجمه 
 رنای پیک 

 نتیجه نهایی 

عدم وجود الکتوز  
در محیط یا  

حضور همزمان با  
 گلوکز  

 متصل به  خاموش 
 اپراتور 

 متصل به راه انداز 
 ولی عدم حرکت 

 توقف تولید آنزیم های   
 الکتوز تجزیه کننده  

حضور الکتوز در  
محیط بدون  
 وجود گلوکز  

متصل به الکتوز   روشن 
 و

جداشده ار  
 اپراتور 

 متصل به راه انداز و
 توانایی حرکت دارد 

  

 تولید آنزیم های تجزیه 
 کننده الکتوز 
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 4پاسخ: گزینه   

  و   کند شناسایی  را  انداز راه  تنهایی  به  تواند نمی  رنابسپاراز  هایوکاریوت   برای بیان یک ژن، به طور حتم از آن ژن باید رونویسی شود. در

  نواحی   به   اتصال   ها باپروتئین  این  ازنه همه!(  )  گروهی .  هستند  رونویسی  نام عوامل   به  هاییپروتئین  نیازمند  آن   به  پیوستن  برای

 کنند. می هدایت انداز راه به محل را رنابسپاراز ،اندازراه   از  خاصی 

 پوشاند.  انداز را میانداز فقط بخشی از توالی راهها، عوامل رونویسی متصل به راهیوکاریوتدر  

 ها: بررسی سایر گزینه

 شوند.  متصل افزاینده  توالی نام به دنا از خاصی  هایبخش به دیگری رونویسی عوامل نه همواره!( ) است  ممکن   هایوکاریوت ( در1

 . شود آن  از  پس یا و رونویسی حین در تغییراتی دستخوش است  ممکن باشد،  پیک رنای( در صورتی که رِنای حاصل یک 2

 تواند یک رِنا مانند رِناهای ناقل و رِناتنی باشد.شود بلکه محصول نهایی میژن لزوماً به تولید یک پروتئین منجر نمی هر( بیان 3

 4پاسخ: گزینه   

شود. ها فقط یک نوع رِنا ساخته میانداز باشند و در این صورت از روی این ژن ممکن است چند ژن مجاور دارای یک راه هادر پروکاریوت 

ژن دارای یک  ژن هستند که در مجاور یکدیگر قرار دارند. این سهکنندۀ الکتوز در اشرشیاکالی، دارای سههای تجزیهبه عنوان مثال آنزیم

های اول و دوم فاقد توالی پایان رونویسی  توان گفت ژنآغاز رونویسی و یک توالی پایان رونویسی هستند. در واقع میه  انداز، یک جایگاراه

داز ویژۀ  انها هر ژن راهدر یوکاریوت    یابد. اماها بدون الگوبرداری از توالی پایان رونویسی، پایان میهستند و رونویسی از این ژن

 یابد. ژن با الگو برداری از توالی پایان رونویسی پایان می رخود را دارد و رونویسی ه

 ها: بررسی سایر گزینه
ممکن    دیگری  های نوکلئوتیدیتوالیپیش از رمزۀ آغاز    کنید،همانطور که در شکل مقابل مشاهده می(  1

  شوند.د که در این صورت آنها ترجمه نمینوجود داشته باش است

پپتیدی دارای کربوکسیل آزاد است نه  آخرین آمینواسید موجود در یک زنجیرۀ پلین،  ا ( در همۀ جاندار2

 آمین! 

پپتیدی، اولین آمینواسید دارای آمین آزاد ولی آخرین آمینواسید دارای گروه کربوکسیل آزاد است. در واقع آمینواسید اول از  در یک زنجیرۀ پلی
 شود.  ق گروه آمین خود وارد پیوند پپتیدی میطریق گروه کربوکسیل خود و آمینواسید آخر از طری

  نام عوامل   به هاییپروتئین نیازمند آن به  پیوستن برای  د ونکن شناسایی  را انداز  راه  تنهایی  به د نتواننمی هارنابسپاراز هایوکاریوت  ( در 3

 کنند. انداز کمک میکننده در اتصال رِنابسپاراز به راه فعال ها مانند پروتئین ها نیز برخی پروتئیندر پروکاریوت  .هستند رونویسی

 گیرد و همواره نیاز به عوامل کمکی دارد.  ها توسط رنابسپاراز به تنهایی صورت نمیانداز در یوکاریوتشناسایی راه
 عواملی انجام بگیرد )تنظیم مثبت(    تواند بدون نیاز به عوامل کمکی )مانند تنظیم منفی( و با کمکانداز میاتصال رنابسپاراز به راه

 

 

 

 2پاسخ: گزینه   

  تواند از روی چند ژن مجاور رونویسی شده باشد. در ها یک رِنا می اما در پروکاریوت شودها هر رِنا از روی یک ژن ساخته می در یوکاریوت 

  پیک   رنای  به  مکمل  کوچک  رناهای  بعضی   اتصال.  شود  انجام  هم  آن   از  پس  رونویسی یا  از  پیش  تواندمی  ژن  بیان  تنظیم  هایوکاریوت 

 . است رونویسی از ژن پس  بیان تنظیم از مثالی

 ها: بررسی سایر گزینه
ها  در یوکاریوت  . کند  تنظیم  را  آن  فعالیت  پروتئین،   یا  رنا  عمر(  )طول  پایداری   در  تغییر  یاخته با   است   ممکن   مواردی  ها درت( در پروکاریو1

  فرایندها   این .  شودمی  محصول  موجب افزایش   پیک  رنای   عمر  طول  افزایش .  است  پیک   رنای  عمر   طول   ژن   بیان  تنظیم  دیگر   های  روش   از

 . بود خواهند مؤثر سازیپروتئین میزان در

 شود.  ها انجام میتغییر طول عمر رنا هم در یوکاریوت و هم در پروکاریوت
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 قرار  دسترس رنابسپارازها  در  کمتر  تن  فام  فشرده  های  بخش  معمول طور به.  است تنی  فام  سطح در  دیگر  تنظیم  ها روش( در یوکاریوت3

  تنظیم   نظر  مورد  ژن  به  را  رنابسپاراز  خاصی، دسترسی  هایبخش  در  تنفام   فشردگی  میزان  در  تغییر  با  تواندمی  یاخته  بنابراین  گیرندمی

 شود نه در سطح رونویسی!  اما باید توجه داشته باشید که در این نوع، بیان ژن پیش از رونویسی تنظیم می .کند

شوند. از  های آزاد در سیتوپالسم تولید مینقش دارند، همگی در خارج هسته و توسط رناتن هایی که در فشرده کردن دناها پروتئیندر یوکاریوت
 ها هستند.  ستونها، هیترین این پروتئینمهم

 شوند. نمی انداز و افزاینده متصل شوند که بخشی از ژن محسوبتوانند به راه( عوامل رونویسی می4

 

 

 

 

 

 

 

 3پاسخ: گزینه   

دار بدن هسته  پیکری و  هایهمۀ یاخته  گیرند. توجه داشته باشید که  های بنیادی لنفوئیدی منشا میها از یاختهلنفوسیت

ها ژن مربوط به ساخت  در لنفوسیتشوند. ها بیان می ها هستند اما در هر یاخته تنها برخی از ژنانسان دارای تمامی ژن 

 شوند. بیان نمی هاوجود دارد اما این ژن Dیا عدم ساخت پروتئین 

 ها: بررسی سایر گزینه
ها هاپلوئید های جنسی حضور دارند. این یاختهشوند. در این غدد یاختهب میریز محسودرونها از غدد دستگاه  ها و تخمدانبیضه(  1

 های دیپلوئید مقدار مادۀ ژنتیکی کمتری در هستۀ خود دارند. بوده و نسبت به یاخته

های ماهیچۀ  سته بوده و برخی از یاختههای قرمز درون خون فاقد ههای پیکری به یک اندازه مقدار مادۀ ژنتیکی ندارند. مثاًل گویچههمۀ یاخته
 های ماهیچۀ اسکلتی چند هسته دارند.  ای و یاخته قلبی دو هسته

ت
یو

کار
یو

در 
ن 

ن ژ
بیا

م 
ظی

تن
 ها 

 هاست. تر از پروکاریوتپیچیده   + شود انجام متعددی  مراحل در  تواند می ژن  بیان  تنظیم

    
   

   
   

   
   

  
سی 
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ه 
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اتصال عوامل  

رونویسی به توالی راه  
 انداز )فقط( 

 شود.  ها، رونویسی با پیوستن رنابسپاراز به راه انداز آغاز میمانند پروکاریوت
عوامل  آن  به  پیوستن  برای   وکند شناسایی  را  انداز  راه  تنهایی  به  تواند نمی  رنابسپاراز   نیازمند 

 رونویسی )نوعی پروتئین( است.  
 انداز  هرا محل به را  رنابسپاراز    ←انداز   از راه خاصی  نواحی  به اتصال  با هاپروتئین این  از  گروهی  

  ←کنند  می تغییر  اثر عواملی در انداز راه به  هاپروتئین این  پیوستن  تمایل  چون  ←کندمی هدایت 
 کند.       هم تغییر می آن ژن  رونویسی  مقدار 

 
اتصال عوامل  

رونویسی به توالی  
 افزاینده )و راه انداز( 

عوامل   دنا،  در خمیدگی ایجاد  با  و  افزاینده  توالی  به  گروهی از عوامل رونویسی پیوستن  با
افزایش   را رونویسی سرعت عوامل،  این  هم قرارگیری  کنار   ←گیرند  می  قرار هم  کنار  در  رونویسی 

 دهد.  می
 گیرد.  صورت نمیهمواره  ایجاد خمیدگی در دنا  

 توالی افزاینده ممکن است در فاصلۀ دوری از ژن قرار داشته باشد.  

سی 
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رون
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در 

 

 پیک.   رنای  به  مکمل کوچک  بعضی رناهای  اتصال  پس از رونویسی 
 ساخته رنای و  متوقف  ترجمه عمل  نتیجه، در  شود  می  جلوگیری  ِرناَتن  کار با اتصال این رناها از 

 شود.  تجزیه می مدتی از پس  شده
-شود، بالفاصله پس از تولید یا خارج شدن از آن، ترجمه نمیرنای پیکی که درون هسته ایجاد می

 شود.   
 تنی  فام سطح  در 

 )قبل از رونویسی( 
 بنابراین  ← گیرند می  قرار دسترس رنابسپارازها در  کمتر  تنفام فشرده های به طور معمول بخش 

 به  را رنابسپاراز خاصی، دسترسی های بخش  در  تن فام فشردگی  میزان  در  تغییر  با  تواند می یاخته 
 کند.   تنظیم  نظر مورد  ژن

 
 پس از رونویسی 

 پیک  رنای عمر  تنظیم طول 
 و بالعکس.   شود می محصول موجب افزایش پیک  رنای عمر  طول  افزایش 

 گیرد.  ها صورت می ها و پروکاریوترنای پیک در یوکاریوتتغییر در طول عمر  
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موجود در ساختار های پروتئینهای مربوط به ساخت های پشتیبان حضور دارند. ژن یا ژنهای عصبی و یاختهدر بافت عصبی، یاخته( 2

 وند. شمی های پشتیبان بیان ین فقط توسط یاختهمیل

های میلین هم توسط رنابسپاراز و هم توسط دنابسپاراز  های مربوط به ساخت پروتئینساز بافت عصبی ژن یا ژنهای پشتیبان میلیندر یاخته
 شوند.   ها الگوبرداری نمیکدام از این آنزیمها توسط هیچهای عصبی این ژن که در یاخته در حالی  گیرندقرار میمورد الگوبرداری  

از یاختههای پادتن( یاخته4 نوع  تقسیم کنند. این یاختههایی هستند که در دفاع اختصاصی بدن شرکت میساز یک  توانایی  فاقد  ها 

 شود. ای انجام نمیهای هستههستند پس در آنها همانندسازی ژن

های  ها، آنزیم رنابسپاراز و رناتن که درون این یاختهدر حالیشود  ساز درون هسته فعالیت دنابسپاراز و هلیکاز مشاهده نمیهای پادتندر یاخته
   متصل به شبکۀ آندوپالسمی بسیار فعال هستند.  

 3پاسخ: گزینه   

  سومین کدون وارد شده به جایگاهA .زیرا کدون آغاز به جایگاه  معادل چهارمین کدون وارد شده به رِناتن استA  وارد

بلی سه آمینواسید وارد رِناتن شده و دو پیوند پپتیدی میان آنها ایجاد شده است پس با ورود سومین کدون  شود. به ازای سه کدون قنمی

 تشکیل خواهد شد.  Aچهارمین آمینواسید به رِناتن وارد شده و سومین پیوند پپتیدی در جایگاه  Aبه جایگاه 

 ها: بررسی سایر گزینه
 قرار خواهد داشت.  P، یک رِنای ناقل متصل به سه آمینواسید در جایگاه Aبا ورود سومین کدون به جایگاه ( 1

،  Aشود. با توجه به آنچه گفته شد، با ورود سومین کدون به جایگاه شده یک حرکت رِناتن انجام می ایجاد( به ازای هر پیوند پپتیدی 2

 گیرد.مین حرکت رِناتن انجام میسومین پیوند پپتیدی تشکیل شده و سپس سو

 در ترجمه، تعداد حرکت رناتن در طول رنای پیک با تعداد پیوند پپتیدی برابر است.  

 شود.خارج می E، دومین رِنای ناقل از جایگاه A( پس از ورود سومین کدون به جایگاه 4

 3پاسخ: گزینه   

 را بیان کند.ها تواند به طور حتم مشخصۀ این کروموزومفقط مورد ج نمی

که نسبت به   1های هسته دار وجود دارند که در یک یاختۀ دیپلوئید دو کروموزوم شمارۀ یاخته 1های شمارۀ بر روی کروموزوم Rhژن 

های ژنی مشابهی  های همتا دارای شکل، اندازه، جایگاه سانترومری یکسانی بوده و جایگاهیکدیگر همتا هستند، وجود دارند. کروموزوم

تواند  توان گفت توالی نوکلئوتیدی آنها میهای یکسانی ندارند که در این حالت میدگره  ها لزوماًند)تایید موارد ب و د( اما این کروموزومدار

و   Dتواند برای این ژن دگرۀ ها یکسان است اما یکی از آنها میدر این کروموزوم Rhبا یکدیگر متفاوت باشد. به عنوان مثال جایگاه ژن 

دگرۀ  د کاریوتیپ کروموزوم   dیگری دارای  به  توجه  با  های شمارۀ توان گفت که کروموزوم های انسان میباشد.)رد مورد ج( همچنین 

 نسبت به سایرین بزرگتر است.)تایید مورد الف( 1

 

 

 

 

 3پاسخ: گزینه   

رمز   Pپپتیدی دارای کربوکسیل آزاد است. این آمینواسید توسط آخرین کدون وارد شده به جایگاه  آمینواسید یک زنجیرۀ پلی  آخرین

 شده است. 

 ها: بررسی سایر گزینه

توان گفت که پس نمی  باشند دیگری حضور داشته  های ریبونوکلئوتیدیتوالیممکن است  آغاز( در رِنای پیک، پیش از کدون 1

 همان کدون آغاز است.  2تولید شده توسط رِنابسپاراز ریبونوکلئوتیدیاولین توالی 

 . با رشتۀ رمزگذار ژن دارد یکسان!(نه  ) مشابهی( رِنای پیک ساخته شده از رشتۀ الگوی ژن توالی نوکلئوتیدی 2

 شوند.  اند زودتر ترجمه میهایی از یک رِنای پیک که زودتر ساخته شدهکنید، توالیکتاب درسی مشاهده می 7( همانطور که در شکل 4

 2پاسخ: گزینه   
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،  AA  ،AB  ،ACنمود مختلف باشد که شامل  نوع ژن  6تواند دارای  است می  Cو    A  ،Bصفتی تک جایگاهی که تحت کنترل سه دگرۀ  

BB ،BC  وCC ند.  شومی 

و    A ،Bنمود بارز باشد(: سه رخ Cبر   Bبارز و  Cو  Bبر  Aها رابطۀ بارز و نهفتگی وجود داشته باشد)به عنوان مثال اگر میان همۀ دگره

C  .در جمعیت وجود خواهد داشت 

 نمود در جمعیت وجود خواهد داشت. نوع رخ 6ها رابطۀ بارز و نهفتگی وجود نداشته باشد: در صورتی که میان هیچ یک از دگره

نمود  رخها رابطۀ بارز و نهفتگی وجود داشته باشد و بیشترین انواع نمود زمانی است که میان تمامی دگرهت کلی کمترین انواع رخ به صور

نمودها منهای  نمود برابر با تعداد انواع ژنها این رابطه وجود نداشته باشد. همچنین تعداد انواع رخزمانی است که میان هیچ یک از دگره

 بط بارز و نهفتگی است. تعداد روا

  3نمودها هم برابر  ( و زمانی تعداد انواع رخBCو    AB  ،ACاست)   3نمودهای ناخالص برابر  کنید تعداد انواع ژنهمانطور که مشاهده می 

 ها رابطۀ بارز و نهفتگی باشد. خواهد بود که میان همۀ دگره

 ها: بررسی سایر گزینه
است و این    3نمودها برابر  ( اما باید توجه داشته باشید که حداقل تعداد رخCCو    AA  ،BBت )اس  3نمودهای خالص برابر  ( تعداد ژن1

 باشد. 3کمتر از  تواند هیچگاه یکیتعداد نمی

 خی از آنها!ها از رابطۀ بارز و نهفتگی پیروی کنند نه برنمود باید تمامی دگرهنمود با رخ( برای برابر بودن انواع ژن3

اشته ها باید وجود دنوع( فقط یک رابطۀ بارز و نهفتگی میان دگره  5نمودها باشد)یعنی  انواع ژننمودها یکی کمتر از  نواع رخ( برای آنکه ا4

 باشد.
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   ها(ها )دگرهروابط بین الل
                                                                                                                                                                                                                                                                  بارز و نهفتگی  - 1

شود که این الل بارز است و الل دیگر نهفته است و به  کند عنوان میگیرند و یکی از آنها بروز می هنگامی که دو الل مختلف کنار هم قرار می
 گویند.  این حالت رابطۀ بارز و نهفتگی می

 ها است.   ها بیشتر از تعداد انواع فنوتیپاع ژنوتیپها این رابطه برقرار باشد، تعداد انو در صورتی که بین الل
 توان گفت هر ژنوتیپ، یک فنوتیپ مختص به خود دارد.    نمی

 کند که ژنوتیپ دارای دو الل نهفته باشد    و تنها در زمانی اثر الل نهفته بروز می  پوشاندالل بارز به طور کامل اثر الل نهفته را می
 .     Rhشکل و فنیل کتونوری + گروه خونی  ی داسیهای کم خون مثال: بیماری

 بارزیت ناقص          - 2
های خالص باشد، در این حالت رابطه بارزیت ناقص  اگر دو الل مختلف کنار هم قرار گیرند و صفت در حالت ناخالص، حدواسط حالت

 است.  
ها هر دو تأثیر خود را گذاشته و یک  شود و این پروتئیناخته میگیرد و پروتئین سدر این حالت از هر دو الل رونویسی و ترجمه صورت می

 شود.   ها از هم جدا نمیکند یا به عبارتی اثر این اللشود. و اثر هر دو الل با هم بروز میحالت حدواسط ایجاد می
 تواند به طور کامل اثر الل دیگر را پوشش دهد.  در این حالت هیچ اللی نمی

 ر گل میمونی، حالت موی سر انسان.       مثال: رنگ گلبرگ د
                                                                                                                                                                                                                                           توانی      هم  - 3

 اگر دو الل مختلف کنار هم قرار گیرند و هر دو بروز کنند در چنین حالتی رابطه بین الل ها هم توانی است.      
 کنند.   توانند اثر یکدیگر را پوشش دهند و هر دو الل به طور کامل بروز میها به هیج وجه نمیدر این حالت الل

 بارز و نهفتگی  بارزیت ناقص  مقایسه مورد  

 غالب حدواسط  فنوتیپ فرد ناخالص 

هر ژنوتیپ یک فنوتیپ اختصاصی برای خود   ژنوتیپ 
 دارد. )مثل هم توانی( 

ژنوتیپ های خالص غالب و ناخالص دارای یک فنوتیپ  
 مشترک هستند. 
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 ، رنگ موهای بدن اسب و گاو.  ABمثال: گروه خونی  
 
 2پاسخ: گزینه   

کافندهدر یک یاختۀ یوکاریوتی، پروتئین یا کریچهتن های موجود در  رِناتنها  توسط  تولید ها  آندوپالسمی  بر روی شبکۀ  های موجود 

ها ند، توسط این رِناتنشویروند و در غشا مستقر شده یا به خارج یاخته ترشح مهایی که به سمت غشا میشوند. همچنین پروتئینمی

  ترکیبات  از   یکی   آنتوسیانین   شوند؛ ساخته می  گیاه  در   که  است  رنگی  و   اسیدی  پروتئینی،   ترکیبات  ذخیرۀ   محل   شوند. کُریچه تولید می

 پرتقال مانند هاییمیوه  و بنفش  کلم قرمز، ریشۀ چغندر در  آنتوسیانین. شودمی ذخیره کُریچه در که است  نه پروتئینی!( ) رنگی

 . اند  (اکسیدان  آنتی) پادُاکسنده  دیسه، رنگ و کُریچه در رنگی ترکیبات که است شده  مشخص دارد. وجود فراوانی مقدار به توسرخ،

 

 ها: بررسی سایر گزینه
ذخیره    جو  و  گندم  بذر  در  هاست کهپروتئین  این  از  یکی  گِلوتن .  شودمی  ذخیره  کُریچه  در  که  است  ترکیباتی  از   دیگر  یکی   ( پروتئین، 1

 تخریب  روده  هاییاخته   پروتئین گلوتن  اثر  بر  سلیاک بیماری  دررسد.  می  مصرف  به  رویان  نمو  و  رشد  برای   بذر  رویش  هنگام  و  شودمی

 روند.  بین می از پرزها  حتی و ریزپرزها و شوندمی

خوارها،  نقش دارند. عوامل بیگانه پس از بلعیده شدن توسط درشت  تخریب عوامل بیگانه در   ایمنیهای  های موجود در یاختهتن( کافنده 3

 د. شوانجام می هاتنها از بین بروند که این اتفاق با کمک کافنده باید درون این یاخته

های توسط رِناتنها نیز  های بدن است که فعالیت آنزیمی دارد. این پروتئینپتاسیم نوعی پروتئین غشایی موجود در یاخته-( پمپ سدیم4

 شوند. روی شبکۀ آندوپالسمی تولید می

 4پاسخ: گزینه   

 ها فاقد هر گونه ژن خواهند بود.پس این یاخته های قرمز موجود در خون فاقد هسته و کروموزوم هستند گویچه 

 ها: بررسی سایر گزینه
 هایمثبت باشد در غشای گویچه  Rhبرای آنکه فردی  های زندۀ بدن دارای پروتئین در ساختار غشای اصلی خود هستند.  ( همۀ یاخته1

در غشا به طور واضح مشخص نشده است پس   Dباشد که در این سوال حضور یا عدم حضور پروتئین    Dقرمز خود باید دارای پروتئین  

 توان با قاطعیت اظهار نظر کرد. این فرد نمی Rhدربارۀ گروه خونی 

تواند گروه  دارد می های قرمزبه غشای گویچه ABOهای گروه خونی برای اضافه کردن کربوهیدرات( فردی که فقط یک نوع آنزیم 3و2

نمود ناخالص  تواند ژنباشد. پس این فرد می BBیا  AO ،AA ،BOتواند  های خونی مینمود این گروهداشته باشد که ژن Bیا  Aخونی 

 را خواهد داشت.  iداشته باشد که در این حالت دگرۀ 

 4سخ: گزینه  پا 

ها آمینواسید و واحد سازندۀ رِناها، نوکلئوتید است که در  هر زیر واحد رِناتن از رِنا و پروتئین تشکیل شده است. واحد سازندۀ پروتئین

 شود.ساختار هر یک از این زیرواحدها پیوندهای اشتراکی مشاهده می

 ها: بررسی سایر گزینه
 ها فاقد عوامل رونویسی هستند. روکاریوتاست. پ ( ریزوبیوم نوعی پروکاریوت 1

شوند بلکه ابتدا توسط نوعی آنزیم رِنای پیک ساخته شده و در نهایت توسط نوعی  طور مستقیم از روی ژن ساخته نمیها به ( پروتئین2

 شوند.ها تولید میآنزیم دیگر پروتئین

 کند. یدها این موضوع صدق نمی( نوکلئوتیدها زیرواحدهای سه قسمتی دارند اما در مورد آمینواس3

 4پاسخ: گزینه   

با دیدن هر فنوتیپ ، می توان ژنوتیپ را تعیین   تعیین ژنوتیپ 
 )مثل هم توانی( کرد.  

با دیدن فنوتیپ غالب ، نمی توان ژنوتیپ آن را تعیین  
 کرد. 

