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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 عربی و شیمی سخت تر طراحی شدن.
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 3پاسخ: گزینۀ  
 پاسخ تشریحی:  

 هایی که نادرست معنا شده است عبارتند از:  از هفت واژۀ صورت سوال معنای چهار واژه نادرست آمده است. شماره

 کهر: اسب یا استری که به رنگ سرخ تیره باشد.   -2

 های غم( ها )نه خانهبیت االحزان: خانۀ غم  -3

 پاکی، صفا، صداقت )اسم و صفت را اشتباه نگیرید( قدس:   -5

 مشایعت: همراهی کردن، بدرقه کردن )به استقبال کسی رفتن دقیقا خالف این معناست(  -7

 معنای لغات زیر را به خاطر بسپارید:

 کند است   بدحاالن: کسانی که سیر و سلوک آنها به سوی حق،
 بدقواره: آن که با آن چه ظاهری زشت و نامتناسب دارد؛ بد ترکیب 

 بذله: شوخی، لطیفه 
برزخ: حد فاصل میان دوچیز، زمان بین مرگ تا رفتن به بهشت یا  

 دوزخ، فاصله بین دنیا و آخرت 
-بن: درختی خودرو و وحشی که در برخی نقاط کوهستانی ایران می

 روید، پسته وحشی 
 سرانگشت، انگشت بنان: 
 حفاظ: بدون حصار و نرده؛ آنچه اطراف آن را حصار نگرفته باشدبی

 بیگاه شدن: فرارسیدن هنگام غروب یا شب
 های مرتب، حجابپرده: در اصطالح موسیقی یعنی آهنگ و نغمه

 پس افکند: پس افکنده، میراث
وجوی آوردن و جستپوییدن: حرکت به سوی مقصدی برای به دست

 تالش، رفتن چیزی، 
 تاک: درخت انگور، رز 

 آوند: آونگ، آویزان، آویخته
 کرانگیابدیت: جاودانگی، پایندگی، بی

 اتراق: توقف چند روزه در سفر به جایی، موقتا در جایی اقامت گزیدن 
ادیب: آداب دان، ادب شناس، سخندان، در درس به معنای معلم و 

 مربی
 رآن کریمِاسرا: در شب سیر کردن، هفدهمین سوره ق

 اعراض: روی گردان از چیزی، روی گردانی، انصراف 
 بهره از معنویت، بی ذوق و حال، منجمد، سرمازده افسرده: بی

 اکراه: ناخوشایند بودن، ناخوشایند داشتن امری
 اندیشه: بدگمانی، اندوه، ترس، اضطراب، فکر

 انضمام: ضمیمه کردن به انضمام: به ضمیمه، به همراه
 نقشه انگاره: طرح،

 هورایی: ایزدی، خدایی، منسوب به اهورا 
 ایدونک: ایدون که؛ ایدون: این چنین
 بازبسته: وابسته، پیوسته و مرتبط
 یاد بگیر رو های کتاب یک بار برای همیشه انواع اسب

 سیاه اسب مایل به  کمیت:  اسب زرد سمند:  اسب بین زرد و بور کرند:

 اسب تندرو  نوند:  اسب سرکش توسن:  اسب سرخ مایل به تیره کهر:

 اسب نقطه نقطه  ابرش:   اسب  باره:   اسب بارگی: 

 . ها داردخاصی برای همه مشابهتی گیرسختامال  طراح کنکور در لغت ونکته: 

 :. به عنوان مثالکنیمیممهم کتاب درسی تشریح  اشتباه. در این قسمت یک یدها دقت کن ؛ به مفرد و جمع2نکته 

   فلک آسمان چرخ  جمع افالک: 

نی اآلن آسمان معنای  عی ؛ها مرسوم استکه این کار درلغت نامه ، کندسپس لغت مفرد را معنا می  ،نویسدمی کتاب گاهی اوقات اول مفرد لغت را

 فلک هست نه افالک ی کلمه

 .یدنمای کنکور توجه کنی نخکال به این ایده، صورت جمع هم معنا شودی کتاب درسی به نامهدر واژهکه دهد اما گاهی رخ می 

 زیر پاسخ دهید:   توجه به لغات فوق به سوالبا 

 است؟ نادرستکدام گزینه *

 سرمازده= افسرده   منجمد، حال، و  ذوق بی معنویت، از بهره  ( بی2         کریم= اِسرا       قرآن سوره هفدهمین کردن، سیر شب در

     ( قیامت، فاصلۀ بین دنیا و آخرت =برزخ4وحشی= بن  پسته  روید،می ایران کوهستانی  نقاط برخی در که وحشی و خودرو درختی

 4گزینۀ پاسخ:   
 پاسخ تشریحی:  

 معنای »پانوراما« نادرست و ناقص آمده است:   

 افق که کند گمان بایستد  جا آن در  کس  که هردر ساختمانی که سقف مدوّر دارد به دیوار سقف بچسبانند چنان پانوراما: پردۀ نقاشی که

 بیند.  می خود اطراف در را
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 توضیحات زیر را کامل به خاطر بسپارید: 

کشیده جراره: ویژگی نوعی عقرب زرد بسیار سمی که دمش روی زمین  
 شود.می

جیر: نوعی چرم دباغی شده با سطح نرم و پرزدار که در تهیه لباس،  
 .رودکفش، و مانند آنها به کار می

تموز: ماه دهم از سال رومیان، تقریبا مطابق با تیرماه سال شمسی: ماه 
 گرما 

های خداوند تعالی؛ حکیم: دانا به همه چیز، دانای راست کردار، از نام
ه همه کارهای خداوند از روی دلیل و برهان است و کار بدین معنا ک

 دهد. بیهوده انجام نمی
درهم: درم، مسکوک نقره، که در گذشته، به عنوان پول رواج داشته و  

ارزش آن کسری از دینار بوده است؛ در متن درس، مطلق پول مورد نظر 
 است.

ر متن  است. د دینار: واحد پول، سکه طال که در گذشته رواج داشته
ها و مناطق مختلف،  است؛ وزن و ارزش دینار در دوره درس، مطلق پول

 است.متفاوت بوده
روزی: رزق، مقدار خوراک یا وجه معاش که هر کس روزانه به دست  

 رسد؛ وظیفه روزی: رزق مقرر و معین آورد یا به او میمی
سعد: خوشبختی، متضاد نحس، اختر سعد: سیارٔە مشتری است که به 

 »سعد اکبر« مشهور است. 
سکندری: حالت انسان که بر اثر برخورد با مانع، کنترل خود را از دست  
بدهد و ممکن است به زمین بیفتد؛ سکندری خوردن: حالت سکندری 

 برای کسی پیش آمدن. 

مخصوص نگه داری یا حمل   طبق: سینی گرد بزرگ و معموال چوبی،
 اشیا که بیشتر آن را بر سر می گذارند.

طرح افکندن: کنایه از بنانهادن؛ طرح ظلم افکندن: سبب پیدایش و  
 گسترش ظلم شدن، بنیان ظلم نهادن 

طفیلی: منسوب به طفیل، وابسته، آن که وجودش یا حضورش در  
 اخوانده جایی، وابسته به وجود کس یا چیز دیگری است؛ میهمان ن

عصاره: آبی که از فشردن میوه یا چیز دیگر به دست آورند؛ افشره،  
 شیره

های کوچکی که در باالی اطراف سالن یا غرفه: باالخانه، هر یک از اتاق
 سازند که مشرف بر محوطه است.یک محوطه می

فرهیختگی: فرهیخته بودن، فرهیخته: برخوردار از سطح واالیی از 
 هنگ دانش، معرفت یا فر 

کازیه: جاکاغذی، جعبه چوبی یا فلزی روباز که برای قرار دادن کاغذ، 
 دهند.ها روی میز قرار میپرونده یا نامه

ترین و بهترین صورت و حالت هر چیز، سرآمد  کمال: کامل بودن، کامل
 .  های خوببودن در داشتن صفت

ینکه مراقبت: در اصطالح عرفانی، کمال توجه بنده به حق و یقین بر ا 
احوال، عالم بر ضمیر اوست؛ نگاه داشتن دل از توجه به   خداوند در همه 

 غیرحق
 حیران و شیفته شدن : مجذوب، شیفته؛ مستغرق گشتن: مستغرق

 فرمانروا، اطاعت شده، کسی که دیگری فرمان : مطاع

 
 

 با توجه به لغات فوق به سوال زیر پاسخ دهید:  

 است؟چند گزاره نادرست آمده

 گذارند. می سر بر را آن بیشتر که اشیا حمل یا  داری نگه مخصوص چوبی، معموال و  بزرگ گرد سینی: طبق الف(

 گرما  ماه : سال شمسی تیرماه  با  مطابق تقریبا سال رومی،  از چهارم ماه: ب( تموز

 . است محوطه بر که مشرف سازندمی محوطه یک یا  سالن اطراف باالی  در که کوچکی هایاتاق از یک  هر باالخانه، : ج( غرفه

 فرهنگ  یا  معرفت دانش،  از واالیی سطح از بودن،برخوردار فرهیخته: د( فرهیختگی

 ( صفر4( دو                  3( سه                 2( یک              1

 !آیدسوال می چون , دکنیاما اشتباه می , در لغاتل پرسش باشد بشاید در نگاه اول غیر قا ؛توضیحیهای عبارت
 های توضیحی چندین عبارت کوچک و به هم پیوسته را حفظ کن. به عنوان مثال:  برای خواندن عبارت

 ویژگی نوعی عقرب هست نه خود عقرب!   (1      جراره:  

 عقرب زرد رنگ       (2

 عقرب سمی       (3

 کشد. ویژگی نوعی عقرب زرد بسیار سمی که دمش را روی زمین می  حاال: کشد.  دمش را روی زمین می  (4

 آمدن در کنکور:  چند لغت با قابلیِت 
 . ای که از سوی پیش باز است و پس از پوشیدن دو طرف پیش را با دکمه به هم پیوندندجامعه  :قبا

 نگاه داشتن دل از توجه به غیرحق    کمال توجه بنده به حق و یقین برای اینکه درهمه احوال، عالم بر ضمیر اوست؛  :مراقبت

 پی بردن به حقایق ،  : کشف و آشکار ساختن، در اصطالح عرفانی مکاشفت

 تر : پاره گل خشک شده به صورت سنگ به درشتی مشت یا بزرگکلوخ 

 . روباز که برای قرار دادن کاغذ، پرونده یا نامه روی میز باشدای چوبی یا فلزی  جعبه  :کازیه

 پشه وحشی   روید،درختی خودرو وحشی در نقاط کوهستانی می  :بن

 ....  تفرید،  تجدید،  خشاب،  تموز،  غرفه،
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 4گزینۀ پاسخ:   
 :  تشریحی پاسخ

 نادرست آمده است. »حُسن: نیکویی، زیبایی«   «« معنای »حسن4در گزینۀ »

 های خوب« چیز، سرآمد بودن در داشتن صفت هر حالت و صورت ترین و بهترین»کمال: کامل بودن، کامل

 1پاسخ: گزینه  

 های امالیی و شکل درست آنها: غلط

 ه با اکراه(ادخانومکروه )هم ←( مکروح  1

 ثواب  ←( صواب 2

 قریب ←( غریب  3

 3پاسخ: گزینه  

 های امالیی ابیات و شکل درست آنها: غلط

 اسرار  ←مستور / اصرار   ←بحر / مسطور  ←الف( بهر 

 هتک ←ب( حتک 

 قصه ←فراق / ُغصّه  ←ج( فراغ )فراغت(  

 سریر ←ثنا / صریر   ←د( سنا  
 مشابهات امالیی 

 

 خوردنی، خوراک  غذا:

 : جنگ، جنگ با دشمن دینغزا 

فرمان خداوندی، : حکم و َقضا

 سرنوشت

 

 
 
 

 

 

: انگشت شست   شست

: انگشترمانندی از شست

جنس استخوان که به هنگام  

کمان داری و تیر انداری با  

-کمان در انگشت شست می 

 کردند 

 60عدد  شصت:

 

: جشن وشادی،  سور

 مهمانی

شیپورحضرت   صور:

اسرافیل که در روز رستاخیز  

برای زنده کردن مردگان به  

 صدا در می آید، شیپور 

 گاو نر ثور: 

 

 

تندی، تیزی و سورت: 

 شدت اثر 

: شکل و  صورت

 ظاهر،چهره 

 

: پوشاندن، پوشش، پرده و ِستر

 حجاب

 : خّط نوشته َسطر

 

ها،  جمع»سطر«، خطُسطور: 

 هانوشته

 حیوان چارپا ُستور:

 

تابستان)صیفی:  َصیف: 

منسوب به »صیف«،  

َسیف:  محصول تابستانی(  

 شمشیر 

ابزار و وسیلۀ  سالح: 

 جنگیدن

 : شایستگی، درستی َصالح

 

 

 نزدیکی َقرابت:

 پیچیدگی، شگفتی  َغرابت:

 

فارغ شدن، آسایش و   َفراغ:

 راحتی

 دوری و جدایی  ِفراق:

 

 تباه  فاسد:

 رگ زن فاصد: 

 

: گل سرخ    سوری

 : ظاهریصوری
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 : نزدیکی قربت

 دوری، جدایی، تنهایی غربت: 

 

 

:  ِفطرت: سستی، فاصله  َفترت

 ذات، سرشت، آفرینش 

 

 طبیعت، ذات، سرشت  َطبع:

 پیرو، پیروی کردن  َتَبع:

 

 

 مسّلط، غلبه کننده غالب: 

 شکل، کالبد، جسم قالب:  

 

 

.مشّخص،خاص و  2.پرچم1:َعَلم

 برجسته 

 درد و رنج : َاَلم

 

 

 : بزرگواریعّزت

 : پند و اندرز،موعظهِعَظت

 

 جو، مبارز: جنگغازی

 : قضاوت کننده  قاضی

 

 

 : ِگل، خاک طین

 : انجیر تین

 

.دزد و  1ر:َعّیا: سنگ محک   َعیار

 راهزن 

 .زیرک3.جوان مرد 2

های رومی و  یار: از ماهاَ 

 معادل»خرداد ماه« 

 

: تخت و سریر، تخت َعرش

خداوند؛ مجاز از پادشاهی 

 »آسمان«

گیری  : واحد اندازهَاَرش

مسافت )ازنوک انگشتان تا  

 آرنج( 

 

ه  : برجستگی باالی کوه ُقلِّ

: گندم و جو و ارزن که  َغّله

از آرد حاصل از آن نان می  

 پزند 

 

باد صبا ،بادی خنک   َصبا:

و لطیف که از شمال شرق  

: سرزمینی در  سبامی وزد  

-یمن و تحت سلطۀ ملکه

 ای به نام بلقیس 

 

 ُکحل:: کهولت، میان سالی   کهل

 سرمه، سرمه کشیدن

 

 

: ُترد: دور کردن، راندن   َطرد

 زودشکننده، تروتازه 

 

 

 : کار، شغلَعَمل

 آرزو، امید َاَمل:

 

 

:  َسَمر ثمره، میوه     َثَمر:

 افسانه، داستان 

 

 

زود، دنیا، زمان حال      عاجل:

 دیر، آخرت، زمان آینده آجل:

 

 

 

.شکوفه )جمع:  2.سم1: َزهر

 َازهار(

 : پشت َظهر

 : نیم روز ُظهر

 

 

: آباد کردن،  عمارت

: ِامارتساختمان و بنا    

 فرمانروایی و حکومت

 

 

جمع »سوره«،  ُسَور: 

 هاسوره

جمع »صورت«،  :  ُصور

 هاشکل
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جمع»ضمیمه«، همراه َضمایم:

 هاها، پیوستشده

ها،  جمع»ذمیمه«، نکوهیدهَذمایم: 

 صفات زشت و نکوهیده 

 

گریستن بر مرده همراه با َرثا: 

های او،  برشمردن نیکویی

ستایش مرده درشعر  

 کامل، بلیغ، فصیح وآشکار َرسا: 

 

َحَضر:  دوری کردن  َحَذر: 

ماندن در حاضر بودن یا 

 وطن )متضاد»سفر«(

 

ی مسی که با کاسه تاس:

 برند.  خود به حمام می

: آویز زینتی از طال  طاس

 یا نقره 

 

ی بّنایی  برابری، نوعی وسیلهَتراز: 

برای تشخیص صاف یا ناصاف  

 بودن سطوح دیوار

ی زینتی  .حاشیه2.طبقه1طراز:

 جامه

 

آهنگ حج کردن، دو تّکه  ِاحرام:

سفیدکه هنگام اجرای  پارچه 

 اندازند مناسک حج بر تن می

جمع »هرم«، اجسام َاهرام: 

هایی به مخروطی ،ساختمان

شکل هرم در مصر که به دستور  

 فراعنه ساخته شده است

 

-.اشعار یا سروده1:روضه

ایی که به عنوان نوحه در ه

مصیبت اهل بیت یا 

عزیزان از دنیا رفته خوانده 

 .باغ،گلزار 2شود می

از واجبت دینی در وزه: ر 

 ماه مبارک رمضان 

 

سنگ بزرگ َصخره: 

 وسخت

.تمسخر کردن، 1:ُسخره

ریشخند زدن، مسخره 

 کردن 

. بی کاری، کار بی مزد  2

 و بی اجر

 

صدای گلوله، صدا، بانگ و  َصفیر: 

 فریاد

 : فرستاده، قاصد َسفیر

 

طلبیدن، خواهش خواستن: 

 کردن 

 : برخاستن، بلندشدن خاستن

 

: کوچک، حقیر و بی  خوار

 ارزش

 :تیغ گل یادرختخار

واحد مسافت و  َذرع:

متر،گز     1.04معادل 

 :کشاورزی،زراعتَزرع

 

 تأّلم:آموختن، یادگرفتن    تعّلم:

 دردمندی، اندوه 

 

 دردناک َالیم:

 دانا  علیم:

 

:  ِعذارشلوار، لنگ   ِازار:

 چهره، صورت 

 

 کوزه   ِاناء:

 : درد و رنج َعناء

 

 

 ال اله ااّل اهلل گفتن  تهلیل:

هضم کردن، عمل   تحلیل:

 گوارش غذا در معده

 

مهلت دادن    ِامهال:

: سستی کردن در  همالاِ 

کاری، رهاکردن، 

 فروگذاشتن 

 

نسبت داشتن،   انتساب:

 پیوستن

: گماشتن، منصوب نتصابا 

 کردن، برپا کردن 

 

.ماه سوم پاییز ـ  2.آتش 1آذر:

آزر بت تراش ، عموی   آزر:

 راهیم)ع( و به قولی پدر او اب
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 : گرفتار اسیر

-شراب، عصاره و افشرهَعصیر: 

 ی هرچیز

 کرده آتش َاثیر: 

 

:زمان بی آغاز،  َاَزل

برکناری   َعزل:همیشگی   

 از کار، بی کار کردن 

 

 ها : جمع»غول«، غولَاغوال

: جمع»قول«، گفتارها،  َاقوال

 سخنان 

 

 : جمع»اثر«،َاثرات

 هانشانه

 ها جمع»عثرة«، لغزش: َعثرات

 

حمد و ستایش، شکر و  ثنا:

 سپاس

 روشنی،روشنایی  سنا:

 

یاد دادن، آموختن،   ِالقا:

لغو کردن،  ِالغا:افکندن  

 باطل کردن 

 

 : پایین آمدن آب دریاَجزر

اصل و ریشۀ چیزی،   جذر:

 ریشۀ دوم عدد را گرفتن 

 

 اذیت، شکنجه آزار:

های ماه اول بهار )از ماه آذار:

 رومی(

 

 پاک، پارسا و پرهیزگارَزّکی: 

 باذکاوت، باهوشَذّکی: 

حیاط: : زندگی   حیات

ی باز و بدون  محّوطه

 سقف خانه 

 

 : بیزاریبرائت

: برتری،کمال فضل و  براعت

 ادب

 

 امیدواریِارتجا: 

 : واپس گرایی، بازگشتنرتجاعاِ 

 

 

 

 : بازوبند، دعایی بر بازوبند تعویذ

 عوض کردن تعویض: 

 
 
 

 

 : جمع »ِسر«، رازها َاسرار

 : پافشاری، سماجتِاصرار

 

 

 ترساندن تهدید: 

حّدو مرز را تحدید: 

 مشخص کردن

 

 

ُممال»هان«، آهان،  هین: 

 آگاه باش، بشتاب

 زمان، هنگام حین: 

 

:  َاساس:اسباب و وسایل خانه    اثاث

 پایه، ُبن، پی 

 : خوابُحلم

 : بردباریِحلم

 : خواری، پستی ذّلت

 : گناه، لغزش و خطا زّلت

 

    مرد و زن سیاه چشمحور:

 : خورشید هور

 

 

 کشاورز حارث: 

 : نگهبان حارس

 

 

 : آغوش َبَغل

 : سبزی و تره بار َبقل

 

 

 :گرانبها َثمین

 چاق، فربه َسمین:

 

 

 : بگذار، رهاکن ِبِهل

 : حاللِبِحل

 

  

 تعّلم: آموختن، یادگرفتن 
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:  َحَرس: زیاده خواهی،   ِحرص

حراست و نگهبانی؛ جمع»حارس«،  

های : بریدن شاخهَهَرسها   پاسبان

 هااضافی درختان و بوته

 

 دردمندی، اندوه تأّلم: 

 

ای شکاری : پرنده َزَغن

تر از باز شکاری؛ کوچک

 موش گیر 

 : چانهَذَقن

: ُحدی خوان، حادی

 آوازخوان 

 : راهنما، هادی

 هدایت کننده 

 

 

روپوش بلند و گشادی که بر روی َعبا: 

 پوشند  های دیگر میلباس

 : امتناع، سرپیچی، خودداری ِابا

ضیاع: نور و روشنایی   ضیا: 

جمع» ضیعت، ضیعه« به  

معنی»زمین زراعتی، آب و  

 درخت« 

 

راندن، توبیخ و ُزجَرت: 

: َضجرتسرزنش کردن  

دلتنگ شدن، خشمگین  

 شدن 

 

جوشش،جوش و  َغَلیان: 

خروش درونی    

ای است برای :وسیلهقلیان

 دود کردن تنباکو 

 

 

 : گمراهی َضالل

 ها: جمع»ظّل«، سایهِظالل

 

 

راضی: اهل شهر ری     رازی: 

 خشنود

 

 

 درست، مصلحت     صواب: 

پاداش : اجر و مزد، ثواب

 اخروی

 

 

ضاللت:  : خواری   َذاللت

 گمراهی 

 

 

واحد شمارش و معادل کرور : 

انباری برای کروج : پانصدهزار         

 نگه داشتن برنج

 

 

َغَرض  وام، بدهی       َقرض : 

. قصد و  2. هدف و مقصود1:

 . دشمنی3تصمیم 

 

هم عصر و هم  ُمعاصر : 

ی دوره، مربوط به دوره

  کنونی

جمع »مأثرة«، آثار و مآثر: 

 کارهای نیک و پسندیده 

 

  غرور ، تکبرنخوت : 

 سستی رخوت : 

 

: وسیله شخم زدن زمین،گاو خیش

 آهن

 : خود، خویشاوند خویش

 

 عدد رقم:  

به خاک آلودن بینی،  َرغم: 

 خالف میل کسی عمل کردن

 

محدود،حصار محصور : 

 کشیده شده

: سحر شده، فریفته  مسحور 

 مجذوبو 

 

: جلوه، نشانه و  مظهر

محضر:   نمونه ـ

.محل  2.استشهادنامه 1

 حاضر شدن
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سخن چینی ، آشکار  َغمز : 

غمض :  کردن راز کسی           

چشم پوشی کردن ، آسان 

 گرفتن بر کسی

 

مورد رضایت و پسند ،  مرضی : 
مرزی :  پسندیده                  
 منسوب به » مرز «

 

 شیشه ، آبگینه مینا : 

 بهشتمینو : 

 

 خطا و اشتباه  سهو :

 هوشیاری َصحو : 

 

 

 ناحیه  حوزه:

 حوض کوچک حوضه:

 

 

لمس کردن ، ساییدن  مّس : 

کشیدن دست تر سر یا پا مسح : 

 در وضو بر سر

 

 

 زیرکی،هوشمندی دها : 

 بخشش ، عطا دهش : 

 

 

شعله و پاره آتش  اخگر:

 ستاره اختر:

 

 

 لطیفه ،سخن نغز و باریکبذله:

 بخشش،کرم بذل: 

 

 

بیابان، صحرا، دره وادی: 

:ابتدا، آغاز               بادی

بیابان، صحرا           بادیه: 

 شراب باده:

 

 

 جمع »نعم«، چهارپایان َانعام: 

کرم، : بخشش،  ِانعام

 عطاکردن 

 

: مساوی کردن، تسویه

 یکسان و برابر کردن 

 پاک کردن  تصفیه:

 

 بلند مقامی، بلندی رفعت:

 : عطوفت، مهربانی رأفت

 

 طال زر:

. زهر و  2. تاک، درخت انگور 1 َرز:

 سم مهلک

 روزی، جیره رزق:

 فریب، ریا و دورویی َزرق:

 کبودرنگ   ازرق:

 

: تالش کردن، جهد و تجهد

 کوشش 

 : شب زنده داری تهّجد

صدا، بانگ و فریاد، صوت: 

 آواز

صدایی که با جمع شدن   :سوت

ها و بیرون دادن نفس از  لب

 شوددهان ایجاد می

 
 

 نام کوهی در مّکه حرا: 
 : آواز و صدای مهیب ُهّرا 

ی ابریشمی پارچه : نوعیُحّله 

 گران بها و بسیار لطیف 

: صوت تنبیه به معنی  َهله

 »آگاه باش« 

 

: حيلهزیور، زینت حليه: 

 مکر و فریب

 : چارهگزیر

 : فرار، گریختن گریز

: داروی شفابخش که بر زخم  مرهم

 نهند می

 : اهل راز، رازدارمحرم

 : دل چسب، نیکو، تازهنغز

: باطل کردن، شکستن نقض

 عهد و پیمان 

 

 : پیروزی، یارینصر

. نوشته ی پراکنده و 1 نثر:

 غیرمنظوم )متضاد شعر(

 . پراکندن 2
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 : حّد معّین از هر چیز نصاب

 : قرار دادن، برپا کردن  َنصب

 : نژاد، خاندان َنَسب

: جمع » نهی « و »ناهية«  نواهی

ها، آن چه در  به معنی نهی شده

: نواحیشرع نهی شده است« 

جمع »ناحیه« به معنی  

 »اطراف.مناطق« 

 

 

 : گوارش غذا هضم

 : دوراندیشی َحزم

 

 

 ترسناک، هولناک  هایل: 

 : حجاب، مانع حایل

 

: ذلیل و خوار کردن  ِاذالل

 : گمراه کردن ِاضالل

 

 

 ها  : جمع »سطح«، سطح سطوح

 : درمانده، ملول و خسته ستوه

 

 

 : باد شدید  طوفان

 : توفنده، غّران توفان

 

 : عدد صفر  ِصفر

هریک از پنج بخش : ِسفر

 )کتاب( تورات 

 

 . قرار دادن 1گذاردن: 

. 3. فروگذاشتن و رها کردن 2 

. اجازه 4تأسیس کردن، وضع کردن 

. به جا 2. ادا کردن 1گزاردن: دادن 

 . تعبیر کردن 4. بیان کردن 3آوردن 

 
. مورد  1مطبوع : 
 . چاپ شده ٢پسندوخوشایند 

: مورد تبعّیت قرار  متبوع 
 فرمانرواگرفته، 

 

 دگرگون، وارونه  مقلوب: 

: شکست خورده،  مغلوب

 مقهور

 

: فرض شده، مفروض

 واجب

 : جداشده، معّین مفروز 

ترس،  هول:اطراف، پیرامون  حول:

 بیم، هراس 

 مجروح، زخمی، خسته   َافگار:

 هاجمع »فكر«، اندیشه َافکار:

ها،  جمع »سم«، سم  ُسموم:

 زهرها  

 باد گرم و زهرآگین َسموم:

آویزان، معلق  آوند:

اورنگ، تخت،   اورند:

 سریر 

 

 زشت، ناپسند ُمنَکر:

 انکار کننده  ُمنِکر:

مهد و گهواره، کجاوه   َمحِمل:

 که بر شتر بندند، هودج  

كالم بی معنی و    ُمهَمل:

 بیهوده 

 
 

. 2. گماشته شده 1 منصوب:

. کلمۀ دارای  ٣برپا شده 

  منسوب:حرکت نصب 

 وابسته، نسبت داده شده 

 

 

کسی که به اوامر    مأمور:

 شده، گماشته 

 شدهآباد، آباد معمور:

 اطاعت شده، فرمانروا ُمطاع:

 کاال   َمتاع:

 
 
 

 

 نکوهیده، زشت  َمذموم:

دارای حرکت   .1 َمضموم: 

 ضمه  

 پیوسته . ضمیمه شده و 2

 پوشیده و پنهان   مستور:

به سطر در آمده،   مسطور:

 نوشته شده

 

رسم و عادت،   معمول:

 متداول و مرسوم  

 آرزو شده مأمول:
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محّل ایستادن پیش نماز  محراب:

 در مسجد 

پدر رودابه و پدربزرگ  مهراب: 

 رستم 

 
 

  مصلوب:سلب شده  مسلوب:
 به صلیب کشیده شده 

 

. 1: َمئونتکمک یاری   َمعونت:

.  ٣خرجی، هزینه لوازم معیشت 

 رنج دشواری 

 

 

  قدیر:آبگیر، برکه  غدیر:

 قادر، توانا 

 

 . غلو کننده 1 غالی:

 . گران بها  2 

 فرش  قالی:

 

 موجودی  غول :

 ایافسانه

 سخن، گفتار  قول: 

 

 . مکر و فریب 2. خیانت 1 َغدر:

 ارزش و منزلت، اندازه   َقدر:

 : تقدیر، سرنوشتَقَدر

 

 

 نیرومند  قوی:

. 2. گمراه، سرگردان 1 َغوی:

 ناتوان 

 آسوده فارغ:

 جدا کننده  فارق: 

 . سفره2. مرحله 1 خوان:

رئیس، مهتر، سردسته  خان:

 یا بزرگ ایل یا قبیله

 

 کمان   قوس:

 فریادرسی، فریادرس  غوث: 

 

 نزدیک  قريب:

. 2. نا آشنا ، بیگانه 1 غريب: 

 عجیب و شگفت 

 4گزینۀ پاسخ:   

این دریا غرق شد و سر را باشد(. در دریای قرآن غوطه خورد در عنای »دریا« میم«ها در این بیت به  رتمام »بح) بحر ⬅ بهر« 4گزینۀ »

 فدا کرد.  

 فرمانده قضا و قدر را مطیع خود دیدم. «: 1گزینۀ »

 خاست. چنگال )قدرتمند او( رستخیزی بر می«: که از 2گزینۀ »

 »گذار« در معنای »گذشتن و عبور کردن« کامال صحیح است.  :«3گزینۀ »

های درسی هایی که درکتابت. واژهدقت داشته باشید شاید معتقد باشید که واژۀ »صرصر« در کتاب درسی نیامده اسنکتۀ بسیار مهم: 
آیند هم چنان که در این تست نیز این واژه به شکل صحیح   هستند معموال به شکل نادرست نمی نیستند و به نوعی فراتر از کتاب درسی

 مده است.آ 

 3گزینۀ پاسخ:    

 آمده است:  نادرست« صحیح است. مولف چهار اثر 3گزینۀ »

بافقی )قصۀ شیرین فرهاد:  فرهاد و شیرین: وحشی  -3تمهیدات: عین القضات همدانی   - 2االولیا: شیخ فرید الدین عطار    تذکره -1

 کلیله و دمنه: ترجمۀ نصراهلل منشی )در اصل نام مولف این کتاب مشخص نیست(  -4احمد عربلو( 
 ولی یکبار برای همیشه: ، میهای مختلف نسبت به اینکه در تاریخ ادبیات چی مهم است بهتون گفته باششاید جسته و گریخته در آزمون

   :به عنوان مثال نویسنده اثر و خوداثرهستوال تاریخ ادبیات ترین قسمت برای سهنوز مهم (1

 مثل درخت در شب باران اثر شفیعی کدکنی و... ؛ اثر عین القضات همدانی :تمهیدات ؛اثر سهرودی :العشق حقیقه فی

   :مثال ؛ها در کتاب ذکر شده است پس به دقت بدانها و قرنبعضی زمان (2

 7هم عصری موالنا با سعدی و فخرالدین عراقی در قرن  - سیف فرغانی در کتاب دهم : 7قرن 

 1301دماوندیه سال  -کتاب یازدهم 13مال هادی سبزواری قرن 

 قطعه مست و هوشیار  - ی دماوندیه قصیده  : قالب بعضی از شعرهای کتاب (3
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  :های زمینیده ئما   -ی عبدالحسین زرین کوبترجمه:ی آلفونس دوده قصهآنها   :اند و نام مترجمهایی که از زبان دیگر ترجمه شدهکتاب   (4

 آندره ژید ترجمه مهستی بحرینی 

 . نسبت به چند مورد بحث شده است،  (در قلمرو وی5

 سرودند  باال افضل و عطار به خوبی رباعی می ،مولوی، ی قالب رباعی و اینکه خیامالف(درباره

 )بهار, عارف قزوینی و فرخ یزدی(       :زمان آن و شعرای معروف آنی غزل اجتماعی و درباره ب(

 ی چهارپاره و شعرای آن )بهار مشیری ,توللی و....( هردربا ج(

های اثر نیما یوشیج است یا اینکه محتوای وی است یا آی آدم ناول مث  اینکه طوطی بقال مربوط به دفتر  : های متن کتابتاریخ ادبیات  (6

 های داستان مثنوی استد و کتاب جودی تعزیه و مرثیه است یا قالب مناسب سرودن منظومهکتاب زادالمعا

مثآل    ؛ گیردبرای طراح کنکور جذاب است و مورد سوال قرار می  موالنا و.... ،  جامی،  عطار،  سناییاصوال آثار    :منظور و منثور بودن آثار  (7

غزایات شمس موالنا به نظم است و فیه مافی به نثر   االولیا به نثر مثنوی وتذکره  ؛استالطیر و اسرارنامه عطار به نظم  نامه و منطقالهی

 است.

نامه(  قابوس،  بوستان،  گلستان،  مثل ادبیات تعلیمی و کتب آن )مثنوی،  های دهم چند تحلیل و گونه شناسی فصل دارد غافل نشوید کتاب  (8

 هایش و.... ادبیات غنایی و قالب

 ی شیرین وفرهاد اثر احمدعربلو است و فرهادشیرین وحشی بافقی است. قصه :ساز است مثالهر چیز اشتباهها در  شباهت (9

   :گفت این بیت مربوط به کیستکه می 99نکته فاجعه طور کنکور ( 10

 است اما.... ها اولویت شما باشد هر چند سوال آوردن مجدد از آنها از منطق به دور های قلمروهای کتاب و گنج حکمتبیت

 . ثار فارسی باشدآحتی از همین یک تست کنکور هم نباید غافل شد شاید فرق پزشکی و پیراپزشکی یا شهر فالن و فالن در همین 

    « 3» هگزینپاسخ:   
 :3 هگزین  های آرایه بررسی

 اند. مردگان به نرگس تشبیه شدهتشبیه:  

 بر و سر جناس:  

 پریشان  -2بیننده   -1نگران: ایهام: 

 های نگران برخیزند. ها و چشمبا عبور یار از خاک تا قیامت دلغراق: ا

 های )ارکان( آن تشبیه و پایه
 تشبیه: اّدعای همانندی میان دو یا چند چیز است.

 های تشبیه هستند. به، مشّبه و وجه شبه ارکان یا پایه: ادات تشبیه، مشّبههای تشبیهپایه
 مشّبه (الف 
 چیزی یا کسی که قصد مانند کردن آن را داریم. *
 به مشّبه ( ب 
 شود.شود و در تشبیهات معمولی بالفاصله پس از ادات ذکر می چیزی یا کسی که »مشّبه« به آن مانند می *
 ادات تشبیه  (ج
 تواند حرف، فعل و ... باشد. پیوند شباهت است؛ این واژه می ههای که نشان دهندهواژ  *
 وجه شبه  (د
 به است.های مشترک میان مشّبه و مشّبه ویژگی یا ویژگی *

 عّطار است، خاموش و هنرنمای  همثال: دانا چو طبل
 موش و هنرنمای بودن )صندوقچه( عّطار/ مشُبه: دانا/ وجه شبه: خا ههای تشبیه: ادات تشبیه: چو/ مشّبه به: طبلپایه
 به( است؛ بنابراین دو حالت برای آن قابل تصّور است: تشبیه بلیغ تنها ذکر طرفین )مشّبه و مشّبه  :های تشبیه بلیغگونه
 تشبیه بلیغ اسنادی )غیر اضافی( (الف 

 شوند. به با فعل اسنادی به هم اسناد داده میتشبیهی است که در آن مشّبه و مشّبه
 دیگر، طرفین تشبیه )مشّبه و مشّبه به( بدون همراهی با »نقش نما«،»وجه شبه«و »ادات تشبیه« به هم مانندبه عبارت 

 شوند.مثال: می
 علم همانند نور است ⬅معادل           .است          نور         علم

 فعل اسنادی  مشّبه به   مشّبه
 دانش همانند گنج سودمند است ⬅معادل  .           است              گنج          دانش
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 فعل اسنادی       مشّبه به         مشّبه
 تشبیهی( هتشبیه بلیغ اضافی )اضاف (ب 

 شود؛ به عبارت دیگر، یک ترکیب اضافی است )مضاف تشبیهی است که در آن، یکی از طرفین تشبیه به دیگری اضافه می
 آید که حالت اول بسیار رایج و معمول است: حالت زیر پدید می  و مضاف الیه( که در آن، یکی از دو

 دوم، مشّبه است:  هبه و کلماّول: مشّبه  ه(کلم1
 دانش همانند گنج )سودمند( است.⬅معادل                   دانش            مثال: گنج ِ

 )مشّبه(       به( )مشّبه      
 ابرو همچون کمان)خمیده( است.  ⬅  معادل                    ابرو              کمان ِ     
 مشّبه             بهمشّبه    

 چراغ عمر...  –امید  صبح  –زلف  هپرد - باران رحمت - طوفان حوادث –مس وجود   - سیالب اشک –بار غم  -خورشید  هچند مثال دیگر: چشم
 : به است؛ مثالدوم، مشّبه  هاّول، مشّبه و کلم ه( کلم2

 لب یار همچون لعل)سرخ و زیبا( است.  ⬅معادل                   لعل                لب ِ      
 بهمشّبه             مشّبه     
 قد او همانند سرو)بلند و زیبا( است.  ⬅معادل                    سرو                قد ِ     

 رود؛ یعنی گوینده، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، مشّبه را تفضیل به کار میگاهی تشبیه به صورت مرّجح یا   (1نکته )
 دهد. چند مثال: به ترجیح میکند و به طور ضمنی، مشّبه را بر مشّبه به تشبیه میبه مشّبه 

 یار بر گل سوری( هزآتش روی تو گل سوری یافته است)ترجیح چهر    ت بر گل روی آشفته استا * ای که زلف سیه 
 اه را گفتار نیست)ترجیح یار بر سرو و ماه( ـــانی و لیکن م ــماه را م رو را رفتار نهـــانی و لیکن س ــرو را مــ* س

 ه سیمین بدن است آن )ترجیح یار بر سرو( ــاز سرو گذشته است ک ه حقیقت ــرو رسیده است و لیکن بـــ*به س
 گیسوی او بر عنبر(   بوی از طّرهی مشکین تو دارد عنبر )ترجیح عارض یار بر گل و ترجیح ه ـ و گیرد اللـــــارض گلگون ت ـــ* رنگ از ع

 او بر شمس و قمر(   وی زنور رخ تو روشنی شمس و قمر )ترجیح لب یار بر قند و شکر و رخسار  اشنی قند و شکر ـــو چ ــــ* ای از لعل لب ت 
 ر ابیات یا عبارات کاماًل واضح نیست، و برای فهم آن باید توجه و دقت بیشتری نمود. گاهی تشبیه به کار رفته د  ( 2نکته )
 مثال:

 آلود است)تشبیه مژگان به تیر خدنگ(این قدر هست که مژگان تو خون               ه خون خفت ولیــــدنگ که بـــ* دل ندانم به خ
 ابروت زده بر سرخورشید کمان را )تشبیه مژگان یار به خنجر و ابروی او به کمان(  دهـاه کشیــــه رخ مـــ ب  ر ــــژگان تو خنج ـــ* م
 ورت خجالت سرو آرزو کند بخرام )تشبیه سخنان یار به شکر قامت او به سرو(  ای ــــن بگشـایدت دهـــکر بـاد ش ــر کســـ* اگ
 خندان تو افتد)تشبیه دهان خندان معشوق به غنچه( هر گه که به یاد لب    ان ـان گلستـه به دامــریه کند غنچ ـــون گـــ* خ

 عشق ستیزهخو چنانم گرفته است)تشبیه عشق به آتش(  ار ـود به خــریبان شــونه دست و گــ* آتش چگ
 (به ره عمر رهزن امل است)تشبیه اجل به راهزن                 *دلم امید فراوان به وصل روی تو داشت ولی اجل

   1گزینۀ   پاسخ:   
 اسخ تشریحی: پ 

با واژۀ »نگاه « تناسب دارد اغراق: میان یا   ایهام تناسب: »روی« در بیت به معنای )باال و فوق( به کار رفته است اما در معنای »چهره«

 کمر یار در باریکی به مو تشبیه شده است/ جناس: بار، بر/ تشبیه: موی میان و هم چو آتش. 

 . شودنمی دیده  بیت در« ایهام تناقض، » هایآرایهتوجه: 

 استعاره 
باشد که ذهن را از معنی حقیقی و   استعاره، به کار بردن کلمه در غیر معنای اصلی و حقیقی آن است به شرطی که قرینه )نشانهای( در کالم یا عبارت

شباهت برقرار باشد. به   هوند یا رابطاصلی و غیر اصلی کلمه پی اصلی کلمه منصرف و متوّجه معنی مجازی یا استعاری آن نماید؛ همچنین بین معنی
به ( ذکر شده باشد؛ زیرا تشبیه، اّدعای همانندی و استعاره، اّدعای  آن )مشّبه یا مشّبه عبارت دیگر، استعاره، تشبیهی است که تنها یکی از طرفین

 یکسانی است.
 : (1مثال)

 سخنان ارزشمند او مانند مروارید بود ⬅ریخت مروارید بر سرمجلس می       گشودلب که می 
 ( به)ذکر شده مشّبه )حذف شده( مشّبه                            به( استعاره)مشّبه         قرینه )نشانه(

 *در این مثال»مروارید« در معنی حقیقی خود به کار نرفته بنابراین استعاره است. 
 استعاره پدید آمده است. ههبه( ذکر شده است آرای *و به این دلیل که فقط یکی از طرفین تشبیه)مشبّ 

 : (2مثال )
 ای تصّور شده که چنگال دارد.درنده       همانند              مرگ   ←در حلقوم انسانها فرو میبرد                           چنگالش را                       مرگ 

 بهاز اجزای مشّبه         به مشّبه            مشبه                                                     به )حذف شده( از اجزای مشّبه        استعاره 
 شده( )حذف        )ذکر شده(                                                                                                 )مشّبه( 

 است.  ل »مرگ« در معنی حقیقی خود به کار نرفته است؛ چون، مرگ چنگال ندارد؛ بنابراین استعاره شکل گرفته*در این مثا
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 * چون یکی از طرفین تشبیه )مشّبه( ذکر شده است، استعاره پدید آمده است.
 »استعاره« 

دّقت کنید تا از تشبیه به   یادگیری آن بهتر است به مثال زیر   آید برای * از آن جایی که استعاره با تشبیه در ارتباط است و از دل تشبیه به دست می 
 استعاره برسیم. 

 
 دنیا همانند کاروانسرایی موّقت و زودگذر است. )ذکر تمام ارکان تشبیه(( 1                                                  

 دنیا مانند کاروانسرا است) ذکر سه رکن((2                                            تشبیه:
 دنیا کاروانسرا است)ذکر دو رکن(( 3                                                

 به(کنیم.)ذکر یک رکن تشبیه = مشّبها را ترک میما به موقع خود این کاروانسر  هسرانجام هم( 4                                      استعاره:  
 به( در کالم باقی بماند. با توّجه به توضیح باال، استعاره همان تشبیهی است که فقط یک رکن آن)مشّبه یا مشّبه 

 »انواع استعاره« 
 مصّرحه هالف( استعار 

دهد،  »مشّبه« را نشان می ای( که حذف شدناّما معمواًل قرینه )نشانه به« و حذف »مشّبه« و سایر ارکان تشبیه است.مصّرحه، ذکر »مشبهُ  ه*استعار 
 در کالم وجود دارد. 

آسانی میتوان به »وجه شبه« و»مشّبه« حذف شده دست  به« به* مصّرحه )= آشکار( نامیدن این نوع استعاره به سبب آن است که از طریق»مشّبه
 یافت. 

  چند مثال دیگر:
 نجنبید یک شیر بر پشت زین«                               آن، آن بر این»همی زور کرد این بر 

 قرینه          استعاره                                                                                         
 )نشانه(          به()مشّبه                                                                                        

کار نرفته و معنی استعاری    یابیم که لفظ »شیر« در این بیت، در معنای اصلی و حقیقی خود بهاز آن جایی که جای شیر »پشت زین« نیست، در می 
مانند شیر ، بر روی زین اسبان خود مقاوم  هر یک از دو پهلوان )رستم واسفندیار ( ←آن مطرح است، بنابراین، مقصود فردوسی چنین است که 

 مّشبه به )ذکر شده(   نشسته بودند. مشّبه )حذف شده(
 همی بر جهان«  افور ک  بارد                             دی آمد که هوا هر زمان ماه*  » 

 به(استعاره )مشّبه قرینه                                                       قرینه        
 .باردمی سفید است،               کافور مانند                 که                 برف           به تعبیر شاعر :

 قرینه استعاره )مشّبهبه(                به)ذکرشده(مشّبه                       مشّبه)حذف شده(                       
 سوختم سوختم این راز نهفتن تا کی )آتش جانسوز استعاره از عشق(                                                 سوز نگفتن تا کی* شرح این آتش جان

 استعاره از معشوق( از نسیم گلشن وصلش روان پروردهاند )سرو روان                                     اند * اهل دل گر جان بر آن سرو روان افشانده
 اند مهمان را )بتان استعاره از زیبارویان(همیشه خون جگر داده                                              * مجوی شربت وصل از بتان که این مردم
 ش به کام من کند ) لعل استعاره از لب(چرخ مینا تا سحر گرد                                             * کاشکی ساق ز لعلش می به جام من کند

 
 

 : غرض از استعاره مصّرحه، اغراق، تاکید، ایجاز، محسوس و عینی کردن امور و..... است. نکته
 مکنّیه )کنایی( هب( استعا
به« میآید. این ویژگی، ویژگیهای»مشّبهبه است؛ به عبارت دیگر، مشبهی است که به همراه یکی از اجزا یا مکنّیه، ذکر مشّبه و حذف مشّبه هاستعار 

 به« است:های بین »مشّبه« و »مشّبه وجه شبه یا یکی از وجه شبه
 کاشت یا دانه ای تصور شده که می توان آن را   نهالمانند  محّبت ←به تعبیر گوینده                  بکارید        را در باغ دلها     محّبت مثال: 
 بههای مشّبهاز ویژگی                                     مشّبه به      مشّبه                              های مشّبه بهاز ویژگی          ذکر شده(  مشّبه )          

را وجه شبه به   توان آنمی )بکارید( کهبه )نهال یا دانه( ذکر نشده اّما یکی از ویژگیهای آن به )محّبت( ذکر شده و مشّبهشود مشّبه چنان که دیده می
 به محذوف است، ذکر شده است. حساب آورد و نشانهای برای پی بردن به مشّبه 

 جان گشاده سوی باال بالها«                      ها مثال دیگر: »در زده تن در زمین چنگال
 ی مکنّیه به کار رفته است: *در هر مصراع این بیت، یک استعاره

 تن)جسم مادی( مانند عقاب یا موجودی تصور شده که چنگال دارد  ←به تعبیر گوینده  ←مصراع اّول: در زده تن در زمین چنگال ها 
   های مشّبه بهمشّبه به )در مصرع نیامده( از ویژگی       مشّبه ذکر شده             بهاز اجزای مشّبه               مشّبه                     

 است که به سوی باال )عالم معنا( بال گشوده است.           ای همانند پرنده    جان  ←به تعبیر گوینده  ←مصراع دوم: جان گشاده سوی باال بالها 
 بهاز اجزای مشّبه                            به )در مصراع نیامده(مشّبه                                                                          مشّبه                   

 شود.به انتخاب و به همراه مشّبه ذکر می مکنّیه در گرو جزئی است که از مشّبه  هتوّجه: زیبایی استعار 
 

 نیاز دارد. بلیغ تر و مؤّثرتر است؛ زیرا ذهن برای فهم آن به دّقت، تأّمل و تالش بیشتری  ، ه از استعاره مصّرحه و تشبیهمکنیّ  هتوّجه: استعار 
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 مکنّیه ههای استعار گونه
ه شد و استعاره مکنّیه گفت آن، غیر انسان باشد؛ مثل آن چه در تشریح هبه صورت غیر اضافی و غیر تشخیص: مشّبهی که مشّبهبه حذف شد(  1 

 مثال های زیر: 
 آسمان مانند درندهای تصّور شده که چنگالی آتشین دارد.                    است آتشین چنگال سمانآ 

 های مشّبه بهمشّبه از ویژگی
 زیبایی مانند باران تصور شده که باریدنی است                 اردبزیبایی از آسمان می

 از ویژگیهای مشّبه به       مشّبه
 همه زیرکان کور گردند و کر  قضا و قدر مانند پرندهای تصّور شده که پرهایش را میگسترد.       قضا چون زگردون فروهشت پر 

 ویژگیهای مشّبه به    مشّبه
 ای تصّور شدهمهر)عشق( مانند نهالی یا دانه                          در رهگذار باد نگهبان الله بود         مهر و زخوبی گلی نچید            هرکو نکاشت 

 مشّبه       به ویژگیهای مشّبه
ه شده درختی دانست  مهر )عشق( مانند                شود داشتم کاخر دوای مندردش به دل می        کاشتم تا بر دهد مهر و وفا* مهرش به جان می

 که بتوان آن را کاشت. 
نامیده می شود به عبارت  انگاری بخشی:( مشّبهی که مشّبه به آن انسان باشد تشخیص یا انسان به صورت غیر اضافی و تشخیص )شخصّیت ( 2 

 ؛ایمبهره گرفته دیگر اگر بتوانیم برای »مشّبه« ذکر شده، انسان را به عنوان »مشّبه به« بیاوریم، از آرایه تشخیص
 

 چند مثال:
 زند.ر میشود که به تنهایی افراد سر میتصوّ غم مانند انسانی  ←به تنهایی من سر میزند  )مشبه(  هر روز غم

 
 گوید. بلبل مانند انسانی دانسته شده که »صبح به خیر« می ←کجایی ساقیا برخیز   )مشبه(  صباح الخیر زد بلبل

 
 نسیم سحری مانند انسانی مورد خطاب گرفته است. ←آرامگه یار کجاست )مشبه(ای نسیم سحر

 
 زند. گل بنفشه مانند انسانی تصوّر شده که موهای خود را گره می←زند)موی( مفتول خود گره میهطرّ )مشبه( بنفشه 

 
 کند. یت میباد صبا مانند کسی دانسته شده که از زلف یار، حکا←حکایت زلف تو در میان انداخت )مشبه( صبا 

 
 هتوّجه: هر گاه شاعر یا گوینده، چیزی یا کسی غیر از »خدا« و »انسان« را به عنوان منادا مورد خطاب قرار دهد از آرای 

 »تشخیص« بهره گرفته است. 
 مکنّیه و تشخیص تبدیل نخواهد شد؛ هستعار ؛ یعنی به اای که به جای انسان به کار رود، اگر مورد خطاب نیز قرار گیرد، تغییر نخواهد کردمصّرحه هتوّجه: استعار 

 مثال:
 مصّرحه از معشوق( هخندان استعار  هخندان ؛ چرا خون در دل ما میکنی خاری به خود میبندی و ما را از سر وا میکنی )غنچ  های غنچ 

 از معشوق(  مصّرحه هتابان استعار  هشب هجران و ستار  هشب هجران نیامدی) سپید هباز ای سپید        * باز امشب ای ستاره تابان نیامدی 
 استعاری )تشخیص یا غیر تشخیص(  هبه صورت اضافی / اضاف( 3

 حذف شده است. بهی است کههای مشبهاّول یکی از ویژگی هالیه( است که در آن، کلمه دوم مشّبه و کلمیک ترکیب اضافی )مضاف و مضاف 
 

 مرگ مانند درندهای تصّور شده که چنگال دارد. )غیر تشخیص(  ←) مشبه (   مرگ به ( )جزء مشبه گال ِ مثال: چن
 

 روزگار مانند کسی تصور شده که دست دارد).تشخیص(  ←) مشبه(  روزگار به ( ) اجزای مشّبهدست ِ 
 مثال در شعر: 

 گردن آرزو فرو شکنم                                  هر زمانی به دست صبر همی 
 مشبه     بهجزء مشبه                           مشبه      به جزء مشبه             

 چند مثال دیگر:
 ندانم آن مه تابان چه در کمان دارد                     گریست  چشم روزگار به تیره روزی من 

 ***** 
 که تاب جلوهی آن یار مهربان دارد                             یرتی دارم ح  سخت جانی آیینهز 

 **** 
 به بلبل رخصت فریاد دادند                                  پس آن گه  گوش گلگران کردند  

 آیند. استعاره به حساب می  هاستعاری و تشخیص در مفهوم عام، آرای  همکّنیه، اضاف هیادآوری: استعار 
 استعاری با اضافه تشبیهی  هت اضافتفاو
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اول،  هدوم مشّبه و کلم هکلم  استعاری  هبه است اّما در اضافشوند، یکی »مشّبه« و دیگری مشّبهای که به هم اضافه میتشبیهی از دو کلمه  هدر اضاف
 به حذف شده است: از ویژگیهای مشّبه

 دانش مانند گنج سود مند است. ←دانش       تشبیهی: گنج ِ  همثال اضاف
 مشّبه      بهمشّبه                           

جوشن غفلت / آفتاب /چند مثال دیگر: مرغ دل/ قفس سینه / مس وجود / داس مه نو / درخت دوستی / نهال دشمنی / سیالب غم / سیل فنا
 هو.س وصل/ ملک عشق/ شراب خون/ گنج عشق/ صحرای  هروی/ گل زرد آفتاب/ کعب

 کوه مانند کسی است که مغز دارد.  ←کوه             استعاری: مغز ِ  هچند مثال اضاف
 مشّبه   بهویژگی مشّبه                                  

 عرش / زلِف سخن /پشت ِ ِ باد/ دست نسیم/ رخ ِ اندیشه هچند مثال دیگر: شتاب ِ عزم / کنگر 
 چند نکته ریز در باب جناس: 

 جا!تناسب داشتن آنها بیشتر است. دقت کن نگفتم همهتام دارند احتمال ایهامهایی که جناسارتعب

 ی چین را  مشاطه گشاید        عطار به یک جو نخرد نافه   سر زلف تو  گر چین

 *چین در بیت اول پیچ خم مو 

 سازد  زلف تناسب می*چین در بیت دوم کشور چین است و معنای پیچ و خم غلط است که با مشاطه و 

دو کلمه جداگانه داریم که هر کدام معنای خودش را دارد و طبیعتا یک   ، تا حد زیادی این نکته هم قابل توجیه است چون در جناس تام

 . شود که با آن متناسب باشندیافت می  ینادرست است در بیت عبارات معنا برای کلمه مورد نظر

 حرف ربط و...( ، حرف اضافهمنظور) نیست. یعنی هر دوطرف جناس حرف باشند.  و مطرح مهم جناس بین حروف زیاد  (2

 آید چون تعداد حرف کلمات کمتر است به عنوان مثال )بار و بر( جناس حرف با اسم کمتر به چشم می (3

 )اگر و گر(  :مثال  ؛شما را به اشتباه نیندازد ، کلمات مخفف جناس ندارند (4

 : چالش برانگیز است. مثال  ،اینکه معنای کلمه درعبارت چیست، توانند هم اسم باشند هم حرفیک سری کلمات هستند می (5

 بدو گفت مهتر به روی دژم     که برگوی تا از که دیدی ستم   

 . شی است پس اسم است و اینجا جناس تام داریمس)که( اول حرف ربط است)که( دوم به معنای چه کسی ضمیر پر

 4گزینۀ پاسخ:   
 ریحی:  پاسخ تش

 آمیزی دارد.  شود. »شیرین سخن« حس« ایهام دیده نمی4در گزینۀ »
    :هابررسی سایر گزینه

 « زلف یار در سیاهی به کفر و رخسار او در روشنی به ایمان تشبیه شده است/ کفری که سرمایۀ ایمان است: پارادوکس 1گزینۀ »

 نقد روان در قدم کسی ریختن : کنایه از جانفشانی /رایج   -2 جان و روح   - 1« ایهام دارد: روان« »2گزینۀ »

 های روز قیامت و سوال و جواب آن دارد / پرسش و جواب »تضاد« دارد. « مصراع اول تملیح به سختی3گزینۀ»

 »حقیقت«                                                                                            
 رسد.حقیقت، اّولین و رایج ترین معنایی است که از یک واژه به ذهن می

 سه مثال:
 »زنگ« در معنی اصلی و حقیقی خود به کار رفته است. ←یک: »زنگ تلفن ما خراب است« 

 »دل« در معنی اصلی و حقیقی )قلب( خود به کار رفته است. ←او مانند آینه پاک است«  دو: »دل
 »جهان« در معنی حقیقی آن )دنیا( به کار رفته است.  ←سه: جهان ای پسر ملک جاوید نیست 

 »مجاز« 
د و رابطه بین معنی حقیقی و مجازی( و مجاز)مقابل حقیقت( به کار رفتن واژه در غیر معنی حقیقی و اصلی آن است، به شرطی که عالقه)=پیون

 ای( در کالم باشد، تا ذهن را از معنی حقیقی کلمه باز دارد و آن را متوّجه معنی مجازی نماید.قرینه)نشانه
 سه مثال:

و»تلفن« پیوند جزء  )پیوند( بین »زنگ«ه»زنگ« در معنی مجازی خود؛ یعنی تلفن به کار رفته است و عالق←زند یک: او هر روز به دوستش زنگ می 
 به کل است؛ یعنی زنگ جزئی از تلفن است و به جای آن به کار رفته است.

