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 گروه آزمایشی علوم تجربی

 دفترچه پاسخ عمومی و اختصاصی

 

 (22/11/99چهارشنبه ) 9آزمون ماز ـ مرحله 

 



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

صندلی دانشگاه های برتر با هم رقابت می کنند.

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

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

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

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

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

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

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

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

زیست شناسی  از حد معمول سخت تر طراحی شدند.

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

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

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

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

در این آزمون درس های ادبیات و شیمی سخت تر طراحی شدن.



 1صفحه   گروه آموزشی ماز  ادبیات درس:  

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

از 
 م

ون
زم

ه آ
ام

خن
اس

پ
– 

ه 
حل

مر
9 

 است؟ آمده درست  ها، واژه معنای گزینه  کدام در 

 ب( زخمه: ضربه                              الف( برزخ: زمان بین مرگ تا رفتن به بهشت یا دوزخ
 د( چشمداشت: منتظر                      ج( داعیه: دعوت  
 دستی: با سخاوت      هـ( گشاده 

 ب   –  الف( 4هـ                                      –( د 3د                                 –( ب  2 ج                           - ( الف1
 

 متوسط(  –لغت   -12)    4اسخ: گزینۀ پ  1
 های »الف« و »ب«:  معنای کامل واژه

 دوزخ، فاصۀ بین دنیا و آخرت.  یا بهشت  به   رفتن  تا مرگ  بین  دو چیز، زمانبرزخ: حدّ فاصل میان 

 زخمه: ضربه، ضربه زدن  

 معنای واژگان نادرست:
 داعیه: ادعا / گشاده دستی: سخاوت / چشمداشت: انتظار و توقع امر از کسی یا چیزی، چشم داشتن: منتظر دریافت پاداش یا مزد بودن  

 معنا شده است؟ نادرستای واژه گزینه  درکدام
 درز( )مرشد: مراد( ن ا : ( )وعظهزاردستان: عندلیب( )منسک: آیین عبادی( )1

 (  حضور محلّ: محضر( )شبرو: شبگرد( ) تُب:  صنم( )بارگاه خداوندی:  کبریا( )2

 ( بسیار :  جوان( )فرط: شاب( ) جمال : صباحت: بوستان( )پالیز( )3

 غیرتمند( : ب)متعصّ(  شادی: تمسرّ( ) مرّ وَ: تآماس: باالپوش نمدی( )دَنمَ ( ) 4
 

 متوسط(  – لغت  -118)  3اسخ: گزینۀ پ  2
 « واژۀ »فرط« نادرست معنا شده است. فرط: بسیاری    3تنها در گزینۀ »

 توجه: این واژه اسم است و نباید صفت معنا شود.   

 است ؟های کدام گزینه تماما درست آمدهمعنی واژه

: بازیچه ( ) دستخوش: عرفان( ) عشرّ ( ) تیده عقهم: متّفقفرشته( )  ( )ملَک: توانایی وضعیت موردنظر : دربه نقد: معلوم( ) رمقرّعهد ( ) : )میثاق
 (یچیز  وجود رۀبه شک اندازنده دربا: شائبه( )  بیرق :رایت( ) عنود: دشمنان ( )   نواخوش: موزونموعد: موسم ( ) 

 ایت ، به نقد ، مقرّر ، دستخوش   ر (1
 ، موزون ، عنود ، موعد   میثاق (2

     تشرّع ، متّفقشائبه ، رایت ،  (3

 تشرّع ، میثاق ملَک ، موعد،  (4

      

 متوسط(  –لغت     - 118)  1پاسخ: گزینۀ  3
 عنود: دشمنی  -3عرفان  و طریقت مقابل  شریعت،: تشرع - 2ملَک: فرشته -1کلماتی که نادرست معنا شده است: 

 در کدام گزینه »غلط امالیی« وجود دارد؟ 

 ت ـبر اس نسب باشد در اول بیطوبیاگر نخل   ار ـظـ ان امل بی انتـس ز بستـند ک ـرنچیـ( ب1
 بالد به خویش علف از کاه میاین ستور خوش سـس خسیـ زان نفـمغکـ ( فربه از مدح سب2
 ا نی ـاشد چو یقین یــ ی ب ـود عالـظن ارچه ب  ( گر باغ یقین خواهی پس رخت منه بر ظن 3
 ور دار ــرار را مستــاسرار و آن ــ م اصــدر دل ه ـت خود بنـداللهی به دس ـای یـ اهـ( از عط4
 

 متوسط (   –امال  –)ترکیبی   4اسخ: گزینۀ پ  4
 ( »اصرار« نادرست است و شکل صحیح آن »اسرار« است.4)  ۀدر گزین 

 
 شی:(ها رو خوب یاد بگیری شک نکن یه روزی دکتر میاگه این نکته 
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 آخرت آجل: آینده،  القا: آموختن  ایار: ماه رومی  ثمر: میوه 

 عاجل: حال، این دنیا، شتاب کننده  الغا: لغوکردن  عیار: محک، وسیله سنجش  نه سمر: افسا

 آزار: اذیت  الم: درد و رنج  برائت: بیزاری  بها ثمین : گران

 آذار: ماه رومی  علم: پرچم  براعت: برتری، کمال فضل  سمین: چاقو وفربه

 زل اثاث: لوازم من  دردناک الیم:  تاس: کاسه ، تشت  ثنا: ستایش ، سپاس 

 اساس: پایه   علیم: دانا  زینتی  یطاس: آویزه  سنا: روشنایی 

 ارض: زمین  امارت: فرمان روایی  تأّدی: ادا کردن  ثواب: پاداش 

 عرض: پهنا  عمارت: ساختمان تعّدی: تجاوز کردن  صواب: درست 

 ازار: شلوار  امل: آرزو تألم: دردمندی  جزر: پس رفت آب دریا

 عذار: چهره  عمل: کار آموختنتعّلم:  جذر: ریشه دوم عدد 

 اسیر: گرفتار اناء: ظرف  تعویذ: دعای چشم زخم ، حزر  حادی: آواز)حدی(خوان 

 اثیر: کرۀ آتش/ عصیر: عصاره  عنا: درد و رنج  تعویض: عوض کردن  هادی: هدایت کننده 

 جمع شبه)سایه( اشباح:  انتساب: نسبت دادن  تهدید: ترساندن  حایل: مانع 

 اشباه: جمع شبیه)همانند(  انتصاب: گماشتن ، نصب کردن د: تعیین حد و مرز دی تح  هایل: ترسناک 

 حذر: دوری وپرهیز کردن  رسا: شیوا ، رسنده صبا: باد خبر رسان   غرابت: شگفتی 

 حضر: ماندن ، متضاد سفر  رثا: سوگواری سبا: سرزمین بلقیس  قرابت: نزدیکی 

 اندیشی  دور  حزم:  ی زمینزمین: کره صغر: کوچکی دوریغربت: 

 هضم: گوارش  ضمین: ضامن سقر: جهنم قربت: نزدیکی 

 حوزه: ناحیه  زهر: سم ، شکوفۀ گل صفیر: فریاد  غریب: عجیب 

 حوضه: حوض ظهر: پشت  سفیر: فرستاده  قریب: نزدیک 

 زندگی حیات:  ستور: چهارپا  ضیاع: ّآب و زمین ، ج وضعیت  غزا: جنگ

 حیاط: محوطه  سطور: جمع سطر روشنی ضیاء)ضیا(:  قضا: تقدیر/ غذا: خوراک 

 خان: بزرگ ده ، شیارلولۀ تفنگ  سفر: متضاد حضر ، ِسفر: کتاب ضجرت: تنگدلی  غوی: گمراه 

 خوان : سفره، مرحله ، بن مضارع  صفر: ماه قمری زجرت : راندن  قوی: نیرومند 

 خوار: کوچک و حقیر  سور: شادی رنگی لباس طراز: حاشیه  فارغ: آسوده 

 خار: تیغ گل  صور: شیبپور/ ثور: گاو نر تراز: میزان، ابزار بنایی  ، جدا داکنندهفارق: ج

 خواستن طلب کردن  ُسّور: جمع سوره طوفان: باد و باران  فاسد: تباه 

 خاستن: برخاستن صور: جمع صورت  توفان: توفنده، غّران  فاصد: رگ زن 

 در مرخم خورد: بن ماضی، مص سورت: سوره، تندی  طین: خاک  خیانت غدر: 

 خرد: کوچک ، ریز صورت: چهره  تین: انجیر  قدر: ارزش 

 خویش: خود ، خویشاوند  سیف : شمیشر عثرات: خطاها ، لغزشش ها کحل: سرمه 

 خیش: گاوآهن صیف: تابستان  اثرات: جمع اثر  کهل: پیری ، کهولت 

 ذرع: واحدطول)برابر گز(  شبح: سایه  غالب: مسّلط ، چیره  مئونت: هزینه 

 زرع : کاشتن شبه: همانندی ، گوهری سیاه قالب: شکل ، ظرف  ی: یارمعونت 

 مباحات: چیزهای پاک و مباح  نغز: خوب ، دل پذیر  تبع: پیروی  ظاللت: گمراهی 

 مباهات:  افتخار و فخر  نقض: شکستن ، رد کردن  طبع: سرشت ، طبیعت ، چاپ  ذاللت: خواری 

 أثر: اندوهگین ، اثرپذیرنده تم نواحی: جمع ناحیه  ثقت: اعتماد  غلیان: جوشش 

 متعسر: سخت ، دشوار  نواهی: نهی شده ها ، ج ناهیه  سقط: کاالی بی فایده ، بی ارزش  قلیان: ابزار کشیدن ، تنباکو 

 متألم: دردمند  هرس: آرایش درخت  حجر: سنگ  فراغ: آسایش 

 ، یادگیرنده  متعلم: آموزنده حرس: نگهبانان ، جمع حارس  هجر: دوری ، جدایی  فراق: جدایی 
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 در گروه کلمات کدام گزینه غلط امالیی به کار رفته است؟ 

 و گام / ذیل و پشت / دامنه و راغ / رُقعت و نامه   وه خط( 1

 زایل و نابود  / چانه و زنخ / حمیّت و غیرت / فرز و چابک  ( 2

 ستور  سرسام و هذیان / صعب و سخت / انعام و صلت / محجوب و م( 3

 ضیعتک و زمین زراعتی / تفریط و کوتاهی / الوهیّت و ربوبیّت/ غراضۀ زر ( 4
 

 (  ساده -امال  –) ترکیبی    4گزینۀ اسخ:  پ  5

 قراضۀ زر   ⬅«:  غراضۀ زر  4گزینۀ »

 در کدام گزینه تعداد بیشتری از آثار پدید آورندگان زیر وجود دارد؟ 

 الدین رازی« نظامی گنجوی، عطّار، سنایی، نجم»وحشی بافقی، جامی، مجید واعظی، 

 رنامه تنها، الهی نامه، اسرا آغازگری میرزا االحرار، عبّاس( تحفه1

 ( فرهاد و شیرین، بهارستان، زندان موصل، مرصاد العباد  2

 ( فرهاد و شیرین، منطق الطیر، اسرار التوحید، بهارستان  3
 بهارستان، لیلی و مجنون  تنها، زندان موصل، میرزا آغازگری ( عبّاس4

 متبوع: پیروی شده  هور: خورشید حرج: دلتنگی  فترت: سستی 

 مطبوع: خوشایند  حور: زیباروی بهشتی  هرج: َآشوب  فطرت: سرشت 

 مذموم: ناپسند  هول: ترس حالل: جایز ، مباح  قرض: وام

 مضموم: دارای حرکت ضمه  حول: پیرامون  هالل:  ماه اول ماه مقصودغرض: 

 مستور: پوشیده  ابا: امتناع ، خودداری  ذلت: خواری  مآثر: آثار نیک 

 مسطور: نوشته شده  عبا: باالپوش  زلت: لغزش و خطا معاصر: هم عصر

 مسلوب: سلب شده  ارش:  واحدطول  رغم: خالف ، به خاک آلوده بینی  مبدأ: نقطۀ آغاز 

 کشیده شده     به صلیب مصلوب:  عرش: تخت شاهی ، تخته  رقم:  عدد ، نشانه وعالمت  مبدع: ابدع کننده 

 منثور: نوشتۀ نثر ، پراکنده  اسرار : رازها  سالح ابزار جنگی  متاع: کاال

 پیروز منصور: یاری شده ،  اصرار: پافشاری  صالح: نیکی ، درست ومصلحت    مطاع: اطاعت شده 

 ه  منسوب : نسبت داده شد انحا: جمع نحو ، شیوه ها سخره: مسخره ، بیگاری  محمل: مهد ، کجاوه

 منصوب: نصب شده  انها: آگاه کردن  صخره: سنگ بزرگ  مهمل : بیهوده 

 نذیر: ترساننده  باری: آفریننده  ضالل: گمراهی هّرا: فریاد بلند 

 نظیر: مثل و مانند  بارع: برجسته  ضالل: سایه ها ، سایه بان  حرا: نام غار
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 ردیف  نام پدید آورنده  ام آثار ن

 1 سعدی ت بوستان ، بوستان ، گلستان ، دیوان اشعار ، غزلیا

 2 جامی  بهارستان ،تحفه االحرار 

 3 وحشی بافقی  فرهاد و شیرین 

 4 عطار نیشابوری  الهی نامه ، نثر ، تذکره اولیا ، منطق الطیر

 5 حافظ شعرخوانی در مکتب حقایق شعر مهر و وفا ، 

 6 نیمایوشیج)علی اسفندیاری(  چشمه سنگی 

 7 ین محمد) مولوی( الد جالل فیه ما فیه ، غزلیات شمس ، مثنوی معنوی

 8 نظامی  هفت پیکر ، لیلی و مجنون 

 9 فرانسو کوپه  مزار شاعر 

 10 ( 1923- 1998ِنزار قبانی ) سمفونی پنجم جنوب 

 11 فردوسی شاهنامه 

 12 آندره ژید  مائده های زمینی و مائده های تازه 

 13 فخرالدین علی صفی  لطایف الطرایف 

 14 بدیع الزمان فروزانفر  ی( زندگانی جالل الدین محمد) مولو

 15 سیف فرغانی غرش شیران 

 16 مرتضی آوینی  دریادالن صف شکن 

 17 مال حسن فیض کاشانی الهی 

 18 محتشم کاشانی شورش است شعر باز این چه 

 19 سپیده کاشانی)سرور اعظم باگوچی(  شعرخاک آزادگان 

 20 ان جبران خلیل جبر  پیامبر و دیوانه)ترجمه نجف دریا بندری(

 21 رابیندرانات تاگور  ماه نو و مرغان آوراه 

 22 معصومه آباد  من زنده ام 

 23 محمود شاهرخی  دلیران ومردان ایران زمین 

 24 ویکتور هوگو بینوایان 

 25 زهراکیا)خانلری( داستان های دل انگیز فارسی 

 26 ابوالفضل بیهقی  تاریخ بیهقی

 27 دکترمحمدعلی اسالمی ندوشن  رزوها

 28 جالل متینی  های نثر فصیح  فارسی معاصرنمونه

 29 یز نجم الدین را  العباد من المبدأ الی المعاد دمرصا

 30 مهدی حمیدی شیرازی در امواج سند

 31 مجید واعظی  عباس میرزا ، آغاز گری تنها 

 32 اصغر رباط جزی زندان موصل

 33 سیدضیاءالدین شفیعی بهمن 22به یاد

 34 نصرا... مردانی  د آی شعر سپیده می 

 35 سید حسن حسینی شعرفصل عاشقی 
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 36 یوهان گوته  شرقی )ترجمه کوروش صفوی(  -دیوان غربی 

 37 نادر ابراهیمی دیدارسه 

 38 رسول پرویزی شلوار های وصله دار 

 39 حسین واعظ کاشفی  اخالق محسنی

 40 محمد عوفی جوامع الحکایات و لوامع الروایات

 41 ابوالمعالی نصراهلل منشی  و دمنه ترجمه کلیه 

 42 نظام وفا  شعروطن 

 43 باذل مشهدی حمله حیدری 

 44 مجد خوافی  روضه خلد 

 45 ریچارد باخ  ای به نام آذر باد)ترجمه سودابه پرتوی( پرنده

 46 محمد اشتهاردی های صاحبدالن داستان

 47 یلعنصرالمعا قابوس نامه 

 48 دانی عبدالحسین وج روان خوانی خسرو

 49 ناصرخسرو سفرنامه

 50 موسوی گرمارودی پیوند زیتون برشاخه ترنج

 51 الملک توسیخواجه نظام  سیاست نامه

 52 سهراب سپهری اتاق آبی

 53 جالل آل احمد ارزیابی شتاب زده

 54 محمد بن منور  اسرار التوحید

 55 احمدبن محمدبن زیدطوسی  تفسیرسوره یوسف)ع( 

 56 سنایی غزنوی یمحک دیوان شعر 

 57 پروین اعتصامی  دیوان اشعار 

 58 ابوالقاسم عارف قزوینی  دیوان اشعار 

 59 فرخی یزدی دیوان اشعار 

 60 شیلر مسافر 

 61 شکسپیر غزلواره ها

 62 عیسی سلمانی لطف آبادی  روایت سنگرسازان 

 63 محمد تقی بهار  دیوان اشعار 

 64 قصه شیرن و فرهاد احمد عربلو

 65 شهاب الدین شهروردی قیقه  العشقح فی

 66 عین القضات همدانی  تمهیدات 

 67 محمدرضا شفیعی کدکنی  باران مثل درخت در شب 

 68 محمدابراهیم باستانی پاریزی از پاریز تا پاریس 

 69 علی شریعتی کویر 
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 70 محمد بهمن بیگی بخارای من ایل من 

 71 سلمان هراتی دری به خانه خورشید 

 72 محمدرضا رحمانی)مهرداد َاوستا( نا تیرا 

 73 سیدمهدی شجاعی سانتاماریا)مجموعه آثار(

 74 مرتضی امیری اسفندقه  شعرخوانی کوه چشمان تو 

 75 اخوان ثالت در حیاط کوچک پاییز در زندان 

 76 ابوالقاسم الهوتی دیوان اشعار 

 77 پابلو نرودا هزارا ازمن بگیر خنده ات را نه

 78 یرخانیام رضا ارمیا

 79 محمدعلی جمال زاده داستان کباب غاز 

 80 سمرقندیظهیری  سندباد نامه 

 

 کنند! ها جای بهارستان را با بوستان و گلستان عوض میدر تست 
 

 عنصرالمعالی و ابومعالی را باهم اشتباه نکنید! 

 مانند »کاشانی«  گی مشابه داشته باشیم،)ممکن است سه نام خانواد  فقط به نام خانوادگی پدید آورنده بسده نکنید!

اند، بلکه هرشاعر دیوان اشعار پدیدآورنده نوشته شده )دیوان اشعار(، این بدین معنانیست که چندشاعر یک کتاب نوشتهجلوی نام چندین 
 خود را دارد! 

 شیرین( و )قصه شیرین و فرهاد( را اشتباه نکنید!  و )فرهاد
 

 متوسط(   – تاریخ ادبیات –ی )ترکیب  1پاسخ: گزینۀ    6
 نامه: سنایی / اسرارنامه: عطار  واعظی / الهی تنها: مجید  آغازگری  میرزا  تحفه االحرار: جامی / عبّاس« صحیح است. 1گزینۀ »

 ها:  نادرستی سایر گزینه

 کامور بخشایش        «: زندان موصل 2گزینۀ »

 محمدبن منور        «:  اسرار التوحید 3گزینۀ »

 بخشایش   کامور       موصل  زندان  «:4گزینۀ »
 

 ها به صورت صحیح آمده است؛ به جز:نک در تمام گزینههای درون کماآرایه

 تعلیل( حسن -)استعاره گاهی در عرق، گه در تب است  هر شبی تا روز پیش عکس عارضت، میرم که شمع از غیرتش (1
 کنایه(  -نگرفت )ایهام تناسب  پا  زیر  به  را هوا که سبکروی ون آب؟ ـ م او روان چـا حکـاد کج ـ ه ب ــ شود ب  (2
 ناقص( جناس -نما )متناقض  ترا که روی دل از کعبه سوی بتخانه است ن زنار ـرام و بستـــــن احـت بستـکی اس ــی  (3
 ایهام تناسب( -آمیزیگفت )حس  می دهن یک   به رنگین  نکته  هزار ت ـداش می  اگر عندلیب زری  مشت غنچه  چو  (4

 متوسط (  –آرایه  –ترکیبی  )  3اسخ: گزینۀ پ  7
 شود./ جناس: روی، سوی  نما دیده نمی«: متناقض3»در بیت گزینۀ 

 ها:بررسی سایر گزینه

 «: غیرت داشتن شمع و غرق در عرق بودن »تشخیص و استعاره« دارد. برای ذوب شدن شمع دلیل ذوقی و غیرواقعی ذکر شده است.1گزینۀ »

 و فضا با واژۀ »باد« تناسب دارد.   عنی آسمانی »هوس، میل، هوی« است اما در م«: »هوا« در بیت به معن2گزینۀ »

 میزی دارد/ هزار در بیت به معنی عدد هزار است اما در معنی بلبل با عندلیب تناسب دارد. آ«: نکتۀ رنگین »حس4گزینۀ »
 »تناقض«

زیبایی باشد. به    ۀای که آفرینند گونهمعنی متناقض است در کالم؛ به    •تناقض، متناقض نما، بیان نقیضی یا پارادوکس، آوردن دو واژه با دو
 عبارت دیگر، »تناقض« نوعی تضاد مشروط است و شرط آن این است که دو مفهوم متضاد، نافی و ناقض یکدیگر باشند. 

 ی و زیبایی آن نکاهد. ای باشد که تناقض منطقی آن از قدرت اقناع ذهن•زیبایی تناقض در این است که ترکیب سخن به گونه
 رود: زیر به کار می ۀ•تناقض به دو گون

ای که جمع آنها از نظر منطقی غیرممکن باشد و به عبارت دیگر، وجود هم را  الف( نسبت دادن دو چیز یا دو مفهوم متضاد به یکدیگر؛ به گونه
 نقض کنند. 

 مثال:
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 ش، آرامش طوفانی و ...یای آتپیدای پنهان، درصدا، دولت فقر، فریاد بی -تر از خاموشیروشن -آتش خاموش
چیز، از نظر منطقی ناممکن آن  ای که جمع این دو مفهوم متضاد در وجودب( نسبت دادن دو چیز یا دو مفهوم متضاد به چیزی دیگر؛ به گونه

 باشد. 
 مثال:
 ابی.خلستان خاموش و پر مهتهای پر از خالی، وجود حاضر غایب، صدای سکوت گورستان، آوازهای خاموش جنگل، نجیب

 »تفاوت تضاد و تناقض«
شود. کنند، بلکه تقابل آنها موجب تالش ذهنی و تداعی معانی میتضاد، ذکر دو یا چند چیز متضاد در کالم است که وجود همدیگر را نقض نمی

 منطقی ناممکن است.ها از نظر آن کنند و جمعمی  اّما تناقض، آوردن دو چیز یا دو مفهوم متضاد است که وجود همدیگر را نقض
 مثال تضاد: خلق و بازار جهان کش همه سود است و زیان

 مثال تناقض: من و بازار محبت که زیانش سود است. 
 اند( شد. )صدا و سکوت، وجود هم را نقض نکردهمثال تضاد: صدای فریاد او در میان سکوت جنکل شنیده می

 کنند(دهد. )صدا و سکوت وجود همدیگر را نقض میان میر را نشکوت کوی هایش، سمثال تناقض: صدای سایش بال
 کنند(گذارند.)پیر و جوان وجود همدیگر را نقض نمیما معمواًل افراد جوان به افراد پیر احترام می ۀمثال تضاد: در جامع

 کنند(قض میان همدیگر را نترین شاعر زبان فارسی، شناخته شده است.)پیر و جومثال تناقض: سعدی پیرترین و جوان
 توّجه: گاهی تناقض موجود در اجزای کالم به درک مفهوم سخن بستگی دارد و تشخیص سریع و دقیق آن، به آسانی ممکن نیست. 

 چند مثال برای تناقض: 
با مرگ نوعی   یافتن  بند)نجاتهای مهربان مرگ، نجات یا* از آن پس که از این زندان خاکی و زندگی رنج و بند و شکنجه گاه و درد، با دست

 شود( تناقض است که با دقت در مفهوم عبارت، دریافت می
 آید نسیم باد نوروزی از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی)برافروختن چراغ با باد تناقض است(* ز کوی یار می

کشی به خاک فرورفتن، تناقض  باال آمدن و با گردنادگی از خاک  * افتادگی برآورد از خاک دانه را گردنکشی به خاک نشاند نشانه را) با افت
 است(

 خواهم به غیر از کوی دوستمن بهشتی را نمی  ق ــدوه عش ــــجویم به جز ان*من نشاطی را نمی
 ت ـگر اسـای دی ـم جـع و دل ــمن در میان جم  ده ای ــب شنیـ ـ ـر غای ــــود حاض ــــ* هرگز وج

 ر استـردارت ـــران است، خبـــه از بیخبــهرک  رتر است ها هشیایکده*هرکه مست است در این م
 ر بود مرا ــــای هنــریهــی هن ــم از بــاین ه  را  ــود م ــر بـ ون جگ ـــر خــ* حاصل ذوق و هن

 هر که را بوده است آه سرد، میداند که چیست   گ را ــدازد درون سنـــردی که بگـش ســـ* آت 
 ن دام نبود ــ ی که در ای ـــت مرغــوای بر حال  ت ـدوس ۀم طرّ ــ ات است خ ــدام نج  ۀــــ * حلق
 نـــدار بیــبی ۀچشم پر از خواب خویش، دید  ینـــدی ببــ دی ـــدارگیر گرچه نــبی  ۀتــ * خف

 درمان من است ۀای ـدم مـــز وی رســـدرد ک  ه است ـــاوید بــج ۀق وی از زندـــعش ۀ* کشت
 دل من است که هم جمع و هم پریشان است)جمع: آسوده(   نشــر چیــف پ ــو زلاب ـــرت ـ* به یاد کاُکل پُ 

 ن است ـــوا دار خرمـــدر کشوری که برق ه  وخت ــــدم ز آب ســـ* طالع نگر که کشت امی
 دــیاری چنــخاّصه وقتی که شود رهزن هش   مت ــز چشــی جــ* مست هشیار ندیدست کس

 شود؟ تضاد، جناس، مجاز« در کدام گزینه تماما یافت می یه، تشبهای »ایهام، آرایه
 ی از چشمم آب  ــــارگـیکب اد به ــفتــکه بی د دل را ـوش آمــ( آن چنان آتش عشق تو خ1
 خواب    آیدنمی دوست،  ای  من چشم  در هیچ داری یافت ـذت بیـو تا، لـوق تــده از شـ دی( 2
 واب ــج  تو انــده ز  زــج ودــنب  را عاشقان شنید و  گفت  بود  ذره  یک به   که پرسش ( روز 3
 خراب  خانه،  مــغ است  رابــخ کرده  ام خانه رفت ــگ  خانه من، دل در اـ ت تو ودایـ س ( غم4

   متوسط ( -آرایه   -)ترکیبی   1اسخ: گزینۀ پ  8
 قطع شدن اشک    -2   بی ارزش شدن اشک - 2جاری شدن اشک      -1ایهام: از واژۀ »بیفتاد« سه معنا قابل برداشت است: 

 تشبیه: آتش عشق )عشق به آتش تشبیه شده است( 

 تضاد: آب، آتش 

 جناس: جان، آن  

 مجاز: آب مجاز از اشک چشم است.  

 »ایهام«
نزدیک به ذهن و   ای است با حداقل دو معنی که یکیافکندن دیگران است اّما در اصطالح، آوردن واژه» ایهام« در لغت به معنی به گمان  

 شد.گری دور از ذهن بادی 
 *در ایهام، مقصود شاعر معموال دور و گاه هر دو معنی است.
 دریابد.  سپس، معنی درست را ای دل ببندد که در دست نیست و *ایهام نوعی بازی با ذهن خواننده است تا نخست به معنی

را انتخاب کند. این   تواند در یک لحظه یکی از دو معنیو نمیگیرد  ای است که ذهن بر سر دو راهی قرار میدر ایهام، واژه یا عبارت به گونه
 کند. انتخاب کاری آسان نیست و این حالت روانی بیشترین لّذت را در خواننده ایجاد می

 ها آگاه باشیم. ها و عبارتایهام را دریابیم که از معانی مختلف واژه ۀی *زمانی می توانیم آرا 
 چند مثال:
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   که در طلبت حال مردمان چون است  شسته در خون است ببین* ز گریه مردم چشمم ن
 )معنی دور از ذهن(  های چشممردمک(  2ها)معنی نزدیک به ذهن( افراد، انسان (1 :مردمان )در مصراع دوم(  

 میشد گفتم صنما عهد به جای آر               گفتا غلطی خواجه در این عهد وفا نیست * دی 
 روزگار ( 2پیمان ( 1 : عهد )در مصراع دوم(

 * بی ِمهر ُرَخت، روز مرا نور نمانده است وز عمر مرا جز شب دیجور نمانده است 
 ذهن(خورشید )معنی دور از ( 2محّبت )معنی نزدیک به ذهن( ( 1  :ِمهر

 گر مردم دارش خون عاشق به قدح گر بخورد، نوشش باد * نرگس مست نوازش
 چشمی که مردمک دارد ( 2ردم  مردمنواز، خوش رفتار با م(  1 : مردمدار

 * خانه زندان است و تنهایی ضالل هر که چون سعدی گلستانیش نیست
 نام کتاب سعدی )معنی مورد نظر( ( 2باغ و گلزار ( 1  :گلستان

 م و آن چشم دل سیه که تو داری جانب هیچ آشنا نگاه ندارد * دید
 ت.چشمی که وسط آن سیاه اس( 2نامهربان، سنگدل ( 1  :دل سیه

 *نخواهم دامن مهرت ز دئست دل رهاکردن مگر روزی که دور از تو اجل گیرد گریبانم 
 از تو دور باد)باشد(( 2در دوری تو  ( 1  :دور از تو

 گیردمیخندم که چون شمع اندر این مجلس زبان آتشینم هست، لیکن در نمی* میان گریه 
 . شودور نمیشعله( 2  .کندشود، اثر نمیموثر واقع نمی( 1گیرد  در نمی

 * ما در پیاله عکس ُرخ یار دیده ایم ای بی خبر ز لذت ُشرب ُمدام ما 
 شراب( 2همیشه، همواره  ( 1  :مدام

 خوبی گلی نچید در رهگذر باد نگهبان الله بود* هر کو نکاشت مهر و ز 
 ر و مورد نظر شاعر(نام چراغی به شکل گل الله )معنی دو( 2گل الله )معنی نزدیک به ذهن( (  1 :  الله

 * صائب، مدد خلق نمودیم به هّمت در ظاهر اگر مالک دینار نگشتیم
 نام عارف نامدار قرن دوم هجری قمری  (2 -  صاحب ثروت (1مالک دینار  

 * چشم چپ خویشتن برآرم         تا روی نبیندت به جز راست 
 ( از روی حقیقت، درست 2( چشم راست 1 :راست

 با تو                  چون بوی تو دارد جان، جان را هله بنوازم  با تو، آمیخته شد* جان ریخته شده 
 ( آرزو، امید 2( رایحه 1  :بو
 ای دمت عیسی، دم از دوری مزن                       من غالم آن که دور اندیش نیست * 

 نظر(  اندیشد)معنی مورد( کسی که به دوری و جدایی می2( عاقبت نگر 1 :دوراندیش
 * کیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز رود           عاشق مسکین چرا چندین تجّمل بایدش 

 وعی ساز( رودخانه (نام ن1رود  
 گه بید منم چون که زدی بر سر من، پست و گدازنده شدمی خورشید تویی، سایه* چشمه

 ( تابیدی2( ضربه زدی، کوبیدی 1  :زدی 
 واهد رفتن این سودای خام ب جام مدام وز سرم بیرون نخ * آرزو دارم ز لعلش تا به ل

 همواره ( 2شراب ( 1  :مدام
 نای نصیحت همه عالم به گوش من باد است * به کام تا نرساند مرا لبش چون 

 ( دهان2(آرزو 1  :کام
 شود کم * غنیمت دان اگر دانی که هر روز ز عمر مانده روزی می

 رزق و روزی (  2یک روز  ( 1روزی  
 خن دعوی حق را نتوان برد از پیش هرکه سر در سر این کار کند، منصور استه س* ب

 ( پیروز، یاری شده2( منصور حاّلج)عارف مشهور(  1  : منصور 

 های بیت زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟ آرایه

 شرق تا غرب به تیغ تو مسخر شده است              روشن است آن که تو خورشیدی از آن روی جهان 
 تعلیل، استعاره ( ایهام تناسب، تضاد، حسن2 تعلیل، ایهام ( کنایه، مجاز، حسن1
 ( ایهام تناسب، استعاره، کنایه، تشبیه   4 ( مجاز، ایهام تناسب، تشبیه، اغراق 3

 متوسط(  –آرایه  -)ترکیبی  3اسخ: گزینۀ پ  9
عنی درخشان با »خورشید« / ایهام تناسب: »روشن« در این بیت به معنی آشکار و واضح« به کار رفته است اما درم  ری به کار رفته است تیغ در معنای قدرت جنگاو:  مجاز

 .تناسب دارد. / تشبیه: تو مثل خورشیدی / اغراق: شرق تا غرب در اختیار توست
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 »ایهام تناسب«
ه یک معنی آن مورد نظر و پذیرفتنی است. و معنی دیگر نیز با بعضی از اجزای کالم های است با حداقل دو معنی کهایهام تناسب، آوردن واژ 

 تناسب دارد. 
 کند. سب با درگیر ساختن ذهن خواننده بر سر انتخاب یک معنی، لّذت ادبی ایجاد میایهام تنا

 مثال:
 ه مشتری * هندو به پیش خال تو باشد به چاکری                    مهر رخ تو راست مه و زهر 

 مشتری که با مهر، مه)ماه( و زهره تناسب دارد. ۀ( سیار 2  ( خریدار)معنی مورد نظر( 1مشتری  
 * اگر به میکده منصور بگذرد داند              که هر که هست در او چند مرده حالج است 

 یی جمله( ( توانایی داشتن)معنی مورد نظر با توجه به مفهوم کنا1حالج ایهام تناسب دارد   ۀواژ 
 کلمه »منصور« رابطه تناسب دارد. ( نام خانوادگی حسین بن منصور حالج که با  2

 *لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید                   مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی 
 دارد.ی تناسب ( چهره که با لب و دندان رابطه2( امکان، راه)معنی مورد نظر( 1روی ایهام تناسب دارد  

 تفاوت ایهام تناسب با ایهام 
 هایآید و معنی دوم با واژه یا واژهو معنی، پذیرفتنی است اّما در ایهام تناسب، تنها یک معنی به کار میدر ایهام گاه هر د

 سازد.دیگر، یک مراعات نظیر می
 *ایهام تناسب در شعر سعدی و حافظ فراوان است. 

 های دیگر: مثال
 نیندیشد از رستمی بر عالمی                           که زالی  * چنان سایه گسترد

 ( پدر رستم که با واژه ی رستم در بیت تناسب دارد.2( پیرزن سپید موی)معنی مورد نظر(  1زال 
 * به مهلتی که سپهرت دهد ز راه مرو                       تو را که گفت که این زال ترک دستان گفت 

 ه با زال تناسب دارد. ( لقب زال)پدر رستم( ک2و حیله)معنی مورد نظر( ( مکر 1دستان  
 (نام پدر رستم که با دستان تناسب دارد.2( استعاره از روزگار)معنی مورد نظر( 1یا زال  

 * ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالی است           حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالی است 
 اسب دارد.سی روز که با هفته و سال تن  (2معنی مورد نظر( معشوق) ( 1ماه 

 * چون شبنم اوفتاده ُبدم پیش آفتاب                         مهرم به جان رسید و به عّیوق =)نام ستاره ای( بر شدم
 ( خورشید که با آفتاب و عیوق تناسب دارد.2( عشق، دوستی و محبت)معنی مورد نظر( 1مهر 

 زیر پی پیلش بین شهمات شده ُنعمان ده شو بر نطع زمین نه رخ                      * از اسب پیا
تناسب    ۀشطرنج )قلعه( که با »اسب، پیاده، شهمات« و دیگر اصطالحات شطرنج، رابط  ۀ( مهر 2( چهره، رخسار )معنی مورد نظر شاعر(   1ُرخ  

 دارد.
 ات شطرنج، با هم ایهام ع، پیل و شهمات« در معنای دوم به عنوان اصطالحهای »اسب، پیاده، نطتوّجه: البّته در این بیت واژه

 تناسب دارند. 
 * همچو چنگم سر تسلیم و ارادت در پیش                   تو به هر ضرب که خواهی بزن و بنوازم

 تناسب دارد. ۀز( رابط( نوعی آلت موسیقی)تنبک( که با چنگ=)نوعی سا2( ضربه زدن یا نوع و گونه)معنی مورد نظر( 1ضرب 
 نسیم جعد گیسویت خرابم می کند هر دم فریب چشم جادویت * مدامم مست می دارد 

 تناسب دارد. ۀ ( شراب که با »مست و خراب« رابط2(همیشه، پیوسته، همواره)معنی مورد نظر شاعر( 1مدام 
 * هنر بیار و زبان آوری مکن سعدی چه حاجت است که گوید شکر که شیرینم 

 کی از معشوقه های خسرو پرویز که با شیرین تناسب(ی 2( ماده ی خوراکی شیرین)معنی مورد نظر( 1شکر 
 دارد.

 شکر )زن دیگر  ۀهای خسرو پرویز که با واژ ( نام یکی از معشوقه 2شیرین)معنی مورد نظر(   ۀ( مز 1شیرین 
 خسرو( تناسب دارد.

 ما زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر      * روی خوبت آیتی از لف بر ما کشف کرد                
 ( آیه )بخشی از سوره( که با »تفسیر« تناسب دارد.2( نشانه )معنی مورد نظر شاعر( 1آیت 

 گساران را چه شدسازد مگر عودش بسوخت          کس ندارد ذوق مستی می* زهره سازی خوش نمی
 ( چوبی معّطر که با »سوخت« تناسب دارد.2اند( هفلک دانست  ۀزهره )ناهید( را نوازند ۀه سیار ( ساز عود )معنی مورد نظر، از آن جهت ک1عود  

 *گر هزار است بلبل این باغ                 همه را نغمه و ترانه یکی است
 ( بلبل، عندلیب که با » بلبل، باغ، نغمه و ترانه« تناسب دارد. 2( عدد هزار )معنی مورد نظر( 1هزار  
 تو را که گفت که این زال ترک دستان گفت          مهلتی که سپهرت دهد ز راه مرو            * به

 ( لقب رستم که با زال تناسب دارد. 2(مکر و حیله)معنی مورد نظر(  1دستان  
 *چه نشاطی است ندانم سر سودای تو را                      که به بازار غمت جای خریدار نماند 

 معامله، که با بازار و خریدار تناسب دارد.( دادوستد و 2ق و دیوانگی)معنی مورد نظر( ( عش1سودا 
 روند: ها یا ترکیباتی که به عنوان ایهام یا ایهام تناسب به کار میفهرست تعدادی از واژه

 (روزگار، عصر2( پیمان 1( آرزو، امید عهد:  2( رایحه 1بوی: 
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 (چهره، رخسار2(فلز روی 1سفید موی روی:   (پیرمرد یا پیرزن 2(پدر رستم 1زال : 
 (احاطه کننده 3( محوطه و ...   2( اقیانوس 1( آواز محیط:   4( لقب زال)پدر رستم(  3(حیله، مکر 2( دست ها 1ستان: د

 ( از جان تو دور باد 2( در دوری تو 1(رزق دور از تو:2( یک روز 1روزی: 
 (باغ و گلزار 2دی ( گلستان سع1( شراب گلستان:2( همواره 1مدام:
 ( سکه تقلبی3(مرکز 2(دل  1لب: بزنم ق2(زن هستم (1زنم: 

 اینجا هر تست یه کالس درسه:( 

 شود؟ در چند بیت نقش تبعی دیده می

 سمت بنــده  غــالمی و سمت تــو شاهی است  الف( کـار من چـــاکــری و کار تو فرماندهی است
 برادر  ای است ننگ بیگانه اـــم ایــــج رـــب رادر ب( تنگ است مـــا را خـانه تنگ است ای بــ

  شدم پاك شدم خاك را وــــت اكـــخ ونــچ  دمـش خاك را و ــت اكـخ وییـت اكــخ رــگ ج( 
 بیایی خویشتن تو که  ارمـغـانی هـبـ ایـن از چـه فرستی دوستان  به کـه آری ارمـغـانـی چـه تـود( 

 ( صفر 4 ( سه 3 ( دو2 ( یک 1

 متوسط( -دستور -)ترکیبی  1گزینۀ اسخ:  پ  10
 شود: تو )خویشتن=بدل( بیایی. « نقش تبعی از نوع بدل دیده می 4تنها در گزینۀ »

 بررسی سایر ابیات: 
ۀ متفاوت به کار  های تکراری »کار« و »سمت« نیز چون در دو جملدهد. واژهیت »الف«: »واو« به کار رفته در دومصراع ربط است چون دو جمله را به هم ارتباط میب 

 توانند تکرار باشند.اند نمیرفته

 تواند تکرار باشد چون در دو جملۀ مختلف به کار رفت. «: »تنگ« نمی2گزینۀ »

 .«: »خاک« تکرار ندارد چون در یک جمله تکرار نشده است3گزینۀ »
 های تبعی: بدل، معطوف و تکرارنقش

آن توضیح دهد و تابع نقش دستوری   ۀگروه اسمی قبل از خود باشد یا دربار   معادل یا جانشین  شود کهبدل: بدل به اسم یا گروه اسمی گفته می
 آن باشد. چند مثال:

 تهران پایتخت پرجمعّیت کشور ایران بسیار آلوده شده است.
 نهاد         بدل از نهاد

 اند. مردم در هر دورهای سعدی، فرمانروای مسّلم شعر و نثر فارسی را ستوده
 بالیم. خود می ۀدیرینه و پرآواز ه ایران، سرزمین ما ب

 توست »خود« بدل از تو است. ۀکار             که توسنی چو فلک رام تازیانتو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرین
 سالکان است. طالبان و سالکان در راه تو                                جمله همچون چاکرند و شاه تو »جمله« بدل از طالبان و 

 ن است و زمین هر دو بزرگ                    آیت حق آسمان از او برپا و زمین زو برجاست »هر دو« بدل از آسمان و زمین است.آسما
 »یعنی« را قبل از آن قرارداد.  ۀنکته: برای تشخیص نقش بدل، عالوه بر جانشین سازی، غالبًا میتوان واژ 

 پیش از خود است.  ۀگیرد و تابع نقش دستوری کلمقرار میز »واو« عطف ای است که بعد ا معطوف: کلمه 
 شعر و نثر استاد مسّلم است. » نثر« معطوف است. ۀمثال: سعدی در دو عرص 

 جمال عارض خورشید و حسن قامت سرو                    تو را رسد که چو دعوی کنی بیان داری»حسن« معطوف است. 
 هست                یا شب و روز به جز فکر توام کاری هست»روز« معطوف است. تو مرا یاری مشنو ای دوست به غیر از 

 هم  ۀنکته: برای تشخیص نقش معطوف باید به تفاوت »واو« عطف و »واو« ربط توّجه کنیم؛ زیرا »واو« عطف رابط بین دو کلم
 رفتند.و مردم از خانه بیرون نمیهوا سرد بود ی هم پایه است. مانند: نقش است اّما »واو« ربط، رابط بین دو جمله 

 شود؛ مانند: سیب آوردم سیب.  سیب تکرار: آن است که یک نقش در جمله دو بار تکرار شود که غالبًا در بار دوم فعل حذف می
 دوم »تکرار« مفعول است.

