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 1صفحه  5مرحله   -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 

 

 دانشی( –متوسط  – نامه فارسی دوازدهمواژه )              2پاسخ: گزینه 

 های زیر نادرست آمده است: معنی واژه

 باسق: بالیده، بلند، تناور -1

 دیوانگی : شیدایی -2

 .است شرعی احکام اجرای به رسیدگی و دین احکام اجرای بر نظارت  او کار که شهر حکومتی مامور: محتسب -4

 والی: حاکم، فرمانروا   -5

 نکته مهم: 
 از نکات بسیار مهم در معنای کلمات توجه به اسم یا صفت بودن کلمات است.  

 ی( شود خروجی ما صفت نسبی خواهی بود مثال: آهنی، چوبی، زمینی، آسمانی و ....  اسم+ )عموما هر گاه  
 نظیر : خوبی )خوب بودن(، زیبایی )زیبا بودن( و...  و هرگاه )صفت + ی( شود خروجی اسم خواهد بود

ال آن ح  آشفتگی، شیفتگی(باید باشد )آ سما شکیل شده است پس خروجی ما ت  شیدایی« دقت کنید این واژه از »شیدا)صفت( + ی«حال به واژۀ »
)یعنی یک اسم(+ی تشکیل شده است پس خروجی این   . »سودایی « از »سودا«« معادل »شیدایی« واژۀ »سودایی«ذکر شده است1در سوال »که 
 است.  صفت هواژ 

 ( دانشی –سخت  –دوازدهم  فارسی نامهواژه )            1گزینه   پاسخ: 

 تمام موارد نادرست است: 

 کمال خوب: یهاسرآمد بودن در داشتن صفت  ز،یصورت و حالت هرچ نیو بهتر نیترکاملالف  : 

 دینار     مختلف، متفاوت بوده است: یهاطال که در گذشته رواج داشته است و وزن و ارزش آن در دوره ۀواحد پول، سکب : 

 پوییدن  : یز یچ یوجوآوردن و جست به دست یبرا یمقصد یحرکت به سوج: 

    محکیو برهان است:  لیدل یخداوند از رو ی کارها ۀمعنا که هم  نیبد  ؛یخداوند تعال  یهااز نام د: 

.  بنده  به حق)کمال توجه بنده به حق نه  حق: مراقبت ریو نگاه داشتن دل از توجه به غ بنده به حق ، کمال توجه ی اصطالح عرفاندر هـ : 

 خیلییییییییی( خیلی با دقت لغات رو به خاطر بسپرین

 های مهم زیر را به خاطر بسپرید: معانی واژه
 دارد اشاره او کبریایی  مقام به که  خداوند  صفات از  شکوه، بزرگواری،: جالل*
 بیهوده کار   و است برهان و  دلیل روی  از  خداوند کارهای   همه که  معنا بدین تعالی؛ خداوند های نام از  کردار،  راست دانای  چیز، همه به دانا:  حکیم*

 .دهدنمی انجام
 .است مکاشفت و مراقبت کار   همان مقصود درس، متن در  شرعی، عبادات و احکام عبادی، اعمال: معاملت* 
  به توجه  از  دل داشتن نگاه اوست؛ ضمیر  بر  عالم  احوال، همه در  خداوند اینکه بر  یقین و حق به بنده توجه کمال  عرفانی، اصطالح در : مراقبت *

 غیرحق
 است حقایق به  بردن پی عرفانی، اصطالح در  آشکارساختن، و کردن  کشف:  مکاشفت* 
 شدن خودمانی نباشد؛ رودربایستی و مالحظه و بیگانگی احساس آن،  در  که  حالتی: انبساط* 

 (دانشی  –  متوسط –هم د فارسی نامهواژه )                4پاسخ: گزینه  

 پاسخ تشریحی: 

 سربند و عمامه  چند،یکه به دور سر بپ یاپارچه دستار:  -2دان، جوهر     دوات: مرکّب -1« دو واژه نادرست معنا شده است:4درگزینۀ »

 شود: دیده می معناییها تنها یک غلط  در سایر گزینه

 که برآن طعام باشد.   یمائده: سفرها«: 1گزینۀ»

 کیاردراز و ب یفلز تۀرش م،یمفتول: س«: 2گزینۀ »

 اَوان: وقت، هنگام «: 3گزینۀ »

 ( درک وفهم   -ساده  - فارسی دهم  )          3گزینه   پاسخ: 

 های امالیی و شکل درست:غلط

       همای  ⬅مایع  - 3نغز  ⬅نقض   -2زمان    ⬅ضمان  -1

 

 



 2صفحه  5مرحله   -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 

 

 درک و فهم(  –متوسط  –دوازدهم  ،دهم ترکیبی  )                2پاسخ: گزینه   

 « صحیح است. 2گزینۀ »

 شمارۀ »الف«: خانه و »غربت« برای انسان آگاه هر دو مثل دام بالست.

 رسد.  شمارۀ »ب«: دیگر اندیشۀ »صواب« و درست به ذهن صائب نمی

 شمارۀ » ج«: از »زلّت« و گناه عاشق در گذر و ببخش. 

 شمارۀ »د«: به خاطر فضل و دانش صاحب »سنا« و »روشنی« هستم. 

 های امال به  نکات زیر توجه کنین: ت در تس
 نکنید   عجله است، درست کدام  ببینید کنید،  معنی شکل دو هر  با کنید،  پیدا   را ( دارند هم  دیگر   شکل)  نوشت غلط شودمی که  کلماتی  بیت هر  در *
 (... کهاین نه بود، ناآشنا باز  و داشته اشراف مهم کلمات  بر  اگر  البته. )است درست حتما   ناآشناست شما برای  و شناسیدنمی که  را  ای کلمه*  
  کنید،  نگاه را  هاگزینه  ابتدا  است بهتر  میدهد، هاگزینه  در  را  هاواژه و کنید  پیدا  را  امالیی های غلط یا غلط خواهدمی شما از  که  هاییتست  در  *

   .بخوانید را  متن سپس
 ما این روش خیلی به شما کمک خواهد نمود. تبین کلمات با دقت نگاه کنید حبرای درک شکل صحیح واژگان حتما به رابطۀ معنایی *
 .نیست غلط تشدید *

 (دانشی  –ساده  –هم، دوازدهم د)ترکیبی     3پاسخ: گزینه   

 گردد و به نثر نیست. یک اثر شعری محسوب میپنجم جنوب«  ی»سمفون
 ترکیبی( –متوسط  -)دوازدهم        4پاسخ: گزینه   

 های هر گزینهبررسی آرایه
( اسلوب معادله: دو مصراع مستقل هستند و مصراع دوم مثالی برای مصراع اول است و اجزای متناظر در دو مصراع وجود دارد. / تشبیه: 1

 است. / حسن تعلیل: ندارد. جان به گوهر تشبیه شده

 شبیه: دیوان عشق اضافۀ تشبیهی است. / حسن تعلیل: ندارد. ( اسلوب معادله: تمام شرایط اسلوب معادله در بیت وجود دارد. / ت 2

( اسلوب معادله: تمام شرایط اسلوب معادله در این بیت وجود دارد. / تشبیه: ندارد. / حسن تعلیل: علت آن که خندۀ پسته پشت پرده و  3

 است.است، غفلت ظاهرپرستان از اهل دل عنوان شدهپوشش پنهان شده

مام شرایط اسلوب معادله در بیت وجود دارد. / تشبیه: لباس شرم اضافۀ تشبیهی است. / حسن تعلیل: علت آن که شمع ( اسلوب معادله: ت4

 است.شود، پنهان کردن آن از پروانه دانسته شدهپشت فانوس قرار داده می

 : معادله اسلوب
 شودمی پیدا  زود  خال شیر  اندر  موی  / شودمی هویدا  مردم بر  بر  زود پاکان عیب

 نیاز  هم دوم مصراع به یا است کافی  تنهایی به اّول مصراع هومفم است؟ بوده مطلبی چه بیان  دنبال به باال  بیت نخست مصراع در  بیت شاعر 
 چیست؟ مصراع دو میان هرابط دارد؟
 او مثال  این با نساخت قانع را  ما کرده است  بیان اّول مصراع در  که  اّدعایی اگر  تا آوردهاست ما برای  تردید قابل غیر  مثالی دوم مصراع در  شاعر 

  همان تمثیل یک بیان با دیگر  مصراع در  و کند  بیان مصراع یک در  را  حرفش  تمام شاعر  که  کار   این .نداشته باشیم حرفش پذیرش جز  ای دیگر چاره
 است، گویی مصراع اّول به مصراع دوم تشبیه شدهتأثیرگذار ساختهشده در مصراع اول را در نظر ما مجّسم سازد، بیت را زیبا و  مطرح هومفم

 . است
 گذاشت  تساوی  عالمت دو آن میان یا و کرد  عوض را  مصراع دو جای  میتوان و  باشد آن اّول مصراع برای  مصداقی حکم  در  آن دوم مصراع که  بیتی
 .  است معادله اسلوب هآرای  دارای ( بگذاریم میتوانیم که  طور  همان مصراع دو بین
 :  باشد داشته را  زیر  شرط سه که  است معادله اسلوب دارای  بیتی شد بیان چه آن بنابر 

دیگر   مصراع به نیازی  و باشد کامل  معنی بگیریم،  نظر  در  تنهایی به را  مصراع  یک اگر  یعنی. باشند مستقل  مفهومي و دستوری  نظر  ز ا  مصراع دو -1
 نداشته باشد. 

 دو هر  یا باشد، اول مصراع مفهوم هتکمیل کنند  و ادامه دهنده دوم مصراع یا برود دوم مصراع به اول مصراع هجمل اجزای  از  بخشی اگر  پس
 دستوری  نظر  از  یعنی باشند، مرکب هجمل  یک از  بخشهایی مصراع دو اگر  همچنین. ندارد وجود معادله اسلوب، ر مورد یک شخص باشدد مصراع
 کند. می کمک  بسیار  ما به است مرکب هجمل هنمایانند که  ساز وابسته پیوند وجود موارد این در . رودمی بین از  معادله اسلوب نباشند، مستقل

 بیان  برای  کنندهقانع مثالی یا المثلضرب آوردن:  است آرایه یک خودش تمثیل. باشد دیگر  مصراع برای  تمثيلي( دو هر  یا)  مصراع یك (2
 این  رفط دو در  متناظری  اجزای  معادله یک مانند و داد قرار  مساوی  عالمت مصراع دو میان توانمی. باشند  متناظر  اجزای  دارای  مصراع دو (3
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 (ترکیبی – متوسط  - دوازدهم ، دهم)              3پاسخ: گزینه  

 دائما در فکر رهایی است.)این دلیل یک دلیل ذوقی و البته غیرواقعی است.( باد به این خاطر آرام و قرار ندارد که «: ن تعلیل»حس

 آزادی  زندان/  شک نیل / عقل رسول: «تشبیه »

 فکر کردن باد به رهایی روی رهایی/  »تشخیص«: 

 اج »ر« در بیت دوم تکرار شده است. ع دوم بیت نخست  و ودر مصرا «س»واج «: واج آرایی»

 شود.در بیت دیده نمی تناسب و مجازهای »اسلوب معادله، ایهام و ایهامآرایه
          های دیگر:سایرگزینهتشریح 
 آمیزی« نادرست است.« : »ایهام و حس1گزینۀ »

 و ایهام« ندارد.  مجاز«: »2گزینۀ »

 آمیزی« نادرست است.و حس «: »اسلوب معادله4گزینۀ »

 : تلميح
 معنی به لغت  در  تلمیح. رویممی آن سراغ  کار   آغاز  در  ترکیبی های تست  در  همین برای  است مطمئن و سریع آن کردن  پیدا  که  است هاییآرایه از 

 . .. و اساطیری  تاریخی، های دانسته  از  بخشی به است ای اشاره اصطالح  در  و است ( زدن )چشمک  يا همان  اشاره کردن چشم هبه گوش
 «روشمفن جویی به من اگر  باشم ناخلف / روختفب گندم  دو به رضوان هروض پدرم»

که   داستانی از  شعرش کردن  زیباتر  برای  فروخت، خواهم چیزی  کمترین  به را  آن  و خواهمنمی را  آن های نعمت و بهشت من بگوید خواهدمی شاعر 
 را  شعر   ،بهشت از  او رانده شدن و آدم داستان تداعی و زیبا و ظریف هاشار  این. آدم پدرمان، خوردن گندم  داستان گیرد،می کمک  دانیممی  ما ههم

  تلمیح، از  مندی بهره هالزم. خواهدبود تاثیرگذارتر  تلمیح  باشند، تر لطیف اشاره مورد های اسطوره و هاداستان قدر   هر . سازدمی تأثیرگذار  انگیز وخیال
 :کرد  تقسیم بخش چند به توانمی بهتر  یادگیری  برای  را  هادانسته این. کندمی اشاره  بدان نویسنده یا شاعر  که  های استهدانست از  آگاهی

  مجنون و لیلی  داستان ابراهیم، شدن افکنده آتش در  دارا، و اسکندر  نبرد به اشاره مثل یهای هافسان یا هاهاسطور  تاریخی، های داستان به اشاره (1
 ... و
 : شودمی دیده حافظ از  زیر  بیت در  که  انسان بر  امانت کردن  عرضه هآی  به اشاره مثل مشهور  سخن یا بیت حدیث،  آیه، یک به اشاره (2
 « زدند دیوانه من نام به کار   هقرع کشید  نتوانست امانت بار  آسمان»
 آن امثال و جم جام به اشاره یا ظلمات  در  آن گرفتن  قرار  و حیات آب به اشاره مثل باور  و دانسته یک به اشاره3(

 ( ترکیبی –  متوسط -  دوازدهم دهم،)           4پاسخ: گزینه  

 ها یک آرایه نادرست آمده است. تمام گزینهدر   پاسخ تشریحی:
لعل«   گردند. /»چونها برای مصراع دیگر تمثیل یا مصداق محسوب نمیکدام از مصراعشمارۀ »الف«: »اسلوب معادله ندارد زیرا هیچ

 تشبیه دارد. 
 جناس ندارد. /  گونه به ماه تشبیه شده است.شمارۀ »ب«: »تشبیه« 

 دارد.  «پارادوکس« ندارد / اسکندر و آب حیات »تلمیحشمارۀ »ج«: »
 .آمیزی« ندارددلیل ادبی ذکر شده است پس »حسن تعلیل« پذیرفتنی است /»حس شمارۀ »د«: برای ذوب شدن شمع 

   (ترکیبی –  متوسط -  دوازدهمدهم، )             2پاسخ: گزینه  

است   »چشم« را که مربوط به حس بینایی است با »سخن« که مربوط به حس شنوایی است ترکیب کردهشمارۀ »الف«:  آمیزی«»حس

 زدن« فوردن= با چشم حردم و ناله از چشم برآ»

 توانند بیرون آورند«اندازد و صد عاقل نمیی سنگی به چاه میاهدیوانتلمیح به مثل معروف: »»تلمیح«در شمارۀ »ب«: 

 برای اهل جرم »آه سرد« مثل »سایۀ بید« است.  »تشبیه« در بیت »ج«:

 رازفاش شدن ، : پرده دریدن « در بیت »د«کنایه»
 های دیگر: تشریح سایرگزینه

   نادرست است. «تضاد »در شمارۀ »د« «: 1گزینۀ »

 ندارد.  وجود « تلمیح» شمارۀ »د«،آمیزی« و در شمارۀ»ج«، »حس در «:3گزینۀ »

  نادرست آمده است. آمیزی،پارادوکس و تشبیه«تلمیح، حس»«: 4گزینۀ »
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 (ترکیبی –  متوسط -،  دوازدهمدهم، )                      3پاسخ: گزینه  

 «ترتیب اجزای جمله در مصراع اوّل بیت نخست »عادّی« و در مصراع دوم به شیوۀ »بالغی« است.3در گزینۀ »

 ها: بررسی سایر گزینه

 جملۀ هسته: بیا / جمالت وابسته: که وقت بهار است، تا من و تو به هم باغ و صحرا را به دیگران بگذاریم.   (1

 خورم{حذف به قرینۀ لفظی: که حلوا را }می /خورم{فعل به قرینۀ معنوی: به دوستی}قسم می  حذف (2

 در هر دو مصراع نشانۀ مفعول و حرف »و« نشانۀ عطف است. »را« ( حرف4

 ( ترکیبی  -  سخت –  دوازدهم  دهم،(                4خ: گزینه پاس 

 پاسخ تشریحی:  

«  4کند و در بیت گزینۀ »نقش واژۀ »جوهر« در صورت سوال »مفعولی« است: رعد و برق جوهر خود را )گروه مفعولی( از ابر ظاهر می 

 بینی... »کف« را)مفعول( می : تو ای انسان ظاهر بین از دریا فقط « استنبینی« مفعول فعل »کفنیز »

 «: خاک پای معشوق و خار راه معشوق برای دست )متمم( و برای دیده مثل گل است.   1گزینۀ »

 ای را برگزیدم.صحرای شکر ریز قناعت )مضاف الیه(گوشه  «: من از2گزینۀ »

 چید.تو هر بیدلی را )مفعول( که گَزید او از درد به خود خواهد پی «: زلف )نهاد(3گزینۀ »

 (ترکیبی –  سخت -  دوازدهم دهم،)                3پاسخ: گزینه  

   های پاک   جان -3هردم     -2آن شکرها   - 1وصفی: 

  - 9  شادی جان  - 8   غزل مولوی  -7  موالی عشق  - 6   بندۀ عشق  - 5   خدمت او   -4  کمر خدمت  -3  عشق  هاینی  -2  کام عاشق -1اضافی:  

 های عشقدل– 10ها دیدۀ دل

 ( ترکیبی – متوسط - دوازدهم )         4پاسخ: گزینه  

 نخل مومین )نهاد( ریشه را )مفعول( در دل خارا، محکم )مسند( نمود. 

 هاهای اسمی سه عضوی و بیشتر از آن در گزینهبررسی گروه

«: مصراع اول )نهاد»ـــــ«+ مسند» قطب« + فعل»بود«( / مصراع دوم )نهاد» ــــ«+مفعول »معجزات«+ فعل»نمود=انجام  1در گزینۀ »

 داد«( 

 + فعل فعول»خویش را«+ م  » دختر رز«)نهاد  دوممصراع  /(شود«»می+ فعل  تر«»بی پرده+ مسند  »حسن شوخ«مصراع اول )نهاد«  2گزینۀ »

  (»نمود«

مصراع دوم )نهاد»محمل لیلی« + فعل»جوالن   /(است«»شده+ فعل  »چشم قربانی«+ مسند  »چشم غزاالن«مصراع اول )نهاد«:  3»گزینۀ  

 نمود«(

 فعل+ مسند+ مفعول+ نهاد مسند و مفعول به گذرا   فعل 
 : کرد  تقسیم زیر  هدست دو به توانمی را  مسند و عولفم به گذرا   های فعل ↯

 . نمود /ساخت/ کرد/ گرداند  سرد را  هوا  باران( سنگک )  ساختن= نمودن= کردن=   آن های معنی هم و گرداندن  فعل( الف 
 / نامیدندمی /میکردندگمان  /پنداشتندمی دکتر  را  او همه دادن لقب = شمارآوردنبه= دیدن= پنداشتن= آن های معنیهم و نامیدن فعل( ب 

 ...  و دیدندمی/دادندمی لقب 

 ( یمفهوم –  متوسط -  دهم)                   2پاسخ: گزینه  
 تشریحی:  پاسخ

 ارزشمندی است«. هدیدن مقدممفهوم مشترک بیت صورت سوال و ابیات )ب( و )د( این است که »سختی

 مفهوم سایر ابیات: 

 توان تشخیص داد.الف( عاشق سوخته دل را در هر جایگاهی می

 شود. میج( با شراب غم و اندوه عاشق افزون 

 ه( عشق هیچ محدودیتی ندارد. 

 ( یمفهوم –  متوسط -  هموازدد)                   3پاسخ: گزینه  

 مفهوم مشترک ابیات مرتبط: بازگشت به اصل یا تعلّق نداشتن روح آدمی به عالم ماده.   

 «: ضرورت رهایی از قید وبندها برای رسیدن به کمال و حقیقت مطلق.   3مفهوم بیت گزینۀ »
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 ( یمفهوم –  متوسط  -هموازدد)    2پاسخ: گزینه  

 شود.  « دیده می2مفهوم صورت سوال »اثر حیات بخشی عشق« است و این مفهوم تنها در بیت گزینۀ »

 در برابر همّت عشق حتی حیات خضر هم ناچیز است )حیات بخشی عشق(
   ها:بررسی سایرگزینه

 من هست و وقتی بمیرم نیز عشق کفن من است )با من همراه است(«: تا وقتی که زنده هستم عشق روزی 1گزینۀ »

 «: عشق جز درد و داغ میوۀ دیگری ندارد.  3گزینۀ»

 «: حیات تلخ مادی را در برابر عشق فدا کن. وقتی عشق شمشیر بکشد از جانفشانی دریغ مکن.4گزینۀ »

   (یمفهوم – متوسط  - همد )                 4پاسخ: گزینه  

 کند.« « این است که »هرکس متناسب با ذات خود عمل می3« و »2«، »1های »رک بیت سوال با ابیات گزینهمفهوم مشت

 : حال عاشقان بر هیچ کس پوشیده نیست.  «4مفهوم بیت گزینۀ »

 ( یمفهوم –  متوسط -  هموازدد)                   4پاسخ:گزینه  

 پاسخ تشریحی:  

قراری تابی و بی« نیز شاعر علت اجابت دعا را »بی4»گریه و زاری« عنوان شده است در بیت گزینۀ »در صورت سوال شرط اجابت دعا  

 داند.  دل« می

 ها:  بررسی سایر گزینه

 «: شرط موفقیت و رسیدن به کمال خالص بودن و دوری از نفاق است.1گزینۀ »

 ر.«: شیطان از روشنی دل گریزان است هم چنان که  دزد از نو2گزینۀ »

 «: انتظار نوازش و نواخت از سوی معشوق. 3گزینۀ »

    (یمفهوم –  متوسط - هموازد د)                 3پاسخ:گزینه  
 پاسخ تشریحی:  

 شود: های عشق« اشاره دارد که مفهوم متناسب با آن در بیت شمارۀ »ج« دیده میبیت صورت سوال بر»تحمل سختی

 بخشی تو خواهد بود.های عشق صبرکن چرا که عشق باعث کمالسختیای صائب مثل مردان مرد در راه  

 است )شاعر از صبرکردن در برابر عشق عاجز است(در بیت »ب« نیز مفهوم »مقابل« بیت صورت سوال آمده

 گویند در برابر عشق صبوری کن آخر عشق و صبوری چگونه ممکن باشد؟مفهوم بیت »ب«: به من می 

 ها:  تشریح سایرگزینه 

 مفهوم بیت »الف«: اگر عاشق کسی باشی که از لحاظ شان و رتبه از تو سرتر باشد باید مثل پروانه این داغ را تحمل منی.  

 و جور معشوق بر هر چیزی.     غم پرستی شاعر و ترجیح غم عشق :مفهوم بیت»د«
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مه   - ساده   - 108)  1پاسخ: گزینه   21  ( ترج

(/  3و2های  ( / الفواحش: کارهای زشت )رد گزینه4و2های  م: گناهان بزرگ )رد گزینهإلث (/ کبائر ا2  کنند )رد گزینۀیجتنبون: دوری می

 ( 4و3های إذا ما غضبوا: هنگامی که خشمگین شدند )رد گزینه

 ( ترجمه   - متوسط   - 108)      2پاسخ: گزینه  22

 (  1: دوری )رد گزینۀ عدبُ

 (3غایات: اهداف )رد گزینۀ 

 ( 4و3های : امید داشته باشید )رد گزینهاترجو

 ( 4و 1ال تهنوا: سست نشوید )ردگزینه های 

فعل به صورت قید و افعال، ضمائر، قیدها، مصدرها و ... دقیقاً باید همان چیزی که هستند ترجمه شوند. اگر مصدر، به صورت فعل و  

 باشد. های ترجمه میهای رد گزینه در تستضمیر و ... ترجمه شود اشتباه است. پس توجه به نوع کلمه یکی از بهترین روش

 ( ترجمه   - ساده   - 302)    3پاسخ: گزینه  23

 ( 2و   1خذوا: بگیرید )رد گزینه های 

 (1ال تأخذوا: نگیرید )رد گزینۀ 

 ( 2و  1باشد.[ )رد گزینه های تار جملۀ حالیه می: در حالی که شما ... ]ساخو أنتم  

 اضافی است.   4(/ »همۀ« در گزینۀ 4نقّاد: ناقدان )رد گزینۀ 

 کلمات جمع را نباید به صورت مفرد ترجمه کرد.

 ( ترجمه   - متوسط   - 301)    2پاسخ: گزینه  24

 ( 1: هیچ شکی نیست )رد گزینۀ  ال شکّ

 (  4)رد گزینۀ   لم یترک : رها نشده اند

 (3أرسل : فرستاده است، فرستاد )رد گزینۀ 

 (4ا : آشکار کنند )رد گزینۀ وی یبیّنحتّ

 (1: برای ما )رد گزینۀ  لنا

 (3: هدایت شویم )رد گزینه  نهتدی

  + اسم مفرد بدون ال و بدون تنوین : هیچ ... نیست.ال

 
 

 ( ترجمه   - ساده   - ترکیبی )      4پاسخ: گزینه  25

 ( 1 صحنه )رد گزینۀ : المشهد

 ( 2: دیگر )رد گزینۀ  االُخری

 ( 3و  2های : اشتیاق یافتم )رد گزینه إشتقتُ

 ( 3و 1های گفتم )رد گزینهماضی هستند(: در حالی که می   های قبلشو أنا أقول)فعل مضارعی که فعل 

 (1: کاش )رد گزینۀ  لیت

 (2)رد گزینۀ  : یک بار دیگر مرة اُخری

  شوند. مثال: یک بار، باری های نکره با »ی« یا »یک« ترجمه می اسم 
 

 شاید.  کاش. لعلّ لیت

مه   - دشوار   - 108)    4پاسخ: گزینه  26  ( ترج

 گذرد : زمان میمضی الزمان
 گاهی، شاید+ مضارع. قد+ فعل مضارع 

 

 

 نفی جنس
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 ( تعریب   - دشوار   - 108)    3پاسخ: گزینه    27

 لیتک فتّشتَکردی: کاش ... جستجو می -1

 ماضی استمراری، ماضی بعید  لیت+ ماضی 

 مضارع التزامی  لیت+ مضارع

 ! کنتها و هی تطیر معاً الطّیور من و تإقترب -2

 آید نیز باید مفرد مؤنث باشد. باشد و افعال، صفات و ضمائری که برایش میدر عربی جمع غیر عاقل در حکم مفرد مؤنث می 

 مشتاقاً با اشتیاق:  -4

شود و حال جمله به صورت در حالی که مشتاق بودم، در حالی که لبخند حال مفرد به صورت »با لبخند، با اشتیاق و ...« ترجمه می

 زدم و .... . می

 ترجمۀ متن:
ترین چیزهایی که از حاتم طائی حکایت شده است این است که به یکی از قیصرهای روم اخبارحاتم رسید و او از وی تعجب از عجیب

دارد. او بعضی از نگهبانانش  را به سوی وی روانه کرد تا اسب را به  دوست می   کرد و گفته شده بود که حاتم اسبی دارد که آن را بسیار

خواست بخشش او را بیازماید. هنگامی که نگهبان بر حاتم وارد شد حاتم از وی استقبال کرد و به او ای از او بخواهند و او میعنوان هدیه

این هنگام گوسفندان وی در صحرا بودند، و راهی را نیافت تا پذیرای دانست که او نگهبان پادشاه است و در  آمد گفت و او نمیخوش

مهمانش شود. پس اسب را برای او ذبح کرد سپس به سوی مهمانش آمد تا با او سخن بگوید. او به وی خبر داد که  فرستنده قیصر است 

دادی، من آن را برای تو ذبح کردم!  به من خبر میخواهد. حاتم ناراحت و غمگین شد و گفت ای کاش که قبل از این  و از او اسب را می

 چه شنیدیم، دیدیم. تر  از آنفرستاده از سخاوت او  تعجب کرد و گفت ما بیش

 ( متن   - ساده )    2پاسخ: گزینه   28

 یک هدیۀ مخصوص برای خود -1

 داشت.اسمی که او را بسیار دوست می -2

 فرستادن نگهبانانش به سوی او-3

 نگهبانانش استقبال کند. که از  -4

 ( متن   - متوسط )    1پاسخ: گزینه   29

 ها ذبح کرد! ای آنردر صحرا بودند و او اسبش را ب  -1

 گوسفندان نزد او نبودند و او کار مهمی انجام نداد!  -2

 ها پیدا نکرد. بودند و راهی برای خوشامدگویی و پذیرایی از آن صحرا گوسفندان در -3

 اری نکرد زیرا گوسفندان نزد او نبودند. ها کنوازی آنبرای مهمان -4

 ( متن   - دشوار )    1پاسخ: گزینه   30

 گوسفندان وی نزد او نبودند.  -کسی بود که قیصر خواست او را دربخشش بیازماید  -1

 گوسفندان وی نزد او نبودند.  -از نگهبان قیصر بود و او نزد وی محبوب بود -2

 برای استقبال از مهمانان در صحرا -ماید خواست او را در بخشش بیازکسی بود که قیصر می -3

 صحرا در مهمانان از استقبال برای -بود محبوب وی نزد  او و  بود قیصر نگهبان از -4

 ( تحلیل صرفی)فعل(   - متوسط )    2پاسخ: گزینه  31

 )مفعوله »جوده«( فاعله »جوده« -1

 )مفعوله »جوده«( «جوده» فاعله -3

 ()ماضیه: إمتحن )ماضیه: إمتحنت( -4
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 ( تحلیل صرفی)اسم(   - ساده )    2پاسخ: گزینه   32

 مفعولحال مفرد  -1

 نکره معرفه  -3

 مفعول حال مفرد  -4

الحرکات   - دشوار )    1پاسخ: گزینه   33  ( ضبط 

 باشد و اسم فاعل است.کننده میباشد زیرا به معنی آزمایشمی  واژهشکل صحیح این    ب«ر  ج  » الم  
مواقع جواب در   %99/99.های ثالثی مزید برویدها و وزنها و اسم مفعولهای ضبط حرکت همیشه به سراغ اسم فاعلبرای حل تست

 همین کلمات است. 

 ( مفهوم لغت   - ساده   - ترکیبی )      3پاسخ: گزینه   34

 زینتی از طال یا نقره در دستان زن!)دستبند( -1

 ای ندارد! )بیهوده( آنچه که معنی و فایده -2

 د. باشتوان با آن قطع کرد؛ )کاسه(. درست آن »الفأس: تبر« میای از چوب که میابزاری دارای دسته -3

 کنند و باالی درختان واقع شده است! ها در آن زندگی می مکانی که گنجشک -4

 لغت پاسخ دهید.  مفهوم  هایتوانید به تستبا حفظ لغات هر درس به راحتی می

 ( قواعد   - متوسط   - 108)    4پاسخ: گزینه   35

 باشد.  باشد و اسم فاعل است. نقش آن در جمله مفعول می« میالسائح« جمع »السیّاح» 

 باشد. سؤال »چه کسی را« و »چه چیزی را« بپرسیم. جوابِ این سؤال از فعل، مفعول جمله می فعلبرای یافتن مفعول در جمله، باید از 

 باشد. می  اسم مفعولنیست،  اسم فاعل»موظّف« مفعول است اما  -1

 باشد. فاعل است اما مفعول نیست، فاعل میاسم »معلّم«  -2

 باشد. فاعل است اما مفعول نیست، خبر برای لیس می »منهمرة« اسم -3

 ( قواعد   - متوسط   - 108)    2پاسخ: گزینه   36

 باشد. پرسیم. جوابِ این سؤال، فاعل جمله می سؤال »چه کسی« و »چه چیزی« را می فعل برای یافتن فاعل در جمله، از 

 »المکّار« فاعل و اسم مبالغه است.

 باشد فلذا اسم فاعل است.« میتاِجرمبالغه نیست. جمع »باشد اما اسم می « فاعل تّجار» -1

 عّالۀ« باشد. »فَو  عّال«  بر وزن »فَ باید  دقت داشته باشید که اسم فاعل مجرّد دقیقاً

 « اسم مبالغه است اما فاعل نیست، مفعول است. الکذّاب» -3
 « اسم مبالغه است اما فاعل نیست، مفعول است.  صبّارا ً» -4

 ( قواعد   - ساده )   1پاسخ: گزینه  37

 زد )ماضی استمراری( لبخند میرأیت )ماضی( + تبتسم )مضارع( 

 ماضی استمراری« را به خاطر بسپارید. فرمول کلی »ماضی+ مضارع 

 یحاولن )مضارع( + یشفقن )مضارع( -2

 مشتاق )اسم(  استقبلت )ماضی( + -3

 ترید )مضارع( + مصاب )اسم(  -4
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 ( قواعد   - متوسط   - ساده )    3پاسخ: گزینه  38

  باشد.حال می»ماشیۀ« 

 طفالً  ضاحکاً  طائراً  جمیالً   -1

 

 

 خبر کان  : نشیطین -2

 فرصاً  کثیرة  -4

 

 

 »حال« را خواست این ساختار را به یاد بیاورید... هرگاه صورت سؤال 

 (، نکره ــَــًـ ، یْنِ ، ینَاسم منصوب ) -1

 واو+ مبتدا+ خبر -2

 

 ( قواعد   - دشوار   - 301)    2پاسخ: گزینه  39

 باشد. جنس میها، ال، الی نفی باشد. در سایر گزینهآید و به معنای »نه« میاین ال، الی تسویه است که بین دو کلمۀ همسان می

 

 

  

 

 

 

 ( قواعد   - متوسط   108)    1پاسخ: گزینه  40

ًلًمیًباشدمتکلّمین«ًحالًوًاسمًفاًع_ »1

 باشد. « میکانخبر »جالسا ً -2

 . در حالی که حال اسم فاعل باید حال مفرد باشد باشد « حال جمله میوًأنتًحامل» -3

 

 

 باشد. « مفعول میناصرا ً» -4

 

 حال مفرد را با 
 

 

 

 

 

 

 
 

 صفت مفعول صفت مفعول

 صفت مفعول

 ضمیر

 

 مضارع منفیساده ( نفی: ال+ مضارع1

 انواع ال

مجزوم2 مضارع  ال+  نهی:   )  مضارع

 منفی 
 به معنی نه ( تسویه: اسم+ ال+ اسم3
 هیچ ... نیست ( نفی جنس: ال+ اسم نکره بدون تنوین با ــَــ  4
 آید.( پاسخ: در جواب هل و أ می5
 ( عطف: حکم مثبت+ ال+ اسم معرفه 6

 

 « کانخبر » -1

 »حروف مشبّه« اسم   -2

 مفعول  -3

 باشند.د زیرا هر سه منصوب میاشتباه نگیری

 عربی دوازدهم(   4مفعول مطلق )درس    -4

 خبر مبتدا
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 مفهومی(   - متوسط   - 121)   3گزینه   -41

 کلیدواژه: ممکن الوجود = فقیر = وامدار = مقدمه اول

الوجود بودن مخلوقات = فقیر بودن = وامدار بودن = وابستگی( با عبارت )اگر به خودمان نظر کنیم، خود را پدیده ای عبارت )ممکن 

 مقدمه اول نیازمندی به خدا در پیدایش ارتباط دارد. یابیم که وجودمان از خودمان نیست( و می

ها که وجودشان از خودشان نیست برای ود هستی بخش( با عبارت )پدیدهبعبارت )ذات نایافته از هستی بخش *** چون تواند که  

 دایش ارتباط دارد. د که خودش پدیده نباشد( و مقدمه دوم نیازمندی به خدا در پینباشای میموجود شدن نیازمند پدیدآورنده

باشد. چون در این عبارت  عبارت »اللهم التکلنی إلی نفسی طرفۀً عینٍ أبداً« ثمره و مصداق عبارت »یسأله من فی السماوات و األرض« می

...« ثمره فهم این عبارت را )که همان درخواست  قرآنی نیازمندی همیشگی مخلوقات به خداوند بیان شده و حدیث »اللهم التکلنی 

 پشتیبانی از خداوند است( را بیان کرده است.

 ( و مفهومی   متنی   – متوسط    - ۱۲۱)   4گزینه   -42

 ( شناخت صفات و افعال / معرفت عمیق تر 2( درک حضور / شناخت اولیه ۱کلیدواژه: 
 ها: بررسی سایر گزینه

اولیه به شمار می او، معرفت عمیقدرک حضور خداوند، شناخت  افعال  (.  ۱رود )نادرستی گزینه  به شمار می  تررود. شناخت صفات و 

های گوناگونی را به منظور شناخت صفات (. قرآن کریم راه2باشد )نادرستی گزینه  هدایت و پشتیبانی مخلوقات بیانگر حکمت الهی می

 (.3دهد )نادرستی گزینه خداوند، به انسان ارائه می

 مفهومی(   - متوسط   - ۱۲۲)   3گزینه   -43

 نیازی خداوند الغنی الحمید« / بی( »و اهلل هو ۱کلیدواژه: 

ایم؛ زیرا هر یک تصور چند مبدأ و چند خالق برای جهان، بیانگر شرک در خالقیت است و هر کدام از آنها را محدود و ناقص فرض نموده

دیگر، چند خدا نیستند. شوند و  از خدایان کماالتی را باید داشته باشد که دیگری آن کماالت را ندارد و گرنه همگی عین همدیگر می

نیازی خداوند که چنین خدایان ناقصی، نیازمند هستند و هر یک به خالق کامل و بی نیازی احتیاج دارد که نیاز او را برطرف نماید. بی 

 در مفهوم آیه شریفه »و اهلل هو الغنى الحمید« اشاره شده است. 

  اشتباه نکنیم 
اعتقاد دینی، توحید دقت کنید مهم   - 1 له اال اهلل« می   ترین  پایه و اساس، عبارت »ال إ باشد. )ترکیبی با  و یکتاپرستی است اما 

 سال دهم(   9درس  
مه موجودات مخلوق خداوند هستند« و »موجودات از خدا هستند« بیانگر توحید در خالقیت می   - 2 از عبارات »ه -هر یک 
 باشد. مالکیت می اشند، ولی عبارت »موجودات از آن خدا هستند«، بیانگر توحید در  ب 

مکن است.   - 3  واگذاری والیت خداوند )چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم( نام
والیت پیامبر )ص( به این معنی است که ایشان واسطه والیت خداوند هستند؛ پس والیت ایشان وابسته به والیت    - 4

از خداوند( والیت پیامبر )ص( در    باشد. طول والیت خداوند می خداوند است. )محال بودن والیت مستقل 
اختیاری است که تدبیر  صاحب  عبارت »خداوند مالک جهان است « مرتبط با توحید در ربوبیت، و عبارت »خداوند مالک    - 5

ر    ← باشد. )مالک و پرورش مخلوقات به دست اوست« بیانگر توحید در ربوبیت می    ← توحید در مالکیت / مالک اختیا
 توحید در ربوبیت( 

مان   - 6 امور معنوی نیز رابطه علیت برقرار است. ه امور مادی رابطه علیت برقرار است، در   طور که در 
از مراتب آن می   - 7 مام افرادی که دچار شرک در هر یک  متا قرار  ت شوند، در حقیقت در کنار )در عرض( خداوند، شریک و ه

 دهند. )نه در طول آن( می 
.. و   - 8 ماوات و األرض . الس مامی مراتب شرک که در کتاب مطرح شده است، اشاره    آيه »قل من رب  الواحد القهار« به ت هو 

 دارد به جز شرک در مالکیت. 
انجام می   - 9 اراده اوست و هر کاری بخواهد  ثیر  او تحت تأ افعال و کارهای  دهد؛ این  خداوند »فعال مايشاء« است، یعنی 

 باشد. موضوع بیانگر »توحید در ربوبیت« می 
انسان دقت کنید   - 10 مگی در طول مالکیت، ربوبیت و والیت خداوند می که مالکیت، ربوبیت و والیت  باشد. )رابطه  ها، ه

 طولی( 
یا خالقیت قائل شویم، دچار شرک نشده   - 11 ایم، زیرا »در  اگر برای کسی در طول خداوند، حق مالکیت، ربوبیت، والیت 

ا  مام این موارد را  قرار دادن شریک در عرض    ← ز خداوند کسب کرده است. )شرک  طول« به این معناست که آن موجود ت
 خداوند( 
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 ( و مفهومی   متنی   – آسان    - ۱۲۲)   1گزینه   -44

 کلیدواژه: 

 شرک / توسل به پیامبران  -( تکفیری ۱

برخی از شود و این جریان، بزرگ ترین ضربه را به اسالم وارد کرد و سبب تنفر  در دیدگاه تکفیری، توسل به پیامبران شرک محسوب می

 مردم جهان از اسالم شد. 
 

 شرک است.  ←دانستن توانایی از خود آنها  -1 توسل به معصومین
 عین توحید است. ←دانستن توانایی از خداوند  -2

 

 
 گروهک تکفیری

 رواج تفکر غلط درباره توحید و شرک  -1
 داند. توسل به بزرگان دین را شرک می -2
 وارد کردن بیشترین ضربه به اسالم= تنفر برخی از مردم جهان از اسالم  ←نتیجه  -3

 

 ( و مفهومی   متنی   – آسان    - ۱۲۳)   2گزينه   -45

 زدایی( نظام اجتماعی / هماهنگی / عدالت / تفرقه۱واژه: کلید

تحقق نظام اجتماعی توحیدی هر کدام از عبارات »حرکت به سوی هماهنگی«، »دوری از تفرقه« و »عدالت گستری« مربوط به ثمرات  

 باشد. می
 

 ویژه نامه 
 ثمرات توحید

 بعد اجتماعی بعد فردی 
 حکومت حاکم آن براساس قوانین الهی و به اجرا در آوردن قانون الهی های خدااطاعت از فرمان 1
تصمیم  2 و  درونی  تمایالت  فعالیت جهت گیری  و  های ها 

 الهیانسان متناسب با خواست و رضایت 
پیش رفتن تمام ارکان جامعه از جمله اقتصاد و فرهنگ به سوی اجرای 

 های خدافرمان
 عدالت گستری در جامعه  حکیمانه دانستن همه حوادث عالم  3
ها و مشکالت زندگی و صبر و استواری در مقابل سختی 4

 ها برای شکوفایی و موفقیت خود قرار دادن آن سختی
 تضاددوری از تفرقه و 

 حرکت به سوی وحدت و هماهنگی  برخورداری از شخصیتی ثابت و پایدار و آرامش روحی  5
 نپذیرفتن حکومت کسانی که حق حکومت ندارند مسئولیت در برابر مخلوقات دیگر  6
امانت الهی دانستن بدن خود و پرهیز از آسیب به آن یا  7

 در خطر انداختن سالمتی دیگران
 دشمنان خدا و مسلماناندوستی نکردن با 

 مبارزه با ظالمان  کمک به حیوانات برای ادامه بقا و زندگی 8
 حمایت از محرومان و مستضعفان - 9

 ( ، حدیث مفهومی   – متوسط    - ۱۲۳)   2گزينه   -46

 ( تقوا در مورد بندگان و شهرها / مخلوق دانستن موجودات۱واژه: کلید

داند که خداوند، او را در برابرشان مسئول بیند و میموحد، موجودات جهان را مخلوق خداوند میحضرت علی )ع( براساس عبارت »انسان  

قرار داده است« سخن »تقوای الهی پیشه کنید، هم در مورد بندگان و ...« را بیان فرمودند. همچنین مطابق آیه شریفه »اِن اهلل ربی و  

 کند. زندگی را اطاعت از خود معرفی می ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم« خداوند راه درست

 مفهومی(   - متوسط    - 124)   3گزینه   -47

 واژه: توحیدی / اطاعت / عبادتکلید

سبک زندگی توحیدی، یعنی اطاعت، عبادت و بندگی خدا و تسلیم بودن در برابر او و انجام کارها برای رضای الهی است که هم در عبارت 

هفته است )درستی قسمت اول هر چهار گزینه(. تعبیر »زندگی به خاطر خدا« از ترجمه آیه »نماز »اعبدونی« و هم عبارت »تقوموا هلل« ن

 باشند.شود و همه مطالب بیانگر توحید عملی میهایم، زندگی و مرگم فقط برای خداست که پروردگار جهانیان است« درک میو عبادت

 ( و مفهومی   متنی   – متوسط    - 124)   1گزینه   -48

 کیفیت / فعلی   /واژه: کمیت کلید
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 »کمیت و کیفیت عمل« مربوط به حُسن فعلی و »معرفت درست نسبت به عمل« مربوط به حسن فاعلی است.

 ( و مفهومی   متنی   – متوسط    - ۱۲۵)   1گزینه   -49

 نقشه: علم/ پیاده کردن: اراده واژه: کلید

پیاده کردن نقشۀ جهان بیانگر قضای الهی است و از ارادۀ  نقشۀ جهان بیانگر تقدیر الهی است و از علم خداوند منشا گرفته است.اجرا و  

 باشند. چنین عبارت )حتمیت بخشیدن( و )حکم کردن( و )به انجام رساندن( هرسه بیانگر قضای الهی میاو منشا گرفته است.هم

 ( و مفهومی   متنی   - متوسط   - 125)   4گزینه   -50

 عدی / علل عرضی موارد )الف( و )ج( به درستی بیان شده است.( نیروی مستقل / تأثیرگذاری یک عامل در عامل ب۱واژه: کلید

است )رد مورد ب( و همچنین بر عهده داشتن نقش متفاوت توسط هر یک   طولیتأثیرگذاری یک عامل در عامل بعدی، مربوط به علل  

 از عوامل و وارد کردن نیروی مستقل از دیگری، مربوط به علل عرضی است )نادرستی د(. 
 