 »دل« مجاز از جرأت است؛ زیرا معنی حقیقی آن؛ یعنی »قلب« مورد نظر نیست.←دو: او خیلی دل دارد 
 »جهان« مجاز از »مردم«  ←سه: جهان دل نهاده بر این داستان  

 عالقه در مجاز 
 »عالقه« پیوند و تناسبی است که میان حقیقت ومجاز )معنی حقیقی ومجازی کلمه( وجود دارد. اگر »عالقه« نباشد، مجاز نخواهد بود. 
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»جام« در معنی حقیقی خود به کار نرفته بلکه مقصود گوینده، محتوای جام )معنی مجازی  ←مثال: »خون دلم از حسرت یک جام به جوش است« 
 شود؛ یعنی »جام« جا و محل »نوشیدن« درون آن است.محّلّیه نامیده می هوپیوند میان »جام« و »شراب« عالقآن( است وعالقه 

 قرینه در مجاز
 دهد.دارد و آن را به سوی معنی مجازی سوق میای است که ذهن را از حقیقت باز مینشانه

»مست« قرینه یا نشانهای است که ذهن را از معنی حقیقی   مثال: »تو مست جام ابتری من مست حوض کوثرم« »جام« مجاز از شراب و
 دارد و به معنی»جام=پیاله« باز می

 سازد.مجازی آن؛ یعنی »شراب یا محتوای جام« رهنمون می
 »انواع قرینه در مجاز«

 لفظی هالف. قرین
 »گریان شدند« در مثال زیر: شود؛ مثل »مست« در مثال باال و یای است که در جمله یا کالم ذکر منشانه

 آن است. ه»سراسر همه دشت بریان شدند بر آن چهر خندانش گریان شدند« »دشت« مجاز از مردم حاضر در دشت و »گریان شدند« قرین
 معنوی هب.قرین

دهد مثاًل به  دن واژه را نشان میشود؛ به عبارت دیگر؛ شرایط زمان، مکان و....... است که مجاز بونشانهای است ذهنی که در ظاهر کالم ذکر نمی
 قول دکتر کزازی اگر در مورد »دانشجوی اّول پزشکی« بگویند: 

 »دکتر« مجاز و قرینه آن، »معنوی« خواهد بود.  ه»جناب دکتر تشریف آوردند« واژ 
 چند نکته: 

 اند. ها لفظیبیشتر قرینه
باشد، بنابراین استعاره از سویی با تشبیه و از سویی غیر اصلی آن( شباهت میآن )پیوند میان معنی اصلی و  هاستعاره نوعی »مجاز« است که عالق 

 دیگر با مجاز مرتبط است . 
 آید که الفاظ محدود و معانی نامحدودند. »مجاز« از این رو در زبان پدید می

 د.شوبخشد و در سخن موجب ایجاد و مبالغه میمجاز عالوه بر خیال انگیز بودن، زبان را وسعت می**
 آفریند، راز هنری بودن و زیبایی آن است.تالشی که مجاز در ذهن می 

 کلماتی مانند »شیر« که چند معنی لغوی دارند، مجاز نیستند.
 مثال:

 گر چه باشد در نوشتن شیر و شیر  *کــار پاکان را قیاس از خود مگیر  
 ه وآن دگــر شیر است اندر بادیـــ   *آن یکی شیر است انــدر بادیـــه 
 وآن دگر شیر است کآدم میخورد   *آن یکی شیر است کآدم می خورد 

 چند مثال دیگر در مورد مجاز:
 وز حبیبم سر بریدن نیست    *طاقت سر بریدنم باشد 

 مصراع دوم »قرینه« است. ه »سر« در مصراع اّول، حقیقت و به معنی عضوی از بدن و در مصراع دوم مجاز از» اندیشه، قصد و تصمیم« و بقیّ 
 که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم؛ »پیمانه« مجاز از »شراب« است.  * َاال ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه

 با همه تیغ بر کشم وز تو سپر بیفکنم؛ »شهر« مجاز از مردم شهر است. * شهری اگر به قصد من جمع شوند و ُمّتفق 
 می شدم دشمن چه دشمنی است ندانم که با من است تو را؛ »عالم« مجاز از مردم عالم * به دوستی تو با عال

 های مجاز ترین عالقهرایج
 الف. جزئیه

 رود.جزئی از یک چیز به جای تمام آن به کار می
 مثال:

 انگشتر» نگین« جزئی از »انگشتر« است. »نگین« مجاز از  که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد؛  * من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم
های روی نان« جزئی از خوردنی * آی آدم ها که بر ساحل بساط دلگشا دارید / نان به سفره، جامه تان بر تن ... ؛ »نان« مجاز از »غذا و خوردنی«» 

 سفره است.
 * هر چند چو گل گوش فکندیم در این باغ حرفی که َبَرد راه به جایی نشنیدیم

 « مجاز از سخن است.»حرف
 ب.کّلّیه

 آید.تمام یک چیز به جای جزئی ز آن می
 مثال:

  * با آن که جیب و جام من از مال و می تهی است ما را فراغتی است که جمشید جم نداشت؛ »مال« مجاز از پول است به قرینه »جیب« »مال« کل
 و »پول« جزئی از آن است.

 .است مو از  مجاز  «سر»َبَرم؛  است غم  همیو همین درخت این وز  سرم دار شکوفه  درخت چو شد سپید* 
 محلّیه.ج

 .آیدمی چیزی  آن خود جای  به چیزی  محلّ 
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 :مثال
  جهان مردم محل «جهان»  است  «جهان مردم »از مجاز  «جهان»راستان؛  همان و بخردان همان  داستان  این بر  نهاده دل جهان* 

 .است
  ظرف و جا «پیمانه»  است «نوشیدنی» از  مجاز  «پیمانه»خاک؛  سر  بر  مستی ز  افتادم در   پاک  را  پیمانه این آشامیدم چو* 

 .است آمده آن جای  به که  است نوشیدنی
 سببّیه. د

 .شود  چیز   آن خود جانشین چیزی  سبب
 :مثال
 . است بیزاری  سبب «سیری »   است «خسته و بیزار »  از  مجاز  « سیر»  .اندشده «سیر» هم  از  زندگی، عمری  از  بعد کهنسال  زوج این* 
 .است عصبانّیت و  خشم موجب «صفرا » امروز، و سّنتی طّب  در  است  «خشم» از  مجاز  «صفرا» .برنیامدم خویش صفرای  بر *
 .است سخن از  مجاز  «دم» پدید شود دم این از  راحت که  شنو دم این* 
 الزمّیه . هـ
 .رودمی کار   به آن جای  به چیزی، با  همیشگی همراهی دلیل به چیزی *

 :مثال
  و آفتاب ← است آفتاب «شعاع یا نور » از  مجاز  «خورشید»روزن؛    ز  تابد در  که  خورشیدی  چو  حد و گوهر   و رنگ و عرض و طول به*

 (روندمی کار   به هم همراه) ملزوماند و الزم آن، نور 
     .است شدن کشته  و قتل یا مرگ  از  مجاز  «خون»برد؛  سر  به را  شب که  نداد امان چندان   را  شمع پروانه حق نا خون که  دیدی *

 و. آلّیه
 شود. شود که با آن ابزار انجام میابزاری جانشین کاری می

 مثال:
شکرش به در آید »دست« مجاز از »قدرت و توانایی« و »زبان« مجاز از» قدرت بیان و سخن گفتن«   ه * از دست و زبان که بر آید کز عهد 

 به ترتیب، ابزار »دست و زبان« ←است
 شوند. )آلت(ِ قدرت و سخن گفتن محسوب می 

تو مرد زبان نیستی گوش باش   »زبان« و»گوش« به ترتیب مجاز از سخن گفتن و شنونده    * برآشفت عابد که خاموش باش
 بودن است( 

  ه چشم وسیل ←»نظر و نگاه« استچو بر در تو نهد روی مسکنت بر خاک  »چشم« مجاز از   * به چشم خلق عزیز جهان شود حافظ
 »نظر انداختن و دیدن و نگاه کردن« است.

 داریم. های مجاز نامحدودند و نباید آنها را در شمار خاّصی محدود کنیم؛ چرا که در این صورت، هنرمندان را از خلق مجازهای نو باز میتوّجه: عالقه 
 اند: فهرست تعدادی از واژگانی که به عنوان مجاز به کار رفته 

مردم  ←مردم عالم // جهان  ←جرأت // عالم  ←فکر، خیال // دل  ←دل // دل  ←پرنده // سینه  ←سخن // مرغ  ← دست // حرف ←کف 
قصد و نیت،   ←قدرت و توان // سر ←قتل و کشتن // دست  ←چشم // خون  ←قبر، گور // مژه  ←نعمتهای جهان //خاک  ←جهان // جهان 
زمان حال، زندگی دنیوی //  ←آینده، قیامت // امروز  ←اه مجلس، مجلسیان // فردا  ←وجود // مجلس  ←سر // سر   موهای  ←اندیشه // سر

شراب  ←شراب // جام   ←بهار // پیمانه  ←شنیدن // گل  ←سخن، بیان // گوش  ←دهان // زبان  ←حاضران در دشت)مردم( // حلق  ←دشت 
نوشته، سبک نویسندگی //  ←سخن، شعر، نوشته // قلم  ←سخن // کلک)قلم(  ←ی شهر )مردم( // دماهال ←کشور، سرزمین // شهر    ←شهر //

 ←سخن // سیر ←انسان // نَفس  ←دنیای ماّدی // خاک ← نگاه، نظر // خاک  ←انگشت // چشم  ←پول // دست ←انگشتر // مال  ←نگین 
کّل وجود//   ←ثروت// لب و دندان ←مردم ایران، مردم ایران، سپاه ایران، تیم ایران // درم و دنیا ←شعر // ایران  ←بیزار، خسته // بیت 

 شخص، انسان ←شخص، انسان// پسر  ←خشم// مرد  ←نور ماه // صفرا  ←نور خورشید //ماه  ←کّل وجود // خورشید   ←چشم

توان کمک شایانی به ها لزوما نشانگر مجاز نیست اما مییدن این کلمهشوند د کلمات مجازساز بسیاری هستند که در کنکور زیاد تکرار می
 : درا چک کنی ما کند لطفا به دقت معنا آنها

 مجاز از مردم=  بازار ، دشت، جهان، دنیا، شهر

 مجاز از شراب =  ظرف  ، جام ، پیاله،  ساغر

 مجاز از زمین            = خاک 

    مجاز از اندیشه,فکر و کل وجود        = سر 

 مجاز از کشتن= خون 

 مجاز از انسان = مو(  ، زبان، اجزای بدن )گوش

 مجاز سخن و زمان کم        =  دم 

 مجاز از سخن و...  =  لب، زبان، حدیث
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      . اینها راهگشا هستند،به دقت چک کنید 

 3گزینۀ پاسخ:    

 « به درستی آمده است: 3های گزینۀ »تمام آرایه

 »جان/ آن«بیت »الف«: جناس بین 

سازگاری ندارد)غ. اصلی(   کار رفته است اما در معنی چشم که با بیتبه بیت »ب«: واژۀ »عین« ایهام تناسب دارد. در بیت به معنی »با وجود«

 با واژۀ »چشم و نرگس« تناسب دارد.  

 بیت »ج«: دهان یار در ناچیز بودن و کوچکی به »جوهر فرد« یا »ذره« تشبیه شده است. 

 د«: اشکی که الله رنگ )سرخ( شده باشد نشانه اغراق است )معادل خون گریستن(بیت »

 زخم شمشیر که حیات بخش باشد )پارادوکس(  بیت »هـ«:
 بررسی سایر گزینه ها:

   .« ایهام و ایهام تناسب نادرست است1در گزینۀ »

 . « ایهام، تضمین و مجاز نادرست است2در گزینۀ »

 نادرست است.« تضمین 4در گزینۀ »

 « کنایه»
 ظاهری  معنی که  است یا اصطالحی ترکیب عبارت،  جمله، بردن کار   به ادبی  اصطالح  در  اّما. است  «گفتن  سخن پوشیده» معنی به لغت  در  «کنایه»
  از ( مفهوم)  معنی معنِی  دریافت کنایه،  دیگر، به عبارت است؛ گوینده  مقصود آن،(  معنی معنِی )  مفهوم بلکه نیست نظر  مورد آن( تحت اللفظی)

 .است استدالل  طریق
 :مثال

 .است مردمدار  و نواز مهمان او است  باز  همه روی  به او ی خانه در *
 .هستید اختیار  صاحب شماست دست قیچی و ریش*

 :دیگر مثال چند
 (شدن شرمنده و ماندن نصیب بی از  کنایه  زردرویی) زردروی   شوم حق در  از  چرا   کوی   هیچ از  محرومی به نرفتم* 
 (بی تجربگی و بودن ازکودک کنایه  آمدن شیر  بوی  دهن از ) آیدش  تیر  و شمشیر  رای  همی   آیدش  شیر  بوی  دهن از  هنوز * 
 ( رنج بدون آسایش از  کنایه  خار  بی گل) کجاست  خار  بی گل  بفرما معقول فکر   مرنج دهر  چمن در  خزان باد از  حافظ* 
 خوبی هنتیج  پایان و بد، کار   از  کنایه  ندروی سمن کاری   خار  اگر ) ندروی  َسَمن کاری،  خار  گر   که  بشنوی  اگر  است بسنده همینت* 

 ( داشت  نخواهد
 (افشاگری  از  کنایه  دری پرده) میکند پردهدری  روزگار  چون تو زلف  کند می گری جلوه بهار  نو چون تو روی *
 (دارد کنایه  سه بیت )  زن عالم  همه بر  آتش ،دادی  یکی به دل چون   زن هم بر  همه   از  چشم حقبینی، عارف گر *  
 

 4گزینۀپاسخ:   
 پاسخ تشریحی:  

تاج خورشید )گروه مسندی( است. دقت داشته   در صورت سوال واژۀ »تاج« نقش »مسندی« دارد: خاک نعل مرکب او )گروه نهادی(، 

 « نقش مسندی دارد.  آزادواژۀ »« هم 4تواند خاک نعل مرکب او باشد.( در بیت گزینۀ »باشید که تاج خورشید نمی
 ها:   بررسی سایر گزینه

گشت. )پس سیراب نهاد جمله است. در نقش  کشید سیراب هم تشنه میشیرین بقدر جذاب بود که وقتی از چشمه آب می«: 1گزینۀ »

 یابی معنای بیت بسیار مهم است(

 «: »قهرمان عشق« گروه نهادی هستند. 2گزینۀ »

 است.  ف الیه واژۀ »طول«امل« مضا«: »3گزینۀ »

 وصفی  ترکیب و اضافی ترکیب
 : دارد کاربرد  زیر  موارد در :( الیهمضاف و مضاف)  اضافی ترکیب. الف
 سیب  درخت – ایران تاریخ – آلبالو باغ:   اسم+ +   اسم.  ـِ 1
 (او کتاِب )کتابش  – ما همدرس – او هخان: ضمیر+ +   اسم.  ـِ 2
 ( او خودِ ) خودش  –  من خودِ   –  شما خودِ :   ضمیر + +   ضمیر .  ـِ 3
        سعید خودِ  –  پدر  خودِ :  اسم+ +   ضمیر .  ـِ 4
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 :دارد کاربرد  زیر  های شکل  از  یکی به :( صفت   و موصوف/   صفت و  اسم) وصفی ترکیب. ب

 ... روشندل، خوشبخت، خطرناک، پرآب، –  زشت –  خوب : مطلق                                                        
 ... و حقگو روشنگر، خریدار، آفریدگار، آموزگار، کوشا،  گریان،  شنونده،: فاعلی                                                        
 ... و سوخته پرورده، شکفته،: مفعولی                                                         

 ... و کودکانه  جسمانی، سیمینه،  چوبین، آسمانی، : نسبی                     بیانی ات صف( + هسته )   اسم( 1
 ...و نوشیدنی: لیاقت                                                     

 
 نازپرورده  کودکان/   ناجوانمردانه رفتار /  دیدنی همنظر  /آسمانی کتاب/   شکفته های گل:  مثال چند

 اشاره                                                                  
 مبهم                                                                 

 ( هسته )   اسم+          پرسشی                                             پیشین صفات ( 2
 تعّجبی                                                                   
 شمارشی                                                                 
 عالی                                                                 

 
 ... و کنگره  چهارده/  داستان کدام/   آدم ترینستهشای /  فرد هر /  صحنه دو/   مرد همان: مثال چند
 
 ... و چهارم سال – اّول همرحل: مانند (2)  ترتیبی شمارشی صفت( + هسته ) اسم( 3
 
 :نکته چند*
  ترکیب) انساِن خوشبخت خوشبختی؛⬅خوشبخت/  شادی ⬅شاد/  خوبی⬅خوب : مثال. شودمی ساخته اسم صفت،  به( غیرنکره  ی ) افزودن با( 1

 (اضافی ترکیب)خوشبختی راهِ  ،(وصفی
 مردم تهرانی؛⬅تهران/  فارسی⬅فارس/  دیدنی⬅دیدن /آسمانی⬅آسمان: مثال. شودمی ساخته صفت  اسم، به( غیرنکره  ی ) افزودن با( 2

 ( وصفی ترکیب) فارسی زباِن  ،(اضافی ترکیب)فارس
 :مثال. بود خواهند اسم خود حکِم  در  اسمی، های گروه  در  اسم جانشین های   صفت( 3

 قصیده  شاعرِ )  ترکیب اّما. آیدمی  حساب به اضافی ترکیب این و( است  اسم حکم  در  اسم جانشین صفت   سرا،قصیده) سرایان قصیده اشعار 
 اّما آیدمی حساب به اضافی ترکیب این و( است  اسم  حکم  در  و اسم جانشین  صفِت  جوان) جوانان دیدگاه .است وصفی ترکیب یک سرا قصیده(سرا 
 .است وصفی ترکیب یک «جوان افراد»
 
 .داشت خواهیم  اضافی ترکیب دو یا وصفی ترکیب دو بگیرد، قرار  اسم دو  یا صفت دو بین عطف «واو» هسته،  از  بعد اسمی گروه  یک در  گر ( ا 4

  ترکیب دو)  حافظ ِاشعار +  سعدی  ِاشعار ⬅  حافظ و سعدی  اشعار //   (وصفی ترکیب دو)  قهرمان مردِم +  شجاع ِمردم⬅قهرمان و شجاع مردم: مثال
 (اضافی

 
  دربار   ِشاعران ِدیدگاه: مثال. داشت خواهیم  اضافی ترکیِب  دو بگیرد، قرار  ضمیر  و اسم یا اسم دو هسته،  از  بعد اسمی گروه  یک در  اگر ( 5

 دربار  ِشاعران+  شاعران ِدیدگاه
 :داشت خواهیم  اضافی ترکیب  سه بگیرد،  قرار  ضمیر،  و اسم یا اسم سه هسته،  از  بعد اسمی، گروه  یک در  اگر ( 6

 ایران  ِشهرهای +  شهرها ِمردم+   مردم ِحضور    ایران ِشهرهای  ِمردم ِحضور : مثال
 

 4گزینۀ پاسخ:   

 پاسخ تشریحی:  

ای)هستم( و مثل صبح   نشسته شود: مثل شب بدون چهرۀ زیبای تو به ماتم « حذف فعل به قرینۀ معنوی دیده می4تنها در بیت گزینۀ »

اگر به بیت دقت کنید بیت دارای فعل نیست و بیت بدون  فعل به احتمال قریب به یقین دارای  ای )هستم(.دریدهاز غم هجر تو گریبان

دند نه  گردریده« یک واژه هستند که مسند محسوب مینشسته« و »گریبانماتمباشید که »به حذف معنوی است. )در ضمن دقت داشته 

 فعل. 
 ها: بررسی سایر گزینه

 حذفی ندارد چون بعد از »هیهات« فعل آن آمده است.  «:1گزینۀ »

 » سوگند« در مبحث حذف معنوی وقتی مهم است که معنی فعلی داشته باشد اما  فعل آن ذکر نشده باشد. . ندارد حذفی«: 2» گزینۀ
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 دل بخشد.  «: حذف لفظی دارد: روان و خرد بخشد و جان و3گزینۀ »
   :حذف معنوی نکات مهمی دارد که گفتن آن خالی از لطف نیست 

 ها اصوآل حذف دارد شروع تحمدیه (1

 کزین برتر از اندیشه برنگذرد   کنم( به نام خداوند جان و خرد )سخنم را آغاز می

 ها )کتابم را آغاز میکنم( حالدت سنج معنی در بیان    ها به نام چاشنی بخش زبان

 دیده و..(   ، دل،  جان، ساختار قسم دقت کن. به +کلماتی مانند )چشمبه  (2

 به همین دیده سردیدن اقوامم نیست )به همین دیده قسم میخورم( چشم از آن روز که برکردم و رویت دیدم 

 میخورم( ناز از سربنه و سایه بر این خاک انداز)به سر سبز تو قسم   به سر سبز توای سرو که گرخاک شوم 

 های مرکب    حذف افعال اسنادی در جمله (3

 هرکه بامش بیش برفش بیشتر )هرکه بامش بیشتر است برفش بیشتر است(        الف(

 (حذف دو فعل است)نه هرکه به قامت مهتر به قیمت بهتر  ب(

حیف)حیف .  سازنداصوات خیلی اوقات حذف می  سازد یا نه همیشه جای بحث داشته اماها البته اینکه منادا حذف میدقت به شبه جمله  (4

 شد( خدانگهدار)خدانگهدار باشد( 

 گویم( و.... سخن می و)خدا با ت ای خدا

 شود. به معنای )بهتر است( می ی)به(حذف ساز است. البته این نکته همیشه نیست و باید بیت را معنا کنیم اما خیلی اوقات )به((کلمه5

 به که حاجت به ناسزا بردن )بهتر است(   صبر بر قسمت خدا کردن

 چه از این به که تو خویشتن بیابی )چه ارمغانی بهتر است( تو چه ارمغانی آری که به دوستان فرستی

 آسون و کاربردی هست.، اش خفنگم ولی نکتهچشم بسته غیب می (6

 عبارتی که فعل ندارد و قطعا حذف معنوی دارد. 

شود  دقت کن که در پایان مصرع اول جمله تمام می 5دقت به حرف ربط است یعنی در همان بیت باال در مثال سوپر نکته این مبحث  (7

وجود دارد پس    )که(  شود در انتها یک فعل غیابی داریم و در مصرع دوم حرف ربطو در حقیقت با شروع مصرع دوم جمله جدید شروع می

جا  آید در حالی که در این ربط که باید دو جمله داشته باشیم چون حرف ربط بین جمالت میبعد از مصراع اول وتا انتها با توجه به حرف  

 یک فعل داریم و قطعا یک فعل حذف شده است

 آن انواع و حذف
  ادامه در  کالم،  جویی در صرفه  و تکرار  از  پرهیز  برای  است شده ذکر  عبارت در  که  را  کالم  از  بخشی گوینده  یا نویسنده اگر : لفظی هقرین به حذف ( 1

 :مثال چند. گویند می لفظی هقرین به  حذف را  آن کند،  حذف
 .است  شده حذف  عبارت آخر  از  «گذردمی» فعل ؛ ] [ خام خشتی بر  یا میگذرد مصر  اهرام بر  که  میداند چه مور، -
 .است شده حذف  عبارت آخر  از  «است» فعل ؛] [ نعمت مزید اندرش شکر   به  و است قربت موجب طاعتش -
 .است شده حذف چهارم و سوم دوم، های  جمله   آخر  از  «شد » گزند؛ فعل  آشکارا  راستی، نهان   ارجمند جادویی شد  خوار  هنر  -
  حذف  لفظی هقرین به آخر   ه جمل  در (  وصف ) بین؛  مفعول آینه  در  خود تو بگویم؟ وصف چه َمَنت  آیینمی  صفت در  نظری، در  که  چنان -

 . است شده
 .است شده حذف لفظی ه قرین به دوم مصراع در  «شده» چاک؛ فعل چاک برگستوان و گبر   همه  خاک و خون شده دهانشان اندر  کف  -
 . اندشده حذف لفظی هقرین به سوم ه جمل از  «مسند و نهاد» ؛نشد  و خام آرزوی  این در   بسوختیم نشد و تمام  دل کار   شود که  جان گداخت  -
 .است شده حذف لفظی هقرین به اّول مصراع از  «خون» نهاد؛ کربال  شهیدان خون نرفت هرگز  شب  و روز  رفت من هدید دو این کز   چندان -
 
 که  آن  بدون. ببرد پی شده حذف بخش به عبارت، یا کالم  مفهوم و ترتیب در  دّقت با شنونده یا  خواننده که  است  آن: معنوی  هقرین به  حذف( 2

 . باشد شده  ذکر  کالم  در  قبالً  شده، حذف بخش
   :مثال چند 
 .است شده حذف عبارت،  آخر  از  «است»  فعل ؛] [  بهتر  ناگفته نیاید، هنر  بوی  و آید دروغ بوی  او از  که  سخن -
 حذف معنوی  هقرین به مصراع  دو پایان از  «است» حصین؛ فعل های ملک مفتاح تو  عزم عنان  مخوف راههای  مصباح تو رای  فروغ -

 . است شده
 .است شده حذف جمله چهار  پایان از  «است» پیدا؛ فعل همه بر  و نهان عالم همه  از   مشفق  همه   بر  و نیاز  بی همگان از  -
 حذف معنوی  هقرین به «سود  چه»  از  بعد «دارد» نیست؛ فعل دهانی صدف  ارادت به را  مرد چو  خلق سر  بر  وعظ باران ریزش سود چه -

 . است شده
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 شده حذف معنوی  هقرین به دوم، مصراع پایان در  «است» ِبه؛ فعل شیشه، در  دیو و َچه  در  َعدو  مده  فرصت و جاه را  اندیش بد -
 .است

 شده حذف معنوی  هقرین  به دوست از  بعد «میخورم قسم»کنید؛ فعل  کارساز   الطاف بر  اعتماد گر   ندرد شما بر  پرده غم که  دوست جان به -
 .است

 
 :مثال. شودمی حذف معنوی  هقرین به  جمله، شبه یا منادا  از  پس عبارت، یک یا فعل یک معموالً : نکته**** 

 شده حذف معنوی  هقرین به «دریغ» هکلم  از  بعد «خورممی» فعل؛ دانشمند حدیث نشنیدم  دریغ که  میزند دست  بر  دست  -
 .است

  به( دال)  منادا  از  پس«... یا باش آگاه» عبارت؛ بینی جهان  تا شو برون ظلمانی چاه زین یکی بینی  آن و این  فریب  زندان این در  کی  تا دال، -
 . است شده حذف معنوی  هقرین

  حذف( منادا )  «رب یا» از  بعد»..«...  هجمل یا «دریاب را  ما» هجمل؛ مکن ناالن را  عشق سرخوشان  مکن هجران را  وصل این رب، یا -
  .است شده

 

 4گزینۀ   پاسخ: 

 پاسخ تشریحی:  

-)به»را«ی فک اضافه دقت کنید که چه نقش مهمی ایفا می  شو محرم دلم )محرم دل من(پوشیده و پنهان،    یا« صحیح است. 4گزینۀ »

   (.ندک
 ها:بررسی سایر گزینه

 های وابسته به کار نرفته است. ها وابستهدر سایر گزینه

 . سته « نداریم مگر این که بر رنگ داللت کندواب  ۀ»وابست  گروه اسمی باشد  هر گاه  صفت بیانی دومین واژۀ   نکته:

 مۀ گروه اسمی است و بر رنگ نیز داللتی ندارد(  «: خاطر مجموع ما، زلف پریشان شما )دقت کنید که صفت بیانی دومین کل1گزینۀ »

 «: زلف دراز او، دود تلخ آه )دقیقا شبیه بیت باالست!!!( 2گزینۀ »

آلود ما، روی رخشان شما )تثبیت یاد گیری( امیدوارم با این ابیات این نکتۀ مهم را به خوبی به خاطر سپرده  «: بخت خواب 3گزینۀ »

 .( کند  داللت رنگ بر که این مگر نداریم« وابسته ۀوابست»  عموما  باشد   اسمی گروه واژۀ دومین بیانی  صفت گاه هرکه: ) باشین 
 ها این است:حیاتی برای درست زدن تستدو اصل مهم در ادبیات و 

 ها  مرتب کردن بیت و تشخیص درست نقش (2خوانش درست بیت     (1

ی آنها  آید در درسنامه شیوه عادی و بالغی در آزمون سوم مفصل دربارهیادم می  ، رسد اما بسیار مهم استطبیعتا نکات بدیهی به نظر می

به طور کلی دو چیز که امکان ،  را متوجه نشوید به جواب نخواهی رسید  4)را فک اضافه( گزینه    شماتوضیح دادم اما در همین سوال اگر  

 : دارد برای شما درد سر ساز شود

   .شما را دچار اخالل خواهد کرد ،ها جهش ضمیر است که در شناسایی نقش الف( )را فک اضافه(      ب(

وابسته یک نکته در کنکور ۀبقیش هم خدابزرگه! در مبحث وابست  ؛فعل هم آخر،  لهنهاد را بنداز اول جم  چه کسی؟  رفیق با چه چیزی؟

الیه صفت خیلی تکرار شده است و در سطح کتاب درسی است اما مثال نقض دارد ولی نه در سطح کنکور. آن هم این است که مضافه

ید آن را حذف کنی چون وابسته بعد آن به آن کلمه ی دوم صفت بیانی بود باای اگر کلمهنداریم در حقیقت در یک ترکیب چند کلمه

زلف پریشان شما اآلن ما به خاطر بر ،  خاطر مجموع ما  :1هاست( مثال گزینهی رنگی درجهصفت که درباره)به جز صفتِ  گردد.برنمی

زلف   :2بازنگشته است یا در گزینهالیه آن است و در این دو عبارت به صفت بیانی قبلشان  گردد و مضافگردد. شما هم به زلف بر میمی

ی دوم بودن صفت ها است که احتماال کلمهی رنگکند فقط دربارههیچ کمکی نمی  ،وابسته ساختنۀی دراز به وابستدراز او در حقیقت واژه

 سازد.وابسته میۀبیانی وابست

 دقت کن برای نکات مثال نقض داریم ولی در هیچ سالی در کنکور مطرح نشده است

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

   به دقت.  دهند  تشکیل را  وابسته های وابسته سواالت از  بزرگی حجم توانندمی نمودارها این. کنید  توجه وابسته  های وابسته پیکانی نمودار  به ابتدا 
 . است موثر  بسیار  وابسته های وابسته مفهوم درک در  نمودارها این نوع
 .  است وابسته کلمه   آن  رفت که  سمتی هر   به و است وابسته وابستۀ ندارد کالهک  که  ای واژه پیکانی نمودارهای  در : نکته

 
    :دهدمی نشان را  وابسته های وابسته گانۀشش انواع از  نوع یک فقط که«  1» ۀر شما نمودار ①

                                                                                                                                                                           
                           

 . است شمارشی صفت پذیردمی وابسته که  پیشین وابستۀ تنها حقیقت  در . است «ممّیز» فقط« 1» شمارۀ نمودار  در  وابسته وابستۀ
 ( اسم) شعر( ممّیز/  شمارش  واحد) بیت( عدد)  یک و  بیست ←اسم + «ممّیز»شمارش واحد+  عدد

   کتاب  جلد هر /   شعر  بیت  چند: آیندمی صفات از  دیگری  انواع عدد جای  به گاهی  •
  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 پی آنها به توانیممی
 هیزم  کوه  دو//  گل  دامن یک
 

                  :دهدمی نشان را  وابسته های وابسته گانۀشش انواع  از  نوع دو که«  2» ۀر شما نمودار  ❷
 

   (صفت  قید)کوشا  خیلی  آموز  دانش سرد،  خیلی هوای   ←صفت+ قید (+ هسته )   اسم: صفت  قید( الف 
     ( الیه  مضاف)   اسم( + الیه  مضاف صفت) پیشین های وابسته  از  یکی ( + هسته )  اسم : الیه مضاف صفت(   ب

 کالس   بهترین هوای /   کالس  دو هوای /  کالس  چند هوای  /کالس  کدام  هوای /  کالس  این هوای 
 

 است؟  رفته کار   به زیر  نوع وابسته های وابسته پیکانی نمودار  گزینه   کدام  در  :تست
 حجر  یا نامهربانش دل یا آن آهنست  حریر  یا نهادش نازک تن یا آن گلبنست(   1
 بار  زیر  رود گرم  نشاط از  مست اشتر   روممی و کنممی احتمال بار  همه این(  2
 کردگار  معرفت دفتریست ورقی هر   هوش  خداوند پیش سبز  درختان  برگ( 3
    سحر  هر  چراغ و چشم  طرف هر  جان و دل ای    ببر  غم و بیار  باده مده دم و درآ گرم(   4
 
 
               : دهدمی نشان را  وابسته های وابسته گانۀشش انواع از  نوع سه که«  3» ۀر شما نمودار  ③

    
  بزرگ کالس  هوای (: پسینوابستۀ) الیه مضاف صفت ( الف 
    مدرسه کالس  هوای : الیهمضاف الیهمضاف(  ب 
   آسمانی  آبی رنگ:  صفت  صفت( ج

 .کندمی داللت  رنگ بر  عموما« صفت صفت» نکته
 

               رو است ؟                   بر اساس نمودار پیکانی روبه رفته کار   به ای وابستهوابستۀ گزینه  کدام  در : تست
 شمر  هجران  شب و روز  در  ای اندیشه نیم که  اال ایریشه یک ما  هست از  ای بیشه  شیر  نگذاشت( 1
 جگر خون بنمایمش خود هجران گویمش  که خود  درمان جویمی من خود جانان دیدمی تا( 2
 نظر  یک آید تو از  چون شود روشن جهان  چشم شود گلشن  هاویرانه شود جوشن شمشیرها( 3
    اندری   خوش خواب به کجاوه  در  خفته تو  رسد  لب به جان را  بادیه تشنگان گر (  4
 

 وصفی نقش در  توانندمیقید هستند و گاهی هم  اوقات گاهیبلکه   نیستند قید الزاما دارند را  شدن صفت و قید قابلیت که  واژگانی: مهم ی نکته
 . شوند ظاهر 
 است؟ رفته کار   به  «صفت قید» گزینه  کدام  در : تست

 است؟ رفته کار   به «صفت قید» نوع از  وابسته وابستۀ گزینه  کدام  در  -
 ایم کشیده  عمان ز  شور ـ  و تلـــخ بســیار  ما  استخوان گهر   چو تا است دهــش رینــشی  (1
   است نــازک بسیار  تو زلف دام هـک  آن اــب طوق  نهاد شیران گردن  به ریانــقم ونــچ( 2
ۀ کوتاهی   مــــرا  عشق جــــاذبۀ در  نیست  (3 ـّ   استافتاده گـــران  بسیار  تـــو  ناز  پلــ



 23صفحه  7مرحله   -پاسخنامه آزمون ماز )دفترچه عمومی(                            ادبّیات و زبان فارسی      

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

 

 کوچک  غایت به است زرگ ــب بسیار  رخــچ جهان دو هر  آن پهلوی  در  دایره نـای  واندر ( 4
 
 
 . نداریم وابسته وابستۀ باشد  «بیانی صفت » وسط کلمۀ  که  باشد  واژه سه دارای  اسمی گروه  اگر 
   :مهم  بسیار  نکته چند
  وجود وابسته وابستۀ بود واژه سه از  کمتر   اسمی گروه  هرگاه. کرد  جدا  دقت به باید را  اسمی های گروه  ابتدا  وابسته های وابسته کردن  پیدا   برای 

  وابستۀ شدند قطار  هم کنار   واژه سه کجا  هر  آیا ماا . باشیم داشته واژه سه  حداقل ما که  افتدمی اتفاق وقتی وابسته وابستۀ چون داشت نخواهد
 بر  که  این  مگر  نداریم وابسته وابستۀ بود « بیانی صفت» وسط کلمۀ  که  داشتیم واژه سه هرگاه: گوییممی پرسش  این به پاسخ برای  داریم؟ وابسته
 . است وابستهوابستۀ  حتما سوم کلمۀ  باشند اسم دوم و اول کلمۀ  اگر  اما کند  داللت رنگ

 های وابسته با شما خوبان:ام. پیدا کردن هسته، وابسته و وابسته های وابسته را در یک گروه اسمی کنار هم قرار دادهتوجه: تمام وابسته
 روشن او« بز نسبتا س» رنگ یک جفت چشم 

     

     4گزینۀ پاسخ:   

 پاسخ تشریحی:  

شود: من )نهاد( + زهر را )مفعول( + شکر فعل( دیده می+  مسند+ مفعول+  « در مصراع دوم یک جمله با هر چهار جزء )نهاد 4در گزینۀ »

    ام )فعل(  )مسند( + ساخته

 در  شوند،و... به خاطر قرینۀ لفظی از کالم حذف مینکتۀ بسیار مهم: گاهی اوقات برخی از اجزای اصلی جمله نظیر»نهاد«، مفعول، مسند 

« محذوف است اما ما  4« » نهاد« و »مفعول« درمصراع دوم گزینۀ »15باید این اجزاء را هم در نظر بگیریم. در سوال »چنین مواقعی 

 گیریم. ها را در نظر می آن
  درسنامه

دقت به همین   ،انگیز است و گیر اصلی کنکور در این مبحثبرر چالشگرداندن و کردن( بسیا،  نمودن،  های )ساختنی فعلدسته  الف(

مفعول همان مسند است یا توضیحی برای آن است مثال  ،  جزئی مفعول و مسند  4ی  در جمله  مهم این است که؛هاست. یک نکته  فعل

   :ساده

 دانند. سرا میمردم ایران فردوسی را بزرگترین شاعر حماسه

  (سرا استدر اینجا فردوسی همان بزرگترین شاعر حماسه)بزرگترین شاعر حماسه سرا      مسند:فردوسی    مفعول:

 انددستی تسلیم شکر ساختهاند     به سبکنفسان ریختهزهرا اگر در قدحم هم

 جزئی مفعول و مسند داریم.  4پس جمله ،  در اینجا زهر همان شکر است

کنید. در اینجا همدیگر همان یاری نیست و توضیحی هم برای آن نیست پس  شکالت یاری میمثال چپه در حد لیگ سه  همدیگر را در م

 خواهدجزئی مفعول و مسند نداریم. در اینجا فعل مرکب است و فقط مفعول می4ی جمله

زئی مفعول و مسند ج4کرد. در اینجا آگاه توضیح برای من است و مسند عبارت توضیحی مفعول است پس جمله  گاهآموضوع معلم مرا از 

   .داریم

فعل را به جای هم جایگزین کنیم   4به شرطی اسنادی هستند که بتوانیم هر   نمودن(،  کردن،  گرداندن، های )ساختنی فعلدر دسته ب(

   .اسنادی نیست، اگر حتی یک فعل در جایگزینی معنا ندارد

 کنیم را مرور میشده است معنی آن  مد های اخیر در کنکورفعل )ساخت( در سال ج(

 .درست کردن     اصوال فقط نیازمند مفعول است  -بنا کردن الف(

 ام نیست ممکن که دری بر رخ من نگشاید     این کلیدی که من از آه سحر ساخته

 مدارا کردن     اصوال نیازمند متمم فعلی است ب(

 انان کشد رقیبم     مشتاق گل بسازد با خوی باغبچشم از تو برنگیرم گر می

 گرداندن    اصوال نیازمند مفعول و مسند است، ج(کردن

     خضر را زخم نمایان گشت عمر جاودان      تیغ سیراب تو را روزی که عریان ساختند

 « را» انواع
 .خوردمی را  غذا  او: مثل آید؛می مفعولی گروه  از  بعد: مفعول هنشان ی «را (»الف 
 : شعر در  مثال
 بادم  بر  ندهی تا مده تاب را  طّره بندم در  نکنی تا مکن حلقه را  زلف* 
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 تن بر  بدرید را  جامه مستان چو باغ در  که  گویی  گل  دید را  تنت* 
 ..(. فراش به) گفته  را  صبا باد  فّراش: مثل سازد؛می متّمم...« بر برای،»های اضافه حرف معنای  در  که  را  نوع این: اضافه حرف ی «را ( »ب 

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

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

 1گزینۀ پاسخ:   
 پاسخ تشریحی : 

 ها صحیح هستند:همۀ گزاره

 فقط در جملۀ دوم نهاد ذکر شده است: ذکر زلف تو)گروه نهادی(، ورد من است.   ارۀ »الف«:گز

 ورد صبح من    - 5ذکر رخ تو -4ذکر زلف تو   - 3یاد عارض تو  -2یاد زلف تو   - 1های وابسته به ترتیب عبارتند از: «: وابستهب» گزارۀ

-های وابسته مضاف « سایر وابسته8ان من )به جز شمارۀ »سرچشمۀ حیو -9خاک پای تو   -8یک ذرّه)ممیز( خاک  - 7ورد شام من  -6

 باشند(  الیه میلیه  مضافا

است.  من، حیوان )نهاد محذوف( سرچشمۀ-2است  من  شام و صبح  ورد  رخت، و زلف ذکر - 1 :های وابسته عبارتند از«: جملهج» گزارۀ

 شام   ورد - 7  من صبح -6صبح  ورد  -  5تو  رخ -4رخ  ذکر  -3تو  زلف - 2زلف  ذکر - 1های اضافی به ترتیب عبارتند از: ترکیب

 حیوان من     -10سرچشمۀ حیوان   - 9شام من  -8

 )یک ذرّه خاک( ممیز -2  الیه مضاف الیه مضاف: شودمی دیده  وابسته وابستۀ نوع دو سوال صورت بیت  دو گزارۀ »د«: در

 وابسته انواع
 :پیشین های وابسته (الف 
 شهر همان چنان چنین، همان، همین،   آن، این،: اشاره صفات( 1
 داستانی؟ چگونه... و چگونه چه،  چند، کدام،:  پرسشی صفات ( 2
 افراد برخی تعدادی  بعضی،  چند، فالن،  برخی، همه، هیچ،  هر،: مبهم صفات ( 3
 ایمنظره عجب عجب چه،: تعّجبی صفات ( 4
 خاطره  زیباترین... و ترین خوب: عالی صفات ( 5
 مرد چهارصد... و هزار   صد، دو،  یک،: اصلی شمارشی صفات( 6
 مرحله اّولین... و دومین  یکمین، آخرین، اّولین،  نخستین،: (1) ترتیبی شمارشی صفات ( 7
...  و کدخدا   – سرهنگ – عمو  –  خاله  – استاد – امام – سّید. گیرند می  قرار  اسم از  پیش نمانقش ن بدو که  عناوینی یا القاب از  یک هر : شاخص( 8

 کوبزّرین دکتر 
 :پسین های وابسته(ب 
 نخست  همرحل... و سوم دوم، یکم،  نخست، آخر،  اّول،2):( ترتیبی شمارشی صفت ( 1
 شما کتاِب   تاریخ کتاِب :  هسته   از  بعد ضمیر  یا اسم: الیه  مضاف  ( 2
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 :آنها ساختمان و بیانی صفت انواع( 3
 خوب  کتاِب ....  و ناجوانمرد پاکدل، زرنگ، سفید،  تاریک، روشن، زشت، قشنگ، بد، خوب،: مطلق                                                                
 همفکر دوستان... و سبنامنا همفکر، بیهنر، باارزش، ارزشمند،: غیره و                                                                
 خوشبخت انسان... و – خودخواه –  چشم  تنگ – زیردست  – کلفت  گردن  – پابرهنه –  خوشبخت                                                                
 ششماهه کودک...   و طرفه یک – ماالمال –  بگیر  حقوق  –  ماهه  شش – نفهم زبان – ناجوانمرد                                                                
 آموزگار  مرد/  گریان  مردـِ ..... و خریدار  روشنگر، آفریدگار، آموزگار، گریان،  خواننده، رها، : فاعلی                                                                
 مرده هاندیش.... و دیده خورده، مرده، : مفعولی                                                                
 طوالنی راه/  ابری   هوای .... و کودکانه  سیمینه،  زرین، روحانی، دیواری، ابری، آسمانی، :  نسبی                                                                
 دنی شنی سخن... و شنیدنی خوردنی، گفتنی،:  لیاقت                                                                 

 
 

 :شعر در  وصفی ترکیب مثال
 (وصفی ترکیب 5)  پیداست دیگر  عالم او ه حلق هر   ز   که                          دراز  زلف  ه سلسل آن  از  دور  بد چشم* 

 4پاسخ: گزینه  

بیان زیبایی دشت و  های رنگارنگ و ها و گل«: اشاره به فرا رسیدن فصل بهار و رویش سبزه3و 2و 1های »مفهوم مشترک ابیات گزینه

 دَمن. 

 «: وصف جمال یار و ترجیح زیبایی او بر بهار طبیعت.4ی »مفهوم بیت گزینه
 ��خونی دونی چرا؟ چون مازی هستی و داری پاسخنامه رو خوب میجلویی! می  0- 6همین االنش 

 3پاسخ: گزینه  

 فشانی به پای یار مفهوم مشترک ابیات مرتبط: آمادگی عاشق برای جان

ی دمیده شدن جان تازه در کالبدِ عاشقان است )بازگشت یار به نزد عاشق مانند بازگشتن «: بازگشت یار، به منزله3ی »وم بیت گزینهمفه

 روح به کالبد مرده است( 

 2پاسخ: گزینه  

 پذیری عاشق در راه عشقنامفهوم مشترک ابیات مرتبط: سیری

شود و همواره او را در رنج و سختی قرار است. )عشق از خوردن دل عاشق سیر نمی: راه عشق خونین و پر خطر 2مفهوم بیت گزینه

 دهد.( می

 4پاسخ: گزینه  

 گریزی و دعوت به انزواست.مفهوم مشترک ابیات مرتبط توصیه به مردم

 مفهوم بیت ب: راز عشق پنهان کردنی نیست. 

 نشینی با افراد خودخواه.همنشینی با افراد وارسته و پرهیز از مفهوم بیت د: توصیه به هم

 2  هگزینپاسخ:   

افتد. پس مفهوم آن مهری برادرانش به فکر وطن نمیخاطر بیو یوسف به  عزت در غربت برتر از وطن استگوید:  ( شاعر می2) هدر گزین

عزت غربت یاد وطن را فراموش ها این مفهوم مشترک است که است. در سایر گزینهکردن وطن در عزت غربت  فراموش

 سازد.نمی

گذارد غربت گوارا شود= حتی در غربت یاد وطن در شود )یاد وطن نمینشین و گوارا می(: اگر یاد وطن نباشد، غربت دل1) همعنی گزین

 سازد. دهد( یاد وطن مانند خاری است که قفس غربت را برای من تنگ میهای غربت را تحت تاثیر خود قرار میدل وجود دارد و خوبی

  « 4» هگزینپاسخ:   

 درک حسن نیست.  ههر کسی شایست( همانند عبارت سوال سخن از این است که 4) هدر گزین
 ها:مفهوم سایر گزینه

 قراری است. ( حسن یار سبب هر اضطراب و بی1

 ( وجود عاشق به عشق وابسته است.2

 کند. پنهان بودن حسن یار عشق عاشق را آشکارتر می( 3
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 4گزینۀ پاسخ:    

 « ناپایداری دنیا و قدرت است. 3« و »2«، » 1های »مفهوم مشترک گزینه 

 « بیانگر عظمت پادشاه از نسل آدم و حوا )هیچ پادشاهی نیست که در برابر تو اظهار عجز و ناتوانی نکرده باشد(  4گزینۀ »

 2گزینۀ پاسخ:   
 خ تشریحی:  پاس

 « تقابل و تناسب با عبارت صورت سوال مشهود است.2در ابیات گزینۀ »

 شود.  ها گرفتار میبهره باشد در تاریکیعقل مثل چراغی است که اگر کسی از آن بی مفهوم بیت »د« ستایش عقل است: 

 اندیشد. این عقل َپست کارش شبیه خر شده است زیرا که  فقط به نیازهای پست مادی می :مفهوم بیت »ج« نکوهش عقل است
 : بررسی سایر ابیات

 )تحیر و سرگردانی عقل در برابر زیبایی یار(   بردبیت شمارۀ »الف«: عقل از صورت زیبای یار در حیرت به سر می

 ندارد )تسلیم عقل در برابر نگاه یار(ای جز تسلیم بیت شمارۀ »ب«: عقل در برابر تیر نگاه تو چاره

    2  زینهگپاسخ:   
 پاسخ تشریحی: 

« 2دربیت صورت سوال و ابیات مرتبط تاکید بر همراهی پیر و لزوم راهبر و راهنما در مسیر سیر و سلوک عرفانی است. در بیت گزینۀ » 

 شود.  اما خالف این مفهوم دیده می

نیاز به پیر و راهبر ندارد مثل ریگ روانی که در بیابان به راهنما احتیاجی ندارد چرا که بیابان را به «: قافلۀ شوق 2مفهوم بیت گزینۀ »

 شناسد. خوبی می
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مه(   - متوسط   - 122)    2پاسخ: گزینه    ترج

 (1و  4های النّاس: مردم )رد گزینه

هایی مانند الّتی، الّذی،  صورت نکره ترجمه شوند. مگر اینکه بعد از آن، اسمباشند، معرفه هستند و نباید بههایی که دارای »ال« میاسم

 الّذین و ... به کار رود.  

 (  4و   3های إستطاع: بتوانند )رد گزینه

 صورت مصدر ترجمه شوند و نباید در ترجمه حذف شوند.  ها نباید بهفعل

 ها(  * من: کسی که )رد سایر گزینه

 صورت »هرکس« ترجمه شود. تواند بهنمیآید. پس این من، من شرطی نیست زیرا بعد از من شرط دو فعل مجزوم می

مه   - متوسط   - 121)    2پاسخ: گزینه    ( ترج

 (  3و  1های دست آوردن )رد گزینه کسب: کسب، به

 صورت فعل ترجمه کرد.  مصدر را نباید به

 ( 1 تجنّب: دور شدن )رد گزینه

 (  3کان: بود )رد گزینة 

 مضارع و برعکس ترجمه کرد.  توان های ماضی را نمیها دقت کنید، فعلبه زمان فعل

 ( 4من أهمّ االعمال: از مهم ترین کارها )رد گزینه 

 (  4و  1های لیرضی: تا راضی شود )رد گزینه

مه   - دشوار   - 121)    1پاسخ: گزینه    ( ترج

 ها( إحمنی: از من نگهداری کن )رد سایر گزینه

 (4و   3های )رد گزینه أنر: روشن کن

 ( 4و  2های عقلی: عقلم )رد گزینه

 (3إجعل: قرار ده )رد گزینة 

 (  3و  2های هایم )رد گزینهحظوظی: بخت

 صورت مفرد ترجمه کرد )مگر اینکه صفت جمع باشد.(. به جمع و مفرد بودن کلمات دقت کنید، کلمات جمع را نباید به

 ( 4شراح: سرور )رد گزینة نإ

 تمام کلماتِ صورت سؤال، باید در ترجمه وجود داشته باشند.  
 

 .99شد مانند برخی از سؤاالت کنکور تجربی ای داشته باشد، با ترجمه لغات حل میاین تست بیشتر از اینکه نکات ترجمه 
 

مه   - دشوار   - 122)    1پاسخ: گزینه    ( ترج

 ( 4کند. )رد گزینة قد یذکر: گاهی یاد می

 گاهی + مضارع   قد + مضارع  

 آید.  صورت مستقبل میباشد. گاهی جواب شرط نیز بهصورت س، سوف + مضارع میضمناً دقت داشته باشید که فعل مستقبل )آینده( به

 (2اش )رد گزینة آموزان قدیمیتالمیذه القدماء: دانش

 ( 3و   2های فلیعلم: پس باید بدانند )رد گزینه

 ( 4و 3های ألّا یرتکبوا: که مرتکب نشوند )رد گزینه 

 (  4و  2ها : کارهای بد )رد گزینه السیّئةاألعمال 

 صورت نکره ترجمه کرد. های معرفه را نباید بهکلمه
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مه   - متوسط   - ترکیبی )    2گزینه پاسخ:     ( ترج

 ( 3وان: برادران )رد گزینة اإلخ

 جمع مکسّر أخ  إخْوان 

            أخَوان مثنّی مذکّر أخ 

 (  3و  1های ستنتفح بها: با آن باز خواهد شد. )رد گزینه

 شوند.  هایی که در باب انفعال هستند، الزم )بدون مفعول( ترجمه میفعل

 (  4واهلل معنا: در حالی که خداوند با ماست. )رد گزینة 

 باشد.  واو + مبتدا + خبر ساختار جملة حالیه می
 

 جملة اسمیه        

 

مه   - دشوار   - ترکیبی )    2پاسخ: گزینه    ( ترج

 (  3و  1های هایی دارند )رد گزینههای طبیعی ... ویژگیواصفات: پدیدهللظّواهر الطبیعیّة ... م

 باشد.  « در اول جمله به معنای »دارد« می»ل + اسم
 

 باشند و باید به شکل صفت موصوف ترجمه شوند. باشد و صفت موصوف می»اسم ال دار + اسم ال دار« هرگز مضاف مضاف الیه نمی
 

 (  3فی: )رد گزینة 

 حرف جرها را باید ترجمه کرد. 

 ها( شوند )رد سایر گزینه یعجز: ناتوان می

 ( 3کل الشّعراء: همة شاعران )رد گزینة 

 کل + اسم جمع: همه / کل + اسم مفرد: هر

 ( 4ها زیبا هستند. )رد گزینة ألنّها جمیلة: زیرا آن

مه   - ساده   - 122)    1پاسخ: گزینه    ( ترج

 (  4و   3های مشتاقانه با خود گفتم )رد گزینه قلت نفسی مشتاقاً:

 ترجمه کرد. عل صورت فحال مفرد را نباید به
 

 جا کرد.  ارکان جمله را نباید جابه
 

 های دیگر این عبارت ترجمه شود. باشد و نباید در جملهحال مربوط به جلمة »قلت نفسی ...« می

 (  2لعلنی أستطیع: شاید، امید است بتوانم )رد گزینة 

 (  4و   3های أن أتشرّف: مشرّف شوم )رد گزینه

 لیت: کاش –لعلّ: شاید، امید است 
 

 باشد.  فعل مضارعی که با »أ« شروع شود متکلّم وحده )اول شخص مفرد( می

مه   - دشوار   - ترکیبی )    2پاسخ: گزینه    ( ترج

 رویم.  و نحن نذهب: و ما می

مواقع »و + ضمیر + خبر« ساختار حال جمله نیست و با توجه به معنی جمله باید به حال بودن یا نبودن آن پی  %10دقت داشته باشید 

 ببریم.  