 

 شود؟ عطف( دیده می) ( و در کدام گزینه هر دو نوع »و« )ربط

 مــکن داور  را هـــک رب اـــ ی سیـب  دارم داوری  ق ـفس نام ما بر و مست نرگس و اغرگیرـــس الله( 1

     بابــک خستگان رـــــجگ  و یــم لبش لـــلع  د ــنـسپ انـ ارگـــ بیچ دل و شــآت ارشــسـرخ ( 2

 ن را ـــدار و معیــــ دای نبینی نگاهــ ه از خـــ ب   ز رگ ـه ه ــک ودــــ ب   دایــــ خ  معینت و دار ــ نگاه( 3

 هـرگــز بــــه چنین قــــامت و رفتـــار نباشد    د ــ وان ســرو کـــه گــــویند به بـــاالی تو باش( 4

 متوسط( -دستور  -125)    4اسخ: گزینۀ پ  11
 »و« در ابتدای بیت ربط است و در ترکیب قامت و رفتار »عطف« است.  شود:« هر دو نوع »و« دیده می 4تنها در بیت گزینۀ »

 رسی سایر ابیات: بر 
 ها ارتباط برقرار کرده است.  «: تمام »و«های به کار رفته در این بیت از نوع »ربط« است چون بین جمله1گزینۀ »

 است و دل بیچارگان مثل سپند است...(ها را به هم ارتباط داده است. )رخسارش آتش  «: در این بیت »و« جمله2گزینۀ »

 یز »و« عطف است زیرا دو جمله را به هم  ربط نداده است. « ن 3«: در بیت گزینۀ »3گزینۀ »
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 است؟ نادرستبا توجه به دوبیت زیر کدام گزاره 

 نهانی آتش زین آمد،  بر سر به دودم                    چون مجمر از فراقت، دارم دلی پر آتش
     دارد، بی دوست زندگانی ذوقی چنان ن                    بودم تو با که  بودم ی، ـوقت ذوق رـعم از
 در بیت نخست سه ترکیب وصفی به کار رفته است.        ( 1
   ( تنها دو بار نهاد حذف شده است . 2

 نقش ضمیرهای پیوسته به کار رفته یکسان است. ( 3

 بیت اول از دو جملۀ ساده تشکیل شده است. ( 4
 ذف و انواع آن ح 
در کالم، در ادامه    وینده بخشی از کالم را که در عبارت ذکر شده است برای پرهیز از تکرار و صرفه جوییلفظی: اگر نویسنده یا گ   ۀحذف به قرین  -1

 گویند. لفظی می ۀحذف کند، آن را حذف به قرین
 چند مثال:

 بارت حذف شده است.گذرد« از آخر عگذرد یا بر خشتی خام ] [؛ فعل »میداند که بر اهرام مصر میمور، چه می -
 تش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت ] [؛ فعل »است« از آخر عبارت حذف شده است.طاع -
 هنر خوار شد جادویی ارجمند                                      نهان راستی، آشکارا گزند  -

 های دوم، سوم و چهارم حذف شده است.فعل »شد« از آخر جمله
 آیی                    َمَنت چه وصف بگویم؟ تو خود در آینه بینکه در نظری، در صفت نمی   چنان -

 لفظی حذف شده است. ۀآخر به قرین ۀمفعول )وصف( در جمل 
 کف اندر دهانشان شده خون و خاک                       همه گبر و برگستوان چاک چاک   -

 ذف شده است. لفظی ح ۀفعل »شده« در مصراع دوم به قرین 
 که شود کار دل تمام و نشد                 بسوختیم در این آرزوی خام و نشد  گداخت جان  -

 اند. لفظی حذف شده ۀسوم به قرین ۀ»نهاد و مسند« از جمل
 من رفت روز و شب                  هرگز نرفت خون شهیدان کربال  ۀچندان کز این دو دید -

 است.لفظی حذف شده  ۀ نهاد »خون« از مصراع اّول به قرین
ببرد. بدون آن که   معنوی: آن است که خواننده یا شنونده با دّقت در ترتیب و مفهوم کالم یا عبارت، به بخش حذف شده پی  ۀحذف به قرین  -2

  در کالم ذکر شده باشد. بخش حذف شده، قبالً 
 چند مثال:

 ر عبارت، حذف شده است.سخن که از او بوی دروغ آید و بوی هنر نیاید، ناگفته بهتر ؛ فعل »است« از آخ -
 های حصین فروغ رای تو مصباح راههای مخوف                           عنان عزم تو مفتاح ملک -

 معنوی حذف شده است.  ۀقرینفعل »است« از پایان دو مصراع به 
 ا از همگان بی نیاز و بر همه مشفق                            از همه عالم نهان و بر همه پید -

 فعل »است« از پایان چهار جمله حذف شده است.
 چه سود ریزش باران وعظ بر سر خلق                     چو مرد را به ارادت صدف دهانی نیست  -

 معنوی حذف شده است.  ۀبعد از »چه سود« به قرین فعل »دارد«
 َچه و دیو در شیشه، ِبه بد اندیش را جاه و فرصت مده                                 َعدو در  -

 معنوی حذف شده است. ۀفعل »است« در پایان مصراع دوم، به قرین
 ماد بر الطاف کارساز کنید به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد                   گر اعت -

 معنوی حذف شده است. ۀخورم« بعد از دوست به قرینفعل»قسم می
 شود. مثال: معنوی حذف می ۀ، پس از منادا یا شبه جمله، به قریننکته: معمواًل یک فعل یا یک عبارت

 زند که دریغ                                نشنیدم حدیث دانشمنددست بر دست می -
 معنوی حذف شده است. ۀ»دریغ« به قرین ۀخورم« بعد از کلم»می فعل

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

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

 (        سخت  -دستور  -113) 3پاسخ: گزینۀ  12
الیه(  از این آتش عشق دود بر سرم )سرمن= مضاف   - 2دارم  از فراقت )فراق تو= مضاف الیه( دلی پر آتش    - 1است:کار رفتهدر ابیات صورت سوال سه ضمیر پیوسته به

   .از عمر وقتی ذوقی )برای من= متمم( بود که من با تو بودم  -3آمد  

 ها:بررسی سایر گزینه
 آتش نهانی   -3این  آتش   -2دل پرآتش   -1«: ترکیب وصفی:1گزینۀ »

 باشد که به خاطر وجود شناسه ذکر نشده است )حذف به قرینۀ لفظی(«: نهاد جملۀ اول و جملۀ چهارم »من« می2گزینۀ »

 معنا و مفهوم کاملی هستند.  چون با یک فعل دارای  گردندهای بیت نخست یک جملۀ ساده محسوب می«: هر کدام از مصراع4گزینۀ »
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 است؟ نرفتهدر کدام گزینه شاخص به کار 

 حجـت االســـــالم  غــــزّالــــی راد    ( در همــــه بـــابـــی سخـن را داد داد1

 گردیم  باز  هـ ش آن  زدــــن  ا ــــت ا ـــبی اه ـش  رت ـــ حض از آمدیم ازـــشهب وـــچ( 2
 مثنــویاتـی ز جنس شـــعر مال احمدا    حزین در مدح لر خواندی به آواز  ( شعر می  3

 گذار  دریا دل دریا  شه    آن محمود میر روان ــ خس  اجــوت شاهان  سر  غازی  خسرو ( 4
 

 ساده( -دستور - 112)      2اسخ: گزینۀ  پ  13
اضافۀ » ــ ِ « به کار  واند دارای شاخص باشد زیرا کلمۀ »حضرت« با نقش نمای  ت« شاخص به کار رفته است. ترکیب »حضرت شاه« نمی2ها جز گزینۀ »در همۀ گزینه

  »شاه« نیزدر نقش مضاف الیهی به کار رفته است.پس هستۀ گروه اسمی است. کلمۀ رفته است 

کدخدا و   –سرهنگ  –عمو    –   خاله  –استاد    –امام    –گیرند. سّید  نما پیش از اسم قرار میشاخص: هر یک از القاب یا عناوینی که بدو ن نقش
 کوب. ... دکتر زّرین

ـِ ( به کار بروند ها باید بدون نقششاخص  -1ته باشید: اشدر شاخص به  دو نکتۀ مهم توجه د شاخص حتما باید به همراه     -2نمای اضافه ) ــ
 هستۀ خود در جمله به  کار بروند در غیر این صورت دیگر شاخص نیستند. 

 قت کنید:دهای زیر به  مثال
 نمای اضافه همراه شده است پس شاخص نیست.  *کدخدای ِده آمد. در این مثال » کداخدا« با نقش

 تفسیربزرگ المیزان را نوشت. *عالمه،
 در مثال فوق »عالمه« شاخص نیست چون »هستۀ« آن ذکر نشده است: » عالمه طباطبایی« ..... 

گردد و شاخص  تر است هستۀ گروه اسمی میحمزه شاخصی که به هستۀ محذوف نزدیک  نکته: اگریک هسته دو شاخص بگیرد در صورت حذف
 های دیگر هم چنان شاخص خواهند بود یا شاخص

دیده می عبارت  این  در  و سرهنگ(  )جناب  دو شاخص  آمد.  احمدی  آمد. جناب سرهنگ  اگر هسته حذف گردد: جناب سرهنگ  شود. حال 
 چنان شاخص باقی خواهد ماند. و » جناب« همخواهد بود »سرهنگ« هستۀ گروه نهادی 

 مفهومی دارد؟  تقابلشعر زیر را کدام بیت 
ها باران  بارمت بر دیده ا گل نقش امید /  میهکارمت در چشمن آب و دانه /  می دهم، م»ای منتظر مرغ غمین در آشیانه / من گل به دستت می

 خورشید«
 سبک رکاب چو موج سراب خواهد بود   د ـ ش امیـ ـ( فریب جلوۀ دنیا مخور که نق1
 د روزی ــر آیه ب اغ امیدت بـ ه گل ب ـک  ( همچو خواجو برو ای بلبل و با خار بساز 2
 شویم هر قدر نقش امید از دل خود می  هست چون جوهر آیینه همان پا برجا ( 3
 ار ـ انتظم ـت چشـ های دام امید اسحلقه  سازد غبارهرکجا گر گردبادی حلقه می( 4

 متوسط( –قرابت  -  125) 1خ: گزینۀ اسپ  14
 مطرح شده است.  1ناامیدی« در بیت گزینهحاصل بودن امیدواری« یا »بیانمفهوم شعر صورت سؤال »بیان امیدواری« است؛ مفهوم مقابل آن یعنی »بی

 ها:بررسی سایر گزینه
 « بیان امید واری 2گزینۀ »

 دل آدمی « از بین نرفتن نقش امید از3گزینۀ »

 « بیان چشم انتظاری و انتظار بیهوده4ینه »گز
 

 بیت زیر با کدام گزینه قرابت دارد؟ 
 پس من چگونه گویم کاین درد را دوا کن«  »دردی است غیر مردن کان را دوا نباشد

 ی دارد ــ اری مرهمـ به جز زخم زبان هر زخم ک ( به غیر از مرگ هر دردی که یابی باشدش درمان 1
 ت ـ ت و نریخــکســپر نشد پیمانه تا پیمانه نش های حرص اریــه ک ـج تشنال ـد عـ باشمی( مرگ 2
 ت ــد گذشــ ایـــبدرد مییــردم بــاز عالج م ای ارهــردن ندارد چــ ز مــ دردی به جیــ( درد ب 3
 درد دل عمری است از چشم دوا افتاده است  ش ـت نکـ ( در عالجم ای طبیب مهربان زحم4

 متوسط(–رابت ق– 114) 4اسخ: گزینۀ پ  15
 : درمان ناپذیری درد عشق 4مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و گزینۀ 

 ها:بررسی سایر گزینه
 « درمان ناپذیر بودن زخم زبان 1گزینۀ »

 « پایان ناپذیری حرص حریصان2گزینۀ »

 « نکوهش بی عشقی 3گزینۀ »

 مفهوم همه ابیات یکسان است؛ به جز: 

 رت بیستون از تیشۀ فرهاد بستـرف شه ـط بلند شود نام بزرگان از هنرمندان  می( 1
 خاصه آن شاهی که ملک عدل را معمور کرد ( نام شاهان را نسازد محو دور روزگار 2
 ام آوازۀ جمشید ماند ــ ان از فیض جــ در جه گردد تمام مان نمینار دور نکوــ( از اث3
 در آثار اوست ــ قر کس به ــدگانی هـــ که زن  واهیر عمر جاودان خــر گذار اگــ( اث4
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 متوسط(  -قرابت -114)     1پاسخ: گزینۀ  16
 ها با نامِ نیک و آثار خیر.مفهوم مشترک ابیات مرتبط: جاودانه شدن انسان

 «: مشهور شدن بزرگان با تالش اهلِ هنر 1مفهوم بیت گزینۀ »

 یکسان نیست؟ ها فهوم کدام گزینه با سایر گزینه م

 اند محروم ازین شرف به یقین دان، فرشته د ـدید ش ـن پاـ ت انسـرای زینـ( عشق از ب 1
 دارد از جز تو فراغت چون فرشته از طعام  ق توـراب عشـ ( در مقام شوق تو مست ش2
 اک آدم ریز ــی به خ ـام و گالب ـواه ج ـبخ یـاق ـ ( فرشته عشق نداد که چیست ای س3
 ده ـرآمــان ب ـ انسرق دل  ـه ز مش ـن مـای جنّ و ملک را نصیب نیست ( از داغ عشق، 4

 متوسط(  –قرابت  -113)       2پاسخ: گزینۀ  17
 مفهوم مشترک ابیات مرتبط: بی خبری فرشتگان از اسرار عشق که مربوط به انسان است. 

 نیاز است. همانطوری که فرشته از خوراک بینیاز است «: عاشق از هر چیزی غیر از عشق یار بی2مفهوم بیت گزینۀ »

 از سایر ابیات دورتر است؟  فهوم کدام گزینهم
 سوزدکه بید و عود را آتش به یک دندانه می ( کند تأثیر سوز عشق در شاه و گدا یکسان 1
 شــاه و گــدا یکســان بود   ۀدر فتادن ســای  دارد زمیــن خــاکســاری امتیــاز ( برنمی2
 کشــد ـرابـر میاین ترازو سنگ و گوهـر را ب  کشد کسان ناز درویش و توانگر می( عشق ی3
 شاه و گــدا در ره سیـالب یکـی اسـت      ۀخان بــاکی عشــق ( عجز و قدرت نشود مانع بی4

 

 متوسط( –قرابت  -112)۲پاسخ: گزینۀ »  18
عالم فروتنی این است که در    شود و سخن از( این مفهوم دیده نمی2)  ۀگدا است ولی در گزین   ( یکسان بودن عشق برای شاه و4( و )3(، )1های )مفهوم مشترک گزینه

 همه یکسان هستند. 

 است؟ شده تکرار گزینه  کدام در زیر بیت فهومم
 دارد«  پذیر دوا نه دارد            دردی اسیر دل که »دانست

 ست    ــ نی زی ـچی بی  تو گریان دیده  این حافظ  داردیـ م ان ـ نه  خلق از  دل هـ چ ار  عشق  درد( 1

 ی ـدم مسیح  دل ردهـ م ای ن ـک ت ـدس به   برو د ـناســ نش ق ــشع درد نـــنشی راه بـطبی( 2

 د ـ دن ـدانشمن ه ـن   باب  نـ ای  در که انـطبیب ا ـب  ت ـگف د ـشایمی که   دردیست نه عشق  مرض( 3

 کنممی درمان  که چندان شودمی افزون دردم کاندرو  جانان   عشق درد است  دردی بوالعجب( 4

 

 قرابت ساده( -113)4اسخ: گزینۀ پ  19
 عشق  درد ناپذیری  درمان:4  گزینه و سوال بیت  شترک م مفهوم

 .نیست کردن  پنهان  قابل  عشق درد  :1گزینه

 .کندنمی درک  را عشق درد  « هرکسی3« و »2» گزینه 

 کدام بیت با بیت زیر قرابت مفهومی دارد؟  

 ستسقا« بیابان بود و تابستان و آب سرد و ا » به حرص ار شربتی کردم مگیر از من که بد کردم        
 است   مجبور  کـــــه امبــــدانستـــــه تــا  ای ــهـگلـــ  امــردهـنـــکـــ زمـــانـــــــه  ( از 1
 بــد کــــردن خــالیق برهـان اختیار است     ی ـحـــــق نگــــردد آلـــودۀ معاص ـور  ـ ( مجبــ2
 بشکنم   نـــان گوشۀ من اگر  مالی چرا گوشم  ای خوانده خویشم  مهمانم ایگسترده کرم  ( خوان3
 شررست     یک گداز  عــالـــم دوزخ تخــم که  رست ـنظ  کـ ی چه  اگـر   سهل  خـود  غفلت ( مگیـر4

 ساده( –قرابت  -114)      3ینۀ اسخ: گزپ  20
گناه و معصیت ارادی نبوده است و خود در بیت صورت سوال براین معنا و مفهوم تاکیدشده است که اگر معصیتی از من سرزده است خدایا تو بر من ببخش چون این 

 شود.  « هم دیده می3تو ای خدا شرایط گناه را برای من فراهم کردی. این مفهوم در بیت گزینۀ »

 ها:بررسی سایر گزینه
 ندارم. وقتی فهمیدم که زمانه مثل من مجبور است از او هم گالیه  «:1گزینۀ »

 ۀ اختیار اوست.  کند نشان«: این که انسان گناه می2گزینۀ »

 «: مبادا غفلت و اشتباه خود را دست کم بگیری)پرهیز از غفلت و گناه و خطا( 4گزینۀ »
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موا ألنفسکم من خیر تجدوه عند هللا(: 
ّ
قد
ُ
 )و ما ت

 یابید!( و هرچه از خیر برای خود فرستادید، آن را نزد خدا می 1
 ( و هرچه از خیر برای خود بفرستید، آن را نزد خداوند خواهید یافت!2
 یابید!فرستید، آن را نزد خدا می( و آنچه که از خیر برای خود می3
 ( و آنچه از خیر برای خود بفرستید، آن را نزد خدا خواهید یافت!4

 

 ترجمه(  –ساده  - 112)  2پاسخ: گزینه  21
 .شود ترجمه  «هرچه» باید   باشد شرطیه اگر ما (  4و  3های )شرط(: هر چه )رد گزینه ما

 شود ترجمه التزامی  مضارع  صورت به  باید مضارع شرط   فعل (  3و  1های )فعل شرط(: بفرستید )رد گزینه  تقدّموا

م سبقه و إمتألت الّسب
ّ
 »کان الطالب المشاغب بحث عن نّص حول علم األحیاء لکن لم یقدر أن یکتب عیل الّسبورة ما وجد ألن الطالب المنظ

ُ
ورة

 :»!
ً
ا بوا زمالئه کثیر

ّ
 بموضوِع بحثه و تعج

آموز با نظم از  توانست آنچه را که یافته بود بر تخته بنویسد زیرا دانشکرد اما نمیشناسی جستجو میپیرامون زیست آموزی که اخاللگر بود دربارۀ متنی دانش (1
 هایش را بسیار متعجب کرد!کالسیاو پیشی گرفت و تخته را با موضوع تحقیقش پر کرد و هم

آموز منظّم از او  توانست چیزی را که یافته بود روی تخته بنویسد زیرا دانشاما نمی شناسی جستجو کرده بودآموز اخاللگر دربارۀ متنی پیرامون زیست دانش (2
 پیشی گرفت و تخته را با موضوعی که تحقیق کرده بود پر کرد و دوستانش بسیار تعجّب کردند!

آموز منظّم از او پیشی گرفت و  ا بر تخته بنویسد زیرا دانشهایش رشناسی جستجو کرده بود اما نتواست یافتهآموز اخاللگر دربارۀ یک متن پیرامون زیستدانش (3
 تخته با موضوع تحقیقش پرشد و دوستانش بسیار تعجّب کردند!

  آموز منظم پیشی گرفت و تخته باهایش را بر تخته بنوسید زیرا دانششناسی بحث کرده بود اما نتوانست یافتهآموز اخاللگر دربارۀ متنی پیرامون زیست دانش (4
 موضوع تحقیقش پر شد و دوستانش بسیار تعجّب کردند!

 

 ( ترجمه  –متوسط  - 112)  3پاسخ: گزینه  22
     دبعی ماضی  ماضی: +  ماضی (  4و  1های : جستجو کرده بود )رد گزینهان بحث عنک

 (  4: آنچه را یافته بود )رد گزینۀ ما وجد/  منفی ماضی مضارع: +  لم (  2و  1های : نتوانست )رد گزینهلم یقدر

 ( 2و  1های : پر شد )رد گزینهإمتألت/     شوند  ترجمه باید ضمائر   ( 4: از او پیشی گرفت )رد گزینۀ سبقه

 ( 1: دوستانش تعجب کردند )رد گزینۀ تعجّبوا زمالئه

لق ا
ُ
ان من الخ ی  المیر

ی
ٌء أثقل ف  لیس شی

ّ
لقی ألن

َ
 خ

َ
لقی کما حّسنت

ُ
ّسن خ

َ
لهم ح

ّ
ب نفسه!«: »ال

ّ
قه عذ

ُ
ل
ُ
 لحسن و من ساء خ

تر از خلق نیکو نیست و هرکس اخالقش بد شود خودش را عذاب  طور که خلقتم را نیکو کردی زیرا چیزی در ترازو سنگین( خدایا اخالقم را نیکو گردان همان1
 دهد!می
خودش    سنگین نیست و هر کس اخالقش بد شدهیچ چیزی مانند اخالق خوش،  طور که آفرینشم را نیکو کردی زیرا در ترازو ( خدایا خلق مرا نیک گردان همان2

 عذاب کشید!
 تر از اخالق نیک در ترازو نیست و کسی که اخالقش بد شد خودش را عذاب داد!( خدایا اخالقم را مانند آفرینشم نیک گردان زیرا چیزی سنگین3
تر نیست و هر کس اخالقش بد شد خودش را  نیکو کردی زیرا در ترازو هیچ چیزی از اخالق خوش سنگینطور که خلقتم را ( خدایا اخالقم را نیک کردی همان4

 عذاب داد!
 

 ( ترجمه  –متوسط  -ترکیبی )  1پاسخ: گزینه  23
 (  3: نیکو کردی )رد گزینه حَسّنتَ( / 3طور که )رد گزینه ( / کما: همان4: نیک گردان )رد گزینه سّنحَ

 (  3)شرط(: هر کس )رد گزینه   من ( / 4و  2های تر از .... نیست )رد گزینهچیزی سنگین: لیس شیء أثقل

   کرد ترجمه  التزامی« »مضارع  یا   ساده«  »ماضی صورت  به   توانمی را ماضی  شرط فعل : )فعل شرط ماضی( بد شد، بد شود  ساء 

 شود می  ترجمه اخباری«  »مضارع  یا   ساده«  »ماضی صورت  به ماضی شرط  جواب   ( 2دهد )رد گزینۀ عذّب )جواب شرط ماضی(: عذاب داد، عذاب می
 

 صحیفة کانت ألمس!«: 
ی
 مازندران یبلغ عمر بعض األشجار المعّمرة فیها ألقی سنة. قرأت هذه الجمل ف

ی
 ف

ٌ
 جمیلة

ٌ
 »قد توجد غابات

ای که برای دیروز بود  ها را در روزنامهرسد. این جملهبه دوهزار سال می   یابی که عمر برخی درختان کهنسال در آنجاهای زیبا را در مازندران می( گاهی جنگل1
 خواندم!

ای که برای دیروز  رسد. این جمله را در روزنامهشود که عمر برخی درختان کهنسال در آنها به دوهزار سال میهای زیبایی در مازندران یافت می(  همانا جنگل2
 بود خواندم!

ای که برای  ها را در روزنامهرسد. این جملههای کهنسال در آنها به دوهزار سال میشود که عمر برخی درختایی در مازندران یافت میهای زیب ( گاهی جنگل3
 دیروز بود خواندم!

 را در روزنامۀ دیروز خواندم!رسد. این جمله  شود که عمر برخی درختان کهنسال در آنجا به دوهزار سال میهایی زیبا در مازندران یافت می( گاهی جنگل4
 

 ( ترجمه  –ساده  - 112)  3پاسخ: گزینه  24
 مضارع  +  شاید گاهی، مضارع: +  قد (2و  1های شود )رد گزینهد توجد: گاهی یافت میق

 ( 4و  1های : عمر برخی درختان کهن سال در آنها )رد گزینهعمر بعض األشجار المعمّرۀ فیها

 بیایند   هستند، سوال  صورت  در که طورهمان عیناً باید  ترجمه در  کنید دقت کلمات  بودن   مفرد یا   جمع  هب   (4و  2های  گزینهها )رد هذه الجمل:  این جمله
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 إن تصیر عیل الظروف القاسیه تصل إیل الراحة. ل  
َ
ه! ن نبُّ

ّ
 اآلخرین إیل الصیر و الحلم لیحصلوا عیل الت

ُ
 دع

 کنیم تا به آگاهی دست پیدا کنند! رسی دیگران را به صبر و بردباری دعوت میاگر بر شرایط ناپایدار صبر کنی به آسایش می  (1
 رسی. باید دیگران را به صبر و بردباری دعوت کنیم تا آنها تنبیه شوند!کنی به آسایش می اگر بر شرایط سخت صبر می (2
 رسی. باید دیگران را به صبر و بردباری فرابخوانیم تا به آگاهی دست یابند!سایش میاگر بر شرایط سخت صبر کنی به آ (3
 رسی برای اینکه دیگران را به صبر و بردباری دعوت کنیم باید به آگاهی برسند!کنی به آسایش می گربر شرایط ناپایدار صبر میا (4
 

 

 ( ترجمه  –متوسط  - 112)  3پاسخ: گزینه  25
 ( 4و  2های )فعل شرط(: صبر کنی )رد گزینه :صبرت

  ←  است  آمده   جمله   اول  و   شده(   )مجزوم  کرده   تغییر  پایانش   که   مضارعی  +  ل  ( /   4: باید دعوت کنیم )رد گزینۀ  لندع( /  4و    1های  : سخت )رد گزینهالقاسیۀ

 باید 

 ( 2: آگاهی )رد گزینۀ التنبّه( / 4: تا دست پیدا کنند )رد گزینۀ لیحصلوا علی

ی الصحیح:   عیرّ

 بحر الخزر!: ( 1
ی

ثة ف ک نفایات ملوِّ تر
ُ
 شود!متأسفانه هر سال زباله های آلوده در دریای خزر رها می مع األسف کل السنة ت

2 ) :
ً
م أن یکون رسوال

ّ
ه التبجیال/کاد المعل

ّ
م وف

ّ
 که معلّم پیامبر باشد.  را کامل به جا بیاور / نزدیک بود بپا خیز و احترامشبرای معلّم   قم للمعل

ها ب( 3
َ
بدأ حیات

َ
 شود!اش با پیچیدن دور درختان شروع میکننده زندگیدرخت خفه  تفاف حول األشجار!: ل إ الشجرة الخانقه ت

4 ) :)
ً
 غیبت برخی دیگر را نکنید!جاسوسی نکنید و برخی از شما   )ال تجّسسوا و ال یغتب بعضکم بعضا

 

 (ترجمه  –دشوار  -ترکیبی )  2پاسخ: گزینه  26
 ها: ررسی سایر گزینهب

 : آلوده کننده ملوِّثۀ -1گزینۀ 

 : شروع می کند تبدأ -3گزینۀ 

 : برخی از شما نباید غیبت برخی دیگر را بکند.بعضاً بعضکم  یغتب ل  -4گزینۀ 

 : الخطاءعیّن 

 کند!هرکس به غیبت گوش کند پس او مانند کسی است که غیبت می الغیبة فهو کمن یغتاب!: من یستمع إیل ( 1
 کنند!نیاز نمیها بی ها ما را از کتابشود کتاب بخوان پس تجربهگفته می یقال إقرأ الکتاب فالتجارب التغنینا عن الکتب!: ( 2

ّ فی المدرسة الثانویة فی محافظة  ( 3 از!: نشأ هذا الّصحفی  نگار در دومین مدرسه در استان شیراز پرورش یافت!این روزنامه شتر
 قیمت این لباس در مغازه دوستم همراه با تخفیف است! خفیض: ت سعر هذا القمیص فی متجر زمییل مع ال( 4

 

 

 ( ترجمه  –متوسط  -ترکیبی )  3پاسخ: گزینه  27
 : دبیرستان لمدرسۀ الثانویۀا

 حقیقت را اثبات یم کنند و آن قدرت خدا است: های طبیعت یک پدیده

 الظواهر الطبیعّیة تثبت حقیقة واحدة و یه قدرة هللا! ( 1
ثبت حقیقة واحدة و یه قدرة هللا! ( 2

ُ
 ظواهر الطبیعة ت

ثبت أحد حقیقة و یه قدرة هللا! ( 3
َ
 الظواهر الطبیعة ت

 ظواهر الطبیعة تثبت حقیقة واحدة و هو قدرة هللا! ( 4
 

 (تعریب  –ساده  -ترکیبی )  2گزینه پاسخ:   28
 بگیرد ال  تواندنمی  است، مضاف  که  اسمی  (  3و  1های )رد گزینه ظواهر الطبیعۀ های طبیعت: دیدهپ

 آیند می خود معدود از بعد  دو و یک   اعداد (  3)رد گزینۀ   حقیقه واحدۀیک حقیقت: 

 باشد.  مؤنث باید   پس گرددبرمی  است(  مؤنث )که  حقیقت  به ( 4)رد گزینۀ  هیآن: 
 

أليف و 
ّ
 ال حياة لهم بدون غذاء و عندئذ تنشط حركة الت

ّ
ون معداتهم و أن

ّ
وا عقولهم كما يغذ

ّ
 من واجبهم أن يغذ

ّ
جمة و   »يجب أن يشعر الناس ان التر

ت الرخيصة كافية لغذاء عقول
ّ

 قراءة القصص الخفیفة و المجّل
ّ
 عاّمة الناس يعتقدون ان

ّ
. و من المؤسف ان ا و م فهم يلتهونها )بلعيدن( إلتهامهالنشر

 للد
ً
م صالحا

ِّ
را للعقل أو منّبها للغرائز  الجسمیة و قّوة اإلرادة تجعل المتعل

ّ
 مخد

ّ
تهم العقلّية و یه ليست إّل

ّ
ي لذ

ةيكتفون بها فی
ّ
و القراءة و كّل  راسة الجاد

ف يستطيع 
َّ
ي نوع من انواع المعارف يأ مثق

ي فی
ّ

ئ جد ي نفسه هوي لشر
عدرسه و ن يخلق فی  فاذا هو انسان آخر له شخصّية  يتوسَّ

ً
 أم علما

ً
فيه سواء أ كان أدبا

ي 
مة و اذا األّمة  غنّية بابنائها فی  فروع العلم و المعرفة و الفنون.«مختلف المحتر

 رجمه متن: ت
  برای آنان  یزندگ  چیه  نکه یکنند و ا  هی را تغذ  شانیها شهیکنند اندیم  هی را تغذ  شان یها طور که معدهاحساس کنند که بر آنان واجب است که همان  د یمردم با   »

ارزش و  یب   یها. اسفبار است که عموم مردم اعتقاد دارند که خواندن داستانشودیو ترجمه و نشر فعال م  ف یهنگام جنبش تال  ن یبدون غذا وجود ندارد در ا 

که آنها تنها مدهوش کننده    یدر حال  کنندیخود به آنها بسنده م  یو در لذت فکر  بلعندیاست پس واقعا آنها را م  یکاف  شانیهاشهیاند   یغذا  یبرا  ده یفا یمجالت ب 

  یو هر آدم با فرهنگ  کندیم  دارتیصالح  طالعهو م  یدرس خواندن جد  یاراده شخص آموزنده را برا  یرویآنان است و ن   یجسم  زی کننده غرا  داریعقل آنان و ب 

علم پس در   ای باشد  اتیادب   نکهیتوسعه دهد اعم از ا و ندیافر یب   کندیها که آن را مطالعه ماز انواع دانش یدر نوع یجد ی زیرا به چ یدر نفس خود عشق تواندیم

 «علم و دانش و هنرها ثروتمند است. ی هاهنگام ملت با فرزندانش در انواع رشته نی اخود را دارد و در  یگرام تیاست که شخص گرگونهید  یهنگام او انسان  ن یا
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 ما هو األنسب لعنوان النص؟ 

1)  
ً
 تغذیة الجسم و الفکر معا

ت  (2
ّ

 أنواع الکتب و المجّل
ام الشخص إیل نفسه  (3  إحتر
 لعلم و الفنون فروع ا (4

 

 ( درک مطلب  -ساده )   1پاسخ: گزینه  29
 . تغذیه جسم و فکر با هم 1

 ها و مجالت . انواع کتاب2

 . احترام فرد به خودش 3

 های علم و هنر . رشته4

ی   : الخطأ عیرّ

 للجسم! -2للعقل   -1لنا نوعان غذائان مقوّیّان:  (1
 یستفید أکثر الناس من اوقات فراغتهم لدراسۀ العلوم المختلفۀ! (2
 علینا ألّا نقرأ کلّ الکتب و المجلّات عندنا! (3
 لتواصل الحیاۀ الحسنۀ تغذیۀ الجسم و الفکر معاً واجب! (4

 

 ( درک مطلب  -ساده )   2پاسخ: گزینه 30
 برای جسم  -2برای عقل   -1. دو نوع غذای مقوی داریم: 1

 کنند!اکثر مردم از اوقات فراغت خود برای یادگیری علوم مختلف استفاده می. 2

 ها و مجالتی را که در اختیار داریم بخوانیم!. ما نباید تمام کتاب3

 !. برای ادامه زندگی خوب تغذیه فکر و جسم با هم واجب است 4

ی الصحیح:   عیرّ

1)  !
ً
 اإلهتمام بأوقات لفراغة لیس مهّما

را للعقل! القصص الخفی  (2
ّ

ت الرخیصة مخد
ّ

 فة و المجّل
 عند تغذیة جسمنا تنشط حرکة التألیف!  (3
 لنقضی أوقات فراغنا بأمور لیست مهّما!  (4

 

 ( درک مطلب  -متوسط )   2پاسخ: گزینه 31
 . توجه به اوقات فراغت مهم نیست!1

 عقل هستند! ی برایها و مجالت بی ارزش مخدر. قصه2

 شود!جسممان جنبش تالیف فعال می. هنگام تغذیه 3

 . باید اوقات فراغت خود را با اموری که مهم نیستند سپری کنیم! 4

ع»  «: يتوسَّ

 مزید ثالثی )باب تفعیل(/ فعل و فاعل -مضارع - ( فعل1
 معلوم/ فعل و مع فاعله جملۀ فعلیّۀ  -مزید ثالثی -( مضارع2
 حروفه األصلیّۀ: »ت س ع«/ فعل  - للغائب - ( فعل3
 »ماضیه: توسّع« للغائبۀ/ فعل و فاعل - ( فعل4

 ( تحلیل صرفی -متوسط )    2پاسخ: گزینه   32
 تفعّل <-. تفعیل1

 »و س ع«  <-. »ت س ع«3

 للغائب <- . للغائبۀ4

 »مختلف«: 

 اسم الفاعل/ مضاف الیه  -للمفرد مذکّر  -( اسم 1
 اسم المفعول من مزید ثالثی/ مضاف   - للمفرد -( اسم 2
 صدره »إختالف«/ مضاف و موصوف م -للمذکر -( اسم 3
 من مزید ثالثی »إفتعال«/ مجرور بحرف جر و مضاف  - ( للمفرد المذکّر4

 

 (تحلیل صرفی -ساده )   4گزینه پاسخ:   33
 مجرور بحرف جر  <-مضاف الیه .1

 اسم الفاعل  <-. اسم المفعول 2

 . موصوف غلط است 3
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ی   ضبط الحرکات أو قراءة الکلمات:  الخطأ عیرّ
ی
 ف

 طالِب المُشاغِب یَلتَفِتُ إلی الوَراء وَ یَتَکَلُّم مع طالِب آخَر! (1
 مُزارِع هذه المَزارِع رَجُلٌ إرَتَبَط فلّاحینَ آخَرینَ! (2
 مِن أهَمّ مُواصَفات هذه الشَّجَرۀ أّنها تَختَلِف عن باقی أشجار! (3
 ارُِئهُ فَیُؤَثِّرُ فی َنفسه تأثیراً عَمیقاً!رُبّ کتاب یَتَصَفَّحه ق (4

 

 (ضبط حرکات  -متوسط  -ترکیبی )  1پاسخ: گزینه  34
 « است.تَفَعُّل« صورت صحیح این فعل می باشد زیرا مضارع باب »یَتَکَلَّمُ»

ی   : الخطاء عیرّ

ّن ( 1
ّ

: سوء الظ ّ  إتهام شخص لشخص آخر بدون دلیل منطفر
ی ( 2 ّ بیر : الهمس کالم خفی ی  الشخَصیر
م عن خواّص العنارص: الکیمیاء( 3

ّ
 علم یتکل

ذی یحافظ عن المریم فی کرة القدم: الحکم( 4
ّ
 ال

 

 (لغت -ساده-ترکیبی)  4پاسخ: گزینه  35
 : دروازه بان( حارس المرمیکند: داور )سی که از دروازه در فوتبال محافظت میک

 بررسی سایر گزینه ها: 
 شخص دیگر بدون دلیل منطقی: سوءظن اتهام شخصی به  -1گزینۀ 

 کالم مخفی بین دو نفر: پچ پچ کردن  -2گزینۀ 

 علمی که دربارۀ خواص عناصر صحبت می کند: شیمی  -3گزینۀ 

ی العبارة التی فیها اسم  :  المکانو اسم  یلضالتفعیرّ
ً
 معا

 جبل دماوند أعیل جبل فی ایران! (  1
ق و الم( 2 ی المشر ّ شیاطیر  غرب! رّبنا إحفظنا من شر
 هذه المکتبة کانت أصفر و کراسیها کانت أحمر! ( 3
 کان ختر أصدقائئ من عرفتها فی أحد هذه المطاعم! ( 4

 

 (قواعد – متوسط  - 111)  4پاسخ: گزینه  36
 آید می مَفعَلَۀ و مَفعِل مَفعَل،  های وزن بر مکان اسم: اسم تفضیل؛ اسم مکان نداریم أعلی  -1زینۀ گ

 : اسم مکان؛ اسم تفضیل نداریم  المغربالمشرق و  -2گزینۀ 

  ستندین  لیاسم تفضباشند،  نداشته    نی بدتر، بدتر ا ی  نی بهتر، بهتر یو شر اگر معنا ریخ 