 
 انواع علل 

  در کنار هم بودن  -1 عرضی  -1
 مستقل بودن -2 رویش گیاه  ←دخالت هر یک از اجزا 

 مستقیم بودن -3
 رابطه اراده انسان با اراده الهی  ←اثر پیاپی هر عامل در دیگری  طولی  -2

 

 ( و مفهومی   متنی   - متوسط   - ۱۰۱۰)   3گزينه   -51

 تمایل به حرام / غصبی نبودن( عدم 2( رکوع / عدم خضوع ۱کلیدواژه: 

اگر در رکوع و سجود، عظمت خدا را در نظر داشته باشیم در مقابل مستکبران خضوع و خشوع نخواهیم کرد. اگر عبارت »اهدنا الصراط 

بزرگی خداوند   هنگام گفتن »اهلل اکبر« بههای انحرافی دیگران دل نخواهیم بست. اگر  المستقیم« را صادقانه از خداوند بخواهیم، به راه

 شویم. توجه میتوجه کنیم، به آن چه در مقابل خداست، بی
 (معلولنتیجه )  اعمال نماز )علت(

 نظمی دوری از بی انجام به موقع 
 های ظاهریکمتر شدن آلودگی نماز را با لباس و بدن پاک خواندن 

 آمد از راه حرام تمایل کمتر به کسب در   رعایت شرط غصبی نبودن لباس و مکان نمازگزار 
 توجهی به آنچه در مقابل خداستبی توجه به بزرگی خداوند در هنگام گفتن تکبير »اهلل اکبر« 

 عدم خضوع و خشوع در برابر مستکبران  توجه به عظمت خداوند در رکوع و سجود
 های انحرافدل نبستن به سایر راه بيان صادقانه عبارت »اهدنا الصراط المستقيم« 

-خود را جزء کسانی که خدا بر آنها خشم گرفته با راه را گم کرده گفتن عبارت »غير المغضوب عليهم وال الضالين«   با توجه
 اند، قرار نخواهیم داد.

 

 ( و مفهومی   متنی   – دشوار    - 1010)   3گزينه   -52

 ( مسافرت پیش از ظهر / ابطال روزه پس از رسیدن به حد ترخص۱کلیدواژه: 

گرفته پیش از ظهر مسافرت کند و بخواهد به بیش از چهار فرسخ برود، وقتی به حد ترخص برسد باید روزه خود را اگر کسی که روزه  

باطل کند. اگر کسی که روزه است بعد از ظهر مسافرت کند باید روزه خود را تمام کند. اگر مسافر بعد از ظهر به وطن یا جایی که 

 آن است که نباید آن روز را روزه بگیرد. اش خواهد ده روز بماند برسد، وظیفهمی

  اشتباه نکنیم 
مام سر در آب، باعث ابطال روزه می   - 1  شود، اما شستن بدن اشکالی ندارد. فرو بردن ت
مت خدا در رکوع و سجود می   - 2 باشد. ولی عدم توجه  عدم خضوع و خشوع در برابر مستکبران وابسته به در نظر گرفتن عظ

مه چیز در هنگام گفتن تکبیر می به غیر خدا، معلول توج   باشد. )این دو را اشتباه نکنید( ه کردن به ه
صورت:    - 3 به  ماز  ن فواید  متن کتاب  خدا  ۱در  یاد  آمده ۲(  از گناه  دوری  الصالة  (  ن  ِا الصالة  اقم  و   . ..  « آیه  مطابق  ولی  اند؛ 

اب  تصنعون«،  ما  يعلم  اهلل  و  اكبر  اهلل  لذكر  و  منكر  ال و  الفحشاء  عن  ذکر  تنهى  »یاد خدا«  و سپس  و فحشا«  از گناه  »دوری  تدا 
اولویت دارد.  از گناه«  ماز را مطابق آیه بیان کردند، »دوری   شده است. پس اگر فواید ن

مع بر او واجب نیست، چون توان مالی غذا دادن به    - 4 فقیر    ۶۰اگر فرد فقیری روزه خود را با چیز حرامی باطل کند، کفاره ج
 روز روزه بگیرد.   ۶۰فقط باید    دیگر را ندارد، پس 
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 حدیث( مفهومی و    – متوسط    - 1010)   3گزينه   -53

 ( نماز مقبول / بخشودگی گناه غیبت کننده / میزان بازدارندگی ۱کلیدواژه: 

شود، مگر این که فرد غیبت شده  رسول اکرم )ص( در حدیث »هر کس غیبت مسلمانی را کند، تا چهل روز، نماز و روزه اش قبول نمی

کنند و امام صادق )ع( نیز طی فرمایشی،  ببخشد.« نماز مقبول را منوط به بخشودگی گناه غیبت کننده توسط غیبت شده اعالم می او را

از گناه و زشتی بیان نمودند. هم چنین اگر شرط غصبی نبودن لباس و مکان  شرط پذیرفته شدن نماز را در میزان بازدارندگی نماز 

 ه کسب درآمد از راه حرام متمایل نخواهیم شد. نمازگزار را رعایت کنیم، ب
 نمودار مرور سریع و جمع بندی 

 

 
 
 نماز  -1

 ( ستون خيمة دين1
 ( نشانه وفاداری ما به عهد خویش با خداوند است.2

 شود.( جامعه اسالمی با نماز شناخته می3
 ( یا خدا 1 ( فواید نماز 4

 ( دوری از گناه 2
 

 
 

 تقوا  -2

 های چموش مانند سواران بر اسب ←تقوا سرانجامش آتش است ( آدم بی1 حضرت علی )ع(( سخن  1
 های رام مانند سواران بر اسب ←( آدم باتقوا سرانجامش بهشت است 2

 ( حفاظت1 ( معنی لغوی 2
 ( نگهداری2

 

 ( تداوم نماز 1 عوامل مؤثر بر تأثیرگذاری نماز بر زندگی -3
 توجه ( میزان دقت و 2

 

 ( کوچک نشمردن نماز است.1 دورشدن از گناه و برخی مکروهات در گرو -4
 هایمان در نماز است. ( داشتن درک صحیح نسبت به گفته2

 

 است. ( خودنگهداری 1 میزان موفقیت انسان در رسیدن به اهدافش وابسته به -1 روزه  -5
 ( تقوا 2

 طلبد. تقوای بیشتری می ← هدف بزرگ  -2
دهد که  روزه به انسان قدرت تسلط بر خود را می  -3

 موجب 
 شود.می ( کنار زدن موانع درونی1
 ( گام برداشتن به سوی موفقیت2

 

 های دل است.در برابر خواهش ( صبر ۱ مصداق کامل تمرین   روزه -6
 ( پایداری2

 ( و مفهومی   متنی   - آسان   - 1011)   2گزینه   -54

 روی در آراستگی / غافل شدن از هدف ( زیاده۱واژه: کلید

شود و هم چنین عرضه نابه جای زیبایی توسط زن، موجب از بین رفتن روی در آراستگی، موجب غافل شدن از هدف زندگی میزیاده

 شود. عفت و حیا می

 حدیث(   - متوسط   - 1011)   3گزينه   -55

 ( جنگ با خدا / عفاف ۱واژه: کلید

 باشند، اما سخن »مبادا خود را ...« در ارتباط با رعایت عفاف بیان شده است. رد )الف( و )ج( و )د( در ارتباط با آراستگی میموا
 موضوع سخن  گوینده  
-اش به سوی دوستان خود می»خدای تعالی دوست دارد وقتی بنده پیامبر )ص( 1

 رود، آماده و آراسته باشد« 
 آراستگی 

»در آن زمان مردم در سختی بودند، اما امروز در شرایط بهتری هستیم   )ع( امام صادق  2
 و عموم مردم توانایی پوشیدن چنین لباسی را دارند.« 

 آراستگی متناسب با زمان
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از نپرداختن به خود و خود را   امام صادق )ع(  3 »خداوند آراستگی را دوست دارد و 
 آید.«ژوليده نشان دادن، بدش می

 آراستگی 

از هفتاد رکعت   امام صادق )ع(  4 »دو رکعت نماز که با بوی خوش گزارده شود، بهتر 
 نماز بدون بوی خوش است.«

 اهمیت آراستگی 

مردان: »سبیل و موهای بینی خود را کوتاه کنید و به زیبایی خود  پیامبر )ص( 5
 برسید. 

 های خود را مقداری بلند بگذارید.« زنان: »ناخن

شوایان به هر یک از سفارش پی
 زن و مرد

این صورت   امام علی )ع( 6 در  بیارایی که  دیگران  توجه  برای جلب  را  خود  »مبادا 
 شوی با انجام گناه به جنگ خدا بروی.« ناچار می

حفظ عفاف/ آراستن خود برای 
 دیگران = جنگ با خدا

لباسی نشانه سستی و »لباس نازک و بدن نما نپوشید: زیرا چنین   امام صادق )ع(  7
 ضعف دین است.«

 حفظ عفاف 

 مفهومی(   - متوسط   - 1011)   2گزينه   -56

 ( آراستگی به همراه عفاف / شخصیت متعالی ۱واژه: کلید

چنین عفاف به جنس خاصی تعلق ندارد  خورد و همهرگاه پوشش و آراستگی ظاهری با عفاف همراه شود، شخصیت متعالی فرد رقم می

 شود. و شامل مرد و زن می
 بندی نمودار مرور سریع و جمع

 

 
 
 
 
 
 
 
 ( آراستگی 1

 ( مرتب و منظم کردن خود 1 معنای لغوی  -1

 ( بهتر کردن وضع ظاهری یا باطنی2
 کنند. کار شخص را تحسین می  ←( دیگران 1 نتایج آراستگی فرد  -2

 هم نشینی با او را دوست دارند. ←( دیگران 2

اش به سوی دوستان خود  »خدای تعالی دوست دارد وقتی بنده  ← ( پیامبر )ص(  1 سخن پیشوایان دین  -3
 رود، آماده و آراسته باشد.« می

»خداوند آراستگی و زیبایی را دوست دارد و از نپرداختن   -1 ( امام صادق )ع( 2
 آید.«نشان دادن بدش میبه خود و خود را ژوليده 

از    -2 بهتر  شود،  بوی خوش گزارده  با  نماز که  رکعت  »دو 
 هفتاد ركعت نماز بدون بوی خوش است.«

نتایج آراستگی   -4
 مسلمانان

 ها تبدیل شدند. ترین ملتیزهترین و پاک( مسلمانان به آراسته1
 های دیگر شدند. ( مسلمانان الگو و سرمشق ملت2

 ( حضور در اجتماع ۱ زمان آراستگی  -5

 ( حضور در خانواده۲

 عبادت  ←( مهم ترین زمان ۳

 

 
 
 
 ( نیاز به مقبولیت 2

 بیشتر در دوره جوانی و نوجوانی ←( زمان نمایان شدن 1
 پردازد. ( نوجوان و جوان بیشتر به خود می۱ ( نتایج2

شود و در معرض دیگران های نوجوان شکوفا می( استعداد و توانایی۲
 گیرد. قرار می

  ( ضعف روحی 1
 شود. موجب پاسخ دادن به این نیاز از راه نامناسب می

 
اثبات  2 در  نوجوان  ناتوانی   )

 خود از راه سازنده
 

 
 ( عفاف 3

 شود.می ها تندروی  موجب کنترل انسان در برابر   ←باشد حالتی درونی می -1

 ها کندروی 
 در حد مطلوب و صحيح  ←( توجه به برآورده کردن همه نیازها ۲
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 ( تبرج4

 ( به معنی تندروی در آراستگی است.1
 آن را جاهالنه شمرده است. ←( قرآن کریم 2
 شود.موجب غفلت انسان از هدف اصلی زندگی می ←( زیاده روی در آراستگی ۳

 

 
 ( انسان عفیف 5

 دارد.آراستگی خود را در حد متعادل نگه می  کند و( خود را کنترل می1
 دهد.( زیبایی ظاهری خود را وسیله خودنمایی دیگران قرار نمی۲
 ( حیا دارد. 3
 از راه صحیح  ←( برطرف کردن نیاز به مقبولیت  4

 

 
 
 
 
 ( زن6

 ( مظهر زیبایی و جمال1
 بیشتر از مرد  ←مندی از نعمت زیبایی ( بهره2
 های درونی او بیانگر زیبایی ← ( احساسات لطیف زن 3

 ازدواج زن و مرد  -1 ای محکم برایپشتوانه ←های درونی و ظاهری زن  ( زیبایی4
 تحکیم خانواده -2

 ( کانون عفت خانواده است. 5
 شود. )معلول( موجب از بین رفتن عفت می ←( عرضه نابه جای زیبایی توسط زن )علت( ۶

 آیه(   - متوسط   - 1012)   2گزینه   -57

 ( »فال یؤذین« / ثمرۀ »یدنینَ«۱واژه: کلید

بنابر آیه شریفه »یا ایها النبی قل الزواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جالبیبهن ذلک أدنى أن یعرفن فال یؤذین و کان 

رحیماً« ثمرۀ عبارت مذکور، »ذلک ادنی یعرفن فال یؤذین: این کار از آن جهت بهتر است که )به عفاف( شناخته شوند تا مورد اهلل غفوراً 

باشد و پیام این آیه، آشناسازی زنان مسلمان ناآشنا با حدود حجاب است و در آن از لزوم نزدیک سازی پوشش  اذیت قرار نگیرند.« می

 مده است.ها به خود سخن به میان آ

 متنی(   - متوسط   - ۱۰۱۲)   2گزينه   -58

 ( حجاب در قرآن / آیات و روایات ۱کلیدواژه: 

 )نادرستی ج(.  صورت زن نیازی به پوشش ندارداند. موارد )الف( و )ب( به درستی ذکر شده

 آیه(   - متوسط   - 1012)   4گزینه   -59

 تحریک کننده نبودن: پوشش زن( ۱کلیدواژه: 

قول الزواجک و بناتک....« علت حجاب را به عفاف و پاکی شناخته شدن زنان مطرح کرده است. همچنین در آیۀ شریفۀ»یا أیّها النّبی  

 نپوشیدن لباس چسبان از وظایف زنان است.
 نمودار مرور سریع و جمع بندی 

 

 وظایف مشترک زن و مرد  خودداری از نگاه به نامحرم  -1 ( وظایف مردان برای حفظ حجاب 1

 خود از گناه حفظ دامان  -۲
 

 
 
 
 
وظایف2 برای    (  زنان 

 حفظ حجاب 

 وظایف مشترک زن و مرد  خودداری از نگاه به نامحرم  -1

 حفظ دامان خود از گناه  -۲
 استفاده از زیورآالت بدون جلب توجه دیگران  -۳

 موی سر -1 پوشاندن  -4
 گریبان   -2
 گردن  -3

و دست    جایز بودن مشاهده چهره  ←خطاب به برادرش    ←امام کاظم )ع(    -1 احادیث -5
 ها تا مچ

وجوب پنهان کردن آنچه    ←خطاب به فضیل بن يسار    ←امام صادق )ع(    -2
 زیر روسری است. 
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کامل   -6 رعایت 
 حجاب )علت(

 شناخته شدن زن به عفاف و پاکی )معلول(  -1
 بار به زن )معلول(عدم تعرض افراد بی بند و  -2

 تعیین نوع و چگونگی پوشش ←آداب و رسوم  -1 ( پوشش3

 تعیین حدود پوشش  ←اسالم  -2
 

 
 ( ویژگی پوشش مردان مطابق نظر اسالم4

 حفظ کننده وقار و احترام آنان   -1

 های اخالقی جامعههماهنگ با ارزش -2

 انگشت نما نشدن نزد مردم نظر اسالم -3
 موجب جلب توجه نشدن -4

 

 پوشاندن تمام بدن به جز صورت و دست تا مچ  -1 ( ویژگی پوشش زنان مطابق نظر اسالم5

 تحریک کننده و چسبان نباشد.  -2
 

 
 تر رعایت کردن پوشش )علت(( کامل6

 ارزشمندتر نزد خداوند )معلول( -1
 تر )معلول(آثار فردی و اجتماعی افزون  -2

 فرد به رشد و کمال بهتر )معلول(رسیدن  -3
 

 شود )معلول(سبب حفظ کرامت زن می -1 ( چادر )علت( 7

 به حداقل رساندن توجه مردان نامحرم )معلول(  -2
 

 معبد ←حضرت مریم )س(  -1 های قرآنی حضور زنان در جامعه( نمونه8

 چوپانی   ←دختران حضرت شعیب )ع(  -2
 

 
 
 ( پوشش زنان )علت(9

 فراهم نمودن آزادی و حضور موثر آنان در جامعه )معلول(  -1

 های مفید )معلول( فراهم شدن زمینه انجام فعالیت  -2
 افزایش سالمت اخالقی جامعه )معلول( -3
 حفظ حرمت )معلول(  -4

 افزایش آرامش روانی )معلول( -5

 ( و مفهومی   متنی   - متوسط   - 1012)   3گزینه   -60

 بودن حجاب / افزایش ارزش آن ( کامل تر ۱کلیدواژه: 

تر تر و آثار و ثمرات فردی و اجتماعی آن افزونتر انجام شود، نزد خدا با ارزشتر و دقیقحجاب و عفاف، مانند هر عمل دیگری هرچه کامل

کامل دارد و سبب حفظ   رساند. از این رو، استفاده از چادر که دو شرط الزم را به طوراست و فرد را به رشد و کمال معنوی باالتری می

 رساند، اولویت دارد.گردد و توجه به مردان نامحرم را به حداقل میهرچه بیشتر کرامت و منزلت زن می
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   1زبان انگلیسی    -   متوسط     -   3  گزینه    : پاسخ  61

گزینه دو درست است   نوشته شود.  didn'tپس دنباله پرسشی باید بر اساس    ، باشدمی  letچون قسمت دوم فعل    .گزینه یک درست است

پس نیاز به فعل مجهول داریم و چون قید مکان یک جای بزرگ و سرباز است از حرف   .شودکند بلکه بازی میچرا که مسابقه بازی نمی

یک قید تکرار است و یکی از جاهای قید   rather anxiouslyکنیم. گزینه چهار هم درست است چراکه ترکیب  استفاده می  inاضافه  

 باشد.   باشد و اما گزینه غلط گزینه سوم میتکرار قبل از فعل اصلی می

  ر تست ماز، یک کالس درس! ه 
 Educational Box 

م های خوبی که تو اینستا بهم دادید و  تکتون گرم با کلی پیام های گل ماز، دم تک بچه   ۀ سالم سالم صدتا سالم به ه
ما تکید و بهترینید.  کلی استیکر جغد  ماست. ش از درس خون بودن ش  های خوب فرستادید که نشون 

..   آماده  .. از مباحث مهم و کاربردی از سال دهم؟ بزن بررررریم   اید بریم سراغ یکی 
انگلیسی زبان  مون ناقص یا به قول  افعال وجهی یا ه ما با   آشنا شدید.    modalsها  خب تو درس چهار دهم ش

can- could- may- might- shall- should- must- will- would- ought to  
اینها اشاره کرده است،  ما فقط به چهارتا از  :   کتاب ش      can- may- should- must کدوما؟ این ها

ما   mustخب منم هم دست گذاشتم رو   ما باید حت   اما نه رو معنی "باید" آن بلکه رو معنی که خیلی مهم است و ش
ما" می  مین معنی "حت ما بدانید ه ما دوباره میگم حت از   must. معنی دوم  د باش دقت کنید حت که در کتاب نیومده ولی 

مین معنی دوم    98دید طراحان کنکور سال   ما" می   mustدر نرفته ه باشد. خب حاال باز من این موردم مد  یعنی "حت
ما" هیچ  از    نظر نگرفتم بلکه باید بدانید در معنی "منفی حت از    mustn'tگاه نباید  استفاده کنید بلکه باید به جای آن 

can't    .ما درس نخوندی از سواالت پاسخ ندادی، حت  استفاده کنید. مثال: تو به هیچ یک 
    

   1زبان انگلیسی    -   ساده     -   4  گزینه    : پاسخ  62

با    onوم درست است چرا که حرف اضافه زمان  آید. گزینه دبا بخشی از روز می   inچرا که حرف اضافه زمان  گزینه یک درست است

holiday   آید. گزینه سوم هم درست است چرا که ترکیب  در معنی تعطیالت میin the night   به معنی یک شب خاص است. گزینه

 چهار غلط است.  

  هر تست ماز، یک کالس درس! 
 Educational Box 

می راحت  باشد. چون تا روز دیدی تاریخ روز دیدی اسم روز دیدی  تر از حرف اضافه مکان می حرف اضافه زمان ک
از یک روز با اسم روز دیدی بزن   های دام دار این تکنیک باشید  با خیال راحت. ولی اینم بگم مراقب تست   onبخشی 

 بخشیان گفت هرجا اینو دیدی اونو بزن.    بزنید. بعد بگید آقای   onنرید هرجا عدد و روز دیدید  
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   . نباید بعد از فعل غیر اسنادی از صفت استفاده کنید.  گزینه یک غلط است

  هر تست ماز، یک کالس درس! 
 Educational Box 

انگلیسی به دو دسته اسنادی و غیر اسنادی تقسیم می      شوند.  افعال 
مله برگردد، آن فعل اسنادی   مله یک صفت بیایدو این صفت به فاعل ج فعل اسنادی چیست؟ هر گاه بعداز فعل ج

 است.   
Sara is happy.  

از فعل   این فعل اسنادی است. بع ( بر می Sara( آمده که به فاعل ) happyیک صفت )   isدر مثال فوق بعد  از  د گردد. 
از صفت استفاده کن  از فعل  افعال اسنادی باید  مین تست که  ما اسنادی نبود درست مثل ه اگر فعل ش   teachید. حال 

از قید حالت به جای صفت استفاده کنید.   صفت است و قید    goodاستفاده کردم که یک فعل غیر اسنادی است باید 
 باشد.  می   wellحالت این صفت،  
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کنیم.  استفاده می  don'tپس در دنباله از    .باشد می  "حال ساده"چون فعل کمکی نداریم و زمان فعل جمله خبری    .جمله اول درست است

باشد. گزینه چهار هم درست است چرا که می  ?shall weشروع شود دنباله پرسشی آن    let'sای که با  گزینه سوم درست است، جمله 

از قید  نفیعامل م ایراد گزینه دو چیست؟ در جمله خبری  اما  باشد.    hardlyساز در جمله خبری داریم و دنباله پرسشی باید مثبت 

 دهد پس باید دنباله را مثبت بنویسیم. استفاده کرده که این قید مفهوم منفی به جمله می

  هر تست ماز، یک کالس درس! 
 Educational Box 

مله خبری برای سا  مه خت دنباله پرسشی استفاده می از ج می یک    – ای )پرسشی( به یک کاما  کنیم. برای ساخت دنباله ض
مکی قرینه   انقدرا هم ساده نیست کلی نکته و تبصره و ماده و    – فعل ک البته  میر فاعلی و عالمت سوال نیاز داریم.  ض

تا کاملش را در  بخش  مین مجموعه ماز برایتان بگویم.  جزوه نامه و ... داره. فعال این یک نکته را داشته باشید  ای تو ه
ما دنباله را مثبت بنویسید. حاال می  مله خبری وجود داشت حت مات منفی ساز در ج مات منفی چیا  اگر کل این کل گویید 

 هستند:  
no, nobody, no one, nothing, nowhere, none, neither, li ttle, few, hardly, rarely, scarcely, seldom, 
never.  
 
  He hardly ever speaks, does he?  

مه منفی  مله حضور داشت دنباله باید مثبت نوشته شود.   hardlyساز  چون کل   در ج
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 دهم.  قبل از رفتن، من مرگ را نسبت به زندگی بدون تو ترجیح می راستی

 ( ترجیح دادن 4( احترام گذاشتن                3( اهدا کردن                       2( تجربه کردن                   1
   1زبان انگلیسی    -   ساده     -   3  گزینه    : پاسخ  66

  شخصی  اهداف  برای  آنها  معمول  محیط  از  خارج  هاییمکان  یا  کشورها  به  مردم  جابجایی  ببس  که  اقتصادی  و  فرهنگی،  اجتماعی   پدیده  یک

   .شودمی  نامیده گردشگری،  شود شغلی  یا

 ( زیارت4( گردشگری                        3( سوغاتی                       2( موهبت                             1
   1زبان انگلیسی    -   متوسط     -   2  گزینه    : پاسخ  67

 از کمی  نسبتا  تعداد به فقطکه شما   وقتی .دارد کمتری اهمیتاز افراد مشهور مرده  داشتن تعداد زیادی عکس   دانم،تا آنجایی که من می

 .  دارید احتیاج راحت زندگی  برای آنها

 ( با اطمینان 4( از نظر تاریخی                 3        ( به راحتی                 2بطور سنتی                          ( 1
 

 ترجمه متن 
حال، برخالف همه   نی. با ارا دارد  و غیره  و مجالت خاص خود  اتیفرهنگ، ادب  گریمانند هر زبان د  ،زبان است  کی  (باًی)تقر  زبان اسپرانتو

است که از محدوده   یزبان فرامل کیزبان اسپرانتو  مردم خاص خود را ندارد.  نی، زبان اسپرانتو کشور خود را ندارد و همچنگرید  یهازبان

کشور در   120سخنرانان در    نیا  اند. آن را فرا گرفته  نده یگو  ونیلیم  2  رایاست ز  ی زبان جهان  کیاسپرانتو    رود. یفراتر م   ن یکشور مع  کی

  م ی خواهبه آن    یاست که امروز نگاه  یزیهمان چ  قاًیسوال دق  نیا  رد؟دا  یادهیاسپرانتو چه فا  یریادگیکنند. اما،  ی م  یسراسر جهان زندگ

 انداخت.
 1  گزینه    : پاسخ  68

 اینکه مگر(  4                          هرچه( 3                          بعالوه(  2                   وجود این با ( 1
 3  گزینه    : پاسخ  69

 ای ( منطقه4( فراملی                         3عمومی                       (  2( ملی                            1
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 4  گزینه    : پاسخ  70

کنید هم فعل معلوم داریم هم مجهول پس اول تکلیف معلوم یا مجهول بودن را مشخص کنید. چون بعد از جای ها نگاه میوقتی به گزینه

 دهیم.  رید. بین گزینه یک و چهار چون فاعل جمع است گزینه چهار را به یک ترجیح میخالی مفعول آمده است پس نیاز به فعل معلوم دا
 1  گزینه   : پاسخ    71

 120درصورتی که منظور زندگی کردن در مکانی )در    liveاست. بنابراین برای استفاده با فعل    in های باز و بزرگ  حرف اضافه مکان

 شود.  کشور در سراسر دنیا( است از این حرف اضافه استفاده می
 3    گزینه   : پاسخ  72

 شود تا تاکید نویسنده در چرایی سوال را بیافزاید.  به کار برده می whyهمراه با کلمه  "ولی، اما"به معنی  butحرف اضافه 

 
 1ترجمه متن  

نتیجه   رایز  ، بحث استمورد  وجود آن همچنان    ، همهاین  با   ها تصور مورخان جهان را به خود جلب کرده است.قرن  یمعلق بابل برا  یهاباغ

 است.شده ن  دایاز دست رفته پ  یهادر مورد باغ زیچ چیه یسالها حفار

شرح   الدیقبل از م  280در سال    Berossusنام  به    یکلدان   شیتوسط کش  Babyloniacaکتاب به نام    کیبار در  نیاول  یها براباغ  نیا 

ها را برای همسرش، آمیتیس، که دلتنگ مناظر سرسبز زادگاهش  گفته شده که او این  به پادشاه نبوکدنصر دوم نسبت داده شد.و    داده شد 

 در مدیا )شمال غربی ایران کنونی( شده بود ساخته است.

 یهااز تراس ادیند، اما به احتمال زاهنبود زانیوجه آو چیمعلق در واقع به ه یهاباغ –است  نینماد زینام آن ن یاست که حت نیاعتقاد بر ا

 کردند. را القا میسرسبز را به ظاهر در هوا معلق  یمنظره کوهستان کیاز  یاند و جلوهاهساخته شده بود زانیآو اهانیچند سطح با گ

از م  600ها در حدود  باغ   نیا    ی ونان ی، و توسط مورخ  بودند رود فرات ساخته شده    یهادر کرانه  یدر عراق امروز  حیمس  دالیسال قبل 

در امتداد   ده یچیپ   یاریآب یهاستمیبرجسته با س   ی مهندس ک ی نیا رایز  ند جهان ثبت شد ی باستان بیاز هفت عجا ی کیهرودوت به عنوان 

 .ستچند طبقه ا یهاباغ

  کند.یروشن م  شتریرا ب  یافتنیدست ن  یهاباغ  اسرار  است که  یدالل  یمحقق دانشگاه آکسفورد، دکتر استفان  ریاخ  یهاافتهی حال،    نیبا ا

(، استناد  2013)انتشارات دانشگاه آکسفورد:    "شده  یابیرد  بیو غر  بیجهان عج  کیرمز و راز باغ معلق بابل:  "در کتاب خود با عنوان    یو

به عنوان دانشمند   یدکتر دالل.  ن واقع بودآی که بابل در  دورتر از مکان  لومتریک  600  باًیباشند، تقر  نوایتوانند در نیها مباغ  نیکند که ایم

 بیعج  اهانیدار و گستون  یتراس، راهروها  یارارا که د  ی را با هم جمع کرد تا باغ   بیسناخر  ،پادشاه آشور  یمی، متون قدیآشورشناس

 ه است.  کرد  فیخود توص "همه مردم یبرا یشگفت "و  "رینظ یکاخ ب "آن را  بی پادشاه سناخر  است، نشان دهد.
 2  گزینه    : پاسخ  73

   ساخته شده است.  ای بنا در ساحل رود فرات در مد نیا
 3  گزینه    : پاسخ  74

 کیلومتری از بابل    600در فاصله 
 2  گزینه    : پاسخ  75

 در متونش به آن اشاره کرده است(   بیپادشاه سناخرباغ )که 
 1  گزینه    : پاسخ  76

 .نمانده است یباق  یزیها چباغ نیاز ا
  2ترجمه متن  

  آنها  زمان  مرور  به  جهت  این  از.  شوندمی   روبرو  غیرممکن گاها  و  سخت کار  یک  با   به ناچار،  کنندمی  کار  مستند   شواهد  روی  بر  که  ورخانیم

  دهند  انجام  توانندمی  آنها  که  چیزی  ولی .  کنند  حل  را  مشکوک  و  مرموز  های مرگ  این  و   بگیرند  عهده  بر   را  قتل  کارآگاه  نقش   توانندنمی

  یا   قتل  عنوان  به  پزشکی قانونی  یا   پلیس  توسط  رسدنمی  نظر  به  اما   رسیدندمی  به نظر  مشکوک  زمان  آن  در  که  است  هایی مرگ  شناسایی

 . باشد شده ثبت کشیآدم حتی
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  "شده  مفقود  های قتل"  مسئله،  امریشس  و   موریس،  تیلور،  مونکونن  توسط  شده  مطرح،  کشیم آد  تاریخ  در  اضافی   هایزیرمجموعه  از  یکی    

  یا   مشکوک  مرگ  شودمی  باعث  آنچه.  باشدکردند می  سرتیتر  "مشکوک  مرگ"  و  "مرموز"با عنوان    ییویکتوریا  هایروزنامه  چیزی که  یا

 .ها و انتظارات استممارست ،ی خیماحصل موسسات خاص تار، برسد نظر بهخارج از عرف 

  بی  و  نظم  تصوری از،  مدرنیته  تحت  مرگ   اجتماعی  و  فرهنگی  هایتاریخچه  از  بسیاری  تواندمی  مشکوک  و  ناگهانی  هایمرگ  مدیریت     

 .سازد آشکار را مدرن  شهرهای در مرگ  و زندگی  تجربه و شهری نظمی

  تا  شد منصوب سیاسی جناح توسط روسیه ملکه  با نزدیک ارتباط دلیل به وی. بود سوئد پادشاه  قرن هفدهم  اواسط در فردریک آدولف    

 غذایی   وعده   یک  خوردن  هنگام   فردریک،  1771  سال   در .  بخشد  بهبود  زمان   آن  در   را  روسیه  و  سوئد  بین  شده   نویس پیش  صلح   پیمان  وضع

 خامه  کاسه  یک  در  یشیرین  رول  عدد  14  همچنین  و  ماهی دودی،  ترش  کلم، خاویار،  دریایی  خرچنگگوشت    از  پرخوری  اثر  در  بسیار زیاد

 . درگذشت گرم

 استفاده شده در جداسازی   هایروش  و  رادیواکتیویته  که  کسی  بود  فرانسوی-لهستانی  دانشیمی  و  فیزیکدان  کوری  اسکلودوفسکا  ماری    

 1911  سال  در  وی  و   کردند   دریافت   را  فیزیک  نوبل  جایزه  مشترک  طور  به  1903  سال  در  همسرش  و   او.  کرد  کشف  را  رادیواکتیو  ایزوتوپهای

 . کرد دریافت را شیمی نوبل جایزه

 معرض   در  گرفتن  قرار  دلیل  به  وی.  کرد  آن  وقف  را  خود  زندگی  او  که  بود  چیزی  همان  رساند  قتل  به  را  کوری  آنچه  که  است  تأسف  جای    

  خونیکم  اثر  بر   وی،  1934  سال  در.  کرد  نابینا  تقریباً   را  او   که   مروارید  آب  جمله  از ،  برد  رنج   هابیماری  از   بسیاری  ازی،  تابشتشعشعات  

 . درگذشت تشعشع اشعه از ناشی استخوان مغز  نادر بیماری یک، آپالستیک

 مطابق .  شودمی  تدریس   اخالق   و  فیزیک،  منطق  مورد  در  تالیفاتش  هم  هنوز  که  بود  باستان  یونان  در  رواقی  فیلسوف  یک  کریسیپوس    

 مست  خر  یک  که  زمانی   مسیح  میالد  از  قبل   206  سال  در  کریسیپوس،  یونان  فالسفه  از  باستان   نویسزندگینامه،  الرتیوس  دیوژنس  گفته

 .  درگذشتازخنده روده برشد  ،بخورد انجیر تعدادی کردمی تالش که دید را
 3  گزینه    : پاسخ  77

 . کردند می عنوان مرموز هایمرگ خود عناوین   در را "شده ناپدید  هایقتل" ها ویکتوریایی
 2  گزینه    : پاسخ  78

   مدرنیته تحت مرگ  اجتماعی  و فرهنگی  هایتاریخچه
 3  گزینه    : پاسخ  79

 روسیه  و سوئد بین شرایط بهبود برای
 4  گزینه    : پاسخ  80

 . کردند  دریافت را شیمی نوبل جایزه  دو هر همسرش و کوری
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   (12  صفحۀ -1 فصل -شناسی زمین)  3پاسخ گزینه  81

                         بر اساس رابطه کپلر داریم:

   (فاصله از خورشید )سیارۀ    :    2 =  3    →      →                                                                   

 ( از خورشید )سیارۀ  : فاصله      2 =  3    →      →                                   

5/0 =   4

9−1
  =   

فاصله سیارۀ  𝐴 و  خورشید 

فاصله سیارۀ  𝐵 و  زمین 
 

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

  5/23 تا  صفر جغرافیایی هایعرض بر  سال، دوم ماهۀ شش  در ادامه در و استوا بر پاییز اول در خورشید ، 1-6 شکل به توجه با  

 . تابدمی قائم جنوبی درجۀ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 17  صفحۀ -1 فصل -شناسی زمین)   4پاسخ گزینه  83

  .است داده رخ پالئوژندورۀ  اواخر در اوایل دوران سنوزوئیک و پستانداران تنوع ،کتاب درسی 17 صفحه جدول به توجه با  

   (18  صفحۀ -1ل فص –شناسی  زمین)   4پاسخ گزینه  84

 و سنگ کره اقیانوسی در مقایسه با سنگ کره دارد کمتری چگالی  و ضخامت بیشتر اقیانوسی کره سنگ به نسبت  ای،قاره کره سنگ
                        ضخامت کمتر و چگالی بیشتری دارد.ای قاره 

 ( 31 صفحۀ -2 فصل -شناسی  زمین)   2پاسخ گزینه  85

. هستند  مهم  رسوبی  هایکانسنگاز  هایینمونه  ،هاسنگ ماسه موجود در  اورانیم  و  مس  آهکی،  هایسنگ  در  موجود  روی  و  سرب  ذخایر

 های کانسنگ  از   هایینمونه  ها،سنگ   ماسه  در   موجود   اورانیم  و  مس  آهکی،  های سنگ  در   موجود   روی   و   سرب   ذخایر :  رسوبی  های كانسنگ 
  تشکیل  را  پالسری  ذخاير  و کنندمی نشينته را  آنها رود  مسیر  در  و  جدا  هاسنگ از  را  هاکانی  روان، های آب نیز  گاهی.  هستند مهم رسوبی

 شود.می  برداشت طال زرشوران، رودخانه از  تکاب، سلیمان تخت منطقه در   تاکنون پیش هزارسال از . دهندمی

 ( 31 صفحۀ -2 فصل -شناسی زمین)    3پاسخ گزینه  86

   معدنی ذخایر تشکیل احتمال که  را مناطقی   صحرایی، بازدید  و شناسیزمین هاینقشه بررسی با  شناسانزمین اکتشاف، مرحله اولین در

 .کنندمی  شناسایی  دارد، وجود آن در

 ( 38 صفحۀ -2 فصل -شناسی زمین)   2پاسخ گزینه  87
  آن   از  متان  و  اکسایددیکربن  مانند  فرّار  مواد  و  آب  و  شاده  ترفشارده  باالیی،  هایسانگ  وزن  و  رساوبا  فشاار  زیر  در  تورب  ساال،  هامیلیون  طی در  

.  شاودمی  تبدیلت  لیگنی به  و  یابدمی  کاهش  اسخت، متالال  و پوک  ایکه ماده  تورب  ضخاامت  نهایت،  در  مواد،  این خروج   با.  شاودمی  خارج

 .شودمی  تبدیل  آنتراسیت  سپس  و  بیتومینه  نام  به  تریمرغوب  هایسنگ  زغال  به  لیگنیت  تراکم،  افزایش  با

 در  کربن درصااد،  فرّار  مواد  و  آب تدریجی  خروج  باد  شااومی سااب   و  دهدمی  رخ  زیادی  تغییرا   آنتراساایت،  تا  تورب  از  شااد ی  زغال  یندهایآفر  در

 .شود  بهتر  سنگ  زغال  انرژی  تولید  توان  و  کیفیت  و  یابد  افزایش  حاصل،  سنگ

.عمود می تابد( صفر درجه)خورشید بر مدار استوا در ابتدای بهار

.خورشید بر عرض های جغرافیایی باالتر در نیمکرۀ شمالی عمود می تابددر طول بهار 

.خورشید حداکثر بر مدار رأس السرطان، تابش قائم دارددر اول تیرماه 

.درجه شمالی، قائم می تابد23/5خورشید بر مدارهای کمتر از  در طول تابستان

.عمود می تابد( صفر درجه)خورشید بر مدار استوا ز در ابتدای پایی
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 ( 51 صفحۀ -3 فصل -شناسی زمین)    3 پاسخ گزینه 88
 یا  آیدنمی  وجود  به  آنها  در  ایچشمه  یا  معموالً  که،  طوری  به،  دهندنمی  تشکیل  خوبی  آبخوان  آذرین،  و  د ر ونی  هایسنگ  ها،شیل

 .دارند فصلی  و  کم  بسیار  آبدهی  با  هاییچشمه  تشکیل،  صور   در

      :شود. می ایجاد دائمی و آب  پر  های چشمه معمولا  دار،حفره  آهکی های سنگ در  نکته 

 ( 46 صفحۀ -3 فصل -شناسی زمین)    2پاسخ گزینه  89
       حجم آب برداشت شده  = 600     × 01   =  6  × 910  3                                                                                     

                                                      3m  910 ×  24/3  =  x   =>    
𝑥

6 × 109   =  
54

100
    =>      100  × 

حجم  فضاهای خالی  

حجم  کل
 درصد تخلخل  =  

                                                                                             m3

s
 625 = 3/24× 109

3600 ×24 × 60
  =        =>    

𝑉(𝑚3)

𝑡(𝑠)
  =   

 ( 53 صفحۀ -10 فصل -شناسی زمین)   4پاسخ گزینه  -10 90

را در   بیشتری  باشد، آب  ریزتر  خاک  ذرا   هرچه  . دارد  خاک  ذرا   اندازه   به  بستگی   دارند،   نگه  خود  در  توانند می  هاخاک  که  آبی  مقدار

 . داردمی نگه خود

 خوبی صور  به هوا و آب  ردش که طوری به است کوچک بسیار آن بین ذرا   فضای بنابراین است، ریزدانه رس: بسیار خاک 

 .نیست مناس   یاهان رشد برای و   یردنمی 

 آب   باشد، چوننمی  مناس    یاهان  رشد  برای  دارد، اما  خوبی  زهکشی  :یعنی  کندمی  عبور  ذرا   میان  از  راحتی  به  آب  شنی:  هایخاک 

 .داردنمی نگه خود در را مغذی مواد و

  خاک حاصلخیزی موج  که است مناسبی  ترکی   یاخاک،  یا مناس  استفاده از کود و  رسی و ایماسه خاک  مناس  مخلوط ✔

 . باشدمی هاباغبان دلخواه کشاورزان و  خاک و رس است، الی ازماسه، ترکیبی خاک لوم که طورکلی، به  .شودمی
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 )درجه سختی: متوسط( )مبحث: دایره مثلثاتی(   2پاسخ: گزینه 91

 کادر آموزشی  
نقطه دلخواهی روی دایره  pنامیم. به عبارت دیگر اگر ها میsinها را محور yها و محور cosها را محور xدایره مثلثاتی: در دایره مثلثاتی محور 

)ای با مختصات نقطه pگاه سازد، آن می ها زاویه xبا قسمت مثبت محور  opمثلثاتی باشد که نیم خط  )x, y  است که در آن

x cos=   وy sin=  . 
 