انواع فنوتیپ ، با انواع ژنوتیپ برابر است. )مثل   انواع فنوتیپ و ژنوتیپ 
 هم توانی( 

 باشد. انواع فنوتیپ، از انواع ژنوتیپ کمتر می
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داشته    Ddیا    DDنمود  تواند از لحاظ این گروه خونی، دو نوع ژنهای قرمز خود است میدر غشای گویچه  Dفردی که دارای پروتئین  

داشته    BOیا    AA  ،AO  ،BBنمودهای  تواند ژناست پس می  ABOباشد. همچنین این فرد فقط دارای یک نوع کربوهیدرات گروه خونی  

 نمود مختلف را متصور شد. نوع ژن 8توان حداکثر  باشد. پس در بررسی همزمان این دو صفت می

 های غیر جنسی قرار دارند، جنسیت فرزندان در روند سوال تاثیری ندارد. توجه داشته باشید، از آنجائیکه ژن این صفات بر روی کروموزوم

 ها: بررسی سایر گزینه
  Ddیا    DDنمود  تواند از لحاظ این گروه خونی، دو نوع ژنهای قرمز خود است میدر غشای گویچه  D( پسری که دارای پروتئین  1

اما در متن گزینه گفته نشده است که فقط این نوع به غشا است.  Aکنندۀ کربوهیدرات داشته باشد. همچنین این فرد دارای آنزیم اضافه

تواند از نظر این گروه خونی پس این فرد میرا نیز داشته باشد.    Bتواند آنزیم اضافه کنندۀ کربوهیدرات  این فرد می  آنزیم را دارد پس

 نمود مختلف را متصور شد. نوع ژن 6حداکثر  توانباشد. پس در بررسی همزمان این دو صفت می ABو  AO، AAنمودهای دارای ژن

داشته باشد. همچنین این فرد فاقد   Ddیا    DDنمود  اند از لحاظ این گروه خونی، دو نوع ژنتومثبت است می  Rh( فردی که دارای  2

  OOنمود پس از نظر این صفت دارای ژن  های قرمز خود استبه غشای گویچه ABOهای گروه خونی کربوهیدراتتوانایی اضافه کردن 

 نمود مختلف را متصور شد. ژن نوع  2توان حداکثر  است. پس در بررسی همزمان این دو صفت می

دارد. همچنین این فرد دارای هر دو کربوهیدرات   ddنمود است از لحاظ این گروه خونی ژن D( فردی که فاقد توانایی تولید پروتئین 3

توان  پس در بررسی همزمان این دو صفت می  دارد.   ABنمود  های قرمز است پس از نظر این صفت ژندر غشای گویچه  ABOگروه خونی  

 متصور شد. نمود را  نوع ژن 1فقط 

 4پاسخ: گزینه   

  این   در .  کنندمی  جا  جابه  گیاه  سراسر  در  را  پرورده  و   خام  و شیرۀ  سازندمی  را  هاآوند  که  اند  هایییاخته  بافت،  این  هاییاخته  تریناصلی

اند،  ایآکَنهدراز سخت  هایکه یاخته  فیبرها،  .دارند  وجود  نیز  فیبر  و   ای آکَنه نرم   های یاخته   مانند  های دیگرییاخته  آوندها،  بر  عالوه  هابافت 

 کنند. گیرند اما در انتقال آب در گیاه شرکت نمیاطراف آوندها قرار میدارای دیوارۀ پسین چوبی شده هستند و در 

 ها: بررسی سایر گزینه
 های دِنا و رِنابسپارازها هستند. ها فاقد مولکولتر است. کریچهکه نسبت به هسته درشتهایی هستند  آکنه دارای کریچههای نرم( یاخته1

 های مجاور انتقال دهند.، آب و مواد آلی را به یاختهتوانند با کمک پروتوپالست خودمیهای آوند آبکش زنده هستند و ( یاخته2

  . است  مانده جا به  آنها، شدۀ  چوبی  دیوارۀ فقط  اند وها مردهرند. این یاختههای آوند چوبی در انتقال شیرۀ خام در گیاه نقش دا( یاخته3

 شود.  انجام می شاغ  های آب از عرضاما فرآیند اسمز با عبور مولکول

 تشکیل شده است.       دو نوع بافت آوند چوبی و آوند آبکشیاین سامانۀ بافتی، ترابری مواد در گیاه را برعهده دارد و از  
 های تشکیل دهنده آوندها هستند.        های این سامانۀ بافتی، یاختهیاخته   تریناصلیوجود دارد اما    چند نوع یاختهدر این بافت  

 های آوندی مقایسه یاخته                                                                                           

دیواره   شکل سلول   هسته   بافت   
 نخستین  

دیواره  
 پسین  

شیره   ویژگی آوند ایجاد شده        دیواره عرضی      سرعت 
 خام

قندک
 افت  

  تراکئید  
 
آوند    

 چوبی  

 
ندارد/  
 مرده   

 دراز، باریک و  
 دوکی شکل  

 دارد  
 نازک  

 دارد  
 چوبی شده  

 ایجاد لولۀ غیر پیوسته   دارد    
 حرکت شیرۀ خام فقط از  

منافذ   طریق 
 دیواره)عرضی(  

          
 کم           

 
 ندارد  

عنصر  
 آوندی  

 کوتاه ، پهن و  
 گشاد  

 دارد  
 نازک  

 دارد  
 چوبی شده  

 ایجاد لوله پیوسته، حرکت ندارد    
و  عرضی  خام  شیرۀ 

 سرتاسری  

 ندارد     زیاد            

یاختۀ  
 آبکشی  

آوند  
 آبکشی  

ندارد/  
 زنده  

آبکش   ندارد     دارد / نازک   دراز         دارد/ 
 مانند  

 دارد     -          -                 
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های خام و پرورده برعهده  ای )فیبر و پارانشیم( و آوندی وجود دارد. اما جابجا کردن شیرۀهایی از بافت زمینهسامانۀ بافتی یاختهبه طور کلی در این  
 آوندها است.  

 شود.  ها میحال سبب مرگ این یاخته  هرکند اما در  های آوند چوبی به شکل ها و مقادیر متفاوت رسوب میلیگنین در دیوارۀ یاخته 
 کنند.     در کنار آوند آبکش نهاندانگان یاخته های همراه قرار دارند و به آوندهای آبکش در ترابری شیره پرورده کمک می

 ون هسته.  های بدفقط به کمک یاخته  ←جایی شیرۀ خامدار و بی هسته ولی جابههای هسته به کمک یاخته   ←جایی شیره پروردهجابه 
 شده به مراتب بیشتر از آوند آبکشی است. چرا؟ در این آوندها مقدار بافت آوند چوبی در ساقة چوبی  

شود. بنابراین، گیاه به آوندهای چوبی بیشتر از آوندهای آبکشی،  می  عظیمی از آب تبخیر  حجمچون برای به گردش در آمدن آب در گیاه، همیشه  
تواند شیرة پروردة مورد نیاز  ة گیاه، توانایی غذاسازی را دارد و می نیاز دارد. همچنین بخش عمد

نیازمند شیرة خام هستند که توسط آوندهای چوبی    های گیاههمة بخش خود را تامین نماید. اما  
 . شودحمل می 

 
 بررسی شکل 

                               .اند کرده   احاطه  را  آوندی  دستة  اطراف  فیبر،  هاییاخته① 

نیز قطر    تراکئیدهاو مجرای    تراکئیدهامجرای آوندهای آبکشی قطر کمتری نسبت به مجرای    ② 
 کمتری نسبت به مجرای عناصر آوندی دارد. 

 بخش اعظم یک دسته آوندی توسط آوند چوبی اشغال شده است.  
    عنصر آوندی.  ←تراکئید   ←آوند آبکش   :خارج به داخلازسمت  

یاخته های فیبر آوندها را احاطه می کند و با توجه به شکل در تماس با هر دو نوع آوند قرار  
 گیرند.                   می

 آوند آبکش.    <تراکئیدها    <عناصر آوندی   :ترتیب قطر در آوند ها

 1پاسخ: گزینه   

 کلیه در سطح باالتری از سیاهرگ خروجی از هر کلیه قرار دارد. سرخرگ وارد شده به هر کنید، همانطور که در شکل مقابل مشاهده می 

 ها: بررسی سایر گزینه
قطورتر از نایژۀ  تر و در فصل سه کتاب درسی، نایژۀ اصلی وارد شده به شش راست کوتاه  6( با توجه به شکل 2

 اصلی وارد شده به شش چپ است. 

. با توجه به شکل کندراست و چپ انشعاب پیدا می( سرخرگ ششی پس از خروج از بطن راست، به دو شاخۀ  3

کتاب درسی، سرخرگ آئورت در باالی سرخرگ منشعب شده به سمت راست، به سه شاخه منشعب    4فصل    1

 شود. می

( با توجه به شکل مقابل، لوزالمعده دارای دو مجرای ورودی به دوازدهه است که یکی از این مجراها مجرای  4

  قرار دارد. تریعده است. این مجرا نسبت به مجرای دیگر لوزالمعده در سطح پایینمشترک صفرا و لوزالم

 

 

 

 

 4پاسخ: گزینه   

.  اندشده کشیده دیگر یاختۀ  به ای یاخته از ای یاخته های میانکانال   که دهدمی نشان الکترونی  میکروسکوپ با گیاهی هایبافت  مشاهدۀ

  . بروند  دیگر  یاختۀ  به  ای یاخته  از  ها پالسمودسم  راه  از  توانندمی  دیگر  ترکیبات  و  مغذی   گویند. موادمی  پالسمودسم   ها،کانال  این   به

  شود.ها تیغۀ میانی قطع شده و در آن نقاط این تیغه مشاهده نمیدر محل پالسمودسمکنید، همانطور که در شکل مقابل مشاهده می

 ها: بررسی سایر گزینه
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سازند. پس دیوارۀ نخستین لزوماً می  دیوارۀ نخستین  نام  به  دیگری  هایالیه   یا   الیه  شده،  تشکیل  تازه  هاییاخته  از   هریک  ( پروتوپالست1

 از چندین الیه تشکیل نشده است. 

استحکام،  ضمن   هاآکَنه  ( چسب 2 های  یاخته.  شودنمی  گیاهی  اندام   رشد   مانع  بافت  این .  شوندمی  اندام  پذیری   انعطاف  سبب  ایجاد 

 گیرند.می قرار روپوست زیرِ معموالً ایآکَنهچسب

 شود. می مرگ پروتوپالست سبب اغلب دیواره، شدن  ( چوبی3

 

 

 

 4پاسخ: گزینه   

  دوزیستان بالغ،  کنند. همچنین دراستفاده می پوستی تبادالت از کنندمی زندگی مرطوب هایمحیط در که خاکی کرم نظیر مهرگانیبی

  از   خاکی  کرم  بدن   . است  داران تنفس مهره  های اندام  در  ساختار  ترینساده  دوزیستان  پوست   . است  پوست   طریق   از  گازی  تبادالت  بیشتر

  نزدیک انتها،   در  و  دارمژک  قیف  جلو،  در  که  است  ای  لوله  دارند. متانفریدی  متانفریدی  جفت  یک  هر کدام  که  شده  تشکیل  هاییحلقه

 دارد.  ارتباط بدن مایعات با مستقیم طور به قیف این دهانۀ. شودختم می بدن از خارج  در ادراری منفذ به که است مثانه دارای

 ها: بررسی سایر گزینه
 . دهندمی پاسخ  محیطی هایمحرک به های خودبا کمک یاخته نجانورا همۀ( 1

 نه غلیظ!  کنندمی دفع رقیق ادرار صورت به را  آب از زیادی حجم  هاماهی  این. است شیرین  آب ماهیان مشابه دوزیستان کلیۀ( 2

های  ها با کمک شبکهخاکی و دوزیستان دارای گردش خون بسته هستند. پس در همۀ این جانوران تبادل مواد میان خون و یاخته  ( کرم3

 گیرد.  مویرگی صورت می

 3پاسخ: گزینه   

  انقباض .  است  وابسته   اسکلتی   هایماهیچه  انقباض  به  زیادی  به مقدار  قلب،  از  تر  پایین  هایاندام  در  ویژه  به  هاسیاهرگ  در  خون  حرکت

 به سمت سیاهرگ در خون حرکت باعث که کنندمی وارد فشاری خود مجاور های سیاهرگ به ،دیافراگم شکم و پا، و دست هایماهیچه

های اسکلتی به معنای استراحت  کاهش میزان یون کلسیم در یاختۀ ماهیچه   شود. اما توجه داشته باشید که    می  قلب

 یابد.انقباض! پس با استراحت دیافراگم ورود خون به دهلیز راست افزایش نمیآنهاست نه 

 ها: بررسی سایر گزینه
  از   ایویژه   گروه  توسط  هورمون  این.  دارد  اریتروپویتین بستگی  نام  به  هورمونی  ترشح  به  قرمز،  هایگویچه  میزان  تنظیم  ما  بدن  ( در1

 . برایکند زیاد   را  قرمز  هایگویچه  تولید  سرعت  تا  کند می  اثر  استخوان  مغز  و روی  شودمی  ترشح  خون  درون  به  کبد  و  کلیه  هاییاخته

  نوعی   ،اسیدکفولی  .است   الزم  نیز  اسیدفولیک   و  B12ویتامین    آهن،  وجود  بر  عالوه  استخوان،  مغز  در  قرمز  هایگویچه  شدن  ساخته

 .است الزم اییاخته طبیعی تقسیم برای  که است B خانواده  از ویتامین

 سیاهرگ اکلیلی  صورت  به   و  شوندمی  یکی  هم   با  قلبی،  هاییاخته  نیاز  رفع  از   اند پس  گرفته  انشعاب  آئورت  از  که  اکلیلی های( سرخرگ2

  سکته   باعث  است  ممکن  شرایین(،  )تصلب  دیوارۀ آنها  شدن  سخت  یا  لخته  توسط  ها سرخرگ   این   شدن   بسته .  شودراست وارد می  دهلیز  به

  است   ممکن    QRSارتفاع   میرند. کاهشمی  آن   هاییاخته  و  رسدنمی  اکسیژن  ماهیچۀ قلب،  از  بخشی   به  حالت  این  در  چون  شود؛  قلبی

 . باشد آنفارکتوس یا   قلبی   سکتۀ نشانۀ 

  ها، واکنش  از  ای مجموعه  اندازی راه  و   خوناب  هایپروتئین  از  یکی   بر  اثر  با   رنین  . شودمی  ترشح  خون  به  رنین  نام  به  آنزیمی  کلیه  ( از 4

  در . شودمی را باعث  سدیم بازجذب هاکلیه بر اثر با آلدوسترون هورمون. شود  ترشح آلدوسترون هورمون کلیه، غدۀ فوق از  شودمی باعث

اتفاقمی  افزایش  هاکلیه  در  هم  آب  بازجذب  سدیم،  بازجذب  نتیجۀ این  که  مییابد  شودها  خون  فشار  افزایش  باعث   کمبود  .تواند 

  خارج   مواد نتیجه،  در.  خون بکاهد  به  بافت  از  مایعات  بازگشت  سرعت  از  تواندمی  هادرون سیاهرگ  خون  فشار  افزایش و  خون  هایپروتئین

 . گویندمی«  اِدم»  یا « خیز» آن به که شوندمی متورم بدن، از هایی بخش  حالت، این  در .گردندنمی باز خون به مویرگ از شده
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 2پاسخ: گزینه   

 شوند. می دیده سبز گیاهان، علت همین  به .دارد سبزینه  فراوانی مقدار به )کلروپالست( دیسه سبز

 ها: بررسی سایر گزینه
  از  پیشگیری  در   پادُاکسنده  ترکیبات  .اند  اکسیدان(  )آنتی   پادُاکسنده  ،دیسه  رنگ  و  کُریچه  در  رنگی   ترکیبات  که  است  شده ( مشخص3و1

 . مثبتی دارند نقش دیگر های اندام و مغز کارکرد بهبود نیز و سرطان

 ها فاقد ترکیبات رنگی هستند.( نشادیسه4

 شود.                   ها در گیاهان دیده میشناسیم؛ در حالی که انواعی از رنگگیاهان را به سبزبودن می 
هاست. مانند رنگ زرد یا  های ذخیره شده در دیسهدیگر به دلیل وجود رنگ  بعضیها به علت وجود مواد رنگی در کریچه است و  از رنگ   بعضی  

 .    نارنجی ریشة هویج و رنگ قرمز میوة گوجه فرنگی 
 های گیاهی، داشتن اندامکی به نام دیسه )پالست( است.                های یاخته یکی دیگر از ویژگی 

 دیسه + نشادیسه.                         سبزدیسه + رنگها در گیاهان وجود دارند:  از دیسه  انواعی  
ها می توانند بهم تبدیل شوند. این فرایند تحت تاثیر عوامل محیطی )مثل کاهش طول روز در پاییز( و درونی )هورمون اتیلن( صورت  پالست

 گیرد.  می
 دیسه:  تبدیل سبزدیسه به رنگ

 تغییر رنگ گوجه فرنگی نارس به رسیده تحت تاثیر اتیلن.     ①
 شود.   ها می: اتیلن نوعی هورمون گیاهی بازدارندۀ رشد است که سبب افزایش سرعت رسیدگی میوه9فصل  11زیست
کند )تجزیه شدن سبزینه( و به  طول روز، در این دو تغییر ساختار کلروپالست تغییر می  کاهشدر پی    پاییزگیاهان در    بعضیتغییر رنگ برگ در    ②

 شود. ) افزایش کاروتنوئیدها( کروموپالست تبدیل می
دهند. گیاه داوودی در روزهای کوتاه  تفاوت قرار میدهی در سه دستۀ روز کوتاه، روز بلند و بی: گیاهان را براساس نیاز به نور، برای گل 9فصل11زیست

 دهد که طول شب از حّدی کمتر نباشد.  های طوالنی نیاز دارد و زمانی گل می دادن به شبدهد. در واقع این گیاه برای گل  پاییز گل می

 شوند.  مانندی حفظ میهای پولکها با برگریزد و جوانه: برگ بعضی درختان با کاهش دما در فصل پاییز می9فصل  11زیست
 شوند.                                                           پوشیده میها، کاروتنوئید رو هم دارند ولی توسط سبزینه  حواست باشه که سبزدیسه 

د گیاه  حواست باشه که در گیاهان هر تغییر رنگی به دلیل تبدیل پالست ها بهم نیست مثاًل تغییر رنگ در گل ادریسی از صورتی به آبی به دلیل رش
 در خاک اسیدی است.  

 .  : تولید سبزینه در گیاهان عالوه بر ژن به نور هم نیاز دارد3فصل 12زیست
نای سیتوپالسمی مینا در هسته و برخی در راکیزه و دیسهها بیشتر د  : در یوکاریوت 2و1فصل12زیست نا  ها قرار دارد که به آن د  گویند. این نوع د 

 حالت حلقوی دارد.   
 سبزدیسه 
 : جلبک اسپیروژیر دارای کلروپالست نواری شکل است.         6فصل12زیست
ف موج مرئی ، نور سبز و زرد را منعکس و بخش زیادی از نور آبی، بنفش  ها طی:  رنگ سبز سبزینه ناشی از این است که این رنگیزه6فصل12زیست

 شود.     کند و هر رنگیزه ای که نوری منعکس کند به همان رنگ دیده میو قرمز را جذب می
 شود.       های سبز گیاه، مانند برگ دیده میدر اندام  فراوانی دار بهآکنة سبزینهنرم

نور در چنین    کاهشکه    داردغیرسبز، مثاًل سفید، زرد، قرمز یا بنفش  های  گیاهان بخش   بعضیبرگ  
گیاه برای    توانکار،    شود. در واقع با اینهای سبز میمساحت بخش   افزایشگیاهانی، سبب  

  افزایش سبز( در  ها )عامل ایجادکنندة رنگیابد. چون سبزینهمی  افزایشفتوسنتز و تولید مواد آلی  
حواست باشه که این نوعی سازگاری است که به گیاه برای  ثرند.  جذب نور و فتوسنتز مو

    کند.رشد و بقا در محیط دارای نور کم کمک می
 4پاسخ: گزینه   

. است  یاخته از  بزرگ  هایذره  خروج  فرایند  رانیبرون.  کنند  جذب  بریدرون نام  به  فرایندی با  را  بزرگ   هایذره  توانندمی   هایاخته  بعضی

رانی،  به هنگام برون   توانید متوجه شوید که  است. با توجه به شکل مقابل می  همراه  غشایی  هایکیسه  تشکیل  با  فرایندها  این

  گیرد.های غشایی در الیۀ خارجی غشای اصلی یاخته قرار میالیۀ داخلی غشای کیسه محتویات



 20صفحه               4مرحله    - اختصاصی( زیست شناسی                                      آزمون ماز )دفترچه  

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

 

 : هابررسی سایر گزینه
های و بدون کمک پروتئین  جهت یا خالف جهت شیب غلظتتوانند در  های بزرگ می( مولکول2و1

دانید که این فرآیندها رانی از عرض غشا عبور کنند. میبری یا برونآیند درونسراسری و از طریق فر

ها در یاخته منجربه  توسط یاخته همراه است و مصرف این مولکول  ATP  هایبا مصرف مولکول

 خواهد شد.  ADPهای ن مولکولافزایش میزا 

مولکول3 عبور  ناقل (  یک  توسط  و  زیستی  انرژی  نوعی  مستقیم  با مصرف  که  از عرض غشا  ها 

  انرژی،   صرف  با  پروتئین   هایمولکول  فرایند،   این   درپروتئینی انجام بگیرد، نوعی انتقال فعال است. 

یک انتقالی گلوکز،  در فرآیند هم  . آید  دست  به  ATP  مولکول  از  تواندمی   انرژی این  . کنندمی  منتقل  غلظت شیب برخالف جهت  را  ایماده

 شود. کند و انرژی مورد نیاز آن از شیب غلظت سدیم فراهم میناقل، گلوکز را در خالف جهت شیب غلظت منتقل می
 
 
 

 3پاسخ: گزینه   

هاست.  قسمت  سایر  از   بیش  گردیزه،  از  این قسمت   در  شده  بازجذب  مواد  مقدار   نزدیک،  خوردۀ  پیچ   لولۀ  در   ریزپرزهای فراوان  وجود  علت  به

دارای ریزپرزهای فراوان  ها در در قسمت راسی خود  کنید، این یاختههمانطور که در شکل مقابل مشاهده می

  های فراوانی دارند.و نزدیک قاعدۀ خود راکیزه

 ها: بررسی سایر گزینه
  را  هیدروژن یون هاکلیه یابد، کاهش خون pH اگر. دارد مهمی  قشن خون،  pH میزان تنظیم  ( ترشح در1

 تواند بازجذب شود.ها یون هیدروژن نمیپس در نفرون. کنندمی  ترشح

کند و فاقد شبکۀ مویرگی در اطراف خود است اما باید خوردۀ دور دریافت میمحتویات خود را از لولۀ پیچکنندۀ ادرار  مجرای جمع(  2

 شود. ها محسوب نمیکنندۀ ادرار جزو نفرونداشته باشید که مجرای جمعتوجه 

کنید، این  کند. همانطور که در شکل کتاب درسی مشاهده می خوردۀ نزدیک و دور را به یکدیگر مرتبط می( قوس هنله، دو لولۀ پیچ4

 های مختلف خود ضخامت یکسانی ندارد. قسمت در بخش

 .  است  دور   خوردهپیچ  لولۀ  از   بیشتر   نزدیک  وردهخپیچ  لولۀ  خوردگیپیچ   میزان
 .   است  نازک  میانی  بخش  در   و  قطور   انتها  و  ابتدا  در   یعنی  است؛  متفاوت  مختلف،  نواحی  در   هنله  قوس   قطر 
 .   یابدمی  افزایش  مجرا   قطر   رویم،می  پیش(  لگنچه   سمت  به  یعنی)  آن  انتهای  سمت  به  کنندهجمع   مجرای  ابتدای  از   چه  هر 

 :  گفت  توانمی  بنابراین  است؛  شده  وارد  آن  به  نفرون  چند  از   کننده،جمع  مجرای  هر   درون  محتویات
 .    ادرار  کنندهجمع   مجرای  تعداد<     هنله  قوس   تعداد=    گردیزه  تعداد=    کالفک  تعداد
  نزولی  هنلۀ  ابتدایی  قسمت  در   هنله  شدن  نازک    که  طوری  به  نیست  سطح یک  در   آن،  قطر   شدن  زیاد  محل  به   نسبت  هنله  لولۀ   قطر   کاهش  محل
 .  گیردمی  صورت  صعودی  هنلۀ  میانی  قسمت  در   هنله  شدن  قطور   ولی
   انتهایی  بخش   ولی    نازک  ابتدایی  بخش  ←( صعودی )   باالرو  هنلۀ  در   کهحالی  در .  دارد  نازک  انتهای  ولی  قطور   آن  ابتدای  ←(نزولی )   روپایین  هنلۀ
 .  است  قطور 
   قسمت  از   بیشتر   هنله  صعودی  قسمت  در   قطور   بخش  طول  لی  و  است  آن  صعودی  قسمت  از   بیشتر   هنله  نزولی  قسمت  در   نازک  بخش  طول
 .  است  آن  نزولی
 .  است  بومن  کپسول  آن،  بخش  گشادترین  و  قطورترین  و  هنله  لولۀ  گردیزه،  بخش  ترینطویل

 1پاسخ: گزینه   
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یابند.  می  تمایز  ترشحی،   هایو یاخته  روزنه،کُرک  نگهبان  هاییاخته  به  گیاه)مانند برگ(،  هوایی  هایدراندام  روپوستی  هاییاخته  بعضی

ها ژنی برای کوتین که ترکیب سازندۀ پوستک است، ندارند. زیرا این ترکیب لیپیدی است و محصول ژن رِنا و پروتئین هیچ یک این یاخته

 است. 