 هایی که بر وزن أفعل و فعلی هستند، اسم تفضیل نیستند : اسم مکان؛ اسم تفضیل نداریم رنگالمکتبۀ -3گزینۀ 

 هستند. تفضیل اسم  بیایند،  «مِن » جر  حرف  سر  بر  یا شوند  واقع  مضاف هرگاه  شر  و خیر: )جمع مطعم( اسم مکان.  المطاعم: اسم تفضیل، خیر -4گزینۀ 

ط:  ی الشی  عیرّ

مت معه و أعطاک المفتاح مسؤول عن الفندق! ( 1
ّ
 من دعاک و تکل

2 ) !
ً
جاح غدا

ّ
 من الیتکاسل فی أداء واجباته الیوم یصل إیل الن

ر التلمیذ فی ( 3
ّ
 عاقبة أمره فهو ندم فی نهایة الّسنة! ما فک

تر أراها فی یدک! ( 4
ّ
 ما هذه الکتب ال

 (قواعد –دشوار  - 112)  2پاسخ: گزینه  37
 کسی که تو را صدا زد و ... مسؤول هتل بود! -1زینۀ گ

 رسد!هرکس تنبلی نکند ... به پیروزی می -  2گزینۀ 

 فکر نکرد ... پس پشیمان شد! -3گزینۀ 

 هایی که ... ! ت این کتابچیس  -4گزینۀ 

 آید. می فعل بالفاصله( ... و إن -  ما – من  )  شرط ادات از بعد      چیز  هر شرط:  ما – هرکس  شرط: من

ط  ی جواب شی  نوعه:  یختلفعیرّ

 إن یش اإلنسان عیل الرصاط المستقیم فهو فائز! ( 1
ر قبل الکالم تسلم من الخطاء إن( 2

ّ
 شاءهللا! إن تتفک

 تأِت من ختر فتجد جزاءه بشعة! من ( 3
 ما تبذل من ختر تَر ثوابه عند هللا لنفسک! ( 4

 

 (قواعد –متوسط  - 112)  1پاسخ: گزینه  38

و نوع فعل جواب شرط داریم   د
آید صورت »فَ + جمله اسمیه« میجملۀ اسمیه که به 

 فعل 
 

 باشد.اسمیه میجواب شرط از نوع جملۀ فهو فائز 
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 باشند. « جواب شرط از نوع فعل »جملۀ فعلیه« میترَ« و »تجد«، »تسلمدر سایر گزینه ها به ترتیب »

تی 
ّ
ی عبارة ال  فیها خیر إسما نکرة:  لیسعیرّ

حون کسیاج حول البستان!  -1
ّ

 شجرة النفط شجرة یستخدمها الفّل
 عالم ُینتفع بعمله ختر من ألف عابد!  -2
م! هؤالء  -3

ّ
 حول التعلیم و التعل

ً
فوا کتبا

ّ
اب أل

ّ
 الکت

ی فی المئة من موجودات العالم طیور!  -4  أقّل من ثمانیر
 

 (قواعد –متوسط  - 113)   3پاسخ: گزینه  39
 باشد. « اسم نکره در این جمله است که مفعول می کتباًباشد که فعل است. »« می ألّفوابر در این گزینه »خ

 باشند، که همگی اسم نکره هستند.« خبر میطیور« و »خیر«، »شجرۀترتیب »ها به در سایر گزینه

ی الصحیح  : عیرّ

 رسول هللا: نکرة   -1
ً
 محّمدا

ّ
 أن

ُ
 مضاف الیه  – أشَهد

حَسن: اسم تفضیل  -2
ُ
 فعل مجهول  –أحِسن اآلخرین کما تحّب ت

 معرفة فی مرص مقابر للملوک الفراعنة تجذب الّسّیاح األجانب: فیها خمسه أسماء -3
 فی بعض األحیان الکالم أقوی من الّسالح: اسم التفضیل و مضاف  -4

 (قواعد –دشوار  -ترکیبی )   3پاسخ: گزینه  40
 : معرفه به ال  األجانبو  السّیّاح، الفراعنۀ، الملوکصر: معرفه )علم(، م

 معرفه در این گزینه داریم.  5جمعاً 
 بررسی خطا در سایر گزینه ها: 

 : معرفه )علم( محمّداً -1گزینۀ 

 : فعل امر أحسِن  -2گزینۀ 

 : مضاف نمی باشد.أقوی  -4گزینۀ 
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 نمود؟  حرکت مسلکی چه در عاقبت او و کرد ایجاد حارثبن بشر جان  در انقالبی خدا،  بندگی شرط کدام  بیان با( ع) کاظم امام 
 متطهّرین  و توّابین -  الهی ربوبیت به   عقیده( ۱

 موحّدین  و متّقین -  الهی ربوبیت به   عقیده( ۲

 موحّدین   و متّقین -  صاحب حرمت داشتن  نگه ( ۳

 متطهّرین   و توّابین  -  صاحب حرمت داشتن  نگه ( ۴

  81 هصفح 7( درس  3)دینی              3پاسخ: گزینه  41

  را  او   و  کرد  اثر  حارث  بن  ُبشر  قلب  بر  تیری  « چون   داشت.می  نگه  را  خود  صاحب  حرمت  و  کردمی  بندگی  بود،می   بنده  اگر  »:  فرمود  که  السالم  علیه  کاظم  امام  جملۀ

  مردان   سِلک  در   داشت،  قرار  عیّاشان  و  زادگاناشراف  زمرۀ  در  روز  آن  تا  که  حارثبن  ماند. بشر   وفادار  خویش  پیمان  به  بود  زنده  تا  و  کرد  توبه  امام  حضور  در.  داد  تکان

 . درآمد( موحّدین ) خداپرست  و ( متّقین)  پرهیزکار

 . داشت ی م  نگه را خود صاحب  حرمت  و کردیم یبندگ  و بودیم  بنده اگر (: ع ) کاظم  امام کالم:   نکته

 توحید در مالکیت    توحید عملی            شرط                                               
 

 .  شد متحول خداپرستان و زکارانیپره به اشانیع و زادگاناشراف  از  حارثبن  بشر : یاثرگذار       

 رفاه زادگان        متقیان و موحدان                                        

 ی دان  خود هی عل یعال  خود انقالب: ناپسند التی تما  هیعل یدرون  تحول 

 نفس لوامه        نفس اماره                                                       

 دارند؟  اشاره نبوت ختم عوامل از کی کدام به ریز موارد از کی هر
 . افتی ادامه شانیا از پسجز دریافت وحی  امبریپ یهاتیمسئول الف(

 .شد آغاز یبزرگ  یفرهنگ و یعلم نهضت ها،  نیسرزم به مالاس ورود با ب(
 .باشد مختلف یهادوره در بشرنیازهای  یپاسخگو تواندیم  که دارد ییهایژگ یو اسالم نید ج(
 ف ی تحر از م یکر قرآن  حفظ - یبشر  ۀجامع ی آمادگ - معصوم  امام   وجود( ۱
 ف یتحر  از  م یکر قرآن  حفظ  - معصوم امام   وجود -  یبشر  ۀجامع  یآمادگ( ۲
 اسالم  ن ید بودن   روزآمد  و ییا یپو  - معصوم امام وجود - ی بشر  عۀجام ی آمادگ(  ۳
 اسالم نی د بودن  روزآمد و  ییای پو  - ۀ بشریجامع ی آمادگ - معصوم  امام   وجود( ۴

 29 هصفح 2( درس 2)دینی            4پاسخ: گزینه   42

 .باشد نداشته تی هدا و یرهبر جهت از یکمبود جامعه و ابدی  ادامه  یوح ابالغ و افتی در جز به امبر،یپ یهاتیمسئول که شد  سبب خداوند  طرف از معصوم امام نییتع

 و  ی علم  نهضت  شام،  و  مصر  عراق،  ران،ی ا  مانند  گری د  یهانیسرزم  به  اسالم  ورودبا    که  بود  نی ا  ،یزندگ  کامل  ۀبرنام  افتیدر  یبرا  یبشر  ۀجامع   یآمادگ  یهانشانه  از

 .کردند ظهور یفراوان  عالمان  و دانشمندان و شد آغاز  یبزرگ یفرهنگ

 یی ا یپو   موجب  که   دارد   ییها یژگی و  اسالم   نی د  .دهد  پاسخ   هازمان  و  ها مکان  ۀهم   در  انسان   ی ازهای ن   و  ها الؤس   ۀهم   به   بتواند  که  باشد  ماندگار  شهیهم  یبرا  تواند یم  ینید

 .باشد مختلف ی هادوره در  بشر  یازهاین   یپاسخگو تواندیم و است  شده آن بودن  روزآمد و

 

 
 

 نبوت  ختم عوامل

 

 

 

 

 

 

 

 د؟یفرما یم میترس را یسرانجام چه و  دینمایم خاذاتّ را یواکنش  چه اسالم جز  ینید پذیرفتنِ مقابل در خداوند
 »اَن یُضِلَّهم ضَالالً َبعیداً«   -( »ال یَأتونَ ِبمِثلِهِ« ۱
 »اَن یُضِلَّهم ضَالالً َبعیداً«   -( »فَلَن یُقبَلَ مِنهُ« ۲
 مِنَ الخاسِرینَ«   ه »وَ هُوَ فِی اآلخرَ -( »فَلَن یُقبَلَ مِنهُ« ۳
 مِنَ الخاسِرینَ«   ه »وَ هُوَ فِی االخرَ -تونَ ِبمِثلِهِ« ( »ال یَأ۴
 

 : یزندگ  کامل  ۀبرنام افت یدر یبرا یبشر ۀجامع یآمادگ  -  ۱

  به اسالم ورود با شد موجب  یاله امیپ حفظ و افت یدر  در  بشر  یفرهنگ  و یفکر یآمادگ 

 . کنند  ظهور  یبزرگ  دانشمندان و شود آغاز  یبزرگ  یفرهنگ  و یعلم نهضت  ها،نیسرزم

 : فیتحر از  میکر  نآ قر  حفظ - 2

 کتاب  نیا قرآن، حفظ و یآور جمع در  امبر یپ اهتمام و  یاله ت یعنا  پرتو  در  مسلمانان تالش با

 د. نش ادیز ای کم  ،فیتحر دچار 

 تداوم ،یوح  افت یدر  جز  به را امبر یپ  یهات یمسئول تمام: امبریپ  از  پس معصوم امام وجود - 3

 . دیبخش 

  و هازمان   ۀهم در  ازهاین  ۀهم به ییپاسخگو  ییتوانا  اسالم  نید بودن روزآمد و ییایپو - ۴

 هامکان 
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 31 هصفح 2( درس 2)دینی               3پاسخ: گزینه  43

 در  و  شد نخواهد رفته ی پذ او  از هرگز کند اری اخت اسالم  جز  ینید  که کس هر و» «ِمَن الخاِسرینَ  ه َومن یَبتَغِ َغیَر ااِلسالم دیناً فَلَن یُقبََل ِمنهُ َوهَُو فِی االخرَ یۀ »آ طبق

 .شودیم یاخرو  انی ز  موجب و یستن   خداوند قبول مورد  اسالم، جز ینید دنِیطلب ،.«بود  خواهد کاران انیز  از آخرت
  

 

 قرآن  اتیآ   در  یانکاریز انواع

 
 

 شود؟یم شمرده مردود  استغفار،  صورت  چه در و ستی چ توبه،  فرصت شمردن مغتنم لزوم
 .  نباشد  توأمان قلب و  زبان به ی مان یپش ابراز  -  .ستین   سریم همواره توبه  قیتوف  اما  است، باز  شهیهم توبه در گرچه (۱
 .باشد گناه  مجدد تکرار قصد  و نباشد  یقلب -  .ستین   سریم همواره توبه  قیتوف  اما  است، باز  شهیهم توبه در گرچه (۲
 . باشد  گناه مجدد  تکرار  قصد  و نباشد  یقلب - .کند  خدا محبوب را  انسان یفور و ی واقع توبه تکرار ( ۳
 .  نباشد  مانأتو قلب و زبان   به یمان یپش ابراز -.کند  خدا محبوب را  انسان یفور و ی واقع توبه تکرار ( ۴

 38و  28 هصفح 7( درس  3)دینی                2پاسخ: گزینه  44

  با   انسان   اگر  .انداخت  خداوند  مهر  دامن  در  را   خود  و(  شمرد   مغتنم)  کرد  شکار  را  قیتوف  یهالحظه  دی با  .ستین   رسّیم  همواره  توبه  قیتوف  اما  ،است  باز  شهیهم  توبه  درِ

  مأ تو(،  ۴  و  ۱)  یها-نهیگز   ینادرست  لیدل  .است  نکرده  توبه  یکسچنین    باشد،  داشته  را  گناه  ۀدوبار  انجام  قصد  و  نباشد  مانیپش   قلبش  در  اما  دیبگو   «استغفراهلل»  زبان

 .دی این   زبان به   اما، باشد یقلب  مانیپش که است   یزمان  آن  است توبه  بودن  مقبول موجب یگاه ی،قلب و ی زبان  ی مان یپش بودن

  

 

 استغفار  انواع

 

 

 سریم یقیطر چه  از نیاز مورد اشاره در این آیه،  به انسان دادن پاسخ  و کندیم اشاره اگریاح عامل کدام به « میتاً هلِنُحییَ بِهِ بَلدَ ی » فهیشر هیآ
 است؟

   باالتر افق  در  دنیشی اند  و روزمره  ی زندگ سطح   از  رفتن  فراتر - « دَعاکُم اِذا  لِلرَّسولِ  و لِلهِ بوا یاستَج» (۱
 ها آن از شدن  آگاه از  پس عت یطب از بردن   بهره -  «دَعاکُم اِذا  لِلرَّسولِ  و لِلهِ بوا یاستَج» (۲
 باالتر  افق   در دنیش یاند  و روزمره یزندگ  سطح از  رفتن فراتر -« حَیٍّ  ءٍیشَ کُلِّ  الماءِ مِنَ  جَعَلنا َو»( ۳
 هاآن  از  شدن  آگاه از  پس عتیطب از  بردن   بهره  -« حَیٍّ  ءٍیشَ کُلِّ  الماءِ مِنَ  جَعَلنا وَ»( ۴
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 « حَیٍّ  ءٍیشَ  کُلِّ  الماءِ  مِنَ   جَعَلنا  وَ»  یۀآ  در  و  است   انسان  یجسم  و  یعیطب  یازهاین   از  یککه ی  کند یم  اشاره  آب   یاگریاح  و  یخش ب  اتیح  به  «میتاً  هلِنُحییَ ِبهِ َبلدَ یۀ »آ

 . است داده انسان  به   زین   را  آنها از شدن آگاه  قدرت و کرده آماده عتیطب عالم  در را  انسان  ی زیغر و یعیطب ی ازهای ن  به   پاسخ خداوند. است شده اشاره  آن  به صراحتاً

 

 

 به  بخشات یح عوامل

 

 

 

 انسان  یازهاین انواع

 

 

 کند؟ ای میشیطانی تسویف برای جوان او را دچار چه مخمصه ۀبه کار بردن حیل 

 . کشاند تا متوجه زشتی گناه و قبح آن نشودمیگناه به تدریج او را به سمت ( ۱
 . شود، به طوری که ممکن است ترک گناه برایش سخت گردد( سبب عادت او به گناه می۲
 . بیندعملش را سیاه می ۀ یوس می گرداند و کار را از کار گذشته و پروندأ ( او را از رحمت الهی م۳
 .شودداند و میل به توبه در او خاموش میمعنی دور شدن از خداوند می ( تکرار توبه را به۴
 
 
 

 عمر  دادن دست   از  ۀجی نت  در  ر یفراگ انیزِانَّ االنسان لفی ُخسر:  - ۱

 ی اسالم ر یغ یطلب نید  ۀجی نت در  یاخرو  انیزو هو فی اآلخرة من الخاسرین:  - ۲

 د ی ترد یرو از  خدا عبادت ۀج یتن در  آخرت و ایدن در  آشکار   انیزالخسران المبین: وخسر الدنیا و اآلخره ذلک ه - 3

 .  است  نگرفته صورت یاتوبه  = ت یخاصی ب  استغفار : یزبان 

 ( زبان به تنها  یمان یپش  ابراز )

  یزبان  غفار است از  از ی نی ب  درون، از   ندامت  و یمان پشی: یقلب 

 ( ( ع) باقر  امام ث ی حد=  ست ی اکاف   یمان یپش  توبه برای) 

 

  آب          یجسمان و یماد بعد

 

 الماِء ُکلِّ َشیٍء َحي  : َوَجَعلنا ِمَن ۱آیه 

 : ِلُنحیَی ِبِه َبلَدًة میتاً ۲آیه 

 
 امبریپ و خدا دعوت رشیپذ         یروحان بعد

سولِ  و ِللهِ  بوایاسَتج آمنوا نیالذ هایا ای:  هیآ  کمییحی لما َدعاُکم ِاذا ِللرَّ

 
 احساسات با شدن آگاه و عتیطب در                 یزیغر و یعیطب یازهاین

 یاله نید در                نیادیبن و برتر یازهاین

 پاسخگویی

 پاسخگویی
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  توبه گوید: تو هنوز جوانی و فرصت رود. شیطان به جوان میشیطانی تسویف، به معنای امروز و فردا کردن توبه، بیشتر برای گمراه کردن جوانان به کار می ۀحیل

 .گردد سخت  برایش  گناه ک تر است  ممکن که به طوری .شودمی گناه  به   جوان عادت سبب  و است دام  یک این  اما. کنی توبه توانی می آینده  در باالخره . داری
 خیر و تعویق در توبه کردن = امروز و فردا کردن = کار امروز را به فردا انداختن  أت : معنای تسویف

 

 عادت به گناه و سخت شدن توبه              بیشتر برای جوانان

 

 توانی توبه کنی! شیطان: تو هنوز جوانی، فرصت توبه داری، باالخره در آینده می  ۀزمزم
 

 د؟اننمایاوج اعجازآمیز بودن قرآن کریم چه زمانی رخ می
 ( » اجتَمَعَتِ االنسُ و الجِنّ عَلی اَن یَأتوا ِبمِثلِ هذَا القرآنِ «۱
 اختاِلفاً کَثیراً « ( » لَو کانَ مِن عِندِ غیرِ اهللِ لَوَجَدوا فیهِ  ۲
 ( » وَ ال تخُطُّهُ بیَمینِکَ اِذاً االرتابَ المُبطِلونَ « ۳
 مِثلِهِ «  ه( » اَم یَقولونَ افتَراهُ قُل فَأتوا بسور۴َ
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 ها داده است:های قرآن را هم به آندارند، پیشنهاد آوردن حتی یک سوره مانند سورهخداوند برای اثبات نهایت عجز و ناتوانی کسانی که در الهی بودن قرآن کریم شک  

  قرآن  اعجاز  اوج  اثبات  معادل انسان  اثبات نهایت عجز توانید یک سوره مانند آن را بیاورید.( اگر می: را به خدا نسبت داده است؟ بگو ]قرآن[گویند: به دروغ آن )آیا می

 . است  کریم

 « مِثلِهِ هبسورَ  فَأتوا قُل  افتَراهُ یَقولونَ اَمیۀ »آ در( یتحدّ) یطلب مبارزه  یهایژگیو

 سوره  کی  آوردن  در قرآن مخالفان  ی ناتوان  و  عجز تینها  اثبات ( ۱

 می کر  قرآن  اعجاز  اوج  اثباتنشان دادن ( ۲

 ن آقر و اسالم  دادن نشان یاله ریغ ی برا  راه نی ترآسان( ۳

 یاله ینه نیا علت و است همراه  انسان جانب  از یسخنان چه با که کندیم یریشگی پ یطانیش اىحیله از« اللِ  هتَقنَطوا مِن رَحمَال ی»قرآن عبارت
 ست؟ یچ

 « نَیالتَّوّاب  حِبُّ یُ  اهللَ  اِنَّ» -  کنمیم توبه یزود  به( ۱
 « عاًیجَم  الذُّنوبَ  غفِرُیَ اهللَ  اِنَّ» -  کنمیم توبه یزود  به( ۲
 « نَیالتَّوّاب  حِبُّیُ  اهللَ  اِنَّ»  - ستین  رفتهیپذ  گرید ام توبه( ۳
 «عاًیجَم الذُّنوبَ  غفِرُیَ اهللَ  اِنَّ » -  ستین   رفتهیپذ گری د امتوبه(  ۴
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  مأیوس  ۀلیح  در. کندیممنع از رحمت الهی شدن د یناام و وسأیم رحمت الهی  از را انسان  «اهللِ اِنَّ اهللَ یَغفِرُ الذُّنوبَ جَمیعاً هرَحمَال تَقنَطوا مِن ۀ »ف یشر  یۀآ در خداوند 

  وجب   کی  چه  گذشت   سر از  که  آب»:  دیگویم  و  سازدیم  د یناام را انسان  آنگاه ،  کرد  گناه  نکهیا از  پس  و  !«کن  توبه  بعد کن،  گناه  اول»  :دیگو یم  انسان  به طانیش  کردن،

 .ستین   رفتهیپذ  امتوبه  گری د که  است اهی س آنقدر عملم  ۀپروند: دی گویم خود  به   گناهکار شخص و .«وجب صد   چه

 : دیبسپار  خاطر  به یخوب  به را یمعلول و علت  روابط ومراحل 

 ی«: اله رحمت  از  کردن  دی ناامی »طان یش حيله 

 ! کن  توبه بعد کن،  گناه:  دیگوی م طانیش:  ۱ ۀمرحل 

  

  .وجب  صد چه وجب  کی چه گذشت،  سر  از  که  آب: دیگوی م  طانیش:  ۲ ۀمرحل

  

 . ست ین  رفتهی پذ امتوبه  که  است  اهیس  آنقدر  امپرونده  گر ی د گذشته،  کار   از  کار :  دیگوی م  انسان: ۳ ۀمرحل

 خدا  بودن آمرزنده و  مهربان: «الرحيم الغفور  هو اّنه» : ۱ علت 

 

نوَب  غِفرُ یَ   اللَ  ِانَّ » : ۱ معلول  . آمرزد ی م را گناهان  ۀهم خداوند: «عاً یَجم الذُّ

  

 

 ی اله رحمت  از  نبودن دیناام : «اللِ   هال َتقَنطوا ِمن َرحمَ »:  ۲ معلول

 

 نتیجه 

 2علت 
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 د؟ ینما یم یمعرف یزیچ   چه را ستین یاله فرمان از  گرفته نشأت  شان قانون و فرمان که یکسان نزد  بردن یداور فرجام ، عالم خداوند
 «نُیالمُب الخُسرانُ  هُوَ ذلک ( »۱
 « الحَقِّ  مِنَ جاءَکُم  ِبما  کَفَروا قَد  وَ» (۲
 « بِهِ  کفُروایَ  اَن»  (۳
 « داًی بع ضَالالً  ضِلَّهُمیُ اَن » (۴
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  یاِلَ  تَرَ   اَلَمیۀ »آ  طبق .  شوندیم  ده ینام  «طاغوت»  ست،ین  یاله  فرمان   از  گرفته  نشأت  شان  قانون   و  فرمان  ولی  کنند یم  یگذارقانون  و   دهندیم  فرمان   مردم   ه ب  که  ی کسان 

  فرجام   «داًیَبع  ضَالالً  ضِلَّهُمیُ  اَن  طانُیالشَّ  دُی ریُ   وَ  ِبهِ  کفُروایَ  اَن  اُمِروا  قَد  وَ  الطّاغوتِ  یالَ  تَحاکَموایَ  اَن  دونَی ریُ   قَبلِکَ  مِن  اُنزِلَ  ما  وَ   کَیالَ  اُنزِلَ  ِبما  آمَنوا  اَنَّهُم  زعُمونَیَ  نَیالَّذ 

 . است  طانیش یۀناح  از دراز  و دور  یگمراه طاغوت، نزد  بردن یداور

 ( داًیَبع ضاَلالً )  دراز  و  دور یگمراه=  ستین  قرآن و اسالم  از گرفته نشأت  آن  قانون   و فرمان  که یحکومت: زیآم شرک حکومت =  یاله ریغ حکومت  =  طاغوت

 است؟ کدام یعلو  کالم در بانیطب ریسا با( ص)  خدا رسول طبابت تفاوت دو
 .بردیم خود با را  طبابت  یابزارها   - رفتیم مردم  سراغ  به خود  امبریپ( ۱
 .کرد یم درمان را سرگشته و  زده غفلت  مارانیب   شی خو یداروها با -  کردیم آماده خودش  را شی هامرهم و داروها امبریپ( ۲
 . بردیم خود  با  را طبابت ی ابزارها   -  کردیم آماده خودش  را  شیها مرهم و داروها امبریپ(  ۳
 .  کردیم درمان را سرگشته و زده  غفلت مارانیب  ش یخو  یداروها با  - رفتیم مردم  سراغ  به خود  امبریپ( ۴
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[  بان یطب ر یسا  برخالف ]بود  اریّس ب یطب کی  امبریپ» :فرمودیم امبر یپ انیپا یب   تالش  ۀدربار بود، ( ص )  خدا رسول  کنار  در  ها صحنه  شتریب   در که  السالم  ه یعل ی عل امام  

 « (یمعنو مارانیب  دادن  شفا . ) کردیم درمان  را  سرگشته  و زدهغفلت مارانیب  ش یخو  ی داروها با  او -۲....  رفت،یم مردم  سراغ  به خود او -۱

 . بودند مشترک گرید بانیطب و )ص(  خدا رسول انیم ، موارد ریسا که  شود دقت!

 .است ساخته   همانند  گرددوره یپزشک ا ی اریّس یبیطب  به  را( ص)  خدا   رسول ،(ع )  یعل حضرت

 الزم یجا بر  مهمر  دادن  قرار  و طبابت  یداروها کردن  هی ته بان یطب  ر یسا با امبر یپ شباهت  وجه

 .کردمی درمان  را سرگشته و زدهغفلت ( معنوی)   بیماران و رفت  می مردم سراغ به خود بان یطب ر یسا با امبر یپ  ز یتما وجه

   است؟ توبه از انسان کردن   دور در  طانیش یهالهی ح از کی کدام انگریب ریز فاتیتوص از کی هر
 . دکشانیم گناه  یسو به !«کن  توبه بعد و کن گناه» که وعده نیا با را انسان ابتدا الف(

 . یدار توبه فرصت و ی جوان  هنوز تو دیگویم انسان به ب(
 .نشود  آن قبح و گناه یزشت  متوجه انسان تا بردیم کار  به را لهیح نیا ج(
 گناه  یسو  به   کشاندن گام  به گام   - یاله رحمت  از  کردن  د یناام -  توبه انداختن ر یخأتبه ( ۱
 توبه  قیتعو  و فی تسو  - ی اله  رحمت از  کردن دینام -  توبه انداختن ر یخأت به( ۲
 توبه  ق یتعو و فی تسو -  توبه انداختن ریخأت به   - ی اله  رحمت از  کردن  د یناام( ۳
 گناه  یسو  به   کشاندن گام بهگام - توبه انداختن  ریخ أت به -  یاله رحمت  از کردن دیناام(   ۴
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 : از  عبارتند توبه، از انسان کردن  دور  یبرا طانیشیهالهیح 

  مأیوسش   ی اله  رحمت  از  شد،   آلوده  او   که   یوقت   و  کشاند یم  گناه  یسو  به !«  کن   توبه   بعد  و  کن   گناه »  که   عدهو  ن ی ا  با   را   انسان   ابتدا:  یاله  رحمت  از  کردن   د یناام   -۱

 . «... گذشت سر از  که آب» :دی گویم و سازدیم

  در  باالخره   ی،دار  توبه  فرصت   و  ی جوان   هنوز  تو:  دی گو یم  او  به.  رودیم  کار  به   جوانان   کردن   گمراه  یبرا  شتر یب   طان، یش  ۀ لیح  ن ی ا  (: تسویف)  توبه  انداختن   ر یخأت  به   -۲

 .یکن توبه ی توان یم ندهیآ

 . نشود آن  قبح و گناه یزشت متوجه  ی جیتدر  ند ایفر  نی ا در  تا کشاند یم گناه  به  آهسته را  انسان: گناه ی سو به  ندنا کش گام   به  گام -۳

 

 
   یطان یشی هالهیح

 ( توبه   از  کردن  دور  یبرا) 

   

 

 

  ال َتقَنطوا ِمن َرحَمِة اللِ  ≠ناامید کردن از رحمت الهی  -۱

 !کن توبه بعد، کن گناه       

 ... « ستین یدینوم درگه ما درگه نیا»  تیب       

 (فیتسو) توبه انداختنبه تأخیر  -۲

 ... یجوان هنوز تو

 گناه یسو به کشاندن گامبهگام -۳

 نکند توبه و نشود گناه قبح و یزشت متوجه تا آهسته و یجیتدر ندیافر

 تا اینکه خود را غرق در فساد و آلودگی ببیند.
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  شوق از  شک بدون داشتند،  علم  یزیچ چه به آنان اگر و کشدیم را خود  بندگان از دسته کدام انتظار که فرمود یوح( ع)  ینب داود  به خداوند  
 گسست؟ یم هم  از خدا محبت از وجودشان بندبند و دادند یم جان  خدا یسو به آمدن

 گناهان  ی همه بر  خداوند   زشرآم  - اند داشته روا ستم  خود به   اری بس که  آنان ( ۱ 
 آنان  بازگشت   به خداوند  شوق   - اند داشته روا ستم  خود به   اری بس که  آنان ( ۲ 
 گناهان  ههم  بر خداوند زشرآم  -  اندگردانده ی رومن از  که  آنان ( ۳ 
 آنان  بازگشت خداوند  وقش -  اندگردانده یرو من  از  که  آنان ( ۴ 
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  بدون دارم، را شانبازگشت  شوق و کشمیم  را  هاآن انتظار چگونه که دانستندیم اند،گرداندهیرو  من از  که آنان اگر! داود یا»:  فرمود( ع ) داود حضرت به  متعال یخدا

 «.گسستیم هم از  من  محبت از وجودشان بندبند  و دادندیم جان  من ی سو به   آمدن شوق  از  شک

  ی اخالق  نیمضام  یدارا  عموماً  و  دندی رس  بشر  دست   به   معصومان  قیطر   از  اما  ستند؛ین  موجود  یآسمان   یهاکتاب  در   که  هستند  متعال   خداوند  سخنان   ، یقدس  ثی احاد

 . هستند

 الذهب  ه: حدیث سلسل ۱ مثال

 ... « دانستندیم  اندگرداندهیرو من از که آنان اگر » (:ع)   داود حضرت به خداوند   ثیحد : ۲ مثال

  یاله سنت کدام  از یحاک  ، انیب نیا و کندیم تیهدا  راست،  یراه به و  آوردیم در شیخو جانب از یفضل و  رحمت جوار  در را گروه  کدامخداوند 
 است؟

 غضب  بر  رحمت  سبقت -«سُبُلَنا  لَنَهدیَنَّهُم  فینا جاهَدوا  الَّذینَ َو» (۱
 ق یتوف یا خاص  امداد -« سُبُلَنا  لَنَهدیَنَّهُم  فینا جاهَدوا  الَّذینَ وَ»( ۲
 غضب  بر  رحمت سبقت  -«  ِبهِ اعتَصَموا  وَ ِباهللِ آمَنوا الَّذینَ  فَاَمَّا» (۳
 ق یتوف ای   خاص امداد -«  ِبهِ اعتَصَموا  وَ ِباهللِ آمَنوا الَّذینَ  فَاَمَّا» (۴

 آیه و متن* –توبه  -*سخت            71صفحۀ    6+ درس  76صفحۀ  7( درس  3)دینی      4پاسخ: گزینه    53

  تمسّک   او  به  و  دندی گرو  خدا  به  که  یکسان   امّا  و»  :«مِنهُ وَ فَضلٍ وَ یَهدیهِم اِلَیهِ صِراطاً مُستَقیماً   هفَاَمَّا الَّذینَ آمَنوا ِباهللِ وَ اعتَصَموا ِبهِ فَسَیُدخِلْهُم فى رحمَیۀ »آ  مطابق 

  ک متمسّ   منانؤم  خداوند   «.کند  ت یهدا   راست،  یراه  به   خود،  ی سو  به   را  ایشان  و  درآوَرد،  شی خو  جانب  از  ی فضل  و  رحمت  جوار   در  را   آنان[  خدا]  یزود  به   جستند،

 .گرداندیم ی اله  قیتوف ای   خاص امداد سنت  مشمول م،یمستق راه  به   تی هدا و خود فضل و  رحمت از  یبرخوردار  با  را خود  دستورات

 : دارد اشاره یخاص  سنت به   یاهی آ  هر در(  ه رحم)  ۀکلم   که دیکن دقت!  

 امداد خاص يا توفیق الهی    ِمنُه َو َفضل «               ه» َفَسُيدِخْلُهم فى رحمَ  -1

 سبقت رحمت در غضب        الِل «               ه » ال َتقَنطوا ِمن َرحمَ  -2

 سبقت رحمت بر غضب                    » پروردگار شما رحمت را بر خود واجب کرد. «  -3

 کدام  انسان نیادیبن یازهاین به  خداوند ییپاسخگو ۀواسط و ستیچ مخلوقات ریسا به نسبت انسان یبرا خداوند یتگریهدا ۀویش زیتما لیدل
 است؟

 عقل  -  یزندگ  حیصح راه  افتنی  و دها ینبا   و دهایبا   به معرفت  کسب( ۱ 
 عقل  -  اریاخت و  انتخاب قدرت و تفکر و تعقل  ییتوانا ( ۲ 
 امبران یپ -  اریاخت و  انتخاب قدرت و تفکر و تعقل  ییتوانا ( ۳ 
 امبران یپ -  یزندگ  حیصح راه  افتنی  و دها ینبا   و دهایبا   به معرفت  کسب( ۴ 

 15صفحۀ  1( درس 2)دینی            3پاسخ: گزینه    54

  انتخاب   قدرت   و   تفکر  و   تعقل  یی توانا  مانند  زکننده یمتما   ی هایژگیو   انسان  که   آنجا   از.  هاستآن  ی هایژگی و  با  متناسب  مخلوقات،  از   دسته   هر   یبرا خداوند  تی هدا  ۀویش

 .است ز یمتما و متفاوت زین   او یبرا  خداوند تی هدا ۀویش  پس دارد، اریاخت و

  رساننده  و   بودن  د یمف  صیتشخ  و  آن   در   تعقل  با   انسان   تا   فرستد ی م  امبرانیپ(  واسطه  به ) ق یطر   از   است،   انسان  نی ادیبن االتؤس پاسخ   شامل  که  را  تی هدا  ۀ برنام  خداوند 

 .دهد انجام و ند یبرگز  را  آن هدف،  به  بودن
 

 خداوند  یت ی هدا ۀویش
 

 

 امر در مردم یکوتاه  که یافاجعه اوج و کندیم عفو را او و گذردیم ، کند  جبران   نتوانسته کارتوبه شخص که یگناهان  یۀبق از خداوند  صورت  چه در
 است؟ کدام  آورد، یم دیپد منکر از ینه و معروف به

 جامعه  سطوح   تمام در گناه  شدن ریفراگ   -.  باشد  کرده را  خود تالش اگر( ۱ 
 بزرگ   یهاانسان ی ثارگریا به   شدن ازمندین    -.  باشد  کرده را  خود تالش اگر( ۲ 
 بزرگ  ی هاانسان یثارگریا  به شدن   ازمند ین    - . نباشد النّاس   حق  شامل(  ۳ 
 جامعه  سطوح  تمام  در گناه شدن  -. نباشد  النّاس حق  شامل (  ۴ 

 
 
 

 ( انسان  به عقل یاعطا  مانند)  یذات  و یفطر ،یزیغر ،یباطن  ،یدرون  ت یهدا : ینی تکو  ت یهدا

 عت یشر و یاله  یوح  ،یآسمان  کتاب  امبران،یپ  قیطر  از  ت یهدا : یعیتشر   ت یهدا
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  او  و نموده  جبران  خود  را موارد یۀ بق  کند،  جبران را گناهان  ۀ هم ه نتوانست  و کرده  را  خود  تالش  کار توبه شخص ندیبب  اگر  و  است مهربان  خود  بندگان به  نسبت  خداوند 

  اصالح ،  دشو  شتریب   و  شتر یب   حق   از   انحرافِ   ج یتدر  به   و  نرسد   یی جا  به   جامعه  دلسوزان  اقدامات  و  کنند   یکوتاه(  منکر  از   ینه  و  معروف  به  امر   در )  مردم  اگر.  دکنیم  عفو   را

 م ی تقد  را  خود مال  و  جان   ی بزرگ  ی هاانسان باشد  از ین  است  ممکن  که   آنجا   تا   شودیم دا یپ  یی ربنایز   و   یاساس  یهاتیفعال  و   اریبس   ی هاتالش  به ازین   و   شودیم  مشکل  آن

 . شوند  تی هدا نور کامل یخاموش  مانع و برهانند   یتباه از را  جامعه  تا ( ی ثارگریا) کنند

 درمان گناهان و انحرافات اجتماعی

 امر به معروف و نهی از منکر = نظارت همگانی  در مراحل اول

 های بزرگ جان و مال خود را تقدیم کنند تا جامعه را از تباهی و خاموشی نور هدایت برهانند. انسان در مرحلۀ نهایی 
 اند؟ فرموده چه توبهیۀ اول اثر ۀدربار( ص) اسالم مکرّم ینب و ستیچ  کردن توبه یبرا یکاف و الزم شرط ، ( ع) بزرگوار ۀائم کالم بنابر 
 «تُطَهِّرُ القُلوبَ وَ تَغسِلُ الذُّنوبِ ه التَّوَب» -  یقلب ندامت( ۱
 «التّائِبُ مِنَ الذَّنبِ کَمَن ال ذَنبَ لَهُ» -  قلبى ندامت( ۲
 «التّاِئبُ مِنَ الذَّنبِ کَمَن ال ذَنبَ لَهُ» - زبانى   سرزنش (۳
 «تُطَهِّرُ القُلوبَ وَ تَغسِلُ الذُّنوبِ هالتَّوبَ » - ی زبان   سرزنش( ۴
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  به   و  باشد  دل  در  دی با  ندامت،  احساس  نیا  البته .  است  مانىیپش  کردن  توبه  یبرا  یکاف  و  الزم  شرط   «.است  یکاف  یمان یپش  کردن  توبه  یبرا»  :فرمایدمى(  ع)   باقر  امام

 .  ستین   یکاف زبان

   :دیفرما یم بارهنیا  در( ص)  امبریپ و ندی گویم زین  ه یتخل ا ی  شی رایپ آن  به که است ی پاک توبه، ۀ یاول اثر  پس. هاستیآلودگ از  شدن پاک  توبه و است  یآلودگ گناه،

 «.است نکرده یگناه چیه که است یکس مانند  کرده،  توبه گناه از  که یکس » :«لَهُ  ذَنبَ ال  کَمَن الذَّنبِ مِنَ  التّاِئبُ»

 د؛ یبشناس معصوم  نام  کیتفک به را ثی احاد د یبا   دارد، وجود متعدد معصوم چند  از  ثی حد چند  که یموضوعات در 

نِب َكَمن ال َذنَب َلُه «»  حدیث پیامبر )ص( دربارۀ تخلیه یا پیرایش   الّتاِئُب ِمَن الذَّ

وبَ  حدیث امام علی )ع( دربارۀ تخلیه یا پیرایش  نوِب « ه» التَّ ُر الُقلوَب َو َتغِسُل الذُّ  ُتَطهِّ

 شود؟ یم برداشت مسلمانان یآسمان کتاب  یاعجاز یهاجنبه  از کیکدام  «کندینم عیضا را یزن و مرد چیه  عمل خداوند» ۀفیشر هیآ ترجمه از
 ی جیتدر  نزول  نیع در یدرون  انسجام  -  یلفظ اعجاز ( ۱
 ت یجاهل  دوران دی عقا و فرهنگ  از  ی ریرناپذیثأت -  یلفظ اعجاز ( ۲
 ت یجاهل دوران  د یعقا  و فرهنگ از یری رناپذیتاث -  ییمحتوا اعجاز( ۳ 
 ی جیتدر  نزول نی ع در یدرون  انسجام -  ییمحتوا  اعجاز ( ۴

 44و  41و  40صفحۀ  3( درس 2)دینی      3پاسخ: گزینه   57

سخن گفته  ( در انسانیت  زن و مرد حقوق یکسان جمله  از) اه انسان  برابر  حقوق از و پرداخت آن با  مبارزه به  کهبل  رفت؛ینپذ ریتأث یتجاهل فرهنگ از تنها نه میکر  قرآن

  عقاید   از  تاثیرناپذیری  موضوع  .است  کرده  اشاره   خداوند  نزد  مرد  و  زن  یانسان   منزلت  یکسان ی  به«  .کندی نم  عی ضا  را  یزن   و  مرد  چیه  عمل  خداوند  و»ۀیآ  ۀترجم .  است

 . است  قرآن محتوایی اعجاز هایجنبه  از  جاهلیت دوران

 :  تیجاهل دوران  د یعقا  و فرهنگ  از میکر  قرآن  یری ناپذ تأثیر از  یی هانمونه 

 ی آموز علم و تعقل و تفکر  به دعوت - ۱ 

 هاانسان  برابر  حقوق و یخواه عدالت  به پرداختن - ۲ 

 زنان  کرامت   یایاح - ۳

 

