
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 ویراستار  همکار  استاد مسئول درس درس 

 حسن وسکری  زبان و ادبیّات فارسی 

 محسن اصغری 
 کاظم کاظمی 
 مرتضی کالشلو 

 افشین محی الدین 

   مجتبی بالغتیسید 

 پوپ مهدی - هاله کریمی  زبان عربی 

فرهنگ و معارف  
 اسالمی

 محمدآقاصالح  - امید بیگی 

 روژان نجفی  آرمین احمدیان زاده حمید بخشیان  زبان انگلیسی

 سعید کریمی  محمدی سلیمان علی حمیدرضا عالیلو زمین شناسی

   فاروق منوچهری - آرش کمالی ریاضی

 بینامهران غزالی محمدکریم آذرمی  محمدرسول خنجری  شناسیزیست 

 فیزیک
 احمد مصالیی 
 فرهاد جوینی

  سیدجالل میری
 

 سجاد آخوندی

 نژادمهسا بایمانی علی ترابی -پوشیمحمد کهنه فردفرشاد هادیان شیمی

 

O
6

F
 D 

A الف 

 1400آمادگی کنکور 

 گروه آموزشی ماز

 کنيد طی آسان را کنکور مارپيچ ما با

www.biomaze.ir 
 

 گروه آزمایشی علوم تجربی

 دفترچه پاسخ عمومی و اختصاصی

 

 (26/9/99چهارشنبه ) 6آزمون ماز ـ مرحله 

 



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

صندلی دانشگاه های برتر با هم رقابت می کنند.

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

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

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

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

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

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

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

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

زیست شناسی  از حد معمول سخت تر طراحی شدند.

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

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

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

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

در این آزمون درس های ادبیات، زیست و ریاضی سخت تر طراحی شدن.
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 4پاسخ: گزینه  

 « تمام معانی آمده مناسب واژگان صورت سوال است. معانی واژگان صورت سوال عبارت است از:  4در گزینۀ »

خمیده  نوعی ساز که سر آن  : چنگ،  حالآشفته : رنگشوریده،  خدمتکاران:  شمحَ  /اصحر  کوه،  سبز  نۀدام:  راغ  /بداندیشی، گمراهی:  راییتیره

    گرناراست، حیله: غلدَل/ پنجه و چنگا،  است و تارها دارد
 :هابررسی سایر گزینه

 «: »بیابان« معنای درستی برای واژۀ »راغ« نیست. 1گزینۀ »

 . نیست «راییتیره» برای درستی معنای « تاریکی» «: 2گزینۀ »

  .نیست «راغ» واژۀ برای درستی معنای «بیابان»: «3گزینۀ »

 معنی لغات زیر را دقیق به خاطر بسپارید: 
    خوار و زبون، اندوهگین: نژند   مزه، طعم : چاشنی   بدبختی، سیه روزی؛ متضاد اقبال  :ادبار 

 چانه : زَنخدان   غیرت، جوانمردی، مردانگی: حمّیت        یقه : گریبان جیب 
   حالآشفته   :رنگشوریده     پاي از کار افتادهدست و : شل  کوتاه همت، داراي طبع پست و کوتاه اندیشه:  دون همت 
 مجروح، خسته : افگار  رزق روزانه، خوراک، غذا : قوت     متحیر شدن : فروماندن
 هنگام چاشت، نزدیک ظهر : چاشتگاه  شک  تردید، بیبی: شبهت بی     سوار شدن : برنشستن

 نیاز، ضرورت : ست دربای  سریع، سرسری : خیرخیر    جمع ُخطوه، گامها، قدمها : خطوات
 نابود شدن، برطرف شدن : زایل شدن  یادداشت   مۀکوتاه،رقعه، نا: رقعت   چرم و پوست؛ یک دوال: یک لیه، یک پاره : دوال

    جشن: سور  ستاندن، دریافت کردن : سَتدن   سکه شده زر  دۀ زر،قراضه و خر : زر پاره
  دشوار، سخت : صعب    بان، خیمه سایه : شراع    سحرگاه، پیش از صبح : شبگیر
  ناپسندی: کراهّیت   یق، کارآمد باکفایت، ال: کافی    انعام، جایزه، پاداش : صَلت 

 رسان  نویددهنده، مژده: مبشر  کردن فرستادن، روانه : کردن  گسیل  که غرامت کشد، پشیمان   زده، کسیتاوان : غرامتزده
   پنهان، مستور، پوشیده: محجوب   همراه پیوسته، : مقرون    هم، در کنار هم نزدیک به: متقارب

   خجسته، مبارک، فرخنده: همایون     نماز ظهر : نماز پیشین     همنشین، همدم : ندیم
   تاج و کاه پادشاهان: افسر    بار سنگین، در اینجا گناه: وزر    سختی و عذاب، گناه : وبال

 کردن درکاریکوتاهی : تفریط  ن واگذاری، بخشش، عطا کرد: اعطا     دار  بارآور، میوه: برومند
 تعادل، برابری : توازن   سنگین، عظیم : گران  ای؛ سیماب: جیوه به رنگ جیوه، جیوه : گون  سیماب

 آگاهی، دانش، بینش : درایت     در آن قرار دارند …پنهان، نهان از چشم؛ عالمی که خداوند، فرشتگان و: غیب 
 فرومایگی، درماندگی: زبونی    وار جمع شدن  خمیده و حلقهصورت  چنبر زدن، حلقه زدن، به: چنبره زدن

 ب ت، تعّص حمیّ : غیرت  صدای بلند و تیز : صفیر     آرزومند، مشتاق : شایق

 1پاسخ: گزینه  

 بند(. معنای فقط یک واژه نادرست آمده است: )عقد: گردن

  بند(. را با »َعقد: عهد و پیمان« اشتباه نگیرید. توجه: واژۀ )ِعقد: گردن

 : ها یاد بگیریدکاریلغات زیر را با تمام  ریزه 
 معلوم، تعیین شده    : مقرر  پرستشگاه، محّل عبادت : معبد    نور اندک، روشنایی کم: کورسو
 سرور، شادمانی و خوشی   : وجد  هماهنگ، خوش نوا : موزون     هنگام، زمان : موعد

 افتد؛ کابوس       ای که برروی شخص خوابیده می موجود خیالی یا سیاهی : َبختک
 ور شدن و برافروختن؛ مجازًا ناآرامی، بیقراری، اضطراب   شعله : التهاب
 های خودرو است زار، زمینی که دارای سبزه و گلسبزه : مرغزار

 2پاسخ : گزینۀ  

شود. به معنای واژۀ »کیانی« دقت کنید. این واژه »صفت نسبی« از واژۀ »کیان« است و باید به شکل « اشتباه دیده می2تنها در گزینۀ »

   «دارا تا  قباد کی از ایران داستانی پادشاهان از هریک»صفت« معنا گردد نه اسم. »کیانی: منسوب به کیان« / کیان: 

 ست:ها بر شما واجب امعانی تمام این  لغات  همراه  با ریزه کاری
    طلوع آفتاب، صبح زود: چریغ آفتاب   یادآوری، به خاطر آوردن : تداعی   وابسته، پیوسته و مرتبط : بازبسته

 بامداد، سپیده دم، پگاه : صباح  بنایی با سقف گنبدی یا به شکل هرم: رواق  شایان توجه، با ارزش و مهم : چشمگیر
 .اسب، آنچه بر آن سوار شوند: مرکب     شطرنج بساط : نمط   بامداد، سپیده دم، پگاه : صباح

 نوعی ردا : طیلسان   زودگذر، شتابنده : مستعجل  پادشاه، هر یک از پادشاهان سلسله کیان : کی
 توفق چند روزه در سفر به جایی، موقتا در جایی اقامت گزیدن     : اتراق

 امری  وقوع تحقق و  از  ودنب دور  و بعید: داشتن استبعاد چیزی شمردن بعید دوردانستن، استبعاد: 
 .بیندهر کس در آنجا بایستد، گمان کند که افق را در اطراف خود می  پرده نقاشی که در ساختمانی که سقف مدور دارد، به دیوار سقف بچسبانند؛ چنان که: پانوراما

 .شودویژگی نوعی عقرب زرد بسیار سمی که دمش روی زمین کشیده می : ارهجرّ 
 . است  شخص دیگری به مال یا پول پرداخت   به ملزم دریافتکننده آن موجب  به که  ای  نوشته: حواله
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 . گویندمی  «سرپرزدن» را کوتاه  توقف این دوباره برخیزد، و نشیند زمین بر  لحظه یک اوج، از  مرغی هرگاه کوتاه؛  توقف: زدن پر  سر 
دو تیرآهن که آن را با آجر و مالط گچ  ۀشده بین دهان طاق احداث: سازند؛ طاق ضربیمانند آنها میسقف؛ سازهای منحنی که زیر پل یا روی دروازه، رواق و : طاق
 سازند.می 

 .گذارندسینی گرد بزرگ و معموال چوبی، مخصوص نگه داری یا حمل اشیا که بیشتر آن را بر سر می: طبق
   عجین شدن، آمیخته شدن یا ترکیب شدن دو یا چند چیز : عجین آمدن

 .موبدان زرتشتی؛ در ادبیات عرفانی، عارف کامل و مرشد را گویند:  انمغ
 سوره ای از قرآن، یکی از نام های قیامت : غاشیه/  ماری بسیار خطرناک در دوزخ: مارغاشیه

 3پاسخ: گزینۀ 

 در متن چهار غلط امالیی دیده می شود : 

 عظیم   ⬅عزیم   - 4سفیر                          ⬅صفیر   -3اسرار                 ⬅اصرار  -2رازی          ⬅راضی  -1
 لغات امالیی مهم فارسی یازدهم ) قسمت اول ( 

 اذن 
 سقا( - استسقا )ساقی

 استناط 
 طبابت(  - )طبیب اطّبا 

 اعتذار )عذر( 
 اعطا و واگذاری 
 افراط و تفریط 

 قناعت(  - اقناع )قانع
 مانع(  - امتناع )منع

 اهتزاز 
 اهمال و سستی

 آز )آزمند( 
 آغاجی خادم 

 آغوز 
 بالبداهه )بدیهی( 

 بحران عصبی 
 بذله و شوخی

 بقچه 
 بهت و حیرت )مبهوت( 

 بیشائبه 
 تاس

 تاوان و غرامت 
 تحتالحمایگی 
 تحفهاالحرار 

 معّزا(  - تعزیه )عزا
 تعّلل 

 لهب(  - لهیب  - التهاب )ملتهب 
 تهنیت و تبریک 

 استثمار( - ثمره )مثمر
 الحاح 

 حاشیه و کنار
 حجره 

 حّدت و شّدت 
 حرب )محاربه( 

 حسام الدین چلبی 
 حشر و قیامت )محشور( 

 حطام )حطام دنیا( 
 سنج  حالوت

 احوال(  - حلول )حال
 حمّیت و غیرت 

 خاییدن 
 وه( خطوات )خط

 خوارزمشاهی 
 خوالیگر 

 دغل 
 دها و خرد

 دهشتناک(  - دهشت )دهشتبار
 رأفت )رئوف( 

 مرّخص(  - رخصت )ترخیص
 رشحه 

 رغبت )راغب( 
 رقیب )مراقبت( 

 رمق و توان 
 شدن )زوال(  زایل

 زنخدان 
 سرسام و هذیان 

 سری سقطی
 سلب )مسلوب( 

 سوفار و برگستوان
 سهم و ترس

 سیادت )سید( 
 
 

 

 2پاسخ: گزینۀ  

 شود.( اثر گذار )اثر خیر از خود به جای بگذار زیرا اثر خیر باعث ماندگاری نام تو می ⬅اثر گزار 

 کردن، برپاداشتن.  کردن، برقرار   رها کردن،  ترک گذشتن،  کردن،  عبور  کردن،  طی نهادن، گذاشتن،  جادادن، گذاشتن،  نهادن، دادن،  قرار  جایی در  را چیزی: گذاردن«»  
 کردن، پرداختن، به جاآوردن، تعبیر و تفسیر کردن، انجام دادن.   »گزاردن«: ادا

   3پاسخ: گزینۀ  

بند قافیۀ جداگانه3تنها در گزینۀ » ایراد است. چهارپاره در هر  ای دارد و نحوۀ چینش آن شبیه قطعه است یعنی فقط « عبارت فاقد 

 گردد.  قافیه رعایت میدرانتهای بیت 
 ها:بررسی سایر گزینه

 . است. )بندها هم وزن هستند اما هم قافیه نیستند(  شده  تشکیل آهنگ  هم  و وزن هم  بند چند «: چهارپاره از1گزینۀ»

 . دارند قالب  این در  هاییسروده حمیدی شیرازی و تولّلی  فریدون مشیری، فریدون بهار، الّشعرای«: ملک2گزینۀ»

 .است بوده تاکنون مشروطه از آن «: رواج4گزینۀ»

 3پاسخ: گزینه  

 سن تعلیل و تشخیص« به کار نرفته است.  های »استعاره، حُآرایه

 نوعی ساز )موردنظر نیست امّا با ضربت وزنی و چنگ و بنوازم تناسب دارد.    -2قاعده )معنای موردنظر(  - 1ایهام تناسب: قانون 

 کند.  ای »ن، ب، ز« که »زدن« را تداعی میهواج آرایی: تکرار واج
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 تشبیه: مرا چو چنگ 

 ضربه بزن، ساز بزن  -2نوازش و دلجویی کن  -1ایهام: بنوازم 

 3پاسخ: گزینه  
 ها:های هر کدام از گزینهبررسی آرایه

تعاره از لب یا سخن یار( به شکر شهد یار )اس  –خاک کف پای یار به آب حیات  تشبیه:  آب )آبرو( و آب )مایع حیات(/    ( جناس همسان:1

 ندارد. ایهام: آبروی نبات اضافۀ استعاری و تشخیص است./  /شهد استعاره از لبخند یا لب یا سخن یار است.استعاره:  و نبات /  

نبات استعاره از لبخند یا سخن یار  استعاره: است./  دهان یار )چشمۀ نوش( به تنگ شکر تشبیه شدهتشبیه: ندارد./  جناس همسان: (  2

 کوچک  -2بار و محموله  - 1تنگ: ایهام:  است و در مصراع اول به شکر تشخیص صورت گرفته است./ 

است./ رشک به فرات تشبیه شدهجیحون سرشک اضافۀ تشبیهی است و ستشبیه:  آب )مایع حیات( و آب )آبرو(/  جناس همسان:  (  3

 آب در مصراع دوم ایهام دارد.ایهام:  آبرو داشتن فرات تشخیص و استعاره است./ استعاره:  

 ندارد. ایهام: ندارد./  استعاره:  ندارد./ تشبیه:    وفات )وفای تو( و وفات )مرگ(/جناس همسان:  ( 4

 جناس
 عالوه گاه  و ندارند هم با تفاوتي گونه  هيچ معني جز  گاهي  جنس هم کلمۀ  دو. معني در   اختالف با سازنده، هايواج در  است  واژه چند يا دو همساني و يکساني جناس

 : است  گونه  دو جناس همين به توجه با. دارند تفاوت هم با نيز  حرکت  يا حرف در  معني بر 
 : زير بيت  در  روان و روان مانند. باشند  متفاوت معني نظر  از  ولي باشند، هم شبيه کامال  لفظ نظر  از  که  واژه دو( : همسان)  تام جناس( 1

 فردوسي «  روان بويش ز  گردد  شاد همي                  روان جويش به  گويي  است  گالب»                       
 تام جناس نيز  باشند، مرکب  واژه دو هر  يا باشد( کلمه   يک از  بيش)  مرکب  ديگري و ساده يکي دستوري، نظر   از  ولي بشوند تلفظ هم مانند متجانس کلمۀ  دو هرگاه* 

 : شودمي ساخته
  به قدما. هستيم گل  يعني دوم گليم  و انداز  زير  و فرش يعني است  ساده اول گليم  که  شيرازي  اهلي« گليم  سر  یک همه دل اي عاقبت  گليم  در  ما و ابريشم در  خواجه»

 . بگيريم نظر  در  تام را آن  توانيممي ما و گفتند مي مرکب  جناس جناس، نوع اين
 مناسبت  همين به و دهدمي  رخ شکل سه به تفاوت اين. گوییممي ناقص جناس آن به نباشند، يکسان لفظ  نظر  از  متجانس هواژ  دو اگر (: ناهمسان )  ناقص جناس( 2 

 : داريم ناقص جناس نوع سه ما
 و ملک ملک،  و ملک يا مهر، و مهر ه واژ  دو مثال.  باشند  داشته فرق هم با کوتاه  هايمصوت در  فقط و باشند يکسان هم با هاصامت  در  واژه دو اگر : حرکتي ناقص( الف 

 . معني در  هم اندمتفاوت تلفظ در  هم واقع در   ولي هستند، هم شبيه امال نظر  از   نگذاريم عالمت  اگر  که  آن  مانند و ملک
 دارند،  اختالفي ناقص جناس سه هر  جواد و  جوان جهان، و جوان توان، و جوان مثال. باشند داشته تفاوت هم با حرف يک در  فقط کلمه  دو اگر : اختالفي ناقص( ب 

 . آخر  حرف در  هم يکي و( آخر و اول غير )  وسط حرف در  يکي است، متفاوت اول حرف در  يکي
 .  شفقت   و شفق دوست، و دست  مرنج، و رنج: باشد داشته ديگر  هواژ   بر  اضافه آخر  يا وسط اول، در  حرف يک هاواژه از  يکي اگر : افزايشي ناقص( پ 

 تام  جناس تام جناس
 ترین واژگانی که دارای جناس تام هستند: مهم 

  بده  اجازه3-   کن  رها2-   بده قرار 1-   بگذار 
 روح2-   جاري1-   روان
   تله2-   اهلي حيوان1-   دام
 حلق 3-   سعد مسعود زندان2-   ني ساز 1-   نای
  فرياد4-   عدل3-   فعل2-   حق1-   داد

 تقلبي  سکه3-    دل2-   سپاه مرکز 1-   قلب 
 عيب2-   غزال1-   آهو

 آشنا  نا2-   عجيب 1-   غریب 
   شکن2-    کشور   نام1-   چين
 هوس  و ميل2-   فضا  جو،1-   هوا

 نکن  ناله2-   ثروت1-   منال فراخ متضاد2-   بار 1-   تنگ
   مرد خواهي2-   اميري1-   ميری
 دارايي  و نوا و ساز 2-   گل  برگ1-   برگ

  شانه2-   ديشب 1-   دوش
 بلبل 2-   عدد1-   هزار 

   دست  ۀ پنج2-   ساز  نوعي1-   چنگ

 خشکي - 2  بدن - 1  : بر
   شاعر  تخلص- 3(  فعل) برهي - 2  راه يک  - 1  : رهی

    آزاده- 4
 سوريه  کشور   -2  شب  -1  : شام
    مقام بلندي - 2  ترسناک کار   - 1  : خطر
 خورشيد - 2  محبت  - 1  : مهر
   دعا فعل -2  هوا جريان - 1  : باد
 دوباره - 3  بسته متضاد - 2  پرنده - 1  : باز
   شد زاده - 2  توشه - 1  : زاد

 شوند  درمانده - 2  اند درمان - 1  : درمانند
   داد قرار  -2  سرشت  - 1  : نهاد

 خانه  در  - 2  اضافه حرف - 1  : در
  حال هر  به - 2  اي محموله - 1  : باری

 ( هشتن مصدر  از ) کرد  رها  - 2  جنت  - 1  : بهشت 
   کني  پرواز  - 2  زيبارو زن - 1  : پری
 گرامي  - 2  مصر  در  مقامي - 1  : عزیز

   محموله - 3  اجزاه - 2  مرتبه - 1  : بار

 پيوسته  - 2  شراب - 1  : مدام
  پوشش و حجاب - 2  موسيقي دستگاه - 1  : پرده

 مجوز- 2  حشره نوعي - 1  : پروانه
    ابتدا - 2  کله  -1  : سر

 فلز نوعي - 2  چهره -1  : روی
    اداره - 3  شعر  مجموعه - 2  ديوها - 1  : دیوان

 پایین متضاد - 2  باال و قد - 1  : باال
  فرهاد معشوق - 2  شيرين همز  - 1  : شيرین

 است  ديده فعل - 2  چشم - 1  : دیده
   جهنده - 2  گيتي- 1  : جهان
 بروم - 2  اسنادي فعل -1  : شوم

 فعل - 2  مردم کردن  دور  براي نيزه نوعي - 1  : دورباش
   امر 
 اندازه  - 2  شرعي مجازات - 1  : حد
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 4گزینۀ پاسخ:   

 )تشبیه(. شود. صحبت ناجنس مثل عذاب دردناک است« اغراق دیده نمی4در گزینۀ »
 ها:گزینهبررسی سایر  

 نفس صبح )هر دو معنی در بافت بیت قابل جاگذاری است(  -2اول صبح    -1دل« کنایه از ناراحت/ واژۀ »دم« ایهام دارد:«: »تنگ 1گزینۀ »

 پیمان قدیم    -2روزگار قدیم  -1«: ای نسیم )تشخیص و استعارۀ مکنیه(/ عهد قدیم ایهام دارد:2گزینۀ »

 ا مراعات نظیر دارد/ لطف سخن و طبع سلیم به مانند سیم و زر است )تشبیه( «: »سیم وزر« تناسب و ی3گزینۀ »

 1گزینۀ پاسخ:   

 مجاز شمارۀ »ج«: نگین مجاز از »انگشتر« است. 

 حسن تعلیل شمارۀ »د«: برای سرخی آفتاب دلیل دروغین و غیرواقعی ذکر شده است. 

 خواب شیرین  :آمیزی شمارۀ »هـ«حس

 انداختن کنایه از تسلیم شدن  کنایه: شمارۀ »الف«: سپر 

 چه که در مصراع نخست آمده است در مصراع دوم یک مثال و مصداق ذکر شده است. اسلوب معادله شمارۀ »ب«: برای آن

 مجاز 
 ابيات زير دقت کنيد، آيا هر کدام از کلمات مشخص شده در معني حقيقي خود به کار رفته اند؟ به 

 حافظ تو از اين چه سود داري که نميکني مدارا  =)چهره ( برفروزيدل عالمي بسوزي چو عذار 
 نظامي   تواند بيستون را بي ستون کرد    بدان آهن که او سنگ آزمون کرد 

 جامي  وزين درخت همين ميوة غم است برم  سپيد شد چو درخت شکوفه دار سرم 
 سعدي  تا نباشد در پس ديوار گوش   پيش ديوار آن چه گويي هوش دار

است و معني ديگري مورد نظرش  در بيت اول آيا مقصود از عالم ، جهان و هستي است يا مردم جهان؟ در اين بيت شاعر از معني حقيقي »عالم « صرف نظر کرده
فرهاد با آن کوه بيستون را ميکنده  است و مقصود شاعر تيشه است که  بوده است. در مثال دوم نيز »آهن « در خارج از معني حقيقي خود يعني نوعي فلز، به کار رفته

گفته ميشود. در مثال سوم »سر« در معني مجازي به کار رفته است، زيرا مقصود جامي فقط موهاي سرش   است. به اين گونه کاربرد کلمات در غير معني حقيقي، مجاز 
کسي است   است ؟ آيا عضوي که با آن ميشنويم ؟ خير مقصود شاعر است نه کل سرش . در بيت چهارم مقصود سعدي از »گوش « چه بوده  بوده است که سفيد شده
 که گوش ايستاده است .

 مجاز ايجاد ميشود. البته بايد دقت داشته باشيد که نميتوانيم از  ۀ هرگاه لفظي را در غير معني اصلي و حقيقياش به کار ببريم ، آراي 
مجازي عالقه ميگويند. مثال   ومجازي رابطه اي برقرار باشد، به اين رابطه و مناسبت بين معني حقيقيلفظي هر معنياي برداشت کنيم و بايد بين معني حقيقي و  هر 

چون جنس تيشه از آهن است شاعر به جاي تيشه گفته   يعنيبين معني حقيقي و مجازي جنس آن است ، ۀ اگر بگوییم آهن و منظورمان تيشه باشد، عالقه و رابط
، ياد گرفتن آن ها براي دانش آموزان رشته هاي غير انساني ضرورت ندارد ولي ميتواند در  کنيممي  قه از عالقه هاي مهم مجاز اشارهاست آهن . در زير به چند عال

 تشخيص مجاز مفيد باشد: 
 جزئيه: جزئي از يک چيز به جاي تمام آن به کار رود: »گوش « در مثال چهارم ؛ گفته است گوش ولي منظور انسان است:  ۀ عالق

 جزئي از يک انسان است .  گوش
 است و سر کل .  جزء آيد: »سر« در مثال سوم ؛ گفته است سر ولي منظور موي سر بوده است  موي سر کليه: تمام يک چيز به جاي جزئي از آن ميقۀٔعال
 آيد: »عالم « در مثال نخست محليه: محل چيزي به جاي خود آن چيز مي قۀعال
 اي خود آن به کار رود: »آهن « در مثال دومجنس: جنس يک چيز به ج قۀعال
 شود: »بازو« در بيت زير مجاز از قدرت است: سببيه: سبب چيزي جانشين خود آن چيز مي قۀعال

 عطار        اين به بازوي چو مايي کي بود                     کار گدايي کي بود   خسروي
 الزميه: چيزي به دليل همراهي هميشگي با چيزي به جاي آن به کار مي رود: »نفس « در عبارت زير مجاز از سخن است:  قۀعال

 . که نفسم در نمي گيرد و آتشم در هيزم تر اثر نمي کند  ديدم
 .  داد پيوند حقيقت  با توان مي  عالقه يک از  بيش با را مجاز  گاه*  

 . دهندمي  تکراري مجازهاي معموال کنکور   در  بختانهخوش. ايمآورده زير  در  را است   آمده کنکور   در  ها سال اين در  که  مجازهايي ترين مهم
 ( فارسی  ادبیات  ربردپرکا مجازهای) 

 قصد ⬅ سر 
 وجود  کل⬅ چشم
 شراب ⬅ جام
 قبر ⬅ لحد
   سخن ⬅دم

 انسان  ⬅خاک
 سخن ⬅نفس
 جهان  مردم ⬅جهان

   کالم  ⬅حرف
 شهر  مردم ⬅شهر
 کالم   ، سخن شعر، ⬅( کلک) قلم

 قدرت ⬅ دست 
 دست  کل(   دست  کف) ⬅کف
 آينده ⬅ فردا

  وجود کل⬅ سينه
 وجود کل  ⬅دل
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 3پاسخ: گزینه  

فعل »شدن« در بین صورت سؤال و ابیات »الف، ب، د، هـ« در معنای »رفتن« و به عنوان فعلِ »غیر اسنادی« به کار رفته است اما در بیت 

 »ج« به معنی »شدن« و فعل »اسنادی« است. 

 2 هگزین  پاسخ 

 .هستند مجهول «شدگشوده» و «گشتبسته» هایفعل( ب) و ( الف) ابیات در فقط

 است« معلوم است و »بنده« و »بندۀ تو« و »تابنده« مسند هستند. های دوم، سوم و چهارم »شده)ج( فعل جملهدر بیت 

 دربیت )د( »بالِ شکسته« مسند و »شد« فعل است. 

 در بیت )ه( »آسوده« مسند است و »شد« فعل؛ دقت دارید که »آسودن« فعل گذرا به مفعول نیست که مجهول بشود.
 4گزینۀ پاسخ:   

« 4صفت مضاف الیه ) از نوع  وابستۀ پیشین(. در بیت گزینۀ »  -2قید صفت    -1کند:نمودار صورت سوال بر دو نوع وابستۀ وابسته صدق می

شود:» پیش آن مرد« یک گروه اسمی است که به سبب »را«ی فک اضافه گسستی در آن ایجاد شده است.  صفت مضاف الیه دیده می

 است که نقش مضاف الیهی پذیرفته است. »آن« صفت اشاره برای »مرد«

 های وابسته وابسته
 ممیز   - 1
 قید صفت  - 2
 صفت مضاف الیه )وابستۀ پیشین( - 3
 صفت مضاف الیه )وابستۀ پسین(  - 4
 مضاف الیه مضاف الیه  - 5
 صفت صفت   - 6

 
های وابسته را تشکیل دهند. دقت به نوع این نمودارها ی از سواالت وابستهتوانند حجم بزرگ های وابسته توجه کنید. این نمودارها میابتدا به نمودار پیکانی وابسته

 های وابسته بسیار موثر است. در درک مفهوم وابسته
 ای که کالهک ندارد وابستۀ وابسته است و به هر سمتی که رفت آن کلمه وابسته است  نکته: در نمودار های پیکانی واژه 

 دهد: های وابسته را نشان می نوع از انواع شش گانۀ وابسته« که فقط یک 1ۀ »ر نمودار شما①
 

 
 پذیرد صفت شمارشی است.« فقط » ممّیز« است. در حقیقت تنها وابستۀ پیشین که وابسته می 1وابستۀ وابسته در نمودار شمارۀ »

 ( اسم) شعر( شمارش/ ممّیز واحد) بیت ( عدد)  یک و بیست  ←اسم + شمارش»ممّیز« واحد+  عدد
 آیند: چند بیت شعر / هر جلد کتاب می صفات از  دیگری  انواع عدد جای به هیگا  ٔ•
 پی آنها به   توانیممی  کنندمی معین را مقداری که  این از  و گروه  ساختار  از  ما و نیست  رایج زبان اهل بین در  که  برندکارمی  به ممیز  عنوان به را کلماتی  شاعران گاهی   ٔ•

 ببریم:  
 کوه هیزمیک دامن  گل //  دو  

 دهد: های وابسته را نشان میگانۀ وابسته« که  دو نوع از انواع شش 2ۀ »ر نمودار شما❷
 

 
 هوای خیلی سرد، دانش آموز خیلی کوشا)قید صفت(   ←قید+ صفت + الف( قید صفت: اسم )هسته( 

 
 های پیشین)صفت مضاف الیه( + اسم )مضاف الیه(    ب( صفت مضاف الیه: اسم )هسته( + یکی از وابسته 

 هوای این کالس / هوای کدام  کالس / هوای چند کالس / هوای دو کالس / هوای بهترین کالس 
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 د   دههای وابسته را نشان میگانۀ وابسته« که سه نوع از انواع شش 3ۀ »ر نمودار شما③

  
 : هوای کالس بزرگ  (پسین وابستۀ) الیهمضاف الف( صفت 
 الیه: هوای کالس مدرسه   مضاف الیهب(  مضاف 

 صفت: رنگ آبی آسمانی    ج( صفت 
 

 کند.  نکته »صفت صفت« عموما بر رنگ داللت می
 

 .شوند ظاهر   وصفی نقش در  توانندمی اوقات گاهی  و نیستند قید دارند الزاما  شدن را صفت   و قید قابلیت  که  واژگانی: مهم ینکته
 . اگر گروه اسمی دارای سه واژه باشد که کلمۀ وسط »صفت بیانی« باشد وابستۀ وابسته نداریم

   : نکته بسیار مهم چند
واژه بود وابستۀ وابسته وجود نخواهد داشت چون  هرگاه گروه اسمی کمتر از سه  های اسمی را باید به دقت جدا کرد.های وابسته ابتدا گروهبرای پیدا کردن  وابسته

ما آیا هر کجا سه واژه کنار هم قطار شدند وابستۀ وابسته داریم؟ برای پاسخ به این پرسش  اافتد که ما حداقل سه واژه داشته باشیم. وابستۀ وابسته وقتی اتفاق می 
بستۀ وابسته نداریم مگر این که بر رنگ داللت کند اما اگر کلمۀ اول و دوم اسم باشند کلمۀ سوم گوییم: هرگاه سه واژه داشتیم که کلمۀ وسط »صفت بیانی« بود وامی

 وابسته است.   حتما وابستۀ 
 یکی و شمارشیکنند. )البته صفت های موصوف را بیان میصفت بیانی نام دارند که یکی از ویژگی  روندمی کار   به  اسم از  پس  که  صفاتی تمامی چیست؟ بیانی صفت 

 شوند.( روند صفات بیانی محسوب نمیمی کار   به هم پسین که  پیشین  صفات دوتا
که به موصوف »ی« اضافه کنیم و یا این که به کلمۀ دوم »تر« اضافه کنیم و یا   این ست  تشخیص  هایراه از  یکی  داریم تردید ای واژه بودنصفت  یا  اسم بین ***هرگاه
اضافه را حذف کنیم و در آخر ترکیب»است« اضافه کنیم اگر دارای معنی و مفهوم مناسب بود ترکیب وصفی داریم در غیر این صورت ترکیب  « یا نقش نمای ِ-این که »

 اضافی خواهد بود. 
 صفت؟ یا است  اسم(( دیگر))  یمثال: واژه

 . است  صفت (( دیگر ))   نتیجه در  است  وصفی پس  گیردمی نکره ترکیبی===< دیگر کاری<  ---- دیگر کار 
 صفت؟  یا است  اسم((  مس))  یواژه

 . است  اسم(( مس))  نتیجه در  است  اضافی پس  گیردنمی نکره ترکیبی===< مس ایسینی< ----- مس سینی
 .است  صفت  آن،  از  پس  چه بیاید اسم  از  پیش  چه عدد

 وصفی ترکیب : دوساعت  : نمونه
 وصفی ترکیب : دو ساعت 

 
 

 1گزینۀ پاسخ:   

ۀ وابسته ت« وابس1شود. در بیت گزینۀ»« وابستۀ وابسته از نوع »صفت مضاف الیه« دیده می1به استثنای بیت گزینۀ »ها  در همۀ گزینه

 )وابستۀ وابسته: مضاف الیه مضاف الیه( دردان»مضاف الیه مضاف الیه« است: سر)هسته( بالین )وابسته: مضاف الیه( بی
 ها:بررسی سایر گزینه

 گناه )مضاف الیه( کرده )صفت مضاف الیه( اقرار )هسته( :«2گزینۀ»

 بنیاد )وابستۀ وابسته:صفت مضاف الیه(«: گردش )هسته( چرخ )مضاف الیه( بی3گزینۀ »

 (الیه مضاف  صفت :وابسته وابستۀغم)هسته( جهان )مضاف الیه( پیر )«: 4گزینۀ »

 4پاسخ: گزینه  

 زاری )مفهوم مقابل: مؤثر بودن( مفهوم بیت نخست الف: مؤثر نبودن راز و نیاز و گریه و 

 موثر نبودن پند و نصیحت بر وجود عاشق صادق :مفهوم مشترک

 ها های ج: بیت نخستین: محک زدن دوستان در سختیبیت

 بخشند.  بیت دوم: کریمان بدون درخواست می              

 های د: بیت نخست: به وصال رسیدن عاشقبیت

 بیت دوم: بیان ناشکیبایی عاشق              

 1پاسخ: گزینه   

 مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و ابیات مرتبط: بیان احسان و بخشش فراگیر خداوند  

 «: توصیه به احسان و بخشش1مفهوم بیت گزینۀ »
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   2 گزینةپاسخ:   

شود: »توصیه به تقلید« و »فواید پیروی و  مفهوم مقابل این بیت میمفهوم بیت سوال »نکوهش تقلید« و سخن از »عواقب تقلید« است.  

 شود. تقلید« که در ابیات )الف(، )د( و )ه( دیده می

 مفهوم سایر ابیات: 

 ب( انسان کاهل و تنبل بیشتر در معرض خطر است.

 گذارد. خود شده از خود اثری به جا نمیج( اثرنداشتن نصیحت در عاشق / عاشق از خود بی

 3گزینۀ سخ:  پا 

 « تکرار شده است.3مفهوم صورت سوال قناعت و ساده زیستی است این مفهوم تنها در بیت گزینۀ »

 ها(   کنم. )قناعت به حداقل«: اگر بر سر و دامن من گوهر بریزند من هیچ گاه برای به دست آوردن آن دست دراز نمی3بیت گزینۀ »
 ها:بررسی سایر گزینه

 زیرا وصال یار برای من آرزویی دست نیافتنی است.  کنم می«: من فقط به خیالی از یار قناعت  1مفهوم بیت گزینۀ »

«: از مصاحبت با زیبارویان به نگاهی قناعت کن زیرا این مصاحبت برای تو ضرر دارد هم چنان که آب اگر آب حیات  2مفهوم بیت گزینۀ »

 شود. هم باشد سبب خاموشی آتش می 

 رسد.ها را به نیازمندان نبخشی مال تو در آخرت به داد تو نمی«: اگر مال دنیا را در راه آخرت خرج نکنی و آن4گزینۀ »مفهوم بیت 

   3 گزینۀپاسخ:   

 « به پایان رسیدن عمر است.  3مفهوم مشترک مصراع دوم سوال و بیت گزینۀ »

 بینم. کنم پایان عمرخویش را نزدیک می «: از متاع این جهان چیزی جز غم و محنت نصیب من نشد وقتی خوب نگاه می3بیت گزینۀ »
 ها:بررسی سایر گزینه

 )آرزوی وصال یار( . خوام که ستارۀ فراق هم غروب کندمی «: خدایا ستارۀ وصال غروب کرد از تو1مفهوم بیت گزینۀ »

 «: شکایت شاعر از گذر سریع عمر  2مفهوم بیت گزینۀ»

 سپری شدن عمر به بیهودگی   «:4مفهوم بیت گزینۀ »

  2گزینۀ پاسخ:   

طاعت، که این مفاهیم در همۀ   اخالص در  -3ها  صبر در برابر سختی   -2شکر در برابر نعمت    -1مفهوم عبارت سوال بر سه محور تکیه دارد:

 شود. « دیده می2ها به استثنای بیت گزینۀ »گزینه 

 توانم صبرداشته باشم.  گردد اما من نمی«: درست است که صبر مایۀ فرج و رهایی می 2مفهوم بیت گزینۀ »
 ها:بررسی سایر گزینه

 که باید هنگام اطاعت و عبادت خداوند اخالص داشته باشی «: طاعت الزاما آن نیست که پیشانی بر خاک بنهی بل1بیت گزینۀ » مفهوم

 )اخالص در عبادت( 

«: هر کسی که شکر نعمات خدا را به جا آورد مومن است و کسی که در برابر نعمات خداوند کفران نعمت کند کافر 3مفهوم بیت گزینۀ »

 است.

توان از این تهدیدات نجات یافت کنند با ناخدای اخالص میهدید میای مادی و نفسانی دریای طاعت را ت ه«: غرض4مفهوم بیت گزینۀ »

 )تاکید بر اخالص در طاعت( 
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مه   - ساده   - 201)      3پاسخ: گزینه     ( ترج

 (  4و  1های إجتنبوا کثیراً: بسیار بپرهیزید )رد گزینه

 صورت نقش دیگر ترجمه شود. قید نباید به

 ( 4و  1های إنّ: همانا )رد گزینه

 ( 2الیغتب: نباید غیبت کند )رد گزینة 

 مضارع التزامی(الی جازمه + مضارع: نهی غایب )نباید + 

 ( 2بعضکم بعضاً: برخی از شما ... برخی دیگر )رد گزینة 

مه   - متوسط   - 302)    1پاسخ: گزینه    ( ترج

 (3و 2های جلس: نشستند )رد گزینه

باشد. ساختار فعل ماضی بعید به صورت »ماضی + ماضی« می  

 ( 4و2های الحجّاج االیرانییّون: حاجیان ایرانی )رد گزینه

شود.وصفی، صفت )حتی اگر جمع باشد( مفرد ترجمه میدر یک ترکیب   

 ( 4مشتاقین: با اشتیاق )رد گزینه 

 حال مفرد نباید به صورت فعل ترجمه شود. 

 (3و2های )رد گزینه خاطراتشانذکریاتهم: 

ها باید ترجمه شوند.ضمیر   

مه   - متوسط   - 201)    3پاسخ: گزینه    ( ترج

 (   1لکشف: برای کشف )رد گزینة 

 صورت فعل )و برعکس( ترجمه کرد. مصدر را نباید به

 (  4ضاحکاً: با خنده )رد گزینة 

 صورت فعل ترجمه کرد. حال مفرد را نباید به

 (  2داند )رد گزینة و هو ال یعلم: در حالی که نمی

 صورت »در حالی که« ترجمه شود. باشد و باید بهحالیه می ساختار جملة و + ضمیر + فعل یا اسم  

 (4لعلّ: امید است، شاید )رد گزینة 
 لیت: کاش. 

 (4: اعمال زشت خود )رد گزینة السّیّئةاعماله 
. باشدی مدار« ساختار ترکیب وصفی اضافی    ل+ ضمیر + اسم ا  ل»اسم بدون ا   

مه   - متوسط   - 302)    4پاسخ: گزینه    ( ترج

 ( 3 و  2 هایگزینه  رد ) بردم : ب أخذت

 ( 1  گزینه  رد)  بزرگتر: األکبر

 ( 3 گزینه  رد) شدند : صاروا

 ( 3  و  1 هایگزینه  رد )  کنند می  تعمیر : یصلّحون

مه   - ساده   - 201)    1پاسخ: گزینه     ( ترج

 (  3هناک )اول جمله(: هست، وجود دارد )رد گزینة 

 دهد.  »هناک« وسط جمله معنی »آنجا« می

 (  2أحسن من: برتر از )رد گزینة 

 اسم تفضیل + مِن: صفت برتر مانند: سردتر، بهتر، بلندتر و ... . 

ی هانهیگز( / بئس العمل: بدعملی است. )رد  4و    2های  جویی نکن )رد گزینه( / ال تعب: عیب4و    2های  أجابنی: به من پاسخ داد )رد گزینه

 (3و2
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م  - دشوار   - )ترکیبی    2پاسخ: گزینه      ( ه ترج

 پیامبران را انذاردهنده فرستاد.  -1

 صورت صفت ترجمه شود. حال مفرد نباید به

 إنّما: فقط   -3

 »إنّما: فقط« را با »إن: همانا، قطعاً« و »أنّ: که« اشتباه نگیرید. 