 باشد.  معنی میدر این گزینه اگر این جمله، حال ترجمه شود کامالً بی
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مه   - دشوار   - ترکیبی )    1پاسخ: گزینه    ( ترج
 ها: بررسی سایر گزینه

 تصعدی: باال بروی  توانی تعدّی: بشماریتستطیعین: می -2

 تواند خطای ترجمه صیغة فعل باشد.  ها دقت کنید. صیغه للمخاطبة مضارع بسیاری از اوقات میهای فعلبه صیغه 
 

 گردد؛ نه به »الصعوبات« پس نباید جمع ترجمه شود. باشد پس به »الجدار« برمیضمیر »ه« در »تعدّیه« و »تصعدیه« للغائب می

 اش سخت است. ماهی تیرانداز تغذیه -3

 تنها با همین نکته قابل حل بود.   99عربی کنکور تجربی   3این سبک ترجمه را به خاطر بسپارید. سؤال 

 لم أقدر: نتوانستم

 ماضی منفی  لم + مضارع  

 ( تعریب   - متوسط   - 121)    3پاسخ: گزینه  

 (  4و   1های هیچ کاری ... نیست: ال عملَ ... )رد گزینه

باشد. »ال نفی جنس + اسم منصوب )دارای ـَـ(، مفرد، بدون ال و بدون تنوین« ساختار چ ... نیست« ساختار ال نفی جنس میساختار »هی

 صحیح ال فنی جنس است.  
 ها: بررسی گزینه

 »تفکّرا و تصیرا« »للمخطَبَینِ« هستند پس »محبوبَیْنِ« صحیح است.  -1

 طبینَ« هستند پس »محبوبینَ« صحیح است. »تفکّروا و تصیروا و تصبحوا« للمخا 3و  2
 متن:   هترجم

ها نیروی اندیشه  اند که حشره هایشان ثابت کردهپندارند، ولی دانشمندان در میان تجربه ها میبسیاری تنها غریزه را پشتوانة رفتار حشره

به کار می نیز  زنبور هنگامی که میرا  برای مثال  باد میبرند و غریزه همه چیز نیست!  از بیند  را به خاطر مراقبت کردن  وزد، کارش 

کند تا ]کندو[ نیفتد. و مشهور است که کندوی زنبور عسل شماری ]زنبور[ نگهبان دارد که کارشان فقط محافظت از کندویش، رها می

رها در حالی که فعالیت های دیگر از زنبو گیرد؛ گروهکندو است ولی هنگامی که کندو در معرض خراب شدن یا خشک شدن قرار می

 شوند.  کند برای کمک کردن به قوی کردن کندو یا حمل آب، به سوی گروه نگهبان وارد عمل میغریزی خود را رها می
های کوچکی به آن عمل بینیم که فقط گروهکردند ولی میپس اگر غریزه سبب این رفتار بود علی القاعده همه باید به آن عمل می

 کنند.  می

 ( درک مطلب   - دشوار )    2: گزینه پاسخ  

گردد.« که بر پایة مفهوم کلی  ها، نمایان میهایش هنگام بروز مشکلترجمة عبارت این گزینه: »زنبور زندگی اجتماعی دارد که مصداق 

 متن، درست است.  
 های دیگر: تشریح گزینه

برند.« که بر پایة عبارت »العلماء از نیروی اندیشه بهره میها  است که حشره   «: ترجمة عبارت این گزینه »تاکنون اثبات نشده1گزینة »

 جاربهم ...« از متن، نادرست است. أثبتوا خالل ت

های زنبور عسل در کنار کارهای معمولشان به کمک شود گروه«: ترجمة عبارت این گزینه: »هنگامی که کندو دچار مشکلی می3گزینة »

 ارت »یترک عمله ...« از متن نادرست است. کنند.« که بر پایة عبدیگران اقدام می

 کلمه »جمیعا« در این گزینه اشتباه است.«: 4گزینة »

 ( درک مطلب   - متوسط )    3پاسخ: گزینه   

 ترین دلیل برای اثبات پدیدة تعقل همان ...«  ترجمة صورت سؤال: »مهم

ها و انجام دادن کار دیگر!« و بر پایة متن، چنین گاهی وقتها در  دهد: »رها کردن کار توسط گروهی از حشره« پاسخ می3گزینة »

 پاسخی کامل و درست است.  
 های دیگر: تشریح گزینه

 «: »مراقبت کردن از کندو هنگام طوفان تا سقوط نکند.« جزئی و ناقص است، پس نادرست است. 1گزینة »

 د آب.« جزئی و ناقص است، پس نادرست است.  «: »احساس مسئولیت کردن در برابر خراب شدن کندو یا کمبو2گزینة »
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 ها در برابر افتادن کندو، واجب است.« جزئی و ناقص است، پس نادرست است.  «: »اقدام همگی به آنچه که بر آن4گزینة »

 ( درک مطلب   - متوسط )    1پاسخ: گزینه   

های دانشمندان دلیل، از بین رفتن اندیشة ید: »مشاهدهگو« که می1بر پایة عبارت »العلماء أثبتوا خالل تجاربهم ...« از متن، گزینة »

 سلطة غریزه بود.«، درست است.  
 های دیگر: تشریح گزینه

 ها با آنچه که در انسان است؛ تفاوتی ندارد.« اشاره نشده و نادرست است.  «: در متن به »نیروی اندیشه نزد حیوان 2گزینة »

 تر است.« اشاره نشده و نادرست است.  که اندیشه کردن وجود دارد ولی آن از غریزه ضعیف«: در متن به »هیچ شکی نیست 3گزینة »

 کند.« اشاره نشده و نادرست است.  ای دارند که بر نیروی اندیشه، غلبه می«: در متن به »حیوانات نیروی غریزه4گزینة »

 ( درک مطلب   - دشوار )    2پاسخ: گزینه   

 های حیوان اعتقاد دارد باید که ...« ط غریزی بر همة کنشترجمة صورت سؤال: »کسی که به تسل

های گروه واحدی از حیوان نبیند.« که بر پایة مثال متن دربارة زنبور درست است؛ چرا دهد: »اختالفی، در فعالیت« پاسخ می2گزینة »

آورند؛ پس کسانی که  مختلف دلیل خود می  های های زنبور را در حالتکه کسانی که به نیروی عقل اعتقاد دارند، اختالف در فعالیت

البته گزینة » پایة همین استدالل  3مخالف این نظریه هستند )یعنی معتقدان به تسلط غریزه(، نباید این اختالف را ببینند.  « هم بر 

 تر میباشد. صحیح  2اما گزینه  تواند درست باشدمی

 ( تحلیل صرفی   - متوسط )    4پاسخ: گزینه  
 ها: گزینهبررسی سایر  

 )من باب تفعّل( )من باب تفعیل(   -1

 فاعله »الخلیّه«   فاعله ضمیر مستتر  -2

 فاعله »الخلیّة«  للغائبة / فاعله ضمیر مستتر  للمخاطب   -3

 ( تحلیل صرفی   - متوسط )    1پاسخ: گزینه   

 فاعله »الجمیع«  مفعوله »الجمیع«  -2

 فاعله »الجمیع«   معلوم فاعله محذوف   )من باب مفاَعلَة( / مجهول  )من باب تفاعل(   -3

 فاعله »الجمیع«  فاعل   -4

 ( تحلیل صرفی   - متوسط )    1پاسخ: گزینه   
 ها: بررسی سایر گزینه

 صفة للموصوف: مجموعات مضاف إلیه للمضاف: مجموعات  -2

 اسم التفضیل  اسم الفاعل   -3

 صفة  اسم التفضیل / مضاف إلیه   اسم الفاعل   -4

 ( ضبط حرکات   - متوسط   - ترکیبی )    2پاسخ: گزینه  
 ها:بررسی سایر گزینه

 باشد.  »مُتَعَجِّباً« صحیح است زیرا اسم فاعل مزید از باب »تفعُّل« می -1

 باشد.  زیرا اسم فاعل باب »إفعال« می»مُجِدّاً« صحیح است  -3

 باشد.  »تَتَشَرَّفْنَ« صحیح است زیرا مضارع للغائبات باب »تفعُّل« می -4

 ( مفهوم لغت   - ساده   - ترکیبی )    4پاسخ: گزینه   
 ها: بررسی گزینه

 کند: تعمیرکارهای خراب اقدام میکسی که به درست کردن ماشین -1

 شود غیر از خدا: بت یا آهن که پرستش می چوب یاای از سنگ مجسّمه -2

 در باالترین نقطه از کوه واقع شده است: قلّه -3

 صفتی برای وسیله یا ابزار یا که احتیاجی به تعمیر ندارد: خراب شده  -4

 

 



 31صفحه  7مرحله  -پاسخنامه آزمون ماز )دفترچه عمومی(                                   عربی           

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

 ( لغت   - متوسط   - ترکیبی )    4پاسخ: گزینه   
 هابررسی سایر گزینه

 سلم  صراع  -1

 الظّالم الضّیاء   -2

 سائل  المُجیب  -3

ها تنها نیاز به حفظ لغات هر درس و حفظ مترادف متضادها های لغت )مترادف و متضاد( به راحتی قابل حل هستند برای حل آن تست

 باشد. می

 

 ( قواعد   - دشوار   - 121)    4پاسخ: گزینه  

 آید.  باشد پس قبل آن »أن« می»تحضر« فعل مضارع وسط جمله می

 باشد.  شک و ...« میآید. به معنی »همانا، قطعاً، بیبعدش اسم می –اول جمله  –حرف مشبّه  إنّ 

 باشد.  معنی »که« میآید. به بعدش اسم می –وسط جمله  –حرف مشبّه  أنّ 

 باشد.  آید. به معنی »اگر« میبعدش فعل شرط و جواب شرط )یا فعل یا فـ + جمله اسمیه( می –اول جمله  –حرف شرط  إن 

 باشد.  به معنی »که« می –آید بعدش فعل مضارع می –وسط جمله  –حرف ناصبه  أن 

 ( قواعد   - دشوار   - 121)    1اسخ: گزینه پ  

 خواهد که بیانگر و آرزو باشد.  صورت سؤال عبارتی را می

 های »لیت و لعلّ« و فعل »رجا یرجو« بیانگر امید و آرزو هستند.  حرف

 باشد که حرف »لیت« در آن به کار رفته است.  می 1لذا پاسخ گزینة 

 ( قواعد   - دشوار   - 122)    1پاسخ: گزینه  

 گردیم که در درس سوم پایه دوازدهم خواهیم خواند.  هرگاه صورت سؤال »حصر« را بخواهد دنبال »إنّما« و یک نقش دیگر می

 باشد. بیانگر حصر می 1»إنّما« در گزینة 

 ( قواعد   - دشوار   - 121)    1پاسخ: گزینه   

 انواع ال

 کند.  کند( فعل را نهی میدهد )مجزوم میانتهای آن را تغییر می –آید  ال نهی: بر سر فعل مضارع می

کند. )گاهی اوقات بر سر فعل  دهد. معنی فعل مضارع را منفی میآید. انتهای آن را تغییر نمی (: بر سر فعل مضارع مینافیةالی نفی )

 آید.( ماضی نیز می

 باشد.  باشد. به معنای »هیچ ... نیست« میـ و بدون ال و تنوین میآید که مفرد، منصوب )دارای ـَالی نفی جنس بر سر اسمی می

 باشد.  آید و به معنای »نه« میال جوابیه: در جواب هل و أ می

 باشد.  آید و به معنای »نه« میال عاطفه: بین دو اسم می

 ( قواعد   - متوسط   - 122)    3پاسخ: گزینه  

 آید.  »حال« در جواب کیف می

 پس باید دنبال عبارتی بگردیم که در آن حال به کار رفته است. 

 باشد.  »و هی جاریة« حال جمله می

 واو شروع شده است.   زاک جملة اسمیه معمولی است که بعد باشد بلکه یدقت داشته باشید که »و هی ست« حال نمی
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 مفهومی(   – متوسط    –   121)    2پاسخ: گزینه   -51

چنین عبارت »یا أیّها النّاس أنتم الفقراء إلی بیت مطرح در صورت سؤال بیانگر مقدمة دوم نیازمندی جهان به خدا در پیدایش است. هم

 اهلل: ای مردم شما به خدا نیازمند هستید« بیانگر این موضوع است. 
 ویژه نامه درس اول

 ارتباط عبارت / واژه / مفهوم  
 »یا اّیها الّناس أنتم الفقراء إلى اهلل« نیازمندی موجودات به خداوند در پیدایش  1
( »ما عدم هاییم و هستی های ما / تو وجود مطلقي فانی 1 )پدیده بودن موجودات جهان(مقدمه اول  2

 نما« 
موجودی   3 به  ها  پدیده  )نیازمندی  دوم  مقدمه 

 دیگر برای پدید آمدن( 
هستی   بودتواند که    چون( »ذات نایافته از هستی بخش /  1

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

 دهی«
 ( »يا أّيها الّناس أنتم الفقراء إلى اهلل ...«1 نیازمندی موجودات به خداوند در بقا 4

ماوات ...«2  ( »َيسألُه َمن في السَّ
 ( »ما چو ناییم و نوا در ما ِز توست ...« 3
 ( »ما همه شیران ولی شیر َعَلم ...« 4

ماوات و األرض« »اهلل  وابستگی موجودات به خداوند در پیدایش و بقا  5  نور السَّ
 »الّلهم الَتِكلني إلى َنفسی َطرَفة َعيٍن َابدًا«  ثمره درک نیازمندی به خداوند  6
ماوات و األرض« 1 تجلی خداوند در موجودات  7  ( »اهلل نور السَّ

 ( »دلی کز معرفت نور و صفا دید ...« 2
 ( »به صحرا بنگرم صحرا تو بینم ...« 3
 شيئًا«( »ما رأيُت  4

 

 ( متنی – متوسط    –   121)    3پاسخ: گزینه   -52

 معرفت انسان نسبت به خداوند قابلیت افزایش دارد.  

بت نیاز به خداوند ثابت است و قابلیت افزایش نداره، اما احساسِ نیاز به خداوند قابلیت افزایش دارد و وابسته به افزایش معرفت انسان نس

 چنین ابراز بندگی نسبت به خداوند نیز قابلیت افزایش دارد.  به خداست. هم
 معلول  علت  
حفظ   1 یا  بردن  بین  از  بر  مبنی  خداوند  آنی  اراده 

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

 درک بیشتر فقر و نیاز  افزایش خودشناسی  2
 عبودیت و بندگی افزایش  درک بیشتر فقر و نیاز  3
 درک حضور خداوند وجود فطرت در انسان 4
 دیدن خداوند در هر چیزی نگریستن با تأمل در جهان  5

 

 متنی(   – آسان    –   121)    4پاسخ: گزینه   -53

 بخشی خداوند توسط موجودات حد و مرز دارد.(بخش خداوند است. )پس تجلّیدقّت کنید: هر موجودی در حدّ خودش تجلّی

 اشتباه نکنیم

 اشتراک انسان و دیگر موجودات جهان، در پدیده بودن است. )نه در موجود بودن( ( 1 
شود« و »واجب نمیهر یک از عبارات »ذات و حقیقتش مساوی با موجود بودن است«، »قائم به ذات«، »هستی از او جدا  (  2

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

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



 33صفحه  7مرحله  -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 

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

 شود. پدید آمدن محدود نمی
یشتر نسبت به رابطه خود ها با کسب معرفت بها و سایر مخلوقات به خداوند ثابت است و انساننسبت فقر و نیازمندی انسان( 4

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

 درک بیشتر(  ← بیشتر
ه مولد برق و جریان ا و مسجد قابل مقایسه نیست، اما رابطه خداوند با جهان، مشابه رابطنّرابطه خداوند با جهان، با رابطه و ب( 5

 غیرقابل قیاس با رابطة بنا و مسجد / قابل قیاس با رابطه مولد برق و جریان برق(  ← رابطه خدا با جهان )برق است. 
 . ماوات و األرض«، هر چیزی در جهان، جلوه ای از جلوه های الهی است، نه نوری از انوار وجود خودشانمطابق آیه »اهلل نور السَّ(  6

 

 حدیث(   – آسان    –   122)    1ینه  پاسخ: گز  -54

چنین افتخار ایشان، بودنِ خداوند در جایگاه پروردگار  مطابق سخن حضرت علی )ع(، )عزت( برای آن حضرت، بندگی خداوند است، هم

 اوست. 

 ( و مفهومی   متنی   – آسان    –   122)    2پاسخ: گزینه   -55

 ربوبیت( برآوردن حاجات انسان / منافات با توحید در 1کلید واژه: 

توانایی شفابخشی پیامبران و اولیای دین )ص( در برآوردن حاجات انسان، به زمان حیات پیامبر اکرم )ص( اختصاص ندارد، زیرا روح  

ها یاری برساند. )والیت معنوی( شرک در ربوبیت، بدین معناست که کسی در تواند به انسانمطهر ایشان پس از رحلت زنده است و می

تواند مستقل از خداوند، در  لهی، برای خود یا سایر مخلوقات حسابی جداگانه باز کند )رابطة عرضی( و فکر کند غیر خدا میبیت اربوکنار  

 امور تدبیر کند.  

 ( و مفهومی   متنی   – متوسط    –   122)    2پاسخ: گزینه   -56

 کلید واژه: یک مبدأ / توحید در خالقیت 

کند و مخلوقات را به سوی ( اوست که جهان را اداره می4و    3های  توحید در خالقیت )رد گزینه جهان از یک مبدأ و یک اصل  

(. محدود و ناقص فرض کردن، نتیجه و 4و    1های  توحید در ربوبیت )رد گزینه کند  معین فرموده هدایت می  انمقصدی که برایش

 از کردن حسابی جداگانه برای سایر مخلوقات، معادل شرک در ربوبیت است. معلول شرک در خالقیت است. ب
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراتب توحید 

 بی شریک بودن خداوند در امر آفرینش  ←( توضیح 1 ( خالقیت 1

 ( بی شریک بودن در آفرینش ۲( تنها مبدأ ۱ ←( کلیدواژه 2

 »اهلل خالق كل شيء« ←( تناسب با عبارت 3

 خداوند تنها مالک جهان است.  ←( توضیح 1 ( مالکیت 2

 ( مالک ۱ ←( کلیدواژه 2

 خالق بودن خداوند ← ( علت 3

 »ُقل الّلهم ماِلک الُملک ...« ←( تناسب با عبارت 4

 داشتن حق تصرف در موجودات  ←( توضیح 1 ( والیت3

 ( تغییر ۲( تصرف ۱ ←( کلیدواژه 2

 مالک بودن خداوند ← ( علت 3

 »ما َلُهم ِمن دوِنِه ِمن َولى ...« ←( تناسب با عبارت 4

 خداوند موجودات را پرورش می دهد. ←( توضیح 1 ( ربوبیت 4

 ( هدایت ۴( اداره ۳( پرورش  ۲( تدبير ۱ ←( کلیدواژه 2

 خالقیت، مالکیت و والیت خداوند  ← ( علت 3
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»َو ُهَو رّب ُكل شيٍء« و حدیث: »... این افتخار بس که تو پروردگار   ←( تناسب با عبارت  4
 منی ...« 

 

 آیه و مفهومی(   – متوسط    –   122)    2پاسخ: گزینه   -57

 کلید واژه: مبدأ متعدد / شرک در خالقیت 

آمده« اشاره به شرک در خالقیت دارد و با آیة »قُلِ اهللُ خالِقُ کُلِّ شَیءٍ وَ هُوَ الواحِدُ القَهّارُ« که عبارت »جهان از چند مبدأ متعدد پدید  

 باشد.  مربوط به توحید در خالقیت است، در تضاد می

 مفهومی و ترکیبی(   – متوسط    –   123)    1پاسخ: گزینه   -58

 ( توحید اجتماعی / مشروعیت حاکم 1کلید واژه: 

 ی دارا  یعنیباشد    دهیبه حکومت رس  یاله  نیقوانرود که حاکم و زمامدار آن براساس  م اجتماعی توحیدی به شمار میهنگامی یک نظا

گردانی از خداوند زیان آشکار به آیة شریفة »انقَلَبَ َعلی وَجهِه خَسِرَ الدُّنیا وَ اآلخِرَةُ ذلک هُو الخُسرانُ المبین« رویباشد. ینید تیمشروع 

 آید.  شمار می

نَ ... و یُریدُ الشِّیطانُ اَنْ یُضلَّهُم ضاَلالً بعیداً«، نتیجة مراجعه به طاغوت، گمراهی دقت کنید: مطابق آیة شریفة »اَلَم تَرَ اِلَی الّذینَ یَزَْعمو

 دور و دراز است.  

 آیه و مفهومی(   – متوسط    –   123)    4پاسخ: گزینه   -59

 ( راه صحیح / اطاعت و بندگی خداوند 1کلید واژه: 

فَاْعبُدُوهُ هذا صراطٌ مستقیمٌ« راه صحیح زندگی، اطاعت و بندگی خداست و این موضوع زاییدة عبارت  مطابق آیة »إنَّ اهللَ رَبّی و رَبُّکُم  

که تدبیر و پرورش   باشد، یعنی چون خداوند پروردگار هستی و صاحب مالک و اختیار است»رَبّی و رَبُّکُم: پروردگار من و شماست« می

 باید او را عبادت کرد.   پس  مخلوق به دست او انجام می شود

 مفهومی( متنی و    – متوسط    –   124)    3گزینه پاسخ:   -60

 ( اساس برتری / مراتب اخالص1کلید واژه: 

چنین نیایش با خداوند و عرض نیاز  یابند. هممطابق سخن پیامبر )ص(، مؤمنان براساس مراتب اخالصشان نسبت به یکدیگر برتری می

 کند.  به پیشگاه او برای رسیدن به اخالص، غفلت از خداوند را کم می

 

 حرکت  ی و عزم برا  می ( تصم1

 اراده و قصد   ← عزم  ی( معن1

 متفاوت  ←( عزم و اراده انسان ها 2

 به هدف آسان تر است )معلول(   دنیرس ←باشد )علت(   شتری( هرچه عزم ب3

 باشند   ی عزم بزرگ م  ازمندی بزرگ ن ی( کارها4

   هایو تحمل سخت یی بای( شک2بر هدف  ی( استوار1 ← ی( آثار عزم قو5

 ستن با خدا ( عهد ب۲

 خداست   یهمان راه بندگ  ← ( راه سعادت 1

 خداوند   تیرضا نیقر ← ( راه سعادت انسان 2

 ها زمان نی( انتخاب بهتر1 عهد خوب  یبرا شنهادی( دو پ 3

   در زمان خاص  مانی( تکرار عهد و پ 2 

  مراقبت(  3

 خدا )معلول(   تیداشتن رضا یدر پ ←با خدا )علت(  مانیماندن بر پ   ی( باق1

 دارد ...«   ی در پ   یآفات امی)ع(، »گذشت ا ی( سخن حضرت عل2
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  یابی( محاسبه و ارز۴

   یابیارز لهیبه وس ←با خدا )معلول(  مانیدر پ  تیعدم موفق ا ی تی( مشخص شدن موفق1

 ماست.   بانی پشت نیاو بهتر رایز ←خدا  یشکر گزار ← تی( در صورت موفق2

     تیموفق( در صورت عدم 3

 ( سرزنش خود   1

 ( طلب بخشش از خداوند  2

 ( عهد دوباره با خدا  3

 ( عمل به عهد  4

 «به حساب شما برسند نکهیقبل از ا د،ی»به حساب خود برس ←)ص(  امبری( پ 4

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

 آیه و مفهومی(   – متوسط    –   124)    4پاسخ: گزینه   -61

 ه: چهل روز / خالصانه / تقوموا کلید واژ

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

  عمل خالصانه صورت جمعی و فردی برای خدا قیام کنید ...« که به یککه بهخوانیم: »اینسورة سبأ می 46جاری خواهد شد« و در آیة 

 کند.  اشاره می برای خدا

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

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

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

 
اولین اقدام در مسیر بندگی و اطاعت خدا و هم چنین برای ثابت قدم ماندن در این راه »تصمیم و عزم برای حرکت«   ( 1

 است.
 برای عهد بستن بهترین زمان ها را انتخاب کنیم. مانند بعد از نماز، شب های قدر و ... (2
از امیر المؤمنین )ع( پرسیدند: زیرک ترین انسان کیست؟ فرمود: کسی که از خود و عمل خود برای بعد از مرگ حساب    ( ۳

 بکشد. 
 خداوند در قرآن کریم می فرماید: »رسول خدا برای شما نیکوترین اسوه است.«  (4
 پیامبر )ص( و اهل بیت )ع( برترین اسوه ها هستند.  (5
های یکی از بهترین زمان های محاسبه ساالنه، شبهای قدر ماه مبارک رمضان است تا بتوانیم بر اساس آن، تصمیم  (۶

 بهتری برای آینده بگیریم. 

 
 مترادفات و کلیدواژه های کنکوری کلمه / عبارت  
 ارزیابی = چهارمین اقدام در برنامه ریزی که بعد از مراقبت است.  محاسبه   (  1
 اراده و قصد = اولین قدم در برنامه ریزی   تصمیم و عزم   (  2
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 متنی(   – متوسط    –   125)    3گزینه پاسخ:   -62

 گیری / اختیار کلید واژه: تصمیم

شود، در عین انجام می  (صورت طبیعیاختیاری نیست و خارج از اختیار ما و بههای بدن و طبیعت  بسیاری از امور )مانند عملکرد دستگاه

نیازی آن  های ما و تعیین کنندة عاقبت و سرنوشت ماست. برای روشن بودنِ اختیار و بیگیری حال، همین اختیار محدود مبنای تصمیم

 یابد.  از استدالل، اصطالح »بدیهی« کاربرد می

 متنی( – متوسط    –   126)    2پاسخ: گزینه   -63

 ور شدن در تاریکی / امالء  ( غوطه2( آشکار شدن باطن / امداد 1کلید واژه: 

د  خداوند سنت امداد الهی را بر این قرار داده هرکس چه در راه حق و چه در راه باطل، بتواند از امکانات الهی استفاده کرده، در مسیر خو

ا آشکار کند. اگر کسانی چنان در گناه و باطل پیش روند که از کار خود خرسند باشند و با حق دشمنی و  به پیش رود و باطن خود ر

طوری که اگر در دهند، بهها قرار میور شدن در تاریکیغوطه   هها این فرصت را وسیلدهد و آنها فرصتی میلجاجت ورزند، خداوند به آن

 شوند.  در دلشان بتابد، به تدریج چنین امیدی بر باد رفته و به شقاوت ابدی گرفتار می ابتدا، اندک امیدی وجود داشت که نور حق

 آیه(   – متوسط    –   126)    1پاسخ: گزینه   -64

 ( ایجاد زمینة مناسب برای رشد و تعالی توفیق الهی 1کلید واژه: 

لَّذینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهدیِنَّهُم سُبُلَنَا« به آن اشاره های توفیق الهی است و آیة شریفه »وَاایجاد زمینة مناسب برای رشد و تعالی، از جلوه

 دارد. 

 مفهومی(   – متوسط    –   126)    4پاسخ: گزینه   -65

 ( لِیَزدادُوا إثماً / علت مهلت دادن به کافران1کلید واژه: 

مهلت دادن به تکذیب کنندگان آیات الهی   کند و علتخداوند علت مهلت دادن به کافران را افزودن بار گناهان »لِیَزدادُوا إثماً« معرفی می

 کند.  را گرفتار کردن تدریجی آنها در عذاب الهی »سَنَستَدرِجُهُم مِن حِثُ ال یَعلَمُون« بیان می

 متنی(   – متوسط    –   126)    3پاسخ: گزینه   -66

 ( یَموتُ بِالذُّنوب / تأثیر در عمر1کلید واژه: 

شود. این موضوع بیانگر آن  اهش عمر انسان و نیکوکاری موجب افزایش عمر او میمطابق حدیث امام صادق )ع(، گناهکاری موجب ک 

 شود.  است که اعمال اختیاری انسان، موجب تغییر قضای خداوند می

 متنی(   – متوسط    –   126)    3پاسخ: گزینه   -67

 مندی / قوانین خاص / مسیر تکامل / تقدیر  ( قانون1کلید واژه: 

 باشد.  هرسه عبارت مطرح شده در صورت سؤال بیانگر تقدیر الهی می

 متنی(   – متوسط    –   126)  4پاسخ: گزینه   -68

 های طبیعیمندی / عدم تخصیص به پدیده( قانون1کلید واژه: 

 گیرد.  ها را در بر میفردی و اجتماعی انسان یابد و زندگی های طبیعی اختصاص نمیمندی نظام خلقت به پدیدهقانون

 متنی(   – متوسط    –   123)    2پاسخ: گزینه   -69

 کلید واژه: تناسب تمایالت درونی با خواست الهی / فَاعبدوهُ  

  تناسب داشتن تمایالت درونی با خواست و رضایت الهی، عمل به خواستة خداوند مبنی بر عبادت خداوند است که در آیة »... فَاعبدوهُ 

 هذا صراطٌ مستقیم« ترسیم شده است. 
 .instagram.com/biomazewwwذاریم   رو واستون می   ۹۹های کنکورکنی؟ اونجا هر روز یک کارنامه از برتر راستی اینستاگرام ماز رو دنبال می 

 متنی(    – متوسط    –   123)    2پاسخ: گزینه   -70

 واژه: انسان موحّد / شخصیتی ثابتکلید 

های خود را در جهت خواست و رضایت الهی قرار دهد، انسان موحد، چون ها و فعالیتکوشد تمایالت درونی و تصمیمانسان موحد می

 ش روحی است. های اوست، شخصیتی ثابت و پایدار دارد و برخوردار از آرامزندگی خود را براساس رضایت خدا تنظیم کرده و پیرو فرمان

 

www.instagram.com/biomaze
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 ( آیه - مفهومی )  4پاسخ: گزینه   -71

 قرار دادن در تنگنا   /( ابتالء1کلیدواژه: 

المی به معنای قرار دادن فرد در تنگنا یا موقعیتی است که صفات درونی خود را نشان دهد. هم چنین هدف خداوند ابتالء در فرهنگ اس

از اجرای این سنت در جامعه، به ظهور رساندن استعدادها نشان دادن تمایالت درونی افراد است. دقت کنید: به ظهور رساندن استعدادهای 

 ت ولی معنای آن نیست.  سنت ابتالء اس ةانسان، هدف و ثمر

دقت کنید: »نشان دادن تمایالت درونی انسان و بروز استعدادهای او« مربوط به سنت »امتحان و ابتالء« می باشد ولی »آشکار شدن  

 ها« مربوط به سنت »امداد« می باشد.  باطن انسان

 ( آیه - مفهومی )  3پاسخ: گزینه   -72

 فی شأن / توحید در خالقیت   وَ: یوم هُکلیدواژه

« ارتباط    .... »قل اهلل خالق کل شیء  ةالقیت را نتیجه گرفت و لذا با آی« دقت کرد و از آن توحید در خأنٍفی شَ  وَهُ  ومٍیَ  لَّ باید به عبارت »کُ

بودن آفرینش سخن هدف بیهوده ن  ةدربار  [ما خلقناکم عبثا...« ]در کتاب دهم درس چهارم آمده است»افحسبتم انّ   ةمفهومی دارد و در آی

 خالقیت خداوند نیست.  ةگوید و دربارمی

 ( آیه - مفهومی )  1پاسخ: گزینه   -73

خالقیت و    شامل  حید ذاتی،ا هو«، لفظ »اهلل« به تواله الّ»اهلل ال  عملی در عبارت  توحید    /ونیتّباف(  2  ربوبیت  و  خالقیت( اهلل/  1کلیدواژه:  

م از جس  اعمّ  هاانسان   ةم« بر جمع کردن همکُعنّلفظ »لیجمَکند.  د، به توحید عملی اشاره میمعبو  عنایوبیت اشاره دارد. لفظ »اله« به م رب

 روح در قیامت تأکید دارد.   و

 اطاعت، بیانگر توحید عملی است.  بعونی« به مفهوم تبعیت واتّ»فَ کلیدواژهذکر شده،  ةشریف ةدر دومین آی

 ( آیه - مفهومی )  4گزینه  پاسخ:   -74

 السماوات   مسکُیُ  /لید واژه: خالق و مالک / تدبیرک

 چیزی باشد، می تواند آن را تدبیر کرده و پرورش دهد.   هر کس که خالق و مالک و ولیّ

کند و در دل ربوبیت، توحید در خالقیت نیز نهفته است. ...« به توحید در ربوبیت و تدبیر اشاره میرضَاالَ   وَ  ماواتِسَّال  کُمسِیُ  اهللَ  نَّ»اِ  ةآی

 پس در این آیه، وحدانیت در خالقیت و تدبیر از هم جدا نیستند.  

 ( متنی - مفهومی )  1گزینه  پاسخ:   -75

 لید واژه: احسب الناس / ابتال ک

اس...« اشاره به سنت ابتالء یا امتحان و آزمایش دارد که برای رشد دادن و به ظهور رساندن استعدادها و نشان  نّ»احسب ال  ةشریف  ةآی

 راد است.  دادن تمایالت درونی اف
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 گرامر پرسش های تاییدی درس اول دوازدهم(  - )دشوار  4پاسخ: گزینه   

 نه؟  مگه کند، می اصالح آرایشگاه در را خود موهای  ندرت به آرمین آورده، وجود به  کرونا  که شرایطی علت بهترجمه: 

Educational box  
مام مازی  مگی باشه.      های گل سالم سالم خدمت ت  امیدوارم که حال دلتون خوب خوب باشه و زندگی به کام ه

مع می   ☺های تاییدی داشته باشم و پرونده گرامر این درس رو براتون ببندم. بندی توپ رو بحث پرسش خوام که یه ج
 ☺های تاییدی درسنامه پرسش 

تا مثال ساده شروع کنیم   ☻اول با چند 
Armin can play soccer,can't he? 

 کند،مگر نه؟ تواند فوتبال بازی  آرمین می 
The movie wasn't so fascinating,was it? 

 ای نبود،بود؟ فیلم زیاد سرگرم کننده 
مت تشکیل شده بودند:  مگی از دو قس  این عبارات باال که مشاهده کردید ه

یا اصلی 1 مله پایه   .ج
یا پرسش تاییدی) 2 مله سوال کوتاه  مت تشکیل می ( که  tag questions.ج از دو قس موال   شود. مع

 قاعده کلی: 
مله قصد انجام پرسشی را ندارد در حقیقت می  از نظر معنایی،گوینده ج مالتی هستند که  مالت در کل ج خواهد  این ج

او هم فکر هست و او را تایید می   کند یا خیر؟! ببیند که آیا شنونده هم با 
 های تاییدی: نحوه ساخت پرسش 

مله   از ج مت تشکیل می خبری یک ویرگول می بعد  مکی  1شود:  گذاریم و پرسش تاییدی از دو قس میر فاعلی 2.فعل ک  .ض
مله خبری ما منفی بود  مله خبری مثبت بود   ، پرسش تاییدی بار مثبت   ، اگر ج پرسش تاییدی بار منفی    ، ولی اگر ج

 ☺خواهد داشت. 
مکی به شکل   از فعل ک مله را بعد  ما فاعل ج میر فاعلی به کار ببرید. *** دقت کنید که حت  ض

مله قرار می   ☻دهیم. عالمت سوال را در انتهای ج
مکی:   مراحل انتخاب فعل ک

افعال   مله   ؟ am,is,are,was,were)وجود دارد)   to beآیا در ج
مکی ناقص وجود دارد )  افعال ک مله  can,could,may,might,shallآیا در ج ,should,will ,would,must ؟) 

افعال ک  مله   (وجود دارد؟ have,has,hadمکی ) آیا در ج
مکی)  افعال ک  کنیم. (استفاده می  do,does,didدر صورت جواب منفی به موارد باال از 

do-does                                       .مله حال ساده باشد  ?He works at school, doesn't he: وقتی که زمان ج
did   .مله گذشته ساده باشد  ?Ali and his brother went to the park, did't they                 : وقتی که زمان ج

 
Examples  : 
Ahmad created a great weapon, didn't he  ? 
Nowadays Coronavirus is causing a big disaster,isn't it  ? 
Ali won't go to school,wil l he  ? 
She was told not to talk, wasn't she?  

 : 1خفن    نکته 
مله   در  اگر ماتی   ج hardly,rarely,scarcely,seldom,never,li  مانند   کل ttle,few,no,nobody,no one   داشته   وجود  

مت   باشد،  مله   خبری   قس مکی  فعل   از  تاییدی   پرسش   در  باید   و   داشته   منفی   بار   ج  ☺. شود   استفاده   مثبت   ک
 : خفن   نکته 

 
 

مله   در  اگر مایر  ج مله   فاعل                                                                              مانند   مبهم   ض    باشد   خبری   ج
 
 

 
میر  از  اشیا   برای  میر  از  انسان   برای   و   It  ض  . شود می   استفاده   تاییدی   پرسش   در   They  ض

 
 

nothing 

anything 

something 

everything 

no one- nobody 

anyone- anybody 

someone-somebody 

everyone- everybody 
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 : 2خفن    نکته 
مله مرکب روبه  مله باید استفاده  سوال: اگر ما با یک ج مت ج رو شدیم برای انتخاب اجزای پرسش تاییدی از کدام قس

 کنیم؟ 
مالت   جواب: در موال   مرکب   ج مله   اساس   بر  تاییدی   پرسش   مع  . شود می   ساخته   پایه   ج

مله   اساس   بر  باید   و   شده   برعکس   جریان   باشد   داشته   وجود   زیر  ترکیبات   اگر  اما  مل   پیرو   ج  . کنیم   ع
I think that-I believe that-I guess that-I heard that, I suppose that  

می   انتقال   را   خبری   هیچ   ترکیبات   این   چون   دهند. ن
 : خفن   نکته 

این تست بهش خیلی خوب  و این نکته، دقیقا نکته  میشه  توجه می ای بود که باید تو  کردید. پس این نکته پایین رو ه
 در خاطر داشته باشید. 

  اگر  نیست   سختی   کار  آنها   بودن   گذشته   یا   بودن   ساده   حال   تشخیص   باشد   یکی   آنها   گذشته   و   ساده   شکل   که  هایی فعل 
مار  به   گذشته  باشد   نداشته   اگر  و   ساده   حال   باشد   داشته   شخص   سوم   s  فعل   مثل افعال زیر:   . آید می   ش

cut-read-put 
 دوازدهم(   1گرامر مجهول درس   - )دشوار   3پاسخ: گزینه      

 . مراقبت کند  نیستند خانه در والدینش که هنگامی  از برادر کوچکترش تا  شده خواسته علی ترجمه: از

 کنیم، می  استفاده   کامل   های  زمان  از  یکی  از  پس  میشه  دیده  lately  کلیدواژه.  میشه  حذف  2  گزینه  پس  هستش  مجهول جمله  نتیجه  در   شده،  خواسته   علی  از  پس

 کامل   حال  زمان  هم  ما  پس(  parents are not)   بعدی  جمله  در  حال  زمان  از  شدن  استفاده  دلیل  به  4  و  3  گزینه   بین  ☺بای  بای  هم  1  گزینه  پس
 . 3 گزینه یعنی  کنیممی استفاده

EDUCATIONAL BOX 
نسخه کل مبحث مجهول رو به صورت کامل براتون بپیچم. پس خوب خوب کادر مجهول زیر رو  خوام  ها می خب بچه 

مامی رشته   99های کنکور  بخونید. تست      ☺ها رو هم براتون تحلیل کردم. مجهول ت

ممون چه  ها می :خب بچه  از زمانی که بچه بودیم ه خوایم سراغ مبحثی بریم که خیلی مهم و حیاتی هستش و 
گاه ازش استفاده کردیم. آگاه و چه ن   اآ

مین  پایه هفتم هم اشاره دونید می طور که می بله ه هایی بهش  خوام در مورد مبحث معلوم و مجهول حرف بزنیم که از 
میت زیادی تو کنکور هم   این مبحث از اه می درموردش صحبت شده  شده ولی تو درس اول دوازدهم به طور رس

!! که براتون توی ج برخورداره بچه   ☺دول پایین آوردم ها!
ـ   زبان  هنر انسانی  ریاضی  تجربی  ـ
مبحث  سواالت

 معلوم و مجهول 
 88و  78سواالت  

یه سوال تو بخش گرامر یه  
سوال هم تو بخش کلوز هر دو 

مربوط به معلوم و مجهول 
 بودن 

 ☺چه جالب 

 78سوال 
این سوال یه سوال  
انحرافی بود که تو 

هاش مجهول  گزینه
ربطی  بود ولی اصال 

به مجهول 
 ☺نداشت.

 78سوال 
یه سوالی بود که  
روی سوال طوالنی  

ولی اگه به مفهومش  
دقت میکردید راحت  

 شد. حل می

* 
هیچ سوالی نبوده تو 
هنر از مبحث معلوم  

 و مجهول 

 77زبان عمومی:سوال 
زبان تخصصی:سوالی از  

 ☺این مبحث نبوده

میت این مبحث واقف شدید بریم    ببینیم اصال معلوم و مجهول چیه؟! :حاال که به اه
مله  مله معلوم چیه؟!   ( Activeای معلوم) چه ج  هست؟! اصال منظور از ج

مله   خیلی ساده بگم:  مله حاضره و انجام ج  ☺دهنده کار هستش ای که فاعلش توی ج
 شاید بپرسید یعنی چی؟! 

تا مثال برامون توضیح بدید؟   : آقا میشه با چند 

متون می :چرا که نه!! االن با    کنم: چند تا مثال شیرفه
My father is a teacher.  He teaches to students heartily.  

 دهد. با جان و دل با دانش آموزانش درس می   او پدر من یک معلم است. 
 

While playing soccer, Ali broke his neighbor's window.  
مسایه را شکست.   علی هنگام بازی فوتبال،   پنجره ه
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مون گه فکر می :خب دی  مله معلوم چیه. ه از ج میده باشید منظورم  مله های باال می طور که تو مثال کنم فه ای  بینید ج
مله باال    ( doerهستش که فاعل)  انجام میده.در دو ج مله حضور داره و کار رو  فاعل هستن. راحت بود    Aliو Heدر ج

 ☺نه؟! 
مله مجهول)   اصال؟! ( چی هستش  Passiveاالن باید ببینیم ج

مالت یا اصال انجام دهنده کار تو   این جور ج اینو میگم بهتون که تو  اگه بخوام خیلی واضح براتون توضیح بدم  ببینید 
میتی نداره  مله وجود نداره یا هم اصال اه مالت از روی فاعل برداشته شده و به کاری که  ☺ج مرکز تو این ج . در واقع ت

مالت   !! ولی تو ج  فاعل انجام داده گذاشته شده!
مه  انجام دهنده کار مه  ☺معلوم برای ما 

...؟  .. اا.. ا ا ا  1: آقا

مون مثال :می   کنم. های باال رو مجهول می دونم بازم کامل نگرفتید پس براتون ه
My father is a teacher. The students are taught heartily.  

 شوند. آموزان با جان و دل درس داده می پدر من یک معلم است.دانش 
While playing soccer, the neighbor's window was broken.  

مسایه شکسته شد.   هنگام بازی فوتبال ،پنجره ه
 . ☺خب دیدید چه راحت مجهول کردم 

اا آقا چطور مجهول ک  ا ا ا  : ! ! مالت رو؟؟؟!  ردید ج

 ☺:صبر داشته باش پسر!!! مگه نشنیدی گفتن گر صبر کنی ز معلوم،مجهول سازی  
 ☺خب بزارید مراحل تبدیل معلوم به مجهول رو براتون بگم.پس خوب خوب گوش کنید 

این کار:   3ها ببینید کال  بچه   تا مرحله اساسی داره 
مله معلوم را حذف می . 1 ماییم. فاعل ج  ن
مله معلوم را به جای فاعل می . 2 این به بعد آن را نائب فاعل می آ مفعول ج  نامیم. وریم که از 
 در گام آخر باید به دو نکته اساسی توجه کرد: . 3

مله  ✓  زمان ج
مع بودن نائب فاعل  ✓  مفرد یا ج

 :آقا میشه با مثال توضیح بدید لطفا؟ 

البته که میگم تا خوب یاد بگیرید    ! !  ☺:چرا که نه!
Ali writes a letter.  

مله یعنی    کنیم. را حذف می   Aliفاعل ج
....... writes a letter.  

مله یعنی   وریم. آ را به جای فاعلی می    a letterمفعول ج
A letter....... 

مله را مشخص می  مع بودن نائب فاعل رو مشخص می زمان ج افعال  کنیم و بر اساس اون کنیم و مفرد و ج   to beها از 
 های حال ساده و گذشته ساده( کنیم.)مخصوص زمان استفاده می 

A letter is ...... 
افعال  ppشکل سوم فعل)  از   گیرد. قرار می    to be( بعد 

A letter is written. 

این مفعول اصال چیه؟!   :آقا ببخشید 

از بس دوستتون دارم توضیح میدم  !! ولی  ا این حرفت رو نشنیده میگیرم! ا ا ا ا ا ا ا :☺ 
مله به ما میده. بب  مله جواب سواالت )چه چیزی را( و )چه کسی را( رو در ج در واقع    ☺ین عزیزم خیلی ساده مفعول ج

 کار روی اون انجام میشه. 
مع  مله مجهول داشته باشیم بندی رو یه ج  : ی ساختار ج

 .......to be+ pp +نائب فاعل 

 ☺حالت معلوم و هم حالت مجهولش رو براتون بگم. ها رو براتون هم  خوام کل زمان :خب بچه ها االن می 
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مه زمان  یاد بگیریم؟ :آقا اجازه؟ آقا نیازه که ه  ها رو 

مئن   ما برای کنکور فقط حال ساده، گذشته ساده، حال کامل و آینده نیاز دارید. ولی مط :چرا که نه؟! ببین عزیزم ش
مه زمان  مک خواهد کرد و  باشید که دونستن ه مکنه که شیطنت کنه و در کنکور بخواد با  ها خیلی بهتون ک طراح هم م

مه زمان   هارو خوب یاد بگیرید و بهش مسلط باشید. روح و روانتون بازی کنه. پس چه بهتر که ه
Passive  Active Tense 
The soccer is played. I play soccer. Present Simple 
The soccer is being played. I am playing soccer. Present continuous 
The soccer has been played. I have played soccer. Present Perfect 
The soccer was played. I played soccer. Past Simple 
The soccer was being played. I was playing soccer. Past Continuous 
The soccer had been played. I had played soccer. Past Perfect 
The soccer will be played. I will play soccer.  Future Simple 
The soccer is going to be played. I am going to play soccer. Future be going to 
The soccer must be played. I must play soccer. Modal 
The soccer should have been played. I should have played soccer. Modal Perfect 

این دیگ براتون منفجرش کردم ها خب بچه   . ☺ها اینم از 

مه زمان   ما این طوری خوب خوب به ه مله دادن بتونیم مثل ش ها تبدیل  :آقا ببخشید؟ آقا چطور وقتی به ما یه ج
 و مجهولش کنیم؟! 

مین :آها مرسی مرسی! ببین دخترم    مرین  سوال خوبی پرسیدی. ه طور که میدونید اساس هر کاری تکرار و ت
مین   ☺هستش  اینکه بشینید ه تا مثال برای خودتون  یعنی چی؟! یعنی  ما هم چند  طور که من براتون مثال زدم ش

مام زمان  مئن باشید دیگ بعدش فول فول میشید و مجهول بزنید و توی ت ها رو قورت  ها مجهول کنید. مط
    ☺میدید. 

مون فعل  : آها تا یادم نرفته اینم بگم. بچه   مالت مجهول هم از ه ها ببینید برای سوالی کردن یا منفی کردن ج
مک می  مله هست ک مکی که تو ج  . ☺گیریم. بزارید با یه مثال روشنتون کنم ک

The soccer is played.                      مله مجهول ج  
Is the soccer played?                    مله مجهول سوال ج  
The soccer is not played.               مله مجهول منفی ج  
 

مله :خب بچه   مه ج ما ه مالت مجهول  ها ببینید قرار نیس که ش ها رو بتونید مجهول کنید چون اصال بعضی ج
میشن   ☺ن

 : ! !  یعنی چی آقا؟! کال قاطی کردم من!

☺پسرم : اندکی صبر هم آرزوست    یا ناگذر      اونا میگیم افعال الزم  ببینید یه دسته فعل هستن که تو فارسی هم به 
میشن. پایین براتون لیستش رو میارم.  انگلیسی هم اصال مجهول ن این دسته از افعال توی  میگیرن.   که مفعول ن

Happen, Come, Die, Go, Fall, Become, Live, Sleep, Come, Look, Disappear and etc....  

  : : مله هم براتون مثال بزنم بچه ها  بزارید تو یه ج

 Active: Ali l ives in a great city.  
 کند. معلوم:علی در شهر زندگی می 

Passive: Ali is lived in a great city .  
 .شود علی در شهر زندگی می مجهول:  

مه می بینید بچه اصال می :  اصال بزارید یه اصل کلی تو گرامر   ☺کنید خندتون میگیره تو حالت مجهول ها وقتی ترج
ما باید به معنا هم مسلط   ما حت اونم اینه که عالوه بر این که باید به ساختار ها توجه داشته باشید حت بهتون بگم.
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اگه داشته باشیدش   door)) دونید چیه،معنا مثل کلید در باشید.اصال می  -تونید تست می   یه راه میانبر هستش که 
 ?Got itحاال خوب خوب گرفتید؟   ☺ای گرامر رو هم با تسلط کامل رنده کنید. ه 

انقدر خوب نگرفته بودیم  تا حاال      :آقا دمت گرم مرسی 

! میخوام بهتون یه دسته فعل :خب حاال وقتشه بریم سراغ مطالب خفن   یاد بدم که این قابلیت رو دارن  تر!! ها رو 
تا مفعول میتونن بگیرن:   2 اینکه دو  ! یعنی  مفعولی که کار روی اون انجام میشه  - 1بار مجهول بشن!!!یعنی چی؟؟!

مون مفعول مستقیم  انجام میشه که بهش میگن مفعول  - 2که تو فارسی بهش میگیم ه مفعولی که کار برای اون 
 !! مم خودمون! مون مت  غیرمستقیم یا ه

 ☺یواش داره سنگین میشه   :آقا رحم کن به ما جو کالس یواش 

این مطالب رو هم براتون هضم می دختر : از دست تو     ☺   کنم که جو کالستون سبک شه !!! خب االن با یک مثال 
Active: I am teaching you passive voice grammar. 

ما به  گرامر مجهول  من در حال تدریس    ☺هستم.   ش
Passive 1: You are being taught passive voice grammar.  

ما   شوید.)در حال فراگیری گرامر مبحث مجهول هستید( گرامر مبحث مجهول درس داده می   به ش
Passive 2: Passive voice grammar is being taught to you.  

ما درس داده می   گرامر مبحث مجهول   شود. به ش

مونطور که می   ( و یکی هم  passive voice grammar بینید با دو مفعول سر و کار داریم یکی مستقیم) : خب ه
مم)  مون مت مین خوبی و خوشی You غیرمستقیم یا ه  ☺(. به ه

از: :   افعال دو مفعولی عبارتند   مهم ترین 

Give, Teach, Tell, Pay, Ask, Give, Promise, Sell , Offer, Lend, Refuse, ...  
 

ما سوال بپرسم. به نظرتون چطوری  : خب بچه   از ش این فیلم  ها بزارید من  میشه پرسید که، کارگردان 
 ( Directorکیه؟)کارگردان: 

This movie is my favorite movie.  

: Who was it directed by?  
 توسط چه کسی کارگردانی شده؟ 

: By whom was it directed? 
 شده؟   کارگردانی  کسی  چه   توسط 

    تم ها هر دوتون درست گفتید و به هر دو شکل درسته.احسن :آفرین بچه  

از این مبحث بزنیم. :بچه    ☺ها بریم چند تا تست برا دست گرمی 
Test 1: In some schools in Tehran, bil ingual education.......... to parents to strengthen the students 
English knowledge.  
1) offers               2) had been offered                 3) offered                       4) is offered 

این تست رو حل  :خب دیگ دانش   مه تدریس خوبی که براشون کردم باید رو هوا  این ه آموزهای من بعد 
این تست گزینه   مله  ای بشید. اوال دارید می هستش. انقدر باید تست بزنید تا حرفه   4کنن.جواب  بینید که این ج

! پس گزی   ☺پررررررر   3و    1های  نه فاعل نداره پس معلوم نیس!!

!  bilingual education :آقا مگه   فاعل نیس؟؟!

ا    ا ا ا ا ا ا تا متوجه بشید که    پسر:  مه کنم  !! بزارید براتون ترج !!! معلومه که نیس! این دیگ چه سوالی بود پرسیدی!
 نیس: 

از مدارس تهران آموزش دو زبانه پیشنهاد می   ای دانش آموزان. تر کردن دانش پایه شود به اولیا برای قوی در بعضی 

میده   پسرم :خب حاال دیدی    انجام ن پس فاعل نیس. پس دیدید گفتم معنا کلید میانبر  که اون چیزی که گفتی کار 
میخوره   2راستی گزینه    ☺هر سوالی هست   ☺هم که اصال زمانش خیلی پرته و بدرد ن
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Test 2: The students......... to look up the entries appropriately in order to find various meanings to 
boost their vocabulary knowledge.  
1) ask   2) are asking  3) are asked   4) asked 

از ظاهر ترسناکش نترسید چون در عین طوالنی بودن جواب راحتی داره. ببینید بچه   ها باید تو  :خب این تست 
مله  این تست یه مقداری ریزبین  از خودتون بپرسید که اصال این ج تر بشید و حس کنجکاویتون فعال بشه و 

یا   .. معلومه  این سوال معنا هستش. پس بریم تو کارش.  مجهوله؟! تنها راه پاسخ به 
 

از دانش آموزان خواسته می  مه:  تا نگاه کنند)جستجو کردن لغت( سرواژه ترج ها را به طور مناسب تا معانی  شود 
مات را در جهت افزایش دانش واژگانشون پیدا کنن.   متفاوت کل

 دیگ؟! آموزان فاعل هستن  : خب آقا خود دانش 

مه هم دقت کنی متوجه میشی که از دانش   اگه به ترج آموزان خواسته شده یعنی یه  : نه ببین پسرم اشتباه نکن. 
انجام بدن نه خود دانش کس دیگه  این کار رو  مله مد نظر ما مجهول هستش و  ای خواسته که  آموزان!!! پس ج

 ☺هستش   3تنها گزینه مجهول ما  
 

Test 3: Some people think those who plan to get married............ to take marriage preparation 
classes for some time before their wedding. تجربی   99سراسری          

 
1) need             2) to need            3) they need  4) are needed  

 

های حفظی میگن که به درد هر  ها خیلی جاها یه مشت تکنیک ه اومد. ببینید بچ   99:یه تست خوب که تو کنکور   
میخوره و کنکور امسال هم نشون داد که کنکور داره مفهومی  تر میشه سواالتش تکنیکال نیس که با تکنیک  تستی ن

 به جواب برسید. پس سعی کنید با مفهوم گرایی سواالت رو حل کنید. خب زیاد حرف زدم بریم تو کارش... 
مه: ب  از مردم فکر می ترج تا ازدواج کنند، نیاز دارند تا بعضی اوقات قبل  کنند کسانی که برنامه می عضی  ریزند 

 های آمادگی را طی کنند. ازدواجشان کالس 

مله ما معلوم هستش چون فاعل وجود داره)   اول اینکه ج رد میشه.    4( پس گزینه  some people:خب ببینید 
این گزینه هم     theyدیگه حق آوردن whoچون بدلیل وجود  ☺هم از پای بست ویران است   3گزینه   رو نداریم پس 

هستش. خیلی    1نیس. پس جواب مورد نظر گزینه     toهم دلیلی برای استفاده از مصدر با   2رد میشه. در گزینه  
مون اول هم می  مین خاطر هست که من تاکید زیادی روی    1تونستیم با معنی به گزینه  راحت از ه برسیم. به ه

 ☺معنا دارم. 

ماست من قبال سعی می  های خاص و عجیب و غریب حل کنم ولی االن  کردم که سواالت رو با تکنیک : آقا حق با ش
این دریچه نگاه می   ها رو باید ساده و مفهومی حل کرد. بینم که تست کنم، می که از 

Test 4: There is no clear evidence stating where and when football......... , but most historians agree 
that some type of ball game had been played centuries before the modern game developed in 
England.        انسانی   99ی سراسر                         
1) invented  2) was invented     3) was inventing 4) would be invented 

اولین نگاه قریب به  :خب این تست رو تو کنکور انسانی برا بچه   ها خوف کرده  بچه   % 90ها داده بودن که تو 
این تست ولی من به دانش آموز   ☺بودن  میق  های خودم یاد دادم که چطور باید مواجه بشن با  ها. اول یه نفس ع

مام سواالت هستش. پس بریم   یاد بیارید که بهتون چی گفتم؟! گفتم که معنا و مفهوم کلید حل ت بکشید و بعد به 
   ☺که تست رو رنده کنیم 

مه: هیچ شواهد واضحی که نشان دهنده این که کجا و چه زمانی فوتبال اختراع شده وجود ندارد، ولی بیشتر   ترج
ا مورخان اتفاق نظر دارند که گونه   ها قبل اینکه بازی مدرن پیشرفت کند در انگلیس. شد قرن ز بازی با توپ بازی می ای 

مین   این تست یه تست مجهول هستش چون که فاعل نداره طور که می : خب ه می   بینید  کنه،  )فوتبال که اختراع ن
 ! ! مله گذشته ساده هس   3و    1های  ( پس گزینه ☺اختراع میشه!   2تش از گزینه  رد میشن. با توجه به اینکه زمان ج

 کنیم. استفاده می 
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    ☻ها :چه راحت تونستیم با معنا و مفهوم حل کنیم بچه  
Test 5: Rescue helicopters had searched the whole area for the missing hikers for five hours before 
they finally............them in a remote area.                           99سراسری ریاضی  
      1) were found      2) would found   3) were finding  4) found 

اکثر دانش : این تست رو هم برا بچه   یاد  آموزان با توجه به تکنیک های ریاضی داده بودن که  های چرت و پرتی که 
این تست مجهول هستش. ولی زهی خیال  های مجهول تو جواب گرفتن باالفاصله با دیدن گزینه  ها فکر کرده بودن 

انگلیسی پیروی می ه مجهول این تست اصال ربطی ب   ☺باطل...  از یه اصل کلی تو  کرده که بهش میگن  ها نداشته و 
 ها((  ))قانون توالی زمان 

مه: بالگردهای نجات به مدت   اند قبل اینکه باالخره  های گم شده بوده ساعت کل منطقه را در جستجوی کوه نورد   5ترج
 ای دوردست پیدا کنند. آنها را در منطقه 

اگه باز    از روی تکنیک به مفهوم دقت می : ببینید  می کردید و رو هوا و  الکی ن شدید که این  گفتید متوجه می های 
مله فاعل داره و میگه که بالگردهای نجات پیدا کردن اون    1هارو!! پس گزینه  تست مجهول نیس اصال، چون ج

از گذشته کامل استفاده شده در این  مله قبل  این که در ج از گذشته ساده  حذف میشه. و با توجه به  جا هم باید 
 جواب مدنظر ما هستش.   4استفاده کنیم. پس گزینه  

 ☺: راحت بود نه؟!  
Test 6: My brother is a brave boy that even don't mind.......... at home alone all day night.  
       1) to leave   2) to be left                 3) leaving  4) being left 

های دو و سه  ها یادتون میاد که که تو درس بچه   ☻: این تست یه تست ترکیبی پررو هست که براتون آوردم  
یا به صورت با افعالی آشنا شدیم که بعد اون   writingیازدهم توی بخش   دار میاد یا به   ing یعنی    gerundها فعل 

 . toصورت مصدر با 
 

  1های  بیاد. پس گزینه   gerundجزو افعالی هستش که فعل بعدش باید به صورت    mind: اگه به یاد داشته باشید   
اگه به معنا دقت کنید متوجه می   2و   مله فاعل نداره)دقت کنید که  رد میشن. بعدش  فاعل    My brotherشید ج

مله مجهول هستش یعنی گزینه    . 4نیستش!!!( پس ج
پ  مه: برادر من،  می ترج میتی ن  دهد که کل شب را تنها در خانه رها شود. سر شجاعی هست و اه

ازینا میگید؟   : آقا این تست خیلی خوب بود بازم 

. به تست بعدی توجه فرمایید: ت :چرا که نه!!! ح    ما
Test 7: I myself studied and I didn't expect.......... in this way.  
       1) to help   2) helping  3) to be helped 4) being helped 

مک شود.  مه: من خودم مطالعه کردم و توقعی نداشتم که به من ک  ترج

از سوی    مله مجهول هستش چون فاعل مشخص نیس)من  اینکه ج اوال  : این سوال هم مثل سوال قبلی هستش. 
مک واقع می  مک کنم( پس گزینه دیگران مورد ک افعالی    expectل  رد میشن. فع   2و    1های  شدم نه اینکه ک جزو 

 . 3بیاد پس جواب میشه گزینه    toهست که فعل بعدش باید به صورت مصدر با 
Test 8: All the students had an invitation, but Mohammad came to the conference without.......  
      1) inviting   2) to invite   3) being invited  4) to be invited 

مه دقت کنید:   ☻دار و خوب هستش. تست هم یه تست جون   : این    به ترج
مه دانش  مد بدون دعوت ه  نامه آمده بود. آموزان دعوت نامه داشتند ولی مح

مین   مله مجهول هست.  طور که دقت می : ه کنید فاعل کار مشخص نیست و محمد در واقع نائب فاعل شده پس ج
منا بعد حرف اضافه ای مثل   از اسم مصدر مجهول  از اسم مصدر استفاده می   withoutض اینجا  کنیم. پس در 

 هستش.   3پس جواب گزینه    ☻کنیم. استفاده می 
Test 9:  I know a lot of students who............ themselves lots of time to be spent on their research 
to be conducted appropriately.  
are saved   2) were saved  3) have been saved  4) saved 

ما رو به تله بندازه پس خوب به معنا توجه کنید. : این تست یه تستی هستش که می    تونه دام باشه و ش
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مه: من دانش آموزان بس  تا  تا بر روی تحقیقات   داشتند شناسم که زمان زیادی را نگه  یاری را می ترج شان هزینه کنند 
 به طور مناسب انجام دهند. 