 ها:  بررسی سایر گزینه
اسید که نوعی هورمون بازدارندۀ  های نگهبان روزنه برای هورمون آبسیزیکفقط یاختهها  ( از بین این یاخته2

 ند. رشد است، گیرنده دار

یاخته3 مقابل،  شکل  به  توجه  با  یاخته(  به  نسبت  روزنه  نگهبان  و  های  بوده  کوچکتر  خود  مجاور  های 

 یاختۀ کمتری دارند. میان

 دارند. سبزینه دیگر روپوست، هاییاخته برخالف روزنه نگهبان های( یاخته4

 هر یاخته تمایز یافته روپوستی:     
                                                                             .در تداوم جریان شیره خام در آوند های چوبی نقش دارد                                                        
   دارای توانایی تولیدATP  ی و خارج از آن )سیتوپالسم( است و فرایند قندکافت و  ماده در درون میتوکندر در غیاب اکسیژن و در سطح پیش

 دهد. انجام میرا  ای  تنفس یاخته 
  باشد.      دارای ژن رمزکنندۀ آنزیم پوستک ساز می 
   دار گیاه است.                                                                   های هستههای یکسان با سایر یاختهدارای ژن 
  ها باشند ها می تواند مشابه و یا متفاوت با سایر یاختههای بیان شده در این یاختهژن 

 

 

 

 4پاسخ: گزینه   

 شوند،  پر  حد  ها بیش ازشش  های ناحیۀ گردن به مفهوم دم عمیق است. اگرای خارجی و ماهیچهدندههای بینانقباض همزمان ماهیچه

  پیامی  هاماهیچه این  از صورت، این  در. است  که خطرناک شوندمی  کشیده حد از  بیش هانایژک و هانایژه دیوارۀ صاف هایماهیچه آنگاه

توقف دم به معنای شروع بازدم است   .کندمی متوقف را دم ادامۀ  بالفاصله که شود می النخاع ارسال بصل در تنفس  مرکز به  عصب توسط

 یابد(  )فشار منفی کاهش مییابد.شار مایع درون این پرده افزایش میهای جنب، فکه در بازدم، با کاهش فاصلۀ پرده 

 ها: بررسی سایر گزینه
در این حالت دیافراگم در  شود. ( همانطور که اشاره شد، برای جلوگیری از خطر، دم متوقف شده و بازدم آغاز می1

می شکل  گنبدی  و  گرفته  قرار  استراحت  شکل  حالت  در  که  همانطور  میشود.  مشاهده  بازدم مقابل  در  کنید، 

  گیرد.هایی از ماهیچۀ دیافراگم در سطح باالتری از قسمت نازک استخوان جناغ قرار میبخش

افزایش 2 بصل   .اندتنفس  تنظیم  در  مؤثر  عوامل  دیگر  از  خون،   اکسیژن  کاهش  و   اکسید  دی  کربن  (    النخاع در 

  افزایش   آهنگ تنفس   آنها  تحریک  با  ها( که)نه در سرخرگ   دارد  وجود   اکسیددی کربن   افزایش   به   حساس  هایگیرنده 

 یابد.می

دهد. بنابراین این مرکز عصبی در  ، دم را خاتمه میالنخاع با اثر بر مرکز تنفس در بصل مرکز عصبی در پل مغزی  (  3

 اثر مستقیم بر ماهیچه! النخاع است؛ نه تأثیر دارد؛ اما تأثیر آن از طریق اثر بر مرکز عصبی بصلدم مدت زمان 

 مراکز تنفسی  

 نحوة دریافت اطالعات  نقش  مرکز تنفس 
 تعیین مدت زمان دم  در پل مغزی 

النخاع، دم را خاتمه  با اثر بر مرکز تنفس در بصل 
 دهد. می

 - 
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 4پاسخ: گزینه     

ها تحریک شود، صورت ارادی باز شود. درصورتی که نورون حرکتی مرتبط با این ماهیچه برای دفع ادرار، باید بندارۀ خارجی میزراه به  

های حرکتی مرتبط  شود پس برای دفع ادرار از بدن، نورونسال شده و انقباض آنها بیشتر میها ارپیام عصبی تحریکی برای این ماهیچه

 با بندارۀ خارجی میزراه باید مهار شوند نه تحریک! 

 ها:  گزینه بررسی سایر
شود. پیام عصبی  های کششی میکه حجم ادرار در مثانه، از حد مشخصی فراتر رود، کشیدگی دیوارۀ مثانه باعث تحریک گیرندهپس از آن

شود. )تایید  های حسی موجود در ریشۀ پشتی عصب نخاعی به نخاع ارسال می های کششی، توسط نورونتولید شده توسط این گیرنده

( با افزایش  1کنند.)تایید گزینه  ایِ مثانه را تحریک میهای ماهیچه س اعصاب خودمختار، از طریق ریشۀ شکمی نخاع، یاخته( سپ3گزینه  

ها در شود. توجه داشته باشید که بندارهشدت انقباض مثانه، بندارۀ داخلی میزراه، به صورت غیرارادی، باز شده و ادرار به میزراه وارد می

 ( 2)تایید گزینه شود.های آنها کاسته میهستند و با عبور مواد از آنها از میزان انقباض یاخته حالت عادی منقبض

 

 3پاسخ: گزینه   

 تنها مورد د صحیح است. 

  پی   در  و   ترشح،   های مالپیگیلوله  به   همولنف  از  وکلر  پتاسیم   هایهای مالپیگی دارند. یونحشرات سامانۀ دفعی متصل به روده به نام لوله

 شود.می ترشحها  لوله  به اسید  اوریک  سپس.  شودمی هالوله وارد این اسمز طریق از  آب آن

 بررسی موارد: 
 و شودمی وارد بدن هاییاخته بین فضای به همولنف مستقیماً و  ندارند  مویرگ   جانوران   این الف( حشرات دارای گردش خون باز هستند. 

 یابد. می  جریان آنها مجاورت در

پس باید توجه   .ندارد تنفسی  گازهای  انتقال   نقشی در   مواد،   گردش  دستگاه   جانوران   این  دارای تنفس نایدیسی هستند. درب( حشرات  

 هم نقشی در انتقال گازها نخواهد داشت.  های موجود در خونهای پروتئینداشته باشید که در این جانوران بیان ژن

ها را  ای است که آب و یونهای پوششی استوانهکنید، روده دارای یاختهده میکتاب درسی مشاه  5فصل    16طور که در شکل  ج( همان

 کند.  بازجذب می

  وظیفۀ   حرکت،  به  کمک  بر  عالوه  جانوران، اسکلت  این  در.  هستند  بیرونی  اسکلت   دارای  جانوران  از  هایینمونه  پوستان  سخت  و  د( حشرات

 .شود ترضخیم و تربزرگ باید  هم خارجی آن اسکلت جانور، اندازۀ افزایش  با. دارد هم حفاظتی

 

 

 

 

 

 

های دمی و آغاز دم  صدور دستور انقباض ماهیچه  النخاعدر بصل
های  )تحت تاثیر پیام عصبی دریافتی از گیرنده 

 و کاهش اکسیژن(   2COحساس به افزایش  
توقف دم و شروع بازدم) تحت تاثیر پیام عصبی  

 ها(دریافتی از پل مغزی یا شش 
 

)موثر بر  ها  ها و نایژکهای صاف دیوارة نایژه های کششی در ماهیچه گیرنده   - 1
 توقف دم( 

النخاع )موثر بر شروع  های خود بصل خون بر روی گیرنده   2COتاثیر افزایش    - 2
 دم( 
های  آئورت و سرخرگ   های سرخرگ تاثیر کاهش اکسیژن خون بر گیرنده  - 3

 اطراف گردن )موثر بر شروع دم( 
 شده از مرکز بلععصبی دریافت  توقف تنفس، تحت تاثیر پیام  - 4
کاهش آهنگ تنفس تحت تاثیر مراکز عصبی  هماهنگی اعصاب    افزایش یا  - 5

خودمختار )فعالیت اعصاب سمپاتیک سبب افزایش آهنگ تنفس و فعالیت  
 شود( اعصاب پاراسمپاتیک، سبب کاهش آهنگ تنفس می

 توقف دم.   ←مغزی  تحت تأثیر پل  - 6
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 4پاسخ: گزینه   

های خونی در مغز شوند و در یک فرد بالغ تولید یاخته می ساخته نیز طحال و مثل کبد هاییاندام در های خونییاخته جنینی، دوران در

ای در کبد با ترشح  های ویژهشود. یاختهدستگاه گوارش محسوب میها، تنها کبد بخشی از شود. از میان این اندامقرمز استخوان انجام می

  است های ناپیوسته گذارند اما باید توجه داشته باشید که کبد دارای مویرگهای قرمز اثر میبر سرعت تولید گویچه  هورمون اریتروپویتین

 های منفذدار!نه مویرگ

 ها: بررسی سایر گزینه
 کند. اکسید به اوره تبدیل میدیکربن با آن  ترکیب طریق از را آمونیاک کبد،( 1

 قرمز هایگویچه هموگلوبین تخریب از که ای )ماده روبینبیلی مانند مواد،  برخی دفع در سازند.  صفراهای جگر صفرا را می( یاخته2

 . دارد نقش نیز اضافی کلسترول و  آید(می وجود به کبد در

نقش دارد. پس کبد    داخلی،  محیط  به  هاچربی   ورود   و   گوارش   در  و  ریزدمی   دوازدهه  به  کیموس،  ورود  از  بعد  فاصلۀ کمی  ( صفرا با3

 های محلول در چربی موثر باشد.افزایش میزان جذب ویتامینتواند در می
 

ها را  های گوارشی بر آن کند و عملکرد آنزیم ها )گوارش مکانیکی( کمک می صفرا به ریز شدن چربی   ←ترشح صفرا   (1) با کبد بیشتر آشنا شویم!!  
گلوکز اضافی    ( 3) کند. )تحت تاثیر انسولین و گلوکاگون(  ایستایی کمک میبا جذب گلوکز یا وارد نمودن آن به خون به حفظ هم  (2) کند.  تسهیل می

آمینواسیدهای    ( 4) شود.  کند. در زمان کاهش قندخون، این ذخایر تحت تأثیر هورمون گلوکاگون تجزیه مییرا به گلیکوژن تبدیل کرده و ذخیره م
اکسید واکنش داده و به اوره که سمیت آن  های بدن، با کربن دیدر کبد آمونیاک تولید شده توسط یاخته  (5) کند.  اضافی را به پروتئین تبدیل می 

شود. در کبد از این  درون خون، در کبد یا بافت چربی ذخیره می یهاهای موجود در کیلومیکرون لیپید (6) شود. کمتر از آمونیاک است، تبدیل می
های  در دوران جنینی، یاخته   ( 7) کنند.  ها منتقل میشود که لیپیدها را در خون به بافت( ساخته میHDLو    LDLهای لیپوپروتئین )لیپیدها، مولکول

دیده و مرده در کبد و  های خونی آسیبتخریب یاخته (8) شوند. هایی مثل کبد و طحال تولید میدر اندامهای قرمز!!( نه فقط گویچه )خونی 
کند تا سرعت تولید  شود و روی مغز قرمز استخوان اثر میریز کبد، هورمون اریتروپویتین ترشح میهای درون از یاخته(  9) شود. طحال انجام می

مشکالت کبدی، سکتۀ   ( 11) تر از کلیۀ چپ است.  به علت موقعیت و شکل قرارگیری کبد، کلیۀ راست قدری پایین  ( 10) های قرمز را زیاد کند.  گویچه 
های بدن ما به طور معمول از گلوکز و ذخیرۀ قندی کبد برای تأمین  یاخته  ( 12) ها از پیامدهای مصرف بلندمدت الکل است. قلبی و انواع سرطان

مردگی )نکروز(  های کبدی و بافتراکیزه، سبب تخریب راکیزه و در نتیجه مرگ یاخته   DNAهای آزاد با حمله به  رادیکال  ( 13) کنند.  نرژی استفاده میا
بنیادی موجود  های  یاخته( 14) ترین عوارض نوشیدن مشروبات الکلی است. آن از شایع  نشوند. به همین دلیل اختالل در کار کبد و از کار افتادکبد می

ذخیرۀ بیش از اندازۀ چربی در کبد موجب    ( 15) توانند تکثیر شوند و به یاخته کبدی یا یاخته مجرای صفراوی تمایز پیدا کنند.  در کبد یک فرد بالغ، می
 شود. بیماری کبدچرب می

 
 
 
 4پاسخ: گزینه   

  همیشه  هاحبابک شودمی باعث چون  دارد زیادی اهمیت مانده،باقی . حجممانده استاختالف میزان ظرفیت تام و حیاتی، در حجم باقی 

 گیری نیست. شود، توسط دستگاه اسپیرومتر قابل اندازهمانده از دستگاه تنفس خارج نمیبمانند. از آنجائیکه هوای باقی باز

 ها: بررسی سایر گزینه
 مانده نسبت به حجم هوای جاری بیشتر است. ( حجم هوای باقی1

 مانده! کند نه هوای باقین گزینه ویژگی هوای مرده را بیان می( ای2

 سازد. بین دو تنفس را ممکن میها در ششمانده تبادل گازها ( فقط هوای باقی3

 های تنفسی  و ظرفیت  حجم
 ما بستگی دارد.        چگونگی دم و بازدمشود به  ها وارد یا از آن خارج میمقدار هوایی که به شش
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 های تنفسی  گیری حجماندازه دستگاه    سنج )اسپیرومتر(:دم
سنج از دم و بازدم های فرد رسم  که دم  نموداری  دم نگاره )اسپیروگرام(:

 کند  می
 های ششی کاربرد دارد.  تحلیل دم نگاره در تشخیص درست بیماری

 و بستگی دارد.  ا  سن و جنسیتبه    فرد سالمهای تنفسی در  مقدار حجم 
 های تنفسی:  حجم 

 ( حجم جاری 1
:  مقدار هوایی که در یک دم عادی وارد یا در یک بازدم عادی خارج  تعریف

 لیتر است.     میلی  500حدود    ←شودمی
 شود.     یابد، مانند حاالتی که اعصاب سمپاتیک فعال میمی  افزایشتعداد تنفس، حجم تنفسی در دقیقه نیز    افزایشبا  

 شود.  فعالیت مرکز عصبی در پل مغزی با توقف دم مانع از افزایش بیش از حد زمان دم می
 تعداد تنفس در دقیقه   ×حجم جاری=حجم تنفسی در دقیقه 

 هوای مرده:   
 لیتر است.     میلی  150در حدود  ←رسد ای نمی ماند و به بخش مبادله میدستگاه تنفس باقی    هادیکه در بخش    دمی: بخشی از هوای  تعریف

 شود.  هوای مرده بخشی از حجم تنفسی است و خودش حجم تنفسی محسوب نمی حواست باشه که 
 .   کندتغییری نمی است و مقدار آن طی دم عمیق یا دم معمولی    وابسته به حجم مجاری تنفسی بخش هادیحجم هوای مرده  

 اکسیژن زیادی دارد.    ❷تهویه نشده است و    ❶شود، همان هوای مرده است که: هوایی که از مجاری تنفسی خارج می   اولیننگام بازدم،  در ه
 ، هوای مرده بخشی از هوای ذخیرة دمی است.          دم عمیقهوای مرده بخشی از هوای جاری بوده و در طی    دم عادیدر طی  

 ( حجم ذخیرة دمی 2
 ها وارد کرد.  ، به شش عمیق  دم  ، با یکمعمولی  دمتوان پس از یک  : مقدار هوایی که می تعریف

های صاف دیوارة  های کششی در ماهیچهتواند منجر به تحریک گیرنده می← حجم شش    افزایش←ها  پس از ورود هوای ذخیرة دمی به شش 
 شود.   توقف دم    ←النخاع  ها به بصلارسال پیام عصبی از این گیرنده   ←ها شودها و نایژکنایژه 
 ( حجم ذخیرة بازدمی 3

 ها خارج کرد.  از شش   عمیق  بازدم، با یک  معمولی  بازدمتوان پس از یک  : مقدار هوایی که می تعریف
 ها حضور دارند.  در حالت عادی، هوای ذخیرة بازدمی و هوای باقیمانده درون شش 

 ه ماندباقی ( حجم  4
 نامند.      مانده میاین مقدار را حجم باقی   ←توان آن را خارج کرد ماند و نمی ها باقی می:حتی بعد از یک بازدم عمیق، مقداری هوا در شش تعریف

 زد.  ساهمچنین تبادل گازها را در فاصلة بین دو تنفس ممکن می   ❷ها همیشه باز بمانند حبابک   ❶شود: مانده باعث می حجم باقی 
 گیرد.    ها صورت می گازهای تنفسی در شش   ، تبادل دم  همانند طی فرآیند بازدمدر انسان،  

 های تنفسی:  مقایسة مقدار حجم 
 ( mL3000)  دمی  ذخیرة  حجم( >  mL1300)  بازدمی  ذخیرة  حجم( >   mL1200)  ماندهباقی  حجم   <(  mL500)  جاری   حجم

 
 های تنفسی:  ظرفیت 

                                  ظرفیت تنفسی، مجموع دو یا چند حجم تنفسی است.                                                                                   
 ظرفیت حیاتی    - 1

 کرد.   ها خارجتوان با یک بازدم عمیق از شش : مقدار هوایی است که پس از یک دم عمیق می تعریف
 ( mL4800 : حجم جاری+ ذخیرة دمی+ ذخیرة بازدمی= )برابر است با  

 ها کرد نیز، برابر با ظرفیت حیاتی است.    توان وارد ششمقدار هوایی که پس از یک بازدم عمیق، با یک دم عمیق می
 ظرفیت تام     - 2

 توانند در خود جای دهند  ها میمقدار هوایی است که شش حداکثر :  تعریف
 ( mL6000 مانده  ): ظرفیت حیاتی + حجم باقی برابر است با  

 تفاوت ظرفیت تام و حیاتی، در حجم هوای باقیمانده است.   تنها

 4پاسخ: گزینه   
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اسید و عامل داخلی  اند که کلریدریکهای کناریهای اصلی بوده و برخی از آنها یاختهیاخته های موجود در عمق غدد معدهبیشتر یاخته

ی  هادر گوارش مولکول  توانندمیهای کناری بدون ترشح آنزیم گوارشی و با ترشح اسید معده  کنند. در واقع یاختهمعده را ترشح می

ها  آنزیم نیز به گوارش پروتئینو این  شودپروتئینی شرکت کنند. پپسینوژن موجود در معده بر اثر کلریدریک اسید به پپسین تبدیل می

 پردازد. می

 ها: بررسی سایر گزینه
  است. گاسترین کنندۀ گاسترین های ترشح( در متن سوال اشاره به غدد موجود در بخش میانی معده شده است. این بخش فاقد یاخته1

 شود. می پپسینوژن و معده اسید  ترشح افزایش باعث و ترشح دارند قرار پیلور  مجاورت  در که معده دیوارۀ هاییاخته بعضی از

چسبنده   بسیار  که  کنندمی  ترشح  زیادی  مخاطی  ماده  آن،  هایغده   هاییاخته  از  برخی  و  معده  سطحی مخاط  پوششی  های( یاخته2

غدد معده حضور   ها در عمقاما باید توجه داشته باشید که این یاخته  .پوشاند  می  را  معده  مخاط  چسبناکی،  ایژله  الیۀ  شکل  به  و  است

 ندارند.

قاعده   مجاورت یا نزدیک ، درهای اصلیِ غدد معدهکنید، هستۀ یاختهب فصل دو کتاب درسی مشاهده می-20( همانطور که در شکل  4

 گیرد.میها صورت این یاخته از رأس های گوارشی رار دارد؛ در حالی که ترشح آنزیمق
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 ( ابتدای معده نسبت به محل اتصال مری به معده در سطح باالتری قرار دارد.  1
 ( حفره و غدۀ معده در الیۀ مخاط قرار دارند نه زیرمخاط!  2

 ( نکات مرتبط با حفرۀ معده: 3
 های پوششی مخاط در بافت پیوندی سست همین الیه  الف( از فرورفتن یاخته 

 شوند.  ایجاد می  )یعنی مخاط(
 اند.  ب( فقط از یک نوع یاخته تشکیل شده

 ای در قاعدۀ ای با هستهدهندۀ حفرات معده شکلی استوانه های تشکیل ج( یاخته 
 یاخته و نزدیک به غشای پایه هستند که ترشحات خود را به صورت مستقیم وارد 

 کنند.  رۀ معده میحف 

 ( نکات مرتبط با غدد معده:  4
 تواند ترشحات یک یا چند غده معدۀ را دریافت کند.  توانند منشعب و یا غیرمنشعب باشند؛ بنابراین یک حفرۀ معده میالف( می

 یوارۀ لولۀ گوارش قرار ندارند.  های شبکۀ عصبی دها فقط در بافت پیوندی سست الیۀ مخاطی قرار دارند و در مجاورت با نورونب( این غده

االن دیگه وقتشه که شود.  چنین دستگاه هورمونی کنترل میای و دستگاه عصبی خودمختار و همج( ترشحات این غدد تحت تأثیر شبکۀ عصبی روده
 های غدد رو دونه دونه و خیلی خفن بررسی کنیم .....  یاخته

Aکنندۀ مادۀ مخاطی:  ( یاختۀ ترشح 
 تر هستند.  های کناری کوچکای بوده و هستۀ آنها در قاعدۀ یاخته قرار دارد و از نظر اندازه از یاختهها استوانه شکل این یاخته  - 1
 های غدد معده هستند که هم در بخش سطحی و هم در بخش میانی غدد قرار دارند.  ترین یاختهفراوان  - 2
 تر هستند.  های غدد به حفرات معده نزدیکهای غدد معده هستند؛ بنابراین نسبت به سایر یاختهترین یاختهسطحی  - 3
 شود.  های کناری مشاهده میها در بخش میانی غدد، یاختهالی این یاختهدر البه   - 4
 ریزد.  ترشحات خود را )مادۀ مخاطی( به صورت مستقیم به درون مجرای غدد می  - 5
 کنندۀ مخاطی دیگر.  یاختۀ کناری / یاختۀ پوششی سطحی / یاختۀ ترشح   ←تواند در تماس باشد با  کنندۀ مادۀ مخاطی مییک یاختۀ ترشح   - 6

 ای باشد که ترشحاتی همانند خود داشته ولی در غده معده قرار ندارد! یاختهتواند در تماس با کنندۀ مادۀ مخاطی مییاخته ترشح 

B  :یاختۀ کناری ) 
 تر ولی تعداد کمتری دارند.  های غدد، بزرگای( بوده و نسبت به سایر یاختهای )دایرهها غیر استوانهشکل این یاخته  - 1
 خوردگی است.  غشای آنها در سمت مجرای غده دارای چین  - 2
 دارای یک هستۀ بزرگ و تعداد زیادی راکیزه هستند.     - 3
 کنندۀ مادۀ مخاطی  یاختۀ اصلی / یاختۀ ترشح  ←تواند در تماس باشد با  یک یاختۀ کناری می  - 4

C  :یاختۀ اصلی ) 
 ای بوده و هستۀ آنها در قاعدۀ یاخته قرار دارد.  ها استوانهشکل این یاخته -1
 کنندۀ مادۀ مخاطی کمتر است.  های ترشحهای کناری بیشتر و از تعداد یاختهغدد معده از تعداد یاختههای اصلی در تعداد یاخته -2
 های ترشحی آنها حاوی آنزیم گوارشی است و به سمت مجرای غده قرار دارد.  ریزکیسه -3
 کنند.، هیچگاه از غشای پایه عبور نمیهای درون غدد معده برای وارد شدن به محل فعالیت خودهای ترشحی یاختهمحتویات ریزکیسه  

    کنندۀ هورمون  / یاختۀ ترشح  یاختۀ اصلی دیگر / یاختۀ کناری  ←تواند در تماس باشد با  یک یاختۀ اصلی می  - 4
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 4پاسخ: گزینه   

ها انتشار الکتریکی در بطن  QRSانتشار جریان الکتریکی در دهلیزها آغاز و پس از موج    Pبا توجه به شکل مقابل، کمی پیش از ثبت موج  

شوند. باز های دهلیزی بطنی باز نمییابد. در این فاصله دریچه خاتمه می

ها و در انتهای انقباض بطن Tها کمی پیش از پایان موج شدن این دریچه

  شود.مشاهده می 

 ها: بررسی سایر گزینه
ها، فشار درون سرخرگ آئورت ابتدا افزایش یافته ( در زمان انقباض بطن1

 شود.رسد از فشار آن کاسته میمقدار خود میه حداکثر و پس از آنکه ب

در این فاصله، فشار دهلیزها هم   62( با توجه به جدول فعالیت صفحه  2

 کند. افزایش و هم کاهش پیدا می

 شود. می تر است شنیدهتر و گنگ( پس از پایان انقباض دهلیزها، صدای اول قلب که نسبت به صدای دوم طوالنی3

 4ه  پاسخ: گزین 

  )کالنشیمی(   آکَنه  )پارانشیمی(، چسب  آکَنه  نرم  بافت  نوع  سه  از  کندمی  پر  را   آوندی  بافت  و   روپوست  بین  فضای  که  ایسامانه بافت زمینه

برخالف  ها  است. این یاخته  سامانه   این  در  بافت  ترین  رایج  )پارانشیمی(  ایآکَنه  نرم  بافت  .شودمی  تشکیل  )اسکلرانشیمی(  آکَنه  سخت  و

   . شودمی دیده برگ مانند های سبزگیاه،اندام در فراوانی به دارسبزینه  آکَنۀ نرم های این سامانه توانایی فتوسنتز دارند.سایر یاخته

 که  شود  آنزیمی  سازندۀ   ژن  شدن  فعال  باعث  تواندمی   نور  گیاه،  در  مثالً   پاسخ دهد؛  تغییرات  به  جاندار  تا  شودمی  موجب  ژن  بیان  نظیمت

 .شودنمی بیان ژن  این نور نبود در. گیردقرار می استفاده مورد فتوسنتز در

 ها: بررسی سایر گزینه
  نخستین   دیوارۀ  اما  ندارند؛   دیوارۀ پسین  ها  یاخته  های کالنشیمی نیز فاقد توانایی اضافه کردن لیگنین به دیوارۀ خود هستند. این( یاخته1

 . است ضخیم آنها

توانند ترکیبات رنگی را در خود ذخیره ها میهستند. کریچه  های کالنشیمی نیز دارای کریچههای پارانشیمی یاختهیاخته( عالوه بر  2

 کنند.