 آموزان یاد بدهد.  لیعلّم التّالمیذ ... خاشعاً: با فروتنی به دانش -4

 تعلّم: آموخت )از(  –داد )به(  علّم: یاد  –علم: دانست 

مه   - متوسط   - ترکیبی )     3پاسخ:     ( ترج

 ... پناه آورده لجأ ... إلی: ب
 متن:  هترجم

گردد، به کار دیگری مشغول خواهد شد. اما »آیا چیزی به نام اوقات فراغت وجود دارد؟! خیر! چرا که انسان زمانی که از کاری آسوده می

خواهد انجام دهد را انتخاب کند، یا مجبور گوییم، همان زمانی است که برای انسان، امکان دارد کاری که میفراغتی که از آن سخن می

کند، پس آیات و احادیث به اهمیت وقت در زندگی  به انجام چیز خاصی نباشد و روش استفادة آن، از فردی به فرد دیگر تفاوت می

به معنی _نمایند؛ در زندگی مسلمان وقت فراغت  کنند، اشاره میرا از راه خیر دور می  مسلمین و عدم تباه کردن آن در کارهایی که ما 

ای اش خالی است و وظیفهکند که امکان ندارد بگوییم، این وقت در زندگیوجود ندارد و این )موضوع( ضرورتی را تأکید می  _عدم کار  

ر زندگی مسلمانان، از آنِ خداست و انسان مسئول آن است، پس او خواستار برای دنیا یا آخرت در آن وجود ندارد، چرا که وقت یا عمر د

باشد. هر انسانی باید ارزش های زندگی، میتخصیص دادن تمامی وقت به عبادت خداوند، به معنای عمومی و جامع آن در همة زمینه 

 نماید!.« ابرسی میگذارد، بشناسد و بداند که خداوند به خاطر آن، در روز قیامت حسوقتی را که می

 ( درک مطلب   - دشوار )    2پاسخ: گزینه  

 ؟شودیمچه زمانی وقت از اوقات فراغت حساب  (28

 خواهیم کارهای عادی روزانه را به پایان برسانیم! یم( هنگامیکه 1

 کند! ینم( وقتیکه کسی ما را به کارهای درسی یا مانند آن وادار 2

 کنیم! یمکنیم واقعاً طعم راحتی و آرامش را احساس یم( وقتی که احساس 3

 کنیم! ینم( وقتیکه به دلیل انتخاب نحوة انجام کارها و وظایف احساس خستگی 4

 درک مطلب(   - )دشوار    1پاسخ: گزینه  

 یح است؟( کدام براساس متن صح29

 کند! ( همانا اهلل از شما در مورد شناخت ارزش وقتتان در آخرت حسابرسی می1

 کنند! ( احادیث به عدم اهمیت استفاده از فراغت تاکید می2

 شویم! ( هر کاری در زندگی ما، وقت مناسبی دارد که همگی از آن بهره مند می3

 ان مسئولیتی نسبت به آن ندارد! ( اوقات فراغت در زندگی مسلمانان، برای خداست و انس4

 ( درک مطلب   - دشوار )    2پاسخ: گزینه  

 ( براساس متن کدام گزینه خطاست؟30

 برند! های مختلفی بهره می( مردم از اوقات فراغتشان به شکل1

 شد!  نخواهند فارغ  برند،می  نفع( دنیا ) خانه دو در ها آن  از که  اعمالی از ( مسلمانان2

 اوقات بدون کار ندارند زیرا کل اوقاتشان برای خداست فقط!( مسلمانان 3

 ای از وقتش را به عبادت، به معنای جامع خود اختصاص دهد! ( مسلمان باید جز عمده4

 صرفی(   تحلیل   - )متوسط    2پاسخ: گزینه  

 مستتر  ضمیر فاعله  و <-- ضرورة فاعله -1

 غائب  <--مخاطب -3

 ثالثی   مزید  <--ثالثی مجرد -4
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 ( صرفی   تحلیل   - ه )ساد    2گزینه پاسخ:   

 ( ث د ح: االصلیّة حروفه) <--(  ث ح ت: االصلیّة حروفه) -1

 (تفعّل باب من)  <--( تفعیل باب  من) -3

 ثالثی مزید <-- ثالثی مجرد /الغیر مع  للمتکلم <--  وحده للمتکلم -4

 ( صرفی   تحلیل   - ساده )    3پاسخ: گزینه    

 الیه مضاف   <--مبتدا -1

 الفاعل  اسم  <--المفعول اسم -2

 افعال باب من <--تفعیل باب  من -4

 ( حرکات   ضبط   - دشوار )    3پاسخ: گزینه  

 شوند. »المَطاِعم« صحیح است.های مکان با وزن »مَفاِعل« جمع بسته میالمُطاعِم: اسم -1

 باشد/ واقِفین شکل صحیح آن است.واقَفین/ واقِف بر وزن فاِعل می -2

 . است آن صحیح شکل آخَرین / باشدمی یلتفض اسم /لآلخِرین -4

 ( مفهوم لغات   - ساده )    4پاسخ: گزینه  

 تلویزیون - 1

 معیوب -2

 غیبت کردن-3

 کنیم نه در خیابان. تراکتور: از تراکتور در زمین کشاورزی استفاده می -4

 ( قواعد   - دشوار   - 201)    3پاسخ: گزینه  

 »خیر« مضاف »إخوان« واقع شده است. اسم تفضیل  1گزینه

 »أحبّ« و »أنفع« به ترتیب مضاف »عباد« و »هم« هستند.  2گزینه

 أسباب واقع شده هستند.  مضاف اسم تفصیل »اهمّ«  4گزینه

فت برتر ص»أثقل« در اینجا مضاف نیست و حرف جر »مِن« بدون فاصله بعد از آن آمده است و برخالف موارد باال بصورت      3گزینه

 شود.ترجمه می

و هرگاه مضاف واقع شود معنای »برترین«   جر »مِن« بعد آن بیاید معنای برتر ؛ هرگاه حرفشودمیشکل ترجمه  2اسم تفضیل به 

 دارد.

 ( قواعد   - متوسط   - 201)    2پاسخ: گزینه  

 اسم تفضیل: »خَیر«/ نقش خبر برای مبتدا )عداوة(  -1

 اسم تفضیل: أصغر/ نقش: مفعول به -2

 اسم تفضیل: أشهر/ نقش: مجرور به حرف جر »مِن« -3

 اسم تفضیل: أکابر/ نقش: مفعول به -4

 باشد. أصغر: مفعول برای فعل »اُحبّ« می

 ( قواعد   - ساده   - 201)    4پاسخ: گزینه  

 »أعمل« یک فعل است و نباید با اسم تفضیل اشتباه گرفته شود. همچنین الخیر و الشر اینجا اسم تفضیل نیستند. -1

 باشد نباید آن را با آخَر که اسم تفضیل است اشتباه گرفت. مؤنث آخِر است و اسم فاعل می ۀآخِر -2

 أفعل هستند، اما اسم تفضیل نیستند. ها با اینکه بر وزن »أصفر: زرد« یک رنگ است. رنگ-3

 باشد. أخفا »أخفی« اسم تفضیل می-4

 ( قواعد   - متوسط   - 201)    3پاسخ: گزینه  

 نقش: مفعول /ۀ: ج مقبرمقابِراسم مکان -1

 نقش: مفعول  /مدرسۀمدارس: ج اسم مکان -2

 متجر/ نقش: خبراسم مکان -3



 11صفحه  6مرحله  -پاسخنامه آزمون ماز )دفترچه عمومی(                                   عربی           

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

 نقش: مفعول  /مکتبۀمکاتب: ج اسم مکان -4

 ( قواعد   - دشوار   - 201)    4پاسخ: گزینه  

جمع اسم تفضیل بر وزن »أفاِعل« است؛ مانند أفاضِل: ج أفعل/ وزن »مفاِعل« برای جمع اسم مکان کاربرد دارد مثل مساجِد: ج    -1

 مَسجِد.

 آید نه »فُعلی« اسم مؤنث بر وزن »أَفعل« می 2اسم تفضیل در حالت مقایسه بین  -2

 ة« جز این اوزان نیست. لَمَفعِ» باشد. ة« میلَمَفعَ« و »  ل« » مَفعَلعِوزن »مَف 3اسم مکان دارای  -3

 تفضیل نیستند.   هایی مثل »أحمَر، أرزق و...« و نیز فعل ماضی باب إفعال بر وزن »أفعل« هستند اما اسم رنگ -4

 



 12صفحه  6مرحله  -پاسخنامه آزمون ماز )دفترچه عمومی(                        فرهنگ و معارف اسالمی 
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 مفهومی، حدیث(   - متوسط   - 126)  1پاسخ:  گزینه   -41

 استدراج امالء و ( چه بسا احسان ... /۱کلیدواژه: 

این حدیث امیرالمؤمنین )ع( ناظر به سنت استدراج است که انسان به واسطه داشتن نعمت های بسیار و مغرور شدن، از خداوند دور 

 م« ارتباط دارد.هُلَملی ما نُنَّم« و »اَهُلَملی اُو »شده است. و این حدیث از جهت مهلت دادن با عبارات قرآنی 

 ( متنی   - متوسط   - 126)  3گزینه  پاسخ:   -42

 ( امتحان خداوند / عدم آگاهی از درون افراد۱لیدواژه: ک

برای رشد دادن و بروز  همورد )ب( به نادرستی بیان شده است و توجه کنید که امتحان خداوند برای آگاه شدن از درون افراد نیست، بلک

 مشخص می سازد.  ، و ظهور استعدادها و نشان دادن تمایالت درونی افراد است و فرد در آن درستی یا نادرست آنچه را که ادعا کرده

 

 ویژه نامه )جدول اول(

 عبارت  سنت  

1  

 

 امتحان 

 بروز صفات درونی  -1

 تشخیص درستی یا نادرستي ادعای انسان  -2

 استعدادها و تمایالت دروني انسان بروز  -3

 هاشناخته شدن هویت انسان -4

 ورود به آزمایش خاص با اعالم ایمان به خداوند  -5

2  

 امداد عام 

 دودستگی مردم  -1

 آشکار شدن سرشت مردم -2

 فراهم کردن امکانات و لوازم -3

 مشاهده کردن عواقب انتخاب عمل اختیاری  -4

3  

 امداد خاص 

 فراهم سازی شرایط و اسباب  -1

 نصرت و هدایت الهی پس از مجاهدت -2

 ایجاد زمینه مناسب برای رشد  -3

4  

 سبقت رحمت بر غضب 

 محبت خداوند به همه بندگان  -1

 لطف از دریچه غضب به منظور بازداری از گناه  -2

 آمرزش گناهان -3

 گناهکارانفرصت دادن خداوند به   -1 و استدراج  امالء 5

 ها به صورت بالی الهیگر شدن مهلتجلوه -2

6  

 تأثير اعمال انسان در زندگی او 

 اعمال انسان بر آینده او تأثیرگذار است. -1

 افزایش عمر -2

 بهبود زندگی -3

 نزول برکات الهی  -4
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 ویژه نامه )جدول دوم(

 عام یا خاص بودن  نوع سنت  عبارت  

 عام  امتحان  »َنبُلوُكم«  1

 خاص امتحان  »ُیفَتنون«  2

ُد« 3  عام  امداد  »ُنمِّ

هم«  4  خاص توفیق  »َلَنهدینَّ

 »ُنملی« 5

 »ُاملی« 

 خاص امالء

 عام  سبقت رحمت بر غضب  »َعشُر امثاَلها«  6

 

 ( متنی   - آسان    - 126)  4گزینه    پاسخ:   -43

 ساز تحرک کلیدواژه: قانونمندی / زمینه

 حاکم بر جهان خلقت، تجلی تقدیر الهی و زمینه ساز حرکت و پویایی انسان است.مندی قانون

 ( و مفهومی متنی    - متوسط   - 126)   3گزینه  پاسخ:   -44

 انسان  روابط انسان با خلقت / قوانین حاکم بر زندگی( ۱کلیدواژه: 

است و دو عبارت »تصحیح نگرش انسان نسبت   های الهی« مربوط به نتیجه »آشنایی قوانین جهان خلقت«»آشنایی انسان با نشانهعبارت  

 باشد. ها میبه حوادث زندگی« و »تأثیرگذاری در روابط انسان با خلقت« مربوط به شناخت قوانین حاکم بر زندگی انسان

خلقت«    دقت کنید: عبارت »بهره گرفتن از طبیعت« مربوط به »شناخت قوانین جهان خلقت« است اما »تأثیرگذاری در روابط انسان با

 ها می باشد. ناخت قوانین حاکم بر زندگی انسانمرتبط با ش

 ( ی و مفهوم   ی متن   - متوسط   - 126)              4گزینه    پاسخ:   -45
 

 ها / ذائقهترین / ابتالء / همه دوران ( عام۱کلیدواژه: 

 در دوره زمانی خاص(  هاست. )نههمیشگی است و در همه دوران انسانترین قانون خداوند است که ثابت و راگیرترین و فء عامسنت ابتال

 ( و مفهومی   متنی   - متوسط   - 126)  4گزینه    پاسخ:   -46

 ( مرحله ای برتر / ابتالء2( دعوت انبیاء / امداد  ۱کلیدواژه: 

داد الهی و مفهوم »علت ورود فرد به مرحله ای برتر« مرتبط با سنت مفهوم »دو دسته بودن مردم در برابر دعوت انبیا« مرتبط با سنت ام 

ابتالء، آزمایش و امتحان اشاره دارد و »جلوه گر شدن زمینه مناسب برای رشد و تعالی شخص مؤمن« مرتبط با توفیق الهی که سنت 

 . است ،خاص می باشد

 ( تنی م   - متوسط   - 126)  3گزینه  پاسخ:   -47

 قانونمندی/ قوانین خاص/ مسیر تکامل/ تقدیر( ۱کلیدواژه: 

 هر سه عبارت مطرح شده در صورت سؤال بیانگر تقدیر الهی می باشند.
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 معلول علت  

هم ُسُبَلنا«  جهاد در راه خدا »جاهدوا فينا«  1  هدایت شدن به راه »َلَنهدينَّ

 »َفَله َعشُر امثالها« گرفتن پاداش ده برابر  انجام کار نیک »جاء بالحسنة«  2

 کیفر به همان اندازه »إال مثلها«  انجام کار بد »جاء بالسيئة« 3

قوا«  4 گشودن برکات از آسمان و زمین »َلَفَتحنا َعَليهم بركاٍت ِمن السماء و  ایمان آوردن و تقوا »آمنوا و اتَّ
 االرض« 

 مورد امتحان واقع شدن  ادعای ایمان کردن  5

 های الهی آشنایی با نشانه -1 قوانین جهان خلقت شناخت  6

 مندی از طبیعت بهره -2

 تصحیح نگرش انسان نسبت به وقایع  -1 ها شناخت قوانین حاکم بر زندگی انسان 7

 ممتاز ساختن دیدگان نسبت به دیگران  -2

 تأثیر گذاشتن در روابط  -3

 ه مرحله ای باالتر ورود انسان ب موفقیت در هر مرحله از امتحانات انسان  8

 تر شدن امتحانات »زيد في بالئه« سنگین افزایش ایمان »زيد في ايمانه«  9

 صله رحم  -1 10

 محبت به خویشان -2

 دادن صدقه  -3

 افزایش عمر 

 احسان به والدین -1 11

 امانت داری -2

 لقمه حالل  -3

 آب دادن به درخت  -4

 برطرف کردن اندوه دیگران  -5

 بخشیدن به زندگی بهبود 

 نزول برکات الهی  تقوا و ایمان واقعی به خدا 12

 

 ( مفهومی، آیه   - متوسط   - 126)  4گزینه    پاسخ:   -48

 ة / سبقت رحمت بر غضبئیسَّبال -ة ن( بالحس۱کلیدواژه: 

کوکار و چه بدکار مدد  جامعه، چه نیه الهی به همه افراد  عتمامی موارد به درستی بیان شده است. با توجه به پیام مورد )الف( رحمت واس

ادعای ایمان کند، مورد آزمایش و امتحان الهی قرار می گیرد بیانگر سنت    کس   رساند بیانگر سنت امداد عام الهی و پیام مورد )ب( هر می

الهی و پیام مورد )ج( خد ها قرار یور شدن در تاریکد و آنان این فرصت را وسیله غوطهدهاوند به کافران، مهلت و فرصتی میابتالء 

اندازه خودش دهد و کار بد را فقط به  نیک را چند برابر می  کار  داشداوند پادهند که بیانگر سنت امالء یا امهال الهی و پیام مورد )د( خمی

 دهد. پاداش و جزا می

 ( آیه مفهومی،  - متوسط   - 126)  2گزینه  پاسخ:   -49

 شکل خاص امداد عام  / ( توفیق الهی۱کلیدواژه: 

است که یکی    وند( )امداد خاص خدا  شکل خاص این موضوع، توفیق الهی  که   د شاب  آیه »کال نمد هؤالء ...« بیانگر سنت عام امداد الهی می

 »والَّذینَ جاهَدوا فینا لَنَهدیَّنَّهُم سُبُلَنا...«  به دنبال تالش و مجاهدت انسان است. هیاز جلوه های این سنت، نصرت و هدایت ال

 

 

 



 15صفحه  6مرحله  -پاسخنامه آزمون ماز )دفترچه عمومی(                        فرهنگ و معارف اسالمی 
 

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

 اشتباه نکنيم 

تقدیر الهی )علت(، اساس قانونمندی جهان خلقت است )معلول(، همچنین قانونمندی خلقت )علت(، زمینه ساز حرکت و پویایی انسان   -1
 حرکت و پویایی انسان(  ←قانونمندی  ←است )معلول(. )تقدیر 

 باشد. )نه قوانین جهان خلقت( تأثیرگذاری در روابط انسان با خلقت، ثمره شناخت »قوانین حاکم بر زندگی انسان ها« می -2

سنت امتحان عام مربوط به همه انسان هاست و آیه »كل نفس ذائقة ...« بیانگر این موضوع است، اما سنت امتحان خاص، مربوط به   -3
ما المؤمُن ِبمنزَلة ...«.  مؤمنان است و در عبارت »َاَحِسَب الّناس ...« و »ِانَّ

 وط به سنت استدراج می باشد و »غوطه ور شدن در تاریکی« مربوط به سنت امالء میباشد.عبارت »فرو رفتن در فساد« مرب -4

 »هالکت ابدی« بیانگر سنت استدراج است، اما »شقاوت ابدی« بیانگر سنت امالء است. -5

ناه« مربوط به سنت امالء »لجاجت و ایستادگی در برابر حق« بیانگر سنت امداد می باشد، اما عبارت »دشمنی و لجاجت و خرسندی از گ   -6
 میباشد. 

 »حرکت تدریجی به سوی هالکت ابدی« بیانگر سنت استدراج و »بر باد رفتن اندک امید« بیانگر سنت امالء است. -7

بوا بآياتنا ...« بیانگر سنت اس -8 ذين كذَّ بوا ...« بیانگر سنت تأثیر اعمال انسان در زندگی او و عبارت »و الَّ  تدراج است. عبارت »ولكن كذَّ

 ( مفهومی، آیه - متوسط    - 126)  3گزینه    پاسخ:   -50

 الهی  / امداد مدُّا نُل  ( ک2َ... / ابتالء الهی  ( کل نفس۱کلیدواژه: 

و »منع نداشتن  است    سنتم ...« بیانگر این  کُوبلُنذائقة الموت و  نفسٍ  لُّکُشریفه »  و آیه  ترین سنت خداوند، سنت ابتالء الهی می باشد عام

 ....« بیانگر این سنت است نهؤالء مِ هؤالء و  کُال نُمدُّسنت امداد الهی می باشد و آیه شریفه » «پروردگارعطای 

 متنی( - متوسط   - 111)  4گزینه    پاسخ:   -51

 ( برتر / افق باالتر2  ( طبیعی = غریزی۱کلیدواژه: 

صر به نیازهای طبیعی و غریزی اما نیازهای انسان منح  ،غریزی داردو  همچون سایر موجودات زنده، یک دسته نیازهای طبیعی    انسان

 بیند. به رو میتری روبیندیشد، خود را با نیازهای مهم  شود؛ زمانی که انسان اندکی از سطح زندگی روزمره فراتر رود و در افق باالترینمی

 گر نیاز طبیعی، نیاز غریزی است و اسم دیگر نیاز برتر، نیاز متعالی است.دقت کنید: اسم دی
 اشتباه نکنیم 

های فکور با انتخاب پاسخ ها تا زمانی که به نیازهای خود پاسخ مناسب ندهند، دچار دل مشغولی هستند؛ ولی انسان( دقت کنید که انسان1
 شود که زندگی، همیشه با اضطراب همراه باشد.(کنند. )پس نیازهای برتر موجب نمی تبدیل میمناسب این نیازها، دل مشغولی را به آرامش  

رين و ُمنذرين ...« دو ویژگی )عزیز و حکیم( به خداوند نسبت داده شده است. 2  ( در آیه »ُرُساًل ُمبشِّ

 قل و اختيار( توانند باعث سعادت انسان شوند. )نه فقط ع( عقل و اختیار در کنار دین الهی، می3

 باشد و هدایت عام مربوط به همه موجودات است.( دقت کنید که هدایت تشریعی ویژه انسان می4

 ( هرگاه در سؤاالت به فلسفه چیزی اشاره شد، در واقع علت آن را پرسیده است. )فلسفه = دليل = علت(5

شود، آرامش ندارد ولی ناامید نیست. رید. انسانی که دچار دغدغه می ( دقت کنید در سؤاالت، انسان مضطرب را با انسان ناامید اشتباه نگی6
 ناامیدی و یأس( )اضطراب 

 ( متن   آیه و   - متوسط   - 111)  2گزینه    پاسخ:   -52

 ترین راه سعادت( دین = مستقیم۱واژه: کلید

فرماید:  خداوند می...«    ذین ءامنواها ال »یا أیُّترین راه، دین است. در آیه  قیمترین و مستبه سعادت گوناگون هستند ولی آسانهای رسیدن  راه

 .همان دین الهی است ،خداوند در اینجا  دعوت مرا اجابت کنید. منظور از دعوت

 ترین آن، دین الهی است.ی مستقیمهای رسیدن به سعادت، گوناگون است ولدقت کنید: راه
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 شعر( - متوسط   - 111)  3گزینه    پاسخ:   -53

 ( به کجا می روم آخر = درک آینده 2   بود = درک هدف( بهر چه ۱کلیدواژه: 

 قسمت »آمدنم بهر چه بود« با نیاز شناخت هدف زندگی و »به کجا می روم آخر ننمایی وطنم« با درک آینده خویش مرتبط هستند. 

 ه نظر می رسد. به همین دلیل کمی دشوار ب (دقت کنید: در این تست، پرسش مرتبط با هر نیاز مطرح شده است )نه خود نیاز
 نمودار مرور سریع و جمع بندی 

 

 

 ( نیازها1

الف( طبیعی و غریزی 
 )همه موجودات( 

 پاسخ این نیازها در جهان هستی قرار داده شده است. -1

 وابسته به بعد خاکی یا جسمانی موجودات است.  -2

 پدید آمده استبه دلیل وجود سرمایه های ذاتی در انسان  -1 ب( برتر )ویژۀ انسان( 

نیازها   -2 این  به  مناسب  پاسخ 
 )علت(

 الف( تضمین سعادت انسان 

 ب( آرامش بخشی وجودی به انسان
 

 

 

 

 

 

 

برتر 2  / نیازهای   )
/    / متعالی 

 بنیادین 

 

 

هدف    -1 شناخت 
 زندگی

 . برای چه1 کلیدواژه میانبر   -الف

 . کدام هدف2

 از دست دادن عمر )معلول( ←در صورت نیافتن هدف درست )علت(  -ب

مرتبط با سخن امام سجاد )ع(: )خدایا ایام زندگانی مرا به آن چیزی اختصاص بده که    -ج
 مرا برای آن آفریده ای( 

 

 

 

 

آینده   درک  -2
 خویش 

 

 کلیدواژه میانبر -الف

 . چگونگی آینده انسان 1

 از مرگ . نحوه زندگی پس 2

 . زاد و توشه آخرت 3

 . خوشبختی انسان در گرو چه چیزی است؟ 4

 . آیا زندگی با مرگ تمام می شود؟5

ویژگی الزم برای   -ب
 پاسخ به این نیاز 

 الف( آگاهی کامل از جهان دیگر 

 ب( شناختن زاد و توشه الزم

راه   -3 کشف 
 درست زندگی 

کلیدواژه   -الف
 میانبر 

 راه درست زندگی چیست؟ ( 1

 ( چگونه زیستن 2

 انسان به هدفی که در خلقتش است نمی رسد. ←نتایج انتخاب راه نادرست  -ب
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پاسخ  3 ویژگی   )
 به نیازها 

باشد   -الف اعتماد  قابل  و  درست 
 )معلول( چون

 پاسخ های احتمالی زیاد هستند. -1

 همه را تجربه کند. عمر آدمی محدود است و نمی تواند  -2

 

 )معلول(  همه جانبه باشد، زیرا   -ب

 

 ابعاد -1

 ( روحی و جسمی 1

 ( فردی و اجتماعی2

 ( دنیوی و اخروی 3

 

هم   با  تنگاتنگی  ارتباط 
 دارند. 

 نمی توان برای هر کدام برنامه جداگانه تنظیم کرد.  -2
 

 

به نیازها 4 تواند  ( ویژگی کسی که می 
 پاسخ دهد

 ( روحی و جسمی 1 آگاهی کامل از ویژگی های -1

 ( فردی و اجتماعی2

 ( دنیوی و اخروی 3

 دارد.

 ( سرنوشت انسان1 آگاهی از -2

 ( عاقبت انسان 2

 پس از مرگ دارد. 

 

 متنی(   - متوسط - 112)  1گزینه    پاسخ:   -54

 ( دریافت برنامه / ظهور دانشمندان ۱کلیدواژه: 

فرهنگی   و  آمادگی فکری  داشتند،  پایینی  فرهنگی  اینکه مردم حجاز سطح  با  قرآن،  نزول  بود که  در عصر  میزانی  به  جوامع مختلف 

های دیگری مانند ایران، عراق، مصر و شام نهضت فظ کند. با ورود اسالم به سرزمین ترین برنامه زندگی را دریافت و حتوانست کاملمی

 غاز شد و دانشمندان و عالمان فراوانی ظهور کردند. علمی و فرهنگی بزرگی آ

 متنی(   - متوسط   - 112)  3گزینه  پاسخ:   -55

 آمادگی / فکری( 3  ( پاسخگویی / پویایی2   حفظ از تحریف / ( تصحیح۱کلیدواژه: 

پاسخگوی نیازهای بشر  اسالم که  های دین  ویژگی»از تحریف است،    این کتاب نیازی به تصحیح ندارد«، مربوط به حفظ قرآن کریم »

ترین برنامه توانست کاملفکری جوامع به میزانی بود که میباشد و جمله »آمادگی  آمد بودن اسالم می، در حیطه پویایی و روز«باشدمی

 . زندگی را دریافت کند« مربوط به آمادگی جامعه بشری برای دریافت برنامه کامل زندگی است
 جدول روابط و نکات

 معلول علت  

 ها از جانب خداوند تعیین یک دین / برنامه کلی برای انسان هاویژگی های مشترک انسان 1

 رسیدن به ایمان قلبی  به کارگیری اندیشه و تفکر  2

 های مختلف( تفاوت نیاز مردم در دوره ۲( تفاوت سطح آگاهی مردم 1 تفاوت در تعالیم انبیا 3

 ماندگاری تبلیغ  دائمی بودن تبلیغ  4

استوار  ۱ 5 ایمان  بی ۲(  تالش  تحمل  ۳مانند  (   )
 ها توسط پیامبران سختی

 ( ماندگاری کرامت و فضائل بین مردم۱

 ( از بین رفتن : الف( شرک   ب( ظلم   ج( رذایل اخالقی 2

 ( ریشه زایی )نه ریشه زدایی( تعالیم الهی در: 1 تداوم دعوت و تعدد پیامبران  6

 سبک زندگی مردم -فرهنگ   ج -آداب   ب -الف

 ( ناتوانی دشمنان در برکناری تعالیم از بین مردم 2

 ( ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی1 7

 ( عدم توسعه کتابت 2

 ( تغییر تعالیم انبیا۲( فراموشی تعالیم انبيا ۱
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 ظهور دانشمندان و عالمان فراوان  (۲( شروع نهضت علمی / فرهنگی 1 ورود اسالم به سرزمین های دیگر 8

( اهتمام و کوشش پیامبر )ص(  2( عنایت الهی  1 9
 ( تالش و کوشش مسلمانان۳

 حفظ قرآن از تحریف و جاودانگی آن

 به جز: های پیامبر )ص( پس از ایشان ( انجام همه مسئولیت ۱ وجود امام معصوم پس از پیامبر )ص( 10

 الف( دریافت وحی    ب( ابالغ وحی

 ( وجود رهبر برای هدایت جامعه2

 توانمند شدن اسالم برای پاسخگویی نیاز بشر در دوره های مختلف های دین اسالم ویژگی 11

 = ایمان به همه پیامبران گذشته ایمان به آخرین پیامبر  یک راه و یک سخن بودن پیامبران  12

 چنددینی در یک برهه زمانی ایمان نیاوردن پیروان پیامبر قبلی به پیامبر جدید 13

 نبودن کمبود در جامعه از نظر رهبری  تعیین امام از جانب خداوند  14

 ( ارسال پیامبران توسط خدا۱ 15

 ( تشخیص نیاز یا عدم نیاز به پیامبر 2

 نبوت توسط خداوند تعیین زمان 

 ترکیبی(   - متوسط   - 112)  1گزینه    پاسخ:   -56

 صبر /حق  /عمل  / = نداشتن ایمان( لَفی خُسر 2رین = غیر اسالم طلبی الخاسِ نَ( آخرة م۱ِکلیدواژه: 

اإلسالم   )یَبتغِ غیر  اسالمن الخاسرین« طلب دینی غیر از  فی اآلخرة مِفلن یقبل منه و هو    غیر اإلسالم دیناً  بتغِن یَبا توجه به آیه »و مَ

ال ذیناإلنسان لفی خُ  است. با توجه به سوره »والعصر إنَّ  زیانکاری انسان= طلب دینی غیر از اسالم( عامل    دیناً امنوا و عملوا ء  سر اال 

انجام می دهند و یکدیگر را   و عمل صالح  انسانها زیانکارند به جز کسانی که ایمان دارند  صبر« همهالصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بال

 سال دهم(  ۱)ترکیبی با درس  سفارش می کنند. صبر به حق و

 متنی( - متوسط   - 113)  2گزینه  پاسخ:   -57

 ( نیاز ثابت / قانون ثابت۱کلیدواژه: 

 ل خانواده، تعلیم و تربیت و حکومت، ثابت هستند.تمام نیازهای امنیت، عدالت، داد و ستد با دیگران، تشکی

 دقت کنید: تمام نیازهای ثابت، دارای قوانین ثابت و مشخص هستند. )نیاز ثابت با قانون نامشخص نداریم.( 

تغیر دقت کنید: برای تشخیص ثابت و متغیر بودن یک نیاز، کافی است دقت کنیم که هر وقت به چگونگی یک نیاز بپردازیم، با نیاز م

 : داد و ستد( )مثالً : چگونگی داد و ستد(، اما وقتی به وجود داشتن یک نیاز بپردازیم، با نیاز ثابت مواجه هستیم.مواجه هستیم )مثالً

 آیه(   – مفهومی  - متوسط   - 113)  3گزینه  پاسخ:   -58

 ( کلید / ستون/ جاذبه / ستارگان۱کلیدواژه: 

 است.  به جنبه ذکر نکات علمی بی سابقه از جنبه های اعجاز محتوایی قرآن مربوط این آیه بیانگر وجود جاذبه میان ستارگان است و

 آیه(   – مفهومی  - متوسط   - 113)  4گزینه  پاسخ:   -59

 ی/ ناتوان در خواندن و نوشتن ( پیامبر / ام ۱کلیدواژه: 

 نوشتن(  دقت کنید: پیامبر توانایی خواندن و نوشتن را نداشت. )نه فقط

 متنی( - متوسط   - 113)  2گزینه  پاسخ:   -60

 ( همه مسائل / جامعیت2تأثیرناپذیری   / عدالت ( ۱کلیدواژه: 

صحبت کردن قرآن در مورد مسائلی مانند علم و عدالت، مربوط به جنبه تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت است. همچنین، با وجود 

حیاتی که انسان در هدایت به سوی کمال بدان نیاز دارد،    اینکه قرآن کریم حدود پانزده قرن پیش نازل شده، در مورد همه مسائل مهم و 

 سخن گفته و چیزی را فروگذار نکرده است و این موضوع، با جنبه جامعیت قرآن کریم از اعجاز محتوایی آن مرتبط است.



 

 

 ل جمع بندی نیمسال او

https://biomaze.org/news/150 

https://biomaze.org/news/150
https://biomaze.org/news/150
https://biomaze.org/news/150


 19صفحه  6مرحله  -پاسخنامه آزمون ماز )دفترچه عمومی(                                   زبان انگلیسی 

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

 

 ( See alsoکتاب اصلی یازدهم بخش   33صفحه    - متوسط   )   4: گزینه  پاسخ  61

 ها گلبول قرمز و هزاران گلبول سفید در یک قطره از خون انسان وجود دارند.دهد که تقریبا میلیونترجمه: تحقیقات نشان می 

 مطابقت دارد:  4ساختارها باید به صورت زیر باشند که فقط با گزینه 

Millions of blood cells 

Thousands of white blood cells 

 

  Educational box 
مازی  مام  ت درود خدمت  و  عزیز عرض سالم  وفق    ♥های  بر  روزگار  ایام کرونایی  این  تو  امیدوارم  و  بودم  مگی  دیدار ه مشتاق 

 . ☺مرادتون باشه. بریم که تحلیل این آزمون رو بترکونیم 
خوایم ببینیم  (. ببینید کال تو گرامر این درس می see alsoخب خب این تست از گرامر درس اول یازدهم طرح شده بود)بخش  

مارش چی هستن و فرقشون چی هستش؟ اوال دقت کنید که اکثر   مارش و غیرقابل ش می   nativeکه اسامی قابل ش تونن  ها هم ن
مینقدر بدونید که در حد  های مرجع مراجعه می به طور کامل و دقیق این دو تا رو از هم تشخیص بدن و به کتاب  کنند، پس ه

مایید:   ☺براتون کتاب بدونید کافی خواهد بود    پس برای پی بردن به مفهوم گرامر درس یک یازدهم به نکات زیر توجه ن
میق نکات گرامری صفحه  1  کتاب اصلی یازدهم باال ببرید.   33تا    28(سطح هوشیاری خود را نسبت به فهم ع
این گرامر پی بر 2  دن به نکات زیر الزم و ضروری است: (برای درک 

می  مارشی یا م  two blocks of ,a cup of ,four bars of.......   : زها مانند الف( واحدهای ش
مارشی مبهم مانند  ب( صفت  few, lهای ش itt le, a few, a litt le, many, much, some, a lot of, lots of 

انگلیسی و کاربرد آن  one, two,fifteen, eighty-six, one hundred, a thousand, one million:  ها مانند ج( اعداد  ,... 
 

خیلی    . کنید   استفاده (  تیره   خط )   hyphen  از  دهگان   و   یکان   بین   باید   99  تا   21  عدد   به این هم توجه کنید که در بحث اعداد، از
 !!  خیلی بهش توجه کنید!

ماره   میت در تست ش می که بعد از عدد به کار برده می 61اما نکته حائز اه مع بیاید، ولی به هیچ  شود می : اس تواند به صورت ج
!! به مثال زیر توجه کنید:   میشود! مع بسته ن  عنوان خود عدد ج

) pages sThree hundredThree hundred pages (.... 
میر مورد استفاده قرار می زمانی که در مورد اعداد کلی گویی می  های: صدها، هزاران،  گیرد یعنی عبارت شود و عدد به صورت ض

مع بیان کرده و بعد از آن یلیون م  مله داریم در این حاالت اعداد را به صورت ج مراه    ofها حرف اضافه  ها یا میلیاردها را در ج ه
میر خواهیم داشت مانند:   با اسم یا ض

Hundreds of, thousands of, millions of , and billions of, ... 
 

 
 ( Hintکتاب اصلی یازدهم بخش   30صفحه    -    )متوسط   3پاسخ: گزینه      62

 . توانند یک قرص نان بخرندهای خانواده خود را براورده کنند. برای مثال آنها حتی نمیتوانند نیازترجمه: امروزه تعدادی از مردم وجود دارند که نمی

EDUCATIONAL BOX 
میزها نکته  یا م مارنده  قرار دارد که    a خوره و قبل جای خالی  چشم می   ای هستش که تو این تست به کاربرد واحدهای ش

مارنده بوده درنتیجه گزینه   می   a به دلیل وجود    loaves of breadباشد و گزینه  درست می   3بیانگر مفرد بودن واحد ش -ن
 واند مورد استفاده قرار بگیرد. ت 

 
 ( Grammarکتاب اصلی دوازدهم بخش   58و   57صفحه    - ) دشوار   4پاسخ: گزینه      63

ام مطلبی را در مورد زندگی اجتماعی به من آموخت که بیانگر احترام به ترجمه: زمانی که دانش آموز دبیرستان بودم، یکی از معلمان باتجربه

ترها بود. بزرگ  

EDUCATIONAL BOX 
مله  مایر موصولی:  ج  های وصفی و ض

which the teacher explained thoroughly in the class.The students answered to those questions  
مله وصفی هستش که اسم ماقبل خودش رو مشخص می  متی که زیر اون خط کشیده شده یک ج  کنه. قس

میر موصولی که مورد استفاده قرار می  مایر موصولی فاعلی و مفعولی رو داشته باشیم.  تو گیرد می بر اساس ض انیم بحث ض
از آن فعل مورد استفاده قرار می  مله رو داشته که بعد  مایر موصولی فاعلی نقش فاعل ج مایر موصولی مفعولی  ض گیرد ولی ض

ایفا می  مله بعد از خود  موال فاعل مورد استفاده قرار می نقش مفعول را برای ج  د. گیر کند و بعد از آن مع
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The test which I wanted to answer was written by a skillful teacher.  
I wanted to visit a doctor who manages the heart department of hospital.  

میر به کار ببریم، چه در حالت مفعولی  ☺نکته خفن  مله وصفی، ض مت ج مالت باال به هیچ عنوان حق ندارید که در قس : در ج
مله زیر دقت کنید:   و چه  !! به ج  فاعلی!

was written by a skillful teacher. itThe test which I wanted to answer   
 به دو نکته توجه کنید:    63در حل تست    
می   - 1 می را ن مت اول طراح هیچ اس میر موصولی نیاز باشد. در دید اول باید توجه کنید که در قس  خواهد توصیف کند که ض
میر موصولی انتخاب می مت دوم باید مشخص کنیم که چه چیزی بیانگر احترام به بزرگ در قس - 2 -ترهاست، بر اساس آن ض
مل را برای ما مشخص می ش   شود. استفاده می   whichکند. پس از  ود، به عبارتی دیگر، درس معلم این ع

سم  عل     +    who + ا  ف

سم  + which + ا  فعل     
سم  that + ا  فعل      +    
سم  عل     + whom + ا ا  ف
سم  + which + ا عل      ا  ف
سم  that + ا عل  +  ا  ف

 
مارنده ها   - )سخت   3پاسخ: گزینه   64 مایر موصولی و ش  ( یازدهم و دوازدهم   ی کتابهای ترکیبی از مباحث ض

فروخته شدند، ده میلیون دالر به  ش مذاکره کرده بودم، به من گفت: هنگامی که ماشین ها  ترجمه: علی، همان کسی که سر تجارت ماشین باها

   من پس خواهد داد. 

EDUCATIONAL BOX 
 ☺اینم یه تست ترکیبیییی پررررر روووووو 

این تست رو بزنید. رو خوب یاد گرفته باشید می   63و 61اگه نکات دو تست    تونید به راحتی آب خوردن 
میر   . در بخش دوم  whomکنیم یعنی  موصولی مفعولی استفاده می اوال که اینجا چون بعد جای خالی فاعل اومده پس از ض

مع هستش از    tenسوال هم چون   smil ج lion dollar    می که بعد عدد به کار  استفاده می این هم یادتان باشد که اس کنیم. 
مع بسته می برده می  می شود ج مع بسته ن  شود. شود و هیچگاه خود عدد ج

 
 کتاب اصلی یازدهم(  18صفحه    5ه شکل  لغت مربوط ب   - سخت  )  2پاسخ: گزینه   65

کنم که از غذاهای چرب پرهیز کنم و دهند که مقادیر زیادی چربی در خون دارم. در نتیجه تالش مینتایج آزمایش خون من نشان میترجمه:  

 مصرف)دریافتی( چربی بدنم را کاهش دهم. 

EDUCATIONAL BOX 
تا توصیه بهتون بکنم. به هیچ  ببینید بچه .  ☺های لغت هستش خب خب نوبتی هم باشه نوبت تست  ها بزارید چند 

های اصلی  ها تو زبان کتاب کنم به هیچچچچ وجههه از کتاب درسی و کتاب کار غافل نشید. خیلی از بچه وجههههه، تاکید می 
از  ی های پیچیده م های کار متنوع و تست گیرن و خودشون رو مشغول کتاب و کار رو کنار میزارن و دست کم می  کنن، غافل 

از دست دادن آن های درسی مطالب ناب و زیرخاکی یافت می اینکه در دل کتاب  تواند سر جلسه کنکور برایتان  ها می شود که 
  : ما اولویت ش مام شود. پس  ( کتاب کار  2(کتاب اصلی رو مو به مو بخونید حتی صفحاتی که به نظرتون مهم نیس.  1گران ت

مک درسی و تست به تعداد زیاد  ( بعدش درسنامه کتاب 3نید.  رو خوب خوب کار کنید و بخو  ما  ( آزمون 4های ک ها رو هم حت
از آزمون یاد می  می تحلیل کنید چون گاها بعضی چیزها  کنید. خب خب زیاد نصیحت کردیم  گیرید که تو هیچ کتابی پیدا ن

 ..  ♥بریم بزنیم به قلب تست.
این تست از یه   اومده و خیلی  18کردم که تو صفحه  سوال طراحی   phrasal verbتو  ها وقتی اون صفحه رو  کتاب یازدهم 

مه  کنن یه لبخند حقیرانه به صفحه می نگاه می  مچین تستی میوفتن. پس خوب ه زنن و از روش رد میشن ولی تو دام ه
مله زیر رو باید زیر شکل    18صفحات رو بخونید. تو صفحه    بنویسید:   5ج

Keep off the grass.  من  دوری کنید)وارد نشوید(     از چ
Keep off   تا اصولی یاد بگیرید: معانی متفاوتی داره. بزارید تعاریف آکادمیک اونارو بهتون بگم   تر 

Keep something off: To prevent something from touching or harming something 
تا به چیزای دیگ رو ل  یا آسیب نزنه این معنیش یعنی اینکه جلوی یه چیزی رو بگیری   مس نکنه 

Keep off something: To not eat, drink or take something that is bad for you. 
یا نوشیدنی که مضر هستش رو مصرف نکنی    این معنی هم یعنی غذا 

تن و  کتاب معنی اول مدنظرش بوده ولی من این تست رو بر اساس معنای دوم طرح کردم که هر دو معانی تقریبا شبیه هس 
از معانی دیگ هم   مه رو میده، دست طراح کنکور رو باز میزاره که  نگید که یک معنی کافیه. دقت کنید وقتی کتاب یه کل

مه تسلط داشته باشید.  مه معانی یک کل این تست اینه که به ه  ☺سوال طرح کنه. پس توصیه نهایی در مورد 
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 ( کتاب یازدهم  23در صفحه    espitedتعریف    به   لغت مربوط   -   سخت   )      3: گزینه  پاسخ     66

البته )ترجمه: زمانی که دانش آموزان در حال تحلیل آزمون ماز هستند، به باکس های آموزشی که مطالب عمیق و مفیدی دارند، توجه نمی کنند.

( مطمئنم شما به خوبی تحلیل میکنید  ☺شما رو نمیگم ها   

EDUCATIONAL BOX 
این رو دیگ از کجای کتاب در آوردم خب بازم یه تست لغت که اح  ماال غافل گیر شدید گفتید  به تعریف    23. صفحه  ☺ت

Despite   :مون طور که می بینید گفته شده  نگاه کنید. بعله بعله ه
notice ofany  takingDespite: Without  

این ترکیب رو داریم و میگیم   مه چیزه کتاب رو بخونید    Take notice ofپس ما  یعنی توجه کردن به چیزی. پس خوب ه
 ☺ام.   nبرای بار  

 
از صفحه    - )خیلی سخت   1پاسخ: گزینه      67  کتاب کار دوازدهم(  39و    38لغت مربوط به متن در مورد مورچه ها 

نده ها یا حیواناتی که از حیوانات مرده تغذیه  ترجمه: جانورانی وجود دارد که به شیوه های مختلف به طبیعت کمک می کنند. به عبارتی دیگر، پر

 میکنند که خودشان آن ها را نکشته اند) شکار نکرده اند(، الشه خوار می باشند. 

EDUCATIONAL BOX 
ما کتاب رو بادقت بیشتر بخونید ندارم و خدایی نکرده   !! باور کنید هدفی جز اینکه کاری کنم ش چه تستی!!! چه تستی!