 
 
 
 
 

 های مثلثاتی: عالمت نسبت
 
 
 
 
 
 
 
 

cos sin cos sin

cos
sin cot

sin

cot cos

/

 
 = −  +  =   = − − = − = 

 

−


  =   = = = −


     
 −  = − − − = +    

    

= + = =

2
2 2 2

2
2

2 2 4 5
1 1 1

3 3 9 9

2
5 23
3 5 5

3

2 2 4
2 3 2 3 2 2

3 55

8 18
2 3 6

5 5

 

 

 2گزینه پاسخ:   92

       

Sin Sin

/ Sin Sin

/
sin /

sin sin

=   =  

  = 

 =  =1

1

1 1
2 2

6 4 30 4

4 6 4
0 8

30

ABCS AC AB A CB CA C

C

C
C

 

 , sin sin /C C C C→ = =1 2 1 2 0  مکمل  8

sin /
AH

C
AC

= =2 0 8  

 

y 

p 

x 
O Q 

 

 

 

 

 

 

 هـــســـتــک

  ربع اول همه
  sinربع دوم فقط 

  cot,tanربع سوم 

  cotربع چهارم 
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 3گزینه   :پاسخ 93

شروع قسمتی است که از دامنه حذف می شود، تشخیص می دهیم که این عدد ریشه مخرج کسر بوده است.  -2از اینکه عدد  

 در نتیجه داریم: 

( )( )
a

x a a x x x x b
b

2 5
2 8 2 0 10 2 10 2 2 5 4

2
= − → + + =  = − − − = + −  = = − 

 
 4پاسخ: گزینه  94

 

 

 

 

 

 

 
 1: گزینه پاسخ 95

fی ترین مقدار تابع با ضابطه بیش  (x) aSin(x b)= دی منفی است، داریم عد aاست، پس با توجه به شکل و این که  aبرابر   +

a =  از طرفی:  2−

f ( ) Sin( b) Sin( b)
  

=  − + =  + =
7 7 7

0 2 0 0
6 6 6

 

b
b k b k ; k Z b

   
 + =   =  −  =⎯⎯⎯→

07 7 5

6 6 6
 

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

 = − + → = − + =
5 7 7 5

2 2 1
6 3 3 6

 

  3پاسخ: گزینه  96

)دهیم  را تشکیل می  gofابتدا  )gof x x = −
  

 صورت زیر است: شود. مابقی پاسخ به حاصل می  24

x : x x x x x− −     −       −  −  2 2 2 2 24 4 0 4 2 2 0 4 4 0 

   gofR , , = 01 x   یا 1یا  2  2 x x  −    −   − =
  

2 2 20 4 4 0 4 2 4 0 

 

 

 

 

 

 

 

x x x

x x x x x

+ ⎯⎯⎯⎯→ − + ⎯⎯⎯⎯→ − +

− + = +  − − =  =

1 1 1
3 6 3 6 1

2 2 2
1 1

6 1 3 6 4 1
2 2

 

 واحد به راست 6 واحد به پایین 2
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   1پاسخ: گزینه 97

 یکنوایی توابع:  

x( تابع اکیدًا صعودی: اگر 1 x2 )گاه  آن 1 ) ( )f x f x2 . در این توابع با حرکت بر روی نمودار از چپ به راست، همواره روبه باال 1
 رویم. مثال: می

 
 
 
 

x( تابع صعودی: اگر 2 x2 )گاه  آن 1 ) ( )f x f x2 رویم یا روی خط در این توابع با حرکت بر روی نمودار از چپ به راست، باال می 1
 کنیم. مثال: مستقیم حرکت می

 
 
 
 
 

x( تابع اکیدًا نزولی: اگر 3 x2 )گاه آن 1 ) ( )f x f x2 . در این توابع با حرکت بر روی نمودار از چپ به راست، همواره روبه پایین 1
 رویم. مثال:  می

 
 
 
 

x( تابع نزولی: اگر 4 x2 )گاه آن 1 ) ( )f x f x2 رویم یا روی خط . در این توابع با حرکت بر روی نمودار از چپ به راست پایین می1
 کنیم. مثال:  میمستقیم حرکت 

 
 
 

)صورت را به   fابتدا   ) ( ) ( ) ( )f , , , , , , ,a , ,
  

= − − − − − − −  
  

1
3 1 2 3 1 4 0 10

2
های مرتب آن از چپ به راست  کنیم تا در زوج بازنویسی می  

x که زیاد شود. حال برای آنf  نزولی باشد، کافیست وقتی از چپ به راستx شوند، ها زیاد میyبینید  طور که می ها کم شوند و همانهای آن

نزولی خواهد  fباشد،  نیز به همین صورت -10به  aو همچنین از  aبه  -4چه از این اتفاق افتاده است. حال چنان - 4به  -3و از  -3به  -1از 

−aبود. پس باید     −10 aتواند بپذیرد: جا مقادیر صحیحی که می و از آن 4 , , , ,= − − − − −9 8 7 6 ع نزولی در این صورت تاب  است. اما 5

aاگر اکید خواهد بود. اما  = aیا  4− =  شود.  مقدار صحیح یافت می  a ،2نزولی اکید نخواهد بود پس برای تابع باشد،   10−

    2پاسخ:گزینه  98

 ترکیب توابع: 

1 )    ( )c,b g
)و   )a,c f

  ( ): gof a b=
 

 
 

2)     ( )c,b f
)و   )a,c g

 ( ): fog a b=
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)ابتدا باید   )g اندازیم. وجود زوج نگاه می  fچرخانیم و به نیست به اجبار و به ناچار سر می  gرا حساب کنیم ولی متأسفانه خبری از تابع  2−

)مرتب  ),−2 )بدین معناست که   fدر  2 )f = −2 )پس به جای   2 )g )نویسیم  ی م 2− )( )g f )که همان  2 )gof   gofاست. در تابع  2

)هم زوج مرتب   ),2 )وجود دارد یعنی  3 )gof =2 )پس:   3 ) ( )( ) ( )g g f gof− = = =2 2 2 ماجرا را به همان شکل دنبال    هحال ادام 3

 کنید:  

( )( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )g g g g g f gof− − = − = = − = − =2 2 3 2 1 1 1 4  

 4: گزینه پاسخ 99

 ابتدا با استفاده از ریشه قدر مطلق تابع را به صورت یک تابع دو ضابطه ای می نویسیم: 

x ; x
f (x) x x

x ; x

+ 
= − + = 

+ 

3 6 0
2 6

6 0
 

fعرض نقطة برخورد تابع  بنابراین برای حل سوال محل برخورد تابع  ها برابر است.  xو محور  fها، با طول نقطة برخورد تابع  yو محور  1−

 بنابراین داریم: ها را بدست می اوریم. در حل این معادله باید به فاصله بندی ها در تابع اصلی دقت کرد. xاصلی با محور 

x x
f (x)

x x

+ =  = − 
=  

+ =  = −

3 6 0 2 0
0

6 0 6
 

)وقتی نقطه   , )−2 fمحل برخورد روی تابع اصلی است،  0 )ها نقطة  yو محور  1− , )−0 y. فاصلة این نقطه از خط  خواهد بود 2 x= 

 برابر است با: 

( ) ( )

( ) ( )

− −
= =

+ −2 2

2 0 2
2

21 1
 

 
 

   2پاسخ: گزینه 100

fو  fتابعی اکیدًا صعودی باشد، به جای آن که  fاگر  ) هرا باهم قطع دهیم )معادل 1− ) ( )f x f x− را با   fتوانیم تابع را حل کنیم( می 1=

y x= هقطع دهیم یعنی معادل ( )f x x= ل کنیم. را ح 

fو  fتابعی اکیدًا نزولی باشد، تالقی  fاما اگر  yتواند روی می 1− x= صورت برای پیدا کردن نقاط تالقی مجبور هستیم نباشد که در این

) همعادل ) ( )f x f x−  را حل کنیم.  1=

)ابتدا با کمی ابتکار  )f x  کنیم:  را ساده می 

( ) ( ) ( )f x x x x x x x x= + − = − + − + = − + = − + = − +
2

2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

)  هتوانیم معادلیک تابع اکیداً صعودی است پس می  fپس تابع  )f x x=  را به جای( ) ( )f x f x−=  حل کنیم. پس:   1

( ) ( )
y x

x x x x x x
y x

 = − +
  − + =  − = −  − = − 

=

21 1
1 1 1 1 1 1  

)کند.  ، معکوس خود را در دو نقطه قطع می fپس تابع  ) ( )( )
x

x x
x

=
− − − =  

=

1
1 1 1 0

2
 

 

 

 غ ق ق 



 27صفحه  5مرحله  -(اختصاصیپاسخنامه آزمون ماز )دفترچه                                ریاضی       

 ارسال کنید.  20008585را به سامانه  20در صورتی که برای ثبت نام در آزمون ماز به راهنمایی نیاز دارید، عدد 
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 : 2های مثلثاتی نسبت

) sin sin cos )cos cos sin cos sin

tan cot
) tan ) cot ) tan cot

cot sintan

 =    = −  = − = − 

 −
 =  = +  =

 − 

2 2 2 2

2

2

1 2 2 2 2 2 1 1 2

2 1 2
3 2 4 2 5

2 21

 

( )

( )

cos sin x cos cos x

cos x cos x cos x cos x

         
−  − − =  −  − =      
      

   
 − − =  = =  = − = −      

   

= − =

2
2

5 1 1
4 2 2 4 2

2 1 1 2 2
2 2 1 2 1

2 2 2 22

1 1 0

 

 

 1: گزینه پاسخ 102

xدر نقطة   =0  ،Cosb x aاست.  1= c+ = ]و برد تابع   5 , ]1 ضریب تابع کسینوسی باید برابر  است در نتیجه واحد  4به طول  5

cباشد که این بازه برای برد آن بدست آید. در نتیجه:  2 = aو  3 = 2 . 

xی طبق نمودار فاصله xتا  0= =  است: ی تناوب تابع مورد نظر ، برابر نصف دوره2
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cos x
( sin x)(sin x) ( sin x) sin x cos x ( Cos x) Cos x

sin x

Cos x x k
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(Sin x Cosx) Sin( x) Sin xCosx Sin( x) Sin x Sin( x)
  

+ = + −  + = + −  = −2 1 1 2 1 2
4 4 4

 

 دوره تناوب

 غ ق ق 
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 اند متغیرهای کمی گویند. گیری ها: متغیرهایی را که قابل اندازه متغیرهای کمی و انواع آن
 شوند: متغیرهای کمی به دو دسته تقسیم می

رعت س –ها را نیز بتواند اختیار کند مثال: وزن را بتواند اختیار کند، هر مقدار بین آن  bو  aمتغیرهایی هستند که اگر دو مقدار  الف( پیوسته:
 میزان آلودگی هوا. – BMI –ارتفاع  –خودرو 

تعداد شهرهای  –های حوض ب( گسسته: متغیرهایی هستند که پیوسته نباشند )این متغیرها معمواًل از نوع تعداد هستند( مثال: تعداد ماهی 
 میلیون جمعیت.  1000000باالی 

 گیری نیستند، متغیرهای کیفی گویند.  ها: متغیرهایی را که قابل اندازه متغیرهای کیفی و انواع انواع
  شوند:متغیرهای کیفی به دو دسته تقسیم می

 ها نوعی ترتیب طبیعی وجود داشته باشد. الف( ترتیبی: متغیرهایی هستند که در آن
 میزان رضایت در مدرسه. –کیفیت میوه   –شدت آلودگی هوا  –مثال: سطح تحصیالت 

 یبی نیستند. ب( اسمی: متغیرهایی هستند که ترت
 انواع وضعیت هوا –نوع آلودگی هوا  –گروه خونی   –مثال: جنسیت 

تعداد سرنشینان خودرو )کمی  -میزان آلودگی هوا )کمی پیوسته(  –ارتفاع )کمی پیوسته(  – )کمی پیوسته(  BMI –قد )کمی پیوسته( 

 شدت آلودگی هوا )کیفی ترتیبی(   -نوع گوشی همراه )کیفی اسمی(  –نوع شغل افراد )کیفی اسمی(  –گسسته( 
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 کنیم.  را استخراج می  Q3و  Q1های بین  ها را مرتب نموده و دادهابتدا داده
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 های بینداده
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گیرد. در صورتی که گوییم، قرار میهای دور افتاده میها داده های خیلی بزرگ یا خیلی کوچک که در آمار به آنها تحت تأثیر داده میانگین داده 
صورت از کنیم و در غیر ایندور افتاده، از میانه استفاده می  هگیرد پس در صورت وجود داد های دور افتاده قرار نمیها تحت تأثیر داده داده  همیان

 میانگین استفاده خواهیم کرد. 

 شود پس در این گزینه باید از میانه استفاده کرد نه میانگیندور افتاده محسوب می ادۀیک د 75/1

 
 3گزینه   :پاسخ 109

 CV1ضریب تغییرات قبلی   CV2ضریب تغییرات جدید 

 گاه: باشد، آن و انحراف معیار   xهای اصلی اگر میانگین داده
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x x
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 ها را به دست آوریم:  های تولید جذر گرفته تا انحراف معیار آن ابتدا از واریانس طول عمر الستیک

A A

B B

 =   =

 =   =

2

2

1600 40

900 30
 

 تغییرات کمتر باشد، کیفیت الستیک بهتر است: دانیم هر قدر ضریب آوریم و میحال ضریب تغییرات را بدست می
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 بهتر است.  Aی های تولیدی کارخانهکیفیت الستیک 
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 ( مفهومی – سخت – 122) 2پاسخ: گزینه  111

 .انداز بزرگتر است افزاینده از عوامل رونویسی متصل به راه توالی مل رونویسی متصل بهکنید، عاهمانطور که در شکل مقابل مشاهده می

 

 

 

 

 انداز بیشتر از افزاینده است. رونویسی متصل به راه عواملتعداد 
 بیشتری دارد.  استرتر از افزاینده است؛ بنابراین تعداد نوکلئوتید و پیوند فسفودی انداز بزرگتوالی راه

 ها:بررسی سایر گزینه
انداز از طول توالی کنید، طول راه سرعت رونویسی موثر باشد. همانطور که در شکل باال مشاهده می افزایشتواند در ( توالی افزاینده می1

 بیشتر بوده پس تعداد نوکلئوتید بیشتری نیز دارد.  هافزایند

انداز، پیش از کنید، اتصککال رانابسککزاراز به راه( همانطور که در شکککل مقابل مشککاهده می3

آ وه نز ینازکازنصییی ماز بهزدازش ن   افزاینده رخ داده اسککت. توالی رونویسککی بهامل اتصککال ع 

زطر حبزشوس زش رند!ززدندیزدبشازکازجدیدنزخ لیزحو ستونزدازه بن

ز

 ها:  بندی رونویسی در یوکاریوتزمان
اتصال گروهی از عوامل   ←انداز  توالی راهانداز توسط رنابسپاراز و اتصال آن به  شناسایی راه  ←انداز  اتصال گروهی از عوامل رونویسی به بخشی از راه

 انداز و افزاینده. کنار هم قرارگیری عوامل رونویسی متصل به راه  ←ایجاد خمیدگی در دنا  ←رونویسی به توالی افزاینده 

شوند بلکه در افزاینده به یکدیگر متصل نمی توالی انداز وکنید، پس از ایجاد حلقه در دانا راههمانطور که در تصویر ابتدایی مشاهده می( 4

 گیرند.مجاور یکدیگر قرار می
 

 عوامل رونویسی 
 ها وجود دارند.فقط در یوکاریوت 
  از جنس پروتئین هستتتتندن بنابراین دارای پیوندهای اشتتتتراکی )پپتیدی و ییرپپتیدی( و ییراشتتتتراکی )هیدورینی و یونی( و

 و در تولید آنها هر سه نوع رنای ناقلن پیک و رناتنی نقش دارند.  گریز هستندهای آبکنشبرهم
 شود. انداز و گروهی دیگر به افزاینده متصل میهای متفاوت دارند که گروهی از آنها به راهانواع مختلفی در اندازه 
 شوند. منافذ یشای هسته به آن وارد میشوند و با عبور از ای سیتوپالسم تولید میهای آزاد در مادۀ زمینهتوسط رناتن 
  شود. رونویسی می 2ین رمزکنندۀ آنها توسط رنابسپاراز 

 و گروهی دیگر در افزایش سرعت رونویسی دخالت دارند.  گروهی از آنها در شروع رونویسی

 (مفهومی – متوسط – 122) 2 گزینه:  پاسخ 2پاسخ: گزینه  112

پیوند هیدروژنی تشکیل  هایی از آنبخشپس از تولید دچار تغییراتی شده و میان  نه رنای پیک!( ) رِنای ناقلها یاخته همۀدر 

ها و های یوکاریوتی، درون راکیزههمچنین در یاخته شود و های پروکاریوتی در مجاور مولکول دانا پروتئین سازی انجام میشود. در یاختهمی

 شود.ول دانا انجام میپزتیدها در مجاورت مولکها ساخت پلیدیسه
 ها:بررسی سایر گزینه

 ع شود.وشر در حین رونویسیتواند های پروکاریوتی، ترجمۀ رانای پیک می( در یاخته1

 کند.انداز را شناسایی مییی راه، رانابسزاراز به تنها  !(یوکاریوتینه  ) پروکاریوتیهای ( در یاخته3

ممکن است برخی از آنها دارای دیسک و  ها!(تن نه فام  ) تن دارندهای پروکاریوتی یک فامیاخته( توجه داشته باشید که 4

 باشند.
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 مفهومی(  –سخت  -121) 1پاسخ: گزینه  113

 درست است. فقط مورد ب

ها نوکلئوتیدها هستند. نوکلئوتیدها واحدهای سازندۀ واحد سازندۀ همۀ این مولکول  های دِنا و رِنا حامل اطالعات وراثتی هستند.مولکول

 پیوند اشتراکی وجود دارد. بخشی هستند که میان اجزای آنهاسه 

با فسفات  شود: پیوند میان قند با باز آلی + پیوند میان قند پیوندی اشتراکی مشاهده می 4درون هر نوکلئوتید سه فسفاته بین اجزای سازندهن 
 )اول( + پیوند بین فسفات اول و دوم + پیوند بین فسفات دوم و سوم. 

   است.استر پیوند اشتراکی از نوع فسفودی  اسیدندو نوکلئوتید مجاور در هر نوکلئیکبین پیوند 
 فسفات وجود دارد.  -درون هر نوکلئوتید یک پیوند قند

استر در دنای حلقوین دوتا از دنای خطی بیشتر است. چون در دنای رن تعداد پیوند فسفودی در دو دنای خطی و حلقوی با تعداد نوکلئوتید براب
 نوکلئوتیدی قرار ندارد. قوین فسفات آزاد در انتهای رشتۀ پلیلح

استر شرکت دارند و هر کدام از طریق دو بخش خود  در ساختار دنای حلقوین همه نوکلئوتیدهای قرارگرفته در ساختار دنان در دو پیوند فسفودی 
 )فسفات و گروه هیدروکسیل(  

نوکلئوتیدین فقط در یک پیوند اسید خطی )دنای هستۀ یاخته یوکاریوت و ِرنا( نوکلئوتیدهای قرارگرفته در دو سر رشتۀ پلیدر ساختار نوکلئیک
 شوند. پیوند می استر شرکت دارند؛ بنابراین از یک بخش خود وارد اینفسفودی 

استر شرکت دارند؛ یکی  های متفاوتی در تشکیل پیوند فسفودی خطین از طریق بخش ی نوکلئوتیدهای قرارگرفته در دو سر یک رشتۀ پلینوکلئوتید
 از طریق گروه فسفات و دیگری از طریق گروه هیدروکسیل!

 توان گفت که: نوکلئوتیدی میدر هر نوع رشتۀ پلی
 ند دو نوکلئوتید مجاورن قطعًا یک گروه فسفات قرار دارد. الف( بین دو ق

 کربنه قرار دارد.     5ب( بین دو فسفات از دو نوکلئوتید مجاورن الزامًا یک قند 

 بررسی سایر موارد:
 شوند. های رانا همانندسازی نمیالف و ج( مولکول

 در حالیکه رناهای پیک و رناتنی فاقد چنین پیوندی در ساختار خود هستند. هایی از ساختار خود پیوند هیدروژنی دارد،  د( رانای ناقل در بخش
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های ها ابتدا پیوند اشتراکی میان فسفاتیند همانندسازی در این یاختهه غشای یاخته متصل نیستند. در فراهای دانا بها مولکولدر یوکاریوت

 کند.استر شرکت میشده)تخریب نوعی پیوند اشتراکی( و سزس نوکلئوتید در تشکیل پیوند فسفودینوکلئوتید آزاد شکسته 

 ها وجود دارد.  دنای متصل به یشا فقط در پروکاریوت
 شود. ها )دیسک!( مشاهده میها )هر نوع دنا( و هم در پروکاریوتدنای ییرمتصل به یشا هم در یوکاریوت

 اسیدها نوکلئیک

 (RNAرنا ) ( DNAدنا )

 ای است.رشتهبه صورت تک ای و مارپیچی شکل است.به صورت دو رشته

دار تیمین  ریبوز و باز آلی نیتروینقند دئوکسیدر ساختار خود فاقد  دار یوراسیل است.در ساختار خود فاقد قند ریبوز و باز آلی نیتروین
 است.

های یوکاریوتی هم به صورت خطی )درون هسته( و هم به  در یاخته
های پروکاریوتی صورت حلقوی )درون راکیزه و دیسه( ولی در یاخته

 فقط به شکل حلقوی است. 

 تواند باشد.میهم به صورت خطی و هم به صورت حلقوی 

نوکلئوتیدن هر فسفات بین دو قند قرار حلقوی در هر رشتۀ پلیدر دنای 
 دارد.

توان گفت که هر فسفات بین دو  نمی خطی نوکلئوتیددر یک رشتۀ پلی
 قند قرار دارد.

یوند استر و ممکن است پ بین دو نوکلئوتید قطعًا پیوند فسفودی  استر و هیدروینی وجود دارد. بین دو نوکلئوتید قطعًا پیوند فسفودی 
 هیدروینی وجود داشته باشد.

نوکلئوتیدی از دنا!( نتایج چارگاف را یک مولکول دنا )نه یک رشتۀ پلی
 کند.تایید می

 ها صادق نیست! نتایج چارگاف در این مولکول

ها از جمله هلیکاز  در طی فرایند همانندسازی و توسط انواعی از آنزیم
 شود.و دنابسپاراز تولید می

-فرایند رونویسی و با دخالت آنزیمی به نام رنابسپاراز تولید میدر طی 
 شود.

( توانایی ذخیرۀ اطالعات وراثتی را mRNA =برخی از آنها )رنای پیک  همگی توانایی ذخیرۀ اطالعات وراثتی را دارند.
 دارند.

های  های با توانایی تقسیم به یاختۀ دیگر و در یاختهدر یاخته
 شود.تولیدمثلی به نسل بعد منتقل می 

 توانایی انتقال اطالعات به یاختۀ دیگر و نسل بعد را ندارند.

اندازن افزایندهن بیانه )اگزون(ن میانه  ینین راههای بینینن توالی
دهندهن جایگاه آیاز و پایان )اینترون(ن جایگاه تشخیص آنزیم برش
کننده روی ه پروتئین فعالهمانندسازی و رونویسین اپراتورن جایگا

 مولکول دنا قرار دارند.

-رونوشت ینن رونوشت اگزون و اینترونن رمزه )کدون(ن پادرمزه )آنتی
 کدون( بر روی مولکول رنا قرار دارند.

 - ها(تواند به یشای یاخته متصل شود )دنای اصلی در باکتری می

 اسیددر هر نوکلئیک

 نوکلئوتیدی )خطی یا حلقوی( بین دو قند از دو نوکلئوتید مجاور همواره یک فسفات وجود دارد.  در یک رشتۀ پلی 
 اند. ای دارد و از واحدهایی تکرارشونده که دارای سه بخش هستندن تشکیل شدهساختار بسپاره 
  نوع مونومر هستند.   4در ساختار خود حداکثر دارای 
 استر دارند. ازندۀ خود قطعًا پیوند اشتراکی به نام فسفودی بین واحدهای س 
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 ها:بررسی سایر گزینه
  آن  از هایعنی هیستون  آن همراه هایپروتئین و باز فامینه، وتاب پیچ باید دانا همانندسازی نه در شروع! نه در حین!( ) از قبل (2و1

 شود. انجام بتواند همانندسازی تا شوند جدا

 گیرد.میهای دانای اولیه را در بر آنزیم دانابسزاراز فقط یکی از رشته هرهمانندسازی  فرایند( در 4
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در این اما باید توجه داشته باشید که کنندۀ مالتوز نخواهد بود. های تجزیه در محیط کشت، نیازی به تولید آنزیم به هنگام عدم حضور مالتوز

 انداز متصل نخواهد شد. عدم حضور مالتوز رِنابسپاراز به راه  شود بلکه در ا مانع حرکت رانابسزاراز نمیحالت اتصال پروتئین به دان
 ها:بررسی سایر گزینه

های مربوط در محیط کشت، الزم است که پروتئین مهارکننده به اپراتور متصل شود و جلوی رونویسی از ژن  عدم حضور الکتوز هنگام( در  1

کنندۀ الکتوز گرفته شود. پس در این حالت رونویسی از روی ژن مربوط به ساخت پروتئین مهارکننده ادامه خواهد های تجزیهبه ساخت آنزیم

 یافت.

 .وتئین مهارکننده ارتباطی با حضور یا عدم حضور الکتوز نداردرونویسی از ین مربوط به ساخت پر 

های های مربوط به ساخت آنزیم)بخشی از ژن( رونویسی از ژن  ( در هنگام حضور مالتوز، با اتصال پروتئین به جایگاه آغاز رونویسی2

هر مالتوز از دانید که ار یاخته قرار خواهد گرفت. میبا تجزیۀ مالتوز گلوکز بیشتری در اختیآغاز شده و در این حالت  مالتوزکنندۀ تجزیه 

 شود.اتصال دو مولکول گلوکز تشکیل می

ساکارید است که فقط از یک نوع مونوساکارید تشکیل شده است. این دو مونوساکارید توسط یک پل اکسیژنی به هم متصل هستند. مالتوز یک دی 
 رو خوب بنگرید!  27زیست دهم صفحه 

پیش دانید که در هنگام رونویسی شود. میکنندۀ الکتوز انجام میهای تجزیه آنزیم هایالکتوز در محیط کشت رونویسی از ژن( با حضور 4

های شود که در این صورت میزان فسفاتهای نوکلئوتیدهای آزاد از آن جدا می، فسفاتاسترهر پیوند فسفودیتشکیل    نه بعد از!(  )  از

 د.کرآزاد درون یاخته افزایش پیدا خواهد 

های دنابسپاراز و رنابسپاراز انجام فسفاته در فرایندهای همانندسازی و رونویسی و به ترتیب توسط آنزیمجدا کردن فسفات از یک نوکلئوتید سه
 توانند پیوند اشتراکی را بشکنند. ها از نوع اشتراکی است. بنابراین این دو آنزیم میپیوند بین فسفاتشود. می

 تواند پیوند اشتراکی بین دو نوکلئوتید را هم بشکند. دنابسپاراز )برخالف رنابسپاراز( عالوه بر شکستن پیوند اشتراکی درون یک نوکلئوتید می

 

RNA رنابسپاراز(پلی(مراز DNA پلی)مراز)دنابسپاراز 

 ای پروتئینی است که در ساختار  یاختهنوعی آنزیم درون
 دارای  خود

 پیوندهای اشتراکی و ییراشتراکی است . 
   )قابلیت شکستن پیوند هیدروینی را دارد. )همانند هلیکاز 
  یند رونویسی فعالیت دارد.ا در فر 
  در هنگام اتصال بهDNA  هر دو رشته دنا را  و فعالیت

 کند.احاطه می
    در هر حباب رونویسی فقط یک آنزیمRNA  مراز وجود  پلی

 دارد.
 .توانایی ویرایش ندارد 

 ای پروتئینی است که در ساختار خود دارای یاختهنوعی آنزیم درون
 پیوندهای اشتراکی 

 و ییراشتراکی است .
 آنزیم برش ستن پیوند فسفودی استر را دارد. )همانندقابلیت شک-
 هنده(د
 در همانندسازی نقش دارد . 
    در هنگام اتصال بهDNA    ی اولیه )مادری(فقط یک رشته دناو فعالیت 

 کند.را احاطه می
  در حباب همانندسازین چهار آنزیمDNA توانند وجود  مراز میپلی

 داشته باشند.
  ویرایش دارد.توانایی 
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همۀ این رِناها یک رشته  سازند. و راناهای کوچک را می یارازهای موجود در هستۀ یک یاختۀ یوکاریوتی راناهای ناقل، پیک، راناتنزسراناب

 دارند.دارند و فقط در یک انتهای خود گروه فسفات  
 ها:بررسی سایر گزینه

 اتصال با. است  نه قبل از رونویسی!(  ) رونویسی  از  پسژن  بیان تنظیم از الیمث پیک رنای به مکمل کوچک رناهای بعضی ( اتصال1

 .شودمی تجزیه مدتی از پس شده ساخته رنای متوقف و ترجمه عمل نتیجه، در. شودمی  جلوگیری  رِناتَن  کار  از رناها، این

 جلوگیری از کار آنزیم رنابسپاراز: 
 متصل بودن پروتئین مهارکننده به توالی اپراتور 

 کننده کننده به جایگاه اتصال فعالعدم اتصال پروتئین فعال
 انداز عدم اتصال گروهی از عوامل رونویسی به راه

 شود. افزایش میزان هیستون متصل به دنا که سبب افزایش فشردگی آن می

 شود نه سیتوپالسم! میفرایند بالغ شدن رناها درون هسته انجام ( 2

داشته باشند پس این های مختلف توانند بازهای مختلف با تعداد حلقه های مختلف خود میای هستند و در قسمت( راناها تک رشته3

 های مختلف خود قطر یکسان ندارند.های دانا در بخشها برخالف مولکولمولکول 

 

 

 

 

 

 های یک یاختهRNAمقایسه انواع                                                                                        

 )رنای ناقل( tRNA )رنای پیک(  mRNA )رنای رناتنی( rRNA اسم

 آنزیم سازنده
 

 3در هستهن رنابسپاراز 2در هستهن رنابسپاراز 1رنابسپارازدر هستهن  در یوکاریوت ها 

 رنابسپاراز پروکاریوتی در پروکاریوت ها 

 در ساختار ریبوزوم وجود دارد  نقش
 نقش آنزیمی دارد

ها اطالعات را از دنا به رناتن
 بردمی

آمینواسیدها را برای 
سازی به سمت  پروتئین

 بردها میریبوزوم

 ترجمه شدن بلیتقا
 پپتید( )الگوی تولید پلی

دارد/ هر رنای پیکن الگوی یک  ندارد ) اما در ترجمه نقش دارند ( 
-ها و پروکاریوت)در یوکاریوت

)در   پپتیدیا چند نوع پلیها( 
 را دارد ها(پروکاریوت

ندارد ) اما در ترجمه نقش  
 دارند (

هسته / میتوکندری /  هسته / میتوکندری / پالست  میتوکندری / پالست هسته /  در یوکاریوت ها  محل تولید
 پالست

 سیتوپالسم  سیتوپالسم  سیتوپالسم  در پروکاریوت ها 

 سیتوپالسم  سیتوپالسم  سیتوپالسم  محل فعالیت

 فسفودی استر + هیدروینی فقط فسفودی استر فقط فسفودی استر نوع پیوند

    دارای کدون)رمزه(

    دارای آنتی کدون)پادرمزه(

    دارای نقش آنزیمی

 به نام رنای کوچک وجود دارد که در تنظیم بیان ین پس از رونویسی نقش دارد. RNAدر یوکاریوت ها نوعی 
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پس این پروتئین دارای ساختار  ، پپتیدی داردپروتئین میوزین بیش از یک زنجیرۀ پلیکنید، همانطور که در شکل مقابل مشاهده می

ها دارای ساختار اول یک از این زنجیره هرگیرند.  خاصی کنار یکدیگر قرار می  ها با آرایشها، زنجیرهاست. در ساختار چهارم پروتئین  چهارم

ها انواعی از پیوندهای اشتراکی و همچنین انواعی از تا سوم هستند که در آن ساختار

توان گفت که مانند هیدروژنی و یونی تشکیل شده است. پس می پیوندهای غیر اشتراکی

در ساختار چهارم این پروتئین انواعی از پیوندهای اشتراکی و غیر اشتراکی مشاهده 

 شود.می
 ها:بررسی سایر گزینه

آبگریز به یکدیگر نزدیک شوند. در این ساختار آمینواسیدهای ( در ساختار سوم، پیوندهای یونی جهت تثبیت این ساختار تشکیل می2

 شوند نه اینکه از یکدیگر دور شوند!می

 شوند. گریز( و گروهی از هم دور میآب Rشوند )دارای گروه در ساختار سوم گروهی از آمینواسیدها به هم نزدیک می

و  مشود. پس هم در ساختار دوها بیشتر میشود و در ساختار سوم تاخوردگیمی اولیه ر تاخوردگیپزتیدی دچار ساختار دوم رشتۀ پلی( د3

 شوند.بار تشکیل میشود اما فقط در ساختار دوم پیوندهای هیدروژنی برای اولینپزتیدی مشاهده میهم در ساختار سوم تاخوردگی رشتۀ پلی

 پزتیدی دارای تاخوردگی است.شوند. در ساختار سوم زنجیرۀ پلیمی  کیلتش( هم در ساختار اول و هم در ساختار سوم پیوندهای اشتراکی  4
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 ایجاد میشود برای تثبیت ساختار سوم    Rدر ساختار سوم بین گروه های   یونی  

 ایجاد میشود در واقع منشا ایجاد ساختار سوم است    Rدر شکل گیری ساختار سوم بین )برخی (گروه های   آب گریز  

سطح   هیدروژنی  
2 

 کند.  شود و الگوهایی تکراری ایجاد میهای آمین و کربوکسیل ایجاد می این پیوند منشا ساختار دوم است و بین گروه

سطح  
3   

 می باشد    Rهای  تثبیت ساختار ایجاد میشود و بین گروهدر ساختار سوم برای  
    

   
   

   
   

ی  
راک

شت
ا

 

  
شود و نوعی پیوند اشتراکی غیر پزتیدی است )خارج از کتاب مثل: دی  ایجاد می   Rبرای تثبیت ساختار سوم بین گروه های     3ساختار  

 سولفیدی(  

 

 

   1ساختار  

 گیرد  های آمین و کربوکسیل آمینواسیدها شکل میگیری ساختار اول به دلیل پیوند پزتیدی است که بین گروه شکل 

 کربوکسیل در پیوند پزتیدی شرکت ندارند  گروه  در زنجیره پلی پزتید ،در اولین آمینواسید گروه آمین و در آخرین آمینواسید    

نوعی واکنش سنتز آبدهی است )مصرف انرژی/   ایجاد     
 تولید آب(  

 ریبوزوم و توسط آنزیمی غیرپروتئینی.     Aدر جایگاه  

   

 تجزیه    

   .  گیردنوعی واکنش هیدرولیز است )تولید انرژی/ مصرف آب( که توسط پروتئازها و اسید معده صورت می

ولی در روده   توسط پزسین )نوعی پروتئاز( و اسید معده،در  بدن انسان تجزیه آن در معده )بخش کیسه ای لوله ( 
های رودۀ باریک  های مستقر در غشای یاخته آنزیم)محل اصلی گوارش و جذب( توسط پروتئازهای پانکراسی و    باریک

   گیرد.  صورت می 
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بدون پوشینۀ زنده استفاده شدند اما باید توجه کنید   یهادار زنده و در آزمایش چهارم باکتریهای پوشینهدر آزمایش اول گریفیت از باکتری

تی و یوکاریوتی( )پروکاریو  هاهمۀ یاختهده شد. در  اندارانی یوکاریوت هستند نیز استفاها که جها از موشها عالوه بر باکتریکه در این آزمایش

 گیرد.پزتیدی از آن انجام میۀ پلیدر شرایطی رانای پیک توسط چندین راناتن احاطه شده و به طور همزمان ساخت رشت
 ها:بررسی سایر گزینه

 کنند.های دانای خطی ذخیره میخود را درون هسته و مولکول یژنتیک محتوای بیشتر( جانداران یوکاریوتی 1

 انداز اختصاصی است. ژن دارای یک راه هرها ( در یوکاریوت2

 هستند.های خود ها فاقد پوشینه بر روی یاخته ( موش3
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 شود.پایان ترجمه فقط یک رانای ناقل در راناتن مشاهده میحلۀ آغاز و هم در مرحلۀ رهم در م
 ها:بررسی سایر گزینه

شود که در این حالت پیوند هیدروژنی میان نوکلئوتیدهای قسمتی از مولکول رانا تولید می  رونویسی  ( هم در مرحلۀ آغاز و هم در مرحلۀ پایان1

 شود.دانا و رانا )قند متفاوت( تشکیل می

 الف( تشکیل پیوند هیدروینی بین نوکلئوتیدهایی با قند یکسان: 
 و پایان رونویسی + مراحل آیاز و طویل شدن ترجمه + همانندسازی  شدن در مراحل طویل

 ب( تشکیل پیوند هیدروینی بین نوکلئوتیدهایی با قند متفاوت: 
 مراحل آیازن طویل شدن و پایان رونویسی 

 های گریفیتآزمایش

انگلیسی به   شناسی باکتری های ها و آزمایشدرمورد مادة وراثتی از فعالیت اطالعات اولیه 
تولید کند. در آن زمان   واکسنی برای آنفلوانزا به دست آمد. او سعی داشت که   گریفیت نام 

است. گریفیت  استرپتوکوکوس نومونیا باکتری به نام شد عامل این بیماری، نوعی تصور می
زای آن که ها انجام داد. نوع بیماری هایی را روی موش، آزمایشاز این باکتری  دو نوع با 

شود، ولی نوع بدون پوشینة آن می  پهلو سینه ها سبب  است در موش  دار( دار )کپسول پوشینه 
 کند.ها را بیمار نمیموش

 آزمایش گریفیت: 

  دار های پوشینه تزریق باکتری د گریفیت مشاهده کر 
ها  به موش باعث بروز عالئم بیماری و مرگ در آنزنده  

  های بدون پوشینه تزریق باکتری شود؛ در حالی که می
شود.  های مشابه، باعث بروز عالئم بیماری نمیبه موش

-داِر کشته های پوشینه باکتری اون در آزمایش دیگری، 
و مشاهده کرد که   ق ها تزری شده با گرما را به موش 

وجود  ها سالم ماندند. گریفیت نتیجه گرفت که موش
 . ها نیست پوشینه به تنهایی عامل مرگ موش 

ها  ها تزریق کرد و دید که برخالف انتظار، موشرا به موش شده با گرما و زندة بدون پوشینه داِر کشته های پوشینه مخلوطی از باکتری سپس 
های مرده، زنده دار زنده مشاهده کرد. مسلمًا باکتری های پوشینهاز باکتری  زیادی  تعداد های مرده، موش  های ش خون و ش مردند! او در بررسی 

 اند.دار شدههای بدون پوشینه به نحوی تغییر کرده و پوشینهاز باکتری  تعدادی اند، بلکه نشده

انتقال آن مشخص    چگونگیاین ماده و    ماهیت ، ولی  منتقل شود   ی دیگر تواند به یاختة  مادة وراثتی می ها مشخص شد که  از نتایج این آزمایش
 . نشد

 بعد از گریفیت، همچنان ناشناخته ماند. و در نهایت توسط ایوری کشف شد.  سال 16 در انتقال این صفت تا حدود عامل موثر نکته:   
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پیوند میان هم در مرحلۀ طویل شدن رونویسی پیش از ورود نوکلئوتید و اضافه شدن آن به رانای در حال ساخت، ( هم در مرحلۀ پایان و 2

 شود. اشتراکی( تخریب می  های نوکلئوتیدهای آزاد )پیوندفسفات

 شود. استر شکسته نمیدر فرایند رونویسی برخالف همانندسازی پیوند فسفودی 
 شکستن پیوند اشتراکی: 

-فسفاته + در همانندسازی در ویرایش )پیوند فسفودی فسفاتی شدن نوکلئوتید سهند همانندسازی و رونویسی )هر سه مرحله( در زمان تکدر فرای 
 ای از آمینواسیدها( استر( + در مراحل طویل شدن و پایان ترجمه )پیوند بین رنای ناقل و آمینواسید یا زنجیره

شود مشاهده می Pدر جایگاه  پزتیدییا زنجیرۀ پلی پیوند اشتراکی میان رانای ناقل و آمینواسید( در مرحلۀ طویل شدن ترجمه تخریب 4

  شود.تخریب می Pپزتیدی ساخته شده در جایگاه همچنین در مرحلۀ پایان ترجمه نیز پیوند اشتراکی میان آخرین رانای ناقل و زنجیرۀ پلی

پپتیدی و شود: یکی اشتراکی بین آخرین رنای ناقل وارد شده به رناتن و زنجیرۀ پلیدو پیوند تخریب می Pدر مرحلۀ پایان ترجمه در جایگاه 
 دیگری پیوند هیدروینی )ییراشتراکی( بین آخرین رنای ناقل وارد شده به رناتن و رمزۀ ماقبل پایان! 

 شود. و آمینواسید شکسته می فقط پیوند اشتراکی بین رنای ناقل Pدر مرحلۀ طویل شدن ترجمه در جایگاه 
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های های خود از باکتریهایی فرضیۀ پروتئینی بودن مادۀ وراثتی را رد کردند. ایوری در آزمایشایوری و همکارانش با انجام آزمایش

 یا رنا عمر( )طول پایداری در تغییر یاخته با است ممکن هم مواردی ها دردر پروکاریوت . سترپتوکوکوس نومونیا استفاده کردا

 . کند تنظیم را آن فعالیت پروتئین،

 در آزمایش اول ایوری و همکارانشن فرضیۀ پروتئینی بودن مادۀ وراثتی رد شد.  

 ها:بررسی سایر گزینه
 قوانین  توانست مندل نام گریگور به دانشمندی ،نبود معلوم هاژن و دِنا عمل و ساختار هنوز که زمانی نوزدهم،  قرن اواخر در( 1

 کند. کشف را وراثت بنیادی

اما   است.  ایدِنا مولکولی مارپیچ و دو رشتهبر اساس این مدل،  واتسون و کریک مدل نردبان مارپیچی دِنا را ارائه کردند.( 2

های رانا هستند که فقط اسیدها مولکولگروهی از نوکلئیک زیرا اسید را اثبات نکردند ای بودن هر نوکلئیک این دانشمندان دو رشته

 یک رشته دارند.

 تحقیقات  و مشاهدات اند. اّماتوزیع شده مولکول سراسر در مساوی نسبت به دانا در موجود نوکلئوتید نوع چهار که شدمی تصور ابتدا ( در3

  برابری  سیتوزین مقدار با آن در گوانین مقدار و است برابر مقدار تیمین اب دانا در آدنین مقدار که داد نشان جانداران دِناهای روی چارگاف

 . کرد مشخص  را نوکلئوتیدها برابری دلیل این دانشمندان بعدی تحقیقات . کندمی
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 است. RWنمود نی صورتی دارای ژن و گل میمو WWنمود ، گل میمونی سفید دارای ژن RRنمود گل میمونی قرمز دارای ژن 

خواهد داشت.  WWنمود ای گل میمونی سفید ژن و یاختۀ دوهسته Rنمود دانۀ گردۀ حاصل از گل میمونی قرمز دارای ژن یاختۀ زایشی 

 !RRWخواهد بود نه  RWWنمود پس آندوسزرم حاصل دارای ژن 
 ها:بررسی سایر گزینه

 1400ویژه برترهای کنکور  / فصل اول دوازدهم   1بندی دانشمندان گفتار  جمع                                                       

 توضیحات                                        آزمایش یا تحقیقات                              دانشمند   

ت  
ت در زمینه شناسایی ماهی

فعالی
ک 

ماده ژنتی
 

 

                              
ت  

گریفی
 

 به دنبال کشف واکسنی علیه بیماری آنفلوآنزا بود  
 کرد. نوع باکتری از یک گونه استرپتوکوکوس نومونیا کار می  2بر روی  

 آزمایش به شرح زیر انجام داد :    4

 بررسی اینکه آیا کپسول عامل مرگ موش است.   ←  3دلیل انجام آزمایش
 ها نیست. کپسول به تنهایی عامل مرگ موش  ←  3نتیجه آزمایش
 برخالف انتظار گریفیت بود.   4نتیجه آزمایش  

  یدیگر ۀبه یاخت توانداز نتایج این آزمایشات مشخص شد که مادۀ وراثتی می
 منتقل شود ولی ماهیت ماده و نحوه انتقال مشخص نشد.  

 مرگ موش  تزریق باکتری کپسول دار زنده   1

 موش  نزنده ماند تزریق باکتری بدون کپسول زنده  2

 کپسول نسبت به گرما مقاومت دارد.   موش  نزنده ماند تزریق باکتری کپسول دار کشته شده  3

 تزریق باکتری بدون کپسول زنده و  4
 کپسول دارکشته شده با گرما

 کرد عامل آنفلوانزا، باکتری استرپتوکوکوس نومونیاست. گریفیت تصور می مرگ موش  

 گریفیت از ماهیت مادۀ وراثتی، ژن، الل و نحوه توارث صفات خبر نداشت.

                                 
ی و همکاران 

ایور
 

 آزمایش به شرح زیر:    3انجام   استفاده از استرپتوکوکوس نومونیا   شناسایی ماهیت مادۀ وراثتی   ←هدف آزمایشات  

 عصاره به محیط کشت باکتری   ماندهاضافه کردن باقی  ←های موجود در عصاره  دار کشته شده و تخریب همۀ پروتئینتهیه عصارۀ باکتری کپسول 1
 نتیجه گرفتند که پروتئین عامل انتقال صفت نیست.   ←مشاهده شدن انتقال صفت    ←بدون کپسول  

 
2 
   

 

 ها به صورت                                       اضافه کردن الیه  ←مواد موجود در عصاره الیه الیه در آمدند  ←دار در سانتریفیوژ با سرعت باال  قرار دادن عصارۀ باکتری کپسول
عامل    DNAنتیجه گرفتند که    ←بود    DNAای که در آن  مشاهده انتقال صفت فقط با الیه  ←جداگانه به محیط کشت باکتری بدون کپسول

 انتقال صفت است. 
   ای قرار نگرفت چون در آن زمان بسیاری عقیده داشتند پروتئین عامل انتقال صفت است رد قبول عده نتیجه آزمایش مو 

 
 
3  

کنندۀ یک گروه از مواد آلی به هر بخش     اضافه کردن آنزیم تخریب   ← قسمت  4تقسیم کردن عصاره به    ←استخراج عصارۀ باکتری کپسول دار 
 گیرد به جز ظرفی کهمشاهده شد در همه ظروف انتقال صفت صورت می  ←ها به محیط کشت باکتری بدون کپسولانتقال هر یک از بخش  ←
 عامل انتقال صفت است.   DNAنتیجه گرفتند که    ←است    DNAحاوی آنزیم تخریب کننده  :  

 عامل انتقال صفت است صورت گرفت.    DNAبرای تحکیم ادعای اینکه    3آزمایش شماره  
 در این آزمایش از آنزیم های پروتئاز ، نوکلئاز ، لیپاز و کربوهیدراز )مانند آمیالز ( استفاده شد. 

                             
ف ساختار  

ش
ت در زمینه ک

فعالی
DNA

 

 

                
ف  

چارگا
نشان داد که  جاندارانمشاهدات و تحقیقات چارگاف رو دناهای  

مقدار آدنین موجود در دنا با مقدار تیمین و مقدار گوانین با                    
 کند.  سیتوزین برابری می

      باز یکسان است.  4در زمان چارگاف تصور این بود که مقدار هر  

 چارگاف نتیجه نگرفت که بازهای آدنین با تیمین  و سیتوزین با گوانین
 دانست.  مکمل است چون دلیل برابری را نمی  

 کند.  صدق می  DNAهای چارگاف فقط برای  یافته

چارگاف توانستند دلیل برابری نوکلئوتیدها را مشخص کنند  از  دانشمندان بعد  
 نه چارگاف !!!! 

    
ویلکینز و  

 

     
فرانکلین 

 

 توانستند از دنا تصاویری را تهیه کنند و با مطالعه روی آنها به نتایج زیر دست یافتند:    Xاین دو دانشمند با استفاده از پرتوی 
 ( تشخیص ابعاد مولکول  3( دنا بیش از یک رشته دارد.        2( دنا حالت مارپیچی دارد.     1
    دو رشته ای بودنDNA    .بعد از این دو دانشمند ثابت شد 

         
ک 

سون و کری
وات

 

 های خودشان.  ( یافته3( نتایج پژوهش ویلکینز و فرانکلین     2های چارگاف   ( یافته1برای تحقیقات استفاده کردند از:   

 شود:   آن استخراج می  از   صورت نردبان مارپیچ بود و نکات زیر به  که    DNAارائه مدل برای  

1)DNA   اند.              نوکلئوتیدی تشکیل شده است که حول یک محور طولی فرضی، به دور یکدیگر پیچیدهاز دو رشتۀ پلی 

 ای )مارپیچ دو گانه( معروف است که شبیه یک نردبان است.  ( این مدل به مارپیچ دو رشته2

 استر وجود دارد( ها پیوند فسفودیدهند )در این نردهدفسفات تشکیل میهای این نردبان را پیوندهای قن( نرده3

 دهند.  های این نردبان را پیوندهای هیدروژنی بین بازهای آلی مکمل تشکیل می( پله4
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نمود پوستۀ دانه دارای ژنیاه مادر است؛ پس دانه مشابه گ ۀژنوتیپ پوست نیبنابرا ابدیتخمک است که تغییر می ۀدانه همان پوست ۀپوست( 1

RR .خواهد بود 

ای گل میمونی قرمز تنها دو هسته نمود یاختۀباشد و ژن Wیا  Rنمود تواند دارای ژن دانۀ گردۀ گل میمونی صورتی مییاختۀ زایشی ( 3

 خواهد بود. RRRنمود داشته باشد، آندوسزرم حاصل دارای ژن  Rنمود دانۀ گرده ژن یاختۀ زایشی باشد. در صورتی که RRتواند می

 Wهای دیزلوئید حاصل از لقاح حداقل دارای یک دگرۀ است. پس یاخته Wنمود دانۀ گردۀ گل میمونی سفید دارای ژن یاختۀ زایشی ( 4

باشد، آندوسزرم   RRنمود  ای حاصل از گل میمونی صورتی دارای ژن باشند. اما اگر یاختۀ دو هسته   Rند دارای دو دگرۀ  توانخواهند بود و نمی

های حاصل از لقاح یعنی آندوسزرم دارای دو دگرۀ یاختهتوان گفت برخی از خواهد بود که در این حالت می WRRنمود حاصل، دارای ژن 

R نمود خود هستند. در ژن 

 گل میمونی
های آن با هم رابطۀ بارزیت اللی است که الل 2دانه که رنگ گلبرگ )دومین حلقه گل( آن تحت کنترل یک ین نوعی گیاه نهان

 ناقص دارند.
 ( RW( / صورتی )WW/ سفید ) (RRحالت است:   قرمز ) 3ها در این گیاه به رنگ گلبرگ

 نوع فنوتیپ( 3نوع ینوتیپن  3ن یک نوع فنوتیپ مخصوص دارد )مرتبط با رنگ گلبرگ در این گیاه هر ینوتیپ
 تواند باشد.  الل دارد که حداقل یک نوع و حداکثر دو نوع می2هر گیاه گل میمونی برای صفت رنگ گلبرگ 

 قرمز است.  نRRرنگ گلبرگ گیاه گل میمونی با ینوتیپ 
 وجود دارد. الل متفاوت  2( RWینوتیپ ناخالص ) بارنگ گلبرگ گیاه گل میمونی برای 

هبیزسف د،زصورتیزوززهبیزصورتیزوزآدیز هزنظرزژنت کیزیکسبنزهستندز  بزشرزگلز  مونیزگ بهبنزدبزگلبرگحو سازدبشازگ بهبنزگلز شریسیزدبزگلبرگ
  قر زز هزنظرزژنت کیز تفبوتزهستند.ز
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 فقط مورد الف درست است.