 های پارانشیمی فاقد دیوارۀ پسین هستند. ( یاخته3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ایاکنهبافت نرم

 .نسبت به آب نفوذپذیرند

 ایبافت زمینه در سامانۀ ترین بافترایج

 نشدهدارای دیوارۀ نخستین نازک و چوبی

 نقش

  ترمیم زخم ←شوند های این بافت  تقسیم مییاخته شدن گیاهسیب و زخمیآدر هنگام 

 فتوسنتزو  ذخیرۀ موادکارهای متفاوتی، مانند 

 های سبز گیاه، مانند برگ به فراوانی در اندام ←دارسبزینهآکنه منر
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 شود.       های سبز گیاه مانند برگ دیده میای و اسفنجی( به فراوانی در اندامدار )میانبرگ نردهنرم آکنه سبزینه
 شود.  ها می ای زیاد آن با هوا پر شده است و تامین اکسیژن برای یاخته پارانشیم هوادار در گیاهان آبزی مثل آزوال وجود دارد که فضای بین یاخته

 شود.                                           های فراوانی دیده می ها، الن کنه به شکل چندوجهی است و در دیوارة نازک یاخته آ   های نرمیاخته   نبینید، ساختمادر شکل می  همانطور که
 شود در یاخته های گیاهان آبزی، تخمیر صورت نگیرد. : نرم اکنه هودار سبب می5فصل 12زیست
 توان در فّن کشت بافت برای ایجاد کال استفاده کرد.  آکنه میهای نرم: از یاخته8فصل11زیست
 های مختلف گیاه:آکنه در بخشهای حضور بافت نرممکان
 ای و فیبر نیز وجود دارد.    آکنههای نرم های دیگری مانند یاخته در سامانة بافتی آوندی، عالوه بر آوندها، یاخته   ①
 شود.  ها دیده می ای ای است که در دولپه آکنه و بخشی از سامانة بافت زمینه رممغز ساقه بافت ن  ②
 سازد.  ای می آکنه های نرمساز به سمت درون، یاخته پنبهالد چوب شود. بن ها دیده میای لپهای است و در تک کنهآ   مغز ریشه بافت نرم   ③
 ای گیاهان آبزی است هآکنة هوادار در ریشه، ساقه و برگ، یکی از سازش نرم   ④

 2پاسخ: گزینه   

 موارد ب و د صحیح هستند. 

  اند.ای موثرنوع پروتئین در انتقال مولکول گلوکز از فضای روده به فضای بین یاختهکنید، سههمانطور که در تصویر مقابل مشاهده می

)اولین پروتئین غشایی  .شودمی  روده   پرز  یاختۀ  وارد  سدیم  با  ای، همراهویژه  مولکول  کمک  با  گلوکز

ای  یاخته  بین  فضای  وارد  شده،  تسهیل  انتشار  با  گلوکز  سپس .  نام دارد  انتقالی  هم  روش  این  موثر(

موثر(.شودمی پروتئین غشایی  به  ورود  برای  الزم  انرژی  )دومین  غلظت   شیب  از  پرز،  یاختۀ  گلوکز 

شیبمی  فراهم  سدیم پروتئین  با  سدیم  غلظت  شود.    حفظ   پتاسیم-سدیم  دهندۀ  انتقال  فعّالیت 

 شود)سومین پروتئین غشایی موثر( می

 بررسی موارد: 
، دچار تغییر شکل های غشایی موثر در انتقال مواد از غشا، به هنگام فعالیتکتاب درسی، پروتئین  6و    4های  الف( با توجه به شکل

 بیشتر آنها! کند نه ها صدق میشوند. پس این مورد برای همۀ این دسته از پروتئینمی

، شدۀ گلوکزانتقالی گلوکز و همچنین پروتئین دخیل در انتشار تسهیلب( از میان این سه دسته پروتئین غشایی، پروتئین دخیل در هم

 . کندمصرف می ATPدهندۀ سدیم و پتاسیم به طور مستقیم  کنند اما پروتئین انتقالمصرف نمی ATPمولکول 

 افزاید. های سدیم یاختۀ پرز میانتقالی بر میزان یونهم فرایندها فقط پروتئین دخیل در ج( از میان این پروتئین

پتاسیم و پروتئین انتقال دهندۀ گلوکز به فضای  -دهندۀ سدیمهای انتقالکنید، بخشی از پروتئیند( همانطور که در شکل باال مشاهده می

یگر غشای یاخته و در مجاورت فضای داخل روده  دارند و پروتئین دیگر در بخش دای قرار  ای، در مجاورت فضای بین یاختهبین یاخته

 قرار دارد.

 3پاسخ: گزینه   

 ها هستۀ چند قسمتی دارند. های روشن ریز هستند. این گویچهای با دانهیاختهها دارای میاننوتروفیل 

 ها: بررسی سایر گزینه
نوتروفیل1 بازوفیل(  ائوزینوفیلها،  وها،  یاختهمونوسیت  ها  از  منشا  ها  میلوئیدی  بنیادی  های 

 دار هستند.یاختۀ دانهها فاقد میانها مونوسیتاز میان این یاخته گیرند.می

های کشنده طبیعی  شوند. یاختهلنفوئیدی تولید میهای بنیادی  ها از تقسیم یاخته( لنفوسیت2

 کنند.فعالیت میها هستند که در دومین خط دفاعی بدن نوعی از لنفوسیت

های  ای با دانهیاختهها دارای میانها هستۀ دو قسمتی دارند. بازوفیلها و ائوزینوفیل( بازوفیل4

 اند. تیره 
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 2پاسخ: گزینه   

کنید،  فصل دو کتاب درسی مشاهده می 40ور که در شکل  دهد، همانطدان محتویات خود را به سنگدان انتقال میدر کرم خاکی، چینه

 تر است.های لولۀ گوارش ضخیمدان کرم خاکی نسبت به سایر بخشچینه

 ها: بررسی سایر گزینه
را دریافت کنند.( سیرابی و دهان می1  .گیرندمی   قرار  هامیکروب  در معرض  مواد غذایی  سیرابیدر    توانند محتویات موجود در مری 

 . دهندگوارش می را غذا هایتوده تا حدودی سیرابی، حرکات و مایعات بدن، ترشح حرارت کمک به هامیکروب

 زبـــل بـــازی 
                            باریک هرودترین بخش شیردان در اتصال است با؟  در گاو، باریک

                                                             شیردان  کند؟بخشی از معدۀ گاو که آنزیم گوارشی ترشح می  - 2
                  سیرابی و شیردانمحل آغاز و پایان گوارش میکروبی غذا در گاو به ترتیب؟    - 3
                                                  شیردانمحل انجام گوارش آنزیمی غذا در معدۀ گاو؟    - 4
                                      سیرابی شود؟اولین بخش معدۀ گاو که غذا به آن وارد می  - 5
                                      هزارالخوردگی است؟  کدام بخش معدۀ گاو دارای بیشترین میزان چین  - 6
                                                  های معده )سیرابی و ناگری(مری + نیمی از بخشدهان +   هایی از لولۀ گوارش گاو که جهت حرکت غذا دوطرفه است؟بخش  - 7

                             ناگری و سیرابیترین بخش معدۀ گاو به ترتیب؟  ترین و بزرگکوچک   - 8
                                      شیردانهزارال و  کند؟ بخشی از معدۀ گاو که فقط غذای دوبار جویده دریافت می  - 9

                                             ناگری و سیرابیکند؟  بخشی از معدۀ گاو که هم غذای نیمه و هم کامل جویده را دریافت می  - 10
                               ری و سیرابیناگبخشی از معدۀ گاو که تعداد ورود غذای نیمه جویده و کامل جویده در آن برابر است؟    - 11
   مری شود؟  بخشی از لولۀ گوارش که غذای نیمه جویده بیشتر از غذای کامل جویده وارد آن می  - 12

    هزارال بخشی از معدۀ گاو که پتانسیل آب مواد ورودی و خروجی از آن یکسان نیست؟    - 13

 سیرابی کند؟  بخشی از معدۀ گاو که همیشه غذا را از مری دریافت می  - 14

های رودۀ کور توانایی ترشح د نه اینکه یاختهکننمی  کافتآب را سلولز کنند،می  زندگی جانور کورِ رودۀ در که هاییمیکروب اسب، در (3

 باشند.  کنندۀ سلولز را داشته آنزیم تجزیه

کنید، عالوه بر سنگدان که به کبد متصل است، روده نیز از طریق مجرایی به کبد  فصل دو مشاهده می   41( همانطور که در شکل  4

 کند.است اما فقط سنگدان محتویات خود را از معده دریافت میمتصل شده 
 

خونی و  های  ها وجود دارند که دو گروه اول، یاختههای سفید و ِگرده های قرمز، گویچه ای خون است که در آن گویچهبخش یاخته  (1)   بخش دوم خون  
دانه+ مگاکاریوسیت  های سفید بدوندار+ برخی از گویچههای سفید دانههمۀ گویچه  ← هایی با منشأ میلوئیدی یاخته  ( 2) ها، قطعاتی از یاخته هستند.  ِگرده

-ها+ مونوسیتلنفوسیت   ←دون دانه یاختۀ خونی با سیتوپالسم ب  (4) های سفید بدون دانه.  بیشتر گویچه  ←هایی با منشأ لنفوئیدی یاخته   (3) + گویچۀ قرمز.  
دانه+  های سفید بدوندار+ برخی از گویچه های سفید دانه همۀ گویچه  ←شوندهای خونی که فقط در مغز استخوان تولید مییاخته  ( 5) های قرمز.  ا+ گویچهه

با   سفیدگویچۀ   ( 8) مونوسیت+لنفوسیت.   ←ستۀ تکی گویچۀ سفید با ه  ( 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(  نوسیت + بعضی لنفوسیتها )مودارها + 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. ←خواری بیگانه

گویچۀ سفید با  ( 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 دارد گویچۀ سفیدی که در بروز پاسخ ایمنی به مواد بی T  . (16  )و    Bهای  لنفوسیت  ←توانایی شناسایی نوع میکروب 

روز+ یاختۀ خونی میزبان  120خونی+ یاختۀ خونی با غشای فرورفته + یاختۀ خونی بدون هسته + یاختۀ خونی با طول عمر بیشترین یاختۀ  ←گویچۀ قرمز 
   شکلخونی داسی خونی تغییر شکل یافته در بیماری کمعامل ماالریا + یاخته 
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 خوار پرندۀ دانه ملخ 
 ترین بخش لولۀ گوارش. حجیم دان چینه

 اولین برآمدگی در لولۀ گوارش است. 
 معده  محتویات خود را از مری دریافت و آن را به پیش

 دهد. می
 گیرد. در آن گوارش شیمیایی انجام می

 ترین بخش لولۀ گوارش. حجیم
 اولین برآمدگی در لولۀ گوارش است. 
 معده  محتویات خود را از مری دریافت و آن را به  

 دهد. می

  سنگدان 
 سنگدان ندارند. 

 دومین بخش برآمدۀ لولۀ گوارش است. 
 تر است. ها، بزرگ دان کمتر و از سایر بخشاز نظر حجم، از چینه

 دهد. محتویات خود را از معده دریافت و آن را به روده می
 برآمدۀ لولۀ گوارش است. دومین بخش   معده پیش

 دان دارد. حجم کمتری از چینه
های  دان دریافت و آن را به کیسهمحتویات خود را از چینه

 دهد. معده می

 
 معده ندارند.پیش

 سومین بخش برآمدۀ لولۀ گوارش است.  معده 
 گیرد. جذب مواد غذایی در آن انجام می

-روده می های معده دریافت و به  محتویات خود را از کیسه
 دهد. 

 های برآمدۀ لولۀ گوارش نیست. جزء بخش
 دهد. دان دریافت و به سنگدان می محتویات خود را از چینه

 های جلویی و عقبی خود، اندازه و حجم کمتری دارد. از بخش



 

 

 برای اطالعات بیشتر اینجا کلیک کن!

https://biomaze.ir/news/143 

https://biomaze.ir/news/143
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             3پاسخ: گزینه   151
 جعبۀ آموزش:  

مونه و اگه در حال  چسبه! یعنی اگه ساکن باشه، ساکن میقانون اول نیوتن میگه اگه به جسمی نیرو وارد نشه، وضعیت سابقش رو دو دستی می
گیره که این شتاب با نیرو نسبت  بشه، جسم شتابی در جهت نیرو میمونه. قانون دوم میگه اگه بر جسم نیرو وارد  حرکت باشه، سرعتش ثابت می

 مستقیم و با جرم نسبت عکس داره:   

                                      
F

a
m

= 

]نیروی ثابتی که به ذره در بازة زمانی   , T ثابت شروع به حرکت کند )بنابراین شیب نمودار    شود ذره با شتابشود باعث می وارد می 0[

کند و با  ثانیة اول ثابت است(. پس از حذف نیرو، طبق قانون اول نیوتون، ذره وضعیت حرکتی خود را حفظ می  Tزمان در    –سرعت  

 دهد.  سرعت ثابت به حرکتش ادامه می

             2پاسخ: گزینه   152

 کنیم:  ابتدا شتاب حرکت قایق را حساب می

V
ma

st /

 −
= = =


2

1 5 0
2

7 5
 

 کنیم:  شود، حساب می، نیروی خالصی را که به قایق وارد می وتنیناز قانون دوم 

n e t
F m a N= =  =4 0 0 2 8 0 0  

n e t
F پیشران راستای  برآیند دو نیروی همF  مقاومتوF   .است 

  N= 5 0 →Fمقاومت  → Fمقاومت0 = −8 0 0 1 3 0   Fپیشران  - Fمقاومت 0
n e t

F =  
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 جعبة آموزش:  

 اند.  اندازه و قرینهکنند، هم( طبق قانون سوم نیوتن نیرویی که دو جسم به هم وارد می1
زمان استفاده شده، حتمًا باید  جایی( و دینامیکی )نیرو، جرم( به طور همشناسی )مثل زمان، سرعت، جابههای حرکتهایی که کمیت( در تست2

 کند.ها ارتباط برقرار میتعیین کنید. شتاب کمیتی است که بین این کمیت   شتاب را

 اند.اندازهکنند، هم نیرویی که دو شخص به هم وارد می

A B B A A A B B A B B A
F F m a m a m a / m a a a= → = → = → =

2
1 5

3
 

سرعت دو شخص پس از جدایی از یکدیگر را با  
A

V  و
B

V دهیم.  نشان می 

B A B B A A

B A

V V V V V V
( ) ( ) V V

t t t t

  − −
= → = → =

   

0 02 2 2

3 3 3
 

 دهند. دو شخص بعد از جدایی از هم با تندی ثابت به حرکت خود ادامه می

B B

A

A A A

x V
x V . t x c m

x V x


 =  → = → = →  =

 

1 2 0 2
1 8 0

3
 

             2پاسخ: گزینه     154
 جعبة آموزش:  

Wوزن یک جسم در هر سیاره از رابطة   m g=  آید که  بدست میg   .شتاب سقوط جسم در نزدیکی سطح آن سیاره است 
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 کنیم:  گام اول: شتاب سقوط جسم را حساب می

y a t V t a a m / s = + → =   + → = =
2 2 2

0

1 1 4 0 8
2 0 5 0

2 2 2 5 5
 

maکند؛ پس: گام دوم: جسم با شتاب گرانشی در سطح کرة ماه سقوط می
s

= = 2

8

5
 gماه 

N=  =
8

1 0 1 6
5

Wماه m g= 

             3پاسخ: گزینه     155

 به صفر برسد، داریم:   V0از   dجایی اگر سرعت متحرکی پس از جابه

V
V V a x V a d a

d

−
− =  → − = → =

2
2 2 2 2 0

0 02 0 2
2

 

ها در مدت ترمز برابر ها نیز یکسان است، شتاب حرکت آنهای طی شده توسط آنکه سرعت اولیة هر دو وسیله برابر و مسافت  آنجااز  

 است: 

 aخودرو=aکامیون

=  =
5 0 0 0

1 5
1 0 0 0

 (
m کامیون

m خودرو
)(

a
کامیون

a
خودرو

) =  
F کامیون

F خودرو

 F m a= → 

 

             1پاسخ: گزینه   156

 کند. پس برآیند نیروهای وارد بر آن در این راستا صفر است:  قائم حرکت نمیجسم در راستای 

y N

N

F F F W

F F m g N

= − − =

= − = −  =

0

3 0 2 1 0 1 0
 

 است:   Fدهد، نیروی افقی تنها نیرویی که به جسم در راستای افقی شتاب می

                                                             NF m a a a
k g

= → = → =1 0 2 5 

 

             2پاسخ: گزینه     157
 جعبة آموزش:  

گوییم  شود که به آن نیروی مقاومت شاره می کند، نیرویی از طرف شاره در خالف جهت حرکت به آن وارد میوقتی جسمی داخل شاره حرکت می 

و آن را با  
D

f  دهیم. نشان می 
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)شود  جسم از حال سکون رها می V )=0  کنیم:  زمان، شتاب سقوط جسم را حساب می –جایی . با استفاده از معادلة جابه0

my a t V t a a
s

 = + → =  + → =
2 2

0 2

1 1
1 0 2 0 5

2 2
 

 : وتنین طبق قانون دوم 

n e t D D D
F m a m g f m a f f N= → − = →  − =  → =2 1 0 2 5 1 0 

D D

W m g

f f


= = =

2 1 0
2

1 0
 

             2پاسخ: گزینه     158
 جعبة آموزش:  

گیرد.  شود! چترباز در جهت شتابش به سمت پایین سرعت می پرتاب میکند به بیرون فرض کنید چتربازی از هواپیمایی که در ارتفاع باال پرواز می 
شود و شتاب او صفر  یابد، تا جایی که نیروی مقاومت هوا برابر وزن چترباز میبا افزایش سرعت چترباز، نیروی مقاومت هوای وارد بر او افزایش می

mکه در شکل پایین برابر   گویندماند. به این تندی ثابت، »تندی حدی« میو سرعت او ثابت می / s5  است.   0

                                           

Dیابد  شدت افزایش میافتد چترش را باز کند! با این کار، نیروی مقاومت هوای وارد بر او به باالخره چترباز یادش می
( f m g )    و برآیند نیروهای

شود، تا کی؟ کاهش سرعت با کاهش نیروی  ود. درنتیجه، حرکت چترباز کند میشوارد بر چترباز در خالف جهت حرکت او، یعنی به سمت باال می
شود و چترباز با شود و کاهش سرعت او متوقف میرسد که دوباره نیروی مقاومت هوا برابر وزن چترباز میای میمقاومت هوا همراه است. لحظه 

 رسد. کند و با همین تندی به زمین میط میتر( است به سمت زمین سقوتندی ثابتی )که از تندی حدی قبلی کوچک 

  باز اندازه با نیروی وزن چترباز و در خالف جهت آن است. که چترباز چتر خود را باز کند، نیروی مقاومت هوای وارد بر او همتا قبل از این

یابد و به دنبال آن، نیروی مقاومت هوای  های هواست، افزایش  شود سطحی از چترباز که در معرض برخورد با مولکولچتر باعث می  کردن

نیروهای وارد بر چترباز به سمت باال و در خالف جهت    ندی برآشود. در این شرایط  تر از نیروی وزن او میوارد بر چترباز افزایش و بزرگ

یابد. د بر او نیز کاهش مییابد. با کاهش سرعت چترباز، نیروی مقاومت هوای وارحرکت اوست و به همین خاطر تندی چترباز کاهش می

اندازه با نیروی وزن چترباز شود. از این لحظه به بعد چترباز با سرعت ثابت به حرکت خود  نیروی مقاومت هوا دوباره هم  کهی وقتتا کی؟ تا  

 دهد. ادامه می
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             3پاسخ: گزینه   159

Vاز نقطة موردنظر باال رود و با سرعت   V1با سرعت  رو گلولهمطابق شکل روبهکنیم گام اول: فرض می  از 2

 :  رفتن باالاین نقطه پایین برود. در موقع 

                                                     
n e t D D

D D

F m a W f m a m | a | m g f

f f N

= → − − = → = +

→  =  + → =

1 1

1 1

1 1

2 1 6 2 1 0 1 2
 

 تندی  نیبنابرا ؛یابدی آن در طول مسیر کاهش میک ی مکاناتالف انرژی گلوله توسط هوا، انرژی  خاطربهگام دوم: 

 ت:  از یک نقطه اس رفتن باالتر از تندی آن در موقع گلوله در موقع پایین آمدن کوچک

                                    ( U U )
E E K U K U K K V V

=
 → +  + ⎯ ⎯ ⎯ ⎯→  → 2 1

2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 

 یابد: کاهش سرعت گلوله، نیروی مقاومت هوای وارد بر آن نیز کاهش می خاطربه

                                                                                                  
D D D

f f f N → 
2 1 2

1 2 

 گام سوم: در موقع پایین آمدن گلوله داریم:  

         
D

W f m a− =
2 2 

D

D D D

( f N )

D

m g f m a m g f m a f a

mf a a a
s



− = → = + →  = +

→ = + ⎯ ⎯ ⎯ ⎯→  → 

2 2 2

2

2

2 2 2

1 2

2 2 2 2

2 1 0 2

2 0 2 2 8 4
 

             1پاسخ: گزینه     160
 جعبة آموزشی:  

عنوان جهت مثبت، نیروی  داخل یک آسانسور باشد و آسانسور به سمت باال شروع به حرکت کند، با انتخاب جهت باال به  mاگر شخصی به جرم  
 شود:  صورت زیر حساب میعمودی شخص به 

                                           N N
F m g m a F m (g a )− =  = +  

 و اگر آسانسور به سمت پایین شروع به حرکت کند، داریم:  

                    N N
m g F m a F m (g a )− = → = − 

                                  
شود با  نیرویی که از طرف نیروسنج به شخص در دو حالت وارد می

N
F

1
و  

N
F

2
 دهیم:  نشان می 

N

N N

N

F m g m a

F F m (a a ) m ( ) m k g
F m g m a

= +
 − = + → = + → =

= −

1

1 2

2

1

1 2

2

1 2 0 2 4 2 0 
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 4پاسخ: گزینه   161

 شده درون استوانه مدرج برابر حجم فلز است، بنابراین داریم:  جاجابهحجم مایع  م یدانیم

 V A h cm= =  =
3

8 2 1 6 

 آنگاه برای فلز داریم: 
 

 

 

 

   جرم حجمی    یاچگالی () : 
  این است که به ما بفهماند اجسام مختلفی که جرم و وزن یکسان دارند،   سؤال یناتره یا یک کیلوگرم پنبه؟ هدف یک کیلوگرم آهن سنگین

های مختلفی داشته  های متفاوتی داشته باشند یا اجسام با حجم برابر، جرم اجسام با جرم یکسان، حجم   کهین اهای خیلی متفاوت دارند  حجم 
 ها است. باشند، ناشی از تفاوت چگالی آن

   در دستگاه  یند. واحد چگالیگو  یچگال  جسم به حجم آن را  کینسبت جرمS I،
k g

m
3

  است.  
m

V
 = 

   واحدهای دیگر چگالی
g r

c m
3

  ،
k g

L i t
و    

g

L i t
  باشد که:می  

g r kg kg kg

cm m m m

−

−
= = =

3

3

3 6 3 3 3

1 0
1 1 0 1 0 0 0

1 0
 

   ,
kg kg g r g r kg kg

li t m cm lit m m

−

−
= = = =

3

3

3 3 3 3 3

1 0
1 1 0 1 1 1

1 0
 

   :نکتهm li t=
3

1 1 0 0 باشد می  0
g r k g

c m m


3 3
1 0 0 0 

   :ظرف برابر حجم جسم است و اگر ظرف در ابتدا پر از مایع باشد    یک مایع، فرو رود تغییر حجم مایع درون  اگر جسم جامدی دروننکته مهم
 مایع فرو رود، حجم جسم برابر حجم مایع سرریز شده از ظرف است.   و جسم در 

   پس چگالی جسم جامد به کمک رابطه
m

V
  آید. بدست می   =

     

,
S o ld

g
V c m V

m li t
 = − = = =

3 2 6
1 8 1 4 4

4
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h  هادر جرم یکسانی از یک مایع h h 
2 1 3

Aو   A A= =
1 2 3

 داریم:  

P g h P P P=   
2 1 3

 

 شود: نیرویی که از طرف مایع به کف ظرف وارد می 

F P A F F F=   
2 1 3

 

 4پاسخ: گزینه   163

 : کنیم پاسکال محاسبه می برحسبابتدا تغییرات فشار را 

 = + + =   +   +   =
1 1 2 2 3 3

1 2 1
2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 7 6 0 1 0 4 7 6 0

1 0 1 0 1 0
P g h g h g h p a   

 متر جیوه داریم: سانتی برحسببرای تبدیل فشار 

( ) / / =  =    = =4 7 6 0 1 3 6 0 0 1 0 0 0 3 5 3 5
H g

P g h h h m c m H g 

 
 
 
 

/= = 
 = = =  =

= 

3 3

4

33

0 1 6 1 6 0 1 6 0 1 0
1 0 1 0

1 6 11 6

m k g g m g c m g

V c m L it L i tV c m
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 4پاسخ: گزینه   164

 : دهیم( نمایش می2را با اندیس ) رنگ یآب( و مایع  1را با اندیس )  رنگ قرمزمایع 

   داریم: فشاریاصل همبه  بنا

 

( )

( )

( )

/  /  

=  + = + 

− = − = − 

− =   − =

 =  =   

= =

1 2

1 2 1 2

1 7
1 0 9 0 0 5 0 0 6 8 0

1 0 0

6 8 0 1 3 6 0 0 1 0

0 0 0 5 0 5

C D A B

B A

B A

H g

P P P g h P g h

P P g h g h g h

P P p a

P g h h

h m c m H g
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 : توانیم فشار گاز محبوس در مخزن را محاسبه کنیمیک مایع، می ترازهمبنا به برابری فشارها در نقاط 

E F g a s H g

g a s

P P P P (ρ g h )