ما ر  میخوام که ش  و به چالش بکشم. ن
مین میگم کتاب کار رو   39و    38این تست از صفحه   کتاب کار دوازدهم طرح شده که در مورد مورچه ها هستش. به خاطر ه

میدن و فالن... پس سخت در اشتباهید چون تو کنکور     82تجربی داخل سوال    99خوب بخونید. میگید نه! و تو کنکور ن
مه رو به وحشت انداخ  مون وحشت)   1ت و جواب تست هم گزینه  تستی بود که ه از صفحه    ☺( بود Dreadیعنی ه )که  85که 

از   ماد نکنید(  اعت های کتاب     proverbجزو حذفیات هم تلقی میشد طرح شده بود پس هیچ وقت به سازمان سنجش 
 دوازدهم طرح شده بود. 

ریزبین شده طرح کردم و جوابش گزینه    این تست رو هم من در سبک و دیدگاه طراح کنکور که شدیدا روی کتاب های درسی 
میت کتاب درسی رو تو ذهنتون    Scavengerیعنی    1 امیدوارم که با این تست تونسته باشم اه هستش که یعنی الشه خوار. 

 ♥☺بگنجونم. 
 

 ترجمه متن کلوز:
د میگیرد. هر چند یک فرد می تواند به دو یا چند  زبان اول که به عنوان زبان مادری هم شناخته میشود، به طور کلی زبانی است که فرد در ابتدا یا

یبی براساس زبان بومی مسلط باشد که آن فرد را، یک فرد دوزبانه یا حتی چندزبانه می نامیم. شیوه ای که این زبان ها یاد گرفته می شوند لزوما ترت

دیگر را سخت میکند. اغلب یک کودک، اساس زبان یا زبان  مهارت و خبرگی نیست. نبود مهارت کافی در یادگیری زبان اول، یادگیری زبان های  

نباید به گونه ای برداشت شود که فرض شود که زبان مادر آن شخص است.   "زبان مادری"های اول خودش را از پدر و مادرش می آموزد. عبارت  

متفاوتی  برای مثال، در برخی جوامع پدری)که پدر هدایت فرزند را به عهده دارد( زن به همراه شوهر نقل مکان میکند و ممکن است که زبان یا لهجه  

 ی آنجا صحبت میکند.از زبان محلی شوهر داشته باشد. با این حال فرزند به زبان محل
 ) ساده(            3پاسخ: گزینه      68

 ( به طور کامل 4   ( به طور کلی 3  ( شدیدا 2  خوشبختانه  (1
 ) متوسط(            4پاسخ: گزینه   69

 ( دوزبانه 4   ( دانش 3  ( زبان شناسی 2  ( تک زبانه 1
        ( متوسط   )      1: گزینه  پاسخ  70

 ( در چه4   ( در کجا 3  ( که مال آن2  ( که در آن1
      ( ساده    )      4: گزینه  پاسخ  71

 داریم!!!   make something difficultما ترکیب 
       ( متوسط   )      2: گزینه  پاسخ  72

 ( کاشتن 4   ( انتخاب کردن3  ( معنا داشتن2  ( زنگ زدن1
 

 ترجمه متن اول: 
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والدین صورت میگیرد تا شرایط آموزش در خانه خودشان را برای بچه هایشان  آموزش در خانه یا مدرسه در منزل، انتخابی هست که توسط برخی از  

ر منزل فراهم بیاورند. این شیوه در ایاالت متحده مشهور هست و در حال مشهور شدن در انگلستان، استرالیا، آفریقای جنوبی و ژاپن است. آموزش د

زندانشان چه چیزی را یاد بگیرند. زیرا والدین میتوانند به فرزندانشان به صورت انفرادی  فواید زیادی دارد. برای مثال، والدین انتخاب می کنند که فر

ند و تدریس کنند، آنها اغلب برنامه آموزشی را بهتر و سریع تر درک میکنند. به این معناست که برایشان آسان خواهد بود که کتاب ها را بخوان

 مطالعه کنند. 

به زمان بیشتری برای یادگیری مطلبی دارند، والدین میتوانند با آنها به صورت آهسته کار کنند. والدین همچنین از طرف دیگر، اگر کودکان نیاز   

به  امن هم منجر  امنیت در خانه می کنند. یک محیط  به عنوان خانواده صرف یکدیگر کنند و کودکان احساس  بیشتری  دوست دارند که وقت 

 یادگیری بهتر می شود. 

ا، معایبی هم وجود دارد. دانش آموزانی که در خانه تحصیل می کنند، اغلب احساس تنهایی می کنند چون وقت زیادی با هم سن و  عالوه بر مزای

ی  ساالن خود سپری نمی کنند. آنها با همکالسی هایشان در مورد چیزهایی مانند خانواده و تکالیف صحبت نمیکنند. والدین هم احساس تنهایی م

وقت خود را صرف تدریس به فرزندانشان می کنند و نمیتوانند با سایر افراد بزرگ در محل کار صحبت کنند. به عالوه دانش آموزان    کنند زیرا بیشتر

 کنند.   محصل در خانه گاهی اوقات نمی توانند ورزش های مدرسه را بازی کنند یا در سایر فعالیت ها و برنامه هایی که در مدرسه وجود دارد، شرکت
 (      دشوار )       1گزینه  پاسخ:   73

 است؟ نادرست. بر اساس متن کدام جمله از لحاظ مفهومی 73

 ( آموزش در منزل یک شیوه مفید و موثر است که از تنها بودن در خانه جلوگیری می کند. 1

 ( بعضی از کشورها از این شیوه در سیستم آموزشی خود بهره می برند. 2

 خانه در حال رایج شدن است. ( استرالیا کشوری است که آموزش در3

 ( دانش آموزانی که در منزل آموزش می بینند در انجام کارها به ندرت شرکت میکنند نسبت به آنچه که در مدرسه انجام می دادند. 4

       متوسط(   )      1: گزینه  پاسخ  74

 به چه چیزی اشاره می کند؟  5در پارگراف دوم خط   they. ضمیر 74  

 . معلمان 4   . دوستان 3   کتاب ها . 2  . والدین 1
       ( متوسط   )      3: گزینه  پاسخ  75

 در متن از لحاظ معنایی به کدام گزینه نزدیکتر است؟ curriculum. کلمه 75

 . تالش دانش آموزان 4   . مواد آموزشی3   قوانین مدرسه  .2  . تکالیف 1
       دشوار(   )     1: گزینه  پاسخ  76

 دام است؟. بهترین عنوان برای متن ک76

 ( آموزش در منزل و جایگاه آن در سیستم آموزشی 1

 ( مزایای آموزش در منزل برای یادگیرندگان2

 ( کنترل والدین بر روی بچه ها 3

 ( آموزش در منزل و مشکالت آن4
 ترجمه متن دوم:

زیرا عوامل زیادی وجود دارد که  دشوارترین زبان برای یادگیری کدام است؟ خب هیچ پاسخ شفافی برای این سوال وجود ندارد،  

باید برای یادگیری این پدیده در نظر گرفت. یک فارسی زبان بومی، برای مثال، یادگیری زبان عربی را آسان تر خواهد یافت تا 

ند  یک چینی زبان. زیرا عربی و فارسی مشترکات زیادی دارند، در حالی که چینی بسیار متفاوت است. بنابراین زبان اول می توا

در یادگیری زبان دوم تاثیرگذار باشد. هر چه تفاوت های زبان اول و دوم زیاد تر باشد، فراگیری آن سخت تر است. بسیاری از  

مردم میگویند که زبان چینی سخت ترین زبان برای یادگیری است، احتماال تحت تاثیر تفکرات یادگیری سیستم نوشتاری زبان  

ها دشوار به نظر می رسد. اگرچه، برای ژاپنی ها که از ویژگی های     زبان چینی برای خارجی  چینی قرار بگیرد و همچنین تلفظ 

 زبان چینی استفاده میکنند، یادگیری نوشتن راحت تر از افرادی خواهد بود که حروف انگلیسی را به کار می برند. 
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عواملی همانند معلم، شرایط و انگیزه یادگیرنده ها در میزان یادگیری نقش خود را ایفا می کنند. اگر مردم یک زبان را به منظور  

 کاربرد به صورت حرفه ای یاد بگیرند، اغلب سریع تر از افرادی که هیچ استفاده مستقیمی در زندگی روزمره ندارند یاد میگیرند.  
       ساده( )       3: گزینه  پاسخ  77

 ...... بجز. به همه زبانها در متن اشاره شده است 77

 . عربی 4   . کره ای 3   . چینی2   . فارسی 1
       دشوار(   )       2: گزینه  پاسخ  78

 . فارسی زبانان زبان عربی را بهتر میتوانند یاد بگیرند زیرا .......... 78

 ند. ( ایرانیها دوست دارند در کشورهای عربی زبان زندگی کن1

 ( ویژگی های وجود دارد که میشه در هر دو زبان یافت 2

 ( تفاوتها باعث آگاهی بیشتر آنها در امر یادگیری می شود 3

 ( آنها زبان عربی را در مدرسه مطالعه می کنند. 4

       دشوار(   )       4گزینه    پاسخ:  79

 ................ . کسانی که الفبای انگلیسی را در زبان خود استفاده می کنند می توانند.79

 ( زبان ژاپنی را بهتر یاد بگیرند چون آنها از این ویژگی ها استفاده می کنند. 1

 ( زبان چینی را به سختی می توانند یاد بگیرند چون حروف الفبای کمتری دارند. 2

 ( زبان چینی را بهتر یاد می گیرند چون کنار آمدن با تلفظ آن آسان هستش.3

 نسبت به افراد ژاپنی زبان بدتر یاد می گیرند ( زبان چینی را 4
       ( متوسط   )       1: گزینه  پاسخ  80

 . کدام سوال زیر میتواند بر اساس متن جواب داده شود؟80

 ( چه عواملی در یادگیری زبان دوم موثر است؟1

 ( چرا یادگیرندگان نیاز دارند تا زبان را به صورت حرفه ای استفاده کنند؟2

 معلمان و انگیزه در یادگیری زبان چیست؟ ( تاثیر 3

 ( یادگیرندگان چگونه می توانند زبان فارسی را به طور موثر یاد بگیرند؟4
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 (  63صفحۀ  - 4فصل  -شناسی )زمین   4پاسخ گزینه  81

 است. شناسی منطقه و مصالح مورد نیاز  شرایط زمینترین عامل در تعیین نوع سد و محل احداث آن،  مهم

 ( 62و  61صفحۀ  - 4فصل  -شناسی )زمین  - 1پاسخ گزینه  82

شود، چون دارند ایجاد می پالستیکها رفتار اثر تنش فشاری و زمانی که سنگخوردگی است که در دهنده یک چینشکل سوال، نشان

 اند.ها به طور کامل به حالت اول خود باز نگشتهپس از حذف نیرو سنگ

 
 

 ( 67و  60صفحۀ  - 4فصل  -شناسی )زمین  3پاسخ گزینه  83

 باشد. ها نمی ساختگاه سازهیابی های پی سد، از عوامل مهم در مکانهای وارده بر سنگنوع تنش

 ها: بررسی سایر گزینه

است. به عنوان مثال، در پشت   وارده نیروهای برابر در  هاآنپی  زمینمقاومت ها، یابی ساختگاه سازه (: یکی از عوامل مهم در مکان1)

شود. سد نیز، وزن زیادی دارد که گاه به  میگاه و همچنین بدنۀ سد، وارد های زیرین، تکیهیک سد، فشار زیادی از طرف آب به الیه

های ناشی از وزن سد، مقاوم باشند و دچار  ، باید در برابر تنش سد پی های یا سنگآبرفت رسد؛ بنابراین چندین میلیون تن می

 گسیختگی و نشست نشوند. 

شناسان ها، مورد توجه زمینیابی سازهلعات مکاناز مواردی است که در مطا ایدامنه حرکات(: پایداری محل احداث سازه در برابر 2)

 است.

 ، در پایداری آن تأثیر قابل توجهی دارد. سازهاحداث محلهای بلندیو پستی  ومورفولوژی (: 3)

 (  70صفحۀ  - 4فصل  –شناسی )زمین   3پاسخ گزینه  84

 گیرد. پرکننده قرار میبا توجه به شکل زیر، بخش زیراساس به طور مستقیم روی مواد 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

.  گردندسنگ ها دچار تغییر شکل می شوند و با رفع تنش به حالت اولیۀ خود برمی: (االستیک)کشسان -1

(:  پالستیک)خمیرسان -2
ۀ خود پس از رفع تنش، سنگ های تغییر شکل یافته، به طور کامل به حالت اولی

.برنمی گردند

: شکننده -3
درزه ها اگر تنش از حد مقاومت سنگ بیشتر شود، سنگ دچار شکستگی می شود و

.و گسل ها به وجود می آیند
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 ( 65صفحۀ  -4فصل  -شناسی )زمین  -  4پاسخ گزینه  85

 اند. موارد )ب( و )د( درست

نقل، انتقال آب، انتقال فاضالب یا استخراج مواد معدنی   حمل وها، به منظور های زیرزمینی به صورت تونل و مغار است. تونلحفاری

-ها، ایستگاه تأسیسات زیرزمینی مانند نیروگاه هستند که برای ایجاد فضاهای زیرزمینی بزرگتری مغارها،  گیرند. مورد استفاده قرار می

 شوند. و یا موارد دیگر استفاده میهای مترو، ذخیرۀ نفت 

 ( 69صفحۀ  - 4فصل  -شناسی)زمین    3پاسخ گزینه  86

 شود.انجام می بودن و مقدار مواد آلی آنهادانه بندی، درجۀ خمیری ها، بر مبنای بندی مهندسی خاکطبقه

 ( 67صفحۀ  - 4فصل  -شناسی )زمین   4پاسخ گزینه  87

ها و زمین های فعال در بیشتر مناطق آن وجود دارند. این گسلکشور ما، در یکی از کمربندهای لرزه خیز جهان واقع شده است و گسل

ها با استفاده از یابی سازه شناسان، در مطالعات مکانمختلف را تهدید کنند. از این رو زمینهای  توانند پایداری سازههای احتمالی میلرزه

های های ثبت شده توسط دستگاه با استفاده از دادهکنند و  ها را شناسایی میای و بازدیدهای صحرایی، این گسلهای هوایی و ماهوارهعکس

 کنند. ها را مشخص می لرزه و تأثیر آن بر سازهها و وقوع زمینحتمال فعالیت مجدد گسل، اهانگاری و اطالعات تاریخی زمین لرزهلرزه
 ( 70صفحۀ  - 4فصل  -)زمین شناسی    3پاسخ گزینه 88

 شود. استفاده می مخلوط شن و ماسه یا سنگ شکستهکند، از که به عنوان الیۀ زهکش عمل می  زیر اساسدر بخش 

 

    

 

 

 

 

 
 

 ( 69صفحۀ  -4فصل  -شناسی)زمین   3پاسخ گزینه  89

  .شودهای ریز دانه بیشتر باشد، پایداری آنها کمتر میهای ریزدانه، به میزان رطوبت آنها بستگی دارد. هر چقدر رطوبت خاکپایداری خاک

های ریزدانه، مانند رس و الی، اندازه ذرات،کوچکتر شوند. در خاکدانه تقسیم میها به دو دسته ریزدانه و درشتبندی، خاکبر مبنای دانه

 متر است. میلی0/075تر از های درشت دانه، مانند ماسه و شن، اندازه ذرات، بزرگمتر و در خاکمیلی0/075از 

 ( 70صفحۀ  - 4فصل  -شناسی )زمین    2پاسخ گزینه  90

آهن است. این قطعات سنگی یا باالست، عالوه بر نگهداری های راهگاه ریلسنگی، در زیرسازی و تکیهیکی از کاربردهای مصالح خرده

 ها، عمل زهکشی را نیز به عهده دارند. باالست نقشی در پایداری سطح زمین ندارد.ها و توزیع بار چرخریل
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 3گزینه پاسخ:   91

ی حد ترکیب توابع ابتدا مقدار دقیق حد عبارت درون تابع مورد نظر را حساب کرده وبا استفاده از جواب بدست آمده، حد تابع  در محاسبه

f(x) گردد. محاسبه می 

 

 

 

 4گزینه   : پاسخ 92

با تعیین عالمت قدر مطلق، حد کسر حاصل به صورت 
0
0

صورت و مخرج را در مزدوج مخرج ضرب می کنیم و  باشد که برای محاسبه آن  می 

  در نتیجه داریم:

x x x

x x (x )(x )( ) (x )(x )( )( )
lim lim lim

xxx
− − −→ → →

− + − − − − − − −
= = =

−−− −

2

4 4 4

5 4 1 4 2 1 4 2 4
24

423 1
 

 3: گزینه پاسخ 93

sinصورت و مخرج را در مزدوج عبارت مخرج که  x+1  کنیم:است ضرب می 2

x x
(sin x cos x)

x

cos x sin x (cosx sin x)(cos x sin x)sin x
cos x /lim lim

sin x sin x

(cosx sin x)
lim

sin x cos x

+ +

+

 
→ →

−


→

− + − + 

=
− −

−
= = −

−

2

2 2

2

4 4

4

1 2 2
0 5

1 2 1 2

4
4

 

 2: گزینه پاسخ 94

نکات کلیدی برای سرعت عمل در رفع ابهام کسرهای مبهم به فرم صفر صفرم، این است که عبارت مزدوج را ننویسیم. به این معنی  یکی از  

که به جای اینکه عدد گذاری در عبارت مزدوج را در انتهای سوال انجام دهیم، در همان ابتدا عددگذاری کنیم و به این شیوه مدت زمان حل 

 برای مثال در این سوال که برای رفع ابهام الزم است از اتحاد چاق . الغر استفاده کنیم این کار انجام شده است.   م.سوال را کوتاه کنی

x xبنابراین ریشه مخرج کسر است و حاصل عددی غیر صفر است، 1=    صورت کسر را نیز صفر می کند: 1=

x x x

x x x x (x )(x )( )
a a lim lim lim

(x )x x+ + +→ → →

+ − + − − + 
+ + = → = − → = = = −

− +− + − +

2 2

3 31 1 1

4 5 4 5 1 5 3 4
1 4 0 5 72

8 72 7 2 7
 

 2: گزینه پاسخ 95

cosمزدوج عبارت   x cosx+2   به صورتcos x cosx−2  است، بنابراین صورت و مخرج را در این عبارت ضرب می کنیم. هم

xچنین، با توجه به 
+

→  ،x :در ناحیه سوم قرار دارد و در نتیجه عالمت سینوس منفی است 

x x x

cos x cos x cos x cos x sin x
lim lim lim

sin x( cos x cosx) sin x( ) sin x( )+ + +→ → →

− − − −
= = =

− − − −

2 2 2 2

2 2 2
2 2 1 1

22 2 2
 

x ( ) x

x
lim lim f (x)

x+ −

+
−

→ − →

−
= =  =
−

2

2 0

4 0
0 1

2 4
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 1: گزینه پاسخ 96

در  برای برررسی پیوستگی تابع در نقطه مورد نظر بایستی حد چپ از ضابطه اول را با حد راست و مقدار تابع از ضابطه دوم برابر قرار دهیم.  

 نتیجه دازیم:

 
x

x x

lim (x a) x ( a) a

a a
x ((x ) )( )

f ( ) lim lim
(x )( )x

−

+ +

−

→

→ →

  − = − = −
 


 − =  =

+ − + − =  = =
 + −+ −

2

2

32 2

4 2 4

4 3 1
2 2 2 4 12 12

2 3
6 8 4 46 2

 

)به دلیل وجود نماد جزء صحیح در بازه   , )−2 به دلیل اینکه ضریب جزء   -1و  1بررسی شوند. در دو نقطه  -1و  1بایستی سه نقطه صفر و  2

xنتیجه این تابع فقط در   صحیح صفر می شود تابع پیوسته است، در  . به دلیل نا برابری حد با مقدار تابع( ناپیوسته است( 0=

 ریاضی بوده است:  99کنکور  116ل این سوال نیز برداشتی کامال آزاد از سوا

 
 

 2: گزینه پاسخ 97

 روی کل اعداد حقیقی حد دارد اما وقتی  درون تابع جزء صحیح  2چندجمله ای درجه

 )در بازه داده شده(  2قرار می گیرد ممکن است فاقد حد باشد. با توجه به شکل تابع درجه 

xشودکه در  نقطه عدد صحیح می 7عبارت درون جزء صحیح در  =  راس که  2

 است با اینکه مقدار تابع عدد صحیح می شود اما حد چپ و راست  2تابع درجه 

xدر این نقطه حد دارد و در    fآن با هم برابر می باشند و در نتیجه تابع   دلیل  نیز به  1=

 ضریب جزء صحیح که صفر می شود تابع دارای حد خواهد بود.  

 نقطه حد ندارد.   5در نتیجه تابع در 

 

 2: گزینه پاسخ 98

x ( )

x ( )

x

x

ax b x lim ax b a b

x ( )
lim x[ ] ( )

a bx
x[ ] x b

a bx ( )
lim x[ ] ( )

ax b x lim ax b a b

−

+

−

+

→ −

+

→ −

−

→

→

+  − → + = − +



  −
 − = − − = 
   − + =   

− −   → → → = −  
+ = −   

− = − = −  
    

 +  → + = +



2

2

2

2

2 2

2
2 0

2 2 2 0
2 2 1

2 22 2
2 2

2 2

2 2
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 4: گزینه پاسخ 99

 

 

   

x

x x x

lim a x a a
x

lim f (x) lim f (x) f ( ) lim a x a a
x

f ( ) a x a a
x

+

+ − −

+
+→

−
−→ → →

     + = + = +        
      = = → + = + = +        
    

= + = + = +    
   

2

2 2 2

4 4
2 2

2

4 4
2 2 2 1

2
4 4

2 2 2 2
2

 

بود زیرا همواره یک واحد از آن بیشتر است و این موضوع به    هدهمانگونه که مشخص است، حد چپ این تابع هیچگاه با مقدار تابع برابر نخوا

 بستگی ندارد.   aمقدار 

a a
a

a a

a a

+

−


+ = +

=


→ + = + 




+ = + 


2

2

2

2 2
0

2 2 2 2

2 1 2 2

 

 3: گزینه پاسخ 100

                        

 

در مورد تابع جزء صحیح باید به عبارت درون جزء صحیح توجه کرد. اگر تابع درون جزء صحیح در نقطه مورد نظر داری ماکزیمم نسبی با  

 در این سوال، تابع جزء صحیح حد دارد اما ناپیوسته است.  1مقدار صحیح باشد مانند تابع سینوس در نقطه به طول 

در این سوال، تابع جزء   3قطه مورد نظر، دارای مینیمم نسبی با مقدار صحیح باشد مانند نقطه ای به طول  اما اگر تابع درون جزء صحیح در ن

 صحیح در این نقطه پیوسته خواهد بود. 

xشود. در ناپیوسته است که به دلیل ضریب داده شده در سوال پیوسته می  2و   1جزء صحیح این تابع در نقاط   = بع پیوسته است و در  تا  3

)نتیجه بازه جواب   , )0  خواهد بود.  4

تجربی اقتباس شده    99تجربی به مفهوم جزء صحیح و با یک برداشت آزاد از سوال کنکور    99این سوال بر اساس توجه خاص طراح کنکور  

 است:

 

 امکان پذیر نیست

x
sin



2
 x

sin
 

 
 2
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درون جزء صحیح   2با اینکه سوال فوق از مبحث ترکیب توابع و در مورد برد تابع است، اما می توان همین سوال را با قرار دادن عبارت درجه  

و طرح موضوع پیوستگی به سوال جدیدی تبدیل کرد که روح و درک مفهومی تابع جزء صحیح را بواسطه آن مورد سوال قرار داد. در چنین  

 ه مهم توجه به نقاط ماکزیمم و می نیمم خواهد بود.  سوالی مسال

 حال در این سوال با استفاده از تابع مثلثاتی سینوس همین کار انجام شده است. 
 

 1: گزینه پاسخ 101

fی تقسیم  برای پیدا کردن باقیمانده (x)g(x)  برp(x) ی تقسیم  کافی است باقیماندهf (x)   وg(x)  برp(x)   را در هم ضرب و

 . کنیمها را هم ضرب میی حاصل، جواب مساله است. پس ابتدا باقیماندهتقسیم کنیم. باقیمانده p(x)حاصل ضرب را بر 

( x )( x ) x x+ − = − −22 1 3 2 6 2 

xای را بر ی تقسیم این چند جمله حال باقیمانده +2 )توجه کنید که این  دهیمرا قرار می  -x2 ،1کنیم. برای این کار به جای حساب می 1

منفی باشد تطابقی ندارد اما یک روش میانبر فوق العاده برای حل اینگونه سواالت روش با اینکه با ذهنیت اینکه مربع یک عبارت نمی تواند  

 :است.(

R ( ) x x= − − − = − −6 1 2 8 

 
 2: گزینه پاسخ 102

xبا توجه به اینکه حد تابع در   = را در مخرج کسر قرار   -1ی مخرج کسر است. بنابراین  ریشه  -1نهایت شده است در نتیجه عدد  بی 1−

 آوریم: را بدست می bو   aدهیم و رابطه بین می

x
ax ax b a a b b a

=−
− + ⎯⎯⎯→ + + =  = −

12 2 2 0 3 

x x x
f (x)

a(x )(x )ax ax a a(x x )
= = =

+ −− − − −2 2 1 32 3 2 3
 

aشده است،   −حد راست تابع  ، -1در نقطه اینکه  با توجه 0 یز  ن 3تیجه حد تابع در سمت راست عدد است. در ن−  .خواهد بود 

 

 

 4: گزینه پاسخ 103

در همسایگی    sinxتابع  


6
صعودی است و در نتیجه در سمت راست  



6
بزرگتر از  

1
2

و در سمت چپ آن کوچکتر از  
1
2

است. به همین   

 Sinxند. اما در ناحیه دوم تابع  نادرست هست   2و   1های  مخرج صفر منفی می شود و گزینه  2مخرج صفر مثبت و در گزینه    1دلیل در گزینه  

   نزولی است و مقدار حدهای آن منفی است. در نتیجه داریم:

x

cos x
lim lim

sin x
( )

+ − −


→
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نهایت است اما مخرج کسر ریشه مضاعف ندارد. در نتیجه همزمان با تغییر عالمت مخرج، صورت کسر نیز باید  در این سوال جواب مثبت بی

 تغییر عالمت دهد: 
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xی در نقطه  f، حد تابع  0= (x)  برابر صفر است و چون تابع نزولی است، در سمت راست صفر، صفر منفی و در سمت چپ آن صفر مثبت

 خواهد بود. بنابراین:
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fتوان به جای با توجه به اطالعات صورت سوال می (x)  تابعی با این خصوصیات قرار داد. مانند (x− 3 ) 
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ابتدا باید حد  
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xرا در سمت چپ نقطه      بدست آوریم:  0=
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xپس باید مخرج کسر در  = خواهد بود.  در نتیجه ابتدا    2صفر شود و تغییر عالمت نداشته باشد، در نتیجه مخرج دارای ریشه مضاعف   2

)مخرج را به صورت ضریبی از  )x −  بدست آید:  bو   aمی نویسیم و سپس آن را با مخرج کسر معادل در نظر می گیریم تا مقادیر  22
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ز  در این سوال باید توجه کرد که عبارت مربع کامل در رادیکال مخرج را ابتدا به صورت قدرمطلق بنویسیم و تعیین عالمت کنیم و پس از آن ا

 استفاده کنیم. زیرا وقتی زیر رادیکال صفر می شود، استفاده از هوپیتال بی فایده است.  تجزیه 
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xی مضاعف  تابع به سمت مثبت بی نهایت می رود، پس مخرج ریشه   ، هاyبا توجه به شکل تابع در همسایگی صفر یعنی محور   دارد و  0=

bدرنتیجه   yها یعنی خط  xه محور  است. حد تابع در بی نهایت صفر است و تابع ب 0= در    2نزدیک می شود و در نتیجه ضریب درجه   0=

aصورت کسر باید صفر باشد و    ید. بر این اساس خواهیم داشت: آبدست می 1=

x
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 یلداتون مبارک!   داشتنی سالم! چطورید؟های دوست مازی
 براتون برنامه داریم! رو بهتون بگم؛ امسال از شب چّله  خیلی مهم مطلب   یکخوب میخاستم 

   !99  چله زمستون دو آزمون طالیی ماز در  
 اما چطوری؟ بندی کنید. های متعدد، جمعدادن  خیال راحت و بدون استرس آزمون روز زمستان امسال، قراره بیش از نیمی از مطالب کنکور رو با  40در 

دی، خودتون   18و    17و با آزمون جامع ماز در  بندی کنید!  رو جمع   درصد کنکور(   18)حدود    سال اول دوازدهمدی( و نیم   17اذر تا    29وقت بذارید )از    سه هفته 
 رو بسنجید! 

بهمن، خودتون    9و    8بندی کنید! و با آزمون جامع ماز در  درصد کنکور( رو جمع   38بهمن( و مباحث پایه دهم )حدود    8دیگه وقت بذارید )تا    سه هفتهبعدش  
 رو بسنجید! 

ا با  کنکور یکسان خواهد بود تگویی، درجه سختی سواالت و ... کاماًل با  و تعداد سواالت، مدت زمان پاسخ   د بود ن کاماًل منطبق با کنکور خواه آزمون  دو  این   
طور هماهنگ ه خیال راحت خودتون رو بسنجید؛ از طرفی به خاطر اهمیت باالی این دو آزمون جامع، اکثر دانش آموزان )از جمله مدارس برتر و ...( همگی ب

دقت بیشتری وضعیت خودتون رو در رقابت با بقیه   کنند و شما میتونید با بیشترین جامعه آماری ممکن و با شرکت نفرات برتر کشور، بادر آن شرکت می
 بررسی کنید.  

 میتونه زندگیتون رو عوض کنه! 99پس این دو آزمون طالیی رو از دست ندید، چله زمستون 
 « ه موفقیتت رو برای دیگران تعریف کن!های بعد، قّص شب چّله سال»
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مقدار اکسیژن محیط  شود که  می شکلداسیقرمز این افراد فقط هنگامی  هایدر برابر ماالریا مقاوم هستند. گویچه SHbAHbافراد 

 یابد.  افزایش می روبینتولید بیلیخوارها میزان شکل در کبد توسط درشتهای قرمز داسیگویچه تجزیۀ باشد. با  کم

 آید. وجود می های قرمز در کبد بهگویچه ای است که از تخریب هموگلوبین  روبین ماده بیلی 

 ها:  بررسی سایر گزینه
یافته  یعنی یک نسخه ژن سالم و یک نسخه ژن جهش  ،( دارندSHbAHbنمود ناخالص )ژن  ( افراد مقاوم به ماالریا1

سالم را دریافت اند و از والد دیگر، ژن  خود دریافت کرده  یک والدیافته را فقط از  ژن جهش  دارند. پس این افراد

 کنند.  می

همانند خود باشند؛ که در این صورت در پی لقاح  نمودی  با ژنتوانند دارای والدینی  ( افراد مقاوم به ماالریا می2

 شوند.  های غیر نوترکیب ایجاد می گامت

کنند  لید میفقط یک گامت تو  که مقاوم به ماالریا هستند، ضمن انجام هر تقسیم میوز  جنسیت ماده( افراد با  4

را تولید    AHbو یا دگرۀ    SHbگامتی با دگرۀ    در هر بار میوز  تواندمی  های قطبی( پس یک زن)به همراه گویچه 

 را تولید کنند.   SHbتوانند گامتی با دگرۀ اما مردان مقاوم به ماالریا ضمن انجام هر تقسیم میوز، می .کند
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 میرند.شکل است و معمواًل در سنین پایین میهای قرمز آنها داسیاین افراد مبتال به بیماری هستند و گویچه sHb sHb خالص 

AHb AHb .این افراد سالم هستند و در معرض خطر ابتال به ماالریا قرار دارند 

 s Hb sHbباشید پس نسیبت به افراد   کم محیط مقدار اکسیینن  شیوند کهمی شیکلداسیی هنگامی این افراد فقط های قرمزگویچه SHb AHb ناخالص 

 دارندوضعیت بهتری 
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 میرد. شود و انگل می می شکل داسی های قرمز آنهاگویچه درصورت آلودگی این افراد با انگل ماالریا، شکل دلیل
(، درابتال به این بیماری  AHbAHbنسییبت به افراد سییالم ) SHb AHbدرمناطق با شیییوب باالی ماالریا، افراد   اهمیت 

این موضیوب دلیل  شیوند.  ، چرا که به بیماری ماالریا مبتال نمیشیانس بیشیتری برای بقا و تولیدمثل دارند
 در این مناطق است  SHbی فراوانی باالی دگره

که در سیایر مناطق  شیود. حال آن در مناطق با شییوب باالی ماالریا، باعث بقای جمعیت می  sHb  ۀوجود دگر 
 مطلوبی نیست. ۀدگر 

 شود.صفتی است که حفظ می ۀکننددهد که شرایط محیط، تعییناین مثال به خوبی نشان می
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باشند. آمیزش تصادفی آمیزشی است که در آن احتمال   تصادفیها در آن  تعادل باشد، الزم است آمیزشبرای آنکه جمعیتی در حال  

 در آن جمعیت یکسان باشد.   جنس دیگرآمیزش هر فرد با افراد 

 ها:  بررسی سایر گزینه

گویند جمعیت در حال تعادل ژنی  می  نمودها از نسلی به نسلی دیگر ثابت باشد، آنگاه ژن  یا ها  ( اگر در جمعیتی فراوانی نسبی دگره 1

 است. 

یکی از عوامل انتخاب طبیعی  و شود.( زیاد بودن شانس بقای افراد سازگارتر با محیط در اثر تأثیر انتخاب طبیعی بر جمعیت ایجاد می3

 کنندۀ جمعیت از تعادل است.  خارج

نمودها الزم است! نه ماندن فراوانی نسبی دگره )الل(ها یا ژنها اشتباه نگیرید! برای تعادل، ثابتآن  نسبیها را با فراوانی  الل  فراوانی (  4

 ها ثابت بماند. ها تغییر کند، ولی فراوانی نسبی آنپس ممکن است، فراوانی )تعداد( دگره ها! فراوانی آن

 دام آموزشی مهم: 
الل حذف شود، در   10در جمعیت داشته باشیم که از هر کدام    Bالل    50و    Aالل    50ها تغییر نکند. مثاًل  نی نسبی آن ها تغییر کند، ولی فراواممکن است فراوانی دگره

درصد   درصد فراوانی دارند. مثاًل بر اثر یک رانش، از هر یک از صفات جمعیت،   50ها تغییر نکرده و هر کدام  ها تغییر کرده ولی فراوانی نسبی الل این حالت، فراوانی الل 
 کند. ها تغییر نمیها و ژنوتیپ الل  نسبی کند، ولی فراوانی  ها تغییر میها و فراوانی ژنوتیپ مشخصی حذف شوند. در این حالت، فراوانی الل 
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های حاصل از آن  یاخته  همۀصورت  کنند. در این  ها وجود دارند و پس از لقاح، جهش را به تخم منتقل میهای ارثی در گامت جهش

 کند.  تخم، دارای آن جهش هستند. یاختۀ تخم در لولۀ فالوپ با تقسیمات میتوزی متوالی، موروال را ایجاد می

 ها:  بررسی سایر گزینه

 دنای میتوکندری!جهش در  شود. مثل، های ارثی فقط از یکی از والدین )مادر( به فرزندان دختر و پسر منتقل میاز جهش برخی( 1

  پاسخ این گزینه خیلی مهمه پس خوب یاد بگیر! رسد: در حاالت زیر جهش ارثی فقط از یک والد به فرزند می

 رسد.  فقط از والد ماده به فرزند پسر می  Xتن الف( جهش در فام

 رسد.  ب( جهش در دنای راکیزه فقط از والد ماده به فرزندان می

 رسد.  فقط از والد ماده به فرزند میج( در بکرزایی، جهش ارثی 

کند که به سرطان منجر  اشاره کرد که در دود سیگار وجود دارد و جهشی را ایجاد می  بنزوپیرنتوان به  زا می( از مواد شیمیایی جهش2

 شود.  به سرطان می شود و از این طریق منجرای میکند که سبب اختالل در چرخۀ یاختهشود. در واقع بنزوپیرن جهشی ایجاد میمی

 شود چرخۀ یاخته از کنترل خارج شود. علت اصلی سرطان، بعضی تغییرات در مادۀ ژنتیکی یاخته است که باعث می 
  شود که توانایی دگرنشینی )متاستاز( دارد. به توموِر بدخیم سرطان گفته می 
  های مادرزادی بود. تولد نوزادان با نقص ها بود از عوامل ایجادکنندۀ سرطان و عامل نارنجی که مخلوطی از اکسین 
 .یکی از پیامدهای مصرف بلندمدت الکل، سرطان است 
  .مصرف تنباکو با سرطان دهان، حنجره و شش ارتباط مستقیم دارد 

تسابی هم پس حواستون باشه که جهش اکتوانند به نسل بعد منتقل شوند. جهش ایجاد کنند، می  هاگامتزای فیزیکی در ( اگر عوامل جهش4

 زای فیزیکی یا شیمیایی باشد!  تواند به نسل بعد منتقل شود حاال به دلیل مواد جهشمی

  :اثرات ترکیبات گیاهی بر سرطان 
 آلکالوئیدها که    ←درمان گیاهان، پاداکسنده هستند. ترکیبات پاداکسنده در پیشگیری از سرطان نقش دارند.    ۀدیسترکیبات رنگی در کریچه و رنگ    ←پیشگیری

 روند.  گیاهان به مقدار فراوانی وجود دارند در ساختن داروهای ضد سرطان به کار می  بعضی ۀدر شیراب
  زا باشند.  سرطان توانند شوند، می ترکیبات که در گیاهان تولید می  برخی  ←زایی سرطان 
        :جمع بندی ترکیبات گیاهی تولید شده 
   :و کشنده   کنندهزا، مسموم سرطان   ③در تولید داروهای ضد سرطان استفاده شوند.        ②خاصیت ضد سرطانی داشته باشند.     ①ترکیبات گیاهی می توانند

دارای   ⑦  های دیگر نقش داشته باشند.  در بهبود کارکرد مغز و اندام   ⑥شته باشند.    در فتوسنتز نقش دا  ⑤نقش دفاعی برای گیاه ایفا کنند.     ④باشند.     
 کاربرد غذایی، دارویی و صنعتی باشند.  
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 محصول ژن را تغییر دهد.    تولید تواند مقدارهای تنظیمی درون دنا، تأثیری بر توالی محصول ژن ندارد بلکه میجهش در توالی

 ها:  بررسی سایر گزینه

ست. ولی اگر  بسیار زیاد اتغییر عملکرد آنزیم    احتمال ( اگر جهش در ژن یک آنزیم منجر به تغییر در جایگاه فعال آنزیم شود،  2و1

پس آنزیم کم یا حتی صفر است.    تغییر در عملکرد  احتمالکه بر آن اثری نگذارد،  جهش در جایی دور از جایگاه فعال رخ دهد، به طوری

 هیچکدوم قطعی نیستن!

تر تبدیل کند و با اثر بر میزان رونویسی از ژن،  تر و یا ضعیفاندازی قویآن را به راه  نه قطعاً !(  )  ممکن است انداز  ( جهش در راه4

 محصول آن را نیز بیشتر یا کمتر کند.  

  !حواستون به قیدهای بحث پیامد جهش باشه خیلی مهم هستن 
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های همتا و ایجاد چهارتایه، ممکن تنهنگام جفت شدن فام 1میوزدر 

های غیرخواهری مبادله شود. این تن بین فامینکفامای از  است قطعه

حواستون باشه که  نامند.  اور( میشدن )کراسینگ پدیده را چلیپایی

  شود.اور، جهش محسوب نمیکراسینگ

 ها:  بررسی سایر گزینه

باشند، ترکیب   های متفاوتیدگرهقطعات مبادله شده حاوی    اگر(  1

های نوترکیب  آید و به آنها فامینکها در دو فامینک تغییریافته به وجود میجدیدی از دگره

 شود.  ها یکسان باشند، گامت نوترکیب ایجاد نمیگویند. بنابراین در صورتی که دگرهمی

یده  غشای هسته د  1در پروفاز میوز  دهد.  رخ می   1پروفاز میوزاور در مرحلۀ  ( کراسینگ3

   شود.می

دهد که با  ماتیدی رخ میوهای دو کرو بین کروموزوم  1( چلیپایی شدن در پروفاز میوز  4

تواند منجر به قرارگیری دو نوع دگره بر  جایی قطعاتی بین کروماتیدهای غیرخواهری میجابه

  شود. به شکل مقابل دقت کنید. دو کروماتیدیکروموزوم  روی یک 
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شوند. این دو عامل )اللی( در خزانۀ ژنی یک جمعیت    ایموجب افزایش تنوع دگرهتوانند  میعواملی هستند که    ژن  جهش و شارش

 یابد.  شوند، در نتیجه توان بقای جمعیت افزایش میسبب افزایش گوناگونی در میان جمعیت می

تواند در پایداری گونه مؤثر باشد؟ )جواب: در صورت تغییر شرایط محیط، بعضی صفات همچنان با محیط جدید سازگار هستند و افراد های فردی چگونه می تفاوت 
 شوند!(  دارای این صفت منقرض نمی 

 ها:  بررسی سایر گزینه

کند ولی این ژن دگرۀ جدید را به جمعیت اضافه میشارش دگرۀ جدید در یک جمعیت شود.  ایجادتواند سبب  فقط جهش می( 1

 دگره از یک جمعیت دیگر به این جمعیت اضافه شده است!  

کنندۀ جمعیت از تعادل همگی خزانۀ ژن جمعیت امل خارجوشوند. در واقع ع ژن سبب تغییر خزانۀ ژن جمعیت می( هم جهش و شارش3

 دهند.  را تغییر می

شوند. اما با تغییر شرایط محیط ممکن است دگرۀ و بنابراین تشخیص داده نمینمود ندارند تأثیر فوری بر رخ ها از جهش  بسیاری  (4

ژن اگر بین دو جمعیت، شارشدر ضمن    های قبلی عمل کند. )جهش خاموش رو هم در نظر بگیرید!(  جدید، سازگارتر از دگره یا دگره

 شود.  به طور پیوسته و دوسویه ادامه یابد، سرانجام خزانۀ ژن دو جمعیت به هم شبیه می
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 فقط مورد د درست است

ین پرتو در نور خورشید وجود دارد و منجر فیزیکی است. ازای  پرتوی فرابنفش یکی از عوامل جهش

   شود.به تشکیل دوپار تیمین می

 بررسی همۀ موارد:  

  نه هلیکاز!(   )الف( پرتوی فرابنفش با ایجاد دوپار تیمین موجب اختالل در عملکرد دنابسپاراز  

 کند. شود و همانندسازی دنا را با مشکل مواجه میمی

 ب( در جهش ایجاد شده توسط پرتوی فرابنفش توالی نوکلئوتیدی دو رشتۀ دنا بدون تغییر است.  