مین   مله حضور داره) طور که می : ه این یک تست معلوم هست نه مجهول!!! چون فاعل ج ( پس  studentsبینید 
!!   4تنها گزینه معلوم مدنظر ما گزینه   !     ☻هستش. چه زیبا

البته  تا   10ها من براتون  چه خب ب  مام  ☺تا ولی با تست خود سوال 9)  از این مبحث حل کردم که ت ( تست مشتی 
ما کنم   دادن مباحث رو پوشش می  این درسنامه رو تقدیم ش . به عنوان نصیحت آخر  و سعی کردم به زبان دوستانه 

مام       سواالت هستش فراموش نکنید چی گفتم بهتون!!! معنا و مفهوم کلید حل ت
ازگرامر شرطی نوع دو و مجهول دوازدهم(   - )متوسط   1پاسخ: گزینه     ترکیبی 

 ترجمه: 

 فرد اول: علی، رضا تو رو به تولدش دعوت کرد؟ 

تونستم حضور پیدا کنم.  شدم، من نمیفرد دوم: نه، ولی اگر هم دعوت می  

EDUCATIONAL BOX 
 ☺اینم یه تست ترکیییبیی پررررر روووووو 

 رو که براتون کالبدشکافی کردم، یه چکیده هم از شرطی نوع دوم بهتون بگم.   مجهول 
مل می  یا غیرمحت مکن  اگر بیشتر درس می ببینید به شرطی نوع دوم شرطی غیرم خوندم، امتحان  گویند. مثال میگیم که 

 درصد زدم(   50میزدم.)ولی حاال بیشتر درس نخوندم و    100زبان رو  
 به صورت زیر هستش که هر دو درست هستش:   ی شرطی نوع دوم ساختار کل 

If+subject+simple past verb+....... , subject+would/could+simple verb+.......  
subject+would/could+simple verb+....... If+subject+simple past verb+.......  

مت  1نکته   مالت شرطی نوع دوم در قس مایر    if cluase: در ج مام ض  شود. استفاده می    wereاز  برای ت
If he were at home, he would make a tasty cake for childern to eat.  

میشه جواب شرط سوالی می 2نکته  مالت شرطی ه  . شود : برای سوالی کردن ج
Would the students answer the questions if they studied the books deeply?  

 
 

مایر موصولی و حروف ربط(    - )سخت   2پاسخ: گزینه     ترکیبی از گرامر های ض

حروف اضافه فعل جمله   whomو     whichدقت کنید که در ضمایر موصولی مثل    4کامال درست هستند و در گزینه    4و3،1های  گزینه

تواند قبل این دو ضمیر هم بیاید. در مورد سایر ضمایر موصولی و این دو ضمیر یک حالت رایج دیگر هم وجود دارد که حرف  وصفی می 

آید و حق نداریم قبل از ضمایر اضافه فعل وصفی، بعد خود فعل بیاید.)دقت کنید که فقط قبل این دو ضمیر موصولی حرف اضافه می

 فه استفاده کنیم.( موصولی دیگر از حرف اضا

 تونستید بفهمید که یدونه حرف اضافه  کردید میچرا غلطه؟؟؟ چون یه چیزی کم داره!!! اگه خوب به تحلیل باال توجه می   2حاال گزینه  

at  که برای فعلhold  :هستش کم داره و جمله باید به صورت زیر باشه 

We went to the stadium at which national team's games were supposed to be held. 
EDUCATIONAL BOX 

مع  پایه یه ج  :  ساز بندی هم داشته باشیم روی حروف ربط هم 
And,So,Or,But 

And یا متوالی رو به هم متصل می مل مشابه   کند. : دو ع
But .مل رو نشون میده مله یا ع  : تضاد و قیاسی بین دو ج
So  مله را مله اول هستش. نشان می : یک نتیجه گیری منطقی بین دو ج مله دوم ماحصل ج  دهد به طوری که ج
Or انتخاب بین دو یا چند چیز رو نشون میده  :تنوع 

مله به راحتی  بچه  مین نکات ساده و بویژه در نظر گرفتن معنای ج این مبحث دیدید با درنظر گرفتن ه ها اگه تستی از 
 میشه تست رو زد. 
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 کتاب اصلی دوازدهم(  41صفحه    به   لغت مربوط   - )متوسط       1: گزینه  پاسخ     

ترجمه: در نهایت تونستم که از این مصیبت عبور کنم، ولی باید اعتراف کنم که بدون حمایتهای خانواده و دوستانم فکر نمیکردم  که  

تونستم باهاش برخورد کنم. می  

EDUCATIONAL BOX  
کادمیک اون معانی متفاوتی داره که تعاریف  blessing ها  بچه   ها رو بهتون االن میگم: آ

1.Something that you have or something that happens which is good because it improves your l ife, 
helps you in some way, or makes you happy.= مت   موهبت،نع
Example: It 's a blessing that no one was badly hurt.  
2.someone's approval or encouragement for a plan,activity,idea etc.= مایت،اجازه   ح
Example: They were determined to marry, with or without their parents' blessing.  

مت   دوازدهم   کار کتاب   10فحه  ص   به   لغت مربوط   -   سخت )  2پاسخ: گزینه        ( Reading  قس

های زندانی  بی قید و شرطاما دولت را مجبور به آزاد کردن سریع و  اندهای غیردولتی)مردم نهاد( از نظرات استقبال کرده ترجمه: سازمان

 . اندباقی مانده کرده
مت   دوازدهم   کتاب  19  لغت مربوط به صفحه   – )متوسط        4پاسخ: گزینه     ( conversationقس

ای امتحانات میان ترم کرده بود، با این حال وقتش را برای حل مشکالت دوستانش  ترجمه: اون واقعا خودش رو درگیر آماده کردن بر

 داده بود.  اختصاص

EDUCATIONAL BOX  
مه   مورد   در  بهتون   که  چیزایی   این   ها بچه   ☻بگیرید   یاد   خوب   پس   خفنن   خیلی   خیلی   میگم   spare  کل

1.Spare(adj)=extra     زاپاس( )   
Example: a spare tyre یر)  ( زاپاس   تا  

 
2.Spare time=Free time( آزاد   وقت )   
Example:What do you do in your spare time  ? 

 
3.No effort will be spared to convince people to cover their face with mask so as to respect the 
human right in these Corona days.  

مایند   استفاده   ماسک   از  که  کنیم   متقاعد   را   ردم م   اینکه   برای   شد   نخواهد   دریغ   تالشی   هیچ   از   روزهای   این   در  تا   ن
 .بگذارند   احترام   دیگر  افراد   حقوق   به   کرونایی 

Spare no effort/expense= نکردن   دریغ   ای   هزینه / تالشی   هیچ   از  
مت   دوازدهم   اصلی   کتاب   32  صفحه   لغت مربوط به   – )سخت       3پاسخ: گزینه    lقس istening and speaking ) 

 . بودند  شده  طراحی از دید پاسخ دهندگان که  تدریس کارایی میزان مورد در اطالعات استخراج منظور به معلمان ترجمه: سواالت

Elicit: To succed in getting information or a reaction from someone,especially when this is difficult  . 
Example: when her knock elicited no response,she opened the door and entered to room.  

 . شد   اتاق   وارد   و   کرد   باز  را   در  نشد   برایش   پاسخی   هیچ   به   منجر  او   ضربه   که  وقتی 
 

مت   10لغت مربوط به صفحه    – )متوسط     1پاسخ: گزینه     ( reading کتاب کار دوازدهم قس

همچین   مستحقکردن و همه اعضای خانواده فوت شدند. ولی من باور دارم که اونا  تصادف وحشتناکی  ترجمه: هنگام برگشت به خانه،  

 سرنوشت شومی نبودن. 

Deserve= مستحق بودن، استحقاق داشتن، سزاوار بودن 

 کتاب اصلی دوازدهم(  49لغت مربوط به صفحه   -   )متوسط    3پاسخ: گزینه   

 ی آن هزاران نفر شرکت کرد. متاسفانه من موفق به ورود نشدم. رای بود که در مراسم خاکسپاترجمه: دیگو آرماندو مارادونا اسطوره

Entry=مدخل)دیکشنری(،ورودی،اجازه ورود 

Gain entry=موفق به ورود شدن 
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 کتاب اصلی دوازدهم(  67لغت مربوط به صفحه    – )دشوار     1پاسخ: گزینه   

 گاهی اوقات بهتر است که افکار خودخواهانه خودمان را به ایده توجه به پیشنهادات سودمند دوستانمان تغییر دهیم.   ترجمه:

Convert something to/into something=تبدیل کردن یا تغییر دادن چیزی به چیز دیگر 
 کتاب اصلی دوازدهم(  67غت مربوط به صفحه  ل   – )متوسط     4پاسخ گزینه   

 کشد. ترجمه: ویروس کرونا، ویروسی مسری است که به محض ورود به شش ها، فرد به سختی نفس می

Infection= عفونت، سرایت 

Infectious=واگیر، مسری 
 ترجمه متن کلوز:

 نیز  انسان  رفتار   پیچیده  های شکل  حتی   که  معتقدند   شناسان   جامعه.  دارند  نظر   اختالف  انسان   رفتار  در  غریزه  جایگاه   درباره  دانشمندان

 آداب.  دهیم  گسترش  را  خود  بیولوژیکی  بستگان  و  خود  ژنهای  که  داریم ذاتی  عالقه ما  که معتقدند  آنها.  باشد  داشته  غریزی مبنای  تواندمی

 نوع  خواستگاری،  های  آئین  خویشاوندی،   پیوندهای   صورت  توانند به باشند، میاحتمال افزایش چنین انتقال را دارا می  که  اجتماعی  رسوم  و

  اجتماعی  علوم  دانشمندان  دیگر.  کنندظهور پیدا می  اجتماعی   زندگی  هایجنبه  از  بسیاری  و  زنانه  محصنه  زنای  علیه  تابوهای  دوستی،

 آنها .  انددر برگرفته  را  میانه  راه  یک  کلی   طور  به  روانشناسان  امروزه.  داد  توضیح  یادگیری  با   توانمی  فقط  را   انسان  رفتار  که   اند کرده  استدالل

 رخ   انسان  در  حکاکی  یا   واقعی   غرایز  که  دارند  شک  آنها  اکثر  اما  ،  دارد  قرار  ما   بیولوژیکی  میراث  تأثیر  تحت  انسان  رفتار  که   کنند می  ادعا

 . دهدمی
 (       متوسط )     1پاسخ: گزینه      

 ( پر جمعیت4   ( تجاری3  رقابتی ( 2  پیچیده  (1
 (       ساده )     3پاسخ: گزینه   

 قادر ساختن ( 4  ( باور داشتن 3 ( وصل کردن 2  ( پنهان کردن 1
        ( متوسط )     2: گزینه  پاسخ  

 ( واضح نمودن4   ( کاهش دادن3  ( افزایش دادن2  ( وارد کردن1
      )متوسط(     2: گزینه  پاسخ  

 مورد قبول است. Can be explainedیعنی  2گزینه مد نظر باید مجهول باشد که گزینه 
       ( متوسط )     4: گزینه  پاسخ  

 ( تاثیر گذاشتن4  ( تالیف کردن 3  ( شامل شدن2  ( تحسین کردن، افزایش دادن1
 ترجمه متن اول: 
  کاغذ   روی  بر  هایپیامتا    کند ایجاب می  مرسوم  پستی  سیستم.  شودمحسوب می  خودکار  اداره  در زمینه  یبزرگ  انقالبپست الکترونیکی  

  الکترونیکی   هایسیگنال  به  ها پیام  الکترونیکی،  نامه  از  استفاده   با.  شوند  منتقل  دیگر  مکان  به  مکان  یک  از  فیزیکی  صورت  به  شده  نوشته

  یا  ثانیه  چند   در   که همه این کارها نهایتا   گردند بر می شده   نوشته  اصلی  شکل   به  سپس   و   شوند می  منتقل دنیا   جای   هر به شوند،می تبدیل

 .شودانجام می دقیقه چند

.  کرد  منتقل  شعبه  هاده  در  نفر  صدها  به  همزمان  را  سند  یک  توانمی   شرکت،  دفاتر  در  ویدیویی مستقر  نمایش  صفحه  از  استفاده  با

 از  استفاده  این،   بر  عالوه.  محسوب گردد  تلفنی  هایکنفرانس  در  مهم  دارایی  یک  تواند می  ، هاداده  پایگاه   با  همراه  الکترونیکی،   نامه  بنابراین

 از  بسیاری  دفاتر  در  که  آنجا  از.  است  برخوردار  باالیی   ارزش  ازباشد  می  تلفن  به  متصل  که  "پستی  صندوق "  شکل   به  الکترونیکی  پست

 کاهش   باعث  بنابراین  نیست،  الزم  طرفه   دو  ارتباط  الکترونیکی،  پست  وجود  با  است،  نشده  برقرار  شماره گیری  اولین  در  تلفنی  هایتماس

 شود. می وقت در جوییصرفه و تلفن از استفاده

 رقابت   های مخابراتیکابل  و  تلفن  ماهواره،  طریق  از  اتصال  فضای  انتقال  برای  باید  زیرا  است،  پستی  سیستم  از  گرانتر  بسیار  الکترونیکی  پست

 . خواهد کرد کمک الکترونیکی پست گسترش به و  هداد کاهش  را هاقیمت ایماهواره ارتباطات ها برایبرنامه افزایش  اما. کند
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 (      دشوار )     4پاسخ: گزینه   

 ........  الکترونیکی نامه مزایای  که کرد استنباط  توانمی  متن این از  -93

 ( هزینه کم و کارایی آن است. 1

 تلفن همراه است. "صندوق پستی"سیستم پستی و ( استفاده از 2

 ای و ارتباطات تلفنی دور است.( نقش آن در ارتباطات ماهواره3

 ( سرعت و کارایی آن است. 4
       )متوسط(     2: گزینه  پاسخ  

 کتاب اصلی دوازدهم(  67در پارگراف اول خط دوم به چه معناست؟) صفحه transmitکلمه -94

 ترجمه کردن .4  . فکر کردن 3   تقال یافتن، منتقل شدن. ان2  . مسافرت کردن1
       ( متوسط )     1: گزینه  پاسخ  

 متن حاکی از آن است که نامه الکترونیکی......  -95

   . در آینده بیشتر استفاده خواهند شد. 1

    اش را از دست میدهد. به زودی کارایی  .2

    . برای اکثر ادارات وقت گیر است.3

 نتوانسته جای سیستم پستی فعلی را بگیرد. . هرگز 4
       )دشوار(    3: گزینه  پاسخ  

 توان از متن استنباط کرد؟کدام یک از موارد زیر را می   -96

 .شودنمی جوییصرفه وقت در اما  شودمی هزینه در جوییصرفه موجب الکترونیکی ( پست1

 ( پست الکترونیکی در نهایت جایگزین تلفن خواهد شد. 2

 ( پست الکترونیکی بیش از یک کاربرد در زمینه اداری دارد.3

 ( پست الکترونیکی یک پدیده نو نیست.4
 ترجمه متن دوم: 

  ها،داستان  و   آوازها   فولکلور،  از  غنی   مجموعه  یک  در   شفاهی،   سنت  یک  در  اما  است  آمریکا به نگارش در نیامده   در  پوست  سیاه   اثر ادبی   اولین

-پدیده   درباره  هاییداستان  و  حیوانات  هایداستان  مقدس،  کتاب  هایداستان  طنز،  هایداستان.  است  شده  حفظ  یی،آفریقا  ریشه  از  بسیاری

  خود  به  نسبت  هاآمریکایی -آفریقایی   دید   بازتاب  هابسیاری از این داستان.  دارد  وجود  نادانان  و  خردمندان  و  بد،  و  خوب  افراد  طبیعی،  های

 صحبت   مذهبی   ایمان  و   عزیزانمان  درد،  و   شادی  امید،   و   رنج   از  کاری  های ترانه  و   معنویات   بلوز،  هایآهنگ  متن.  هستند  خود  زندگی   و

 .است آمریکا  در پوستان سیاه اولیه ادبیات از ناپذیر  جدایی جزئی  و کند می

 شاعران  دیگر  از.  است  شده  سروده  "Bars Fight "  نام  با  1746  سال  باشد که در تری می   الکی   شعر  پوستسیاه   اثر ادبی موجود  اولین

  زبان   به  کتابی  که  تبار  آفریقایی   آمریکایی  اولین.  کرد  اشاره  هورتون  موسس  جورج  و  هامون  جوپیتر  به  توان می  هجدهم   قرن  پوست  سیاه

از   که  شد،  چاپ  شاعر  اثر چهل  تقریباً  آن  طی  و  شد،  شکوفا  نوزدهم  قرن  در  نیز  سیاه  شعر.  بود  ویتلی  فیلیس   کرد،  منتشر  آمریکایی

 هشت   دانبار.  یافت   دست ملی  نشان  به   خود  کار  برای  که  آمریکایی را نام برد  پوست سیاه  اولین  دانبار،  لورنس  توان پلمی  آنها  ترینبرجسته

 .کرد منتشر داستان مجموعه  و رمان هشت  و شعر جلد

 بر  هجدهم،  قرن همانند  نوزدهم،  قرن در  نویسی  زندگینامه  اما  است،  شده  نوشته  1899  و  1853  سالهای بین  بلک  توسط  رمان  36  از  بیش

 پوست  سیاهادیب    اولین  چستنوت،.  د   چارلز  در دست  یداستان افسانه  حال،   این  با   بیستم،  قرن  در.  بود  حاکم  آفریقایی   - آمریکایی   ادبی   آثار

 1905  و  1900  هایسال  بین  کتاب  سه  و  ایجاد کرد  شد  ظاهر  1899  سال   در  که  را  کتاب  دو  موفقیت ارتباط بین  که ایشان با  بود  آمریکایی

  ها آمریکایی  آفریقایی برابری و ارزش  مورد در خوانندگان ترغیب هدفش  بود که1900 دهه در اوایل "نوین  ادبیات" پیشگام  او. کرد منتشر

 .بود
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       )ساده(     2: گزینه  پاسخ  

 است؟ نشده  ذکر تبار آفریقایی  هایآمریکایی شفاهی سنت از بخشی عنوان به زیر موارد از یک کدام-97

 های حیوانات. داستان4  های کتب مقدس . داستان3   های ماجراجویی .قصه2  های طنز . قصه1
       )دشوار(     1: گزینه  پاسخ  

 هستند  ............  در ارتباط با اغلب معنویت و  آبی غزلیات متن، به توجه با  -98

 ( درد و لذت زندگی. 1

 ( عزیزان و حیوانات.2

 ( دین و طبیعت.3

 ( مردم دانا و نادان. 4
       ده؟سنجه بهت میی جامع که تو رو بین چند هزار داوطلب می دونستی اگه آنالین آزمون بدی کارنامهمی

       )دشوار(     2گزینه    پاسخ:  

 از لحاظ معنایی به کدام یک از موارد زیر نزدیکتر است: در متن، "flourished"کلمه -99

 ( محروم شدن1

 ( شکوفا شدن  2

 ( تحویل دادن3

 ( وابسته بودن 4
       ( متوسط )     3: گزینه  پاسخ  

 براساس متن همه جمالت صحیح هستند به جز............ -100

 .نوشت رمان 36 از بیش 1899 و 1853 سالهای بین ( بلک1

 . شد شناخته به طور ملی به رسمیت نوشتنش بخاطر که  بود تبار  آفریقایی آمریکایی اولین دونبار ( پل2

 . بود 1900 دهه اوایل در موجود شده نوشته سیاه  ادبیات "Bars Fight" تری الکی  ( شعر3

 نگریستند. زندگی خود را میها بیانگر این مطلب بودند که که امریکایی آفریقایی تبارها چگونه ( داستان4
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  4پاسخ: گزینه  101

 

 

 

 

 

 

 

  3پاسخ: گزینه  102

 کنیم. را محاسبه می xبرای حل این سوال ابتدا از رابطه اول محدوده تغییرات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3: گزینه پاسخ 103

 کنیم: نمودار تابع را رسم می

 

]مطابق شکل در فاصلة   , ]−  − 3  نزولی است. اکیدا 2

 3: گزینه پاسخ 104

yنکته: برای رسم نمودار تابع   f (kx)=  کافی است طول نقاط تابع ،y f (x)=  را در
k

1
 ضرب کنیم.  

)ی  نقطه  , )−2 yروی نمودار تابع   1 f (x)=   قرار دارد، پسf ( ) = −2 )ی  ی متناظر با نقطهبا توجه به این نکته طول نقطه 1 , )−2 1  

yروی نمودار   f ( x)= ی برابر نقطه 2 =
1

2 1
2

xاست. برای یافتن عرض این نقطه،    yی تابع  را در ضابطه 1= f ( x)= −2 2 3  

 کنیم: گذاری میجای

y f ( ) f ( ) ( )=  − = − = − − = −2 2 1 3 2 2 3 2 1 3 5 

( ) ( )x x x

x x x x x

+ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ − + ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ − +

− + = +  − − =  =

1 1 1
3 6 3 6 2

2 2 2

1 1
6 2 3 6 2 2

2 2

 

 واحد به راست   6 واحد به پایین  1

( )
x

x x x

x

x x x x x x

x

+

− 

+ −

 



−  +   +   −   ⎯⎯⎯⎯→  −  


  

      =
     

2 3 4

2

0 2 12 3

4

4 8 16

0 4 1
1

1 2 0 2 1 0 0 0 8 1
2

0 16 1

0

 

xهمواره بر قرار است  x+ + 22 1 0 
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)ی  پس نقطه , )−1 yحتماٌ روی نمودار تابع  5 f ( x)= −2 2  قرار دارد. 3

  3پاسخ: گزینه  105

( )( )

( ) 

f

x x
fog g f

D x x x x x

D x D |g x D x | ( ) x−

= − + +   + −   −   →

 
=   = −   →    − 

 

2 6 0 2 3 0 2 3

1
2 3 3 3 1

3

 

  4پاسخ: گزینه  106

( ) ( )

( )

( )( )

x
fog x f x

x xx

x x x x
gof x

x x

x
x x x x x x x x

x

+ 
= + =  + ++

=
+ + + += + =

+ + 

= −
 + + = + +  + + =  + + =  

= −

2 2 2

3 14
3

3 14 6 84
3 5 6 8 4 1

3
1 1

2
3 17 14 6 32 32 3 15 18 0 2 3 9 0

3

 

  4گزینه پاسخ:   107

 کنیم.  ابتدا از تابع معکوس مرکب شروع می

g (f ( )) g( ) f ( ) a b f ( ) f ( a b)− − − −=  =  + =  + =1 1 1 117 4 4 17 4 17 4 17 

 ( a b) a b ( ) + − =  + =3 4 1 17 4 6 1 

)g از طرفی ) =1  : است، پس 3

 

( )
a b a , b (a,b) ( , )+ = ⎯⎯→ = =  =

13 1 2 1 2 
 

 2: گزینه پاسخ 108

x(x ) x
f (x)

x(x ) x

− 
= 

− − 

6 6

6 6
 

 

9 
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)ی  در بازه  fبا توجه به نمودار، تابع   , )3  کنیم. نزولی اکید است.  برای محاسبه وارون تابع در این بازه از روش مربع کامل سازی استفاده می 6

x

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

y (x ) (x ) y x y

x y x y f (x) x
 −

= − +    = − − +

= − −  − = −  − = −

⎯⎯⎯→ − = −  = + −  = + −

2 2

2 2

3 1

6 3 6 3 9

9 3 3 9 3 9

3 9 3 9 3 9

 

fی حال دامنه (x)−1 دانیم برد تابع  آوریم. میرا در این بازه به دست میf  ی  در بازه( , )3 fی دامنه 6 است، برای محاسبه برد از   1−

 نیم. بنابراین داریم: روش زیر استفاده می کنیم. البته چون تابع در این بازه یکنواست کافی است نقاط ابتدا و انتهای بازه را جایگذاری ک

x (x ) (x ) (x )

(x ) y

    −    −   −  − − 

  − −    

2 2

2

3 6 0 3 3 0 3 9 9 3 0

0 9 3 9 0 9
 

 2: گزینه پاسخ 109

fپذیر باشد و  تابعی وارون fنکته: اگر  (a) b=گاه:  ، آنf (b) a− =1. 

yای از خط  طول نقطه  x= − )ی  را در نقطه   fباشد، یعنی این خط وارون  می  7است، برابر    2که عرض آن   5 , )7 کند. چون قطع می 2

( , ) f − 17 )گیریم:  ی باال نتیجه میکته، از ن2 , ) f2 7 

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

 

 
  1گزینه پاسخ:   110

cos x

sin x

Sin( x) sin x

sin xCos( x) cosx

cosxsin x cosx

cosx sin x

+
=

 − 
= +  + − 

⎯⎯⎯⎯⎯→ =
−+ =

− 

1 3
4 31 1

1 41
1

 

 4پاسخ: گزینه  111

tan Cos cot Sin

tan( )Cos( ) cot( )Sin( )

(tan )(Cos ) tan( )Sin( )

− =

 + − − + + =

+ = + =

780 330 315 510

2 360 60 360 30 270 45 360 150

3 1
60 30 45 150 2

2 2

 

 3: گزینه پاسخ 112

y: نمودار تابع  1ی نکته Cosx=  :به صورت مقابل است 

تابع  2ی  نکته نمودار  رسم  برای   :y f (x) k= تابع   + نمودار  است  کافی 

y f (x)= اندازه به  محور    kی  را  روی  اگر  yواحد  دهیم.  انتقال  kها  0  ،

kحرکت به سمت باال و اگر   0 .حرکت به سمت پایین است ، 

y: برای رسم نمودار 3ی  نکته f (x k)= yکافی است نمودار  + f (x)=  را

kها انتقال دهیم. اگر  xواحد روی محور    kی  به اندازه 0  انتقال به سمت چپ ،

kو اگر   0 انتقال به سمت راست محور ،xباشد. ها می 
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yی نمودار از مقایسه Cosx= ی توان فهمید که نمودار به اندازهو نمودار داده شده می
2
3

حرکت کرده است )زیرا   باالواحد به سمت     

yکمترین مقدار در نمودار   Cosx= −و در نمودار داده شده    -2برابر   2
4
3

aاست(، پس    =
2
3

که در صورت  ی  ا. از طرفی مطابق ضابطه

ی ، نمودار به اندازه3ی داده شده و نکتهسوال 


4
 ها به سمت راست حرکت کرده است، پس: xروی محور  

b
 

= + =
5

4 4
 

 بنابراین:  

a b ( )( )
 

 = =
2 5 5
3 4 6

 

  4گزینه پاسخ:   113

Cos( ) Cos
y Cos(mx) T m m

m

− = 
= + =  =   = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = 
1 2 1 1

2 4 4
2 2 2

 

xx
y Cos( ) f ( ) Cos( ) Cos( ) ( )


=   

= + ⎯⎯⎯⎯→ = + = + − = + =

10
31 10 1 5 1 1 1 3

2 2 2 2 2
2 2 3 2 3 2 3 2 2 2

 

 
 2: گزینه پاسخ 114

tanدوره تناوب   x3   برابر


3
 است. 

 قطعه تشکیل شده است.  4شکل از با توجه به 

 

 

  1گزینه پاسخ:   115

 توجه کنید که:

Cos( ) Cos( ( )) Cos( ) Sin
  
−  = − +  = +  = − 

3
2 2 2 2 2

2 2 2
 

−Sinبرای محاسبة  2  طرفین تساوی ،Sin Cos −  =
1
3

 رسانیم: را به توان دو می 

Sin Cos Sin Cos

Sin Sin

 +  −   =

 −  =  −  = −

2 2 1
2

9
1 8

1 2 2
9 9

 

:تناوب  
 تابع 
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 2: گزینه پاسخ 116

Sin x Cosx ( Cos x) Cosx Cos x Cosx

Cos x Cosx

− = − − = − − =

→ + − =

2 2 2

2

2 3 2 1 3 2 2 3 0

2 3 2 0
 

 

Cosx ,


− 
 = + = = = −

3 5 1
9 16 25 2

4 2
 

 

Cosx x k


=  = 
1

2
2 3

 

 

 1: گزینه پاسخ 117

Cosxنکته: اگر  Cosa=  :آنگاه ،x k a= 2 

Sin( x) Sin( x) Sin( x) Cosx

Cos(x ) Cos( x) Cosx

Sin Sin( ) Sin Sin ( )

   
+ =  − + = − + = −


−  =  − = −


    =  − = =  =



2

3
2

2 2 2

2 3 2 3
3 3 3 2 3 4

 

 ی داده شده، داریم: باال در معادلهبا جایگذاری مقادیر 

Cosx Cos x k

Cos x Cosx

Cosx Cos x k

 
=  = 

=  =   
  =  = 



2
2

3 3 6 6
5 54 2

2
6 6

 

xتوان به طور خالصه، به صورت  های باال را میجواب  k


=  
6

kنمایش داد. )   Z) 

 3: گزینه پاسخ 118

Cos x Cos x Sin x Sin x

Sin x Sin x Cos x Sin x Cos( x)

k
x k x x k x

x k x #

= − = −


= −  = = −

   
=  + − → =  + → = +


 

 
 =  − + →


2 2 2

2

2 1 2

2 1 2 2 2 2
2

2 2 2 4 2
2 2 2 8
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 1: گزینه پاسخ 119

صورت و مخرج کسر، هر دو صفر شده پس حد  
0
0

است. برای حل اینگونه مسائل، کسر را ساده کرده و عامل صفر را در صورت و مخرج حذف   

 کنیم. می

x ( ) x ( )

x ( )

x ( x )(x x )
lim lim

x x x x

( x) ( x)
lim

2 2

22 2

2

4 4 2 3

2 3 4 12

2 2

+ +

+

→ − → −

→ −

− − − +
⎯⎯→

+ + − −

− +
⎯⎯⎯→

( )

(x ) (x )

4

6 2

−

− +

16
2

8
−

= =
−

 

 1: گزینه پاسخ 120

 گردد. مطلق را تعیین عالمت کرده و سپس حد محاسبه میی حد توابع قدر مطلق، ابتدا قدر نکته اول( در محاسبه

ی حد توابع جزء صحیح ابتدا عبارت درون جزء صحیح را محاسبه کرده و عدد صحیح به دست آمده را جایگزین جزء نکته دوم( در محاسبه

 شود.صحیح کرده و محاسبه انجام می 

 ی سوم( اتحاد چاق و الغر:  نکته

( )( )

( )( )

3 3 2 2

3 3 2 2

− = − + +

+ = + − +

a b a b a ab b

a b a b a ab b 
 در این سوال پس از تعیین عالمت قدر مطلق و به دست آوردن عدد صحیح خارج شده از جزء صحیح، با حد مبهم صفر صفرم مواجه می شویم.  

(x ) x

(x ) x

x x

x x
lim lim

x (x )( )− −

+ + + +


+ + + +

→ →

+ − + −
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = −

− − − 

2 33

2 33

5 2 5 4
3 5 2 5 4

3 3

5 2 5 8 1
3 3 3 4 12
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xبا توجه به صفر بودن حد صورت و مخرج در  a)، با استفاده از اتحاد  0= b)(a ab b ) a b− + + = −2 2 3 ، صورت و مخرج کسر 3

)را در  cosx ( cosx) )+ +2 23  ضرب میکنیم. داریم:31

x

cosx cosx
lim

( cosx)( cosx)sin x( cosx cos x)→

− −
= =

− + + +
32 230

1 1 1
1 1 3 61
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x x

x x x

x

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

x x x x x x

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

x(x )

f ( ) lim ax a a( ) a

+ +

+ − +

−

→ →

→ → →

→

 − − + + +
⎯⎯→  =

− − +


− + + + + + +
= =  = =

−
 = − + = − + =
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1 1
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1 1 1 1 1 1 1
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 این تابع پیوسته است.  aبه ازای همه مقدار 

 3: گزینه پاسخ 123

 

 

   

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

2

4 4
2 2 3 1

2
4 4

2 2 2 2
2

 

همانگونه که مشخص است، حد راست تابع با مقدار تابع برابر است در نتیجه کافی است که حد چپ نیز با این مقدار برابر باشد. در نتیجه 

 داریم:  
a a a− + = − +  = −2 2 3 1 1 

 
 3: گزینه پاسخ 124

xی مضاعف  ها تابع به سمت مثبت بی نهایت می رود، پس مخرج ریشهyدر همسایگی صفر یعنی محور    ،با توجه به شکل تابع  دارد و  0=

bدرنتیجه   yها یعنی خط  xاست. حد تابع در بی نهایت صفر است و تابع به محور   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

f x a b a b
x
+

= = = → + =2
1 1 0 1 

 1: گزینه پاسخ 125

x
lim f (x)

2

1
0→

−
= = +
−

 

xپس باید مخرج کسر در   = در نتیجه ابتدا    خواهد بود.    2صفر شود و تغییر عالمت نداشته باشد، در نتیجه مخرج دارای ریشه مضاعف   2

)مخرج را به صورت ضریبی از  )x −  : بدست آید bو   aآن را با مخرج کسر معادل در نظر می گیریم تا مقادیر  پسمی نویسیم و س 22

ax x a(x ) ax ax a a+ − = − = − +  = −2 2 24 4 2 4 4 1 

پس  
x x

f (x)
x x

−
=
− + −2

5

4 4
 بنابراین: ،   

x x

x
lim f (x) lim

x→− →−

−
= =

−

2

2
1 

 2: گزینه پاسخ 126

sinتابع   x2   در ناحیه سوم یک تابع صعودی است در نتیجه مقدار آن در سمت چپ
5
4

کوچکتر از   
1
2

است و در نتیجه مخرج کسر یک   

 مقدار منفی خواهد بود. 

 2: گزینه پاسخ 127

 و مخرج یکسان باشند. در نتیجه داریم:  جه صورت یت یک عدد مشخص شده است، باید درنهااز آنجایی که جواب حد در بی 

n

nx x x

x x x
lim f (x) lim lim

ax

=

→− →− →−

− + −
= ⎯⎯⎯→

12 3
a x

a
a

−
= −  = −  =

1 3 1
6

2 2
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( x x x )

( x x x )

x x x

x x x x x
lim f (x) lim lim
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 1پاسخ: گزینه 128

است. طبق   2برابر با    ABبا توجه به آن که مشتق در یک نقطه، شیب خط مماس بر منحنی در آن نقطه را می دهد، پس شیب پاره خط  

 تعریف شیب خط داریم:

B A B
B

B A

y y y
y

x x

− −
=  =  =

− −

2
2 2 4

3 2
 

 
 3جواب: گزینه  129

( )

( ) ( )

x x

x y f x x x

f x f x x
lim lim

x x+ +→ →

  = = − 

− − −
= =

− −

2

2

3 3

3 3

3 3 0
3

3 3

 

 1جواب: گزینه  130

xی در نقطهتابع  مشتق در این سوال حد داده شده معادل با  = از رادیکال است، مقدار  ریشه پرانتز قبل  این عدد کهاست. با توجه به این 2
به عبارتی  کافیست فقط  گونه سواالتن. برای حل ایمشتق با وجود عامل صفر شونده می گوییم تابع در این نقطه صفر است و به این حالت

به بیان دیگر  . ذف کنیمکه عامل صفر شونده دارد توجه کنیم و این عامل را در صورت و مخرج کسری که برای محاسبه مشتق نوشته ایم ح
 تق عامل صفر شونده را در نظر بگیریم.  الزم نیست که از کل عبارت مشتق بگیریم و کافی است که مش

 به همین دلیل این سوال به روش زیر حل می شود.  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
h x x

x x x xf h f f x f
lim lim lim

h x x→ → →

− − + −+ − −
= = =  =

− −

32 2

0 2 2

2 2 02 2 2
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        ها سالم! چطورید؟مازی 
اول اینکه همونطور که گفتیم باید وقتتون رو هوشمندانه بین مباحث پایه و دوازدهم        خوب سه هفته نبودیم دلمون براتون تنگ شد!  

بهمن   8و  7بندی مباحث پایه در دی برگزار کردیم تا وقت کافی برای جمع  18و  17تقسیم کنید و به همین خاطر، این آزمون رو در در تاریخ 
 /152https://biomaze.ir/newsی ماز به این لینک مراجعه کنید: هانداشته باشید! برای دانلود برنامه تغییریافته آزمو

 هموار کنیم. ،اما بریم سراغ برنامه ماز برای ادامه سال و مسیری که قراره برای موفقیتتون در کنکور

 1400تیر ماه  11صبح مورخ  7صبح جمعه ساعت 
مونده تا کنکور سراسری؛ روزی که قراره در  روز باقی  160خونید تقریبًا  رفتیم سر اصل مطلب! االن که دارید این مطلب رو میخیلی مستقیم  
یا آسون بودن سواالت، شما درگیر یک رقابت هستید و عامل   میلیون نفری شرکت کنید؛ در کنکور سراسری فارغ از سختیک رقابت نیم

تون در این رقابت هست؛ حاال چه سواالت کنکور سخت باشن چه آسون باشن، شما باید از بقیه بهتر ر کنکور، رتبهکنندۀ نتیجه شما دتعیین
آموزان مازی رو از بقیه جلو بندازیم و فارغ از اینکه کنکور سخت یا آسون باشه، باشید! ما هر ساله سعی میکنیم با یک سری اقدامات، دانش

رقمی و دورقمی کنکور سراسری رو به دست آوردن )در این لینک های تکهای اخیر که رتبهکه در طی سالآموزان مازی بودن  این دانش
 (  /95https://biomaze.ir/newsهای اخیر رو مشاهده کنید: رقمی و دورقمی کنکور سالرتبه تک 300میتونید مصاحبه بیش از 

 بندی موضوعی زیست رو شروع کنن و از رقبا جلو بیفتن! اما چطوری؟ها زودتر از همه، جمع ره چیکار کنیم؟ قراره مازی حاال قرا 
آزمون موضوعی، زیست و شیمی رو به    7کنیم و در این پروژه، با  بندی زیست و شیمی برگزار میماه، یک پروژه جمعما هر ساله از بهمن

ها طراحی آزمون زیست )همه سواالت آزمون از شکل های منتهی به کنکور با یک شکلکنیم؛ و در هفته بندی می معشکل کاماًل ترکیبی مرور و ج 
 رسونیم.  ساز کنکور سراسری، این پروژه رو به پایان میشبیه میشن( و یک آزمون جامع

آموزان مازی )که  بیفتن! به خاطر همین، فقط دانشخوان بقیه ازشون جلو  ها نگران رقابت هستن و نمی دونیم مازی خوب همونطور که می 
 نام کنند!  بندی زیست و شیمی ثبت تونن در پروژه جمعدر آزمون ماز ثبت نام کردند( می

ماه برگزار میشه! برای اطالعات بیشتر به پنل کاربریتون بهمن  15)گوارش، تنفس و قلب(،    1بندی موضوعی مباحث انسان  اولین آزمون جمع 
 )#ماز_به_کسی_نگو( برید!

 خط به خط( -آسان  -124) 2پاسخ: گزینه  131

کرده است؛ بنابراین در یک سنگواره که در گذشتۀ دور زندگی می   آثاری از جاندارییا  بقایای یک جاندار  سنگواره عبارت است از  

 ممکن نیست هیچ قسمتی از جاندار یا اثری از آن دیده نشود!  
 ها: بررسی سایر گزینه

 گاهی ها یا اسکلت خارجی( است.  های سخت بدن جانداران ) مثل استخوان حاوی قسمت  نه همواره!(  )  معمولا ( سنگواره  4و3و1

های بدن آنها، حتی پوست و مو حفظ قسمت  همۀای که  های منجمد شدهممکن است کل یک جاندار سنگواره شده باشد مثل ماموت

 اند.  یاهان به دام افتادههای گاند یا حشراتی که در رزینشده

 
دهند که ها نشان میاند. در مجموع، سنگوارهدانند که در هر زمان، چه جاندارانی وجود داشته را تعیین کنند. آنان اکنون می  شناسان قادرند عمر یک سنگوارهدیرینه

 های مختلفی جریان داشته است. های مختلف، زندگی به شکلدر زمان 
یافته در بیماران مستعد به سرطان، در مسائل  های جهشفناوری در تشخیص ژن : روش زیست 7با فصل    ترکیب 

 ها نیز کاربرد دارد.پزشکی قانونی و تحقیقاتی همچون مطالعه در مورد ِدنای فسیل
 
 
 
 

ها نقش دارد.  محافظت از آن کنند که در  یازدهم: بعضی از گیاهان در پاسخ به زخم، ترکیباتی ترشح می  9ترکیب با فصل
هایی ایجاد شدن این ترکیبات، سنگوارهافتد. با سخت قدر زیاد است که حشره در آن به دام میگاه حجم این ترکیبات آن 

 شود که حشره در آن حفظ شده است.می
ها از انواعی از ماهی  ها از جمله جانوران دارای اسکلت بیرونی هستند. اسکلت یازدهم: حشرات و حلزون   3ترکیب با فصل  

 داران از جنس استخوان است. جنس غضروف و اسکلت سایر مهره 

 
 
 
 
 
 
 

https://biomaze.ir/news/
https://biomaze.ir/news/95


 

  



 

 

 

 

 

 

را به سامانه   7عدد ی زیست و شیمی ماز بندی موضوعبرای اطالعات بیشتر درباره پروژه جمع
 .ارسال کنید 20008585پیامکی 



 59صفحه                7مرحله   - زیست شناسی                                                پاسخنامه آزمون ماز 

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

 

 ترکیبی(  –سخت  -123) 4پاسخ: گزینه   132

کراسینگ عدم  گیاه در صورت  این  انجام می  aBcو    Abc  ،AbC  ،aBCهای  اور گامتدر  عدم  واقع در صورت  در  تولید شود.  تواند 

تواند تولید  های نوترکیب مقابل نیز میاور گامتگیرند.  ولی در صورت کراسینگهمراه با هم در گامت قرار می Abهای  اور اللکراسینگ 

 .  abc ،abCشود: می

 است.  دو گامت نوترکیبنتیجۀ لقاح  aabbCCنمود ها، فقط ذرت با ژنبا توجه به گزینه
 ها غیرنوترکیب هستند.رکیب و سایر گامت داشته باشند، نوت  ABو یا    abهایی که  در این سوال: گامت 

 

های تنای از فامقطعه  ممکن است های همتا و ایجاد چهارتایه،  تنشدن فام، هنگام جفت 1در کاستمان  
گویند.  اور( میشدن )کراسینگ مبادله شود. این پدیده را چلیچاپی  غیرخواهریهای  همتا بین فامینک
به   ها در این دو فامینکی متفاوتی باشند، ترکیب جدیدی از دگره هاشده حاوی دگرهاگر قطعات مبادله

می آن وجود  به  و  فامینکآید  میها  نوترکیب  میان کامههای  از  آن گویند.  فامینکها،  های  هایی که 
 شوند.  کنند، کامة نوترکیب نامیده مینوترکیب را دریافت می

 کند. قرارگرفته بر روی یک فامینک را فراهم میهای شدن امکان نوترکیبی در اللچلیچاپی نکته:
 زایی دگرمیهنی است. نوترکیبی نیز از نیروهای موثر بر گونه  نکته:
 دهد. رخ می 1شدن در پروفاز چلیچاپی نکته:

 

گ 
سین

کرا
ور

ا
 

تن  ای از فاممبادله قطعه
های بین فامینک

 غیرخواهری

 های نوترکیب تولید کامه هدف 

زمان 
 وقوع 

 1  کاستمانهای همتا و ایجاد چهارتایه در تنشدن فامهنگام جفت

 ها گره د از جدیدی  ترکیب باشند، های متفاوتی گره د حاوی  شده مبادله قطعات اگر نتیجه
 گویند می   نوترکیب های فامینک آنها به و آیدوجود می به فامینک دو این در

 باشد می جمعیت یک افراد در گوناگونی حفظشدن یکی از سازوکارهای  چلیپایی اهمیت 

 مفهومی(  -سخت  -124) 3پاسخ: گزینه  133

یکی از تعاریف رایج برای گونه تعریفی است که ارنست مایر ارائه کرده است و برای جاندارانی کاربرد دارد که تولیدمثل جنسی دارند: » 

های زیستا و زایا به وجود آورند  در طبیعت با هم آمیزش کنند و زاده  توانندمیشود که  جاندارانی گفته میشناسی به  گونه در زیست

 آمیز داشته باشند« با جانداران دیگر آمیزش موفقیت توانندنمیولی 

 های زیستا و زایا منجر شود. آمیزشی است که به تولید زاده   آمیز:آمیزش موفقیت

 دهد.  خود را ادامه می  زندگی طبیعیو    ماندزنده میشود که  به جانداری گفته می   زیستا:

 ها: بررسی سایر گزینه
گونه در طبیعت، توانند آمیزش داشته باشند. در ضمن، دو فرد همجنس باشند، با هم میگونه در صورتی که بالغ و غیرهم( دو فرد هم1

طور به  اند، چونگونهرا نداشته باشند، )مثالً مرغی در فرانسه و خروسی در ایران! اما هم  ممکن است هیچگاه فرصت آمیزش با یکدیگر

 های زیستا و زایا دارند( بالقوه توانایی آمیزش و تولید زاده

 یزش کنند!  داشته باشند نه اینکه نتوانند با هم آم آمیزآمیزش موفقیتتوانند با هم گونه نمی( از نظر ارنست مایر دو فرد غیرهم2

 گونه هستند.  ( از نظر ارنست مایر در صورتی که زادۀ حاصل از آمیزش زیستا و زایا باشد، قطعاً والدین هم4
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، حاوی دناهای حاصل از دور دوم )یا دور دوم به بعد( همانندسازی است. این دناها  Aلولۀ آزمایش  

دهند. همۀ دناهای موجود گریز دادن دو نوار، یکی در میانه و دیگری در باالی لوله تشکیل می پس از  

 ( هستند.    N14هایی با نوکلئوتیدهای سبک)، حاوی رشتهXدر نوار 
 ها: بررسی سایر گزینه

تشکیل های اولیه است که پس از گریز دادن یک نوار در انتهای لوله حاوی دنای باکتری C( ظرف 1

هنوز   Cو چگالی سنگین دارند. حواستون باشه که در ظرف  N15دهند چون هر دو رشتۀ دنای آنها  می

 همانندسازی انجام نشده است.   

باکتری  B( ظرف  2 از  حاوی دنای  )بعد  اول همانندسازی در محیط کشت  از دور    20های حاصل 

دهند. پس دنای آنها چگالی  شکیل میدقیقه( است که پس از گریز دادن، یک نوار در میانۀ لوله ت

  N14و یک رشته با نوکلئوتیدهای    N15متوسط دارد؛ یعنی هر دنا دارای یک رشته با نوکلئوتیدهای  

 است. 

حفاظتی است؛ بنابراین از های مزلسون و استال نشان داد که همانندسازی به صورت نیمه( آزمایش 3

اهای حاصل را گریز دهیم، همواره در لولۀ آزمایش دو  دقیقه اگر دن  20به بعد پس از هر    40دقیقه  

 نوار خواهیم داشت، یکی در میانه لوله و دیگری در باالی لوله با این تفاوت که ضخامت نوار باالیی رو به افزایش خواهد بود.   
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است. قند مصرفی ترجیحی باکتری اشرشیاکالی، گلوکز است. یعنی در حضور گلوکز از الکتوز و مالتوز استفاده  فقط مورد الف نادرست  

 تواند از هر یک از این قندها استفاده کند. کند و در عدم حضور گلوکز، مینمی
 بررسی همۀ موارد:  

کننده به ژن متصل  کنید، پروتئین فعالطور که در شکل مقابل مشاهده میالف( همان

 شود! این پروتئین در دنا دارای جایگاه اختصاصی در خارج از ژن است. نمی

شود ب و ج( در حضور الکتوز، الکتوز به مهارکننده متصل و موجب تغییر شکل آن می

های مربوط به تجزیۀ الکتوز که در مجاور هم  و سپس با هر بار رونویسی، رونوشت ژن 

 گیرد. ولکول رِنای پیک قرار میقرار دارند، در یک م

کند و از انرژی  د( در عدم حضور گلوکز و حضو مالتوز، باکتری از مالتوز استفاده می

 کند. ( استفاده میATPاین قند برای تولید نوکلئوتیدهای پرانرژی )

 مرحله  شرایط آزمایش، مشاهدات و نتایج مزلسون و استال

  شود.   های اولیه بدون همانندسازی سانتریفیوژ میدر دقیقه صفر دنای باکتری 
    یک نوع مولکولDNA   هر دو رشتۀ آن دارای(N15  از نظر وزن در لوله آزمایش قرار دارد )یک نوارهستند  (    2نه    )لوله تشکیل    انتهایدر  نوار

 شود. می

   1 

  شود.  همانندسازی سانتریفیوژ می دور اولهای حاصل از ُام، دنای باکتری 20در دقیقه 
 مولکول  یک نوعDNA   یک نواراز نظر وزن در لوله آزمایش قرار دارد و (  2نه  )شود.   لوله تشکیل می میانهدر نوار 
  های  همۀ مولکولDNA    موجود در لوله، دارای یک رشته باN15    و یک رشتۀN14  های دنا موجود در لوله از نظر  باشند؛ بنابراین همۀ مولکولمی

 متفاوت هستند.  رشتهوزنی دارای دو 
  .تشکیل یک نوار سبب رد مدل حفاظتی همانند سازی دنا شد 

     
   2   

  شود. همانندسازی سانتریفیوژ می دور دومهای حاصل از ُام، دنای باکتری 40در دقیقه 
 مولکول  دو نوعDNA    .از نظر وزن در لوله آزمایش قرار دارد 
 شود.   لوله تشکیل می باالیلوله و دیگری در  درمیانهیکی  دو نوار 
 های یک نوع از مولکولDNA  رشته متفاوت است   2رشته مشابه و دیگری دارای  2موجود در لوله از نظر وزنی دارای 
  در لوله آزمایش همه مولکول هایDNA  دارای رشتهN14    می باشند اما نمی توان گفت همگی دارای رشته باN15   .هستند 

 
  3 
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 ها در ارتباط با تنظیم مثبت و منفی در پروکاریوت چند نکته مهم 

انداز اپراتور بین راه  ← در تنظیم منفی    ( 2)شوند.  جزء ژن نیستند؛ پس رونویسی نمی  ←کننده  انداز+ اپراتور+ جایگاه فعالهای راهتوالی  ( 1) 
به طور    ← در تنظیم مثبت و منفی    (4)عال کننده قرار دارد.  انداز بین ژن و جایگاه اتصال فتوالی راه  ← در تنظیم مثبت  (  3) و ژن قرار دارد.  

گیرد و بیان ژن سازندۀ آنها کننده همواره صورت میهای مهارکننده و فعالشود + تولید پروتئینمعمول یک رنای پیک چندژنی ایجاد می
شوند نه  ساکارید هستند و به پروتئین متصل میهر دو دی   ←الکتوز و مالتوز    (5)ارتباطی با وجود الکتوز و مالتوز و یا عدم وجود آنها ندارد.  

الکتوز نوعی   (7)شوند.  بعدی پروتئین میکننده، سبب تغییر شکل سهاتصال الکتوز به مهارکننده و اتصال مالتوز به پروتئین فعال   (6)به دنا.  
های پروتئین (8)ریز شیری وجود دارد. های برونتولیدکننده شیر در غدههای پوششی دی ساکارید است که در پستانداران ماده درون یاخته

کننده مالتوز اثر گذار باشند های تجزیهکننده الکتوز و یا بعضی از ژنهای تجزیهتوانند بر رونویسی بعضی از ژنمهار کننده یا فعال کننده نمی
انداز  توانند یک راهها، چند ژن میدر پروکاریوت(  9)شوند و یا خیر.  م رونویسی میکننده الکتوز و مالتوز با ههای تجزیهدر واقع یا همۀ ژن

تونیم بگیم بیان ژن سازندۀ پروتئین مهارکننده  شود. یعنی میژن سازندۀ پروتئین مهارکننده، همواره بیان می  (10)مشترک داشته باشند.  
در باکتری اشرشیاکالی، فقط در شرایطی  (  11)ها همزمان باشه.  وز و یا عدم بیان این ژنهای سازندۀ آنزیم تجزیه کنندۀ الکتتونه با بیان ژنمی

های مربوط به تجزیۀ الکتوز و دربارۀ ژن   (12)تواند مراحل رونویسی را کامل انجام دهد.  که مهارکننده تغییر شکل داده است، رنابسپاراز می
ژن اول و جایگاه پایان رونویسی در ژن سوم قرار دارد، پس ژن میانی، فاقد جایگاه آغاز و مالتوز در اشرشیاکالی، جایگاه آغاز رونویسی در  

انداز داشته  توانند فقط یک راهانداز اختصاصی نیست؛ بلکه چند ژن با هم می ها هر ژن لزومًا دارای راهدر باکتری   (13)پایان رونویسی است. 
در تنظیم  (  15)های تنظیمی متصل باشند.  طور همزمان به توالیتوانند بهه و ِرنابسپاراز میتنظیم منفی رونویسی، مهارکننددر    (14)باشند  

سوال: آیا دربارۀ     (16)  باشند.های تنظیمی متصل  طور همزمان به توالیتوانند بهکننده و ِرنابسپاراز میمثبت رونویسی، پروتئین فعال
                                                                                                                                                                                                                                   ؟! نع!شوندمیهای تنظیمی متصل طور همزمان به توالی به کنندهاز و فعالتوان گفت که ِرنابسپار تنظیم مثبت رونویسی می
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کند. زنندۀ تعادل در جمعیت است که همواره در جهت افزایش فراوانی صفات سازگار با محیط عمل میانتخاب طبیعی نوعی عامل برهم

 یابد.  های فردی و در نتیجه گوناگونی کاهش می با انتخاب شدن افراد سازگارتر، تفاوت
 ها: بررسی سایر گزینه

 میهنی برعهده دارد.  زایی هم اصلی را در گونه نقش نه انتخاب طبیعی!( ) جهش( 2

 شود!  دهد ولی موجب پیدایش صفات سازگار نمیها را در خزانۀ ژنی تغییر می( انتخاب طبیعی فراوانی دگره3

 پروتئین، یا )طول عمر( رنا پایداری  در تغییر بایاخته  است ممکن هم مواردی  شود، اما دربه طورمعمول این فرایند در هنگام رونویسی انجام می
 کند.  تنظیم  را  آن فعالیت
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مکانیسم  
 کلی

   شوند.کمک و یا مانع حرکت رنابسپاراز می انداز راه توالی به رنابسپاراز پیوستن به عواملی

     
 
 

     
 منفی     

 باکتری اشرشیا کالی    ❶ مثال           

 است.                                                                  گلوکز باکتری  این ترجیحی مصرفی قند ❷

رنابسپاراز روی ژن و با اتصال پروتئین مهارکننده به توالی اپراتور )که درکنار راه انداز قرار دارد( از حرکت   توضیح         
 آید.  عمل میانجام رونویسی با ایجاد مانعی در سر راه حرکت رنابسپاراز ممانعت به

 گیرد. گیرد ولی مرحلۀ اول رونویسی کامل صورت نمیانداز صورت میدر این حالت اتصال رنابسپاراز به راه

نبود  در صورت 
وجود  و  گلوکز 
 در محیط  الکتوز

الکتوز به یاخته و اتصال آن به پروتئین مهارکننده، سبب تغییر شکل این پروتئین و ممانعت از با ورود 
های مربوط به شود. بنابراین، رونویسی از ژناتصال آن به اپراتور و جداشدن آن از توالی اپراتور می

 شود.  تجزیۀ الکتوز ممکن می
 کند.  ها تجزیه الکتوز را ممکن میمحصوالت این ژن

 یابد.  نفوذپذیری غشای باکتری به الکتوز و میزان گلوکز در دسترس باکتری افزایش می

     
      
 مثبت     

 باکتری اشرشیاکالی   ❶ مثال         

 داشته مالتوز وجود قند باکتری، محیط در است ولی اگر گلوکز باکتری  این ترجیحی مصرفی قند ❷
 دارند.   دخالت تجزیه آن در که شوندمی ساختههایی  آنزیم باکتری  درون باشد،

 ندارد.   آنها به نیازی  چون باکتری  شوندنمی ساخته هاآنزیم این مالتوز حضور عدم در توضیح        

درصورت وجود  
 مالتوز در محیط 

اتصال   ←کننده اتصال مالتوز به پروتئین فعال ←ورود مالتوز به باکتری )عبور مالتوز از غشای باکتری( 
انجام رونویسی توسط  ←انداز اتصال رنابسپاراز به راه ←کننده به جایگاه خود در دنا پروتئین فعال 
 رنابسپاراز.   
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افراد سازگار می4 برای صفت مورد نظر دارای ژن(  باشند که در هر حالت یک نوع رختوانند  ناخالص  یا  را نشان  نمود خالص و  نمود 

 دهند؛ بنابراین انتخاب طبیعی روی این افراد تأثیر یکسانی دارد.  می

  توانند موجب سازش و یا کاهش سازش جمعیت با محیط شوند. کند، انتخاب طبیعی است. سایر عوامل می تنها عاملی که همیشه در جهت سازش عمل می 
 تواند عمل کند. یش تفاوت بین دو جمعیت میانتخاب طبیعی در جهت کاهش تفاوت بین یک جمعیت و افزا 

 انتخاب طبیعی و نکات ترکیبی مهم آن! 
 نامند.  می  انتخاب طبیعی دارند،   ماندن و تولیدمثل زنده هایی که شانس بیشتری برای  شوند. یعنی آن انتخاب می آن افراد سازگار با محیط این فرایند را که در  

 ها را نیز توضیح دهد.  ها به پادزیست شدن باکتریومتواند علت مقا نکته: انتخاب طبیعی می 
 

نه »فرد«  دهد،  « را تغییر میجمعیت گوییم، در واقع در حال بررسی جمعیتی از افراد هستیم نه یک فرد. انتخاب طبیعی، » های فردی سخن مینکته: وقتی از تفاوت
   را.