های غیر جنسی و یا تواند بر روی کروموزومهای جنسی قرار ندارد، میصفاتی از یک انسان که بر روی کروموزوم  هاییا ژن  ژن

دری مرد و زن تنها دانای زن موجود در به هنگام لقاح اسزرم و تخمک، از میان دانای میتوکن ها حضور داشته باشد.دِنای میتوکندری

 کند. زند پسر و دختر محتوای دِنای سیتوپالسمی خود را فقط از مادر دریافت می هر فر  ود. در واقعشفرزند منتقل می تخمک به

 + صفات مربوط به دنای میتوکندری   Xکند: صفات وابسته به فرزند پسر دو نوع صفات خود را فقط از والد ماده دریافت می

 بررسی موارد:
کندری خود را به ل از جنس و صفات موجود در دانای میتومامی صفات مستقتواند دگرۀ مرتبط با تالف( همانطور که اشاره شد، یک زن می

 فرزندان دختر و پسر منتقل کند.

 واند از پدر به فرزندان منتقل شود.تب( همانطور که اشاره شد، صفات مربوط به دانای میتوکندری نمی

 های غیرجنسی داشته باشند، بیش از دو دگره خواهند داشت.ج و د( این صفات در صورتی که چند جایگاه بر روی کروموزوم

 ( مفهومی –  متوسط – 123) 4پاسخ: گزینه  123

است که به  YhXنمود باشد دارای ژن  و نهفته است. در صورتی که پسر مبتال به هموفیلی بیماری هموفیلی نوعی بیماری وابسته به جنس

تواند بیمار یا ناقل بیماری باشد که در این صورت حداقل یک دگرۀ طور قطع دگرۀ بیماری را از مادر خود دریافت کرده است و مادر می

است که در این صورت نیز یک دگرۀ بیماری را از  hXhXنمود باشد دارای ژن  دختر مبتال به هموفیلیبیماری را خواهد داشت. همچنین اگر 

 حداقل یک دگرۀ بیماری را خواهد داشت. مادر و دگرۀ دیگر را از پدر خود دریافت کرده است. پس در این حالت نیز مادر
 ها:بررسی سایر گزینه

  بات یترک جادیدر بدن به ا نیآالن لیتجمع فنندارد.  وجود کند هیتواند تجز یرا م نیآالن لیفن دینواسیکه آم یمیآنز یماریب نیدر ا( 1

  یابد بلکه نین افزایش نمی آالتولید آمینواسید فنیل به این نکته توجه داشته باشید که در این افراد      شود.یخطرناک منجر م 

 کند. به دلیل عدم تجزیۀ آن، این آمینواسید در بدن تجمع پیدا می 

نه اینکه این بیماری درمان   دونش  یماریب  نیا  بروز اثراتمانع    ندتوانیم دارند،  نیآالن  لیکه فن  ییهایاز خوراک  هیتغذعدم  با    این بیماران(  2

 شود!
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 .است مربوط )هشت( VIII انعقادی عامل به فقدان هموفیلی نوع ترینشایع( 3
 بیماری هموفیلی    

 .  Xقرار دارد. یعنی بیماری وابسته به  Xنوعی بیماری ارثی وابسته به جنس که الل بیماری روی کروموزوم  ❶
 پیامد این بیماری اختالل در روند انعقاد خون است. و خون ریزی در موقع لزوم بند نمی آید.   ❷
 ( مربوط است.  8)شماره  VIIIترین نوع هموفیلی به فقدان عامل یا فاکتور انعقادی شماره هموفیلی چندین نوع است که شایع ❸
 بیماری نوع ینوتیپ وجود دارد. بنابراینن در یک جمعیت برای  2هان بین مردهان سه نوع ینوتیپ و در هموفیلی در بین زن بیماریبرای  ❹

 نوع ینوتیپ وجود دارد.  5هموفیلین 
                                     بینی صفات وابسته به جنس در فرزندان                                                                                       استفاده از مربع پانت برای پیش

خواهد بداند آیا ممکن  مردی هموفیل قصد دارد با زنی ازدواج کند که سالم است و ناقل هم نیست. زن می
 است 

                                                                                      فرزند حاصل از این ازدواج، هموفیل باشد؟                                                                                    
 HX HXاست. ینوتیپ زن سالم هم  Yو  hXکندن هایی که تولید میاست و گامت YhXینوتیپ مرد هموفیل 

        HXکند: است و فقط یک نوع گامت تولید می
           توان به کمک مربع پانت یافت:                                                                                                  بعد را میهای نسل ها و فنوتیپحاال ینوتیپ

 اری خواهند بود.«            رسیم که فرزندان حاصل از این ازدواجن هموفیل نخواهند بود؛» همة پسرها سالم و همة دخترها ناقل بیمو به این نتیجه می
 :  4فصل10زیست

چسبند و درپوشی را برای جلوگیری ها در محل آسیب دور هم جمع شده و بهم میهان ِگردههای محدود با آسیب جزئی دیوارۀ رگریزی در خون
 کنند.    از خون ریزی ایجاد می

 ریزی شدید باشد: اگر بریدگی عمیق و خون
پروترومبیناز با فعالیت آنزیمی خود سبب ←هادیده و ِگردههای آسیبومبیناز از یاخته( ترشح آنزیم پروتر 1

 شود.شکسته شدن پروترومبین و مولکولی به نام ترومبین تولید می
کند این های فیبرین تبدیل می( ترومبین با فعالیت آنزیمی پروتئین محلول و ییر فعال فیبرینوین را به رشته2

 ون نامحلول هستند.ها درون خرشته
شود تا لختۀ خون ایجاد ها نیز به آنها افزوده میهای خونی و گردهگیرند و یاختههای فیبرین در محل زخم به شکل یک شبکه قرار می(رشته3

 شود.    ریزی گرفته شود و جلوی خون
 ها نقش اصلی را دارند.        های شدیدن ِگردهریزی ها نقش دارند ولی در خونهای محدودن فقط ِگردهریزی حواست باشه در خون

    شون رو بلد باشی!که باید نکاتالزامی است.  8ن یون کلسیم و فاکتورهای انعقادی مثل فاکتور شماره Kبرای وقوع انعقاد خون وجود ویتامین 
 : Kویتامین 

 : نوعی ویتامین محلول در چربی که در روده جذب مویرگ لنفی می شود.  2فصل10زیست              
  یون کلسیم:
 ها الزم است.  : در شبکه آندوپالسمی یاخته ذخیره و برای انقباض ماهیچه3فصل11زیست              
 های کلسی تونین و پاراتیروئیدی است. : تنظیم میزان آن در بدن تحت تأثیر هورمون4فصل11زیست              
 : در استحکام استخوان ها نقش دارد. 3فصل11زیست              
 شود.   جذب می D:  در رودۀ باریک با انتقال فعال و در حضور ویتامین 2فصل10زیست              

 :  8فاکتور شماره 
 قرار دارد.    Xین سازندۀ این پروتئین در کروموزوم جنسی 

 :  7فصل12ستزی 
های ششن مغز و ماهیچۀ قلب کند اما تشکیل لخته در سرخرگیند زیستی مهم است که از ادامۀ خون ریزی جلوگیری میا تشکیل لخته یک فر 

 تواند سبب مرگ شود.   شود که میمی مغزی و قلبیهای ششن سکتۀ  خطرناک بوده و به ترتیب منجر به بسته شدن رگ
کند( این پروتئین کاربرد درمانی دارد  شوند )در واقع فیبرین را تجزیه میبدن توسط آنزیمی به نام پالسمین تجزیه می  ها به طور طبیعی در لخته

هایی ساخت که مدت زمان فعالیت پالسمایی و اثرات توان پالسمیناما مدت اثر آن در پالسما خیلی کوتاه است از این رو با مهندسی ینتیک می
کند.( در صورت  طبیعی داشته باشد. ) در مهندسی پروتئین در پالسمین فقط یک نوع آمینواسید تغییر می به پالسمین درمانی بیشتری نسبت 

 شود.  ریزی جلوگیری نمیشود و از خونترشح شدید آنزیم پالسمین در فرد عالئمی شبیه بیماری هموفیلی ایجاد می
      . شودترشح میها های خون و ماستوسیتتوسط بازوفیل: هپارین یک ماده ضد انعقاد خون است که 5فصل11زیست
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 ( ترکیبی – سخت – 123) 2پاسخ: گزینه  124

 .کنندموارد الف و ج عبارت را به درستی تکمیل می
 بررسی موارد:

 شود.الف( در بکرزایی جانوران، تمامی صفات فقط از یک والد دریافت می

و تعداد  جنسیت از نظر تواند میاز بکرازیی بکرزایی نوعی تولیدمثل جنسی است که در آن فقط یک والد )والد ماده( شرکت دارد. جانور حاصل 
 تنی متفاوت با والد خود باشد )مثل زنبور عسل( و یا با والد خود مشابه باشد )مثل مار(مجموعه فام

 شود.نمود حدواسط مینمود ناخالص باعث بروز رخاز نوع بارزیت ناقص باشد، ژنها در صفاتی که رابطۀ میان دگرهب( 

 توانن حدواسط و یا بارز شود. نمودهای همتواند سبب بروز رخنمود ناخالص میین

 دارد.  وجود الد است برای هر صفت تک جایگاهی فقط یک دگرهج( در زنبور عسل که نوعی جانور تک

 نمودهای متفاوتی را نشان دهند.نمود، با اثر محیط، رختوانند در صورت وجود یک ژن یر محیط باشند مید( صفاتی که تحت تاث

 ( مفهومی – سخت – 123) 2پاسخ: گزینه  125

نهفته باشد و هر دوی والدین مبتال به بیماری باشند، دختر این والدین یک دگرۀ بیماری  Xزمانی که الگوی توارث نوعی بیماری وابسته به 

اری را از پدر خود و دگرۀ دیگر بیماری را از مادر خود دریافت کرده و قطعاً این دختر فردی بیمار خواهد بود. همچنین اگر الگوی توارث بیم

بارز باشد، پدر بیمار با انتقال دگرۀ بیماری به فرزند دختر خود باعث بیمار شدن دختر خواهد شد. پس اگر از والدینی بیمار  Xوابسته به 

خواهد بود. همچنین در صورتی که این بیماری مستقل از بارز دختری سالم به دنیا بیاید، این بیماری قطعاً نوعی بیماری مستقل از جنس 

 جنس نهفته باشد، هیچ یک از فرزندان والدین بیمار، سالم نخواهند بود.

 .  های بارزن امکان تولد فرزند سالم از والدین بیمار وجود دارددر بیماری 
 های نهفتهن امکان تولید فرزند بیمار از والدین سالم وجود دارد.در بیماری 

 نهفتهن زن بیمار قطعًا پدر و پسر بیمار دارد.  Xدر بیماری وابسته به  
 بارزن مرد بیمار قطعًا مادر و دختر بیمار دارد. Xدر بیماری وابسته به  

 ها:بررسی سایر گزینه
تواند دگرۀ ها مینمود ناخالص باشد، فرزند پسر آنبارز باشند و مادر دارای ژن X( در صورتی که والدین مبتال به نوعی بیماری وابسته به 1

 سالم را از مادر دریافت کرده و سالم باشد.

ند بیمار نتوااخالص باشند، فرزندان آنها مینمود ن( در صورتی که بیماری مستقل از جنس نهفته باشد و پدر و مادر سالم هر دو دارای ژن 3

 د.نباش

ۀ بیماری تواند منجربه انتقال دگرنمود ناخالص باشد، میدر صورتی که مادری از لحاظ بیماری مستقل از جنس نهفته، سالم و دارای ژن ( 4

 مبتال به بیماری خواهد بود.به پسر خود شود و در صورتی که پدر آن نیز دگرۀ بیماری را به فرزند انتقال دهد، فرزند 

 ( مفهومی – سخت – 123) 2پاسخ: گزینه  126

نهفته( مطرح شده است.   Xکتونوری)مستقل از جنس نهفته( و هموفیلی )وابسته به  در فصل سه کتاب درسی دوازدهم، تنها دو بیماری فنیل

داشته باشد. که در  Ppیا  PPنمود تواند ژنادر سالم میبوده و م ppنمود ی ژناکتونوری باشد، پدر بیمار داردر صورتی که بیماری فنیل

ر شود و فرزند ددگرۀ بیماری از پدر به فرزند منتقل مینمود خالص داشته باشند زیرا حداقل یک توانند فرزندی سالم با ژناین حالت نمی

 نمود ناخالص خواهد داشت.صورت سالم بودن قطعاً ژن
 ها:بررسی سایر گزینه

هستند و تمامی فرزندان نیز بیمار خواهند شد. اگر  ppنمود داری ژن هر دو بیمارکتونوری باشد، پدر و مادر ه بیماری فنیلصورتی ک( در 1

خواهد بود که در این حالت نیز تمامی فرزندان  𝑿𝒉𝑿𝒉نمود و مادر بیمار دارای ژن  𝑿𝒉𝑌نمود بیماری هموفیلی باشد پدر بیمار دارای ژن 

 بیمار خواهند بود.

دارد. پس در میان   ppنمود  داشته باشد و مادر بیمار ژن  Ppیا    PPنمود  تواند ژنکتونوری باشد، پدر سالم می( در صورتی که بیماری فنیل3

ه باشد. همچنین اگر بیماری هموفیلی باشد پدر سالم دارای  ( وجود داشت Ppنمود ناخالص )فرزندان آنها ممکن است فرزندی سالم با ژن

( 𝑿𝑯𝑿𝒉لص )نمود ناخاخواهد داشت که در میان فرزندان آنها احتمال تولد دختری سالم با ژن 𝑿𝒉𝑿𝒉نمود و مادر بیمار ژن 𝑿𝑯𝑌نمود ژن 

 وجود خواهد داشت.
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توانند د که در این حالت فرزندان مینداشته باش  Ppیا    PPنمود  ند ژننتوامادر سالم میکتونوری باشد، پدر و  ( در صورتی که بیماری فنیل4

 𝑿𝑯𝑌نمود داشته باشند. همچنین اگر بیماری هموفیلی باشد پدر سالم دارای ژن  ppنمود نمودهایی متفاوت نسبت به والدین مانند ژنژن 

نمود متولد شود، ژن  𝑿𝒉𝑌نمود که در این حالت نیز اگر فرزند پسر با ژن داشته باشد. 𝑿𝑯𝑿𝑯یا  𝑿𝑯𝑿𝒉نمود تواند ژنو مادر سالم می

متولد شود،  𝑿𝑯𝑿𝑯نمود باشد و فرزند دختر با ژن 𝑿𝑯𝑿𝒉نمود متفاوتی نسبت به پدر خود خواهد داشت. همچنین اگر مادر دارای ژن

 نمود متفاوتی نسبت به مادر خود خواهد داشت.ژن 
 

 ( مفهومی – سخت – 123) 2خ: گزینه پاس 127

داشته باشد و از آنجایی  Ddیا  DDنمود تواند ژنمثبت بوده و از لحاظ این صفت می Rhاست پس  Dمادر دارای توانایی تولید پروتئین 

دارد. همچنین مادر توانایی تولید فاکتور انعقادی  Ddنمود منفی دارد پس به طور قطع مادر از نظر این صفت ژن  Rhکه این فرد پسری 

VIII  دارد پس از لحاظ هموفیلی سالم است و از آنجایی که این فرد پسر مبتال به هموفیلی دارد پس مادر به طور حتم از لحاظ این صفت

 Ddنمود منفی است پس پدر نیز از لحاظ این صفت دارای ژن  Rhمثبت است و از آنجائیکه فرزند آنها  Rhدارد. پدر نیز  𝑿𝑯𝑿𝒉نمود ژن 

 است. 𝑿𝒉𝑌نمود است. همچنین پدر مبتال به هموفیلی است پس دارای ژن 

باشید. از آنجا که احتمال تولد باید به شرط بیان شده در سوال توجه داشته  ABOنمود والدین از لحاظ گروه خونی اما برای پی بردن به ژن

تواند نمود والدین میصفر است ژن  داشته باشد، نمود مشابه با والدیننمود و رخژن ABOفرزندی در این خانواده که از لحاظ گروه خونی 

AA×BB  یاAB×OO  احتمال تولد فرزندی با گروه خونی باشند. در هر صورتO داشت )تایید  در فرزندان این خانواده وجود نخواهد

 (2گزینه 

 ها را متوجه شوید:توانید تایید سایر گزینهبا توجه به جداول پانت زیر می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های در غشای گویچه  Bو    Aباشد همۀ فرزندان دارای هر دو کربوهیدرات    ABO  ،AA×BBنمود والدین از لحاظ گروه خونی  همچین اگر ژن 

 قرمز خود خواهند بود.

 4پاسخ: گزینه  128

نمود شویم که ژن . با توجه به اطالعات سوال متوجه می دارند  دگره  دو  کدام  هر  که  است  ژنی  جایگاه  سه  با  صفتی  ذرت  نوع  این  در  رنگ  صفت

( و گیاه ماده نیز دو نوع گامت Abcو  ABcتواند دو نوع گامت )است. گیاه نر می aaBbCCنمود گیاه ماده است و ژن AABbccگیاه نر 

(aBC  وabCکه از آمیزش این گامت )اند از : شود که عبارتنمود مختلف حاصل مینوع ژن ها با یکدیگر سهAaBBCc  ،AaBbCc  و

AabbCc  های بارز را  نمود خود این تعداد از دگره هایی که در ژن دگرۀ بارز وجود دارد. پس ذرت 2و  3، 4نمودها به ترتیب که در این ژن

نمود یکسانی با هیچ تواند رخدگرۀ بارز وجود دارد بنابراین این ذرت نمی 5نی خواهند داشت. در گزینۀ چهارم نمود یکساداشته باشند، رخ

 های حاصل از این آمیزش داشته باشد.ادهیک از ز
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   رنگ نوعی ذرت
  دارند.الل  2جایگاه ینی است که هر جایگاه  3صفت رنگ در نوعی ذرت صفتی با  ❶
 شود.  استفاده می Cو  Bن   Aها در این سه جایگاه از حروف بزرگ و کوچک برای نشان دادن ین ❷

 شود. مختلف به صورت طیفی از سفید تا قرمز ایجاد میهای ن رنگ هابر حسب نوع ترکیب دگره
های دو دهند پس رخ نمودهای نهفته رنگ سفید را نشان میهای بارز رنگ قرمز و دگرهها از نوع بارز و نهفتگی است. دگرهبین دگره ۀرابط ❸

 را دارند.  aabbccو   AABBCCآستانه طیف یعنی قرمز و سفید به ترتیب ین نمود های 
.                                                                                                                           در رخ نمودهای ناخالص هر چه تعداد الل های بارز بیشتر باشد، مقدار رنگ قرمز بیشتر است ❹
های آستانه یعنی قرمز و سفید کمترین نمود وجود دارد. رخ نمودنوع رخ 7و نمود نوع ژن 27در این نوع ذرتن برای صفت رنگ ذرت  ❺

 الل نهفته هستند. 3الل بارز و یا  3هایی است که دارای فراوانی را دارند اما بیشترین فراوانی مربوط به ذرت
تن دارندن  دار آن که دو مجموعه فامدگره است. پس هر یاختۀ زنده و هسته2جایگاهی بوده و هر جایگاه آن نیز دارای 3چون صفت مذکور  ❻

 دگره از این صفت هستند.  6دارای 
 های مختلف ذرت: وضعیت الل در یاخته ❼

 الل در هستۀ خود دارند.  3هان بنابراین برای صفت رنگ دانهها هاپلوئید هستند؛ این یاخته ← های دانۀ گرده نارس و رسیدهیاخته
 های آنها یکسان است. الل وجود دارد که الل 3دانۀ گرده رسیده دارای دو یاختۀ زایشی و رویشی است که در هستۀ هر کدام 

دانۀ گردۀ رسیده دارای دو یاخته است  الل، چون 6حواست باشه اگه گفتن دانۀ گردۀ رسیده چند الل برای صفت رنگ دانه دارد؟ باید بگی 
 الل دارند.  3که هر کدام در هستۀ خود 

 در کیسۀ رویانی )در حالتی که لقاح صورت نگرفته است(: 
 الل وجود دارد.  24الل مربوط به رنگ دانه وجود دارد؛ پسن در مجموع  3الد وجود دارد. درون هر هستۀن  هستۀ تک  8یاخته و 7در این کیسهن 

 ها مثل هم هستند.   های موجود در همۀ هستهست هست که اللحوا 
 الل مربوط به صفت رنگ دانه وجود دارد.   6 ←ای( درون بزرگترین یاختۀ کیسه رویانی )یاختۀ دو هسته

 در رویان و آندوسپرم: 
ین است. رویان دیپلوئید است بنابراین هر رویان از هر ین دو الل دارد پس هر رویان شش الل  3در هر ذرت از این نوعن صفت رنگ دارای 

 الل دارد .      9نوع الل( ولی آندوسپرم چون تریپلوئید است  6نوع الل و حداکثر  3دارد )حداقل 
توزیع فراوانی آنها در جمعیت با هم دارند ولی  رخ نمود متفاوت AABBccو دیگری با ینوتیپ  AAbbccدو رویان ذرت یکی با ینوتیپ  ❽

 است.                                                            یکسان
بود، به قرمز  بیشتری  ذرتی که دارای تعداد الل بارز  رنگ هر ←کنیمبرای مقایسة رنگ دو ذرت با ینوتیپ مختلف طبق این روش عمل می ❾

 تر است. نزدیک
 نمودها براساس تعداد الل بارز:  انواع ین ❿

 الل بارز.  6نمودهایی با صفر و یا ین ←نمود دارند  نوع ین 1هایی که دانه
 الل بارز.  5و یا  1نمودهایی با ین ←نمود دارند نوع ین 3هایی که دانه
 الل بارز.  4و یا  2نمودهایی با ین ←نمود دارند نوع ین 6 که  هاییدانه
 الل بارز.    3نمودهایی با ین ←نمود نوع ین 7هایی با دانه
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 هایتن فام تا سازدمی یک نسخه تخمک های تن فام روی دهد ازکنید، ماری که بکرزایی انجام میهمانطور که در شکل مقابل مشاهده می

ژنوتیپ    آورد. بنابراین،  می  وجود  به  را  موجود دوالد  و  کندمی  تقسیم  به  شروع  سزس  و  شوند  برابر  دو  تخمک

 مار حاصل از بکرزایی قطعاً خالص است. 
مادر فاقد  1در گزینۀ  است اماخالص  مار حاصل از بکرزایی  نمود  نیز ژن 3و1های  باشید که در گزینه  توجه داشته

تواند است و نمی Aداشته باشد و در گزینۀ چهار نیز مادر فاقد دگرۀ  cتواند فرزندی با دگرۀ است و نمی cدگرۀ 

 داشته باشد. Aفرزندی با دگرۀ 
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باشد و از لحاظ گروه خونی  BOیا  BBتواند می Bنمود این فرد از لحاظ گروه خونی است. ژن  𝑋ℎ𝑌نمود مرد مبتال به هموفیلی، دارای ژن 

Rh نمود تواند دارای ژن میDD  یاDd .باشد 

تواند دارای ، میAباشد. همچنین این زن از لحاظ گروه خونی  𝑋𝐻𝑋𝐻یا  𝑋𝐻𝑋ℎنمود تواند دارای ژن وفیلی، میمزن سالم از لحاظ ه

 است. ddنمود طور حتم دارای ژن ، بهRhباشد و از لحاظ گروه خونی  AOیا  AAنمود ژن 

را  ۀ خودنمود فرزندان را نوشته و با در نظر گرفتن این نکته که هر فرزند یک دگرببریم، ژننمودهای قطعی این والدین پیبرای آنکه به ژن 

 کند، به ژنوتیپ والدین خواهیم رسید.از مادر و دگرۀ دیگر خود را از پدر دریافت می

برد که هریک توان پینمود میخواهد بود از این ژن   OO ddنمود  د که از این لحاظ دارای ژن نمنفی دار  Oاین والدین، دختری با گروه خونی  

نمود دارند. همچنین این دختر مبتال به هموفیلی است که از لحاظ این بیماری، دارای ژنرا  dو یک دگرۀ  Oاز والدین حداقل یک دگرۀ 

𝑋ℎ𝑋ℎ  است؛ پس، مادر این فرزند یک دگرۀ𝑋ℎ .خواهد داشت 

است. پس، والدین این فرد که  ppنمود آن از لحاظ این بیماری، همچنین این والدین دارای فرزندی مبتال به فنیل کتونوری هستند که ژن

 خواهند بود. Ppنمود کتونوری سالم هستند، قطعًا دارای ژن از لحاظ بیماری فنیل

 بریم.می نمود قطعی والدین پیحال با اطالعات به دست آمده به ژن 

 BO Dd Pp 𝑋ℎ𝑌نمود پدر:   ژن 

 Pp AO dd  𝑋𝐻𝑋ℎنمود مادر:  ژن 

 ببریم.تر فرزندان این والدین پینمودهای محتملکشیم تا به ژنحال برای هر کدام از این صفات به صورت جداگانه جدول پانت می

 توانید با یک ضرب ساده به راحتی این فراوانی را پیدا کنید:پاسخ سوال دست یافت اما میتوان به از فراوانی صفات در مربع پانت می

 

 
 
 
 
 
 
 

 ها:بررسی گزینه

اند، مثبت Rh( احتمال تولد افرادی که دارای 1
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 Aاست و احتمال تولد افراد دارای گروه خونی  
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4
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ها، منشأ سه کنند و در نتیجه این یاختههای بافتی را تولید میهای مورد نیاز برای ساختن سامانههای سرالدی )مریستمی(، یاختهیاخته

کنید، به علت شکل و میزان طور که در شکل مقابل مشاهده میهستند. همانسامانۀ بافتیا پیکر گیاهان آوندی 

های سرالدی های مختلف یاختهای در بخشها، فاصلۀ غشای هسته با غشای یاختهسیتوپالسم این یاخته 

 تواند متغیر باشد.)مریستمی( می
 ها: بررسی سایر گزینه

 شوند. قسیم توانند تمیزندگی گیاه!( نه در بخشی از  ) دائما  های سرالدی ( یاخته1

توانند دائمًا تقسیم شوند اما در شرایط خاصین مثاًل شرایط نامساعد محیطی یا افزایش بیش از حد تعداد های سرالدی با وجود اینکه مییاخته
 (  6کنند. )زیست یازدهم فصلدهند و یا متوقف میهان تقسیم خود را کاهش مییاخته

  ای نیست.های سرالدی همواره دایرهشکل هستۀ یاختهکنید، ه در شکل مشاهده میطور ک( همان2

 دهد. های سرالدی در مرکز یاخته قرار دارد و بیشتر حجم یاخته را به خود اختصاص میهستۀ درشت یاخته

 د. نفاصلۀ اندکی دارهای مجاور خود گیرند در نتیجه از یاختههای سرالدی به طور فشرده قرار می( یاخته3
 

 سرالدها

 هستند. های سرالدی و سرالدهایاختهها شود. منشا این بافتمی تشکیل، از سه سامانة بافتی آوندیپیکر گیاهان 

 های سرالدی:یاخته

های سارالدی )مریساتمی( وجود دارند که گیاهان آوندی، یاختهنوک سااقه و نزدیک به نوک ریشاة  در 
کنند.  های بافتی را تولید میهای مورد نیاز برای ساختن سامانهیاخته  شوند و مجموعهمی  دائمًا تقسیم

ها آن  هساتة درشات ای اندک(. یاخته)فضاای بینگیرند به طور فشارده به هم قرار میهای سارالدی یاخته
 دهد.را به خود اختصاص می خته قرار دارد، بیشتِر حجم یاختهکه در مرکز یا

هایی هسات که شادن و ایجاد یاختهها بنیادی هساتن و کارشاون تقسایمدر یک کالم بگیم که این یاخته
 ها رو ایجاد میکنه!بافت

 انواع سرالد

و در تشاکیل هر ساه  توانایی تقسایم شادن دارندم طول زندگی گیاه ها در همة گیاهان آوندی وجود دارند و در تماسارالدهای نخساتین:  این سارالد -1
 به انتهای ریشه و درون ساقه حضور دارند. نزدیکای و آوندی( نقش دارند. این سرالدها در نوع سامانة بافتی )روپوست، بافت زمینه

 توانند سبب رشد عرضی گیاه نیز شوند.یهستند و تا حدودی م آنسرالدهای گیاه و عامل اصلی رشد طولی  این سرالدها، مهمترین 

 شوند.سرالدهای پسین:  این سرالدها فقط در گروهی از گیاهان تشکیل می -2  

تواند حاصال فعالیت سارالد نخساتین در این گیاهان باشاد. بنابراین باید سارالدهای ای نمیدانگان دولپههایی با قطر بسایار در نهانها و ریشاهسااقه
نقش   افزایش ضاخامت را فراهم کنند. به این ساارالدها که در   افزایش قطرهای الزم برای این ها، بافتا بتوانند با تولید مداوم یاختهدیگری باشااند ت 

 سازپنبهالد چوبساز و بنالد آونداند از: بنای وجود دارد که عبارتگویند. دو نوع سرالد پسین در گیاهان دولپهدارند، سرالد پسین می
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 فقط مورد هک درست است. 

از آب و مواد غذایی خود  همه یا بخشیانواعی از گیاهان انگل وجود دارند که 

گیاه توان به کنند. از گیاهان انگل میرا از گیاهان فتوسنتزکننده دریافت می

 اشاره کرد.  سس و گل جالیز
 بررسی همۀ موارد: 

کنند چون فقط بخشی از مواد غذایی   توانند فتوسنتزمیالف( گروهی از گیاهان انگل 

 کنند. مورد نیاز خود را از گیاهان فتوسنتزکننده دریافت می

کنید، اندام مکندۀ گیاه سس به ساقۀ گیاه طور که در شکل مشاهده میب( همان

 کند. کند ولی اندام مکندۀ گیاه گل جالیز به ریشۀ گیاه میزبان نفوذ میمیزبان نفوذ می

کنید، طور که در شکل مشاهده میاندام تولیدمثلی در نهاندانگان است. همانج( گل،  

 کند، همانند گیاه داوودی! گل جالیز نیز اندام تولیدمثلیا گل تولید می

 د( گیاه سس ریشه ندارد. 

هک( چون حیات گیاه انگل به گیاه میزبان وابسته است؛ بنابراین گیاه انگل فقط بخشی 

 کند. ولیدشده در گیاه میزبان خود را مصرف میشیرۀ پروردۀ ت از

 گیاهان انگل 
 کنند.      از آب و مواد یذایی مورد نیاز خود را از گیاهان فتوسنتزکننده دریافت می بخشییا  همۀگیاهانی هستند که 

 انواع:
مواد   همۀتوانایی فتوسنتز را ندارند و  ←انگل هستند کاملاًاز آنها  گروهی❶

 کنند.مغذی را از میزبان دریافت می
گیرند و از مواد را از میزبان می بخشی ←دیگر نیمه انگل هستند  گروهی ❷

 کنند.                فتوسنتز هم می 
 ویژگی:

 ند.  کنگیاهان انگل نه تنها مواد معدنی بلکه مواد آلی را نیز از میزبان تأمین می-

 های سرالدی )مریستمی( مقایسه جامع یاخته                                                                      

 سرالد پسین                                  سرالد نخستین                               

 بن الد چوب پنبه ساز  بن الد آوند ساز  سرالد نخستین ساقه   سرالد نخستین ریشه  

 ای چوبی  گیاهان دولپه                           در همه ی گیاهان آوندی                             در کدام گروه از گیاهان 

درون جوانه ها و فواصل   نزدیک به نوک ریشه  محل قرار گیری در گیاه  
 گرهیبین

زیر پوست) در سامانه  
 آوندی(

 بافت زمینه ای )پوست( 

 توسط یاخته های جوانه  کالهکتوسط یاخته های   روش محافظت  
 و سایر یاخته ها 

                -                  - 

 ارتباط با 
 تولید بافت  

 پوششی در ساقه و ریشه  آوندی در ساقه و ریشه  پوششی / زمینه ای / آوندی  پوششی / زمینه ای / آوندی  کدام سامانه 

 به سمت بیرون : آبکش  روپوستی/ زمینه ای / آوندی  روپوستی/ زمینه ای / آوندی  کدام بافت 
 به سمت داخل : چوب  

 به سمت بیرون: چوب پنبه
 به سمت داخل: نرم آکنه  

 افزایش طول و تا حدودی عرض  هانقش در تغییر اندازه اندام
 ریشه                  

افزایش طول و تا حدودی 
 عرض ساقه 

افزایش عرض ساقه و 
 ریشه

افزایش عرض ساقه و 
 ریشه

نقش در ایجاد اندام های 
 جدید 

ایجاد برگ و انشعابات جدید  ایجاد انشعابات جدید ریشه  
 ساقه

                 -                 - 

نقش در تشکیل پوست  
 درخت  

 تولید پیراپوست       تولید آبکش های پسین   -                      -                     

 دارد                دارد                 دارد                   دارد                      زنده   تولید یاخته 

 دارد                دارد                 دارد                   دارد                     مرده 
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 کند. رابطه انگلی نوعی رابطه همزیستی است که در آن یک طرف سود ) جاندار انگل ( و طرف مقابل )میزبان( ضرر می-
 کند حاصل فعالیت فتوسنتزی گیاه یا به دنبال فعالیت نوعی باکتری ایجاد شده است.     ماده آلی که گیاه انگل از میزبان تامین می

  .نمایداشته و آن را وارد آوند چوب ) تامین آب و مواد معدنی ( و آبکش ) تامین مواد آلی ( گیاه میزبان میگیاه انگل اندام مکنده د
 زا است.  ( و نوعی قارچ که برای گیاه بیماری مکدکه توسط خرطومش شیرۀ گیاه رامیگیاه انگل )سس و گل جالیز(ن شته )نوعی حشره   ←جانداران با اندام مکنده 
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کنید، به دنبال طور که در شکل مقابل مشاهده میهای هوایی هماندر بسته شدن روزنه

ها دچار کاهش حجم های نگهبان روزنه این یاختهاز یاخته پتاسیم و کلرهای خروج یون

 یابد. های شکمی دو یاختۀ نگهبان کاهش میدیوارهشده و فاصلۀ بین 
 ها: بررسی سایر گزینه

های کنید، به دنبال ورود ساکارز و یونطور که در شکل مقابل مشاهده می( همان3و 2و1

ها کاهش یافته و آب از کلر و پتاسیم به یاختۀ نگهبان روزنه، پتانسیل آب این یاخته

های نگهبان روزنه، شود. آب وارد شده به یاختهها وارد مییاختههای مجاور به این یاخته

 شود. های نگهبان روزنه دچار تورژسانس شده و روزنه باز میشود در نتیجه یاختهخیره میذدر کریچۀ آنها 
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یرۀ پرورده با انتقال فعال باربرداری و آنجا مصرف و ذخیره کنید، در محل مصرف مواد آلی شطور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

آب از و  شوندوارد میشوند. در این محل از آوند ابکش فقط مواد آلی به محل مصرف می

 شود.آوند آبکشی به آوند چوبی منتقل می
 ها: بررسی سایر گزینه

آلی شیرۀ پرورده با کنید، در محل منبع مواد طور که در شکل مقابل مشاهده می( همان1

شوند. در این محل آب هم از انتقال فعال و آب از طریق اسمز به یاختۀ آوند آبکش وارد می

 ها!(شود. )نکات مخصوص مازیمحل منبع و هم از آوند چوبی، به آوند آبکشی منتقل می

جه های آوند آبکش، فشار افزایش یافته و در نتی( به دنبال بارگیری آبکشی در یاخته3

ای از مواد به سوی محل دارای فشار کمتر )محل محتویات شیرۀ پرورده به صورت توده

ها و آیند، در این حالت حرکت شیرۀ پرورده از طریق پالسمودسم مصرف( به حرکت درمی

 است.  ATPبدون مصرف 

 عکس یکدیگر است. کنید، در آوندهای آبکشی و چوبی جهت حرکت آب طور که در شکل مقابل مشاهده می( همان4

 

 بخش مورد   اندام های رویشی         اندام مکنده میزبان  
 حمله میزبان

 قندکافت  فتوسنتز  سبزینه 

 ریشه    ساقه  برگ  

 دارد     ندارد   ندارد   ساقه   ندارد  دارد    ندارد   دارد       -        سس 

 دارد    ندارد   ندارد   ریشه     -       دارد    ندارد   دارد       گیاهان جالیزی گل جالیز  

 که توسط ارنست مونش ارائه شد:  الگوی جریان فشاریجایی شیرة پرورده در مراحل جابه

 شوند. های آبکش مین وارد یاختهانتقال فعال: قند و مواد آلی در محل منبعن به روش بارگیری آبکشی 1مرحلة 

 کنند.که در مجاور آوند آبکشی قرار دارندن به آوندهای آبکشی در ترابری شیرۀ پرورده کمک می  های همراهیاخته 

های یاختهورود آب از   ←های آبکشتتی  پتانستتیل آب یاخته کاهش  ←در آوند آبکشساااکارز مقدار مواد آلی و به ویژه  افزایش 2مرحلة 
 به آوند آبکشی  مجاوِر آوندهای چوبی
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ترین بخش ساقۀ اصلی )تنه( یک درخت، کنید، نازکطور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

سازد، بسیار بیشتر از آبکش الد میاست. میزان بافت چوب پسینی که این بن الد آوندسازبن

الد به سمت داخل )ساخت چوب پسین( های این بنپسین است؛ بنابراین سرعت تقسیم یاخته

 های آن به سمت خارج )ساخت آبکش پسین( است.بیشتر از سرعت تقسیم یاخته 
 ها: بررسی سایر گزینه

 پنبه دارند در پیراپوست قرار دارند. هایی که در دیوارۀ خود چوب( در تنۀ یک درخت یاخته2

 ای!پنبهبندی چوبجمع
پنبه )سوبرین( هستند که پوست در دیوارۀ جانبی خود دارای نواری از جنس چوبهای درونیاخته

 شود.به آن نوار کاسپاری گفته می
 کند.ای را ایجاد میآکنهنرمهای پنبه و به سمت داخل یاختهساز به سمت بیرون بافت چوب پنبهالد چوببن

 این نسبت به گازها نفوذناپذیر است.پنبههای چوبپیراپوست به علت داشتن یاخته
 ای هستند که هر دو از ترکیبات لیپیدی هستند و در : ای شدن از تغییرات دیوارۀ یاختهپنبهشدن و چوبکوتینی

 زا به گیاه نقش دارند.بیماری جلوگیری از ورود عوامل  - 2 کاهش از دست دادن آب  و-1

 الد آوندساز قرار دارند. شود. این آوندها در سطح خارجی بن( حمل شیرۀ پرورده در گیاه توسط آوندهای آبکش انجام می3

 کند.  الد آوندساز به سمت درون چوب پسین تولید می( بن4
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 درست است.  «د»و  «ج»موارد 

 شود. انجام می همراهی خواص ویژۀ آبو با  ای و تعرقفشار ریشهای در آوندهای چوبی تحت تأثیر دو عامل یان تودهجر
 بررسی همۀ موارد: 

ها در آوندهای چوبی های زندۀ درون استوانۀ آوندی ریشه، آب و یونپوست و یاختههای درونای در اثر عملکرد یاختهالف( در فشارریشه

شود و که در تعرق، آب درون آوندهای چوبی از آنها خارج مییابد در حالییابند و در نتیجه فشار در آوندهای چوبی افزایش میتجمع می

 شود.ها مییابد که موجب مکش تعرقی از ریشه به سوی برگها کاهش میفشار درون آن

 گیرد. صورت می ATPب( تعرق بدون نیاز به انرژی 

های هوایی طرفه از ریشه به سوی اندامشوند. شیرۀ خام دارای حرکت یکو تعرق سبب حرکت شیرۀ خام درون گیاه میای ج( فشار ریشه

 است. 

شود. دهند. در واکنش هیدرولیز، آب مصرف میهای هیدرولیز )آبکافت( را انجام میها واکنشهای گیاهی، گروهی از آنزیمد( در یاخته

 کنند.ها کمک میهای گیاهی به فعالیت این آنزیمندن آب به یاختهبنابراین این عوامل با رسا

 

 

 

 

 

 

 

)محل   فشاار کمتر)ییرفعال( محتویات شتیرة پرورده به ستوی محل دارای  ایحرکت توده   ←های آبکشتیفشتار در یاخته افزایش 3مرحلة 
 مصرف( 

 گیرد. صورت می ATPمصرف بدون جایی مواد آلی بین آوندهای آبکشین در این مرحلهن جابه 

 شوند.می ذخیرةیا  مصرفن باربرداری شده و در آنجا انتقال فعالدر محل مصرفن مواد آلی شیرة پروردهن با  باربرداری آبکشی: 4مرحلة 

 کنند.که در مجاور آوند آبکشی قرار دارندن به آوندهای آبکشی در ترابری شیرۀ پرورده کمک می  های همراهیاخته 
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شود که فشار شود. تعریق زمانی انجام میهای بعضی از گیاهان علفی خارج میدر فرایند تعریق آب به صورت قطراتی از انتها یا لبۀ برگ

ای سبب افزایش فشار آب درون آوند چوبی فشارریشهای بیشتر از تعرق باشد. ریشه

 شود. ؛ بنابراین با کاهش فشار آب در آوند چوبی تعریق انجام نمیدوشمی
 ها: بررسی سایر گزینه

انتقال ریشه با  های زندۀ درون استوانۀ آوندیپوست و یاختههای درونیاخته( 1

کنند. این عمل باعث افزایش ه درون آوندهای چوبی منتقل میهای معدنی را بیون فعال

 شود. ها و کاهش پتانسیل آب درون آوندهای چوبی میمقدار این یون

( عامل اصلی انتقال شیرۀ خام و صعود این شیرۀ درون آوندهای چوبی، مکشی است که در 2

های هوایی، روزنهتواند از طریق شود. در گیاهان تعرق میاثر تعرق از سطح گیاه ایجاد می

شود که فاقد پوستک انجام شود. عدسک در محل پیراپوست یافت میپوستک و عدسک 

  است.

ها از رگبرگرا کنید، نیروی مکش تعرقی، آب طور که در شکل مقابل مشاهده می( همان4

سه مسیر  شود آبی که درکشد این فرایند در نهایت سبب میها میبه فضای بین یاخته

 شود به درون استوانۀ آوندی وارد شود. آپوپالستی، سیمزالستی و عرض غشایی وارد ریشه می
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قرار دارد.  ای در حال تشکیلبافت زمینهکنید، بافت آوندی در حال تشکیل در سطح درونی طور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

های متفاوتی در ای از انواع مختلفی یاخته )پارانشیمی، کالنشیمی و اسکلرانشیمی( تشکیل شده است؛ بنابراین ژنزمینه سامانۀ بافت

 شود. های متفاوتی میشود که منجر به تشکیل بافتای بیان میهای مختلف سامانۀ بافت زمینه یاخته
 ها: بررسی سایر گزینه

در  هدیوار تشکیلشود؛ بنابراین هی از خارج به داخل انجام میهای گیاسازی در یاخته( دیواره1

 گیرد. سطح داخلی دیوارۀ قدیمی صورت می

توانند فاقد هسته باشند. )در ضمن ویژگیا هستۀ درشت در مرکز آکنه میهای بافت سخت( یاخته2

 های سرالدی است(سیتوپالسم مربوط به یاخته

در گیاه هستند. این  بافتی سامانۀمنشأ سه نوع  ای()نه بافت زمینه های سرالدییاخته( 4

 ها نزدیک به انتهای ریشه و در سطحی باالتر از کالهک قرار دارند.   یاخته
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 به ترتیب عبارتند از: روپوست، دستۀ آوندی، مغز ساقه و پوست.  4تا  1های بخش

 شود؛ بنابراین مغز ساقه و پوست هر دوها دیده میایاست که در دولزه ایای و بخشی از سامانۀ بافت زمینهآکنهفت نرممغز ساقه با

 شوند.ای محسوب میجزئی از سامانۀ بافت زمینه
 ها:  بررسی سایر گزینه

های دیگری مانند بافت آوندی عالوه بر آوندها، یاخته سازند. درهایی هستند که آوندها را میهای بافت آوندی، یاختهترین یاخته( اصلی1

  گیرد.ای است که آوندها را دربرمیآکنهفیبر نوعی یاختۀ بافت سختای و فیبر نیز وجود دارد. آکنههای نرمیاخته

کنند. پوستک از است، ترشح میهای هوایی پوستک را تولید و آن را به سطحی از روپوست که مجاور هوا های روپوست در اندام( یاخته2

 )نه فقط کوتین!( ساخته شده است.  ترکیبات لیپیدی مانند کوتین

ها دیوارۀ پسین ندارند اما دیوارۀ نخستین آنها قرار دارند. این یاخته کالنشیمیهای روپوست یاخته مجاورت( در بخش پوست ساقه در 4

 ضخیم است. 
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ای گیاه وارد فضای بین یاخته هاروزنهاکسید به همراه سایر گازها از طریق اساس تمام مواد آلی تولیدشده در گیاه است. کربن دی ،کربن

جذب شود.  ها یا ریشهبرگتواند توسط آید که میکربنات در میاکسید هم با حل شدن در آب به صورت بیشود. مقداری از کربن دیمی

توانند در جذب کربن نقش داشته باشند. می ها و ریشهبرگ (،و ساقۀ مسن )از طریق عدسک )از طریق روزنۀ هوایی( ساقۀ جوانبنابراین 

ای و ها عبارتند از: سامانۀ بافتی پوششی، زمینهبخش متمایز در برش عرضی )یا طولی( خود است. این بخش پیکر گیاهان آوندی دارای سه 

 آوندی. 

ها ها قابل تشخیص است؛ به هر یک از این بخشای و آوندی در آن اگر ریشهن ساقه و برگ را در نهاندانگان برش دهیمن سه بخش پوششین زمینه 
 گویند.سامانۀ بافتی می

 لپه و دولپه مقایسه جامع گیاه تک 
 

 تک لپه  دولپه  

    
   

   
   

   
   

 
ه  

ش
ری

 

 قطر بیشتر  قطر کمتر استوانه آوندی  

   دسته آوندی 

 بخش ریشه ترینمرکزی دارد /  در  ندارد مغز 

 به نسبت دو لپه کمتر است  زیاد ضخامت ناحیه پوست  

 دارد دارد الیه آندودرم و ریشه زا 

آوند چوب به شکل ستاره و آوند آبکش در میان بازوهای  آرایش آوند ها 
 آن قرار دارد.