P p a

=  = + 

= +   =

0

5 4
1 0 1 3 5 0 0 1 0 1 0 5 4 0 0

1 0 0

 

 یفزاییم:باکنون باید فشار ناشی از الکل را به فشار گاز مخزن 

A g a s

A

P P (ρ g h )

/
P p a

= + 

= +   = + =
6 7 5

1 0 5 4 0 0 8 0 0 1 0 1 0 5 4 0 0 5 4 0 0 1 1 0 8 0 0
1 0 0
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  افتد؛ در نتیجهپایین می  C استوانهاگر مجموعه را گرم کنیم، 
C B

  از طرفی دیگر استوانه .A   به استوانهB شود؛ در  تر میفشرده

نتیجه  
A B

  بنابراین  ؛B  .دارای کمترین ضریب انبساط خطی است و جنسش از آهن است 
 
 

 2پاسخ: گزینه   167

 ت سطح کره داریم: ابتدا به کمک رابطه تغییرا

/
A A A A

C
   

−

−
 =     =    = = 

4

5

1 1 1 0

0 0 4 4 1 0 1 1
2 2 6 0 1 0

1 0 0 1 2 0 3
 

 اکنون به کمک تغییرات حجم داریم: 

/

− −
 =      =   = 


  =

5 4

1 1 1

1

3 1 0 8 0 8 1 0

1 0 0 0 0 8

V V V V V

V

V
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 .  هستندرد ب و ت نادرست ابا توجه به متن کتاب درسی مو
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 1پاسخ: گزینه   169

 گیریم، داریم: پتانسیل در نظر میبنا به قانون پایستگی انرژی، سطح زمین را مبدأ انرژی 

E E K U K U m V m g h m V m g h

h h h m

=  + = +  + = + 

 +  =  +   + = +  =

2 2

1 2 1 1 2 2 1 1 2 2

2 2

2 2 2

1 1

2 2

1 1
2 0 1 0 5 5 3 0 1 0 2 0 0 5 5 0 4 5 0 1 0 3 0

2 2

 

 آنگاه اختالف ارتفاع دو تپه برابر است با: 
h m = − =5 5 3 0 2 5 

 4پاسخ: گزینه   170

 توان نوشت: اینکه تغییر دما و تغییر طول یکسان است می به  باتوجه

L L L L L L L L    =  =  =  → = = =
1 2 3 4 1 2 3 4

2 2 3 

 : جهیدرنت

    = 
1 2 3 4
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 : نویسیمتعادل هر بار را می رابطةنیروهای وارد بر هر بار را رسم کرده، سپس ابتدا 

/ /
/

( ) : / /

( ) : / /

W m g N

q
F k F N

r

F m g T T TF m g

F m g T T F m g T

− −

− −

−

= =   = 

  
=  =  =



= + + +
 =  = =

+ = − −

3 1

2 6 6

9

2 4

1 2 2

2 1 1

2 0 1 0 1 0 2 1 0

0 2 1 0 0 2 1 0
9 1 0 0 4

9 1 0

1 0 4 0 2
3

2 0 4 0 2

 

                                          
 

 

 4پاسخ: گزینه   172

qفاصله بار 
4

qتا   
2

 برابر است با:  

s in /
r r

r c m=  =  =
0

3 7 0 6 3 0
5 0 5 0

 

qفاصله بار 
1

qتا   
2

qبرابر با فاصله بار  
3

qتا   
2

 :است محاسبهقابلزیر  صورتبهاست و  

c o s /

| | ( )
/

| | ( )

( ) ( )
T

r r
r c m

q N
E E k

r C

q N
E k

r C

N
E E E

C

N
E

C

−

−

−

−

 
=  =  =


= = =  = 




= =  = 



 = + = 

=  +  = 

0

6

9 51

1 3 2 2

1

6

9 54

2 2

4

5

1 3

5 2 5 2 5

3 7 0 8 4 0
5 0 5 0

8 1 0
9 1 0 4 5 1 0

1 6 1 0

9 1 0
9 1 0 9 1 0

9 1 0

9 1 0

9 1 0 9 1 0 9 1 0 2
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 2پاسخ: گزینه   173

( ) | | . c o s

( ) /

E
W K m V V q E d m V

d d d m c m
− − − −

=  = −  = − 

    − = −       =   = =

2 2 0 2

0 0

6 4 5 2 2 3

1 1
1 8 0

2 2

1
2 1 0 1 0 1 3 1 0 2 0 2 1 0 6 1 0 0 3 3 0

2

 

 3پاسخ: گزینه   174

 آونگ در حال تعادل باشد، داریم: هرگاهنامیم؛ می   و زاویه آونگ با سطح افق را   آونگ با راستای قائم را ةیزاو

| |
| |

| | | |
t a n

ta n

V
q

F q E q Vd

W m g m g m g d


 

  

−

− −



 
= = = = 

 
= =  =

   

+ =  =

6

0

3 2

0

6 0 1 0 2 5 0 3
3 7

4 0 1 0 1 0 5 1 0 4

9 0 5 3
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نسبت مستقیم و با مقاومت قطعه نسبت عکس دارد، بنابراین در این قطعات چون   لیپتانساختالفجریان عبوری از هر قطعه با   میدانیم

  یکسان است، پس جریان عبوری از هر قطعه فقط به وارون مقاومت وابسته است، از طرفی مقاومت هر قطعه به مشخصات   ل یپتانساختالف

  رابطةهندسی آن قطعه با 
L

R
A

=  :مرتبط است، داریم 

A

A

A

B

B

B
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c

c
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 بنابراین داریم:  

c A B c A B
R R R I I I     
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 گذرد.می A6جریان   2از مقاومت 

( ) ( ) ( )− − − =  − − − =

 − = =
3

2
6 4 5 6 2 4 2 0 1 2

3

3 6

A B A B

A B

V V V V

V V V V

  

 آنگاه بنابه قانون اهم داریم: 

V
I A= = =

3

3

3 6
1 2

3 3
 

 
 
 



 44صفحه  4مرحله  -(اختصاصیپاسخنامه آزمون ماز )دفترچه                                  فیزیک        
 

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

 

 1اسخ: گزینه  پ  178
 :مقاومت خارجی مدار با مقاومت درونی مولد برابر شود، داریم که هنگامی توان خروجی مولد بیشینه است میدان ی م

/

R
P R I

R

r R R r

= 
=  

= 

= =   = =

12

2

2

1 2

1 2 6 4

1 2 1 0 0

1 2 1 2 1 2
0 1 5

6 4 1 0 0 8 0

 

 برابر است با:  انیجر

I A
+

= =
8 1 0

9
2
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 هنگامی که نیرو نصف نیروی بیشینه است. یعنی:  

F q V B s in= →  = →  =
1 1

3 0
2 2

 

 درصد افزایش یابد خواهیم داشت:   60حال اگر 

m a x
F / F F / F

F / q V B s in /

= → =

= →  = →  =

2 1 2

2

1 6 0 8

0 8 0 8 5 3
 

 تغییرات زاویه برابر است با:  
     − =53 30 23 
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شود  به آن وارد می Eجهت شود از طرف میدان الکتریکی، نیرویی خالف جهت با توجه به اینکه زمانی نیرو بیشینه است که دو نیرو هم

 سو وارد کند. سو       پس میدان مغناطیسی هم باید نیروی برونیعنی برون

 

 پس باید به سمت پایین پرتاب شود.  

 
 

 

F
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 قلمروهای مختلف علم الکتروشیمی به شرح زیر هستند: 

 
 ی تولید انرژی الکتریکی ندارد.حیطهی تولید مواد جدید بررسی شده و ربطی به با توجه به این نمودار، فرایند برقکافت در حیطه

 ها:بررسی سایر گزینه 

رخی از تر، درمان و کاهش اثر نقص عضو و انتقال ایمن آب آشامیدنی، نیم تر و ایمن تر، حمل و نقل سریع تأمین روشنایی، گرمایش و سرمایش آسان( 1

 اند.شرفت فناوری محقق شده دهند که به دنبال رشد دانش و پیافزایش سطح رفاه و آسایش را نشان می 

  انرژی  شکل پرکاربردترین  کهتوجه داریم  .است  نیاز مورد انرژی  تأمین و مناسب  مواد  به دسترسی مختلف، های فناوری  انواع تحقق برای  اساسی رکن دو( 3

 .است  الکتریکی انرژی  ،هافناوری  این کارگیری  به در

ی واکنش و محیط پیرامون جاری  دهند که انرژی ممکن است به شکل انرژی الکتریکی میان سامانهنشان میهای طبیعی همچون تندر و آذرخش،  پدیده (  4

هایی که با داد و ستد الکترون همراه  هایی از این دست، از ماهیت الکتریکی ماده سرچشمه گرفته و سبب شدند تا تالش برای شناسایی واکنش شود. پدیده 

 شود.  هستند، به شکل هدفمند دنبال
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 های )ب( و )پ( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

  فلز اکسید به را  آنها و داده واکنش  منیزیم و آهن آلومینیم، مثل فلزی  عناصر اغلب  با و داشته باالیی اکسندگی قدرت که است  فعال نافلزی  اکسیژنآ( 

دهند،  فلزهایی که قدرت کاهندگی بسیار پایینی داشته و با گاز اکسیژن واکنش نمی   .دهدنمی   واکنش   پالتین   و  طال   عناصر   با  نافلزی   عنصر  این .  کندمی   تبدیل

 به اصطالح به فلزهای نجیب معروف هستند. 

در گذشته   ،نور تولید شده طی این واکنش   شود. ازب( منیزیم در حضور گاز اکسیژن با تولید یک نور سفید خیرکننده سوخته و به منیزیم اکسید تبدیل می

 شده است. فرایند انجام شده به صورت زیر است:به عنوان منبع نور برای عکاسی استفاده می 

 
 پ( واکنش میان فلز روی و گاز اکسیژن به صورت زیر است:

 
شود. در این واکنش، فلز روی کاهنده است. هر  کننده در واکنش می های شرکت ای است که اکسایش یافته و سبب کاهش سایر گونه ی کاهنده، گونه گونه

 شود. از دست داده و به یون روی تبدیل می 4𝑠ی اتم روی دو الکترون از زیرالیه 

 . دارند حضور الکترون چند یا یک  همراه به( کندمی  پیدا  کاهش  و گیرد می الکترون که ای گونه)اکسنده ی گونه کاهش، واکنش نیم  چپ  سمت  درت( 

 

قلمروهای الکتروشیمی

تامین انرژی باتری ها و سلول های سوختی

تولید مواد برقکافت و آبکاری

اندازه گیری و کنترل کیفی اچ سنج های دیجیتال.پی
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 توان به صورت زیر نشان داد:( نیترات و فلز آلومینیم را می𝐼𝐼ی واکنش انجام شده میان محلول مس)معادله

 
 شود.می  10ی این واکنش برابر با مواد در معادله  همانطور که مشخص است، مجموع ضرایب 

واکنش اکسایش، های تولیدشده در نیم زمان انجام شده و الکترون های اکسایش و کاهش به صورت همواکنش کاهش، نیم-های اکسایش در واکنش ها، بچه

های هر عنصر در دو طرف واکنش  افتد که شمار اتمها زمانی اتفاق میواکنش واکنش کاهش مصرف شوند. موازنه جرم و بار در این دسته از باید توسط نیم 

 واکنش کاهش برابر باشد.شده در نیم های مصرف واکنش اکسایش نیز با تعداد الکترون های تولیدشده در نیم با هم برابر بوده و تعداد الکترون 

 است. واکنش سوختن این ماده نیز به صورت زیر است: 𝐶5𝐻12ولی آن به صورت ها بوده و فرمول مولکی آلکانپنتان، پنجمین عضو از خانواده 

𝐶5𝐻12(𝑙) + 8𝑂2(𝑔) → 5𝐶𝑂2(𝑔) + 6𝐻2𝑂(𝑙) 
 شود. می  20ی این واکنش نیز برابر با کننده در معادله مجموع ضرایب مواد شرکت 
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به گرفتن الکترون، بیشتر از تمایل یون نیکل به گرفتن الکترون است. از آنجا که   جیوهتوان گفت تمایل یون می شد،با +𝑁𝑖2تر از  ، اکسنده +𝐻𝑔2اگر یون  

توان گفت قدرت کاهندگی)تمایل به ی وارونه دارد، پس میقدرت اکسندگی کاتیون حاصل از عناصر فلزی با قدرت کاهندگی اتم خنثای این عناصر رابطه

 جیوه است. فلزی دیگر( فلز نیکل بیشتر از قدرت کاهندگی ون و کاهش دادن یک گونه از دست دادن الکتر

 ها:بررسی سایر گزینه 

  LED  المپ   یک  آن،  توسط  و  ساخت   را   لیمویی  باتری   یک  توانمی  است،  روی   فلز  جنس   از  دیگری   و  مس   جنس   از  یکی  که  فلزی   ی تیغه  دو  از  استفاده  با(  1

 . کرد استفاده متفاوت جنس  با تیغه دو  از باید لیمویی، باتری  ساختن برای  که داریم  توجه. کرد روشن را 

𝑂2(𝑔) واکنش کاهش اکسیژن به صورت مقابل است: ی نیم( معادله2 + 4𝑒− → 2𝑂2−(𝑠) 

 کنیم.های مبادله شده در آن را محاسبه میواکنش، مقدار الکترون ی این نیمبا توجه به معادله

?𝑚𝑜𝑙 𝑒 = 0/2 𝑚𝑜𝑙 𝑂2 ×
4 𝑚𝑜𝑙 𝑒
1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

= 0/8 𝑚𝑜𝑙 
     معادل با     
⇒      4/816× 1023𝑒 

𝐶𝑢(𝑠)محلول روی سولفات، در صورت انجام، به صورت   بامس  فلزواکنش  معادله( 4 + 𝑍𝑛𝑆𝑂4(𝑎𝑞) → 𝐶𝑢𝑆𝑂4(𝑎𝑞) + 𝑍𝑛(𝑠)   است. چون فلز

های مس توسط انجام نشده و اتم به طور طبیعی دارد، این واکنش قدرت کاهندگی کمتری نیز  و  ی داشتهری کمترپذی مس در مقایسه با فلز روی واکنش 

 کنند. های روی اکسایش پیدا نمی یون 

 

 ( 122 - مساله  – سخت )      2گزینه   185

 کنیم. میدر قدم اول، غلظت محلول هیدروکلریک اسید را در ابتدای کار و در پایان فرایند محاسبه 

ابتدای  کار ∶  [𝐻+] = 10−𝑝𝐻 = 10−0/3 = 0/5 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1    𝛼=1   
⇒    [𝐻𝐶𝑙] = 0/5 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

پایان کار ∶  [𝐻+] = 10−𝑝𝐻 = 10−1 = 0/1 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1    𝛼=1   
⇒    [𝐻𝐶𝑙] = 0/1 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

ر قدم بعد، مقدار هیدروکلریک اسید مصرف شده را  مول بر لیتر کاهش پیدا کرده است. د 4/0ی طی این فرایند، غلظت مولی هیدروکلریک اسید به اندازه

 کنیم.محاسبه می

?𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙 = 5 𝐿  محلول ×
0/4 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙

1 𝐿  محلول
= 2 𝑚𝑜𝑙 

𝐹𝑒(𝑠)ی واکنش انجام شده، به صورت  معادله + 2𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) → 𝐹𝑒𝐶𝑙2(𝑎𝑞) + 𝐻2(𝑔)   های اسیدی، است. توجه داریم که در واکنش آهن با محلول

 کنیم. را در محلول ایجاد شده محاسبه می +𝐹𝑒2شود. بر این اساس، غلظت یون  ( تبدیل می 𝐼𝐼م آهن دو الکترون از دست داده و به یون آهن)هر ات

?𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒2+ = 2 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒𝐶𝑙2
2 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙

×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒2+

1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒𝐶𝑙2
= 1 𝑚𝑜𝑙 
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[𝐹𝑒2+] =
𝐹𝑒2+  مول

لیتر  محلول 
=

1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒2+

5 𝐿  محلول
= 0/2 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

 آوریم. در قدم بعد، غلظت یون هیدروکسید را محلول مورد نظر محاسبه کرده و مقدار نسبت خواسته شده را بدست می

[𝐻+] × [𝑂𝐻−] = 10−14
            
⇒   0/1× [𝑂𝐻−] = 10−14

            
⇒   [𝑂𝐻−] = 10−13 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

[𝐹𝑒2+]

[𝑂𝐻−]
=

0/2
10−13 = 2 ×  برابر 1012

×2(، 𝐼𝐼همانطور که مشخص است، طی این فرایند غلظت مولی یون آهن)   برابر غلظت یون هیدروکسید است. 1012
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های منیزیم، تمایل  کاهندگی فلز منیزیم بوده و اتم قدرت کاهندگی فلز آلومینیم کمتر از قدرت توان گفت باشد، می +𝑀𝑔2تر از اکسنده  +𝐴𝑙3اگر یون 

در چنین شرایطی، با قرار دادن یک قطعه فلز آلومینیم در محلولی از منیزیم کلرید، هیچ واکنشی انجام نشده و  بیشتری به از دست دادن الکترون دارند.

 کند. دمای محلول هیچ تغییری نمی

 ها:بررسی سایر گزینه 

  نیاز مورد محل  در که است  صنعتی  مهم های فراورده  از یکی ،باتری  .است  الکتریکی انرژی  مختلف، های فناوری  کارگیری  به در  انرژی  شکل پرکاربردترین ( 1

  اندام همراه، تلفن سمعک، قلب، ضربان کنندهتنظیم  برای  الکتریکی انرژی  تأمین نمونه برای . کندمی  تولید الکتریسیته شیمیایی، های واکنش  انجام با

 .است  وابسته باتری  به الکتریکی خودروی  و حمل قابل رایانه  دیجیتال، دوربین مصنوعی،

  به جهان در را  آسایش  و رفاه سطح افزایش  پیشرفته، های فناوری  سایه در که است  الکتروشیمی دانش  از دستاوردی  ،ارزان و پاک الکتریکی انرژی  تولید ( 3

 . بردارد گام  نیز سبز شیمی اصول کردن  پیاده  راستای   در تواندمی ،الکتریکی انرژی  کمک به جدید  مواد  تهیه بر  افزون  الکتروشیمی. است  داشته  دنبال

مقدار بیشتری  ( سولفات را به 𝐼𝐼ی آهنی، دمای محلول مس)از این فلز، در مقایسه با یک تیغه پذیری روی بیشتر از آهن است، یک تیغه ( چون واکنش 4

 دهد.افزایش می
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 ی واکنش انجام شده به صورت زیر است:معادله

𝐶𝑢𝑆𝑂4(𝑎𝑞) + 𝑍𝑛(𝑠) → 𝑍𝑛𝑆𝑂4(𝑎𝑞) + 𝐶𝑢(𝑠) 
توان  کند. بر این اساس، میب می الکترون، به یک اتم مس تبدیل شده و رسو 2موجود در محلول با جذب  +𝐶𝑢2ی این واکنش، هر یون  با توجه به معادله

 شود؛ پس داریم:مول اتم مس تولید می 1مول الکترون،  2گفت به ازای مبادله شدن 

? 𝑔 𝐶𝑢 = 1/806× 1024 𝑒 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑒

6/02× 1023 𝑒
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑢
2 𝑚𝑜𝑙 𝑒

×
64 𝑔 𝐶𝑢

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑢
= 96 𝑔 

 کنیم.های مس را محاسبه میی بعد، سرعت متوسط تولید اتم دقیقه است. در مرحله  5ثانیه، معادل با  300ی زمانی توجه داریم که بازه 

�̅�𝐶𝑢 =
جرم  مس  تولید  شده

∆𝑡
=

96 𝑔 𝐶𝑢
5 𝑚𝑖𝑛

= 19/2 𝑔.𝑚𝑖𝑛−1 
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 های )ب( و )پ( درست هستند. عبارت 

 عبارت:  پنجبررسی 

  یک آب، در آن انحالل با ، منیزیم اکسید است. این ترکیب، یک اکسید فلزی با خاصیت بازی بوده واکسیژن با منیزیم فلز واکنش  از حاصل ی فراوردهآ( 

 .شودمی  ایجاد بازی  خاصیت  با محلول

  غذایی   مواد  و  آب  شدن  آلوده  از  مانع  و  هستند  مقاوم  خوردگی  برابر  در  که  آشپزی   لوازم  غذایی،  مواد  محتوی   های قوطی  آب،  انتقال  فلزی  های لوله  ساخت ب(  

 این  به  دستیابی.  هستند  آسایش   و  رفاه  سطح  افزایش   از ای چهره   ،غذایی  و  بهداشتی  دارویی،  های فراورده   تولید  کیفیت   از  اطمینان  کسب   همچنینو    شوندمی

 .است  الکتروشیمی دانش  از گیری بهره  گرو در هاموفقیت 

دانیم، عنصر  همانطور که می .است  شده تشکیل شارژ قابل باتری  و خورشیدی  سلول ،𝐿𝐸𝐷 المپ  از است که روشنایی ابزار یک  ،خورشیدی  چراغپ( 

ای قرار گرفته و رسانایی الکتریکی  جدول دوره   14فلزی بوده که در گروه  . سیلیسیم، یک عنصر شبهاست   خورشیدی   های سلول   سازندۀ  اصلی  عنصر  ،سیلیسیم

 کمی دارد.
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جدول    𝑑 متعلق به دسته  دانیم، فلز مس است و همانطور که می  اکسنده  گونهمعادل با    +𝐶𝑢2یون  ( سولفات،  𝐼𝐼اکنش فلز آلومینیم با محلول مس)در وت(  

 در این واکنش، فلز آلومینیم در نقش گونه کاهنده است. ای است.دوره 

ی ( باشد. معادله𝑠واکنش کاهش انجام شده باید به صورت جامد)ی نیمفلوئورید در معادلهث( منیزیم فلوئورید، یک نمک جامد است، پس حالت فیزیکی یون  

𝐹2(𝑔)واکنش به صورت  این نیم  + 2𝑒− → 2𝐹−(𝑠) شود. می 
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 به صورت زیر است: ( سولفات، 𝐼𝐼واکنش فلز آلومینیم با محلول مس)

2𝐴𝑙(𝑠) + 3𝐶𝑢2+(𝑎𝑞) → 2𝐴𝑙3+(𝑎𝑞) + 3𝐶𝑢(𝑠) 
 است. )یون مس(برابر گونه اکسنده 1/ 5، )فلز آلومینیم(تغییر بار الکتریکی گونه کاهندهی نوشته شده برای این واکنش شیمیایی، با توجه به معادله

 ها:بررسی سایر گزینه 

.  شود تبدیل الکتریکی انرژی  به موجود در آن،  مواد شیمیایی انرژی  از بخشی تا دهدمی  رخ  مختلفی شیمیایی های واکنش  آن در  که است  مولدی  باتری،( 1

 بندی کرد. ی قابل شارژ و غیرقابل شارژ تقسیمتوان به دو دسته ها را میبه طور کلی، باتری 

هیچ واکنشی در محلول انجام   سولفات،  منیزیم  از محلولی  در  مس  جنس  از فلزی  تیغه یک دادن قرار باتر از فلز مس است، زیم کاهنده ی(  چون فلز من 2

 .کندنیز تغییر نمی  نظر مورد  محلول رنگ نشده و

ی مورد نظر یک اتم خنثی باشد، طی این  اگر گونه  شود.الکترون گرفته و کاهیده می یگ گونه  شیمیایی، واکنش  یک  در کاهش  واکنش نیم  شدن  انجام  با( 3

ی خنثی و یا  گونه  واکنش یکی مورد نظر یک کاتیون باشد، ممکن است طی این نیم اگر گونه  .شودمی  ولید ت  منفی الکتریکی  بار با گونه  واکنش یکنیم

 شود.(، یک کاتیون تولید می 𝐼𝐼( به یون آهن)𝐼𝐼𝐼واکنش تبدیل یون آهن)به عنوان مثال، در نیم  .شود  تولیدحتی یک کاتیون جدید 

 

 ( 122 - مفهومی  – متوسط)      1گزینه   190

توان گفت فلز منیزیم در مقایسه با فلز روی با  تر بوده و تمایل بیشتری به اکسید شدن دارد. بر این اساس، می فلز منیزیم در مقایسه با فلز روی، کاهنده 

روی با محلول هیدروکلریک  ی واکنش منیزیم و  سرعت بیشتری با اسیدها واکنش داده و سرعت تولید گاز هیدروژن در این فرایند، بیشتر خواهد بود. معادله 

 اسید به صورت زیر است:

𝑍𝑛(𝑠) + 2𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) → 𝑍𝑛𝐶𝑙2(𝑎𝑞) + 𝐻2(𝑔)                   𝑀𝑔(𝑠) + 2𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) → 𝑀𝑔𝐶𝑙2(𝑎𝑞) + 𝐻2(𝑔) 
شتر باشد، مقدار گاز های آن بیلزی که شمار مولفشود، پس هر در این دو واکنش، به ازای مصرف هر مول اتم فلزی، یک مول گاز هیدروژن تولید می 

های اولیه منیزیم و روی برابر با هم است، اما چون منیزیم در مقایسه با روی جرم مولی کمتری دارد، پس  کند. جرم نمونه هیدروژن بیشتری را تولید می

 در واکنش فلز روی است.توان گفت مقدار گاز هیدروژن تولید شده در واکنش فلز منیزیم، بیشتر از مقدار گاز هیدروژن تولید شده می
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 شود. فرایند انجام شده به صورت زیر است:الکترون از دست داده و به یون آلومینیم تبدیل می 3در واکنش اکسایش آلومینیم، هر اتم از این فلز  

𝐴𝑙 ∶  1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝1     3𝑒    →   𝐴𝑙3+ ∶  1𝑠22𝑠22𝑝6 
 دهد. از دست می 3الکترون با عدد کوانتومی اصلی  3ور که مشخص است، طی این فرایند هر اتم آلومینیم  همانط

 ها:بررسی سایر گزینه 

حضاور   در ،سادیم و  منیزیم  مانند فلزهایی  به عنوان مثال،. شاودمی  آزاد  نیز انرژی   الکترون، ساتد و  داد  بر افزون ،کاهش - اکساایش  های واکنش  از  برخی در(  1

کاهش مثل برقکافت و آبکاری، با جذب مقداری انرژی - های اکساایش در نقطه مقابل، برخی از واکنش  .کنندمی  تولید  گرما و  نور و  ساوزندمی اکسایژن گاز

 همراه هستند.