طور که در شود. همانج( پرتوی فرابنفش موجب تشکیل پیوند بین دو تیمین مجاور هم در دنا می

 ع باز!( )نه دو نو یابد.فاصلۀ بین دو باز آلی تیمین مجاور هم کاهش میکنید، شکل مقابل مشاهده می

  نکات طالیی! 
  شود. این پیوند هیدروژنی بین دو در مولکول دنا در حالت طبیعی بین دو باز آلی مکمل پیوند هیدروژنی برقرار می

ضلعی ولی از دو باز آلی مجاور   6شود و در دوپار تیمین هم بین دو حلقۀ  ضلعی از دو باز آلی مقابل تشکیل می  6حلقۀ  
 شود.  هم پیوند تشکیل می

  شود؛ در نتیجه هر پیوند بین بازهای آلی در دنا سبب افزایش ایجاد پیوند در دوپار تیمین سبب پایداری در دنا نمی
 شود. پایداری نمی

با   نوکلئوتیدها  این  مکملی  رابطۀ  دنا،  در  هم  مجاور  تیمین  دو  اتصال  با  تیمین  دوپار  جهش  در  د( 

های مدل نردبان مارپیچ،  شود؛ در واقع این جهش با اثر بر پلهمینوکلئوتیدهای مقابل آنها دچار اختالل  

 دهد.  رابطۀ مکملی نوکلئوتیدها را تحت تأثیر قرار می 

 در دوپار تیمین دو نوکلئوتید مجاور هم در دنا از دو بخش به هم اتصال دارند: 
 ه هم متصل هستند.  استر ب الف( قندهای این دو نوکلئوتید مجاور از طریق پیوند اشتراکی فسفودی
 استر به هم متصل هستند.  ب( بازهای آلی این دو نوکلئوتید از طریق پیوند اشتراکی غیرفسفودی 
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 های ساختاری در کروموزوم رو در این سوال مرور میکنیم! وجه مشترک جهش 

حذفی، بخشی از یک کروموزوم  در جهش  کنید،  همان طور که در شکل مقابل مشاهده می

ها فقط یک نسخه شود، بنابراین در یک جفت کروموزوم همتا برای بعضی ژنحذف می

 شود.)در کروموزوم سالم( یافت می

 ها:  بررسی سایر گزینه
-های حذفی، نوعی از جابهکنید، در جهش( همان طور که در شکل مقابل مشاهده می1

 یابد.  تن کاهش می فامشدگی طول یک ایی و مضاعفج

تن دیگری  تن به فامجایی بخشی از یک فام شدگی و نوعی از جابههای مضاعف( در جهش2

 شود.  منتقل می

تن جدا شده ولی دوبارۀ  جایی بخشی از یک فامهای واژگونی و نوعی از جابه( در جهش3

 شود. تن متصل میبه همان فام
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 تنی( های فام های بزرگ )ناهنجاریجهش
هایی آگاه  توان از وجود چنین ناهنجاریتنی منجر شود. با مشاهده کاریوتیپ میهای فامتری رخ دهد تا جایی که به ناهنجاریممکن است در مقیاس وسیع  جهش
 شد. 
 شود.  های کروموزومی، کاریوتیپ تهیه میها و تشخیص بعضی از ناهنجاریبرای تعیین تعداد کروموزوم 
  اند.  گذاری شده و محل قرارگیری سانترومرها، مرتب و شماره ردگی است که براساس اندازه، شکلها با حداکثر فشکاریوتیپ تصویری از کروموزوم 

 های ساختاری ناهنجاری ❷های عددی   ناهنجاری ❶تنی: های فامانواع ناهنجاری
 های عددی    ناهنجاری

 نامند.  ها میتنناهنجاری عددی در فامها را  تنتغییر در تعداد فام
  ۀ  کروموزوم دارند. کروموزوم اضافی مربوط به شمار   47های قرمز( خود  های پیکری )به جز گویچهافراد مبتال به نشانگان داون، در یاخته
 دارند.  21 کروموزوم شمارۀ  3های پیکری این افراداست؛ یعنی یاخته 21
    بوده است.   21  ، دارای دو کروموزوم21  های ایجادکنندۀ فرد، به جای یک کروموزوم شمارۀاست که یکی از گامت علت بروز این حالت آن 
  کیل  شّن مادر، احتمال خطای میوزی در تباال بودن سن مادران در هنگام بارداری از عوامل مهم بروز این بیماری است؛ زیرا با افزایش س

   شود.های جنسی وی بیشتر مییاخته
 زایی در یکی از والدین است.                               ها هنگام گامت های عددی ناشی از جدا نشدن کروموزومناهنجاری 
 تواند در نتیجه اختالل در میوز یا میتوز باشد.   های عددی می ناهنجاری 

            های ساختاری                                             ناهنجاری 

 کند.  نوع دیگری از ناهنجاری کروموزومی است که در آن ساختار کروموزوم تغییر می

 واژگونی.    ❹شدگی  مضاعف   ❸جایی   جابه   ❷    حذف ❶نوع دارد:     4ناهنجاری ساختاری کروموزوم  

 جهش حذف 
 شود.  جداشدن )از دست رفتن!( بخشی از کروموزوم که سبب کاهش طول کروموزوم می

 تن هستند.  ها فاقد این بخش از فامشود؛ پس این یاختههای تولیدی منتقل نمیحواست باشه که بعد از زمان تقسیم یاخته، این بخش به یاخته
 شوند.  تنی حذفی غالبًا باعث مرگ یاخته میهای فامجهش

   کن است تغییر نکند.ممیابد ولی محل قرارگیری سانترومر در جهش حذفی، طول کروموزوم کاهش می
 یافته نسبت به قبل جهش، کمتر است. تن جهشدر جهش حذفی مدت زمان همانندسازی برای فام

 جایی جهش جابه 
 تن.فام  همان از دیگری بخش حتی تن غیرهمتا یاتن و اتصال آن به فامجداشدن بخشی از یک فام

 تن غیرهمتا رخ دهد، قطعًا:   بین دو فام یجایاگر جهش جابه
 دهندۀ قطعه، کاهش طول داده و در آن جهش حذفی رخ داده است. تن فام  ❶
 کند(تن را تعیین می)میدونی که محل قرارگیری سانترومر، شکل فام کند.تن تغییر میشکل فام ❸یابد.   تن گیرندۀ قطعه، طولش افزایش میفام ❷

 تن متصل شود.  . چون شاید قطعه جدا شده دوباره به همان فامدهدنمیکاهش    را  یافتهتن جهشجایی لزوماً طول فامحواست باشه که جهش جابه 

 شدگی جهش مضاعف
 شود.دیده می  نسخه دو قسمت  آن از همتا، تنفام که در این صورت در  تن همتافامتن و اتصال آن به جداشدن بخشی از یک فام

 نقطه شکسته شود.  یک یا دواست در ممکن  ❷یابد.  قطعًا طول آن کاهش می ❶  ←شدگی، کروموزوم دهندۀ قطعه در جهش مضاعف
 یابد.  طول آن افزایش می  ❷  اًل شکسته نشودممکن است در یک نقطه و یا اص ←شدگی، کروموزوم گیرندۀ قطعه در جهش مضاعف

 تن همتا هستند.  ها فاقد فامدهد چون آنهای هاپلوئید، رخ نمی زنبور عسل نر و در یاختهشدگی در جانداران هاپلوئید مانند جهش مضاعف
 اسپرماتوسیت و اووسیت ثانویه + اسپرماتید+ اسپرم+ تخمک+ دانۀ گرده نارس و رسیده و کیسۀ رویانی در گیاهان دیپلوئید.   ←چند یاختۀ هاپلوئید 

های هاپلوئید توانایی انجام جهش  تن همتا است. پس فقط گامت، دیپلوئید و دارای فامn4مغربی  خونیم که گامت در گلمثالً در ادامه فصل میحواست باشه که هر گامتی، هاپلوئید نیست.  
 شدگی رو ندارند.  مضاعف 

 دهد.  شدگی رخ نمیهمتا نیستند، در نتیجه بین آنها جهش مضاعف Yو  Xهای جنسی تنفام

 جهش واژگونی 
 معکوس خود جای در تنفام  یک از قسمتی قرارگیری صورت واژگون؛ در نتیجۀ این جهش، جهت تن بهتن و اتصال مجدد آن به همان فامجداشدن بخشی از یک فام

 شود.می 
ای که دچار شکست میشه وسط یک ژن باشه!  رض کن ناحیهها تغییر کند. مثالً  ف است تعداد ژنولی حواست باشه که ممکن   کند.در جهش واژگونی طول کروموزوم ثابت و تغییری نمی

صورت  تن جدا بشه. خب در این حواست باشه درسته که در شکل کروموزوم از دو نقطه شکسته میشه ولی همیشه اونجوری نیست و ممکنه قطعه از انتهای فام  خب اینجوری ژن از بین میره! 
 کروموزوم فقط در یک ناحیه شکسته میشه.  

 چند نکته 
شود. مثل  استر تشکیل نمیهای ساختاری پیوند فسفودیشود اما لزومًا در همۀ انواب جهشاستر شکسته میهای ساختاری قطعًا پیوند فسفودی در همۀ جهش  ❶

                                                                                                 ها.                                    تنجهش حذفی از انتهای فام
 ها در میوز!          های یک یاخته، ناهنجاری عددی نیست مثل تغییر تعداد کروموزومحواست باشه که هر تغییر در تعداد کروموزوم

 های بزرگ است.  تر از سایر جهشتشخیص جهش واژگونی از روی کاریوتیپ سخت  ❷
 اور !   حواست باشه که هر تغییر در ساختار کروموزوم، جهش نیست مثل کراسینگ 

 دهد. تن رخ میشدگی همیشه بین دو فامتن و جهش مضاعفتواند در یک فامجایی می تن، جهش جابههای حذفی و واژگونی همواره در یک فامجهش ❸
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نوب  23با    تواندمی   تن جنسی( در اسپرم، هر فام2جایی داشته باشد. )تواند جهش جابهتن می نوب فام 24تن جنسی با  تۀ پیکری، هر فام( در یاخ1)  ←در مردان   ❹
 جایی داشته باشد. تن جهش جابهفام
 ی انجام دهد. جایتواند جهش جابهتن می نوب فام 23تن جنسی با مدر یاختۀ پیکری همانند یاختۀ جنسی، هر فا  ←در زنان  ❺
 در مردان.   Xتن یافته روی فامدهند. مثاًل ژن جهشنمود را بروز میبرخی از افراد فقط با داشتن یک نسخه از ژن جهش یافته، اثر جهش بر رخ  ❻
     است. n2تن همتا، یکی از پدر خود دریافت کرده است. مثاًل مار حاصل بکرزایی که ( از هر دو فامn2توان گفت هر جانور دیپلوئید ) نمی  ❼
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است،   CTTدر رشتۀ الگو به صورت  (اسیدگلوتامیک)ششمین آمینواسید  مربوط به  کنید، رمز طور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

در رشتۀ  شکل،  خونی داسیرا داریم. در فرد مبتال به کم  GAAبنابراین در رشتۀ رمزگذار آن توالی  

دار به دار و در رشتۀ رمزگذار، نوکلئوتید تیمیندار به جای تیمینئوتید آدنینلالگو نوک

   گیرد.دار قرار میجای نوکلئوتید آدنین

 شکل: خونی داسیمنجر به بیماری کم هِش دار در ج های آلی نیتروژن تغییرات حلقه
 دار های آلی نیتروژن افزایش تعداد حلقه ←در رشتۀ الگو 

 دار  های آلی نیتروژن کاهش تعداد حلقه   ←در رشتۀ رمزگذار 
 است.  ثابت دار  های آلی نیتروژن تعداد حلقه ←نجیرۀ بتای هموگلوبین در ژن ز 

 دار های آلی نیتروژن کاهش تعداد حلقه  ←در رنای پیک 

 ها:  بررسی سایر گزینه

دار  نوکلئوتید یوراسیلشکل،  خونی داسینجیرۀ بتای فرد مبتال به کمکنید، در رنای پیک ژن زطور که در شکل مشاهده میهمان  (2

ای حلقهبنابراین در رنای پیک تعداد بازهای آلی تکای است؛  حلقهیوراسیل باز آلی تک  دار قرار گرفته است.به جای نوکلئوتید آدنین

 یابد.  افزایش می

 شکل، والین است.  داسی خونیاسید و در افراد مبتال به کم( ششمین آمینواسید زنجیرۀ بتای هموگلوبین در افراد سالم گلوتامیک3

ای افزایش نسبت به افراد سالم، تعداد بازهای آلی دوحلقهشکل خونی داسی( در رشتۀ الگوی زنجیرۀ بتای هموگلوبین فرد مبتال به کم4

 دار. دار به جای نوکلئوتید تیمینپیدا کرده است. قرار گرفتن نوکلئوتید آدنین
 

های هموگلوبین است؛  شکل بیماری است که علت آن، تغییر شکل در مولکولخونی داسیکم

                                     این تغییر شکل به علت جهش در ژن زنجیرۀ بتای هموگلوبین رخ داده است.                                                            

                                                              اند.                                                                                                                         تفاوتهای سالم و تغییر شکل یافته، فقط در ششمین آمینواسید از زنجیرۀ بتا مهموگلوبین

ژن نشان  مقایسه  سالم  افراد  و  بیماران  در  بتای هموگلوبین  زنجیره  رمز  میهای  در  که  دهد 

 قرار گرفته است.   Tبه جای   Aمربوط به ششمین آمینواسید از زنجیرۀ بتا، نوکلئوتید  

 شود.                                          بتای هموگلوبین می در زنجیرۀ اسیدقرارگرفتن والین به جای گلوتامیک این تغییر باعث 
 ها )دو زنجیرۀ آلفا( سالم هستند. شکل، نیمی از زنجیرهخونی داسیحواست باشه که در فرد مبتال به کم

 شود.   شکل میخونی داسیتواند پیامدی وخیم داشته باشد. مثل جهشی که منجر به بیماری کمحواست باشه که بروز یک جهش می
   یره یک گروه ِهم و هر گروه ِهم یک اتم آهن دارد  هموگلوبین پروتئینی با ساختار چهارم است که از چهار زنجیره تشکیل شده است. هر زنج

 شود.  که به اکسیژن متصل می
 شود، بسیار جزئی است و در آن تنها یک جفت از صدها جفت نوکلئوتید ِدنا در افراد شکل میخونی داسیتغییر ژنی که منجر به بیماری کم

 ۀ بین ژن و پروتئین است.  بیمار تغییریافته است. این بیماری به نوعی، نشان دهندۀ رابط
  2شوند اما  اکسیژن و کربن مونواکسید به جایگاه یکسانی در هموگلوبین )اتم آهن گروه ِهم( متصل میCO    به جایگاه متفاوتی متصل

 شود. می
  اکسید خون نقش دارد.  درصد کربن دی  23درصد اکسیژن و  97هموگلوبین در حمل 
  نوع کم این  به  مبتال  افراد  مرگ گویچهدر  میخونی،  زیاد  قرمز  بیلیهای  تولید  بنابراین،  میشود؛  افزایش  همروبین  به                                                                                                                      یابد.                                                                                                            چنین 

استخوان مصرف   قرمز  مغز  بر  تأثیر  با  هورمون  این  یافت.  خواهد  افزایش  و کبد  از کلیه  اریتروپویتین  ترشح  اکسیژن خون  دلیل کاهش 
 د.  دهو میزان تقسیم یاختۀ بنیادی میلوئیدی را افزایش می 12Bاسید و ویتامین آهن،فولیک

  شوند و با ارسال پیام عصبی به مرکز های حسی شیمیایی حساس به کاهش اکسیژن خون تحریک میشکل، گیرندهخونی داسیدر کم
 شوند. النخاع، سبب افزایش تعداد تنفس میاصلی تنفس در بصل
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اگر همۀ افراد جمعیت یک صفت را داشته باشند،   ها را توضیح دهد.ها به پادزیستباکتریتواند علت مقاوم شدن  می  انتخاب طبیعی

های فردی در آن جمیعت ها دارد؛ در نتیجه الزمۀ اثر انتخاب طبیعی بر جمعیت، وجود تفاوتآنگاه انتخاب طبیعی اثر یکسانی بر همۀ آن

 است. 

 شود. های فردی میهای فردی است ولی خود انتخاب طبیعی سبب کاهش تفاوتالزمۀ اثر انتخاب طبیعی بر جمعیت، وجود تفاوت 

 ها:  بررسی سایر گزینه
گوییم در واقع در حال بررسی جمعیتی از افراد هستیم نه یک فرد. انتخاب طبیعی »جمعیت« را های فردی سخن میوقتی از تفاوت( 2

 دهد نه »فرد« را.  تغییر می

   دهد.  انتخاب طبیعی سیمای )چهرۀ( جمعیت را تغییر می 

کند کدام صفت با فراوانی بیشتری به نسل بعد منتقل شود. در صورت تغییر شرایط محیطی، صفتی که قبالً سازگار تعیین می  محیط(  3

 گزیند.  ت را برمیبود ممکن است االن ناسازگار باشد، در نتیجه انتخاب طبیعی در شرایط محیطی مختلف، صفات متفاو

  تواند موجب تبدیل یک صفت سازگار به صفت ناسازگار شود و بالعکس! تغییر شرایط محیط می 

   ! پس خوب یاد بگیر.و باز هم میاد  بار توی کنکور اومدهn این نکته است!  کننده( انتخاب طبیعی ایجادکننده نیست بلکه انتخاب4

 مفهومی(  -متوسط -124) 3پاسخ: گزینه  121

نامند. در واقع در خزانۀ ژنی  یک جمعیت را خزانۀ ژنی آن جمعیت می  های ژنی افرادهای موجود در همۀ جایگاههمۀ دگرهمجموع  

 شود.  ها کار داریم. در رونویسی از هر ژنی، مولکول رنا تولید میما فقط به ژن

 توانند«؟ گفتیم »میها جواب بدن: چرا در این گزینه  باهوش

 ها:  بررسی سایر گزینه
های موجود در ژنوم توسط های تنظیمی هستند. در نتیجه همۀ توالیژنی و توالیهای بینها، توالی( توالی موجود در ژنگان شامل ژن4و1

 دارند.  نپپتیدی را لیها اطالعات الزم برای تولید رشتۀ پ چنین همۀ ژنشوند و همکننده الگوبرداری نمیرونویسی آنزیم

 ها وجود دارند!  ( گفتیم دیگه در خزانۀ ژن فقط ژن2
 خزانۀ ژن  

 نامند. پس: ژنی آن جمعیت می ۀهای ژنی افراد یک جمعیت را خزانجایگاه  ۀهای موجود در همدگره ۀمجموع هم
 شدن خزانۀ ژنی جمعیت بزرگ ←های جمعیت بیشتر شدن تعداد الل  ←بزرگ شدن اندازۀ جمعیت  ←بیشتر بودن تعداد افراد جمعیت 

های هر کروموزوم همتا در خزانۀ ژنی جمعیت مورد  تفاوت خزانۀ ژنی با ژنوم: ژنوم کل محتوای ژنتیکی جاندار بدون تکرار است، در حالی که در خزانۀ ژنی الل
 گیرد.   بررسی و شمارش قرار می

 مفهومی(  -آسان  -124) 2پاسخ: گزینه  122

ای اثر بیشتری دارد؛ در نتیجه دگرهتر باشد، رانش دهد. هر چه اندازۀ یک جمعیت کوچکای را نشان میدگرهشکل صورت سوال، رانش

   های مختلف، یکسان نیست.ای بر جمیعتدگرهاثر رانش

 ها:  بررسی سایر گزینه
ای هم بر اثر رویدادهای دگرهدهد. در رانشها را تغییر میفراوانی نسبی دگرهتر و های جدید، خزانۀ ژن را غنی( جهش با افزودن دگره1

 کند.  ها تغییر میتصادفی، فراوانی نسبی دگره

شود. در واقع ای به سازش منجر نمیدگرهکاهد. رانشگزیند و از فراوانی دیگر افراد می( انتخاب طبیعی افراد سازگارتر با محیط را برمی3

کند؛ ها تغییر میای  به طور تصادفی فراوانی دگرهدگرهدر رانش  کند.ای در جهت افزایش افراد سازگار با محیط عمل نمی دگرهرانش

 توانند با محیط سازگار و یا ناسازگار باشند.  مانده میدر نتیجه افراد باقی

   شده و بر اساس صفات افراد است. انتخاب طبیعی، همیشه حساب تأثیر رانش بر سازگاری جمعیت، شانسی است! در حالی که تأثیر 
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 را تغییر دهند.    یا هر دو نمودهاژن ها یا توانند فراوانی نسبی دگرهکنندۀ جمیعت از تعادل می( همۀ عوامل خارج4

 ای  دگرهرانش

 شود.  می  های تصادفی رویدادای بر اثر  فرایندی است که سبب تغییر فراوانی دگره

     انجامد. سازش نمیدهد، برخالف انتخاب طبیعی به  دهد اما چون بر اثر رویداد تصادفی رخ میها را تغییر میای فراوانی دگرهش دگره ران

 

 

 

 
 .  ها با محیط و انتخاب طبیعی نداردارتباطی با سازگاری آن اما این تغییر در فراوانی،  کندها تغییر میفراوانی دگرهای، دگرهحواست باشه که در رانش

بزرگی داشته    ۀکه جمعیتی در تعادل باشد، باید اندازندارد. پس برای آ  بیشتریای اثر  باشد، رانش دگره  تر کوچکیک جمعیت    ۀچه انداز   هر
 باشد. 

 زایی دگرمیهنی موثر است.   تفاوت بین دو جمعیت در گونه  افزایشای با  رانش دگره 

 شود.    کاستهها  و از تنوع الل  ها تغییر کندتنوع الل  ممکن استای  دگره در رانش

 بد.  یاها در شرایط متغیر محیطی، کاهش میانجامد؛ بنابراین، توان بقا و سازگاری جمعیتای معموالً به کاهش تنوع درون جمعیت میدگرهرانش

دهد و سبب واگرایی )افزایش  شود ولی معموالً شباهت بین دو جمعیت را کاهش میها درون یک جمعیت می ای سبب افزایش شباهتدگرهرانش

 شود.  ها میها( در جمعیتتفاوت

 ترکیبی(   -سخت  -124) 1پاسخ: گزینه  123

ها هستند  سه نمونه از این سازگاری  ها(ص )اهمیت ناخالصسازگاری بیشتر افراد ناخالو  ها، نوترکیبی  ای در گامتگوناگونی دگره

شود. از طرفی  دارند، مشاهده می  تولیدمثل جنسیشوند. این عوامل فقط در جاندارانی که  ها میکه سبب حفظ گوناگونی در جمعیت

بوم صادق های یک زیستیت پس این عوامل فقط دربارۀ گروهی از جمعبوم تولیدمثل جنسی ندارند.   های درون زیستهمۀ جمعیت

 هستند.

 آورند. وجود میهای گوناگون با هم تعامل دارند و یک اجتماب را به سازگان، جمعیت سازگان تشکیل شده است و در هر بوم هر زیست بوم از چند بوم 

 ها:  بررسی سایر گزینه

)این گزینه دربارۀ »اهمیت این جمله خیلی مهمه!    شود.جدیدی ایجاد می  های اللیترکیببدون ایجاد الل جدید،    نوترکیبیدر  (  2

 کنه!(ها« صدق نمیناخالص

ای متفاوتی های دگرهها و نوترکیبی فقط ترکیبای در گامتکه گوناگونی دگرهشود در حالی( ایجاد دگرۀ جدید توسط جهش انجام می3

 کنند البته بدون ایجاد الل جدید!  ایجاد می 

یابد و  زا افزایش میشکل، با سازگاری بیشتر افراد ناخالص، فراوانی دگرۀ بیماریخونی داسیها دربارۀ بیماری کم( در اهمیت ناخالص4

 شود. این دگره حذف نمی
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های  تن سازد، نیمی از فامهایی که میدر تولیدمثل جنسی، هر والد از طریق گامت 

ها را منتقل  تنکند. اینکه هر گامت کدام یک از فامنسل بعد منتقل می خود را به  

-ها با آرایشتن، فام 1بستگی دارد. در متافاز میوز 1کند به آرایش تترادها در میوز

های  ای مختلفی ممکن است در سطح میانی یاخته قرار بگیرند، که به ایجاد گامته

ها خالص  در صورتی که ژن  1فاز  ها در متاتنآرایش فام انجامد.  مختلف می

ها شود ولی اگر ژنها میای برای گامتباشند منجر به یک نوع ترکیب دگره

ای و حداکثر )در صورت وقوع  حداقل دو نوع ترکیب دگره  ،ناخالص باشند

   ها قابل تصور است.ای برای گامتنوع ترکیب دگره  4اور(  کراسینگ
 

سوزی و  در اثر حوادثی نظیر سیل، زلزله، آتش گاهی

میرند  نظایر آن، تعدادی از افراد یک جمعیت که می

 مانند.باشند که زنده میهایی  از آن بیشترممکن است 

های جمعیت بزرگ  از دگره فقط بخشی

مانده  اولیه به جمعیت کوچک باقی

 خواهد رسید 

مانده  های برجایهمین دگره

 . جمعیت آینده را تشکیل خواهد داد 
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ها قابل ای برای گامتاور( دو نوع ترکیب دگرهو حداکثر )در صورت وقوع کراسینگ   1نیز، حداقل    2تافاز  ها در متنبه ازای هر آرایش فام

 تصور است. 

 ای از میوز مشخص میشه؟؟؟  ها در چه مرحله ای گامت ترکیب دگره
 1در متافاز 

 ترکیبی(  -متوسط -124) 2پاسخ: گزینه  125

ند. انگل  گذراهای قرمز میاز چرخۀ زندگی خود را در گویچه  بخشیشود که  ی ایجاد میایاختهبیماری ماالریا به وسیلۀ نوعی انگل تک

میرند. در اند و میشکلکند، آنها داسیها را آلوده میتواند سبب بیماری شود، چون وقتی این گویچهماالریا در افراد مقاوم به ماالریا نمی

 شود.  می  هاآنشکل شدن افراد مقاوم به ماالریا، سبب داسیهای قرمز واقع ورود انگل ماالریا به گویچه

 ها:  بررسی سایر گزینه

 ( نیز وارد شود. )توضیح گزینه جواب رو بخونید!( SHbAHbتواند به گویچۀ قرمز افراد مقاوم به ماالریا )( این انگل می1

 . گذراندمیهای قرمز از چرخۀ زندگی خود را در گویچه بخشی( این انگل فقط 3

 ای است در نتیجه سطوح بافت، اندام، دستگاه را ندارد.  یاخته( عامل بیماری ماالریا تک4
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 کنند.  همۀ موارد به نادرستی جمله را کامل می 

 است.   عددی و ساختاری های تنی شامل ناهنجاریهای فامناهنجاری

 بررسی همۀ موارد:  

شود. کاریوتیپ تصویری ، کاریوتیپ تهیه میهای کروموزومیاز ناهنجاری  بعضیتشخیص  و    هاتعداد کروموزومبرای تعیین  الف(  

پس همۀ  .  اندگذاری شدهو محل قرارگیری سانترومرها، مرتب و شمارهشکل  ها با حداکثر فشردگی است که براساس اندازه،  از کروموزوم

 شوند. ها منجر به تغییر در کاریوتیپ نمیاین جهش

  های ساختاری مانند جهش واژگونی ممکن است در کاریوتیپ مشخص نباشند. همواره در کاریوتیپ مشخص هستند! ولی ناهنجاری  یهای عددناهنجاری 

 بدون تغییر است.   های عددیناهنجاریها در ب( ساختار کروموزوم

 ماند.  های فرد بدون تغییر میو توالی ژن کندها تغییر میتنهای عددی فقط تعداد فام ناهنجاریج( در 

 دهد.  تغییری در میزان ژنگان فرد رخ نمیجایی  واژگونی، جابه  ،شدنمضاعف،  هاید( در جهش

 :ها همراه باشند، شوند؛ ولی اگر با افزایش تعداد کروموزوممنجر به کاهش ژنگان می ها همراه باشند،  های عددی اگر با کاهش تعداد کروموزوم جهش   نکته طالیی
 رو بخون!  در سوال بعدی دهند! چرا؟ تعریف ژنگان ژنگان را تغییر نمی 
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ای . ژنگان هستهگیرندها در نظر میتنفامای شامل یک نسخه از هر یک از انواع  معادل مجموعهای را  طبق قرارداد، ژنگان هسته

برای هر یک از صفات وابسته به جنسِ  است؛ در نتیجه در ژنگان آن،  Yو  Xتن جنسی تن غیرجنسی و دو فامفام  22یک مرد شامل 

   شود.ژنی، فقط یک نسخه ژن یافت میتک 

 ها:  بررسی سایر گزینه
ها شود؛ بنابراین، تنوع ژنمشاهده نمی Yتن  ها، فامای زنکه در ژنگان هستهارد در حالی وجود د  Yتن  ای یک مرد فام ( در ژنگان هسته1

 ای مرد بیشتر از زن است.در ژنگان هسته

 برد. دهد. هر فرد ژنوم سیتوپالسمی خود را فقط از مادرش به ارث می ( دنای راکیزه، ژنگان سیتوپالسمی را در ژنگان انسان تشکیل می2

  ،ثانویه  ، وارد اووسیت های اسپرم که در قسمت تنه قرار دارندمیتوکندریژنگان سیتوپالسمی هر فرد، مشابه ژنگان سیتوپالسمی مادرش است. چون در زمان لقاح
 شوند. نمی
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باشد. یعنی در یکی   Ddنمود دارای ژن Rhشود. فرض کنید یک فرد برای گروه خونی تن یکی انتخاب می( در تعیین ژنگان از هر فام3

شود در  ها انتخاب میتن دارد. اما در تعیین ژنوم فقط یکی از این فام  dو در دیگری دگرۀ    Dخود دارای دگرۀ    1های شمارۀتناز فام

هاتون  تک سلولمون این بوده که تفاوت ژنگان و خزانۀ ژنی رو با تکهدفسوال  توی این  شود.  که در خزانۀ ژن این فرد هر دو دگرۀ لحاظ میحالی

 درک کنید!  
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 .  فقط مورد د درست است

 بررسی همۀ موارد:  

 شود.  مشاهده نمیشود، تغییری در توالی بازهای آلی دنا که در اثر پرتوی فرابنفش ایجاد می دوپار تیمین الف( در 

 کند، دوپار تیمین است.تنها جهشی که در آن توالی بازهای آلی دنا تغییر نمی 

ها مولکول رنای غیرطبیعی  ژنی و تنظیمی دنا، تأثیری بر توالی محصول ژن ندارد؛ در نتیجه در اثر این جهشهای بینب( جهش در توالی

 شود.  تولید نمی

 د.  ندار  پپتیدیزنجیرۀ پلی های میانه تأثیری در توالی ژنی و توالیبینهای تنظیمی، جهش در توالی 

ها یک نوکلئوتید به جای یک نوکلئوتید  در این جهش  شود.های جانشینی تغییری در اندازۀ مولکول دنا مشاهده نمیدر جهشج(  

 گیرد.  دیگر در دنا قرار می

  کند. کوچک جانشینی و جهش منجر به دوپار تیمین، اندازۀ مولکول دنا تغییر نمی  جهشدر   

 شود. بنابراین در هر جهش، تغییری در نوکلئوتیدها ایجاد می  نامند، تغییر ماندگار در نوکلئوتیدهای مادۀ وراثتی را جهش مید( 

  !نکات طالیی درباره جهش 
 های تنظیمی رخ دهد. های بین ژنی و یا توالی تواند در توالی می های ِدنا ژن نیست، بلکه جهش همه بخش -1
تواند رنای پیک، ِرنای ناقل، رنای ریبوزومی و یا ِرنای کوچک باشد؛ پس هر جهشی  هر ژنی لزومًا رمزکنندۀ پروتئین نیست، بلکه مولکول حاصل از رونویسی می  -2

 لزومًا موجب تولید پروتئین غیرطبیعی نمیشه! 
 جهشی هم تأثیرگذار نیست و میتونه جهش خاموش باشه! هر  -3
 دهد! رخ نمی خواندن  « باشد، تغییر چارچوب3در جهش حذف و اضافه در صورتی که تعداد نوکلئوتیدهای حذفی مضربی از »-4
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دیگری از همان آمینواسید شود، این جهش خاموش نام  تغییر رمز یک آمینواسید به رمز  در صورتی که جهش در دنا سبب  

یافته، تغییر از ژن جهش رنای پیک ایجاد شده ولی در  کنددارد و در آن توالی آمینواسیدی پروتئین محصول ژن تغییری نمی

 شود.  توالی نوکلئوتیدی مشاهده می

 ها:  بررسی سایر گزینه

-سید در زنجیرۀ پلیتغییر نوع آمینوا( نوعی جهش جانشینی که سبب  1

وجود  به علت    نامند.پتیدی شود، را جهش جانشینی از نوع دگرمعنا میپ

رابطۀ مکملی بین بازها، تغییر در یک نوکلئوتید از یک رشتۀ دنا، نوکلئوتید مقابل  

دهد. به همین علت جانشینی در یک نوکلئوتید به آن را در رشتۀ دیگر تغییر می

 شود.  نوکلئوتید منجر میجانشینی در یک جفت 

  در نوعی جهش اضافه شدنِکنید،  طور که در شکل مقابل مشاهده می(  همان3

نوکلئوتید به دنا، چارچوب خواندن تغییر کرده و رمزه پایان بالفاصله بعد از رمزه  

 شود. پپتیدی انجام نمیآغاز ایجاد شده است؛ در نتیجه تولید رشتۀ پلی

کنید،  طور که در شکل مشاهده میمعنا خواهد بود. همانک آمینواسید به رمز پایان تبدیل شود، جهش از نوع بی ( در صورتی که رمز ی4

 و یا اضافه شدن نوکلئوتید در دنا باشد.    ، حذفتواند به دلیل جانشینیمعنا میجهش بی

  یابد.  شود و یا طول پروتئین کاهش میان اصلی باشد؛ در نتیجه یا اصاًل پروتئین ایجاد نمیتواند بالفاصلۀ بعد از رمزۀ آغاز و یا قبل از رمزۀ پایایجاد رمزۀ پایان می 
  تواند در اثر جهش جانشینی )یعنی بدون تغییر در طول دنا( و یا در اثر جهش حذف یا اضافه باشد )همراه با تغییر طول دنا( د کدون پایان می ایجا  
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قطعاً  دهد. در این حالت  ، تغییر چارچوب خواندن رخ می نباشند  3شرطی که مضربی از  در صورت اضافه یا حذف شدن نوکلئوتیدها به  

 تواند خاموش باشد!( شود. )جهش تغییر چارچوب نمیدر محصول نهایی ژن تغییری ایجاد می

 ها:  بررسی سایر گزینه
 دهد. )کدون(ها رخ نمی مضربی از سه باشد، تغییر در چارچوب خواندن رمزه ی حذف شدهها( در صورتی که توالی1

   پپتیدی شود.تواند منجر به ایجاد کدون پایان زودهنگام و کاهش طول رشتۀ پلیمیشدن یک توالی به دِنا اضافه( 2

   های کوچک قطعاً با تغییر توالی نوکلئوتیدی ژن همراه هستند.جهش( 4

  تواند بدون پروتئین ایجاد شده از آن ژن میکند ولی توالی آمینواسیدی  از آن تغییر می  شدهرونویسیهای کوچک قطعًا توالی نوکلئوتیدی ژن و رنای  در جهش
 بندی نشده!( های کوچک دستهتغییر باشد. )دقت کنید که طبق تعریف کتاب، جهش ایجادکنندۀ دوپار تیمین، جزء جهش 
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ان  النخاع است. در انس، بصل4کنید، بخش شمارۀ  طور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

هایی مانند عطسه، سرفه،  کند و مرکز انعکاسالنخاع، فشارخون و ضربان قلب را تنظیم میبصل

های مخطط حلق به صورت  در هنگام بلع، ماهیچهو مرکز اصلی تنظیم تنفس است.    بلع

 شوند. غیرارادی منقبض می

 ها:  بررسی سایر گزینه

 النخاع قرار دارد نه درون مخچه! بطن چهارم بین مخچه و بصل، مخچه است. 2( بخش شمارۀ 1

 شود.  ، لوب )پیاز( بویایی است. در تشریح مغز گوسفند لوب بویایی در هر دو سطح شکمی و پشتی مشاهده می1( بخش شمارۀ 2

 دهد. تاالموس انتقال می  سوی  های بینایی را بهشده در گیرنده  های عصبی تولید، عصب بینایی است. عصب بینایی پیام3( بخش شمارۀ  3
 

 های حسی در جانوران چند نکتۀ مهم از گیرنده
 در هر واحد بینایی چشم مرکب حشرات، دو بخش شفاف وجود دارد.  -1
 شود.  جیرجیرک، جانور ماده توسط جانور نر انتخاب میدر جیرجیرک بر روی پاهای جلویی گیرندۀ مکانیکی در زیر پردۀ صماخ وجود دارد. در نوعی  -2
کند.  شود. در زنبورها اسکلت بیرونی اندازه و مقدار رشد بدن را محدود میدر زنبورها نور فرابنفش و در برخی مارها )مثل مارزنگی( نور فروسرخ دریافت و درک می -3
  حواست باشه که پرتوهای فرابنفش و فروسرخ غیرمرئی هستند . 

 ها استخوان و طبیعتًا مغز قرمز استخوان ندارند.  شود. در مقابل، برخی ماهیها، کانال آب مشاهده میدر دو طرف بدن ماهی -4
 مگس در پاهای خود موهای حسی دارد. در مگس همانند سایر حشرات طناب عصبی شکمی )نه پشتی!( است.   -5
تواند دارای سه یاختۀ منکدار باشد؛ بنابراین در زیر یک پولک  تواند دو ساختار دارای پوشش ژالتینی قرار داشته باشد و هر ساختار میدر زیر یک پولک ماهی می  -6

 شش یاختۀ منکدار وجود داشته باشد.   ندتوا می ماهی، 
 شوند.  های حسی در خط جانبی ماهی، به سمت سر )نه دم( متمایل )خم( میهای عصبی خارج شده از هر ساختار دارای گیرندهرشته -7
 است. های گیرنده بیشتر های پشتیبان از یاختهدر یک ساختار دارای گیرندۀ حسی در خط جانبی ماهی، تعداد یاخته -8
ها با هم برابر نبوده و یکی از آنها به مراتب طول ها طول منکدار خط جانبی، نورون نیستند و بنابراین دندریت و آکسون ندارند. در این یاختههای منکیاخته  -9

 بلندتری دارد.  
 ای وجود ندارد.  در موی حسی پاهای مگس، جسم یاخته -10
 زیر چشم قرار دارد.   یهای مار وجود ندارد؛ بلکه درون سوراخهاهای فروسرخ درون چشمگیرنده  -11
 کند و دوالد است، زنبور عسل ماده است.  جانوری که پرتوی فرابنفش را شناسایی می -12
 دهد.  خ تشکیل مینایی و در انسان، مدر ماهی، بیشترین حجم مغز را لوب بی -13
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هایشان با پوشش ژالتینی تماس دارند. این  داری قرار دارند که مژکهای مژکبخش حلزونی یاختهدر  

شود. در  های آنها خم میاند که با لرزش مایع درون بخش حلزونی، مژکهای مکانیکیها، گیرنده یاخته

ا پیام عصبی تولید و آن هاین یاختهشوند.  ها تحریک میهای یونی غشای آنها باز و این یاختهنتیجه کانال

 کنند.های حسی منتقل میرا به نورون 

 ها:  بررسی سایر گزینه
های  های عصبی تولید شده خود را ابتدا به نورونهای مکانیکی درون بخش دهلیزی گوش، پیام( گیرنده 1

د که دهنها شاخۀ دهلیزی )تعادلی( عصب گوش را تشکیل میکنند و آکسون این نورونحسی منتقل می

 کنند.  برند و آن را از موقعیت سر آگاه می و به ویژه مخچه )بخشی در پشت ساقۀ مغز( می  مغز پیام را به 

در تماس    مادۀ ژالتینی های خود با  های مکانیکی درون بخش حلزونی گوش از طریق مژک ( گیرنده2

 هستند نه با مایع درون حلزون گوش! 

فقط در دو    های مکانیکی درون بخش دهلیزیکنید، گیرندهمی   طور که در شکل مقابل مشاهده ( همان4

 دایره قرار دارند.   انتهای برآمدۀ مجاری نیم

 ترکیبی(  -متوسط -111) 3پاسخ: گزینه  133

  بخشیگذرند. چلیپای بینایی، محلی است که  می  تاالموسهای دیگری از مغز مانند  های بینایی قبل از رسیدن به قشر مخ از بخشپیام

روند. در نتیجه بخشی از اطالعات بینایی یک چشم در نیمکرۀ همان بخش  بینایی یک چشم به نیمکرۀ مخ مقابل می  های عصباز آکسون

 از مغز و بخش دیگر اطالعات در نیمکرۀ مقابل!  

  ها:بررسی سایر گزینه
طور که در شکل مقابل  دار است ولی همانهای میلین( قشر مخ که خاکستری رنگ است فاقد رشته1

های  کنید، مغز اتصالی به استخوان جمجمه ندارد بلکه بین مغز و استخوان جمجمه، پردهمشاهده می

 مننژ قرار دارند.  

-اند و نیمکرۀ راست در مهارتاز نیمکرۀ چپ به توانایی در ریاضیات و استدالل مربوط  هایی بخش(  2

 ای هنری تخصص یافته است.  ه

ای و  های مخروطی و استوانههای نوری، یعنی یاختهترین الیۀ چشم است که گیرنده( شبکیه داخلی4

های دهند و پیام ، عصب بینایی را تشکیل میهای نوری(گیرنده  )نه  های عصبیهای عصبی در آن قرار دارند. آکسون یاختهنیز یاخته

 برد.  بینایی را به مغز می 
 

    
   

   
 

ی 
رون

 د
ش

گو
 

  درون ها  های گیرنده مژک  / شود.دار درون آنها می های حسی مژکحرکت سر سبب تحریک گیرنده    /مجرای نیم دایره و عمود برهم است  3دارای   بخش دهلیزی 

   .  دار در تمام طول مجرا وجود نداردهای مژکیاخته   /ژالتینی هستند و با مایع درون مجرا تماسی ندارند.  ۀماد

  بخش نابرابر تقسیم شده که در بخش   3فضای درون حلزون توسط دو غشا به    /انداز طول دارای سه مجرا است که به موازات هم قرار گرفته  بخش حلزونی 

   .  شودامواج صوتی سبب تحریک گیرنده می  /ژالتینی تماس دارند  ۀها با ماد های گیرندهمژک د/  گیرنهای حسی شنوایی قرار میگیرنده  میانی

سطح داخلی آنها از نوع پوششی    ۀهای پوشانندیاخته  است/  پوششی تمایز یافته  یاختۀباشند که در واقع نوعی  دارای گیرنده مکانیکی مژکدار می مشترک 

 ژالتینی و مایع درونی می باشند   ۀ دارای ماد  /اندک( و بدون مژک است.  ای یاخته)بر روی غشا پایه و فاصله بین  
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طور که در شکل مقابل  کنند. همان، پرتوهای فرابنفش را نیز دریافت میبرخی حشرات مانند زنبورهای نوری  گیرنده

 دهی به سه جفت پای جانور نقش دارند.  های متفاوتی در عصبت گرهکنید، در طناب عصبی حشرامشاهده می

 ها:  بررسی سایر گزینه

در هر واحد بینایی دو یاختۀ گیرندۀ نوری وجود دارند که با  کنید،  طور که در شکل مقابل مشاهده می( همان1

 عدسی و قرنیه تماسی ندارند. 

 تشکیل شده است.  نه دو گرۀ جدا از هم!(  )هم جوش خورده  گرۀ عصبی به  چند( مغز حشرات از  3

 مغز در جانوران: 
 تشکیل شده از دو گرۀ عصبی در سر جانور    ←در پالناریا 

 خورده تشکیل شده است.  هم جوشد گرۀ بهاز چن  ←در حشرات 
 بخش جلویی و برجستۀ طناب عصبی پشتی است.   ←داران در مهره 

تر ترین بخش آن لوب بینایی است و لوب بویایی آن نسبت به کل مغز جانور از لوب بویایی انسان بزرگ بزرگ   ←در ماهی  
 است. 

 فاصل بین عدسی و قرنیه در چشم فضای خالی وجود ندارد.  کنید، در حدطور که در شکل مقابل مشاهده می ( همان4
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ای است که در تشکیل حافظه و یادگیری یکی از اجزای سامانۀ کناره  )اسبک مغز(  هیپوکامپ

در ایجاد حافظۀ کوتاه مدت و تبدیل آن به    مغز اسبکنقش دارد. پژوهشگران بر این باورند که  

 حافظۀ بلندمدت نقش دارد.  