آوند چوب و آوند آبکش به صورت یک درمیان بر روی  
 یک دایره قرار دارند.

 افشان مستقیم  شکل رویش ریشه  

 ندارد تواند داشته باشدمی رشد پسین ؟ 

در زمان جوانه زنی رشد روزمینی یا  
 زیرزمینی ؟ 

 هم رو زمینی و هم زیرزمینی  زمینی )مثل لوبیا( هم زیرزمینی)مثل نخود( و هم رو 

    
   

   
   

   
 

ه  
ساق

 

   استوانه آوندی

 تعداد زیاد و لی اندازه کوچک ولی اندازه بزرگتعداد کم  دسته آوندی 

 ندارد دارد مغز

 ) عدم مشخص بودن ناحیه پوست (  کم ضخامت ناحیه پوست

 ندارد ندارد الیه آندودرم و ریشه زا 

دسته های آوندی چوب و آبکش روی حلقه هستند. و  آرایش آوند ها
 مغز را احاطه کرده اند

دارند. و در نزدیکی روپوست تراکم به صورت پراکنده قرار 
 زیادی دارند

 ندارد تواند داشته باشد.می رشد پسین ؟

 مضربی از سه مضربی از چهار یا پنج تعداد گلبرگ های گل در این گیاه ؟  

 در ساقه جوان و در برگ در ساقه جوان و در برگ هوایی  وضعیت روزنه   

 در نوک برگ  لپه (  2علفی در حاشیه برگ ) در گیاهان  آبی  

حجم دانه لپه است/ فاقد  بیشتر دارد /  n2فقط یاخته  وضعیت دانه بالغ 
 آندوسپرم

حجم دانه آندوسپرم  بیشتر است /  n3و  n2شامل یاخته 
 است.
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 ها: بررسی سایر گزینه
 ( در سطح ریشۀ گیاهان دولزۀ علفی پوستک وجود ندارد. 1

کنند مقدار فراوانی آب جذب میهای خود دارند. این ترکیبات  ساکاریدی در کریچههای پلیاز گیاهان مناطق گرم و خشک ترکیب  بعضی(  2

 کند. میآبی از این آب استفاده های کمها ذخیره شود. گیاه در دورهشوند تا آب فراوانی در کریچهو سبب می

 تواند کامالً انگل و غیرفتوسنتزکننده باشد.( ریشۀ گیاهان فاقد یاختۀ فتوسنتزکننده است. در ضمن گیاه می3

 عنصر کربن
 کاربرد:

 کربن اساس ماده آلی و بنابراین یکی از عناصر مورد نیاز گیاهان است. 
                           (                                                               4Cهای یالف آوندی گیاهان شود )نگهبان روزنه + یاخته های میانبرگ + یاختههای فتوسنتزکننده مصرف میاکسید جذب شده در یاختهدی کربن

 : جذب در گیاهان

 از طریق روزنه هوایی و عدسک.  2COبخش اعظم به شکل گاز  ❶
 شود. ای گیاه مییاختهها وارد فضاهای بیناکسید به همراه سایر گازها از طریق روزنهکربن دی
 کنند. ترین موادی است که گیاهان از هوا جذب میاکسید یکی از مهمکربن دی

 تواند تأمین شود.ای و تنفس نوری مییاختهدرون گیاه از طریق تنفس بخشیاکسید مورد نیاز گیاه از محیط و از کربن دی بخشی
 نکات ترکیبی

 دارند. 2COها و عدسک نقش اصلی در جذب ها از طریق روزنهها روزنه دارند( و ساقهبرگهمۀًها )ها از طریق روزنه: برگ6فصل10زیست
اندن پریدرم دارند و از راه عدسک به ای مّسن که چوبی شدهدانگان دولپه:  ساقه جوان و علفی اپیدرم دارد اما ساقه و ریشه نهان6فصل10زیست

 پردازند.تبادل گازها می
 در هنگام روز برعکس( )و از گیاه است.  2COبه گیاه و خروج  2Oها به صورت ورود  ها و برگ معمواًل در شب انتقال گازها در روزنه

 ای مصرف می شود. تولیدی طی فتوسنتز در تنفس یاخته 2O: بخشی از 6فصل12زیست
 ای در فتوسنتز مصرف می شود. تولیدی طی تنفس یاخته 2CO: بخشی از 6فصل12زیست

 کربنات توسط ریشه یا برگ.                  بخش کمی به شکل بی ❷ 
                                                                 کند.                                                                                                                         کولی ولی ریشه به شکل یونی جذب میبرگن کربن را به شکل یونی و مول

 

 (مفهومی - متوسط -106) 1پاسخ: گزینه  141

مانندی به نام قرار گرفته و با بخش انگشتانه نزدیک به انتهای ریشهکنید، سرالد نخستین ریشه طور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

کند که سبب لزج شدن سطح آن ساکاریدی ترشح میکالهک پوشیده شده است. کالهک ترکیب پلی

های گیاهی های سرالدی سایر یاختهیگر یاختهشود. در سمت دو در نتیجه نفوذ آسان ریشه به خاک می

-ساکارید را دارد چون آنها در دیوارۀ خود انواعی از پلیقرار دارند. هر یاختۀ گیاهی توانایی تولید پلی

 ساکاریدها را دارند. 
 ها: بررسی سایر گزینه

در  ها، ساقه عالوه بر جوانهها قرار دارد. سرالد نخستین در در جوانه عمدتا ( سرالد نخستین ساقه 2

. گره محلی است که برگ به ساقه یا شاخه متصل است. فاصلۀ بین دو گره نیز وجود دارند

گویند. بنابراین به سرالدی که در این محل قرار دارد، سرالد گره میبه فاصلۀ بین دو گره، میان

 گویند. گرهی میمیان

شاخه و ، و تا حدودی عرض ساقه طول افزایش( نتیجه فعالیت سرالدهای نخستین، 3

 است.  ریشه

بین باشد که بخشی از آن میای گیاهان دولزه به شکل دایره ساقۀدر  پسینسرالد کنید، طور که در شکل مقابل مشاهده می( همان4

  دارد.قرار  های آوندیهای آوندی و بخشی از آن نیز در فاصلۀ بین دستهدسته
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 موارد الف و ب درست است.

های های نگبهان روزنه، کرک و یاختهیاختههای غارمانند گیاه خرزهره در فرورفتگی

 شود. مشاهده می روپوستی معمولی
 بررسی همۀ موارد: 

های هوایی در تولید پوستک نقش دارند. گیاه خرزهره های روپوستی اندامالف( همۀ یاخته

ها با به دام انداختن رطوبت هوا، های درون فرورفتگیدارای پوستک ضخیمی است و کرک

زا شوند. پوستک از ورود عوامل بیماریمانع خروج بیش از حد آب از گیاه و آسیب به آن می

ها با تولید پوستک از ایجاد بیماری در گیاه کند، پس همۀ این یاختهبه گیاه جلوگیری می

 کنند. ن در شرایط بیماری( جلوگیری می)افزایش اتیل

تواند از طریق شود. در گیاهان تعرق میب( عامل اصلی انتقال شیرۀ خام در گیاهان، مکشی است که در اثر تعرق از سطح گیاه انجام می

ایجاد تعرق در پیوستگی و سرعت های هوایی با های روپوستی در اندامها انجام شود. بنابراین همۀ یاختههای هوایی، پوستک و عدسکروزنه 

 موثر هستند.  ریشه و آوندهای چوبی ساقه شیرۀ خام درون استوانۀ آوندی

هایی است که از کنید، روپوست باالیی گیاه خرزهره بیش از یک الیه یاخته دارد و دارای یاختهطور که در شکل مقابل مشاهده میج( همان

 تر است. ها بزرگکرک

 های هوایی برگ تماسی ندارند.  ها در سطح زیرین خود با حفرهکنید، کرکدر شکل مقابل مشاهده میطور که د( همان

 

 های گیاهیی سازشجمع بندی همه

 ویژگی های محل زندگی گیاه   محل زندگی  نام گیاه  نوع سازش      سازش در جهت        

یاه
ز گ

ب ا
ج آ

رو
 خ

ر و
خی

 تب
 از

ی
یر

وگ
جل

 
 در طول روز روزنه ها را بسته نگه می دارند و  

 در شب روزنه را باز می کنند. 
 بعضی از کاکتوس ها  

 و آناناس 

 
   

   
   

   
ب  

م آ
و ک

ک 
ش

 خ
طق

منا
 

 کمبود آب  
 کمبود پوشش گیاهی 

 تابش شدید نور خورشید و  
 دمای باال به ویژه در روز  

  های فرورفتگیوجود پوستک ضخیمن روزنه هوایی در 
                                                 بههایی است که با یارمانند قرار گرفته که دارای کرک

دام انداختن رطوبت هوان سبب ایجاد اتمسفر مرطوب در                                              
 شود.    های هوایی میاطراف روزنه

    
 خرزهره         

 -              کاهش تعداد روزنه  

 -            کاهش تعداد برگ یا کاهش سطح برگ  

 ساکارید جاذب آب در کریچه بعضی از گیاهان وجود پلی جذب آب بیشتر  
 های که سبب ذخیره آب زیاد در کریچه شده و گیاه در دوره

 کند.  استفاده میآن کم آبی از    

   CAMگیاهان 
 )برگ یا ساقه و یا هر  

 دو گوشتی و پر آب( 

 ذخیره گازهای 
 مورد نیاز گیاه 

 گیاهانی که در آب   گیاه آبزی مثل آزوال  وجود نرم آکنه هوادار در ریشه ن ساقه و برگ  
 یا در جاهایی زندگی می کنند 

 که زمان هایی از 
 آب پوشیده  سال با

 شود   می

 
 کمبود اکسیژن     

 جذب اکسیژن 
 از هوا       

 ایجاد ریشه هایی که از آب بیرون می آیند و از هوا  
 معروف هستند   شش ریشهجذب می کنند و به  اکسیژن

 حرا  درختان
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صورت آزاد در خاک یا بهکنندۀ نیتروژن های تثبیتهاست. باکتریشده در خاک، حاصل عملکرد زیستی باکتری بخشی از نیتروژن تثبیت 

های فقط گروهی )بعضی( از باکتری کنند. پسزندگی می همزیست با گیاهان

 کنندۀ نیتروژن با گیاهان رابطۀ همزیستی دارند. تثبیت
 : هابررسی سایر گزینه

کنندۀ نیتروژن و های تثبیتکنید، باکتریطور که در شکل مقابل مشاهده می( همان1

های که باکتریساز در تولید یون آمونیوم نقش دارند در حالیهای آمونیاکباکتری

  ند.کنندۀ نیتروژن نیستساز، تثبیتآمونیاک

ساز یون آمونیوم راتهای نیتکنید، باکتریطور که در شکل مقابل مشاهده می( همان2

 کنند. را مصرف کرده و نیترات تولید می

کنندۀ نیتروژن به صورت آزاد در خاک های تثبیتهاست. باکتری( بخشی از نیتروژن تثبیت شده در خاک، حاصل عملکرد زیستی باکتری4

 کنند. اد آلی مورد نیاز را از گیاه تأمین توانند موکنند که در صورت همزیست بودن با گیاهان مییا همزیست با گیاهان زندگی می

 

 

 باکتریوکلروفیل باشد و انریی خود را از خورشید بگیرددار باشدن دارای توانند فتوسنتزکننده و رنگیزه( می1)  زاهای تولیدکنندۀ غیراکسیژنباکتری← 
باکتری های ←توانند شیمیوسنتزکننده و فاقد رنگیزه باشند و انریی خود را از مواد ییرآلی )معدنی( بگیرند( می2های گوگردی سبز و اریوانی )باکتری 

باکتری که برای تثبیت کربن از مواد غیر الی به عنوان منبع الکترون استفاده  .   زا لزوماً دارای باکتریوکلروفیل استتولیدکنندۀ غیراکسیژنتوان گفت هر باکتری پس حواست باشه نمینیترات ساز. 

زا باشد اکسیژنتواند فتوسنتزکننده ییر ( می2سیانوباکتری ) ←زا باشد و تثبیت نیتروین را انجام دهد دار و اکسیژنتواند سبزینه( می1)کند    می
توانند تولیدکننده باشند و کربن را می( 1)   باکتری های فاقد رنگیزه   ها.شیمیوسنتزکننده ←تواند فتوسنتزکننده نباشد ( می3های گوگردی  )باکتری ←

توانند می( 2)شیمیوسنتزکننده  ←اکسایش ترکیبات معدنی بدست آورند به ویژههای شیمیایی واکنشاز تثبیت کنند و برای این تثبیت انریی را 
 کننده هستند. کننده هستند و برخی تولیدهای فاقد رنگیزه مصرفکننده باشند و انریی خود را از ترکیبات آلی به دست آورند . بیشتر باکتری مصرف

تواند می  (2)  اوگلنا  ←کننده است  های رونویسیاز آنزیمتواند یوکاریوتی باشد پس دارای هسته و کلروپالست و انواعی  می(  1)  های فتوسنتزکنندهایتک یاخته
تثبیت کنندگان .  های سبز و اریوانیسیانوباکتری و گوگردی   ←کننده استهای رونویسیپروکاریوتی باشد پس فاقد هسته و کلروپالست و انواعی از آنزیم

کننده باشند و توانند مصرف( می2سیانوباکتری )←زا باشند و کربن را تثبیت کنند.ن( و فتوسنتزکننده اکسیژaدار )کلروفیل توانند رنگیزهمی( 1) نیتروژن 
هر جانداری که فاقد ( 1) توان گفتنمی  ها ریزوبیوم ←زا باشند انریی خود را از مواد آلی کسب کنند و توانایی تثبیت کربن را نداشته و ییراکسیژن

 سیانوباکتری ساز آمونیاک ساز نیترات های گوگردی باکتری ریزوبیوم  
 فتوسنتزکننده  کننده مصرف شیمیوسنتزکننده  فتوسنتزکننده  کننده مصرف وساز نوع سوخت

 دارد )برخی(   ندارد  ندارد  ندارد  دارد   تثبیت نیتروژن 
 دارد )همه(   ندارد  دارذ دارد   ندارد  تثبیت کربن 

 دارد )همه(   ندارد  ندارد  دارد   ندارد  فتوسنتز 
 دارد   دارد   دارد   دارد   دارد   قندکافت
جو به   2Nتبدیل  عملکرد 

 آمونیوم 
تولید مواد آلی از مواد  

 معدنی 
تبدیل آمونیوم به 

 نیترات
آمونیوم از مواد  تولید 

 آلی
 جو به آمونیوم  2Nتبدیل 

تولید مواد آلی از مواد  
 معدنی

ارتباط 
 با 

 آمونیوم

 دارد   دارد   ندارد   - دارد   تولید  

  -  - دارد    -  - مصرف 

 مثاًل در ساقه و دمبرگ گونرا  در خاک   درون خاک    - در خاک درون ریشه   محل وجود 
 داردن مثاًل با آزوال و گونرا  ندارد  ندارد   - واران پروانهدارد با تیرۀ  همزیستی با گیاه  

 نور خورشید    - های اکسایشواکنش نور خورشید   مواد آلی    منبع انرژی 
 آب )مادۀ معدنی(    - های اکسایشواکنش )مادۀ معدنی(   S2H مواد آلی  منبع الکترون 

های )همانند یوکاریوتدارد  ندارد  ندارد  ندارد  ندارد  تولید اکسیژن  
 فتوسنتزکننده

  aکلروفیل  ندارد  ندارد  باکتریوکلروفیل  ندارد  سبزینه 
آمونیوم موجود در    - جو  منبع نیتروژن 

 خاک
 جو  هوموس  
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هر جانداری که ( 2)کلروپالست است الزامًا توانایی فتوسنتز ندارد . )برخی جانداران فتوسنتز کننده مثل باکتری فاقد هسته و کلروپالست هستند(  
هر  ( 3) ن زا نیستند( توانایی تولید اکسیژن را نداردن قطعًا فتوسنتز هم ندارد ) مثاًل باکتری های گوگردی سبز و اریوانی فتوسنتز کننده بوده ولی اکسیژ

                                                                                                                                                                                                                                     جانداری که توانایی تثبیت کربن را داردن قطعًا فتوسنتزکننده است )مثاًل شیمیوسنتز کننده ها(                                     
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بخش آلی خاک یا گیاخاک )هوموس( به طور عمده از بقایای جانداران و به ویژه اجزای در حال تجزیۀ آنها تشکیل شده است. بعضی از اجزای  

رنگ دارد. های مثبت مانند آلومینیوم را در سطح خود نگه میکنند که با داشتن بارهای منفی، یونتولید می مواد اسیدیگیاخاک 

 شود. رنگ می آبیبه علت تجمع آلومینیوم در گیاه،  های اسیدیگیاه ادریسی در خاکهای  گلبرگ
 ها: بررسی سایر گزینه

توانند به سرعت کمبود مواد مغذی گیرند؛ بنابراین می( کودهای شیمیایی شامل عناصر معدنی هستند که به راحتی در اختیار گیاه قرار می2

نفوذ مانع . افزایش این عوامل شودها و گیاهان آبزی میها، جلبکسبب رشد سریع باکترییی خاک را جبران کنند. کودهای شیمیا

 تواند باعث مرگ و میر جانوران آبزی شود. شود و مینور و اکسیژن کافی به آب می

دهای تولید شده توسط جانداران  شوند. اسیها در فرایندی به نام هوازدگی ایجاد می( ذرات غیرآلی خاک از تخریب فیزیکی و شیمیایی سنگ3

رشد گیاهان در یک منطقه هم در افزایش بخش آلی خاک و هم تواند هوازدگی شیمیایی ایجاد کند در نتیجه  می  ریشۀ گیاهانو نیز  

 موثر است.   کدر افزایش بخش غیرآلی خا

که از سطح آب بیرون  هایی دارند ود اکسیژن، ریشه های درختان حرا در آب و گال قرار دارند. درختان حرا برای مقابله با کمب( ریشه4

ها، شُش ریشه به این ریشه تشوند. به همین علها به علت کمبود اکسیژن میها با جذب اکسیژن از هوا مانع مرگ ریشه. این ریشهاندآمده

 گویند. می

                                                                                                                                                                     ترکیبات خاک 
 ( ذرات ییرآلی:  1

 سنگ است.  بوده و نتیجه هوازدگی روی  شن و ماسهتا ذرات درشت   رسکوچک مثل بسیارًشامل ذرات 
 انواع هوازدگی:         

 تغییرات متناوب یخ زدن آب و ذوب آن. ←فیزیکی 
 اثر اسیدهای تولید شده توسط ریشه گیاهان و جانداران.  ←شیمیایی 

 ها:        ( میکروارگانیسم2
ها )مثل تثبیت  شود: شامل باکتری ده خاک محسوب میو بخش زن ها ( ها و انواع قارچ)مثل باکتریشوندموجودات ریزی هستند که با چشم مسلح دیده نمی

 ها و ...                                                      ساز( و قارچساز و نیتراتهای نیتروینن آمونیاککننده
ًدر برابر آفات و بیماری ها نقش   : معلوم شده است که اجتماعات پیچیده میکروبی در خاک در تهیه مواد مغذی و حفاظت از گیاهان1فصل10زیست

 دارد.  مهمی
 ( مواد آلی خاک)گیاخاک(:  3

  ها را مشاهده کرد.توان باکتریدر این بخش خاک می ←اجزای در حال تجزیه آنها تشکیل شده است ویژهبهًاز بقایای جانداران و عمدهبه طور  ❶
 شود.  ( می3Al+با داشتن بار منفی مانع شسته شدن بارهای مثبت )مثل ←کننداز اجزای آن مواد اسیدی تولید می برخیً❷

  شودخاک می pH کاهشمقدار مواد معدنی درون خاک و  افزایشاین بخش در خاکن سبب  بیشتروجود 

 خاک:  pHکمی بیشتر درباره 
 هوازدگی شیمیایی ایجاد کنند.توانند اسیدهای تولید شده در خاک می

 از اجزای گیاخاک )هوموس(.                                   بعضیها + ریشه گیاهان + میکروارگانیسم  ← منابع اسید تولید شده در خاک 
 دارند.                                                                                         و مواد معدنی Hpنگهداری آبن مقدار هوای خاکن ن توانایی متفاوتی در تفاوت در مقدار اجزای خاکهای مناطق مختلف به علت خاک

 شود.     شود؛ در نتیجه شرایط مناسبی برای نفوذ ریشه در خاک مهیا میشدن بافت خاک میباعث اسفنجی❸
                                                                                                                                                                       شود.        ب لزج شدن سطح ریشه و نفوذ آسان ریشه به خاک میساکاریدی سب: کالهک ریشه با ترشح ترکیب پلی6فصل10زیست
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که به  هاستهای گیاهان برای جذب آب و مواد مغذّی، همزیستی ریشۀ گیاهان با انواعی از قارچترین سازگارییکی از معمول

کند. گیرد و برای گیاه مواد معدنی و به خصوص فسفات فراهم میای، قارچ مواد آلی را از ریشه میریشه گویند. در قارچای میریشهآن قارچ

های گیاهی مصرف توان گفت بخشی از شیرۀ پروردۀ گیاه در خارج از یاخته بنابراین می

  های قارچ.شود یعنی در یاختهمی
 ها: بررسی سایر گزینه

هایی به نام گرهک، نوعی باکتری واران در محل برجستگیپروانه( در ریشۀ گیاهان تیره1

کند. این باکتری فاقد توانایی فتوسنتز است  یکنندۀ نیتروژن به نام ریزوبیوم زندگی متثبیت

ای، همزیستی بین قارچ و ریشه است و خبری از باکتری ریشهولی حواستون هست که در قارچ

 نیست. 

 ها همزیستی دارند. دار )نه آوندی!( با قارچدرصد گیاهان دانه 90( حدود 3

ها درون ریشه یا به ای، قارچشهریکنید، در قارچطور که در شکل مقابل مشاهده می( همان4

های گیاهی های قارچ وارد یاختهکنند ولی رشتهصورت غالفی در سطح ریشه زندگی می

 شود. نمی

 
 

  ای ریشهقارچ
                                                                                                                                                  ها برای جذب آب و مواد معدنی است.                                                               سازگاری  تریًنمعمول یکی از 
ها رابطه  دانه + بازدانه( با قارچدار )شامل: نهاندرصد گیاهان دانه 90در حدود 

 .  همزیستی دارند
های از گیاه است چون پیکر قارچ از رشته بیشتراین یشهتوانایی جذب قارچ ر

  ← با خاک است  بیشترًیظریفی تشکیل شده که نسبت به گیاه دارای سطح تماس  
ای قارچ ریشه فاقدای نسبت به گیاه هم نوع اما بنابراین گیاه دارای قارچ ریشه

 و بهتری دارد.                                                                                 بیشتررشد  شرایط یکساندر 
 ایریشهنقش هر یک از طرفین رابطه در قارچ

 تأمین مواد آلی مورد نیاز قارچ.  ←گیاه  ①
 خصوص فسفات.       تأمین مواد معدنی مورد نیاز گیاه به ←قارچ ②

 ای:انواع قارچ ریشه
 کند.قارچ درون ریشه زندگی می  ①
 دهد. های ظریفی به درون ریشه تبادل مواد را انجام میکند و با فرستادن رشتهقارچ به صورت یالفی در سطح ریشه زندگی می ②
 شود.های قارچ درون گیاه مشاهده میاین رشته دو نوع قارچ ریشه  هردر 

                                                                                       نکات ترکیبی   مهم!                                                                                                           
ی خود را وارد یاخته های خود ازمنفذ روزنه هوایی ناندام مکندهزا هستند و با عبور دادن رشتهبیماری ها برای گیاه از قارچ گروهی: 9فصل11زیست
 کنند. گیاهی می
 توان به زنگن سیاهک و جیبرال اشاره کرد.   زا برای گیاهان میهای بیماری : از قارچ9فصل11زیست
 : چند نکته در رابطه با روپوست:  6فصل 10زیست

 زء سامانه بافت پوششی گیاهان است. روپوست ج ❶
 های مّسن گیاه پیراپوست است.  های جوانن روپوست و در انداماندام همۀسامانه بافت پوششی در  ❷
 روپوست ریشه پوستک ندارد.    ❸
 یک الیه یاخته است.        معموالاروپوست  ❹
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 هایی تولید کنند که عرض بیشتری نسبت به ساقه دارند. توانند برگکنید، این دو گیاه میهای مقابل مشاهده میشکلطور که در همان

 

 کند. ها برای شکار و گوارش حشره تغییر میبرگ بعضیوارش در گیاه توبره
توان گفت ها منشعب هستندن میهای گیاه گونرا رگبرگکه در برگبا توجه به این

 گیاه جزء گیاهان دولپه است.     این

 ها: بررسی سایر گزینه
جانوران کوچک مانند حشرات نیتروژن مورد نیاز  کردنشکارواش با ( توبره1

 کند. )نه همزیستی!(خود را تأمین می

واش که در شکار کنید، برگی از توبرهطور که در شکل مشاهده می( همان2

 این دارای سبزدیسه است.  جانوران نقش دارد، سبزرنگ است بنابر

های کوچک هایی که در حفرهشود. در گیاه گونرا، سیانوباکتریهای هوایی تولید می( پوستک در اندام4

اند در تأمین هایی که برای شکار تغییر کردهواش هم برگکنند و در توبرهکنند، نیتروژن مورد نیاز را تأمین میشاخه و دمبرگ زندگی می

 نیتروژن مورد نیاز نقش دارند. 

  های نیتروینهمزیستی گیاه با تثبیت کننده
 واران  (گیاهان تیرۀ پراوانه1

 باشند.واران میاز گیاهان تیره پروانه نخودن یونجهن شبدرن عدسن سویا و لوبیا
سبب ایجاد گیاخاک ینی از نیتروین های موجود در ریشه با مردن گیاه یا برداشت بخش هوایی آنهان گرهک

 شوند.  می
 ها:ویژگی

 شود.در تناوب کشت از آنها استفاده می❶
 گل )اندام زایشی( در آنها به شکل پروانه است. ای هستند ودولپه❷
 ها است.هایی به نام گرهک هستند که محل زندگی ریزوبیومدر ریشۀ خود دارای برجستگی❸
                                                                                                                                                                                                                                                      کنند.                                                                                                                         خود را از همزیستی با ریزوبیوم تامین مینیتروین مورد نیاز ❹

 (آزوال  2
 آورده شد. به ایران تقویت مزارع برنجکه با هدف   بومی است()گیاهی غیرهای شمال کشور نوعی گیاه کوچک در تاالب

 ها:ویژگی
)مثل اثر کودشیمیایی در صورت ورود به شود از آبزیان می بسیارًیاکسیژن آب و مرگ  کاهشموجب  ←سریعی دارد  بسیاررشد ❶

 ها(آب 
 با سیانوباکتری برای تامین نیتروین مورد نیاز رابطه همزیستی دارد.❷
 (  6فصل10دارای پارانشیم هوادار است.)زیست ❸
 (گونرا 3

) به دلیل داشتن این نوع از رابطه همزیستی رشد کندهایی بزرگ است که در مناطق فقیر از نیتروین زندگی میگیاهی بزرگ با برگ

                                                                                                                                                                                           .                                                انگیزی هم داره با توجه به این جثه!(شگفت
 ها:ویژگی

                                               ی همزیستی دارد.                                                                                                              رابطه قه و دمبرگساهای موجود در برای تامین نیتروین مورد نیاز با سیانوباکتری ❶
                                                                                                                                                                                                دار است.                                                                                                                     های حاشیهلپه است چون دارای رگبرگ 2گیاهی ❷
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کنندۀ عبور آب توانند دارای پروتئین تسهیلهایی زنده هستند بنابراین دارای غشا بوده و در غشای خود مییاخته نگهبان روزنههای یاخته

 دهند.شوند؛ بنابراین سرعت اسمز را افزایش میافزایش سرعت عبور آب از غشا میها سبب باشند. این پروتئین

 تراوا در جهت شیب یلظتن اسمز نام دارد.  عبور آب از عرض یک یشای نیمه

 ها: بررسی سایر گزینه
کنید، این پروتئین نوعی پروتئین سراسری است طور که در شکل مقابل مشاهده می( همان1

 تر از فسفولیزیدهای غشایی دارد. بزرگای و اندازه

-کنید، در اطراف کانال مرکزی پروتئین تسهیلطور که در شکل مقابل مشاهده می( همان2

 نندۀ عبور آب بارهای مثبت مستقر هستند. ک

های گیاهی و جانوری و غشای کریچۀ غشای بعضی یاخته( برای انتقال آب در عرض 3

 کنندۀ عبور آب وجود دارد. تئین تسهیلپرو های گیاهیبعضی از یاخته
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کند. چون در ( عبور میایای و دیوارۀ یاختهفضاهای بین یاختهها )آب و مواد محلول معدنی فقط از خارج یاخته آپوپالستیدر مسیر 

توانند به سمت مرکز ریشه حرکت کنند؛ به همین علت بنابراین مواد مضر میکنند؛ این روش، آب و مواد محلول از خارج از یاخته عبور می

 . شوندمانع از ورود مواد ناخواسته یا مضر مسیر آپوپالستی به درون گیاه میکند که پوست در ریشه مانند صافی عمل میدرون
 ها: بررسی سایر گزینه

 کند. ای عبور نمیاز فضاهای بین یاخته فقطشایی ( هیچ کدام از مسیرهای آپوپالستی، سیمزالستی و عرض غ 1

که کند در حالیعبور میای هم ها و فضای بین یاختهعالوه بر عرض غشا از درون یاخته( آب و مواد معدنی محلول در مسیر عرض غشایی 3

 ها در مسیر سیمزالستی نقش دارند. پالسمودسم

کنند. در این مسیر شیرۀ خام بین دو یاخته از طریق ها عبور میفقط از درون یاخته( آب و مواد معدنی محلول در مسیر سیمزالستی 4

ی فسفولیپیدی تواند وارد کریچه شود؛ بنابراین از غشاولی شیرۀ خام در زمان ورود به یک یاخته میشود  جا میپالسمودسم جابه

 شوند.سیمزالستی از فسفولیزیدهای غشای تارکشنده عبور کرده و وارد یاخته میدر ضمن مواد برای ورود به مسیر  .  کندعبور می  این اندام

 

 انتقال مواد در عرض ریشه  
 شوند:روش منتقل می  3آب و مواد معدنی ) شیره خام ( در عرض ریشه به 

جایی مواد از عرض یشای یاخته و دیواره سلولی است. انتقال عرض یشایی: شامل جابه ❶
 کند.در این مسیر، آب از پروتوپالست نیز عبور میحواست باشه که 

این یاختهها و دیوارهیاختهانتقال آپوپالستی: حرکت آب و مواد محلول در آن از فضای بین    ❷ 
 گیرد )در واقع حرکت آب در بخش ییر زنده یاخته است(ها صورت مییاخته

از مواد محلول در آن از پروتوپالست یک یاخته به    بسیارًیانتقال سیمپالستی: حرکت آب و    ❸
گیرد. در این روش آب و مواد محلول  یاخته مجاور است که از طریق پالسمودسم ها صورت می

                                     شوند.                                                                      ن بین آنها جابجا میهابدون عبور از یشای یاختهمعدنین 
 ست.  هاپالسمودسمهمراه با   پروتوپالستسیمپالست به معنی -
 کنند.های گیاهی از آن عبور میو حتی ویروس اسیدهاهان نوکلئیکمنافذ پالسمودسم آنقدر بزرگ است که پروتئین-

  نکات ترکیبی مهم
های سالم  ها با بافتهای آلوده و قطع ارتباط آناندازد که نتیجۀ آنن مرگ یاختهفرایندهایی را به راه می: ورود ویروس در گیاه 9فصل11زیست

کند تا با سازوکارهای دیگری مانند تولید ترکیبات ضدویروس های سالم گیاه تکثیر یابد و گیاه فرصت پیدا میتواند در بافتاست. در نتیجه ویروس نمی
  با آن مقابله کند. 

 کند. ای را القا میرا تولید و رها کرده و مرگ یاخته اسیدسالیسیلیک: یاخته گیاهی آلوده به ویروسن 9فصل11زیست
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  مفهومی( -متوسط -107)   4پاسخ: گزینه  149

پوشاند و انتقال مواد را غیرممکن را نیز می  دیوارۀ پشتیپوست،  درون  های جانبیدیوارهاز گیاهان، نوار کاسزاری عالوه بر    بعضیدر ریشۀ  

 پوست این وضعیت را دارند. های درونکنید، بیشتر یاخته طور که در شکل مقابل مشاهده میکند. همانمی
 ها: بررسی سایر گزینه

 Uها ظاهر نعلی یا ( در برش عرضی و زیر میکروسکوپ نوری این یاخته2و1

پوستی ویژه، به نام های درونشکل دارند. در این گیاهان بعضی از یاخته

و  د هستندیاختۀ معبر هست که فاقد نوار کاسپاری در اطراف خو

 شود.  ها انجام میانتقال مواد به استوانۀ آوندی از طریق این یاخته

گیاهان دارای ریشه هستند؛ بنابراین در بیشتر گیاهان حرکت آب و مواد معدنی محلول در آن در سه مسیر مختلف در استوانۀ   بیشتر( 3

 پذیر است. آوندی امکان

 بررسی آندودرم 
 ها:ویژگی
اند و سدی را در برابر آب و مواد محلول ایجاد ها که کامال به هم چسبیدهای ظریف از یاختهیه پوست در ریشه استن شامل استوانهترین الدرونی

 کنند.                                         می
 :نقش

                                                              کنترل انتقال مواد: مانند صافی عمل کرده و مانع ورود مواد ناخواسته یا مضر از مسیر آپوپالستی به درون گیاه می شود.                 ①
 جلوگیری از برگشت مواد جذب شده به بیرون از ریشه.             ②

 های معدنی به درون آوندهای چوبی در ایجاد آن موثر است.   ای: با انتقال فعال یونفشار ریشهایجاد  ③

 مقایسه روش های حرکت شیره خام در عرض ریشه                                                  

 عرض یشایی سیمپالستی  آپوپالستی 

 ندارد دارد ندارد حرکت شیره خام از پالسمودسم 

 دارد ) بارها (  ندارد ندارد حرکت شیره خام از یشا 

 عبور از دیواره
 اییاخته

 دارد دارد دارد صورت گرفتن

 بارها یک بار و آن هم در زمان ورود به اولین یاخته بارها چه تعداد

نقش عوامل 
مختلف در  

 حرکت 
 شیره خام

 نقش موثر نقش موثر فاقد نقش اسمز

 نقش موثر نقش موثر نقش موثر خواص ویژه آب

کانال 
 اختصاصی آب 

داشته  تواند نقش در شروع مسیر سیمپالستی می فاقد نقش
 باشد.

 نقش موثر

 
حرکت شیره  

 خام در

 ابتدای مسیر است  ابتدای مسیر است  ابتدای مسیر است  تارکشنده

پوست به جز  
 آندودرم

 دارد دارد دارد

 Uیاخته های 
 شکل

 ندارد ندارد ندارد

یاخته های 
 معبر

 دارد دارد دارد

 دارد دارد دارد استوانه آوندی

تغییر مسیر در  قطع شدن مسیر و 
 آندودرم

 دارد ندارد دارد
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 زا بررسی الیه ریشه
 ای در استوانه آوندی است ترین الیۀ یاختهها: خارجیویژگی
های معدنی به درون آوندهای چوبی در  : با پمپ کردن یوننقش

                                   ای موثر است.      ایجاد فشار ریشه
دهد که ای را نشان میلپه: شکل مقابل گیاه تک6فصل10زیست

ریشه دارای مغز بوده و در اطراف مغز آوند های چوب و آبکش قرار  
شکل و  Uباشند: یاخته نوع یاخته می 2دارند و در آندودرم خود دارای 

 یاخته معبر.  

 
 

 

 مفهومی( - سخت -107) 1پاسخ: گزینه  150

 فقط مورد »ج« درست است. 

 بررسی همۀ موارد: 

ای از سال ریز در برهه هستند. درختان برگ  های منبعترین محلها از مهمبرگالف(  

ای به سوی  های ذخیرهفاقد برگ هستند؛ بنابراین در این زمان، حرکت مواد آلی از محل

شود؛ نه از برگ به سوی ریشه! پس تورم در قسمت باالیی این ها دیده میسایر قسمت

 گیرد. حلقه صورت نمی

های یابد، یاختهر مرطوب که شدت تعرق کاهش میب( در هنگام شب یا در هوای بسیا

-های معدنی به درون استوانۀ آوندی ادامه میپوست همچنان به پمپ کردن یوندرون

رسد از مقدار تعرق آن از سطح برگ بیشتر باشد، آب به صورت قطراتی از لبه یا ها میای به برگدهند اگر مقدار آبی که در اثر فشار ریشه

ای گویند. برداشتن حلقه شود. که به آن تعریق میانتهای برگ بعضی از گیاهان علفی خارج می

 از پوست، تأثیری در افزایش تعریق ندارد!

الد آوندساز که بالفاصله در زیر پوست قرار دارد، در ج( با کندن بخشی از پوست درخت، بن

 گیرد. معرض آسیب قرار می

  است. + آبکش پسین پیراپوستپوست درخت شامل: 

درخت آوندهای آبکش   که در پوستاکند در حالید( شیرۀ خام درون آوندهای چوبی حرکت می

 شود.  دچار اختالل می شیرۀ پروردهقرار دارند و با کندن پوست درخت حرکت 

 
 

 

 زا   های درون پوست )اندودرم( و الیه ریشهمقایسه کامل  انواع یاخته                                                      

نوار       ویژگی یاختهانواع  
 کاسپاری 

  قندکافت 
 فتوسنتز 

جزء کدام 
 سامانه بافتی

مسیر حرکت آب و مواد  
 معدنی

 در تماس با  

 
م   

در
دو

آن
 

  بیشتر 
 گیاهان 

دیواره فقط در  
 جانبی

 الیه ریشه زا  سیمپالستی  ای زمینه ندارد   دارد   

 U   دیواره جانبی و  شکل
 پشتی

 الیه ریشه زا  هیچ یک از مسیرها   ای زمینه ندارد  دارد  

 الیه ریشه زا  هر سه مسیر    ای زمنیه ندارد  دارد   ندارد            معبر  

 در سطح پشتی )بیرونی( با آندودرم  هر سه مسیر     ای زمینه ندارد  دارد     ندارد            زا یاخته الیه ریشه
در سطح جلویی)درونی( آوندچوبی و آبکش )  

 در
 لپه ای (   2گیاهان 
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   3پاسخ: گزینه  

 دهیم.  نشان می Lطول استخر را با 

av

av av av av

L L L L L L L L
S

L L L Lt t t t

S ( ) S ( ) S ( ) S ( ) / /

m / s
/

/

+ + + + + +
= = =
 +  +  + 

+ + + + + +

= = =

+ + +

1 2 3 4

1 2 3 4

4
1 1 1 1

1 2 3 4 1 0 5 0 75 2

4 4 24
4 14 5 291 2 0 5
3 3

 

   3پاسخ: گزینه  

زمان متحرک عبارت   –کنید! معادلة سرعت  زمان آن پیدا نمی  –برای محاسبة تندی متوسط متحرک راهی بهتر از رسم نمودار سرعت  

 است از: 

V at V t= + = −0 2 10 

 ایم و سرعت آن را در ابتدا و  زمان متحرک را رسم کرده –رو، نمودار سرعت در شکل روبه

 ایم. مسافت طی شده توسط( به دست آوردهs8و   s4های ثانیة دوم حرکت )لحظه 4انتهای 

 ثانیة دوم برابر است با:  4متحرک در 

                                  
( ) ( )

L S S m
−  − 

= + = + = + =1 2

5 4 2 8 5 6
1 9 10

2 2
 

 و باالخره، تندی متوسط در همین مدت:  

                       av

L
S / m / s

t
= = = =
 −

10 10
2 5

8 4 4
 

    1پاسخ: گزینه   

 است:   Aتر از زمان حرکت ثانیه کمB ،16زمان حرکت 

B At t= −16 

 شان برابر است. جاییاند، جابهچون دو متحرک از یک نقطه به سمت یک مقصد مشترک به حرکت درآمده
B A

B A

(a a )

(V V )

A B A A A A B A B A A A A A

A A A A A

x x a t V t a (t ) V (t ) a t a (t )

t (t ) t t t s

=

= =
 =  → + = − + − ⎯⎯⎯⎯⎯→ = −

= − → = − → =

0 0

4

02 2 2 2
0 0

1 1
16 16 4 16

2 2
2 16 2 32 32

 

 

   2پاسخ: گزینه  

tدو متحرک در لحظة  s= و سرعت متحرک  در این لحظه مثبت است )شیبش مثبته!(  Aکنند. سرعت متحرک از کنار هم عبور می 2

B    منفی )شیبش منفیه!( پس سرعتA   در لحظةt s= 2  ،AV m / s= BVدر همین لحظه     Bو سرعت   4 m / s= است. در   4−

tلحظة   s= Aشود مکان دو متحرک برابر می  2 B(x x  و داریم:   =(

A B(x x )

(t s)

A A B B
A B A B B A

V V V V V V
x ( )t x x ( )t x ( )t x

V V V V
( ) x ( ) x ( ) x ( ) x x x m

=

=+ + +
 = → − = → = + ⎯⎯⎯⎯→

+ +
 + =  + =→ + + = − + + → − =

20 0 0
0 0

0 0
0 0 0 0 0 0

2 2 2

2 2 4 0 4 0 8
2 2
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   3پاسخ: گزینه   

کند  گام اول: مسافتی که راننده از لحظة دیدن مانع تا توقف گام طی می
s(L هایی است که در زمان واکنش  برابر مجموع مسافت (

r(L b(Lو طول مدت ترمز   (  کند:  طی می  (

s r bL L L= + 

 کند:  باشد، این سرعت را در زمان واکنش حفظ می V0گام دوم: اگر سرعت اولیة اتومبیل  

r rL Vt= 0 

V)شود  که خودرو در نهایت متوقف میبا توجه به این  )=0        : 

b b

V
V V a x V aL L | |

a
− =  → − = → =

2
2 2 2 2 0

0 02 0 2
2

          

 گام سوم: بزرگی شتاب حاصل از ترمز خودرو برابر است با:  

| F | N| a |
kgm

= = =
4000

4
1000

 

تر  متر کم   60بیند. پس باید مسافت توقف از  متری از خودرو می  60ترین حالت ممکن، راننده مانع را در فاصلة  بینانهگام چهارم: در خوش

 باشد تا اتفاقی برای راننده، خودرو و مانع نیفتد! 

s r b r

max max max max max max

V V
L m L L Vt | | V /

a

V V V V V V (V )(V )

 → +  → +  →  +  →


+  → + = → + − = → + − = →

2 2
0 0

0 0

2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0

60 60 60 0 5 60
2 2 4

4 480 4 480 4 480 0 24 20 0

 

(  maxV m / s=0   maxVو  20 m / s= −0 24) 

maxV m / s / km / h km / h)= =  =0 20 20 3 6 72 

   2پاسخ: گزینه  

 ( ناچیز و نیروی مقاومت هوای وارد بر گلولة  1که نیروی مقاومت هوای وارد بر گلولة )از این

 ( حجیم است 2( ناچیز و گلولة )1گیریم حجم گلولة )می نیوتن است، نتیجه2( 2)

 )خیلی حجم دارد!(. این موضوع ربطی به حل تست نداشت و محض اطالع بیان شد! تست را  

 کنیم:  گام به گام حل می 

 کنیم و  آوریم. جهت پایین را مثبت انتخاب می( را به دست می1گام اول: زمان سقوط گلولة )

 نویسیم:  می

                                                                                   netF mg
a g

m m
= = =1

1 

 y a t V t h gt t t t s = + → = + → =   → = → =2 2 2 2
1 1 1 01 1 1 1 1 1

1 1 1
0 20 10 4 2

2 2 2
 

 ( در همین مدت چه2رسد. حاال باید ببینیم گلولة )به زمین می s2( پس از 1گام دوم: گلولة )

 کند.  مسافتی را طی می 

net D D
F mg f f

a g m / s
m m m

y a t V t m

−
= = = − = − =

 = + =   + =

22
2

2 2
2 2 2 02 2

2
10 8

1
1 1

8 2 0 16
2 2

 

 ها از یکدیگر است:  جایی آنگام سوم: فاصلة دو گلوله از هم برابر اندازة تفاضل جابه

D y y m=  − = − =1 2 20 16 4 
 .  m4دادید  شد »بیشترین فاصلة دو گلوله از هم چند متر است؟« باز هم جواب میاز شما سؤال میتوجه: اگر 
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   4پاسخ: گزینه  

 گام اول: نیروی کشش فنر برابر است با:  

F kx N= =  =
10

200 20
100

 

 کنند.  آستانة حرکت است، نیروهای افقی وارد بر جسم یکدیگر را خنثی میگام دوم: چون جسم در 

                                         s,max

s N N N

F f

F F / F F N

=

=  → = → =20 0 8 25
 

 دهند.  را می aدر راستای قائم وارد و به آن شتاب  Wو   NFگام سوم: به جسم دو نیروی 

                   N N
mF W ma F mg ma a a /

s
− = → − = → −  = → = 225 2 10 2 2 5 

تر، یعنی  شتاب در جهت نیروی بزرگ
NF   .و به طرف باالست 

   4پاسخ: گزینه  

 رو داریم:  روبهگام اول: در حالت اول، بر اساس شکل 

y net,y N N

k k N k

a F F F W F F W

f F (F W)

= → = → − − = → = +

=  =  +

1 1

1 1

1 1

1

0 0 0
 

                                (1  )net,x k kF ma F f ma F (F W) ma= → − = → − + =2 1 2 1 1 

 را به نیروهای جدید   F2و   F1گام دوم: در حالت دوم هم رابطة باال برقرار است؛ فقط جای  

F )و   12( F22   .بدهید 

  (2  )kF ( F W) ma− + =2 1 22 2 

 گام سوم: نوبت مقایسه است.  

(3  )k

k

F ( F W) a( )

( ) F (F W) a

− +
= =

− +

2 1 2

2 1 1

2 22
1

 

ضرب کنید و حاصل را به صورت منتقل  2است، کافی است مخرج آن را در  2تر از عدد تر یا کوچککه بفهمیم این کسر بزرگبرای این

 کنید.  