 کنند. تعلق دارند و در یک زمان و یک مکان زندگی میشود که به یک گونه نکته: جمعیت، به افرادی گفته می
 شود، نه موجب سازگاری فرد!!! نکته: انتخاب طبیعی موجب افزایش سازگاری گونه و جمعیت با محیط می

طبیعی، افراد سازگارتر با محیط را    دهد. انتخابها را در خزانة ژنی جمعیت تغییر میزنندة تعادل جمعیت است و فراوانی دگرهنکته: انتخاب طبیعی، از عوامل برهم
 کاهد. گزیند و از فراوانی دیگر افراد میبرمی

 تواند منجر به کاهش گوناگونی در جمعیت شود.نکته: نتیجة انتخاب طبیعی، سازگاری بیشتر جمعیت با محیط است. در نتیجه می
 دگرمیهنی هستند. زایی نکته: جهش، نوترکیبی و انتخاب طبیعی از نیروهای موثر در گونه

 : چرایی وقوع رفتار جانوران به دیدگاه انتخاب طبیعی مربوط است.8ترکیب با فصل
 شوند. شود و رفتارهای سازگارکننده با سازوکار انتخاب طبیعی، برگزیده می: در بین جانوران هم رفتار یک نوع صفت محسوب می8ترکیب با فصل
شود که از نظر میزان انرژی دریافتی کارآمدتر باشد؛ یعنی اینکه جانور در هر بارغذایابی، بیشترین  ای برگزیده میتار غذایابی : براساس انتخاب طبیعی، رف8ترکیب با فصل

 انرژی خالص را دریافت کند. 
 یعی برگزیده شده است. های جانوران و یا زنبورهای عسل از نوع دگرخواهی است که بر اساس انتخاب طب: رفتار افراد نگهبان در گروه8ترکیب با فصل
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توان گفت که در این بیماری تولید ترومبین و یا فیبرین شود. در نتیجه میدر بیماری هموفیلی فرایند لخته شدن خون دچار اختالل می

 شود.  دچار اختالل می
 ها: بررسی سایر گزینه

 شود عالئم آشکاری ندارد.  نهفته است. وقتی نوزاد متولد میکتونوری یک بیماری ( فنیل1

 کند، وجود ندارد.  می نه تولید!( )آالنین را تجزیه کتونوری آنزیمی که آمینواسید فنیل( در افراد مبتال به فنیل2

که شایع3 دارد  انواع مختلفی  انعقادی شماره  ( هموفیلی  عامل  فقدان  دلیل  به  آن  نوع  می  8ترین  فرد  بنابراین  است.  به مربوط  تواند 

 را هم داشته باشد.    8هموفیلی مبتال باشد ولی فاکتور انعقادی شماره 

یل
 فن

ی
مار

بی
ی )

ور
ون

کت
PK

U
 ) 

 آالنین در بدنآالنین وایجاد ترکیبات خطرناک ناشی از تجمع فنیلکننده فنیل عدم وجود آنزیم تجزیه علت ایجاد 

 ندارد آشکاری  عالئم شود، می متولد نوزاد است و وقتی نهفته بیماری  یک کتونوری  فنیل عالئم
 کنند  می بررسی آزمایش خون انجام با بیماری، این به احتمالی ابتالی  نظر از تولد بدو در را  نوزادان علت، همین *به

 مغز آسیب ها آسیب
 او می مغزی  های  یاخته  آسیب به )است آالنین فنیل حاوی  که( مادر شیر با کتونوری  فنیل به مبتال نوزاد *تغذیه

 انجامد 

 بروز اثرات این بیماری شود مانع تواند می دارند، آالنین فنیل که هایی خوراکی از نکردن تغذیه مهار بیماری
 ها،آینده آن غذایی رژیم در شوند و می تغذیه است  آالنین فنیل فاقد که هایی شیرخشک با ابتال، صورت *نوزادان در

 شود می استفاده آالنین فنیل )کم یا( بدون های  رژیم از
 

ی 
فیل

مو
 ه

ی
مار

بی
 

وابسته به  نوع بیماری 
X 

جایگاهی  Y تن قرار داشته باشند و در فام Xتن توانند روی فامهای این بیماری تنها میدگره
 های آن وجود ندارد برای دگره

 قرار دارد، نهفته است  Xتن بیماری که روی فام دگره این  نهفته

 شدن خون اختالل در لخته پیامد 

 فقدان عامل انغقادی هشت شایعترین نوع 

نمودهای رخ
مربوط به این  

 بیماری

 YxH یا  xHxH سالم

 Yxhیا  xhxh بیمار

 xh xH ناقل 
 بعد منتقل کند  نسل به تواند می و دارد را  بیماری  ژن اما نیست بیمار که *فردی است
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آزمایش های ایوری، باکتری بدون پوشینۀ زنده    همۀگریفیت، باکتری دنای جدید از محیط اطراف دریافت نکرد اما در    دوم در آزمایش   

 دنای جدید از محیط اطراف دریافت کرد. 
 ها:بررسی سایر گزینه

 ی گریفیت همانند آزمایش اول و دوم ایوری، آنزیم تخریب کنندۀ نوکلئیک اسید استفاده نشد. هاآزمایش همۀ( در 2

 دار زنده استفاده نشد. ( در آزمایش سوم ایوری برخالف آزمایش اول گریفیت، استرپتوکوکوس نومونیای پوشینه 3

 ها در اثر آنزیم تخریب کننده تخریب شدند. ( در آزمایش سوم ایوری، پروتئین4

 
 

   1بندی دانشمندان گفتار جمع

 توضیحات                                      آزمایش یا تحقیقات                             دانشمند  

                         
ک  

ت ماده ژنتی
ی ماهی

ت در زمینه شناسای
فعالی

 

 
                              

ت  
گریفی

 

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

 آزمایش به شرح زیر انجام داد :   4

 بررسی اینکه آیا کپسول عامل مرگ موش است.    ←  3دلیل انجام آزمایش
 ها نیست.  کپسول به تنهایی عامل مرگ موش  ← 3نتیجه آزمایش

 برخالف انتظار گریفیت بود.   4نتیجه آزمایش 
ی اتواند از یاختهاز نتایج این آزمایشات مشخص شد که مادۀ وراثتی می

ای دیگر منتقل شود ولی ماهیت ماده و نحوه انتقال مشخص  به یاخته
 نشد. 

 مرگ موش  تزریق باکتری کپسول دار زنده   1

 زنده ماندن موش  تزریق باکتری بدون کپسول زنده   2

 کپسول نسبت به گرما مقاومت دارد.  زنده ماندن موش  تزریق باکتری کپسول دار کشته شده  3

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

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

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

                                
ی و همکاران

ایور
 

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

اضافه کردن باقی عصاره به محیط کشت  ←های موجود در عصاره دار کشته شده و تخریب همۀ پروتئینتهیه عصارۀ باکتری کپسول 1
 باکتری 

 نتیجه گرفتند که پروتئین عامل انتقال صفت نیست.   ← مشاهده شدن انتقال صفت  ←بدون کپسول 

 
2 
  

 

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

 انتقال صفت است.  
   ای قرار نگرفت چون در آن زمان بسیاری عقیده داشتند پروتئین عامل انتقال صفت استنتیجه آزمایش مورد قبول عده

 
 
3  

کنندۀ یک گروه از مواد آلی به هر اضافه کردن آنزیم تخریب  ←تقسیم کردن عصاره به چند بخش    ←استخراج عصارۀ باکتری کپسول دار  
گیرد  مشاهده شد در همه ظروف انتقال صفت صورت می  ←ها به محیط کشت باکتری بدون کپسولانتقال هر یک از بخش  ←بخش      

 عامل انتقال صفت است.   DNAنتیجه گرفتند که  ←است  DNAبه جز ظرفی که : حاوی آنزیم تخریب کننده 
 عامل انتقال صفت است صورت گرفت.   DNAیم ادعای اینکه برای تحک 3آزمایش شماره 

 در این آزمایش از آنزیم های پروتئاز ، نوکلئاز ، لیپاز و کربوهیدراز )مانند آمیالز ( استفاده شد. 

                            
ت در زمینه 

فعالی
ف ساختار 

ش
ک

DNA
 

 
               

ف 
چارگا

 

 مشاهدات و تحقیقات چارگاف رو دناهای طبیعی موجودات نشان داد  
که مقدار آدنین موجود در دنا با مقدار تیمین و مقدار گوانین با                        

 کند.  سیتوزین برابری می
   باز یکسان است. 4مان چارگاف تصور این بود که مقدار هر در ز  

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

 کند. طبیعی صدق می DNAهای چارگاف فقط برای یافته

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

   
ویلکینز و  

 
    

ن
فرانکلی

 

 توانستند از دنا تصاویری را تهیه کنند و با مطالعه روی آنها به نتایج زیر دست یافتند:  Xاین دو دانشمند با استفاده از پرتوی 
 ( تشخیص ابعاد مولکول  3( دنا بیش از یک رشته دارد.       2( دنا حالت مارپیچی دارد.    1
  دو رشته ای بودنDNA   .بعد از این دو دانشمند ثابت شد 
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کند. اینکه هر گامت  های خود را به نسل بعد منتقل میتنسازد، نیمی از فامهایی که میدر تولیدمثل جنسی، هر والد از طریق گامت

های مختلفی ممکن است ها با آرایشتن، فام1بستگی دارد. در متافاز میوز  1ها را منتقل کند به آرایش تترادها در میوزتنفامکدام یک از  

آرایش انجامد. های مختلف میدر سطح میانی یاخته قرار بگیرند، که به ایجاد گامت

متافاز  تنفام در  ژن  1ها  که  صورتی  ندر  یک  به  منجر  باشند  خالص  وع ها 

ها ناخالص باشند حداقل  شود ولی اگر ژنها میای برای گامتترکیب دگره

دگره ترکیب  نوع  کراسینگدو  وقوع  صورت  )در  حداکثر  و  نوع   4اور(  ای 

 ها قابل تصور است. ای برای گامتترکیب دگره

فقط یک  اولیه،  دیپلوئید  یاختۀ  یک  میوز  تقسیم  پی  در  مؤنت،  در جنس 

می تولید  خالصشود.  گامت  صورت  در  چه  صورت  بنابراین  در  چه  و  بودن 

 شود.اور، فقط یک نوع گامت تولید میاور و چه در عدم صورت کراسینگناخالص بودن، چه در صورت کراسینگ
ناخالص بودن( چهار  اور )و اور، دو نوع گامت و در صورت وقوع کراسینگ در جنس مرد، از تقسیم میوز یک یاختۀ دیپلوئید، در صورت عدم وقوع کراسینگ 

 شود. نوع گامت تولید می 

اوری! بودن(  پس در کل در یک فرد در پی میوز یک یاختۀ دیپلوئید، حداقل یک نوع گامت )زن بودن( و حداکثر چهار نوع گامت )مردناخالصِ کراسینگ 

 شود. تولید می 

 دو عامل تنوع در جمعیت که نباید با هم اشتباه بگیرید!

 ها:ای در گامت گوناگونی دگره  علت تنوع به  -1
ها را منتقل  تنکند. اینکه هر کامه کدام یک از فامهای خود را به نسل بعد منتقل میتنسازد، نیمی از فامهایی که میدر تولیدمثل جنسی، هر والد از طریق کامه

های مختلفی ممکن است در سطح میانی یاخته قرار گیرند، ها با آرایشتن، فام1ر متافاز کاستمان  بستگی دارد. د  1ها )تترادها( در کاستمان کند به آرایش چهارتایهمی
 انجامد. های مختلف می که به ایجاد کامه

 ها قابل انتظار است. نمود در کامه، دو نوع ژن 1نکته: به ازای هر آرایش تترادی در کاستمان 
 
 ای جدید(: رهتنوع به علت نوترکیبی )ایجاد ترکیب دگ -2

هنگام جفت 1در کاستمان   فام،  قطعهتنشدن  است  ممکن  چهارتایه،  ایجاد  و  همتا  از  های  ای 
فامینکتنفام بین  همتا  چلیچاپیهای  را  پدیده  این  شود.  مبادله  غیرخواهری  شدن  های 

ترکیب جدیدی  های متفاوتی باشند، شده حاوی دگرهگویند. اگر قطعات مبادلهاور( می)کراسینگ 
گویند. از میان های نوترکیب میها فامینکآید و به آن به وجود می  ها در این دو فامینکاز دگره

 شوند.  کنند، کامة نوترکیب نامیده میهای نوترکیب را دریافت میهایی که فامینکها، آن کامه
 کند. فامینک را فراهم میهای قرارگرفته بر روی یک شدن امکان نوترکیبی در اللچلیچاپی نکته:
 زایی دگرمیهنی است. نوترکیبی نیز از نیروهای موثر بر گونه  نکته:
 دهد. رخ می 1در پروفاز  شدن چلیچاپی نکته:
 شود تعیین می 1ها در متافاز تشکیل شده ولی آرایش آن  1تترادها در پروفاز  نکته:

 

 

 

 

 

        
ک

سون و کری
وات

 

 های خودشان.  ( یافته 3( نتایج پژوهش ویلکینز و فرانکلین    2های چارگاف  ( یافته1برای تحقیقات استفاده کردند از:  

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

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

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

 دارد(  استر وجود ها پیوند فسفودی دهند )در این نردههای این نردبان را پیوندهای قندفسفات تشکیل می( نرده3

 دهند.  های این نردبان را پیوندهای هیدروژنی بین بازهای آلی مکمل تشکیل می( پله4
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 »الف« و »د« درست هستند.موارد 
 ها: بررسی سایر گزینه

در مردان دارای یک    Xجایگاهی مستقل از جنس دو دگره دارد. صفت تک جایگاهی وابسته به  الف( هر فرد سالم برای یک صفت تک

 دگره است.   2دگره و در زنان دارای 
تلف وجود داشته باشد، اما در نظر داشته باشید که انسان دیپلوئید است و  جایگاهی در جمعیت ممکن است چندین دگره مختک  دام مهم: برای یک صفت 

 جایگاهی داشته باشد.تواند برای یک صفت تک هر فرد حداکثر دو نوع دگره می

 شود.  توانی اثر دو دگره با هم ظاهر میب( فقط در رابطۀ هم
شود؛ بلکه  های خالص است؛ یعنی اثر هر دو دگره با هم ظاهر نمی صورت حدواسطِ حالت دام مهم: در رابطۀ بارزیت ناقص، صفت در حالت ناخالص، به  

 شود. ها ایجاد می حدواسطی از اثر دگره 

 توانی است.  های خود دارای دو رابطۀ بارز و نهفتگی و همدر بین دگره  ABOج( صفت گروه خونی  

تواند است در فرد ناخالص در شرایطی که اکسیژن محیط کم باشد می  شکل دگرۀ بیماری یک دگرۀ نهفتهخونی داسید( در بیماری کم

 سبب بروز بیماری شود. 
 شود.زا به تنهایی سبب بروز بیماری میبرای صفات وابسته به جنس در مرد، یک دگره بیماری 
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ها  شوند. این بخشهایی از هر رنای پیک ترجمه نمیبخش  .کنندیعمل ممولکول رنای پیک به عنوان میانجی بین هسته و رناتن  

 های بعد از کدون پایان.های قبل از کدون آغاز، کدون پایان و بخششامل بخش 
 ها: بررسی سایر گزینه

واقع توالی نوکلئوتیدی رشتۀ ( توالی نوکلئوتیدی رشتۀ رمزگذار در دنا با توالی نوکلئوتیدی رنای ساخته شده، مشابه است نه یکسان. در  1

 ریبوز قرار دارد. تواند یکسان باشد؛ چون در رنا قند ریبوز ولی در دنا قند دئوکسیرمزگذار و رنای ساخته شده هیچگاه نمی

هایی از مولکول ( رنای پیک ممکن است دستخوش تغییراتی در حین رونویسی و یا پس از آن شود. یکی از این تغییرات حذف بخش2

 شوند.  ها به هم متصل میشود و سایر بخشهای معینی از رنای ساخته شده جدا و حذف میها، توالینای پیک است. در بعضی ژنر

 تواند در همان محل تولید خود با نوعی رنای دیگر رابطۀ مکملی برقرار کند.  ( مولکول رنای پیک تولید شده در راکیزه و دیسه می4
 کول رنای پیک تولید شده در هسته برای برقراری رابطۀ مکملی با یک رنای دیگر باید از هسته خارج شود.  در یاختۀ یوکاریوتی مول

 تغییرات رانی پیک  
از   یکیاز آن شود.  پس  یا رونویسی و  حیندستخوش تغییراتی در  ممکن استرنای پیک  نه همۀ جانداران!( ) یوکاریوتیهای در یاخته

 شود، فرایند پیرایش است.انجام می نه در حین رونویسی!( )رونویسی  پس ازتغییرات رنای پیک که 
هایی از ژن باشد و یا این تغییرات پس از جدا شدن رنا و  تواند در زمانی انجام شود که آنزیم رنابسپاراز در حال رونویسی از بخشتغییرات در رنای پیک می

 شود.  دنا انجام می  آنزیم رنابسپاراز از

 در رنای پیک  پیرایش

استر از رنای ساخته شده، با شکستن پیوند فسفودی  معینیهای  ها، توالیاز ژن  نه همه! نه بسیاری!(  )  بعضیهای یوکاریوتی در  اختهیدر  
شوند و یک رنای پیک یکپارچه را هم متصل میاستر به ها با تشکیل پیوند فسفودیشود و سایر بخشبین نوکلئوتیدهای رنای پیک جدا و حذف می

  شود.گفته می  پیرایشسازنند. به این فرایند می

 مقایسه فرآیندهای ویرایش و پیرایش

کدام  کدام آنزیم در فرآیند  
 مولکول 

وضعیت  محل انجام  
 پیوندها

درچه  
 ای یاخته

تاثیر بر رشته  در کدام ژنها 
 الگو

 تاثیر بر رشته تولیدی 

هسته،   دنا      دنابسپاراز   همانندسازی ویرایش 
راکیزه و 

 دیسه

شکستن پیوند 
 فسفودی استر

هر دو  
 نوع

قرار گرفتن نوکلئوتید  بدون تاثیر  -
 مناسب

شکستن و   هسته   رنای پیک   -        بلوغ رنا    پیرایش 
تشکیل پیوند 
 فسفودی استر

-بعضی از ژن یوکاریوت 
 ها

رنای کاهش طول  بدون تاثیر 
 پیک
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 ترتیب زمانی شکستن و تشکیل پیوندها در فرایندهای ویرایش و پیرایش: 

 استر تشکیل پیوند فسفودی ← تشکیل پیوند هیدروژنی  ←استر الف( ویرایش:  شکسته شدن پیوند فسفودی

 استر تشکیل پیوند فسفودی ←استر ب( پیرایش: شکسته شدن پیوند فسفودی

   دروژین )غیراشترایک( شکسته نم د هی د پیرایش پیون  شود.  در فراین
 گیرد. انجام می 2Gولی فرایند پیرایش بیشتر در مرحلۀ  Sای فرایند ویرایش بیشتر در مرحلۀ در چرخۀ یاخته 
پس استر را دارند، یکی دنابسپاراز در ویرایش و دیگری آنزیم مؤثر در پیرایش!  در هسته یک یاخته دو نوع آنزیم مختلف توانایی شکستن پیوند فسفودی 

خوام بگم یادت باشه که شکستن  استر شکسته میشه؛ میای هستند هم پیوند فسفودی چرخۀ یاخته  0Gهایی مانند نوتروفیل که در مرحلۀ  حواستون باشه که در هستۀ یاخته
 رایند همانندسازی نیست! اوکی بابا جان. استر در هسته فقط در فپیوند فسفودی 

 خط به خط( -متوسط -124) 3پاسخ: گزینه  142

 همتاداشته باشند را اندام    کار یکسان و یا متفاوتتوانند  هایی را که طرح ساختاری یکسان دارند و میای، اندامدر تشریح مقایسه

 نامند.  می
 ها: بررسی سایر گزینه

 نامند.  می  آنالوگدارند، ساختار  یکسان اما طرح ساختاری متفاوت   کار( ساختارهایی را که 1

 نامند.  را ساختارهای وستیجیال )به معنی ردپا( می  کوچک، ساده یا ضعیف شده( ساختارهای 2

بندی آنها استفاده  ختلف و ردهای و مطالعات مولکولی برای تشخیص خویشاوندی بین جانداران مشناسان از تشریح مقایسه( زیست4

 کنند.  می
                                                                                                                                                                                                                           های آنالوگ                     ساختار

 ساختارهایی هستند که کار یکسان اما طرح متفاوت دارند. 
 هستند.)کار یکسان(  اند چون ساختار متفاوتی دارند اما هر دو برای پرواز کردنبال کبوتر و بال پروانه آنالوگ
 اند. های مختلفی سازش پیدا کرده ران به روشدهند که برای پاسخ به یک نیاز، جاندا ساختارهای آنالوگ نشان می

 جیال  یساختارهای وست
 ساختارهایی هستند که در یک عده بسیار کارآمد هستند اما در عدۀ دیگر، کوچک یا ساده شده و حتی ممکن است فاقد کار خاصی باشند.   

 ها.  کمک به تأیید رابطه خویشاوندی بین گونه  ❷دهندۀ ردپای تغییر گونه در طول زمان.  نشان ❶نتایج بررسی ساختارهای وستیجیال:  
با پیتون  رابطهاین  مار  از وجود  این حاکی  پا در لگن آن به صورت وستیجیال موجود است و  بقایای  اما  پا ندارد  ای میان آن و دیگر  که 

 داران است. مهره
گذشته همتای پای  تونیم بگیم که بقایای پای مار در  پس می  اند.دهد مارها از تغییریافتن سوسمارها پدید آمدهشواهد متعددی در دست است که نشان می

    سوسمار بوده است.
 حواست باشه که یه وقت فکر نکنی ساختارهای وستیجیال استخوانی هستند. مثالً آپاندیس انسان ساختاری وستیجیال بوده و غیراستخوانی.  
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شود و در  ( توسط رنابسپاراز گسسته میDNAپیوند هیدروژنی بین دو رشتۀ دِنا )  شدن و پایان رونویسیدر هر سه مرحلۀ آغاز، طویل

 شود.  نوکلئوتیدهای رشتۀ الگو تشکیل میهمۀ این مراحل هم پیوند هیدورژنی بین نوکلئوتیدهای رنای در حال ساخت با 
 ها: بررسی سایر گزینه

شود اما تشکیل پیوند بین دو رشتۀ ژن فقط در مراحل طویل شدن و پایان ( در هر سه مرحلۀ رونویسی بخشی از زنجیرۀ رنا ساخته می1

 شود.  رونویسی مشاهده می

 اهمیت توضیح مثال ساختار 

-های حرکتی جلویی در مهرهاندام همتا 
 داران مثل دست انسان و بال پرنده

طرح ساختاری یکسان حتی اگر کار متفاوتی  
 داشته باشند.  

 ها دهنده تغییر گونهنشان

شده و گاهی فاقد کار کوچک، ساده، ضعیف بقایای پا در لگن مار پیتون   وستیجیال 
 خاصی

دهنده سازش جانداران به نشان طرح ساختاری متفاوت اما کار یکسان  بال پروانه و بال کبوتر  آنالوگ
های مختلف در پاسخ به نیاز  روش

 مشابه
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شدن و پایان رونویسی هر بخشی از دنا که باز می شود دوباره  که در مراحل طویلشود در حالی در مرحلۀ آغاز رونویسی بخش باز شدۀ ژن دوباره بسته نمی

 شود.  بسته می

ولی خروج رنای ناقل شود  رناتن گسسته می  Pدر جایگاه    tRNAپپتیدی و  شدن و پایان ترجمه پیوند بین رشتۀ پلی( در مراحل طویل3

   گیرد.انجام می Pو در مرحلۀ پایان از جایگاه  Eدن از جایگاه شبدون آمینواسید از رناتن در مرحلۀ طویل

همیشه در جایگاه   tRNAپپتیدی و شود. پیوند بین رشتۀ پلیشدن، ایجاد می( پیوند پپتیدی بین آمینواسیدها فقط در مرحلۀ طویل 4

P شود.  رناتن گسسته می 

 

 
 

 بندی مراحل رونویسی جمع

 

 مرحله آغاز 

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

( رنابسپاراز یا به تنهایی )در 2دهد. )از آنها رونویسی انجام می  یکیگیرد ولی فقط از روی  ( رنابسپاراز هر دو رشتۀ دنا را دربر می1)
در پروکاریوت در تنظیم مثبت رونویسی،    کند.  انداز را شناسایی می( و یا به کمک عواملی )یوکاریوت: عوامل رونویسی( راهپروکاریوت

فعال  راهپروتئین  به  اتصال  برای  رنابسپاراز  به  مالتوز  به  نوکلئوتیدهایی که  3)کند.  از کمک میاند کننده متصل  از  رنابسپاراز همواره   )
 مانند اپراتور در تنظیم منفی رونویسی.   ← کندنمیانداز قرار دارند رونویسی بالفاصله بعد از راه

مرحلۀ  
 شدن طویل

    :افزایش طول رنای در حال ساخت.    ←حرکت رنابسپاراز در طول ژن به سمت توالی پایان رونویسی خالصۀ مرحله 
 گیرد.    تواند صورت میها، در این مرحله از رونویسی، ترجمه نیز میدر پروکاریوت 

رونویسی از توالی پایان رونویسی    ←بازکردن دو رشته دنا در این ناحیه    ←رسیدن رنابسپاراز به توالی پایان رونویسی  خالصۀ مرحله:      مرحله پایان 
 هم.  متصل شدن دو رشتۀ دنا به ←جدا شدن رنا از دنا  ←جدا شدن رنابسپاراز از دنا  ←

تشکیل   + ایجاد قسمتی از مولکول رنا    + جدا شدن دو رشتۀ دنا از هم )شکسته شدن پیوند هیدروژنی(   دهدوقایعی که در هر سه مرحله رخ می 
الگو و رنای در حال ساخت   های یک شکستن پیوند اشتراکی بین فسفات  + پیوند هیدروژنی بین رشتۀ 

اتصال رنابسپاراز به   +استر بین دو نوکلئوتید با قند ریبوز تشکیل پیوند فسفودی  +فسفاته 3ریبونوکلئوتید 
 نوکلئوتید + افزایش فسفات آزاد در محل رونویسی. سه رشتۀ پلی

و  شدنطویلوقایعی که فقط در مراحل 
 دهدرخ می پایان

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

-رخ می پایانوقایعی که فقط در مرحله 
 دهد

 شناسایی و رونویسی از توالی پایان.   +جدا شدن رنابسپاراز از دنا 

 وقایع مخصوص هر مرحله از ترجمه                                                                       

 فقط مرحله پایان                 فقط مرحله طویل شدن                                فقط مرحله آغاز  

(تشکیل  2( تکمیل شدن ساختار ریبوزم. )1)
  ریبوزوم.    Pیگاه  پیوند هیدروژنی در جا

البته اینم بگم که وقت تشکیل پیوند هنوز  
( ترجمه کدون 3)  مشخص نشده   Pجایگاه  

 آغاز 

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

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

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

 کدون در ریبوزوم. و دو آنتی

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

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

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

 پیک.  

 وقایع مشترک در مراحل ترجمه                                                                           

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

خروج رنای ناقل از ریبوزوم + شکستن پیوند    Pجایگاه  در ناقل رنای  قرار داشتنیند ترجمه کدون + ا فر  وجود فقط یک رنای ناقل در ریبوزوم 
زنجیرۀ اشتراکی بین رنای ناقل و آمینواسید 

 پپتیدی.  پلی
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دگرۀ بارز داشته   2و یا    3،  4نمود خود دارای  توانند در ژنمی  aaBBccو گیاه ماده    AaBbCCهای حاصل از آمیزش گیاه نر:  زاده

 ها در این آمیزش از سایرین بیشتر است. توان گفت که تفاوت بین رنگ زادهباشند. می
 ها: بررسی سایر گزینه

الل بارز هستند، در نتیجه   3نمود خود دارای  ( همگی در ژنaabbcc، گیاه ماده  AABBCCهای حاصل از این آمیزش )گیاه نر  ( زاده1

 رنگ همه یکسان است. 

الل بارز داشته   1و یا    2نمود خود دارای  توانند در ژن( میAAbbcc، گیاه ماده  aabbCcهای حاصل از این آمیزش )گیاه نر  ( زاده3

 کمتر است.  2های حاصل از این آمیزش نسبت به گزینۀ باشند. تفاوت بین رنگ دانه زاده

در    الل بارز خواهند بود؛  4نمود خود دارای  ( همگی در ژنaaBBCC، گیاه ماده  AABBccهای حاصل از این آمیزش )گیاه نر:  ( زاده4

 نتیجه رنگ همه یکسان است. 
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 فقط مورد »ج« درست است.

 شکل شود.  تواند داسیدر شرایطی می  SHbSHbنمود و افراد دارای ژن SHbAHbنمود ناخالص گویچۀ قرمز افراد دارای ژن
 بررسی همۀ موارد:  

 یافته است.  خود دارای نوعی ژن جهش نه هر یاخته!( ) دارهای هستهیاختهالف( این فرد در 

شود؛ بنابراین در بیمار ناخالص، یک پپتیدی از دو نوع است و هر نوع آن توسط یک ژن ساخته می رشتۀ پلی  4ب( هموگلوبین دارای  

 شود. رشتۀ بتای طبیعی و یک رشتۀ بتای غیرطبیعی تولید می

د به گویچۀ قرمز وارد شود، اما در افرادی که مقاوم هستند، پس از ورود انگل به گویچۀ قرمز، این توانج( در همۀ افراد انگل ماالریا می

 میرد.  شکل شده و انگل میها داسیگویچه 

توانند موجب انتقال دگره )الل( میرند در نتیجه این افراد نمیمی   نه همواره!(  )  معموالًنمود در سنین پایین  د( افراد دارای ژن

 شود. ری به نسل بعد میبیما
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باشد،  ساختار خود میدر  ها از جنس پروتئین هستند. آنزیمی که فاقد کربوهیدرات  ( و بیشتر آنزیمRNAها از جنس رنا ) برخی آنزیم

 شود. رونویسی می )یعنی رشتۀ الگو( های پروتئینی هستند. ژن، بخشی از مولکول دنا است که از روی بخشی از آنآنزیم
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 میرند. شکل است و معمواًل در سنین پایین میهای قرمز آنها داسیاین افراد مبتال به بیماری هستند و گویچه   s Hb sHb خالص 

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

sHb باشد پس نسبت به افراد   کم محیط اکسیژنمقدار   شوند کهمی شکلداسی هنگامی این افراد فقط های قرمزگویچه SHb AHb ناخالص

s Hb  وضعیت بهتری دارند 
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شود و انگل  می شکل داسی های قرمز آنهاگویچه درصورت آلودگی این افراد با انگل ماالریا، شکل دلیل 
 میرد.می

(، درابتال به این بیماری AHbAHbنسبت به افراد سالم )  SHb AHbدرمناطق با شیوع باالی ماالریا، افراد  اهمیت 
این موضوع دلیل  شوند.  ، چرا که به بیماری ماالریا مبتال نمیشانس بیشتری برای بقا و تولیدمثل دارند

 در این مناطق است SHb یدگره باالی فراوانی

که در سایر شود. حال آنمی  باعث بقای جمعیتدر مناطق با شیوع باالی ماالریا،   sHbوجود دگرة  
 مناطق دگرة مطلوبی نیست. 

 شود.کنندة صفتی است که حفظ می، تعیینشرایط محیطدهد که این مثال به خوبی نشان می
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 ها:بررسی سایر گزینه
 ها وجود ندارند. ( )میانه( اینترون و بیانه )اگزون( در پروکاریوت1

 ( در ساختار ژن که بخشی از مولکول دنا است، فقط یک نوع قند پنج کربنه )دئوکسی ریبوز( وجود دارد. 3

 فقط نوکلئوتیدهای یک فسفاته وجود دارد.   ( در ساختار ژن که بخشی از مولکول دنا است،4

 ها از نظر جنس مقایسۀ آنزیم

 ( rRNAهای غیرپروتئینی )آنزیم های پروتئینیآنزیم

 شود.  ها را شامل میبرخی از آنزیم شود. ها میشامل بیشتر آنزیم

 را دارند.  Pو  C  ،H ،O ،Nهمگی در ساختار خود عناصر  را دارند.   Nو   C  ،H ،Oهمگی در ساختار خود عناصر 

یاخته، گروهی در غشا و گروهی در بیرون از یاخته فعالیت  گروهی درون
 دارند. 

 همگی درون یاخته فعالیت دارند. 

در ساختار خود دارای آمینواسید، پیوندهای اشتراکی )پپتیدی + 
 گریز( هستند. آبغیرپپتیدی( و غیراشتراکی )هیدروژنی + یونی + 

استر در ساختار خود دارای نوکلئوتید و پیوند اشتراکی از نوع فسفودی 
 هستند. 

 آنزیم پروتئاز بر ساختار و عملکرد آن تأثیری ندارد.   کند.  ساختار و عملکرد آنها تحت تأثیر پروتئاز تغییر می

 نوع مونومر است.   4داکثر دارای ح نوع مونومر داشته باشد.  20تواند حداکثر در ساختار خود می

 بخش در ساختار خود دارند.   3واحدهای سازندۀ آن  بخش در ساختار خود دارند. 4واحدهای سازندۀ آن 

 کربنۀ ریبوز(   5در ساختار خود بخش قندی دارد. )قند  باشد.  فاقد بخش قندی در ساختار خود می

 ای است. سپاری تک رشتههمواره ب ای هستند. بسپارهایی یک یا چند رشته

 حاصل مستقیم فرایند رونویسی است.   شود.  به دنبال فرایندهای رونویسی و ترجمه تولید می

 تولید آن بدون دخالت رنای پیک است.  برای ساخته شدن نیازمند تولید رنای پیک است. 

 شود. پروتئینی تولید میبا فعالیت آنزیم  شود. با فعالیت آنزیم غیرپروتئینی تولید می

ای سیتوپالسم، راکیزه و دیسه ولی  های یوکاریوتی در مادۀ زمینهدر یاخته
 شود.  ای سیتوپالسم تولید میهای پروکاریوتی در مادۀ زمینهدر یاخته

های  های یوکاریوتی در هسته، راکیزه و دیسه ولی در یاختهدر یاخته
 شود.وپالسم تولید میای سیتپروکاریوتی در مادۀ زمینه
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یازدهم رو هم بلد باشید. از زیست یازدهم    7رو هستید که برای حل آن باید فصلاول از همه بگم که شما با یک سوال خالقانۀ ژنتیک روبه

اند، مربوط به ها خارج شدهساختار جفت که از رگهای خونی در دهندۀ بندناف، مربوط به جنین و یاختههای تشکیلدانیم که یاختهمی

 hXHXنمود مادر به صورت  توانند ناقل باشند، درنتیجه ژنها میهای وابسته به جنس، فقط زنکه در بیماریمادر هستند. با توجه به این

و گروه خونی والدین نیز یکسان است؛ بنابراین متولد شده    ABخونی  که از این ازدواج، فرزندی با گروه( و با توجه به این2است. )رد گزینۀ

 (  3و1تواند متولد شود. )رد گزینۀ باشد نمی Oفرزندی که دارای الل 

 باشد.  ABhXHXتواند شبیه مادر و به صورت نمود فرزند میاز طرفی ژن
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شود. در همۀ رناهای ناقل  ( به آمینواسید میRNAدهندۀ رِنا )ل وارد آنزیم اتصالکنید، رنای ناقطور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

 وجود دارد.   مشابهیهای ای، انواع توالیبه جز در ناحیه پادرمزه
گزینه  در  »یکسان«  و  »مشابه«  کلمات  تفاوتِ  به  توالی حواستون  قیاس  درباره  سوال  های  های 

 نوکلئوتیدی باشه! 
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 ها: گزینهبررسی سایر  
 گیرد. کنید، آمینواسید در جایگاه فعال این آنزیم قرار میطور که در شکل مقابل مشاهده می ( همان1

 کند. این فرایند نیازمند مصرف انرژی است. در رنای ناقل، آمینواسید مناسب را یافته و به آن متصل می  تشخیص پادرمزه( آنزیم با 3

( به آمینواسید RNAدهندۀ رِنا )کنید، زمانی که رنای ناقل در جایگاه خود در آنزیم اتصالطور که در شکل مقابل مشاهده می( همان4

 گیرد نه توالی پادرمزه!  می قرار گرفت، نوکلئوتید جایگاه اتصال به آمینواسید در رنای ناقل در مجاورت جایگاه فعال آنزیم قرار 

 نحوۀ عمل رانی انقل
کنند؛ یعنی آنزیم با  رنای ناقل متصل می  ا مصرف انرژی به، آمینواسید مناسب را بای وجود دارند که براساس نوع توالی پادرَمزههای ویژه ها، آنزیمیاخته سیتوپالسم  در  

  هیدورکسیل در مجاورت گروه    آمینواسید  نه هیدروکسیل!(  )  کربوکسیلدر واقع گروه  کند.  در رنای ناقل، آمینواسید را یافته و به آن وصل می  پارَمزهتشخیص  

(  )!اشتراکی گیرد و با پیوند  از نوکلئوتیدهای جایگاه اتصال آمینواسید در رنای ناقل قرار می  یکی   قند  نه کربوکسیل  (  )!یجاد شده توسط  ا  نه هیدروژنی

 شود.  آنزیم، آمینواسید به رنای ناقل متصل می

شود؛  دیده می دوتا جایگاه  رنای ناقل به آمینواسید،    ۀدهندآنزیم اتصال ، در  بینیدمی   مقابلطور که در شکل  همان 

 .  است  رنای ناقل قرارگیریمحل   ،دیگرجایگاه  و    است  محل قرارگیری آمینواسیدکه    آنزیم  جایگاه فعال  ییک

   اتصال نزیم  دو  آ نزیم  این آ در  ویل  دارد  فعال  یک جایگاه  فقط  د  مینواسی ناقل به آ رنای  دۀ  دهن
 جایگاه قرار دارد.  

کچل سر  از  دست  فصل  این  توی  وقایع  ترتیب  برنمیداره. این  اتصال  تون!  آنزیم  فعالیت  دهندۀ  مراحل 

خود در آنزیم متصل    ویژۀخاصی به جایگاه    نه آمینواسید!(  )  رنای ناقلابتدا  (  1)آمینواسید به رنای ناقل:  

کدونی به آنزیم متصل شده است، آمینواسید خاصی  که رنای ناقل با چه توالی آنتی حاال براساس این ( 2. )شودمی

برقرار    اشتراکی  ، بین آمینواسید و رنای ناقل نوعی پیوندانرژی سپس آنزیم با مصرف  (  3)   جایگاه آنزیم پر شده است.االن هر دو    گیرد؛در جایگاه فعالِ آنزیم قرار می 

 در نهایت (  4)  کند.می

 شود.  می  آمینواسیددار  ،رنای ناقلو  شود  آنزیم از رنای ناقل جدا می

  نزیم اتصال د، دارای جایگاه آ مینواسی دۀ رنای ناقل به آ دی رنای ناقل است نه رنای ناقل با تاخوردیگ اولیه.  برای شکل سه دهن  بع
 شود.انجام میو قبل از شروع فرایند ترجمه  سیتوپالسمفرایند آمینواسیددار شدن رنای ناقل در  

(  ATPزا )مصرف  تواند با انجام یک فرایند انرژیپتاسیم ، می-سدیمهای دنابسپاراز، رنابسپاراز و پمپ  دهندۀ آمینواسید به رنای ناقل همانند آنزیمآنزیم اتصال 

 خواه )اتصال آمینواسید به رنای ناقل( را انجام دهد.  نوعی واکنش انرژی

  دی و یا فسفودی د و رنای ناقل از نوع اشترایک است ویل پپتی مینواسی د بین آ  استر نیست!  پیون
 دهندۀ آمینواسید به رنای ناقل:  هایی از آنزیم اتصالویژگی 

ها و در پروکاریوت   2ها ژن سازندۀ آن توسط رنابسپاراز( در یوکاریوت2شود.  های آزاد در سیتوپالسم تولید میای است که توسط رناتنیاخته( آنزیمی درون1

 تواند پیوند اشتراکی را هم تجزیه و هم ایجاد کند.  ( می4وجود دارد. ( انواع مختلفی در یاخته از آن 3شود. توسط رنابسپاراز پروکاریوتی، رونویسی می

شوـــــــــرکیبی ـــــت               

پیوندهای ها از جنس پروتئین است؛ بنابراین در ساختار خود دارای آمینواسید، پیوند اشتراکی پپتیدی،  آنزیم  بیشترآنزیم اتصال دهندۀ رنا به آمینواسید همانند  
ماده  ، غلظت آنزیم و پیشpHها تحت تأثیر دما،  گریز است. فعالیت این آنزیم همانند سایر آنزیمهای آبغیراشتراکی از نوع هیدروژنی و یونی و برهم کنش

 (1فصل)دوازدهم  گیرد.  قرار می
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زایی، سدهای جغرافیایی ارتباط دو قسمت را که قبالً به دهد. در این نوع گونهرخ می  جدایی جغرافیاییزایی دگر میهنی بر اثر  گونه

جهش، نوترکیبی  هایی همچون  . بر اثر وقوع پدیدهگیردژن صورت نمیشارشکنند و بین آنها دیگر  یک جمعیت تعلق داشتند، قطع می

 شوند.  دو جمعیت با یکدیگر متفاوت می  به تدریج و انتخاب طبیعی

 ها: بررسی سایر گزینه
زایی، جدایی تولیدمثلی در یک نسل و به علت جهش  دهد. در این نوع گونهمیهنی بدون نیاز به جدایی جغرافیایی رخ میزایی هم( گونه1

 دهد؛ نه توقف شارش و ..!  رخ می

 رد.  دهد، جدایی جغرافیایی نقشی ندامیهنی که در پی جهش رخ میزایی هم ( در گونه2
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زایی گیرد. پیدایش گیاهان چندالدی مثالی از گونهمیهنی در پی جدایی تولیدمثلی در بین ساکنان یک زیستگاه انجام میزایی هم( گونه4

آمیز نیست؛  را دارد ولی این آمیزش موفقیت  n2توانایی آمیزش با گونۀ نیایی خود یعنی    n4مغربی، گونه  میهنی است. در گیاهان گلهم

 شود. منجر به ایجاد زادۀ زایا نمی چون 

 زایی گونه

از تعاریف رایج برای گونه، تعریف ارنست تولیدمثل جنسی دارند.  یکی  برای مایر و برای جاندارانی کاربرد دارد که  که  باشه  پس حواست 

 ها کاربرد نداره. پروکاریوت

های زیستا و زایا  توانند در طبیعت با هم آمیزش کنند و زادهمیشود که  شناسی به جاندارانی گفته میطبق این تعریف، گونه در زیست

 آمیز داشته باشند.  توانند با جانداران دیگر آمیزش موفقیتبه وجود آورند ولی نمی
کبد های مختلف کرمتونیم بگیم که گونهحواست باشه که در تعریف ارنست مایر از گونه عالوه بر لزوم تولیدمثل جنسی، جاندار باید دگرلقاحی داشته باشه؛ پس می

 به دلیل خودلقاحی و بکرزایی به دلیل عدم انجام لقاح، با اون تعریف قابل توجیه نیستند. 

 دهد.    ماند و به زندگی طبیعی خود ادامه میشود که زنده میزیستا به جانداری گفته می
 شود.      های زیستا و زایا منجر میزاده آمیز، آمیزشی است که به تولیدحواست باشه آمیزش موفقیت 

ژنی آنها از یکدیگر جدا و احتمال اگر میان افراد یک گونه جدایی تولیدمثلی رخ دهد آنگاه خزانه

 شود. تشکیل گونه جدید فراهم می

دیگر    بعضیاز افراد یک گونه با    بعضیجدایی تولیدمثلی یعنی وجود عواملی که مانع آمیزش   

 شوند.    می افراد همان گونهاز 

 شوند:  ای جدید میسازوکارهایی که باعث ایجاد گونه

 دهد.           در آن جدایی جغرافیایی رخ می   ←زایی دگرمیهنی ( گونه1

 دهد. در آن جدایی جغرافیایی رخ نمی ← میهنیزایی هم( گونه2

 زایی دگر میهنی    گونه

 علت  معیتزایی دگرمیهنی در یک جروند گونه

 جغرافیایی  سدهای و شناختیزمین رخدادهای تقسیم جمعیت به دو قسمت جداگانه 

زایی، ممکن است در یک منطقه کوه، دره و یا دریاچه ایجاد مثاًل در اثر سدهای جغرافیایی مثل پدیده کوه قطع ارتباط دو قسمت و ایجاد دو جمعیت 
 شود.  ها با هم قطع میشود و اینجوری ارتباط آنتقسیم میشود، در نتیجه یک جمعیت به دو قسمت 

 انتخاب طبیعی  ❸نوترکیبی        ❷جهش         ❶    ←مثل ها ایجاد تفاوت در جمعیت 

 هافعالیت عوامل ایجادکننده تفاوت در جمعیت   ❷عدم امکان شارش ژن             ❶ ها افزایش تفاوت در جمعیت 

ها رخ نخواهد داد. ها حتی اگر دو جمعیت درکنار هم قرار گیرند دیگر آمیزشی بین آنبا افزایش تفاوت زایی )پیدایش گونۀ جدید( گونه
 شوند. ها دو گونة مجزا محسوب میآنمثاًل زمان تولیدمثل آنها فرق خواهد کرد. در این حالت 

وقت اثر رانش ژن را نیز باید در نظر گرفت چرا که زایی دگرمیهنی دقت کنید که اگر جمعیتی که از جمعیت اصلی جدا شده است کوچک باشد، آندر گونه
 شود. باعث افزایش تفاوت بین دو جمعیت می
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 میهنی  زایی همگونه
 شود.   می حاصل جدیدی بیفتد، در این شرایط گونه تولیدمثلی اتفاق  جدایی کنند،می  زندگی زیستگاه یک در که هایی جمعیت بین اگر

   دهد.جدایی جغرافیایی رخ نمیزایی دگرمیهنی، زایی برخالف گونهدر این نوع گونه
 امان از این جدایی!! میهنی، جدایی تولیدمثلی وجود دارد. زایی همزایی دگرمیهنی، جدایی جغرافیایی و در گونهحواست باشه که در گونه

 های غیرطبیعی.  علت جدایی تولیدمثلی: خطاهای میوزی و تشکیل گامت 

 پلوئیدی( بر اثر خطای میوزی  مثال: پیدایش گیاهان چندالدی )پلی

های زیستا  د، زاده توانند در نتیجۀ آمیزش با افراد گونۀ نیایی خوشود که زیستا و زایا هستند اما نمیچندالدی به تولید گیاهانی منجر می

 آیند.  ای جدید به شمار میو زایا پدید آورند و بنابراین گونه

ها با گامت طبیعی لقاح کنند، شود و اگر این گامتتنی غیرطبیعی منجر میهایی با عدد فامها در میوز به تشکیل گامتتنجدا نشدن فام

 تخم طبیعی تشکیل نخواهد شد.  
  پلوئیدی( ندرت ممکن است اشتباهاتی در روند تقسیم رخ دهد. چندالدی )پلیشود، ولی بهدقت زیاد انجام می  ای بااگرچه تقسیم یاخته

 هایی از این خطاهای میوزی هستند. ها، نمونهشدن و با هم ماندن کروموزوم
  یاخته بروند، آن یاخته دو برابر کروموزوم   که از هم جدا شوند به یکها بدون این پلوئیدی شدن: اگر در مرحلۀ آنافاز همۀ کروموزومپلی

 های دوک تقسیم این وضعیت را ایجاد کرد.توان با تخریب  رشته خواهد داشت و یاختۀ دیگر فاقد کروموزوم خواهد بود. در آزمایشگاه می
  شود؛ مثاًل گندم زراعی  پلوئید( گفته میچندالد)پلیبیش از دو دست کروموزوم داشته باشند،  آن  های  به یاخته یا جانداری که یاختهn6    و

 اند.  کروموزوم  n3موز 
  های شوند. بنابراین، در یاختهدر مرحلۀ آنافاز )میتوز و یا میوز( از هم جدا نمی  کروموزومیک یا چند  ها: در این حالت،  باهم ماندن کروموزوم

شود. نمونۀ این حالت نشانگان داون است. در افراد مبتال به نشانگان داون، از اهده میحاصل، کاهش یا افزایش یک یا چند کروموزوم مش
 ، سه نسخه وجود دارد.  21کروموزوم شمارۀ
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 فقط مورد »ب« درست است. 
 بررسی همۀ موارد:  

ار تیمین کنید، در جهش دوپ طور که در شکل مقابل مشاهده می الف و ب( همان

شود و فاصلۀ بین  پیوند برقرار می  از دو باز آلی مجاورضلعی    6بین دو حلقۀ  

 یابد.  این دو باز آلی از هم کاهش می

طور که گفتیم در جهش دوپار تیمین پیوند ایجاد شده بین دو باز آلی  ج( همان

 نوکلئوتیدی است نه بین قندها!  دار مجاور در یک رشتۀ پلیاز دو نوکلئوتید تیمین

( با ایجاد پیوند اشتراکی بین دو باز آلی مجاور موجب UVد( پرتوهای فرابنفش )

 شوند نه با از بین بردن پیوند!  ایجاد جهش می

 شود:  دار مجاور از دو بخش این دو نوکلئوتید، اتصال برقرار میدر جهش دوپار تیمین، بین دو نوکلئوتید تیمین 
 استر که بین قندهای این دو نوکلئوتید، به حالت طبیعی وجود دارد.  ند اشتراکی از نوع فسفودی ( پیو1
 ( پیوند اشتراکی بین بازهای آلی این دو نوکلئوتید که در حالت طبیعی چنین پیوندی وجود ندارد. 2
 

 ترکیبی(  -متوسط -121) 4پاسخ: گزینۀ   151

باکتری از  بیماریمنظور  آزمایشزای  های  در  میاستفاده شده  نومونیا،  کوکوس  استرپتو  باکتری  دار  پوشینه  نوع  گریفیت،  باشد. های 

طبیعی  نهای کشلنفوسیت  یاختهده  با  مقابله  یاختهبه  و  ویروس  به  آلوده  لنفوسیت های سرطانی  های  با   کشنده    Tهای  و  مقابله  به 

 پردازند. های بافت پیوندشده میهای سرطانی و یاختههای آلوده به ویروس، یاختهیاخته
 ها:بررسی سایر گزینه

ها ولی  )اسم این ساختار توی کتاب درسی نیومده بچه  باکتری و پوشینه موجود در سطح آن ساختاری به نام دیواره وجود دارد  ی( میان غشا1

 (     دونستنش خالی از لطف نیست چون قابل برداشت از شکله 
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دار پوشینه از باکتری پوشینه  ۀهای تولیدکنندآنزیم  ۀوراثتی حاوی ژن سازند   ۀ دار شدن باکتری بدون پوشینه مادپوشینه  ایند فر( در  2

 شده به باکتری بدون پوشینه منتقل شود!!! دار کشته یابد نه این که پوشینه باکتری پوشینهشده به باکتری بدون پوشینه انتقال میکشته

گریفیت     ای به یاخته دیگر را دارد ولی  وراثتی قابلیت انتقال از یاخته   ۀمتوجه شد که ماد  ی چهار مرحله آزمایش( گریفیت در ط3

 ماهیت ماده وراثتی و چگونگی انتقال آن را متوجه نشد. 

 مفهومی(  -سخت  -123) 3پاسخ: گزینه  152

باشد. زن از نظر   AOو یا    AAنمود  تواند دارای ژنو از نظر گروه خونی می  YhXنمود آن به صورت  مرد از نظر هموفیلی، بیمار و ژن

که این زن باشد. با توجه به این  BOیا    BBنمود  تواند دارای ژنو از نظر گروه خونی می  ffنمود آن به صورت  کتونوری، بیمار و ژنفنیل

 باشد.  کتونوری میت که مرد دارای الل بیماری فنیلتوان گف و مرد دارای یک فرزند مبتال به هر دو بیماری هستند؛ می

است و در    ffنمود  ( غیرممکن است؛ چون مادر خانواده دارای ژنPKUکتونوری )در این خانواده تولد دختری فاقد دگرۀ بیماری فنیل 

 دهد.  های خود را به فرزندش می هر حالتی یکی از دگره 
 ها: بررسی سایر گزینه

( است و در ff( بوده و زن بیمار )Ffکتونوری مرد سالم و ناخالص ) تواند متولد شود. چون از نظر فنیلدو بیماری می  ( دختر ناقل هر 1

 تواند متولد شود.  که مادر ناقل هموفیلی است، چون پدر خانواده بیمار است، دختر ناقل هموفیلی میارتباط با هموفیلی هم با توجه به این

که مادر از متولد خواهد شد. با توجه به این  Aباشند، پسری با گروه خونی    BOو    AOمادر دارای گروه خونی    ( در صورتی که پدر و 2

چنین با توجه به سالم بودن پدر خانواده از نظر تواند متولد شود و همنظر هموفیلی سالم و ناقل است، پسر سالم از نظر هموفیلی هم می

 تواند از نظر این بیماری، سالم باشد.  کتونوری، پسر خانواده میفنیل

تواند متولد شود. همچنین با توجه به می  Oباشند، پسری با گروه خونی    BOو    AO( در صورتی که پدر و مادر دارای گروه خونی  3

 تواند ناقل این بیماری باشد.   کتونوری، این پسر مینمود پدر و مادر از نظر بیماری فنیلژن

 مفهومی(    -سخت  -211) 3پاسخ: گزینۀ  153

  نیز  آنزیم  دیگری  انواع  هلیکاز،  بر  عالوه  همانندسازی،  برای!  ها پروکاریوت   فقط  میشه  دارند،  خود  تنفام  در  حلقوی  دنای  که  جاندارانی

 .شودمی انجام آنزیم  نوع دو از بیش توسط همانندسازی  کالً  بنابراین،.  دارند دخالت
 ها:بررسی سایر گزینه

 شود.ها، همزمان با ساخت رنا، ترجمه انجام نمیای هستند. در یوکاریوتها، تک یاختهها و برخی یوکاریوت پروکاریوت( همۀ 1

دارد« شود. بنابراین، اصالً جانداری که »تنها نوکلئیک اسید حلقوی  و حلقوی تولید می  )رِنا(   اسیدهای خطی( در همۀ جانداران نوکلئیک 2

 و گزینه غلطه!  نداریم

 شود.ای همانندسازی ممکن است ولی بخش دوم سوال کار دستت میده! توالی غیرژنی رونویسی نمییک بار در هر چرخۀ یاخته   ( معموال4ً

 

 

 

 

 

 

 

 خاطر وجود پوشینه!(. تر است )به دار از نوع بدون پوشینه بزرگمونیای پوشینهباکتری استرپتوکوکوس نو (1
 نانومتر دارد.   200ای بیشتر از دار اندازه( باکتری استرپتوکوکوس نومونیای پوشینه2
 ای است.  ( بین پوشینه و غشای باکتری بخشی وجود دارد. این بخش دیوارۀ یاخته3
 ای( بیشتر است.  خامت پوشینه از ضخامت غشا و الیۀ میانی بین آن دو )دیوارۀ یاخته( ض4
 ترین بخش باکتری قرار داشته و سطح صافی ندارد.  دار، پوشینه در خارجی( در باکتری پوشینه5
   ( تراکم محتویات درون باکتری در نقاط مختلف سیتوپالسم به یک اندازه نیست.   6
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افزاینده، عو  Dتا    Aهای  کنید، بخشطور که در شکل مقابل مشاهده میهمان از: توالی  امل رونویسی، رنابسپاراز و به ترتیب عبارتند 

بزرگراه اندازۀ  افزاینده  به  متصل  رونویسی  عوامل  به شکل،  توجه  با  تری  انداز. 

 انداز دارند.  نسبت به رنابسپاراز و عوامل رونویسی متصل به راه
 ها: بررسی سایر گزینه

است در فاصلۀ دوری از   ممکن انداز هستند و  های افزاینده متفاوت از راه( توالی1

 ژن قرار داشته باشند.   

-ها رونویسی با پیوستن رنابسپاراز به راهها نیز مانند پروکاریوت( در یوکاریوت3

انداز را تواند به تنهایی راهها رنابسپاراز نمیدر یوکاریوتشود.  انداز آغاز می

هایی به نام عوامل رونویسی  و برای پیوستن به آن نیازمند پروتئین  شناسایی کند

اتصال   به  رونویسی  عوامل  از  گروهی  راههستند.  از  خاصی  نواحی  ،  اندازبه 

 کنند. انداز هدایت میرِنابسپاراز را به محل راه

های افزاینده و با ایجاد  ها به توالیپیوستن این پروتئین انداز و افزاینده متصل شوند. باتوانند به راهها عوامل رونویسی می( در یوکاریوت4

های عوامل رونویسی دهند. اتصال پروتئینگیرند و سرعت رونویسی را افزایش میخمیدگی در دنا، عوامل رونویسی در کنار هم قرار می

 ها بر سرعت و مقدار رونویسی ژن موثر است. به این توالی
انداز  کند. پس هم عوامل رونویسی متصل به راه کند، مقدار رونویسی ژن هم تغییر میانداز در اثر عواملی تغییر میویسی به راهچون تمایل پیوستن عوامل رون

 و هم عوامل رونویسی متصل به افزاینده، هر دو در میزان تولید محصول ژن نقش دارند. 

 مفهومی(  -سخت  -124) 3پاسخ: گزینه  155

های مغربی کرد متوجه شد که یکی از گل( کار میn2=14به نام هوگو دوری که با گیاهان گل مغربی )دانشمندی    1900در اوایل دهۀ  

تن دارد و بنابراین چارالد  فام  28تن،  فام  14های آن دریافت که این گیاه به جای  تنظاهری متفاوت با بقیه دارد. وی با بررسی فام

 شود.  ( ایجاد میn2های دوالد )گامت  از لقاح n4( است. یک گیاه  n4)تتراپلوئید( )
 کنند:های دیپلوئید با هم لقاح می تواند تولید شود که در هر سه راه، گامت گل تتراپلوئید، از سه راه می 

ل تخم  تشکی   <خودلقاحی    <ها  تن ایجاد گامت بدون کاهش در تعداد فام  <در پی خطای میوزی و تولیدمثل گیاهان دیپلوئید )وقوع خطای میوزی   -1

 چارالد 

 در پی خودلقاحی یک گیاه چارالد )تتراپلوئید(   -2

 در پی دگرلقاحی گیاهان چارالد )تتراپلوئید(   -3

 ها: بررسی سایر گزینه
 آید که نازا است. پدید می  n3گونه هستند که از آمیزش آنها گیاهی دو گیاه غیر هم  n2و  n4( گیاه 1

 خواهد بود.   n6یاختۀ تخم ضمیمه  n4شود. در گیاه میتوزی تخم ضمیمه ایجاد می( بافت آندوسپرم از تقسیمات 2

 تواند با سایر گیاهان گل مغربی آمیزش انجام دهد.  الد )تریپلوئید( نازا است در نتیجه نمی( گیاه گل مغربی سه4
 

 
 

 تخم ضمیمه  تخم اصلی  نوع تقسیم برای تولید گامت گیاه ماده گیاه نر 

n2  n2  طبیعی n2 n3 

n2 n2 غیرطبیعی n4 n6 

n2 n4 طبیعی n3 n5 

n4 n2 طبیعی n3 n4 

n4 n4 طبیعی n4 n6 
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در ساختار دوم  کنید،  همانطور که در شکل مقابل مشاهده می

  NHو گروه    دینواسیآم  کی   COگروه    نیب  یدروژنیه  وندیپ 

  شود.تشکیل می رمجاورشیغ  دینواس یآم
 ها:بررسی سایر گزینه

گروه(  1 سوم  ساختار  مختلف    یدهاینواسیآم  R  ی هادر 

انواع   توانندیم پ   یوارد  اشتراک  یراشتراکیغ   یوندها یاز   ی و 

 شوند.