 ها:  بررسی سایر گزینه
طور که های دیگر است. همانهای بویایی و نورون( پیاز بویایی محل تشکیل سیناپس بین گیرنده1

می د مشاهده  مقابل  شکل  کنارهر  سامانۀ  جزء  بویایی  پیاز  نمیکنید،  محسوب  )فقط  شود.  ای 

 ها با این سامانه ارتباط دارند( ای هستند و سایر بخشرنگ جزء سامانۀ کنارههای بنفشبخش

ای ارتباط دارد ولی  مانۀ کنارهشاهنگ( است. هیپوتاالموس با سای( هیپوتاالموس مرکز تنظیم دمای بدن و ضربان قلب ) فعالیت گرۀ پ 2

 جزئی از آن نیست! 

هایی از سامانۀ لیمبیک در لوب گیجگاهی و لوب آهیانه قرار دارد، درحالی که  بخشکنید،  طور که در شکل مقابل مشاهده می ( همان4

    لوب پیشانی بزرگترین لوب مغز است.

 

 

 پردازش پیام   مشاهده در نمای باال  با ساقه مغز   مجاورت با مخچه  مجاورت ویژگی ظاهری  تعداد در مغز  لوب همسایه! لوب  

 آهیانه   پیشانی  

 گیجگاهی  

 بویایی                بزرگترین    2      

 پیشانی   آهیانه  

 سری  پس

 گیجگاهی  

         

      2 

 بزرگتر از  

 گیجگاهی  

        

       - 

 آهیانه   سری  پس

 گیجگاهی  

 بینایی     کوچکترین  2      

 پیشانی  گیجگاهی  

 سری  پس

 آهیانه  

     

    2 

 بزرگتر از  

 سری  پس

 شنوایی        
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پتانسیل عمل و  های نمودار  + تا صفر، میزان بار مثبت درون یاخته از بیرون آن بیشتر است. در تمام بخش30+ و  30تا    0از پتانسیل  

 شوند.  های عصبی خارج میاز یاخته های نشتیکانال شده از طریق های پتاسیم به روش انتشار تسهیلآرامش، یون

تقال فعال شده )از طریق کانال نشتی( و انتوانند با انتشار تسهیلهای سدیم و پتاسیم همواره می یون  ،عملپتانسیل یادتون باشه که هم در پتانسیل آرامش و هم در 
 پتاسیم( از غشا عبور کنند. -)از طریق پمپ سدیم

 ها:  بررسی سایر گزینه
 دار باز نیست!  های دریچه+ میزان بار مثبت درون یاخته از بیرون آن بیشتر است ولی هیچ یک از کانال 30( در پتانسیل 1

 شوند. دار پتاسیمی باز می های دریچه کانالدار سدیمی بسته شده و سپس  های دریچه در پتانسیل عمل، ابتدا کانال 

پتانسیل غشا در حالت    الزاماً  میزان بار مثبت درون یاخته از بیرون آن کمتر است. این دو بازه  -70تا صفر و صفر تا    -70( از پتانسیل  4و2

 شود.  آرامش نیست! در ضمن فقط برای ورود پتاسیم به یاخته انرژی زیستی مصرف می

 های غشایی موثر در ایجاد پتانسیل عمل و آرامش:  م و حیاتی دربارۀ پروتئین چند نکته مه

    های روی شبکۀ آندوپالسمی )زبر( تولید شده و در  های سراسری هستند + در تماس با هر دو الیۀ فسفولیپیدی غشا هستند + در ریبوزوم از نوع پروتئین  ←همگی
شوند( + دارای پیوند اشتراکی پپتیدی و غیرپپتیدی، هیدروژنی کنند )وارد آنها شده و از آنها خارج میآندوپالسمی و دستگاه گلژی عبور میمسیر قرارگیری در غشا از شبکۀ  

 سیل عمل، فعال هستند.  هایی با بار مثبت دخالت دارند. + در زمان پتانجایی یونها را دارند + در جابهو یونی هستند و قطعًا سطح سوم از سطوح ساختاری پروتئین
  دار: های نشتی و دریچه های کانالها و تفاوتشباهت 

 شده نقش دارند.  کنند. + در انتشار تسهیلجا میها را در جهت شیب غلظت جابهیون ←شباهت 
دار فقط  و هم پتانسیل عمل فعالیت دارند ولی دریچههای نشتی هم در پتانسیل آرامش  دارها، فاقد دریچه هستند + کانالهای نشتی برخالف دریچهکانال  ←تفاوت  

 پتانسیل عمل. 
 ها:  پتاسیم با کانال- های پمپ سدیمتفاوت 

کند + عملکرد پمپ با انتقال فعال است + فعالیت پمپ هم در پتانسیل آرامش و هم عمل مشاهده شده  جا میبرخالف شیب غلظت جابه  را   ها ها یونپمپ برخالف کانال
 شود + پمپ خاصیت آنزیمی دارد.  از پتانسیل عمل، بیشتر هم میو بعد 
 ( هر دو نوع کانال دریچه30( و پتانسیل )- 70در زمان ثبت پتانسیل آرامش )+  .دار )سدیمی و پتاسیمی( بسته هستند 
 دار در یک نقطه از یاختۀ عصبی وجود ندارد.  امکان باز بودن هر دو نوع کانال دریچه 
  دار سدیمی و پتاسیمی به صورت همزمان در دو نقطۀ مجاور باز هستند.  های دریچههدایت پیام عصبی، کانالدر زمان 
 شود. دار پتاسیمی به سمت داخل یاخته باز میهای دریچهدار سدیمی به سمت خارج یاخته و کانالهای دریچهدریچۀ کانال 
  دار سدیمی در بخشی دیگر شود.  تواند سبب باز شدن کانال دریچه اخته میدار سدیمی در یک بخش از یبسته شدن کانال دریچه 
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زبانبرجستگیو    دهاندر   این جوانه  های  درون  و  چشایی  های 

گیرنده جوانه گرفتهها  قرار  چشایی  همانهای  شکل اند.  در  که  طور 

با منفذ    زبانهای چشایی قرارگرفته در  کنید، گیرنده مقابل مشاهده می

 های چشایی!  اند نه همۀ گیرندهجوانۀ چشایی سطح زبان مرتبط

های دهان هم گیرندۀ نکته این سوال در این بود که عالوه بر زبان، در سایر بخش
 چشایی دیده میشه! وسالم! 

 ها:  بررسی سایر گزینه
 شود!  های حسی انجام نمیولی حواستون باشه که درک مزۀ غذایی در گیرنده  ( حس بویایی در درک درست مزۀ غذا تأثیر دارد2

کند. اومامی، کلمۀ ژاپنی به معنای لذیذ است  را احساس می   شیرینی، شوری، ترشی، تلخی و مزۀ اومامی ( انسان پنج مزۀ اصلی  3

   رود.که برای توصیف یک مزۀ مطلوب که با چهار مزۀ دیگر تفاوت دارد، به کار می

پیام عصبی ایجاد شده را به دارینه )دندریت(ِ نوعی نورون   های چشاییکنید، همۀ گیرندهطور که در شکل مقابل مشاهده می ( همان4

  کنند.حسی منتقل می

 اند. های چشایی قرار گرفتهها گیرندهوجود دارد و درون این جوانه های چشاییهای زبان، جوانه دهان و برجستگی در  
 .کنندهای گیرندۀ چشایی را تحریک میشوند و یاختههای غذا در بزاق حل میذره 

 گیرند. چشایی قرار می هاییاخته های حسی در مجاورت  نورون   هایدارینه پایانه منشعب  
 های چشایی را برعهده دارد. نگهبان نقش محافظت و پشتیبانی از گیرنده  هاییاخته 
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 پوشیده شده است. چندالیه   پوششی سنگفرشی سطح زبان توسط بافت  
است که برای توصیف یک مزۀ مطلوب که   لذیذ ای ژاپنی به معنای  کلمه  اومامیکند.  انسان پنج مزۀ اصلی شیرینی، شوری، ترشی، تلخی و مزۀ اومامی را احساس می

 دارند مانند عصارۀ گوشت.                                                             تامات گلو رود، اومامی مزۀ غالب غذاهایی است که آمینواسید با چهار مزۀ دیگر تفاوت دارد، به کار می
حواستون باشه که  دهیم.  غذا تاثیر دارد؛ مثال وقتی سرماخورده و دچارگرفتگی بینی شده ایم ، مزۀ غذاها را به درستی تشخیص نمی ۀحس بویایی در درک درست مز 

                                                                                   های چشایی نداره!ا توسط مغز نقش داره و نقشی در تحریک و یا عدم تحریک گیرنده حس بویایی بر درک مزه غذ 
                                                                                                                                                   های پوششی تمایزیافته هستند.های چشایی برخالف بویایی، یاخته گیرنده  
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ژالتینی قرار   ایها در مادههای این یاختهاند. مژکداری وجود دارند که به ارتعاش آب حساسهای مژکها، یاختهدر خط جانبی ماهی 

شدن شود و خمها میشدن مژکابتدا سبب خم آورد و حرکت مادۀ ژالتینی دارند. جریان آب در کانال، مادۀ ژالتینی را به حرکت در می

 پس به ترتیب وقایع دقت کنید: شود. می  هاگیرنده اینتحریک  دار وهای دریچه بازشدن کانال  سبب هامژک

 ایجاد پتانسیل عمل و تولید پیام عصبی  -5های یونی بازشدن کانال -4ها شدن مژکخم -3ژالتینی  حرکت مادۀ -2ارتعاش آب  -1

 ها:  بررسی سایر گزینه

نه درون   )  در جلو و زیرتوانند پرتوهای فروسرخ تابیده شده از بدن شکار را تشخیص دهند.  ( برخی مارها مانند مار زنگی می2

های درون چشم مار زنگی  های پرتوهای فروسرخ در آن قرار دارند؛ در نتیجه گیرندهاست که گیرنده  چشم مار زنگی سوراخیهر  چشم!(  

 توانند پرتوهای فروسرخ را تشخیص دهند.  نمی

( روی هر یک از پاهای جلویی جیرجیرک یک محفظۀ هوا وجود دارد که پردۀ صماخ روی آن کشیده شده است.  3

های مکانیکی را که در پشت پردۀ صماخ قرار دارند، تحریک و جانور صدا را گیرندهلرزش پرده در اثر امواج صوتی،  

 کند.  دریافت می

آن قرار   یعنی همۀ پاها!(  )  پاهای   نه درون!(  )  رویهای شیمیایی در موهای حسی  ( در مگس، گیرنده 4

این گیرنده ایجاد شده در  پیام  از طریق طناب عصبی شکمی )نه  دارند.  به مغز منتقل میها  چرا شود.   پشتی!( 

های عصبی در طناب عصبی انجام شده! به ساختار  رسانی پاها از طریق گرهمستقیم به سر وارد نمیشه؟ چون عصب

 دستگاه عصبی حشرات دقت کنید!
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 فقط مورد د درست است. 

های حرکتی ماهیچۀ آکسون نوروناعصاب نخاعی    شکمیدر مسیر انعکاس عقب کشیدن دست پس از برخورد به جسم داغ، در ریشۀ  

 قرار دارد.   آکسون نورون حسی،  پشتیقرار دارد و در ریشۀ   سر بازو و سه سر بازودو

 بررسی همۀ موارد:  
 سر نورون حرکتیِ ماهیچۀ سه ه سر بازو، از نوع مهاری است در نتیجه در  الف و ج( سیناپس بین نورون رابط و نورون حرکتی ماهیچۀ س

اش، تغییر پتانسیل الکتریکی  شود ولی در غشای دندریت این نورون حرکتی به دلیل ناقل عصبی مهاری به گیرندهپیام عصبی ایجاد نمی

سر دچار تغییر در پتانسیل الکتریکی ماهیچۀ سهپس نکته مورد الف در این بود که دندریتِ نورون حرکتی  شود. مشاهده می

 شود؛ نه آکسون آن!!می
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 .  شودنمیشود؛ در نتیجه از پایانۀ آکسون آن ناقل عصبی ترشح ب( چون در نورون حرکتی ماهیچۀ سه سر بازو پیام عصبی ایجاد نمی

   اند.گرفته  درون بافت پیوندی قرارهای عصبی است که ای از رشتهد( هر عصب مجموعه
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طور که در شکل مقابل مشاهده  پذیر از بافت پیوندی قرار دارند. همان در پوست درون پوششی چندالیه و انعطاف  های فشارگیرنده

یکی انتهای دارینه نسبت به بیرون  از تبدیل اثر محرک به پیام عصبی و هدایت آن، پتانسیل الکتر  پس  های حسی کنید، در این گیرنده می

می منفی  کانالآن  دارینه  انتهای  در  زمان  این  در  چون  های شود. 

های پتاسیم در حال خارج شدن دار پتاسیمی باز هستند و یوندریچه

 از انتهای دارینه هستند. 

 ها:  بررسی سایر گزینه
فشار ای پیوندی اطراف گیرندۀ حسی  ( فشرده شدن پوشش چندالیه1

در آن تغییر دهد و می قرار در اثر محرک، رشتۀ دارینه را تحت فشار

   کند.شکل ایجاد می

 شوند. ها تحت تأثیر محرک )مثالً فشار( نیز باز میهای یونی در این گیرندهکانال( 2

 گیرد: های یونی تحت این شرایط صورت می چند نکته طالیی: باز شدن کانال
برای کانال یونی    30رسیدن پتانسیل الکتریکی غشا به حد مشخصی )مثال مثبت    -3اتصال محرک به کانال یونی در گیرنده     -2کانال یونی   اتصال ناقل عصبی به    -1

 پتاسیمی( 

 شود.  دار پتاسیمی باز میدار سدیمی و سپس دریچههای دریچه( در حضور محرک، ابتدا کانال3

 

 

 

 

پیام )   ←پیام عصبی تولید    ←های گرما و درد(  )گیرنده  پوست  های حسی گیرنده  تحریک  ←برخورد دست به جسم داغ(  1)      انعکاس عقب کشیدن دست

دو نورون رابط را  نورون حسی در نخاع،    ← به نخاع  نورون حسی از طریق  ورود پیام عصبی    شود نه انتقال(رون حسی هدایت میعصبی از گیرندۀ حسی به نو

تحریک  کند و این نورون حرکتی نیز با  می  تحریک)جلوی بازو( را    ماهیچۀ دوسر بازونورون حرکتی متصل به  نورون رابط اول،  الف(    کند:می  تحریک

سر  نورون حرکتی متصل به ماهیچۀ سهنورون رابط دوم نیز،  ب(  شود.  کشیدن دست می، موجب انقباض این ماهیچه و عقبای دوسر بازوهای ماهیچهیاخته

( هدایت پیام عصبی و آزاد شدن ناقل عصبی از پایانۀ آکسونی نورون حسی، دو نورون رابط  2. )، جلوگیری شودکند تا از انقباض آنمی   بازو )پشت بازو( را مهار

های جلو  های حرکتی مربوط به ماهیچهتانسیل الکتریکی در نورون حسی، دو نورون رابط، نورون( تغییر پ3شود. )و نورون حرکتی ماهیچۀ دوسر بازو، مشاهده می

کنه، تونیم بگیم که هر نورونی که پتانسیل الکتریکیش تغییر میسر( بازو، مهار میشه! پس نمیاینو یادت باشه که نورون حرکتی ماهیچۀ پشت )سه  فقطو پشت بازو.  
دوسر بازو + نورون    های رابط)دوتا( + نورون رابط و نورون حرکتی ماهیچۀنورون حسی با نورون  ←( چهار سیناپس تحریکی  4)  هدایت پیام عصبی رو انجام میده!

( یک سیناپس غیرفعال بین نورون حرکتی و 6سر بازو. )( یک سیناپس مهاری بین نورون رابط و نورون حرکتی ماهیچۀ سه5حرکتی با ماهیچۀ دوسر بازو. )

توانند  های این انعکاس میولی همۀ نورون  ند  های رابط، با دو نورون دیگر سیناپس دارحسی و هر یک از نورون   ( در این انعکاس، نورون6سر بازو.)ماهیچۀ سه 
شود +  شوند + ناقل عصبی از پایانۀ اکسونی آنها خارج می توسط نورون حسی تحریک می  ←هر دو نورون رابط این انعکاس (  7)  در دو سیناپس شرکت کنند.

خاکستری نخاع قرار دارند + پتانسیل الکتریکی نورون حرکتی بعد از خود را تغییر  شود + به طور کامل درون مادۀ  درون آنها پیام عصبی ایجاد و هدایت می

ون  ( در این انعکاس، درون مادۀ خاکستری نخاع دندریت، جسم سلولی و آکسون نورون رابط و دندریت و جسم سلولی نورون حرکتی وجود دارد و آکس8دهند. )می

های حرکتی  ( نورون10های حسی و رابط در مادۀ خاکستری قرار دارد. )در این انعکاس، پایانۀ آکسون نورون(  9شود. )نورون حرکتی از ریشۀ شکمی خارج می

هایی که از  آکسون  از ( گروهی11های حرکتی این توانایی را دارند. )سیناپسی نورونهای پستوانایی کاهش )احیاء( پیرووات و تولید الکتات را ندارند ولی یاخته 

توانند  گیرد + میتوانایی اگزوسیتوز ناقل عصبی را دارند + در آنها هدایت پیام عصبی صورت می  ←شوند  صب نخاعی در این انعکاس خارج میریشۀ شکمی ع

غییر  شوند + پتانسیل غشای آنها تسیناپسی میهای پس در یاخته   ATPپتانسیل الکتریکی یاختۀ پس سیناپسی را تغییر دهند + موجب تغییر طول و میزان  

ای  ( در این انعکاس ماهیچه13شوند. )های درون ریشۀ شکمی عصب نخاعی در این انعکاس جزء دستگاه عصبی پیکری محسوب می( همۀ آکسون 12کند. )نمی

به استخوان بازو اتصالی ندارد + به استخوان زندزبرین متصل است + توسط دو زردپی به استخوان کتف )جزء اسکلت جانبی( متصل    ←دهد  که تغییر طول می 

                                                                    است.     
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( سیناپس 1از دو جهت ایراد داره:    4گزینه  رساند.  های اسکلتی میهای عصبی را به ماهیچهدستگاه عصبی محیطی پیام  بخش پیکری

 سیناپسی تغییر میکنه!( در سیناپس مهاری هم پتانسیل غشای یاختۀ پس2ها هست، نه بین نورون و ماهیچه! مهاری بین نورون

 ها:  بررسی سایر گزینه
های اسکلتی  شوند. ماهیچههای اسکلتی گرچه تحت کنترل ارادی هستند ولی بعضی از آنها به صورت غیرارادی هم منقبض میماهیچه(  1

 شوند ولی همواره تحت کنترل اعصاب پیکری هستند.  ها به صورت غیرارادی منقبض میدر انعکاس

)صورت سوال دربارۀ بخش  های حرکتی!  رکزی نقش دارند نه نورونهای حسی به دستگاه عصبی مهای حسی در انتقال پیام( نورون2

 حرکتی دستگاه عصبی محیطی حرف میزنه!(

 های ارادی نقش دارد.  که قشرمخ در فعالیتهاست. در حالیها در پاسخ به محرک( انعکاس پاسخ سریع و غیرارادی ماهیچه3
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 ست. فقط مورد الف درست ا

 بررسی همۀ موارد:  
شود. این پروتئین همچنین کانالی  ای، به پروتئینی به نام گیرنده متصل می همایهالف( ناقل عصبی پس از رسیدن به غشای یاختۀ پس

 راه است( )یعنی این بازشدن با تغییر شکل پروتئین همکند.  ؛ بنابراین شکل آن تغییر میشودباز میاست که با اتصال ناقل عصبی به آن  

 کنند.ای آزاد میرانی ناقل عصبی را به فضای همایههای حاوی ناقل عصبی، با برونرسد، کیسهب( وقتی پیام عصبی به پایانۀ آکسون می

 ها: دو تلۀ تستی مهم در بحث سیناپس
 شود نه ریزکیسۀ حاوی ناقل عصبی یناپسی خارج میس ناقل عصبی از یاختۀ پیش

 شود.  سیناپسی نمیناقل عصبی هیچگاه وارد یاختۀ پس

 شود. ای تحریک، یا فعالیت آن مهار میهمایهکننده یا بازدارنده باشد، یاختۀ پستحریک ناقل عصبیبراساس اینکه ج( 

 ها فضای سیناپسی وجود دارد. بلکه بین آن. شوندنمیسیناپسی به هم متصل سیناپسی و پسد( در محل سیناپس دو یاختۀ پیش

 انتقال پیام عصبی 
ها در محل سیناپس، فضایی به نام فضای سیناپسی وجود دارد.  کنند. بین این یاختهم همایه )سیناپس( برقرار میای به ناهای عصبی با یکدیگر ارتباط وینه یاخته

کننده،  دریافت  ۀشود. این ماده، بر یاختای به نام ناقل عصبی در فضای سیناپسی آزاد میسیناپسی، ماده پیش  ۀدهنده یا یاختعصبی انتقال  ۀبرای انتقال پیام از یاخت
                                                          کند.                                                                                                                         سیناپسی اثر میپس  ۀعنی یاختی

آن برسند.    ۀشوند تا به پایان ها در طول آکسون هدایت میکیسهریز شود. این  ها ذخیره میته و درون ریزکیسهها( ساخهای عصبی )نورون ناقل عصبی در جسم یاخته
های عصبی با  کنند. یاختهرانی )اگزوسیتوز(، ناقل را در فضای سیناپسی آزاد میها با برون رسد، این کیسهآکسون می  ۀوقتی پیام عصبی )پتانسیل عمل( به پایان

شوند )نه آکسون، اگزوسیتوز می  ۀهای عصبی فقط در پایاندهندهشوند. انتقالها میای نیز سیناپس دارند و با ارسال پیام، موجب انقباض آن ماهیچه   هاییاخته
                                        سیناپسی متصل شوند.                                پس   ۀاِی یاختتوانند به دندریت یا جسم یاختهدندریت( ولی پس از ترشح می 

   های غشایی همراه بوده و به  های بزرگ از یاخته است. این فرآیند مستقل از شیب غلظت ذرات است و با تشکیل کیسهرانی )اگزوسیتوز(، فرآیند خروج ذرهبرون
گویند. با  سیناپسی می   فضایها وجود دارد که به آن،  اندکی بین آن ۀ  چسبند، بلکه فاصلسیناپسی به یکدیگر نمیسیناپسی و پسپیش  ۀیاختنیاز دارد.   ATPانرژی  

 گیرد.    آکسون ادغام شده و اگزوسیتوز صورت می ۀهای حاوی ناقل عصبی با غشای پایانآکسون، غشای ریزکیسه ۀبه پایان پیام عصبیرسیدن 
های جدید  ده، باید از فضای سیناپسی تخلیه شوند تا از انتقال بیش از حد پیام جلوگیری و امکان انتقال پیاممانهای ناقل باقیتوقف انتقال پیام عصبی، مولکولبا  

 گیرد: فراهم شود. این کار به دو طریق صورت می
 شوند.               سیناپسی جذب میپیش  ۀیاختهای موجود در فضای سیناپسی توسط  سیناپسی؛ پس از انتقال پیام عصبی، ناقلپیش  ۀهای عصبی به یاخت ناقل  ۀجذب دوبار   -1
 ناقل عصبی  ۀکنندهای تجزیهآنزیم -2
های عصبی در فضای  های عصبی از دالیل ابتال به بیماری و اختالل در کار دستگاه عصبی است. در واقع کاهش یا افزایش مقدار ناقلتغییر در میزان طبیعی ناقل 

 شود.سیناپسی، منجر به بروز بیماری می
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 ها خوب دقت کنید!شدنش در کنکور زیاده! مازی یک سوال خیلی مهم که احتمال مطرح 

نورون-پمپ سدیم  پروتئینی در غشای  پمپ  هاست که پتاسیم نوعی 

کنید،  طور که در شکل مقابل مشاهده میفعالیت آنزیمی هم دارد. همان

یون پروتئین میاتصال  این  به  تجزیۀ  های سدیم  از  قبل   ATPتواند 

 باشد. 

 ها:  بررسی سایر گزینه
 پتاسیم جایگاه مخصوصی دارند.  - های سدیم و پتاسیم هر یک در پمپ سدیمکنید، یونطور که در شکل مقابل مشاهده می ( همان1

 نتقال فعال است.  ها توسط پمپ برخالف شیب غلظت و به روش اجایی یون( جابه2

 شود. به آن متصل میو سپس دو یون پتاسیم  های سدیم از این پروتئین جدایونکنید، ابتدا  طور که در شکل مشاهده می( همان4

با توجه به طرح تست از شکل ناواضح مکانیسم انقباض  
انتظار  از  دور  در کنکور  نکته  این  از  ماهیچه! طرح تست 

 نیست!  
بچه  برای  مپس  به های  و ازی  بدیم  توضیح  واضح  طور 

  نکاتشو به خاطر بسپارید: 
پمپ سدیم   -1 به  یاخته  درون  از  یون سدیم  - ابتدا سه 
 شوند. تاسیم متصل می پ
شود و  توسط این پمپ تجزیه می   ATPسپس مولکول  -2

ADP   ایجاد می در  شود که همان + گروه فسفات  طور که 
 ه است. بینید، گروه فسفات به پمپ متصل شدشکل می 

یون   -3 رانده  سپس  یاخته  از  بیرون  به  سدیم  های 
 شوند.می 

 شود. پتاسیم متصل می - دو یون پتاسیم به پمپ سدیم -4
 شود.گروه فسفات از پمپ جدا می   -5
 شوند. های پتاسیم به داخل یاخته وارد مییون  -6
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مقابل  همان در شکل  که  نواحی مشاهده میطور  از  کمتر  لکۀزرد  کنید، ضخامت 

این بخش   امتداد محور نوری کرۀ چشم قرار دارد و در  در  زرد  لکۀ  مجاور است. 

روی رو نگاه کنید؛ لکه زرد دقیقاً روبه)به شکل روبهشوند.  پرتوهای نوری متمرکز می

  مرکز عدسی قرار داده و در این محل پرتوهای نوری متمرکز میشن(

 شود. زرد به شکل یک فرورفتگی مشاهده می لکۀ

 ها:  بررسی سایر گزینه
 ( محل خروج عصب بینایی از شبکیه، نقطۀ کور نام دارد.  1

های مخروطی در آن ( لکۀ زرد در دقت و تیزبینی اهمیت دارد؛ زیرا گیرنده2

استوانه ترندفراوان هم  و  مخروطی  گیرندۀ  زرد هم  لکۀ  در  یعنی  این  ای  . 

 دارد.  دوجو

کنید، ضخامت صلبیه بیشتر از مشیمیه  طور که در شکل مشاهده می( همان4

 است. 
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 موارد الف و د درست است.

 بررسی همۀ موارد:  
پذیری عدسی چشم کاهش پیدا  الف( در بیماری پیرچشمی با افزایش سن انعطاف

  هم   های مژگانی شود. در این بیماری انقباض ماهیچهکند و تطابق دشوار میمی

 تواند موجب افزایش قطر عدسی شود.  نمی

خطوط تیره های مژگانی از نوع ماهیچۀ صاف هستند و بنابراین فاقد  ب( ماهیچه

 و روشن هستند.  

طور که در شکل  کنندۀ قرنیه و عدسی است. همانج( زاللیه مایع شفاف تغذیه

تماس    ترین الیۀ کره چشم()داخلی  کنید، زاللیه با الیۀ شبکیهمقابل مشاهده می

 ندارند.  

شود و بینایی فرد دچار های بینایی به درستی انجام نمیپیامبینایی چشم، ارسال  های  گیرنده  با وجود سالم بودن  MSدر بیماری  د(  

   شود.مشکل می

 

 

 مفهومی(  -سخت  -112) 3پاسخ: گزینه  146

های مختلف بدن نسبت به یکدیگر در چگونگی قرارگیری قسمتشود که مغز از  موجب می  حس وضعیت   مکانیکیهای فعالیت گیرنده

 حال سکون و حرکت اطالع یابد.  

 ایاستوانه  ۀگیرند  مخروطی  ۀگیرند  ویژگی 

 کوتاه  بلند کند بخشی که پیام عصبی را از هسته دور می  ۀانداز 

 شود. در نور ضعیف تحریک می  شود در نور قوی تحریک می تحریک پذیری 

 کور(   ۀعقبی شبکیه )به جز نقط   ۀکرنیم کور(   ۀعقبی شبکیه )به جز نقط   ۀکرنیم استقرار محل  

 در تشخیص کلی اشیا در نور کم نقش دارند.  کند.پذیر می تشخیص رنگ و جزئیات اجسام را امکان نوع تصویر 

 های چشم بیماری 

عامل بروز   عالئم بیماری  نام بیماری  علت بیماری 
 بیماری 

 راه درمان 

اختالل در  
عدسی یا  

 قرنیه 

سفت شدن عدسی و  
 کاهش انعطاف آن 

 های مخصوص عینک استفاده از   افزایش سن  کاهش قدرت تطابق   پیرچشمی 

  کروی نبودن و صاف 
نبودنِ انحنای عدسی  

 یا قرنیه 

رسیدن پرتوها به  نامنظم  آستیگماتیسم 
یکدیگر روی یک نقطه از  

 شبکیه 

استفاده از عینک برای جبران عدم یکنواختی   -
 انحنای عدسی یا قرنیه 

اختالل در  
 چشم  ۀکر

بیش از حد کوچک  
 چشم   ۀبودن کر

تشکیل تصویر اشیای   دوربینی 
 پشت شبکیه   نزدیک

 استفاده از عدسی همگرا  -

از حد بزرگ    بیش
 چشم   ۀبودن کر

  دورتشکیل تصویر اشیای   بینینزدیک 
 جلوی شبکیه 

-  

 استفاده از عدسی واگرا 
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 ها:  بررسی سایر گزینه
ها مدتی در معرض محرک ثابتی قرار گیرند، پیام عصبی  وقتی گیرنده  (1

کنند. این پدیده سازش کنند یا اصالً پیامی ارسال نمی کمتری ایجاد می 

های حسی به جز گیرندۀ  گیرنده   انواعی ازتواند در  میها نام دارد و  گیرنده

های بویایی که جزء حواس ویژه  مثالً گیرندهدرد در شرایطی رخ دهد.  

 هستند نیز قابلیت سازش دارند. 
 

های  های حس وضعیت و گروهی از گیرندهکنید، گیرنده طور که در شکل مقابل مشاهده می( همان2

دارینه انتهای  از  پوست  حالی   درون  در  است  شده  تشکیل  درد    برخالفکه  آزاد  تواند  میگیرندۀ 

   پذیر باشد.سازش

  های سیاهرگ  برخیها در  کنند. این گیرندههای دمایی در پی تغییر درجۀ حرارت پیام عصبی را به سوی تاالموس ارسال می( گیرنده4

 و پوست جای دارند.   بزرگ
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شود. سه نوع یاختۀ عصبی  هایی از غشای آنها توسط غالف میلین پوشانده میهایی از دستگاه عصبی هستند که بخش یاخته  هانورون

دار یا  توانند میلینیاختۀ عصبی می  نوعهر سهحرکتی، رابط و حسی وجود دارد.  

 بدون میلین باشند. 

بخش مرکزی دستگاه عصبی به سوی ها را از  های عصبی حرکتی پیام یاخته 

 برند.  ها( میها )مانند ماهیچهاندام
 

 ها:  بررسی سایر گزینه
رانویه تعداد زیادی کانال دریچهدار در گرههای میلین( در نورون1 دار وجود های 

هایی که توسط غالف میلین پوشیده  ها یعنی در بخش دارد ولی در فاصلۀ بین گره 

کانالمی این  ندارند.  شود،  وجود  رانویه در فاصلۀ بین دو غالف   ها  گره 

 ها وجود ندارند( های رانویه، این کانال)در واقع در فاصلۀ بین گره میلین وجود دارد. 

ای متصل است؛  های رابط و حرکتی دندریت در چندین محل به جسم یاختهکنید، در نورونطور که در شکل مقابل مشاهده می( همان2

 شود.  )نه انتقال( می هدایتای پیام ایجاد شده در دندریت در چندین نقطه به جسم یاخته بنابراین

    ه!  همیشه حواست به جمع و فرد کلمات باش ای ندارد.هر نورون فقط یک جسم یاخته کنید،  طور که در شکل مقابل مشاهده می ( همان4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های آموزشی این سوال: دام 

 ن حرکتی و نور  نورون رابط  نورون حسی  

کردن اطالعات به دستگاه عصبی  وارد   وظیفه 
 مرکزی

خارج کردن اطالعات حرکتی از   هاایجاد ارتباط بین نورون 
 دستگاه عصبی مرکزی 

 چند دندریت  چند دندریت  یک دندریت  تعداد دندریت 

 یک آکسون  یک آکسون  یک آکسون  تعداد آکسون 

 کوتاه کوتاه بلند  طول دندریت 

 بلند  دندریت بلندتر از   بلند  طول آکسون 

و یا  /در بیشتر طول دندریت و آکسون  میلین و گره رانویه 
 بدون میلین باشد. 

و یا   تواند دارای میلینمی
 باشد  بدون میلین

و یا   /در بیشتر طول آکسون 
 بدون میلین باشد. 
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 های میلین! وجود ندارد، نه در فاصلۀ بین غالف دار های رانویه، کانال دریچه در فاصلۀ بین گره  -1
 گیرد، و از یک یاخته به یاختۀ دیگر، انتقال پیام عصبی! در طول یک یاختۀ عصبی، هدایت پیام عصبی صورت می  -2
 ای است.هر نورون دارای یک جسم یاخته  -3
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 فقط مورد ب درست است.

 هستند. دارای زوائد سیتوپالسمی در یک سمت خودهای بویایی، های مخاط تنفسی و گیرندهدر بینی، یاخته

 دقت کنید که 
 دار نیستند! های پوششی منک ، یاخته و بخش ابتدایی آن  ( در سقف حفرۀ بینی1
 شود.دالیه دیده می ( در ابتدای بینی، پوست نازکی وجود دارد و در این ناحیه، بافت پوششی سنگفرشی چن2
 دار است.های منکشود که شامل یاخته ( در سایر نواحی بینی مخاط تنفسی دیده می 3
 های بویایی توانایی حرکت ندارد. گیرنده   زوائد سیتوپالسمی )موهای بویایی(های پوششی توانایی حرکت دارد، درحالی که ( منِک یاخته 4

 بررسی همۀ موارد:  
 کنند.  ها را تحریک میهای بودارِ هوای تنفسی این یاختهبویایی در سقف حفرۀ بینی قرار دارند. مولکولهای الف( گیرنده

پوششی مژکدار به   یهاو هم یاخته  بینی   های بویایی های پروتئینی و گلیکوپروتئینی است، هم گیرندهای از رشتهب( غشای پایه شبکه

 نوعی با غشای پایه در تماس هستند.

ها بیان های متفاوتی برای تولید آنهای مخاط تنفسی متفاوت است، پس ژنهای بویایی با مژکِ یاختهگیرنده  ئد سیتوپالسمیزواج(  

 شود. می

 دار در بینی فاقد رشتۀ عصبی هستند.  های پوششی مژکد( یاخته
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مانند درون مجرا و موادی که کند. موهای کرکاللۀ گوش را به گوش میانی منتقل می مجرای شنوایی امواج صوتی جمع شده توسط  

 کنند، نقش حفاظتی دارند.  های درون مجرا ترشح میغده 

 

شوند          موهای کرک مانند و غده های ترشحی درون مجرای گوش جز اولین خط دفاعی بدن )دفاب غیر اختصاصی( بوده و مانع ورود عوامل بیماری زا می 
  کند.   نی( دارای پوست نازک با موهایی است که مانعی در برابر ورود ناخالصی های هوا ایجاد میابتدای مجرای تنفسی )بی 
  ل دهد و هم مفصل متحرک!                                                     ی استخوان گیجگاهی جزء استخوان محوری جمجمه است )پهن(. این استخوان می تواند هم مفصل ثابت تشک                                                                                        

که استخوان گیجگاهی از انتهای  کند در حالیآوری می( الله گوش امواج صوتی را جمع1

 کند.  های میانی و درونی گوش محافظت میمجرا و بخش

بین گوش بیرونی و میانی قرار دارد. پردۀ  ( پردۀ صماخ در انتهای مجرای شنوایی و  2

-آید و این پرده لرزش را به استخوانصماخ در اثر برخورد امواج صوتی به ارتعاش درمی

 کند. های گوش میانی منتقل می 

 

 

 

 

 پردۀ صماخ  
شده است و نسبت به هوا نفوذ ناپذیر  های زنده تشکیل  در انتهای مجرای شنوایی و بین گوش بیرونی و گوش میانی قرار دارد./  از یاخته

 ۀدهد هوای درون گوش بیرونی با گوش میانی ادغام شود./ به حالت مایل در مجرای شنوایی قرار گرفته است )ایجاد زاویاست و اجازه نمی
نرژی مکانیکی در واقع  درجه با کف مجرا( به همین علت، طول کف مجرای شنوایی بیشتر از سقف این مجرا است./ امواج صوتی را به ا 45

 .  یردگتر و باالتر از غده بناگوشی )بزرگترین غده بزاقی( قرار میعقب  د/از جنس بافت غضروف می باش   /کندآوری میامواج صوتی را جمع  اللۀ گوش  

 مجرای  

 شنوایی 

  ریز بوده که نقش های برونمانند و غدهدارای موهای کرک  /در انتقال امواج صوتی به گوش میانی نقش دارد  /از الله گوش تا پرده صماخ امتداد دارد

         .شودابتدای مجرای گوش توسط بافت غضروفی و انتهای آن توسط استخوان گیجگاهی محافظت می   /کنندحفاظتی دارند و از ورود مواد جلوگیری می
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شود/ در دو طرف پرده صماخ هوا وجود  کند./  به بخش مرکزی پرده صماخ دسته استخوان چکشی متصل میلرزش یا ارتعاش تبدیل می 
 گیرد.  دارد، هوای موجود در سمت داخلی پرده از هوای دمی )مرده( و هوای موجود در سمت خارجی پرده از هوای محیط منشا می 

کنید، شیپور استاش در مجاورت مجاری نیم طور که در شکل مشاهده میکند. همانر استاش حلق را به گوش میانی مرتبط می( شیپو4

 دایره قرار ندارد.  

 ها قطر کمتری دارد.  شود. این بخش به گوش میانی متصل است و نسبت به سایر بخشبخشی از شیپور استاش توسط استخوان گیجگاهی محافظت می

 مفهومی(  -سخت  -111) 1خ: گزینه پاس 150

 فقط مورد د درست است. 

 بررسی همۀ موارد:  
اجسام مخطط درون فضاهای بطن مغز    2و1های  الف( 

-طور که در شکل مقابل مشاهده میقرار دارند. همان

فیز  اجسام مخطط به اپیبه  کنید، رابط سه گوش نسبت  

 تر است. نزدیک

کنید، بطن  مشاهده می طور که در شکل مقابل  ب( همان

 تر است.  فیز نزدیکای به غدۀ اپیسوم نسبت به رابط پینه

کنید، بطن چهارم طور که در شکل مشاهده می شود. همانج( با برش دادن کرمینۀ مخچه، درخت زندگی و بطن چهارم مشاهده می

 تر است. های چهارگانه به درخت زندگی نزدیکنسبت به برجستگی

 تر است. نزدیک 2و 1ها نسبت به مغزمیانی به بطن جانبی کنید، تاالموسکه در شکل مقابل مشاهده می طور د( همان

 آدرس مهم در تشریح مغز گوسفند:  8
درخت  -4انه قرار دارد. های چهارگفیز، برجستگی در عقِب اپی  -3فیز( قرار دارد.  در لبۀ پایین بطن سوم، رومغزی )اپی   -2ها بطن سوم قرار دارد.    در عقب تاالموس   -1

های بین دو نیمکره، در دو طرف رابط   -7ای قرار دارد.  گوش در زیر رابط پینه رابط سه  -6بطن چهارم بین مخچه و ساقه مغز قرار دارد.    -5زندگی درون مخچه قرار دارد.  
 نخاعی قرار دارند.  -کنندۀ مایع مغزیِی ترشح های مویرگ اجسام مخطط و شبکه 2و  1های درون بطن -8قرار دارد.  2و  1های فضای بطن
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 3پاسخ: گزینه  

 گام اول: چون در ابتدا جسم ساکن است، برآیند نیروهای وارد بر آن صفر است: 

netF =0 
F F F+ + =1 2 3 0 
 

−Fو تبدیل به   نهیقر F1گام دوم: در حالت دوم نیروی    دهیم. نشان می  netFدر این حالت با  را . برآیند نیروها شودیم 1

net netF F F F F F F F F F F
 

  = − + + = − + + + → = − =
 
 

1 2 3 1 1 2 3 1 1

0

2 2 2  

aتغییر میده:   رو جهتش)عالمت منفی اندازه بردار رو تغییر نمیده، فقط  a− =) 

net
net

F m
F F N a

m s


 = =  = → = = =1 2

20
2 2 10 20 10

2  
 

 2پاسخ: گزینه  

 نقطه مسیر برابر است با:   نیباالترگام اول: بزرگی نیروی وارد بر گلوله در 

F ma / N= =  =2 12 5 25  
 

دهد. برآیند دو نیروی  نقطه مسیر نشان می  نیباالترگام دوم: شکل روبرو نیروهای وارد بر گلوله را در  

 است. Fبرابر  fو   wعمود بر هم  

F w f= +2 2 2
 

( ) f f f N=  + → = − = → =
22 2 225 2 10 625 400 225 15  

 3 ینهگزپاسخ:   

کند، نیروهای وارد بر چون جسم در راستای قائم حرکت نمی   .شوندجسم وارد می   بهدهد نیروها چگونه  گام اول: شکل روبرو نشان می

 نند. کجسم در این راستا یکدیگر را خنثی می 

 N NF w w F mg m m kg− = → = → = →  = → =0 50 10 50 5  

 آوریم: گام دوم: شتاب حرکت جسم روی سطح افقی را به دست می

 net kF f N
a

m m kg

− −
= = = = −

20
4

5
 

)  شودیمگام سوم: در انتهای حرکت سرعت جسم صفر  )v =0: 

 v v a x− = 2 2
0 2  

 ( ) x x x / m− =  −  → =  → =2 20 10 2 4 100 8 12 5  

 4پاسخ: گزینه  

 دهند. را به وزنه می aشود: وزن و نیروی کشسانی. برآیند این دو نیرو شتاب دو نیرو به وزنه وارد می

eF w ma k l mg ma− = →  − = 

( ) ( )k l mg ma k l m g a − = →  = + =  + =1 1 1 1 2 10 2 24  

( ) ( )k l mg ma k l m g a − = →  = + =  − =2 2 2 2 2 10 4 12  

( ) ( )
N

k l k l k l l k / k
m

− −  = − →  − = →   = → =2
1 2 1 224 12 12 1 5 10 12 800  

(↑)+  

 

f

w

v

NF N= 50

kf N= 20

w
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 4پاسخ: گزینه  

 کشش فنر برابر است:  ی. نیرودهد یمشکل )الف( نیروهای وارد بر جسم را نشان 

eF k l N=  =  =
5

200 10
100

 

صفر است و نیروی اصطکاک    آن  برکند، برآیند نیروهای وارد چون جسم با سرعت ثابت حرکت می

 است: اندازههمر با نیروی کشش فن

 x e k k eF F f f F N= → − = → = = 0 0 10  

 k k N N Nf F / F F N=  → = → =10 0 5 20  

 
 

 

NF   وkf شوند، نیروی  گاه جسم به آن وارد میهر دو توسط تکیهR   برآیند این دو نیروی عمود برهم است

 )شکل ب(:

 N kR F f N= + = + = =2 2 2 220 10 500 10 5  

 است:   Rبا  اندازههمرا خواسته که  Rواکنش نیروی  سوال،صورت 

 R R N = =10 5  

 

 3پاسخ: گزینه  

عمودی دیوار و شوند: وزن کره، نیروی  . سه نیرو بر کره وارد میمایرا از مرکز جرم آن رسم کرده  کره  بردر شکل روبرو، نیروهای وارد  

 نیروی کشش نخ. 