(4   )k

k

F ( F W)

F (F W)

− +
=

− +

2 1

2 1

2 2 2
2 

 ( را با هم مقایسه کنید.  4( و )3توانید کسرهای )حاال به راحتی می

k k

k k

F ( F W) F ( F W)
k

F (F W) F (F W)

− + − +
 → 

− + − +

2 1 2 1

2 1 2 1

2 2 2 2 2
2 

 
   3پاسخ: گزینه  

 کند، نیروهای وارد بر جسم در این راستا یکدیگر گام اول: چون جسم در راستای افقی حرکت نمی

NF       کنند.  را خنثی می F F= =1 

 رود، نیروی اصطکاک وارد بر آن به سمت پایین و از نوع جنبشی است: گام دوم: چون جسم باال می

     k k N kf F F / F=  =  =0 4 

 

 نویسیم:  گام سوم: قانون دوم نیوتون را در راستای قائم می
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net

k

F ma

F W f ma F mg / F ma / F / F F N

=

− − = → − − = → −  =  → = → =2 0 4 0 6 2 10 2 5 0 6 30 50
 

کند، برایند دو نیروی عمود بر هم  گام چهارم: نیرویی که سطح به جسم وارد می  
NF   و

kf  .است 

N Nk k
R F f R F f ( / ) N= + → = + = +  = + = =2 2 2 250 0 4 50 2500 400 2900 10 29 

   3پاسخ: گزینه  

 شود. نیروی عمودی سطح  دهد که به نردبان وارد میرو نیروهایی را نشان میگام اول: شکل روبه

افقی  
N(F )
2

N(F، نیروی عمودی دیوار  )
1

 و نیروی اصطکاک بین  (W)، نیروی وزن نردبان  

s(fسطح افقی و نردبان   )
1

  . 

 

 راستای افقی و هم در راستای قائم،  چون نردبان ساکن است برایند نیروهای وارد بر آن، هم در 

 صفر است. 

                                                          
net,y N N

net,x N s N s

F F W F W

F F f F f

= → − = → =

= → − = → =

2 2

1 1

0 0

0 0
 

                         N N N N s N: F F F F f F W= → = → = =
2 1 1 2 2

1 1 1
3

3 3 3
 فرض تست 

NFگاه دو نیروی عمودی گام دوم: تکیه
2

و   
sf کند. برایند این دو نیرو برابر است با:  را به نردبان وارد می 

N sR F f W ( W) W W W W= + = + = + = =
2

2 2 2 2 2 2 21 1 10 10
3 9 9 3

 

 شود.  واکنش این نیرو از طرف نردبان به سطح افقی وارد می
 

 4پاسخ: گزینه  
 

 درسـنامه
 رد.توان به صورت زیر عمل کها می( برای مقایسۀ گرمای داده شده به دو جسم برای تغییر دمای آن1)

Q m c
Q mc

Q m c


=  =  



2 2 2 2

1 1 1 1

 

 توان نوشت:( در صورتی که دو جسم از یک جنس ساخته شده باشند، چگالی و گرمای ویژۀ آنها با هم برابر است و می2)

m V Q V

c c Q V

=   
 = 

=  

2 2 2 2

1 2 1 1 1 1

 

Q V

Q V

 = 
⎯⎯⎯→ = 


1 2 2 2 2

1 1 1

 

Vدر رابطۀ باال،  ,V2  حجم مادۀ به کار رفته در دو جسم است. 1
 توانیم بین آنها مقایسه انجام دهیم. ( با توجه به نمودار گرما بر حسب دمای دو جسم هم می3)

 مطابق نمودار مقابل، شیب نمودار گرما بر حسب تغییرات دمای یک ماده هنگامی که تغییر فاز 
 ( است.۱( بیشتر از )۲برابر ظرفیت گرمایی آن است. بنابراین ظرفیت گرمایی ماده ) دهدنمی

 
: mc 

 
 

 

 

 شیب نمودار 
(1) 

(2) 

() 

(Q) 
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 توان نوشت:مطابق نکتة باال می

Q V

Q V

  
=   =   =

  


3

3

10
1 4

4
10

3

  

 

 . 2پاسخ: گزینه  

 

 درسـنامه
 آید.( حجم واقعی جسم )حجم مادۀ به کار رفته در آن( با توجه به تغییر دمای آن در اثر گرما به دست می1)

Q
Q mc V V

c
=  =   =

 
 

 آید.( حجم ظاهری جسم با توجه به شکل هندسی آن بدست می 2)

V a V R V R h= =  = 3 3 24
3

 

 های ظاهری و واقعی است.( اگر حجم واقعی جسم کمتر از حجم ظاهری آن باشد، درون جسم حفره وجود دارد. حجم حفره برابر اختالف حجم3)
V V V= − 

 
 توانیم به صورت زیر عمل کنیم: شود را بدانیم، میتوان گرمکنی که جسم توسط آن گرم می( اگر به جای گرمای داده شده به جسم، 4)

Q Pt
Pt mc

Q mc

=
 = 

= 
 

 مدت زمان گرم کردن است.  tتوان گرمکن و  Pدر رابطۀ باال، 

 
 کنیم. های زیر را طی میمطابق نکتة باال، برای حل این سؤال گام

 محاسبة جرم آهن  گام اول:

Q mc m m kg=   =    =3120 10 500 5 48  

 

 محاسبة حجم واقعی آهن گام دوم: 

m
V cm

V V


 =  =  =

3
348 10

8 6000  

 محاسبة حجم حفره گام سوم: 

: V cm : V V cm = =  − = − =3 3 320 8000 8000 6000 2000  

 1پاسخ: گزینه  

 درسنامه
 تغییر دمای جسم یا تغییر حالت )فاز( آن شود.تواند صرف شود، میگرمایی که به یک جسم داده می

Q  کند. ( گرمای تغییر دما: در این حالت، جسم باگرفتن گرما داغ شده و دمای آن تغییر می1 mc=   
 هایی از تغییر حالت هستند.  نمونهدهد. ذوب شدن و تبخیر شدن ( گرمای تغییر حالت: جسم با گرفتن گرما، تغییر حالت می2

f f V v: Q mL : Q mL= = 
 

 

 

 مکعب 

 کره 

 مکعب  مکعب  مکعب  مکعب 
 کره  کره  کره  کره 

 حفره جم  ح  حجم ظاهری 

 تبخیر  ذوب

 استوانه  مکعب 

 حفره واقعی

 

 ظاهری

 کره
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 مطابقه نکتة باال، برای محاسبة گرمای مورد نیاز داریم: 

V

Q mc / ( ) J / kJ
Q / / kJ

Q mL J kJ

=  =   − = =
 = + =

= =  = =

1

2

100 4 2 100 60 16800 16 8
230 16 8 246 8

100 2300 230000 230
 

 

 

 

 

 

 

 3: گزینه پاسخ 

 

 درسنامه
 شود، نمودار تغییرات دمای آن هنگامی که جسم توسط یک گرمکن گرم می

 ای از خطوط با شیب مثبت )تغییر دما( و  بر حسب زمان به صورت مجموعه
 توان نوشت:خطوط افقی )تغییر حالت( است. در این صورت می

 

                                 
f

: Q Pt mc

: Q P(t t ) mL

= = 

= − =

1

2 1

 

 
 
 

 توان نوشت:  مطابق نکتة ارائه شده می

f f

Pt mc t c /
t t t t t

P(t t ) mL t t L

=   
⎯⎯⎯⎯→ = = =  = −  =

− = −

1 1
1 2 1 2 1

2 1 2 1

2 1 20 1
8 9

336 8
  

 

 4پاسخ: گزینه   

 

 درسـنامه
گیرند که هر یک را حالت کلی سوالت مربوط به تعادل آب و یخ در دو دسته قرار میپردازیم. در  در این درسنامه به بررسی تعادل آب و یخ می

 کنیم.بررسی می
 ( تعادل آب و یخ در صورتی که فاز و دمای نهایی معلوم است:1)

اند را محاسبه کنیم.بنابراین ت دادهاند یا از دستوانیم گرمایی که گرفتهدانیم و در نتیجه میدر این حالت، تغییر فاز انجام شده، توسط یخ و آب را می
 کافی است با استفاده از پایستگی انرژی، گرمایی که آب از دست داده را برابر گرمایی که یخ گرفته است قرار دهیم.

Q Q  دهد گرمایی که آب از دست می =گیردگرمایی که یخ می=

 شود؟ C20بریزیم تا پس از رسیدن به تعادل، دمای نهایی مجموعه برابر C45آب   kg4مثال: چند کیلوگرم یخ صفردرجه را درون  

(f

J J
c , L

kg.K kg
= =4200 336000) 

fQ Q m c m L m c

( ) m m m m m kg

=   = + 

   − =  +   ⎯⎯⎯⎯→  = +  =4 4200 45 20 336000 4200 20 4 25 80 20 1
 

 ( تعادل آب و یخ در صورتی که فاز و دمای نهایی را ندانیم.2)

t(min) 

  

20- 

    

  

 تغییر حالت

 افزایش دما

 افزایش دما  
 تغییر حالت 

 هاتقسیم رابطه

      آب   آب   
  بخارآب  

 یخ آب 

 یخ یخ آب  یخ آب  آب  آب  آب  یخ

 4200ساده کردن به 

 آب 
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دانیم چقدر یخ ذوب شده است و یا چقدر  توانیم گرمای گرفته شده یا  از دست رفته را به صورت مستقیم محاسبه کنیم، زیرا نمی در این حالت نمی
گیرند یا از  کنیم هم آب و هم یخ به آب صفر درجه تبدیل شوند و گرمایی را که می برای حل این نوع سواالت، ابتدا فرض میآب یخ زده است.  

 حالت ممکن است رخ دهد:  2کنیم. در این صورت دهند محاسبه میدست می

Qالف(   Qیخ ذوب شده و فقط آب درون ظرف باقی مانده است. حال کافی است باقی ماندۀ گرما را به مجموعه  : در این حالت تمام 
 

 بدهیم تا دمای نهایی بدست آید. 

: Q Q
Q Q (m m )c

: m m

 −
 − = + 

+
 

Qب(   Q( در این حالت مقداری یخ درون ظرف باقی مانده است. برای محاسبۀ جرم یخ باقی مانده :mکافی است از رابطه زیر ) 
 

 استفاده کنیم:

fQ Q m L− = 
 داده شده به صورت زیر هستند. ، اعدادمعموال در سواالت مربوط به تعادل آب و یخیادآوری: برای سادگی در محاسبات فراموش نکنید که 

f

c
c L c= = 80

2
 

 

 کنیم. های زیر را حل می با توجه به درسنامة باال، برای حل این سؤال، گام

 محاسبة گرمای آب و یخ  گام اول:

 توان نوشت:درجه سلسیوس برسد و می 5درجه به  22از دهد تا دمای آن آب گرما از دست می

Q mc Q J=  =    = 1 4200 17 17 4200  

 

 

 

 

 

 

 درجه سلسیوس برسد، بنابراین داریم:  5گیرد تا دمای آن از صفر به گیرد تا ذوب شود و سپس گرما مییخ در ابتدا گرما می

fQ Q Q mL mc m m

Q m J



= + = +  =  +  

 = 

80 4200
1 2 336000 4200 5

85 4200
  

 پایستگی انرژی   گام دوم: 

Q Q m=  85 4200 = 17 4200 m / kg gr = =0 2 200  

 های یخمحاسبة تعداد قطعه گام سوم: 

چگالی یخ برابر  
gr

/
cm30 گرم دارد)چرا؟(، بنابراین برای محاسبة تعداد   8، جرمی برابر cm310است، بنابراین هر قطعه یخ به حجم   8

 ها داریم: قطعه

= = =
200

25
8

 ها تعداد قطعه 

تر تواند محاسبات را بسیار سریع آب است که استفاده از این نکته می  برابر گرمای ویژه  80دقت: در بسیاری از سؤاالت، گرمای ویژه نهان ذوب یخ،  
 کند. 

 

 

 آب

 Qآب   آب   آب   

 آب

 یخ 

 یخ 

 آب یخ 

 جرم کل 
 جرم هر قطعه 

 آب  یخ

 ماندۀ گرما باقی

 جرم مجموعه
 آب 

 آب 
 آب  آب 

 یخ
 یخ

 یخ

 آب  یخ

 آب  یخ

 آب  آب  یخ

 یخ
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 1پاسخ: گزینه  

 درسنامه
 توان به صورت زیر عمل کرد: (برای مقایسه آهنگ انتقال گرما از طریق رسانش، می1)

L

H k A LQ A
H k

t L H k A


= =  =   


2

2 2 2 2 1

1 1 1 1

 

ها یکسان است. در این حالت برای  ها و اختالف دمای دو سر آن( اگر دو میله بین دو منبع گرم و سرد به صورت موازی قرار بگیرند، طول میله2)
 مقایسۀ گرمای منتقل شده داریم:

H k A

H k A
= 2 2 2

1 1 1

 

 
 
 
 

 هاست.شود برابر مجموع گرمای منتقل شده از میلهدر این حالت کل گرمایی که بین دو منبع منتقل می
 توان نوشت:ها با هم برابر است، بنابراین می( اگر دو میله بین دو منبع گرم و سرد به صورت متوالی قرار بگیرند، آهنگ انتقال گرمای آن3)
 

A A
H H k k

L L

 
=  =1 1 2 2

1 2 1 2
1 2

 

 
 

 در این حالت مجموع اختالف دمای دو سر دو میله برابر اختالف دمای دو منبع است. 
 سرد قرار گرفته است، نمودار دما بر حسب فاصله از منبع گرم به صورت زیر خواهد بود( در حالتی که یک میلۀ رسانای گرما بین دو منبع گرم و 4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
صورت    ( اگر دو میلۀ رسانای گرما با مساحت مقطع برابر بین دو منبع به صورت متوالی قرار بگیرند،  نمودار دما بر حسب فاصله از منبع گرم به5)

 باشد، اندازۀ شیب نمودار کمتر خواهد بود. مقابل خواهد بود. دقت کنید هر چه رسانندگی میله بیشتر 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

    
 

 گرم
 

 سرد
  

 

 

 

    

 منبع گرم

 
 

 

 
 

 سردمنبع 

 صفردرجه

 

 اندازه شیب

 

100 

 

x 
 

 

L 

 

X 

100 

 

 

 

 

x 
 

 

 

X 

   
 

 گرم
 

 سرد

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

  
 

 منبع گرم

 
 

 

 منبع سرد 

  صفردرجه

 

  

 

 

 

 
 

 
7 
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 ها، اختالف دمای دو سر آنها و آهنگ گرمای عبوری از آنها یکسان است، بنابراین داریم:در این سؤال، طول میله

H k A k d k
( )

H k A k d k
=   =   =22 2 2 2 1 2

1 1 1 1 2 1

2 1
1

4
  

( باید  2بنابراین رسانندگی میلة )
1
4

 ( برقرار است.1( باشد که این موضوع فقط در گزینة )1میلة )  

 4گزینه  پاسخ  

 

 درسـنامه
 تواند باعث انتقال گرما شود.تواند منتقل شود. این روش در خأل هم می( تابش: از طریق امواج الکترومغناطیسی مانند موج فروسرخ، گرما می1)

 گرما از سطح خورشید به زمینمثال: انتقال  
 شود.( همرفت: در این روش گرما از طریق انتقال ماده منتقل می2)

 راه وجود دارد.  2برای انتقال گرما در این حالت 
 شود. الف( همرفت طبیعی: انتقال ماده به صورت طبیعی و خود  به خودی انجام می

 طح خورشید مثال: گرم شدن آب در ظرف، انتقال گرما از مرکز به س
 شود.ب( همرفت واداشته: انتقال ماده توسط دستگاه یا پمپی انجام می

 مثال: سیستم انتقال خون بدن
توانند گرما را به خوبی از طریق رسانش  شود. موادی که میهای ماده منتقل می( رسانش: در این روش گرما از طریق ارتعاش ذرات یا الکترون3)

 باشند. های گرما میهایی از عایقهای خوب گرما هستند، در حالی که هوا، آب و چوب نمونهستند. فلزات از جمله رسانامنتقل کنند، رسانای گرما ه

 

هایی از همرفت طبیعی هستند. دقت جریان باد ساحلی، گرم شدن آب درون قابلمه انتقال گرما از مرکز به سطح خورشید، همگی نمونه

 هایی از همرفت واداشته هستند.ة ساختمان و سیستم خنک کنندة موتور اتومبیل، نمونهکنید که سیستم مرکزی گرم کنند
 

  2 گزینهپاسخ:   

 درسـنامه
شود. در این حالت برای محاسبۀ ( اگر گرما از طریق یک جسم رسانا از منبع گرمی به یک قطعه یخ صفر درجه منتقل شود باعث ذوب شدن یخ می1)

 نوشت: توان مقدار یخ ذوب شده می

f

A t
Q Q k m L

L


=  = 

 شود. در این حالت داریم: ( اگر گرما از طریق یک جسم رسانا از منبع گرمی به مقداری آب در دمای جوش منتقل شود باعث تبخیر آب می2)

v

A t
Q Q k m L

L


=  = 

 توان نوشت:با توجه به نکتة فوق می

f

A t ( / ) t
k mL /

L /

t s min

  
=   = 

 = =

20 05 100
84 0 5 336000

0 9
2400 40

  

  

 1پاسخ: گزینه  

 درسـنامه
 ( مطابق قانون گازهای کامل داریم: 1)

PV P VPV
:

T T T
 =1 1 2 2

1 2

 برای مقدار معینی گاز کامل 

 ( در دمای ثابت برای مقدار معینی گاز کامل داریم: 2)

                                                                                                    : PV PV P V =1 1 2 برای مقدار معینی گاز کامل در دمای 2
 ثابت 

 ذوب رسانش 

 تبخیر  رسانش 

 ثابت

 ثابت
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 نمودار فشار بر حسب تغییرات حجم گاز کامل در دمای ثابت به شکل مقابل است.
 
 
 
 
 

 ها را در دمای ثابت بنویسیم.کافی است قانون گاز

 

PV P V PV (P ) (V V ) P (P )=  = −  +  = −5 5
1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1

50 3
10 10

100 2
 

P
P Pa kPa =   = =51
1

3
10 300000 300

2 2
 

 

 3پاسخ: گزینه  

 درسـنامه
 ( مطابق قانون گازهای کامل داریم: 1)

PV P VPV
:

T T T
 =1 1 2 2

1 2

 برای مقدار معینی گاز کامل 

 شود: صورت زیر محاسبه می( فشار کل در عمق یک مایع به  2)
 

P P gh= +0 
 
 
 
 
 
 

 

 کنیم. های زیر را طی میبرای حل این سؤال، گام

 درعمق و سطح آب دریاچهگام اول: محاسبة فشار 

: P P gh / Pa= + = +   = 5 5
1 0 10 1000 10 18 2 8 10  

: P P Pa= = 5
2 0 10  

 گام دوم: محاسبة دما با استفاده از قانون گازهای کامل 

PV P V / V V
:

T T T

 
=  =

+

5 5
1 1 2 2 1 1

1 2 2

2 8 10 10 3
7 273

  

/
T K C

T
 =  =   = 2 2

2

2 8 3
300 27

280
  

   4پاسخ: گزینه  

 درسنامه:   
 شوند. دسته تقسیم می 3های مغناطیسی به مواد بر اساس ویژگی

 کنند.  های مغناطیسی خیلی قوی، خاصیت مغناطیسی ضعیف و موقت پیدا می( مواد پارامغناطیسی: این مواد در حضور میدان1)
 هایی از این مواد هستند.اورانیوم، پالتین، آلومینیوم و سدیم نمونه

 هایی از این مواد هستند. های این مواد به طور ذاتی فاقد خاصیت مغناطیسی هستند. مس، نقره و سرب نمونهامغناطیسی: اتم( مواد دی 2)
های این مواد به طور ذاتی دارای خاصیت مغناطیسی هستند و در نتیجه در حضور میدان مغناطیسی خارجی، این ( مواد فرومغناطیسی: اتم3)

 دهند. قابل توجهی از خود نشان میمواد خاصیت مغناطیسی 

 متری 18عمق 

 سطح آب 

 قانون گازها 

P 

V 

 

 ثابت

 کل

 شیب

P 

h 

 
 

 

A 
h  
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 آهن، نیکل و کبالت از جمله مواد فرومغناطیس هستند.  

 ( صحیح است. 4مطابق درسنامة باال، گزینة )
 

   2: گزینه پاسخ 

 درسـنامه
 های زیر دقت کنید. مغناطیسی حاصل از سیم راست حامل جریان مطابق قاعدۀ دست راست به دست می آید. به شکل( جهت میدان 1)
 
 
 
 
 
 ( شدت میدان میدان مغناطیسی حاصل از سیم راست، با جریان آن رابطۀ مستقیم و با فاصله از سیم رابطۀ عکس دارد.2)

B I dI
B

d B I d
  = 2 2 1

1 1 2

 

 است.های مغناطیسی ایجاد شده متصور های زیر برای میداناندازه و خالف جهت در کنار هم قرار بگیرند، حالت ( اگر دو سیم حامل جریان هم3
 
 
 
 
 
 

 دهند.  را در دو حالت نشان می  Aهای زیر، میدان مغناطیسی در نقطة شکل

 

 

  
 I1قبل از برعکس کردن جریان  I1پس از برعکس کردن جریان  

 

 پادساعتگرد چرخیده است.  090(، Bکلهای باال، میدان مغناطیسی برآیند )مطابق شکل

    1پاسخ: گزینه  

 درسنامه:
 های زیر توجه کنید. آید. به شکلدست راست به دست می (جهت میدان مغناطیسی در مرکز حلقۀ حامل جریان مطابق قاعدۀ 1)
 
 
 
 
 
 
 شود.کند هم برعکس می( با برعکس کردن جهت جریان در حلقه، جهت میدان مغناطیسی که تولید می2)

ها  اصل از سیمجهت باشد، شدت میدان برآیند بیشینه است و هنگامی که میدان حهنگامی که میدان مغناطیسی حاصل از دو سیم یا حلقه هم(3)
 در خالف جهت هم باشد، میدان برآیند کمینه است.

  

B B 

 

B B 

I 
 سیم

 

B B 

 سیم
I 

 
 

  
 از  کمتر    

 

 

  

    
  

  

 

  

  
 بیشتر از 

 

 
  

I 

 جریان ساعتگرد

 
 

I 

 ساعتگرد پاد جریان
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 کنند. میدان دو حلقه اثر هم را تقویت می       کنند. میدان دو حلقه یکدیگر را تضعیف می        

جهت بوده،  ، شدت میدان برآیند کم شده است، میدان دو سیم ابتدا همI1مطابق نکتة ارائه شده، چون با برعکس کردن جهت جریان  

 ها در خالف جهت یکدیگر خواهد بود.  ، میدان سیمI1سپس با برعکس کردن جهت جریان 

B BB

B B B

 −
 = =

+

2 1

2 1

60
100

 {
: میدان اولیه  B B B= +1 2    

: میدان نهایی  B B B = −2 1

 

B B B B

B
B B

B

 + = −

 =  =

2 1 2 1

2
1 2

1

3 3 5 5

8 2 4
 

   3پاسخ: گزینه  

 درسنامه:  
 کند. گیری می( میدان مغناطیسی سیم و حلقه مطابق قاعدۀ دست راست جهت  1)
 
 
 
 
 کمینه خواهد بود. جهت باشند، برآیند آنها بیشینه است و هنگامی که در خالف جهت هم باشند، برآیند آنها  ( هنگامی که دو بردار هم2)
 شود. ( هنگامی که دو بردار برهم عمود باشند، برآیند آنها مطابق رابطۀ فیثاغورس محاسبه می3)

B B B= +2 2
1 2 

 
 
 
 

 دهد.  میدان سیم و حلقه را در مرکز حلقه نشان میشکل مقابل، جهت 

 توان نوشت: مطابق این شکل می

                             B B G= + = + =2 2 2 2
1 2 5 12  Bکل13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 کل 
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   4پاسخ: گزینه  

 درسنامه:  
 آید.رابطۀ زیر بدست می( شدت میدان مغناطیسی درون یک سیملولۀ بدون هسته، مطابق 1)

NI
B = 0 

 جریان الکتریکی گذرنده از آن است. Iطول آن و تعداد دورهای سیملوله،   Nدر رابطۀ باال، 
 سیملوله تقریبًا یکنواخت است و میدان در خارج از آن بسیار ضعیف است. ( میدان مغناطیسی درون 2)
 شود.( با قرار دادن یک هستۀ فرومغناطیسی مثل آهن درون سیملوله، شدت میدان مغناطیسی درون آن زیاد می3)
 ه کنیم.توانیم جریان آن را به صورت زیر محاسب( در صورتی که سیملوله درون یک مدار الکتریکی باشد، می4)

I
R r R


=

+ +
 

 
 شود.مقاومت الکتریکی سیملولۀ ایده آل صفر است، بنابراین با عبور جریان از آن، انرژی تلف نمی

 توان نوشت:  مطابق رابطة محاسبة میدان درون سیملوله می

NI I
B I A

/

− −=    =    =4 7
0

200
48 10 12 10 4

0 2ℓ
 

 

    1پاسخ: گزینه  

 درسـنامه
 شود( شار مغناطیسی گذرنده از یک سطح به صورت زیر محاسبه می1)

BA Cos =  
 
 

 شود.هنگامی که میدان بر سطح عمود است، شار عبوری از حلقه بیشینه می
 تواند بدست آید. به صورت زیر می Rبسازیم،   Rدور و شعاع   Nای با ، پیچه( اگر با سیمی به طول 2)

N N R=   =  2طول سیم 

R
N

=
2

 

x( اگر خطوط میدان مغناطیسی 3) yB B i B j= میدان از درون سطح   iاست بگذرد، فقط مؤلفۀ    xاز درون یک سطح  که عمود بر محور   +
 شود. گذرد و باعث ایجاد شار مغناطیسی میمی

xB A = 
 
 
 
 

 کنیم. های زیر را طی میبرای حل کردن این تست، گام 

 محاسبة مساحت حلقه  گام اول:

: R cm R cm / m = ⎯⎯→ = =32 60 10 0  محیط حلقه  1

A R ( / ) / m=  =  =2 2 23 0 1 0  مساحت حلقه 03

 محاسبة شار مغناطیسی گام دوم: 

BA cos / / Wb / mWb− =  =   =  =40 02 0 03 1 6 10 0 6 
 
 

   سیملوله 

R سیملولهR 

I 

 

 محیط حلقه

  

 

y 

x 
xB 

yB 
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   4پاسخ: گزینه  

 درسنامه:
توانیم سه حالت  ایجاد تغییر شار مخالفت کند. در این صورت میشود که با عامل  مطابق قانون لنز، جریان القایی درون حلقه در جهتی ایجاد می

 زیر را مطابق قانون لنز بررسی کنیم. 
 ( حلقه موازی سیم حرکت کند: 1)

 کند و در نتیجه جریان القایی در آن صفر است. در این حالت شار گذرنده از حلقه تغییری نمی

 
 ود: ( حلقه از سیم دور ش2)

ای خواهد بود که در قسمتی از حلقه که یابد، بنابراین مطابق قانون لنز، جریان القایی در حلقه به گونهدر این حالت شار گذرنده از حلقه کاهش می
ر عبوری جهت خواهند بود تا شاجهت باشد. در این صورت میدان حاصل از جریان حلقه و سیم راست هم نزدیک سیم است، جریان حلقه و سیم هم 

 از حلقه کم نشود.
 

 
 
 ( حلقه به سیم نزدیک شود:  3)

ای خواهد بود که در در قسمتی از حلقه  یابد، بنابراین مطابق قانون لنز، جریان القایی در حلقه به گونهدر این حالت شار گذرنده از حلقه افزایش می 
سیم خالف جهت هم باشد. در این صورت میدان حاصل از جریان حلقه و سیم در خالف جهت هم خواهد که نزدیک سیم است، جریان حلقه و  
 بود تا شار عبوری از حلقه زیاد نشود.

 
 ( در جهت ساعتگرد است. 4مطابق درسنامة ارائه شده، فقط جریان القایی در حلقة )

   2پاسخ: گزینه  

 درسنامه:
 شود.کند، انرژی دخیره شده در سیملوله به صورت زیر محاسبه میعبور می Lای به ضریب القاوری  از سیملوله Iه جریان هنگامی ک

                                                                                        
 
 
 ریکی باشد، برای محاسبۀ جریان آن باید از روابط مربوط به فصل مدار استفاده کنیم. ( اگر سیملوله درون یک مدار الکت 2)
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U LI= 21
2

 

I
R r R


=

+ +
 

 
 صفر است.دقت کنید که مقاومت الکتریکی سیملولۀ ایده آل 

کند. با کاهش جریان سیملوله، انرژی ذخیره شده در آن کم می شود و با  کند و فقط آن را ذخیره می( سیملولۀ ایده آل انرژی را مصرف نمی3)
 افزایش جریان، انرژی ذخیره شده در آن زیاد می شود. 

 

 توان نوشت: برای محاسبة انرژی سیملوله می 

U LI / ( / ) / J / mJ−= =   =  =2 2 31 1
0 06 0 4 4 8 10 4 8

2 2
 

    1اسخ: گزینه پ  

 درسنامه:
در صورتی که القای الکترومغناطیسی درون یک حلقه به دلیل تغییر کردن شدت میدان مغناطیسی باشد، برای محاسبة نیروی محرکه و جریان  (1)

 توان به صورت زیر عمل کرد.القایی می

av

av av

(BA cos ) B
N N NA cos

t t t

B NA cos B
NA cos , I

t R t

   
 = − = − = − 

  

 −  
  = −  =

 
 

دقت کنید که در رابطة باال، 
B

t




 است. tبر حسب  Bهمان شیب نمودار   

توانیم نیروی محرکۀ القایی و جریان القایی را هم برحسب زمان رسم کنیم. کافی است  ( با داشتن نمودار شار عبوری از سطح بر حسب زمان، می2)
 شود. زیر محاسبه میتوجه کنیم که نیروی محرکۀ القایی به صورت 

av N N ( )
t


 = − = − 


 

av
av

N
I ( )

R R

 −
= =  

 
N) به مثال زیر توجه کنید که برای یک حلقه   است.(1=

 
 
 
 
 
 
 

 توانیم بدست آوریم. با تقسیم کردن نیروی محرکه بر مقاومت حلقه، جریان آن را هم می 
 
رسم کنیم. مگر اینکه مقدار شار را در یک توانیم نمودار شار برحسب زمان را به صورت کامل ( با داشتن نمودار نیروی محرکه بر حسب زمان، نمی3)

 لحظه )مثاًل شار اولیه( را بدانیم.
 

   سیملوله 

R سیملولهR 

I 

 

 زمان  -شیب نمودار شار

 زمان -شیب نمودار شار

t(s) 
1 4 

5/0- 

2 

 

t(s) 

5/0 

25/0 
1 

1 4 
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 پردازیم. مطابق درسنامة باال، در سه بازة زمانی به بررسی نمودار می

tبازة   / s 0 0 01: 

B / NAcos B
: I / A

t / R t

− −   −  
= =  = =  = −

 

40 05 1 2000 10
5 5 0 1

0 01 10
 شیب 

/بازة   t / s 0 01 0  گیرد.دار صفر است و در نتیجه القایی در حلقه صورت نمی: در این بازه، شیب نمو02

/بازة   t / s 0 02 0 04  : 

B / NAcos B
: / I ( / ) / A

t / R t

− − −   −  
= = −  = =  − =

 

40 05 1 2000 10
2 5 2 5 0 05

0 02 10
 شیب 

 

   3پاسخ: گزینه  

 درسنامه:  
 ها را به خاطر بسپارید.نمودارهای زیر برای یک جریان متناوب سینوسی وجود دارند که خوب است آن(1)

 
شوند و همزمان با هم صفر  کنند. همزمان بیشینه میگام هستند و شبیه هم رفتار مینمودارهای فوق، نیروی محرکه و جریان هم( با توجه به  2)

 شوند. می
کند. هرگاه شار صفر است. اندازۀ نیروی محرکه و جریان  ( با توجه به نمودارهای فوق، شار مغناطیسی برعکس نیروی محرکه و جریان عمل می3)

 است و هرگاه اندازۀ شار بیشینه است، نیروی محرکه و جریان القایی صفر هستند.  بیشینه

شود. لحظات صفر شدن شار، مضارب فرد  ( در هر دورۀ تناوب، شار مغناطیسی دوبار صفر می4)
T

4
هستند. در این لحظات، اندازۀ جریان و نیروی 

 محرکۀ القایی ماکزیمم است.

( در مضارب صحیح  5)
T

2
 ، اندازۀ شار ماکزیمم است و نیروی محرکه و جریان صفر هستند.
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 توان نوشت:مطابق درسنامة ارائه شده می

 

زمان، در لحظة  –مطابق نمودار شار 
T
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 شود. ، شار عبوری برای بار دوم صفر می
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  برخالف   ماده،  این  هایمولکول  نشان داد.  𝐶25𝐻52توان به صورت  فرمول مولکولی وازلین را می  .است  هاهیدروکربن  مخلوطی از انواع  ، همانند گریس،وازلین

 .هستند  نامحلول  آب  در  و  بوده  ناقطبی   تماما  زیتون،  روغن  هایمولکول

 ها:بررسی سایر عبارت 

 . است  بوده  پایین  بسیار  همگانی  و  فردی  بهداشت  سطح  صابون،  از  نکردن  استفاده  یا  و  نبودن  دسترس  در  دلیل  به  درگذشته(  1

  تمیز  را خود زندگی محیط و ظروف ابزار، و بشوید را خود بدن آب، به دسترسی با که بود این ها،رودخانه  و رودها کنار  در انسان اسکان دالیل از یکی( 3

  و  نظافت  برای  امروزی  صابون  به  شبیه  موادی   از  آب  همراه  به  هاانسان   میالد،  از  پیش  سال  هزار  چند  که  دهدمی   نشان  بابِل  شهر  از  باستانی  هایحفاری .  کند

  این  دهند، وشوشست  گرم آب با سپس و کنند آغشته خاکستر به را چرب های ظرف  اگر که بردندپی  تجربه به نیز ما نیاکان. کردندمی  استفاده پاکیزگی

 . کندمی   تسهیل  را  هاچربی   زدودن  خود،  بازی  خاصیت  بخاطر  و  بوده  فلزی  عناصر  از  برخی  حاوی  خاکستر  واقع،  در.  شوندمی   تمیز  ترآسان   ظروف

μقطبی)  ساختار با هاییمولکول  از عسل( 4 > برای پاک   .دارد وجود (𝑂𝐻−هیدروکسیل)  گروه زیادی شمار هاآن  ساختار در که است شده تشکیل (0

ی مناسب استفاده کرد. در ساختار گروه عاملی هیدروکسیل، یک اتم اکسیژن  کننده توان به عنوان یک پاک های ایجاد شده توسط عسل، از آب می کردن لکه 

 است.   های هیدروژن و کربن متصل شدهبه اتم 
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𝑝𝐻)شود که در محلولی با غلظت یک موالر از یون هیدروژن می سلول استاندارد هیدروژن، شامل یک الکترود فلزی از جنس پالتینالکترود یا نیم = 0)  

یک سلول    )قطب مثبت(سلول در نقش کاتدشود. اگر این نیمداده میاز روی آن عبور  اتمسفر    1  فرو برده شده است و گاز هیدروژن با فشار  ℃25  در دمای

2𝐻+(𝑎𝑞)واکنش: گالوانی قرار داده شود، نیم + 2𝑒− → 𝐻2(𝑔)  یک سلول گالوانی قرار داده شود،   )قطب منفی(در آن انجام شده و اگر در نقش آند

𝐻2(𝑔)واکنش:نیم → 2𝐻+(𝑎𝑞) + 2𝑒−   سلول به طور قراردادی برابر با صفر ولت  گفتیم، پتانسیل الکتریکی این نیم  طور کهشود. همان در آن انجام می

مول بر لیتر باشد. ابتدا مقدار یون هیدروژن در     1با توجه به توضیحات داده شده، غلظت یون هیدروژن در محلول نهایی باید برابر با    شود.در نظر گرفته می

 کنیم:ل بازی را محاسبه میمحلول اسیدی و مقدار یون هیدروکسید در محلو

محلول هیدروکلریک  اسید  ∶  [𝐻+] = 2/8 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1
               
⇒     ?  𝑚𝑜𝑙 𝐻+ = 3 𝐿 محلول×

2/8 𝑚𝑜𝑙 𝐻+

1 𝐿 محلول
= 8/4 𝑚𝑜𝑙 

محلول سود  ∶ غلظت  =
10× درصد  جرمی  × چگالی 

جرم  مولی
=
10× 3/2× 1/25

40
= 1 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1

                  
⇒       

?  𝑚𝑜𝑙 𝑂𝐻− = 2 𝐿 محلول ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻

1 𝐿 محلول
×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑂𝐻−

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻
= 2 𝑚𝑜𝑙 

مول    2وجود داشته است. با مخلوط شدن این دو محلول،    هیدروکسیدمول یون    2مول یون هیدروژن و در محلول سود،    4/8در محلول هیدروکلریک اسید،  

ماند. از طرفی، حجم محلول تولید شده طی این فرایند نیز برابر  ها باقی می مول از این یون  4/6های هیدروژن موجود در محلول اسیدی خنثی شده و  از یون 

 شود. بر این اساس، داریم:لیتر می  5با  

[𝐻+] =
𝐻+ مقدار  مول

لیتر محلول

               
⇒    1 =

6/4 𝑚𝑜𝑙 𝐻+

𝑉 𝐿 محلول

               
⇒    𝑉 = 6/4 𝐿 

لیتر باشد. بر این    4/6مول بر لیتر، باید حجم محلول برابر با    1لیتر است، درحالی که برای رساندن غلظت یون هیدروژن به    5حجم محلول مورد نظر برابر با  

 رسد. مول بر لیتر می  1لیتر آب( به محلول مورد نظر، غلظت یون هیدروژن در آن به  میلی  1400ادل با  لیتر آب)مع   4/1توان گفت با افزودن  اساس، می 
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 های )ب( و )پ( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

  ها، صابون  کمک بهروند. ها به شمار می کنندگی انواع صابون مقدار صابون، دمای آب و آنزیم، از جمله عوامل موثر بر قدرت پاک  نوع صابون، نوع پارچه،آ( 

  روی   بر هالکه  این چسبندگی  میزان چراکه شوند؛می  پاک نخی هایپارچه  روی بر موجود هایلکه  از ترسخت   استریپلی  هایپارچه   روی بر موجود هایلکه 

استری)نوعی پلیمر مصنوعی که با  استری را با استفاده از الیاف پلیهای پلی توجه داریم که پارچه  .است نخی هایپارچه  از بیشتر استریپلی  هایارچه پ

 کنند.شود( تهیه می ها تولید میالکل اسیدها و دی استفاده از دی 
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اتم اکسیژن وجود داشته و هر اتم  6ی این ماده، های سازنده است. در ساختار هریک از مولکول  𝐶57𝐻104𝑂6فرمول شیمیایی روغن زیتون به صورت  ب( 

از اطالعات    جدول زیر، برخی  جفت الکترون ناپیوندی دارد.  12جفت الکترون ناپیوندی است؛ پس به طور کلی هر مولکول روغن زیتون    2اکسیژن نیز دارای  

 دهد: مربوط به روغن زیتون را نشان می

 
جدول زیر،   .شودنمی نشینته  زمان گذشت اثر بر و رفته شمار به کلوئید یک ،(سوسپانسیون  یک) معده شربت برخالف روغن، و صابون آب، مخلوطپ( 

 دهد: ها را در مقایسه با یکدیگر نشان میهای کلوئیدها و سوسپانسیون ویژگی 

 
کند. با خارج  ها را از محیط واکنش خارج میاین کاتیون  و داده واکنش های منیزیم و کلسیم()کاتیون سخت  آب در  موجود هایکاتیون  با ،فسفات یون ت( 

  ها صابون   توسط  کهل   ایجاد  از  های صابون وارد واکنش نشده و به همین خاطر،ها با مولکول های موجود در آب سخت از محیط واکنش، این یون شدن کاتیون 

 های موجود در آب سخت به صورت زیر است: ی واکنش میان یون فسفات و کاتیون معادله   .شودمی   جلوگیری

 
 ساختار لوویس یون فسفات به صورت زیر است: 
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 های صابونی به صورت زیر است: کننده ساختار پاک 

 
شود. با توجه به فرمول کلی، مقدار  می  𝐶𝑛𝐻2𝑛−1𝑂2𝑁𝑎کننده کامال سیرشده باشد، فرمول شیمیایی کلی این ماده به صورت  اگر بخش آنیونی این پاک 

𝑛   کنیم. ی مورد نظر را محاسبه میکننده در پاک 

2𝑛 − 1 = 37
               
⇒    𝑛 = 19

               
فرمول پاک کننده     ⇒ ∶  𝐶19𝐻37𝑂2𝑁𝑎 

 کنیم.کننده درصد جرمی اکسیژن را محاسبه می در قدم آخر، با توجه به فرمول مولکولی این پاک 

درصد  جرمی  اکسیژن  =
2 ×𝑂 جرم  مولی

جرم  مولی پاک کننده 
× 100 =

2 × 16
320

× 100 =  درصد  10

  با  پیه  و  نارگیل  زیتون،  روغن  مانند  چربی  یا  گوناگون  هایروغن  مخلوط  کردن  گرم  از  راها  صابوناین    .هستند  چرب  اسیدهای  سدیم  نمک  ،جامد  هایصابون

.  دارند   ناقطبی و  قطبی  بخش  دو  صدابون  هایمولکول  .هسدتند  چرب  اسدیدهای  آمونیوم  یا  پتاسدیم  نمک  مایع،  هایصدابون  .کنندمی  تهیه  هیدروکسدید  سددیم

  با  چربی  لکه  یک  شوی  و  شدسدت  هنگام  توصدی   این  با.  اسدت  گریزآب و  بوده  دوسدت  چربی  آن  ناقطبی  بخش  که  درحالی  اسدت  دوسدتآب  صدابون،  قطبی  بخش
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  های آب و چربی قرار گرفته ومانند پلی بین مولکول  صددابون،  هایمولکول  واقع  در.  ندکنمی  پاک  و  زدوده  را  چربی  لکه  صددابون،  هایمولکول  صددابون، و  آب

 .دنرومی  شمار  به  هاچربی  برای  مناسبی  کنندهپاک
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 دهد: شود را نشان می( در آب حاصل می𝐻𝐹تصویر زیر، یک نمونه از محلول آبی هیدروفلوئوریک اسید که بر اثر انحالل گاز هیدروژن فلوئورید) 

 
  غلظت  به  نسبت  فلوئورید در محلول آن  ژن وهیدرو  هاییون  مولی  غلظتگیرد و  ی اسیدهای ضعی  قرار میهمانطور که مشخص است، این اسید در دسته 

  های هیدروژن( مثبت)یون  هاییون الکتریکی، جریان مسیر در محلول این دادن قرار با. است ( کمتر𝐻𝐹های  )مولکول نشده  یونیده اسید هایمولکول مولی

  سمت   ازنیز    اسید  هیدروفلوئوریک  هایمولکول   روند. عالوه بر این،نیز به سمت قطب مثبت می   (فلوئوریدهای  منفی)یون های  و یون   رفته  منفی  قطب  سمت  به

 .کنندمی   پیدا  گیریجهت   مثبت  قطب  سمت   به  فلوئور(  هایاتم سر منفی خود) 
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های یون  کنیم. برای این منظور، ابتدا شمار مول، غلظت مولی این یون را محاسبه می𝑝𝑝𝑚در مقیاس    −𝐴با توجه به اطالعات داده شده از غلظت یون  

𝐴−   کنیم.موجود در هر لیتر از این محلول را بدست آورده و پس از آن، غلظت مولی این یون را محاسبه می 

?𝑚𝑜𝑙 𝐴− = 1 𝐿 محلول ×
1000 𝑚𝐿 محلول

1 𝐿 محلول
×
1/25 𝑔 محلول

1 𝑚𝐿 محلول
×
760 𝑔 𝐴−

106 𝑔 محلول
×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐴−

19 𝑔 𝐴−
= 0/05 𝑚𝑜𝑙 

غلظت  مولی = 
مول حل  شونده 

لیتر محلول
→ [𝐴−] =

0/05 𝑚𝑜𝑙
1 𝐿

= 0/05 

 کنیم.محلول را محاسبه می ی یونش اسید حل شده در  ی بعد، با توجه به غلظت این یون، درجه در مرحله 

α =
شمار  مولهای  یونیده  شده 

شمار  مولهای  حل  شده 

             
→    𝛼 =

0/05
2
= 0/025 

 کنیم.(، ثابت یونش را محاسبه می 𝑀ی یونش این اسید و غلظت محلول مورد نظر) بر اساس درجه 

𝐾𝑎 =
[𝐹−] × [𝐻+]

[𝐻𝐹 ]
=
𝛼2 ×𝑀

1− 𝛼
       𝛼<0/05       
⇒         𝐾𝑎 = 𝛼

2 ×𝑀 = (0/025)2 × 2 = 1/25× 10−3 

×1/25با توجه به محاسبات انجام شده، ثابت یونش اسید مورد نظر برابر با    مول بر لیتر است.   10−3
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فلزی با خاصیت  کند. از آنجا که آهک)کلسیم اکسید( یک اکسید می قرمز را   کاغذ است و رنگ  اسیدی خاصیت  با خورنده یکننده پاک   یک  جوهرنمک

 .کندمی   آبی  را    کاغذ  رنگ  جوهرنمک،  بازی است، برخالف

 ها: بررسی سایر گزینه 

 دهد: های غیرصابونی را نشان می کننده تصویر زیر، ساختار پاک (  2

 
ای هستند. برخی از  جدول دوره  16این دو عنصر متعلق به گروه دانیم، های گوگرد و اکسیژن وجود دارند و همانطور که می کننده، اتم در ساختار این پاک 

 ژن هستند. های گوگرد و اکسیشود، در ساختار خود دارای اتم ها استفاده میی صابونی نیز که برای از بین بردن جوش صورت از آن کننده پاک 
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 آلومینیم با آب به صورت زیر است:  پودر  و  هیدروکسید  سدیم  مخلوط  از  شده  ساخته  هایواکنش انجام شده بین پاک کننده(  3

+مخلوط سدیم  هیدروکسید  و آلومینیم → آب  گاز  هیدروژن  + گرما   +   دیگر  فراورده  ها 

ها و آب گرماده بوده و با آزاد شددن گرما همراه  اسدت، واکنش میان این پاک کنندهشدوند. همانطور که مشدخص  های به شدکل پودر عرضده میاین پاک کننده

ی آن،  دهد و در نتیجهها را افزایش میها شدده و قدرت نفو  پاک کننده به درون آلودگیاسدت. گرمای حاصدل از این واکنش موجب سدسدت شددن آلودگی

 .یابدکننده را افزایش میکنندگی این نوع پاکقدرت پاک

های جامد  های مایع نمک پتاسیم یا آمونیوم اسیدهای چرب بوده و صابونهستند. در واقع، صابون یونی هایترکیب  از عیانوا ی مایع و جامد،هاصابون ( 4

  غلظت  ر این اساس،محلول خاصیت بازی پیدا کرده و ب آب، در هاآن انحالل با  ها خاصیت بازی دارند،نیز نمک سدیم اسیدهای چرب هستند. چون صابون

 .یابدمی  کاهش  نظر  مورد  محلول  در  هیدروژن  یون
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برابر شده    1/0توان گفت طی این فرایند غلظت یون هیدروژن در محلول  رسیده است، پس می  2به    1یک محلول اسیدی از    𝑝𝐻در فرایند داده شده، مقدار  

لیتر میلی 20حجم محلول اولیه برابر با برابر شده باشد.  10برابر شدن غلظت یون هیدروژن در یک محلول اسیدی، حجم این محلول باید  1/0است. برای 

  180لیتر رسانده است. این میلی 200گرم آب( به محلول اضافه شده و حجم آن را به  180لیتر آب)معادل با میلی 180ی این فرایند بوده است، پس ط

 واکنش اکسایش گلوکز به صورت زیر است:لیتر آب اضافه شده به محلول، همان حجمی از آب است که در واکنش اکسایش گلوکز تولید شده است.  میلی

𝐶6𝐻12𝑂6(𝑠) + 6𝑂2(𝑔) → 6𝐶𝑂2(𝑔) + 6𝐻2𝑂(𝑙) 
 کنیم. مقدار گاز اکسیژن مصرف شده را محاسبه میی این واکنش،  با توجه به معادله 

? 𝑔 𝑂2 = 180 𝑔 𝐻2𝑂 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂
18 𝑔 𝐻2𝑂

×
6 𝑚𝑜𝑙 𝑂2
6 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

×
32 𝑔 𝑂2
1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

= 320 𝑔 

 کنیم.های هیدروژن و هیدروکسید را در این محلول محاسبه می نسبت میان غلظت یون است. بر این اساس،    2محلول نهایی برابر با    𝑝𝐻مقدار  

  [𝐻+] = 10−𝑝𝐻 = 10−2 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1

[𝐻+] × [𝑂𝐻−] = 10−14
                
⇒    0/01× [𝑂𝐻−] = 10−14

              
⇒    [𝑂𝐻−] = 10−12𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

[𝐻+]

[𝑂𝐻−]
=
10−2 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1

10−12 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1
= 1010 

 

 (121  -مفهومی    –  متوسط)       3گزینه   189

𝛼نیتریک اسید، از جمله اسیدهای قوی)اسیدهایی با   = 𝑁𝑂3با توجه به محاسبات زیر، غلظت یون نیترات) رود. ( به شمار می 1
( در محلولی از نیتریک  −

𝑝𝐻اسید با   =  مول بر لیتر است.   1  ، برابر با0

[𝐻+] = 10−𝑝𝐻
              
⇒    [𝐻+] = 100 = 1 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1

       [𝑁𝑂3
−]=[𝐻+]       

⇒             [𝑁𝑂3
−] = 1 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

در محلول    نیترات  غلظت یونتوان گفت  در محلول منیزیم نیترات نیز غلظت یون نیترات، دو برابر غلظت نمک حل شده در محلول است. بر این اساس، می

 شود.مول بر لیتر می 1  ( برابر با𝑀𝑔(𝑁𝑂3)2نیترات)   زیممنیموالر    5/0

 ها: بررسی سایر گزینه 

  های شیمیایی، شوند. با توجه به انحالل مولکولی این ترکیب و به صورت مولکولی در آب حل می   بوده  الکترولیت  غیر  مواد  جمله  از  شکر،  و  استون  اتانول،(  1

 .ندارد  الکتریکی  رسانایی  باردار بوده وهای  ها فاقد یون آن  آبی  محلول

 است. در رابطه با این ترکیب شیمیایی، به نکات زیر توجه کنید:  𝐶12𝐻22𝑂11شکر، یک ترکیب مولکولی با فرمول  

کند. این ماده قابلیت سوختن نیز داشته و ای تغییر می با دادن گرما به شکر، این ترکیب در یک تغییر شیمیایی شرکت کرده و رنگ آن از سفید به قهوه   ✓

 خاک باغچه، محتوی کاتالیزگر واکنش سوختن آن است. 