 مرد  و زن یانسان  منزلت   یکسان ی - ۴

 
  

 

 است؟ شده اشاره طیشرا نیا از یکی به ثیاحاد و اتیآ کدام در بیترت به و خداست یایاول در طی شرا کدام وجود ، (ص ) خدا رسول ینیجانش ۀالزم
 ر یغد  ثی حد و ت یوال  یهیآ  – عدالت گرفتن شیپ در و یبرادر اثبات ( ۱
 ر یغد  ثی حد و ریتطه ی هیآ –  اشتباه  و گناه  از  عصمت و کامل علم( ۲
 ن یثقل ثی حد و ریتطه ی هیآ –  اشتباه و گناه از عصمت و  کامل  علم(  ۳
 ن یثقل ثی حد و ت یوال  یهیآ  – عدالت گرفتن شیپ در و یبرادر اثبات ( ۴

 70و  67صفحۀ  5( درس 2)دینی      3پاسخ: گزینه   58

 اَهلَ   الرِّجسَ  عَنکُمُ  ذهِبَ یُلِ  دُاهللُیر یُ  اِنَّما   »  :ریتطه  ی هی آ  در (  ع )  اطهار   ائمه   عصمت   یژگ ی و.  است  اشتباه   و  گناه   از   عصمت  علم کامل و  ، (ص)   خدا  رسول   ینیجانش  الزمه 

 .است ده یگرد  مطرح«  اَبَداً  تَضِلّوا لَن  بِهِما  تمسّکمُ اِن ما»: نیثقل ث یحد   و«  راًیتَطه طَهِّرَکُم یُ وَ تَیالبَ

  و پاک  اتیح او به خداوند باشد، مانیا  اهل و دهد انجام  صالح عمل زن، و مرد از  کس  هر : ۱ ۀی آ 

 . بخشدی م زهیپاک

 .کندی نم  عیضا  را یزن  و مرد چی ه عمل خداوند: ۲ ۀیآ  
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  تا  باشد  داشته  را  عصمت  جمله   از  امبر،یپ  ی هایژگی و  همان  د یبا   پس  دهد،   انجام  رای«  وح  ابالغ   و  افتی در»  جز (  ص )  امبریپ  یهاتیمسئول  همان  دی با  امام  که  آنجا  از

 . کند کسب را  مردم نان یاطم و اعتماد  ت،ی مقبول بتواند

 . است اشتباه و گناه از عصمت  و کامل علم ،امامت  یالزمه پس 

 .است ده یگرد  مطرح  «الحق مع  یعل» ثی حد و نی ثقل ثیحد  در  و  ریتطه یهی آ در امام عصمت یژگیو 

 از ییهاواسطه  وجود با و کند مجازات بود،  شده ثابت او یدزد که  را نهیمد نام صاحب لیقبا از یشخص  خواستیم( ص)  خدا  رسول که نیا 
  کدام انگریب ، «داشتندیم روا ضی تبع عدالت،  یاجرا در  که شدند سقوط دچار هم بدین سبب نیشیپ ملل و اقوام» :فرمود آن حضرت کانینزد

 دهد؟ یم پند را یانکته چه و است شانی ا یرهبر در یژگ یو
 قانون  برابر   در افراد ی  همه یبرابر -  عدالت یاجرا در تیقاطع( ۱ 
 عرب  نامصاحب لیقبا  م یحر شکستن   -  عدالت یاجرا در تیقاطع( ۲ 
 عرب  نام  صاحب  لیقبا  میحر  شکستن -  مردم تیهدا  در یکوش سخت(  ۳ 
 قانون  برابر   در افراد ی  همه یبرابر   - مردم تی هدا در ی کوشسخت(  ۴ 

 75و  76صفحۀ   6( درس 2)دینی   1پاسخ: گزینه   59

 یرو   بر   حکم   ی اجرا  در   شانیا   ی ستادگیا  جمله  از .  کرد  عمل   تیقاطع  با   مورد   ن یا   در  شان یا   و  بود   عدالت  یاجرا(  ص )  خدا  رسول   ی اله  حکومت  مهم   اهداف   از  یکی

(  ص)   خدا   رسول.  بود  عدالت  یاجرا  در  تیقاطع   ینشانه  کان، ینزد   از  یحت  ها،واسطه  به  نکردن   توجه  و  بود  شده  اثبات  او  یدزد  که  نهیمد   نام  صاحب  ل یقبا  از   یشخص

 . کرد اعالم   را  قانون برابر در  همه یبرابر روز  آن جامعه  در  بار  نیاول  یبرا

 :خود حکومت  در( ص)  خدا   رسول  یخواهعدالت   وجوه

 ( بار  نیاول یبرا) یاله  قانون برابر   در همگان دانستن برابر -۱

 متجاوز   ت یموقع و  مقام به ی توجهیب   و هاواسطه رفتن ینپذ  و  عدالت ی اجرا  در تی قاطع -۲

 المال تیب   یمساو میتقس -۳

 جامعه  افراد حقوق شدن مالیپا  برابر در امدنین   کوتاه  و ستادنیا -۴

 آورد؟ می ارمغان به تائب انسان یبرا را یموهبت چه توبه،  با صالح  عمل و مانیا شدن همراه
 .کندیم  یداخل یاله فضل و  رحمت به   را  او (۱
 .دکن یم تیهدا  پروردگار یهاراه به   را  او (۲
 .کند یم لیتبد  حسنات به را  او  گناهان (۳
 .  گرداندیم پاک را  قلب و دهد یم شوو  شست را  او  گناهان (۴

 توبه* –آسان  -*آیه       83صفحۀ  7( درس  3)دینی      3پاسخ: گزینه   60

  موجب   توبه،  با  صالح  عمل  و  مانیا  شدن  همراه  «.کندیم  لیتبدحسنات    به  را  انآن   گناهان  خداوند  دهد،  انجام  صالح  عمل  و  آورد  مانی ا  و  بازگردد  هرکس»  ۀیآ  طبق

 .شودیم حسنات به تائب  شخص گناهان شدن لیتبد
   

 پاکی = تخلیه = پیرایش = تزکیۀ نفس اثر حداقلی توبه  اثرات توبه

 تبدیل گناهان به حسنات به شرط ایمان و عمل صالح  اثر حداکثری توبه 
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 The students must ------------ . 
1) appropriately answer the questions based on the given informations   

2) based on the given information answer appropriately the questions   

3) answer the questions appropriately based on the given information   

 4) answer appropriately the questions based on the given information    
 یازدهم مربوط به اجزای جمله( 1گرامر درس  -111-)سخت  3: گزینه پاسخ  61

EDUCATIONAL BOX 
 در تحلیل این سوال چند نکته حائز اهمیت است: 

بعد از مفعول جمله و به ترتیب   formal writingکند و بر اساس ساختار فعل و عمل اشاره می. قید حالت معموال بر نحوه انجام گرفتن 1
 توانند در ابتدای جمله هم قرار بگیرند که زیاد رایج نیست( آید.)هر چند که قیدها میقبل از قیود مکان و زمان می

 شود.این سوال به همین دلیل رد میدر  4گاه نباید بین فعل و مفعول فاصله ایجاد شود. که گزینه . هیچ2
 باشد. ساختار جمله به طور کلی اشتباه می 2. در گزینه 3
غیرقابل شمارش بوده و   informationتوان متوجه شد که اسم به لحاظ ساختاری گزینه درستی است ولی با نگاه تیزبینانه می 1. گزینه 4

 گیرد.جمع نمی  sشود و گاه جمع بسته نمیهیچ

 Language instructors try to assign the students ----------- additional learning to strengthen their base 
knowledge in English. 

1) a few                       2) plenty of 3) too many  4) any 
 

 (شمارش و غیرقابل شمارشیازدهم مربوط به اسامی قابل  1گرامر درس    – 111-)متوسط 2پاسخ: گزینه    62

EDUCATIONAL BOX 
 در تحلیل تست موردنظر به نکات زیر دقت کنید:

1 .leraning  باشد. غلط می 3و  1یک اسم غیرقابل شمارش می باشد، پس گزینه 
همراه باشد قبل از اسم غیرقابل شمارش یا اسم جمع به   ofگیرد و اگر با به تنهایی به عنوان اسم یا ضمیر در جمله قرار می plenty. کلمه 2

  plenty ofرا قبل از ترکیب  aکتاب کار یازدهم هم از آن استفاده شده و باید دقت کرد که نباید   10کار برده میشود که در متن صفحه 
 باشد.زیر غلط می آورد. در واقع عبارت

A plenty of 
3 . any باشد.صحیح می 4توان گفت که گزینه شود و با توجه به مفهوم جمله نمیهم که در جمالت سوالی و منفی به کار برده می 

 Nowadays, the condition would be better and the number of people dying from Corona in Iran would 
be fewer than now if people .............. themselves in quarantine. 

1) will keep  2) keep  
3) had been kept  4) kept  

 (60دوازدهم مربوط به شرطی نوع دوم صفحه  2گرامر درس    - 122 -سخت )  4پاسخ: گزینه    63

EDUCATIONAL BOX 
خوایم نوع دوم، شرطی نامحتمل یا غیرممکن هم میگیم. مثال وقتی می این تست از گرامر مربوط به شرطی نوع دوم هست. به شرطی

شد.)یعنی این که تست کمتر زدم و تراز من کمتر شده(. تو این تست هم  زدم، ترازم بهتر میبگیم اگر برای این آزمون بیشتر تست می
 کردند. کرد اگر مردم خودشون رو قرنطینه مییدا میمیرند کاهش پ شد و تعداد افرادی که توسط کرونا میگفته شده که شرایط بهتر می

 ساختار کلی شرطی نوع دوم هم به صورت زیر هستش: 
If + simple past,........... would + infinitive. 

 I need an extra bottle of water since I am thirsty. There is ------------- water left in my flask to drink. 
1) little 2) a little 
3) too much 4) a large amount of 

 مربوط به اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش (  1گرامر درس یازدهم   -111  –)متوسط   1پاسخ: گزینه  64
 

EDUCATIONAL BOX 
بار منفی داره و   littleستن ولی رو بهتون بگم. هر دو به معنای کم ه a little و  littleخواستم یبار دیگ تفاوت بین تو این تست فقط می

بار مثبتی داره و نشان دهنده این هستش که با   a littleبه معنای این هستش که عالوه بر اینکه کم هستش، ناکافی هم هستش. ولی 
ت کنن.( مفهوم جمله تعیین کننده جواب تسهم از این قاعده پیروی می a fewو  fewوجود اینکه کم هستش ولی کافی هستش.)

 هستش. 
نیاز داریم چون داریم   littleتونستید بفهمید که اینجا ما به کردید، میرفتید و بافت جمله رو درک میاگر یه ذره به عمق این تست می

گیم از اونجایی که تشنه هستم به یک بطری آب اضافه نیاز دارم. ّآب کمی)ناکافی( توی قمقمه من هستش.)وقتی که میگه یک بطری می
 خوام پس یعنی آب داخل قمقمه خودش ناکافی هست.( دیگ می اضافی
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 ---------- applying restrictions, the government has decided to punish those who go against the law 
during the Covid pandemic. 

1) Beside  2) Beside of  3) Despite of  4) Besides 
 

 کتاب اصلی یازدهم(   19لغت مربوط به درس یک صفحه   -111 –)سخت   4پاسخ: گزینه  65
 کنند را مجازات کند. گیری کرونا برخالف قانون عمل میها، دولت تصمیم گرفته است که افرادی را که در دوران همه اعمال محدودیت عالوه بر ترجمه: 

EDUCATIONAL BOX 
و"با وجود اینکه" رو تو انگلیسی بگم بهتون و توضیح بدم که دقیقا کاربردشون چطوری های "عالوه بر" بچه بزارید یبار براتون معادل

 هستش. 
کنیم و حتما  استفاده می Besidesاستفاده کنیم. دقت کنید که حتما برای افزودن اطالعات اضافه به جمله از   sBeside. ما میتونیم از1

 (.  next to sthمیشه که معنی در کنار چیزی بودن رو میده) Besideدر آخرش باشه!!! چون اگر نباشه  sحتما باید 
همراه بشه و به تنهایی مورد  ofهم استفاده کنیم که معنی " با وجود" و " با اینکه" رو میده و هیچ وقت نباید با  Despiteتونیم از . می2

 گیره. استفاده قراره می
3 .In spite of   هم دقیقا کاربردdespite  رو داره با این تفاوت که باید همراه باof  .استفاده بشه 

 After suffering from a heart attack and passing that condition, she decided to follow a strict -------- 
and lose weight . 

1) rule 2) diet 3) drug  4) detail 
 

 ( یازدهم اصلی کتاب  55و52صفحه  به درس دو لغت مربوط -112 –)متوسط    2: گزینه پاسخ   66
 ترجمه: بعد از رنج بردن از حمله قلبی و گذراندن آن شرایط، تصمیم گرفت که از یک  رژیم سخت پیروی کند و وزن کم کند.

 Laleh Park is a very popular place among the celebrities in Tabriz. They are usually .............. there 
to enjoy their life. 

1) hanging out 2) hanging over 3) hanging on  4) hanging back 

 ( یازدهم کتاب اصلی  53و  51صفحه لغت مربوط به  -112  –)سخت     1پاسخ: گزینه    67

 . .ببرند لذت خود زندگی  از تا  گذرانندوقت می آنجا  معموالً آنها. است تبریز  در مشهور افراد بین در محبوب بسیار  مکانی ترجمه: الله پارک

EDUCATIONAL BOX 
های زیر رو به خوبی یاد بگیرید.)فقط عبارت اول در کتاب درسی بهش اشاره شده( عبارات  

Hang out= وقت گذراندن،گشتن 
Hang over=نگران شدن بابت موضوعی بد 
Hang on= سماجت ورزین، صبر کردن، ادامه دادن   
Hang back=عقب ایستادن، بی میلی نشان دادن 

    When we consider how the world (68) ............. since our great-grandparents’ time, it’s important to take into account 
how (69) ............. has changed. Of course, people complain about traffic now, but even in the past people used to think that 
the roads were dangerous. When cars were a new invention, a man would walk in front of them with a red flag, (70) .............. 
everybody. Now of course, we have got used to them. Another thing we don’t find strange any more is the various (71) 
........... of products in our shops. As we go to our local supermarket, we see tea form China, bananas from South America 
and radios from Japan. All these product must be transported. Every day goods are (72) .......... from one part of the world 
to another by all kinds of means of transportation. One of the wonders of transportation is that, if we stay in one place, the 
whole world comes to us. 

 

 ترجمه متن کلوز:
. بگیریم  نظر  در  نیز  را  نقل  و  حمل  تغییر  نحوه  که  است  مهم  است،  کرده  تغییر  چگونه  ما  هایمادربزرگ  و  هاپدربزرگ  زمان  از  جهان  که  بگیریم  نظر  در  ما  که  هنگامی

  بودند،   جدید  اختراع  یک  هااتومبیل  وقتی.  هستند  خطرناک  هاجاده  کنند  تصورعادت داشتند که    مردم  گذشته  در  حتی  اما  دارند  شکایت  ترافیک  از  مردم  اکنون  البته

 از  متنوعی طیف نیست،   عجیب  ما  نظر   از  دیگر  که  دیگری  مورد . ایمکرده  عادت  آنها   به ما  االن البته .  دادمی هشدار همه  به   و رفت می آنها  جلوی قرمز   پرچم با  مرد  یک 

  این   همه.  اندآمده  ژاپن  از  رادیوها  و  جنوبی  آمریکای  از  موز  چین،  از  چای  بینیممی  رویم،می   خود  محلی  سوپرمارکت  به  وقتی.  است  ما  هایفروشگاه  در  محصوالت

  که،   است  این   نقل  و  حمل   های شگفتی  از  یکی.  شوندمی  منتقل  دیگر   نقطه   به   جهان  از   بخشی  از   نقل   و   حمل  وسایل  انواع   با   کاالها  روز   هر .  شوند  حمل  باید  محصوالت 

 .آیندمی ما  سراغ  به  دنیا همه بمانیم،  مکان یک در  اگر

 1) changed  2) changing 3) has changed  4) are changing 

 (       متوسط)      3پاسخ: گزینه  68
 . داللت دارد استفاده کنیم (  since( به دلیل وجود ی که به زمان حال کاملباید از ترکیب

 1) transportion  2) translation 3) transfer  4) treasure 

 (       دشوار)      1پاسخ: گزینه  69
 ( گنج 4   ( انتقال 3   ( ترجمه 2   ( حمل و نقل 1

 1) showing  2) warning 3) speaking  4) stating  
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        (متوسط )     2: گزینه پاسخ 70
 ( بیان کردن 4  ( حرف زدن 3  ( هشدار دادن 2   ( نشان دادن 1

 1) change  2) sort  3) percent  4) range 

      (  متوسط )     4: گزینه پاسخ 71
 طیف  (4   درصد ( 3  نوع، گونه ( 2    تغییر( 1

 1) produced  2) moved 3) picked  4) took 

       (متوسط )     2: گزینه پاسخ 72
 ( برداشته می شوند 4 ( انتخاب می شوند 3  ( منتقل می شوند 2   ( تولید  می شوند 1

 
Today, millions of people want to learn or improve their English but it is difficult to find the best method. Is it 
better to study in Britain or America or to study in your own country ? 
The advantages of going to Britain seem obvious. Firstly, you will be able to listen to the language all the time 
you are in the country. You will be surrounded completely by the language wherever you go. Another advantage 
is that you have to speak the language if you are with other people. In Italy, it is always possible, in the class, to 
speak Italian if you want to and the learning is slower . 
On the other hand, there are also advantages to staying at home to study. You don't have to make big changes to 
your life. As well as this, it is also a lot cheaper than going to Britain but it is never possible to achieve the results 
of living in the UK. If you have a good teacher in Italy, I think you can learn in a more concentrated way than 
being in Britain without going to a school . 
So, in conclusion, I think that if you have enough time and enough money, the best choice is to spend some time 
in the UK. This is simply not possible for most people, so being here in Italy is the only viable option. The most 
important thing to do in this situation is to maximize your opportunities: to speak only English in class and to 
try to use English whenever possible outside the class. 

 ترجمه متن اول: 
 بهتر  آمریکا   یا   انگلیس  در  تحصیل  آیا.  است  دشوار   روش  بهترین  یافتن   اما   یادگیری خود را ارتقا دهند   یا   بگیرند  یاد  را   انگلیسی  زبان  خواهند می   نفر  ها میلیون  ،   امروزه

 خودتان؟   کشور در تحصیل یا   است

  شما را کامالً   زبان   بروید  که   کجا   هر.  زبان گوش دهید  به  کشور  در   حضور  مدت  تمام  در  توانیدمی  شما  اول،  وهله  در.  رسدمی  نظر  به  بدیهی  انگلیس   به  رفتن   مزایای

 ایتالیایی  در صورت تمایل در کالس به زبان  ایتالیا،  در.  کنید  صحبت   زبان(هدف(  به  مجبورید  هستید  دیگر  افراد  با  اگر  که  است   این  دیگر  مزیت.  کرد  خواهد  احاطه 

 .است آرامتر  یادگیری و کنیدمی صحبت 

انگلیس نیز مقرون به    به  رفتن  از  این،  بر  عالوه.  کنید  ایجاد  خود  زندگی  در  بزرگی  تغییرات  نیست   الزم.  دارد  مزایایی  نیز  تحصیل  برای  خانه  در  ماندن  دیگر،  طرف  از

ای متمرکزتر یاد بگیرید  توانید به شیوهکنم که میفکر می  دارید،   ایتالیا   در  خوبی  معلم  اگر .  نیست  ذیر پامکان  هرگز  انگلیس  در  زندگی   نتایج   به  دستیابی   اما   است   ترصرفه

 نسبت به اینکه در بریتانیا باشید و به مدرسه نروید. 

  پذیر امکان  سادگی  به  افراد   اکثر  برای   این.  کنید  سپری  انگلیس  در  را   مدتی  که  است  این   انتخاب  بهترین   دارید،   کافی   پول  و  وقت   اگر  کنممی  فکر   پایان،  در   بنابراین،

 در:  برسانید  حداکثر  به  را  خود  هایفرصت  که   است  این  دهید  انجام  شرایط  این  در  باید   که  کاری  ترینمهم.  است  مناسب   گزینه  تنها  ایتالیا   در  حضور  بنابراین  نیست،

 کنید. استفاده   انگلیسی از  کالس از  خارج ممکن  زمان  هر در  کنید سعی و کنید صحبت  انگلیسی زبان به  فقط  کالس

 The best title for the above given text can be ------------ 
1) How many people learn English. 
2) The best way to learn English. 
3) English schools in England and America. 
4) pros and cons of being in UK. 

   (     متوسط)      2پاسخ: گزینه  73
 . بهترین عنوان برای متن فوق میتواند................ باشد.73

 ( چه تعداد مردم انگلیسی را یاد می گیرند 1

 ( بهترین شیوه برای یادگیری انگلیسی2

 ( مدارس انگلیسی در انگلستان و آمریکا 3

 ( فواید و مضرات بودن در بریتانیا 4
 

 What is one of the advantages of going to the UK to learn English? 
1) There are no Italians in Britain. 
2) The language schools are better. 
3) You will have to speak English and not your language. 
4) Going to UK is one of the inexpensive ways to learn English. 
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       متوسط( )     3: گزینه پاسخ 74
 . یکی از فواید رفتن به انگلیس برای یادگیری زبان کدام مورد میتواند باشد؟ 74

  . هیچ ایتالیایی در انگلیس وجود ندارد. 1

    . مدارس زبان بهتر هستند.2

    . شما باید انگلیسی صحبت کنید و نه زبان خودتان را.3

 .است انگلیسی  یریگیاد  ارزان  های راه  از  یکی  بریتانیا به   نترف. 4

 The word "viable" in line 13 is closest in meaning to ------------ . 
1) Workable             2) Comprehensible   3) Portable  4) Considerable 

 ) سخت(           1پاسخ: گزینه  75
 نزدیک ترین معنا را دارد به ..............  13در خط  viable. کلمه 75

 . قابل توجه 4  . قابل حمل 3  قابل درک   .2  ابل دسترس . ق1

 People who don't have a lot of time and money should ----------- 
1) Learn English in Britain. 
2) Try and speak English in class more often. 
3) Go to Italy to learn English. 
4) Have a relationship with a native. 

       متوسط( )   2: گزینه پاسخ 76
 . مردمی که وقت و پول کافی ندارند باید............. . 76

 ( انگلیسی را در بریتانیا یاد بگیرند 1

 ( در کالس بیشتر انگلیسی حرف بزنند 2

 ( برای یادگیری انگلیسی به ایتالیا بروند 3

 بومی ارتباط داشته باشند ( با یک فرد  4

      Every year about two million people visit Mount Rushmore, where the faces of four U.S. presidents were 

carved in granite by sculptor Gutzon Borglum and his son, the late Lincoln Borglum. The creation of Mount 

Rushmore monument took 14 years – from 1927 to 1941 – and nearly a million dollars. These were times when 

money was difficult to come by and many people were jobless. To move more than 400, 000 tons of rock, 

Borglum hired laid-off workers from the closed-down mines in the Black Hills area. He taught these men to 

dynamite, drill, carve, and finish the granite as they were hanging in midair in his specially devised chairs, which 

had many safety features. Borglum was proud of the fact that no workers were killed or severely injured during 

the years of blasting and carving . 

During the carving, many changes in the original design had to be made to keep the carved heads free of large 

fissures that were uncovered. However, not all the cracks could be avoided, so Borglum concocted a mixture of 

granite dust, white lead, and linseed oil to fill them . 

Every winter, water from melting snows gets into the fissures and expands as it freezes, making the fissures 

bigger. Consequently, every autumn maintenance work is done to refill the cracks. The repairers swing out in 

space over a 500-foot drop and fix the monument with the same mixture that Borglum used to preserve this 

national monument for future generations. 

 ترجمه متن دوم:
  مرحوم   پسرش،   و   بورگلوم   گوتزون  ساز مجسمه  توسط   متحده  ایاالت   جمهور   رئیس   چهار  چهره   که   جایی  کنند،می  بازدید   راشمور   کوه   از  نفر   میلیون   دو  حدود   ساله   هر

هزینه    دالر  میلیون  یک  تقریباً  است و  انجامیده  طول  به  (1941  تا  1927  از  (  سال  14  راشمور  کوه  یادبود  بنای  ایجاد.  است  شده   تراشیده  گرانیت  در  بورگلوم،  لینکلن

 جابجایی  برایرا   هیلز  بلک منطقه در شده تعطیل  معادن شده بیکار کارگران بورگلوم. بودند  بیکار  مردم از بسیاری و آن زمان کار سختی بودکسب پول در . شده است

 در  که  آموخت  گرانیتی راهای  مرحله نهایی کردن سنگ  و  تراشیدن  کردن، سوراخ  ،گذاری دینامیتمردان نحوه      این  به   او.  کرد  استخدام  سنگ  تن  400000  از  بیش

  به  یا   کشته   کاری کنده   و  انفجار   هایسال  طی  در   کارگری  هیچ  که   کرد می  افتخار   واقعیت  این   به  بورگلومسر  بودند.  شده  آویزانزیاد    ایمنی  با   او  مخصوص  های صندلی

 . است  نشده زخمی شدت 

را    ها ترک  تمام  از  تواننمی  حال،  این  با.  پوشیده شوند  شده  تراشیده  هاینوک  بزرگ  های شکاف  تا  شدمی  ایجاد  اصلی  طرح  در  زیادی  تغییرات  باید  ،تراشکاری  حین  در

 .کرد ترکیب آنها  کردن پر برای  را   کتان بذر  روغن و سفید  سرب  گرانیت، غبار  از مخلوطی بورگلوم پوشاند، بنابراین 

  پر  برای   پاییزه   نگهداری   کار   نتیجه،  در.  کندمی   بزرگتر   را   ها شکاف  و  شودمی  منبسط  زدن   یخ   با  و   شودها می شکاف  ها وارد برف  شدن   ذوب  از  حاصل  آب   زمستان،  هر

 برای  ملی   اثر   این   حفظ   برای   بورگلوم   که  مخلوطی   همان   با   را  یادبود   بنای   و  کنندحرکت می   فضا   در   فوتی   500  از فاصله   تعمیرکاران .  شودمی  انجام   ها ترک  کردن 

 کنند. می تعمیر کرد، استفاده آینده هاینسل
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 According to the passage, Borglum’s son --------- . 
1) spent a million dollars                
2) was a president              
3) lived between 1927 to 1941   
4) is dead  

       )متوسط(     4: گزینه پاسخ 77
 بورگلوم ............ . . بر اساس متن پسر 77

   . یک میلیون دالر خرج کرد 1

    . رییس جمهور بوده 2

   زندگی کرده 1941تا1927. بین سال های 3

 . فوت کرده 4

 The underlined word " concoct" can be defined as --------- . 
1) To destroy something. 
2) To make something by mixing different things together 
3) To melt something and force to become liquid. 
4) To fix something strongly and carefully. 

       دشوار( )     2: گزینه پاسخ 78
 تواند تعریف شود به............... . می " concoct". کلمه که زیر آن خط کشیده شده78

 ( نابود کردن چیزی 1

 چیزی با استفاده از ترکیب کردن چند چیز متفاوت ( درست کردن  2

 ( ذوب کردن چیزی و وادار کردن برای تبدیل به مایع 3

 ( تعمیر کردن چیزی به طور قوی و دقیق4

 Borglum’s mixture for filling cracks was ------------  
1) very expensive. 
2) bought at the Black Hills miners. 
3) invented by the sculptor himself. 
4) not very efficient. 

       متوسط( )     3گزینه   پاسخ: 79
 ها................. . مخلوط بورگلوم برای پر کردن ترک 79

 ( بسیار گران بود.1

 های بلک هلیز خریده شده بود. ( از معدنچی2

 ساز ساخته شده بود.( توسط خود فرد مجسمه 3

 نبود.( خیلی کارامد  4

 The underlined word "these" in line 3 refers to: 
1) Faces  2) Times  3) Dollars  4) Workers 

       (متوسط )      2: گزینه پاسخ 80
 که زیر آن خط کشیده شده اشاره دارد به: " these ". کلمه 80

 ( کارگران 4  ( دالرها 3  ها  ( زمان2  ها ( چهره1
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 عناصر مطرح شده در کدام گزینه، با عبارت زیر مطابقت دارند؟  -81

شوند.این عناصر، گاهی در بدن به عنوان عنصر اساسی و مورد »برخی عناصردر پوسته زمین و بدن موجودات زنده به مقدار بسیار کم یافت می
 گردند.« باعث ایجاد عوارض میشوند که نیاز و گاهی به عنوان عنصر سمی محسوب می

 ( کادمیم، منگنز، طال، روی 2( مس، سرب، فسفر، پتاسیم                                     1
 ( طال، فسفر، کادمیم، مس 4( روی، سرب، کادمیم، مس                                      3

 

   (76صفحۀ  -متوسط باال -5 فصل)    3گزینه   :پاسخ 81
  عنوان  به   گاهی  و   نیاز  مورد   و  اساسی   عنصر  عنوان   به   بدن   در   گاهی   عناصر،   این.شوندمی   یافت   کم  بسیار  مقدار   به   زنده   موجودات   بدن  و  زمین   پوسته  در   جزئی،  عناصر

 گردند. می بیماری  یا و عوارض  ایجاد باعث  که شوندمی  محسوب سمی عنصر

 

 باشند؟ ترکیب شیمیایی خود میهای سمی »اورپیمان و رالگار« به طور مشترک دارای کدام دو عنصر در کانی -82

1 )S  وcl 2 )As  وF 3 )cl  وCa   4 )S  وAs 
 

   (74 صفحۀ -متوسط باال -5 فصل)    4گزینه   :پاسخ 82
 شوند. در هردو کانی به صورت مشترک یافت می  Sو  Asبا توجه به ترکیب شیمیایی این دو کانی، عناصر 

  AsS⇦رالگار  

  3S2As ⇦اورپیمان  

 توان گفت........... زای ...............نمیعنصر بیماریدر رابطه با  -83

 های سولفیدی یافت شده و همیشه با عنصر روی همراه است. زاست که در کانی عنصری سرطان   - ( کادمیم1
 ترین مسیر انتقال آن از زمین به گیاهان و جانوران و انسان، از راه آب آلوده به این عنصر است.مهم -( آرسنیک2
 های آلوده است.منشأ اصلی این عنصر از خاک و مسیر ورود آن به بدن انسان، از طریق گیاهان و آب - ( کادمیم3
 تواند منجر به سخت و شاخی شدن کف دست و پا شود. ورود مقادیر باالی آن به بدن انسان، می -( آرسنیک4

 

 ( 80 صفحۀ -متوسط باال -5 فصل)     3گزینه   :پاسخ 83
  گیاهان   طریق  از   عنصر،   این.  است  سرب  و  روی  معادن  در   آن   ترین منشأمهم  و  شودمی  یافت   سولفیدی  هایکانسنگ  در   که  زاست سرطان  و  سمی   یعنصر  کادمیم،

 شود.می بدن  وارد  آب و خوراکی 

 اند، به جز:های زمین زاد به درستی بیان شده همۀ موارد در رابطه با عناصر و بیماری -84

 نوزدهم، به دلیل کمبود ید، بیماری گواتر در نیمه شمالی آمریکا بسیار رایج بود. ( در سده 1
 ( منشأ اصلی سلنیم از خاک و مسیر ورود آن به بدن انسان، همواره از طریق گیاهان است.2
  .شود ( روی عنصر جزئی اساسی با منشأ زمینی است که بیشتر از طریق گیاهان وارد بدن انسان می3
 های رسی و میکای سفید به فراوانی وجود دارد.، یک عنصر اساسی است که در ترکیب کانی ( فلوئور4

 

   (81 صفحۀ -متوسط -5فصل )   4گزینه   :پاسخ 84
  فلوئور .  است  آب  نوشیدن  راه  از  بدن،  به  آن  ورود  مسیر  و  اصلی  منشأ  و  شودمی  بیماری  بروز  باعث  دو  هر  آن،  زیاد  مصرف  یا  کمبود  که  است  اساسی  عنصر  یک  فلوئور،

 دارد.  وجود زیاد  مقدار به  سیاه  میکای و رسی هایکانی ترکیب در
 

 شود؟   براساس نمودار زیر، مصرف موادغذایی حاوی کدام عناصر سبب تضعیف سیستم ایمنی بدن در مقابل» ویروس کرونا« می -85
1 )Mn 
2) Se  
3 )Cd 
4 )Zn 

 

 

 

 

 

 

 بدناهمیت در  عناصر  غلظت در پوسته طبقه بندی عناصر 

 اکسیژن، آهن، کلسیم، سدیم، پتاسیم و منیزیم  درصد  1بیشتر از  اصلی 
 

 اساسی 
 

 اساسی  منگنز و فسفر  درصد  1/0تا 1بین     فرعی

 سمی - اساسی مس، طال، روی، سرب، کادمیم  درصد  1/0کمتر از  جزئی
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 (80 صفحۀ -متوسط باال -5 فصل)   3گزینه   :پاسخ 85
  آن   ترین منشأمهم  و  شود می  یافت   سولفیدی  های کانسنگ  در  که   ( استشودمیی باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن  زای)سرطان  زا  سرطان  و  سمی  عنصری  کادمیم،

 شود.می  بدن  وارد آب  و خوراکی گیاهان  طریق از عنصر، این . است سرب و  روی معادن در

 رابطه با بیماری »ایتای ایتای« به درستی بیان شده است؟ کدام موارد در  -86
 تواند سبب افزایش شیوع این بیماری شود. استفاده از کودهای سرب در مزارع، می -الف

 ها در زنان سالخورده شود.تواند باعث تغییر شکل و نرمی استخوان این بیماری، می -ب
 ای از ژاپن شیوع پیدا کرد. ی در منطقه های آلوده به کادمیم، این بیماربا مصرف برنج -ج
 های کلیوی و گوارشی را در پی داشت. ای از ژاپن، پس از مدتی آسیبدر مردم منطقه -د

 (  د و ب 4 ( ب و ج 3 ( الف و ب 2 ( ج و د 1
 

 

 ( 80 صفحۀ -متوسط -5 فصل)    3گزینه   :پاسخ 86
 درست هستند. (ج )و  ( ب) موارد 

  ژاپن   در  ایبرنج منطقه  مزارع  و  رودخانه  وارد  سرب،   و  روی  معدن  یک  کادمیم از  از  سرشار   معدنی  هایآب  که  شد   مشخص  زمانی  از  سالمتی  بر  کادمیم  منفی  تأثیر

 گردید. 

 .شودمی مسن زنان نرمی استخوان در  و شکل تغییر باعث  بیماری، این 

 بررسی سایر موارد:

  غلظت   افزایش   باعث  تواندمی  مزارع   در   شود،می   تولید   روی   معدن   سنگ  از   که   روی  کودهای  از   استفاده   است،  همراه   روی  عنصر  با   همیشه   به اینکه کادمیم  توجه  الف( با 

 . شود غذایی  زنجیره و  گیاهان در کادمیم

 . داد رخ  نیز  کلیوی هایآسیب ،ای از ژاپن که با عنصر کادمیم آلوده شده بودندمنطقه  مردم در د( بعدها 

 
های رابطه با عنصری که » قرارگیری دراز مدت در معرض آن، از طریق دهان و پوست، باعث آسیب رساندن به دستگاهکدام گزینه در   -87

 شود.« به درستی بیان شده است؟ عصبی، گوارش و ایمنی می

 ترین مسیر انتقال آن از راه آب غنی شده با این عنصر است. ( یک عنصر اساسی بوده و مهم1
 ترین منشأ آن در معادن روی و سرب است.شود و مهمسولفیدی یافت میهای ( در کانسنگ2
 آید. و جداسازی طال به دست می های آب گرم، در طی فرایند استخراج های آتشفشانی، چشمه( از سنگ3
 شود. های سولفیدی یافت می( عنصری است سمی که اغلب از طریق گیاهان وارد بدن انسان شده و در کانی 4

 

 ( 80 صفحۀ -متوسط  -5 فصل)    3گزینه   :اسخپ  87
 در. آیدمی  دست  به  آن  کانسنگ  از  طال  جداسازی  و  معدنی  استخراج مواد   فرایند  طی  در  گرم،  آب  هایچشمه  آتشفشانی،  هایسنگ  از   که   است   سمی  عنصری  جیوه،

 جیوه،   معرض  در   مدت  دراز   قرارگیری .  است  شده   جیوه  گسترده   آلودگی  به   منجر   معدنی،  های در فعالیت  جیوه   با  طال  کردن   ملقمه  یا   طال  استخراج  فرایند  معدنی،  مناطق

 شود.می ایمنی و گوارش عصبی، هایدستگاه به  رساندن  آسیب پوست، باعث و( غذا و آب)  دهان طریق از

 

عنصر کادمیم

.عنصری سمی و سرطان زاست که در کانسنگ های سولفیدی یافت می شود

.مهم ترین منشأ آن در معادن روی و سرب است

.از طریق گیاهان خوراکی و آب وارد بدن می شود

بیماری ایتای ایتای
(itai itai)

هنگامی که  آب های معدنی سرشار از کادمیم از یک معدن روی
و سرب، وارد رودخانه و مزارع برنج منطقه ای در ژاپن گردید و 

. پس از مدتی باعث شیوع این بیماری شد

.  وداین بیماری، باعث تغییر شکل و نرمی استخوان در زنان مسن می ش
.بعدها در مردم این منطقه، آسیب های کلیوی نیز رخ داد

کادمیم همیشه با عنصر روی همراه است، استفاده از کودهای روی که از سنگ معدن روی: نکته

.دتولید می شود، در مزارع می تواند باعث افزایش غلظت کادمیم در گیاهان و زنجیره غذایی شو
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 ، به درستی بیان شده است؟ 1991کدام مقایسه در رابطه با مقدار عناصر خارج شده در طی دو روز فعالیت آتشفشان پیناتوبو در سال  -88
 مس   >کادمیم  >گوگرد  >( روی2کادمیم                                        >روی   >مس  >( گوگرد 1
 کادمیم  >مس   >روی  >( گوگرد4کادمیم                                        >مس   >گوگرد  >( روی 3

 

 ( 84 صفحۀ -متوسط باال -5 فصل)   4 گزینه  :پاسخ 88
  در   زمین را   کرۀ  هوایی  و  آب  شرایط  و  شد  خارج  م،1991  سال  در  پیناتوبو  فعال  از آتشفشان  دی اکسید  گوگرد  میلیون تن  20  و  ماگما  میلیارد تن  10  روز،  دو  طی  رد

 کند. می پخش زمین  سطح   در را کادمیم تن  5500و مس  میلیون تن1روی،  میلیون تن 2تنهایی به رویداد این. داد قرار  تأثیر تحت سال  سه طی

 اند، به جز:همۀ موارد در رابطه با عارضۀ »فلورسیس دندانی« درست بیان شده -89
 شود.                                  برابر مقدار معمول فلوراید به بدن، ایجاد می 8تا  2( در اثر ورود 1
 ها همچنان در برابر پوسیدگی مقاوم هستند.  ( دندان2
 ای پوشیده شوند.  های تیرهبا لکه ها ( ممکن است دندان3
 تواند تخریب مینای دندان را در پی داشته باشد.  ای برگشت پذیر است و می( عارضه4

 

 ( 81 صفحۀ -متوسط -5 فصل)    4گزینه   :پاسخ 89
 در  همچنان  هاحالت، دندان  این  در.  کندمی  بدن  وارد  را  فلوراید  معمول  مقدار  برابر  8  تا  2  حدودباشد،    فلوراید  مثبت  هنجاریبی   دارای  طبیعی،  هایآب  که  صورتی  در

  گویند که می  دندانی  فلورسیس   این عارضه،   به.  بردمی  بین   از   را   دندان   زیبایی  که   شوند   پوشیده  ایتیره  های با لکه  است   ممکن  تنها   و  هستند   مقاوم  پوسیدگی   برابر 

 شود. ایجاد می دندان  مینای بافت  تخریب  و براثر است  بازگشت ناپذیر  ایعارضه

 های زیر به ترتیب با کدام عنصرها، مطابقت بیشتری دارند؟ عبارت -90
 در صنایع آرایشی و کرم های ضدآفتاب کاربرد دارد.  -الف

 می تواند از طریق سوزاندن زغال سنگ، وارد محیط شود.-ب

 درصد است.   0/ 1تا  1غلظت آن در پوستۀ زمین، بین -ج 
 با افزایش مصرف آن، ممکن است خشکی غضروف ها رخ می دهد. -د

 سلنیم  -فسفر  -فلوئور  -( میکا2 جیوه   -منگنز  -فلوئور  -( تالک1
 روی   -منگنز  -آرسنیک  -( تالک4 فلوئور   -فسفر  -آرسنیک  -( میکا3

 (   76و  86، 81، 80 صفحۀ -متوسط -5 فصل)   3  گزینه  :پاسخ 90
 دارند.  کاربرد هارس و میکا  تالک، ضدآفتاب،   های کرم آرایشی، عبارت اول: در صنایع