 شود: واکنش زیر انجام می ( سولفات، با گذشت زمان𝐼𝐼با قرار دادن یک قطعه آهن در محلول مس)( 2

𝐹𝑒(𝑠) + 𝐶𝑢2+(𝑎𝑞) → 𝐹𝑒2+(𝑎𝑞) + 𝐶𝑢(𝑠) 
( تولید شده و وارد  𝐼𝐼های سبزرنگ آهن)شوند، اما یون رنگ مس به صورت رسوب درآمده و از محلول خارج میهای آبیبا انجام شدن این واکنش، یون

های آبی (، در محلول 𝐼𝐼𝐼( و آهن)𝐼𝐼های آهن)توجه داریم که یون  شود.ایجاد می گسبزرنیک محلول توان گفت طی این فرایند، شوند، پس می محلول می 

 کنند.های سبز و زرد را ایجاد می به ترتیب رنگ 

س،  کند. بر این اساهای شیمیایی شرکت میقدرت کاهندگی کمتری داشته و با شدت کمتری در واکنش  ، آلومینیم فلز  قطعه یک  با مقایسه در آهن، فلز ( 4

 .دهدمی افزایش  بیشتری  مقدار به را  سولفات( II)مس  محلول دمای  آلومینیمتوان گفت فلز می
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های فلزی حاصل از عناصری که قدرت کاهندگی تواند با کاتیون کاهش، فلزی که قدرت کاهندگی بیشتری دارد، می- به طور کلی، در یک واکنش اکسایش 

توانند با  می 𝑍𝑛(𝑠)هایاست، اتم Cuبیشتر از  Znهای فلزی بکاهد. به عنوان مثال، چون قدرت کاهندگی ها را به اتمتری دارند وارد واکنش شده و آن کم

های داده شده در سوال،  با توجه به این قاعده و واکنش  بکاهند. 𝐶𝑢های را به اتم +𝐶𝑢2 های واکنش داده و یون 𝐶𝑢2+(𝑎𝑞) های ن محلول محتوی یو

 کنیم. بر این اساس، داریم: قدرت کاهندگی فلزهای مختلف را با هم مقایسه می

واکنش اول ∶ 3𝑃𝑡2+(𝑎𝑞) + 2𝐶𝑟(𝑠) → 3𝑃𝑡(𝑠) + 2𝐶𝑟3+(𝑎𝑞)         
              
کاهندگی قدرت             → ∶ 𝐶𝑟 > 𝑃𝑡  

واکنش دوم  ∶ 𝑃𝑡2+(𝑎𝑞) + 𝐶𝑑(𝑠) → 𝑃𝑡(𝑠) + 𝐶𝑑2+(𝑎𝑞)                
              
کاهندگی قدرت             → ∶ 𝐶𝑑 > 𝑃𝑡  

واکنش سوم  ∶ 3𝐶𝑑2+(𝑎𝑞) + 2𝐶𝑟(𝑠) → 3𝐶𝑑(𝑠) + 2𝐶𝑟3+(𝑎𝑞)     
              
کاهندگی قدرت             → ∶ 𝐶𝑟 > 𝐶𝑑  

واکنش چهارم ∶ 𝐶𝑟2+(𝑎𝑞) + 𝐶𝑎(𝑠) → 𝐶𝑟(𝑠) + 𝐶𝑎2+(𝑎𝑞)           
              
کاهندگی قدرت             → ∶ 𝐶𝑎 > 𝐶𝑟  

𝐶𝑟توان گفت مقایسه قدرت کاهندگی فلزهای کادمیم، پالتین و کروم به صورت  های اول، دوم و سوم، میبا توجه به معادله > 𝐶𝑑 > 𝑃𝑡   ،است. از طرفی

𝐶𝑎کاهندگی کلسیم نیز بیشتر از کروم است، پس مقایسه قدرت کاهندگی این فلزها به صورت قدرت  > 𝐶𝑟 > 𝐶𝑑 > 𝑃𝑡 شود. همانطور که  می

تر از قدرت اکسندگی کاتیون حاصل  کم   Aبیشتر باشد، قدرت اکسندگی کاتیون حاصل از فلز    Bاز قدرت کاهندگی فلز    Aاگر قدرت کاهندگی فلز  دانیم،  می

+𝑃𝑡2های داده شده به صورت  بر این اساس، مقایسه قدرت اکسندگی کاتیون  خواهد بود. Bاز فلز  > 𝐶𝑑2+ > 𝐶𝑟3+ > 𝐶𝑎2+ شود.می 
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 دهد:دهد، اما فلز منیزیم موجود در آلیاژ مورد نظر، بر اساس معادله زیر با محلول داده شده واکنش می( واکنش نمی𝐼𝐼فلز طال، با محلول مس)

𝑀𝑔(𝑠) + 𝐶𝑢2+(𝑎𝑞) → 𝑀𝑔2+(𝑎𝑞) + 𝐶𝑢(𝑠) 
، جرم منیزیم موجود در آلیاژ مورد  شود. بر این اساسی این واکنش، هر اتم منیزیم دو الکترون از دست داده و به یون منیزیم تبدیل می با توجه به معادله 

 کنیم.نظر و مقدار فلز مس تولید شده را محاسبه می 

?mol Cu = 1/806× 1024 e ×
1 mol e

6/02× 1023 e
×

1 mol Cu
2 mol e

= 1/5 mol 

? g Mg = 1/806× 1024 e ×
1 mol e

6/02× 1023 e
×

1 mol Mg
2 mol e

×
24 g Mg

1 mol Mg
= 36 g 

 کنیم. در آلیاژ مورد نظر محاسبه می در قدم بعد، درصد جرمی فلز طال را 

جرم  طال  = −جرم  آلیاژ  جرم  منیزیم  = 180− 36 = 144 𝑔 

درصد  جرمی طال  =
جرم  طال 

جرم  آلیاژ 
× 100 =

144 𝑔 𝐴𝑢

180 𝑔  آلیاژ
× 100 =  درصد  80

𝐶𝑢(𝑠)فلز مس تولید شده در واکنش  + 4𝐻𝑁𝑂3(𝑎𝑞) → 𝐶𝑢(𝑁𝑂3)2(𝑎𝑞) + 2𝑁𝑂2(𝑔) + 2𝐻2𝑂(𝑙) اریم: شود. بر این اساس، دمصرف می 

? 𝐿 محلول  نیتریک  اسید = 1/5 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑢 ×
4 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝑁𝑂3

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑢
×

1 𝐿 محلول  نیتریک  اسید

0/2 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝑁𝑂3
= 30 𝐿 
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 های )پ( و )ت( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

های شته و با تمایل کمتری الکترون دا  کمتری  کاهندگی قدرت آلومینیم، با مقایسه در روی است. روی  چهارم، تناوب در موجود ی واسطه فلز آخرینآ( 

 .دهدترین زیرالیه خود را از دست می بیرونی 

𝑁2(𝑔) ی واکنش کاهش مولکول نیتروژن به یون نیترید به صورت مقابل است: ب( معادله + 6𝑒− → 2𝑁3−(𝑠) 

 شود. می 9ی این واکنش برابر با ها در معادلهیب گونه همانطور که مشخص است، مجموع ضرا 

 شود: واکنش زیر انجام می سولفات،( II)مس  محلول در منیزیم فلز دادن قرار باپ( 

𝑀𝑔(𝑠) + 𝐶𝑢2+(𝑎𝑞) → 𝑀𝑔2+(𝑎𝑞) + 𝐶𝑢(𝑠) 
توان گفت در طول انجام شدن این واکنش آن برابر است، پس می درهای تولید شده های مصرف شده در این واکنش با شمار کاتیون ون یچون شمار کات

 .کندنمی  تغییر  محلول در موجود های کاتیون غلظت 
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سولفات، دمای  ( 𝐼𝐼)ته باشد با محلول مس و یا هر عنصر دیگری که قدرت کاهندگی بیشتری نسبت به فلز مس داش منیزیم جا که طی واکنش تیغه از آن

ها با کاهش سطح انرژی شدن آنها منفی بوده و انجام این دسته از واکنش ( 𝐻∆تغییر آنتالپی) توان گفت کند، میمحلول موردنظر افزایش پیدا می 

 ها همراه است.دهنده واکنش 

  ظروف از توانیم می سولفات،  روی  محلول  نمونه یک  نگهداری  برای دهد، ش نمیهای روی موجود در محلول روی سولفات واکنت( چون فلز مس با یون 

 . کنیم استفاده مس  از شده ساخته
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 دهد:تصویر زیر، نمایی از واکنش انجام شده را نشان می

 
های شوند، درحالی که یون های آب)از سمت اتم اکسیژن( جذب میمنفی مولکول های روی تولید شده در این واکنش، بار مثبت دارند، پس از سمت سر  یون 

 شوند.های آب)از سمت اتم هیدروژن( جذب می این محلول از سمت سر مثبت مولکول  کلرید موجود در

 ها:بررسی سایر گزینه 

  سدیم  پودر  و آلومینیم فلز  واکنش  درشود. یدروژن تولید می های اسیدی، همانند بسیاری از عناصر فلزی دیگر، گاز ه( در واکنش فلز روی با محلول 1

 . شودمی تولید گاز هیدروژن نیز آب با کننده خورنده است()این مخلوط، نوعی پاک هیدروکسید

های یابد. از طرفی، یون می  افزایش  تدریج به  این محلول جرممقداری یون روی وارد محلول آبی مورد نظر شده و به همین خاطر،  زمان، گذشتن  با( 3

 .شودمی  کمتر محلول اسیدی  خاصیت  هیدروژن موجود در این محلول نیز مصرف شده و به همین دلیل،

شتن یک مدت زمان خاص، مقداری یون هیدروژن مصرف شده و  ذوع شدن واکنش و گ( در ابتدای کار، غلظت یون روی در محلول صفر است. با شر4

[+𝐻]شود، تا جایی که رابطه مقداری یون روی وارد محلول می  = [𝑍𝑛2+]   در محلول مورد نظر برقرار شود. چون در این لحظه غلظت هیدروکلریک

 ی انجام شدن آن است.ت انجام شدن واکنش نیز کمتر از سرعت اولیه توان گفت در چنین حالتی سرعاسید کمتر از غلظت اولیه آن است، پس می
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𝐶𝑎20در ساااختار هر اتم کلساایم)
دانیم که جرم هر الکترون تقریبا  نوترون وجود دارد. از طرفی، می  20پروتون و    20الکترون،    20(، 40

1

2000
جرم هر پروتون  

های موجود در ها یا پروتونبرابر جرم هریک از نوترون  01/0های موجود در هر اتم کلسایم، تقریبا  توان گفت مجموع جرم الکتروناسات. بر این اسااس، می

 این اتم است.ی هسته

 ها:بررسی سایر گزینه 

  به ( خورشیدی  1356)میالدی  1977 سال  در   فضاپیماها این . رودمی  شمار به  کیهان شناخت  برای  دانشمندان   تالش از ای نمونه  وویجر، فضاپیماهای  سفر( 1

 که شمسی ی منظومه از هاییسیاره )نپتون و اورانوس زحل، مشتری، های سیاره کنار از گذر با داشتند مأموریت  فضاپیما دو این. شدند پرتاب فضا سمت 

 هاشناسنامه این. بفرستند و  کرده  تهیه را  هاسیاره  این شیمیایی و فیزیکی  ی شناسنامه  ،(گیرندمی  قرار خورشید از دورتری  ی فاصله  در  زمین، به نسبت 

  از فضاپیما دو این  حاضر، حال  در.  باشد مواد این  درصد  ترکیب  و  آنها اتمسفر  در  شیمیایی  های ترکیب  سازنده، عنصرهای  نوع  مانند اطالعاتی حاوی  تواندمی

 .اندشده خارج شمسی ی منظومه 

 دهد:( تصویر زیر، سطح انرژی پرتوهای مرئی را در مقایسه با یکدیگر نشان می 3

 
دانیم که میزان انحراف هر پرتو الکترومغناطیسی  پرتوهای نارنجی سطح انرژی باالتری دارند. از طرفی، میبا توجه به تصویر باال، پرتوهای زرد رنگ در مقایسه با  

 ی وارونه دارد.در منشور، با طول موج آن پرتو رابطه 

کم ترین سطح انرژی قرمز نارنجی زرد سبز آبی نیلی بنفش رژیبیشترین سطح ان
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گیرند. این در  جدول تناوبی جا میها در یک خانه از ی این ایزوتوپ ی ایزوتوپ های یک عنصر با هم برابر است و همه ( برای همه Zمقدار عدد اتمی)( 4

ها، های موجود در هرکدام از این ایزوتوپ چراکه شمار نوترون  ؛های مختلف یک عنصر با هم متفاوت است ( برای ایزوتوپ Aحالی است که مقدار عدد جرمی)

 ن عنصر است.آهای متفاوت از سایر ایزوتوپ 
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ی مول ماده  1های گازی وارد شده به مخزن را محاسبه کنیم. برای این منظور، شرایط حاکم بر این مخزن را با شرایط ید مجموع شمار مول در قدم اول، با

 کنیم.اتمسفر( مقایسه می 1گراد و فشار ی سانتیگازی در حالت استاندارد)دمای صفر درجه

𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇
                
⇒    𝑛 ∝

𝑃𝑉

𝑇

                
⇒    

𝑛2

𝑛𝑆𝑇𝑃
=
𝑉2

𝑉𝑆𝑇𝑃
×
𝑃2
𝑃𝑆𝑇𝑃

×
𝑇𝑆𝑇𝑃
𝑇2

                  
⇒     

𝑛2

1
=

5/6
22/4

×
14
1
×

273
273

                  
⇒     𝑛2 = 3/5 𝑚𝑜𝑙 

، شمار  مول در نظر بگیریم xهای گاز اکسیژن را برابر با ی گازی وجود دارد. اگر شمار مول مول ماده  5/3با توجه به محاسبات انجام شده، در این مخزن 

−3/5)های اوزون موجود در مخزن برابر با  مول  x)  شود. بر این اساس، داریم: مول می 

? :جرم  گاز اکسیژن  𝑔 𝑂2 = 𝑥 𝑚𝑜𝑙 𝑂2 ×
32 𝑔 𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2
= 32𝑥 𝑔 

? :جرم  گاز اوزون  𝑔 𝑂3 = (3/5− 𝑥) 𝑚𝑜𝑙 𝑂3 ×
48 𝑔 𝑂3

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂3
= (168− 48𝑥) 𝑔 

 کنیم.را محاسبه می 𝑥در قدم بعد، با توجه به مجموع جرم مخلوط گازی داده شده، مقدار  

جرم  مخلوط  گازی = جرم  اوزون + جرم  اکسیژن
            
⇒   120 = (168− 48𝑥) + 32𝑥

                
⇒    𝑥 = 3 𝑚𝑜𝑙 

گرم گاز اوزون(  24مول گاز اوزون)معادل با  0/ 5اکسیژن( و  گرم  96مول گاز اکسیژن)معادل با  3توان گفت در مخلوط گازی مورد نظر بر این اساس، می 

 کنیم. وجود دارد. با توجه به جرم گازها، درصد جرمی اوزون را محاسبه می

درصد  جرمی گاز اکسیژن =
جرم  اکسیژن

جرم  مخلوط  گازی
× 100 =

96
120

× 100 =  درصد  80

ی زمین را احاطه کرده اسات. الیی هواکره)اساتراتوسافر( اسات که مانند پوشاشای کرههای باشاکل( در الیه  𝑉اتمی و خمیده)های ساهاوزون، گازی با مولکول

 های اوزون به صورت زیر است:البته، مقدار این گاز در هواکره ناچیز است. ساختار مولکول

 
 از آثار زیانبار این تابش در امان بمانند. شود تا موجودات زنده ای از تابش فرابنفش خورشید به سطح زمین میهای اوزون مانع ورود بخش عمدهمولکول 
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ها زرد است. با توجه به اینکه طول موج پرتوهای قرمز بلندتر است، انرژی پرتوهای های بزرگراههای نئون قرمز و رنگ نور حاصل از المپ رنگ نور المپ 

 ی این رنگ مرئی، کمتر است.سازنده

 ها:بررسی سایر گزینه 

عناصری با عدد  دانیم، بوده و همانطور که می 43ی به وجود آمده. عدد اتمی این عنصر برابر با ا گاه هستهتکنسیم، نخستین عنصری است که در واکنش ( 1

 اوب پنجم است.از تن هفتمگیرند. در واقع، تکنسیم متعلق به گروه ای قرار می، در تناوب پنجم جدول دوره 54تا  37اتمی 

شوند که  ی پنج الکترونی وجود دارد. این عناصر شامل کروم، منگنز و برم می در آرایش الکترونی سه مورد از عناصر موجود در تناوب چهارم، یک زیرالیه ( 2

 آرایش الکترونی این عناصر به صورت زیر است: است. 35و   25، 24ها به ترتیب برابر با  عدد اتمی آن 

𝐶𝑟24
 ∶ 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑54𝑠1 

𝑀𝑛25
 ∶ 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑54𝑠2 
𝐵𝑟35
 ∶ 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑104𝑠24𝑝5 

 خطی این عنصر به صورت زیر است:- ی مشتری است. طیف نشری ترین گاز نجیب موجود در سیاره ( هلیم، فراوان 3

 
 نوار رنگی وجود دارد.  9خطی - نشری همانطور که مشخص است، در این طیف 
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 ( 102 - مفهومی  – متوسط)      2گزینه   199

 های )پ( و )ت( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

از آنجا که ارزش دمایی هر کلوین با ارزش دمایی هر   کند.کاهش پیدا می  ℃6ی تروپوسفر با افزایش ارتفاع به ازای هر کیلومتر، دما هوا در حدود  در الیه آ( 

 کند. اهش پیدا میک 6𝐾، دما هوا در حدود  در الیه تروپوسفر  با افزایش ارتفاع به ازای هر کیلومترتوان گفت ی سلسیوس برابر است، پس میدرجه

شود. توجه داریم که  ی سانتی گراد، رطوبت موجود در هوا به عنوان اولین جزء، به صورت یخ از مخلوط هوا خارج می با کاهش دمای هوا تا صفر درجه ب( 

نیز به حالت جامد در آمده و در   اکسید هوا دی  ، گاز کربن℃78−ی ذوب یخ است. با کاهش دمای هوا تا دمای ی سانتی گراد معادل با نقطهصفر درجه 

 شود. ترتیب خارج شدن اجزای موجود در هواکره طی مراحل تولید هوای مایع، به صورت زیر است:قالب یخ خشک، از آن خارج می

 
 شوند. اکسید، سایر اجزای موجود در هوای مایع، ابتدا میعان شده و از مخلوط هوا خارج میبجز بخار آب و گاز کربن دی 

های آن است. با افزایش ارتفاع در  دما و فشار هواکره، از جمله عوامل مهم در تعیین ویژگی   پ(

های گازی های هواکره، فشار گازهای موجود در آن کاهش یافته و تعداد مولکول طول الیه 

های هواکره را شود. تصویر مقابل، روند تغییر فشار در الیهموجود در واحد حجم نیز کمتر می 

 دهد:می نشان

همانطور که مشخص است، با افزایش ارتفاع در طول هواکره، شیب نمودار مربوط به تغییر فشار  

، مقدار  ℎ∆کند. به عبارت دیگر، با افزایش ارتفاع، به ازای مقدار مشخص  مرتبا کاهش پیدا می 

∆𝑃 ر است. اتمسف 1کند. توجه داریم که در سطح زمین، فشار هواکره برابر با کاهش پیدا می

توان گفت  در نظر گرفته شده است، پس نمی  ℃14البته، دمای هوا در این ناحیه تقریبا برابر با  

 برقرار شده است. 𝑆𝑇𝑃در سطح زمین شرایط  

استفاده کرد. نمودار زیر، کاربردهای  های بیولوژیک در پزشکی توان برای نگهداری نمونهترین گاز موجود در هواکره، نیتروژن است. از این گاز، میفراوانت( 

 دهد: مختلف گاز نیتروژن را نشان می
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 واکنش تجزیه منیزیم کربنات به صورت زیر است:

𝑀𝑔𝐶𝑂3(𝑠) → 𝐶𝑂2(𝑔) +𝑀𝑔𝑂(𝑠)  
گرم منیزیم اکسید( و یک مول کربن  40مول منیزیم اکسید)معادل با ی این واکنش، به ازای مصرف هر مول منیزیم کربنات، یک بر اساس معادله

ها برابر با شوند؛ پس به ازای مصرف هر مول منیزیم کربنات در این واکنش، تفاوت جرم فراورده اکسید( تولید میگرم گاز کربن دی  44اکسید)معادل با دی 

 گرم است. بر این اساس، داریم:  4

? 𝑔 𝑀𝑔𝐶𝑂3 = 6 𝑔  تفاوت جرم×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔𝐶𝑂3 

4 𝑔  تفاوت جرم
×

84 𝑔 𝑀𝑔𝐶𝑂3 

1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔𝐶𝑂3 
= 126 𝑔 
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ل  مث)فلزی ناو هم برخی از عناصر  (ژرمانیم)مثل سیلیسیم و فلزی و هم عناصر شبه  )مثل آلومینیم و گالیم(هم عناصر فلزی  ،جدول تناوبی pی در دسته 

بر این   فلزها و حتی برخی از اکسیدهای نافلزی مثل گاز کربن مونوکسید، خاصیت اسیدی ندارند.اکسید فلزها، شبه  حضور دارند. کربن، نیتروژن و فسفر(

 دهد.توان گفت که تمام عناصر موجود در این دسته اکسیدهای اسیدی تشکیل میاساس، نمی

 ها:بررسی سایر گزینه 

بخار آب کربن دی اکسید اکسیژن آرگون نیتروژن (درجه-269در صورت کاهش دمای هوا تا )هلیم

از 
 گ

ی
ها

رد
ارب

ک
ژن

رو
یت

ن

پر کردن تایر خودرو

استفاده در صنعت سرماسازی برای انجماد مواد غذایی

نگهداری نمونه های بیولوژیک در پزشکی

استفاده در فرایند هابر به عنوان واکنش دهنده
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است. آرایش الکترونی این کاتیون تک اتمی   +𝐶𝑢ون موجود در این ترکیب، یاست. کات 𝐶𝑢2𝑆، یک ترکییب یونی با فرمول شیمیایی ( سولفید𝐼( مس)2

 به صورت زیر است:

𝐶𝑢29
 ∶ 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑104𝑠1   

    −𝑒     
→      𝐶𝑢29

 + ∶ 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑10 
 ی چهارم الکترونی وجود ندارد.آرایش الکترونی این کاتیون هیچ الکترونی در الیههمانطور که مشخص است، در 

 دهد:اکسید را نشان میاکسید و گوگرد تری های گوگرد دی ( تصویر زیر، ساختار مولکول 3

 
اکسید نیز  دارد. در مولکول گوگرد تری جفت الکترون پیوندی وجود  3جفت الکترون ناپیوندی و  6اکسید همانطور که مشخص است، در مولکول گوگرد دی 

 جفت الکترون پیوندی وجود دارد.  4جفت الکترون ناپیوندی و   8

𝐶𝑆2ی واکنش مورد نظر پس از موازنه به صورت معادله( 4 + 3𝑂2 → 𝐶𝑂2 + 2𝑆𝑂2 همانطور که مشخص است، مجموع ضرایب مواد در   شود. می

 است. 7ی این واکنش برابر با معادله
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 ی واکنش انجام شده به صورت زیر است:معادله

𝑀𝑛𝑂2(𝑠) + 4𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) → 𝐶𝑙2(𝑔) + 𝑀𝑛𝐶𝑙2(𝑠) + 2𝐻2𝑂(𝑔) 
 کنیم.مصرف شده را محاسبه می  𝑀𝑛𝑂2ی این واکنش، جرم  با توجه به معادله

? 𝑔 𝑀𝑛𝑂2 = 12/5 𝐿 𝐶𝑙2 ×
2/84 𝑔 𝐶𝑙2

1 𝐿 𝐶𝑙2
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙2
71 𝑔 𝐶𝑙2

×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑛𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙2
×

87 𝑔 𝑀𝑛𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑛𝑂2
= 43/5 𝑔 

 کنیم. ی بعد، جرم بخار آب تولید شده را محاسبه میدر مرحله 

? g 𝐻2𝑂 = 12/5 𝐿 𝐶𝑙2 ×
2/84 𝑔 𝐶𝑙2

1 𝐿 𝐶𝑙2
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙2
71 𝑔 𝐶𝑙2

×
2 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙2
×

18 𝑔 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂
= 18 𝑔 
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 دهد:گلیکول را نشان می جدول زیر، اطالعات مربوط به مولکول اتیلن

 
 ( به صورت زیر است:𝐶2𝐻6𝑂( و اتانول)𝐶2𝐻6𝑂2ی سوختن اتیلن گلیکول) ی موازنه شدهمعادله

2𝐶2𝐻6𝑂2(𝑙) + 5𝑂2(𝑔) → 4𝐶𝑂2(𝑔) + 6𝐻2𝑂(𝑙) 
𝐶2𝐻6𝑂(𝑙) + 3𝑂2(𝑔) → 2𝐶𝑂2(𝑔) + 3𝐻2𝑂(𝑙) 