از شکر در آب،    گرم محلول سیرشده   305ی  . بر این اساس، برای تهیه گرم آب است  100گرم در    205برابر با    ℃25پذیری شکر در آب در دمای  انحالل  ✓

 گرم آب خالص حل کنیم.  100گرم از این ماده را در    205باید  

 شود، محلول آبی آن رسانای جریان الکتریسیته نیست. شکر یک ترکیب غیر الکترولیت بوده و چون به صورت مولکولی در آب حل می  ✓

 به شمار آورد.   ی گندم(توان ایزومری از مالتوز)قند موجود در جوانه لکولی شکر، این ترکیب را می با توجه به فرمول مو  ✓

  هیدروسیانیک   محلول  الکتریکی  رسانایی  یکسان،  غلظت  و  دما  توان گفت در( است، می 𝐻𝐶𝑁چون ثابت یونش استیک اسید بیشتر از هیدروسیانیک اسید) (  2

 . شودمی  کمتر  اسید  استیک  محلول  به  نسبت  اسید
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  های یون  از اندکی شمار سرکهمحلول  در( است. چون استیک اسید یک اسید ضعی  است، 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻( اسید موجود در سرکه، استیک اسید) 4

 . دارند  حضور  های استیک اسید()مولکول نشده  یونیده  اسید  هایمولکول   از  زیادی  شمار  در کنار  های هیدروژن و استات()یون پوشیده آب 
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توانیم معادل با هیدروفلوئوریک اسید در نظر بگیریم. البته، نوع اسید مورد نظر تاثیری در روند محاسبات  اسید مورد نظر را با توجه به ضعی  بودن آن، می 

 آوریم. ی بعد، غلظت این ماده را در آب بدست می حله مرحاسبه کرده و در  های گاز هیدروژن فلوئورید را مدر قدم اول، شمار مول کند.  ایجاد نمی 

?𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐹 = 44/8 𝐿 𝐻𝐹 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐹
22/4 𝐿 𝐻𝐹

= 2 𝑚𝑜𝑙 

[𝐻𝐹] =
𝐻𝐹 مول

لیتر محلول
=
2
10
= 0/2 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

𝐻𝐹(𝑎𝑞)هیدروفلوئوریک اسید، یک اسید ضعی  بوده و در آب بر اساس واکنش تعادلی  
 
⇔𝐻+(𝑎𝑞) + 𝐹−(𝑎𝑞)های هیدروژن و فلوئور را ، یون

 کنیم.کند. با توجه به درصد یونش این اسید، غلظت یون هیدروژن را در محلول مورد نظر محاسبه می تولید می 

[𝐻+] = [𝐻𝐹] ×
𝛼  درصد

100
= 0/2×

2/5
100

= 0/005 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

 کنیم.این محلول اسیدی را محاسبه می   𝑝𝐻ی آخر، مقدار  در مرحله 

𝑝𝐻 = −𝑙𝑜𝑔[𝐻+] = −log (0/005) = −log (5× 10−3) = −(log(5) + log (10−3)) = −(0/7− 3) = 2/3 
 کنیم.در قدم بعد، غلظت محلول سود را محاسبه می 

[𝑂𝐻−] = 10𝑝𝐻−14 = 1012−14 = 0/01 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1
                  
⇒     [𝑁𝑎𝑂𝐻] = 0/01 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

 کنیم.دهد را محاسبه می لیتر محلول هیدروفلوئوریک اسید واکنش می میلی  1با توجه به غلظت محلول سود، حجمی از این محلول که با  

𝑀𝑎 × 𝑛𝑎 × 𝑉𝑎 = 𝑀𝑏 × 𝑛𝑏 × 𝑉𝑏
              
⇒    0/2 × 1× 1 = 0/01× 1 × 𝑉𝑏

                
⇒    𝑉𝑏 = 20𝑚𝐿
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 های )آ( و )پ( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

𝑍𝑛30روی) آ(  
𝐹𝑒26های آهن) توان تمایل اتم از سه طریق، میی موجود در تناوب چهارم است.  (، آخرین فلز واسطه  

( و روی به از دست دادن الکترون)قدرت   

 کاهندگی( را با هم مقایسه کرد. 

 راه  (تغییر دمای محلول مس(اول𝐼𝐼 :)سولفات ) همین  به و دارند الکترون دادن دست از به بیشتری تمایل مس هایاتم  به نسبت آهن، و روی هایاتم  

  از  حاصل محلول دمای چون شرایط، این  در. دهندمی  افزایش را محلول دمای و شده واکنش وارد سولفات( )مس محلول با فلز دو این هایاتم  خاطر،

  الکترون دادن دست از به بیشتری تمایل روی هایاتم  گفت توانمی  پس کند،می پیدا افزایش دیگر محلول به نسبت بیشتری مقدار به روی میان واکنش

 . دارند  بیشتری  پذیریواکنش   و  داشته

 دهند، اما چون سرعت تولید گاز هیدروژن در واکنش میان  های اسیدی واکنش میراه دوم)تمایل به واکنش با اسیدها(: هم آهن، هم روی با محلول

های روی به اکسایش  توان گفت تمایل اتم است، می   اسیدی  هایمحلول  و  آهن  میان  واکنش  در  هیدروژن  گاز  تولید  سرعتهای اسیدی بیشتر از  روی و محلول

 یافتن بیشتر است.

   مقایسه مقدار(راه سوم𝐸0  چون روی ی مختل فلزها :)آهن مقدار   در مقایسه با𝐸0)تمایل  گفت توانمی تری دارد، منفی )پتانسیل کاهشی استاندارد  

 . است  بیشتر  یافتن  اکسایش  به  روی  هایاتم 

ی  ی آلومینیم در نقش آند)قطب منفی( و تیغه مس، تیغه -ی آلومینیم کمتر از پتانسیل کاهشی مس است، در سلول گالوانی آلومینیمچون پتانسیل کاهشب(  

ای است. بر این اساس،  جدول دوره   𝑝ی  و فلز آلومینیم نیز متعلق به دسته   𝑑ی  گیرد. فلز مس متعلق به دسته مس در نقش کاتد)قطب مثبت( قرار می

 توان گفت فلز مس یک عنصر واسطه و فلز آلومینیم یک عنصر اصلی است. می

  سری  در ،(باشد داشته( الکترون دادن دست از)شدن  اکسید به بیشتری تمایل  هیدروژن با مقایسه در) باشد هیدروژن از ترکاهنده  که فلزی هرپ( 

  با مقایسه در الکتروشیمیایی سری در که فلزهایی استاندارد کاهشی پتانسیل. گیردمی قرار هیدروژن با مقایسه در تریپایین  موقعیت در الکتروشیمیایی

  پالتین، طال،)دارند کمتری کاهندگی قدرت  هیدروژن با مقایسه در که فلزهایی مقابل، ینقطه  در. است منفی دارند، قرار تریپایین موقعیت در هیدروژن

  در . است صفر از تربزرگ  نیز هاآن  کاهشی پتانسیل و داشته قرار باالتری موقعیت در هیدروژن با مقایسه در الکتروشیمیایی سری در ،(مس و نقره جیوه،
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.  شود می  گرفته کار به معتبر علمی منابع همه در هماهنگی برای آیوپاک، پیشنهاد این و اندشده   نوشته کاهش  شکل  به هاواکنش نیم الکتروشیمیایی، سری

 . شودمی   نوشته  چپ   سمت  در  اکسنده  گونه  و  راست  سمت  در  کاهنده  گونه  واکنش،نیم   هر  در

 دهد:جدول زیر، قسمتی از جدول پتانسیل کاهشی استاندارد را نشان می 

 
تری  سلول در موقعیت پایین شده در آن نیمواکنش کاهشی انجام تر باشد، نیمسلول منفییک نیم  (∘𝐸)در سری الکتروشیمیایی، هرچه پتانسیل الکترودی 

سلول در موقعیت باالتری از جدول  شده در آن نیمواکنش کاهشی انجام تر باشد، نیمسلول مثبتگیرد و هرچه پتانسیل الکترودی یک نیماز جدول قرار می

اگر حروف اول مربوط به این عناصر)زر)طال(،   یب فلزهای موجود در این بخش از جدول پتانسیل کاهشی را حفظ باشید!کنیم ترتتوصیه می گیرد. قرار می

آید. هارام(( بدست میی ))زپنم پالتین، نقره، مس، هیدروژن، آهن، روی، آلومینیم و منیزیم( را به هم متصل کنیم، کلمه

2𝐴𝑔+(𝑎𝑞)واکنش   نقره،-منیزیم سلول درت(  + 𝑀𝑔(𝑠)
   2𝑒   
→  2𝐴𝑔(𝑠) +𝑀𝑔2+(𝑎𝑞)  مول الکترون از مدار   2ی شود. به ازای مبادله انجام می

شود. بر این اساس،  گرم منیزیم( اکسید می 24مول اتم منیزیم)معادل با  1گرم نقره( کاهش یافته و  216مول یون نقره)معادل با  2، خارجی این سلول

 . است  ی منیزیمی()تیغه آندی  یتیغه   جرم  تغییر  مقدار  برابر  9  ای(ی نقره )تیغه کاتدی   یتیغه   جرم  تغییر  مقدارتوان گفت  می
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شود. در  ها بیشتر می ، با حرکت از باال به سمت پایین مقدار پتانسیل کاهشی عناصر کاهش یافته و قدرت کاهندگی آن پتانسیل کاهشی استاندارد  جدول  در

  Bترین خانه قرار داشته و در مقایسه با سایر عناصر، قدرت کاهندگی)تمایل به اکسید شدن( بیشتری دارد. چون فلز  در پایین   Bجدول داده شده نیز عنصر  

گیرد.  نیز در نقش کاتد)قطب مثبت( قرار می   Aدر نقش آند)قطب منفی( و فلز    Bاست، در سلول گالوانی حاصل از این دو عنصر نیز فلز   𝐴فلز    تر ازکاهنده 

 کنند. های موجود در مدار خارجی از سمت آند به طرف کاتد حرکت می در این سلول، الکترون 

واکنش، تمایل  کننده در این نیم تری قرار خواهد گرفت و گونه اکسنده شرکت ی دارد، در موقعیت پایین ترمنفی  ∘𝐸واکنشی که در سری الکتروشیمیایی، نیم 

کاهندگی(  قدرت کننده در آن نیز تمایل بیشتری به از دست دادن الکترون )اکسندگی( و گونه کاهنده شرکت قدرت تری برای به دست آوردن الکترون)کم

گیرد و گونه اکسنده  تری دارد، در موقعیت باالتری قرار میمثبت  ∘𝐸واکنشی که در سری الکتروشیمیایی، نیم ان گفت توبر این اساس، می خواهد داشت.

تری به از دست  کننده در آن نیز تمایل کم کاهندهء شرکت   واکنش، تمایل بیشتری برای به دست آوردن الکترون)اکسندگی( و گونهکننده در این نیم شرکت 

 اهندگی( خواهد داشت. دادن الکترون)ک

در موقعیت باالتر نسبت به    نقرهتوان گفت در سری الکتروشیمیایی، فلز  و پتانسیل کاهشی آهن، منفی است؛ پس می  بوده  ، مثبتنقرهپتانسیل کاهشی فلز  

توان گفت نیروی  است؛ پس می   Aی آن تا عنصر  بیشتر از فاصله   Bی این فلز تا عنصر  گیرد. چون در سری الکتروشیمیایی فاصله قرار می  Bو   Aفلزهای  

Aالکتروموتوری سلول   − Ag    کمتر از نیروی الکتروموتوری سلولB − Ag  به طور کلی، برای محاسبه   شود.می (ی نیروی الکتروموتوریemf  یک سلول )

 شود:ی زیر استفاده می از رابطه   گالوانی،

𝑒𝑚𝑓 = 𝐸0( کاتد) − 𝐸0( آند) = 𝐸0( ی اکسنده گونه  ) − 𝐸0( ی کاهنده گونه  ) 
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 شود: در سلول گالوانی مورد نظر، واکنش الکتروشیمیایی زیر انجام می 

3𝐴𝑔+(𝑎𝑞) + 𝐴𝑙(𝑠)
   3𝑒   
→  3𝐴𝑔(𝑠) + 𝐴𝑙3+(𝑎𝑞) 
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کنیم  فرض میهای نقره و آلومینیم به ترتیب معادل با کاتد)قطب مثبت( و آند)قطب منفی( سلول مورد نظر هستند. ی نوشته شده، تیغه با توجه به معادله 

ی مصرف شده را محاسبه  ره مول الکترون مبادله شده است. بر این اساس، مقدار یون آلومینیم تولید شده و مقدار یون نق  𝑥گالوانی    در مدار خارجی این سلول

 آوریم. کرده و تغییر غلظت هر یون را نیز بدست می

?𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔+ = 𝑥 𝑚𝑜𝑙 𝑒 ×
3 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔+

3 𝑚𝑜𝑙 𝑒
= 𝑥 𝑚𝑜𝑙 

             
⇒   ∆[𝐴𝑔+] =

∆𝑛(𝐴𝑔+)

حجم  محلول
=
𝑥 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔+

1 𝐿 محلول
= 𝑥 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1

?𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙3+ = 𝑥 𝑚𝑜𝑙 𝑒 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙3+

3 𝑚𝑜𝑙 𝑒
=
𝑥

3
 𝑚𝑜𝑙 

             
⇒   ∆[𝐴𝑙3+] =

∆𝑛(𝐴𝑙3+)

حجم  محلول
=

𝑥
3  𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔

+

3 𝐿 محلول
=
𝑥

9
 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1

در   های نقره و آلومینیمیون کاتهای استاندارد نقره و آلومینیم ساخته شده است، در ابتدای کار غلظت سلولچون سلول گالوانی مورد نظر با استفاده از نیم 

مول بر لیتر رسیده   5/0اما پس از گذشتن یک مدت زمان خاص، تفاوت غلظت این دو یون به  ؛مول بر لیتر بوده است  1برابر با هم و معادل با  سلول این

 بر این اساس، داریم:   توجه داریم که طی این فرایند، یون نقره مصرف شده و یون آلومینیم تولید شده است.  است.

تفاوت غلظت یون های آلومینیم و نقره  = −غلظت  یون  آلومینیم غلظت  یون  نقره 
                
⇒    0/5 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 = (1+

𝑥

9
) − (1− 𝑥)

             
⇒    

0/5 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 =
10𝑥
9

             
⇒   𝑥 = 0/45 

 است. بر این اساس، داریم:   مول الکترون مبادله شده  45/0توان گفت در مدار خارجی سلول مورد نظر  ، می𝑥با توجه به مقدار  

? 𝑒 تعداد  = 0/45 𝑚𝑜𝑙 𝑒 ×
6/02× 𝑒 تعداد  1023

1 𝑚𝑜𝑙 𝑒
= 2/709× 1023 𝑒 
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  ℃0  دمای)  شرایط  در.  شودمی  گیریاندازه   ، در مقیاس ولتاتمسفر   1  فشار  و  ℃25  دمای  در  (𝑆𝐻𝐸) هیدروژن  استاندارد  سلولنیم  الکتریکی  پتانسیل

  بیشتر  گازی مواد از مول هر حجم اتمسفر، 1 فشار و  ℃25  دمای در گفت توانمی  پس شود؛می لیتر 4/22 برابر گازها از مول هر حجم( اتمسفر 1 فشار و

 . شودمی  لیتر  4/22  از

  از   یکی.  است  هاباتری   هایویژگی   و  ساختار  مشابه  هاسلول   این  هایویژگی   و  ساختار  و  شده  تبدیل  الکتریکی  انرژی  به  شیمیایی  انرژی  گالوانی،  هایسلول   در

  کمک  سنجولت نام به ایوسیله  از باید الکتریکی، مولد یک یا باتری یک ولتاژ گیریاندازه  برای. است هاآن  از خروجی ولتاژ ها،باتری  انواع مهم هایویژگی 

  عدد  حالت، این در. کنیممی وصل سنجولت  مثبت قطب به نیز را آن مثبت قطب و سنجولت  منفی قطب به را باتری منفی قطب منظور، این به. بگیریم

 .است  مولد  ولتاژ  یا  الکتریکی  پتانسیل  دهندهءنشان   سنج،ولت   صفحهء  روی  بر  شدهداده نشان 

 ها: بررسی سایر گزینه 

به عنوان مثال،    .شودمی   استفاده  شود(ای که اکسید می)گونه کاهنده  یگونه   عنوان  بهمثل هیدروژن    فلزینا  عنصر  یک  از  گالوانی،  هایسلولبرخی از    در(  1

 کند. نقره، گاز هیدروژن در نقش عامل کاهنده اکسایش پیدا می -در سلول گالوانی هیدروژن 

  همین  به و داشت خواهند الکترون دادن دست از به کمتری تمایل آلومینیم هایاتم  به نسبت قلع هایاتم  باشد،  از بیشتر  کاهندگی قدرت اگر( 3

 .افتدنمی   اتفاق  محلول  در  یواکنش   هیچ  سولفات،  آلومینیم  از  محلولی  به    یتیغه   یک  ورود  از  پس  خاطر،

 دهد:مس را نشان می-تصویر زیر، سلول گالوانی روی(  4

کنند؛ درحالی که  های موجود در مدار خارجی از سددمت آند به طرف کاتد حرکت میاین سددلول الکترونهمانطور که مشددخص اسددت، به هنگام کار کردن  

ها در مدار  توان گفت جهت حرکت الکترونکنند. بر این اسدداس، به طور کلی میی متخلخل از سددمت کاتد به طرف آند حرکت میها از خالل دیوارهآنیون

 ها است.ی متخلخل موجود در آنها از خالل دیوارهحرکت آنیونهای گالوانی برخالف جهت  خارجی سلول
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 فقط عبارت )ت( درست است.

 بررسی چهار عبارت: 

)ششمین عنصری  منیزیم   سوختن  واکنش  از  گذشته  دربریلیم است. این درحالی است که  گیرد،  ای قرار میجدول دوره   𝑠ی  چهارمین عنصری که در دسته آ(  

  ایجاد   با  و  داده  واکنش  اکسیژن  گاز  با  منیزیم  هایاتم   واکنش،  این  طی.  است  شدهمی   استفاده  عکاسی  برای  نور  منبع  عنوان  به  گیرد(قرار می  𝑠ی  که در دسته 

 دهد: تصویر زیر، نمایی از واکنش مورد نظر را نشان می  .سوزندمی  کننده  خیره  نور  یک

 
𝑒𝑚𝑓 شود:ی مقابل استفاده میهای گالوانی از رابطه سلول  ی مقدار  برای محاسبه ب(   = 𝐸° (کاتد ) − 𝐸°  (آند )

الکترودهای آندی و کاتدی کاهش پیدا کرده و به دنبال آن، مقدار    °𝐸عنصر به کار رفته در آند، تفاوت میان    °𝐸با توجه به این رابطه، در صورت افزایش  

𝑒𝑚𝑓  کند. ز کاهش پیدا می سلول حاصل نی 

عالوه بر این، لیتیم پتانسیل کاهشی   .است  فلزها سایر با مقایسه در عنصر این کمتر چگالی ها،باتری  انواع ساختن در لیتیم از استفاده دالیل از یکیپ( 

 شود.انرژی استفاده می  بیشتر  ی خیره   هایی با تواناییباتری ( کوچکتری نسبت به سایر فلزات دارد و از این ویژگی لیتیم برای ساختن  °𝐸استاندارد) 

شود. ساختار درونی  ها از فلز روی و نقره اکسید به ترتیب به عنوان آند و کاتد استفاده می ای هستند که در آن های دگمه ، نوعی از باتری نقره-های رویباتری 

 زیر است:ها به صورت  شده در آنهای انجام ها و واکنش این باتری 

 
. دارند  حضور  هاباتری   این  در  اکسنده  مادهء  عنوان  به  اکسید  نقره  و  کاهنده  گونهء  عنوان  به  روی  هایاتم   است،  مشخص  که  طورهمان 

 شود: هیدروژن واکنش زیر انجام می -تر از هیدروژن است، در سلول گالوانی روی چون روی کاهنده ت(  

2𝐻+(𝑎𝑞) + 𝑍𝑛(𝑠)
   2𝑒   
→  𝐻2(𝑔) + 𝑍𝑛

2+(𝑎𝑞) 
موجود در این    𝑝𝐻های هیدروژن موجود در محلول کاتدی این سلول مصرف شده و به تدریج،  مقداری از یون  هیدروژن،- با کار کرد سلول گالوانی روی

 یابد.می  نیم سلول افزایشاین  در    [−𝑂𝐻]به مرور زمان  توان گفت  محلول مورد نظر، می  𝑝𝐻کند. با افزایش  سلول افزایش پیدا می نیم
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 واکنش میان فلز آهن و محلول هیدروکلریک اسید به صورت زیر است:

𝐹𝑒(𝑠) + 2𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) → 𝐹𝑒𝐶𝑙2(𝑎𝑞) + 𝐻2(𝑔) 
  +𝐹𝑒2مول الکترون از دست داده و به یک مول یون   2ی این واکنش، هر مول اتم آهن در هنگام واکنش با محلول هیدروکلریک اسید با توجه به معادله 

 شود؛ پس داریم: تبدیل می 

?𝑚𝑜𝑙 𝑒 = 30 𝑔 𝐹𝑒  ناخالص ×
84 𝑔 𝐹𝑒

100 𝑔 𝐹𝑒  ناخالص
×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒
56 𝑔 𝐹𝑒

×
2 𝑚𝑜𝑙 𝑒
1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒

= 0/9 𝑚𝑜𝑙 

 کنیم.حجم گاز هیدروژن تولید شده را نیز محاسبه می   شود.های اکسنده و کاهنده مبادله می مول الکترون بین گونه  9/0با توجه به محاسبات انجام شده،  

? 𝐿 𝐻2 = 30 𝑔 𝐹𝑒  ناخالص ×
84 𝑔 𝐹𝑒

100 𝑔 𝐹𝑒  ناخالص
×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒
56 𝑔 𝐹𝑒

×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2
1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒

×
22/4 𝐿 𝐻2
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2

= 10/08 𝐿 

 های اسیدی استفاده کنیم. توانیم برای نگهداری محلولتر است، از ظروف اهنی نمیتوجه داریم که چون آهن در مقایسه با هیدروژن کاهنده 
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 ی مس در نقش کاتد است؛ پس داریم: آلومینیم در نقش آند و تیغه ی  مس، تیغه -در سلول گالوانی آلومینیم

𝑒𝑚𝑓 = 𝐸° (کاتد ) − 𝐸° (آند )
                
⇒    2 = 𝐸° (مس) − 𝐸° (آلومینیم)

            
⇒   𝐸° (آلومینیم) = 𝐸° (مس) − 2 

 ی روی در نقش آند است؛ پس داریم: ی مسی در نقش کاتد و تیغه مس نیز تیغه -در سلول گالوانی روی

𝑒𝑚𝑓 = 𝐸° (کاتد ) − 𝐸° (آند )
                
⇒    1/1 = 𝐸° (مس) − 𝐸° (روی )

            
⇒   𝐸° (روی ) = 𝐸° (مس) − 1/1 

 آید:های کاهشی به صورت زیر در میولت در نظر بگیریم، جدول پتانسیل   𝑥فلز مس را برابر با   °𝐸اگر  

 عنصر فلزی پتانسیل کاهشی استاندارد 

𝑥مس 

𝑥 −  روی  1/1

𝑥 −  آلومینیم2

های روی بیشتر از  فلز روی است و به همین خاطر، قدرت اکسندگی)تمایل به جذب الکترون( برای یون   °𝐸فلز آلومینیم کمتر از    °𝐸بر این اساس، مقدار  

سلول    𝑒𝑚𝑓ن خاطر، مقدار  ولت بیشتر از آلومینیم بوده و به همی  9/0  روی به اندازه   °𝐸های موجود در این جدول،  های آلومینیم است. با توجه به داده یون 

 شود.ولت می  9/0روی برابر با  -آلومینیم
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pHپتانسیل کاهشی هیدروژن در محلولی از اسیدها با   = شود. طال، پالتین، جیوه، نقره و مس، از جمله فلزهایی هستند  ، برابر با صفر در نظر گرفته می0

دهند. بر این اساس، در  ها واکنش نمی تر از صفر بوده و در صورت مجاورت با محلول یک موالر از اسیدها، با این محلول ها بزرگ کاهشی آن که پتانسیل 

شده    کند. توجه داریم که از ظروف ساختهی مسی در محلولی از اسیدها، هیچ واکنشی انجام نشده و رنگ محلول نیز تغییر نمی صورت قرار دادن یک تیغه 

 های اسیدی استفاده کنیم.توانیم برای نگهداری محلول از این عناصر فلزی، می 

 ها: بررسی سایر گزینه 

شود. نمودار زیر، قلمروهای کلی دانش  تولید مواد جدید، یکی از قلمروهای دانش الکتروشیمی است که در آن فرایندهای آبکاری و برقکافت استفاده می(  1

 دهد.ی الکتروشیمی را نشان م

 
های حاصل از این دو فلز در مقایسه با یون هیدروژن قدرت اکسندگی)تمایل به کاهش  ، پس یون روی و لیتیم کمتر از هیدروژن است یپتانسیل کاهش( 3

یر عناصر فلزی دارد. بر  پتانسیل کاهشی کوچکتری نسبت به سا فلز لیتیمدانیم که های لیتیم و روی نیز می . برای مقایسه میان یون یافتن( کمتری دارند

+𝐿𝑖لیتیم، روی، مس و هیدروژن به صورت    های ی قدرت اکسندگی یون این اساس، مقایسه  < 𝑍𝑛2+ < 𝐻+ < 𝐶𝑢2+   .است 

  هدف،   این  به  دستیابی  برای  هادان شیمی .  شود  گیریاندازه   طور نسبی  به  کمیت  این  باید  و  نبوده  ممکن  جداگانه  طور   به  سلولنیم   یک  پتانسیل  گیریاندازه (  4

سلول، محلولی با در این نیم .گرفتند نظر در صفر ولت با برابر را آن پتانسیل  و کرده انتخاب مبنا یک عنوان به ( را𝑆𝐻𝐸استاندارد هیدروژن)  سلول نیم

𝑝𝐻 = اتمسفر بر روی این محلول دمیده    1هیدروژن با فشار  مول بر لیتر است( قرار داشته و گاز    1)محلولی که غلظت مولی یون هیدروژن در آن برابر با  0

  گیری اندازه   را  هاسلول سلول استاندارد هیدروژن، توانستند پتانسیل الکتریکی بسیاری از نیمبا نیم  سلولنیم   هر  از  گالوانی  سلول  تشکیل  ها بادان شود. شیمی می

 کنند.   ثبت  جدولی به نام سری الکتروشیمیایی  در  و  کرده
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ی روی  ی نقره در نقش کاتد و تیغه نقره، تیغه -در سلول گالوانی رویروی است،    دتر از پتانسیل کاهشی استاندار چون پتانسیل کاهشی استاندارد نقره مثبت 

 در نقش آند است. واکنش کلی انجام شده در این سلول گالوانی به صورت زیر است: 

2𝐴𝑔+(𝑎𝑞) + 𝑍𝑛(𝑠) → 2𝐴𝑔(𝑠) + 𝑍𝑛2+(𝑎𝑞) 
بر    گرم فلز نقره(  216)معادل با  مول اتم نقره  2،  مول الکترون در مدار خارجی سلول  2، به ازای مبادله شدن  الکتروشیمیایی  ی این واکنشبا توجه به معادله 

شود. بر این  برداشته می   )قطب منفی(ی آندی از روی تیغه شده و  نیز اکسید  گرم فلز روی(    65مول اتم روی)معادل با    1و    کندی کاتدی رسوب می روی تیغه 

قلمروهای علم الکتروشیمی

تامین انرژی باتری ها و سلول های سوختی

تولید مواد آبکاری و برقکافت

کنترل کیفیت ...اندازه گیری پی اچ محلول ها و 
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رسد. با توجه به توضیحات  گرم می  281ها به  ، تفاوت جرم تیغه گالوانی  مول الکترون در مدار خارجی این سلول  2توان گفت به ازای مبادله شدن  اساس، می 

 داده شده داریم: 

? 𝑔  تفاوت  جرم  تیغه ها = 2/408× 1023 𝑒 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑒

6/02× 1023 𝑒
×
281 𝑔  تفاوت  جرم  تیغه ها

2 𝑚𝑜𝑙 𝑒
= 56/2 𝑔 

×2/408با توجه به محاسبات انجام شده، پس از عبور    رسد. گرم می  2/56ها به  الکترون از مدار خارجی، تفاوت جرم تیغه   1023
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 شود:میدر سلول گالوانی مورد نظر واکنش زیر انجام  

𝐶𝑢2+(𝑎𝑞) + 𝑍𝑛(𝑠) → 𝐶𝑢(𝑠) + 𝑍𝑛2+(𝑎𝑞) 
𝐶𝑢29های مس)واکنش کاهش این سدلول گالوانی، اتمی تولید شدده در نیمفراورده

های مس، یک الکترون در زیرالیه  ( اسدت. در آرایش الکترونی هریک اتم64

4𝑠  های این عنصر به صورت زیر است:قرار گرفته است. آرایش الکترونی اتم 

𝐶𝑢 29
64 :  [ 𝐴𝑟18

 ] 3𝑑10 4𝑠1 
 ها: بررسی سایر گزینه 

واکنش کاهش، یک  ی نیمشود. در معادله می  نوشته واکنش کاهشیبه صورت نیم هاواکنش مین یی همهمعادله  استاندارد، یکاهش  لی پتانس جدول در( 2

 . ردیگیم  قرار  چپ  سمت  در  الکترون  نماد  هاواکنش ی این نیممعادله توان گفت در  کند. بر این اساس، می گونه الکترون گرفته و کاهش پیدا می

ها،  شوند. با مخلوط شدن محلول ط میو سلول با هم مخلهای موجود در دو نیم محلول  مس،-یرو  یگالوان سلول  در موجود متخلخل یواره ید  برداشتن با( 3

شود. با انجام شدن واکنش در سطح تیغه،  کاهش، در سطح تیغه انجام می-واکنش اکسایشی روی قرار گرفته و های مس در مجاورت مستقیم با تیغه یون 

 .شودیم  قطع  یخارج   مدار  از  یکیالکتر   انیجر   دیگر هیچ الکترونی وارد مدار خارجی نشده و بر این اساس،

شوند. با ادامه این  ی حاصل از این فرایند، وارد الکترولیت آندی می هارفته در آند اکسایش پیدا کرده و کاتیون   کاردر یک سلول گالوانی، به مرور زمان فلز به

ها را به سمت خود  سلول، الکترونکند. تجمع بار مثبت در این نیمها در الکترولیت آندی تجمع پیدا کرده و این محلول بار مثبت پیدا میفرایند، کاتیون 

های موجود در محلول  نیز به مرور زمان غلظت کاتیون   سلول مورد نظر  سلول کاتدیدر نیم  ند.کها در مدار خارجی جلوگیری می جذب کرده و از حرکت آن 

های موجود در آن  بیشتر از تعداد کاتیون  کاتدیهای موجود در محلول شود. با ادامه این فرایند، تعداد آنیونها کاسته میکاهش پیدا کرده و از تعداد آن 

ها در مدار  ها کاسته و از حرکت آن سلول به جذب الکترون، از تمایل این نیم کاتدی سلول کند. تجمع بار منفی در نیم می شده و این محلول بار منفی پیدا 

 اند از:شود. وظای  دیواره متخلخل عبارت شدن جریان در مدار خارجی می مانع قطع متخلخل    در چنین شرایطی، دیواره   کند.خارجی جلوگیری می

 ها سلولایجاد توازن بار الکتریکی بین نیم  -2                       هاشدن سریع و مستقیم الکترولیت وط جلوگیری از مخل  -1

های موجود در  دهد به سمت الکترولیت کاتدی مهاجرت کنند و به آنیون های موجود در الکترولیت آندی اجازه میدر واقع، دیواره متخلخل به کاتیون 

های باردار میان  دهد به سمت الکترولیت آندی مهاجرت کنند. به این ترتیب، دیواره متخلخل با به جریان انداختن گونه ه می الکترولیت کاتدی نیز اجاز 

 کند.شده و جریان را در مدار خارجی حفظ می ها  کردن بار الکتریکی آن سلول، سبب خنثی های موجود در هر نیممحلول

سلول، گاز هیدروژن اکسید شده و مقداری از  سلول هیدروژن در نقش آند)قطب منفی( قرار گرفته است. در این نیم نیم  مس،-هیدروژندر سلول گالوانی  (  4

سلول استاندارد  تصویر زیر، نمایی از نیم خارج شده از آن است.  𝐻2از جرم گاز   بیشتروارد شده به سلول،   𝐻2جرم گاز   آن مصرف شود؛ بر این اساس،

 دهد: های انجام شده در آن را نشان می واکنش روژن و نیمهید
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  کنترل   را  ما  حرکات  و  احساسات  ،یعصب  یها  امیپ  ،ینکردن  باور  ینظم  با  لحظه  هر  در  که  است  یعات یما  و  هابافت   ها،اخته ی  از  یمتعادل  و  دهیچیپ  یه سامان،  بدن

. چنین شود  فراهم  های عصبی بدندر سلول  یکی الکتر  انیجر  یبرقرار  و  جادیا  یبرا  یمناسب  ییایمیش  طیمح  که  دهدیم  رخ  یهنگام  هماهنگی  نیا.  کنندیم

پتاسیم است. در واقع، نیاز   یون بدن، هایالکترولیت  در هایون  ترین مهم از یکی های کلرید، پتاسیم، سدیم و ... باشد.یطی، باید شامل مخلوطی از یون مح
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  به  این یون کمبود هستند، پتاسیم  یون  غذایی حاوی مواد بیشتر که آنجا از. است (+𝑁𝑎)یون  یون سدیم برابر دو پتاسیم یون  به بالغ فرد ی بدن هرروزانه 

 شود. ندرت احساس می 

  که انتقال   طوری  به  است؛  ضروری  بسیار   دستگاه عصبی  مناسب  عملکرد  و  ظیمتن   شود. وجود این یون در بدن، براینشان داده می  +𝐾یون پتاسیم، با نماد  

  در   گاهی  و  های عصبی در بدن شدهپیام  انتقال  از  مانع  یون  این  حرکت  اختالل در  واقع،  در.  نیست  پذیر  امکان  این یون در بدن،  وجود  بدون  عصبی  هایپیام 

 .شودمرگ می  به  منجر  شدید،  موارد

 ها: گزینه بررسی سایر  

  ل یدل  به تواندی م ،( یکی ژنت)ی شناختژن ینه یزم بر افزون هی کل سنگ یماریب. دارند هی کل سنگ  رانیا  تیجمع  کل از درصد   3 به کی نزد آمارها،  اساس بر( 1

  یهورمون  اختالالت  زین  و  اتیلبن  و  یوانی ح  یها ن یپروتئ  حد  از  شیب  مصرف  آب،  کم  دنینوش  ،ی خوراک  نمک  حد  از  شیب  مصرف  ،یتحرک   کم  نامناسب،  یه ی تغذ 

 .شودیم  افتی  میکلسعنصر    ه،یکل  یها سنگ   اغلب  ساختار  در.  شود  جادیا

 
شونده ثابت  نیترات، مقدار حالل و حل   پتاسیم  سیرشده   محلول  دمای  باال بردن  کند؛ بانیترات با افزایش دما، افزایش پیدا می   پتاسیمپذیری  چون انحالل (  3

پذیری  جدول زیر، تاثیر تغییر دما بر انحالل  .شودمی   ایجاد  نمک  این  از  سیرنشده  محلول  یک  شود و به همین خاطر،پذیری بیشتر میمقدار انحالل ماند، اما  می

 دهد: های مختل  را نشان می نمک

 پذیری با افزایش دما کاهش انحالل پذیری با افزایش دما افزایش انحالل  پذیری روند تغییر انحالل 

 لیتیم سولفات  سدیم کلرید   –پتاسیم کلرید    –پتاسیم نیترات    –سدیم نیترات   نمک

. چون نوع نیروهای بین مولکولی در این دو ماده مشابه است، ید در هگزان به طور کامل حل  است  بنفش  رنگ   به  ،(𝐼2)ید  و  (𝐶6𝐻14) هگزان  از  مخلوطی(  4

 .است  یکسان  مخلوط  این  سرتاسر  در  و حالت فیزیکی  یشیمیای  ترکیب  توان گفتشود. بر این اساس، می می
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های سدیم و از جمله یون  هایون  این از برخی است. گوناگون هایها و کاتیون آنیون از کمی مقدار بوده و حاوی همگن و زالل مخلوطی آشامیدنی، آب

  آب  به به عنوان مثال،. شوندمی  افزوده آن به آشامیدنی آب مراکز تأمین در ها دیگر از این یون  برخی اما ؛است شده حل آب در طبیعی طور به پتاسیم،

 .شود می  هادندان   سالمت  حفظ  سبب  یون  این  وجود  زیرا  افزایند،می  (−𝐹فلوئورید)یون    یون  بسیار کمی  مقدار  آشامیدنی

توان گفت فلوئور)عنصری که در  کند. بر این اساس، میپذیری عناصر کاهش پیدا می باال به پایین، واکنش ای، با حرکت از سمت جدول دوره  17در گروه 

 پذیری بیشتری دارد. گیرد(، نسبت به سایر عناصر این گروه واکنشقرار می   17ی گروه  باالترین خانه 

 ها: بررسی سایر گزینه 

  یسازنده  یها ونی نیب در موجود یروهاین بر غلبه و کردن جدا ییتوانا شده جاد ی ا یدوقطب-ون ی بهجا  یروین آب، در  سولفات میبار یمقدار  ختنیر با( 1

 .شودینم  حل  آب  در  یون ی  بیترک  نی ا   خاطر،  نیهم  به  و  ندارد  را  بلور  شبکه

  استفاده  پزشکی در پا گچ ساختن برای یونیاین ترکیب  از است. آب  در محلولکم هاینمک  جمله از ،𝐶𝑎𝑆𝑂4با فرمول شیمیایی   سولفات کلسیم( 3

 دهد: محلول و نامحلول را نشان می های محلول، کمپذیری نمکتصویر زیر، تفاوت انحالل   .شودمی

 
گرم   01/0ز  ها در آب کمتر اپذیری آن، مقدار انحالل℃25های نامحلول در آب بوده و در دمای  کلسیم فسفات، نقره کلرید و باریم سولفات، از جمله نمک 

 گرم آب خالص است.   100در  

  نشان   خون  تریلی دس  هر  در  گرمیلیم  اسیمق  در  را  در خون)قند خون(   موجود  گلوکز  غلظت  خون،  قند  یریگاندازه   یها دستگاه (  4

برای بدست آوردن غلظت مولی قند خون،    .است  خون  تریلی لیم  100  ای  و  خون  تریل  1/0  با  برابر  خون،  (𝑑𝐿)تریلی دس   هر.  دهندیم

 تقسیم کنیم!  18000کافی است عدد نشان داده شده توسط دستگاه گلوکومتر را بر  

 

 

 

 

تعدادی از سنگ های کلیه حاوی نمک های
کلسیم دار هستند

شیر و لبنیات حاوی 
کلسیم هستند

مصرف زیاد لبنیات موجب ایجاد سنگ
کلیه می شود
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 ی واکنش تجزیه سدیم نیترات به صورت زیر است: معادله 

2𝑁𝑎𝑁𝑂3(𝑠) → 2𝑁𝑎𝑁𝑂2(𝑠) + 𝑂2(𝑔) 
 کنیم.واکنش، مقدار سدیم نیترات تجزیه شده و مقدار سدیم نیترات باقیمانده را محاسبه می ی این  با توجه به معادله 

? 𝑔 𝑁𝑎𝑁𝑂3 = 8/4 𝐿 𝑂2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2
22/4 𝐿 𝑂2

×
2 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑁𝑂3
1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

×
85 𝑔 𝑁𝑎𝑁𝑂3
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑁𝑂3

= 63/75 𝑔 

جرم  𝑁𝑎𝑁𝑂3 باقیمانده  = جرم  𝑁𝑎𝑁𝑂3 اولیه  − جرم  𝑁𝑎𝑁𝑂3 مصرف  شده  = 102 − 63/75 = 38/25 𝑔 

?𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑁𝑂3 = 38/25 𝑔 𝑁𝑎𝑁𝑂3 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑁𝑂3
85 𝑔 𝑁𝑎𝑁𝑂3

= 0/45 𝑚𝑜𝑙 

در محلول مورد نظر حل شده است. در قدم بعد، غلظت مولی محلول سدیم نیترات تولید شده را محاسبه    𝑁𝑎𝑁𝑂3مول   45/0با توجه به محاسبات باال، 

 کنیم.می

غلظت  مولی =
10 × درصد  جرمی  × چگالی 

جرم  مولی
=
10 × 5× 1/02

85
= 0/6 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

 کنیم.سبه می حل شده در آن، حجم این محلول را محا  𝑁𝑎𝑁𝑂3های  با توجه به غلظت مولی این محلول و مقدار مول 

? 𝐿 محلول = 0/45 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑁𝑂3 ×
1 𝐿 محلول

0/6 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑁𝑂3
×
1000 𝑚𝐿 محلول

1 𝐿 محلول
= 750 𝑚𝐿 

 لیتر است. میلی  750با توجه به محاسبات انجام شده، حجم محلول نهایی بدست آمده برابر با  
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توجه داریم که این نمودارها به صورت خطوط منحنی با شیب متغیر و منفی هستند؛ درحالی که  ، پذیری گازها بر حسب دمای انحاللمعادله در رابطه با 

𝑆ی  معادله  = 𝑏 − 𝑎𝜃   نشان دهنده (ی یک خط راست با شیب ثابت و منفی−𝑎.است ) پذیری گازها بر حسب تغییر  تصویر زیر، نمایی از نمودار انحالل

 دهد: ما را نشان مید

 
های آب در مقایسه با نیتروژن بیشتر خواهد بود و به  چون جرم مولی اکسیژن از جرم مولی نیتروژن بیشتر است، قدرت نیروهای بین مولکولی آن با مولکول 

برخالف گازهای اکسیژن و نیتروژن، از  از طرفی، چون گاز نیتروژن مونوکسید،  پذیری بیشتری نسبت به نیتروژن دارد.همین خاطر، این ماده انحالل