با    اندازههمایم(،  نشان داده F)که در شکل با   wو   NFبرآیند   جهی درنتچون کره ساکن است، برآیند نیروهای وارد بر آن صفر است،  

T الف جهت آن است و داریم: و در خ 

N N
N

(L R) R h ( ) h

h h  cm

F FR
tan F /  N

h w /

+ = + → + = +

= − = → =

 = = → = → =


2 2 2 2 2 2

2

40 20 20

3600 400 3200 40 2

20
1 5 2

0 6 1040 2

 

 

 

 

 

 3پاسخ: گزینه  

v v / v / v v
P m v

P m v
m m / m / m m

P P P P P P


= + = =    

 =  =  = =     
    = − = =



 = − = − = −

2 1 1 1 1
2 2 2

1 1 1
2 1 1 1 1

2 1 1 1 1

6
0 20 1 2

4 6 24 965
4 5 5 25 100

0 20 0 8
5

96 4
100 100

 

 

 

m

mg

eF

NF

kf

 )الف(

NFR

kf

(ب)  
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 1: گزینه پاسخ 

maxFبرابر تغییر تکانۀ جسم است.   (S)مان  ز  -   وسطح زیر نمودار نیر N= 80 

 !! یدحساب کن یدرا که هم بلد

تعیین   تشابه   t1برای  استفاده   جادشدهیا  یهامثلثاز  مثلث  راست  ساق  در 

 ! میکنیم

t
t / t / t t ms s

t

−−
= → − = − → = → = = 

−

31
1 1 1 1

1

10 40
10 0 5 2 0 5 8 16 16 10

4 80
 

( ) ( )maxF t m
P S m v v v v /

s

− 
 = → − = →  − = → =

3
1

0
200 80 16 10

0 3 2
2 1000 2

 

 2پاسخ: گزینه  

 : دیآیم شتاب گرانش در سطح هر سیاره از رابطه مقابل به دست 

M
g G

R
= 2  

 برحسب چگالی متوسط سیاره به شکل مقابل نوشت:  توانیماین رابطه را 

R
v

g G G G R
R R

 
    = = =  

3

2 2

4
43
3

 

 . میدهیمنشان   eزمین را با زیروند  یهایژگیو و  jرا با زیروند   (Jupiter)مشتری  یهایژگیو

j j j j

j

e e e

g R g
g R / /

g R / cm

 
  → =  → =  → =

 32 5 11 1 25
5 5

 

 4پاسخ: گزینه  

 یا هبیتقر  بهبزرگی این نیرو را به دست آوریم.    ۀمرتب  میخواهیم نیم!  بین ماه و زمین را حساب ک  گرانشقرار نیست مقدار دقیق نیروی  

 ما توجه کنید! 

( )( )

( )

/M M
F G /

r /

−
    

= =  


24 22 35
111 2

2 2 168

6 10 7 4 10 7 6 7 10
6 67 10

15 103 8 10
 

F
 

= 
19

2050 6 10
2 10

15
 

 است. 2010مرتبۀ   ازپس 

  ۳ پاسخ: گزینه 

  

 

 

 

 

 0

0  0 2

S

maxF = 80

t1

( )t ms

NFNF (N)
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   3پاسخ: گزینه  

 نادرست است. )پ( جملۀفقط 
 

 
 

 بنابراین جمله )الف( درست است. 

 آرمانی و  ساده  آنقدر فیزیکی، یده  پد یک  آن  طی  که  است  فیزیک فرایندی  در  ی سازمدل
            .شود فراهم  تحلیل آن و  بررسی  امکان  تا شود ی م 

 بنابراین جمله )ب( درست است.

بنابراین   ؛نه زمان  سال نوری از جنس طول است  نیبنابرا  د؛ یمایپ یم  خل مسافتی است که نور در مدت یک سال در    سال نوری 

 .نادرست استجمله )پ(  
 بررسی عبارت )ت(:  

 لیتر است. 000 هر مترمکعب 
33

3

3 1
1

10
10
1

11
m

kg
)

m

lit
()

g

kg
(

lit

g

lit

g
==

 

 بنابراین جمله )ت( درست است.

 4پاسخ: گزینه  

 یکای آن کمیت است. چندبرابر ببینیم مقداِر آن کمیت،  خواهیمی میک کمیت با یکاِی آن کمیت است، به عبارتی  یسه  مقا: یری گاندازه
قطعیت وجود ندارد و امکان ندارد که بتوانیم مقدار واقعی را ...    فیزیکی ماننِد طول، جرم، زمان و  های یتکم  یریگاندازه: در  یری گاندازهخطا در   

مقدار خطا   توانیمیم، فقط  یری گاندازهدقیق و روش صحیح    های یلهوسهستیم. فقط با انتخاب    روروبه همواره با مقداری خطا    کنیم و  یریگاندازه
 .شودی نمخطا صفر  وقتیچ هرا کاهش دهیم، اما 

   یری گزهاندا در خطای  مؤثر عوامِل 
 یریگاندازهتعداد دفعات  -3مهارت شخص آزمایشگر              -2         یری گاندازه یله  وسقت د -1 
 : یری گاندازه یله  وسدقت -1

 .نامیمیم یری گاندازه یله  وسرا دقت  یری گاندازه یله  وسروی یک  ی بنددرجه ینتر کوچک

 مانند خط کش،برای وسایلی ، یک قرارداد کلی بنا بر 
1
2

 . نامند یم یری گاندازهدقِت وسیله را خطای  

آخرین رقمی    مرتبه  و خطا برابر با مثبت و منفی یک واحد از    شدهدادهآخرین رقم نشان    مرتبه  دیجیتال(، دقت برابر با  )   توجه: برای وسایل رقمی
 .   خوانند یماست که 
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cm  و  متریسانتیک   ،برای مثال دقت خط کش مقابل 

cm/ خطایِ آن  cm = 
1

0 5
2

 است.                                                                                                        

mm/  و خطایِ آن متریلیمیک   ،دقت خط کش مقابل mm = 
1

0 5
2

                                                                          است.                      

با    مرتبۀ  :نکته خطا  راستِ  رقم سمت  دقت    مرتبۀآخرین  راستِ  رقم سمت  از اندازه  لۀیوسآخرین  بعد  اگر  و  باشد  یکسان  باید  گیری 

 لۀیوسبرای مثال اگر دقت  .  آخرین رقم دقت باشد، باید خطا را گِرد کرد  مرتبۀآخرین رقم کمتر از    مرتبۀ  ، خطایِ وسیله  کردنمشخص 

/باید    یریگاندازهباشد، خطای    متریلیم  5/0گیری  اندازه /mm mm  = 
1

0 5 0 25
2

باید خطا    اما چون   مرتبه همدقت  و  شود، 

/باشند، باید   mm0 /صورتبهرا گرد کرد که  25 mm0  خواهد بود.  3

آخرین رقمی    مرتبه  و خطا برابر با مثبت و منفی یک واحد از    شدهدادهنشانآخرین رقم    مرتبه  ر با  ، دقت براب  (دیجیتال)   برای وسایل رقمی  :تذکر
 .  خوانند یماست که 

 C1  یری گاندازهو خطای  C1  نشان دهد، دقت دماسنج   صورتبهبرای مثال اگر دماسنج دیجیتالی 

/  دقت دماسنج،  و در دماسنج   C0 / یری گاندازهو خطای  1 C0 1 

 مقابل توجه کنید. یریگاندازه به: یرقطعیغ رقم حدسی و یا  

 ( بین دو B نقطۀانتهای میله )یعنی  ،کنیم Aاگر صفر خط کش را منطبق بر 

 متر سانتی 7/3 باًی تقربگوییم  میتوانیمحدسی  طور  بهبنابراین  گرفته قرار  و  3عدد 

 . شودیمخوانده 

 . شودیمنامیده   ی رقطعیغ رقم حدسی و یا    7/3در عدد  7رقم 

 است. یرقطعیغرقم حدسی و یا  ، ، آخرین رقم سمت راستشدهی بنددرجهبا وسایل  یری گاندازهدر 

 و یا مشکوک است.  یرقطعیغدر وسایل دیجیتال )رقمی( آخرین رقم سمت راست، رقم حدسی نیست ولی  :مهم  نکتة

        

 : یری گاندازه یجه  نتو گزارش  معنابا ی هارقم
 .شودیمبامعنا محسوب  ی هارقم رقم حدسی نیز جزو . نامیمیم بامعنا ی هارقم را  کنیمیمیک کمیِت فیزیکی ثبت   یری گاندازهکه بعد از    ییهارقم

 .         نویسیمیمزیر  صورتبهرا  یری گاندازهگزارِش 

 یریگاندازه ی یجهنت =از روی وسیله  شدهخواندهعدد    گیری   اندازه   یله  وسخطای 

 

 ، گفت که سطح جیوه توانیم حدسی  طور به. دقرار دار 30و   25سطح جیوه بین دو عدد 

 رقم حدسی هستند.  ۹و یا  8قرار دارد. عدد  2۹یا  28نزدیک به عدد 

Cگیری   اندازةدقت وسیله 
5  نصف دقت( برابر یریگاندازهخطای ،  است( 

Cبا 
2/5 .خطا  باید   یمرتبهدقت با  یمرتبه  کهنیابا توجه به  خواهد بود 

Cباید خطا را گرد کنیم که برابر با   ، برابر باشد
3  .گزارش  جهیدرنت خواهد شد 

)(Cصورت به یریگاندازه
328   شود یمبیان.   

 

 

 

 

cm 21 3 4 5

A B
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     1پاسخ: گزینه  

مرتبه .  دهدیم را نشان    یریگاندازه  لۀیوسدقت    ۶مرتبه رقم قبل از  .  است  ی رقطعیغ رقم حدسی و    ( ۶آخرین رقم سمت راست )یعنی عدد  

/دقت وسیله    نیبنابرا ؛دقت این وسیله است ()که در مکان دهم قرار دارد 2عدد 
g

cm 30  . باشدیم 1

 ضرب کنیم.   000 ، کافی است آن را در مترمکعب مکعب به کیلوگرم بر  متریسانتبرای تبدیل گرم بر  :توجه 

                                                                                                       
333 10010001010

m

kg

m

kg
/

cm

g
/ == 

 2گزینه   پاسخ: 

منظور تغییراتِ یک کمیت در یکای  ،رودیمآهنگ تغییرات یک کمیت به کار  کلمۀوقتی  معموالًآهنگِ تغییراتِ یک کمیت: در فیزیک 

 . شودیمآهنگ مصرف انرژی، یعنی مقدار انرژی که در یکای زمان مصرف  ندیگویم  کهیوقتبرای مثال . زمان است

 

 مقادیر طول را بر حسب سانتی متر می نویسیم   .میکنیمابتدا حجم مخزن را تعیین 

 تا حجم بر حسب سانتی متر مکعب به دست آید.    
222 720000150403 cmhrAhV ==== 

 خواهیم داشت:   ،نشان دهیم  Z با  ،دلخواه طور بهاگر آهنگ خروج آب از شلنگ را 

                                                sst
t

cm

s

cm

t

V
Z 1440

500
720000720000

500
33

==== 

min mint t=  =
1440

24
60

 

     1گزینه   پاسخ: 

  کیزیدر ف یمرتبه بزرگ نیخمت

تعداد درختان   ای  ن،ی، جرم جو زمهاانوسیاقجرم آب    هان،یو ستارگان ک  ها کهکشانتعداد    توانیمکه چگونه    دیادهیپرستاکنون از خود    ایآ

 یتعداد موها   ای   ؟ زندیمشخص در طول عمرش    ک یرا برآورد کرد که قلب    یی ها تعداد ضربان  توانیمچگونه    ا یرا برآورد کرد؟    نیزم  یرو

 را برآورد کرد؟  یلوگرمیک  ۶0فرد   کیدر بدن  ژنیاکس یهااتمتعداد  توانیمچگونه  ایزد؟  نیتخم توانیمشخص را چگونه  کیسر 

  ی حت  ای( را در علم  یبی)تقر  قیردقیغ هرچند    یااندازه   میدار  ازیوابسته به آن ن  یهات یکمموضوع و    کی شناخت بهتر    یاوقات برا  یبرخ

روزمره   یدر علم، بلکه در زندگ  تنهانه  نی. تخممیکنیمبرآورد استفاده    ای  نیتخم  ندیکار از فرا  نیا  ی. برامیروزمره خود به کار ببر  یزندگ

 از مسائل است.   یدر حل برخ یدیمف وشر زین

 

 : کنیمیماستفاده  نیاز تخم ر ی در موارد ز معمولا 
 . نداشته باشد یچندان   تی، اهمهامحاسبهدقت بال در -1
 . مینداشته باش قیدق ی ها محاسبه ی برا  یزمان کاف  -2
 د.در دسترس نباش ،یازموردن ی هادادهاز  یبخش ای همه  -3

 
 ی مرتبه بزرگ  نیتخم
به کار    ۱۰  ی ها ارجاع به توان  ی اغلب برا   ،ی بزرگ   ه. عبارت مرتبشودیم  دهینام  یمرتبه بزرگ   نیدارد، تخم  ی ادی کاربرد ز  کی ز یکه در ف  نیاز تخم  ینوع 
اوقات ممکن    ی برخ   ، یمرتبه بزرگ   نیبه روش تخم  هامسئله . لزم است توجه شود که در حل  شودی م   انیب  ۱۰از    یتوان   صورت به  ز ین  جهینت  را ی ، زرودیم

  ینمادگذار  صورتبهابتدا همه اعداد    ،یمرتبه بزرگ   نیمتفاوت باشد. در تخم  یدو مرتبه بزرگ   ای   کی مسئله،    یپاسخ، با پاسخ واقع  یاست مرتبه بزرگ 

n)  یعلم
x10  ) کنیمیمه استفاد ر ی و آنگاه از قاعده ز شوندی منوشته : 

xاگر  1 xباشد، در این صورت  5 ~ =10 xو اگر  1 5 xباشد، در این صورت   10 ~
110 

 

    

h

• r

hrV
2=
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        :مساحت سطح منطقه برابر است با

                       A m A m m=  ⎯⎯⎯→   =6 2 6 2 7 218 108 10 10 10 10  
       :حجم باران باریده شده برابر است با

            V Ad V m− = =   =  ⎯⎯⎯→ 7 3 4 4 3
1 1

3 510 3 10 3 10 10  

        :باران برابر است با قطرةحجم هر 

       /( ) /V r V m − − −= =    =  ⎯⎯⎯→ 3 3 3 8 8 3
2 2

3 2 54 4
3 2 10 3 2 10 10

3 3
 

~  :باران برابر است با ی هاقطرهبزرگی تعداد   مرتبۀ
V

V
 121

2

10    
8

4

2

1

10
10
−

~
V

V 

     3گزینه   پاسخ: 

چگالی  ،  است  افتهیکاهشدرصد    8یابد. چون چگالی  چگالی آن کاهش می  ،حجم فلز افزایش یابد   کهیوقت جرم فلز ثابت است بنابراین   

 خواهیم داشت:                                            جهیدرنتچگالی حالت اولیه خواهد بود  ۹2/0نهایی 

                                              3
111

1112
22 64456232325

1
25
23

56
1

100
92

920 cmVVV
VVV

m

V

m
/ =+==

+
== 

 

                                                                                                                                           V cm = 3
2 700 5612 +=VV 

    4گزینه   پاسخ:  

 و حجمِ قسمتی از مکعب که    1V  موجود درون جسم را با حفرةفرض کنید حجمِ 

 گرم است. 00 8ماده وجود داره نشان دهیم.جرم قسمتی که 2Vبا   ار داردماده وجود 

 بنویسیم.  میتوانیممکعب   مادة با داشتنِ چگالی مربوط به جنسِ  

                                                                                       3
2

22

1400
8400

6 cmV
VV

m
=== 

333حجم ظاهری مکعب برابر است با :                          ، نشان دهیم aاگر طول هر یال مکعب را با   800020 cm aVT === 

 )حجمِ قسمتی از مکعب که ماده وجود داره( است، داریم: 2V)حجم حفره ( و   1Vحجمِ کل مکعب برابر با مجموعِ  کهن یا بهباتوجه

/
m m

V V V cm
V V V V

 =  =   =   = +   =
+

3
2 1 1 1 1

2 1 1 1

92 1 23 1
0 92 25 23 23 56 644

100 56 25
    

                                                             2پاسخ: گزینه  

                                                            

2
500

4

500
52

AA

B

B

A

A

BA

T

BA

BA

T

T

T

T mm
/

mm

mm

VV

mm

V

M

−
+

=


+



+
=

+

+
==

 

                 A

B

m g

m g

=

=

200

300
    8005002200

2
500

4
500

2
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4
52 =−+=

−
+=

−
+ )m(m
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)
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(/ AA

AAAA 

 

 4پاسخ: گزینه  

 

 درسنامه
 .دهیمی م شی نما( بخوانید ر  )  ρ نماد  با را  ی چگال و  شود ی م دهینام آن  یچگال  جسم،  هر  از  حجم  ی کای  جرم

  :آیدی م دست  به  ری ز رابطه  از  آن  ی چگال باشد،   Vآن  حجم  و   mجسم  جرم اگر
m

V
ρ = 

1V 2V
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اگر مخلوطی از چند جسم تهیه نموده باشیم، چگالی مخلوط  
tρ   ی رابطهاز 

..... .....

..... .....
t

m m V VM

V V V V V

ρ ρρ + + + +
= = =

+ + + +

1 2 1 1 2 2

1 2 1 2

محاسبه   

M.که شودیم m m .....= + +1 2
V، مجموع جرم اجزاء و    V V .....= + +1 2

 ، مجموع حجم اجزاء است.

                                                                                                   
10

99010 212121 +
=

+
=

+
==

V

)V/()V/(

V

mm

V

M
⇒ 

                                                                                 /g cmρ = 3
2 5     5398

10
98

35 2
2 =+

+
=/ 

        4گزینه   پاسخ: 

q  اندازهبه ،بارِ الکتریکیِ آن ، دهدیموقتی جسمی الکترون از دست  neΔ     ، بنابراین داریم:                                کندیمتغییر  =

/ /
q q

q q q ne q q q ne qΔ −=−
= − ⎯⎯⎯⎯→ =− − − = − =   11 19

2 1 1 1 1 1
4 12 4 5 5 2 5 10 1 6 10                                                                  

/ /q C q C q nC− −− =     = −  = −11 19 9
1 15 2 5 10 1 6 10 8 10 8   

 2گزینه   پاسخ: 

 . میکنیم ابتدا تعادلِ جرمِ باالیی را بررسی 

 دیگر از طرف بارهای  یروین دو رو به پایین(، و ) . وزنکندیمآن اثر  بر روینسه 

 q2   وq3  :چون جسم در حال تعادل است، خواهیم داشت . 

. .

( )

q q q q
F F m g k k m g

d d
+ =  + =2 1 3 1

21 31 1 12 22
 

.q q q
k k m g

d d
 + =

2
2 1 1

22 2 2 

 رو به پایین(، ) وزن ، کند یمسه نیرو بر آن اثر . میکنیم حال تعادلِ جرمِ میانی را بررسی 

 q3و   q1دو نیروی دیگر از طرف بارهای  

 از نوع رانشی یا دافعه هستند( هاآنهمگی   چون بارهای الکتریکی همنام هستند :)توجه

  :خواهیم داشت  ،چون جسم در حال تعادل است
. . .q q q q q q

m g k k k
d d d

= − =1 2 1 2 1 2
2 2 2 2

4 3
 

 خواهیم داشت:                    (  ) رابطۀبا جایگذاری در 

. .
( )

q q q q q
k k k

d d d
+ =

2
2 1 1 1 2
2 2 2

3
2 

                                                                                                                                
q

q q q
q

+ =  =1
2 1 2

2

6 5 

 1گزینه   پاسخ: 

/

/ /

/ /

/ /
( ) ( ) ( ) ( )

q q q

q q q q

r r r r r

q q q q q q qF r

F q q r q q q q

 = +

 = − =

 = + = =

  +
=   =   = +   = + 



1 1 2

2 2 2 2

2 21 2 1 2 2 2 2

1 2 1 2 1 1

0 25

0 25 0 75

3
0 5 1 5

2
0 25 0 75 2 3 4 1

1 1
3 4 4 9 4 3
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F  درصد نسبت به قبل کاهش یافته است یعنی 50نیرو بیشتر از  کهن یا بهباتوجه F 
50
100

 و بنابراین خواهیم داشت:   

            
F

F



1
2

 

                                                                    ( )
q q q

q q
q q q

+    +     2 2 2
2 1

1 1 1

1 1 3 1
1 1 2

4 3 2 4 2 4 2
 

 

 3پاسخ: گزینه  

در جهِت میدان است و اگر یک   کندی ماگر یک بار الکتریکی مثبت، در یک میداِن الکتریکی قرار گیرد، نیرویی که میداِن الکتریکی بر بار مثبت وارد   
 در خالف جهِت میدان است. کندیمکی منفی، در یک میداِن الکتریکی قرار گیرد، نیرویی که میداِن الکتریکی بر بار منفی وارد بار الکتری

 

   4گزینه   پاسخ: 

E  یهادان یمجهت  بهباتوجه
→

Eو    1
→

 منفی و  q1 نتیجه گرفت که گرفت که بار توانیم 2

 :      میدار دانیمبه طول بردارهای  توجه با مثبت است.  q2بار   

tan
E

E E
E

=  =45 2
12

1

 

    : در مثلث بزرگ داریم

tan
r

r r
r

=  =
4

53
3

1
1 2

2

 

             
( )

q qq q q q
E E k k

r r r q q
r

=  =  =  =  = −2 2 2
2

16 16
4 9 9
3

2 1 2 1 1 1
12

12 2 2 2
2

                                                                         

                            3گزینه   پاسخ: 

 ی کیترکدان الیم   یهاخط

ن مجموعه را یاست. ا شده دادهنشان  یآن جهت یه روک  دهندیمنشان  یی هاخط، آن را توسط یکیترک دان الیتجسم بهتر م یمعموالً برا

بار مثبت آزمون را در نقاط مختلف قرار داده و جهت نیروی   ،برای رسم خطوط میدان الکتریکی.  نامندیم رو  ین  یهاخطا  یدان  یم  ی هاخط 

میدان   بهباتوجه جهت  نیرو،  جهت  تعیین   را  آن  بر  ،  م یکنیم وارد 

الک میدان  مشخص خطوط  تریکی  و   کلی    جهیدرنتالکتریکی  شکل 

 . شودیم

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63صفحه  6مرحله   - پاسخنامه آزمون ماز  دوازدهم پایه    فیزیک 

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

 

+ −

1q+ 2q−

21 qq 

q+
+ q− −

q− q−

q+
•

 :یکیترکال یها خط  یهایژگیو

 کنندینم( همدیگر را قطع 2.            باشندیم دارجهت(  

 . باشدیمدان ی قدرت م دهنده نشانه، یدان در هر ناح یم خطوط مک( ترا3

 است.  تریقودان یباشند م  ترکینزدبه هم  ها خطهر جا 

 وارد بر بار مثبت  یروین یدان در آن نقطه و سویم یدان، در هر نقطه، راستای( مماس بر هر خط م 

  در آن نقطه است. یکیترکدان الیم یدر آن نقطه، سو

 است.  شدهدادهر نشان یز یهاشکلت، در ی، مربوط به چند وضعیکیترکدان الیخطوط م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 سمت خارج از خود بار است )انگار خطوط میدان از بارمیدان الکتریکی بار مثبت به 

 انگار خطوط در حال ) .( و خطوط بار منفی به سمت خود بار است.شوندیممثبت خارج  

 خارج و   q2 انگار خطوط از بار کهنیابا توجه به  وارد شدن به بار منفی هستند.( .  

 تراکم خطوط معرف قدرت  نیچنهممنفی است .  q1  مثبت و q2  شوند یم q1 وارد

 یفاصلهکمتر از q1  بین خطوط در اطراف فاصلۀ کهنیابا توجه به . میدان است 

 بیشتر است.    q2از مقدار بار    q1مقدار بار   جهیدرنتاست  q2خطوط در اطراف  

 

            2گزینه   پاسخ: 

   : برابر است با M نقطۀدر    qبزرگیِ میدان الکتریکی هر یک از بارهای  

          C/N
)(r

q
kE

7
22

6
9

2
1

1
1 102

1023
104

109 =



==

−

−

 

 ،    – q+  و   qبا توجه به هندسه ی شکل ، می توان دریافت که میدان های دو بارِ  

 و چون هم اندازه هم هستند بر هم عمود بوده و برایندِ آنها  به سمتِ پایین بوده و

    بزرگی آن برابر است با:

CNEE /
7

1 10222 == 
   :بابرابر است  M نقطۀدر     q 2بار  بزرگیِ میدان الکتریکی

CN
r

q
kE /

)(

7
22

6
9 102

106
108

109 =



==

−

−

2
3

3
3

 
     :ود با ببرابر خواهد   ها دان یم ندیبرآ جهیدرنت

( )   N/C   N/CTE E E E E= + = +  = 2 2 2 2 7 7
3 2 2 2 10 2 3 10

T T
              

 

P

ME
→

M

pE
→

2E
1E

3E

E 

M

qq -=2

qq 23 =

qq +=1

3cm cm23
45
45
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EqFE =

W

T

F 



 2گزینه   پاسخ: 

 یکی وزن، دومی از طرف میدان الکتریکی و سومی از طرفِ نخ. . کند یمسه نیرو بر وزنه اثر 

 در جهتِ میدان است،  کند یمنیرویی که میدانِ الکتریکی بر این بار وارد  

 خنثی شود باید الکترون دریافت کند.  آنکهبنابراین، نوعِ بار وزنه مثبت است و برای 

 این سه نیرو صفر است،  ندیبرآوزنه در حال تعادل است،  کهنیابا توجه به  نیهمچن

( و  Wوزن ) دو نیروی ندیبرآ
EF . در راستای نیرویِ کشش نخ خواهد بود 

 شکل خواهیم داشت:   با توجه به 

   tan .tan . . tanE
E

F
F W q E mg

W
θ θ=  =  = 37 

                                                     q ne C− −   =     = 5 3 73
4 10 32 10 10 6 10

4
 

                                                   ( / ) /n n− −  =  = 19 13 121 6 10 6 10 3 75 10 
 1گزینه   پاسخ: 

 

 

 

 

 
( از میدان الکتریکی 2گفت که میدان در تمام نقاط شکل )  توانیمبین خطوط( ،    فاصلۀ)  با توجه به وضعیت خطوطِ میدان الکتریکی

 است.  ترفیضع( 2( و ) ( از )3است و میدان الکتریکی مربوط به شکلِ ) تریقو  ( 3( و ) ) یهاشکلمربوط به 

                              :نوشت توانیم   Bو  A نقطۀ  دوبین   ییجاجابهبا توجه به کار میدان الکتریکی در 

E B A B A EW K K K K K WΔ= = −  = + 

الکتریکی بر بار منفی وارد   الکتریکی انجام   کندیمنیرویی که میدان  الکتریکی است بنابراین کاری که میدان  میدان  در خالف جهتِ 

 نوشت:        توانیم جهیدرنت ،منفی است دهدیم

                 
E B A B A EW K K K K K WΔ= = −  = − 

انرژی   جهیدرنت.  ت( از بقیه کمتر اس3بیشتر و در شکل )  هاشکل  ۀی بقاز    دهدیم( انجام  2مقدارِ کاری که میدان الکتریکی در شکلِ )

 ( از بقیه کمتر خواهد بود.   ( از بقیه بیشتر و در شکل )3جنبشیِ ذره در شکل )

 K K K 2 1 3 

 4پاسخ: گزینه  

بنابراین کار میدان الکتریکی باعث تغییرات انرژی جنبشی   باشدیمنیروی الکتریکی مربوط به میدان    وارد بر جسم  مؤثرچون تنها نیروی  

 ذره شده است.   

EW KΔ= 

  که کار میدان الکتریکی با منفی تغییرات انرژی پتانسیل الکتریکی ذره برابر است. م یدانیماز طرفی 

E EW U= −Δ 

 بنابراین خواهیم داشت:  

            .
( ) . ( ) ( ) /EU q V

EU m V V q V m V q
 =  −− = − ⎯⎯⎯⎯→−  = −  − + =   2 2 2 2 3 21 1 1

175 25 0 2 10 6
2 2 2

 

                                                                                                q C q C−= −   = − μ618 10 18 

A B A B

)(1

A B

)(2 )(3
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 (122  -مفهومی    –  متوسط)       4  گزینه 181

 دهد: سلول استاندارد هیدروژن را نشان میتصویر زیر نمایی از نیم

 
سلول گالوانی نیز الکترودی که پتانسیل  شود. در یک  تر از هیدروژن باشد، پتانسیل کاهشی این عنصر کمتر از پتانسیل کاهشی هیدروژن میاگر روی کاهنده 

 گیرد. در نقش آند)قطب منفی( قرار می   ،کاهشی کمتری داشته باشد

 ها: بررسی سایر گزینه 

  . شودمی   تبدیل  الکتریکی  انرژی  به  نظر،  مورد  هایواکنش   در  شده  آزاد  شیمیایی  انرژی  از  بخشی  ها،باتری   انواع  در  شیمیایی   هایواکنش   شدن  انجام  با(  1

 روند.ها به شمار می نقره، از جمله انواع باتری -های روی های لیتیمی و باتری باتری 

𝑍𝑛(𝑠)نقره به صورت  -( واکنش انجام شده در سلول گالوانی روی2 + 2𝐴𝑔+(𝑎𝑞) → 𝑍𝑛2+(𝑎𝑞) + 2𝐴𝑔(𝑠)   ی  است. در این سلول گالوانی، تیغه

های روی تولید شده در سمت آند وارد محلول  در نقش کاتد)قطب مثبت( است. با کارکرد این سلول، یون ی نقره  روی در نقش آند)قطب منفی( و تیغه 

  خارج  الکترولیت  محلول  از  کاتد  سمت در شده  مصرف  ینقره   های یون ی مقابل، در نقطه   کند.الکترولیت شده و غلظت این یون در محلول افزایش پیدا می 

 . کندمی   پیدا  کاهش  محلول  در  یون  این  غلظت  و  شده

ی  های این ماده، هر اتم کربن حداقل به یک اتم هیدروژن متصل است؛ پس عدد اکسایش همه است. در مولکول  𝐶3𝐻6فرمول مولکولی پروپن به صورت  (  3

 شود. ساختار پروپن به صورت زیر است: های کربن موجود در این مولکول منفی می اتم 

 
𝑁𝑂2و   +𝐾های نیز یون 𝐾𝑁𝑂2در ساختار است.  -3و  -1، -2های کربن موجود در این ترکیب آلی به ترتیب برابر با عدد اکسایش اتم 

در   وجود دارند. −

 ی این ترکیب، داریم: رابطه با آنیون سازنده 

𝑁𝑂2
− ∶  𝑁  عدد  اکسایش + 2× (𝑂  عدد  اکسایش) = −1

                 
⇒     𝑁  عدد  اکسایش + 2× (−2) = −1

             
⇒   𝑁  عدد  اکسایش = +3 

 

 (122  -مفهومی    –  متوسط)        4گزینه   182

 های )ب( و )ت( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

به عنوان مثال، واکنش    .هستند  همراه  انرژی   شدن  آزاد  با  هاآن   از  برخی  فقط  اما  هستند؛  همراه  الکترون  ستد  و  داد  با  کاهش، -اکسایش  هایواکنش   یهمه آ(  

های الکتروشیمیایی  انرژی همراه است. نمودار زیر، روند تغییر انرژی در انواع سلول با مصرف    انجام شده در سلول الکترولیتی مربوط به برقکافت مواد مختلف،

 دهد:ان می شرا ن

 
 سوزد: ی زیر می است. این ماده بر اساس معادله   (𝐶2𝐻4)اتنگاز  ها،  ی آلکن اولین عضو خانواده ب(  

𝐶2𝐻4 + 3𝑂2 → 2𝐶𝑂2 + 2𝐻2𝑂 
 ساختار مولکول اتن به صورت زیر است:

 
  6یابد)+ افزایش می4به    -2های کربن از  ، عدد اکسایش اتم سوختن گاز اتن  با انجام شدن واکنش  گفت  توانمی  ،و ساختار باال  ی نوشته شدهتوجه به معادله با  

 درجه کاهش(.   2کند)کاهش پیدا می   -2های اکسیژن از صفر به  درجه اکسایش( درحالی که عدد اکسایش اتم 

سلول های الکتروشیمیایی
گالوانی فرایند گرماده

الکترولیتی فرایند گرماگیر

انواع
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شوند. تصویر زیر، نمایی از این سلول  ی مسی( جاری میی کاتدی)تیغه های موجود در مدار خارجی به سمت تیغه مس، الکترون-در سلول گالوانی رویپ(  

 دهد:گالوانی را نشان می 

 
همانند سایر فلزهای موجود  ای قرار داشته و  . لیتیم در گروه اول جدول دورهدارد  نسبت به سایر فلزها  را  کاهشی  پتانسیل  کمترین  لیتیم، فلزی است کهت(  

 . دارد  یتربزرگ   خود شعاع  بعد  و  قبل  عناصر  با  مقایسه  در  در این گروه،

های همراه از فلز لیتیم استفاده  ها و رایانه کاررفته در ساختار تلفن های بهای و باتریهای دگمه های امروزی از جمله باتری برای ساختن بسیاری از باتری 

 استفاده از فلز لیتیم نسبت به سایر عناصر فلزی به شرح زیر هستند: شود. مزایای  می

 را دارد.   ∘𝐸ترین مقدار از میان عناصر فلزی، لیتیم کم  -2              تر است.چگالی فلز لیتیم نسبت به چگالی سایر فلزها کم   -1

تر )به خاطر چگالی کم لیتیم( و با توانایی ذخیرهء بیشتر انرژی )به  کوچک تر و  های سبک های لیتیم سبب شد تا از آن برای ساختن باتری این ویژگی 

های لیتیمی، این فلز جایگاه ممتازی را در تأمین انرژی جهان پیدا کرده است، به طوری که  تر لیتیم( استفاده شود. با افزایش تقاضا برای باتری کم  ∘𝐸خاطر 

کاررفته در ساختار  های به ها سرانجام به همراه باتری شود. این دستگاه های الکترونیکی استفاده می دستگاه   ساالنه از میلیاردها باتری لیتیمی برای ساختن

شود. این پسماندها به دلیل داشتن مواد شیمیایی گوناگون،  شوند و به این ترتیب، حجم بزرگی از پسماندهای الکترونیکی تولید می ها دور ریخته می آن 

شود. از طرف دیگر، در برخی از این پسماندها مقدار قابل توجهی از مواد و فلزهای  ها در طبیعت موجب آلودگی محیط زیست می آن   سمی بوده و رهاکردن

 کند. ها را به منبع مناسبی برای بازیافت تبدیل میقیمت وجود دارد که آنارزشمند و گران 
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 شده در این سلول به صورت زیر است: ی واکنش انجام  معادله 

2𝐻+(𝑎𝑞) + 𝑍𝑛(𝑠) → 𝐻2(𝑔) + 𝑍𝑛
2+(𝑎𝑞) 

کند. به ازای اکسایش هر  ی روی در این سلول به عنوان آند)قطب منفی( و الکترود استاندارد هیدروژن نیز به عنوان کاتد)قطب مثبت( ایفای نقش می تیغه 

شود. با توجه حجم گاز هیدروژن  مولکول هیدروژن تولید می   1ن در سمت کاتد کاهش پیدا کرده و  اتم روی در سمت آند این سلول گالوانی، دو یون هیدروژ

 کنیم.های یون روی آزاد شده در محلول را محاسبه می تولید شده، شمار مول

?𝑚𝑜𝑙 𝑍𝑛2+ = 11/2 𝐿 𝐻2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2

22/4 𝐿 𝐻2
×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑍𝑛2+

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2
= 0/5 𝑚𝑜𝑙 

توان گفت مجموعا  مول بر لیتر بوده است؛ پس می  1لیتر و غلظت یون روی در این محلول نیز برابر با  25/1اکنش، حجم محلول آندی برابر با در ابتدای و

شود؛  مول یون روی نیز تولید شده و وارد محلول آندی می  5/0مول یون روی در این محلول وجود داشته است. با انجام شدن واکنش در این سلول،  25/1

 رسد؛ بنابراین داریم: مول می  75/1پس مقدار یون روی در این محلول به  

غلظت  مولی = 
مول حل  شونده 

لیتر محلول
=
1/75
1/25

= 1/4 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

 مول بر لیتر رسیده است.  4/1ی زمانی مورد نظر به  ا توجه به محاسبات انجام شده، غلظت یون روی در محلول آندی در انتهای بازه ب
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دار  ( یک اسید تک پروتون 𝐻𝑁𝑂2چون نیترواسید) مول بر لیتر باشد.    1، باید برابر با  𝑆𝐻𝐸غلظت یون هیدروژن در محلول استفاده شده برای ساختن  

  این اسید   موالر  یک  محلول  ازمول بر لیتر بوده و به همین خاطر،    1کوچک است، غلظت یون هیدروژن در محلول یک موالر آن کمتر از    𝐾𝑎ضعیف با  

خالف  .کنیم  استفاده  (𝑆𝐻𝐸) هیدروژن   استاندارد  سلولنیم   در  موجود  الکترولیت  محلول  عنوان  به  توانیممین بر  که  داریم  نیترواسید،    محلول  توجه 

 رود. ( یک اسید قوی به شمار می𝐻𝑁𝑂3اسید) یک نیتر

 ها: بررسی سایر گزینه 
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اکسیژن(، دو برابر حجم گاز مصرف  -ترین نوع سلول سوختی)سلول سوختی هیدروژندر شرایط یکسان، حجم گاز مصرف شده در آند)گاز هیدروژن( رایج (  2

2𝐻2(𝑔)ها به صورت  شده در کاتد)گاز اکسیژن( آن است. واکنش انجام شده در این سلول  + 𝑂2(𝑔) → 2𝐻2𝑂(𝑔)   است. تصویر زیر نیز یک نمونه از

 دهد: اکسیژن را نشان می -سلول سوختی هیدروژن 

 
  در  موجود هایالکترون  ،های الکترولیتی(های گالوانی، هم سلول)هم سلول الکتروشیمیایی هایسلول  سایر همانند اکسیژن،-هیدروژن سوختی سلول در( 3

 .روندمی   کاتد  سمت  به  خارجی  مدار

 دهد:های اکسیژن موجود در این ماده نشان میتصویر زیر، ساختاری از مولکول اوزون را به همراه عدد اکسایش اتم (  4

 
 است.   -1های اکسیژن موجود در ساختار این ماده برابر با  همانطور که مشخص است، عدد اکسایش یکی از اتم 

بعد از فلوئور، اکسیژن نافلزترین عنصر جدول تناوبی    شود.می  -1  نافلزترین عنصر جدول تناوبی است و عدد اکسایش آن در ترکیب با سایر عناصر برابرفلوئور  

های اکسیژن را  اتم است. جدول زیر، موارد استثنای عدد اکسایش  -2 های اکسیژن در ترکیب با سایر عناصر برابرجز فلوئور، عدد اکسایش اتماست؛ پس به 

 دهد. نشان می های مختلف  در حالت 

𝐻2𝑂2 𝑂2
2− 𝑂2

− 𝐻𝑂𝐹 𝑂2𝐹2 𝑂𝐹2  گونهء شیمیایی 

 𝑂عدد اکسایش   +2 +1 صفر  -5/0 -1 -1
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 های )ب(، )پ( و )ت( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

های  واکنش کاهش یون ای در نقش کاتد)قطب مثبت( است. نیمی نقره ی آلومینیمی در نقش آند)قطب منفی( و تیغه نقره، تیغه -در سلول گالوانی آلومینیمآ(  

𝐴𝑔+(𝑎𝑞)واکنش  نقره)نیم  + 𝑒 → 𝐴𝑔(𝑠)  واکنش  واکنش اکسایش آلومینیم)نیم و نیم  کاتد( در سمت𝐴𝑙(𝑠) → 3𝑒 + 𝐴𝑙3+(𝑎𝑞)  آند  ( در سمت

 ی واکنش کلی انجام شده در این سلول به صورت زیر است:معادله   شود.این سلول انجام می 

3𝐴𝑔+(𝑎𝑞) + 𝐴𝑙(𝑠) → 3𝐴𝑔(𝑠) + 𝐴𝑙3+(𝑎𝑞) 
ه نیترات،  ی روی در محلول نقرتر بوده و تمایل بیشهتری به از دسهت دادن الکترون دارد، با قرار گرفتن یک تیغهچون فلز روی در مقایسهه با نقره کاهندهب(  

 شود:واکنش زیر در محلول انجام می

𝑍𝑛(𝑠) + 2𝐴𝑔+(𝑎𝑞) → 𝑍𝑛2+(𝑎𝑞) + 2𝐴𝑔(𝑠) 
مول الکترون در سهط  تیغه    2گرم روی(،   65های روی موجود بر روی تیغه)معادل با  مول از اتم 1ی این واکنش، به ازای مصهرف شهدن  با توجه به معادله

مول الکترون    2هر    مبادله  توان گفت به ازایکند. بر این اساس، میگرم نقره( نیز بر روی سط  تیغه رسوب می  216نقره)معادل با  مول اتم    2مبادله شده و  

−216ی  ی فلزی به اندازهدر این واکنش، جرم تیغه 65 = ی  ی مقابل، جرم محلول مورد نظر در طول همین بازه در نقطه  کند.گرم افزایش پیدا می  151

 کند.گرم کاهش پیدا می  151ی  به اندازهزمانی  

  طبیعت،  در مواد این شدن رها با زیرا شوند؛ دفن یا رها طبیعت در نباید و بوده سمی گوناگون، شیمیایی مواد داشتن  دلیل به الکترونیکی پسماندهایپ(  

  برای  منبعی قیمت،گران  و ارزشمند فلزهای و مواد از  توجهی قابل مقدار داشتن  دلیل  به پسماندها  این از برخی دیگر،  سوی  از. شودمی  آلوده زیست محیط

 .روندمی   شمار  به  مواد  این  بازیافت
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( سولفات در ظرف مسی، هیچ واکنشی بین  𝐼𝐼باالتری است، با ریختن محلول آهن)   (𝐸0) چون مس در مقایسه با آهن دارای پتانسیل کاهشی استانداردت(  

تر(،  به طور کلی، از ظروف ساخته شده از فلزهایی با قدرت کاهندگی کمتر)پتانسیل کاهشی بزرگ   ماند.نشده و ظرف سالم باقی می ظرف و محلول انجام  

 هداری محلول حاصل از فلزهایی با قدرت کاهندگی بیشتر استفاده کرد. گتوان برای نمی

  موقعیت   در  لیتیم  عنصر  فلزی،  عناصر  الکتروشیمیایی   سری  و به همین خاطر، درپتانسیل کاهشی لیتیم در مقایسه با سایر عناصر فلزی کمتر بوده  ث(  

 .دارد  قرار  روی و سایر فلزات  عنصر  با  مقایسه  در  تریپایین 
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 اکسیژن به صورت زیر است:-های سوختی هیدروژنواکنش انجام شده در سلول 

2𝐻2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) → 2𝐻2𝑂(𝑔) 
مول بخار    2گرم گاز اکسیژن( در این سلول،   32مول گاز اکسیژن)معادل با    1گرم گاز هیدروژن( و   4مول گاز هیدروژن)معادل با    2به ازای مصرف شدن  

سلول سوختی برابر با  مول گاز هیدروژن به    2های مصرف شده در این واکنش به ازای ورود  دهنده توان گفت تفاوت جرم واکنش شود؛ پس میآب تولید می