  با   غذایی  مواد  خشک کردن  شود.محیط می  وارد  فلوئور  زیادی  مقدار  زغال سنگ،  سوزاندن  اثر  بر  و  فلوئور است   حاوی  زغال سنگ  عبارت دوم: یک از منشاهای فلوئور،

 ها  شود.آن آلودگی و غذایی مواد به آن ورود  و آرسنیک  شدن  آزاد ممکن است سبب بسته،  در محیط سنگ  زغال حرارت

 درصد در پوسته زمین دارند.  1/0 -1هر دو عنصر منگنز و فسفر غلظت بین   76عبارت سوم: باتوجه به جدول صفحه 

 دهد.رخ می هاو غضروف استخوان  خشکی رسد،می مجاز  برابر حد  40-20 به و ابد یمی  بسیار افزایش فلوراید  مصرف عبارت چهارم: هنگامی که
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تابع با ضابطه-91
x

f (x) (x ) cos1
2


= −

 
  

)روی بازه    , )0  کدام وضعیت را دارد؟  3

 پذیر مشتق   –( ناپیوسته  2  پذیر مشتق   –( پیوسته  1
 ناپذیر مشتق   –( ناپیوسته  4  ناپذیر مشتق   –( پیوسته  3

 ، ساده( 124) 3: گزینه پاسخ 91
 پیوسته و مشتق پذیر است. بنابراین باید وضعیت تابع   Rضریب جزء صحیح چندجمله ای است که روی 

)جزء صحیح را در این فاصله بررسی کنیم. در بازه   ,  مقدار این جزء صحیح صفر است و در بازه  01[

( , )1  است که در نتیجه تابع یک تابع دو ضابطه ای به شکل مقابل و با ضابطه: -1مقدار آن برابر 3

x
f (x)

x x

 
= 

−  

0 0 1

1 1 3
 

)روی  است. این تابع همانطور که در شکل مشخص است،   , )0 xدر  تنها پیوسته و  3  مشتق ناپذیر است.  1=

 گوییم هرگاه:پذیر میمشتق x=aرا در  f(x)تابع

 پیوسته باشد x=aدر  f(x)تابع  -1
x a x a

( lim f (x) lim f (x) f (a))
+ −→ →

= = 

 نهایت نشود(مشتق چپ و راست تعریف شده باشد.) بی -2

f) مشتق چپ و راست برابر باشد -3 ' (a) f ' (a))
− +

= 

 کته: ن
( ابتدا نقاط ناپیوستگی تابع را در بازۀ داده شده یافته سپس به بررسی و تعیین  a, bدر بازه ) f(x)ناپذیر تابع رای تعیین تعداد نقاط مشتقب

 پردازیم. ناپذیر مینقاط پیوسته ولی مشتق
کسته و به زیربازه هایی تقسیم کنیم بطوریکه جزء صحیح مقداری صحیح شود.  ال اگر تابع شامل جزء صحیح باشد باید بازه اولیه را شح

f  بطور مثال اگر بخواهیم تابع (x) x[sin x]=را در بازه ( , )
2


−:بررسی کنیم داریم 

x [sin x] x x

f (x)
x [sin x] x

−   → = − − −    
 

 =  
  → =   

 

0 1 0

0 0 0 0
2 2

 

 پردازیم. ناپذیر میمشتقال به کمک نکات باال یا رسم نمودار به بررسی نقاط ح
 

تابع  -92 f (x) x x x x= − −2 )ی  در بازه 2 , )−1  نماد جزء صحیح است.( []ی مشتق ناپذیر دارد؟ )چند نقطه 2

1  )0 2  )1 3  )2 4  )3 

 ، متوسط( 124) 2 گزینه:  پاسخ 92
برای وجود مشتق، پیوستگی است یعنی اگر تابعی در یک نقطه پیوسته نباشد، حتما در آن نقطه مشتقش به نماد قدر مطلق و جزء رط الزم  ناپذیر است. با توجه 

باید بررسی شوند   برای تابع فوق که در بازه داده شده  نقاط مهم  xنقطه    2صحیح  xو     0= با تفکیک  می 1= باشند. برای بررسی وضعیت تابع ابتدا آن را 

 ضابطه ای به شکل زیر می نویسیم.   3ضابطه به صورت یک تابع 
 

x x x x x

x

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

x

x xx x x

 + −   + −  
→ = →
 

= −   → = −   
 → =
 

−   −  


2

2

2

1 0 2 1 1 0
0

0 1 1 2 0 1

1

2 3 1 23 1 2

 

 
 

 

 پیوسته 

 نا پیوسته 

 پذیر مشتق 

xدر  =0 
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xکه همانطور که در باال مشخص است تابع در   xپذیر و در  پیوسته و مشتق  0=  ناپذیر است. ناپیوسته و مشتق  1=
طلق تابع را های مناسب و حذف قدرمناپذیر توابع شامل قدرمطلق در حالت کلی می توان با انتخاب بازهرای بررسی و  یافتن نقاط مشتقب

 ای در آورد و آنرا حل کرد.به صورت یک تابع چندضابطه
-ها را تعیین میناپذیری هر یک از ضابطهها پرداخته و نقاط ناپیوستگی و مشتقای ابتدا به بررسی هر یک از ضابطه ر توابع چند ضابطهد

ها مشتق گرفته و نقاط مرزی را از یوستگی از هر یک از ضابطههای مرزی، ابتدا پیوستگی را بررسی کرده و در صورت پ کنیم و سپس در نقطه 
 کنیم. نظر مشتق بررسی می

 کته: ن
پذیراند بطورمثال در پاسخ سوال توابع و...( در تمامی نقاط دامنه خود پیوسته و مشتق  2، درجه1ای)درجه وابع چندجملهت 

x x , x x , x x− − +2 2  پذیراند فقط کافیست به بررسی نقاط مرزی بپردازیم. پیوسته و مشتقدر دامنه تعریفی خودشان 23

yطوط مماس بر منحنی  خ-93 x a x=  کدام است؟ a، بر هم عموداند. مقدار ای در نقطه گوشه +

1  )1- 2  )
1

2
 3  )2  4  )1 

 ، سخت در صورت آگاهی به نکته ساده(124) 4: گزینه پاسخ 93
که در صورت سوال به آن    ای  ا توجه به قدر مطلق داده شده در صورت سوال، مشخص است که تابع در ریشه قدرمطلق مشتق ناپذیر است. در نتیجه نقطه گوشه ب 

xاشاره شده است همان نقطه    است.  0=

( ) x y x a x y ( ) a x a
x

( ) x y x a x y ( ) a x a
x

+

−

  = +  = + =
=

  = − +  = − + = −
=

1 0 0
0

2 0 0
0

 

m m ( a )( a ) a= −  − = −  =1 2 1 1 1 

fدر توابع به فرم  (x)دارند( ای و زاویهناپذیر است ) این نقاط گوشههایی که ریشه ساده داخل قدرمطلق هستند مشتقتابع به ازای طول 

)ضرب شود  g(x)تذکر: اگر قدرمطلق در عبارتی مانند  )g(x) f (x)بطوریکه ریشه ساده داخل قدرمطلق ریشه ساده تابعg(x)  .نیز باشد

 پذیر خواهد بود. بطور مثال:  آنگاه کل عبارت در این نقطه مشتق 

fتابع  (x) (x bx c) x= + + −2 2  پذیر است؟ مشتقدرc , bبه ازای کدام مقادیر 4

xناپذیر باشد مگر آنکه ریشه عبارتاست که طبق درسنامه باید تابع در آنها مشتق2ساده داخل قدرمطلقهای ریشه bx c+ باشند 2+
 

x

x

b c b

cb c

2

2

4 2 0 0

44 2 0

=+

=−

⎯⎯⎯→ + + = =
 

= −⎯⎯⎯→ − + = 

ی ر تابع با ضابطهد-94
( x ) ; x

f (x)

a x b ; x

3 3 5 1

1

+ 
=

+ 





f، مقدار   ( ) aموجود است،  1 b−  کدام است؟ 

1  )1 2  )1- 3  )2  4  )2- 

 ، متوسط( 124) 2: گزینه پاسخ 94

رای آنکه در تابع  ب 
( x ) ; x

f (x)

a x b ; x

3 3 5 1

1

+ 
=

+ 





fمقدار    ( ) xی  موجود باشد باید تابع در نقطه 1 های راست  مشتق  پیوسته بوده و همچنین 1=

xی  و چپ در نقطه  با هم برابر باشند:  1=
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x x

x x

lim f (x) lim ( x )

a b ( )

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

3

1 1

1 1

3 5 2

2 1

− −

+ +

→ →

→ →

= + =

 + =

 + = +









 

( )a
a b

a b

11 1 3

2 4 2 2

1

 =  = =

 − = −

⎯⎯→
 

x f ( )

( x )
f (x)

a a
x f ( )

x

23

3 1
1 1

43 3 5

1 1
22

−

+

  =

+ =

  =








 

 نکته: 
fپذیر است یا مشتق x=aدر f(x)هرگاه در سوالی بگوید تابع   '(a)موجود است یاf '(a):تعریف شده است یعنی 

x( حتما  1 a x a
lim f (x) lim f (x) f (a)

− +→ →
= =

 

f( حتما  2 ' (a) , f ' (a)
− +

 موجود و برابرند.  

گر ا-95

a
; x

xf (x)

x x ; x
2

7
3

1 2

4 3

− 
−=

− 







fمقدار  یک تابع پیوسته باشد،   ( ) f ( )+ − +3  کدام است؟  3

1  )
7

4
 2  )

7

2
 3  )

9

4
  4  )

9

2
 

 

 ، ساده( 124) 1: گزینه پاسخ 95
پ و راست داشته باشد و چون در این سوال هم مشتق چپ و هم مشتق راست موجود است در  و راست داشته باشد باید پیوستگی چرای اینکه تابع مشتق چپ  ب 

xنتیجه در   =  پیوسته است. 3

x x

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

3 3

7
3 9 12 7 6 1

2 2+ −
→ →

= =  − = −  − = −  = 

x

x

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

x ( )

3

2 2

3

1 1 1
1 741 3 1 3 3 2
4 4

2 4 2 3 4 2

+

−

→

+ −

→

− −
= −

− −  =  + = − + =

− = − =


⎯⎯⎯→


 
 

⎯⎯⎯→ 

 

 دقت کنید که : 

( ) '(x ) (x )'( )
( ) '
x (x ) (x ) (x )

− − − − −
= = =

− − − −2 2 2
1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1

  

)ی  در تابعی با ضابطه-96 )f x x3 1= ، و دامنه + ,1 خط مماس بر نمودار آن موازی پاره خطی است که ابتدا و انتهای منحنی را به هم  5
 ها را با کدام عرض قطع می کند؟ yوصل می کند. این خط مماس، محور  

1  )1   2  )
4

3
 3  )

5

3
   4  )2 
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 ، سخت( 124) 3پاسخ: گزینه  96

                       کند:ابتدا و انتها را به هم وصل مییب پاره خطی که ش
( ) ( ) ( ) ( )f b f a f f

m
b a

5 1 4 2 1

5 1 4 2

− − −
= = = =

− −
 

مشتق تابع را برابر 
1
2

 قرار می دهیم تا طول نقطه روی منحنی را بدست آوریم:  

( )f x x x M m
x

8
3 1 8 1

3 1 3 3
2 3 22 3 1

3

 = =  + =  =  =
+

 

y  :                            حال با داشتن نقطه و شیب معادله را می نویسیم x A

0
1 8

3 5
2 3

3

− = − 
 
 
 

 

 توان: برای یافتن شیب یک خط می

x)اگر دو نقطه مانند -1 , y ), (x , y )
1 1 2 2

از خط موجود باشد از فرمول) 
y y

x x

−
=

−

2 1

2 1

 شیب( استفاده کرد.

=tanباشد از فرمول)ها مشخص xاگر زاویه بین خط و جهت مثبت محور -2  .شیب( استفاده کرد 
 
 
y)اگر ضابطه خط داده شده باشد بعد از تبدیل آن به فرم استاندارد -3 ax b)=  نوشت: +
a= شیب 
 توان نوشت: مماس باشد می  x=aدر نقطه f(x)اگر خط بر تابع -4

f '(a)= شیب 
 ادآوری:ی 

mگر شیب دوخط به ترتیب ا  ,m
2 1

 باشد:

m( اگر دو خط موازی باشند 1 m= 
1 2

 

m( اگر دو خط برهم عمود باشند 2 m = − 
1 2

1 
 

)خط مماس بر تابع -97 )f x
x

=
4

 کند؟ ای قطع میرا در چه نقطه طول هاواقع بر آن، محور  1ای به طول در نقطه 

1  )2-  2  )2 3  )4-  4  )4 

 ، ساده( 124) 2پاسخ: گزینه  97

( )A , f1 4  .است 

( ) ( )f x f
x

−
 =  = −

2
4

1 4  

( )y x y x y x− = − −  = − + → = → =4 4 1 4 8 0 2  : خط مماس  

 پس محور طول ها  را در 2 قطع میکند.  

 یادآوری: 
 رای نوشتن معادله)ضابطه( یک خط:  ب

x( و یک نقطه مانند)mاگر شیب ) -1 , y
1 1

y( معلوم باشد از فرمول  y m(x x )− = −
1 1

 

𝜃 
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y( مشخص باشد از فرمول b( و عرض از مبدا )mاگر شیب) -2 mx b= + 

yدو منحنی به معادالت  -98 x x 1= − و  +
ax b

y
x 1

+
=

+
 کدام است؟ aمماس برهم اند،  3ای به طول ، در نقطه

1  )1   2  )2 3  )3  4  )4 

 ، سخت( 124) 4پاسخ: گزینه  98

( )

y
x a b

a b
a b a b

y
x

1

2 2

1 1 3
1 1

4 42 1 3
12

4 16
161

 = − = − =
+ −

 =  − =
− −

 = =
+








 

xاز طرفی مقدار هر دو تابع نیز به ازای   =                         باشد. پس:یکسان می 3
a b

a b
3

3 3 1 3 4
4

+
− + =  + = 

a b
a

a b

12
4

3 4

− =
 =

+ =





 

 نکته:  

وابع به فرم  ت 
ax b

y
cx d

+
=

+
نامیم و مشتق آنها همواره به صورت اند را توابع هموگرافیک می 1که صورت و مخرج آنها عبارات درجه  

ad bc
y '

(cx d)

−
=

+ 2
 خواهد بود.

 ادآوری:ی 
 در خود توابع صدق کرده و جواب یکسانی خواهند داشت. g و    fقاط مماس و برخورد دو تابع ن

عبارت   مشتق-99
x x

x

1
3− 

 
 

xدر نقطه     کدام است؟  4=

1  )
1
2

 2  )
1
3

 3  )
1
6

  4  )
1
12

 

 ، متوسط( 124) 4: گزینه پاسخ 99

( ) ( )x
y x y x

x x

y ( )

−   
= − = −  = −   

   

 =   =

1
1 23
3 31 1

1 1 1
3 2

1 1 1
4 1

3 4 12

 

 تذکر: 
 تر کرد.گیری از توابع، آنها را ساده توان قبل از مشتقرای سادگی کار میب

مشتق تابع 147در سوال  99طور مثال در کنکور ب
x x

f (x)
x x

 +
 =
 −
 

3
3 2

2
2

xرا در  =  گیری توانستیم قبل از مشتقخواسته بود که ما می2

 ابع را کمی ساده کنیم:ت 

       

x x
f (x)

(x x)

+
=

−

2

2 3
2

 
 تر است.گیری به نسبت حالت اولیه سادهال کمی مشتقح
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( x )(x x) (x x) (x x) ( x )
f '(x)

(x x)

+ − − +   −  −
=

−

2 3 2 2 2

2 6
2 2 2 3 2 1

 

f '( ) = −
15

2
4 

 

گر ا-100
x

f (x) f ( )
Lim

x
22

2
1

4→

−
=

−

باشد،   
h

f ( ) f ( h)
Lim

h0

2 2

→

− +
 قدر است؟ چه 

1  )16 2  )16- 3  )4  4  )4- 
 

 ، سخت در صورت آگاهی به نکته ساده(124) 4: گزینه پاسخ 100

x x x

f ( )

f (x) f ( ) f (x) f ( )
Lim Lim Lim f ( )

(x )(x ) x x

f ( )

2 2 2

2

2 2 1 1
1 1 2 1

2 2 2 2 4

2 4 4

→ → →

−

− −
=   =   =

− + − +

 = −⎯⎯⎯→

 

 شوند:های زیر بیان میفرم حدی مشتق به صورت 

x a h h

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

x a h h0 0
1 2 3

→ → →

− + − − −

−
 

یگذاری کنیم همانند سوال  را در آن جا   x=aها مورد سوال باشند کافیست از تابع مشتق گرفته سپسذکر: هرگاه در سوالی دقیقا  این فرمت 
 کنیم:همین آزمون، اما اگر فرم این حدها تغییر کند دو روش زیر را امتحان می  101و  102

کنیم مثال  در سوال داریمه، فاکتورگیری و .... عبارات را به فرم اصلی تبدیل میهای تجزی ( به کمک روش 1
h

f ( ) f ( h)
lim

h→

− +

0

2 2
که 

 نویسیم:  ( است اما صورت آن قرینه شده پس با فاکتورگیری از منفی صورت را به فرم اصلی برمیگردانیم و به جای آن می2خیلی شبیه فرم)

h h

f ( ) f ( h) f ( h) f ( )
lim lim f '( )

h h→ →

− + + −
= − = −

0 0

2 2 2 2
2 

 )هوپیتال( گرفت سپس جایگذاری کرد. Hopتوان از حد( می2

توانستیم ازنیز می 001از این روش استفاده شده است. در همین سوال 310ر سوالطورمثال دب
x

f (x) f ( )
lim

x→

−

−22

2

4
 نیز هوپیتال بگیریم. 

Hop

x

f '(x) f '( )
lim f '( )

x→

−
⎯⎯⎯→ = = 

2

0 2 1
2

2 4 4
 

f  گرا-101 (x) ( x x ) x
x

 
= + + + 

− 

2
2 2 1

2 7 5  ،
x

f (x) f ( )
Lim

x→−

− −

+1

1
1

 برابر کدام گزینه است؟  

1  )12 2  )12- 3  )4  4  )4-  

 ، سخت در صورت آگاهی به نکته ساده(124) 1: گزینه پاسخ 101

 وش اول:ر

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

Lim Lim Lim ( x ) x
x x xx x x

212 22 7 5 0 21 122 5 12
1 11 1 1

 
+ + + − 

− −  − 
= = + + = 

+ + − →− →− →−
 

 روش دوم:

دانیم  می
f (x) f ( )

Lim f ( )
xx

1
1

11

− −
= −

+→−
xو    x22 7 5+ xبرای   + 1= عامل صفرشونده است، بنابراین تنها از عامل صفر مشتق گرفته و در مابقی ضرب   −

 کنیم.  می
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x
f (x) ( x ) x f ( ) ( )( )

x

21 12 24 7 1 4 7 1 1 3 4 12
  =−

 = + + ⎯⎯⎯⎯→ − = − + + =  = 
− 

 

 نکته:  

)را بتوان به صورت ضرب دو تابع دیگر نوشت f(x)گر تابعا  )f (x) g(x) h(x)=  بطوریکه تابعg(x) درx=a  عامل صفر شونده باشد

g(a))یعنی   را جایگذاری کنیم.   x=aمشتق بگیریم و سپس g(x)کافیست فقط از  x=aدر f(x)گیری از( آنگاه برای مشتق0=

fر تابعد-102 (x) ( x )
x

= −
3 2 32

، حاصل  
x

f (x) f ( )
lim

x→−

− −

+1

1
1

 ، کدام است؟ 

1  )36- 2  )72- 3  )72  4  )36 
 

 ، متوسط( 124) 1: گزینه پاسخ102

f (x) ( x ) ( ) f ( ) ( ) ( ) ( )
x xx

3 2 2 2
2 3

2 2 2 2 4
3 1 3 2 1 2 3 9 36

3 33
 = − − − → − = − − − + =   − = − 

xدر  fاگر تابع -103 پذیر و مشتق 4=
( )

x

f x
lim

x4

7 3

4 2→

−
=

−
گاه مشتق  باشد، آن 

( )f x

x

2
xدر   =  ؟   کدام است 2

1 )−
1
4

  2 )−
1
2

   3 )
1
4

   4 )
1
2

 

 ، سخت در صورت آگاهی به نکته متوسط( 124) 1پاسخ: گزینه  103

شود و حاصل حد نیز یک عدد است بنابراین این حد، حتماً حد مبهم  که مخرج صفر حدی میاتوجه به اینب 
0
0

 است.   

( ) ( )f f4 7 0 4 7− =  = 
 کنیم و این همان تعریف مشتق است. بنابراین برای محاسبه از هوپیتال استفاده می

( )
( )

HOP

x

f x
lim f

4

3
4

1 2→


= =⎯⎯⎯→  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )xf x f x x f x f f
y y y

x x

y

2

2

2 2 2 2 4 4 4

4

6 7 1

4 4

= − −
 =  = =

− −
 = =

⎯⎯⎯→

 

 داریم:  h(x)گیری ازباشد، آنگاه برای مشتق g (x) و f (x) به صورت ترکیب دو تابع h(x)اگر تابع

( )h(x) f (g(x)) h '(x) g '(x)f ' g(x)=  = 

fطورمثال در سوال ب ( x)2توانمطرح شده است که میg(x)  را عبارتx2 :در نظر گرفت، پس 

( )f ( x) ' ( )f '( x)=2 2 2 

)های و تابع با ضابطهد-104 )f x x x= )و   3− )g x x a x= +
3
4

در مبدا مختصات،   gof، تابع aاند. به ازای کدام مقدار مفروض 

 مشتق پذیر است؟

1  )
1
4

  2  )
1
2

 3  )
1
4

 a( هیچ مقدار  4  −
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 ، سخت( 124) 1پاسخ: گزینه  104

( ) ( ) ( )

( )

( )

y gof x f (x) a f (x) x x a x x

x x a x x x a( x) x

x x a x x x a( x) x

= = + = − + −


− + − = + 

= 
 + + + = + − 


3 3
3 3

4 4
3 3

3 3 2 0
4 2
3

3 3 3 4 0
4

   

xبا توجه به ضابطه فوق تابع در    پیوسته است. و در نتیجه داریم: 0=

( ) ( )
a x

y y y a a a a

a x

3
2 0 3 3 1

0 0 3 4 2 62
2 2 4

3 4 0
− +

+ 
  = → =  − = +  =  =

− 






 

 نکته:  
g(x)گیری از ترکیب دو تابع گر در سوالی نیاز به مشتقا  ) x(fمانندو( شدgof(x)   یاfog(x) :) 
g(x)( اگر1 ) x(fمعلوم بودند بهتر است اول آنها را ترکیب کرده  سپس مشتق بگیریم.  و 
 کنیم.( استفاده می103شد از فرمول درسنامه قبلی )سوال( اگر یکی از توابع نامشخص با2

)ی با ضابطه تابعر د-105 )f x x
x

= +
3

تغییر کند، برابر   h+2به عدد   2، آهنگ متوسط تغییر تابع وقتی متغیر از عدد 
2
5

کدام   hاست.  

 است؟

1  )
1
4

  2  )
1
2

 3  )1  4  )
3
2

 

 ، متوسط( 124) 2پاسخ: گزینه  105

( ) ( ) hf h f h

h h

+ + − −+ − +=  =

3 3
2 22 2 2 22 2

5 5
 

( )
h h

h h h h
h h

− −
 = + −  =  + =  =

+ +

2 3 3 3 3 1
4 2 5

5 2 2 2 2 5 2
 

 مورد سوال بود داریم: bتا  aدر بازۀ  f(x)هرگاه در سوالی آهنگ متوسط تغییر تابع
f (b) f (a)

b a

−
=

−
 آهنگ متوسط 

 مورد سوال بود: x=aدر f(x)ای )آنی( تغییر تابع رگاه در سوالی آهنگ لحظهه
f '(a)=ای)آنی( آهنگ لحظه 

 توان ساخت؟ حرفی می 7چند واژه  "ابن سینا"ا جایگشت حروف ب-106

1  )7! 2  )
7

2

!
 3  )

7

4

!
 4  )

7

3

!

!
 

 ، ساده(106) 3گزینه   پاسخ: 106
الف و دو حرف نون  ر گاه در محاسبه جایگشت حروف تکراری داشته باشیم، باید پس از محاسبه جواب را بر آن تکرارها تقسیم کنیم. در کلمه ابن سینا، دو حرف  ه

 تکراری هستند. 

,1شی که   nنکته: جایگشت خطی با تکرار  , , , , mk k ول زیر قابل محاسبه است: ر هر یک از اشیا باشد با فرماتعداد تکر 

 
!

! ! ... !1 2  m

n

K K K
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! !

! !
→= =



7 7
2 2 4

 ساده سازی فاکتوریل  

kخواهد بود  )در صورتیکه هیچ عضوی تکراری نباشد( حال اگر عضو اول  !nعضوی برابر nهای یک مجموعه  تعداد جایگشت
1

بار، عضو 

kدوم
2

ها برابر بار و ... تکرار شوند آنگاه تعداد جایگشت
m

n!

k !k ! ... k ! 
1 2

 خواهد بود.

 

 دیده می شود؟   "دکتر"شود، کلمه ساخته می  "رنه دکارت "از کلماتی که با جایگشت حروف   حرفی 8ی   در چند کلمه-107
1  )48 2  )120 3  )240 4  )360 

 ، ساده(106) 2گزینه   پاسخ: 107
  5دهیم. در نتیجه در کل ! مانده را در کنار این ترکیب واژگانی جایگشت میحرف باقی  4دهیم سپس  بتدا حروف کلمه دکتر را به همین صورت کنار هم قرار میا

 جایگشت خواهیم داشت.  

تا را به عنوان یک عنصر تصور کنیم  mهم باشند باید آن تای آنها کنار  mعنصر را طوری کنار هم بچینیم که  nهرگاه در سوالی بخواهیم 
nپس در نهایت  m−  عنصر خواهیم داشت حال:  1+

n)تا عنصر به یک شکل ثابت باشند تعداد حاالت برابر   mاگر بخواهیم این -1 m )!−  خواهد بود.1+
n)عنصر بتوانند جابجا شوند آنگاه تعداد حاالت برابر  mاگر -2 m )! m!− + 1.خواهد بود 
 

 Cتر از پایین Eو  Eباالتر از  Aها وجود دارد که طبقه ساکن هستد. چند حالت سکونت برای آن 5در یک ساختمان  A,B,C,D,Eنفرات -108
 باشند؟

1  )40 2  )30 3  )20 4  )10 

 ، سخت(106) 1گزینه   پاسخ: 108
 :1وشر

 Cو   Eقرار می گیرد. همچنین با توجه به قرار گیری    Eباالتر از   Aبه دو دسته تقسیم کنیم. در نصف حاالت   Eو  Aمی توانیم کل حاالت را با توجه به قرار گیری 

حالت    3( که از این     Eو    Aپایین تر از    C.حالتی که که  E   3  و  Aاز    باالتر  C.حالتی که  E  2و    Aبین    C.حالتی که  1نیز کل حاالت به سه دسته قابل تقسیم است.)

مطلوب است در نتیجه   2و  1حالت  =
1 2 1
2 3 3

 کل جایگشت ها برای ما مطلوب بوده و پاسخ سوال خواهد بود. 

!
=

5
40

3
 

 :    2روش

کنیم که این کار به  انتخاب می A,E,Cطبقه ممکن را برای  5طبقه از  3
 

 
 

5
2

3
خواهد بود و یا   Cباالتر از   Aطبقه یا  3طریق ممکن است چون پس از انتخاب  

 ضرب می کنیم.پس: B,Dبرای قرارگیری 2!اصل را نیز در  بالعکس. سپس ح 

! !
!

!

 
  =  = = 

 

5 5 5
2 2 2 40

3 3 3
 

؟ جواب    Dباالتر از   Bو  Eباالتر از    A؟ یا در چند حالت  Cباالتر از   Eو  Eباالتر از   Aاکنون به حاالت دیگر این سوال نیز می توان فکر کرد : مثال در چند حالت 

نسبت به یکدیگر    Cو    Eحالت قرار گیری    3قرار می گیرد و یکی از     Eاز  باالتر    A. در نصف حاالت    سوال اول که با توجه به استدالل سوال اصلی واضح است :

مطلوب خواهد بود در نتیجه   =
1 1 1
2 3 6

کل جایگشت ها پاسخ سوال است.برای سوال دوم نیز چون هر دو پیشامد مستقل هستند پاسخ   
!
=



5
30

2 2
خواهد   

 نیز سوال دوم را تحلیل کرد که به خودتان واگذار می کنیم !بود. می توان با حالت بندی  

 

ای را آنقدر پرتاب کنیم تا سه بار پشت ظاهر شود. در چند حالت مختلف برای دیدن سومین پشت، الزم است سکه را نه یا ده خواهیم سکهمی-109
 بار پرتاب کنیم؟ 

1  )204 2  )81 3  )140  4  )64 

 ، متوسط( 124) 4گزینه   پاسخ: 109
است و در بار نهم برای بار سوم این اتفاق رخ داده است. این حالت را با حالتی که در بار پشت آمده    2بار پرتاب    8گر در بار نهم، سومین پشت آمده است یعنی در  ا

 کنیم.  بار دهم برای سومین بار پشت آمده باشد جمع می
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+ = + =   

   

8 9
28 36 64
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با ارقام -110 1 2 3 4 5 6, , , ,  میتوان ساخت که در آن از ارقام متوالی استفاده شده باشد؟  6چند عدد سه رقمی مضرب  ,

1  )12 2  )24 3  )36  4  )48 

 ، متوسط( 124) 1گزینه   پاسخ: 110

})هرکدام از اعضای مجموعه ی  ترکیب از سه رقم متوالی در این اعداد وجود دارد   4 , , , }1 2 3 و هر    سه رقم متوالی منتخب باشند  می توانند کوچکترین عضو از4

پذیر باشند بایستی رقم سمت  بخش  6پذیر هستند. در نتیجه برای اینکه بر    بخش   3که همگی هر گونه نوشته شوند بر    .(جایگشت دارند  3سه رقم متوالی انتخابی ! 

راست آنها زوج باشد. در نتیجه در کل  

!
 

 
  =

4
3

1
12

2
 ید.  آحالت بوجود می

 نکته:  
 پذیر است )زوج است( که یکان آن زوج باشد. بخش 2( عددی بر 1
 باشد. 3های آن مضرب پذیر است که مجموع رقمبخش 3( عددی بر 2
 شود. 3هایش مضرب پذیر باشد یعنی هم یکانش زوج باشد و هم جمع رقمبخش 3و هم بر  2پذیر است که هم بر بخش 6( عددی بر 3
 باشد.  5یا  0است که یکانش  5مضرب ( عددی 4
 ( عددی فرد است که یکانش فرد باشد. 5
,اند از ( اعداد اول عبارت6 , , , , ,...2 3 5 7  پذیراند. وخودشان بخش 1که فقط بر 1113
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 .................. اینترفاز .................. است و هر مولکول  مرحلۀ هایکروموزوم به نسبت متافاز مرحلۀ هایکروموزوم در
 شود. نوکلئوتیدی خطی ساخته میرِنا از نوعی رشتۀ پلی -بیشتر  ،کروموزوم ( قطر 1
 شود.رِنا در نوعی اندامک دوغشایی ساخته می - ترمولکول دِنا، کم فاصلۀ دو انتهای( 2
 دِنا در ساختار خود پیوند هیدروژنی دارد.  -تر، کمر از دوانتهای کروموزوم ( فاصلۀ سانتروم3
 شود.ای همانندسازی میچرخۀ یاخته  Sدِنا در مرحلۀ    -ترکم ، ها از یکدیگر( فاصلۀ نوکلئوزوم4

 مفهومی(  -متوسط -116) 3پاسخ: گزینۀ  .111

به  ی تبدیلها براکروماتین کاهش یافته و فاصلۀ سانترومر    ها، طول کروماتینشدن کروماتینشوند. در فرآیند فشردهتر میتاه، ضخیم و کوکروموزوم فشردهشدن 

آن   های مکمل دو رشتۀباشد که نوکلئوتیدنوکلئوتیدی میشده از دو رشتۀ پلیاسیدی تشکیل یابد. دنا نوعی مولکول نوکلئیککروموزوم از دو انتهای آن کاهش می

 کنند.دیگر پیوند هیدروژنی برقرار میروی هم قرار گرفته و با یکبهرو

 ها:بررسی سایر گزینه
اسید خطی است که توسط  نوعی نوکلئیک  ،رنامولکول  کند.  تر شده و قطر بیشتری پیدا میبه کروموزوم، کروماتین ضخیم  کروماتین   های( در فرآیند تبدیل رشته1

 تواند تولید شود.می دنای حلقویو  دنای خطیبسپاراز از روی آنزیم رنا

اسید خطی است که از روی دنای نوعی نوکلئیکیابد. رنا  ی خطی کاهش میدنا  فاصلۀ دو انتهای مولکول  فشرده،  های کروماتین به کروموزوم( در فرآیند تبدیل رشته2

ها تولید مولکول شود. در یوکاریوتتولید می (بسپاراز توسط آنزیم رنا )ها حلقوی در پروکاریوت یها و از روی دناو خطی در یوکاریوت  )در میتوکندری و راکیزه( حلقوی

 .نداردوجود  اندامک  هاپروکاریوتا در امّ  ؛رخ دهد اکیزه و سبزدیسهوغشایی هسته، رهای دتواند درون اندامکرنا و فرآیند رونویسی می

 کار بردن این عبارت برای ود و بهش ای دیده نمییاخته ها چرخۀ یابد. در پروکاریوتها به تدریج کاهش می، فاصلۀ بین نوکلئوزومهاسازی کروموزومفشرده( در فرآیند 4

نمی یاخته  Sای فقط در مرحلۀ  نای هستهچنین دهم  .باشداین جانداران صحیح  دنای حلقویِ  ای همانندسازی میچرخۀ  اما  و کلروپالست  درون  شود  میتوکندری 

 تواند همراه یاخته یا مستقل از ان تقسیم شود.می

 کند.همانندسازی می G2طور معمول در مرحلۀ  سبزدیسه بهو   راکیزهدنای حلقویِ نکته: 

  شود: فشرده می روش    2مادۀ وراثتی به  

 خوردن حول محور طولی خود.  شدن با پیچ ( مارپیچی 1

 ها. شدن به دور هیستون ( پیچانده 2

نوع مونومر( وجود دارد. در ساختار هر   24)حداکثر    DNAنوکلئوزوم، دو نوع پلیمر، پروتئین و    هر در  

گیرد اما به طور کامل قرار می   DNAمولکول هیستون وجود دارد که هر هیستون در تماس با    8نوکلئوزوم،  

گیرد در چند مرحله صورت می   DNAشدن  شود./ طبق شکل کتاب درسی فشرده توسط دنا پوشیده نمی 

توان به  فشردگی کروموزوم را می   حداکثر نوکلئوزوم وجود دارند.    مراحل آن ساختارهای   بیشتر   که در 

 شده است.تن مضاعف هنگام تقسیم یاخته مشاهده کرد، که در این حالت فام 

 ای چرخۀ یاخته
چرخۀۀ  گذرانیید را مراحلییی کییه یییه یاختییه از پایییان یییه تقسیییم تییا پایییان تقسیییم ب ییدی مییی

 گویند.میای یاخته

هیای مختلیف، میدت ایین مراحیل اسیت. در یاختیه  تقسۀی و  اینترفۀا   این چرخه، شیامل مراحیل  

 متفاوت است.

گذرانند. کارهایی مانند رشید، سیاخت مواد مورد مدت زندگی خود را در این مرحله می  بیشۀترها  یاخته

 است. 2Gو  1G ،Sحل شود. اینترفاز شامل مرانیاز و انجام کارهای م مول یاخته در این مرحله انجام می

ترین مرحلۀ اینترفاز اسییت. مانند. در واقع این مرحله طوالنیدر این مرحله می  یادیزمان  ها مدتها اسییت و یاختهمرحلۀ رشیید یاخته:  1Gمرحل  وقف  اول یا  

هایی  شیوند. یاختهمی  0Gنام ای بهموقت یا دائم وارد مرحلهشیوند و به صیورت  ، در این مرحله متوقف میشۀوندنمیتقسییم    دائ یا   موقتطور هایی که بهیاخته

،  )اغلب(  را طی کنند و از اولین نقطۀ وارسیییی عبور کنند. نورون 1Gاند، در هنگیام بازگشیییت باید ادامۀ مرحلۀ  متوقف شیییده 0Gکه به صیییورت موقت در مرحلیۀ  

 توقف دائمی دارند. 0Gهایی هستند که در مرحلۀ مز، آوند آبکش و .... نمونۀ یاختههای قر ای زنده، گویچهآکنههای سخت ساز، یاختههای پادتنیاخته

 

شود که نتیجۀ همانندسازی است. همانندسازی دنا فرایندی است که طی آن از یه مولکول دنا، دو دو برابر شدن دنای هسته، در این مرحله انجام می :  Sمرحل   

 شود.مولکول یکسان ایجاد می 

 های هلیکاز و دنابسپاراز ف ال هستند. مرحله آنزیم در این 

شوند./ در ها آمادۀ مرحلۀ تقسیم می مرحلۀ اینترفاز( و در آن، یاخته   ترین کوتاهاست )  ترکوتاهاین مرحله نسبت به مراحل قبلی اینترفاز،  :  2Gمرحل  وقف  دوم یا  

های هیستون در این مرحله بیشتر شوند. پروتئین ها آمادۀ تقسیم می کنند و یاخته پیدا می   افزایشها و عوامل مورد نیاز برای تقسیم  این مرحله ساخت پروتئین 

دی هستند ها دوکروماتیشود./ در این مرحله کروموزومهای دوک تقسیم نیز در این مرحله انجام می های الزم برای تشکیل رشته شوند و ساخت پروتئین تولید می 

 شوند.ها تقسیم می و اندامه 

 شود.در این مرحله، دو فرایند تقسیم هسته و سیتوپالسم انجام می 

 ها.میوز: همراه با کاهش ت داد کروموزوم   ( 2  ها. میتوز: بدون کاهش ت داد کروموزوم   ( 1 تقسیم هسته: 
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 ای. های گیاهی با تشکیل صفحۀ یاخته در یاخته   ( 2 های جانوری با تشکیل کمربند انقباضی.  در یاخته   ( 1 تقسیم سیتوپالسم : 
 

 های پارانشیمی، هر کروموزوم مضاعف برخالف کروموزوم غیرمضاعف چه ویژگی دارد؟ در هستۀ یاخته 

 شود. ( از دو نیمۀ کامالً یکسان تشکیل می1
 است. ن یکسان آهای مختلف ( فشردگی در قسمت2
 شود.( پیش از نخستین نقطۀ وارسی در هسته دیده نمی3
 نوکلئوتیدی است. های پلی رشته چهارم یک ( تعداد سانترومرهای آن  4

 مفهومی(  -متوسط -116) 3پاسخ: گزینۀ  .112

ها  شدن کروموزوم دۀ گیاه نقش داشته باشند. مضاعفش های زخمتوانند با تقسیم خود در ترمیم قسمتای گیاه بوده و میهای پارانشیمی جزو سامانۀ بافت زمینهیاخته

 شوند. در یاخته پدیدار می  Sای قرار دارد. کروموزوم مضاعف در مرحلۀ چرخۀ یاخته G1گیرد و نخستین نقطۀ وارسی در مرحلۀ  صورت می Sدر مرحلۀ  

 ها:بررسی سایر گزینه
 کروموزوم، لزوماً مشابه یکدیگر نیستند.اور دو کروماتید خواهری یک  در صورت وقوع  کراسینگ (1

 های آن متفاوت است. ر با سایر بخشفشردگی کروموزم در ناحیه سانتروممیزان  مقابل مطابق شکل  (2

بنابراین استفاده از لفظ  باشد.  ها یک عدد میتعداد سانترومتر  ،های تک کروماتیدی و دو کروماتیدیکروموزم  ( در همۀ4

کروموزوم دو کروماتیدی از دو رشتۀ دنا و چهار رشتۀ چنین هر  باشد. همصحیح نمی  «زوم مضاعفکروموی  هار»سانتروم

 شکیل شده است.نوکلئوتیدی تپلی

 

 

 

 
 تک کروماتیدی یا دو کروماتیدی، مسأله این است؟! 