واحد و تفاوت مجموع ضرایب   3ها در واکنش سوختن اتیلن گلیکول برابر ها و فراوردهدهنده همانطور که مشخص است، تفاوت مجموع ضرایب واکنش 

 حد است.وا  1ها در واکنش سوختن کامل اتانول برابر با  ها و فراوردهدهنده واکنش 
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 دهد:شده از گاز اوزون را نشان میی میعانتصویر زیر، یک نمونه 

 
  پرانرژی  تابش  که هنگامی. دارد وجود اشتراکی پیوند  سه ، اوزون مولکول  در شود. همانطور که مشخص است، این ماده در حالت مایع به رنگ آبی دیده می 

  یک  و اکسیژن  اتم یک به اوزون مولکول و شکندمی  موجود در مولکول اوزون اکسیژن های اتم از تا دو بین اشتراکی پیوند  رسد،می مولکول  این به فرابنفش 

 انرژی  مقداری  واکنش، این در اما کنند، تولید  را  اوزون مولکول یکدیگر،  با واکنش  در دوباره  توانندمی  شده تولید های ذره  .شودمی تبدیل اکسیژن  مولکول

  قابل بخش  اوزون  هالی ،)واکنش شکستن مولکول اوزون و واکنش تشکیل مجدد اوزون(واکنش  دو  این ه پیوست تکرار  با . شودمی آزاد  فروسرخ  تابش  صورت  به

زمان گاز اوزون تولید  چون در این چرخه به طور هم  .داردمی گسیل زمین به را  فروسرخ ترانرژی  کم های تابش  و کندمی جذب را  فرابنفش  تابش  از توجهی

 ماند.توان گفت مقدار این ماده در الیه استراتوسفر نسبتا ثابت باقی میشود، می و مصرف می 

 ها:بررسی سایر گزینه 
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 ل کنید. ارسا  20008585را به سامانه   20در صورتی که برای ثبت نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز دارید، عدد  
 

 

ونیاک تبدیل شده و یک مخلوط گازی از ( در فرایند هابر، پس از واکنش دادن گازهای هیدروژن و نیتروژن با یکدیگر، مقداری از این گازها به گاز آم1

شود. با توجه به تفاوت نقطه جوش آمونیاک با گازهای هیدروژن و نیتروژن، مخلوط مورد نظر را وارد یک دستگاه  آمونیاک، نیتروژن و هیدروژن ایجاد می

 کنند. ده میکننده کرده و با کاهش دما، آمونیاک موجود در این مخلوط را میعان کرده و از آن استفاخنک

با استفاده از آهن، سرعت انجام   .شودمی  مصرف  هابر  فرایند  در  کاتالیزگر  عنوان به آهن است. از فلز آهن،  زمین،  ی سیاره  در  موجود عنصر  ترینفراوان ( 3

 کند.شدن واکنش میان گازهای هیدروژن و نیتروژن افزایش پیدا می 

 .بمانند  امان  در  تابش   این  زیانبار  آثار  از  زنده  موجودات  تا  شود  می  زمین  سطح  به  خورشید  فرابنفش  تابش  از  ای عمده  بخش   ورود  مانع  ،اوزون های مولکول (  4

 گیرد.البته، توجه داریم که الیه اوزون به طور کامل جلو ورود پرتوهای فرابنفش به سطح زمین را نمی
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 کنیم. لیتر گاز اکسیژن در شرایط استاندارد را محاسبه می 28در قدم اول، جرم سدیم نیترات مورد نیاز برای تولید  

?𝑁𝑎𝑁𝑂3 = 28 𝐿 𝑂2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

22/4 𝐿 𝑂2
×

2 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑁𝑂3

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2
×

85 𝑔 𝑁𝑎𝑁𝑂3

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑁𝑂3
= 212/5 𝑔 

 کنیم. ی بعد، جرم یون نیترات موجود در این مقدار از سدیم نیترات را محاسبه میدر مرحله 

? 𝑔 𝑁𝑂3
− = 212/5 𝑔 𝑁𝑎𝑁𝑂3 ×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑁𝑂3

85 𝑔 𝑁𝑎𝑁𝑂3
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑂3
−

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑁𝑂3
×

62 𝑔 𝑁𝑂3
−

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑂3
− = 155 𝑔 

 کنیم.در انتها، با توجه به جرم یون سدیم، جرم محلول مورد نیاز را محاسبه می 

? 𝑘𝑔  محلول = 155 𝑔 𝑁𝑂3 ×
100 𝑔  محلول

12/4 𝑔 𝑁𝑂3
×

1 𝑘𝑔  محلول

1000 𝑔  محلول
= 1/25 𝑘𝑔 

 کیلوگرم محلول نیاز داریم.  1/ 25گرم معادل با    1250بر اساس محاسبات انجام شده، برای تامین این مقدار سدیم نیترات، به 

ی یک ترکیب یونی در محلولی از آن ترکیب، باید نسبت جرم مولی آن یون به جرم مولی کلی  های سازندهها، برای محاسبه درصد جرمی یکی از یون بچه

درصد باشد، برای   34( در یک محلول برابر با 𝑁𝑎𝑁𝑂3ر درصد جرمی محلول ضرب کنیم. به عنوان مثال، اگر درصد جرمی سدیم نیترات) ترکیب را د

 گیریم.ی زیر کمک می ی درصد جرمی یون سدیم در این محلول از رابطهمحاسبه

درصد  جرمی سدیم = درصد  جرمی سدیم نیترات ×
جرم  مولی سدیم

جرم  مولی سدیم نیترات
= 34×

23
85
= 9/2 

شود. به عنوان مثال،  های آن استفاده می از عکس این رابطه، برای محاسبه درصد جرمی یک ترکیب یونی در یک محلول با توجه به درصد جرمی یکی از یون 

 آید. از رابطه زیر بدست میباشد، درصد جرمی کلی محلول  6/18( برابر 𝑀𝑔(𝑁𝑂3)2اگر درصد جرمی یون نیترات در محلولی از منیزیم نیترات) 

درصد  جرمی منیزیم  نیترات = ×درصد  جرمی یون  نیترات
جرم  مولی منیزیم  نیترات

2 جرم  مولی یون  نیترات×
= 18/6×

148
2× 62

= 22/2 
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ی های برابری از این دو ماده اکسید، شامل شمار مول مونوکسید و کربن دی های برابری از گازهای کربن با توجه به قانون آووگادرو، در شرایط یکسان، حجم 

(، فقط یک اتم کربن وجود دارد و در نتیجه، در  𝐶𝑂2اکسید)(، همانند هر مولکول کربن دی 𝐶𝑂شوند. از طرفی، در هر مولکول کربن مونوکسید) گازی می

 شود.ها برابر می های کربن نیز در آن د با هم برابر باشد، شمار اتماکسیهای کربن مونوکسید و کربن دی شرایطی که شمار مول 

 ها:بررسی سایر گزینه 

 ( در هوا است. واکنش تولید اوزون تروپوسفری به صورت زیر است:𝑁𝑂2اکسید)ی کالنشهر ها به خاطر وجود گاز نیتروژن دی ای هوای آلوده ( رنگ قهوه 1

𝑁𝑂2(𝑔) + 𝑂2(𝑔)
   نور خورشید    
→       𝑁𝑂(𝑔) + 𝑂3(𝑔) 

 ی این معادله است. توجه داریم که وجود نور خورشید برای انجام شدن این واکنش الزامی است.دهنده اکسید، واکنش گاز نیتروژن دی 

تولید اوزون از گاز  پذیر هستند. واکنش های انجام شده در باطری های قابل شارژ، همانند واکنش تبدیل اوزون به اکسیژن و فرایند هابر، برگشت ( واکنش 3

 اکسیژن، به صورت زیر است:

3𝑂2(𝑔)
 
⇔ 2𝑂3(𝑔) 
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پذیر، واکنشی است که کنند. واکنش برگشت پذیر و برگشت ناپذیر)یک طرفه( دسته بندی میی برگشت های شیمیایی را به دو دسته به طور کلی، واکنش 

 های فرایند را تولید کنند. دهنده نش توانند با هم واکنش داده و واکهای فراورده نیز می در آن مولکول 

 
با توجه  کند. کننده در یک واکنش شیمیایی همواره ثابت بوده و در طول انجام شدن واکنش، تغییری نمی ( طبق قانون پایستگی جرم، جرم مواد شرکت 4

 ماند.به ثابت بودن حجم ظرف و جرم مخلوط گازی موجود در آن، با انجام شدن این واکنش، چگالی مخلوط گازی موجود در ظرف ثابت می
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 کنیم. در قدم اول، جرم یون نیترات موجود در محلول اولیه را محاسبه می 

? 𝑔 𝑁𝑂3
− = 1/5 𝐿  محلول ×

0/02 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙(𝑁𝑂3)3

1 𝐿  محلول
×

3 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑂3
−

1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙(𝑁𝑂3)3
×

62 𝑔 𝑁𝑂3
−

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑂3
− = 5/58 𝑔 

 کنیم.محاسبه می 𝑝𝑝𝑚در قدم بعد، غلظت یون نیترات موجود در محلول نهایی را بر حسب  

𝑝𝑝𝑚 =
جرم  حل شونده 

جرم  محلول 
× 106 =

5/58 𝑔 𝑁𝑂3
−

10 𝑘𝑔  محلول ×
1000 𝑔  محلول

1 𝑘𝑔  محلول

= 558 

 شود.می 558𝑝𝑝𝑚با توجه به محاسبات انجام شده، غلظت یون نیترات در محلول نهایی برابر با  

 

 ( 103 - مفهومی  – متوسط)      4گزینه   208

 های )پ( و )ت( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

شود؛ چراکه این نمک نامحلول در آب است و قسمت  ار کمی یون در محلول ایجاد می یلیتر آب، مقدار بس 1با ریختن یک مول منیزیم هیدروکسید در آ( 

 . شودنشین میرف ته زیادی از آن به صورت رسوب در ته ظ

های موجود در آب آشامیدنی هستند. ساختار لوویس این  ب( یون نیترات، همانند یون هیدروکسید، یون کلرید، یون منیزیم، یون کلسیم و ...، از جمله یون 

 یون چنداتمی به صورت زیر است:

 
 ها برقرار شده است.اتمپیوند اشتراکی بین   4همانطور که مشخص است، در ساختار این یون 

 بندی منابع آبی زمین به صورت زیر است:پ( تقسیم 

 
 روند.کره به شمار میهای یخ، از جمله منابع غیراقیانوسی آبها، همانند آب موجود در کوهبا توجه به نمودار باال، آب موجود در نهرها و جوی 

واکنش های شیمیایی

برگشت پذیر
تولید آمونیاک، تولید اوزون، واکنش های درون باطری های قابل شارژ: مثال

در این واکنش ها، همه ی واکنش دهنده ها به فراورده تبدیل نمی شوند

برگشت ناپذیر
واکنش سوختن متان، واکنش سوختن زغال سنگ، واکنش سوختن هیدروژن: مثال

.در این واکنش ها همه ی واکنش دهنده ها به فراورده تبدیل می شوند

اجزای آب کره

منابع اقیانوسی آب اقیانوس ها

منابع غیراقیانوسی

کوه های یخ

آب های زیرزمینی

نهرها

جوی ها

آب دریاچه ها

رطوبت خاک

بخار آب موجود در هوا
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 را   گوگرد و  نیتروژن  عنصار  دو که اسات   شایمیایی کودهای  از  یکی اسات. این ماده، 2𝑆𝑂4(𝑁𝐻4)، یک ترکیب یونی با فرمول شایمیایی  ساولفات  آمونیومت( 

 .دهدمی قرار گیاه اختیار در
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 کنیم. در قدم اول، غلظت مولی محلول سدیم هیدروکسید را محاسبه می

غلظت مولی =
10× چگالی × درصد  جرمی

جرم  مولی
=

10× 1/25× 8
40

= 2/5 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

 کنیم.های سدیم موجود در محلول مورد نظر را محاسبه می در قدم بعد، شمار یون 

? 𝑁𝑎+ تعداد = 0/2 𝐿  محلول×
2/5 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻

1 𝐿  محلول
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎+

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻
×

6/02× 1023 𝑁𝑎+ تعداد

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎+
= 3/01 ×  تعداد 1023

 ی واکنش انجام شده بین این دو محلول به صورت زیر است:معادله

2𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑞) +𝑀𝑔𝐶𝑙2(𝑎𝑞) → 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2(𝑠) + 2𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑎𝑞) 
 کنیم.ی واکنش، حجم محلول منیزیم کلرید مصرف شده را محاسبه میبا توجه به معادله

?  𝑚𝐿  محلول  منیزیم  کلرید = 0/2 𝐿  محلول  سدیم هیدروکسید ×
2/5 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻

1 𝐿  محلول  سدیم هیدروکسید
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔𝐶𝑙2
2 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻

×
1 𝐿  محلول  منیزیم  کلرید

0/1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔𝐶𝑙2
 

×
1000 𝑚𝐿  محلول  منیزیم  کلرید

1 𝐿  محلول  منیزیم  کلرید
= 2500 𝑚𝐿 

 شود.ی رسوبی نیز تولید می مول فراورده  0/ 25لیتر محلول منیزیم کلرید مصرف شده و  میلی 2500با توجه به محاسبات انجام شده، در این فرایند  
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 کنیم: ه زیر، برای محاسبه درصد جرمی یک محلول استفاده میبطاز را 

درصد  جرمی محلول  =
جرم  حل شونده 

جرم  محلول 
× 100 

گرم نمک را   50شود. به عنوان مثال، اگر برابر حالت اولیه می 2ی موجود در یک محلول، درصد جرمی آن محلول کمتر از  شونده حل با دو برابر شدن جرم 

)نمک( موجود در این محلول را دو برابر کنیم، درصد جرمی  شونده شود. اگر جرم حلایجاد می %33/ 3گرم آب حل کنیم، محلولی با درصد جرمی  100در 

 رسد.می  %50برابر شده و به  1/ 5ول آن محل

 ها: بررسی سایر گزینه 

 دهد:های موجود در آمونیوم سولفات را نشان می ( تصاویر مقابل، ساختار یون 2

اختار  سها مشابه به هم است. در ها در اطراف اتم مرکزی در این یون همانطور که مشخص است، چینش اتم

 اند.یک اتم مرکزی متصل شده  هاتم یکسان از اطراف ب 4ها، این یون 

ترین گاز نجیب موجود  الکترون در آرایش الکترونی خود است. فراوان  18اتمی، دارای  ترین یون موجود در آب دریاها، یون کلرید است. این یون تک( فراوان3

 الکترون است. 18نیز دارای  بوده و هر اتم از این گاز نجیب  18در هواکره نیز آرگون است. عدد اتمی آرگون نیز برابر با 

 :دهد( نمودار زیر، کاربردهای سدیم کلرید را نشان می4

 
شود. توجه داریم که در حدود نیمی  ی گاز هیدروژن و ... استفاده می ی گاز کلر، تهیه با توجه به نمودار باال، از نمک خوراکی برای تولید سدیم کربنات، تهیه 

 کاربرد دارد. 𝐻2سودسوزآور و گاز   گاز کلر، فلز سدیم،  هتهی دراز سدیم کلرید مصرف شده، 

کاربردهای سدیم کلرید

تولید مواد مختلف
تهیه ی گازهای کلر و هیدروژن، فلز سدیم و سود سوزآور

تهیه ی سدیم کربنات و مواد شیمیایی دیگر

مصارف دیگر

فراوری گوشت و تهیه کنسرو و تغذیه جانوران

تهیه ی خمیر کاغذ، پارچه و رنگ و مصارف خانگی

صنعت نفت و ذوب کردن یخ در جاده ها
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فلزی عناصر فلزی و شبه تعداد  مجموع    دانیم،و عناصر نافلزی، در حالت جامد سطح کدر دارند. همانطور که میفلزها سطحی صیقلی و براق داشته  فلزها و شبه

 در جدول تناوبی، از تعداد عناصر نافلزی بیشتر است.

 گیرد:نمودار زیر، در دو گروه خواص فیزیکی و خواص شیمیایی قرار می های عناصر موجود در جدول تناوبی مطابق با ویژگی

 
 . شودمی تکرار ای دوره  صورت  به عنصرهای موجود در جدول تناوبی شیمیایی و  فیزیکی خواص  ای عنصرها،دوره  بر اساس قانون

 ها:بررسی سایر گزینه 

نمودار زیر، میزان بهره برداری از منابع مختلف را نشان    .است   بوده  معدنی  منابع  از  کمتر  فسیلی  های سوخت   منابع  از  برداری بهره   میزان  اخیر،  های سال   در(  1

 دهد:می

 
  بنابراین. هستند حرکت  حال در  الکترونی های الیه  در و هسته  پیرامون هاالکترون که گیریممی نظر  در ای کره  مانند  را  اتم کوانتومی،  مدل  اساس بر ( 3

  الکتریکی   بار  و  هاپروتون   شمار  راست،  به  چپ   از  حرکت   با  ای،دوره   جدول   از  تناوب  یک  در   . کرد  گیری اندازه   را   آن  و  گرفت   نظر   در  شعاعی  اتم  هر  برای   توانمی

 هایالکترون  شرایطی، چنین در. ماندمی باقی ثابت  هسته  اطراف در موجود الکترونی های الیه شمار که درحالی ؛کندمی پیدا  افزایش  هااتم ی هسته

توان گفت سدیم  بر این اساس، می  .کندمی  پیدا   کاهش   نیز  عناصر   این  اتمی  شعاع  آن،  دنبال  به  و   شده  جذب   هسته   توسط  بیشتری   قدرت  با(  ظرفیتی)سطحی

گیرد  ی زیرین سدیم قرار می ری دارد. پتاسیم نیز در خانهتعنصری از تناوب سوم است که در مقایسه با سایر عناصر موجود در این تناوب، شعاع اتمی بزرگ 

 پذیری باالتری دارد. تر و واکنش دانیم، این عنصر در مقایسه با سدیم شعاع اتمی بزرگ و همانطور که می

𝐿𝑖3ای، عناصر لیتیم)در گروه اول جدول دوره توجه داریم که 
𝑁𝑎11(، سدیم) 

𝐾19(، پتاسیم) 
𝑅𝑏37روبیدیم) (،  

𝐶𝑠55(، سزیم) 
𝐹𝑟87( و فرانسیم) 

( وجود   

پذیری  ها افزایش یافته و به دنبال آن، واکنش با افزایش عدد اتمی عناصر موجود در این گروه، شعاع اتمی آن   دارند. این عناصر به فلزهای قلیایی معروف هستند.

 شود.این فلزها نیز بیشتر می 

 شود.تر به یون یک بار منفی تبدیل می در مقایسه با سایر عناصر راحت   فلوئور بیشترین خاصیت نافلزی را دارد و به همین خاطر،،  از میان عناصر این گروه(  4

𝐹9ای، عناصر فلوئور) جدول دوره  17در گروه 
𝐶𝑙17(، کلر) 

𝐵𝑟35(، برم)  
𝐼53( و ید)  

زایش عدد اتمی  با افمعروف هستند.  ها( قرار دارند. این عناصر به هالوژن  

 شود.می کاهش پذیری این عناصر  نافلزی نیز ها، شعاع اتمی این عناصر افزایش یافته و به دنبال آن، واکنش هالوژن

ی این عناصر با گرفتن یک الکترون به آرایش الکترونی گاز نجیب بعد از خود رسیده  های سازندهشود. اتمختم می  𝑛𝑠2𝑛𝑝5ها به آرایش الکترونی هالوژن 

ها را با قدرت بیشتری به  ها، فلوئور دارای بیشترین خاصیت نافلزی بوده و نسبت به سایر عناصر، الکترون از میان هالوژن  کنند.را تولید می  −𝑋و یون پایدار  

( در دمای اتاق به حالت گاز هستند  𝐶𝑙2( و کلر) 𝐹2شوند. فلوئور)های دو اتمی دیده می ها در حالت آزاد به شکل مولکول هالوژن  کند.ود جذب می سمت خ

 شوند.( در دمای اتاق به ترتیب به حالت مایع و جامد یافت می𝐼2( و ید)𝐵𝑟2درحالی که برم) 

 

 

 

ی
ره ا

دو
ل 

دو
 ج

صر
عنا

خواص فیزیکی

جال .است یا کدر( صیقلی)سطح عناصر مختلف در حالت جامد یا درخشان

چکش خواری .هستند یا بر اثر ضربه ی چکش خرد می شوند( شکل پذیر)عناصر مختلف درحالت جامد یا چکش خوار

یرسانایی الکتریکی و گرمای .عنصرها یا رسانای جریان برق و گرما هستند یا جریان برق و گرما را عبور نمی دهند

سختی و استحکام .میزان سختی عناصر مختلف در حالت جامد متفاوت از یکدیگر است

خواص شیمیایی
مبادله ی الکترون

عناصر مختلف در واکنش های شیمیایی یا الکترون از دست می دهند یا الکترون بدست می آورند یا 
.الکترون به اشتراک می گذارند

واکنش پذیری .واکنش پذیری عناصر مختلف، متفاوت از یکدیگر است
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 ی واکنش انجام شده به صورت زیر است:معادله

2𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3(𝑠) → 𝑁𝑎2𝐶𝑂3(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑔) 
 کنیم. مصرف شده را محاسبه می )جوش شیرین(ی این واکنش، جرم سدیم هیدروکربناتبا توجه به معادله

? 𝑔 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3 = 15/9𝑔 𝑁𝑎2𝐶𝑂3 ناخالص ×
60 𝑔 𝑁𝑎2𝐶𝑂3

100 𝑔 𝑁𝑎2𝐶𝑂3 ناخالص
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎2𝐶𝑂3

106 𝑔 𝑁𝑎2𝐶𝑂3
×

2 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎2𝐶𝑂3
×

84 𝑔 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3
 

= 15/12 𝑔 
 کنیم.ی بعد، درصد خلوص سدیم هیدروژن کربنات را محاسبه می در مرحله 

درصد  خلوص  =
جرم  ماده خالص

جرم  نمونه  ناخالص
× 100 =

15/12 𝑔
37/8 𝑔

× 100 =  درصد  40

 کنیم: این واکنش با استفاده از روش تناسب نیز به صورت زیر عمل می  درصد خلوص جوش شیرین دری برای محاسبه

𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3  جرم ×
درصد  خلوص 

100
جرم  مولی × ضریب 

=
𝑁𝑎2𝐶𝑂3  جرم ×

درصد  خلوص 
100

×جرم  مولی ضریب 

            
⇒   

37/8×
𝑥

100
84 × 2

=
15/9×

60
100

106× 1
            
⇒   𝑥 =  درصد  40
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 فقط عبارت )ت( درست است.