 گرم است. بر این اساس، داریم:  28

?𝑚𝑜𝑙 𝐻2 = 70 𝑔  تفاوت  جرم ×
2 𝑚𝑜𝑙 𝐻2

28 𝑔  تفاوت  جرم
= 5 𝑚𝑜𝑙 

 کنیم.های هیدروژن مصرف شده، سرعت متوسط مصرف این گاز را محاسبه می با توجه به شمار مول

�̅� =
∆𝑛

∆𝑇
=

5 𝑚𝑜𝑙

5 𝑚𝑖𝑛 ×
1 ℎ

60 𝑚𝑖𝑛

= 60 𝑚𝑜𝑙. ℎ−1 

 های هیدروژن در این سلول نیز به صورت زیر است: واکنش اکسایش اتم نیم

𝐻2(𝑔) → 2𝐻+(𝑎𝑞) + 2𝑒− 
شود. با توجه به توضیحات  مول الکترون در مدار خارجی آن مبادله می   2توان گفت به ازای مصرف هر مول گاز هیدروژن در سلول مورد نظر،  بر این اساس، می 

 داده شده، داریم:

? الکترون  = 5 𝑚𝑜𝑙 𝐻2 ×
2 𝑚𝑜𝑙 𝑒−

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2
×
6/02× الکترون  1023

1 𝑚𝑜𝑙 𝑒−
= 6/02× 1024 
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 شود:واکنش زیر در سمت آند آن انجام میسلول هیدروژن در نقش آند بوده و نیممس، نیم-هیدروژندر سلول گالوانی  

𝐻2(𝑔) → 2𝐻+(𝑎𝑞) + 2𝑒− 
 دهد:الکترولیتی استفاده شده برای برقکافت آب را نشان میتصویر زیر نیز سلول  

 
در چنین محلولی،    ها خاصهیت اسهیدی دارد.توان گفت محلول موجود در اطراف آند این سهلولشهود، میچون در آند این دو سهلول یون هیدروژن تولید می

 کند.از زرد به قرمز تغییر می  𝑝𝐻رنگ کاغذ  

 ها: گزینه بررسی سایر  

 ساختار مولکول فورمیک اسید)متانوئیک اسید( به صورت زیر است:(  1

 
ترین عضهو خانواده کربوکسهیلیک اسهیدها  + اسهت. توجه داریم که فورمیک اسهید، سهاده2عدد اکسهایش اتم کربن موجود در سهاختار این ترکیب آلی برابر با  

𝑃𝑂4( نیز یون فسهفات)𝐾3𝑃𝑂4در سهاختار پتاسهیم فسهفات)  شهوند.د بدن میهای آن نیز بر اثر گزش مورچه سهر  واربوده و مولکول
( وجود دارد که عدد  −3

 + است.5اکسایش اتم فسفر موجود در آن برابر با  
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اصهر موجود  کند. جدول زیر، دامنه تغییرات عدد اکسهایش عن، در یک دامنه خاص تغییر میایاز جدول دوره  های هر عنصهرعدد اکسهایش اتمبه طور کلی،  

 دهد:های جدول تناوبی را نشان میدر برخی از گروه

 17 16 15 14 2 1 شماره گروه 
 عناصر واسطه مهم  عناصر استثنا 

 نقره  مس آهن  هیدروژن  فلوئور اکسیژن 

 0 0 0 -1 -1 -2 -1 -2 -3 -4 0 0 ترین عدد اکسایش کم

 +1 +2 +3 +1 0 +2 +7 +6 +5 +4 +2 +1 باالترین عدد اکسایش 

توانند گیرنده الکترون باشهند و دیگر توانایی از دسهت  های شهیمیایی در باالترین حالت اکسهایش خود، فقط میهای موجود در این جدول، گونهبراسهاس داده

ترین حالت  در پایین  های شهیمیاییدادن الکترون را نخواهند داشهت؛ بنابراین در باالترین حالت اکسهایش خود همیشهه اکسهنده هسهتند. در نقطه مقابل، گونه

در نقش  ترین حالت اکسهایش خود همیشهه  توانند دهنده الکترون باشهند و دیگر توانایی جذب الکترون را ندارند؛ بنابراین در پاییناکسهایش خود، فقط می

 کاهنده هستند.گونه  

  قوی  کاهنده  یک  سهدیم فلزدر واقع،    .کرد  مصهرف  زیادی  انرژی  باید  سهدیم فلز  تهیه  برای  هسهتند؛  سهدیم  هایاتم  از  پایدارتر  بسهیار  سهدیم  هاییون  چون(  3

.  دارد   وجود  (+𝑁𝑎)یون  سهدیم  یون  شهکل  به  تنها  خود  گوناگون  و  طبیعی  هایترکیب  در فلزی  عنصهر  . اینشهودنمی  یافت  آزاد  حالت  به  طبیعت  در  که  اسهت

 .هستند  آن  هایاتم  از  پایدارتر  بسیار  سدیم  های  یون  که  دهدنشان می  واقعیت  این

شهود.  (، در یک سهلول الکترولیتی انجام شهده و برای انجام شهدن این واکنش، مقداری انرژی نیز مصهرف می𝑀𝑔𝐶𝑙2فرایند برقکافت منیزیم کلرید مذاب)(  4

  یدهنده واکنش  پایداری  از  کمتر  لریدک  منیزیم  برقکافت  طی  شهده  تولید  هایفراورده  توان گفت پایداریبا توجه به مصهرف شهدن انرژی برای این فرایند، می

 فرایند تولید فلز منیزیم از آب دریا به صورت زیر است:  .است  شده در آن  مصرف
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 واکنش برقکافت منیزیم کلرید به صورت زیر است: 

𝑀𝑔𝐶𝑙2(𝑙)
2𝑒
→𝑀𝑔(𝑙) + 𝐶𝑙2(𝑔) 

های موجود در آب دریا هستند. به همین خاطر،  ترین کاتیون فراوان  (+𝑀𝑔2)های منیزیمبعد از سدیم، یون ای است.  منیزیم، فلزی از گروه دوم جدول دوره

توان با استفاده از آب دریا استخراج کرد. برای این  این فلز ارزشمند را می   آید.آب دریا یکی از منابع مورداستفاده برای استخراج فلز منیزیم به حساب می 

رسوب داده و از سایر    (𝑀𝑔(𝑂𝐻)2)پس از انتقال آب دریا به کارخانه، منیزیم موجود در آن را در قالب مادهء جامد و نامحلول منیزیم هیدروکسید منظور،  

کردن هیدروکلریک اسید به رسوب منیزیم هیدروکسید، آن را به منیزیم کلرید تبدیل کرده و  بعد، با اضافه کنند. در مرحلهء  های موجود در آب جدا می یون 

به دست بیاید. در مرحله آخر، منیزیم کلرید حاصل را ذوب کرده و به کمک جریان    𝑀𝑔𝐶𝑙2(𝑠)کنند تا پس از آن، آب موجود در محلول را تبخیر می

های آندی و  واکنشبه دست بیایند. نیم   (𝐶𝑙2(𝑔))و گاز کلر  (𝑀𝑔(𝑙))کنند تا فلز منیزیم مذاب یتی آن را برقکافت می الکتریکی و یک سلول الکترول

 شده در این سلول به صورت زیر هستند:کاتدی انجام 

 2𝐶𝑙−(𝑙)   →  𝐶𝑙2(𝑔) + 2𝑒−  واکنش آندی: نیم 𝑀𝑔2+(𝑙) + 2𝑒−   →   𝑀𝑔(𝑙)  واکنش کاتدی : نیم 

 کنیم.ی برقکافت، حجم گاز کلر و جرم فلز منیزیم تولید شده را محاسبه می توجه به معادله با  

? 𝐿 𝐶𝑙2 = 3/01× 1024 𝑒 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑒

6/02 × 1023 𝑒
×
1  𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙2
2 𝑚𝑜𝑙 𝑒

×
22/4 𝐿 𝐶𝑙2
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙2

= 56 𝐿 

? 𝑔 𝑀𝑔 = 3/01 × 1024 𝑒 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑒

6/02 × 1023 𝑒
×
1  𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔
2 𝑚𝑜𝑙 𝑒

×
24 𝑔 𝑀𝑔
1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔

= 60 𝑔 

 کنیم.گرم فلز منیزیم را محاسبه می  60در قدم بعد، جرم آلیاژ تولید شده با استفاده از  

? 𝑔  آلیاژ = 60 𝑔 𝑀𝑔 ×
100 𝑔  آلیاژ

12 𝑔 𝑀𝑔
= 500 𝑔 
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ها در جدول پتانسیل  مس است. موقعیت این الکترود -نیز معادل با سلول آلومینیم  𝐵هیدروژن و سلول گالوانی -معادل با سلول آلومینیم  𝐴سلول گالوانی  

 کاهشی استاندارد به صورت زیر است: 

 الکترود پتانسیل کاهشی استاندارد 

 مس  0/34

 هیدروژن  0/0

 آلومینیم  1/66−

موجود در این جدول، تفاوت پتانسیل کاهشی الکترودهای استاندارد مس و آلومینیم، بیشتر از تفاوت پتانسیل کاهشی استاندارد آلومینیم  های  با توجه به داده 

 هیدروژن خواهد بود.-آلومینیم  مس بیشتر از نیروی الکتروموتوری سلول-و هیدروژن است؛ پس نیروی الکتروموتوری سلول آلومینیم

گالوانی   سلول  آلومینیم𝐴در  گالوانی  هیدروژن) -)سلول  استاندارد  الکترود  قطب  𝑆𝐻𝐸هیدروژن(،  نیز  آلومینیم  استاندارد  الکترود  و  مثبت)کاتد(  قطب   )

مت  ی متخلخل به سهایی با بار منفی( از خالل دیواره ها)یون مس، آنیون -دهد. در این سلول، همانند سلول گالوانی آلومینیممنفی)آند( سلول را تشکیل می 

 کنند.سلول آلومینیم)آند( حرکت می نیم
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  چون   که  داریم  توجه.  کنندمی   برقکافت  را  حاصل  یماده   و  آورده  در  مذاب  حالت  به  را  شده  خشک  کلرید  منیزیم  دریا،  آب  از  منیزیم  فلز  استخراج  مراحل  در

سدیم و آلومینیم نیز از جمله فلزهای فعال بوده و با    .کنیم  استفاده  فلز  این  استخراج  برای  توانیمنمی  آن  آبی  محلول برقکافت  از  است،  فعال  فلز  یک  منیزیم

 توان این فلزها را استخراج کرد. ها، نمیبرقکافت محلول آبی آن 

 ها: بررسی سایر گزینه 

یک    کند( معادل با یون سدیم است. طی این فرایند، هر یون سدیمش پیدا میای که کاه )گونه ی اکسنده در فرایند برقکافت سدیم کلرید مذاب، گونه (  1

𝑙الکترون با  = های سدیم در فرایند برقکافت سدیم کلرید  واکنش کاهش یون معادله نیم  شود.گرفته و به یک اتم خنثی تبدیل می خود    3𝑠در زیرالیه   0

 مذاب به صورت زیر است:

𝑁𝑎+(𝑙) + 𝑒 → 𝑁𝑎(𝑙) 
  𝑑ی  که در دسته   عناصر فلزیعالوه بر این،    .دارند  های خودترکیب  در گوناگونی اعداد اکسایش  کلر، اکسیژن، گوگرد و فسفر،مثل   عناصر نافلزی  اغلب(  2

برخی از فلزهای واسطه مثل  های خود خواهند بود. البته، )عناصر واسطه( مثل آهن، مس و کروم نیز دارای اعداد اکسایش متفاوتی در ترکیب گیرندقرار می 

 های خود ظاهر شده و فاقد اعداد اکسایش متنوع هستند.اسکاندیم و روی، فقط با یک عدد اکسایش خاص در ترکیب 

ی  ساز یک کاتالیزگر مناسب قرار داده شده است. به طور کلی، کاتالیزگرها انرژی فعال   اکسیژن،-هیدروژن   سوختی  سلول  ی و کاتدیآند  هایتیغه   در(  4

ها  شوند. البته، توجه داریم که استفاده از کاتالیزگرها هیچ تغییری در مقدار تغییر آنتالپی واکنش می   واکنش  سرعت  افزایش   باعثها را کاهش داده و  واکنش 

 کنند.ایجاد نمی 
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 به صورت زیر است:   𝐵و   𝐴های گالوانی  های انجام شده در سلول واکنش 

𝐴  سلول گالوانی ∶ 2𝐻2𝑂(𝑙)
  4e  
→  2𝐻2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) 

𝐵  سلول گالوانی ∶ 2𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑙)
  2e  
→  2𝑁𝑎(𝑙) + 𝐶𝑙2(𝑔) 

  𝐴های های مبادله شده در مدار خارجی سلولتعداد الکترون شود. در سمت کاتد)قطب منفی( این دو سلول، به ترتیب گاز هیدروژن و فلز سدیم تولید می

 کنیم.ی تولید شده در سمت کاتد هر سلول را محاسبه می مول در نظر گرفته و جرم فراورده   2𝑥و   𝑥را به ترتیب برابر با    𝐵و 

𝐴 سلول ∶ ? 𝑔 𝐻2 = 𝑥 𝑚𝑜𝑙 𝑒 ×
2 𝑚𝑜𝑙 𝐻2

4 𝑚𝑜𝑙 𝑒
×

2 𝑔 𝐻2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2
= 𝑥 𝑔 

𝐵 سلول ∶ ? 𝑔 𝑁𝑎 = 2𝑥 𝑚𝑜𝑙 𝑒 ×
2 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎
2 𝑚𝑜𝑙 𝑒

×
23 𝑔 𝑁𝑎
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎

= 46𝑥 𝑔 

جرم گاز هیدروژن تولید شده در سمت کاتد سلول مربوط به  برابر  𝐵 ،46سلول  سمت کاتد  با توجه به محاسبات انجام شده، جرم فلز سدیم تولید شده در

 برقکافت آب است. 
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 های )آ(، )ب( و )ت( درست هستند.عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

گرافیت)کربن(، یک عنصر نافلزی رسانا است که در    .گیرندمی   قرار  واحد  الکترولیت  یک  درون  گرافیت  جنس  از  هاییتیغه   الکترولیتی،  هایسلول   اغلب  درآ(  

 گیرد. ای قرار میجدول دوره   14ی گروه  اولین خانه 

اند و از سوی دیگر به یک منبع جریان الکتریکی مثل  شود که از یک سو در محلول الکترولیت فرو رفتههر سلول الکترولیتی، شامل یک جفت الکترود می 

اند. کنند و از جنس گرافیت یا پالتین ساخته شده اثر بوده و در واکنش شیمیایی موردنظر شرکت نمی . این الکترودها در اغلب موارد بی اندباتری متصل شده 

ب یا  تواند یک ترکیب یونی مذاها نیز میها آند به قطب مثبت باتری و کاتد به قطب منفی باتری متصل شده است و الکترولیت موجود در آن در این سلول 

های موجود در محلول تحت تأثیر جریان الکتریکی قرار گرفته و به سمت  ها، یونمحلول یک ماده یونی باشد. در هنگام اعمال یک ولتاژ خارجی به این سلول

کنند تا به  حرکت می   ها به سمت آند)قطب مثبت(ها به سمت کاتد)قطب منفی( و آنیونکنند. در این شرایط، کاتیون نام خود حرکت میهای ناهم قطب 

 های کاهش و اکسایش شرکت کنند. واکنش سط  الکترودها برسند و در نیم

  گراد ی سانتی درجه   587گراد به  ی سانتی درجه   801از    را  ماده  این  ذوب  دمای  توانمی   ،)سدیم کلرید(خوراکی   نمک  به  مقداری کلسیم کلرید  افزودن  باب(  

 رود. یونی دوتایی به شمار میکلسیم کلرید، نوعی ترکیب    .داد  کاهش

پایین آورده و سبب کاهش    𝐶∘ 587  شود. افزودن مقداری کلسیم کلرید به این ماده، دمای ذوب را تا حدودذوب می  𝐶∘ 801  سدیم کلرید خالص در دمای

در مخلوط واکنش    +𝐶𝑎2  هایاست، وجود یون   𝐸∘(𝑁𝑎+/𝑁𝑎)  تر ازکم  𝐸∘(𝐶𝑎2+/𝐶𝑎)  جا کهشود. از آن انرژی موردنیاز برای ذوب سدیم کلرید می

 . کندنمیایجاد    +𝑁𝑎  هایمزاحمتی برای کاهش یون 

  شود. این در حالی است که در نقش کاتد بوده و گاز هیدروژن در آن طی فرایند کاهش تولید می سلول هیدروژن، نیمهیدروژن- در سلول گالوانی رویپ( 

𝐻2(𝑔)معادله   → 2𝐻+(𝑎𝑞) + 2𝑒است.   ، مربوط به اکسایش گاز هیدروژن 

مقایسه با یون منیزیم قدرت اکسندگی)تمایل  شود. چون یون نقره در های مذاب نقره و منیزیم می، شامل کاتیون 𝐴𝑔𝐶𝑙و   𝑀𝑔𝐶𝑙2مخلوط مذابی از  ت( 

کاهش  در رقابت برای کاهش یافتن پیروز شده و   +𝐴𝑔های  یون  به گرفتن الکترون( بیشتری دارد، با قرار گرفتن این مخلوط در مسیر یک مدار الکتریکی،

 شود.طی این فرایند، فلز نقره در سمت کاتد سلول تولید می  یابند.می

های موجود در محلول( وجود داشته باشد،  شدن باشد، مثل کاتیون ای که قابل کاهیده الکترولیتی، بیشتر از یک نوع گونه اکسنده)گونه   اگر در یک سلول

و   شودشود. به رقابت موردنظر، به اصطالح رقابت کاتدی گفته میهای اکسندهء موجود در محلول برای به دست آوردن الکترون رقابت ایجاد میمیان گونه 

تری داشته باشد و موقعیت آن در  بزرگ   ∘𝐸  ای کهشود که تمایل بیشتری برای گرفتن الکترون داشته باشد. به عبارت دیگر، گونه ای برنده می در آن گونه 

 آورد. سری الکتروشیمیایی باالتر باشد، در رقابت کاتدی پیروز شده و الکترون به دست می 
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 شود: واکنش زیر انجام می   آب،  برقکافت  به  مربوط  سلول  در

2𝐻2𝑂(𝑙)
  4e  
→  2𝐻2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) 

برابر ضریب اکسیژن است، پس    2ی این واکنش  شود. چون ضریب هیدروژن در معادله در کاتد این سلول گاز هیدروژن و در آند آن گاز اکسیژن تولید می 

برابر جرم    16ن  از طرفی، چون جرم مولی گاز اکسیژ  .است  آند  در  شده  تولید  گاز  حجم  برابر   2حدودا    این سلول،  کاتد  در  شده  تولید  گاز  حجمتوان گفت  می

برابر چگالی گاز تولید شده در   16توان گفت در شرایط یکسان چگالی گاز تولید شده در سمت آند این سلول)اکسیژن(، مولی گاز هیدروژن است، پس می 

 سمت کاتد)هیدروژن( آن است. 

 ها: بررسی سایر گزینه 

 دهد: نیزیم کلرید مذاب را نشان می ( تصویر زیر، نمایی از سلول استفاده شده برای فرایند برقکافت م1

 
توان گفت منیزیم مذاب در مقایسه با منیزیم کلرید مذاب  از آنجا که فلز منیزیم تولید شده بر روی سط  منیزیم کلرید مذاب قرار گرفته است، پس می 

 چگالی کمتری دارد. 
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  هرچند که.  برد  بهره  سههوختی  هایسههلول  و  هاباتری  مانند  گالوانی  هایسههلول  در  کاهش -اکسههایش  هایواکنش  از  توانمی  ،الکتریکی  انرژی  تأمین  برای(  2

  جریان و  به مصهرف رسهیده  شهده  کنترل  شهرایط  در  سهوخت  پیوسهته  نیز  آنها  در  اما  ،کنندنمی  ذخیره  را  شهیمیایی  انرژی  ها،باتری  برخالف  سهوختی  هایسهلول

 .شودمی  برقرار  الکتریکی

 𝑆𝑂2های ناقطبی و گاز  از مولکول   𝑆𝑂3هستند. گاز    𝑆𝑂3و    𝑆𝑂2اکسید، اکسیدهای مختلفی از گوگرد با فرمول مولکولی  اکسید و گوگرد تری ( گوگرد دی 4

، به ترتیب  𝑆𝑂2و   𝑆𝑂3های  های گوگرد در مولکول اند. عدد اکسایش اتم تر از صفر( ساخته شده هایی با گشتاور دوقطبی بزرگ های قطبی)مولکول از مولکول 

 + است. 4+ و  6برابر با  
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 ی واکنش سوختن متانول به صورت زیر است: معادله 

2𝐶𝐻3𝑂𝐻(𝑙) + 3𝑂2(𝑔)
   12𝑒   
→   2𝐶𝑂2(𝑔) + 4𝐻2𝑂(𝑔) 

توان گفت به ازای مصرف  اکسید رسیده است؛ پس میدر گاز کربن دی  4+در متانول، به  2−های کربن از ی این واکنش، عدد اکسایش اتم مطابق معادله 

ازای مصرف    از طرفی، در این واکنش شیمیایی به  های اکسنده و کاهنده مبادله شده است.مول الکترون بین گونه   6شدن هر مول متانول در این واکنش، 

گرم بخار آب( تولید شده است؛ پس    72مول بخار آب)معادل با    4اکسید( و  گرم گاز کربن دی   88اکسید)معادل با  مول گاز کربن دی   2مول متانول،    2شدن  

 یحات داده شده، داریم: شود. با توجه به توضگرم می  16مول متانول، برابر با    2های تولید شده به ازای مصرف  توان گفت تفاوت جرم فراورده می

?  𝑒  تعداد = 20 𝑔  تفاوت  جرم ×
2 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻3𝑂𝐻

16 𝑔  تفاوت  جرم
×

6 𝑚𝑜𝑙 𝑒
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻3𝑂𝐻

×
6/02× 1023 𝑒  تعداد

1 𝑚𝑜𝑙 𝑒
= 9/03 × 1024 𝑒 

در سهاختار هر مولکول از این    .کرد  تهیه  چوب  از  را  آن  توانمی  که  اسهت  هاالکل  خانواده  عضهو  ترینسهاده  و  سهمی  بسهیار  رنگ،بی  مایعی متانولتوجه داریم که  

 پیوند اشتراکی وجود دارد.  5ماده،  
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 دهد:های سوختی را نشان می ها و سلول تصاویر زیر، مراحل تبدیل انرژی الکتریکی در نیروگاه 

 
  بخار  تولید  سبب  آب،  تبخیر  با  و  شده  تبدیل  گرمایی  انرژی   به  سوختن  از  پس  موردنظر   سوخت  در  موجود  شیمیایی  انرژی  ،های حرارتی(گاه و)نیراول  روش   در

  تولیدشده   بخار  ،در مرحله بعد  ی جداگانه تولید شده و مجزا از بخار آب حاصل از سوزاندن سوخت است.توجه داریم که این بخار آب، در یک محفظه   .شودمی

  انرژی  به( دینام)ژنراتور  توسط نیز   توربین توسط تولیدشده مکانیکی انرژی. شودمی  تبدیل مکانیکی انرژی به گرمایی انرژی و شده توربین اندازیراه  سبب

  در   شدهذخیره   شیمیایی  انرژی  و  شده  سوختی   های سلول   وارد  مستقیم  طور  به  موردنظر  سوخت  ،های سوختی()سلولدوم  روش  در  .شودمی   تبدیل   الکتریکی

  شده   تبدیل  الکتریکی  انرژی  به  مستقیم  طور  به  هاسوخت   شیمیایی  انرژی  سوختی،  هایسلول   در  که  جاآن   از.  شودمی  تبدیل  الکتریکی  انرژی  به  مستقیماً  آن،

  انرژی   از  بیشتری  درصد  و  است  ترکم  گرما   صورت  به  انرژی  اتالف  گیرد،نمی  صورت   انرژی  تبدیل  از  متوالی  مرحلهء  چند  روش  این در  ها،نیروگاه   برخالف  و

 . شودمی   تبدیل  الکتریکی  انرژی  به  موردنظر  سوخت  در  شدهذخیره   شیمیایی

 ها: بررسی سایر گزینه 

 . شد  خواهد  تلف  گرمایی  انرژی  قالب  در  انرژی  از  بیشتری  مقدار  سوختی،  هایسلول   با  مقایسه  در  ،ی حرارتیهانیروگاه   در(  1

سوز بازدهی  در موتور درون   𝐻2  سوز، مثل موتور خودروها، بیشتر است به نحوی که سوزاندن گازبازدهی موتورهای درون های سوختی از  بازدهی سلول (  3

همانطور که مشخص است، بازده    درصد است.  60های سوختی نزدیک به  درصد دارد، در حالی که بازدهی فرایند اکسایش این گاز در سلول 20نزدیک به  

 است.   %100سوز، کمتر از  های سوختی و موتورهای درونهای حرارتی، سلولدر نیروگاه فرایند تبدیل انرژی  

انرژی شیمیایی به صورت ))   ی حرارتیهاروند تبدیل انرژی در نیروگاه (  4 → انرژی  گرمایی  → انرژی  مکانیکی  →  (( است.انرژی  الکتریکی 
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  از   کمتر  مقدار  این  دانیم،می   که همانطور  و  بوده  43  با  برابر  عنصر  این  اتمی  عدد.  آمده  وجود  به  یهسته  گاهواکنش   در  که است عنصری  نخستین  تکنسیم،

ای که در گردن قرار گرفته است(  ای شکل تیروئید)غده ی پروانه های پرتوزا بوده و از آن در تصویربرداری غده تکنسیم، دارای اتم   .است(  92)اورانیم  اتمی  عدد

 شود. استفاده می 

 ها: بررسی سایر گزینه 

  پرسش  این  به  تواندمی  زمانی  تنها  انسان  هر  واقع،  در.  داد  پاسخ((  است؟  آمده  پدید  چگونه  هستی  جهان))   پرسش  به  تواننمی  تجربی،  علوم  از  استفاده  با(  1

 . کند  پیدا  را  پرسش  این  پاسخ  وحیانی،  هایآموزه   پرتو  در  و  کرده  مراجعه  خود  بینش  و  اعتقادی  چارچوب  به  که  بدهد  مناسب  پاسخ

  از   هلیم  و  هیدروژن  مثل  ساده   عناصر بعد،  یمرحله   در  و  شدند  تولید  نوترون و  پروتون  الکترون،  مثل  زیراتمی  ذرات ابتدا  مهبانگ،  یا  بزرگ  انفجار  اثر  بر(  2

 روند تولید عناصر به صورت زیر است:  .شدند  تشکیل  زیراتمی   ذرات  این  گرفتن  قرار  هم  کنار

 
 :دهدی مشتری را نشان میعنصر فراوان در سیاره  5نمودار مقابل، درصد فراوانی    (3

ی مشهتری را به خود  از عناصهر تشهکیل دهندهدرصهد   90همانطور که مشهخص اسهت، هیدروژن بیش از  

پس از    اختصههاص داده و بیشههترین تفاوت نیز بین درصههد فراوانی این عنصههر و عنصههر هلیم وجود دارد.

های دوم تا پنجم از نظر فراوانی  چهار عنصههر نافلزی)هلیم، کربن، اکسههیژن و نیتروژن(، در رتبههیدروژن،  

 گیرند.ی مشتری قرار میدر سیاره
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 های )آ(، )ب( و )پ( درست هستند.عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

  شناسنامۀ   ،(نپتون  و  اورانوس  زحل،  مشتری،  هایسیاره )شمسی   یمنظومه   در  موجود   هایسیاره   کنار  از  گذر  با  داشتند  مأموریت  ،2  و  1  جرویو  فضاپیمای  دوآ(  

  شیمیایی  های ترکیب   سازنده،  عنصرهای  نوع  مانند  اطالعاتی  حاوی  تواندمی   هاشناسنامه   این.  بفرستند  زمین  سمت  به  و  کرده  تهیه  را  آنها  شیمیایی  و  فیزیکی

 .باشد  مواد  این  درصد  ترکیب  و  آنها  اتمسفر  در

 92  و  شده   تولید  ساختگی  صورت  به  ای(دوره از کل عناصر جدول    %22)در حدود  عنصر   26  تناوبی،  جدول  در  موجود  ی شده   شناخته  عنصر  118  میان  ازب(  

 . دارند  وجود   طبیعی  صورت  به  دیگر نیز  عنصر

(  ها دهنده واکنش   جرم  از  درصد  24/0  حدود   در) مواد  جرم  از  مقداری  واکنش،  این   در.  است  ایهسته   واکنش  یک  هلیم،  گاز  به  هیدروژن  گاز  تبدیل  فرایندپ(  

 . کندمی  پیدا  کاهش  واکنش  یسامانه   جرم  خاطر،   همین  به  و  شده  تبدیل  انرژی  به

ی بعد، هلیم باید به عناصر سبک مثل لیتیم و کربن  هیدروژن ابتدا باید به هلیم تبدیل شود. در مرحله گاز  و سایر عناصر سنگین،    ، طالبرای تولید آهنت(  

مطابق    تر مثل آهن و طال تبدیل شوند. روند تبدیل این عناصرصر سنگین توانند به عناای، می های هسته تبدیل شود و در انتها، این عناصر سبک بر اثر واکنش 

 شود. ها انجام می ، در ستاره با تصویر زیر
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همانطور    .است  ایدوره   جدول  𝑑  یدسته   به  متعلق  و  داشته  فلزی  خاصیت  است. این عنصر  26با عدد اتمی    زمین، آهن  یسیاره   در  موجود  عنصر  ترینفراوان

از    𝑑ی  سته د  تصویر زیر، نمایی از عناصر در.  شوندی چکش، خرد نمی و بر اثر اصابت ضربه   پذیری دارندخواری و شکل دانیم، فلزها خاصیت چکش که می 

 دهد: تناوب چهارم را نشان می

 
 ی زمین است. عنصر فراوان موجود در سیاره   8قرار داشته و جزو    𝑑ی  ای است که در دسته بجز آهن، نیکل نیز عنصر واسطه 

 ها: بررسی سایر گزینه 

مهبانگ ذرات زیراتمی هیدروژن هلیم عناصر سبک عناصر سنگین
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ی هر  ته های موجود در هس که شمار پروتون   ای استبه عدد اتمی آن عنصر وابسته است. عدد اتمی مولفه   ای،دوره   جدول  از  عنصر  هر  شیمیایی  خواص(  2

های موجود در هر اتم را نشان داده و با نماد  ها و نوترون ی مقابل، عدد جرمی مجموع تعداد پروتون در نقطه  .شودمی مشخص  Z نماد با اتم را نشان داده و

𝐴   شود. نشان داده می 

  انفجاری   در  و  داده  ازدست  را  خود  پایداری  گرمابخشی،  و  نورافشانی  سال  میلیون  چندین  از  پس  و  کنندمی   رشد  شوند،  می  متولد  هاسحابی   در  هاستاره (  3

 . شوند  می  متالشی  مهیب،

ی مشابهی دارد و تیروئید  ( با یونی که حاوی تکنسیم است، اندازه −𝐼شود؛ چرا که یون یدید) ی تیروئید استفاده می از تکنسیم در تصویربرداری از غده (  4

ی تیروئید خود تکنسیم را به طور مستقیم جذب  ی مهم در این رابطه آن است که غده کند. نکته این یون را نیز جذب میهنگام جذب یون یدید از خون، 

  ی تیروئید تصویر زیر، نمایی از غده   های تکنسیم نیز در آن وجود دارند.کند بلکه یونی را جذب می کند که از لحاظ اندازه، مشابه به یون یدید بوده و اتم نمی

 دهد: را نشان می  رطبیعی در اسکن تکنسیمغی

 
 های تکنسیم را به مقدار کمتری جذب کرده است.ی تیروئید یون حاوی اتم های غده همانطور که مشخص است، یکی از لوب 

 

 ( 101  -مساله    –  متوسط)       2گزینه   199

𝑀𝑔12های ی طبیعی از منیزیم، از ایزوتوپ یک نمونه 
25    ،𝑀𝑔12

𝑀𝑔12و    26
های موجود در سوال، مجموع درصد فراوانی  با توجه به داده   تشکیل شده است.  24

𝑀𝑔12های  ایزوتوپ 
𝑀𝑔12و   26

𝑀𝑔12درصد بوده و فراوانی    50برابر    24
رصد فراوانی این دو ایزوتوپ منیزیم را  بر این اساس، د  چهار برابر ایزوتوپ دیگر است.   24

 کنیم. محاسبه می

50 = 𝑀𝑔12
26 درصد  فراوانی  + 𝑀𝑔 12

24 درصد  فراوانی = 𝑀𝑔12
26 +درصد  فراوانی  4× 𝑀𝑔12

26 درصد  فراوانی 
            
→   𝑀𝑔12

26 درصد  فراوانی  = 10 

𝑀𝑔12با توجه به محاسبات فوق، درصد فراوانی  
های آن  ی بعد، جرم اتمی میانگین منیزیم را با توجه به فراوانی انواع ایزوتوپ است. در مرحله   %40برابر    24

 آوریم. بدست می 

جرم  اتمی  میانگین =
درصد فراوانی هر ایزوتوپ  × جرم اتمی هر ایزوتوپ 

100
=
40 × 24+ 50 × 25+ 10× 26

100
= 24/7 𝑎𝑚𝑢 

 است.  𝑎𝑚𝑢 24/7ی مورد نظر برابر با  بر این اساس، جرم اتمی میانگین منیزیم در نمونه

 

 (101  -مفهومی    –  متوسط)        3  گزینه 200

زمان و کاهش دما،  پس از مهبانگ، عناصر هیدروژن و هلیم بر اثر اجتماع ذرات زیر اتمی)پروتون، نوترون و الکترون( به وجود آمدند. این عناصر بر اثر گذر 

های موجود در جهان هستی  ها موجب پیدایش ستاره بعدها این سحابی   های گازی شکلی به نام سحابی را ایجاد کردند.مجموعه به تدریج متراکم شده و  

  زمانی   و  کنندمی  رشد  شوند،می  متولد  ها نیزها به حساب آورد. ستاره ها و کهکشان هایی برای تولید ستاره ها را کارخانه توان سحابی شدند. به عبارتی، می 

 . شود  پراکنده  فضا  در  آن ستاره،  در  شده  تشکیل  عنصرهای  شود  می  سبب  که  است  همراه  بزرگ  انفجار  یک  با  ستاره  مرگ.  میرندیم
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 شود:جدول تناوبی بوده و به صورت زیر، مشخص می  92ی  ، عنصر شمارهاورانیم

 
 𝑈که با نماد    آن  هایایزوتوپ  از  یکی بوده و  پرتوزا  فلز  ترینشهده  شهناختهاین عنصهر  

  به   اتمی  راکتورهای  در  سهوخت  عنوان  به  اغلب  ،شهودنشهان داده می 235

  با  ایران  ایهسهته  دانشهمنداناتم اورانیم( اسهت.    1000اتم در هر    7درصهد)کمتر از    7/0. فراوانی این ایزوتوپ در مخلوط طبیعی اورانیم کمتر از  رودمی  کار

این    .شههودمی  گفته  ایزوتوپی  سههازی  غنی  فرایند،  این  به.  دهند  افزایش  عنصههر  این  های ایزوتوپ مخلوط  در  را  این ایزوتوپ  مقدار  شههدند موفق  بسههیار  تالش

توجه داریم که اورانیم، از جمله عناصهری اسهت که به صهورت طبیعی وجود داشهته و یک    .اسهت  ایهسهته  سهوخت  تولید  هچرخ مهم  مراحل  از  یکیفرایند،  

 رود.عنصر ساختگی به شمار نمی

 ها: بررسی سایر گزینه 
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ایزوتوپ    3،  هیدروژنی طبیعی از  ی طبیعی از لیتیم، دو ایزوتوپ و در یک نمونهدر یک نمونه ای است.  لیتیم، یک فلز قلیایی از گروه اول جدول دوره (  1

ی طبیعی از این  های موجود در دو نمونهنمودارهای زیر، ایزوتوپ ایزوتوپ مختلف وجود دارد.    3ی طبیعی از منیزیم نیز  در یک نمونهمختلف وجود دارد.  

 دهد: عناصر را نشان می

 
 دهد: های مختلف هیدروژن را نشان مییر، فراوانی ایزوتوپ ( جدول ز2

 
𝐻1ترین ایزوتوپ عنصر هیدروژن،  فراوان

اتم از این ایزوتوپ برابر با   12توان گفت جرم است؛ پس می  1/008𝑎𝑚𝑢است. جرم اتمی این ایزوتوپ، برابر با   1

12/096𝑎𝑚𝑢  شود. این درحالی است که جرم هر اتم  می𝐶6
 است.  12𝑎𝑚𝑢برابر با   12

دار شده  های پرتوزا نشان ( که توسط اتم𝐶6𝐻12𝑂6های گلوکز) های گلوکز رادیواکتیو)مولکولهای سرطانی موجود در بدن انسان، هم مولکول در توده (  4

ها سوخت و  های بدن بیشتر است چرا که این توده طه کنند؛ اما مقدار گلوکز رادیواکتیو در این توده ها از دیگر نق باشند( و هم گلوکز عادی تجمع پیدا می

 ساز باالتری دارند. 
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×2/8عمر داده شده برای هیدروژن، با گذشتن با توجه به نیمگرم بوده است.  40ی هیدروژن برابر با جرم اولیه  عمر(،  ثانیه)معادل با دو نیم  10−22
1

4
از   

گرم هیدروژن( باقی مانده و    10ی هیدروژن)معادل با  جرم اولیه 
3

4
گرم هیدروژن( واپاشیده شده است. در قدم بعد، مقدار    30ی آن)معادل با  از جرم اولیه   

 کنیم.ای را محاسبه می کاهش جرم ایجاد شده در این فرایند هسته 

? 𝑘𝑔  کاهش  جرم = 30 𝑔 𝐻 ×
0/025 𝑔  کاهش  جرم

100 𝑔 𝐻
×

1 𝑘𝑔  کاهش  جرم

1000 𝑔  کاهش  جرم
= 7/5 × 10−6 𝑘𝑔 

𝐸ی  ی بعد، با توجه به رابطه در مرحله  = 𝑚𝑐2آوریم. ، مقدار انرژی حاصل از این فرایند را بدست می 

𝐸 = 𝑚𝑐2 → 𝐸 = 7/5 × 10−6 × (3× 108)2 = 6/75× 1011 𝐽 
 آوریم. تبدیل واحد کرده و سپس جرم یخ ذوب شده را بدست می ی انرژی حاصل، ابتدا آن را  پس از محاسبه 

? 𝑘𝐽  انرژی = 6/75 × 1011 𝐽  انرژی ×
1 𝑘𝐽  انرژی

1000 𝐽  انرژی
= 6/75 × 108 𝑘𝐽 

? 𝑡𝑜𝑛  یخ =  6/75 × 108 𝑘𝐽  انرژی ×
1 𝑔  یخ

0/3 𝑘𝐽  انرژی
×

1 𝑘𝑔  یخ

1000 𝑔  یخ
×

1 𝑡𝑜𝑛  یخ

1000 𝑘𝑔  یخ
= 2250 𝑘𝑔 

 تن یخ را ذوب کرد.   2250توان  صل از این فرایند میدر نتیجه، با انرژی حا
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بوده و در شرایط اتاق، به    𝑝ی  ی مشتری هستند. این دو عنصر متعلق به دسته کربن وگوگرد، به ترتیب سومین و ششمین عنصر فراوان موجود در سیاره 

ر عناصر فراوان  ی جامد زرد رنگ است. بجز گوگرد و کربن، سایی جامد سیاه رنگ و گوگرد نیز یک ماده کربن)گرافیت( یک ماده شوند.  حالت جامد یافت می 

 موجود در مشتری در شرایط اتاق حالت گاز دارند. 

 ها: بررسی سایر گزینه 

ایزوتوپ های طبیعی

منیزیم

24-منیزیم فراوان ترین ایزوتوپ منیزیم

25-منیزیم

26-منیزیم

لیتیم
6-لیتیم

7-لیتیم فراوان ترین ایزوتوپ لیتیم
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 ای به شرح زیر است:های مختلف جدول دورهشمار عناصر موجود در تناوب(  2

 عدد اتمی گاز نجیب  گاز نجیب موجود در انتهای تناوب  های عناصر دسته  تعداد عناصر  شماره تناوب 

1 2 𝑠 2 هلیم 

2 8 𝑠 –  𝑝 10 نئون 

3 8 𝑠 –  𝑝  18 آرگون 

4 18 𝑠 −  𝑝 −  𝑑  36 کریپتون 

5 18 𝑠 −  𝑝 −  𝑑  54 زنون 

6 32 𝑠 −  𝑝 −  𝑑 −  𝑓  86 رادون 

7 32 𝑠 −  𝑝 −  𝑑 −  𝑓  118 اوگانسون 

این    𝑑ی  ای نیز آخرین گروه از دسهتهجدول دوره  12عنصهر وجود دارند. گروه    32ای  جدول دوره  7و   6های  همانطور که مشهخص اسهت، در هریک از تناوب

 اند.عنصر فلزی مختلف قرار گرفته  4جدول است که در آن  

+𝑀2ها در یون ها و نوتروناگر مجموع شمار الکترون ( 3
 

𝑥+2  با این مقدار در اتم𝑁 
𝑥   برابر باشد، عدد اتمی عنصر𝑀 اتمی عنصر   تواند با عدد می𝑁  برابر

+𝑀2ها در یون  ها و نوترونمجموع شمار الکترونباشد. به عنوان مثال،  
38
𝑁38با این مقدار در اتم    87

ایزوتوپ    𝑁و    𝑀  هایاتم  ،در چنین شرایطی  است.  برابر   85

 . شوندمی یکدیگر  

𝐶𝑙17از گاز کلر، شامل دو ایزوتوپ طبیعی    ی طبیعییک نمونه (  4
𝐶𝑙17و    35

ی خود هستند. در  پروتون در هسته   17ها دارای  شود که هرکدام از آن می  37

𝐶𝑙17ی ایزوتوپ  هسته 
𝐶𝑙17ی ایزوتوپ  نوترون و در هسته   18،  35

عنصر    طبیعی  هایایزوتوپ  همه   درتوان گفت  نوترون وجود دارد. بر این اساس، می  20نیز    37

 . است  هاپروتون   شمار  از  بیشتر  هسته   در  موجود  هاینوترون   شمار  کلر،
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گیرد برابر  توان گفت عدد اتمی دومین عنصری که در این تناوب قرار می شود، پس میمی  86تا    55ای شامل عناصری با عدد اتمی  تناوب ششم جدول دوره 

برابر عدد    28توان گفت عدد اتمی عنصر مورد نظر  است، پس می  2ی مشتری نیز هلیم با عدد اتمی  ترین گاز نجیب موجود در سیاره است. فراوان  56با  

𝑋56ی تعداد عناصری که مابین عناصری  شود. برای محاسبه ی مشتری میترین گاز نجیب موجود در سیاره اتمی فراوان
𝐴𝑙13و    

گیرند نیز به روش قرار می  27

 کنیم:زیر عمل می 

تعداد  عناصر  = ( 𝑋56   عدد  اتمی− 𝐴𝑙13
27 (عدد  اتمی   − 1 = (56− 13) − 1 = 42 
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را    یرسوال، معادالت ز   یها . با توجه به داده یریمگی در نظر م  Nو      e  ،pبرابر با    یببه ترت  را M اتم  در  ی موجودها نوترون   و  هان وپروت  ها،الکترون   شمار

 : یسیمنویم

𝑀  ها نوترون  در × تفاوت  شمار  الکترون ها  و  4 =  𝑀3+  تفاوت  شمار  الکترون ها  و نوترون ها  در → 4(𝑁 − 𝑒) = 𝑁 − (𝑒 − 3) →  𝑁 = 𝑒 + 1 

 اتمی وجود دارد، پس داریم:ی زیرذره   40در این اتم مجموعا    با توجه به اینکه

𝑁 + 𝑒 + 𝑃 = 40
𝑒=𝑃
→   𝑁 + 2𝑒 = 40 

 نیم. کبا قرار دادن این دو معادله در یک دستگاه دو معادله و دو مجهول، شمار ذرات زیر اتمی را محاسبه می

{
𝑁 = 𝑒 + 1     
𝑁 + 2 𝑒 = 40

→ 𝑁 = 14     ,    𝑒 = 13 

 .است  13  برابر  عنصر نیزاین    (𝑍) اتمی  عدد   که  بریممی   پی  دارد،  وجود  الکترون  M،  13  یدر اتم خنث  ینکهتوجه به ا  با
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پذیری، شعاع اتمی و پتانسیل کاهشی  است. این دو ایزوتوپ، در خواص شیمیایی)از جمله واکنش   7و    6لیتیم دارای دو ایزوتوپ مختلف با اعداد اتمی  

ها از جمله  م آن استاندارد( خود کامال مشابه بوده و در برخی از خواص فیزیکی نیز شرایط یکسانی دارند، درحالی که برخی از خواص فیزیکی وابسته به جر

 چگالی، متفاوت از یکدیگر است.  