 پذیری گازهای نیتروژن و اکسیژن در همان دما است.پذیری این گاز در هر دمایی، بیشتر از انحاللهای قطبی ساخته شده است، انحاللمولکول
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  خود   در  را  مولکولی  مواد  و  یونی  هایترکیب  از  تواند بسیاریمی   زیرا این ماده  است؛   آزمایشگاه  و  صنعت  طبیعت،  در  حالل موجود  ترینرایج   و  ترینفراوان   آب،

  زیرا  نیستند آبی هامحلول همه  اما دارند، حیاتی و کلیدی نقش جانداران ها آب است( در زندگیهایی که حالل آن آبی)محلول هایمحلول و آب. کند حل

ها بوده و از آن به عنوان حالل در  ی الکل (، عضوی از خانواده 𝐶2𝐻5𝑂𝐻اتانول)  .دارند  وجود  نیز  دیگری مثل اتانول، استون و هگزان  هایحاللآب،    بر  افزون

 شود. تهیه مواد آرایشی، بهداشتی و دارویی استفاده می 

ی این  گلوکز است. معادله  تخمیر  هوازیبی واکنش از استفاده ترکیب، ی اینتهیه  های راه از شود. یکی(، یک سوخت سبز محسوب می𝐶2𝐻5𝑂𝐻اتانول) 

𝐶6𝐻12𝑂6(𝑎𝑞)    واکنش به صورت مقابل است:  → 2𝐶2𝐻5𝑂𝐻(𝑎𝑞) + 2𝐶𝑂2(𝑔) 

ی  توجه داریم که الکل تولید شده در این فرایند، دومین عضو خانواده   شود.انجام می   رت  زمینی و  سیب  نیشکر،  مانند  گیاهانی  این فرایند، با استفاده از بقایای

 ها است.الکل 
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 ها: بررسی سایر گزینه 

ی یخ بوده  ی آب بیشتر از نمونه، جرم نمونه ℃0های برابر از آب و یخ با دمای  توان گفت در حجم چون چگالی یخ در مقایسه با آب کمتر است، پس می(  1

  در   هایاخته   ییواره کند، د ی آب بیشتر است. چون در فرایند انجماد آب حجم این ماده افزایش پیدا میدر نمونه  𝐻2𝑂های  و بر همین اساس، تعداد مولکول 

 شوند. می   تخریب  زدن  یخ  اثر  بر  کلم  بافت گیاهانی مثل

کاربرد دارد. چون   رنگ یکننده  رقیق و ناقطبی مواد حاللبخاطر ناقطبی بودن، به عنوان  و بوده رنگبی مایع یک، 𝐶6𝐻14با فرمول شیمیایی   هگزان( 3

توجه داریم که عالوه بر   .گیردمی قرار آب  سطح روی هگزان نمونه آب، به آن از مقداری افزودن درصورت هگزان در مقایسه با آب چگالی کمتری دارد،

 . است  صفر  حدود  در  و  ها ناچیزهیدروکربن  اغلب  قطبی  دو  گشتاورهگزان،  

  شود. رنگ)تینر( استفاده می یکننده  رقیق و ناقطبی مواد زنجیر بوده و از آن به عنوان حاللهای راست ی آلکان خانواده (، ششمین عضو از 𝐶6𝐻14هگزان) 

 پیوند اشتراکی است.  19هر مولکول هگزان، در ساختار خود دارای  

کنند. هیدروژن سولفید نیز بخاطر  گیری پیدا میهت تر از صفر است، در حضور یک میدان الکتریکی، جها بزرگ هایی که گشتاور دوقطبی آنمولکول( 4

های  در حضور یک میدان الکتریکی، مولکول رود.  جفت الکترون ناپیوندی روی اتم مرکزی، یک مولکول قطبی به شمار می  2ی خود و وجود  ساختار خمیده 

 کنند. گیری پیدا می ن جهت ( به سمت قطب مثبت میدا𝑆از سمت سر منفی خود)از سمت اتم    (𝐻2𝑆هیدروژن سولفید) 
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 ی زیر استفاده کرد: توان از رابطه ای از یک نمک خاص، می ی درصد جرمی محلول سیرشده برای محاسبه 

درصد  جرمی  محلول سیر  شده  =
انحاللپذیری 

انحاللپذیری  + 100
× 100 

 شود: ها به یکدیگر استفاده می های زیر برای تبدیل انواع غلظتها، از روابط و فرمولمحلول  مسائل مربوط بهدر  

 پذیری یک نمک به درصد جرمی در محلول سیرشده:تبدیل انحالل   ✓

درصد  جرمی  محلول سیر  شده  =
انحاللپذیری 

انحاللپذیری  + 100
× 100 

 تبدیل درصد جرمی یک محلول به غلظت مولی:  ✓

غلظت  مولی =
10 × چگالی  × درصد  جرمی 

جرم  مولی حل  شونده 
 

 :𝑝𝑝𝑚تبدیل درصد جرمی یک محلول به غلظت    ✓

𝑝𝑝𝑚  غلظت = 104 ×  درصد  جرمی 
        ترکیب دو رابطه         
غلظت  مولی             ⇒ =

10 × چگالی  × 𝑝𝑝𝑚

جرم  مولی حل  شونده  × 104
 

 کنیم.باشد، محاسبه می   %20ی آن برابر با  ( را در شرایطی که درصد جرمی محلول سیرشده 𝑆پذیری نمک) مقدار انحالل  ی فوق،با توجه به رابطه 

20 =
𝑆

𝑆 + 100
× 100

              
⇒    20𝑆 + 2000 = 100𝑆

              
⇒    𝑆 = 25 𝑔 

شود. در قدم بعد،  می  %20باشد، درصد جرمی این نمک در محلول برابر با  گرم آب    100گرم در    25پذیری نمک مورد نظر برابر با  در واقع، اگر مقدار انحالل

 کنیم.پذیری داده شده، دمای محلول را محاسبه می ی انحاللبا توجه به معادله 

𝑆 = 9+ 0/4𝜃
               
⇒    25 = 9 + 0/4𝜃

               
⇒    𝜃 = 40℃ 

  تبدیل  مقیاس  دمایی به کلوین   
⇒               𝑇 = 273 + 40 = 313𝐾
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های اکسدیژن، فلوئور و یا نیتروژن متصدل شدده باشدد،  هیدروژنی داشدته باشدند که به یکی از اتم  ی موادی که در سداختار خود اتمهای سدازندهبین مولکول

ها پیوند هیدروژنی برقرار  ی آنهای سدازندهین مولکولشدود. پیوند هیدروژنی، قدرت باالیی داشدته و به همین خاطر، موادی که بپیوند هیدروژنی برقرار می

، نوع  دنباشدد   تروژنین  ای  و فلوئور  ژن،یاکسدد   یهااتم  از  یکی  به  متصددل  یدروژنیه  اتم  فاقد  که  ی موادیشددود، نقطه جوش باالیی دارند. بین  رات سددازندهمی

شدود. چون قدرت این نوع نیروی بین مولکولی کمتر از قدرت پیوندهای هیدروژنی اسدت،  میدروالسدی برقرار  دیگری از نیروی بین مولکولی به نام نیروی وان

 دمای جوش چنین موادی کمتر از مواد دارای پیوند هیدروژنی خواهد بود.
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  از  حاصل دار هیدروژن کیباتتر بدون در نظر گرفتن آمونیاک، بینشوند. و .. می  𝑁𝐻3 ،𝑃𝐻3  ،𝐴𝑠𝐻3نیز شامل   15دار عناصر گروه ترکیبات هیدروژن 

های آمونیاک پیوند هیدروژنی برقرار  در واقع چون بین مولکول  .یابدمی  افزایش  مرتبا  مولکولی  بین  نیروهای  قدرت  مولکولی،  جرم  افزایش  با  ،15  گروه  عناصر

نقطه جوش ترکیبات هیدروژن دار عناصر موجود در   باالتر است. نمودار تغییر  𝐴𝑠𝐻3و  (𝑃𝐻3ی جوش این ترکیب از نقطه جوش فسفین) شود، نقطه می

 به صورت زیر است:   15گروه  

 
 ها: بررسی سایر گزینه 

برقرار شدده و ضدمن افزایش حجم،   𝐻2𝑂های  گراد، تعدادی پیوند هیدروژنی بین مولکولی سدانتیبا کاهش دمای یک نمونه از آب تا دمای صدفر درجه(  1

 دهد:های مختل  نشان میرا در حالت  𝐻2𝑂های  ی چینش مولکولزند. تصویر زیر، نحوهاین ماده یخ می

 
توسدط چهار پیوند هیدروژنی)دو پیوند هیدروژنی از سدمت اتم اکسدیژن و یک پیوند هیدروژنی    𝐻2𝑂ر یخ هر مولکول  همانطور که مشدخص اسدت، در سداختا

 دهد:تری از یخ را نشان میهای آب متصل شده است. تصویر زیر، ساختار جزئیهای هیدروژن( به سایر مولکولاز سمت هریک از اتم

 
ها بوده و به هر نسدبتی در  ی کتونترین عضدو خانوادهاسدت. این ترکیب سداده  𝐶3𝐻6𝑂ها با فرمول مولکولی  کتون  یاسدتون، یک ترکیب آلی از خانواده(  2

  .کنند می  حفظ  را  خود  ماهیت  شددونده در این فرایندحل  هایشددود. انحالل اسددتون در آب به صددورت مولکولی بوده و به همین خاطر، مولکولآب حل می

 استون به صورت زیر است:فرمول ساختار  

 
 ها است.الک  انواع  و  هارنگ  چربی،  استون، حاللتوجه داریم که  

  رود،)آب  یسدطحهای  شدیرین)آب  یهاآب  از...  و  دانشدگاه  مدرسده،  خانه،  سداز، و  سداخت  ،ینسداج  ،یدامدار  ،یکشداورز  در  یمصدرف  یهاآب  یههم  باًیتقر(  3

 .شوندیم  هیته  (قیعم  چاه  و  قنات  چشمه،)ینیرزمیز  یها  آب  ای  ( ونیریش  آب  نهر  و  اچهیدر
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 های )آ(، )ب( و )پ( درست هستند.عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

برابر شدن    𝑛با آب واکنش ندهد، با    𝑋ی مستقیم دارد. در واقع، اگر گاز  پذیری گازهای مختل  در آب، با فشار این گازها رابطه طبق قانون هنری، انحالل آ(  

 دهد: تل  نشان می شود. نمودار زیر، بیانی از قانون هنری را در رابطه با چند گاز مخبرابر می  𝑛پذیری آن نیز در آب  فشار این گاز، انحالل 
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پذیری این گاز  گاز دیگر در آب بیشتر باشد، تاثیر تغییر فشار بر انحالل پذیریانحالل  پذیری یک گاز از، اگر در شرایط یکسان انحاللهنری بر اساس قانون

شود. نیز بیشتر می

  گذر  یاجازه  فقط هاروزنه  نیا که یاگونه  به کنند؛ گذر آن از توانندیم مواد سازنده  یها ره  که دارد یزیر  اریبس ییهاروزنه  اهانی گ در هااخته ی  ۀوار ید ب( 

  تراوا مهین ی غشا هاواره ید  نیا . کنندیم یریجلوگ تردرشت  یهامولکول  گذر از  و دهندی م را  هاون ی  و آب مانند کوچک یها مولکول  و ها ره  از یبرخ  به

(  زیمو  اطراف در  موجود آب)ق یرق طیمح از خود  به خود  آب، یهامولکول  رند،یگی م  قرار آب درون  زیمو مانند خشک  یهاوه یم که یهنگام. شوندی م دهینام

  ا ی  یگذرندگ . شودیم متورم و آبدار وهیم ،یندیفرا نیچن یجه ینت در. روندیم( زیمو یهاسلول  درون) ظیغل طیمح به یسلول یواره ی د یهاروزنه  از گذر با

  اگر   مقابل،  ینقطه   در.  ابدی  یم  راه  آب  به  و  شده  خارج  وهیم  بافت  از  زین  ها  نیتام یو  و  هانمک   یبرخ  ند،یفرا  نیا  در.  اندداده   ندیفرا   نیا  به  که  است  ینام  اسمز،

 . شودی م  دهیچروک  تینها  در  اریخ  و  شده  خارج  آن  از  آب  یها مولکول  م،یبده  قرار  شور  آب  در  را  اریخ  کی

  ی الکترون یرسانا  آنها به شود،ی م انجام هاالکترون  ۀل یوس به این مواد ییرسانا که آنجا ازاست.  الکترونیهمانند عناصر فلزی، یک رسانای  مداد، مغزپ( 

انتقال داده و به همین  های موجود در خود یون  کمک به را تهیسیالکتر  انیجر ،)محلول رقیق آب نمک(یولوژ یزیف سرم این در حالی است که. ندیگویم

 رود.خاطر، نوعی رسانای یونی به شمار می

تر از صفر  اکسید، یک جفت الکترون ناپیوندی بر روی اتم مرکزی خود دارد و به همین خاطر، گشتاور دو قطبی این مولکول بزرگمولکول گوگرد دی ت( 

شود. ساختار لوویس این دو ترکیب  متقارن بوده و گشتاور دوقطبی آن برابر با صفر میاکسید دارای یک ساختار  ی مقابل، مولکول کربن دیشود. در نقطه می

 مولکولی به صورت زیر است: 
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توان  گرم آب، می  100گرم نمک و    34توان گفت با استفاده از  ، پس میاست  آب   گرم  100  در  گرم  34  با  برابر  دیکلر  میتیل  یریپذ انحالل  ،مورد نظر  یدما  در

 کنیم.از این ترکیب را محاسبه می  گرم محلول سیرشده   6/53گرم محلول سیرشده بدست آورد. بر این اساس، شمار مول نمک موجود در    134در این دما  

?𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖𝐶𝑙 = 53/6 𝑔 محلول×
34 𝑔 𝐿𝑖𝐶𝑙

134 𝑔 محلول
×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖𝐶𝑙
42/5 𝑔 𝐿𝑖𝐶𝑙

= 0/32 𝑚𝑜𝑙 

 کنیم.توان تهیه کرد را محاسبه می موالر که با استفاده از این محلول سیرشده می   4/0در قدم بعد، حجمی از محلول لیتیم کلرید  

?𝑚𝐿 محلول = 0/32 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖𝐶𝑙 ×
1 𝐿 محلول

0/4 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖𝐶𝑙
×
1000 𝑚𝐿 محلول

1 𝐿 محلول
= 800 𝑚𝐿

 دهد: ی زیر با نقره نیترات واکنش می لیتیم کلرید بر اساس معادله 

𝐿𝑖𝐶𝑙(𝑎𝑞) + 𝐴𝑔𝑁𝑂3(𝑎𝑞) → 𝐴𝑔𝐶𝑙(𝑠) + 𝐿𝑖𝑁𝑂3(𝑎𝑞) 
 کنیم.ی این واکنش، حجم محلول نقره نیترات مصرف شده را محاسبه می با توجه به معادله 

?𝑚𝐿  محلول نقره  نیترات = 0/32 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖𝐶𝑙 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔𝑁𝑂3
1 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖𝐶𝑙

×
1 𝐿  محلول نقره  نیترات

2 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔𝑁𝑂3
×
1000 𝑚𝐿  محلول نقره  نیترات

1 𝐿  محلول نقره  نیترات
= 160 𝑚𝐿 
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ها از جمله موادی  کشها، فلزهای سدمی و حشدرهروند. نافلزها، آالیندهار میی آب به شدمهای تصدفیهصدافی کربن، اسدمز معکوس و تقطیر، از جمله روش

های موجود در آب، از جمله موادی هسدتند که با اسدتفاده از هیچ  شدوند؛ در حالی که میکروبها از آب جدا میی این روشهسدتند که با اسدتفاده از همه

های آلی  کنند. ترکیبهای موجود در آب، محلول حاصدل از فرایند تصدفیه را کلرزنی میبردن میکروبها را از آب جدا کرد. برای از بین توان آنروشدی نمی

توان جدا کرد؛ اما فرایند تقطیر توانایی  ها را با اسددتفاده از صددافی کربن و اسددمز معکوس میهای موجود در آب هسددتند که آنفرار نیز یکی دیگر از آالینده

 شود، به شرح زیر است:دارد. مراحل انجام شده در فرایند تقطیر که منجر به تولید آب شیرین میها از آب را نجدا کردن آن

 
 شود.توجه داریم که انرژی مورد نیاز برای انجام شدن تقطیر، با استفاده از نور خورشید تامین می

د تاباندن نور خورشی
به محلول تصفیه

نشده

تبخیر آب و مواد 
فرار موجود در 
محلول

برخورد بخار آب به 
سق  پالستیکی
دستگاه تقطیر

میعان آب در مجاورت 
تگاه سق  پالستیکی دس
تقطیر

جمع آوری آب 
شیرین
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 ها: بررسی سایر گزینه 

ی ردپای آب  مقایسه   .است  گوجه فرنگی  کیلوگرم  یک  تولید  برای  شده  ایجاد  آب  ردپای  از  بیشتر  ،کیلوگرم شکالت  یک  تولید  برای  شده  ایجاد  آب  ردپای(  2

 ایجاد شده برای تولید مواد مختل  به صورت زیر است: 

 
  ک ی  سمت به ،تر(غلیظ )محیط شتر یب شوندهحل  غلظت با طیمح کی  از آب  رات با استفاده از یک نیروی خارجی مثل پمپ، معکوس، اسمزفرایند  در( 3

 .روندیم  ترق یرق  طیمح

  کسان، ی   طیشرا   درتوان گفت  کند. بر این اساس، می آن محلول کاهش پیدا می پذیری گازها در  ، انحاللیک محلولهای حل شده در  با افزایش مقدار نمک (  4

 .است  اها یدر   آب  از  شتریب  ،یدنیآشام  آب  از  نمونه  کی  در  ژنی اکس  گاز  یری پذانحالل
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گرم آب است.   100گرم در  1پذیری آن بیشتر از ها است که محلول در آب بوده و انحاللالکل  ترین عضوی از خانواده (، سنگین 𝐶5𝐻11𝑂𝐻پنتانول) -1

 . رودبه شمار میمحلول در آب  گرم آب حل شده و یک ترکیب کم   100گرم در هر    6/0هگزانول، در حدود  -1توجه داریم که  

  بین   نیروی  سخن  دیگر  به  .است  محلول  آب   در  الکل  و  داشته  غلبه  ناقطبی  بر  قطبی  بخش  های پنج کربنه(،های یک کربنه تا الکل )الکل کوچک    هایدر الکل 

  کربن، هایاتم شمار افزایش با .شوند می حل آب در خوبی به هادلیل، این الکل  به همین و بوده هیدروژنی نوع از کربن پنج تا ها الکل در غالب مولکولی

  در   نامحلول بوده و  آب  در  تربزرگ   هایکه الکل   شودمی  سبب  روند  این.  یابدمی  کاهش  مولکول  قطبیت  میزان  و  شده تربزرگ   هاناقطبی مولکول الکل   بخش

 شوند.   حل  چربی

توان  ها به هر نسبتی در آب حل شده و نمیخاطر، این الکل پروپانول، بخش قطبی به شدت بر بخش ناقطبی غلبه دارد و به همین -1در متانول، اتانول و 

گرم آب است؛ پس این مواد محلول در آب هستند. از   100گرم در  1پنتانول بیشتر از -1بوتانول و -1پذیری انحالل ها تهیه کرد.ای از آنمحلول سیرشده 

 شوند.  محلول در آب محسوب می ها کم گرم آب است؛ پس این الکل   100گرم در    01/0تا    1اوکتانول، بین  -1هپتانول و  - 1هگزانول،  - 1پذیری  طرفی، انحالل 

 ها: بررسی سایر گزینه 

  آبی  محلول  یک  تواننمی  آن  از  استفاده  با  شود،و چون به صورت نامحدود در آب حل می   بوده  رنگبی   مایعی  معمولی، معادل با اتانول است. اتانول،  ( الکل1

 . کرد  تهیه  سیرشده

 است. در رابطه با این ماده، داریم:   𝐶4𝐻9𝑂𝐻رمول مولکولی بوتانول به صورت  ( ف3

𝐶4𝐻9𝑂𝐻  درصد  جرمی  کربن در

𝐶4𝐻9𝑂𝐻  درصد  جرمی  اکسیژن  در
=

4× جرم  مولی کربن

𝐶4𝐻9𝑂𝐻 جرم  مولی
× 100

1 × جرم  مولی اکسیژن 

𝐶4𝐻9𝑂𝐻 جرم  مولی
× 100

=
4 × جرم  مولی کربن

1× جرم  مولی اکسیژن 
=
48
16
=  برابر 3

ها در  پذیری الکل کند؛ درحالی که انحاللها تغییر زیادی نمی پذیری آن ( آلکانها همگی نامحلول در آب بوده و با تغییر تعداد اتمهای کربن، مقدار انحالل4

پروپانول و  -1کربنه) 3و یک الکل  پذیری یک آلکانتوان گفت تفاوت مقدار انحالل کند. بر این اساس، می ها کاهش پیدا می آب، با افزایش جرم مولی آن 

پذیری  نمودار زیر، روند تغییر انحالل  بوتانول و بوتان( در آب است.-1کربنه) 4پذیری یک آلکان و یک الکل پروپان( در آب، بیشتر از تفاوت مقدار انحالل

 دهد: زنجیر و آلکان در آب را نشان میهای راست الکل 

 
 

 

 

کمترین ردپای آب گیکیلوگرم گوجه فرن1 گرم شکالت100 بلوز نخی1 کیلوگرم چرم1 ببیشترین ردپای آ
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 دهد.دار است. این ماده به عنوان یک کاتالیزگر، سرعت واکنش تولید و آبکافت استرها را افزایش می(، یک اسید دو پروتون𝐻2𝑆𝑂4سولفوریک اسید)

 ها: بررسی سایر گزینه 

  به طور کلی، اسدددترها  .اسدددت  ماده  این  وجود  دلیل  به  اس،آنان  خوش  طعم  و بو  و  بوده  𝐶6𝐻12𝑂2کربنه با فرمول مولکولی   6  اسدددتر  یک  اتیل بوتانوات،(  2

𝐶𝑂𝑂−ها گروه عاملی اسدتری)که در سداختار آن  هسدتند  آلی  مواد  از  ایدسدته 𝑅( وجود دارد. فرمول شدیمیایی کلی اسدترها به صدورت  − − 𝐶𝑂𝑂 − 𝑅′ 

توان از  ی هیدروکربنی اسدددت. اسدددترها را میمعادل با یک زنجیره  ′𝑅ی هیدروکربنی بوده و معادل با اتم هیدروژن یا یک زنجیره 𝑅باشدددد که در آن  می

′𝑅ها)واکنش الکل −𝑂𝐻(با کربوکسیلیک اسیدها )𝑅 − 𝐶𝑂𝑂𝐻:بدست آورد. فرایند انجام شده به صورت زیر است )

 
( اسدت. برای پیدا  𝐻2𝑆𝑂4ی نشدان داده شدده، کاتالیزگر واکنش مورد نظر سدولفوریک اسدید)نام دارد. با توجه به معادلهاین واکنش، اصدطالحا اسدتری شددن  

کنیم:ی آن ترکیب استری، از الگوی زیر استفاده میکردن نام یک ترکیب استری به کمک نام الکل و اسید سازنده

 )آلکیل( + انتقال نام اسید از وزن )آلکانوئیک اسید( به وزن )آلکانوات( انتقال نام الکل از وزن )آلکانول( به وزن  

های آلی، یک یا چند  وجود دارند. در سداختار این گروه از ترکیب  𝐻و   𝑁  ،𝐶های  ها، اتمها، سدبب ایجاد بوی ماهی شدده و در سداختار مولکولی آنآمین(  3

اند و سداختار مولکولی  سداخته شدده 𝐻و   𝑁  ،𝐶  ،𝑂های  ی مقابل، آمیدها از اتماند. در نقطهتصدل شددهی هیدروکربنی، به یک یا چند اتم نیتروژن مزنجیره

 ها به صورت زیر است:کلی آن

 
  اتن ی پل  ظاهر.  داشت  خواهد  یشتریب  حجم  سبک  اتنی پل  ن،یسنگ  و  سبک  اتنیپل  از  برابر  جرم  به  ییهانمونه  نیب  دارد،  یکمتر  یچگال   سبک  اتنی پل  چون(  4

 . است  شفاف  ،( دارشاخه   اتنی پل)سبک 

  گوناگون  لیوسا  ساخت در آن از و شده دیتول یم یپتروش یهاشرکت  در آن از  تن هاون یلیم ساالنه که است یساختگ یمرهایپل نیترمهم از یک ی اتن یپل

  و  کرده شرکت شدن یمریپل واکنش در گوناگون طی شرا در توانندیم اتن یها مولکول  که دهندی م نشان هادان یم یش یتجرب یهاافته ی. شودی م استفاده

 : هستند  ریز   صورت  به  ییا یمیپتروش  یهاشرکت   در  شده  دی تول  اتنی پل  انواع  از  عمده  نوع  دو.  اورندیب  دیپد   را  متفاوت  یهای ژگ یو  و  ساختار  با  ییها اتنی پل

  ی ها ره یزنج و گرفته قرار گریکد ی  کنار در یخط صورت به مریپل ساختار در موجود یتکرارشونده  یواحدها  اتن،یپل نوع  نیا ساختار در: نیسنگ اتنیپل -1

 .است  معروف  شاخهبدون   اتنی پل  به  اصطالحا  مریپل  نیا.  کنندیم  جادی ا  را  شاخه  بدون  یدروکربنیه

  ی دروکربنیه  یرهایزنج  و  شده  افزوده  گریکدی  به  هاکناره   از  اتن  یهامولکول   از  ی برخ   شود،  انجام  یگرید   طی شرا   در  اتنی پل   دی تول  واکنش  اگر:  سبک  اتنی پل  -2

 : دهندی م  نشان  را  پلیمرها  نوع  نی ا  ساختار  ،زیر  ریتصاو .  شودی م  گفته  زین   دارشاخه   اتنی پل   آن  به  مر،یپل  نیا  ساختار  به  توجه  با.  دی آی م  بدست  دارشاخه 
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،  اتم کربن دارند   8زنجیری که در سداختار خود بیشدتر از  های راسدتهمانند سدایر الکل  (𝐶10𝐻22𝑂دکانول)-1شدود، اما  اسدتون، به هر نسدبتی در آب حل می

  نول باقیمانده بر رویدکا-1های موجود در صدورت سدوال، بر اثر سدوزاندن  ماند. با توجه به دادهنامحلول در آب بوده و بر روی سدطح آب باقی می  ترکیبیک  

𝐶10𝐻22𝑂ی سدوختن این ماده، به صدورت  اکسدید تولید شدده اسدت. معادلهگرم گاز کربن دی  2/2 ،محلول  سدطح + 15𝑂2 → 10𝐶𝑂2 + 11𝐻2𝑂    ،اسدت

 پس داریم:

? 𝑔 𝐶10𝐻22𝑂 = 2/2 𝑔 𝐶𝑂2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2
44 𝑔 𝐶𝑂2

×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶10𝐻22𝑂
10 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

×
158 𝑔 𝐶10𝐻22𝑂
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶10𝐻22𝑂

= 0/79 𝑔 

ی  یک اتم اکسدیژن توسدط یک پیوند دوگانه به یک اتم کربن متصدل شدده اسدت. این اتم کربن نیز از دو طرف به دو زنجیره   کتونی،  در سداختار گروه عاملی

( بدست آمده  𝐶𝐻3−های متیل)با شاخه ′𝑅و   𝑅های  ترین ترکیب کتونی، با جایگزین کردن گروهساده  ( متصل شده است.′𝑅و   𝑅های  هیدروکربنی)گروه

ها، انواع  شدود. از اسدتون به عنوان حالل رنگاسدت. این ترکیب اسدتون نام داشدته و به هر نسدبتی در آب حل می  𝐶3𝐻6𝑂یی آن به صدورت  و فرمول شدیمیا

 شود.ها استفاده میها و چربیالک
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 گرم بوده است.  58/0ن مخلوط برابر  دکانول وجود داشته است، پس جرم استون موجود در ای  گرم  79/0با توجه به محاسبات انجام شده، در مخلوط اولیه  

جرم  استون  = −جرم  مخلوط جرم  دکانول  = 1/37 − 0/79 = 0/58 𝑔 

کنیم. توجه داریم که چون جرم اسدتون حل شدده در محلول در مقایسده با جرم محلول ناچیز  اسدتون در محلول را محاسدبه می 𝑝𝑝𝑚بر این اسداس، غلظت  

 گرم در نظر گرفت.  1000توان جرم محلول نهایی را تقریبا برابر با  است، می

𝑝𝑝𝑚 =
جرم  حل  شونده 

جرم  محلول
× 106 =

0/58 𝑔  استون

1000 𝑔 محلول
× 106 = 580 
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 کنیم:های هیدروژن در ساختار یک ترکیب آلی، از رابطه زیر استفاده می برای محاسبه تعداد اتم 

𝐻  تعداد  اتم = (2 × تعداد  اتم  کربن + 2) − 2× (تعداد  حلقه ) − 2× (پیوند  دوگانه ) − 4×  (پیوند  سه گانه )

 ی کربنی است، پس در رابطه با این ترکیب داریم: حلقه پیوند دوگانه و دو    9اتم کربن،    20ترکیب داده شده، دارای  

𝐻  تعداد  اتم = (2 × تعداد  اتم  کربن + 2) − 2× (تعداد  حلقه ) − 2× (پیوند  دوگانه ) = (2× 20 + 2) − 2 × 2− 2× 9 = 20 

هایی مثل  های عاملی کربوکسیل موجود در ساختار این ترکیب، با الکل گروه شود.  می  𝐶20𝐻20𝑂9بر این اساس، فرمول مولکولی ترکیب مورد نظر به صورت  

توان گفت  گروه عاملی کربوکسیل بوده و بر این اساس، می  2این ترکیب، دارای  شوند.  متانول و یا اتانول واکنش داده و به یک گروه عاملی استری تبدیل می 

های عاملی کتونی، استری، اتری و الکلی نیز در ساختار  دهد. عالوه بر گروه عاملی کربوکسیل، گروه می  هر مول از آن با دو مول متانول به طور کامل واکنش

 شوند. این ترکیب یافت می
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 دهد: تصویر زیر، ساختار مولکول ویتامین )ث( را نشان می 

 
ی محلول در آب  ویتامین )ث(، یک ماده توان گفت های عاملی قطبی ساخته شده است، پی می های این ماده توسط گروه ای از مولکول چون بخش عمده 

  خاصی  مشکل بدن برای ها،آن  اندازۀ از بیش های محلول در آب، در صورت مصرف بیش از حد، به راحتی از طریق ادرار دفع شده و مصرفاست. ویتامین

 کند.نمی   ایجاد

 ها: بررسی سایر گزینه 

در ساختار ویتامین کا دو گروه عاملی کربونیل وجود    ( در کلم و کاهو وجود دارد.𝐾ویتامین کا) است.    𝐶31𝐻46𝑂2فرمول مولکولی ویتامین کا به صورت  (  1

های قطبی غلبه کرده و ها بر بخش ی تشکیل شده است، این بخشهیدروکربنی و ناقطب های این ترکیب از بخش ی مولکولدارد. چون قسمت عمده 

های ناقطبی مثل چربی محلول هستند. شوند و در حالل های ویتامین کا در مجموع ناقطبی محسوب میمولکول

 ی واکنش تولید تفلون به صورت زیر است: معادله (  2

 
𝜇هایی ناقطبی با  ( است. این ماده، از مولکول 𝐶2𝐹4) تترافلوئورواتنگاز  مونومر مصرف شده در واکنش تولید تفلون،   =  ساخته شده است.   0

  ی پژوهش   میت  و  النکتپ  .شودی م  استفاده  هالوله   یبندآب   نوار  عنوان  به  و  اتو  یکف   نچسب،  ظروف  دندان،  نخ  یه ی ته  در  آن  از  و  بوده  یساختگ   مریپل  کی  تفلون

  تترافلوئورواتن  کردند، یم مصرف آنها که ییگازها  از یکی . کردند کش  یاتفاق  طور به را تفلون  ها،سردکننده  انواع یرو بر خود مطالعات و های بررس یط او

  یی باال   وب  ینقطه   تفلون،توجه داریم که    .شودیم  لی تبد  تفلون  به  و  شده  بسپارش  واکنش  وارد  یشگاهی آزما  یهاکپسول  در  مناسب  طی شرا  در  گاز  نیا.  بود
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  نچسب   و  شودی نم  حل  زین  یآل  یهاحالل  در  و  دهدی نم  واکنش  ییای میش  مواد  با  و  بوده  اثر  یب  ییای میش  نظر  از  مریپل  نیا .  است  مقاوم  گرما  برابر  در  و  داشته

   .است  مختل   عیصنا   در  مریپل  نیا   عی وس  کاربرد  لی دل  های ژگیو  نیا.  است

با شرکت   ها برقرار شده است.پیوند اشتراکی بین اتم  6(، 𝐶2𝐻3𝐶𝑙مولکول وینیل کلرید) پیوند اشتراکی و در هر  15(، 𝐶6𝐻6در هر مولکول بنزن) ( 4

 شود. واکنش تولید این پلیمر به صورت زیر است: وینیل کلرید تولید می شدن، پلی در واکنش پلیمری  های وینیل کلریدمولکول

 
 شود. های خون استفاده می ی پالستیک مورد نیاز برای ساختن کیسه تهیه وینیل کلرید یک پلیمر ساختگی است که از آن در  پلی 
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𝐶3𝐻8𝑂ی واکنش پروپانول و بوتانوئیک اسدید به صدورت  معادله + 𝐶4𝐻8𝑂2 → 𝐶7𝐻14𝑂2 +𝐻2𝑂   .اسدتر تولید شدده در این واکنش شدیمیایی،  اسدت

در این    گرم بوتانوئیک اسدید(  88مول بوتانوئیک اسدید)معادل با    1گرم پروپانول( و  60مول پروپانول)معادل با   1ازای مصدرف    بهپروپیل بوتانوات نام دارد.  

های مصدرف شدده برابر با  دهنده توان گفت به ازای تولید هر مول آب یا اسدتر، تفاوت جرم واکنشآید، پس میمول اسدتر بدسدت می  1مول آب و   1،  واکنش

 ست. بر این اساس، داریم:گرم ا  28

? 𝑔 𝐻2𝑂 = 56 𝑔  تفاوت  جرم ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

28 𝑔  تفاوت  جرم
×
18 𝑔 𝐻2𝑂
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

= 36 𝑔 

 کنیم.های کربن موجود در پروپیل بوتانوات تولید شده در واکنش را محاسبه میدر قدم بعد، جرم اتم

? 𝑔 𝐶 = 56 𝑔  تفاوت  جرم ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶7𝐻14𝑂2
28 𝑔  تفاوت  جرم

×
7 𝑚𝑜𝑙 𝐶

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶7𝐻14𝑂2
×
12 𝑔 𝐶
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶

= 168 𝑔 

 کنیم.شود را محاسبه میگرم کربن می  168است. جرمی از این ماده که شامل    𝐶2𝐻6𝑂با فرمول مولکولی    الکلی، یک ترکیب  اتانول

? 𝑔 𝐶2𝐻6𝑂 = 168 𝑔 𝐶 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶
12 𝑔 𝐶

×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻6𝑂
2 𝑚𝑜𝑙 𝐶

×
46 𝑔 𝐶2𝐻6𝑂
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻6𝑂

= 322 𝑔 
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𝐶𝑂𝑂−ها گروه عاملی استری)که در ساختار آن  هستند آلی مواد از ایدسته  استرها 𝑅( وجود دارد. فرمول کلی استرها به صورت  − − 𝐶𝑂𝑂 − 𝑅′  

بوتیل پنتانوات نیز یک   ی هیدروکربنی است.معادل با یک زنجیره   ′𝑅ی هیدروکربنی بوده و  معادل با اتم هیدروژن یا یک زنجیره   𝑅باشد که در آن  می

 است.  𝐶9𝐻20و   𝐶9𝐻18𝑂2پنتان، به ترتیب به صورت    اتیلپنتانوات و دی   فرمول مولکولی بوتیلرود.  ترکیب استری به شمار می 

های کربن است. از آنجا که فرمول شیمیایی کلی  معادل با تعداد اتم   𝑛باشد که در آن  می  𝐶𝑛𝐻2𝑛𝑂2رهای سیرشده به صورت  فرمول شیمیایی کلی است

های کربن موجود در  های کربن موجود در ساختار یک استر با شمار اتم اسیدها است، اگر شمار اتم  استرها مشابه به فرمول شیمیایی کلی کربوکسیلیک 

شوند. پار( می یک کربوکسیلیک اسید برابر باشد، این دو ترکیب نسبت به هم ایزومر)هم ساختار  

 ها: بررسی سایر گزینه 

 . کندمی   تولید  را  استات  پروپیل  پروپانول،-1  هایمولکول   با  واکنش  استیک اسید)اتانوئیک اسید( است. این اسید در  سرکه،  در  موجود  آلی  ( اسید1

ی کربوکسیلیک اسیدها است. این  ، یک کربوکسیلیک اسید دوکربنی و دومین عضو خانواده 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻با فرمول شیمیایی    (استیک اسید )اتانوییک اسید  

موجود در سرکه همان  ی کربوکسیلیک اسیدها بوده و یکی از پرکاربردترین اسیدها در زندگی روزمره است؛ به عنوان مثال، اسید  ماده آشناترین عضو خانواده 

 شود. های آبی یونش پیدا کرده و به یون استات تبدیل می این ماده در محلول  استیک اسید است.

  𝐶6𝐻12𝑂6فرمول مولکولی گلوکز نیز به صورت   است. 2استرهای غیرحلقوی سیرشده، برابر با  در کربن هایاتم  شمار به هیدروژن هایاتم  شمار ( نسبت2

 است.  2سبت گفته شده، در آن برابر با  بوده و مقدار ن

 هگزن، به صورت زیر است:-3پروپانوات و    اتیل  ( ساختار مولکول3

 
 اند.متصل شده   𝐻اتم    2های کربن به  در ساختار هر یک از این دو ماده، دو عدد از اتم
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هستند.های )آ(، )ب( و )ت( درست  عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

توانند با یکدیگر واکنش  های آن میآ( ترکیب داده شده از یک سو دارای یک گروه عاملی کربوکسیل و سوی دیگر، یک گروه عاملی الکلی است، پس مولکول

 واکنش استری شدن این ترکیب به صورت زیر است:  استرها را تولید کنند.داده و پلی 

 
 آمیدها به صورت زیر است: ی پلیساختار واحد تکرارشونده ب(  

 
واحد    𝑛آمید با  توان گفت در ساختار مولکولی از یک پلی اتم نیتروژن وجود دارد، پس می 2اتم اکسیژن و  2آمیدها چون در ساختار واحد تکرارشونده پلی

 اتم نیتروژن وجود دارد.   2𝑛اتم اکسیژن و    2𝑛تکرارشونده،  

به همراه یک مولکول    𝐶2𝐻5𝑁𝑂(، یک آمید با فرمول  𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻( است. از واکنش این ماده با فورمیک اسید) 𝐶𝐻3𝑁𝐻2ترین آمین، متیل آمین)پ( ساده 

 ی واکنش انجام شده به صورت زیر است: معادله   شود.آب تولید می 

𝐶𝐻3𝑁𝐻2 +𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻 → 𝐶2𝐻5𝑁𝑂 + 𝐻2𝑂 
 . هستند  تکرارشونده  واحد  یحاو  و  بوده  مریپل  ینوع  ن،یانسول  یسازنده    رات  همانند  دها،یآمی پل  یسازنده   یهامولکول ت(  

 شوند: بندی می ها، به دو گروه زیر تقسیم ی آن ها را با توجه به ساختار و نوع واحدهای سازنده درشت مولکول 

ها بدون هیچ نظم و آرایش خاصی در کنار یکدیگر قرار گرفته و ها، تعداد بسیار زیادی از اتم های غیرپلیمر: در این گروه از درشت مولکولمولکول درشت    ✓

گیرد.هایی با جرم مولی بسیار زیاد را پدید آورده است. به عنوان مثال، روغن زیتون در این گروه از مواد قرار میمولکول

هایی با جرم مولی بسیار زیاد  ها در قالب واحدهای مشابه و تکرارشونده در کنار یکدیگر قرار گرفته و مولکولها، اتم پلیمرها : در گروه دوم درشت مولکول  ✓

لوکز در کنار هم قرار گرفته و  ی گهای مختل  در قالب واحدهای تکرارشونده وع پلیمر است چراکه در آن اتم ناند. به عنوان مثال، سلولز یک را پدید آورده 

 گیرند.ی پلیمرها قرار می ی گندم و انسولین، از جمله سایر موادی هستند که در دسته اتن، نشاسته اند. پلیالیاف سلولزی را به وجود آورده 
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 ی واکنش تولید پلیمر مورد نظر به صورت زیر است: معادله 

𝑛(𝐶6𝐻8𝑂4) + 𝑛(𝐶4𝐻10𝑂2) → (𝐶10𝐻14𝑂4)𝑛 + 2𝑛𝐻2𝑂 
 شود، پس داریم:مولکول آب تولید می  𝑛  ،2𝑛(𝐶10𝐻14𝑂4)ی این واکنش، به ازای تولید هر مولکول  معادله  بر اساس

جرم پلیمر تولید شده 

جرم آب تولید شده 
=
تعداد مول پلیمر × جرم مولی پلیمر 

تعداد مول آب  × جرم مولی آب 
=
1× (𝑛 × (120+ 14 + 64))

2𝑛 × 18
=  برابر 5/5

توان گفت برای تولید هر  اسید مصرف شده است، پس میمول دی  𝑛الکل و  مول دی   𝑛ی واکنش مورد نظر، به ازای تولید هر مول پلیمر،  با توجه به معادله 

 کنیم.اسبه می اساس، تعداد مول مونومر مصرف شده را مح  نمول مونومر مصرف شده است. بر ای  2𝑛مول از این پلیمر،  

?𝑚𝑜𝑙 مونومر = 9/9 𝑔 (𝐶10𝐻14𝑂4)𝑛 ×
1 𝑚𝑜𝑙 (𝐶10𝐻14𝑂4)𝑛
198𝑛 𝑔 (𝐶10𝐻14𝑂4)𝑛

×
2𝑛 𝑚𝑜𝑙 مونومر

1 𝑚𝑜𝑙 (𝐶10𝐻14𝑂4)𝑛
= 0/1 𝑚𝑜𝑙 

 

 (113  -مفهومی    –  سخت)       3گزینه   220

  .کرد  دیتول  را  دیاس  کی الکت  توانیم  ،ی موجود در این گیاهنشاسته   از  استفاده  با  و  بوده  نشاسته  یحاو  اهیگ  نیا.  ستین  دیاس  کی الکت  یحاو  ،ینیزمب ی س  اهیگ

 شود.الکتیک اسید استفاده میاز الکتیک اسید، در واکنش تولید پلی 

هایی که در  نیشکر)فراورده  و  رت زمینی، سیب مانند کشاورزی هایفراورده  از را با استفاده هاپلیمرهای سبز، انواعی از پلیمرهای مصنوعی هستند که آن 

  تبدیل  اسید  الکتیک به را های کشاورزیفراورده  در موجود ینشاسته  برای تولید پلیمرهای سبز، نخست .کنندمی تهیه  ها نشاسته وجود دارد(ساختار آن 

  اسید، الکتیک پلی   با استفاده از  .کنندمی  اسید را تولید  الکتیک  پلی  مناسب  شرایط  در  اسید،بر روی الکتیک   شدن  پلیمری  کرده و پس از آن، با انجام واکنش
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  شدن  تبدیل ها امکانپالستیک  شود. اینمی  تولید پالستیکی یکیسه  زباله و سفره، سطل آشپزخانه، وسایل مانند مصرف  یکبار پالستیکی هایظرف  انواع

 . گذارندبرجای می  زیست  محیط  در  تریکوچک   ردپای  دلیل،  همین  به  دارند و  را  کود  به

 ها: بررسی سایر گزینه 

 . آیندمی   بدست  گلوکز  هایمولکول  بسپارش  از  که  هستند  پلیمرهایی  سلولز و نشاسته،  پنبه نیز حاوی سلولز است.  گندم حاوی نشاسته و  ی( خوشه 1

  ر نشاسته است.متوان گفت گلوکز مونومی شود که از اتصال واحدهای گلوکز به یکدیگر ساخته شده است؛ پسنشاسته یک پلیمر طبیعی محسوب می

مونومرهای    به  آرامی  به  توانندمرطوب می   و  گرم  محیط  یا  کاتالیزگر  با  مرطوب  محیط  مانند  شرایط مناسب  در  نشاسته  هایمولکول   اند کهبرده پی ها  دان شیمی 

ی  های گلوکز به یکدیگر ساخته شده است، اما این ماده در حالت عادی مزه مولکولهرچند که نشاسته از اتصال مارپیچی    شوند.  تجزیه  ی خود)گلوکز(سازنده 

 شیرین ندارد. 

های هیدروژن و اکسیژن  شوند، اما برخی از اتم های گلوکز وارد ساختار نشاسته می های کربن موجود در مولکول ی اتم( در واکنش تولید نشاسته، همه 2

های کربن در نشاسته با مجموع  توان گفت جرم اتم شوند. بر این اساس، می ب قرار گرفته و وارد ساختار نشاسته نمیهای آ موجود در آن، در قالب مولکول 

های  های کربن در مونومرهای آن برابر است، اما جرم کلی پلیمر، کمتر از مجموع جرم مولی مونومرهای آن بوده و به همین خاطر، درصد جرمی اتم جرم اتم 

 های این عنصر در مونومر مصرف شده است. نهایی بیشتر از درصد جرمی اتم  کربن در پلیمر

  هستند   یافی ال  ،یساختگ  افیال  .هستند  یع یطب  افی ال  جمله  از  ،یسلولز  افیال.  دارد   یتوجه  قابل  سهم  پوشاک  دیتول   در  و  شده  ساخته  یسلولز  افیال  از  پنبه(  4

  د ی تول  یبرا  ییا یمیپتروش   یها  فراورده  اغلب  از  واقع  در.  شوندیم  دی تول  یمیپتروش  یها  شرکت  در  ییایمیش  مواد  نیب  واکنش  از  و  نشده  افتی  عتیطب  در  که

  انواع   یه ی ته  در  یاگسترده   طوربه   پوشاک،  و  پارچه  یه ی ته  بر  افزون  افیال  نیا  از.  شودی م  استفاده  لونینا  اتن، تفلون وپلی   استر،ی پل  مانند  افی ال  گوناگون  انواع

 . شود  یم  استفاده  پرده  و  فرش  ،یکیپالست  و  مصرف  کباری   نچسب،  ظروف  ها،پوشش 

 

 

 

 

 