 بررسی چهار عبارت: 

گرافیت، رسانایی الکتریکی بسیار باالیی  ساختار در  نیز  کربنای، همگی رسانایی الکتریکی دارند. جدول دوره  14فلزی موجود در گروه  آ( عناصر فلزی و شبه 

 دهد.را نشان می  14های عناصر موجود در گروه دارد. تصویر زیر، ویژگی

 
 .است   روی   نگهداری   برای   نیاز  مورد  شرایط  تامین  از  ترسخت   فلز،  این  نگهداری   برای   نیاز  مورد  شرایط  تامین  است،  روی   فلز   از  پذیرترواکنش   پتاسیم  چونب(  

𝑆𝑐21اسکاندیم)پ( 
مانند   خانه است. این ماده در برخی وسایل ای دوره  جدول  در موجود واسطه فلز از تناوب چهارم بوده و نخستین 3(، متعلق به گروه  

 آرایش الکترونی اسکاندیم به صورت زیر است: .وجوددارد هاشیشه برخی و رنگیتلویزیون 

𝑆𝑐 ∶ 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑14𝑠2 
 .دهدتشکیل می  +𝑆𝑐3و نماد   مثبت  بار  3 یونی با خود های ترکیب  در  اسکاندیم، عنصر

  همین  به .کرد تبدیل مربع متر چند مساحت  با ای صفحه به کاری چکش  با توان می را  آن از گرم چند که است  نرم و خوار چکش  ای اندازه  به طال فلزت( 

 . شودمی پذیر امکان راحتی به (طال  نخ)نازک بسیار های سیم رشته و هابرگه ساخت  است که دلیل
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های سیرشده هستند که در ساختار  ها گروهی از هیدروکربن ها تشکیل شده است. آلکان توسط آلکان های موجود در نفت خام، ای از هیدروکربن بخش عمده 

𝐶پیوند  ها هیچ آن = 𝐶 شود. یافت نمی 

 ها:بررسی سایر گزینه 

 تصویر آلکان مورد نظر به صورت مقابل است:( 1

 سامت  این از را   کربنی  ی زنجیره  گذاری شاماره اسات،  های فرعی در سامت چپ مولکول مورد نظر بیشاترچون تراکم شااخه

گروه اتیل قرار گرفته اسات. بر این اسااس، نام  1گروه متیل و   2ی اصالی ترکیب مورد نظر،  کنیم. بر روی زنجیرهمی شاروع

 متیل هگزان خواهد بود. دی - 5،2- اتیل- 3علمی ترکیب مورد نظر به صورت 
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 دهند: لکوهگزان را نشان می( تصاویر زیر، انواع ساختارهای مولکول سی2

 
توان برای آن متصور  است. با توجه به فرمول مولکولی این ترکیب، هیچ ایزومر آلکانی را نمی  𝐶6𝐻12سیکلوهگزان، یک ترکیب سیرشده با فرمول مولکولی 

 است. 𝐶𝑛𝐻2𝑛+2ها به صورت  شد، چراکه فرمول شیمیایی کلی آلکان 

2𝑛−4توان  عدد است، می 7تا  4های کربن آن بین که تعداد اتم 𝐶𝑛𝐻2𝑛+2فرمول مولکولی   به طور کلی، برای یک آلکان با + ایزومر مختلف رسم کرد.   1

 توان ایزومرهای زیر را رسم کرد. می 𝐶6𝐻14به عنوان مثال، برای آلکانی با فرمول  

 
های سیرشده با فرمول شیمیایی  و وازلین نیز مخلوطی از هیدروکربن  𝐶18𝐻38های سیرشده با فرمول شیمیایی تقریبی گریس، مخلوطی از هیدروکربن ( 4

تر بوده و  دروالسی در این ماده قوی ی وازلین، قدرت نیروهای وانهای سازنده های کربن در مولکول است. با توجه به بیشتر بودن شمار اتم  𝐶25𝐻52تقریبی  

در ساختار این  های کربن موجود ها با توجه به تعداد اتم روند تغییر خواص فیزیکی آلکان  تر است.یک نمونه از آن در مقایسه با یک نمونه از گریس چسبنده 

 مواد، به صورت زیر است:
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های شیمیایی  های آلی سیرشده هستند و تمایل چندانی به انجام واکنش از جمله ترکیب   است. این مواد،  𝐶𝑛𝐻2𝑛+2به صورت    هاآلکانفرمول مولکولی کلی  

 ی واکنش سوختن این مواد به صورت زیر است:کنند. معادلهها در آن شرکت میهایی است که آلکانندارند. واکنش سوختن، یکی از معدود واکنش 

𝐶𝑛𝐻2𝑛+2 +
3𝑛 + 1

2
𝑂2 → (𝑛 + 1)𝐻2𝑂 + 𝑛𝐶𝑂2 

های آب و کربن  در قدم اول، شمار مول  شوند.اکسید تولید می های آب و کربن دی ها مولکول ی این واکنش، بر اثر سوختن کامل آلکان توجه به معادله با 

 کنیم. اکسید تولید شده در فرایند مورد نظر را محاسبه میدی 

?  𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂 = 5/4 𝑔 𝐻2𝑂 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

18 𝑔 𝐻2𝑂
= 0/3 𝑚𝑜𝑙 

?  𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2 = 11 𝑔 𝐶𝑂2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

44 𝑔 𝐶𝑂2
= 0/25  𝑚𝑜𝑙 

 کنیم.را محاسبه می 𝑛های تولید شده، مقدار  در قدم بعد، با توجه به نسبت مولی میان فراورده 

های بخار آب تولید شده شمار مول 

شمار مول های کربن دی اکسید تولید شده 
=

0/3
0/25

            
⇒   

𝑛 + 1
𝑛

=
0/3
0/25

            
⇒   

𝑛 + 1
𝑛

=
6
5
            
⇒   𝑛 = 5 

البته، این   زنجیر باشد، پنتان نام خواهد داشت.ت است. اگر این آلکان راس 𝐶5𝐻12توان گفت فرمول مولکولی آلکان مورد نظر به صورت بر این اساس، می

 دار نیز هست.آلکان دارای تعدادی ایزومر شاخه

𝑛اتم کربن،   𝑛یک آلکان با   مولکول در − 𝐶پیوند   1 − 𝐶  2و𝑛 + 𝐶پیوند   2 −𝐻   ،یک آلکان با  مولکول  در توان گفت میوجود دارد. بر این اساس𝑛 

3𝑛اتم کربن، مجموعا  + پیوند اشتراکی   16نیز  𝐶5𝐻12با توجه به توضیحات داده شده، در مولکول  ها وجود دارد.پیوند اشتراکی)کوواالنسی( بین اتم 1

 ا وجود دارد. هبین اتم

افزایش شمار اتم های 
کربن در آلکان ها

افزایش قدرت نیروهای 
وان دروالسی

(دمایی که یک مایع در آن می جوشد)افزایش دمای جوش 

(تمایل برای تبدیل شدن به حالت گاز)کاهش فراریت 

(مقاومت در برابر جاری شدن)افزایش گران روی 
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 کنیم. های کربن موجود در ساختار این ترکیب را به روش زیر محاسبه میدرصد جرمی اتم

درصد  جرمی کربن =
5× جرم  مولی کربن

جرم  مولی ترکیب 
× 100 =

5× 12
72

× 100 = 83/3 

( وجود دارد. فرمول کلی 𝐶𝑂𝑂𝐻−کربوکسیل)عاملی  ها یک یا چند گروهدر ساختار آن  که هستند  آلی های ترکیب  از  گروهیکربوکسیلیک اسیدها، 

𝑅توان به صورت  هایی که فقط یک گروه عاملی کربوکسیل دارند( را میهای یک عاملی)مولکول کربوکسیلیک اسید  − 𝐶𝑂𝑂𝐻 اسید  متانوییک. نشان داد  

  باعث  و شده  بدن  وارد سرخ  ی مورچه گزش  اثر بر که است  اسیدها کربوکسیلیک ی خانواده  عضو اولین ،𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻 مولکولی فرمول  اب اسید  فورمیکیا 

 :است  زیر   صورت به ماده این های مولکول  ساختار. شودمی گزیدگی محل در  خارش و سوزش

 
 ها وجود دارد. پیوند اشتراکی بین اتم 5همانطور که مشخص است، در هر مولکول فورمیک اسید  
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؛ اما الزامی به جاری شدن گرما از سمت جسمی با انرژی گرمایی شودمی  جاری   کمتر  دمای   با  جسمی  سمت   به  بیشتر،  دمای   با  جسمی  سمت   از  همواره  گرما

انرژی گرمایی بیشتری نسبت به یک لیوان چای   ℃20بیشتر به سمت جسمی با انرژی گرمایی کمتر وجود ندارد. به عنوان مثال، یک استخر آب با دمای 

 شود.ان چای به سمت آب استخر جاری میداغ دارد؛ اما در صورت مجاورت لیوان چای با استخر آب، گرما از سمت لیو

 ها:بررسی سایر گزینه 

 .شودمی ℃22، بیشتر از انرژی گرمایی یک لیوان آب با دمای  ℃20انرژی گرمایی یک استخر آب با دمای  ( چون جرم استخر آب بیشتر است، 1

کند تغییر می  مایع به گازها از چرا که طی این فرایند، حالت فیزیکی مولکول  ؛کندمی پیدا  افزایش  𝐻2𝑂 های مولکول  جوش و جنب  آب، شدن تبخیر ( با3

طی عمل تبخیر شدن، همچنین  . است  حالت جامد از شدیدتر هم آن و مایع از حالت  شدیدتر گازی، حالت  در هاذره نامنظم های دانیم که جنبش و می

 .شوندها آزادانه در محیط رها می کول شود و این مولمی  شکسته های آبمولکول  هیدروژنی پیوندهای 

 
 . کنیممی  استفاده بیشتر  هاآن  از جهان مردم  سایر با مقایسه در ایرانیان ما که هستند غذایی مواد جمله از نمک، و شکر روغن، برنج، نان، (4
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 ی واکنش انجام شده به صورت زیر است:معادله

𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) → 𝐶𝑎𝑂(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔) 
 کنیم:ی این واکنش، مقدار گرمای مصرف شده و جرم کلسیم اکسید تولید شده را محاسبه می با توجه به معادله

? 𝑘𝐽  انرژی = 275 𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3 ناخالص×
40 𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3

100 𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3 ناخالص
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝐶𝑂3

100 𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3
×

178 𝑘𝐽  انرژی

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝐶𝑂3
= 195/8 𝑘𝐽 

? 𝑔 𝐶𝑎𝑂 = 275 𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3 ناخالص×
40 𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3

100 𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3 ناخالص
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝐶𝑂3

100 𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝑂
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝐶𝑂3

×
56 𝑔 𝐶𝑎𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝑂
= 61/6 𝑔 

 کنیم:واکنش با استفاده از روش تناسب نیز به صورت زیر عمل می ی مقدار انرژی مبادله شده در این برای محاسبه

𝐶𝑎𝐶𝑂3  جرم×
درصد  خلوص 

100
جرم  مولی × ضریب 

=
گرمای  مبادله شده

∆𝐻

                
⇒    

275×
40
100

100 × 1
=

گرمای  مبادله شده

178
              
گرمای  مبادله شده    ⇒ = 195/8 𝑘𝐽 
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 .است  خود ساختار در  هیدروکسیل عاملی گروه دارای  است. این ترکیب، جانوری  غذاهای  در  موجود آلی  مواد جمله از کلسترول،

شده  هارگ  گرفتگی به  کند. این فرایند، منجرمی  رسوب هارگ  ی هدیوار  در  آن اضافی مقدار که است  جانوری  غذاهای  در  موجود  آلی  مواد از  یکی  کلسترول،

ها قرار دارد. این ترکیب آلی پیوند اشتراکی بین اتم  78بوده و در ساختار آن    𝐶27𝐻46𝑂فرمول شیمیایی کلسترول به صورت    .قلبی را به دنبال دارد  سکته  و

به گروه عاملی هیدروکسیل   گیرد. با توجههای آلی سیرنشده قرار میی ترکیب ی کربنی و یک پیوند دوگانه در ساختار خود است؛ پس در دستهحلقه  4دارای  

 شود.موجود در کلسترول، این ترکیب یک الکل سیرنشده محسوب می 

 ها:بررسی سایر گزینه 

2𝐶(𝑠)  شیمیایی تغییر آنتالپی واکنش سوزد، ( چون گاز کربن مونوکسید ناپایدار بوده و در حضور اکسیژن می2 + 𝑂2(𝑔)
 
→ 2𝐶𝑂(𝑔) توان به را نمی

های غیرمستقیم از جمله قانون هس و یا آنتالپی  گیری تغییر آنتالپی واکنش مورد نظر باید از روش به همین خاطر، برای اندازه  ری کرد.گیطور مستقیم انداره

 پیوند کمک بگیریم. 

، از سطح انرژی هگزان  شود؛ چراکه سطح انرژی هگزان مایعبه سوختن هر گرم هگزان گازی آزاد می ی نسبت  هر گرم هگزان مایع، انرژی کمتر  از سوختن(  3

 شود. تر بوده و به همین علت، از سوختن آن انرژی کمتری حاصل می گازی پایین

ی آنتالپی پیوند  جهت محاسبه  ها، استفاده از آنتالپی پیوندهای دخیل در آن واکنش شیمیایی است.واکنش   H∆ی های کاربردی برای محاسبهیکی از راه(  4

 H∆ی های آن واکنش باید به حالت گاز باشند. بر این اساس، از مفهوم آنتالپی پیوند فقط برای محاسبهها و فراورده دهنده در یک واکنش شیمیایی، واکنش 

چون در واکنش مورد نظر دو ماده به حالت مایع وجود دارد، از   گاز باشند. حالت  به کنندهشرکت  ی موادها همهستفاده کرد که در آن توان ا هایی میواکنش 

 ی واکنش انجام شده به صورت زیر است:استفاده کرد. معادله  H∆ی توان برای محاسبه مفهوم آنتالپی پیوند نمی

 
ی ها است. در نقطهها بیشتر از مجموع آنتالپی پیوندها در فراورده دهنده گرماگیر، مجموع آنتالپی پیوندهای واکنش  های شیمیاییدر واکنش به طور کلی، 

 .ها است دهنده ها بیشتر از مجموع آنتالپی پیوندها در واکنش های گرماده مجموع آنتالپی پیوندها در فراورده مقابل، در واکنش 
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𝑂−)گروه عاملی اتری  2دهد. همانطور که مشخص است، این ترکیب دارای تصویر زیر، ساختار مولکول مورد نظر را نشان می  است. (−

 
توان نظر را میشود یا میانگین آنتالپی پیوند، باید بررسی کنیم که آیا پیوند مورد برای تشخیص اینکه برای یک پیوند، از عبارت آنتالپی پیوند استفاده می 

اگر چنین مولکولی را یافتیم، پس   !در مولکولی یافت که حداقل دو مورد از آن پیوند، در اطراف یک اتم واحد به عنوان اتم مرکزی وجود داشته باشد یا نه

 . شودمی  استفاده پیوند  آنتالپی میانگین عبارت  ازبرای آن پیوند 

𝐶در مولکول مورد نظر، پیوند  − 𝑂  ان در یون کربناتتورا می (𝐶𝑂3
𝐶در این یون، دو پیوند  دید.  (−2 − 𝑂  شوند. در اطراف اتم مرکزی)کربن( دیده می

𝐶به طریق مشابه، چهار عدد از پیوند   −𝐻 های متان در اطراف اتم مرکزی یافت. پیوند  توان در مولکول را نیز می𝐶 − 𝐶  ها نیز که در بسیاری از مولکول

  میانگین  عبارت   ازبا توجه به توضیحات داده شده، برای تمام پیوندهای موجود در این ترکیب،    شود.ر اطراف یک اتم مرکزی واحد دیده می ها، داز جمله آلکان 

 ؛ پس باید تعداد کل پیوندهای موجود در این ترکیب را محاسبه کنیم.شودمی استفاده  پیوند  آنتالپی

 شود. ی زیر استفاده میک ترکیب از رابطهی تعداد پیوندهای اشتراکی در یبرای محاسبه

تعداد پیوندهای  اشتراکی =
(𝐶 تعداد اتم× 4) + (𝐻 تعداد اتم× 1) + (𝑂 تعداد اتم × 2) + (𝑁 تعداد اتم× 3)

2
 

کنیم. فرمول شیمیایی این ترکیب آلی به صورت  ی معرفی شده، تعداد کل پیوندهای اشتراکی موجود در ترکیب مورد نظر را محاسبه می به کمک رابطه

𝐶5𝐻12𝑂2 :است، پس داریم 

تعداد پیوند  اشتراکی  =
(𝐶 تعداد اتم× 4)+ (𝐻 تعداد اتم× 1) + (𝑂 تعداد اتم× 2) + (𝑁 تعداد اتم× 3)

2
=

4 × 5+ 1× 12+ 2 × 2
2

= 18 
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 های )ب( و )ت( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

طی  دهد.اتاق به آرامی با اسایدهای آلی واکنش می و شارایط در دما  (𝐾𝑀𝑛𝑂4)پتاسایم پرمنگنات  رنگبنفش محلول  آ( 

رود. با افزایش دمای محیط، سارعت انجام این واکنش بیشاتر شاده و این فرایند، رنگ محلول مورد نظر به تدریج از بین می

 دهد: رود. تصویر مقابل، نمایی از واکنش انجام شده را نشان میرنگ محلول نیز با سرعت بیشتری از بین می

  از بیش  مراتب  به  غذا  ردپای  در  گاز این  تولید که سهم چنانآن  ؛است  اکسیددی  کربن  ویژه  به ای گلخانه گازهای  تولید  ، ی غذا ردپا از یپنهان ی ه چهر ب( 

ی هر بخش، نشان ی مختلف است را به همراه اجزای سازندهت. نمودار زیر، ردپای غذا که دارای دو چهره اس … ها وکارخانه خودروها، در هاسوخت  سوختن

 دهد:می

 
 دهد:( را نشان می𝐶7𝐻6𝑂2های بنزوئیک اسید) زیر، ساختار مولکول پ( تصویر 

 
است. هر   𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻، استیک اسید)اتانوئیک اسید( با فرمول مولکولی  این ترکیب، متعلق به گروه کربوکسیلیک اسیدها است. آشناترین عضو این خانواده

 د است.اتم هیدروژن در ساختار خو  4مولکول از این ماده دارای 

ی هیدروژن پراکسید)آب اکسیژنه( است. با افزودن چند قطره از محلول این ترکیب یونی به محلول هیدروژن  ، کاتالیزگر واکنش تجزیه پتاسیم یدیدت( 

2𝐻2𝑂2(𝑎𝑞)ی این ماده بر اساس واکنش پراکسید، سرعت تجزیه  → 2𝐻2𝑂(𝑙) + 𝑂2(𝑔)  ز با سرعت  با سرعت بیشتری انجام شده و گاز اکسیژن نی

 کند. زمان این ماده نیز افزایش پیدا می- ی هیدروژن پراکسید، شیب نمودار مولشود. با افزایش سرعت تجزیه بیشتری آزاد می
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ی زمانی، مول بر لیتر رسیده است. در طول همین بازه   8/0مول بر لیتر به    0مول تغییر کرده و از    8/0ی  به اندازه  𝐴ی  ثانیه، غلظت ماده   150ی  در طول بازه 

مول بر لیتر بوده است. با توجه  6/0توان گفت تغییر غلظت این گاز برابر با مول بر لیتر رسیده است؛ پس می 4/0مول بر لیتر به  1نیز از  𝐵ی غلظت ماده

 یحات داده شده، داریم: به توض 

∆[𝐴] = 0/8 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1                         ∆[𝐵] = −0/6 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1               
ی توان گفت معادلههای شیمیایی، تغییر غلظت هر ماده متناسب با ضریب استوکیومتری آن ماده است. با توجه به تغییر غلظت این دو ماده، میدر واکنش 

3𝐵م شده به صورت  واکنش شیمیایی انجا → 4𝐴  150ی زمانی صفر تا  ی این واکنش شیمیایی، سرعت متوسط آن را در طول بازه است. با توجه به معادله  

 کنیم.ثانیه محاسبه می

�̅� واکنش =
∆[𝐴]

ضریب  × ∆𝑡
=

0/8 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1

4× 150 𝑠 ×
1 𝑚𝑖𝑛
60 𝑠

= 0/08 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1.𝑚𝑖𝑛−1 

 مول بر لیتر بر دقیقه است. 08/0سرعت متوسط این واکنش برابر با با توجه به محاسبات انجام شده، 
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  تولید  داغ گازهای  از  زیادی  حجم ،است  مایع  جامد یا  حالت  به که  شونده  منفجر مادۀ کمی مقدار  از  آن در است که سریعی بسیار شیمیایی  واکنش  ،انفجار

 شود. واکنش تولید رسوب بین محلول نمک های مختلف نیز در دمای اتاق با سرعت زیادی انجام می .شودمی

 ها:بررسی سایر گزینه 

ردپای غذا

ردپای آشکار از غذای تولید شده در جهان به زباله% 30تبدیل شدن  هدر رفتن منابع غذایی

ردپای پنهان منابعی که در تهیه ی غذا از آغاز تا سر سفره مصرف می شوند

مدیریت منابع

نیروی انسانی و انرژی

ابزار و دستگاه های مورد نیاز

حمل و نقل و بسته بندی

آب و زمین های بایر
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  گردِ کردن پخش  و پاشیدن ی مقابل،در نقطه شود.، اما باعث سوختن آن نمیکندمی سرخ و داغ را  چینی کپسول در موجود آهن گردِ آتش، ی هشعل( 1

 . شودمی آن  سوختن سبب  شعله، روی  بر آهن

  غذایی ی ماده این ی سازنده  ذرات  زیاد  تماس  سطح  به باتوجه. شودمی  تولید...  و پسته  گردان،آفتاب   مغز کردن  پودر  اثر  بر که است  مغذی  گردی  قاووت،( 3

  خاطر،  همین به و داده واکنش  هوا  اکسیژن با بیشتری  سرعت  با پسته مغز و گردانآفتاب  مغز با مقایسه در ماده این از نمونه یک هوا، در موجود  اکسیژن با

 .شودمی  فاسد زودتر

 ی واکنش اکسایش گلوکز در بدن به صورت زیر است:( معادله4

𝐶6𝐻12𝑂6(𝑎𝑞) + 6𝑂2(𝑔) → 6𝐶𝑂2(𝑔) + 6𝐻2𝑂(𝑙) 
توان در مقیاس  چون همواره غلظت ثابتی دارد، سرعت تولید آن را نمی های تولید شده در این فرایند است که به حالت مایع تولید شده و  آب، یکی از فراورده 

 مول بر لیتر بر زمان بیان کرد. 
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 دهند. دهند، اما با آب گرم با سرعت بیشتری واکنش میپذیر هستند و با آب سرد هم واکنش میفلزهای پتاسیم و سدیم، بسیار واکنش 

 ها:بررسی سایر گزینه 

 ی واکنش زنگ زدن آهن به صورت زیر است:( معادله1

 
ی حاصل از آن، زنگ آهن است. زنگ آهن ساختاری ترد و متخلخل داشته و به مرور زمان،  این واکنش در حضور رطوبت هوا به کندی انجام شده و فراورده 

 اد یک الیه پوشش محافظ بر روی سطح آهن است.های جلوگیری زنگ زدن آهن، ایجریزد. یکی از راهفرو می

 مواد  اغلب   نگهداری .  است   مرطوب  و  روشن  گرم،  محیط  از  ترغذایی مناسب   مواد  انواع  نگهداری   برای   تاریک  و  خشک  سرد،  محیط که  دهدمی  نشان  تجربه(  3

  محیط   در .  مؤثرند  غذا   نگهداری   زمان   و  در چگونگی  دما  و   نور  اکسیژن،  رطوبت،  مانند   محیطی  عوامل  واقع  در.  است   تجربه   این  بر   ها تأییدی سردخانه  در  غذایی

 جانداران این امکان رشد خشک محیط در اما، شودمی فاسد سرانجام و زده کپک غذایی مادۀ که جایی تا تکثیر نموده و رشد به شروع هامیکروب  مرطوب،

 . کرد نگهداری  محیط این در تری مدت طوالنی به و ترآسان  را  خشکبار توانمی  رو این از  ندارد. وجود بینی ذره

 قاعدۀ از که  هساتند هاییاتم  محتوی های رادیکال  ، گونهواقع در  .دارد نشاده جفت   الکترون  خود، سااختار  در که اسات  ناپایداری  و فعال ی هگون  رادیکال،(  4

 به ما ،بدن  در  .کنندداشاته و به مواد موجود در اطراف خود آسایب وارد می باالیی  پذیری  واکنش   هارادیکال که اسات  بدیهی.  کنندنمی  پیروی  تاییهشات 

 به  ساریع های واکنش  انجام با  توانندمی  نشاوند، جذب هابازدارنده  ی هوسایل به اگر که  آیندمی  وجود به هاییرادیکال  پیچیده، و  متنوع های واکنش  انجام  دلیل

 ها است.لیکوپن، یکی از انواع بازدارنده .برسانند آسیب  بدن های بافت 

 

 ( 112 - مساله  – متوسط)      2گزینه   224

 ی واکنش انجام شده به صورت زیر است:معادله

2𝐾𝐶𝑙𝑂3(s) → 2𝐾𝐶𝑙(𝑠) + 3𝑂2(𝑔) 
 کنیم.ی هشتم واکنش محاسبه میهای گاز اکسیژن را در دقیقه در قدم اول، شمار مول 

?𝑚𝑜𝑙 𝑂2 = 48 𝑔 𝑂2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

32 𝑔 𝑂2
= 1/5 𝑚𝑜𝑙 

 کنیم.ی بیستم را محاسبه میدر قدم بعد، مقدار گاز اکسیژن موجود در ظرف واکنش در دقیقه

?𝑚𝑜𝑙 𝑂2 = 5 𝐿 گاز ×
1/2 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

1 𝐿 گاز
= 6 𝑚𝑜𝑙 

  5/4های این گاز برابر با است؛ پس تغییر تعداد مول مول رسیده  6مول به  1/ 5دقیقه از  12با توجه به محاسبات انجام شده، مقدار گاز اکسیژن در طول 

 کنیم. ی زمانی را محاسبه میهای پتاسیم کلرات مصرف شده در طول این بازهمول است. بر این اساس، شمار مول 

?𝑚𝑜𝑙 𝐾𝐶𝑙𝑂3 = 4/5 𝑚𝑜𝑙 𝑂2 ×
2 𝑚𝑜𝑙 𝐾𝐶𝑙𝑂3

3 𝑚𝑜𝑙 𝑂2
= 3 𝑚𝑜𝑙 

 کنیم. کلرات را محاسبه می در قدم آخر، سرعت متوسط مصرف پتاسیم

�̅�𝐾𝐶𝑙𝑂3
=
∆𝑛(𝐾𝐶𝑙𝑂3)

∆𝑡
=

3 𝑚𝑜𝑙 𝐾𝐶𝑙𝑂3

12 𝑚𝑖𝑛
= 0/25 𝑚𝑜𝑙.𝑚𝑖𝑛−1 
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 ی واکنش تجزیه مالتوز، به صورت زیر است:مالتوز، قند موجود در جوانه گندم است. معادله

𝐶12𝐻22𝑂11(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂(𝑙) → 2𝐶6𝐻12𝑂6(𝑎𝑞) 
اتم هیدروژن وجود دارد. توجه داریم   22بوده و در هر مولکول از این ماده،   𝐶12𝐻22𝑂11ی این واکنش، فرمول مولکولی مالتوز به صورت  با توجه به معادله

توان گفت قند موجود در جوانه گندم، نسبت  ، پس میاست  𝐶12𝐻22𝑂11که قند موجود در شکر نیز ساکارز نام داشته و فرمول شیمیایی آن نیز به صورت 

 ی قندی موجود در شکر، ایزومر است.به ماده

 ها:بررسی سایر گزینه 

شود. با انحالل آمونیوم نیترات در محلول مورد نظر، مقداری گرما از  هایی است که طی یک فرایند گرماگیر در آب حل می( آمونیوم نیترات، از جمله نمک1

 شود.کند. در چنین شرایطی، سرعت انجام شدن واکنش نیز به دنبال کاهش دمای محلول، کمتر می ب شده و دمای محلول کاهش پیدا میمحیط جذ

شود. محلول آبی حاصل از این مواد فاقد خاصیت  صورت کامال مولکولی و بدون یونش در آب حل می  ه( مالتوز، یک ترکیب مولکولی بوده و همانند گلوکز، ب2

 رود.سانایی الکتریکی بوده و یک محلول غیرالکترولیت به شمار می ر

کند. از طرفی،  پیدا می   کاهش   محلول  در  موجود   آب  های مولکول   شمار  زمان،  گذشت  با  توان گفت شود، پس می ( چون در واکنش مورد نظر، آب مصرف می 4

 . شودمی کمتر  گلوکز تولید سرعت  در طول زمان غلظت مالتوز در محلول کاهش یافته و به دنبال آن،

 

 

 