 ها: بررسی سایر گزینه 
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 دهد:های زیراتمی را نشان می ( جدول زیر، اطالعات مختلف مربوط به انواع ذره 1

 
𝑝+1پروتون با نماد  باتوجه به اطالعات موجود در این جدول،  

 است.  𝑎𝑚𝑢 1/0073نشان داده شده و جرم هر ذره از آن در حدود    1

ها،  گیری جرم دقیق ذرات و اتم عالوه بر اندازه   .کرد  گیریاندازه   زیادی  دقت  با  را   هااتم   جرم  توانمی   آن  از  استفاده  با  که  است  دستگاهی  جرمی،  سنجطیف (  3

 را نیز بدست آورد.  هاخطی اتم - توان طیف نشریسنج می ف با استفاده از طی

𝑋34( چون عدد اتمی عنصر 4
بین عدد اتمی گازهای نجیب آرگون)گاز نجیب موجود در تناوب سوم( و کریپتون)گاز نجیب موجود در تناوب چهارم( قرار    

توان گفت  کریپتون است، پس می توان گفت این عنصر متعلق به تناوب چهارم است. عدد اتمی این عنصر دو واحد کمتر از عدد اتمی گرفته است، پس می 

𝑇𝑒52ای است. عدد اتمی عنصر  جدول دوره   16این عنصر متعلق به گروه  
متعلق    هم  توان گفت این عنصراست، پس می  زنوندو واحد کمتر از عدد اتمی  نیز     

 .بوده و در تناوب پنجم قرار داردای  جدول دوره   16به گروه  
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 های داده شده درست هستند. ی عبارت همه 

 بررسی چهار عبارت: 

𝑆𝑚62چون عدد اتمی عنصر   آ( 
بین عدد اتمی گازهای نجیب زنون)گاز نجیب موجود در انتهای تناوب پنجم( و رادون)گاز نجیب موجود در انتهای تناوب    

𝑃𝑜84جدول تناوبی قرار دارد. پولونیم با نماد    16اوب ششم است. گوگرد نیز در گروه  توان گفت این عنصر متعلق به تنگیرد، میششم( قرار می 
، عنصری   

 پروتون است.   84ی هر اتم خود، دارای  قرار دارد. این عنصر در هسته   16است که در تناوب ششم و گروه  

 𝑀𝑔ایزوتوپ    ب( 
 𝑀𝑔ترین ایزوتوپ طبیعی منیزیم بوده و ایزوتوپ  ، سنگین26

ترین ایزوتوپ طبیعی منیزیم است، پس جرم اتمی میانگین نیز سبک   24

 𝑀𝑔های  گیرد. با افزایش تعداد اتم قرار می  26تا    24ی بین  منیزیم در بازه 
در یک نمونه از منیزیم، جرم اتمی میانگین این عنصر افزایش یافته و به سمت    26

26𝑎𝑚𝑢  کند.میل می 

𝐻1های  بجز ایزوتوپ پ(  
𝐻1های عنصر هیدروژن ناپایدار هستند. در هر اتم از ایزوتوپ  ، سایر ایزوتوپ 𝐻11و    2

ها برابر بوده و در هر  ها و پروتون ، تعداد نوترون 2

𝐻1اتم از ایزوتوپ  
𝐻1های  های هیدروژن)ایزوتوپ ها است، درحالی که در سایر ایزوتوپ از نوترون   بیشترها  نیز تعداد پروتون   1

3  ،𝐻14  . ها نوترون   شمار  ،..(و  

 . است  هاپروتون   شمار  از  بیشتر

  در  آنها  از  که  طوری  به  است،  کرده  آنها  از  گیریبهره و  مهار  به  موفق  را  بشهر  فناوری،  و  دانش  پیشهرفت  اما  هسهتند،  خطرناک  بسهیار  اگرچه   ها رادیوایزوتوپ ت(  

  عنوان  به  اغلب  آن،  هایایزوتوپ  از  یکی  که  است  پرتوزایی  فلز  ترینشده  شناخته  ،اورانیم.  شهودمی  اسهتفاده  اتمی  هاینیروگاه  در  سهوخت و  کشهاورزی  پزشهکی،

 .رودمی  کار  به  اتمی  راکتورهای  در  سوخت
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گرم در نظر گرفته و    𝑥جرم هر نمونه از این مواد را برابر با    است.  𝑁𝐻4𝑁𝑂3و    𝐶𝐻3𝑂𝐻، به ترتیب به صورت نیترات  آمونیوم  و  متانولفرمول شیمیایی  

 کنیم.های هیدروژن موجود در هر ماده را محاسبه می شمار اتم

? 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝐻 = 𝑥 𝑔 𝐶𝐻3𝑂𝐻 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻3𝑂𝐻

32 𝑔 𝐶𝐻3𝑂𝐻
×

4 𝑚𝑜𝑙 𝐻
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻3𝑂𝐻

×
6/02× 1023 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻
=
6/02× 1023 × 𝑥

8
 𝑎𝑡𝑜𝑚 

? 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝐻 = 𝑥 𝑔 𝑁𝐻4𝑁𝑂3 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝐻4𝑁𝑂3
80 𝑔 𝑁𝐻4𝑁𝑂3

×
4 𝑚𝑜𝑙 𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝐻4𝑁𝑂3
×
6/02× 1023 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻
=
6/02 × 1023 × 𝑥

20
 𝑎𝑡𝑜𝑚 

 کنیم.را محاسبه می  𝑥در قدم بعد، با توجه به اطالعات داده شده در صورت سوال، مقدار  

تفاوت تعداد اتم های هیدروژن  = تعداد اتم های هیدروژن در متانول − تعداد اتم های هیدروژن در آمونیوم نیترات 
                         
⇒         

1/806× 1024 =
6/02× 1023 × 𝑥

8
−
6/02× 1023 × 𝑥

20
                         
⇒        𝑥 = 40 𝑔 
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ی متانول، جرم اکسیژن موجود در این ماده  گرم بوده است. با توجه به جرم نمونه  40برابر با    یک از این دو مادهتوان گفت جرم هر  ، می𝑥با توجه به مقدار  

 کنیم.را محاسبه می 

? 𝑔 𝑂 = 40 𝑔 𝐶𝐻3𝑂𝐻 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻3𝑂𝐻

32 𝑔 𝐶𝐻3𝑂𝐻
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻3𝑂𝐻

×
16 𝑔 𝑂
1 𝑚𝑜𝑙 𝑂

= 20𝑔 

 شود.اکسیژن در ساختار خود می   گرم  20ی متانول شامل  بر این اساس، نمونه 
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عنصر مختلف قرار   6ای مجموعا توان گفت در این گروه از جدول دوره شود، پس میهای دوم تا هفتم می ای، شامل عناصری از تناوب جدول دوره  16گروه 

آلومینیم، سیلیسیم،    سدیم، منیزیم،حرفی هستند، درحالی که عناصر  ای نیز فقط دو عنصر گوگرد و فسفر دارای نماد یک اند. در تناوب سوم جدول دوره گرفته 

 شوند. کلر و آرگون، با نمادهای دوحرفی مشخص می

 ها: بررسی سایر گزینه 

گروه، اغلب خواص شیمیایی مشابهی داشته و بار  اند. عناصر هم ها( قرار گرفته ای)گروه هالوژن جدول دوره   17در گروه    ،53  و  9  اتمی  عدد  با  عناصری(  1

  برابری  هایالکترون  تعداد فلزها  با واکنش در گروه هستند،نیز هم  53 و 9 اتمی عدد با عناصریا نیز یکسان است. چون هالکتریکی یون پایدار حاصل از آن 

 است.  -1بار الکتریکی یون پایدار حاصل از این دو عنصر برابر با    .شوندمی   تبدیل  یون  به  و  را بدست آورده

  خاصههیت  ها،، همانند مواد مصههرف شههده در آناتمی  راکتورهای  پسههماندشههوند.  ( مواد پرتوزا، مواد ناپایداری هسههتند که به مرور زمان دچار واپاشههی می3

 .آیدمی  شمار  به  ایهسته  صنایع  هایچالش  جمله  از  این مواد  دفع  به همین خاطر،  هستند.  خطرناک  و  داشته  پرتوزایی

  به   جرم  برای  کوچکی  بسهیار  یکای  ،(𝑎𝑚𝑢)اتمی  جرم  یکای  که  اسهت  حالی  در  این  شهود؛می  شهناخته  آزمایشهگاه  در  جرم  گیریاندازه  یکای  ترینرایج  گرم،(  4

×1/66، معادل با  اتمی  جرم  یکایهر واحد از    .اسهت  ناممکن  ،عمل  در و  آزمایشهگاه  در  آن  با  کار  و  آیدمی  شهمار توان گفت  شهود، پس میگرم می 10−24

6/02هر گرم، معادل با   ×  است.  اتمی  جرم  یکایبرابر    1023
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  .سنجندمی   گرم  یکای  و  تردقیق   ترازوهای  با  را  طال  جرم  و  (𝑘𝑔) کیلوگرم   یکای  و  معمولی  ترازوی  با  را  هندوانه  جرم  تن،  یکای  و  باسکول  با  را  کامیون  یک  جرم

)بر اساس  تن  1/0  تا  تنی  هایباسکول   دقت  نمونه،  برای  .دارند  متفاوتی  گیریاندازه   دقت  رود،می   کار  به  گوناگون  مواد  جرم  گیریاندازه   برای   که  ترازوهایی

  را   هندوانه  یک  جرم  تواننمی   ،تنی  چند  باسکول  از  استفاده  با  بر این اساس،  .است  گرم  01/0  تا  زرگری  ترازوی  دقت  و  (97شیمی دهم، چاپ سال    بکتا 

 .است  کمتر  ترازو  این  گیریاندازه   دقت  از  هندوانه  جرم  زیرا  ،کرد  گیریاندازه 

 ها: بررسی سایر گزینه 

𝑁𝑖3+28برابر جرم هر نوترون یا پروتون است. در ساختار یون    0005/0( جرم هر الکترون، تقریبا  1
نوترون وجود    30پروتون و    28الکترون،    25نیز مجموعا    58

 دارد. بر این اساس، داریم: 

𝑁𝑖3+28
58 جرم  هسته  

𝑁𝑖3+28
58 جرم  الکترون ها  در  

=
28𝑎𝑚𝑢 + 30𝑎𝑚𝑢
25 × 0/0005𝑎𝑚𝑢

=  برابر 4640

  های ذره   بر  افزون  ،تالشی  اثر  بر  اغلب  و   هستند  پرتوزا  هاایزوتوپ   این.  شودمی  متالشی  ،زمان  گذشت  با  و  نبوده  ماندگار  ناپایدار،  هایایزوتوپ   یه هست (  2

  نسبت   که  باشد)عناصری  5/1  از  بیش  یا  برابر  آنها  هایپروتون   به  هانوترون   شمار  نسبت  که  هاییهسته   اغلب.  کنندمی  آزاد  نیز  انرژی  زیادی  مقدار  پرانرژی،

 .شوندمی   متالشی  زمان  گذشت  با  و  بوده  ناپایدارباشد(،    5/2  از  بیش  یا  برابر  آنها  عدد جرمی به عدد اتمی

های زیر  موقعیت   در  که  عناصری   یهمه ، ای(جدول دوره   2)فلزهای واسطه( و  13تا   4،  17،  18های  )از جمله گروه ایهای جدول دوره در برخی از گروه (  4

  14ای برقرار نیست. به عنوان مثال، در گروه  ، چنین قاعدهایی جدول دوره ها، اما در برخی از گروه هستند  یکسانی  فیزیکی  خواص  دارای  گیرند،می  قرار  هم

خوار  شکننده است، در حالی که قلع یک فلز چکش یک عنصر    دانیم، ژرمانیمهمانطور که میاند.  های زیر هم قرار گرفته در خانه   قلعو    ژرمانیمای،  جدول دوره 

 است. 
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نمودار زیر، میزان استفاده از مواد و منابع   .است بوده بیشتر فلزها مصرف و تولید میزان با مقایسه در معدنی مواد مصرف و تولید میزان اخیر، های سال در

 دهد: های اخیر نشان میمختلف را در طول سال 

 
 ها: بررسی سایر گزینه 

 :دهدهای زمین و مشتری را نشان می ( تصویر زیر، عناصر موجود در سیاره 1

 
است.    فلزشبه   یک  ،)کربن(مشتری  یسیاره   در  فراوان  عنصر  سومین  برخالف  ،)سیلیسیم(زمین  سیاره  در  فراوان  عنصر  سومینهمانطور که مشخص است،  

 . دنجدول تناوبی جای دار  14در گروه    فلزها و نافلزها در حالت جامد شکننده هستند. کربن و سیلیسیم،شبه 

  عدد و Z نماد با عناصر اتمی عدد. اندشده  چیده یکدیگر سر پشت اتمی، عدد یعنی ها،آن  ویژگی ترینبنیادی  اساس بر تناوبی جدول در موجود عناصر( 3

 . شودمی   داده  نشان  A  نماد  با  هاآن   جرمی

شوند. به عنوان مثال، فرایند تولید  ی زمین، پس از فراوری به مواد مورد نیاز برای ساختن لوازم و ابزارهای مختلف تبدیل میمواد خام خارج شده از کره (  4

 نابع خام خارج شده از دل زمین)سنگ معدن و نفت خام( به صورت زیر است: یک دوچرخه از م
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 های )آ(، )ب( و )ت( درست هستند.عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

 . شودمی   مواد  آن  خواص  بهبود  سبب  گاهی  و  تغییر  سبب  یکدیگر،  به  هاآن   افزودن  و  مواد  به  دادن  گرماآ(  

 𝑑ی ی عناصر موجود در دسته عنصر وجود دارد. همه  36ای نیز مجموعا جدول دوره  𝑝ی در دسته  عنصر و 40ای، مجموعا جدول دوره  𝑑ی در دسته ب( 

فلزی)مثل سیلیسیم و ژرمانیم( و نافلزی)مثل فلوئور و کلر( حضور دارند.  ای، عناصر فلزی)مثل قلع و سرب(، شبه جدول دوره   𝑝ی  فلزی هستند؛ اما در دسته 

 دهد: های مختلف جدول تناوبی را نشان می های دسته جدول زیر، برخی از ویژگی 

 𝑠 𝑝 𝑑 𝑓 ایی جدول دوره دسته 

 28 40 36 14 شمار عناصر 

 فلز فلز فلز و نافلز فلز، شبه  فلز و نافلز  نوع عناصر 

 ***  12تا    3 8تا    3 2تا    1 های ظرفیتی تعداد الکترون 

 57 21 5 1 عدد اتمی اولین عنصر

 102 112 118 88 عدد اتمی آخرین عنصر 
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 های داده شده به صورت زیر است:آرایش الکترونی یون پ(  

𝑁𝑖28
 2+ ∶ 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑8                           𝑀𝑛25

 2+ ∶ 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑5 
𝑙ای با  )زیرالیه 3𝑑ی  الکترون در زیرالیه   8(،  𝐼𝐼های الکترونی نوشته شده، در یون نیکل) با توجه به آرایش  = الکترون در    5( نیز  𝐼𝐼و در یون منگنز)  (2

𝑙ای با  )زیرالیه 3𝑑ی  زیرالیه  =  وجود دارد.   (2

  با   و  بوده  برق  جریان رسانای  آلومینیم  عنصر  همانند  ،(سرب   و  قلع  ژرمانیم،  سیلیسیم،  کربن، عناصر)تناوبی  جدول  از  14  گروه  در موجود  عناصر  یهمه ت( 

 . دهندمی  عبور  خود  از  را  هاالکترون   جریان  الکتریکی،  مدار  یک  در  گرفتن  قرار
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پذیری بسیار  تری دارد. این عنصر واکنش ها( قرار داشته و نسبت به سایر عناصر موجود در این گروه، شعاع کوچک )گروه هالوژن 17فلوئور، در صدر گروه  

ی این مواد ازنده شعاع اتمی ذرات س   ها،دهد. با افزایش عدد اتمی هالوژن هم با گاز هیدروژن به سرعت واکنش می  ℃200−باالیی داشته و حتی در دمای  

شود. جدول زیر، برخی از خواص  بر این اساس، سرعت واکنش این مواد با گاز هیدروژن نیز کمتر می  و  یابدمیکاهش    هاآن پذیری  واکنش   افزایش یافته

 دهد: ها را نشان میهالوژن 

 می)نانومتر( شعاع ات تعداد الکترون ظرفیتی  حالت فیزیکی در دمای اتاق  واکنش با گاز هیدروژن  خواص 

 71 7 گاز  دهد هم واکنش می   ℃200−حتی در دمای   فلوئور

 99 7 گاز  دهد در دمای اتاق به آرامی واکنش می  کلر

 114 7 مایع  دهد واکنش می   ℃200در دمای   برم

 127 7 جامد  دهد واکنش می  ℃400در دمای باالتر از   ید 

 ها: بررسی سایر گزینه 

 دهد:پذیری کربن و نئون را در مقایسه با سایر عناصر تناوب دوم نشان می واکنش ( نمودار زیر،  1

 
 پذیری کمتری دارد. کربن، همانند نئون، یک عنصر نافلزی بوده و در مقایسه با عناصر قبل و بعد از خود، واکنش 

 دهد:ی ی سوم جدول تناوبی را نشان مهای عناصر موجود در دوره ( جدول زیر، برخی از ویژگی 3

 
سایر عناصر نافلزی   خواری ندارد؛ اما در حالت جامد دارای سطحی درخشان است.ای است که خاصیت چکش سیلیسیم، عنصری از تناوب سوم جدول دوره 

 موجود در این تناوب، در حالت جامد سطحی کدر داشته و شکننده هستند. 

𝑙الکترون با    11ونی این عنصر نافلزی،  ررد. در آرایش الکتا را د  کلر، عنصری از تناوب سوم است که بیشترین خاصیت نافلزی(  4 = های  در زیرالیه    1

 شود. دیده می   𝑝الکترونی  
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𝐵𝑒4ای، عناصر بریلیم) در گروه دوم جدول دوره 
𝑀𝑔12(، منیزیم)  

𝐶𝑎20(، کلسیم)  
𝑆𝑟38(، استرانسیم) 

𝐵𝑎56(، باریم)  
𝑅𝑎88( و رادیم)  

( وجود دارند. این   

ش یافته و به  عناصر به فلزهای قلیایی خاکی معروف هستند. با افزایش عدد اتمی عناصر موجود در گروه فلزهای قلیایی خاکی، شعاع اتمی این عناصر افزای 

 لزی به صورت زیر است: پذیری این عناصر فشود. ترتیب واکنش پذیری این فلزها نیز بیشتر می دنبال آن، واکنش 

(تمایل  به از دست  دادن  الکترون ) واکنش  پذیری  ∶ 𝐵𝑒 < 𝑀𝑔 < 𝐶𝑎 < 𝑆𝑟 < 𝐵𝑎 < 𝑅𝑎 

ی شیمیایی زیر با هیدروکلریک  پذیری باالتری دارد. این عنصر فلزی بر اساس معادله با توجه به توضیحات داده شده، فلز کلسیم در مقایسه با منیزیم واکنش

 دهد: اسید واکنش می 

𝐶𝑎(𝑠) + 2𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) → 𝐶𝑎𝐶𝑙2(𝑎𝑞) + 𝐻2(𝑔) 
ی این واکنش حجم محلول هیدروکلریک اسید مصرف  ابتدا باید غلظت مولی محلول هیدروکلریک اسید را محاسبه کنیم و پس از آن، با توجه به معادله 

 کنیم.شده را محاسبه می 

[𝐻+] = 10−𝑝𝐻 = 10−1 = 0/1 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1
              
⇒    [𝐻𝐶𝑙] = 0/1 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

?𝑚𝐿 محلول = 6 𝑔 𝐶𝑎 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎
40 𝑔 𝐶𝑎

×
2 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎

×
1 𝐿 محلول

0/1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙
×
1000 𝑚𝐿 محلول

1 𝐿 محلول
= 3000 𝑚𝐿 
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 بر این اساس، داریم:  پروتون ها در هر اتم خنثی با هم برابر است.در قدم اول باید عدد اتمی این عنصر را پیدا کنیم. تعداد الکترون ها و  
𝑒 = 𝑝       
𝑁 − 𝑒 = 8} →

𝑁 − 𝑃 = 8
𝑁 + 𝑃 = 70

}
                   
⇒     𝑁 = 39 , 𝑃 = 31  

 به کمک عدد اتمی این عنصر، آرایش الکترونی آن را رسم می کنیم تا موقعیت آن را پیدا کنیم.

𝑋31
 ∶  [ 𝐴𝑟18

 ]3𝑑104𝑠24𝑝1 
است. این عنصر یک عنصر فلزی    Ga31این عنصر در تناوب چهارم و گروه سیزدهم از جدول تناوبی، درست زیر آلومینیم قرار داشته و نماد آن به صورت  

در یک    𝑋با عنصر    کند. از آنجا که برمدانیم که در جدول تناوبی، با افزایش عدد اتمی میان عناصر یک گروه، خواص فلزی عناصر افزایش پیدا می است و می 

 بیشتر از برم است.  𝑋تناوب مشابه قرار دارد، پس خاصیت فلزی  

 

 (111  -مفهومی    –  )متوسط       1گزینه   216

ی باالیی سرب قرار  قلع، یک عنصر فلزی است و رسانایی گرمایی باالیی دارد. این عنصر، در خانه است.    82و    50عدد اتمی قلع و سرب به ترتیب برابر با  

  حرکت   با  ای،دوره   جدول  از  گروه  یک  دربه طور کلی،    توان گفت شعاع اتمی قلع کمتر از سرب است.های الکترونی کمتر آن، می گرفته و با توجه به شمار الیه 

   .کندمی   پیدا  افزایش  نیز  عناصر  این  اتمی  شعاع  آن،  دنبال  به  و  یافته  افزایش  هااتم   یهسته   اطراف  در  موجود  الکترونی   هایالیه   شمار  پایین،  به  باال  از

 ها: بررسی سایر گزینه 

پذیری زیاد، با رطوبت و اکسیژن موجود  ای رنگ داشته و بخاطر واکنش سدیم، دومین عنصر موجود در گروه فلزهای قلیایی است. این عنصر جالی نقره ( 2

 شود.رفته و سط  فلز مورد نظر کدر می ای سدیم از بین  دهد. طی این فرایند، جالی نقره در هوا به سرعت واکنش می 

عدد اتمی آخرین    گیرند.ای، اصهطالحا فلزهای واسهطه نام میشهود. عناصهر موجود در این دسهته از جدول دورهمی، فقط شهامل عناصهر فلزی 𝑑  دسهته(  3

 است.  112برابر با    ،قرار دارد  𝑑ی  دستهعنصری که در  

𝐶𝑢29، معادل با  𝐶𝑢2𝑆کاتیون موجود در ترکیب  (  4
 است. آرایش الکترونی این یون به صورت زیر است:   + 

𝐶𝑢29
 + ∶ 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑10 

 آرایش الکترونی یون روی نیز به صورت زیر است: 

𝑍𝑛30
 2+ ∶ 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑10 

 ی مشابهی با یکدیگر دارند.همانطور که مشخص است، این دو یون آرایش الکترون
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دهد،  ای قرار گرفته است. حداقل دمایی که برم در آن با گاز هیدروژن واکنش می ها بوده و در تناوب چهارم جدول دوره ی هالوژن برم، سومین عضو از خانواده 

دهد. هرچه دما باالتر باشد،  می درجه به باال با گاز هیدروژن واکنش    200توان گفت برم در دماهای  گراد است. بر این اساس، می ی سانتی درجه   200برابر با  

 ی واکنش برم با گاز هیدروژن به صورت زیر است: شود. معادله سرعت واکنش برم با گاز هیدروژن نیز بیشتر می

𝐻2(𝑔) + 𝐵𝑟2(𝑔) → 2𝐻𝐵𝑟(𝑔) 
گرم گاز هیدروژن برمید(    162عادل با  مول گاز هیدروژن برمید)م  2گرم بخار برم(،    160به ازای مصرف شدن یک مول بخار برم در این واکنش)معادل با  

 کنیم.شود. بر این اساس، درصد افزایش جرم را محاسبه می تولید می 

درصد  افزایش  جرم  =
جرم فراورده تولید شده  − جرم هالوژن مصرف شده 

جرم هالوژن مصرف شده 
× 100 =

162− 160
160

× 100 =  درصد  1/25

 درصد بیشتر از جرم هالوژن مصرف شده است.   25/1ی  ده تولید شده به اندازه با توجه به محاسبات انجام شده، طی این فرایند جرم فراور
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قرار گرفته است.   پنجماز تناوب  13در گروه  ،49 با عدد اتمی عنصری از تناوب چهارم قرار گرفته است، درحالی که 16در گروه  ،34 اتمی عدد با عنصری

  در   ،34  اتمی  عدد  با  عنصریتوان گفت  کند، پس می ای، خاصیت نافلزی عناصر افزایش پیدا می چون با حرکت به سمت باال و سمت راست جدول دوره 

 . دارد  بیشتری  نافلزی  خاصیت  است،  49  برابر  آن  اتمی  عدد  که  عنصری  با  مقایسه

 ها: بررسی سایر گزینه 

 دهد:ای را نشان می جدول دوره   14های عناصر موجود در گروه  برخی از ویژگی ( جدول زیر،  1

 
و سهایر عناصهر    برخالف روی  گذارد. این عنصهر،میبه اشهتراک    های ظرفیتی خود راالکترون  ،هادر واکنش با دیگر اتم  فلزی بوده ویک عنصهر شهبه  ژرمانیم،

 رسانایی گرمایی ژرمانیم، همانند رسانایی گرمایی فلزها نسبتا زیاد است.  توجه داریم که  کمی دارد.  الکتریکی  ، رساناییفلزی

 دهد: های معدنی موجود در طبیعت را نشان می( جدول زیر، رنگ برخی از ترکیب 2

 بوکسیت)سنگ معدن آلومینیم(  هماتیت)سنگ معدن آهن(  فیروزه  زمرد  یاقوت  سنگ 

 سفید  ایقهوه  ایفیروزه  سبز  سر   رنگ 

 واسطه در این مواد است.  فلزهای  هایترکیب   برخی  وجود  بخاطر  ،ای سنگ فیروزهسر  یاقوت، رنگ سبز زمرد و رنگ فیروزه   رنگ

  قطعات   از  برخی  ساختن  برای  فلزی  عنصر  این  از  خاطر، همین  به  و  کندمی  بازتاب   زیادی  مقدار  به  را خود سمت  به شده  تابیده  نوری  پرتوهای  طال،  فلز(  4

 . شودمی   استفاده  فضانوردی  لباس

 

ویژگی های 
منحصر به فرد 

طال

چکش خواری و 
نرمی زیاد طال

چند گرم طال را می توان با چکش کاری به صفحه ای به مساحت چند مترمربع تبدیل کرد

استفاده کرد( نخ طال)از فلز طال می توان برای ساختن برگه ها و رشته های بسیار نازک

رسانایی الکتریکی باالی طال و حفظ این رسانایی
در شرایط دمایی گوناگون

ل استفاده از طال در ساختن وسایل الکترونیکی گوناگون مث
لپ تاپ ها و ویلچرهای برقی

واکنش ندادن طال با گازهای موجود در هواکره استفاده از طال به عنوان جواهرات و استفاده ی زینتی از آن

واکنش ندادن طال با مواد موجود در بدن انسان استفاده از طال برای ساختن دندان مصنوعی

بازتاب زیاد پرتوهای خورشید توسط طال استفاده از طال برای ساختن لباس های فضانوردی
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 فقط عبارت )پ( درست است.

 بررسی چهار عبارت: 

بندی عناصری با  برای دسته  .است  118با    برابر  آن  در  موجود  عنصر  آخرین  اتمی  عدد  و  شده  ی مختلفدوره  7و    گروه  18  شامل  امروزی  تناوبی  جدولآ(  

توان عناصری با عدد  ای، میهای دوره در ساختار این جدول  شود.ای جدیدتر مثل جدول ژانت استفاده میهای دوره ، از جدول118تر از  عدد اتمی بزرگ 

 را نیز یافت.   118تر از  اتمی بزرگ 

ای، با افزایش عدد اتمی عناصر فلزی موجود در یک  اند. در جدول دوره ه دوم قرار گرفته های پنجم و ششم از گرو استرانسیم و باریم، به ترتیب در تناوب ب(  

 دهند.تر الکترون از دست می پذیری این عناصر افزایش یافته و چنین عناصری در واکنش با نافلزها راحت گروه، واکنش 

تصاویر زیر، نمایی از واکنش میان فلزهای لیتیم، سدیم  تشکیل شده است.    𝐶𝑙2  اتمی  دو  های  مولکول  از  ،دارد  گندزدایی  و  بریرنگ   خاصیت  که  کلر  گازپ(  

 دهد: ( را نشان می 𝐶𝑙2و پتاسیم با گاز کلر) 

 
تر و انرژی بیشتری دارند،  ها طول موج کوتاه خارج شده از ظرف محتوی پتاسیم در مقایسه با پرتوهای خارج شده از سایر ظرف  یاز آنجا که پرتوهای نور

ی مصرف شده در این ظرف)فلز پتاسیم( نیز در  دهنده ها بیشتر بوده و واکنش توان گفت شدت نور خارج شده از این ظرف در مقایسه با سایر ظرف پس می 

 .دارد  بیشتری  ها فعالیت شیمیاییی مصرف شده در سایر ظرف دهنده ا واکنش مقایسه ب

𝐵𝑒4بریلیم) ت(  
ی  ترین شعاع اتمی است. این عنصر فلزی در اولین خانه ای است که در مقایسه با سایر عناصر فلزی، دارای کوچک (، فلزی از جدول دوره  

لیتیم،   است. 𝐸0که نسبت به سایر فلزها دارای کمترین  است ایفلزی از جدول دوره مقابل، لیتیم ی گروه فلزهای قلیایی خاکی قرار گرفته است. در نقطه 

 ای قرار گرفته است. در دومین خانه از گروه اول جدول دوره 
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عناصری با عدد   و )منگنز، آهن، کبالت و نیکل(، روی28تا  25عناصری با عدد اتمی )اسکاندیم، تیتانیم و وانادیم(، 23تا  21کلسیم، عناصری با عدد اتمی 

ی  ها کامال پر از الکترون است. در نقطه آن  4𝑠)گالیم، ژرمانیم، ارسنیک، سلنیم، برم و کریپتون(، عناصری از تناوب چهارم هستند که زیرالیه  36تا    31اتمی  

 خود هستند.   4𝑠ی  الکترون در زیرالیه   1اوب چهارم، فقط دارای  مقابل، عناصر پتاسیم، کروم و مس از تن

  خود دارای  الکترونی  آرایش  درگیرند(،  قرار می  𝑑و    𝑠  ،𝑝های  کلسیم، روی و کریپتون)آخرین عنصری که در هر یک از دسته در تناوب چهارم، عناصر  

 زیر است:  . آرایش الکترونی این سه عنصر به صورتهستند  پر  کامال  هایزیرالیه 

𝐶𝑎20
  : 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝64𝑠2 
𝑍𝑛30
  : 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑104𝑠2 
𝐾𝑟36
  : 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑104𝑠24𝑝6 
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را    یرسوال، معادالت ز   یها . با توجه به داده یریمگی در نظر م  Nو      e  ،pبرابر با    یببه ترت  را M اتم  در  ی موجودها نوترون   و  هان وپروت  ها،الکترون   شمار

 : یسیمنویم

𝑀  ها نوترون  در × تفاوت  شمار  الکترون ها  و  4 =  𝑀3+  تفاوت  شمار  الکترون ها  و نوترون ها  در → 4(𝑁 − 𝑒) = 𝑁 − (𝑒 − 3) →  𝑁 = 𝑒 + 1 

 اتمی وجود دارد، پس داریم:ی زیرذره   40در این اتم مجموعا    با توجه به اینکه

𝑁 + 𝑒 + 𝑃 = 40
𝑒=𝑃
→   𝑁 + 2𝑒 = 40 

 کنیم. با قرار دادن این دو معادله در یک دستگاه دو معادله و دو مجهول، شمار ذرات زیر اتمی را محاسبه می

{
𝑁 = 𝑒 + 1     
𝑁 + 2 𝑒 = 40

→ 𝑁 = 14     ,    𝑒 = 13 

 .است  13  برابر  عنصر نیزاین    (𝑍) اتمی  عدد   که  بریممی   پی  دارد،  وجود  الکترون  M،  13  یدر اتم خنث  ینکهتوجه به ا  با
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گرفتن و یا از  پذیری و تمایل به )از جمله واکنش هاآن  شیمیایی خواص و داشته قرار نافلزی  و  فلزی  عناصر بین مرزی همچون ایدر جدول دوره  فلزهاشبه 

به عنوان مثال، سیلیسیم   اغلب خواص فیزیکی این عناصر نیز مشابه خواص فیزیکی فلزها است. .است فلزهانا شیمیایی خواص مشابه دست دادن الکترون(

 .و همانند فلزها سط  صیقلی دارند  گذارندو ژرمانیم همانند نافلزها در واکنش با سایر نافلزها الکترون به اشتراک می 

 ها: بررسی سایر گزینه 

فلزها در حالت جامد دارای سهط  صهیقلی بوده و نافلزها در حالت جامد سهط  کدر دارند. به طور کلی فلزها در قسهمت مرکزی و سهمت چپ  فلزها و شهبه(  1

 ها بیشتر از عناصر نافلزی است.ای قرار گرفته و تعداد آنجدول دوره

𝑆𝑐21)اسهکاندیم(  2
𝑆𝑐3+21الکترون از دسهت داده و به یون    3های این عنصهر در واکنش با نافلزها  دارد. اتم  وجود  رنگی  هایدر تلویزیون  ( 

  شهوند.تبدیل می   

𝑙الکترون با    6  این یون،در آرایش الکترونی   =  آرایش الکترونی یون مورد نظر به صورت زیر است:  وجود دارد.  0

𝑆𝑐3+21
  

: 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝6 
. کربن در حالت گرافیت، رسانای  دارد  را  نافلزی  خاصیت  بیشترین  ی این گروه قرار داشته ودر باالترین خانه   که  است  چهاردهم  گروه  از  عنصری( کربن،  3

تصویر زیر، آزمایش مربوط به    .است  رسانانا  ییک ماده   ،(یا نمک خوراکی   )بلور سدیم کلریدجامد   کلرید  سدیماما  ،  است  )نوعی رسانای الکترونی(جریان برق

 دهد: سنجش رسانایی الکتریکی سدیم کلرید را نشان می 
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  شمار   نسبتاست.    𝐹𝑒𝑂( اکسید به صورت  𝐼𝐼( اکسید، دو مورد از اکسیدهای طبیعی آهن هستند. فرمول شیمیایی آهن) 𝐼𝐼𝐼( اکسید و آهن) 𝐼𝐼آهن) 

توجه داریم که در ساختار زنگ    .است  1بوده و برابر با    (𝐴𝑙𝑃) فسفید  آلومینیم  در   نسبت  این  مقدار  مشابه  آهن،  این اکسید از  ساختار   در  هاکاتیون   به  هاآنیون 

 شود.یافت می  𝐹𝑒2𝑂3آهن، اکسید  

 ها: بررسی سایر گزینه 

،  𝑔ی  زیرالیه   خوانی دارد.ای امروزی، با مدل کوانتومی همجدول دوره   همانندشده و    𝑔و    𝑠  ،𝑝  ،𝑑  ،𝑓  عنصر  دسته   5شامل    در ساختار خود  جدول ژانت(  2

بوده و در ساختار این زیرالیه، حداکثر    4الیه برابر با  زیرتوانند در آن قرار بگیرند. عدد کوانتومی فرعی برای این  ها میای است که الکترون پنجمین زیرالیه 

 گیرد. الکترون قرار می  18

  های الیه   شمار  که  درحالی  کندمی   پیدا  افزایش  هااتم  یهسته   الکتریکی  بار  و  هاپروتون   شمار  راست،  به  چپ  از  حرکت  با  ای،دوره   جدول  از  تناوب  یک  در(  3

  دنبال   به  و  شده  جذب  هسته  توسط  بیشتری  قدرت  با(  ظرفیتی )سطحی   هایالکترون  شرایطی،  چنین  در.  ماندمی   باقی  ثابت  هسته   اطراف  در  موجود  الکترونی

  مقایسه   در  ،گوگرد  اتم  یهسته توان گفت  چون گوگرد در سمت راست منیزیم قرار گرفته است، پس می   .کندمی   پیدا  کاهش  نیز  عناصر  این  اتمی  شعاع  آن،

 .کندمی  رد وا  خود  اطراف  هایالکترون   به  تریقوی  جاذبه   نیروی  ،منیزیم  اتم  یهسته   با

  عناصر  سایر چپ سمت در که  فلزی)باشد  داشته  تریبزرگ   اتمی  شعاع  که   فلزی  دارند،  قرار   ایدوره  جدول از مشابه تناوب  یک در که  فلزی  عناصر  میان  از

  سدیم   اتمی  شعاع  چون  مثال،  عنوان  به.  دهندمی  دست  از  الکترون  ترراحت   عناصر  سایر  با  مقایسه  در  آن  هایاتم  و  داشته  بیشتری  فلزی  خاصیت  ،(باشد 

  عناصر   میان  از  .دارند  بیشتری  فلزی  خاصیت  و  داده  دست  از  الکترون  ترراحت   منیزیم  هایاتم   با  مقایسه  در  سدیم  هایاتم   است،  منیزیم  اتمی  شعاع  از  تربزرگ 

  ، (باشد  عناصر  سایر  راست  سمت  در  که  نافلزی )باشد   داشته  تریکوچک   اتمی  شعاع  که  عنصری  نیز  دارند  قرار  ایدوره   جدول  از  مشابه  تناوب  یک  در  که  نافلزی

  از  ترکوچک   کلر  اتمی  شعاع  چون  مثال،  عنوان  به.  گیرندمی   الکترون  بیشتری  قدرت  با  عناصر  سایر  با  مقایسه  در  آن  هایاتم   و  داشته  بیشتری  نافلزی  خاصیت

 . دارند  بیشتری  نافلزی  خاصیت  و  گرفته  الکترون  بیشتری  قدرت  با  گوگرد  هایاتم   با  مقایسه  در  کلر  هایاتم   است،  گوگرد  اتمی  شعاع

های چهارم  الیه است. برم و کلر نیز به ترتیب در تناوب   𝑛ای قرار گرفته است، در آرایش الکترونی خود دارای  جدول دوره   𝑛عنصری که در تناوب شماره  (  4

 شده از الکترون هستند. غال اشی  الیه   3و    4ارای  و سوم قرار گرفته و در آرایش الکترونی خود د
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توان گفت این عنصر خاصیت  ای هستند. چون فلوئور در سمت راست اکسیژن قرار گرفته است، پس می فلوئور و اکسیژن، متعلق به تناوب دوم جدول دوره 

 های انجام شده به صورت زیر است:ی واکنش دهد. معادله با فلزها واکنش می نافلزی بیشتری داشته و با سرعت بیشتری هم  

2𝐿𝑖(𝑠) + 𝐹2(𝑔) → 2𝐿𝑖𝐹(𝑠) 
4𝐿𝑖(𝑠) + 𝑂2(𝑔) → 2𝐿𝑖2𝑂(𝑠) 

 آوریم:ی حاصل از هر واکنش را بدست میگرم در نظر گرفته و جرم فراورده   𝑥جرم لیتیم مصرف شده در هر واکنش را برابر با  

? 𝑔 𝐿𝑖𝐹 = 𝑥 𝑔 𝐿𝑖 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖
7 𝑔 𝐿𝑖

×
2 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖𝐹
2 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖

×
26 𝑔 𝐿𝑖𝐹
1 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖𝐹

=
26𝑥
7
𝑔 

? 𝑔 𝐿𝑖2𝑂 = 𝑥 𝑔 𝐿𝑖 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖
7 𝑔 𝐿𝑖

×
2 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖2𝑂
4 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖

×
30 𝑔 𝐿𝑖2𝑂
1 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖2𝑂

=
15𝑥
7
𝑔 

است، پس نسبت میان جرم لیتیم فلوئورید تولید شده    از سرعت واکنش این فلز با گاز اکسیژن  ور بیشترهمانطور که گفتیم، سرعت واکنش لیتیم با گاز فلوئ

 کنیم.به جرم لیتیم اکسید تولید شده را محاسبه می 

جرم لیتیم فلوئورید تولید شده 

جرم لیتیم اکسید تولید شده 
=

26𝑥
7 𝑔 𝐿𝑖𝐹

15𝑥
7 𝑔 𝐿𝑖2𝑂

=  برابر 1/73
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  ( 𝑙) الکترون را داشته و مقدار عدد کوانتومی فرعی  18حداکثر گنجایش  شوند. این زیرالیهها به آن وارد می ای است که الکترون ، پنجمین زیرالیه 𝑔زیرالیه  

 است.  2ر با  براب  𝑑ی  ( برای زیرالیه 𝑙) مقدار عدد کوانتومی فرعی است. این درحالی که    4برابر با    آن

 ها: بررسی سایر گزینه 

بوده و بر اثر  خوار  چکش دانیم، عناصر فلزی  ای هستند. همانطور که می جدول دوره   𝑑ی  فلزی موجود در دسته   وانادیم، نیکل و مس، از جمله عناصر(  1

 در حال پر شدن است. ها  اتم  𝑑زیرالیه    تناوب،ی موجود در هر  دهند. از طرف دیگر، در عناصر واسطه ی چکش، تغییر شکل می اصابت ضربه 

  وابسته   و تبدیل شدن به کاتیون  الکترون  دادن  دست  از  بهها  آن  اتم   توانایی  میزان  به  پذیری این عناصر،مثل واکنش   فلزی  عناصر  شیمیایی  رفتارهای(  2

 یشتری دارد. عنصری که تمایل بیشتری به از دست دادن الکترون داشته باشد، خاصیت فلزی ب  .است

این عناصر، با استفاده از کودهای شیمیایی مختلف در اختیار گیاهان    .نیاز دارند  پتاسیم  و  فسفر  نیتروژن،  صراعن  برای رشد خود به  هامیوه   و  سبزیجات(  4

  شیمیایی   کودهای  از  یکی  سولفات  آمونیومبه عنوان مثال،    عالوه بر عناصر گفته شده، گیاهان به عناصر دیگری مثل گوگرد نیز نیاز دارند.  گیرند.قرار می

 دهد. را در اختیار گیاهان قرار می   گوگرد  و  نیتروژن  عنصر  دو  که  است

 