ت کروموزوم
ضعی

و
 

تعداد مولکول دنا 
 

پلی تعداد رشتۀ  
ی 
نوکلئوتید

تعداد سانترومر  
 

ستون 
هی

 

در کدام مرحلۀ 
تقسیم میتوز 

 شود؟دیده می 

تعداد رشتۀ دوک متصل به آن در  
 مرحلۀ 

، در هر یک از یاخته ABفردی با گروه خونی 
بر روی کروموزوم شمارۀ  Aهای زیر چند الل  
 خود دارد  9

 متافاز  آنافاز 

میوز  تار ُکند  گویچۀ قرمز  نوتروفیل 
میتوز  1

 

میوز 
میتوز  1

 

 تک 
 کروماتیدی 

 1تر از بیش  0 1 ندارد  ندارد  1 ندارد  تلوفاز / آنافاز  دارد  1 2 1

 دو
 کروماتیدی 

 2تر از بیش  0 2 2 1 ندارد  1 پروفاز / متافاز  دارد  1 4 2

 است؟  نادرستکدام گزینه، دربارۀ عوامل موثر بر عملکرد راکیزه، 

 تواند درپی جهش در ژنوم فرد رخ دهد. ها در راکیزه می( تجمع رادیکال1
 شود.های آزاد می ( مصرف الکل باعث کاهش اثر پاداکسندگی کاروتنوئید بر رادیکال2
 شود.اکسیژن در زنجیرۀ انتقال الکترون می( مصرف سیگار باعث اختالل در انتقال الکترون به 3
 د.  نشوهای هر مولکول اکسیژن در زنجیرۀ انتقال الکترون، نهایتاً به ساختار مولکول آب وارد می( اتم4

 مفهومی(  -متوسط -125) 4پاسخ: گزینۀ   .113

شوند  یم  ب یترک(  +H)   دروژن یه  ی هاونیبا  (  −O2)   دیاکس  یهاونیشود.  یم  لی تبد(  −O2)  د یاکس  ونیانتقال الکترون، به    ۀریزنج  انیالکترون در پا   رش یبا پذ   ژنیاکس

 .  ندیآیآزاد در م کالیراد  شوند، بلکه به صورتیآب نم لیها وارد واکنش تشکژنیاز اکس ی که درصد دی آیم شیاما گاه پ دی آیم مولکول آب به وجود جهیو در نت

 ها:بررسی سایر گزینه
 یها نیپروتئدر پی وجود نقص در ژنوم فرد   رخ دهد زیرا انتقال الکترون ۀریزنج یهانیمربوط به پروتئ یهانقص در ژن تواند در پیراکیزه میها در تجمع رادیکال (1

 ندارد.  یآزاد، عملکرد مناسب یهاکالیراد داشته باشد در مبارزه با  وبیمع یهان یکه پروتئ  یازهی. راکشوندمیساخته  وبیمع

آزاد با حمله به    ی هالکای. راد شودیآزاد م  ی هاکالیدر جهت کاهش راد  زهیدهد و مانع از عملکرد راکیم  ش یرا افزا   ژن یآزاد از اکس  ی هاکالیراد  لیالکل سرعت تشک  (2

DNA آزاد مانع   ی هاکالیها در واکنش با راد هستند. پاداکسنده ها پاداکسندهگروهی از  دهایکاروتنوئ  شوند. یم ها اختهیمرگ   جه یو در نت زهیراک ب یتخر  سبب   زه، یراک

ها  های آزاد اثر پاداکسندگی کاروتنوئیدبنابراین با جلوگیری الکل از کاهش رادیکال  شوند.یبدن م  یهابافت  بیتخر   جه یو درنت  ی ستیز   یهامولکول  ها برآن  یبیاز اثر تخر

 یابد. کاهش می

 فامینک )کروماتید(  نام کروماتید تشکیل شده است. شده از دو بخش همانند بههرکروموزوم مضاعف

ی کروموزوم  
اجزا

ف
ضاع

م
شده 

 

ها کروماتیدهای خواهری  ها یکسانند و به آنشده از نظر نوع ژنکروموزوم مضاعفکروماتیدهای هر  
کروماتیدهای   شود.گفته می 

 خواهری
 . اندنام سانترومر به هم متصلدر محلی به
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کربن  دیکند. مونواکسیم  جادیاختالل ا   یااختهین در انجام تنفس  دکرب ی مونواکس  هستند.  ن دکرب یمونواکس  دیتول  گریاز منابع د  گار،یشده از خودروها و سدود خارج  (3

 شود.یم ژنیها به اکسبه انتقال الکترون  مربوط سبب توقف واکنش   همانند سیانید ندکرب ی مونواکس گازگذارد؛ یاثر م ی ااختهی بر تنفس   زین   یگری به شکل د

Fهایدر زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه، الکترون A D H شوند که بین دو پمپ قرار گرفته است. پمپی که .................. از  به بخشی منتقل می 2
 این بخش قرار دارد ..................  

 کند.ها را به مولکول اکسیژن منتقل میالکترون - ( پس1
 کند. فضای داخلی راکیزه کمک می pHبه کاهش   -( پیش2
 کند.دریافت می NADHیک الکترون را از هر مولکول    -( پیش3
 شود.های آزاد میدر صورت نقص ژنی، باعث عملکرد نامناسب راکیزه در مبارزه با رادیکال  - ( پس4
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به شکل رو توجه  الکترون  بخشیرو  بهبا  میان  را دریافت می FADH𝟐ی  هاکه  کند 

این جزء قرار  از    قبلدو قرار گرفته است. پمپی که    پمپ شمارۀ یک و پمپ شمارۀ

دو    ه بعد از آن قرار گرفته پمپ شمارۀباشد و پمپی کیک می گرفته است پمپ شمارۀ

ژن  باشد.می در  نقص  پروتئ  یهاگاه  به  به    انتقال  ۀ ریزنج  یهانیمربوط  الکترون، 

را    وبیمع  یهانیپروتئ  نی که ا  یازهیانجامد. راکیم  وبیمع  یهانیپروتئ  شدنساخته

  ندارد.  یآزاد، عملکرد مناسب یهاکالیراد  داشته باشد در مبارزه با
 ها:بررسی سایر گزینه

دن الکترون به مولکول  انتقال الکترون با دا  ستت در صتورتی که پمپ ستوم در زنجیرۀانتقال الکترون ا  پمپ دوم زنجیرۀزء قرار گرفته استت  ( پمپی که پس از این ج1

Oاکسیژن یون اکسید )
 کند.)بستره( تولید می  داخلی میتوکندری (را در فضای غشای2−

ش  کنند. یون هیدرون در ایجاد محیط استیدی نق پمپ می  را به درون فضتای بین دو غشتا  وژنهای هیدریون ،داخلی میتوکندری  های قرار گرفته در غشتای( پمپ2

 دهد.میفضای داخلی افزایش    pH ،میتوکندری دارد و با پمپ شدن آن به فضای بین دو غشای

 .کنددریافت میNADH ا از هر مولکول انتقال الکترون دو الکترون ر  شکل باال اولین پمپ در زنجیرۀ( مطابق  3

 ها، درست است؟ کدام گزینه، دربارۀ فرآیند تنفس هوازی در یوکاریوت
1 )ATP  2وFADH شوند.های مشابهی از چرخۀ کربس تولید میدر محل 
 شود. ایجاد می ATPمولکول  30( از هر قند فسفاتۀ موجود در قندکافت، حداکثر 2

 شود. غشای راکیزه انجام می ساز در فضای بین دوATPتوسط آنزیم   ATP( تولید مولکول  3
 گیرد. صورت می ADN+پیش از احیای  2CO، تولید Aکوآنزیم ( ضمن تبدیل پیروات به استیل4
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 گیرد.صورت می ADN+از احیای  قبل 2CO، تولید Aکوآنزیم تبدیل پیروات به استیل در فرآیند 

 ها:بررسی سایر گزینه
 شوند.های متفاوتی از چرخه تشکیل میمحلدر ATP و   FADH2 ،NADH  های کربس، مولکول  های چرخۀ( در واکنش1

 ،یوتی وکاری  ۀاخت یدر    ط یشرا  ن یکامل گلوکز در بهتر   یۀتجز  یازا  شده دردیتول  ATPکه مقدار    دهندینشان م  یشگاهیآزما   ۀنیبه  طی در شرا  یواقع  یهایریگاندازه  (2

 است.  ATP 30حداکثر  

 مولکول قنِد فسفاته!  یهشود نه ایجاد می  مولکول قنِد فسفاتهدو به یاد داشته باشید: از تجزیۀ یه مولکول گلوکز، 
 شود.ساز در غشای داخلی راکیزه انجام میATPتوسط آنزیم  ATP( تولید مولکول 3

  ATPهای جانداران مانند رشد و نمو و تولیدمثل به وجود  یه از ویژگی  هرتواند بدون انرژی زنده بماند، رشد و ف الیت کند. حفظ هیچ جانداری نمی نکته: 
 شود:  استفاده می  ATPها است؛ مثاًل در فرایندهای زیر از  و قابل استفادۀ انرژی در یاخته  رایجشکل  ATPوابسته است. 

 های مربوط به تجزیۀ گلوکز و شروع قندکافت.سازی برای انجام واکنش تأمین انرژی ف ال  
 پپتید. الزم برای تهیۀ پلی تأمین انرژی  
 پتاسیم. - تأمین انرژی مورد نیاز برای ف الیت پمپ سدیم 
 . رانیبری و برونتأمین انرژی الزم برای انجام فرایندهای انتقال ف ال، درون  
 تأمین انرژی الزم برای انقباض عضالت و ... . 

)دِنای .................. استر نقش دارند، فسفودی  در تشکیل دوپیونددِنای اصلی، نوکلئوتیدهای ..................   شود و تقسیم می ای کهدر هر یاخته
 ها( ای و دِنای کروموزوم اصلی در باکتری اصلی: دِنای هسته

 گیرد. تا پایان عمر رونویسی انجام می - ( بیشتر1
 اتصال دارد. های دِنا غشای پالسمایی به همۀ مولکول -( همۀ2
 یابد. های دوک کاهش میدر مرحلۀ آنافاز طول تعدادی از رشته - ( بیشتر3
 شوند.های دِنا به کمک یک آنزیم هلیکاز و دو دِنابسپاراز همانندسازی میهمۀ مولکول -( همۀ4
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نوکلئوتیدی( و در دنای حلقوی، همۀ نوکلئوتیدها در تشکیل دو پیوند فسفو  جز نوکلئوتید اول و آخر هر رشتۀ پلینوکلئوتیدها )بهها، بیشتر  در دنای خطی یوکاریوت 

ها از  سانترومر، فامینک  های با تجزیۀ پروتئین اتصالی در ناحیکنند. در مرحلۀ آنافاز چرخۀ یاختهاستر شرکت میدی

 شوند. هم جدا می

 شود:فاز سه نوع رشتۀ دوک دیده می در مرحلۀ آنا
 یابد. ها کاهش میهستند و طول آن سانترومر متصلهای دوک که به ( رشته1
 یابد. می ها افزایش طول آنهای دوکی که تا محل استوای یاخته امتداد دارند و ( رشته2
 مستقر هستند.  نزدیکی سانتریولهای دوکی که در ( رشته3

  ها:بررسی سایر گزینه
دهد(. بنابراین تا  دهند )این اتفاق قبل از ورود به خون رخ میهای خود از دست میهای قرمز در پی فرآیند بلوغ و واردشدن به خون، هسته و بیشتر اندامک( گویچه1

 شود.روز است، الزاماً رونویسی انجام نمی  120ها که حدوداً پایان عمر این یاخته

  ی اصل  یبر دِناها عالوهوتیاست. پروکار   متصل  اخته ی   ی قرار دارد و به غشا  توپالسمی است که در س  ی حلقو  یمولکول دِنا  کی   ی دارا  ی اصلتن  ها فاموتیپروکار   در (  2

. دقت داشته باشید هدبد یرا به باکتر  ی گرید   ی هایژگیتواند و یها ممولکول  نی داشته باشند. اطالعات ا  (د یپالزم) سَکینام دبه گری د  یی از دِنا  یی هاممکن است مولکول

 به غشای یاخته متصل نیست.  که پالزمید

دِنا  ی آغاز همانندساز  گاهیجا  کی ها فقط  وتیپروکار   )نه همۀ(  اغلب  (4 ا   یدر  باز م  دِنا   دو رشته  گاهیجا  ن یخود دارند. در  در    یدوجهت  یشوند. همانندسازیاز هم 

. در همانندسازی دو جهتی   ابدی  انی پا  یو همانندساز  ده یرس  گر یتا به همد   ابدی یشروع و در دو جهت ادامه م  ی نقطه همانندساز  کی   از  یعنیها وجود دارد؛  وتی پروکار

 کنند. به شرط وجود فقط یک جایگاه آغاز همانندسازی دو آنزیم هلیکاز و چهار آنزیم دِنابسپاراز فعالیت می
 

 شود.پروتئینی است که هنگام تقسیم، پدیدار و سانترومر کروموزوم به آن متصل می های ای از ریزلوله مجموعه دوک تقسیم:  
های یوکاریوتی و در زمان تقسیم ایجاد  شود. دوک تقسیم در یاخته نام دوک تقسیم ایجاد می ها، ساختارهایی به برای حرکت و جداشدن صحیح کروموزوم

 شود: دوک ایجاد می  ۀیوکاریوتی، سه نوع رشت ۀشود./ در زمان تقسیم یه یاخت می 
 . شوند نمی ها متصل و به کروموزوم امتداد ندارندیاخته  ۀها که تا میان اطراف سانتریول  کوتاههای  رشته . 1
 . شوندنمی ها متصل اما به کروموزوم امتداد داشتهیاخته   ۀکه تا میان  بلندیهای دوک رشته . 2
ها سبب حرکت کروموزوم شده و در آنافاز . این رشته شوندمی ها متصل و به سانترومر کروموزوم امتداد یافتهیاخته   ۀمیان که تا  بلندیهای دوک رشته . 3

 کنند.شده و به سمت قطبین یاخته حرکت می های خواهری از هم جداها یا کروماتید ها، کروموزومشدن این رشته شوند. با کوتاهکوتاه می 
 دهند. های دوک را سازمان می شدن رشته ها( ساخته های جانوری، میانه )سانتریولدر یاخته سانتریول )میانک(:  

 شوند. اند که در اینترفاز، برای تقسیم یاخته، دو برابر می عمود برهم ۀها، یه جفت استوانسانتریول 
 ۀوی درجه است اما زا 90بین دو سانتریول،  ۀپروتئینی تشکیل شده است./ زاوی   ۀزلول( ری27تایی )3 ۀدست 9توخالی است که از   ۀسانتریول، یه استوان هر

 سانتریول )میانه( هستند.  فاقدهای گیاهی از یاخته  بعضی  درجه است.   180 ا  تقریب متافاز و آنافاز،  ۀبین دو جفت سانتریول در مرحل

 پردازد، درست است؟پارانشیمی به ذخیرۀ مولکول دِنا میچند مورد، دربارۀ هر ساختاری که در یک یاختۀ 

 د. نرا دار  ATPهای  همۀ این ساختارها توانایی تولید مولکول -الف
 شود.ها در هسته مشاهده میهایی است که ژن آنحاوی آنزیم -ب
 شوند. زمان با هم تقسیم نمیای همای از چرخۀ یاختهدر هیچ مرحله -ج

 .شودها مشاهده میر این ساختارها، در کنار گروهی از پروتئینهر مولکول دِنا د -د
1 )1 2 )2 3 )3  4 )4 
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 اند.موارد »ب« و »د« به درستی بیان شده

ها در میتوکندری، هسته و کلروپالست خود به ذخیرۀ مولکول یاختهای در گیاهان هستند و توانایی فتوسنتز دارند. این  های پارانشیمی جزئی از سامانۀ بافت زمینهیاخته

 پردازند.دنا می

 بررسی موارد:
 شوند. فقط در میتوکندری و کلروپالست ساخته می ATPهای الف( مولکول

هایی ها حاوی آنزیمتوان گفت این اندامکشوند. بنابراین میمیهای آزاد سیتوپالسمی به سبزدیسه و راکیزه منتقل  های تولیدشده توسط ریبوزومب( گروهی از پروتئین

 شود.ها در هسته مشاهده میهستند که ژن آن

 شود. میمستقل از آن تقس زیو ن  اختهیهمراه با  تواند می زهیراک ج(

ای در ها دنای هستهها هیستون نیستند. مولکولما این پروتئینشود اها مشاهده مید( مولکول دِنا در ساختار کلروپالست و میتوکندری، در کنار گروهی از پروتئین

 شوند. های هیستون مشاهده میکنار پروتئین

 کند؟ چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمیل می

 تخمیر الکتیکی ..................« ای همانند  در تنفس یاخته»
 شود.تجزیه می CO𝟐گلوکز تا حد تشکیل مولکول   -الف

 شود. یک نوع حامل الکترون در سیتوپالسم تولید می -ب
 شوند. ماده تولید میدر سطح پیش  ATPهای مولکول -ج
 شود. شده در قندکافت، به میتوکندری وارد میلیدتو NADH -د
1 )1 2 )2 3 )3  4 )4 
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 کنند.میل میعبارت مورد نظر را به درستی تک »ج«و  موارد »ب«
 بررسی موارد:

Cالف( در تخمیر الکتیکی O  شود.تولید نمی 2

شود. تولید می  NADHنام  شود. در گلیکولیز فقط یک نوع حامل الکترون بهای همانند تخمیر الکتیکی فرآیند گلیکولیز در سیتوپالسم انجام میب( در تنفس یاخته

Fای حامل الکترون دقت داشته باشید که در فرآیند تنفس یاخته A D H  شود.در چرخۀ کربس در بسترۀ راکیزه ساخته می 2

 شوند. ماده تولید میح پیشدر سط ATPهای شود. در گلیکولیز مولکولای همانند تخمیر الکتیکی فرآیند گلیکولیز در سیتوپالسم انجام میج( در تنفس یاخته 

 شود. تولیدشده در قندکافت، به میتوکندری وارد نمی NADHای، د( در تخمیر الکتیکی برخالف تنفس یاخته

 های گیاهی، درست است؟کدام گزینه، دربارۀ فرآیند تقسیم سیتوپالسم در یاخته

 کند. پوشش هسته شروع به تشکیل میزده از دستگاه گلژی، های جوانه ( کمی پیش از شروع تجمع ریزکیسه1
 شود.( بالفاصله پس از این فرآیند، بین دو یاختۀ جدید، فقط دو غشا و تیغۀ میانی مشاهده می 2
 گیرد.های پروتئینی ایجادشده در مرحلۀ پروفاز صورت می ( این فرآیند به کمک رشته3
 شود.دیواره تشکیل می( اندکی پس از تشکیل دیوارۀ جدید، پالسمودسم و الن در 4
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 شود. شوند( انجام میهای دوک )که درپروفاز تشکیل میهای گیاهی به کمک رشتهکنید سیتوکینز در یاختهطور که در شکل زیر مشاهده میهمان

 ها:بررسی سایر گزینه
 کند. تگاه گلژی، پوشش هسته شروع به تشکیل میزده از دسهای جوانه ( کمی پس از شروع تجمع ریزکیسه1

بنابراین،  های دستگاه گلژی، پیش( در ریزکیسه2 دارد.   میانی وجود  تیغۀ  و  نخستین(  یاخته )دیوارۀ  دیوارۀ  ساز 

 شود.بالفاصله پس از سیتوکینز، دو غشا، یک تیغۀ میانی و دو الیه دیوارۀ نخستین بین دو یاخته مشاهده می

 شود. با تشکیل دیوارۀ جدید، پالسمودسم و الن در دیواره تشکیل میزمان  ( هم4

 تقسیم سیتوپالسم 

 شود.جدید تشکیل می  ۀود. با تقسیم سیتوپالسم دو یاختشپس از میتوز، اجزای یاخته بین دو سیتوپالسم تقسیم می 

سیتوپالسم با فرورفتن غشای یاخته در ناحیۀ ای هستند، تقسیم  های جانوری که فاقد دیوارۀ یاخته در یاخته 

های در میانۀ یاخته شده است، پروتئین   حلقۀ انقباضی گردد./ عاملی که باعث ایجاد این  وسط یاخته آغاز می 

تر شده تا در نهایت دو یاخته از  تنگ   به سمت داخلپیوسته    ،هستند. این حلقه  اکتین و میوزین انقباضی  

 است حاالت زیر نیز ایجاد شود:  ممکنهای جانوری بعد از تقسیم هسته  شوند.  در یاخته یکدیگر جدا می 

 ته دارد )آندوسپرم شیر نارگیل(. که در این حالت یاخته بیش از یک هس:  تقسیم سیتوپالسم صورت نگیرد. 1

و دیگری کوچک ها بزرگ  که در این حالت یکی از یاخته :  پالسم به صورت نامساوی صورت گیردتقسیم سیتو.  2
شود )سلول اووسیت ثانویه و  انقباضی در وسط یاخته تشکیل نمی ۀحواست باشه که در این حالت حلق . است 

 جسم قطبی یا سلول زایشی و رویشی گرده(.

های اکتین و  از آن است که به وسیلۀ رشته تر  ای بسیار محکم ای هستند. دیوارۀ یاخته های گیاهی دارای دیوارۀ یاخته یاخته   های گیاهی: تقسیم سیتوپالسم در یاخته 

شود که حاوی  هایی در دستگاه گلژی تولید می ها، ریزکیسه گردد. در عوض در این یاخته های گیاهی حلقۀ انقباضی تشکیل نمی میوزین فشرده شود، بنابراین در یاخته 

ای را به وجود  نام صفحۀ یاخته گردند و ساختاری به جا ادغام می شوند و در آن ته منتقل می ها به مرکز یاخ اند./ این ریزکیسه سازهای تیغۀ میانی و دیوارۀ یاخته پیش 

های دستگاه گلژی( به غشای  ای )اجتماع غشای ریزکیسه که غشای صفحۀ یاخته شوند تا این پیوندند و به سمت خارج گسترده می ها به یکدیگر می آورند./ ریزکیسه می 

 آورد. یاخته را به وجود می   ۀ میانی و دیوار   ۀ زکیسۀ بزرگ با هم یکی شده و تیغ محتویات درون ری پیوندد و  یاخته می 

 های یاخته   ۀدارد. همکند و دو یاخته را در کنار هم نگه می نام پکتین ساخته شده است. پکتین مانند چسب عمل میساکاریدی به تیغۀ میانی از پلی  •

 های مرده پالسمودسم ندارند. دارای پالسمودسم نیستند. یاختهالزاما  ها آن  ۀگیاهی دارای الن هستند؛ ولی هم

های دوک پس از تقسیم گیاهی هم رشته  ۀحواست باشه که در یاختشوند.  گذاری می ساختارهایی مانند الن و پالسمودسم نیز در هنگام تشکیل دیوارۀ جدید پایه 
های  تواند به دلیل عدم تقسیم سیتوپالسم )آندوسپرم مایع در شیر نارگیل( و یا به دلیل به هم پیوستن یاخته شدن یک یاخته می ای چندهسته روند.  بین می  سیتوپالسم از

 اسکلتی(.   ۀ های ماهیچ ای باشد )سلول هسته تک 

 کدام گزینه، دربارۀ شکل مقابل درست است؟

 های بدن را دارد.انواعی از بافت( توانایی دگرنشینی در 1
 نقش هستند.  ارزه با این نوع از تومورها فاقد( ماکروفاژها در مب2
 رسانند.  ن از طریق تراگذری خود را به لنف یا خون میآهای ( یاخته3
 کند.اندازی میشده در آن را راه ریزی مرگ برنامه ، T( ترشح پرفورین توسط لنفوسیت 4

   مفهومی( -متوسط -115)1گزینۀ پاسخ:   .120

های مجاور حمله  شود. تومور بدخیم یا سرطان به بافتدار پوست ایجاد میدانههای رنگشدن یاختهدهد که در اثر سرطانیرا نشان میشکل سوال تومور بدخیم مالنوما  

جا مستقر ویژه لنف به نواحی دیگر بدن بروند، در آنشده و همراه با جریان خون، یا به هایی از آن جداتواند یاختهکند و توانایی دگرنشینی )متاستاز( دارد؛ یعنی میمی

 شوند و رشد کنند.
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  ها:بررسی سایر گزینه

اینترفرون نوع  Tهای  طبیعی و لنفوسیت  ه های کشند( یاخته2 را فعال میکنند و درشتترشح می  2،  نوع  خوارها  اینترفرون  نقش مهمی در مبارزه علیه    2کنند. 

 های سرطانی نقش دارند. ها در مبارزه با یاختهخوارها و بیگانههای سرطانی دارد. بنابراین، ماکروفاژیاخته

هایی از تودۀ بدخیم یا  نامند. یاختهها، تراگذری )دیاپدز( میمویرگ  ههای سفید را از دیواروج از خون را دارند. فرایند عبور گویچههای سفید، توانایی خر( گویچه3

رآیند دگرنشینی )نه  جا مستقر شوند و رشد کنند. به این فویژه لنف به نواحی دیگر بدن بروند، در آنتوانند آن جدا شوند و همراه با جریان خون، یا بهسرطانی می

 شود.تراگذری!!!( گفته می

  ه کشندۀ طبیعی، به یاخت  هکند. یاختهای سرطانی و آلوده به ویروس را نابود می( یاختۀ کشندۀ طبیعی نوعی لنفوسیت موثر در دفاع غیراختصاصی است که یاخته4

شدۀ یاخته  ریزیکند. سپس با واردکردن آنزیمی به درون یاخته، باعث مرگ برنامهجاد مینام پرفورین منفذی در غشا ای شود و با ترشح پروتئینی بهسرطانی متصل می

 گیرد. های سرطانی و آلوده به ویروس توسط نوعی آنزیم صورت میشدۀ یاختهریزیشود و مرگ برنامهشود. بنابراین پرفورین فقط سبب ایجاد منفذ در غشا میمی

 زیر در کنکور سوال خواهد آمد!: ن باشید یک روز از مراحل شکل ئمطم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هر یاختۀ زنده در ..................  

 داران، در طول حیات خود فنوتیپ ثابتی دارد.( مهره1
 های سلولز است. ( گیاهان، در بخشی از دیوارۀ خود فاقد رشته2
 کند. وات را در خالف جهت شیب غلظت به راکیزه وارد میوداران، پیر( مهره3
 کند.فسفاته ایجاد می تککربنۀ ( گیاهان، در ابتدای قندکافت نوعی مولکول شش4

 مفهومی(  -متوسط -106و  125) 2پاسخ: گزینۀ  .121

در ساختار خود های سلولزی  شود. تیغۀ میانی فاقد رشتههای گیاهی تیغۀ میانی مشاهده میهای زنده در گیاه دارای دیواره هستند. در دیوارۀ همۀ یاختههمۀ یاخته

 است. 

 ها:بررسی سایر گزینه
های  کند؛ مثل تغییر رنگ یاختهها تحت تأثیر محیط تغییر میداران لزوماً در طول حیات خود فنوتیپ ثابتی ندارند. فنوتیپ گروهی از یاختههای زنده در مهره( یاخته1

 ر فنوتیپ به ماکروفاژ تبدیل شوند. توانند با خروج از خون و تغییها میچنین مونوسیتپوششی پوست. هم

 شود.ها راکیزه و چرخۀ کربس مشاهده نمیداران هستند. در این یاختهها در خون مهرهترین یاختههای قرمز خون فراوان( گویچه3

 کنند.کربنۀ دوفسفاته ایجاد میها در ابتدای قندکافت نوعی مولکول شش( یاخته4

 

 

 ویژگی  تومور خوش خیم  تومور بدخیم )سرطان(

 مقدار رشد کم زیاد 

 حمله به بافت مجاور نمی کند  می کند 

 دگرنشینی )متاساز( ندارد دارد 

 رگ خونی  ندارد دارد 

 های مجاور توانایی اختالل در بافت )در صورتی که خیلی بزرگ شود(  دارد دارد 

 مالنوما  
 دار پوست( دانه های رنگ )تودۀ یاخته 

   لیپوما
 های چربی( که در افراد بالغ متداول است. )تودۀ یاخته

 مثال
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 شود، درست است؟می FADH2کدام گزینه، دربارۀ با مولکولی که در زنجیرۀ انتقال الکترون باعث اکسایش 
 ( بین دو الیۀ فسفولیپیدی غشا مستقر است. 1
 دهد. ( الکترون را به آخرین پمپ الکترون زنجیره می2
 کند. یک الکترون را به زنجیره وارد می FAD( ضمن تولید هر 3
 شود.شیب غلظت یون هیدروژن بین دوسوی غشا می ( باعث کاهش 4

 مفهومی(  -متوسط -125) 1پاسخ: گزینۀ  .122

میان دو الیۀ فستتفولیپیدی غشتتا مستتتقر   رو این مولکولبهمطابق شتتکل رو

 است.
 ها:بررسی سایر گزینه

Fهای  ( این مولکول الکترون2 A D H از اکستتایش را به دومین حاصتتل   2

 دهد.انتقال الکترون می  زنجیرۀپمپ  

F( در پی اکستتتایش  3 A D H تولیتد هر مولکول    2 دو   +FADضتتتمن 

 شود.انتقال الکترون وارد می  الکترون به زنجیرۀ

 شود.ین دوسوی غشا میسبب افزایش شیب غلظت یون هیدروژن ب   ،یون هیدروژن  کنندۀهای پمپکردن الکترون برای پروتئین( این مولکول با فراهم4
 

 ای از تقسیم رشتمان )میتوز( که .................. قطعاً .................. است. در جانوران، در انتهای مرحله
 طور کامل تشکیل شدهدوک تقسیم به -کند( پوشش هسته شروع به تخریب می1
 طور کامل تجزیه شده  پوشش هسته به -کنندشدن میها شروع به کوتاه( کروموزوم2
 هر رشتۀ دوک تقسیم به یک سانترومر متصل  -کنندها بیشترین فشردگی را پیدا میتن( فام3
 دیگر مستقر جفت در بیشترین فاصله از   جفت سانتریولهر   - یابدهای خطی افزایش می( تعداد کروموزوم4

   مفهومی( -متوسط -116) 4پاسخ: گزینۀ   .123

با جداشدن ک آنافاز  برابر میها افزایش میروماتیدهای خواهری از هم، تعداد کروموزومدر  با طویلیابد و دو  آنافاز  ها در شدن طول یاخته جفت، سانتریولشود. در 

 گیرند.بیشترین فاصله از یکدیگر قرار می

شود و کروماتیدها از هم جدا  هر کروموزوم شده است، تجزیه می  سانترومردو کروماتید در محل   اتصالکه سبب   پروتئینی در این مرحله،  وقایع آنافاز:  
شود./ اکنون هر کدام از کروماتیدهای هر کروموزوم را به سمت های دوک متصل به کروموزوم انجام می شدن رشته گرفتن کروماتیدها با کوتاه شوند. فاصله می 

 کشند.های یاخته می یکی از قطب 
 ها:بررسی سایر گزینه

 نشده است. تشکیل طور کاملانتهای این مرحله هنوز دوک تقسیم بهدر پروفاز، پوشش هسته شروع به تخریب می کند. در   (1

ها، دو  شدن کروموزوم با فشرده  زمانهم شوند. تر می های کروماتین فشرده، ضخیم و کوتاهابتدا رشته  وقایع پروفاز: 
شود. در این  ها تشکیل می های دوک بین آن شوند )به سمت قطبین یاخته( و رشته سانتریول از یکدیگر دور می جفت 

 شود.می  آغاز شوند. در این مرحله تخریب پوشش هسته  دیده می  میکروسکوپ نوریهای فشرده با مرحله، کروموزوم
 شود.طور کامل تجزیه می هسته در پرومتافاز بهکنند. پوشش شدن میها شروع به کوتاه ( در پروفاز، کروموزوم2

های دوک به هیچ سانترومری رشته گروهی از  . در این مرحله کنندرا پیدا میها بیشترین فشردگی ( در متافاز، کروموزوم3

 متصل نیستند. 

درآیند./   کروماتینی که به حالت غیرفشرده و کنند تا این می  بازشدن ها شروع به شوند و کروموزوممی   تخریب های دوک  در این مرحله، رشته وقایع متافاز:  
 شود.و شبکۀ آندوپالسمی دوباره تشکیل می  پوشش هسته 

 کدام گزینه، دربارۀ بخشی از پوست انسان که در آن گیرندۀ فشار حضور دارد، نادرست است؟ 

 شود.انتهای دارینۀ آزاد در آن مشاهده می (1
 شود. ت حیوانات، چرم تهیه می( از همین الیۀ پوس 2
 ای در این الیۀ پوست حضور دارند. های دارینه( یاخته3
 شوند.های خونی با عبور از غشای پایه به اپیدرم وارد می ( در سطح باالیی آن مویرگ4

 مفهومی(   -متوسط -115)4گزینۀ  پاسخ:   .124

 شود.پوششی و خارجی پوست( رگ خونی مشاهده نمی اپیدرم )الیۀ رم پوست حضور دارند. در الیۀ  د های فشار در الیۀ گیرنده

ها رسانده و مواد مورد نیاز خود را از  یدرم به روش انتشار موادزائد خود را به این مویرگپهای ا و یاخته کنندنمیهای خونی از غشای پایه عبور مویرگنکته: 
 کنند. ها، دریافت میآن

 ها:بررسی سایر گزینه
 شود. کنید در الیۀ درم انتهای دندریت آزاد مشاهده میطور که در شکل مقابل مشاهده میهمان( 1

  ، اند. این الیهها در آن به طرز محکمی به هم تابیدهای وجود دارد که رشتهدرم پوست، بافت پیوندی رشته  ۀ( در الی 2

 است.   درم  شود مربوط به الیۀانوران درست میمحکم و بادوام است. چرم که از پوست ج 
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 ( و بیرونی )اپیدرم( حضور دارند. ای در الیۀ درونی )درمهای دارینهشود یاختهطور که در شکل مقابل دیده میهمان (3

 

 

 

 

 

 

 

 نقش پوست در اولین خط دفاعی بدن
ها از هر نوعی که باشییند، هنگام ورود به بدن، با خط اول دفاع بدن  نخسییتین خط دفاعی بدن هسییتند. میکروب  هکنند، عوامل اصییلی ایجادپوسۀۀت و مطا 

 گویند.کنند. به این نوع دفاع، دفاع غیراختصاصی میها، سدی ایجاد میها، بدون توجه به نوع آنشوند. پوست و مخاط، در برابر نفوذ میکروبرو میروبه
 ساختار پوست 

ها به  های بیرونی و درونی آن، در جلوگیری از ورود میکروببدن اسیییت که الیه  هایاندامیکی از پوسیییت 
 بدن نقش دارند. 

های  یاخته  ترینخارجیاست که  پوششی  هالیه یاخت  چندیناین الیه، شامل    درم(:بیرونی پوست )اپی  هالی
اند،  ها چسیبیدههایی را که به آنتیب، میکروبریزند و به این تر تدریج میهای مرده بهاند. یاختهآن، مرده

 کنند.از بدن دور می
  محکمیطرز  ها در آن بهوجود دارد که رشیته  ایپیوندی رشۀتهدر این الیه، بافت  درم(:درونی پوسۀت ) هالی
 است.  محک  و غیرقابل نفوذدرونی، عماًل سدی  هاند. این الیه محکم و با دوام است. الیهم تابیدهبه
 پوست است.  درونی هالیشود، مربوط به : چرم که از پوست جانوران درست می نکته 
 :اند،  هایی از بدن که با محیط در ارتباط های دفاعی( در بخش )نوع خاصی از یاخته   های دندریتییاخته   نکته

 شوند. فراوانی یافت میگوارش، به   هو لول پوستمثل 
  های دمایی، تماسی و درد وجود دارد.  های مت ددی از جمله گیرنده درون پوست انسان، گیرنده  :3ترکیب با فصل 
   صورت ناخودآگاه تغییر وض یت گاه شود؛ بنابراین فرد به دیدن بافت پوست در محل نشیمن مدت ممکن است موجب آسیب نشستن طوالنی   :3ترکیب با فصل

 دهد.می 
  ریز هستند.برون  هربی در پوست، نوعی غدغدد عرق و غدد چ :4ترکیب با فصل 
   ها، سرعت بهبود زخم را افزایش شود که با افزایش سرعت تقسیم یاخته شدن پوست، نوعی عامل رشد در زیر محل زخم تولید می هنگام زخم  :6ترکیب با فصل

 دهد.می 
  دار پوست است.دانه های رنگمالنوما نوعی تومور بدخیم یاخته  :6ترکیب با فصل 
   با فصل یاخته   ده :   2ترکیب  پوشانده شده است که  بافت پوششی سنگفرشی چندالیه  به یکدیگر نزدیه سطح پوست، توسط  اند و فضای های آن بسیار 

 ای اندکی دارند. یاخته بین
  شود. بینی توسط مخاط پوشیده می  هایابتدای مسیر ورود هوا در بینی، از پوست نازکی تشکیل شده است؛ در حالی که سایر بخش  ده : 3ترکیب با فصل 

 
 ترشحات پوست 

 و عرق از ترشحات مهم پوست هستند.  پوست فقط یه سد ساده نیست؛ بلکه ترشحات مختلفی هم دارد. چربی 
ماده   چربی پوست:  -1 را  پوست  داشتن  ای چرب می سطح  به علت  ماده  این  زندگی   اسیدی، خاصیت  اسیدهای چربپوشاند.  برای  اسیدی  دارد. محیط 

 مناسب نیست.   ابیماریهای میکروب 
 :اند.  بودن آن، سازش یافته کنند که با شرایط پوست، از جمله اسیدی هایی به طور طبی ی در سطح پوست انسان، زندگی می میکروب  نکته 
 :گیرد؛ چون اسیدهای چرب محلول در غشا هستند. رانی صورت نمی ریِز غدد چربی، طی فرآیند برون های برون ترشح چربی توسط یاخته  نکته 
 :کند. نیز کمه می شدن سطح پوستنرمها، به بر نقش در مبارزه با میکروب عالوه چربی پوست،  نکته 
 :شود.غدد چربِی پوست، منجر به تجمع چربی و ایجاد جوش می مجاریشدن بسته  نکته 
 نیز دارد.  آنزی  لیزو ی ، بر نمهها مناسب نیست. عرق، عالوهدارد. نمه برای باکتری نمکیکی دیگر از ترشحات سطح پوست، عرق است که  عرق: -2
 :خوانیم که انتقال ویروس فصل می  هدر ادام  نکتهHIV  .از طریق عرق، اثبات نشده است 
 :شود.ها میها، موجب مرگ آن اِی باکتری یاخته  هبر ترشحات پوست، در ترشحات مخاطی نیز حضور دارد و با تخریب دیوار آنزیم لیزوزیم عالوه  نکته 

 ت های سطح پوسمیکروب 
زا های بیماری ها از تکثیر میکروب اند. این میکروب یافته   سا ش،  بودن اسیدی کنند که با شرایط پوست، از جمله  هایی زندگی می در سطح پوست ما، میکروب 

 شوند. ها پیروز می کنند، چون در رقابت برای کسب غذا، بر آن جلوگیری می 
 ها هایی دارند که برای سازش و ماندگاری در محیط، به آن ویژگی مشترک جانداران است؛ جانداران ویژگی   7سازش با محیط، یکی از    ده :  1ترکیب با فصل

 کنند. کمه می
  وجود دارد. انبوهی  هاها( همزیست با آن های تنگاتنگی بین جانداران و ریزاندامگان )میکروارگانیسم امروزه م لوم شده است که ارتباط  ده : 1ترکیب با فصل

 شوند بر سالمت انسان، وجود دارد. تاثیر این اجتماعات میکروبی، که میکروبیوم نامیده می   هها دربار از این یافته 



 52صفحه   آموزشی ماز گروه   شناسی زیست درس:  

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

از 
 م
ون

زم
ه آ

ام
خن

اس
پ

– 
ه 
حل
مر

9 

 در دستگاه ایمنی یک فرد سالم .................. قطعاً ..................  
 شود.ضمن تغییراتی به یاختۀ دیگر تبدیل می -در هنگام خروج از خون  ( هر مونوسیت1

 شوند.دیده ترشح می های آسیباز یاخته - دومین خط دفاعی در های موثر ( بعضی از پروتئین2

 روشن ریز است. هایدانهدارای سیتوپالسمی با  -های انگلی ( هر گویچۀ سفید در حال مبارزه با کرم3

  گیرد.های پوششی صورت میاز طریق منافذ موجود در غشای یاخته  -های کلیهز در مویرگ( فرآیند دیاپد4

 مفهومی(  -متوسط -115) 2گزینۀ پاسخ:   .125

ترشح  شود. اینترفرون نوع یک، از یاختۀ آلوده به ویروس  دیده( ترشح میهای آلوده به ویروس )آسیبهای ترشحی است که از یاختهاینترفرون نوع یک، از پروتئین

 کند. ها را در برابر ویروس مقاوم میکند و آنهای سالم مجاور هم اثر میآلوده، بر یاخته هبر یاختشود و عالوهمی

 ها:رسی سایر گزینهبر 
 !نه هنگام خروج از خونشوند  با انجام تغییراتی به ماکروفاژ تبدیل می  از خون وجرپس از خها مونوسیت (1

 های روشن درشت دارند. ها سیتوپالسمی با دانهکنند. ائوزینوفیلهای انگلی مبارزه میهستند که با کرم یهای سفیدها گویچهائوزینوفیل( 3

دهد  سفید رخ می گویچۀ های پوششی دیوارۀ رگ و با تغییر شکل بین یاخته  گویند. فرآیند دیاپدز از فاصلۀ را دیاپدز می  هاهای سفید از دیوارۀ مویرگ( عبور گویچه4

 مویرگ! های پوششی دیوارۀنه از طریق منافذ موجود در غشای یاخته 

 