پلی3 زنجیرۀ  تاخوردگی  مرحلۀ  اولین  ساختار  (  در  پپتیدی 

می مشاهده  تادوم  دچار  سوم  ساختار  در  و  خوردگی  شود 

. در ساختار دوم فقط پیوند هیدروژنی تشکیل شودبیشتر می

 شود. می

 ( میوگلوبین فقط دارای یک اتم آهن است. 4

 
 

 هموگلوبین یا میوگلوبین، مساله این است؟! 

 میوگلوبین  هموگلوبین 

 پپتیدی تشکیل شده است. پلیها!( نه زنجیره )زنجیرۀ  یکاز  هستند، تشکیل شده است.   دو نوعپپتیدی که از زنجیرۀ پلی  چهاراز 

 در تولید آن یک نوع ژن و یک نوع رنای پیک دخالت دارد.   در تولید آن بیش از یک نوع ژن و یک نوع رنای پیک دخالت دارند. 

 سوم است. ساختار نهایی و فعال آن، ساختار  ، ساختار چهارم است.  نه هر زنجیره!( )ساختار نهایی و فعال پروتئین 

 های ماهیچۀ اسکلتی است.  درون سیتوپالسم یاخته نه خوناب!   های قرمز حضور دارد در سیتوپالسم گویچه

اکسید و کربن مونواکسید متصل به هموگلوبین گازهای اکسیژن، کربن دی 
 شود  می

 شود.  به میوگلوبین فقط گاز اکسیژن متصل می

 دارای یک گروه ِهم و یک اتم آهن است.  استاتم آهن  4گروه ِهم و   4دارای 

از هموگلوبین تابع غلظت   COو  2O ،2COپیوستن و یا جدا شدن گازهای 
 آن گازها در اطراف هموگلوبین است.       

      - 

اکسید نقش در حمل بیشترین مقدار اکسیژن خون و بخش کمی کربن دی
 دارد.

 در ذخیرۀ گاز اکسیژن درون ماهیچه نقش دارد.  

 دارای یک ابتدای آمین و یک انتهای کربوکسیل است انتهای کربوکسیل است  4ابتدای آمین و  4دارای 

 اولین پروتئینی است که ساختار آن کشف شده است.  -

در زمان کاهش اکسیژن خون، به دنبال افزایش اریتروپویتین تولید گویچۀ 
خونی، یابد. این حالت در کمو در نتیجه هموگلوبین افزایش میقرمز 

مدت و صعود به ارتفاعات  های تنفسی و قلبی، ورزش طوالنیبیماری 
 ممکن است رخ دهد.  

یابد؛ بنابراین تولید  با ورزش رونویسی از ژن سازندۀ میوگلوبین افزایش می
ای نوع تند  ماهیچه یابد. مانند تبدیل تارهای این پروتئین نیز افزایش می

 تحرک در اثر ورزش  به نوع کند در افراد کم

شکل، شکل آن به دنبال جهش جانشینی خونی داسیدر بیماری کم
 کند.   دگرمعنا در ژن زنجیرۀ بتا، تغییر می

-   

شود که این یاخته درون مغز قرمز زمانی ژن آن در گویچۀ قرمز بیان می
 نشده است.  استخوان قرار دارد و وارد خون

های شود، دارای رشتهای که ژن سازندۀ میوگلوبین در آن بیان مییاخته
 ای است. پروتئینی اکتین و میوزین و چند هسته

 ویژگی مشترک بین هموگلوبین و میوگلوبین  

 شود. نمی ای در آن مشاهده ساختار دوم هر زنجیره از هموگلوبین و میوگلوبین، مارپیچ است و ساختار صفحه
 شوند. ای سیتوپالسم تولید میهای آزاد در مادۀ زمینهتوسط رناتن

 توانایی اتصال به گاز اکسیژن را دارند. 
 دار بدن فرد وجود دارد.   های هستهژن سازندۀ آنها در تمام یاخته
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نمود  باشد و ژن  RWو یا    RRتواند  نمود رویان می ( باشد، ژنRWمیمونی ماده صورتی )( و گل  RRدر صورتی که گل میمونی نر قرمز )

نمود رویان ( باشد، ژنRR( و گل میمونی ماده قرمز ) RWباشد. و اگر گل میمونی نر صورتی ) RWWو  RRRتواند آندوسپرم هم می

 باشد.   RRWو یا  RRRتواند به شکل نمود  آندوسپرم هم میباشد و ژن RWو یا   RRتواند می
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پپتیدی فقط از طریق گروه کربوکسیل خود که خاصیت  هر زنجیرۀ پلی آمینواسید اولکنید،  طور که در شکل مقابل مشاهده می همان

نوکلئوتیدیِ قابل ترجمه( در ی سهکند. این آمینواسید حاصل ترجمۀ اولین رمزه )اولین توال اسیدی دارد در پیوند پپتیدی شرکت می

 رِنای پیک است.
 ها: بررسی سایر گزینه

 است.   UACو توالی پادرمزۀ آن  AUG( آمینواسید متیونین دارای توالی رمزۀ 1

توان گفت کند؛ بنابراین نمی هایی است که بخش کوچک رناتن را به سمت رمزۀ آغاز هدایت می( بخش ابتدایی رنای پیک دارای توالی2

هایی در ابتدا و انتهای رِنای پیک قرار رمزۀ آغاز قطعاً با توالی سه نوکلئوتیدی ابتدای رشتۀ الگوی ژن رابطۀ مکملی دارد. )همیشه توالی

 شوند!( دارند که ترجمه نمی

با پیوند    Aجدا شده و به آمینواسید متصل به رنای ناقل جایگاه    P( در مرحلۀ ادامه ترجمه آمینواسید متیونین از رنای ناقل جایگاه  3

 شود.  پپتیدی متصل می
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تن جدا و سپس به جایی )البته نوعی از آنها!( قسمتی از یک فامهای بزرگ از نوع واژگونی و جابهفقط مورد ج درست است. در جهش

تن  جایی که قطعه از بخش نزدیک سانترومر جدا شده و دوباره به همان فام. در واژگونی و در حالتی از جابهشودتن متصل میهمان فام

جایی با عدم تغییر کاریوتیپ همراه کند. در این حالت جهش جابهتن تغییر نمیتن متصل شود، شکل فامو در انتهای همان بازوی فام

 است. 
ها با حداکثر فشردگی است که  تن شود. کاریوتیپ تصویری از فامتنی، کاریوتیپ تهیه می های فام از ناهنجاری  بعضی خیص ها و تشتنبرای تعیین تعداد فام 

 شود. گذاری می بر اساس اندازه، شکل و محل قرارگیری سانترومرها، مرتب و شماره 

 شود. تنی در کاریوتیپ تشخیص داده نمی های فام ناهنجاری   بیشترپس  

 ارند.                  گروه کربوکسیل در تامین هیدروکسیل و گروه آمین در تامین هیدروژن برای پیوند پپتیدی شرکت د(  1
 شود.                                                                     ( دیده میC=O( در هر آمینواسید حداقل یک پیوند دوگانه )2
                شود.                             ( پیوند پپتیدی بین کربن یک آمینواسید و نیتروژن آمینواسید دیگر تشکیل می3
 توان گفت جرم دو آمینواسید متصل بهشود ؛ بنابراین می( به ازای هر پیوند پپتیدی یک مولکول آب تولید می4
                   مجموع جرم همان دو آمینواسید به صورت آزاد است.                                                                                 هم کمتر از  
 پپتید از انتهای آمین به طرف انتهای کربوکسیل است.                                                                            ( سنتز پلی5
                                                           ها است.              پپتیدی تعداد پیوندهای پپتیدی همواره یکی کمتر از تعداد آمینواسید( در یک زنجیرۀ پلی6
 نیتروژن در تشکیل اسکلت اصلی پلی پپتید شرکت دارند.                                      1کربن و   2( از هر آمینواسید 7

                                                                         کربن دارند(                                                                                                                   اتم 2گروهی از آمینواسیدها در ساختار خود فقط  )( هر آمینواسید حداقل دو اتم کربن دارد یکی کربن مرکزی و دیگری در گروه کربوکسیل! 8

 وکسیل دارد. کربانتها دارای گروه آمین و در انتهای دیگر، گروه  یک پپتیدی در پپتیدی متفاوت هستند. هر رشتۀ پلی( دو سمت یک رشتۀ پلی10
های آمین یا کربوکسیل در تشکیل پیوند پپتیدی شرکت دارند؛ یعنی این آمینواسیدها فقط  گروه( آمینواسیدهای اول و آخر هر زنجیرۀ فقط از طریق یکی از  11

 در تولید یک مولکول آب نقش دارند.  
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 موارد:  بررسی سایر 
 تواند ثابت باشد.  تن میجایی طول فامالف( در واژگونی و جابه

 کند.تن تغییر میتن فقط همان فامب( در جهش واژگونی در یک فام

توانند با عدم تغییر ژنگان فرد همراه باشند. چرا؟ به تعریف ژنگان دقت کنید: ژنگان به کل محتوای جایی میهای واژگونی و جابهج( جهش

ای را معادل ای و سیتوپالسمی. طبق قرارداد، ژنگان هسته شود و برابر است با مجموع محتوای مادۀ وراثتی هستهادۀ وراثتی گفته میم

 گیرند. ها در نظر میتناز هر یک از انواع فام یک نسخه

استر تشکیل  های ساختاری پیوند فسفودی شود اما لزومًا در همۀ انواع جهشاستر شکسته میهای ساختاری قطعًا پیوند فسفودی در همۀ جهش
           ها.                                                                                                                          تنشود. مثل جهش حذفی از انتهای فام نمی

 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 جهششخیص جهش واژگونی از روی کاریوتیپ سختت 

 اور !    حواست باشه که هر تغییر در ساختار کروموزوم، جهش نیست مثل کراسینگ
رخ   تنشدگی همیشه بین دو فامتن و جهش مضاعفتواند در یک فام جایی میتن، جهش جابههای حذفی و واژگونی همواره در یک فامجهش

 دهد.  می
نوع 23تن جنسی با  ( در اسپرم، هر فام2جایی داشته باشد.  تواند جهش جابهتن می نوع فام 24تن جنسی با  ( در یاختۀ پیکری، هر فام 1  ←در مردان

 جایی داشته باشد. تن جهش جابهفام 
 جایی انجام دهد. تواند جهش جابه تن مینوع فام 23تن جنسی با در یاختۀ پیکری همانند یاختۀ جنسی، هر فا ←در زنان
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 فقط مورد »د« درست است. 
 بررسی همۀ موارد:  

که فقط انتخاب طبیعی به صورت تغییر دهند در حالینمودها را  توانند فراوانی نسبی ژنزنندۀ تعادل در جمعیت میالف( همۀ عوامل برهم

 دهد.  مند سیمای جمعیت را تغییر میهدف 

ای برخالف انتخاب طبیعی منجر به سازش شود. رانش دگرهها میای به صورت تصادفی سبب تغییر فراوانی نسبی دگرهب( رانش دگره

 کند.  نمیشود؛ یعنی رانش در جهت افزایش و یا کاهش سازگاری عمل  نمی

کند در حالی که فقط انتخاب طبیعی موجب  نمود )فنوتیپ( افراد جمعیت عمل میرخبا توجه به   ج( آمیزش غیرتصادفی و انتخاب طبیعی،

 شود.  افزایش سازگاری جمعیت با محیط می

جۀ این عوامل گوناگونی در جمعیت ای )اللی( خزانۀ ژنی جمعیت کمک کنند؛ در نتیتوانند به افزایش تنوع دگرهژن مید( جهش و شارش

 یابد.  و شانس بقا افزایش می
 

ام
ی ف

ها
ی 

جار
هن

 نا
اع
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ا

ی 
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ناهنجاری  
 عددی 

 ها تنتغییر در تعداد فام 

 دارند.  اضافی 21 تنفام بیماری نشانگان داون یک به مبتالیان ←نشانگان داونمثل 

ی
تار

اخ
 س

ی
جار

هن
نا

 

 شود.   جداشدن بخشی از کروموزوم که سبب کاهش طول کروموزوم می  حذف
 شوندسلول می  مرگ باعث غالباً  حذفی تنیفام های جهش. 

 تن. فام همان از دیگری  بخش حتی تن غیرهمتا یااتصال آن به فامتن و جداشدن بخشی از یک فام جایی جابه

-مضاعف
 شدگی

 قسمت آن از همتا، تنفام تن همتا که در این صورت درتن و اتصال آن به فامجداشدن بخشی از یک فام
 شود.دیده می نسخه دو

 قرارگیری  صورت واژگون در نتیجه آن، جهتتن بهتن و اتصال مجدد آن به فامجداشدن بخشی از یک فام واژگونی 
 شود.می معکوس خود جای  در تنفام یک از قسمتی
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های روی آن تولید شبکۀ آندوپالسمی فعالیت دارند توسط رناتنهایی که در  کنید، همۀ پروتئینطور که در شکل مقابل مشاهده می همان

 شده است.  
 ها: بررسی سایر گزینه

راکیزه و دیسه وجود دارد. همان1 مادۀ وارثتی در هسته،  یاختۀ یوکاریوتی  کنید، همۀ  طور که در شکل مقابل مشاهده می( در یک 

رناتنپروتئین توسط  هسته  درون  در  های  آزاد  های 

پروتئینسیتوپ  ولی  است  شده  ساخته  درون السم  که  هایی 

توانند هم درون خود اندامک و  راکیزه و دیسه قرار دارند می

 هم در خارج از اندامک تولید شده باشند.  

شوند در صورت هایی که وارد دستگاه گلژی می(  پروتئین3

هایی به سمت  خارج شدن از این اندامک، یا توسط ریزکیسه

یا به واکوئول  کنند یا به درون کافندهمیغشا حرکت   تن و 

 شوند.  وارد می

توانند با عبور از منافذ هسته به هسته شوند می هایی که به سیتوپالسم آزاد میکنید، پروتئینطور که در شکل مقابل مشاهده می( همان4

توانند به سبزدیسه و یا راکیزه وارد شوند. غشای  ها میپروتئینوارد شوند و یا در همان سیتوپالسم فعالیت کنند. همچنین گروهی از این  

 سبزدیسه و راکیزه برخالف هسته، فاقد منفذ است. 
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قطۀ ها، نقطۀ پایان همانندسازی در مقابل نها رو خواسته، نه همشون! در اغلب باکتریبه صورت سوال دقت کن. » گروهی از« باکتری 

 شود. آغاز همانندسازی تشکیل می
 ها:بررسی سایر گزینه

 ( نقش دارند، مثل هلیکاز و دنابسپاراز.DNAها، چندین نوع کاتالیزور زیستی یا آنزیم در تولید دنا) ( در همۀ باکتری1

 ها هیستون وجود ندارد.( در باکتری2

 روی یک ژن رونویسی کنند. ها ممکن است همزمان چندین رنابسپاراز از ( در همۀ باکتری4
 

 فراوانی الل در  
 خزانۀ ژنی 

 فراوانی 
 نمودهاژن 

 فراوانی نسبی 
 ها(ها )دگرهالل 

 تنوع در  تعادل ژنی
 جمعیت 

 نکات خاص 

 کند. معمواًل تغییر می دهد. تغییر می دهد. تغییر می جهش  
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 کند. نمود افراد جمعیت عمل میمستقل از رخ ❶ افزایش  

 تنها سازوکار ایجادکنندۀ دگرۀ جدید  ❷

 های فاقد و دارای تولیدمثل جنسی.  تأثیرگذار در جمعیت  ❸
 عاملی همیشه فعال است.   ❹

 کند. نمود افراد جمعیت عمل مینمود و ژنمستقل از رخ ❶ کاهش  کند. معمواًل تغییر می دهد. تغییر می دهد. تغییر می ای   رانش دگره

 شود  ها میبه صورت تصادفی موجب تغییر فراوانی الل ❷

 ها را تغییر ندهد  تواند فراوانی نسبی اللمی  ❸

 های مختلف، تأثیر یکسان ندارد.  بر جمعیت  ❹
 کند. نمود افراد جمعیت عمل میمستقل از رخ ❶ افزایش   کند. معمواًل تغییر می دهد. تغییر می دهد. تغییر می شارش ژن 

دگره  ❷ در صورت  انتقال  به جمعیت مقصد  مبدأ  از جمعیت  های جدید 
 یابد.  افزایش میوقوع شارش دوجهته، گوناگونی در هر دو جمعیت 

 آمیزش  
 غیرتصادفی 

 کند. نمود افراد جمعیت عمل میوابسته به رخ ❶ کاهش  کند. تغییر می دهد. تغییر می دهد. تغییر می

 شوند.  نمودهایی که در انتخاب جفت، انتخاب نمیحذف رخ ❷

 ها غیرتصادفی هستند  در طبیعت بیشتر آمیزش ❸
 کند. نمود افراد جمعیت عمل میوابسته به رخ ❶ کاهش  کند. معمواًل تغییر می دهد. تغییر می دهد. تغییر می انتخاب طبیعی 

 شود.  نه فرد( می موجب افزایش سازگاری جمعیت )  ❷

برای اینکه انتخاب طبیعی بتواند جمعیت را تغییر دهد، باید بین افراد    ❸
 جمعیت تفاوت فردی باشد. 

 نمودهایی که در شرایط محیطی خاص نامطلوب هستند.    حذف رخ❹
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نمود یکسانی هم ندارند، در  باشند ولی لزوماً ژننمود رویان خود دارای تعداد الل بارز یکسان میهایی که رنگ یکسان دارند در ژندانه

 نمود آندوسپرم لزوماً هم یکسان نیست. ها ژنتوان گفت در این دانهنتیجه می
 ها: بررسی سایر گزینه

توان گفت دو ذرت با رنگ یکسان قطعاً در پوستۀ دانۀ خود نمود پوستۀ تخمک است؛ در نتیجه نمینمود پوستۀ دانه همانند ژن( ژن1

 توانند از والدینی متفاوت ایجاد شده باشند.   تعداد یکسانی دگرۀ بارز دارند چون این دو ذرت می

هایی ایجاد شود که رنگ متفاوتی با هم دارند. مثالً از آمیزش ذرتی با  توانند زادهر دو رنگ یکسان دارند، می( از آمیزش دو ذرت که ه2

توانند صفر، یک یا دو الل بارز داشته باشند.  ها مینمود خود دارد، زادهنمود خود با ذرتی که آن هم یک الل بارز در ژنالل بارز در ژن  1

 ها رنگ متفاوتی از هم دارند.  ن زادهطور که مشخص است ایهمین

نمود پوستۀ دانه دو ذرت یکسان باشد؛  نمود پوستۀ تخمک است. در صورتی که ژننمود پوستۀ دانه همان ژن( همان طور که گفتیم ژن4

 ها یکسان نیست!  ای با رنگ یکسان هستند ولی لزوماً رنگ خود دانهتوانیم بگوییم که این دو ذرت دارای والدهای مادهمی
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شود، محصول نهایی ژن های حذف و اضافه که منجر به تغییر چارچوب میکنید، در جهشطور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

پروتئین تغییر می این تغییر میرمزکنندۀ  تواند در نوع آمینواسیدهای  کند. 

 باشد.    پروتئین و یا تعداد آنها
 ها: بررسی سایر گزینه

پپتیدی  ( در جهش جانشینی دگرمعنا، نوع آمینواسید موجود در رشتۀ پلی1

ها ساختار چهارم را  کند. اما در نظر داشته باشید که همۀ پروتئینتغییر می

 ندارند.  

مقابل مشاهده می ( همان3 بی طور که در شکل  تواند  معنا میکنید، جهش 

 پپتیدی شود.  ید رشتۀ پلیمنجر به عدم تول

( گاهی جهش رمز یک آمینواسید را به رمز دیگری برای همان آمینواسید 4

می  چنین تبدیل  گذاشت.  نخواهد  پروتئین  بر  تأثیری  جهش  نوع  این  کند. 

 نامند.  جهشی را خاموش می

ی 
شین

جان
 

  کند. تغییر نمی)تعداد نوکلئوتیدها(  DNAشکل؛ در این نوع جهش اندازۀ )طول( خونی داسیشود مثل همان کمدیگری می نوکلئوتید جانشین ،نوکلئوتید یک

 تواند تغییرکند.  حواست باشه که در جهش جانشینی، اندازۀ محصول ژن می

 شوند.  همه سبب تغییر در توالی ژنی و رنای پیک حاصل از رونویسی ژن می

 دهدتغییر می  رشتۀ مقابل، در را آن مقابل نوکلئوتید دنا در صورت همانندسازی، رشتۀ یک از نوکلئوتید یک در تغییر بازها، بین مکملی یوجود رابطه  علت  به
 .شودمی  منجر نوکلئوتید جفت  یک در جانشینی به نوکلئوتید یک در جانشینی علت، همین به

اع 
نو

ا
 

خامو
 ش

 بر پروتئین و توالی آمینواسیدی.   عدم تأثیر ←آمینواسید همان تبدیل رمز یک آمینواسید به رمز دیگری از 

 تغییر در توالی آمینواسیدها.               ←تبدیل رمز یک آمینواسید به رمز یک آمینواسید دیگر دگرمعنا

 شود.  تشکیل آن می عدمپپتید و یا منجر به کاهش طول رشته پلی ←تبدیل رمز یک آمینواسید به رمز پایان ترجمه معنا بی

فه 
ضا

و ا
ف 

حذ
 

 شود. یک یا چند نوکلئوتید حذف یا اضافه می

 دهد اما ممکن است آمینواسیدی حذف یا اضافه شود. باشد تغییر چارچوب خواندن رخ نمی 3درصورتی که تعداد نوکلئوتیدهای حذف یا اضافه شده مضرب 

ها باعث تغییر در خواندن  دهد؛ چرا که این جهش نباشد تغییر چارچوب خواندن رخ می 3درصورتی که تعداد نوکلئوتیدهای حذف یا اضافه شده مضرب 
مضرب غیر شوند به همین دلیل هم هست که حذف یا اضافه با تایی خوانده میهای سهحواست باشه که رمزهای ِدنا به صورت دسته شوند. رمزهای ِدنا می 

  تونه جهش تغییر در چارچوب خواندن ایجاد کنه!، می3از
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 دهد.  دهد. مثالً جهش جانشینی فقط یک نوکلئوتید را تغییر میجهش کوچک، یک یا چند نوکلئوتید ژن را تغییر نمی هرحواست باشه که 

 .    باشداستر همراه پیوند فسفودیو یا تشکیل با شکسته شدن  تواندمیکوچک جهش

 شوند.   سبب تغییر در اندازه رونوشت ژن و تغییر در تعداد نوکلئوتیدهای دنا توانند میاضافه و های حذف جهش

توانند سبب تشکیل پروتئین غیرطبیعی و یا عدم تشکیل سبب تغییر در ترتیب آمینواسیدها شده و می  خواندن  های تغییر چارچوبجهش

 پروتئین شوند.   

   پپتیدی حاصل شود.طول رشتۀ پلی  افزایشتواند منجر به  جهش سبب تبدیل کدون پایان به یک کدون قابل ترجمه شود، می  در صورتی که

 پپتید شود:  تواند باعث عدم تشکیل پلیمعنا میجهش بی

         عدم شروع ترجمه. ←تغییر توالی مربوط به رمز آغاز ترجمه به رمزی غیر از رمز آغاز  ❶

 شود. ترجمه بالفاصله بعد از شروع متوقف می ←تغییر توالی مربوط به رمز بعد از رمز آغاز به رمز پایان ترجمه  ❷
  های میانۀ )اینترون(  اگر جهش جانشینی در بخشDNA  شوند؛ پس های اینترونی از رنای پیک حذف و ترجمه نمیبخش  ونوشتصورت گیرد، چون ر

 های بین ژنی. خواهد بود. همانند جهش در توالی )خاموش(اثراین جهش بی
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 فقط مورد ب صحیح است.

های اصلی غدد معده  های تولید شده در یاختهویژگی همۀ آنزیمبرای حل این سوال باید به این موضوع توجه داشته باشید که متن سوال  

 ها بسنده نکنید. های ترشح شده از این یاختهخواهد و فقط به آنزیمرا از شما می
 بررسی موارد:

هایی از جنس رِنا نیز ساخته دار آنزیمهای هستهیاختهها پروتئینی هستند نه همۀ آنها! توجه داشته باشید که در تمامی  آنزیم  بیشتر الف(  

 شود. می

ماده در آن قرار   شی است که پ   می در آنز  یاختصاص  ی بخش  فعال  گاه یفعال دارند. جا  گاهیبه نام جا   یها در ساختار خود بخشمیآنزب(  

 . ردیگیم

   شوند.از یاخته به فضای بیرونی ترشح نمیکنند هایی که درون یاخته فعالیت میج( آنزیم

. اما همانطور  است  2  حدود  نیپپس  نهیبه  pHمثالً    ند؛یگویم  نهیبه  pHرا دارد که به آن    تیفعال  نیبهتر  ژه یو  pH  کیدر    م یهر آنزد(  

 کنند. فعالیت نمی 2برابر  PHهای داخل یاخته در شوند و آنزیمها از یاخته خارج نمیکه اشاره کردیم، همۀ آنزیم
 

 قید مناسب ویژگی آنزیم
 ها  همۀ آنزیم  برای تولید شدن نیازمند اطالعات در دنا هستند 

 ها  همۀ آنزیم  کننده )رنابسپاراز( در تولید آن نقش دارد. آنزیم رونویسی

 ها  بعضی آنزیم های فلزی و یا کوآنزیم هستند.  نیازمند یون برای فعالیت  

دارای پیوند پپتیدی،  =  باشند  دارای آمینواسید می  =از جنس پروتئین هستند  
 شوند.  درون رناتن تولید می=  گریز هستند  کنش آبهیدروژنی، یونی و برهم

 ها  بیشتر آنزیم

 ها  همۀ آنزیم  بین واحدهای سازندۀ خود پیوند اشتراکی دارند 

 ها  برخی آنزیم  توانند به بیش از یک نوع واکنش سرعت بخشند  می

 ها  همۀ آنزیم  شدنی هستند  های انجامسازی واکنش دهندۀ انرژی فعالکاهش

 ها  برخی آنزیم  در ابتدای ترشح از یاخته غیرفعال هستند 

 ها  همۀ آنزیم  شوند  درون یاخته تولید می

 ها  گروهی از آنزیم توانند عالوه بر نقش آنزیمی، نقش دیگری هم داشته باشند می

 ها  برخی آنزیم  پیوند هیدروژنی بین واحدهای سازنده دارد  

 ها  گروهی از آنزیم دارای بخشی برای اتصال به یک یا چند مادۀ آلی هستند  

 ها  همۀ آنزیم  باشند  دارای جایگاه فعال می
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 ها  گروهی از آنزیم وکاریوتی برای تولید نیازمند دستورالعمل درون هسته هستند در یک یاختۀ ی

 ها  همۀ آنزیم  شود خوش تغییر می جهت ساخت آنها فشاراسمزی محل تولید دست

 ها  همۀ آنزیم  گیرد برای تولید آنها شکسته شدن پیوندی با انرژی کم )هیدروژنی( صورت می

 ها  همۀ آنزیم  مانند  می   نخورده باقیدر پایان واکنش دست

 ها  همۀ آنزیم  تغییر دما و اسیدیته محیط بر فعالیت آنها اثرگذار است  

 ها  برخی آنزیم  در ساختار خود بخش کربوهیدراتی دارند
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بسته به مراحل رشد و نمو تنظیم شود. در بین آمینواسیدهایی که در ساختار تواند  ها میهای آغاز همانندسازی در یوکاریوتتعداد جایگاه

توانند بیشتر از یک نوع رمزه در رنای پیک داشته توانند فقط دارای یک نوع رمزه و گروهی هم میگیرند، گروهی میپروتئین قرار می

 باشند.  
 ها: بررسی سایر گزینه

 رمزه مربوط به هیچ آمینواسیدی نیستند.    3رمزه،    64تواند وجود داشته باشد. از بین این  یک مینوع رمزه در رنای پ   64( در یک یاخته  1

کدون    AUGوجود داشته باشد ولی باید در نظر داشته باشید که فقط اولین    AUGتواند بیشتر از یک توالی  ( در ساختار رنای پیک می2

 شود.  آغاز ترجمه می

 تواند توسط چند نوع رنای ناقل حمل شود.کند ولی یک نوع آمینواسید میک نوع آمینواسید را حمل می( یک رنای ناقل همواره فقط ی4
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سود یا دودی شده رایج  گذارد. تحقیقات نشان داده است در مناطقی که غذاهای نمکشیوۀ فراوری و پخت غذا بر سالمت آن اثر می

 شده مشخص شده است.  ها با مصرف زیاد غذاهای کباب شده یا سرخسرطان شیوع بیشتری دارد. همچنین، ارتباط بعضی از سرطاناست،  
 ها: بررسی سایر گزینه

شود،  دار مانند سدیم نیتریت که برای ماندگاری محصوالت پروتئینی مانند سوسیس و کالباس به آنها اضافه می( ترکیبات نیتریت4و1

 زایی دارند.  شوند که تحت شرایطی قابلیت سرطاندن به ترکیباتی تبدیل میدر ب

کننده و یا ، مسمومازسرطانشود که در مقادیر متفاوت، ممکن است  در گیاهان ترکیباتی ساخته می  از زیست دهم یادتون هست که(  2

 حتی کشنده باشند. 

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

آلکالوئیدها که در     ←درمان دیسة گیاهان، پاداکسنده هستند. ترکیبات پاداکسنده در پیشگیری از سرطان نقش دارند.  ترکیبات رنگی در کریچه و رنگ    ←پیشگیری

 روند.  گیاهان به مقدار فراوانی وجود دارند در ساختن داروهای ضد سرطان به کار می  بعضیشیرابة 

 زا باشند.  توانند سرطان شوند، می ترکیبات که در گیاهان تولید می  برخی  ←زایی سرطان 
        :جمع بندی ترکیبات گیاهی تولید شده 

و کشنده    کنندهزا، مسمومسرطان   ③در تولید داروهای ضد سرطان استفاده شوند.       ②        خاصیت ضد سرطانی داشته باشند.    ①     :  ترکیبات گیاهی می توانند
دارای کاربرد   ⑦          های دیگر نقش داشته باشند.  در بهبود کارکرد مغز و اندام  ⑥در فتوسنتز نقش داشته باشند.      ⑤نقش دفاعی برای گیاه ایفا کنند.     ④    باشند.

 غذایی، دارویی و صنعتی باشند.  
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کتونوری(، مثالی مطرح شده نهفته )مثل هموفیلی( و مستقل از جنس نهفته )مثل فنیل  Xهای وابسته به  در کتاب درسی، برای بیماری

 نمود آن قطعاً خالص خواهد بود.  باشد، ژنهای نهفته در صورتی که فرد بیمار است. در بیماری
 ها: بررسی سایر گزینه

 ( امکان تولد دختری سالم وجود دارد.  hXHX( با زن ناقل بیماری )YhX( در بیماری هموفیلی در صورت ازدواج مرد بیمار )1
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 ( در بیماری مستقل از جنس نهفته امکان تولد پسری ناقل بیماری وجود دارد.  3

 کتونوری، از ازدواج مرد بیمار با زن ناقل بیماری، امکان تولد دختری بیمار و خالص وجود دارد.  بیماری هموفیلی و فنیل ( در هر دو 4

 مفهومی(  -متوسط -123) 2پاسخ: گزینه  169

اوانی در جمعیت الل بارز باشند، دارای بیشترین فر  3نمود خود دارای  هایی که در ژنکنید، ذرتطور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

 باشند. نمود دارند، دارای کمترین فراوانی در جمعیت می الل بارز در ژن 6هایی که صفر و یا و ذرت

 در این سوال با دو آمیزش مختلف مواجه هستیم: 

هایی که نمود و ذرتهایی با سه الل بارز در ژنالف( آمیزش بین ذرت

توانند دارای  های حاصل می زاده   ←نمود خود دارند  صفر الل بارز در ژن

 نمود باشند.  الل بارز در ژن 3و یا  2، 1صفر، 

  6هایی که  نمود و ذرتهایی با سه الل بارز در ژنب( آمیزش بین ذرت

، 3توانند دارای  های حاصل میزاده  ←نمود خود دارند  الل بارز در ژن

 نمود باشند.الل بارز در ژن 6و یا  5، 4

 ها وجود ندارد:نمودهای زیر در بین زادهها، امکان تشکیل ژناما از این آمیزش 

AAbbcc  aaBBcc aabbCC AABbcc AAbbCc 
AaBBcc  AabbCC aaBBCc aaBbCC AABBcc 

AAbbCC  aaBBCC 
 

ها نمیتونن تشکیل بشن! )مهندسی  کردید تا بفهمید کدوم گامت ها، موارد سوال رو بررسی می نمود برای حل این سوال، بهتر بود که به جای انجام دادن آمیزش بین ژن 
 معکوس!( 
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 فقط مورد د درست است. 
 بررسی همۀ موارد:  

لگوبرداری های دنا )رشتۀ الگو( اشود ولی فقط از روی یکی از رشتهالف( در فرایند رونویسی هر آنزیم بسپاراز به هر دو رشتۀ دنا متصل می

از رشتهمی از روی همان رشتههای دنا متصل میکند. در فرایند همانندسازی، هر آنزیم بسپاراز فقط به یکی  الگوبرداری   شود و  هم 

 کند.  می

در مقابل کنند تا یک رشتۀ دِنا  ها با یکدیگر فعالیت میدیگری از آنزیم  انواعب( در فرایند همانندسازی بعد از فعالیت آنزیم هلیکاز،  

کند، دنابسپاراز است. در ترین آنها که نوکلئوتیدهای مکمل را با نوکلئوتیدهای رشتۀ الگو جفت میرشتۀ الگو ساخته شود. یکی از مهم

 نوکلئوتیدی جدید از روی هر ژن، فقط یک نوع آنزیم به نام رنابسپاراز دخالت دارد.  فرایند رونویسی، برای ساخت رشتۀ پلی

ها از آن جدا شوند تا همانندسازی بتواند انجام های همراه آن یعنی هیستونوتاب فامینه باز و پروتئینج( قبل از همانندسازی دنا باید پیچ

 شود.  انجام می !(یعنی چند آنزیم  ) هاییآنزیمشود. این کار به کمک 

که در شود در حالیاستر توسط دنابسپاراز انجام مید( در همانندسازی، باز کردن مارپیچ دنا توسط آنزیم هلیکاز و تشکیل پیوند فسفودی

 شود.   رونویسی هر دوی این کارها توسط یک آنزیم )رنابسپاراز( انجام می
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ها رنابسپارازها به تنهایی وجود دارد. در یوکاریوتامکان مشاهده انواعی از رنابسپارازها در مجاورت مادۀ وراثتی    در جانداران یوکاریوت

انداز توسط رنابسپاراز کمک هایی به نام عوامل رونویسی به شناسایی راهباشند. در این جانداران پروتئینانداز نمی قادر به شناسایی راه

  کنند.  می
 ها: بررسی سایر گزینه

ها بر روی رنای پیک مربوط به آن پروتئین هایی یاخته به آنها نیاز شدید دارد، تجمع رناتنها برای پروتئینها و پروکاریوت( در یوکاریوت1

پروتئین   هاپروکاریوتشود. فقط در  ها تنظیم بیان ژن با ممانعت از حرکت رنابسپاراز دیده میکه در پروتئینشود. در حالیمشاهده می

 کند.  مهارکننده از حرکت رنابسپاراز ممانعت می

ها با توانند با تغییر طول عمر رنای پیک، تنظیم بیان ژن را انجام دهند ولی فقط یوکاریوتها می ها و در پروکاریوت( هم در یوکاریوت2

 کنند.  ها دسترسی رنابسپاراز را به ژن تنظیم می تنتغییر در فشردگی فام

ها توسط ها همۀ ژنشود ولی فقط در یوکاریوتپس از رونویسی مشاهده می  رنای رناقلها تغییرات مولکول  و پروکاریوت  یوکاریوت( در  4

 اند. دو الیه غشا از سیتوپالسم جدا شده

 همانندسازی رونویسی

 شود.به ساخته شدن مولکول دنای جدید از روی یک دنای دیگر، گفته می شود.مولکول رنا از روی بخشی از یک رشتۀ دنا گفته میبه ساخته شدن 

 است. ریبوزدئوکسیای با قند رشته دواسید محصول فرایند یک نوکلئیک  است.  ریبوزای با قند رشته تکاسید محصول فرایند یک نوکلئیک 

 شود. ها در هسته، راکیزه و دیسه انجام میها در سیتوپالسم و در یوکاریوتپروکاریوتدر 

 شود. انجام می یکبارای فقط در هر چرخۀ یاخته تواند انجام شود.می بارهاهای در هر چرخۀ یاخته

 از نوکلئوتیدهایی با قند ریبوز و باز آلی آدنین، یوراسیل، سیتوزین و گوانین برای تولید
 شود.محصول فرایند استفاده می

ریبوز و باز آلی آدنین، تیمین، سیتوزین و از نوکلئوتیدهایی با قند دئوکسی
 شود.گوانین برای تولید محصول فرایند استفاده می

 بگیرد. جهته و یا دو جهتی صورت تواند به صورت یکمی شود. جهته انجام میاز محل شروع فرایند همواره به صورت یک

های دیگر های هلیکاز، دنابسپاراز و انواعی از آنزیمبرای انجام نیاز به آنزیم برای انجام نیاز به آنزیم رنابسپاراز دارد.
 دارد.

 شود.استر مشاهده میاشتراکی از نوع فسفودی  بخشی وجود دارد که بین آنها قطعًا پیوندهر دو فرایند، واحدهای سهدر محصول 

انجام، پیوندهای هیدورژنی بین دو رشتۀ دنا به طور موقت شکسته شده و بعد از  برای  
 شوند.انجام فرایند این پیوند مجددًا تشکیل می

برای انجام، پیوندهای هیدورژنی بین دو رشتۀ دنا شکسته شده و بعد از 
شوند اما نه بین دو رشتۀ قدیمی انجام فرایند این پیوند مجددًا تشکیل می

 دنا!

 شوند.  در این فرایند تمام طول دو رشتۀ دنا به صورت تدریجی از هم باز می  شود.  در این فرایند فقط بخشی از دنا به صورت تدریجی باز می

 تواند ساختاری خطی و یا حلقوی داشته باشد.محصول فرایند می

 بسپارازی فعال در فرایند توانایی ویرایش دارد. آنزیم  آنزیم بسپارازی فعال در فرایند توانایی ویرایش ندارد!

آنزیم دورکنندۀ دو رشتۀ دنا از هم، فعالیت بسپارازی نیز دارد؛ یعنی سبب افزایش  
 شود. فسفات آزاد در محل انجام فرایند می

تواند فعالیت بسپارازی داشته  آنزیم دورکنندۀ دو رشتۀ دنا از هم، نمی
میزان فسفات آزاد در محل انجام فرایند  باشد؛ در نتیجه نقشی در تغییر 

 ندارد. 

 کنند. اساس هر دو فرایند یکسان و از قانون جفت شدن بازها که توسط واتسون و کریک کشف شده است، پیروی می

 شود.نوکلئوتیدی تازه ساخت از رشتۀ الگو جدا نمیرشتۀ پلی شود.نوکلئوتیدی تازه ساخت از رشتۀ الگو جدا میرشتۀ پلی

 شود.فسفاته در زمان اضافه شدن به رشتۀ در حال ساخت در هر دو فرایند، شکسته میهای نوکلئوتیدهای آزاد سهپیوند اشتراکی بین فسفات

تواند بین دو نوکلئوتید با نوع قند یکسان و یا متفاوت تشکیل و یا پیوند هیدروژنی می
 شکسته شود. 

تید با نوع قند تشکیل و یا شکسته  پیوند هیدروژنی فقط بین دو نوکلئو
 شود.

 شود.استر در هر دو فرایند فقط بین نوکلئوتیدهایی با نوع قند یکسان تشکیل میپیوند فسفودی 

های رونویسی مختلف به هم متصل  نوکلئوتیدی ساخته شده در حبابهای پلیرشته
 شود.نمی

نوکلئوتیدی های پلیرشتهنه هر دنایی!(  ) خطیدر همانندسازی دنای 
 شود. های همانندسازی مختلف به هم متصل میساخته شده در حباب

 در درون هر حباب ایجاد شده بیشتر از یک آنزیم فعالیت دارد.  در درون هر حباب ایجاد شده، فقط یک آنزیم فعالیت دارد.

ریبوز نوکلئوتید با قند ریبوز و هم با قند دئوکسیدر هر حباب رونویسی هم رشتۀ پلی
 وجود دارد. 

ریبوز نوکلئوتید فقط با قند دئوکسیدر هر حباب ایجاد شده رشتۀ پلی
 وجود دارد. 



 84صفحه                7مرحله   - زیست شناسی                                                پاسخنامه آزمون ماز 

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

 

 ترکیبی(  -سخت  -121) 4پاسخ: گزینه   172

 زین توپالسم یسبر هسته در   عالوه ها  وتیوکاری. در ندیگویم یاهسته  یِدِنا درون هسته قرار دارد که به آن دِنا شتر یبها در یوکاریوت

  سه یو د  ی(توکندریم)  زهیدارد در راک  ی حلقو  از دِنا که حالت  نوع  نی. اند یگویم  یتوپالسمیس  یدِنا وجود دارد که به آن دِنا  یمقدار

 شود. یم  دهی د (پالست)

ها در هسته کند. از آنجا که بیشتر مولکول دِنا در این یاخته های دِنای یک یاختۀ یوکاریوتی سوال میمتن سوال در مورد بعضی از مولکول

این نوع از دِنا حلقوی است. در دِنای    ها قرار دارند.سیتوپالسم و درون راکیزۀ این یاخته توان گفت بعضی از آنها در  قرار دارند، پس می

 شود. فسفات مشاهده می-لی وجود دارد و دو برابر تعداد نوکلئوتیدها پیوند قند حلقوی به تعداد نوکلئوتیدها باز آ
  تولید شده    فسفات-پیوند قند  فسفات موجود در هر نوکلئوتید و دیگری-شود. یک پیوند قندفسفات مشاهده می -در یک مولکول دِنا دو نوع پیوند قند

 میان قند یک نوکلئوتید و فسفات نوکلئوتید مجاور 

 
 ها:بررسی سایر گزینه

می(  1 مشاهده  مقابل  شکل  در  که  مارپیچهمانطور  اندازۀ  نوکلئوتیدکنید،  تعداد  و  است  متفاوت  دِنا  مولکول  در  در  ها  ها 

 اندازه با یکدیگر متفاوت است.های غیر هممارپیچ

 ها( )نه فقط بعضی از آن قرار دارند.  )هسته و دیسه( های یوکاریوتی در ساختار غشایییاخته های دِنای( مولکول2

 آزاد هستند.  OHکند اما دِناهای حلقوی فاقد  ( این گزینه در مورد دِناهای خطی صدق می3

 

  ی، دوتا از دنای خطی بیشتر است. چون در دنای حلقوی، فسفات آزاد  استر در دنای حلقودر دو دنای خطی و حلقوی با تعداد نوکلئوتید برابر، تعداد پیوند فسفودی
 نوکلئوتیدی قرار ندارد. در انتهای رشتۀ پلی

  استر شرکت دارند و هر کدام از طریق دو بخش خود )فسفات و گروه  در ساختار دنای حلقوی، همه نوکلئوتیدهای قرارگرفته در ساختار دنا، در دو پیوند فسفودی
 ل(  هیدروکسی 

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

  از طریق گروه های متفاوتی در تشکیل پیوند فسفودینوکلئوتید خطی، از طریق بخشپلیهای قرارگرفته در دو سر یک رشتۀ  نوکلئوتید استر شرکت دارند؛ یکی 
 فسفات و دیگری از طریق گروه هیدروکسیل! 
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پوس و دلفین بیشتر نتیجه شباهت بین پالتیدر ماهی نوعی ماهی غضروفی است. پوس و دلفین هر دو پستاندار هستند ولی سفرهپالتی 

 ماهی است.  پوس و سفرهاز شباهت بین پالتی
 ها: بررسی سایر گزینه

دهد که ساختار بدنی  شود. این مقایسه نشان میهای مختلف با یکدیگر مقایسه میای اجزای پیکر جانداران گونه( در تشریح مقایسه1

 ها از طرح مشابهی برخوردار است. گونه نه بسیاری!( ) یبعض

شده مربوط های حفظنامند؛ در نتیجه توالیشده میهای حفظشوند، توالیهای مختلف دیده میهایی از دنا را که در بین گونه( توالی2

 به ویژگی خاص یک گونه نیست! 

کرده است؛ در واقع این گونه هم امروزه و میلیون سال پیش زندگی می  170دهد که درخت گیسو در  ای نشان می( شواهد سنگواره3

 دار است.   کرده است. درخت گیسو، جزء گیاهان آوندی و دانهمیلیون سال پیش زندگی می   170هم در 
 

 سخت مفهومی(  -123) 3پاسخ: گزینه  174

ها حداکثر  های نهفته در رویان زادهند. در این صورت تعداد اللالل نهفته هست  2الل بارز و    4نمود خود دارای  این دو ذرت هر دو در ژن

ای که نمود رویان دانه رو به دست بیاریم و دانهنمود آندوسپرم، ژنها با توجه به ژنو حداقل صفر الل خواهد بود. حاال کافیه در گزینه 4

)گفتیم رویان حاصل بین میزش این دو ذرت تولید شده باشد  تواند از آالل نهفته باشد، نمی  4نمود رویان خود دارای بیش از  در ژن

 تونه داشته باشه(الل نهفته می  4صفر تا  

هایی که تکرار شده رو حذف  نمود آندوسپرم، کافیه برای هر جایگاه ژنی، یکی از اللنمود رویان بر اساس ژنبرای به دست آوردن ژن 

 ، و اگر هر سه الل یکسان بودن، باز هم یکیشون رو حذف میکنیم!  Aaو میشه  کنیمها رو حذف می  a، یکی از Aaaکنیم! مثالً 
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 ها: بررسی گزینه 

 : دارای صفر دگره نهفته AABBCC:  1نمود رویان گزینه ( ژن1

 : دارای دو دگره نهفتهAaBbCC: 2نمود رویان گزینه ( ژن2

 ( 4تا  0از باز دگره نهفته )خارج  5: دارای aabbCc: 3نمود رویان گزینه ( ژن3

 دگره نهفته 4: دارای  aaBbCc: 4نمود رویان گزینه ( ژن4

 برای حل هیچ یک از سواالت ژنتیک کنکور نیاز به محاسبه نیست و فقط باید از هوشتون استفاده کنید! 
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 فقط مورد ب درست است.

ها نوکلئوتیدها هستند. نوکلئوتیدها واحدهای سازندۀ ی هستند. واحد سازندۀ همۀ این مولکولهای دِنا و رِنا حامل اطالعات وراثتمولکول 

 پیوند اشتراکی وجود دارد.  بخشی هستند که میان اجزای آنهاسه 
 بررسی سایر موارد: 

 شوند.  های رِنا همانندسازی نمیالف و ج( مولکول

هایی از ساختار خود پیوند هیدروژنی دارد، در حالیکه رناهای پیک و رناتنی فاقد چنین پیوندی در ساختار خود د( رِنای ناقل در بخش

 هستند.  
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سارکومرها است. همانطور که موجود در    میضخ  یهارشته   ۀدهندلیتشک  نیوزیم  نیپروتئ

پپتیدی دارد  پروتئین میوزین بیش از یک زنجیرۀ پلیکنید،  در شکل مقابل مشاهده می

ها با  ها، زنجیرهپس این پروتئین دارای ساختار چهارم است. در ساختار چهارم پروتئین 

می  آرایش قرار  یکدیگر  کنار  زنجیرهخاصی  این  از  آن ساختارگیرند. هر یک  تا سوم هستند که در  اول  دارای ساختار  از ها  انواعی  ها 

توان گفت که در  اشتراکی و همچنین انواعی از پیوندهای غیر اشتراکی مانند هیدروژنی و یونی تشکیل شده است. پس میپیوندهای  

 شود. ساختار چهارم این پروتئین انواعی از پیوندهای اشتراکی و غیر اشتراکی مشاهده می
 ها:بررسی سایر گزینه

شوند. در این ساختار آمینواسیدهای آبگریز به یکدیگر نزدیک ختار تشکیل می( در ساختار سوم، پیوندهای یونی جهت تثبیت این سا2

 شوند نه اینکه از یکدیگر دور شوند!می

شود. پس هم در ساختار دوم و  ها بیشتر میشود و در ساختار سوم تاخوردگی پپتیدی دچار تاخوردگی می( در ساختار دوم رشتۀ پلی3

بار تشکیل شود اما فقط در ساختار دوم پیوندهای هیدروژنی برای اولینپپتیدی مشاهده میپلیهم در ساختار سوم تاخوردگی رشتۀ  

 شوند. می

پپتیدی دارای تاخوردگی شوند. در ساختار سوم زنجیرۀ پلی( هم در ساختار اول و هم در ساختار سوم پیوندهای اشتراکی تشکیل می4

 است.

 مفهومی(  -متوسط -123)  4پاسخ:  177

که گروه خونی پدر و مادر یکسان و در بین فرزندان سه نوع گروه خونی مشاهده شده  با توجه به این

است. با توجه به مربع پانت مقابل در این خانواده افراد دارای   ABتوان گفت گروه خونی والدین  است، می

 . خود دارندت در غشای گویچۀ قرمز اره خونی ناخالص هر دو نوع کربوهیدگرو
 ها: بررسی سایر گزینه

 شود.  نمود یافت مینوع ژن  3( با توجه به مربع پانت مقابل در بین فرزندان فقط 1

 دارای دو نوع کربوهیدرات در غشای گویچۀ قرمز خود هستند.   AB( افراد دارای گروه خونی 2

    والدین ناخالص هستند و هر دو دارای دو نوع دگره )الل( هستند.( 3
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یوکاریوت مولکولدر  فرایند  ها  در  نیستند.  متصل  یاخته  غشای  به  دِنا  یاخته های  این  در  میان همانندسازی  اشتراکی  پیوند  ابتدا  ها 

 کند.استر شرکت میهای نوکلئوتید آزاد شکسته شده)تخریب نوعی پیوند اشتراکی( و سپس نوکلئوتید در تشکیل پیوند فسفودیفسفات

    A      B      ها گامت

     A     AA   AB 

     B       AB    BB    
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 ها:بررسی سایر گزینه
 بتواند  همانندسازی  تا  شوند  جدا  آن  از  هایعنی هیستون   آن  همراه  یها پروتئین  و  باز  فامینه،  وتاب  پیچ  باید   دِنا  همانندسازی  از  قبل(  2و1

 شود. انجام

 گیرد. های دِنای اولیه را در بر می( در فرایند همانندسازی هر آنزیم دِنابسپاراز فقط یکی از رشته4

 ترکیبی(  -متوسط -122) 4پاسخ: گزینه   179

هم    پیش از رونویسیها تنظیم بیان ژن  فشرده کنند. در یوکاریوت  هاهیستون توانند مادۀ وراثتی خود را به کمک  می  هایوکاریوت

تن در  تواند با تغییر در میزان فشردگی فاماست؛ بدین صورت که یاخته می تن در سطح فامتواند صورت بگیرد. این تنظیم بیان ژن می

 ه ژن مورد نظر را تنظیم کند.  های خاصی، دسترسی رنابسپاراز ببخش
 ها: بررسی سایر گزینه

های خاصی از دنا به نام توالی افزاینده متصل شوند. عوامل رونویسی دیگری به بخش   نه همواره!(  )   ممکن استها  ( در یوکاریوت1

پیوستن این پروتئین افزاینده و ایجاد خمیدگی در دنا، عوامل رونویسی در  با  گیرند و با این کار سرعت کنار هم قرار میها به توالی 

 است!   ممکندهند. اما دقت کنید که در رونویسی از هر ژن توالی افزاینده نقش ندارد. کتاب درسی گفته رونویسی از ژن را افزایش می

تواند بر  ها، یاخته میز این محلها قرار دارند. در هر یک اها در هسته و برخی در راکیزه و دیسههای یوکاریوتی بیشتر ژن( در یاخته2

 بیان ژن نظارت داشته باشد. 

توانند متصل شوند که ها در تنظیم بیان ژن پس از رونویسی، در سیتوپالسم به رنای پیک، رناهای کوچک مکمل می( در یوکاریوت3

می رناتن  فعالیت  پروتئینمانع  نتیجه  در  و  می شوند  متوقف  رِناسازی  از  نوع  این  پس  در  شود.  نه  دارند؛  نقش  ژن  بیان  تنظیم  در  ها 

 سازی!پروتئین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  م ن     ی ا  ا       ر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تأثیر انواعی از آنزیمها 

 بر فامینه

شکسته شدن پیوندهای هیدورژنی و 

 فاصلۀ گرفتن دو رشتۀ دنا از هم

اتصال آنزیم هلیکاز به جایگاه آغاز 

 همانندسازی و شروع همانندسازی!

باز شدن پیچوتاب 

 فامینه

جدا شدن پروتئینهای 

 همراه دنا مثل هیستون

باز شدن مارپیچ دنا و تشکیل ساختارهای 

Y)مانند )دوراهی همانندسازی  

تأثیر دنابسپاراز و انواعی از آنزیمها 

 برای ساخت یک رشتۀ دنا

بررسی رابطۀ مکملی بین بازها و یافتن 

 نوکلئوتید مناسب توسط دنابسپاراز

قرارگیری نوکلئوتید سهفسفاتۀ جدید 

 مقابل نوکلئوتید رشتۀ قدیمی 

برقراری پیوند هیدروژنی به صورت 

 خودبهخودی بین دو نوکلئوتید مقابل

شکسته شدن پیوند اشتراکی بین فسفاتهای 

 فسفاته و تکفسفاته شدن آن 3نوکلئوتید 

تشکیل پیوند فسفودیاستر توسط 

 دنابسپاراز 

حرکت رو به جلوی دنابسپاراز و 

 برگشت آن به اندازۀ یک نوکلئوتید

بررسی مکمل بودن بازها و قرارگیری 

 درست نوکلئوتیدها مقابل هم 

در صورت مکمل نبودن، شکستن پیوند 

 فسفودیاستر ایجاد شده در مرحلۀ قبل 

جایگزین کردن نوکلئوتید مناسب با 

 نوکلئوتید اشتباه 
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 فقط مورد »د« درست است. 

 است.   nو اسپرماتوسیت ثانویه  n2اسپرماتوسیت اولیه 
 بررسی همۀ موارد:  

داشته  Rhبرای گروه خونی  Dتواند دو الل ( است در نتیجه نمیddپدر این فرد دارای گروه خونی منفی ) که الف و ب( با توجه به این

 را دریافت کرده است.   d خود الل پدرباشد چون از 

 ای با دگرۀ بیماری هموفیلی تولید کند.  تواند اسپرماتوسیت ثانویهکه این مرد سالم است، در نتیجه نمیج( با توجه به این

تواند از هر یک از را می   Oرا از مادر خود و الل    Dتولید کند؛ چون الل    Y O Dنمود  ای با ژنتواند اسپرماتوسیت ثانویهد( این مرد می

 والدین خود به ارث برده باشد.   
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 هاست.تر از پروکاریوتپیچیده  + شود انجام متعددی  مراحل در تواندمی ژن بیان تنظیم

   
   

   
   

   
   

  
ی 
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ه 
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اتصال عوامل  

رونویسی به توالی راه 
 انداز )فقط(

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

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

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

 
اتصال عوامل  

رونویسی به توالی 
 افزاینده )و راه انداز(

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

 دهد.  می
 گیرد.  صورت نمیهمواره  ایجاد خمیدگی در دنا 

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

ی
س

وی
رون

یر
 غ

حل
مرا

در 
 

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

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

 شود.   
 تنی  فام سطح  در

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

 به را  رنابسپاراز خاصی، دسترسی های بخش در تنفام فشردگی میزان در تغییر با تواندمی یاخته
 کند.  تنظیم نظر مورد ژن

 
 پس از رونویسی

 پیک  رنای  عمر تنظیم طول
 و بالعکس.  شودمی محصول موجب افزایش پیک رنای  عمر طول افزایش

 گیرد. ها صورت میها و پروکاریوتتغییر در طول عمر رنای پیک در یوکاریوت
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 1پاسخ: گزینه  

 هدرسنام
کند و اگر نمودار به شکل سهمی باشد، متحرک با زمان متحرکی به صورت خطی باشد، متحرک با سرعت ثابت حرکت می –( اگر نمودار مکان 1)

 شتاب ثابت در حال حرکت است.  

                                                           
 گذرند. اند و از کنار هم میم رسیدهزمان دو متحرک یکدیگر را قطع کنند، دو متحرک به ه  –( هنگامی که نمودار مکان 2)
ها یکسان هاست و اگر جهت حرکت آنها برابر مجموع اندازة سرعت آن( اگر جهت حرکت دو متحرک مخالف هم باشد، سرعت نسبی آن3)

 هاست. باشد، سرعت نسبی حرکت برابر اختالف اندازة سرعت

                                            
V   V V= −1 2               V   V V1 2= +  

tبا توجه به نکات ارائه شده، دو متحرک در لحظة  s= بنابراین    ؛ اندد به هم رسیدهنکنها یکدیگر را قطع می زمان آن  –که نمودار مکان   4

 نوشت:   تواناند و میثانیه به صفر رسانده 4متری خود را در  30فاصلة 

/ m / s= =
30

7 5
4

 
x نسبی 

t
 Vنسبی  = 

tدر ادامه پس از لحظة  s= xبرسد، کافی است   m75که فاصلة دو متحرک به  ، برای آن4 m =  بنابراین داریم:   ؛ باشد 75

/ t s
t

 =  =


75
7 5 10 

x نسبی 

t
 Vنسبی  =  

 اشتباه متداول دانش آموزان 
 اگر دقت کنید انتهای سوال گفته شده: 

 ثانیه شد 10رسد؟ که جوابش متر می 75ها به آن ۀکنند، فاصلای که دو متحرک از کنار هم عبور میچند ثانیه پس از لحظه 
 اگر انتهای سوال این چنین بود:

 رسد؟ جوابش لحظۀ  متر می 75ای فاصلۀ دو متحرک به در چه لحظهt  s=14 شدمی 
شوند؛ پس به انتهای سوال دقت  ها وجود دارد و دانش آموزان زیادی دچار اشتباه میها هر دو جواب در گزینهکه معموال در این چنین تست

 یادی داشته باشیمز

 1پاسخ: گزینه  
 

 درسنامه
 شود:  ( در حرکت با تندی ثابت، زمان حرکت به صورت زیر محاسبه می1)

av

L
t

S
 =

 
 : شودکند، تندی متوسط حرکت به صورت زیر محاسبه میطی می V2دیگر را با تندی   ۀو نیم V1( اگر متحرک نیمی از مسیر را با تندی  2)

  

VVL

L L V V

V V

= =
+

+

1 2

1 2

1 2

2

2 2

 
مسافت 

 زمان 
  avS = 

 نسبی 
 نسبی 
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-کند، تندی متوسط حرکت به صورت زیر محاسبه میطی می V2دیگر را با تندی   ۀو نیم V1( اگر متحرک نیمی از زمان حرکت را با تندی  3)

   :دوش

t t
V V

V V

t

+
+

= =
1 2

1 22 2
2

 
مسافت 

 زمان 
  avS =  

کنیم با این  قا مشابه باال حساب می( توضیحات باال در مورد )تندی متوسط( بود. حال اگر بخواهیم )سرعت متوسط( را محاسبه کنیم، دقی4)
 اشته شود ذنیز گ Vتفاوت که در )سرعت متوسط( باید عالمت  

حرکت  برگردد، سرعت متوسط V2در مسیر رفت حرکت کند و نیمۀ دیگر را با سرعت  V1برای مثال: اگر متحرکی نیمی از زمان حرکت با سرعت 

 شود: به صورت زیر محاسبه می

av

t t
V V V V

V
t

− −
= =

1 2
1 22 2
2

 

 : کنیمها را جداگانه محاسبه میهای باال، تندی متوسط حرکت هر یک از دونده با توجه به نکته

/m : کل مسیر را با تندی ثابت Aدوندة  s6   طی کرده است، بنابراین تندی متوسط حرکت هم برابرm/ s6  .خواهد بود 

 : با توجه به نکتة باال داریم:  Bدوندة 

av

V V
S m / s

V V

 
= = = =

+ +

1 2

1 2

2 2 4 8 64 16
4 8 12 3

 

/m : چون در ابتدا تندی حرکت از Cدوندة   s6   کمتر بوده و سپس به مقدار ثابتm/ s6   رسیده است، تندی متوسط حرکتC    ًقطعا

/m کمتر از  s6   .خواهد بود 

 برندة مسابقه خواهد بود.   Aها بیشتر است و در نتیجه از سایر دونده  Aمطابق توضیحات فوق، تندی متوسط 

 2پاسخ: گزینه  
 

 درسنامه:  

 ثانیه قبل از رأس یکسان خواهد بود.      t0ثانیه پس از رأس و  t0( با توجه به تقارن سهمی حول رأس خود، مکان متحرک  1)

                                                                                        
یکسان است. دقت کنید که جهت  ثانیه قبل از آن t0ثانیه بعد از رأس و  t0( با توجه به تقارن سهمی حول رأس خود، تندی حرکت متحرک  2)

 هم خواهند بود.   ۀها قرینبنابراین سرعت ؛این دو لحظه بر عکس هم است ر دحرکت 

tبا توجه به نکتة باال، تندی حرکت در لحظة   s= t، برابر تندی حرکت در لحظة 3 s= t)است، زیرا رأس سهمی 5 s)= در وسط این    4

tبنابراین تندی حرکت در ؛دو لحظه قرار دارد s= /m، به اندازة  7 s6 بیشتر از تندی حرکت درt s=  توان نوشت:  است و می 5
V VV

a m / s
t

−
= = = =
 −

27 5 6
3

7 5 2
 

 aثانیة اول به صورت کندشونده است و عالمت  4ثانیة اول حرکت، سرعت منفی است )چرا؟(، حرکت در  4در ادامه دقت کنید که چون در 

 ثانیه داریم:   4ثانیه خالف یکدیگر است. برای محاسبة مسافت طی شده در این  4در این  Vو 

L at m= =   =2 21 1
3 4 24

2 2
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 1پاسخ: گزینه  
 

   درسنامه:
 توان شتاب حرکت را به دست آورد.  زمان می – با استفاده از شیب نمودار سرعت 

                                                                  

 
توان نوع حرکت )تندشونده یا کندشونده( را مشخص کرد. هرگاه نمودار از محور افقی دور شود،  زمان می –( با استفاده از نمودار سرعت 2)

 حرکت تندشونده است و هرگاه به محور افقی نزدیک شود، حرکت کندشونده خواهد بود. 

                                                                    
دهد(، متحرک تغییر جهت داده کند )سرعت تغییر عالمت میزمان محور افقی را قطع کرده و از آن عبور می – هنگامی که نمودار سرعت  (3)

 است. 

                                                                    
 آوریم.  اال، شتاب و سرعت اولیة دو قطار را بدست میمطابق نمودار مقابل و با توجه به نکات ب

 
 

tجایی قطارها را تا لحظة در ادامه کافی است جابه s=10  بدست آوریم. دقت کنید که قطارA  ثانیه حرکت کرده است.   8فقط 

A A A

B B B

x a t V t m

x a t V t m

−
 = + =  +  =

−
 = + =  +  =

2 2
0

2 2
0

1 9
8 36 8 144

2 4
1 3

10 36 10 210
2 2
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 سبقت گرفته است. به شکل زیر توجه کنید:  Aحرکت کرده و کامالً از  Aبیشتر از  m66به اندازة  Bبنابراین قطار 

 
 )استفاده از مساحت زیر نمودار(  راه حل دوم:

 مساحت(x=زمان برابر جابجایی است )  –همانطور که میدونید، مساحت زیر نمودار مکان 

A : xبرای قطار  m= =   =
1 36 8 144
2

 مساحت

 

 

 

 

 

B : xبرای قطار  m= =   −   =
1 136 12 6 2 210
2 2

 مساحت

 

 

  قطارB   به اندازةm66   بیشتر ازA  حرکت کرده و کامالً ازA  سبقت گرفته است 
 

 3پاسخ: گزینه  
 

 درسنامه
ای و شیب خط واصل ( شیب نمودار تکانه بر حسب زمان برابر نیروی خالص وارد شده بر جسم است. شیب خط مماس برابر نیروی لحظه1)

 نقطه برابر نیروی متوسط وارد شده بر جسم است. بین دو 

 
ای و شتاب متوسط را محاسبه زمان بر جرم، شتاب لحظه –توان با تقسیم شیب نمودار تکانه قبل و قانون دوم نیوتون، می ۀ( با توجه به نکت2)

 کرد. 

شیب  نمودار تکانه−زمان 

m

F
a

m
= =  

 جایی آن را در آن بازه بدست آورد.  توان جابهزمان بر جرم جسم، می –( با تقسیم مساحت زیر نمودار تکانه 3)

=زمان   –مساحت زیر نمودار سرعت  
مساحت  زیر  نمودار تکانه−زمان 

m
x = 

زمان به شکل یک خط افقی است، جسم با سرعت ثابت در حرکت است و هنگامی که این نمودار به شکل یک  –( هنگامی که نمودار تکانه 4)
 کند. خط با شیب ثابت است، جسم با شتاب ثابت حرکت می
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 شود.  دهد، جهت حرکت جسم عوض میکند و تغییر عالمت میزمان محور افقی را قطع می –( هنگامی که نمودار تکانه 5)
زمان از محور افقی )محور زمان( دور شود، حرکت تندشونده است و اگر به محور افقی نزدیک شود، حرکت کندشونده  –( اگر نمودار تکانه 6)

 خواهد بود. 

                        
 

 های تکانه از یادمان نرود یک تکنیک ساده برای اینکه نکات و فرمول
   : اگه شتاب رو داشته باشیم، چکار کنیم تا نیرو به دست بیاد؟بپرسم یه سوالاول بزارید  

 از رابطه  خب معلومهF ma=نیرو،  فقط فرقشون اینه که کنیم. در واقع شتاب و نیرو عین هم هستن واستفاده میm برابر شتابه 

P)  ضرب کنیم تا تکانه بدست بیاد   mهمین حرف رو االن برای تکانه میخام بزنم: ما اگر سرعت رو داشته باشیم، کافیه اونو در   mv= ) 
 پس نیازی نیست فرمول جدیدی یاد بگیریم یا احساس کنیم تکانه چیز جدیدی هست 

 

 اضافه دارن( mشتاب = نیرو                        سرعت = تکانه                   )فقط یه 
 

تونیم بگیم اگر از تکانه مشتق بگیریم، نیرو  به دست میاد؛ پس االن می( a)( مشتق بگیریم، شتاب vما از قبل میدونستیم که اگر از سرعت )
 دست میاد!! به

vقبال این فرمولو میدونستیم:  
a

t


P:  تونیم بگیمپس االن می ؛=
F

t


= 

 جمع بندی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یاد گرفتیم   1چیزی که از فصل   چیزی که در مورد تکانه باید بدونیم

 زمان برابر شتاب است – سرعتشیب نمودار  زمان برابر نیرو است – تکانهشیب نمودار 

زمان به صورت خط ثابت   –اگر نمودار تکانه 
 باشد، حرکت با سرعت ثابت است

زمان به صورت خط ثابت   -اگر نمودار سرعت 
 باشد، حرکت با سرعت ثابت است

زمان به صورت یک خط با   -اگر نمودار تکانه 
 شیب ثابت باشد، حرکت با شتاب ثابت است

زمان به صورت یک خط با   -اگر نمودار سرعت 
 شیب ثابت باشد، حرکت با شتاب ثابت است

 معادله شتاب :مشتق معادله سرعت معادله نیرو :مشتق معادله تکانه

av

P
F

t


= av

v
a

t


= 

زمان به محور افقی نزدیک   –اگر نمودار تکانه 
 شود، حرکت کند شونده است

زمان به محور افقی نزدیک   –اگر نمودار سرعت 
 شود، حرکت کند شونده است
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 پردازیم:  های فوق به بررسی عبارات میمطابق نکته

 است. نادرستکند ولی ساکن نیست، بنابراین این عبارت ثانیة دوم حرکت، جسم با سرعت ثابت حرکت می 2بررسی )الف(: در 

)ثانیة دوم   4بررسی )ب(: در  s t s) 4 ، تکانه از 8
m

 kg.
s

 به صفر رسیده است، پس داریم:   10

av
av av

FP / m
F / N a /

t m s

 − −
= = = −  = = = −
 2

0 10 2 5
2 5 1 25

4 2
  

 است.نادرست بنابراین عبارت )ب( هم 

sیر، فقط در بازة زمانی  بررسی )ج(: مطابق نمودار ز t s 6 ، نمودار به محور افقی نزدیک شده و حرکت کندشونده است. بنابراین عبارت  8

 است. نادرست )ج( هم 

 
اندازه خواهد بود و در نتیجه این بازه هماندازه است، بنابراین نیروی متوسط در این دو  ثانیة اول و دوم هم  4بررسی )د(: تغییرات تکانه در  

 است. صحیح عبارت 

 4پاسخ: گزینه  

 

 درسنامه:  

شود، شتاب حرکت به صورت زیر  شود و تحت تأثیر اصطکاک متوقف میپرتاب می V0 ۀبا تندی اولی جرم m( هنگامی که یک جسم به  1) 

 :شودمحاسبه می

net k k
k

net

F f mg
a g

F ma

= − = −
 = −

= 
 باال، شتاب حرکت به جرم جسم ربطی ندارد و فقط به شتاب گرانش و ضریب اصطکاک وابسته است. ۀ( مطابق نکت2)
 آید: ( زمان توقف تحت تأثیر نیروی اصطکاک به صورت زیر به دست می3)

k

V V

a g
= =

−

0 توقف 0
t  

 عکس دارد.   ۀمستقیم و با ضریب اصطکاک رابط ۀباال، زمان توقف با تندی اولیه رابط ۀبق نکت( مطا4)

   
t

𝑨 توقف

t
𝑩 توقف

A B

B A

V

V


= 



0

0

     

 شود:  ( مسافت توقف تحت تأثیر نیروی اصطکاک به صورت زیر محاسبه می5)

k

V V

a g
= =

− 

2 2
0 0

2 2
  xتوقف 

 عکس دارد.  ۀمستقیم و با ضریب اصطکاک رابط ۀباال، مسافت توقف با مجذور تندی اولیه رابط ۀ( مطابق رابط6)

x
𝑨 توقف 

x
𝑩 توقف 

A B

B A

V

V

  
=  

 

2
0

0
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پرتی است و فقط کافی است با کمک تندی اولیه، زمان و مسافت توقف را مقایسه دادن جرم اجسام برای حواسفهمیدیم  مطابق نکتة باال،  

 کنیم. دقت کنید که ضریب اصطکاک سطح برای دو جسم یکسان است و اثری در مقایسه نخواهد داشت. 

d V

d V

t V

t V

   
= = =   

  

= = =

2 2
2 02

1 01

2 02

1 01

3 1
9 9

3 1
9 3

 

 2پاسخ: گزینه  

 
 درسنامه:  

توانیم تندی گلوله هنگام برخورد  خواهد بود و در نتیحه می  gدر خالء رها شود تا به زمین برسد، شتاب حرکت برابر  hای از ارتفاع ( اگر گلوله1)
 مستقل از زمان بدست آوریم:   ۀبه زمین را با کمک رابط

a g
V gh

V ah

=
 =

=
2

2
2

 
( اگر همین گلوله به جای خالء در هوا سقوط کند و نیروی مقاومت هوا ثابت فرض شود، گلوله با شتاب ثابت سقوط خواهد کرد. برای  2)

 این شتاب داریم:  ۀمحاسب

net D D

net

F mg f f
a g

F a m

= −
 = −

= 
 توانیم تندی برخورد را در حضور مقاومت هوا هم به دست آوریم:  باال، با دانستن شتاب سقوط در هوا، می ۀ( مطابق نکت3)

                                 
D

D

f
a g f

m V (g )h
m

V ah


= −

 = −
 =

2

2

2

 

 توان نوشت:مطابق نکتة فوق، برای مقایسة تندی برخورد به زمین در هوا و خالء می

D

D

D

f / N
m kg

fV gh g
V m

f V gV (g )h
m

/

V /

V

V
/ /

V

=
=

 = −
 =

 = −


−


⎯⎯⎯⎯→ = =


= =

15 2
8

2

2

15 2
10 8 18

10 10

0 81 0 9

 

 درصد کمتر از خالء است.  10بنابراین تندی برخورد در هوا، 

 3پاسخ: گزینه  
 

 آید:  ( اگر شتاب حرکت آسانسور به سمت باال باشد، نیروی کشش فنری که از سقف آسانسور آویزان است به صورت زیر به دست می1)
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 کنیم:  قبل، شتاب به سمت پایین باشد، نیروی کشش فنر را به صورت زیر محاسبه می ۀ( اگر در نکت2)
                                    

 
  

 ( دقت کنید که جهت شتاب الزامًا با جهت حرکت آسانسور یکسان نیست. 3)
 

 شود: آسانسور در حالت کلی با این تکنیک حل میهای  تست

های مربوط به آسانسور فقط با کمک یه فرمول حل میشن: وقتی یک جسم در در سطح زمین روی نیروسنج قرار بگیرد، عددی که نیروسنج تست
m(gدهد برابر ار بگیرد عددی که نیروسنج نشان میاست ولی اگر این جسم داخل آسانسور روی نیروسنج قر  mgدهد برابرنشان می ±a)

 است

 

 

 

 

 
 هنگامی که شخص در سطح  هنگامی که شخص داخل aتعییت عالمت   

 زمین قرار دارد آسانسور قرار دارد  
 مطابق نکتة باال داریم:  

 : k x m(g a) =  هنگام باال رفتن +

)k       (:  1رابطة )           / L ) ( ) − = + =00 5 3010 2 360 

: k x m(g a) =  هنگام پایین رفتن  −

)k       (:  2رابطة )           / L ) ( ) − = − =00 3 3010 2 240 

 ( از هم داریم: 2( و )1های )با تفریق رابطه
k( / / )

N
/ k k

m

− = −

 =  =

0 5 0 3 360 240

0 2 120 600
 

 3پاسخ: گزینه  

 درسنامه:  
اصطکاک ایستایی باشد، جسم حرکت نخواهد کرد. در این حالت نیروی  ۀروی محرک وارد بر یک جسم کمتر از بیشین( هنگامی که نی1)

sنیروی محرک خواهد بود. دقت کنید که نیروی اصطکاک د راین حالت با   ۀانداز  اصطکاک هم maxf   .برابر نیست 

 s| f | | F |=smaxF f                                                                               بدون حرکت 

 
 
نیروی محرک، نیروی گیرد. در این حالت حرکت قرار می ۀاصطکاک ایستایی باشد، جسم در آستان ۀبیشین ۀانداز ( اگر نیروی محرک دقیقًا هم2)

sطور اصطکاک و همین maxfاندازه خواهند بود.  ، هر سه هم 

 

s( اگر نیروی محرک بیشتر از  3) maxf   باشد، جسم حرکت خواهد کرد. در این حالت اصطکاک بین جسم و سطح از نوع جنبشی خواهد بود و

 توان نوشت: می

e

e

F mg ma

F m(g a)

k x m(g a)

− = −

 = −

  = −
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k kf N= smaxF f                                                                               کند حرکت می 

 
 
 آید:کند، شتاب حرکت به صورت زیر به دست می ( در حالت قبل که جسم حرکت می4)

net k k

net

F F f F f
a

F ma m

= − −
 =

= 
 پردازیم:  فوق، به بررسی نیروی اصطکاک در سه حالت می  با توجه به نکتة

 حالت اولیه:  

 

s max s

N F mg N

f N / N

= + = +  =

=  =  =

1 20 4 10 60

0 4 60 24
 

smaxFچون   f2 کند و اندازة نیروی اصطکاک برابر  است، جسم حرکت نمیN20   .خواهد بود 

 دو برابر شود:   F1اگر 

 

smax s

N F mg N

f N / N

= + = + =

=  =  =

1 40 40 80

0 4 80 32
 

smaxFباز هم   f2 کند. است، جسم حرکت نمی 

خواهد بود و در نتیجه  N20بنابراین اندازة اصطکاک باز هم برابر   است. 1=

 دو برابر شود:   F2اگر 

 

smax s

N F mg N

f N / N

= + = + =

=  =  =

1 20 40 60

0 4 60 24
 

smaxFدر این حالت   f2 کند، بنابراین اصطکاک از نوع جنبشی است و داریم:  است و جسم حرکت می 

k kf N / N=  =  =

 = =

0 2 60 12

12 3
20 5

 

 را حساب کنیم.   +توانیم  در نهایت می

 + = + =
3 8

1
5 5

 

 
 



 97صفحه   7مرحله    -   پاسخنامه آزمون ماز  دوازدهم پایه    فیزیک 

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

 

 3پاسخ: گزینه  
 

 درسنامه:
 آید: از یک سیاره به صورت زیر بدست می h( نیروی گرانشی وارد بر یک جسم در ارتفاع 1)

                                                     
 رد.  عکس دا  ۀبنابراین در یک سیاره، نیرو با مجذور فاصله از مرکز سیاره رابط

 مطابق نکتة باال داریم:  

F

F

F R
F

F R(R h)

R

R

=

+ 
  =  

++  

+ 
⎯⎯⎯→ =  

+ 

1

2

2
1

2
2

49 2
100

1 7500
1200

49 7500
100 1200

 

R

R

+
=

+

7 7500
10 12000

 
جذر
→  

R R

R R km

 + = +

 =  =

7 84000 10 75000

3 9000 3000
 

 توانیم حجم سیاره را حساب کنیم. در ادامه با کمک شعاع می

V R ( ) / m=  =    = 3 3 3 20 34 4
3 3000 10 1 08 10

3 3
 

 در نهایت برای محاسبة جرم سیاره داریم: 

m V / / kg

m / ton

=  =   = 

 = 

20 23

20

5000 1 08 10 5 4 10

5 4 10
 

 

 3پاسخ: گزینه  

stمتحرک در لحظة   s= tثانیة قبل از این لحظه )یعنی لحظة  3دهد و تغییر جهت می 4 s=1 ثانیه بعد از این لحظه )یعنی لحظة  3( و 1

t s=2  رو باید مکان  کند. با توجه به شکل روبه( از مبدأ مکان عبور می 7

s(xمتحرک در لحظة تغییر جهت    های مختلفی برای این را حساب کنیم. راه (

 تا   0رعت اولیه را در بازة زمانی محاسبه است. ما یک بار معادلة مستقل از س

st s=  نویسیم:  می 4

(1               )s(v )
s s s sx at v t x ( ) a

=
 = − + ⎯⎯⎯→ − − = − 

02 21 1
7 4

2 2
 

                               sx a+ = −7 8 

 :  stتا   t1و یک بار در بازة  

(2                                     )s(v )
s s s s sx a(t t ) v (t t ) x a ( ) x a

02 2
1 1

1 1 9
0 4 1 0

2 2 2
= −

 = − − + − ⎯⎯⎯→ − = −  − + → = 

 گیریم:  ( نتیجه می2( و )1از مقایسة روابط )
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s s s s s s sx a x ( )x x x x x m
−

+ = − → + = −  → + = → = → =
2 16 7

7 8 7 8 7 7 9
9 9 9

 

tمتحرک در بازة   s=1 stتا   1 s=   −sxرود و به میزان به مبدأ مکان می sxهم از مکان   t2تا   stشود؛ از  جا میجابه sxبه اندازة   4

 است.  t2  ،sx2تا   t1شود. پس مسافت طی شده توسط متحرک در بازة  جا میجابه

s x s s s s s

av

L | x x | | x x | | x | | x | x x x m

L m
S

t s

= − + − = − + − = + = =  =

→ = = = =
 −

1 2 0 0 2 2 9 18

18 18
3

7 1 6

 

 

 

 روش دوم:

 یک روش ساده و کلی برای حل تست های حرکت از نوع شتابدار
ترین چیزی که باید پیدا کنیم شتاب حرکته، یعنی چه شتاب را بخواهد چه نخواهد باید اونو پیدا کنیم. برای پیدا مهمها  در این چنین تست 

کردن شتاب نیز تنها چیزی که الزم داریم دانستن سرعت متحرک در دو لحظه از مسیر است
v v

(a )
t t

−
=

−
2 1

2 1

  

لحظه رو از کجا پیدا کنیم؟ ممکنه صورت سوال خودش بگه در لحظه ..... سرعت برابر ..... است یا مثاًل وقتی میگه متحرک از حال حاال این دو  
زمان توسط شیب خط    –سکون شروع به حرکت کرده است یعنی سرعت متحرک در لحظه صفر برابر صفر است یا مثاًل میتونه در نمودار مکان  

شود که باید این کار را  ت نشان داده بشه ولی چیزی که زیاد دیده شده اینه که جابجایی در یک بازه زمانی داده میمماس در یک لحظه سرع
 انجام دهید:

 ای در وسط آن بازه زمانی استدونید )در حرکت با شتاب ثابت( سرعت متوسط در یک بازه زمانی دقیقا برابر سرعت لحظه همانطور که می 

av(vکنیمثانیه پیدا می 5متر است ما ابتدا سرعت متوسط را در این  125ثانیه اول برابر  5وقتی میگه جابجایی در برای مثال  )= =
125 25
5

 

tگیریم سرعت در لحظه  ای در وسط بازه زمانی است پس نتیجه میاز طرفی چون سرعت متوسط برابر سرعت لحظه  /  s=2  است 25برابر 5
 با توجه به نکته فوق، ابتدا باید شتاب را پیدا کنیم. برای پیدا کردن شتاب باید سرعت متحرک در دو لحظه از حرکت را بدانیم: 

t)با توجه به نمودار  s v )= → =4 0 

tاز طرفی چون سرعت متوسط در بازه tتا  0= av(vبرابر 1= )=
7
1

tاست؛ بنابراین سرعت دقیقا در وسط این بازه یعنی در لحظة  s=
1
2

 

 متر بر ثانیه است 7برابر 

mتوانیم شتاب حرکت را محاسبه کنیم:  حال که سرعت در دو لحظه را بدست آوردیم، می
a  

s

−
= =−

−
2

0 7 2
14
2

 

tحال باید جابجایی از لحظه  tتا  1=  ضرب کنیم تا مسافت بدست بیاد  2و در به دست آوریم 4=

  x  m→ =   =21 4
1 2 3 9
2

 

L  m=  =2 9 18 

  

m
S  

s→ = =1 7
18 3
6

 

 
 4پاسخ: گزینه  

 – رو    aگیرید،  رو + در نظر می  vاگر    . شد؟ حساب کنید  نکنید! اگر مانع نبود، اتومبیل پس از طی چه مسافتی متوقف میبه مانع توجه  

 حرکت کندشونده است.   ، چونبگیرید

v v a x ( ) x x / m


− =  → − =  −  → = =2 2 2 2
0

20 20 200
2 0 20 2 7 28 6

14 7
 

/رسد و  متری اتومبیل است، پس اتومبیل قبل از توقف کامل به مانع می 26مانع در فاصلة  m2  مردودند: 3و  2های یاره! و گزینهکم می 6

 از اتومبیل است.  m26رسد. مانع در فاصلة  حاال ببینیم اتومبیل با چه سرعتی به مانع می
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m

v v a x v ( ) v v | v |
s

− =  → − =  −  → − = − → = − = → =2 2 2 2 2 2
0 2 20 2 7 26 400 364 400 364 36 6 

 2پاسخ: گزینه   

 شه: یکی وزن،  یکی نیروی مقاومت هوا. جهت حرکت  رو مثبت انتخابهر گوی دو تا نیرو وارد میگام اول: به 

 نویسیم:  کنیم و قانون دوم نیوتون رو میمی 

                                                                D
D D

f
W f ma mg f ma a g

m
− = → − = → = − 

 بیشتر. هم   aبیشتر،   mطبق رابطة باال، هر چه 

              m m a a → 2 1 2 1 

 شما: چرا؟

Dfو   aهای ما: یا مثال عددی بزن، یا بگو مجموع عبارت

m
Df  ثابته:   

a g
m

+ = 

Dfبیشتر بشه،  mهر چی 

m
 مجموعشون ثابت بمونه(  تاشه )بیشتر می  aتر و کم  

 نشان دهیم، داریم:   hها را با جایی گویگام دوم: اگر جابه

(a a )

v v ah

v a h v a
v v v v

a h av v



− =

= = → = ⎯⎯→ = ⎯⎯⎯→ 2 1

2 2
0

2
2 2 2 2

01 02 2 12
1 11 1

2

2
0

2

 

 تری در راه است.  رسد، زمان کوتاه گام سوم: واضح است گوی دوم که با سرعت بیشتری به زمین می

( y ay h) (v v )(v )v v v t
y ( ) t y v t v t t t2 1 2 10 00

2 2 1 1 2 12 2
 = = =+ 

 =  ⎯⎯⎯→ = ⎯⎯⎯⎯⎯→  =  ⎯⎯⎯⎯→   

 در سوال قبلی  تکنیک عدد گذاری
 ها بهترین و سریع ترین روش عددگذاری استحل این چنین تستبرای 

mبه طور مثال وقتی سوال گفته  m=2 ین برای نیروی کیلوگرم درنظر بگیریم و همچن 2را m2کیلوگرم و   1را m1توانیم ما می 12

 کنیم دهیم و سوال را حل می( را قرار می5عدد )مثال مقاومت هوا نیز یک 

 رسیم تر به جواب میتر و راحتبا این روش سریع

 2پاسخ: گزینه  

 کنیم.  ها را در دو حالت حساب میگام اول: نسبت شتاب

(v )

(t t t)

(v )

x a t v t d a t
a t ad

d aa t
x a t v t d a t

=

= =

=


 = + ⎯⎯⎯→ =

 = ⎯⎯⎯⎯→ =
 = + ⎯⎯⎯→ =


0

1 2

0

02 2
21 1 1 0 1 1 1

1 1 2
2

02 2 12 2
2 2 2 0 2 2 2

1 1
2 2 4
1 1 4

4
2 2

 

 گام دوم: با توجه به قانون دوم نیوتون: 
F a

F ma
F a

= → = =2 2

1 1

4 
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 1پاسخ: گزینه  

از سطح زمین  hکنیم شتاب گرانش در فاصلة فرض می
1
6

 برابر شتاب گرانش در سطح زمین باشد.   

(g g )

Me
g G

Me MeRe
G G r Re r Re / Re

Me r Re
g G

r

r h Re / Re h Re h / Re

=


=

⎯⎯⎯⎯→ = → = → =
 =


= + → = + → =

0
10 2

2 26
2 2

2

1
6 6 2 45

6

2 45 1 45

 

 

 4پاسخ: گزینه  

 ایم. چون کره به حال نشان داده F2و   F1های کره را با  گاهرو نیروهای عمودی تکیهدر شکل روبه

 wو   F1تعادل است. برایند نیروهای وارد بر آن صفر است؛ پس باید برایند نیروهای عمود بر هم  

 خنثی شود.   F2با نیروی  

                                          

F F w w F F | w F | | F |

| F | | F | | w F | | F |

| w F | w F F w F

2 1 1 2 1 2

2 2 1 2

2 2 2 2
1 1 2 1

0+ + = → + = − → + = −

− = → + =

+ = + → = +

 

Fتر باشد. پس  کوچک wامکان ندارد از  F2با توجه به محاسبات باال   w=1
2
2

 است.   Fهمان  F2و   

F
F w ( w) w w w w

w

2 2 2 2 2
2

2 1 3 3 3
2 2 2 2 2

= + = + = = → = 

 

 2پاسخ: گزینه  

 کنیم. این نیروها عبارتند از: رو رسم مینیروهای وارد بر نردبان را مطابق شکل روبه

N(Fنیروی عمودی سطح دیوار   )
1

s,max(f، نیروی اصطکاک بین دیوار و نردبان   )
1

، 

N(F، نیروی عمودی سطح زمین (w)نیروی وزن نردبان    )
2

 و نیروی اصطکاک بین 

s,max(fزمین و نردبان    )
2

 . چون نردبان به حال تعادل است، نیروی خالص وارد بر آن 

 در راستای قائم و افقی صفر است: 

          
x N s,max N s N N N

y s,max N s N N

N N N N

F F f F F F / F

F f F W F F mg

/ / F F / F F N

= → = → =  → =

= → + − = → + − = →

 + −  = → = → =

1 2 1 2 2 1 2

1 2 1 1 2

2 2 2 2

0 0 5

0 0 0

0 4 0 5 12 10 0 1 2 120 100

 

 

 کند، برابر است با:  نیرویی که سطح زمین بر نردبان وارد می

s,max NR ( f )i (F ) j ( N)i ( N) j= − + = − +
2 2

50 100 

 شود:  واکنش این نیرو از طرف نردبان به سطح زمین وارد می

R R ( N)i ( N) j50 100 = − = + − 
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 3پاسخ: گزینه  

 یهاکند و در لحظهشروع به حرکت می A+گام اول: فرض کنید ذره از مکان  

xبه ترتیب برای بار اول و بار دوم از مکان    t2و  t1ی  A=
3
2

 عبور  

 کند.  )شکل الف(.  می 

 

x A A cos t A cos t

T
t t t

T

T
t t t

T

T T T
t t t

1 1 1

2 1 2

2 1

3 3 3
2 2 2

2
6 6 12

2 11 11
2

6 6 12
11 5
12 12 6

= →  = →  =

  
 = → = → =

  
 = − → = → =

 = − = − =

 

 جا شود و در زمان گام دوم: ذره ممکن است مطابق شکل )ب( جابه

xتری به همان  کوتاه A=
3
2

 برای بار   t3برسد. ذره در لحظة   

Aسوم از مکان 
3
2

 کند.  عبور می 

 

T
t t t

T

T T T
t t t

  
 = + → = → =

 = − = − =

3 3 3

3 2

2 13 13
2

6 6 12
13 11
12 12 6

 

 گام سوم: بر اساس دو گام قبلی، داریم:  

T

t

Tt


= =


5
6 5

6

 

 توانید از شکل زیر استفاده کنید.  جایی بین دو نقطه را به دست آورید، میبدون محاسبه و به سرعت زمان جابه دخواهینکته: اگر می

                           

 

A 
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A  ،Aکان مهم داریم:  ( چهار تا م1
3
2

 ،A
1
2

و   
T

12
 جا شود. های مجاور جابهکشد تا نوسانگر بین مکانطول می 

A( یک مکان مهم دیگر داریم!  2
2
2

جایی از نقاط بازگشتی و مرکز تا این نقطه زمان جابه 
T

8
 است.  

xجایی از مکان خواهید زمان جابه!! مثاًل اگر میوکیه( مطالب باال را بلد باشید ا 3 A=1
3
2

xتا   A=2
2
2

توانید این را حساب کنید، می 

 طور محاسبه کنید: 
                                      

T T T
t t t = − = − =2 1 8 12 24

 

که 
T

24
 ایم. را در شکل نشان داده 

  .حاال بیاید تست را با به کمک نکتة کاربردی باال حل کنیم 

 
T T T

t ( ) = +  =
2 10

2
12 4 12

 )الف 

 
T

t =
2
12

 )ب 

   

T

t

Tt


= = =


10
1012 5

2 2
12
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 2پاسخ: گزینه  

 شوند بررسی می aو   vو   xنکته: در حرکت هماهنگ ساده سه پارامتر 
 شود:اندازه ماکزیمم هر کدام به صورت زیر محاسبه می

m

m

m

x A

v A

a A

=

= 

= 2

 

xمعادلة حرکت نوسانگر به صورت  Acos t=    :است؛ پس 

 (cm)x cos t= 10 

xبرای اولین بار از مکان   t1نوسانگر در لحظة  cm=  کند.  عبور می 5

                 cos t cos t t ( )


=  →  = → =1 1 1
1

5 10 1
2 3

 

 برای دومین بار از  t3برای اولین بار و در لحظة  t2نوسانگر در لحظة 

xمکان   cm= −5  کند.  عبور می 3

                                cos t cos t− =  →  = −
3

5 3 10
2

 

tاولین جواب معادلة باال  


 = −2 6
tو دومین جواب این معادله  


 = +3 6

 است که واضح است باید به جواب دوم توجه کنیم.   

t ( )


 =3
7

2
6

 

tود  شدر شکل صورت تست دیده می t s− =3 1
1
3

 است؛ پس:   

max

( ) ( ) t t (t t )

rad/
s

cmV A /
s

3 1 3 1
7 7 2 1 5

2 1
6 3 6 3 6

2 5

10 2 5 25

  −  
− =  − = − → − = → =

→= 

=  =   = 

 

 
 3پاسخ: گزینه  

 به یک فاصله از مبدأ قرار دارد؛ پس:   t2و   t1های  ذره در لحظه

| x | x=2 1 

 دهد.  لحظه را نشان میرو موقعیت ذره در این دو شکل روبه

 
x x x

A cos t A cos t t t

t t (t t )

t T
( t , t ) t

T T T

2 2 1

2 1 2 1

2 1 2 1

1
2 1 1

0

62 2
2 2 1

6

 → = −

 = −  → = −

 + = → + = 

 
 = → = → = → =
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 4پاسخ: گزینه   

فنر از رابطة  –ای سامانة جرم گام اول: بسامد زاویه
k

m
= آید: به دست می 

 
k

m /
 = = =2 20

200
0 1

 

x، در مکان  cm24دهد که وزنه پس از طی مسافت  رو نشان میروبهگام دوم: شکل  cm=  شود.  واقع می 6−

m
a x ( )

s

−= − = −  −  =2 2
2200 6 10 12 

 3پاسخ: گزینه  

قرار دارد. نیروی وارد بر نوسانگر در نقاط  ترین نقطة مسیر  قطعه در شکل )ب( در باالترین نقطة مسیر )نقطة رهایی( و در شکل )پ( در پایین

 های )ب( و )پ( برابرند.  توانیم بگوییم بزرگی برایند نیروهای وارد بر قطعه در شکلاند، پس میاندازهبازگشتی هم

 
w N=  |ترین نقطة مسیربرایند نیروها در پایین|=  |برایند نیروها در باالترین نقطة مسیر| 2=

 نوشتید:  گرفت، باید میمسیر، مورد پرسش قرار می ۀترین نقطتوجه: اگر بزرگی نیروی کشسانی فنر در پایین

                    e eF w w F w N− = → = =  =2 2 2 4 

 4پاسخ: گزینه  

گام اول: با بردن ساعت به کرة ماه، شتاب گرانش کاهش و طبق رابطة 
L

T
g

= 2یابد. پس ساعت کُندتر  ، دورة نوسان آونگ افزایش می

 افتد.  کند و عقب میاز معمول کار می

مای هوای محیط افزایش یابد، طول آونگ و به شود. اگر ددار به جای نخ معموالً از یک تکه سیم استفاده میهای آونگگام دوم: در ساعت

 افتد.  کند و عقب مییابد و ساعت کندتر از قبل کار می دنبال آن دورة تناوب آونگ افزایش می 
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 4پاسخ: گزینه  

xدهد که در مکان  شکل نشان می cm=    از انرژی پتانسیل آن است:بیشتر  J8، انرژی جنبشی نوسانگر  2
K U ( )8 1− = 

 است:  J20از طرفی جمع انرژی جنبشی و پتانسیل نوسانگر، ثابت و برابر  
( )2K U  + =20 

K K J2 28 14= → = 
 ( را با هم جمع کنید:  2( و )1های )رابطه

m
K mv / v v v

s

2 2 21 1
14 0 5 4 14 2 14

2 2
= → =   → =  → =  

 4پاسخ: گزینه  

 دهیم.  نشان می f0گام اول: بسامد طبیعی تاب را با  

L
T s f Hz

g T
=  =  = → = =


0 02

0

1 1 1
2 2 2

2
 

 دهیم.  نشان می dfگام دوم: بسامد نیروی خارجی وارد بر تاب را با  

max
d d

F F cos t
f f Hz

F cos t

1
2 2 2

10 2

= − 
= →  = → =

= −
 

کند، نوسان ب با بسامدی که نیروی خارجی به آن تحمیل میتاگام سوم: بسامد نیروی وارد بر تاب با بسامد طبیعی آن فرق دارد و در نتیجه،  

   کند.واداشته می

 2پاسخ: گزینه  

 زمان بیانگر تغییرات سرعت است:  –سطح زیر نمودار شتاب  

 
 

 

 

 

 کنیم: را محاسبه می xدر هر مرحله 

v v
x t m

x m

x v t m

+ +
 =  =  =

+
 =  =

 =  =  =

0
1

2

3

20 0
5 50

2 2
10 20

5 75
2

10 10 100

 

 

m= + + =50 75 100  xکل 225
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 1پاسخ: گزینه  

 یابد و چون فنر در حال تعادل است هیچ شتابی ندارد.  متر افزایش می xی فنر متصل به سقف است، طول فنر به اندازههنگامی که وزنه به 

 

netF mg kx mg kx=  − =  =0 0 

 یابد بنابراین:  افزایش می xی  شود، طول فنر به اندازهحال که وزنه توسط نیرویی کشیده می

net

mg kx

F ma F mg ma k(x x ) mg ma

kx
kx kx kx ma kx ma a

m

/ m
a /

s

=

−

=  − =  + − =


 ⎯⎯⎯→ + − =  =  =

 
 = =

2

2

50 2 5 10
1 25

1

 

 4پاسخ: گزینه  

ترین حالت نیروی خالص حاصل را ترین حالت نیروی خالص و بیشای بین نیروها گفته نشده است بنابراین کمدر صورت سؤال هیچ زاویه

 کنیم:  محاسبه می

 

min
net

max

F N
F

F N

ma a a

= − − =
  

= + + =

        

30 10 5 15
15 45

30 10 5 45

15 45 15 3 45 5 15

 

ترین نیروی وارد بر جسم زمانی است که هر جهت باشند و کمراستا و همانی است که هر سه نیرو همترین نیروی وارد بر جسم زمنکته: بیش
 تر باشند.  جهت با هم و در جهت مخالف نیروی بزرگتر همراستا اما دو نیروی کوچکسه نیرو هم

  2پاسخ: گزینه  

 در حالت تعادل نیروی وزن و نیروی فنر دارای بزرگی یکسان هستند. بنابراین:  

 

max

k g
kx mg

m x /

k rad

m s

v A / A A / m cm

=  = = =

 = = =

=  =   = =

10
100

0 1

100 10

0 2 10 0 02 2
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                     3پاسخ: گزینه  

rad
T s

s


 =   = =



2 1
20

10
 

شود، مسافت طی شده ثانیه که سه دوره کامل می 3/0شود، پس در مدت طی می A4در حرکت هماهنگ ساده در هر دوره مسافتی برابر  

A12   ثانیه هم    025/0است و مدت
T

4
کند.  کند و یک دامنه دیگر مسافت طی میکه متحرک از انتهای مسیر تا مرکز حرکت می  است 

 مسافت طی کرده است و داریم:   A13پس در کل  

l A cm= =  =13 13 2 26 
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  زندگی  جهان این در سال چند میانگین طور به هستند، مواجه آن با زندگی طول  در هاانسان  که خطراتی  به توجه با  دهدمی  نشانشاخص امید به زندگی 

  گوناگونی   عوامل  به  شاخص  این  زیرا  دارد،  تفاوت  هم  با  نیز  کشور  یک  شهرهای  در  حتی  و  گوناگون  کشورهای  در  که  است   شاخصی  زندگی  به  امید  .کنندمی

 سال است.   65مقدار این شاخص در سطح جهان، در حال حاضر تقریبا برابر با    .دارد  بستگی

 ها: بررسی سایر گزینه 

  زدودن   برای  راهی  آنها،  رفتار  و  هامولکول   شناخت  و  طبیعت  از  الهام  با  هاانسان .  است  داشته  شایانی  اهمیت  و  جایگاه  زندگی  در  همواره  بهداشت  و  پاکیزگی(  1

  اسکان   دالیل  از  یکی  .کنندمی   عمل  بازی  و  اسیدی  خواص  اساس  بر  مواد  این.  شودمی   هموارتر  شوینده  مواد  از  استفاده  با  که  راهی.  کردند  پیدا  ها  آلودگی

  استفاده  زمان،  گذشت  با  .دارد  نگاه  تمیز  را  خود  زندگی  محیط  و  ظروف  ابزار،  و  بشوید   را  خود  بدن  آب،  به  دسترسی  با  که  بود  این  رودخانه  و  رود  کنار  در  انسان

  کاهش  همگانی  و  فردی  هایمحیط   در  زابیماری  عوامل  و  هاآلودگی   ها،میکروب   تا  شد  سبب  و  یافت  گسترش  جوامع  در  بهداشت  و  نظافت  به  توجه  و  صابون  از

 .یابد  افزایش  جامعه  بهداشت  سطح  و  یافته

 دهد:جهان را نشان می( نمودار مقابل، روند تغییر امید به زندگی در مناطق مختلف  2

 برای   هم  و  جهان  برخوردار  مناطق  برای  هم  زندگی  به   امید  میزان  اخیر،  سال  60  طول  در  نمودار،  به  توجه  با

  برخوردار، کم   مناطق  برای  افزایش  این  میزان  که  چند  هر.  است  کرده  پیدا   افزایش  جهان  برخوردارکم   مناطق

  حدود   در  جهان  برخوردار  نواحی  در  زندگی  به  امید  میزان  هم  هنوز  اما  است،  بوده  برخوردار  مناطق  از  بیشتر

   .است  برخوردارکم   مناطق  از  بیشتر  سال  20

  انسان   هامیلیون  جان  و  است  شده  گیرهمه   جهان  در  بارها  جامعه،  در  بهداشت  نبودن   و  هاآب   شدنآلوده   دلیل  به   است،  واگیردار  بیماری  یک  که  وبا  بیماری(  4

  فردی  بهداشت  رعایت  بیماری،  این  از  پیشگیری  راه  مؤثرترین  و  ترینساده .  باشد  تهدیدکننده  ایجامعه   هر  برای  تواندمی  هم  هنوز  بیماری  این.  است  گرفته  را

 . است  همگانی  و
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 کند: ی زیر در آب یونش پیدا میهیدروسیانیک اسید بر اساس معادله 

𝐻𝐶𝑁(𝑎𝑞)
               
⇔   𝐶𝑁−(𝑎𝑞) + 𝐻+(𝑎𝑞) 

 آوریم. های هیدروسیانیک اسید را محاسبه کرده و غلظت مولی این ماده را در محلول نهایی بدست میدر قدم اول، شمار مول 

?𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑁 = 4/2 𝑔 𝐶 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶
12 𝑔 𝐶

×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑁

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶
= 0/35 𝑚𝑜𝑙 

[𝐻𝐶𝑁] =
𝐻𝐶𝑁 مول

لیتر محلول
=

0/35 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑁

7 𝐿 محلول
= 0/05 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

( را  𝛼درصد یونش اسید مورد نظر)مقدار درصد  غلظت یون هیدروژن را در محلول بدست آورده و پس از آن،  محلول،    𝑝𝐻مقدار    در قدم بعد، با توجه به

 کنیم. محاسبه می

[𝐻+] = 10−𝑝𝐻 = 10−4 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

[𝐻+] = [𝐻𝐶𝑁] × 𝛼 = [𝐻𝐶𝑁] ×
𝛼  درصد

100
             
⇒   10−4 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 = 0/05 ×

𝛼  درصد

100
 
⇒𝛼  درصد = 0/2 

 ی یونش خواهد بود.برابر درجه   100های اسیدی، درصد یونش معادل با  توجه داریم که در محلول 
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 های )ب(، )پ( و )ت( درست هستند. عبارت 

 عبارت: بررسی چهار  

 دهد: آ( جدول زیر، اطالعات مختلفی از اتیلن گلیکول را نشان می 

 
اتم    1اتم کربن،    1شود. در ساختار مولکولی این ماده، هر اتم کربن به  ی ضدیخ نیز استفاده می اتیلن گلیکول، یک الکل دو عاملی است که از آن برای تهیه

 شود. می  -1کسایش هر اتم کربن در این ماده برابر با  اتم هیدروژن متصل شده است، پس عدد ا  2اکسیژن و  
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ن خاصیت نافلزی بیشتری دارد، عدد اکسایش  ژنیز یک مولکول قطبی است. چون اتم گوگرد در مقایسه با هیدرو   𝐻2𝑆هیدروژن سولفید با فرمول مولکولی  

 شود. می  -2گوگرد در مولکول هیدروژن سولفید برابر با  

 دهد: مختلف روغن زیتون، اوره و بنزین را نشان میجدول زیر، اطالعات  ب(  

 
  عمده   بخش  که  جاآن   از.  دارند(  هیدروکربنی  هایزنجیره ) ناقطبی  بخش  یک  و(  استری   هایگروه )قطبی  بخش  یک  خود  ساختار  در  زیتون،  روغن  هایمولکول

  زیتون   روغن  نتیجه  در  و  کرده  غلبه  هاآن  قطبی  بخش  بر  هامولکول   این  ناقطبی  بخش  است،  شده  تشکیل  ناقطبی  هایقسمت   از  ماده  این  سازنده  هایمولکول

های ناقطبی  ترین حالل (، از جمله مهم 𝐶6𝐻14( و هگزان) 𝐶8𝐻18بنزین)  .شودمی  حل ناقطبی هایحالل  در  که حالی در شودنمی  حل( قطبی حالل) آب در

 معرفی شده در کتاب درسی هستند. 

های هیدروژن متصل به اتم اکسیژن وجود  های عاملی، اتم دارای تعدادی گروه عاملی هیدروکسید در ساختار خود است که در این گروه مولکول عسل، پ( 

  هایی که در ساختار خود دانیم، مولکولهای نیتروژن است. همانطور که می اتم هیدروژن متصل به اتم  4دارند. اوره نیز در ساختار هر مولکول خود دارای  

 های اکسیژن، نیتروژن و فلوئور باشند، توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی را دارند. های هیدروژن متصل به یکی از اتم دارای اتم 

  مثال،   عنوان  به.  کند  حل  خود  در  را  آلودگی  آن  سازنده  ذرات  بتواند  که  کنیم  استفاده  ایکننده پاک   از  باید  نیز  محیط  یک   در  موجود  هایآلودگی   زدودن  برای

  در   و  است  شده  ساخته  قطبی  هایمولکول  از  عسل  که  چرا  کنیم  استفاده  مناسب  کنندهءپاک   یک عنوان  به  آب  از  توانیممی   عسل،  هایلکه   کردنپاک   برای

  سازنده   هایمولکول   شود،می  آب  وارد  عسل  که  هنگامی.  دارد  وجود  (𝑂𝐻−)گروه عاملی هیدروکسیل  گروه  زیادی  شمار  آن،  هایمولکول   از  یک  هر  ساختار

  شیرینی   هایلکه   برای  مناسبی  کنندهپاک   آب،  هایمولکول   ترتیب،  این  به.  شوندمی   پخش  آن  سرتاسر  در  و  کرده  برقرار  هیدروژنی  پیوند  آب  هایمولکول  با  آن

 .روندمی   شمار  به  شیرینچای   و  آبلیمو  شربت  قند،آب   مانند

  مولی   جرم با  استرهایی)بلندزنجیر  استرهای  و(  زیاد  مولکولی  جرم  و  کربنی  بلند  زنجیر  با  اسیدهایی  کربوکسیلیک)چرب  اسیدهای  از  مخلوطی  ها،چربی ت( 

 :دهدمی   نشان  را  هاچربی   انواع  مولکولی  ساختار  زیر،  تصویر.  هستند(  زیاد

 
این دو ماده، پیوند    بخش قطبیهمانطور که مشخص است، در ساختار  ها، دارای تعدادی اتم اکسیژن در ساختار خود است.  بخش قطبی مولکول چربی

𝐶 = 𝑂   شود. یافت می 

بخش  )ناقطبی  خشب  یک  و(  دوستآب بخش  )قطبی  بخش  یک  از  ،)اسیدهای چرب و استرهای با جرم مولی زیاد(ها چربی   سازنده  هایمولکول  از  یک  هر

  آن  قطبی  بخش  بر  راحتی  به  مولکول  ناقطبی   بخش  پس  است،  ناقطبی  هامولکول  این  اعظم  بخش  که جاآن   از.  است  شده  تشکیل(  آبگریز   یا  و  دوستچربی 

  بودن نامحلول   خاطر  به.  شوندنمی  حل  آب  مانند  قطبی  هایحالل   در  و  آیندمی  حساب  به  ناقطبی  مجموع،  در  چربی  هایمولکول   نتیجه  در  و  کرده  غلبه

  باید  هاچربی   کردنپاک   برای  دلیل،  همین  به  و  کند  پاک  را  هالباس   و  پوست  روی   بر  موجود  هایچربی   تواندنمی   تنهایی  به  آب  قطبی،  هایحالل   در  هاچربی 

 . بگیریم  کمک  هاکننده پاک   سایر  از
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ی یونش آمونیاک را در محلول مورد  یون هیدروکسید وجود دارد. بر این اساس، درجه   3یون آمونیوم و    3مولکول آمونیاک،    12نشان داده شده،  در تصویر   

 کنیم.نظر محاسبه می 

درجه  یونش  =
تعداد  مولکول یونیده  شده 

تعداد کل مولکول های حل شده در محلول
=

تعداد  مولکول یونیده  شده 

تعداد  مولکول یونیده  نشده  + تعداد  مولکول یونیده  شده 
=

3
12 + 3

= 0/2 

×3/01یون هیدروکسید وجود داشته و هر ذره نیز معادل با    3در محلول نهایی،    یون هیدروکسید است. بر این اساس، داریم:  1021

?𝑚𝑜𝑙 𝑂𝐻− = 3 𝑂𝐻−  ذره ×
3/01 × 1021 𝑂𝐻−  تعداد

1 𝑂𝐻−  ذره
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂𝐻−

6/02× 1023 𝑂𝐻−  تعداد
= 0/015 𝑚𝑜𝑙 

[𝑂𝐻−] =
𝑂𝐻− تعداد  مول

لیتر محلول
=

0/015 𝑚𝑜𝑙 𝑂𝐻−

5 𝐿 محلول
= 0/003 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

[𝑂𝐻−] = ×غلظت  آمونیاک  درجه  یونش 
        
⇒ 0/003 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 = غلظت  آمونیاک  × 0/2

           
غلظت  آمونیاک    ⇒ = 0/015 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

 کنیم. یونش این ماده، ثابت یونش آن را محاسبه میی  غلظت آمونیاک و درجه در قدم بعد، با توجه به  

𝐾𝑏 =
𝛼2 × غلظت  باز 

1− 𝛼
=
(0/2)2 × 0/015

1 − 0/2
= 7/5× 10−4 

نیز برای مقایسه میزان اسیدی با    pH  شده و از مقیاسدر محلول موردنظر نسبت داده    −𝑂𝐻و   +𝐻های وجود یون خاصیت اسیدی یا بازی یک محلول، به  

است. این کاغذ در مجاورت   pH های مختلف، استفاده از کاغذمحلول pH دست آوردن های به شود. یکی از راه های مختلف استفاده میبازی بودن محلول

بودن محلول است. در واقع رنگی که این کاغذ در  زی  دهد و این تغییر رنگ، معیاری برای تشخیص اسیدی یا باهای اسیدی یا بازی تغییر رنگ میبا محلول

( به رنگ قرمز و در  7تر از  کم   pHهایی با خاصیت اسیدی)تقریبی آن محلول است. این کاغذ در محلول   pH  دهندهگیرد، نشان یک محلول به خود می 

  pH  دست آوردن  های دقیق به های دیجیتال نیز یکی از روشنج س  pH  آید. استفاده از( به رنگ آبی درمی 7تر از  بزرگ   pHهایی با خاصیت بازی)محلول

 ها است. محلول

 کنیم.این محلول را محاسبه می   𝑝𝐻در قدم آخر، با توجه به غلظت یون هیدروکسید در محلول مورد نظر، مقدار  

𝑝𝐻 = log(
[𝑂𝐻−]

10−14 ) = log (
0/003
10−14 ) = 11/5 

 کند. ی در محلول یونش پیدا میتوجه داریم که آمونیاک بر اساس یک واکنش تعادل 

 

 (121  -مفهومی    –  متوسط)       3گزینه   215

 های غیرصابونی به صورت زیر است:کننده ساختار کلی پاک 

 
 اند، به هیچ اتم هیدروژنی متصل نیستند.که با ستاره مشخص شده   اتم کربن(  2)حداقل  هاکننده های کربنی از بخش آنیونی این پاک اتم 

  میان   رابطه  به  توجه  با.  کرد  تولید  مناسب  قیمت  با  و  انبوه  میزان  به  را  هاآن   بتوان   باال،  کنندگیپاک   قدرت  بر  عالوه  که  بودند  موادی  دنبال  به  هادان شیمی 

.  باشد  داشته(  دوست آب   هم  و  دوستچربی   هم )دوست دوگانه   ساختاری  ها،صابون  همانند  که  بودند  موادی  دنبال  به  هادان شیمی   ماده،  یک  رفتار  و  ساختار

های  کننده این مواد، به پاک را تولید کنند.    جدیدی  هایکننده پاک   پتروشیمی،  صنایع  در  موجود  اولیه  مواد  دیگر  و  بنزن  از  استفاده  با  توانستند  هاآن   سرانجام

 است.   𝑅𝐶6𝐻4𝑆𝑂3𝑁𝑎  ها به صورتغیرصابونی معروف بوده و فرمول همگانی آن 

حلقه بنزنی و دوست)دوست و یک بخش چربی های صابونی از یک بخش آب کننده های غیرصابونی نیز همانند پاک کننده طور که مشخص است، پاک همان 

این پاک زنجیر هیدروکربنی( تشکیل شده  از  استفاده  به زنجیرهء هیدروکربنی پاک ها، مولکولکننده اند. در هنگام  چسبند و بخش  کننده می های چربی 

 شود.ها در آب می شدن چربی کننده نیز باعث پخش های پاک دوست مولکول آب 

ها، همانند بنزن،  کننده شوند. این پاک های پیچیده و از مواد پتروشیمیایی تولید میهای صابونی، طی واکنش کننده های غیرصابونی، برخالف پاک کننده پاک 

کنندگی  های غیرصابونی، قدرت پاک کننده پاک   ...، دارای یک حلقه کربنی آروماتیک)حلقه بنزنی( در ساختار خود هستند.نفتالن، بنزوئیک اسید، بنزآلدهید و  

 های صابونی دارند. کننده بیشتری نسبت به پاک 
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 ها: بررسی سایر گزینه 

 دهد. کدیگر نشان می های همگن و ناهمگن را در مقایسه با یهای کلوئیدها و مخلوطبرخی از ویژگی   جدول زیر، (  1

 مخلوط همگن )محلول( کلوئید  مخلوط ناهمگن )سوسپانسیون(  ویژگی 

 دهد. نور را عبور می کند. نور را پخش می  کند. نور را پخش می  عبور نور

 همگن همگن ناهمگن  ظاهر 

 همگن ناهمگن  ناهمگن  بودن همگن

 پایدار است.  پایدار است.  ناپایدار است.  پایداری 

 ها ها یا مولکول یون  های مولکولی های بزرگ یا توده مولکول ها و قطعات مجزاذره  نوع ذره 

 . است  مشخص  هاآن   از  نمونه  یک  در  نور  حرکت  مسیر  و  بوده  ناپایدار  های مخلوط  از  اینمونه   هانوعی سوسپانسیون است. سوسپانسیون   معده،  شربت

  های اندازه   با  مولکولی  هایتوده   حاوی  در ساختار خود،  و  بوده  همگن  ظاهر  بهرود. کلوئیدها  یک نوع کلوئید به شمار می  صابون،  و   روغن   آب،  از  مخلوطی(  2

 .هستند  متفاوت

حاوی    ها، وشوی لباس ها تأثیر بسزایی دارد. در صورتی که آب مورد استفاده برای شست کنندگی صابون های موجود در آب، بر قدرت پاک نوع و میزان یون(  4

. همانطور که  کندکنندگی صابون کاهش پیدا می شود(، قدرت پاک هایی، به اصطالح آب سخت گفته می ب های کلسیم و منیزیم باشد)به چنین آ کاتیون 

 زیرالیه است.    5دانیم، یون کلسیم در آرایش الکترونی خود دارای  می
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 کنیم. غلظت مولی محلول سدیم هیدروکسید را با توجه به غلظت یون سدیم موجود در این محلول محاسبه میدر قدم اول،  

غلظت  مولی =
10 × 𝑝𝑝𝑚  غلظت × 10−4 × چگالی 

جرم  مولی
=

10 × 4600× 10−4 × 1
23

= 0/2 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

 کنیم.این محلول را محاسبه می  𝑝𝐻مقدار    اساس،. بر این  در محلول سدیم هیدروکسید، غلظت یون هیدروکسید برابر با غلظت یون سدیم است

𝑝𝐻 = log(
[𝑂𝐻−]

10−14 ) = log (
0/2

10−14) = 13/3 

مول یون هیدروکسید وجود    02/0لیتر از این محلول،  میلی   100توان گفت در  می مول بر لیتر است، پس    2/0دروکسید در محلول سود برابر با  یغلظت یون ه

 کنیم.محلول هیدروکلریک اسید را محاسبه می در قدم بعد، غلظت مولی    دارد.