های گویچه
ثر  ؤسفید م 

 در ایمنی 
 محل ساخت  أ منش

خط  های ظاهری ویژگی
 عمل ۀنحو عملکرد  دفاعی 

 هسته  یاخته میان

نوتروفیل 
 

 ۀیاخت 
بنیادی 
 میلوئیدی 

مغز قرمز استخوان  
 اسفنجی 

جنینی در کبد و  دوران 
 طحال 

یاخته با میان
های  دانه

 روشن ریز 

  ۀهست 
 دوم  چندقسمتی

از بین بردن عوامل خارجی  
 هاو میکروب

 
 خواری بیگانه

ائوزینوفیل 
 

 ۀیاخت 
بنیادی 
 میلوئیدی 

مغز قرمز استخوان  
 ، اسفنجی

دوران جنینی در کبد و  
 طحال 

یاخته با میان
های  دانه

روشن 
 درشت 

  ۀهست 
دوقسمتی 
 دمبلی 

زای  مبارزه با عوامل بیماری دوم 
 های انگل بزرگ مثل کرم

های خود را روی انگل محتویات دانه
 ریزد می 

ت 
مونوسی

 

 ۀیاخت 
بنیادی 
 میلوئیدی 

مغز قرمز استخوان  
 ، اسفنجی

دوران جنینی در کبد و  
 طحال 

  ۀیاخت میان
 بدون دانه 

تکی   ۀهست 
خمیده یا 
 لوبیایی 

 دوم 
خواری از طریق  بیگانه

 ۀخوار و یاخت تولید درشت
 ای دارینه

شوند، پس از خروج از خون خارج می
خوار و  کنند و به درشتتغییر می

 شود ای تبدیل میدارینه ۀیاخت 

شنده 
یاخته ک

ی 
طبیع

 

 ۀیاخت 
بنیادی 
 لنفوئیدی 

مغز قرمز استخوان  
 اسفنجی 

 های لنفی ها و گرهاندام

دوران جنینی در کبد و  
 طحال 

  ۀیاخت میان
 بدون دانه 

تکی گرد   ۀهست 
 دوم  یا بیضی 

های  ازبین بردن یاخته
سرطانی و آلوده به  

 ویروس 

با ترشح پروتئین پرفورین، که منفذی 
کند و سپس در غشای یاخته ایجاد می

واردکردن آنزیمی به درون یاخته 
یاخته  ۀشدریزیسبب مرگ برنامه
 شود می

 ترشح اینترفرون نوع دو 

ت
لنفوسی

 
 B

 

 ۀیاخت 
بنیادی 
 لنفوئیدی 

مغز قرمز استخوان  
 اسفنجی 

 های لنفی ها و گرهاندام

دوران جنینی در کبد و  
 طحال 

  ۀیاخت میان
 بدون دانه 

تکی گرد   ۀهست 
 سوم  یا بیضی 

اثر کردن  نابود یا بی
ها از طریق تولید میکروب
 ساز های پادتنیاخته

 خاطره  ۀتولید یاخت 

ساز،  های پادتنتکثیر و تولید یاخته
کنند و  ها پادتن تولید میاین یاخته

پادتن پس از برخورد با میکروب آن را 
 کند اثر مینابود یا بی

ت 
لنفوسی

T
 

 ۀیاخت 
بنیادی 
 لنفوئیدی 

مغز قرمز استخوان  
 اسفنجی 

 های لنفی ها و گرهاندام

دوران جنینی در کبد و  
 طحال 

  ۀیاخت میان
 بدون دانه 

تکی گرد   ۀهست 
 سوم  یا بیضی 

های  نابودکردن یاخته
سرطانی، آلوده به ویروس 
یا پیوندی از طریق تولید  

 کشنده  Tلنفوسیت 

 خاطره  ۀتولید یاخت 

کشنده، این   Tتکثیر و تولید لنفوسیت 
یاخته با ترشح پرفورین و آنزیم سبب  

 شود یاخته میۀ شدریزیمرگ برنامه

 

 کنند، نادرست است؟های محلول، که در خوناب افراد سالم وجود دارند و در دومین خط دفاعی بدن نقش ایفا میکدام گزینه دربارۀ پروتئین

 شوند.( همانند پپسینوژن به صورت غیرفعال ترشح می 1
 د.نها نقش دار( همانند اینترفرون نوع یک در مبارزه با میکروب2
 های خودی نقش ندارند. ( برخالف پرفورین در ازبین بردن یاخته3
 د. نخواری نقش ندار( برخالف اینترفرون نوع دو در تسهیل فرآیند بیگانه4

 مفهومی(  -متوسط -115) 4پاسخ: گزینۀ   .126

های مکمل روی کنند. قرار گرفتن پروتئینهای خون )محلول در خوناب( هستند و در دومین خط دفاعی بدن نقش ایفا می پروتئین  های مکمل، گروهی ازپروتئین 

 خواری موثر هستند.های مکمل در تسهیل فرآیند بیگانهتر انجام شود. بنابراین پروتئینخواری آن آسانشود که بیگانهمیکروب، باعث می

 ها:بررسی سایر گزینه
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شدن، به این صورت است که وقتی یکی شوند. واکنش فعالذ کند، فعال میاند، اما اگر میکروبی به بدن نفوصورت غیرفعالهای مکمل در فرد غیرآلوده بهئین( پروت1

های اصلی معده  های معده است که توسط یاختهز پزوتئازسا یابد. پپسینوژن نیز پیشکند و به همین ترتیب ادامه میشود، دیگری را فعال میها فعال میاز این پروتئین

شده در محیط دقت داشته باشید که پپسین تولید  شود.یعنی پپسین تبدیل میصورت فعال،  های کناری به  شده از یاختهترشح  HClشود این آنزیم توسط  ترشح می

 کند.معده نیز به تبدیل پپسینوژن به پپسین کمک می

ای  آورند. این منافذ عملکرد غشای یاختهها، منافذی به وجود میمانند در غشای میکروبشده به کمک یکدیگر، با ایجاد ساختارهای حلقههای مکمل فعالپروتئین( 2

ده به ویروس  آلو  ین ترشحی است که از یاختۀعی پروتئمیرد. اینترفرون نوع یک نوبیگانه می  برند و سرانجام یاختۀ د از بین میمیکروب را در کنترل ورود و خروج موا

 ها نقش دارد.کند. بنابراین در مبارزه با میکروبها را در برابر ویروس مقاوم میکند و آنهای سالم مجاور هم اثر میآلوده، بر یاخته هبر یاختشود و عالوهترشح می

ها شود و با  یاخته  نشده وارد ایریزیشود که آنزیم مرگ برنامهسبب می های خودی()یاخته ویروس های سرطانی و آلوده بهیاخته  ی( پرفورین با ایجاد منفذ در غشا3

  اینترفرون نوع یک از یاختۀ کنند.  اجزای یاخته و مرگ آن می  ه کننده در یاخته شروع به تجزی های تخریبشده در چند ثانیه پروتئینریزیوع فرآیند مرگ برنامهشر

کند. اینترفرون نوع یک در مبارزه با  ها را در برابر ویروس مقاوم میکند و آنهای سالم مجاور هم اثر میآلوده، بر یاخته هبر یاخت شود و عالوهشح میده به ویروس ترآلو

  ها نقش دارد.میکروب

 های مکمل پروتئین
حضور دارند، اما اگر میکروبی به    غیرفعالصورت  ها در فرد غیرآلوده بهپروتئین( هستند. این  محلول در خوناب) های خونپروتئیناز    گروهی های مکمل،  پروتئین

به این صورت است که وقتی یک پروتئین فعال می شوند. واکنش فعالبدن نفوذ کند، فعال می  یابد  کند و به همین ترتیب ادامه میشود، دیگری را فعال میشدن 

 )موسوم به فرایند آبشاری(.

 حضور دارند.  غیرفعالصورت های مکمل بهوناب ما، پروتئیناکنون در خهم

 : هاهای مکمل بر روی میکروباثر پروتئین هنحو
  مانندیحلقهشده به کمک یکدیگر، ساختارهای  های فعالپروتئین  ایجاد روزنه در غشای میکروب:   -1

ایِ  این منافذ عملکرد غشای یاختهکند. کنند که مشابه یک منفذ عمل می ها ایجاد میرا در غشای میکروب

 میرد.برند و سرانجام یاخته میرا در کنترل ورود و خروج مواد از بین می میکروب

های آلوده  گذارند، در حالی که پرفورین بر روی یاختهاثر می  هامیکروبهای مکمل بر روی  پروتئین  نکته:

 گذارد. به ویروس و سرطانی اثر می

شوند؛ بلکه از طریق از  یاخته نمی  هشد ریزیهای مکمل بر خالف پرفورین، باعث مرگ برنامه پروتئین  نکته:

 شوند. ای، موجب مرگ آن میبین بردن تراوایی انتخابی غشایِ یاخته

تر  خواری آسانشود که بیگانه روب، باعث میهای مکمل روی میکبر ایجاد روزنه در غشای میکروب، قرارگرفتن پروتئینعالوه  خواریِ میکروب:تسهیل بیگانه  -2

 انجام شود. 

به آنتی  ه در جلس  نکته: نیز، موجب فعالبعدی خواهیم گفت که اتصال پادتن  بیگانه  به یاختاین پروتئین  ه های مکمل و حملکردن پروتئینژنِ  متصل به پادتن   ه ها 

 شود.می

 شوند.شده به غشای باکتری متصل میهای مکمل فعال در مراحل التهاب نیز، پروتئین نکته:

 های مرده رو بخورن!!! خوارها باید بیان جنازه یاختهچون بیگانهشوند. خوار می ها سبب افزایش فعالیت بیگانههای مکمل همانند پرفورین، با مرگ یاختهپروتئین نکته:

 شده، درست است؟مطرحی ، دربارۀ بیمارعبارتکدام 

 کند.ویروس آن از طریق مصرف مواد غذایی فرد را آلوده نمی -( ایدز 1
2 )MS- تدریج مصرف  بهATP یابد.های مغز و نخاع افزایش می در نورون   
 کند.ریز پانکراس حمله میهای بخش درون دستگاه ایمنی به همۀ یاخته -1( دیابت نوع 3
 شود.مدت باعث افزایش شدت عالئم این بیماری میهای طوالنیقرارگیری در تنش -( سلیاک4
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MS  رود. هایی از بین میگیرد و در قسمتدستگاه ایمنی قرار می  ههای عصبی در مغز و نخاع مورد حمل نوعی بیماری خودایمنی است که در آن میلین اطراف یاخته

 یابد های بخش مرکزی دستگاه عصبی افزایش میدر نورون ATPشود بنابراین مصرف تری از نورون پتانسیل عمل ایجاد میین بیماری در سطح بیشدر ا

 ها:بررسی سایر گزینه
تواند توسط مصرف نوعی مادۀ ابراین نوزاد میتواند در جریان بارداری، زایمان و شیردهی، ویروس را به فرزند خود منتقل کند. بناست می  HIV( مادری که آلوده به 1

 آلوده شود. HIVغذایی به ویروس 

برد. در این بیماری فقط  ها را از بین میکند و آنانسولین حمله می ههای تولیدکنند، نوعی بیماری خودایمنی  است که در آن دستگاه ایمنی به یاخته1( دیابت نوع 3

 های تولیدکنندۀ هورمون گلوکاگون!ریز مثل یاختههای بخش درونبینند نه همۀ یاختهپانکراس آسیب میهای تولیدکنندۀ انسولین در یاخته

مدت سبب افزایش ترشح هورمون کورتیزول و  های طوالنیشود. قرارگیری در تنش( سلیاک نوعی بیماری است که در اثر حساسیت به پروتئین گلوتن ایجاد می4

کنند نیز زا، هیستامین ترشح میحساسیت  ه ها که در پاسخ به مادها و بازوفیلشود با تضعیف سیستم ایمنی بدن فعالیت ماستوسیتمیتضعیف سیستم ایمنی بدن  

   یابد.کاهش می
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شود. کدام گزینه، دربارۀ این  ها وارد میپروتئینی به این یاخته COVID-19های ریوی آلوده به ویروس در پی ایجاد منفذ در غشای یاخته
 ؟نیستپروتئین درست 

 مالنوما نیز نقش دارد. ( این پروتئین در مبارزه با 1
 دهد.سازی نوعی واکنش خاص را کاهش می( انرژی فعال2
 ( تولید این پروتئین قطعاً در سومین خط دفاعی صورت گرفته است. 3
 های متصل به شبکۀ آندوپالسمی ساخته شده است.( این پروتئین توسط رناتن4
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های سرطانی و  کشنده )نوعی لنفوسیت فعال در دفاع اختصاصی( که یاخته  Tهای  )نوعی لنفوسیت فعال در دفاع غیراختصاصی( و لنفوسیتیاختۀ کشندۀ طبیعی  

کنند. ایجاد می  نام پرفورین منفذی در غشاشوند و با ترشح پروتئینی بهها به یاختۀ سرطانی و آلوده به ویروس متصل میکند. این یاختهآلوده به ویروس را نابود می

 شود. شدۀ یاخته میریزیشده« به درون یاخته، باعث مرگ برنامهریزیسپس با وارد کردن آنزیم »مرگ برنامه

 ها:بررسی سایر گزینه
شود. دار پوست ایجاد میدانهای رنگهها در یاختهمرگ یاختهو    ای بدخیم )سرطانی( است که در اثر برهم خودن تعادل میان تقسیم یاخته( مالنوما نوعی تودۀ یاخته1

 شده« نقش دارند. ریزیهای سرطانی به کمک آنزیم »مرگ برنامهکشنده در نابودی یاخته  Tهای کشندۀ طبیعی و لنفوسیت هیاخت 

شود تا در عرض چندثانیه،  شده سبب میریزیدهند. آنزیم مرگ برنامهسازی واکنش را کاهش میها را افزایش و انرژی فعالها امکان برخورد مناسب مولکول( آنزیم2

 کنند. اجزای یاخته و مرگ آن می هکننده در یاخته شروع به تجزی های تخریبپروتئین 

یاختۀ سرطانی یا  ای در محل اتصال با ای همراه با پروتئین پرفورین به فضای بین یاختهشده« نوعی پروتئین ترشحی است که در ریزکیسهریزی( آنزیم »مرگ برنامه4

 شوند.های متصل به شبکۀ آندوپالسمی ساخته میهای ترشحی توسط ریبوزومشوند. پروتئینآلوده به ویروس ترشح می
 

های موثر  پروتئین 
 عمل ۀ  نحو  نقش در بدن  خط دفاعی  ویژگی ها  کننده یاخته ترشح  در ایمنی 

 لیزوزیم 
  ۀکنندهای ترشحیاخته 

های اشکی، مخاط، غده
 های عرق و ... غده

 ها کشتن باکتری  ها کشتن باکتری  اول نوعی آنزیم 

 - پروتئین مکمل 

 محلول در خوناب 

در فرد غیرآلوده 
صورت  اند و در غیرفعال 

نفوذ میکروب به بدن 
 شوند فعال می

 دوم
 خواری تسهیل بیگانه 

 هاکشتن میکروب 

شدن، به کمک یکدیگر ساختارهای  پس از فعال
کنند که مشابه  مانندی در غشای میکروب ایجاد میحلقه 

کند و با ایجاد اختالل در نفوذپذیری روزنه عمل می
 شوند انتخابی غشا، سبب مرگ میکروب می

-خواری میبا قرارگرفتن روی میکروب سبب تسهیل بیگانه 
 شوند

کننده و  ترشح  ۀایجاد مقاومت در یاخت دوم  آلوده به ویروس  ۀیاخت اینترفرون نوع یک 
 برابر ویروس های مجاور در یاخته 

 سالم هایکننده و یاخته ترشح  ۀایجاد مقاومت در یاخت
 برابر ویروس مجاور در 

 اینترفرون نوع دو 
 کشنده طبیعی  ۀیاخت

 Tلنفوسیت 
 خوارها کردن درشتفعال های سرطانیمبارزه علیه یاخته  دوم 

افزایش پاسخ غیراختصاصی به   دوم  دیده ماستوسیت آسیب هیستامین 
 میکروب

-ها را زیاد میرا گشاد و نفوذپذیری آن هاهیستامین رگ 
 کند 

ها  باعث افزایش جریان خون و حضور گشادشدن رگ 
 شود های سفید میبیشتر گویچه 

ها، سبب نفوذ بیشتر خوناب و نفوذپذیری بیشتر رگ 
 شود های دفاعی به خارج رگ میپروتئین 

 های خودایمنیبیماری
های خودی را  برخی افراد، دستگاه ایمنی یاختهکند. اما گاهی در  های غیرخودی شناسایی میهای خودی را از یاختهدر یه فرد سالم، دستگاه ایمنی یاخته  

 گویند. می خودایمنیهای ها، بیماری شود. به این نوع بیماریکند و باعث بیماری میها حمله میعنوان غیرخودی شناسایی و به آنبه
 :لنفوسیت    هها و یا حملتههای خودی، ممکن است از طریق ترشح پادتن علیه پروتئین سطح یاخدستگاه ایمنی به یاخته  ه حمل  نکتهT  ها  کشنده به آن یاخته

 صورت گیرد. 
 های خودایمنی انواعی از بیماری

ها را از  کند و آنریِز لوزالم ده( حمله میدر جزایر النگرهانس )بخش درون  انسولین ههای تولیدکنندیاختهدر این بیماری، دستگاه ایمنی به   :1دیابت نوع    -1
 شود. یابد و فرد دچار دیابت مینتیجه غلظت انسولین در خون فرد به شدت کاهش میبرد. در بین می

 :گیرند، بنابراین غلظت گلوکاگون ، مورد حمله قرار نمی1انسولین در فرد مبتال به دیابت نوع    ههای تولیدکنندگلوکاگون برخالف یاخته  ههای تولیدکنندیاخته  نکته
 در خون بیمار، پایین نیست. 

 این بیماری با تزریق انسولین تحت کنترل در خواهد آمد. شودکافی ترشح نمی  هشود و یا به انداز ترشح نمی، انسولین یا 1در دیابت نوع  :4با فصل ترکیب . 
از   هاییقسمتگیرد و در  دستگاه ایمنی قرار می  همورد حمل  مغز و نطاعهای عصبی در  اطراف یاخته  میلیندر این بیماری،    :MSمالتیپل اسکلرو یس یا    -2

 شود. بدن، اختالل ایجاد می هرود. بدین ترتیب، در ارتباط دستگاه عصبی مرکزی با بقیبین می
   های پیام  ارسالروند. در نتیجه  سازند، از بین میمیلین می  مرکزیکه در سیستم عصبی    های پشتیبانییاختهدر بیماری مالتیپل اسکلروزیس،    :1ترکیب با فصل

 شود. حسی و لرزش میشود. بینایی و حرکت، مختل و فرد دچار بیعصبی به درستی انجام نمی
   رفتن میلین، سرعت  شود. بنابراین با از بینهای عصبی )حسی و حرکتی( میمیلین، باعث افزایش سرعت هدایت پیام عصبی در طول رشته  :1ترکیب با فصل

 شود. های عصبی اختالل ایجاد میم عصبی به شدت کاهش یافته و در ارسال پیامهدایت پیا
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شکل  Y یهایمولکول سازپادتن  ۀیاخت پادتن 
 اثر کردن میکروبنابود یا بی سوم هستند

ای، خون و لنف به گردش در همراه با مایعات بین یاخته 
اثر آید و هرجا با میکروب برخورد کرد آن را نابود یا بیمی

 کند می

 پرفورین 
 کشنده طبیعی  ۀیاخت

 کشنده  Tلنفوسیت 
آنزیم مسبب مرگ  کمک به ورود  سوم و دوم 

 ایجاد منفذ در غشای یاخته  شده به یاخته ریزیبرنامه 

آنزیم مسبب مرگ  
 شده ریزی برنامه 

 طبیعی ۀکشند  ۀیاخت

 کشندهTلنفوسیت 
های سرطانی، آلوده به  نابودکردن یاخته  سوم و دوم 

 شده ریزیاجرای مرگ برنامه  ویروس و پیوندی 

 بنیادی لنفوئیدی که ..................، قطعاً .................. ای از تقسیم یاختۀ در مرحله 

 هر سانترومر در بخش میانی کروموزوم مستقر است.  - ها در استوای یاخته مستقرند( همۀ کروموزوم1
 هر رشتۀ دوک تا بخش میانی یاخته امتداد یافته است.  - ها در استوای یاخته مستقرند( همۀ کروموزوم2
 . خواهد شد ها های دوک باعث جدایی فامینکشدن طول رشتهکوتاه -یابد تعداد سانترومرها افزایش می ( 3
 یابد.های دوک، طول یاخته افزایش میزمان با کاهش طول گروهی از رشتههم -یابد ( تعداد سانترومرها افزایش می 4
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تقسیم   متافاز  ردیف میای همۀ کروموزومیاختهدر مرحلۀ  یاخته  استوای  تقسیم  ها در  آنافاز  شوند. در مرحلۀ 

و کروموزمیاخته سانترومرها  تعداد  افزایش می ای  تجزیها  با  آنافاز،  ناحی  ه یابد. در مرحلۀ  اتصالی در    ه پروتئین 

تن  های دوک متصل به فامرشتهشدن  ها با کوتاهشوند. فاصله گرفتن فامینکها از هم جدا میسانترومر، فامینک

کنید  طور که در شکل مقابل مشاهده میهمان شوند.ها به دو سوی یاخته )قطب( کشیده میشده و فامینکانجام

های  یابد که این فرآیند همزمان با افزایش طول گروهی دیگر از رشتهدر مرحلۀ آنافاز طول یاخته افزایش می

 گیرد.دوک صورت می
 ها:سایر گزینهبررسی 

 بینید الزاماً سانترومر هر کروموزوم در بخش میانی آن قرار ندارد.طور که در شکل مقابل می ( همان1

 یابند. ها، تا بخش استوایی یاخته امتداد نمیشود برخی از رشتهطور که در شکل باال دیده می( همان2

ها را از یکدیگر جدا  های دوک(، فامینکشدن طول رشتهانترومر )نه کوتاهس   ه ( در مرحلۀ آنافاز ، تجزیۀ پروتئین اتصالی در ناحی3

 کند.می

 
 کند؟ تکمیل می  نادرستیچند مورد، عبارت زیر را به 

 «های حاصل از مالنوما را .................. دهد.در بدن انسان .................. میزان دگرنشینی یاخته»
 کاهش  -تواندانسولین، نمیکاهش ترشح هورمون  -الف

 افزایش  -تواندکاهش تولید هورمون محرک ترشح شیر، می -ب
 کاهش -تواندهای بنیادی لنفوئیدی، میکاهش تقسیم یاخته -ج

 افزایش   -تواندافزایش ترشح هورمون محرک غدۀ فوق کلیه نمی -د
1 )1 2 )2 3 )3  4 )4 
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 موارد »ج« و »د« نادرست هستند. 

 بررسی موارد:
  ها، چربی  تجزیۀ   اثر  بر.  انجامدمی  وزن   کاهش   به   که  دست آورند   به   هاپروتئین  حتی  یا  ها چربی  از  را   خود   موردنیاز   انرژی  مجبورند  ها یاخته  دیابت شیرین،   الف( در

دهد. پس  می کاهش  بدن را  مقاومت ها،پروتئین تجزیه آن، بر عالوه. شد  خواهد منجر مرگ  و اغما  به   نشود  درمان وضعیت این   اگر  که شودمی تولید اسیدی  محصوالت 

 های مالنوما شود.تواند سبب کاهش دگرنشینی یاختهکمبود انسولین سبب کاهش توان ایمنی بدن شده و نمی

 دستگاه ایمنی نیز موثر است. با کاهش ترشح این هورمون، میزان دگرنشینی می تواند افزایش یابد.ب( پروالکتین هورمون محرک ترشح شیر است که در فرآیندهای 

ها  های سرطانی نقش دارند. پس کاهش تقسیم این یاخته ها می شود که در مبارزه با یاختههای بنیادی لنفوئیدی سبب کاهش تولید لنفوسیتج( کاهش تقسیم یاخته

 افزایش دگرنشینی شود.تواند منجر به می

کرده شود. کورتیزول دستگاه ایمنی را تضعیفهای بخش قشری این غده از جمله کورتیزول مید( افزایش ترشح هورمون محرک فوق کلیه سبب افزایش ترشح هورمون

 تواند منجر به افزایش میزان دگرنشینی شود.و می
 

یاخته وجود   های مستقر در دو قطبست است که در انتهای آن حداکثر فاصله بین سانتریولای از تقسیم رشتمان درکدام گزینۀ، دربارۀ مرحله 
 کنند؟ حفظ می   ها فشردگی خود را در طول آندارد و کروموزوم

 یابد.ها در این مرحله به تدریج کاهش می( میزان فشردگی کروموزوم1
 شود. یجاد میا  رحله، یک فرورفتگی در غشای یاختهزمان با این م هم (2
 ( همواره در انتهای این مرحله محتوای ژنتیکی دو قطب یاخته یکسان است. 3
 شوند. های دوک در تقسیم در استوای یاخته مشاهده نمی( در این مرحله بعضی از رشته4
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های قطبین  سانتریولبا توجه به شکل مقابل بیشترین فاصله بین  

یاخته چرخۀ  آنافاز  مرحلۀ  در  مییاخته،  دیده  این  ای  در  شود. 

رشته از  تعدادی  یاخته  مرحله  استوای  در  تقسیم  در  دوک  های 

 شوند.مشاهده نمی

 ها:بررسی سایر گزینه
رشته1 تلوفاز  در  تخریب(  دوک  فامهای  و  به  تنشده  شروع  ها 

شدن  فامینه در آیند. در پی تبدیلکنند تا به صورت  بازشدن می

کروموزوم فشردگی  کروماتین  به  کاهش  کروموزوم  به  شروع  ها 

 کند.می

 شود.افتد با ایجاد یک فرورفتگی در غشای یاخته شروع می( مرحلۀ تقسیم سیتوپالسم که پس از تقسیم میتوز اتفاق می2

 تواند یکسان نباشد. ها یا وقوع جهش محتوای ژنتیکی دو قطب یاخته در انتهای آنافاز میروموزوم( در صورت وقوع خطا در تقسیم میتوز، مثالً با هم ماندن ک3

 کند؟ تکمیل می  درستیناچند مورد، عبارت زیر را به 

 « ریز اصلی دارد................... غدۀ درونشود که در حفرۀ شکمی خود طبیعی که در ساختار خود .................. است فقط در بدن فردی یافت می ۀهر یاخت»

 پنج -Yدارای سه کروموزوم   -ب   سه  -Xفاقد کروموزوم  -الف
 سه  -Yدارای یک کروموزوم  -د   پنج -Yفاقد کروموزوم  -ج
1 )1 2 )2 3 )3  4 )4 
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 اند. طور نادرستی بیان شدههمۀ موارد به

ریز اصلی( و در زنان دو غدۀ فوق کلیه، یک غدۀ پانکراس و دو و غدۀ فوق کلیه و یک غدۀ پانکراس در حفرۀ شکمی قابل مشاهده است )سه غدۀ دروندر مردان د

 ریز اصلی(.  شوند )پنج غدۀ درون تخمدان نیز در حفرۀ شکمی دیده می
 بررسی موارد:
ها در زنان همانند مردان  هستند. که این یاخته Yو   Xهای اند بنابراین فاقد کروموزومهای خود را از دست دادهکتر اندامهای قرمز بالغ  هسته و بیشالف و ج( گویچه

 شوند.یافت می

  3ای اسکلتی دارای  های ماهیچهباشند. توجه کنید که یاخته Yکروموزوم  3توانند دارای  ای بودن میهای ماهیچۀ اسکلتی در بدن مردان به دلیل چندهستهب( یاخته

ای شد، در بدن یک زن نیز امکان مشاهدۀ یاختهدارند؛ اماً اگر مادر، جنینی مذکر در رحم خود داشته با   Yشود زیرا فقط مردان کروموزم  در مردان دیده می  Yکروموزم 

 وجود دارد. Yبا سه کروموزوم  

تواند در بدن زنان نیز )طی آمیزش  شود. دقت داشته باشید که اسپرم میها تولید میاست. اسپرم در بدن مردان و در بیضه  Yای دارای یک کروموزم  د( اسپرم یاخته

 جنسی( مشاهده شود.

 است؟  نادرستشوند، های بالغی که درپی هر میتوز طبیعی ایجاد میختهچند مورد، دربارۀ یا

 فنوتیپ مشابه با یکدیگر دارند.  -الف
 توانایی تولید کروموزوم مضاعف را دارند.  -ب
 سازند.، رِنای ناقل می3به کمک رِنابسپاراز نوع  -ج
 سازند.های دوک تقسیم را میپیش از ورود به میتوز، رشته -د
1 )1 2 )2 3 )3  4 )4 
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   همۀ موارد نادرست هستند.

 بررسی موارد:
توانند فنوتیپ متفاوتی داشته باشند. مثالً در اثر تقسیم یک لنفوسیت  های حاصل از میتوز یک یاخته، ژنوتیپ یکسانی دارند اما بر اساس نحوۀ بیان ژن میالف( یاخته

B شوند که فنوتیپ متفاوتی دارند. های خاطره ایجاد میساز، لنفوسیتهای پادتنیاخته 

ها که  ها همانند نوروندهد. دقت داشته باشید، برخی یاختهای رخ میچرخۀ یاخته  Sای در مرحلۀ ی هستهسازی دناشده و همانندی مضاعفهاب و د( تولید کروموزوم

طور معمول، ها بهشوند. این یاختهای وارد نمیچرخۀ یاخته  Sشده و به مرحلۀ  ای متوقفچرخۀ یاخته G0شوند در مرحلۀ  در پی تقسیم میتوز یاختۀ تخم ایجاد می

 توانایی تقسیم میتوز ندارند.

 فاقد هسته هستند و توانایی رونویسی و تولید مولکول رِنای ناقل را ندارند. بالغهای قرمز گویچهج( 

 در طبیعت .................. پرندگان ..................  
 دارد.شده در کلیۀ خود توانایی کمی در بازجذب آب تراوش -( همۀ1
 کنند. هوای موجود در هر کیسۀ هوادار را فقط به یک شش وارد می -( همۀ2
 کنند. حاوی نمک را از طریق غدد نمکی موجود در چشم دفع می  غلیظمحلول  -( بعضی3
 کنند.پردۀ بین انگشتان خود را حذف می ، شدهریزیدر دوران جنینی به کمک فرآیند مرگ برنامه  -( بعضی4
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برنامه باشید که این  های بین انگشتان پا در پرندگان میهای عملکردی مانند پردههای اضافی از بخششده، سبب حذف یاختهریزیفرآیند مرگ  شود. دقت داشته 

   دهد.ها رخ میفرآیند در بعضی پرندگان و در دوران جنینی آن

کننده در یاخته شروع به تجزیۀ  های تخریب داد، در چند ثانیه پروتئین دنبال این رخشود. به ن عالئمی به یاخته شروع می شده با رسید ریزی مرگ برنامه 
رود ولی در اردک این اتفاق  های میان انگشتان جنین مرغ از بین میشده پرده ریزی کنند./ در دوران جنینی، با مرگ برنامه اجزای یاخته و مرگ آن می 

های پوست دیده )یاخته های آسیب های میان انگشتان ب ضی پرندگان( و هم در یاختههای سالم )پرده تواند هم در یاخته شده می ریزی افتد. مرگ برنامه نمی
 افتد. شده به راه می یزی ردیده باشد و اصالح نشود، مرگ برنامه کند. اگر دنا آسیب ن می ئارسی، یاخته را از سالمت دنا مطمو ۀسوخته( رخ دهد./ نقطآفتاب 

 ند.شومردگی کبد می های کبدی و بافت های آزاد با حمله به دنای میتوکندری، سبب تخریب میتوکندری و در نتیجه مرگ یاخته رادیکال 
 ها:بررسی سایر گزینه

ساختار کلیه    هاست.ترین شکل کلیه را دارند که متناسب با واپایش تعادل اسمزی مایعات بدن آنخزندگان، پرندگان و پستانداران، پیچیده  (1

 توانمندی بازجذب آب زیادی دارد. در خزندگان و پرندگان مشابه است و

 کند.ها دریافت میت چپ و راست مشترک است و هوا را از هر دوی آنمیان شش شم رو کیسه هوادار قرار گرفته در زیر نای  بهمطابق شکل رو  (2

توانند نمک اضافه را از طریق غدد نمکی  کنند میدار مصرف میاز خزندگان و پرندگان دریایی و بیابانی که آب دریا یا غذای نمک  برخی  (3

 دفع کنند  های غلیظقطرهیا زبان، به صورت  نزدیک چشم 
 

 های جانوری، درست است؟دربارۀ »عبارت اول و دوم« در یاخته چند مورد به ترتیب

 «.شودۀ میتوز مشاهده میل»بیشترین میزان فسفولیپید آزاد در سیتوپالسم در این مرح 
 «تعداد سانترومرهای دِناهای خطی در انتهای این مرحله، دو برابر ابتدای آن است. »

 پوشانی دارد. یکدیگر هم های دوک با  انتهای گروهی از رشته -الف
 ها در بیشترین فشردگی خود قرار دارند. کروموزوم  ،در این مرحله -ب
 کنند. ها به دو قطب یاخته حرکت میها، میانکتنشدن فام ضمن فشرده -ج
 شوند. های دوک به سانترومرها متصل میپس از تجزیۀ پوشش هسته، رشه -د
1 )2-2 2 )1-2 3 )2-1  4 )3-1 
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سیتوپالسم یاخته مشاهده   آندوپالسمی، بیشترین میزان فسفولیپید آزاد در  شبکۀ  و  هسته   میتوز به دلیل تجزیه کامل پوشش   پرومتافاز  در مرحلۀ  عبارت اول:

 شود.می

 تعداد سانترومرهای موجوددر ساختارهای دِنای خطی دوبرابر ابتدای مرحلۀ آنافاز است. آنافازدر انتهای  عبارت دوم:

 است.   صادق  موارد »الف« برای پرومتافاز و مورد »الف« و »ب« برای آنافاز

 بررسی موارد:
 د.ن پوشانی دار کدیگر همهای دوک با یپرومتافاز همانند آنافاز انتهای گروهی از رشته های باال در مرحلۀ با توجه به شکل  (الف 

 شود.ها از ابتدای متافاز تا انتهای آنافاز دیده میترین فشردگی کروموزوم( بیشب

 کنند.ها به دو قطب یاخته حرکت میها، میانکتنشدن فامدر مرحلۀ پروفاز ضمن فشرده (ج

 .شوندها متصل میتنهای دوک به فامآندوپالسمی رشته ۀشدن پوشش هسته و شبکتجریه زمان باهم،  ( در مرحلۀ پرومتافازد

 کدام گزینه، توضیح درستی از ساختارها و سازوکارهای نخستین خط دفاعی، است؟ 

 در سطح بخش شفاف الیۀ خارجی چشم نیز وجود دارد.( آنزیم دفاعی مشابه در عرق و بزاق، 1
 پردازد.ۀ مخاطی به ترشح یون بیکربنات نیز می( در محل تولید هورمون گاسترین، هر یاختۀ سازندۀ ماد2
 کند.شدن حرکات کرمی در معده و مری مواد غذایی آلوده به میکروب را از طریق دهان خارج می( معکوس 3

 شود. رفتن ناگهانی زبان کوچک و باالرفتن زبان، هوا با فشار از بینی و دهان خارج می( طی این فرآیند با پایین4

   ترکیبی( -متوسط -115) 1 پاسخ: گزینۀ .136

 شود. اشک در سطح قرنیه )بخش شفاف در الیۀ خارچی چشم( جریان دارد. لیزوزیم، آنزیم دفاعی مشترک در بزاق و عرق است. لیزوزیم در اشک نیز مشاهده می
دروس تخصصی با اساتید کار بلد ی مازه! تو تموم  های حل تست پیشرفتههای سخت مشکل داری پیشنهاد ما بهت کالساگه تو حل تست

 دیگه مشکلی نخواهی داشت:( 
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  ورمون درون غدۀ ه کنندۀهای ترشحشود. یاختهلور ترشح میپی برخی غدد نزدیک به بندارۀرفته در هورمون قرار گ کنندۀهای ترشحمون گاسترین توسط یاختههور (2

های پوششی ننند. یاختهککربنات ترشح نمیها بیپردازند. این یاختهآن می  مخاطی و ترشح   کنندۀ مادۀ مخاطی در معده به ساخت مادۀهای ترشحمعده قرار دارند. یاخته

 را دارند.  یون بیکربناتترشح  و مادۀ مخاطی تولید و ترشحمعده توانایی   سطحی قرارگرفته در حفرۀ

های شکمی و  و علت خروج مواد از مری انقباض ماهیچه کند در معده جهت حرکات کرمی تغییر نمیشود؛ اما  طی استفراغ حرکات کرمی در مری معکوس می (3

 افزایش فشار وارده بر آن است. 

راه دهان و بینی خارج    از شود. در فرآیند عطسه هوا با فشار  های مجاری میراندن میکروبهای موثر در نخستین خط دفاعی است که سبب بیرونکار( عطسه از سازو4

   کند تا راه بینی باز شود.د زبان به سمت پایین حرکت میشود. در عطسه زبان کوچک هماننمی

 

 کند؟ به درستی تکمیل می های یک زن سالم، دربارۀ یاخته  چند مورد، عبارت زیر را

 از آن، قطعاً ..................« شود .................. مرحلۀ .................. شبکۀ آندوپالسمی تجزیه میکه ای از تقسیم میتوز انتهای مرحلهدر »
 شوند. ها با میکروسکوپ نوری مشاهده میتنفام  -قبل -همانند -الف

 هستند.های دوک تقسیم متصل سانترومرها به رشته -بعد -همانند -ب
 دهد.غشای فسفولیپیدی هسته یکپارچگی خود را از دست می -قبل -برخالف -ج
 در یاخته نصف تعداد سانترومرها، جفت کروموزوم همتا وجود دارد.  -بعد -برخالف -د
1 )1 2 )2 3 )3  4 )4 
 
 

 سایر عوامل در نخستین خط دفاعی بدن
 اند از:  اند. که عبارت بر پوست و مخاط، عوامل دیگری نیز در نخستین خط دفاعی بدن موثر عالوه 
 شود.ها( می تر )مثل حبابه های عمیقها به بخش دار مانع نفوذ میکروب در دستگاه تنفسی، مخاط مژک  مطا  مژکدار در دستگاه تنفس: -1
  دار در بینی آغازشده و سراسر مجاری هادی یافتن این پوست، مخاط مژک در ابتدای بینی، پوست نازکی وجود دارد و با پایان   ده :  3ترکیب با فصل

 رسد. ای است( به پایان می ای )که جزء بخش مبادله دار در نایژک مبادله پوشاند. مخاط مژک ب دی را می 
 شود. ها میها، موجب مرگ آن باکتری  هشود. این آنزیم، با تخریب دیوار زیم در دهان ترشح می در دستگاه گوارش، بزاق حاوی لیزو  لیزو ی  بزاق: -2
  هایی مانند بیکربنات، کنند. بزاق ترکیبی از آب، یون دهان، بزاق ترشح می   ههای بزاقی کوچه حفر بزاقی بزرگ و غده   هجفت غدسه   ده :  2ترکیب با فصل

 های درون دهان نقش دارد. های بزاق است که در از بین بردن باکتری زوزیم یکی از آنزیم هاست. لیموسین و انواعی از آنزیم 
 سازد. های موجود در غذا را نابود می اسید م ده، میکروب  اسید معده: -3
  ها، ترشح  نیز با تحریه این یاخته   گاسترینچنین هورمون  در غدد م ده در ترشح اسید م ده نقش دارند. هم   های کنارییاخته   ده :  2ترکیب با فصل

 دهد. اسید م ده را افزایش می 
:تواند منجر به ایجاد بیماری و عفونت در م ده و دستگاه گوارش شود. کاهش ترشح اسید م ده می   نکته 

 شوند.ها از مجاری می راندن میکروب این سازوکارها باعث بیرون  عطسه، سرفه، استفراغ، مدفوع و ادرار: -4
 چه ذرات خارجی یا گازهایی که ممکن است مضر یا نامطلوب باشند به مجاری تنفسی وارد شوند، باعث واکنش سرفه یا چنان  ده : 3ترکیب با فصل

شود. در افرادی که  ن )عطسه( همراه با مواد خارجی به بیرون رانده می شود؛ در این حالت هوا با فشار از راه دهان )سرفه( یا بینی و دها عطسه می 
 راندن مجاری خارجی است.  راه موثرتری برای بیرون  سرفهداِر مجاری تنفسی، های مژک کنند، به علت از بین رفتن یاخته مصرف می  دخانیات

 کند.اشه با داشتن نمه و لیزوزیم از چشم محافظت می اشک:  -5
 های مختلف از جمله تنفس، ترشح بزاق و اشه نقش دارد.  پل مغزی در تنظیم ف الیت  :1فصل ترکیب با 
 کنند. چشم و اشه از چشم محافظت می  هها، بافت چربی روی کر ها، مژه پله  :2ترکیب با فصل 

 سامانۀ دفاعی بدن

 نخستین خط دفاعی

 دومین خط دفاعی

 سومین خط دفاعی

صی
صا

اخت
غیر

ع  
دفا

 
صی

صا
اخت

ع  
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 ها به بدنممانعت از ورود میکروب

های مخاطی، پوست و الیه
سرفه، استفراغ، عطسه، 

 لیزوزیم بزاق و ..اشک، 

 های عمومی و سریعواکنش
خوارها و التهاب، تب، بیگانه

 های دفاعیپروتئین

 های اختصاصی و با تاخیرواکنش

ترشح پادتن و حمله 

 کشنده Tهای لنفوسیت
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شود. مرحلۀ قبل و بعد از پرومتافاز  کنند. در مرحلۀ پرومتافاز تقسیم میتوز، شبکۀ اندوپالسمی تجزیه میکمیل میموارد »الف« و »ب« عبارت مطرح شده را به درستی ت

 به ترتیب پروفاز و متافاز است.