[𝐻+] = 10−0/5 = 0/3 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1
               
⇒    [𝐻+] = 0/3 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

مول یون هیدروژن وجود دارد. یون هیدروژن موجود در این محلول بر اساس    12/0لیتر است، پس در این محلول  میلی  400حجم این محلول نیز برابر با  

 دهد: یدروکسید موجود در محلول سود واکنش می ی زیر با یون همعادله 

𝑂𝐻−(𝑎𝑞) + 𝐻3𝑂
+(𝑎𝑞) → 2𝐻2𝑂(𝑙) 

مول یون هیدروکسید    02/0مول یون هیدروژن با    02/0مول یون هیدروژن موجود در محلول هیدروکلریک اسید،    0/ 12ی این واکنش، از  با توجه به معادله 

لیتری با  میلی 100ماند. از طرفی، طی این فرایند یک محلول یون هیدروژن اولیه در محلول باقی میمول از کل  1/0موجود در محلول سود خنثی شده و 

 شود. بر این اساس، داریم:  لیتر میمیلی  500لیتری مخلوط شده است، پس حجم محلول نهایی برابر با  میلی  400یک محلول  

[𝐻+] =
𝐻+ مول

لیتر محلول
=

0/1 𝑚𝑜𝑙 𝐻+

0/5 𝐿 محلول
= 0/2 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

 کنیم.محلول نهایی را نیز محاسبه می   𝑝𝐻با توجه به غلظت یون هیدروژن،  

𝑝𝐻 = −𝑙𝑜𝑔[𝐻+] = −log (0/2) = 0/7 
محلول سود به    𝑝𝐻توان گفت طی این فرایند  رسیده است، پس می   0/ 7به    3/13محلول سود از    𝑝𝐻با توجه به محاسبات انجام شده، طی این فرایند  

 واحد تغییر کرده است.   6/12ی  اندازه 
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 های )ب( و )ت( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 
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کند. این درحالی است  ، رنگ آن را قرمز می𝑝𝐻است که در تماس با کاغذ   7تر از کوچک  𝑝𝐻محلول اسیدی با   کآ( جوهر نمک یا هیدروکلریک اسید، ی 

استفاده    آن  𝑝𝐻بودن خاک و افزایش برای کاهش میزان اسیدی   . از آهکداردبازی    دار(، خاصیت)مخلوطی از کلسیم اکسید و سایر ترکیبات کلسیم که آهک 

 شود. می

تری است، در شرایط یکسان غلظت یون هیدروژن در محلول این اسید  استیک اسید دارای ثابت یونش اسیدی بزرگچون فورمیک اسید در مقایسه با ب( 

  با  اسید استیک با مقایسه در اسید فورمیک یکسان،  شرایط  درتوان گفت شود. بر این اساس، میبیشتر از غلظت یون هیدروژن در محلول استیک اسید می 

 .دهدمی   شواکن  فلزها  با  بیشتری  سرعت

دهند، الکترولیت گفته شده و به موادی که در حالت محلول در آب، جریان  موادی که در حالت محلول در آب، جریان الکتریسیته را از خود عبور میبه  پ(  

ی خود تفکیک شده و یک محلول  ه های سازندشود. چون سدیم کلرید با انحالل در آب به یون دهند، غیرالکترولیت گفته می الکتریسیته را از خود عبور نمی 

 گیرد. مواد الکترولیت قرار می ی  کند، در دسته آبی رسانا را ایجاد می

است.    (𝑝ی  )یک عنصر فلزی از دسته شوند، شامل مخلوط سدیم هیدروکسید و پودر آلومینیمهای خورنده که به شکل پودر عرضه میکننده نوعی از پاک ت(  

شود. سدیم هیدروکسید  های صنعتی استفاده میها در برخی وسایل و دستگاه شده توسط رسوب و تجمع چربیبرای بازکردن مجاری مسدود   کننده از این پاک 

کننده  بر این، محتویات پاک شود. عالوه ها از محیط میشدن آن های ایجادشده را به حالت محلول درآورده و سبب پاک ، رسوب ها کننده موجود در این پاک 

 موردنظر براساس معادله زیر با آب واکنش می دهد: 

 
کننده به  کشود. گاز هیدروژن و گرمای حاصل از این واکنش، به نفوذ بهتر پاطور که مشخص است، طی این واکنش گاز هیدروژن و گرما تولید میهمان 

 دهد. افزایش میکنندگی آن را  ها کمک کرده و قدرت پاک درون آلودگی 
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 کنیم:در قدم اول، به طور مستقیم غلظت مولی یون هیدروژن را در محلول بازی مورد نظر محاسبه می 

[𝐻+] = 10−𝑝𝐻 = 10−13/3 = 100/7 × 10−14 = 5 × 10−14 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 
 کنیم:ی موجود در محلول بازی مورد نظر محاسبه میشونده غلظت حل   بعد،  در قدم

[𝑂𝐻−] = 10𝑝𝐻−14 = 1013/3−14 = 10−0/7 = 2 × 10−1 = 0/2 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1
                 
⇒     [𝑁𝑎𝑂𝐻] = 0/2 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

 ها به صورت زیر است:میان محلول سود با چربی   کلی  واکنش

 
 شود:به صورت زیر می  ی واکنشبا توجه به ساختار داده شده، معادله 

𝐶39𝐻74𝑂6 + 3𝑁𝑎𝑂𝐻 → 3𝐶12𝐻23𝑂2𝑁𝑎 + 𝐶3𝐻8𝑂3 
 کنیم.ی واکنش، جرم چربی مصرف شده را محاسبه می شود. با توجه به معادله همانطور که مشخص است، طی این فرایند صابون تولید می

? 𝑔 𝐶39𝐻74𝑂6 = 1/5 𝐿  محلول سود ×
0/2 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻

1 𝐿  محلول سود
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶39𝐻74𝑂6

3 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻
×

638 𝑔 𝐶39𝐻74𝑂6

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶39𝐻74𝑂6
= 63/8 𝑔 

شود. در واقع اگر به جای اتم هیدروژن موجود در ساختار گروه کربوکسیل اسیدهای چرب،  زنجیر، صابون گفته می  به نمک سدیم اسیدهای چرب دراز

مانند    گیاهی یا جانوریهای  ها را بر اثر گرمادادن روغنصابون  آید.قرار داده شود، صابون یا همان نمک سدیم اسیدهای چرب به دست می  +𝑁𝑎  کاتیون

گفته    شدنبه این فرایند، اصطالحاً واکنش صابونی کنند.  تهیه می  )محلول سود(روغن زیتون، روغن نارگیل، دنبه و پیه گوسفند در حضور سدیم هیدروکسید 

  شوند. های آب می های صابونی و مولکول کننده داده و سبب تولید پاک   اسیدهای چرب نیز به طریق مشابه با محلول سدیم هیدروکسید واکنش   شود.می

توان به  ن را هم میاست. مزهء تلخ صابو  7مخلوط آب و صابون بیشتر از    pHدارند و به همین خاطر،    بازیهای صابونی، خاصیت  کننده پاک توجه داریم که  

 ها نسبت داد. همین خاصیت بازی آن 
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 کنند: ی تعادلی زیر در آب یونش پیدا می اسیدهای ضعیف، بر اساس معادله 

𝐻𝐴(𝑎𝑞)
                
⇔    𝐻+(𝑎𝑞) + 𝐴−(𝑎𝑞) 

  به   توانندمی   هادهنده واکنش   فقط  ناپذیر،برگشت   هایواکنش   در.  کنندمی  بندیتقسیم   پذیربرگشت   و  ناپذیربرگشت   دسته  دو  به  کلی  طور  به  را  هاواکنش 

  رفت   جهت در  فقط  هاواکنش   این  عبارتی،   به.  ندارد  وجود  هادهنده واکنش   به  هافراورده   تبدیل  امکان  هاواکنش   این  در   که  حالی  در  ،شوند  تبدیل هافراورده 

.  دارد  وجود  زمانهم   صورت  به  برگشت  و  رفت  هایواکنش   شدنانجام   امکان  هاآن   در  که  دارند  وجود  پذیربرگشت   هایواکنش   مقابل،  نقطه  در.  شوندمی  انجام

 . شوند  تبدیل  هادهنده واکنش   به  توانند می  نیز  هافراورده   شوند،  تبدیل  هافراورده   به  توانندمی   هادهنده واکنش   کهاین   بر  عالوه  هاواکنش   این  در  واقع،  در

در محلول، مقدار بیشتری از یون    𝐻𝐴در محلول اولیه، بخاطر وجود مقداری هیدرکلریک اسید، غلظت یون هیدروژن بیشتر از صفر است. با انحالل اسید  

 ها در محلول مورد نظر به صورت زیر است: ه کند. روند تغییر غلظت گونهیدروژن تولید شده و غلظت مولی این یون نیز افزایش پیدا می 

 
ها ثابت باقی  دهنده ها و واکنش های برابر انجام شوند، مقدار فراورده زمان و با سرعتهای رفت و برگشت به صورت هم پذیر، واکنش های برگشت اگر در واکنش 

سرعت تولید هر ماده با سرعت مصرف آن برابر است و به همین خاطر، مقدار   شود. در لحظه برقراری تعادل،ماند و در سامانه موردنظر تعادل برقرار میمی

 نظر متوقف شده است. رسد که واکنش مورد ماند و چنین به نظر میهر ماده در سامانه ثابت می 

𝐻𝐴(𝑎𝑞)  پذیربه عنوان مثال، فرض کنید واکنش برگشت 
                
⇔    𝐻+(𝑎𝑞) + 𝐴−(𝑎𝑞)    اسید  را با واردکردن مقداری𝐻𝐴   کنیم.  به یک ظرف آغاز می

  یونیده   𝐻𝐴  هایشود. به مرور زمان، تعدادی از مولکول دهنده در ظرف حضور دارند، فقط واکنش رفت انجام میهای واکنش در این حالت، چون فقط مولکول 

ها در ظرف واکنش  های فراورده در حال تولیدشدن هستند و غلظت آن الی که مولکولدر ح  ،یابدتدریج در ظرف واکنش کاهش می   شده و غلظت این ماده به 

تدریج  ها به  تدریج موجب کاهش سرعت واکنش رفت و افزایش تدریجی غلظت فراروده   ها به دهنده یابد. کاهش تدریجی غلظت واکنش تدریج افزایش می   به

های رفت و برگشت برابر شده و از آن لحظه به بعد،  رسد که در آن سرعت واکنش ای فرا میحظه شود. سرانجام لبرگشت میموجب افزایش سرعت واکنش  

ظت هر ماده را غلظت تعادلی آن ماده  لرسد. در این شرایط، غظرف موردنظر به یک مقدار ثابت می  کننده در واکنش، درهای شرکت گونه غلظت هر یک از 

به عبارت   کند.( به مرور کاهش پیدا می𝐻𝐴دهنده)اسید  ی برقراری تعادل، سرعت مصرف واکنش تدای کار تا لحظه توان گفت از اببر این اساس، می  نامند.

 خواهد بود.   𝐵ی  بیشتر از لحظه   𝐴ی  در محلول مورد نظر در لحظه   𝐻𝐴های  دیگر، سرعت مصرف مولکول 

در این محلول، مقداری یون هیدروژن    𝐻𝐴وژن در این محلول برابر است. با انحالل اسید  در محلول اولیه، با غلظت یون هیدر  −𝐶𝑙توجه داریم که غلظت یون  

های  غلظت نهایی یون هیدروژن در محلول، با غلظت تعادلی مولکول این یون افزایش یافته است و همانطور که در نمودار مشخص است،  تولید شده و غلظت  

𝐻𝐴    ،های  غلظت مولی مولکول توان گفت  مییونیده نشده برابر است. بر این اساس𝐻𝐴  در مقایسه با غلظت مولی یون کلرید  نهایی  یونیده نشده در محلول ،

 است.   بیشتر
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 دهد: های مختلف را نشان مینمودار زیر، اسید موجود در هر نمونه از باران 

 
است. این اسید، از جمله اسیدهای ضعیف    𝐻2𝐶𝑂3اکسید تولید شده و فرمول شیمیایی آن به صورت  کربنیک اسید، بر اثر واکنش میان آب و گاز کربن دی 

 رود. توجه داریم که نیتریک اسید و سولفوریک اسید، از جمله اسیدهای قوی هستند. دار به شمار می دو پروتون 

 ها:بررسی سایر عبارت 

ها اسیدها و بازها نقش مهمی  شوند که در اغلب آن های مختلف زندگی روزمره، مقادیر متفاوتی از مواد شیمیایی گوناگون مصرف می هر روز، در بخش (  1

بون احساس لیزی  داشته و در سطح پوست، همانند صا تلخشوند. بازها نیز مزهء دارند و در تماس با پوست، سبب ایجاد سوزش می   ترشدارند. اسیدها مزه  

اسید موجود در باران های مختلف
باران های اسیدی

سولفوریک اسید

نیتریک اسید

باران های معمولی کربنیک اسید
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  در   موجود  اسیدهایبه عنوان مثال،    .گیرند می   قرار  ضعیف  اسیدهای  دسته  در  داریم،  سروکار  هاآن   با  روزمره  زندگی در  که  اسیدهایی  اغلب  .کنندایجاد می 

 . هستند  ضعیف  و  خوراکی  اسیدهای  جمله  از  لیمو  و  پرتقال  مانند  مرکبات  و  ریواس  انگور،  سیب،  سرکه

شود. با انحالل این نمک در آب، دمای محلول افزایش یافته و همانطور  کلرید، یک نمک دوتایی است که طی یک فرایند گرماده در آب حل میکلسیم ( 2

 تواند ثابت یونش اسید حل شده در یک محلول را تغییر بدهد. دانیم، تغییر دما تنها عاملی است که میکه می 

های  بوده و محلول  7تر از کوچک  𝑝𝐻های اسیدی دارای های بدن یک محلول بازی است. محلولن موجود در رگ آب گازدار، یک محلول اسیدی و خو( 3

 هستند.  7تر از  بزرگ   𝑝𝐻بازی نیز دارای  

شیرهء معده    pHو    6ر  بزاق تقریباً براب  pHخاصی دارند. به عنوان مثال،    pHمحتویات موجود در هر عضو از بدن انسان، براساس وظیفه و کارکرد آن عضو،  

ها  است؛ پس این محیط  5/8 و  4/7 خون و محتویات روده به ترتیب برابر pHها خاصیت اسیدی دارند. در طرف مقابل، بوده و این محلول 7/1 تقریباً برابر

 خاصیت بازی دارند. 
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  این محلول به اندازه   𝑝𝐻  برابر کنیم(،  nکردن آب خالص به آن،  مرتبه رقیق کنیم)حجم محلول را با اضافه   nاگر محلول یک اسید قوی و یا یک باز قوی را  

𝑙𝑜𝑔 𝑛  واحد به  𝑝𝐻   ناحیه خنثی(𝑝𝐻 = واحد افزایش    3/1ی  اندازه   این محلول به  𝑝𝐻های موجود در صورت سوال،  با توجه به داده   شود.تر مینزدیک   (7

101/3توان گفت طی این فرایند حجم محلول یافته است، پس می  =   400لیتر به  میلی  20برابر شده است. در واقع، طی این فرایند حجم محلول از    20

 است، پس داریم:  2ول نهایی نیز برابر با  محل  𝑝𝐻لیتر بوده و میلی  380توان گفت حجم آب مصرف شده برابر با  لیتر رسیده است. بر این اساس، میمیلی

[𝐻+] = 10−𝑝𝐻 = 10−2 = 0/01 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 
 کنیم.در قدم بعد، غلظت مولی محلول سود را محاسبه می 

غلظت  مولی =
10 × درصد  جرمی  × چگالی 

جرم  مولی
=

10 × 0/2× 1
40

= 0/05 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

ها، به اصطالح  شود. به این گروه از واکنش هایی است که بین این دو دسته از مواد انجام می واکنش یکی از رفتارهای جالب و پرکاربرد اسیدها و بازها،  

های هیدرونیوم حاصل از  های هیدروکسید حاصل از بازها با یون شدن، یون های خنثی شود. طی واکنش ن تیتراسیون گفته می اشدن یا هم های خنثی واکنش 

𝑂𝐻−(𝑎𝑞)اسیدها براساس معادله:  + 𝐻3𝑂
+(𝑎𝑞) →  2𝐻2𝑂(𝑙)   کنند. های آب را تولید میوارد واکنش شده و مولکول 

به طور کامل واکنش    𝑛𝑏  و ظرفیت  𝑀𝑏  از محلول بازی با غلظت مولی  𝑉𝑏  با حجم  𝑛𝑎  و ظرفیت  𝑀𝑎  از محلول اسیدی با غلظت مولی  𝑉𝑎  هرگاه حجم

 : شودطوری که هر دو محلول کامالً مصرف شوند، رابطه زیر میان این دو محلول برقرار می  بدهد، به 

𝑀𝑎 × 𝑉𝑎 × 𝑛𝑎 = 𝑀𝑏 × 𝑉𝑏 × 𝑛𝑏 
بر این    محلول را محاسبه کنیم.کردن یک  توانیم بدون استفاده از روابط استوکیومتری، مقدار اسید یا باز مورد نیاز برای خنثی به کمک این تساوی، می 

 اساس، داریم:

𝑀𝑎 × 𝑉𝑎 × 𝑛𝑎 = 𝑀𝑏 × 𝑉𝑏 × 𝑛𝑏
              
⇒    0/01 × 400× 1 = 0/05× 𝑉𝑏 × 1

              
⇒    𝑉𝑏 = 80𝑚𝐿 
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 های )آ( و )پ( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

جرمی استیک اسید در آب بوده و خاصیت اسیدی اندکی دارد. در واقع، سرکه محلول رقیقی از یک اسید ضعیف است، درحالی که    %5آ( سرکه، محلول  

د  یجا اسید معده، محلول غلیظی از یک اسید قوی)هیدروکلریک اسید( است. با ریختن یک محلول اسیدی رقیق بر روی یک محلول اسیدی غلیظ، محلولی ا

رد،  شود که غلظت آن بیشتر از محلول رقیق بوده و کمتر از محلول غلیظ است. چون محلول نهایی در مقایسه با محلول غلیظ اولیه غلظت کمتری دا می

 شود. محلول غلیظ اولیه می  𝑝𝐻این محلول بیشتر از   𝑝𝐻توان گفت  می

در واقع فرایند یونش این  شوند.  هایی با بار مثبت و منفی تبدیل می به طور کامل به یون طی انحالل در آب، تقریباً    ی هستند کهمواد  ،اسیدهای قویب(  

، سولفوریک  (𝐻𝐼)، هیدرویدیک اسید (𝐻𝐵𝑟)اسید   ، هیدروبرمیک(𝐻𝐶𝑙)اسیدهایی مثل هیدروکلریک اسید آب، یک واکنش غیرتعادلی است.    در  مواد

 گیرند. دسته قرار می  در این  (𝐻𝑁𝑂3)و نیتریک اسید   (𝐻2𝑆𝑂4) اسید 

در واقع چون بازها دارای ثابت    یکسان نیست.  بازهای مختلفهای تجربی، رسانایی الکتریکی محلول  با توجه به یافته   دارند. ی تلخ  بازها مزه به طور کلی،  پ(  

رسانایی    در شرایط یکسان  یونش متفاوتی هستند، به مقدار متفاوتی در آب یونش یافته و رسانایی الکتریکی متفاوتی نیز خواهند داشت. به عنوان مثال،

 الکتریکی محلول سدیم هیدروکسید بیشتر از رسانایی الکتریکی محلول آبی آمونیاک است.
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توجه داریم که در شرایط استاندارد،    است.  14تا    7ی  ها در گستره محلول آن   𝑝𝐻،  (℃25دمای اتاق)دمای  جمله مواد خورنده بوده و در    بازها ازت(  

تا   7ی در گستره  در این شرایط  الزاما بازهامحلول   𝑝𝐻نبوده و به همین خاطر،   14−10های هیدروکسید و هیدروژن برابر با  ضرب غلظت مولی یون حاصل 

 .گیردقرار نمی  14

شود. به عنوان مثال، اگر مسیر  هایی با خاصیت اسیدی استفاده می ها و آلودگی کردن رسوب برای پاک  ی بازی مثل محلول سود،ی خورنده هااز شوینده ( ث

توان از محلول غلیظ سدیم هیدروکسید به عنوان  میمسدود شده باشد، برای بازکردن راه آن    (𝑅𝐶𝑂𝑂𝐻(𝑠))ای با مخلوطی از اسیدهای چرب جامد لوله 

 دهد: ها واکنش می کننده خورنده استفاده کرد. محلول سدیم هیدروکسید براساس معادله زیر با این آلودگی یک پاک 

𝑅𝐶𝑂𝑂𝐻(𝑠) + 𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑞) → 𝑅𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂(𝑙) 
ن صابون است. صابون حاصل از این واکنش،  اهای آن، نمک سدیم اسیدهای چرب یا هماز فراورده  شویم که یکیبا دقت در معادله این واکنش، متوجه می

 های اضافی را بزداید. تواند چربی و می  محلول بودهدر آب  
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 : استفاده کنیم  زیرتوانیم از رابطه  ، می𝛼  موالر و درجه یونش  M، غلظت  𝐾𝑎  برای محاسبه غلظت یون هیدروژن در یک محلول اسیدی با ثابت یونش

[𝐻3𝑂
+] = √𝐾𝑎 . 𝑀. (1− 𝛼)

    𝛼<0/05     
⇒       [𝐻3𝑂

+] = √𝐾𝑎 . 𝑀 

 آوریم.این محلول را بدست می  𝑝𝐻کرده و  را در محلول مورد نظر محاسبه    هیدرونیومی باال، غلظت مولی یون  با توجه به رابطه 

[𝐻3𝑂
+] = √𝐾𝑎 . 𝑀 = √2× 10−5 × 0/05 = 10−3 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

𝑝𝐻 = −𝑙𝑜𝑔[𝐻3𝑂
+] = − log(10−3) = 3 

 کنیم. ( اسید مورد نظر را محاسبه می𝛼ی یونش) در قدم بعد، مقدار درجه 

[𝐻3𝑂
+] = غلظت  اسید  × درجه  یونش 

               
⇒    10−3 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 = 0/05× 𝛼

                
⇒    𝛼 = 0/02 

مولکول    2ه و  مولکول به صورت دست نخورده باقی ماند  98مولکول اسیدی حل شده در محلول    100هر  ی یونش اسید مورد نظر، از  با توجه به مقدار درجه 

 . است  آن  در  موجود  استات  هاییون   شمار  برابر  49  محلول،  این  در  نشده  یونیده  اسید  استیک  هایمولکول   شمارتوان گفت  شوند، پس می یونیده می 
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  از  هاکننده پاک  این. هستند  ی خورندهها کننده پاک  جمله از هاکننده سفید  و( سود محلول)هیدروکسید  سدیم  ،(جوهرنمک)اسید  هیدروکلریک  مانند موادی

  ذرات   با  کنشبرهم   ایجاد  بر  افزوناین مواد    .باشند  داشته  تماس  بدن  پوست  با  نباید  خاطر،  همین  به  و  دارند  نیز  خورندگی  خاصیت  و  بوده  فعال  شیمیایی  نظر

 .دهندمی  نیز  شیمیایی  واکنش   مواد  این  با  ها،آالینده   یسازنده 

 ها: بررسی سایر گزینه 

ترین صابون سنتی ایران است. برای تهیه این صابون، پیه)چربی( گوسفند و  سال قدمت، معروف  150صابون طبیعی یا همان صابون مراغه، با بیش از  (  1

ها را در آفتاب خشک  گیری، آن جوشانند و پس از قالب های بزرگ با آب برای چندین ساعت می ( را در دیگ 𝑁𝑎𝑂𝐻  سوزآور)سدیم هیدروکسید یاسود  

  شود.فاده می وشوی موهای چرب است ها برای شستدلیل خاصیت بازی مناسبی که دارند، از آن   های شیمیایی هستند و به ها فاقد افزودنی کنند. این صابون می

 توجه داریم که پیه گوسفند، نوعی چربی جانوری بوده و حالت جامد دارد.

و سدیم هیدروژن کربنات    (𝐴𝑙(𝑂𝐻)3)، آلومینیم هیدروکسید (𝑀𝑔(𝑂𝐻)2)مواد مؤثر موجود در ضداسیدهای مختلف، شامل منیزیم هیدروکسید (  2

 دهند. محلول را افزایش می   𝑝𝐻ت بازی داشته و با ورود به آب،  این مواد خاصی  شود.( می𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3  شیرین یا)جوش 

ها، سبب افزایش  کردن این ماده به شوینده افزایند. اضافه کربنات( می   شیرین)سدیم هیدروژن ها جوش ها، به شوینده کنندگی چربی برای افزایش قدرت پاک 

𝐻𝐶𝑂3 های ها، یون وشوی لباس های سخت برای شست آب   شود و عالوه بر آن، در صورت استفاده ازها می خاصیت بازی آن 
موجود در شوینده موردنظر با    −

 کند. ها را از محلول خارج میهای منیزیم و کلسیم موجود در آب سخت تشکیل رسوب داده و این یونیون 

 ها، به نمودار زیر توجه کنید:در رابطه با این گل   رویند.های اسیدی به رنگ آبی می های بازی به رنگ قرمز و در خاک های ادریسی در خاک گل (  3

 
×3در آن برابر   +𝐻خاکی که غلظت یون  توجه داریم،   10−8𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1   است (𝑝𝐻 =  رود.نوعی خاک بازی به شمار می   (7/5

خاصیت خاکرنگ کاغذ پی اچرنگ گل ادریسی

خاک
اسیدی قرمز آبی

بازی آبی قرمز
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 آید. واکنش میان نیتریک اسید و فلز منیزیم به صورت زیر است: می نیتروژن پنتاکسید در آب، محلول نیتریک اسید بدست  با انحالل دی

2𝐻𝑁𝑂3(𝑎𝑞) + 𝑀𝑔(𝑠) → 𝑀𝑔(𝑁𝑂3)2(𝑎𝑞) + 𝐻2(𝑔) 
 کنیم.های نیتریک اسید مصرف شده را محاسبه می ی این واکنش، مقدار مولبا توجه به معادله 

?𝑚𝑜𝑙 𝐻𝑁𝑂3 = 0/6 𝑔 𝑀𝑔 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔
24 𝑔 𝑀𝑔

×
2 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝑁𝑂3

1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔
= 0/05 𝑚𝑜𝑙 

مول نیتریک    5/0لیتر از محلول اسیدی تولید شده،    10توان گفت در  مول نیتریک اسید وجود داشته است، پس می  05/0لیتر از محلول مورد نظر،    1در  

 ی واکنش تولید نیتریک اسید به صورت زیر است: اسید موجود بوده است. معادله 

𝑁2𝑂5(𝑠) + 𝐻2𝑂(𝑙) → 2𝐻𝑁𝑂3(𝑎𝑞) 
 کنیم.نیتروژن پنتاکسید مصرف شده را محاسبه می ی این واکنش شیمیایی، جرم دی با توجه به معادله 

? 𝑔 𝑁2𝑂5 = 0/5 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝑁𝑂3 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁2𝑂5

2 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝑁𝑂3
×

108 𝑔 𝑁2𝑂5

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁2𝑂5
= 27 𝑔 

2𝐻𝑁𝑂3(𝑎𝑞)ی در معادله  + 𝑀𝑔(𝑠) → 𝑀𝑔(𝑁𝑂3)2(𝑎𝑞) + 𝐻2(𝑔)  به ازای مصرف شدن هر مول فلز منیزیم، دو مول الکترون مبادله شده و ،

 کنیم. های مبادله شده در واکنش را محاسبه میشود. بر این اساس، تعداد الکترون یک مول یون منیزیم تولید می

? 𝑒  تعداد = 0/6 𝑔 𝑀𝑔 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔
24 𝑔 𝑀𝑔

×
2 𝑚𝑜𝑙 𝑒

1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔
×

6/02× 1023 𝑒  تعداد

1 𝑚𝑜𝑙 𝑒
= 3/01 × 1022 

ای از جنس  شوند. به عنوان مثال، اگر تیغه های آبپوشیده می های اسیدی واکنش داده و منجر به تولید گاز هیدروژن و محلولی از یوناغلب فلزها با محلول

اتم  بدهیم،  قرار  اسید  از هیدروکلریک  را در محلولی  روی  دا  های خنثای رویفلز  از دست  یون با  به  الکترون  دو  و    +𝑍𝑛2  هایدن  پیدا کرده  اکسایش 

های  نیز پس از گرفتن الکترون، کاهش یافته و به مولکول هیدروژن    هایدهند. یون های هیدروژن موجود در محلول انتقال می های خود را به یون الکترون 

 شوند. هیدروژن تبدیل می
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𝐴𝑢3+(𝑎𝑞) کند: واکنش مقابل اکسایش پیدا مییکی از فلزهای نجیب است که براساس نیم طال،   + 3𝑒− → 𝐴𝑢(𝑠)  ;  𝐸∘ = 1/50 𝑉   

های طال را اکسید کنند و به همین علت،  توانند اتم های اکسیژن نمی واکنش کاهش اکسیژن است، مولکولنیم  ∘𝐸  تر ازواکنش بزرگ این نیم   ∘𝐸  جا کهاز آن 

زند. فلز پالتین نیز همانند طال در دسته فلزهای  ماند و زنگ نمی چنان درخشان باقی می ا گذشت زمان فلز طال در هوای مرطوب و حتی در اعماق دریاها هم ب

 شود. های اسیدی نیز دچار خوردگی نمی نجیب قرار دارد و حتی در محیط 

 ها: بررسی سایر گزینه 

ای از علم شیمی است که در بهبود خواص  ها بوده و الکتروشیمی شاخه پرکاربردترین شکل انرژی مورد نیاز برای استفاده از این فناوری انرژی الکتریکی،  (  1

کردن  پیاده   تواند در راستایمواد و تأمین انرژی نقش بسزایی دارد. این دانش، عالوه بر تهیهء مواد جدید و تأمین انرژی الکتریکی مورد نیاز برای صنایع، می 

 اصول شیمی سبز نیز گام بردارد. برخی از قلمروهای علم الکتروشیمی به شرح زیر هستند: 

 برقکافت و آبکاری   تولید مواد    ✓                                    های سوختیها و سلول باتری   تأمین انرژی    ✓

 دیجیتال سنج  𝑝𝐻دستگاه      گیری و کنترل کیفیاندازه   ✓

  ساخت   مثال،  برای.  شوندمی   انجام  الکتروشیمیایی  هایواکنش   سایه  در  و  مواد  خواص  بهبود  راستای  در  که  هستند  فرایندهایی  جمله  از  آبکاری،  و  برقکافت(  2

  ها آن   در  موجود  غذایی  مواد  و  آب  آلودگی  از  مانع  و  بوده  مقاوم  خوردگی  برابر  در  که  آشپزی  لوازم  و  غذایی  مواد  محتوی  هایقوطی   آب،  انتقال  فلزی  هایلوله 

 .روند می   شمار  به  مواد  تولید  راستای  در  الکتروشیمی   خدمات  جمله  از  شوند،می

شود.  ای از یک سلول گالوانی است که با فروبردن یک تیغه از جنس فلز مس و یک تیغه از جنس فلز روی در یک لیمو ساخته می باتری لیمویی، نوع ساده (  3

 دهد:تصویر زیر، نمایی از این نوع باتری را نشان می   را روشن کرد.  LEDتوان یک المپ  ین نوع باتری می به کمک ا

 
 شود. همانطور که مشخص است، لیمو در نقش الکترولیت بوده و باعث برقراری جریان الکتریکی در مدار خارجی می 
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 )ت( درست هستند.  های )آ(، )ب( وعبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

ها گرفته  پذیری بیشتری دارند، یک یا چند الکترون از آن های یک عنصر فلزی دیگر که واکنش های فلزی موجود در یک محلول، در واکنش با اتم کاتیون آ(  

با از دست دادن دو    مسهای خنثای  قرار بدهیم، اتم  ه نیتراتنقررا در محلولی از    مسای از جنس فلز  کنند. به عنوان مثال، هرگاه تیغه و کاهش پیدا می

  +𝐶𝑢2های یون جا یابد. از آن کاهش مینقره  با دریافت همان دو الکترون، به اتم    نقره  زمان با آن، هر یوناکسایش یافته و هم  +𝐶𝑢2 هایالکترون به یون 

 کند.این محلول رنگ آبی پیدا می   ها به محلول،شوند، با وارد شدن آن باعث ایجاد رنگ آبی می 

)قدرت  الکترون   دادن  دست  از  به  روی  فلز  هایاتم   تمایلتوان گفت  تر( دارد، پس می تر)منفی چون روی در مقایسه با مس پتانسیل کاهشی استاندارد کوچک ب(  

 . است  الکترون  دادن  دست  از  به  مس  هایاتم   تمایل  از  بیشتر  ،کاهندگی(

تواند به وجود بیاورد. مقدار این اختالف پتانسیل  در یک سلول گالوانی، حداکثر اختالف پتانسیلی است که یک سلول می  (𝑒𝑚𝑓) الکتروموتورینیروی پ( 

 توان کمک گرفت:های زیر می یک سلول گالوانی، از روش   𝑒𝑚𝑓دهند. برای پیداکردن مقدار  نشان مینیز    𝐸0  را با

 کنیم. گیری میسنج اندازه را به کمک ولت   emfسلول را به یکدیگر متصل کرده و مقدار    های سازندهءسلولنیم  ✓

   کنیم.کم میکاتد    𝐸0  را از  آند  𝐸0  ابتدا آند و کاتد سلول گالوانی موردنظر را پیدا کرده و پس از آن  ✓

تر است، نیروی الکتروموتوری بیشتری نیز خواهد داشت.  آن کوچک   دآن  𝐸0که    یبا توجه به توضیحات باال، اگر کاتد دو سلول گالوانی یکسان باشد، سلول

  نیروی  از  بیشتر  نقره،-آهن  گالوانی  سلول  الکتروموتوری  نیرویتوان گفت  تری دارد، پس میچون آهن در مقایسه با هیدروژن پتانسیل کاهشی کوچک 

 . است  نقره-هیدروژن   گالوانی  سلول  الکتروموتوری

یک سلول را با عددی منفی نشان داد و یا این که پس از    𝐸0  سنج مقدارچه ولت های گالوانی همواره مقداری مثبت است. چنان برای سلول  𝑒𝑚𝑓مقدار  

م  ناهای ناهم سلول، یک عدد منفی به دست آوردید، فقط به این معناست که موقعیت آند و کاتد سلول را به اشتباه تشخیص داده و قطب  𝑒𝑚𝑓محاسبه  

 اید. سنج را به یکدیگر وصل کرده سلول گالوانی و ولت 

𝑀𝑛𝑂4واکنش تبدیل یون  نیمت(  
طی این فرایند عدد اکسایش    گیرد.از نوع کاهش است، پس نماد الکترون در سمت چپ آن قرار می  (،𝐼𝐼به یون منگنز)   −

واکنش  الکترون در نیمضریب  توان گفت  . بر این اساس، می ه شده استلرون مبادالکت  5واکنش  توان گفت در این نیم+ رسیده است، پس می2+ به  7منگنز از  

 است.   5برابر    مورد نظر
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 دهد:اکسیژن را نشان می -نتصویر زیر، نمایی از سلول سوختی هیدروژ

 
واکنش آندی انجام شده در این سلول،  ی نیمبا توجه به معادله شود.  بخار آب تولید می در این سلول سوختی، گازهای اکسیژن و هیدروژن مصرف شده و  

 کنیم.حجم گاز اکسیژن مصرف شده و جرم آب تولد شده در آن را محاسبه می 

? 𝐿 𝑂2 = 1/505× 1025 𝑒  تعداد ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑒

6/02 × 1023 𝑒  تعداد
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

4 𝑚𝑜𝑙 𝑒
×

22/4 𝐿 𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2
= 140 𝐿 

? 𝑔 𝐻2𝑂 = 1/505× 1025 𝑒  تعداد ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑒

6/02 × 1023 𝑒  تعداد
×

2 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

4 𝑚𝑜𝑙 𝑒
×

18 𝑔 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂
= 225 𝑔 
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ب خالص را  آگرم    90جرمی منیزیم سولفات، باید    % 10گرمی از محلول    100ی ی یک نمونه آب تولید شده است. برای تهیه گرم    225در سلول مورد نظر،  

 گرم از این نمک مخلوط کنیم. بر این اساس داریم:   10با  

? 𝑔 محلول = 225 𝑔 𝐻2𝑂 ×
100 𝑔 محلول

90 𝑔 𝐻2𝑂
= 250 𝑔 

 شود. گرم محلول تولید می  250با توجه به محاسبات انجام شده، طی این فرایند  
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نیز در سمت    هیدروژنو گاز    در سمت کاتد کاهش یافته  𝑂2گاز   اکسیژن است. در این سلول سوختی،-سلول سوختی هیدروژن  ترین سلول سوختی،رایج 

 شود.خارج می  کاتدی  سلولنیم   سمت  تولیده شده از  فراورده   شود. در سلول مورد نظر، آند اکسید می 

 ها: بررسی سایر گزینه 

  ادامه  با. شوندمی آندی الکترولیت وارد فرایند، این از حاصل هایکاتیون  و کرده پیدا اکسایش آند در کاررفتهبه فلز  زمان  مرور به گالوانی، سلول یک در( 1

واکنش کاهش در سمت  به طریق مشابه، با انجام شدن نیم   .کندمی   پیدا  مثبت  بار  محلول  این  و  کرده پیدا تجمع  آندی  الکترولیت  در هاکاتیون   فرایند،  این

ی این فرایند و  با ادامه   .کندمی   پیدا  منفی  بار  محلول  این  و  شده  آن  در  موجود  هایکاتیون   تعداد  از  بیشتر  آندی  محلول  در  موجود  هایآنیون   تعدادکاتد،  

  دهد می   اجازه  آندی  الکترولیت  در  موجود  هایکاتیون   به  متخلخل  دیوارهشود.  ها، جریان الکتریکی در مدار خارجی متوقف میسلول تجمع بار الکتریکی در نیم

  این  به.  کنند  مهاجرت  آندی  الکترولیت  سمت  به  دهدمی   اجازه  نیز  کاتدی  ترولیتالک  در  موجود  هایآنیون   به  و  کنند  مهاجرت  کاتدی  الکترولیت  سمت  به

شده و از تجمع    هاآن   الکتریکی  بار  کردنخنثی   سبب  سلول،نیم   هر  در  موجود  هایمحلول   میان  باردار  هایگونه   انداختن  جریان  به  با  متخلخل  دیواره  ترتیب،

 . کندجلوگیری میها  سلولبار الکتریکی در این نیم 

، منیزیم کلرید حاصل را ذوب کرده و به کمک جریان الکتریکی و یک سلول الکترولیتی آن را  از فرایند استخراج فلز منیزیم از آب دریا  در مرحله آخر(  2

شده در این سلول به صورت زیر  کاتدی انجامهای آندی و  واکنشبه دست بیایند. نیم  (𝐶𝑙2(𝑔))و گاز کلر  (𝑀𝑔(𝑙))کنند تا فلز منیزیم مذاببرقکافت می

 هستند:

 2𝐶𝑙−(𝑙) → 𝐶𝑙2(𝑔) + 2𝑒−  واکنش آندی: نیم 𝑀𝑔2+(𝑙) + 2𝑒− → 𝑀𝑔(𝑙)  واکنش کاتدی : نیم 

 دهد:تصویر زیر، مراحل استخراج فلز منیزیم از آب دریا را نشان می 

 
های موجود در آب دریا هستند. به همین خاطر، آب دریا یکی از منابع مورداستفاده برای استخراج فلز  ترین کاتیون های منیزیم فراوان بعد از سدیم، یون 

  محلول منیزیم هیدروکسید پس از انتقال آب دریا به کارخانه، منیزیم موجود در آن را در قالب مادهء جامد و نا  برای این منظور،آید.  منیزیم به حساب می 

کردن هیدروکلریک اسید به رسوب منیزیم هیدروکسید، آن را به منیزیم  کنند. در مرحله بعد، با اضافه های موجود در آب جدا می رسوب داده و از سایر یون 

، منیزیم کلرید حاصل را ذوب  بعداید. در مرحلهء  به دست بی  منیزیم کلرید جامد  کنند تاکلرید تبدیل کرده و پس از آن، آب موجود در محلول را تبخیر می 

 شود.شربت معده استفاده می  و  فلز منیزیم ماده ارزشمندی است که از آن برای تهیهء آلیاژها.  کنندکرده و به کمک جریان الکتریکی آن را برقکافت می

 فرمول ساختاری پنتانوئیک اسید و اتن به صورت زیر است: (  4

اتن  ∶  𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻2                            پنتانوئیک  اسید ∶  𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝑂𝑂𝐻 

شود. در ساختار  می  -2های کربن در مولکول اتن برابر با  اتم هیدروژن متصل شده است، پس عدد اکسایش اتم   2در ساختار مولکول اتن، هر اتم کربن به  

 هستند.   -2اتم هیدروژن متصل بوده و دارای عدد اکسایش    2ها به  دارد که هر کدام از آن اتم کربن وجود    3مولکول پنتانوئیک اسید نیز  
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 ی واکنش انجام شده در فرایند هال به صورت زیر است: معادله 

2𝐴𝑙2𝑂3(𝑙) + 3𝐶(𝑠) → 4𝐴𝑙(𝑙) + 3𝐶𝑂2(𝑔) 
 کنیم.یم تولید شده را محاسبه میی این واکنش، جرم فلز آلومینبا توجه به معادله 

? 𝑔 𝐴𝑙 = 108 𝑘𝑔 𝐶 ×
1000 𝑔 𝐶
1 𝑘𝑔 𝐶

×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶
12 𝑔 𝐶

×
4 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙
3 𝑚𝑜𝑙 𝐶

×
27 𝑔 𝐴𝑙

1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙
= 324000 𝑔 
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 کنیم.می شوند را محاسبه  هایی که با استفاده از این مقدار آلومینیم تولید میدر قدم بعد، تعداد دستگیره 

? تعداد  دستگیره  = 324000 𝑔 𝐴𝑙 ×
تعداد  دستگیره  1

81 𝑔 𝐴𝑙
=  عدد  4000

پذیری زیاد  به خاطر واکنش   به همراه ناخالصی( در طبیعت وجود دارد.آلومینیم اکسید  فلز آلومینیم به صورت ترکیب بوکسیت) دانیم،  همانطور که می 

های آلومینیم، به فرایند هال معروف است که در  ترین روش برقکافت نمک توان به دست آورد. رایجهای آن می آلومینیم، این فلز را تنها از برقکافت نمک 

 شود: انجام می   زیرسلول  

 
کاررفته  ه و بدنه ظرف( این سلول الکترولیتی از گرافیت است و الکترولیت بههای موجود در محلول( و کاتد)دیوارطور که مشخص است، جنس آند)تیغه همان 

𝐴𝑙3+(𝑙)  واکنش:با برقراری جریان الکتریکی در این سلول الکترولیتی، نیم   باشد.در این سلول نیز آلومینیم اکسید مذاب می + 3𝑒− → 𝐴𝑙(𝑙)    در کاتد

آلومینیم    جا که چگالی آلومینیم مذاب تولیدشده در مجاورت کاتد از چگالی الکترولیت بیشتر است،کنند. از آن می های آلومینیم کاهش پیدا  انجام شده و یون 

 شود.نشین شده و از شیر خروجی موجود در کف ظرف خارج میدر ظرف واکنش ته مذاب  
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، یک قطعه از آهن  زیر شود. تصویر  یه نازکی از فلز روی پوشیده شده باشد، آهن گالوانیزه یا آهن سفید گفته میها با ال های آهنی که سطح آن به ورقه 

 دهد: را نشان می   که سطح آن خراش برداشته  گالوانیزه

 
  روی  فلز فداکاریگیرند. ارم قرار می تناوب چه 𝑑ی  همانطور که مشخص است، در ساختار این ماده عناصر آهن و روی وجود دارند. این دو عنصر، در دسته 

 .شود  استفاده...    و  کولر  کانال  و  آب  تانکر  ساختن   برای  گالوانیزه  هایورقه   از  صنعت  در  تا  شد  سبب  آهن  از  حفاظت  برای

کند. توجه داریم که در این  می تا قبل از ایجاد هر گونه خراشی در سطح آهن گالوانیزه، فلز روی به عنوان یک پوشش محافظ از خوردگی آهن جلوگیری  

هنگامی که خراشی در سطح آهن گالوانیزه   شود.در سطح آن، دچار خوردگی نمی  𝑍𝑛𝑂(𝑠) شرایط خود روی نیز به خاطر ایجادشدن یک الیه متراکم از

جا  کنند. از آنیافتن( رقابت می الکترون )اکسایش   گیرند و برای از دست دادنآید، هر دو فلز)روی و آهن( در مجاورت با اکسیژن و رطوبت قرار میپدید می

شود و از آهن به عنوان یک محافظ کاتدی در مقابل  تر است، فلز روی در این رقابت پیروز شده و در نقش آند اکسید می آهن کم  ∘𝐸  فلز روی از  ∘𝐸  که

 کند. شدن محافظت میخورده 

 ها: بررسی سایر گزینه 

زنگ انجام واکنش کلی  (  1 هنگام  در  به صورتشده  آهن  4𝐹𝑒(𝑠)  زدن  + 3𝑂2(𝑔) + 6𝐻2𝑂(𝑙) → 4𝐹𝑒(𝑂𝐻)3(𝑠)   انجام برای  این  است.  شدن 

 های آب و اکسیژن الزامی است. واکنش، حضور مولکول 

  زدن، رنگ   مانند  هاییروش   با  وانتمی  را   هاپوشش   این.  است  آن  روی  بر  محافظ  پوشش  یک  ایجاد  آهن،  خوردگی  از  جلوگیری  برای  راه  ترینساده (  2

  طور  به  توانیمنمی   هاییروش   چنین  کمک  به  البته،.  کرد  جلوگیری  آهن  سطح  به  رطوبت  و  اکسیژن  رسیدن  از  و  کرده  ایجاد  دادنروکش   و  قیراندودکردن

  آهن   سطح  به  و  کرده  نفوذ  هاآن   درون  به  هاپوشش   این  در  موجود  هایروزنه   از  رطوبت  و  اکسیژن  تدریج  به  زیرا  کنیم،  جلوگیری  آهن  خوردگی  از  کامل

 . شودمی   آغاز  دوباره  آهن  خوردگی  فرایند  آن،  از  پس  و  رسندمی

در این روش، فلزی که قرار است در برابر خوردگی محافظت شود  های جلوگیری از خوردگی آهن، استفاده از روش محافظت کاتدی است. ( یکی از روش 3

تر و تمایل بیشتری به از دست دادن الکترون داشته باشد. در این شرایط، فلزهای موردنظر برای  کوچک   ∘𝐸  دهند کهدیگری قرار می را در تماس با یک فلز  
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تر و تمایل بیشتری به از دست دادن الکترون  کوچک   ∘𝐸  کنند. در چنین شرایطی، فلزی کهیافتن با یکدیگر رقابت می از دست دادن الکترون و اکسایش 

شود. به این روش  تری دارد در نقش کاتد ظاهر شده و در برابر خوردگی محافظت می بزرگ  ∘𝐸  شود. اما فلزی کهه باشد در نقش آند اکسید میداشت 

 توجه داریم که پتانسیل کاهشی مس بیشتر از پتانسیل کاهشی آهن است.   شود.جلوگیری از خوردگی فلزها، به اصطالح حفاظت کاتدی گفته می 
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داری یک محلول شیمیایی، جنس ظرف  داری یک محلول خاص است. به منظور نگهها، انتخاب ظرف مناسب برای نگه های جالب در آزمایشگاه یکی از چالش 

های موجود در  های موجود در محلول باشد. در این صورت، فلز سازندهء ظرف با کاتیون کاتیون   ∘𝐸 تر( ازآن باالتر)مثبت   ∘𝐸 باید از فلزی انتخاب شود که

چون پتانسیل کاهشی استاندارد نقره بیشتر از مس است، برای داری کرد.  توان در این ظرف نگه شود و محلول موردنظر را میمحلول دچار واکنش نمی

 ای استفاده کنیم. از ظروف نقره   ( سولفات، باید𝐼𝐼نگهداری محلولی از مس) 

ها الکترود  کنند. برای این منظور، آن استفاده می  SHEسلول با  سلول، از مقایسه آن نیمها برای به دست آوردن پتانسیل الکترودی یک نیمدان شیمی 

کنند.  گیری می سیل الکتریکی این سلول را اندازه سنج پتاندهند. پس از آن، به کمک ولت وصل کرده و یک سلول گالوانی تشکیل می SHEموردنظر را به 

دهد برابر با پتانسیل الکترودی استاندارد  سنج نشان می شود، مقدار پتانسیلی که ولت برابر صفر ولت در نظر گرفته می   SHEجا که پتانسیل الکتریکی  از آن 

های کاهش  های الکترودی استاندارد به صورت پتانسیل هاد آیوپاک، پتانسیل سلول موردنظر است. برای هماهنگی در منابع علمی معتبر و براساس پیشننیم

 شوند. استاندارد گزارش می 

های اسیدی کمتر است، با قرار دادن این فلز در یک محیط اسیدی)مثال در  چون پتانسیل کاهشی فلز نقره در مقایسه با پتانسیل کاهشی اکسیژن در محیط 

  مقایسه   در  نقره  فلز  کاهشی  پتانسیلی مقابل، چون  . در نقطه شودلز نقره با اکسیژن هوا واکنش داده و دچار خوردگی می های اسیدی(، سطح فمعرض باران 

، با قرار گرفتن این فلز در یک محیط خنثی، هیچ واکنشی انجام نشده و سطح فلز از خوردگی  است  بیشتر  خنثی  هایمحیط   در  اکسیژن  کاهشی  پتانسیل  با

 ماند.می   ندر اما
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 دهد: تصویر زیر، نمایی از سلول مربوط به آبکاری اجسام فلزی با نقره را نشان می 

 
  وصل   مولد  مثبت  قطب  به  آند،  عنوان  به  را(  پوشاننده  فلز)بنشیند  موردنظر  جسم   روی  بر  است  قرار  که  فلزی  سلول  این  در  است،  مشخص  که  طورهمان 

  الکترولیت   که  داریم  توجه.  کنندمی  وصل  مولد  منفی  قطب  به  کاتد،  عنوان  به  نیز  را  شود  ایجاد  آن  روی  بر  فلزی  پوشش   است  قرار  که  جسمی.  کنندمی

  حاوی   باید  الکترولیت  محلول  دیگر،  عبارت  به.  بنشیند  موردنظر  جسم  روی  بر  است  قرار  که  باشد  فلزی  هاییون   حاوی  باید  نیز  سلول  این  در  مورداستفاده

ماند اما توجه داریم که با انجام شدن این فرایند، جرم فلز آهن موجود در ساختار قاشق فلزی ثابت باقی می  .باشد  آند  در  کاررفتهبه  فلز  از  حاصل  هایکاتیون 

 کند. بر این اساس، داریم:جرم این قاشق بخاطر رسوب فلز نقره بر روی آن، افزایش پیدا می 

رمی آهن در قاشق آبکاری شده درصد ج =
جرم فلز آهن

جرم فلز آهن + جرم نقره رسوب کرده 
× 100

          
⇒  90 =

48/6 𝑔

48/6 𝑔 + جرم نقره رسوب کرده 
× 100 

                  
جرم نقره رسوب کرده      ⇒ = 5/4 𝑔 

فلز نقره بر اساس  رسیده است.  %90گرم فلز نقره بر روی سطح قاشق، درصد جرمی آهن در این جسم به  4/5همانطور که مشخص است، با رسوب کردن 

𝐴𝑔+(𝑎𝑞)واکنش  نیم + 𝑒− → 𝐴𝑔(𝑠)   کند. بر این اساس، داریم:تولید شده و بر روی سطح فلز رسوب می 

? 𝑒  تعداد = 5/4 𝑔 𝐴𝑔 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔
108 𝑔 𝐴𝑔

×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑒

1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔
×

6/02× 1023 𝑒  تعداد

1 𝑚𝑜𝑙 𝑒
= 3/01 × 1022 
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سلول هیدروژن  ی نقره در نقش کاتد و نیمو صفر ولت است، در سلول مورد نظر تیغه   8/0هیدروژن به ترتیب برابر با  عنصر  نقره و  فلز  چون پتانسیل کاهشی  

ترین عنصر موجود در جهان( اکسایش  سلول آندی سلول مورد نظر، گاز هیدروژن)فراوان توان گفت در نیمبر این اساس، می گیرد.  نیز در نقش آند قرار می

 کند.پیدا می 

 ها: بررسی سایر گزینه 

 های گفته شده، داریم: ( در رابطه با سلول 1

سلول نقره- پالتین  ∶ 𝑒𝑚𝑓 = 𝐸0 (کاتد ) − 𝐸0 (آند ) = 1/2− 0/8 = 0/4 𝑉 

سلول  هیدروژن-نقره  ∶ 𝑒𝑚𝑓 = 𝐸0 (کاتد ) − 𝐸0 (آند ) = 0/8− 0 = 0/8 𝑉 

 .است  پالتین-نقره  گالوانی  سلول  الکتروموتوری  نیروی  برابر  2  ،نقره-هیدروژن  گالوانی  سلول  الکتروموتوری  نیرویبا توجه به محاسبات باال،  

ها  های گالوانی به عنوان قطب منفی و کاتد آن شوند و به همین خاطر، آند سلولها در آند تولید شده و در کاتد مصرف می های گالوانی، الکترون در سلول (  3

ها از سمت قطب منفی به سمت  ها، همانند سایر مولدهای الکتریکی، الکترونشود. بدیهی است که در این سلول به عنوان قطب مثبت در نظر گرفته می

سلول نقره)کاتد(  های موجود در مدار خارجی به سمت نیمنقره نیز الکترون -توان گفت در سلول هیدروژن . بر این اساس، میکنندقطب مثبت حرکت می 

 شوند.جاری می 

توان گفت در سلول مورد  ی موجود در الکترولیت کاتدی کاهش یافته و بر این اساس، میهای نقره دادی از یون تع  ،نقره-گالوانی هیدروژن   سلول  کارکرد  با(  4

 . کندمی   پیدا  کاهش  نقره  سلولنیم  در  موجود  محلول  در   تدریج  به  نقره  یون  مولی  غلظت  نظر
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  ترینمهم  از  یکی  عمر  افزایش  ضمن  توانمی  آلومینیم  فلز  بازیافت  با  رو  این  از دارد؛  باالیی  هزینۀ  ،الکتریکی  انرژی  زیادی  مقدار  مصرف  علت  به  هال  فرایند

  انرژی   از  %7  به  فقط   کهنه  های  قوطی  از   آلومینیمی  هایقوطی   تولید  نمونه  برای.  داد  کاهش  را  فلز  این  تولید  هایهزینه   از  برخی  طبیعت،  تجدیدناپذیر  منابع

در میزان انرژی مصرفی    % 93ی  توان به اندازه های آلومینیمی می به عبارت دیگر، با بازیافت قوطی   .دارد  نیاز  هال  فرایند  از  قوطی  تعداد  همان  هتهی  برای  الزم

 جویی کرد. صرفه 

 ها: بررسی سایر گزینه 

ی از این عناصر در برابر خوردگی با اکسیژن مقاوم هستند. به عنوان مثال، با این  های اکسیژن یکسان نبوده و برخرفتار همه عناصر فلزی در برابر مولکول(  1

شود، اما در برابر خوردگی مقاوم است. علت  تبدیل می   𝐴𝑙2𝑂3  دهد و به بسیار کوچکی داشته و به سرعت با اکسیژن هوا واکنش می  ∘𝐸  که فلز آلومینیم

کند که باعث جلوگیری از نفوذ اکسیژن و  مانده ایجاد می ای چسبنده و متراکم را در سطح فلز باقی ه الیه این موضوع آن است که آلومینیم اکسید تولیدشد 

توسط    در برابر خوردگی  ،نیز به طریق مشابه  و روی  کند. فلزات قلعهای درونی آلومینیم جلوگیری میزدن الیه های زیرین شده و از زنگ رطوبت به الیه 

 مقاوم هستند.   اکسیژن

قبل از ایجاد خراش در سطح حلبی، فلز قلع به   شود.پوشیده شده باشد، حلبی گفته می   (𝑆𝑛)ها با الیه نازکی از فلز قلعهای آهنی که سطح آن به ورقه (  2

دشدن یک الیه متراکم از اکسیدهای  کند. توجه داریم که در این شرایط خود قلع نیز به خاطر ایجاعنوان یک پوشش محافظ از خوردگی آهن جلوگیری می

آهن است، در صورت ایجاد خراش در سطح حلبی، قلع نه تنها از آهن محافظت    ∘𝐸  تر ازقلع بزرگ  ∘𝐸  جا کهاز آن  شود.قلع در سطح آن، دچار خوردگی نمی

های آهن است، در محل ایجاد  تر از اتمادن الکترون کمهای قلع به از دست د شود. در واقع، چون تمایل اتم کند، بلکه باعث تسریع خوردگی آهن مینمی

𝐹𝑒(𝑠)  های آهن در رقابت برای اکسیدشدن پیروز شده و براساس معادلهخراش اتم  → 𝐹𝑒2+(𝑎𝑞) + 2𝑒−   دهند. الکترون از دست می 

 
ه(  پوشانند واحد)فلز    فلز  یک  به  مربوط  اکسایش   و  کاهش  هایواکنش نیمی آندی با جنس فلز پوشاننده مشابه باشد،  اگر جنس تیغه   آبکاری،  فرایند  در(  3

های تولید  در چنین شرایطی، چون تعداد کاتیون  .هستند واحد عنصر یک به مربوط  فرایند این در اکسنده و کاهنده  هایگونه  دیگر، عبارت به. خواهند بود

 ماند. غلظت مولی کاتیون مورد نظر در محلول الکترولیت ثابت باقی میشود،  برابر می   های مصرف شده در سمت کاتدشده در سمت آند با تعداد کاتیون 

 

فراورده های 
حاصل از آهن

آهن گالوانیزه یا آهن سفید استفاده برای تولید کانال کولر و تانکر آب

حلبی استفاده برای ساختن قوطی کنسرو و ظروف بسته بندی مواد غذایی