 بررسی موارد:
رشته  (الف  میتوز  پروفاز  مرحلۀ  کدر  و  فشرده، ضخیم  فامینه  میوتاههای  بهتر  بهشوند  که  نوری  طوری  میکروسکوپ  با  آنمیتدریج  درتوان  کرد.  مشاهده  را  پی ها 

 قابل مشاهده هستند. تلوفاز، این ساختارها توسط میکروسکوپ نوریمرحلۀ ها در خوردگی آنها در مرحلۀ پروفاز تا بازشدن تابشدن کروموزومفشرده

های ها به رشتهتنها برسند. در همین حال سانترومر فامتنهای دوک بتوانند به فامشوند تا رشتهآندوپالسمی تجزیه می  ۀدر مرحلۀ پرومتافاز، پوشش هسته و شبک  (ب

 ماند.ای دوک متصل باقی میه ها به رشتهر کروموزومچنان سانترومچنین در مرحلۀ متافاز نیز همشوند. همدوک متصل می

شدن تخریب غشای شود. درپی شروعیطور کامل تخریب می هسته بهکند و در مرحلۀ پرومتافاز میتوز غشاهسته شروع به تخریب می  پروفاز میتوز غشایدر مرحلۀ    (ج

 دهد. یکپارچگی و پایداری خود را از دست می هسته، این غشا 

 های درون سیتوپالسم است. تعداد جفت کروموزوم دوبرابر مرحلۀ پرومتافاز میتوز، تعداد سانترومرها  در مرحلۀ متافاز میتوز همانند (د

 شود .................. تخمیری که در تولید خیارشور کاربرد دارد ..................  رآمدن خمیر مینوعی تخمیر که باعث وَ

 گیرد. ای صورت مییاختهدر جانداران تک  -( برخالف1
 اکسید همراه است.دیبا آزادشدن گاز کربن  - ( همانند2
 ماده همراه است.در سطح پیش ATPبا تولید    -( برخالف3
 . قابل مشاهده است ی با توانایی فتوسنتزدر جانداران  - ( همانند4
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در   ی به هر علت  ژنیاگر اکس  )جاندارانی با توانایی فتوسنتز(  شود و تخمیر الکتیکی در تولید خیارشور کاربرد دارد. در گیاهانرآمدن خمیر نان میتخمیر الکلی سبب وَ

 وجود دارد.   اهانیدر گ یکیو الکت یالکل ریتخم شود. هر دو نوعیجام م ان ر یکم باشد، تخم ای نباشد  طیمح

 ها:بررسی سایر گزینه
ها  از آن  یاما انواع  شوند؛ یدهد، سبب فساد غذا میرخ م  ریش  شدنچه در ترشها، مانند آنیباکتر  نی از ا  یدهند. بعضیرا انجام م  یکیرالکتیها تخمیاز باکتر  ی انواع  (1

 . کاربرد دارند ( ارشوریمانند خ یی هایو خوراک یریش ی هافراورده)  ییغذا  ی هافراورده دیدر تول

 شود. آزاد میتولید و اکسید دی ( در فرآیند تخمیر الکلی برخالف تخمیر الکتیکی گاز کربن 2

 شود. ماده تولید میدر سطح پیش  ATPکند. در فرآیند گلیکولیز  شود و پیروات تولید می)گلیکولیز( آغاز می  ( فرآیند تخمیر الکلی همانند تخمیر الکتیکی با قندکافت 3

 کدام گزینه، دربارۀ تنها راه انتقال یون هیدروژن از فضای بین دوغشای راکیزه به بخش داخلی، درست است؟ 

 پردازد. شده می( به فرآیند انتشار تسهیل1
 نجیرۀ انتقال الکترون است. ( جزئی از ساختار ز2
 سازد.ماده میرا در سطح پیش ATPهای ( مولکول3
 های خود با غشای فسفولیپیدی در تماس است. ( در همۀ قسمت4
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شده  وسیلۀ انتشار تسهیلبه  ساز ATP  میآنز  است.  تنها راه انتقال یون هیدروژن از فضای بین دوغشای راکیزه به بخش داخلی   سازATP  مینام آنز به  ینیپروتئ  یامجموعه

 بستره میتوکندری( نقش دارد.)  میتوکندری( به محلی با غلظت پایین ) فضای بین دو غشای های هیدروژن از محلی با غلظت باال در انتقال یون
 ها:بررسی سایر گزینه

 باشد. جزئی از زنجیره انتقال الکترون نمی  سازATP میآنز ( 2

 گیرد. صورت میساز ATPبه کمک آنزیم  ATPی شیشدن اکساساخته  زهیراکداخلی  غشایدر ( 3

 میتوکندری قرار دارد و با غشای فسفولیپیدی در تماس نیست. در بسترۀ سازATP م یآنزقسمتی از  کتاب درسی( مطابق شکل 4

 کند؟ چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمیل می 

 «ساز از نظر .................. با .................. دارند.های پادتن یاخته»به طور معمول، 

 ها، تفاوت نورون -ایعدم انجام فرآیند تقسیم یاخته -الف
 های بافت چربی، شباهتیاخته -نگهداری هسته در مجاورت غشا -ب
 های کشندۀ طبیعی، تفاوت یاخته -خواری کمک به افزایش میزان بیگانه -ج
 های پوششی، شباهتیاخته -ATPانجام انتقال فعال بدون مصرف مولکول  -د
1 )1 2 )2 3 )3  4 )4 
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   درست هستند.»د« موارد »ب« و 

 بررسی موارد:
 اند. ای متوقف شدهتقسیم یاخته G0دهند و در مرحله  ای را انجام نمیفرآیند تقسیم یاخته  ،هاساز همانند نورونهای پادتن الف( یاخته

با ادبیات  ندرت« چشم پوشی کنید.از این »بهکه ابتدای سوال نوشته شده ی نی این در طور م مول« که »به  عبارت شوند.ندرت تقسیم میها به نوروننکته: 
 شناسی کنکور آشنا شو!زیست 

 یاخته قرار دارد.   رانده شده است و در مجاورت غشای ای ساز هسته به گوشههای پادتن های بافت چربی همانند یاختهب( در یاخته

 . شوندخوار میهای بیگانه اختهساز سبب افزایش فعالیت ی های پادتن های کشندۀ طبیعی همانند یاختهج( یاخته
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های  حاصل از حامل  یده است. انتقال فعال یون هیدروژن به کمک انرژه دار بدن قابل مشاهای هستهدر همۀ یاخته  ATPد( انجام انتقال فعال بدون مصرف مولکول  

 دهد.غشای داخلی میتوکندری رخ میالکترون در 

 

 چرخۀ کربس .................. فرآیند تولید ..................  در های گیاهی،  در یاخته

 شود. اکسید آزاد میدی اتانول از اتانال، کربن  - ( همانند1
 شود.تولید می ATPپیروات از اسید دو فسفاته،   - ( همانند2
 یابد.  کاهش می  +NADاستیل از مولکول پیروات،    -برخالف( 3
 شود. در محل مشابهی از چرخه ساخته می NADHو   ATPاستیل از پیروات،   -( برخالف4
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 شود.تولید می  ATP ،تولید پیرووات از اسید دو فسفاته ۀ کربس همانند مرحلۀ در چرخ 

 ها:بررسی سایر گزینه
 شود نه در فرآیند تولید اتانول از اتانال!اکسید آزاد میاتانال، کربن دی( در تخمیر الکلی در فرآیند تبدیل پیرووات به  1

 شود(.تولید نمی NADHیابد )کاهش نمی +NAD( در فرآیند تولید استیل از پیرووات مولکول 3

 شوند. های متفاوتی از چرخه تشکیل میدر محل ATPو  FADH2 ،NADHهای  های چرخه کربس، مولکول ( در واکنش4

 گیرد؟تونین، کدام یک از فرآیندهای زیر در محلی متفاوت با سایرین صورت مییاختۀ سازندۀ هورمون کلسیدر 

C( جداشدن 2  ( تولید و تجزیۀ گلوکز فسفاته 1 O  از پیروات  2
 نوکلئوتیدی فاقد قطبیت های پلی ( تولید رشتهA  4کوآنزیم از استیل  CoA( جداشدن گروه 3
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 شود. فسفاته در فرآیند گلیکولیز در سیتوپالسم یاخته انجام می گلوکزتولید و تجزیۀ 

 ها:بررسی سایر گزینه
C( جداشدن  2 O  افتند.از پیروات و اکسایش پیرووات در میتوکندری اتفاق می 2

 شود.کربس در میتوکندری انجام می در چرخۀ Aکوآنزیم از استیل  CoAاشدن گروه ( جد3

تونین در میتوکندری رخ  سازی دنای حلقوی در یاختۀ سازندۀ هورمون کلسیباشد. همانند برای دنای حلقوی میتوصیفی    ،نوکلئوتیدی فاقد قطبیتپلی   های ( رشته4

 دهد.می

 ها وجود دارد؟ جانورانی درست است که دفاع اختصاصی اساساً در آنکدام گزینه، دربارۀ همۀ  
 ها جریان دارد. های آن( خون با فشار زیادی  در رگ1
 دهند. ( فرآیند جذب مواد را به طور کامل در رودۀ خودانجام می2
 کنند.هایی کنترل می( ورود و خروج خون از قلب را به کمک دریچه3
 کنند. ترین نوعی بافت پیوندی محافظت میرا توسط سخت( طناب عصبی پشتی خود 4
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 های خونی در جریان است.داران خون با فشار زیادی در رگدر همۀ مهره شود.داران دیده میایمنی اختصاصی اساساً در مهره

دیده شده است که  مهرگانبی است. با این حال سازوکارهایی در    دارانمهره را دارند ولی ایمنی اختصاصی مخصوص   غیراختصاصی جانوران ایمنی   ۀهم
مختلفی    هایژن آنتی تواند به صدها شکل مختلف درآید و  شده است که می  کشف   مولکولی ، مگس میوهکنند. مثاًل، در  ایمنی اختصاصی عمل می  مشابه

 را شناسایی کند. 
داران نشان داده است. این گونه ها با دستگاه ایمنی مهره های بیشتری را بین دستگاه ایمنی آن مهرگان شباهت دستگاه ایمنی بی  ۀدانشمندان دربار   مطال ات

 یاری خواهد کرد. پیدایش ایمنی اختصاصی   ۀ نحو مطال ات ما را در درک بهتر 

 نوع یاخته  گیرندۀ آنتن ژنی  یاختۀ سازنده  توانایی تقسیم  توانایی تولید پادتن  ترشح پادتن 

 Bلنفوسیت  دارد  یاختۀ بنیادِی لنفوئیدی  دارد  دارد  ندارد 

 سازیاختۀ پادتن  ندارد  B لنفوسیت  ندارد  دارد  دارد 

 یاختۀ خاطره  دارد  B لنفوسیت  دارد  دارد  ندارد 
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 ها:بررسی سایر گزینه
  دهد.گیرد. انسان نیز جذب را به میزان اندک در دهان و معده انجام میصورت می در گاو جذب آب در هزارال ( 2

 شود.در انسان، ورود خون به قلب توسط دریچه کنترل نمی (3

ای غضروفی، مجمهها و مغز درون جدهد. طناب عصبی درون سوراخ مهرهشده و مغز را تشکیل میپشتی است و بخش جلویی آن برجسته  داران طناب عصبی( در مهره4

ترین  )سخت  غضروفی پوشانده شده است. در ماهیان غضروفی بافت پیوندی استخوانی  طناب عصبی توسط بافتی تماماًای گرفته است. در ماهیان غضروفی  یا استخوانی ج

 شود.نوعی بافت پیوندی( دیده نمی

 ؟ دده نمیکدام یک از وقایع زیر، در بیماران مبتال به بیماری ایدز، رخ 

 به درون خون   ( ترشح اینترفرون نوع یک1
 Tهای شده در گروهی از لنفوسیتریزی ( مرگ برنامه2
 های فاقد گیرندۀ پادگنیدر یاخته HIV( مشاهدۀ ویروس 3
 ، توسط ماکروفاژها درون خون شدۀ های آلوده به ویروس کشتهخواری بقایای یاخته( بیگانه4
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 های آلودۀ موجود در خون را ندارند. خواری یاختهماکروفاژها در خون مستقر نیستند و توانایی بیگانه
 همه چیز دربارۀ ایدز! 

 نام دارد.  HIV، نوعی بیماری ویروسی است که عامل آن (AIDS( )Acquired immunodeficiency syndromeنقص ایمنی اکتسابی یا ایدز )
 ر هم، ممکن است به مرگ منجر شود.های واگیرداخطرترین بیماری شود، به همین دلیل حتی ابتال به کمدر این بیماری، عملکرد دستگاه ایمنی فرد، دچار نقص می 

 !!!شهساز می برای آدم مبتال مشکل میکروبی که هر بچه ،کنهیف می قدر دستگاه ایمنی رو ضع ناوکشه! بلکه یعنی خود ویروس آدم رو نمی 
و هیچ عالمتی    بیمار نیست است، اما    HIVبه    آلوده باقی بماند و بیماری ایجاد نکند. چنین فردی    نهفته   سال   15ماه تا    6ویروس ایدز پس از ورود به بدن ممکن است بین  

کند و به این ترتیب، باعث انتشار    منتقل تواند این ویروس را به دیگران  می   بیمار یا  آلوده  ، انجام آزمایش پزشکی است. فرد  تشخیص از ایدز ندارد. در این شرایط تنها راه  
 ویروس شود.  
ای خون، فرد هگیری پادتن توان با اندازه شود. بنابراین میویروس پادتن ساخته می های  ژن شده و علیه آنتی تکثیر ،  Bهای  به بدن، لنفوسیت   HIVپس از ورود  

 آلوده را تشخیص داد. 
 های آن است. در این روش دنای موجود درخون فرد مشکوک )دنای یاخته   ۀرد مبتال به ایدز در مراحل اولیفناوری در پزشکی تشخیص فیکی از کاربردهای  زیست

 فناوری!های زیست شود تشخیص ویروس با استفاده از روش شده از روی رنای ویروس( استخراج می ال  دنای ساخته بدن خود فرد و احتما
 ای که به خون آلوده به ویروس آغشته باشد  های خونی آلوده و نیز استفاده از هر نوع شئ تیز و برنده و فراورده   خون ،  جنسی   ۀ رابط تواند از طریق  این ویروس می

تواند در جریان می   است   HIVمادری که آلوده به  کردن گوش با سوزن مشترک(، به مایعات بدن منتقل شود.  کوبی و سوراخ استفاده از سرنگ یا تیغ مشترک، خال )مثل  
 . شود منتقل نمی   دادن، روبوسی، نیش حشرات، آب و غذا، بارداری، زایمان و شیردهی، ویروس را به فرزند خود منتقل کند. این ویروس از طریق دست 
 . ثابت نشده است انتقال ویروس از طریق ترشحات بینی، بزاق، خلط، عرق و اشک، یا از طریق ادرار و مدفوع  

 هاست. و از پای در آوردن آن   Tهای  ویروس به لنفوسیت   ۀ علت بیماری ایدز، حمل 
HIV  های  لنفوسیت   ۀبه همT  کند بلکه به نوع خاصی از آن حمله نمی( لنفوسیت ها  T حمله می کننده کمک ) کند. از طرفی

شود؛ آن را انجام می   Tهای  به کمک این نوع خاص از لنفوسیت ،  Tهای  و دیگر لنفوسیت   Bهای  چون فعالیت لنفوسیت 
کند و را مختل می  Tو  Bهای ها، عملکرد لنفوسیت کننده نامیدند. ویروس با از بین بردن این لنفوسیت کمک  Tلنفوسیت 

  شود.مین دلیل دستگاه ایمنی فرد تضعیف میبه ه
HIV   های  تعداد لنفوسیت   تدریج بهT  تر از حد خاصی برسدها به کمهنگامی که تعداد آن و    دهدکننده را کاهش میکمک ،

 ... .کند می  بروز  ایدز  عالئم بیماریو  شوددستگاه ایمنی بدن بسیار ضعیف می 
آلوده شده است و تعداد زیادی ویروس از    HIVدهد که با  کننده( را نشان می کمک T)لنفوسیت    HIVآلوده به    ۀ شکل مقابل یک یاخت 

 . توان در یک نقطه جای داد ها را می میلیون عدد از آن   200طوری که نزدیک به  آلوده )لنفوسیت( است؛ به   ۀ یاخت   ۀ تر از انداز ویروس بسیار کوچک   ۀ شوند. انداز درون آن آزاد می 
 ها:بررسی سایر گزینه

 شود. اند، به درون خون ترشح میها که توسط ویروس مورد تهاجم قرار گرفته( در بیماران مبتال به ایدز، اینترفرون نوع یک توسط نوع خاصی از لنفوسیت1

 روند.کند، از بین می اندازی میشده را راهریزیکشنده و ترشح پرفروین و آنزیمی که مرگ برنامه Tهای ها با تهاجم لنفوسیت( این لنفوسیت2

های فاقد گیرندۀ پادگنی توان در یاختهکنند. ماکروفاژها فاقد گیرندۀ پادگنی هستند؛ بنابراین ویروس را میخواری میهای آلوده به ویروس را بیگانه( ماکروفاژها یاخته3

 مشاهده کرد.

 HIVهای دفاعی بدن نسبت به ویروس واکنش
 از نخستین خط دفاعی  HIV عبور پاسخ دفاعی بدن پس از 

البته این خطوط دوم و سوم تالششون رو شود. رو میگاه با دومین و سومین خط دفاعی بدن روبهاز نخستین خط دفاعی عبور کند، آن HIVدر صورتی که ویروس 
های دفاع اختصاصی هست! پس دستگاه ایمنی از درون از  کننده بخشکنه که خودش هماهنگشن! چون ویروس به لنفوسیتی حمله میدستشون بر نمیاد و تسلیم می میکنن، ولی در نهایت کاری از 

 پاچه!!! هم می

 های عمومی و سریع( بدن )واکنش دومین خط دفاعی
 ها نقش دارند. ها مثل ویروسها و ماکروفاژها در فاگوسیتوز میکروبفیلخوار مانند نوتروهای بیگانهیاختهخوار: های بیگانهیاخته -1

کنند و با وارد نمودن های آلوده به ویروس منافذی ایجاد میطبیعی با ترشح پرفورین در غشای یاخته ه های کشندیاختهطبیعی:  ههای کشندیاخته -2

 شوند. آن می هشدریزیای به یاخته، موجب مرگ برنامهویژه 

های سالم مجاور هم آلوده، بر یاخته هبر یاختکنند که این پروتئین دفاعی، عالوه ترشح می 1های آلوده به ویروس اینترفرون نوع یاختهترشح اینترفرون:  -3

 کند. ها را در برابر ویروس مقاوم میکند و آناثر می

 بدن )دفاع اختصاصی(  خط دفاعی سومین
پادتن  HIVساز، علیه ویروس  های پادتنهای ویروس، تکثیرشده و با تولید یاختهژن، پس از برخورد با آنتیBهای لنفوسیت :B هایفعالیت لنفوسیت -1

 کنند. تولید می
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 خواری آن شوند. سازی ویروس، منجر به افزایش بیگانهتوانند ضمن خنثی، میHIVهای ترشح شده علیه ویروس پادتن نکته: 

شده ریزی کشنده، دچار مرگ برنامهTگیرند و درپی ترشح پرفورین و آنزیم توسط لنفوسیت کشنده مورد حمله قرار می Tهای های آلوده به ویروس، توسط لنفوسیتیاخته: Tهای لنفوسیتفعالیت  -2

 شوند. می

 ! ؟شودمی HIVسوال: چرا با وجود این همه خط دفاعی، باز هم بدن انسان مغلوب ویروس 
 دو علت عمده وجود دارد: 

 کند. ها، کل دفاع اختصاصی را تضعیف میدهد و با نابودی این لنفوسیتکننده را مورد حمله قرار میکمکTهای لنفوسیت HIVویروس  -1

 کند. های دستگاه ایمنی فرار میدهد و با این روش، از یاختههای سطحی خود را تغییر میژنآنتی دائماً HIVویروس  -2

 

 درست است؟ ، کنندۀ اینترفرون نوع یک ترشحدار هسته کدام گزینه، دربارۀ هر یاختۀ 

 شود.( این یاخته، جزئی از دفاع اختصاصی محسوب نمی 1
 تأثیر است. های دوردست بی( اینترفرون نوع یک آن بر یاخته2
 پردازد.شدن به ویروس به ترشح این پروتئین می( پیش از آلوده 3
 کنند. رنابسپارازهای آن فقط از روی یک رشتۀ هر ژن رونویسی می( 4

 مفهومی(  -متوسط -115) 4پاسخ: گزینۀ   .145

 گیرد.رونویسی فقط از روی یک رشتۀ هر ژن صورت می

برابر ویروس. اینترفرون نوعی پروتئین ها در  کردن آن های سالم مجاور  مقاوماثر بر یاختهء آلوده و یاخته   ویروسترشح از یاختهء آلوده به    : 1اینترفرون نوع  

 ها مقاوم کند.از ویروس انواعی های هدف خود را نسبت به تواند یاخته شده در پاسخ به یک نوع ویروس، می غیراختصاصی است، پس اینترفرون ترشح 

 های مهندسی  تری دارد. به همین دلیل با روش پیوندهای نادرست فعالیت کم شود که در این شرایط به علت تشکیل  های مهندسی ژنتیک هم ساخته می اینترفرون با روش

 گیرد. این اینترفرون مهندسی پروتئین شده! فعالیت طبیعی و پایداری بیشتری دارد. پروتئین به جای یکی از آمینواسیدهای آن، آمینواسید دیگری قرار می 

 خوارها. کردن درشت فعال  Tهای لنفوسیت های کشندهء طبیعی و ترشح از یاخته   : 2اینترفرون نوع  

و  اتصال به یاختهء سرطانی 2دارد. در سرطان، یاختهء کشندهء طبیعی از طریق  اینترفرون نوع    های سرطانییاخته این نوع اینترفرون نقش مهمی در مبارزه علیه  

 کند. و آنزیم، با یاختهء سرطانی مبارزه می  پرفورینو ترشح  

   شده از لنفوسیت  پروتئین دفاعی ترشح هرT یراختصاصی است. که مربوط به دفاع غ   2کند؛ مثل همین اینترفرون نوع  ، الزاما  اختصاصی عمل نمی 
 ها:بررسی سایر گزینه

کننده،  کمکTهای  با حمله به  لنفوسیت  HIVهستند. در بیماری ایدز ویروس    Bو    Tهای  های موثر در دفاع اختصاصی )خط سوم دفاعی بدن( لنفوسیت( یاخته1

 کنند. ترشح می 1ها اینترفرون نوع این یاخته

بر یاختۀ آلوده، بر  شود و عالوهپروتئین ترشحی موثر در خط دوم دفاعی بدن است. اینترفرون نوع یک از یاختۀ آلوده به ویروس ترشح می( اینترفرون نوع یک نوعی 2

شود آلوده ترشح می Tای ه کند. اینترفرون نوع یک که در بیماران مبتال به ایدز از لنفوسیتها را در برابر ویروس مقاوم میکند و آنهای سالم مجاور هم اثر مییاخته

 های دوردست نیز اثر بگذراد. شده و بر یاختهتواند از طریق خون منتقلمی

 شود. ها به ویروس، ترشح این پروتئین مشاهده نمیشدن یاختهشود بنابراین پیش از آلوده( اینترفرون نوع یک از یاختۀ آلوده به ویروس ترشح می3

 کند؟ تکمیل می درستیناکدام گزینه، عبارت زیر را به 

 ... خط دفاعی ..................« در بدن یک فرد نوجوان در .................. خط دفاعی ...............»
 پردازند.ها میبردن میکروبها به ازبین پروتئین -همانند دومین -( اولین 1
 د. پذیرشناسایی عوامل خودی و بیگانه صورت می  -همانند دومین -( سومین2
 شود.خوارها دیده میهای سفید و درشتکاری گویچههم -همانند دومین -( سومین3
 فتد.اهای سرطانی اتفاق میشدۀ یاختهریزیفرآیند مرگ برنامه - برخالف سومین  -( دومین4

 مفهومی(  -متوسط -115) 4پاسخ: گزینۀ   .146

نابود میغیراختصاصی است که یاختهیاختۀ کشندۀ طبیعی نوعی لنفوسیت فعال در دفاع   به ویروس را    ه طبیعی، به یاخت  هکشند  هکند. یاخت های سرطانی و آلوده 

شدۀ آن  ریزیکند. سپس با واردکردن آنزیمی به درون یاخته، باعث مرگ برنامهنام پرفورین منفذی در غشا ایجاد میشود، با ترشح پروتئینی بهسرطانی متصل می

اند، مثالً سرطانی یا آلوده به ویروس شده اند را نابود  های خودی را که تغییر کرده)نوعی یاختۀ ایمنی فعال در خط سوم دفاعی بدن(، یاخته  Tت  شود. لنفوسیمی

هممی یاختهکند.  به  میچنین  حمله  پیوندشده  بخش  لنفوسیت  های  می  Tکند.  تکثیر  پادگِن،  شناسایی  از  لنفوسیتپس  و  ر Tهای  شود  میکشنده  پدید  آورد. ا 

   اندازند.شده« را به راه میریزیشوند و با ترشح پرفورین و آنزیم، »مرگ برنامهکشنده به یاختۀ هدف متصل میTهای لنفوسیت

 خطوط دفاعی بدن انسان 

در  ،( دفاع اختصاصی است. این سه خط3سریع و های عمومی اما ( واکنش 2( ورود ممنوع1ارای سه خط دفاعی: بدن انسان برای دفاع در برابر عوامل خارجی د

 گیرند. دو گروه کلی دفاع غیراختصاصی و اختصاصی قرار می 

گیرد که در برابر طیف  کار می هایی را به کند و روش ها ایجاد می ها )عامل بیگانه( سدی در برابر ورود آن این خط دفاعی بدون توجه به نوع میکروب دفاع غیراختصاصی:   

ها )عامل بیگانه( در خط دوم دفاع غیراختصاصی براساس  شناسایی میکروب ی بدن از نوع غیراختصاصی هستند. خط اول و دوم دفاع ها مؤثر است.  وسیعی از میکروب 

 گیرد. ها صورت می های عمومی آن ویژگی 

ایمنی فقط بر همان نوع میکروب مؤثر است و بر انواع دیگر    کند؛ یعنی پاسخ دستگاهسومین خط دفاعی بدن به صورت اختصاصی عمل می دفاع اختصاصی:    

 ها اثری ندارد. میکروب 

 شوید: های مختلف نخستین خط دفاعی آشنا می شوند. در جدول زیر با بخش رو می ها از هر نوعی که باشند هنگام ورود به بدن با خط اول دفاع بدن روبه میکروب 
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 ها:بررسی سایر گزینه
ها  خوارها و درشتتروفیلاز عوامل موثر در خط اول دفاعی بدن هستند. اشک و عرق هر دو دارای آنزیم پروتئینی لیزوزیم  در ساختار خود هستند. نواشک و عرق  (1

یاخته بدن هستند.  از  یاختههای دفاعی موثر در خط دوم  بیگانهاین  با تشخیص یاختههستند  خوار  ها  ویژگیو  بر اساس  بیگانه  آن  های های  نابودی عمومی  ها در 

 ای نقش دارند. یاختههای درونها به کمک آنزیممیکروب

های دفاعی فعال در یاخته  Bو    Tهای  کند. لنفوسیتها شناسایی میهای عمومی آنها را براساس ویژگی( دومین خط دفاعی شامل سازوکارهایی است که بیگانه2

های ختهژن( یاپادگِن )آنتی  Bو    Tهای آورند. لنفوسیتپی فرآیند بلوغ خود توانایی شناسایی عامل بیگانه را به دست میها در  خط سوم دفاعی بدن هستند این یاخته

 کنند.بیگانه را شناسایی می

سرطانی   ۀطبیعی، به یاخت   ه کشند  ۀ کند. یاختهای سرطانی و آلوده به ویروس را نابود میطبیعی است که یاخته  ۀکشند  ۀ( لنفوسیت فعال در دفاع غیراختصاصی یاخت 3

. شود یاخته می  شدۀ ریزییاخته، باعث مرگ برنامه  کردن آنزیمی به درون پس با واردکند. سنام پرفورین منفذی در غشا ایجاد میشود، با ترشح پروتئینی بهتصل میم

شود. اینترفرون نوع دو نوعی پروتئین فعال در خط دوم دفاعی بدن است که  خواری میبیگانه ، خوارشدۀ یاختۀ مرده توسط درشتریزیدر پی انجام فرآیند مرگ برنامه

بیگانهپادتندر پی فعالیت    خوارها نقش دارد.کردن درشتشود و در فعالترشح می  Tهای  طبیعی و لنفوسیت  ههای کشنداز یاخته ها  خوارخواری توسط درشتها 

 شوند. سفید فعال در خط سوم دفاعی بدن( ایجاد می  )نوعی گویچۀ Bهای ساز از تمایز لنفوسیتپادتن هایکند. یاختهایش پیدا میافز

 کند؟ تکمیل می  نادرستیچند مورد، عبارت زیر را به 

 »در یک نورون حرکتی، طی .................. قطعاً ..................« 
 شوند. الکترونی با یک نوکلئوتید ساخته میهای حامل -ایاولین مرحلۀ تنفس یاخته -الف

 شود. کِرِآتینین ایجاد میمولکول ضمن انتقال گروه فسفات،  -مادهدر سطح پیش ATPشدن  ساخته -ب
 شود. می NADHباعث ایجاد   NAD+مولکول استیل ضمن کاهش  -Aکوآنزیم  فرآیند تولید استیل -ج
   دهد.کربنه، حداکثر با دو کربن دیگر پیوند تشکیل میمولکول ششهر کربن در  -فرآیند چرخۀ کربس -د
1 )1 2 )2 3 )3  4 )4 
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 کنند. همۀ موارد، عبارت مورد نظر را به نادرستی تکمیل می

 بررسی موارد:
الکترون  نوعی    NADHای فرآیند گلیکولیز است.  اولین مرحلۀ تنفس یاخته  (الف  حامل 

می  است  تولید  گلیکولیز  فرآیند  در  نوکلئوت  NADHشود.  که  از    دیدو  و    NAD+دارد 

 شود. یم لیالکترون و پروتون تشک عالوۀ به

کربس رخ    تواند در فرآیند گلیکولیز و چرخۀماده میدر سطح پیش  ATPشدن  ساخته  (ب

ساخته هموار  ،بنابراین  ؛دهد پیشدر    ATPشدن  ه  با  سطح  همراه  ماده  کراتینین  ایجاد 

 نیست.

استیل(  ج تولید  فرآیند  مولکول    A  کوآنزیمدر  پیرووات،  مولکول  دریافت    NAD+از  با 

 کند. تولید می NADHیابد و الکترون از مولکول پیرووات کاهش می

کربنۀ  ساختار مولکول ششکنید یک کربن در  طور که در شکل مقابل مشاهده مید( همان

 دهد. چرخۀ کربس با سه کربن دیگر پیوند تشکیل می

 

 

 

 های اسکلتی دور از انتظار است؟های ماهیچهمونوکسید به خون، کدام یک از وقایع زیر در یاختهدرپی ورود کربن

 شود.الکترون متوقف می   حامل( تولید نوعی  1
 یابد. در فضای بستره کاهش می ADP( غلظت مولکول 2
 شود.کربنۀ فرآیند قندکافت به نوعی اسید تبدیل می( فرآوردۀ سه3
 یابد.( اختالف غلظت یون هیدروژن در دوسوی غشای داخلی راکیزه کاهش می4

 مفهومی(  -متوسط -125) 2پاسخ: گزینۀ  .148

حمل    تیشود، ظرفیجدا نم  نیاز هموگلوب   یآسانشود و چون بهیبه آن م  ژنیاکس  اتصال  مانع از  ن،یهموگلوب گاز با اتصال به  مونوکسید به خون، این  درپی ورود کربن

بر تنفس    زین   یگری کربن به شکل د  دیکند. مونواکسیم  جادی اختالل ا  یااختهیدر واقع در انجام تنفس    دکربن،یعملکرد مونواکس  نی دهد. ایرا کاهش م  خون  در   ژنیاکس

انتقال الکترون غلظت    با توقف زنجیرۀ   شود.یم  ژنیها به اکسبه انتقال الکترون  مربوط   سبب توقف واکنش سیانید،  همانند    ندکربیمونواکس  گاز گذارد؛  یاثر م  ی ااختهی

 یابد. در فضای بستره افزایش می ADPمولکول 
 ها:بررسی سایر گزینه

Fای مانع از تکشیلتوقف تنفس یاخته (1 A D H  شود.در چرخۀ کربس می 2

اکسیژن خون کاهش می( درپی ورود کربن3 میزان  به خون،  اکسیژن خون  مونوکسید  با کاهش  تأهای ماهیچهیاختهیابد.  برای  تنفس  ای مخطط  انرژی خود  مین 

 شود.اسید تبدیل میالکتیککربنۀ فرآیند قندکاف( به )فرآوردۀ سه  دهند. در تخمیر الکتیکی پیروواتهوازی انجام میبی
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و   )توقف انتقال فعال یون هیدرژون به فضای بین دو غشای راکیزه(   انتقال الکترون   باعث توقف زنجیرۀ   ژن یها به اکسانتقال الکترون  کردن اکسید با مهارمونوکربن  (4

 شود.کاهش اختالف غلظت یون هیدروژن در دوسوی غشای داخلی راکیزه می

 کند؟ تکمیل می نادرستیرت زیر را به دام گزینه، عباک 

 ...... قطعاً ..................« در یک یاختۀ زنده ضمن تبدیل پیروات به ............»

 شود.مادۀ ساخت اوره تولید مینوعی پیش - ( اتانال1
 گیرد. نوکلئوتیدی صورت میتکاحیای مولکولی   -( استیل2
 شود. قندکافت تولید میماده برای فرآیند  نوعی پیش  -( الکتات3
 شود.های حس پیکری تولید مینوعی مادۀ محرک برای گروهی از گیرنده  -( الکتات4

 مفهومی(  -متوسط -125) 2پاسخ: گزینۀ  .149

  NADHاست احیا و به دونوکلئوتیدی که نوعی مولکول  NAD+در این فرآیند  دهد.رخ می  راکیزهتبدیل پیروات به بنیان استیل در فرآیند اکسایش پیرووات و در 

 شود. تبدیل می
 ها:بررسی سایر گزینه

ساخت اوره در  ۀ  ماداکسید به همراه اوره پیشدیکربن.  شودتولد میاکسید  دیدهد. در فرآیند تخمیر الکلی کربن( تبدیل پیروات به اتانال در تخمیر الکلی رخ می1

 های کبدی هستند.یاخته

 ماده برای فرآیند قندکافت است.نوعی پیش NAD+شود. تولید می NAD+دهد. در فرآیند تخمیر الکتیکی ( تبدیل پیروات به الکتات در تخمیر الکتیکی رخ می3

های ها سبب تحریک گیرندهشده در ماهیچهاسید تولید شود. الکتیک اسید تولید میالکتیک  ،. در تخمیر الکتیکیشودتبدیل می( در تخمیر الکتیکی پیروات به الکتات  4

 شود. حس پیکری( می )نوعی گیرندۀ درد

 های زیر، در پی کاهش شدید ترشح سورفاکتانت، وجود ندارد؟ امکان وقوع کدام یک از گزینه

C( کاهش تولید  1 O  های بندارۀ خارجی مخرج در یاخته 2
 ( کاهش فاصلۀ بین دو قلۀ متوالی در منحنی اسپیروگرام 2
 هیدروژن به فضای بین دوغشای راکیزه ف انتقال یون ق ( تو3
 دهندۀ کرۀ چشم  در عضالت حرکت NADH اکسایش( توقف 4

 مفهومی(  -متوسط -125) 4پاسخ: گزینۀ   .150

ن و  اکسید از خو دی  شوند. در این حالت خروج کربنها به خوبی باز نمیها افزایش یافته و حبابکدرپی کاهش شدید سورفاکتانت، نیروی کشش سطحی در حبابک

پردازند. مورد نیاز خود می  ATPجای تنفس هوازی از طریق تخمیر به تأمین  ها بهشود. با کاهش ورود اکسیژن به خون، یاختهورود اکسین به خون با اختالل مواجه می 

 شود.مورد نیاز برای قندکافت تولید می NADH  ،+NADدر فرآیند تخمیر با اکسایش 
 ها:بررسی سایر گزینه

C( در فرآیند تخمیر الکتیکی و الکلی  1 O  شود.تری نسبت به تنفس هوازی تولید میکم 2

C( با کاهش ورود اکسیژن و تجمع  2 O  شود. یابد و از فاصلۀ دو قلۀ متوالی در منحنی اسپیروگرام کاسته میدر خون، تعداد تنفس افزایش می 2

 شود. ایستد و انتقال یون هیدروژن به فضای بین دوغشای راکیزه متوقف میژن به یاخته و انجام تخمیر، زنجیرۀ انتقال الکترون از کار بازمییا کاهش ورود اکس( ب3

 شود. است که احیا می  NAD+شود بلکه مولکول احیا نمی NADH( مولکول 4

 



دانش آموزان عزیز ماز
اگر به دنبال تهیه جزوه طالیی ماز، شرکت در آزمون کامل یا 
فرصتی  هستید،  شیمی  و  زیست  موضوعی  جمع بندی  پروژه 
براتون  هم اکنون  از  پنل کاربری  در  ارتقا  و گزینه  فراهم شده 

فعال شده.
در صورتی که تمایل دارید از گزینه ارتقا استفاده کنید، به پنل 
ارتقا) مراجعه و گزینه مد  پیام ها، بخش  کاربریتون (قسمت 
این کار  مهلت  باشه که  یادتون  فقط  انتخاب کنین.  رو  نظر 
محدوده و تا ٢٦ بهمن ماه یعنی یکشنبه آینده فرصت دارید.
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در    -151 نوسانگری  x/ به صورت  SIمعادلۀ حرکت  cos t= 01 در نوسانگر  اگر  اول حرکت، مسافت  t1  است.  لحظۀ cm2ثانیه  در  کند،  طی   را 

T
t t= +2 1 4

 دورۀ تناوب نوسانگر است.(  Tگیرد؟ )تعادل قرار می متری از نقطۀ در فاصلۀ چند سانتی  

1 )4 2 )5 3 )6    4 )8 
 

 محاسباتی(  – دشوار  – 123) 3 پاسخ: گزینه 151

 متر: سانتی10دامنۀ حرکت نوسانگر  

/ /x cos t Acos t A m cm01 01 10=  =  → = = 

xنوسانگر از مکان  cm0 10= xکند و در مکان را طی می  cm2مسافت  t1کند و پس از مدت شروع به حرکت می + cm8= قرار   +

/پس گیرد، می / /x cos t cos t1 1 101 008 0 8=  = →  = 

 ، از هوش ریاضیت استفاده کن و بزن تو گوش گزینۀ درست! t2بریم سراغ لحظۀ 

/ / /
T T

x cos t cos (t ) cos( t )2 2 1 101 01 01
4 4

=  =  + =  + 

cos( ) sin

/ /x cos( t ) x sin t
T

2
2 1 2 1

2
01 01

2


+ =−  

 = → =  + ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = −  

 است.  6/0  همان زاویه  sinباشد،   0/ 8ای زاویه cos اگر

/ / /sin t cos t sin t sin t sin t2 2 2 2 2
1 1 1 11 0 8 1 0 36 0 6 +  = →  + = →  = →  = 

/ / /x m cm x cm2 201 0 6 006 6 6= −  = − = − → = 
 

را به انتهای فنر قائمی با ثابت   g500  ای به جرمذره   -152
N

m
کشیم تا طول  کنیم، در همین حال وزنه را به حدی پایین می وصل می  cm30و طول  100

 رسد؟ انیه می امتداد قائم شروع به نوسان کند، بیشینه شتاب وزنه به چند متر بر مربع ث کنیم. تا دربرسد و سپس آن را رها می  cm37فنر به 

1 ) 4 2 )8 3 ) 10 4 ) 14 
 

 محاسباتی(  – دشوار  – 123) 1پاسخ: گزینه  152

Lطول فنر در حالت تعادل به  cm1  نشان دهیم، داریم:   dرسد. اگر تغییر طول فنر را در حالت تعادل وزنه می =35

net e / /F F w kd mg kd mg d d m cm0 0 0 100 0 5 10 005 5= → − = → − = → = → =  → = = 

L L d cm1 0 30 5 35= + = + = 

dدامنه، برابر حداکثر فاصلۀ نوسانگر از نقطۀ تعادل است:  L L cm m2
2 1 37 35 2 2 10−= − = − = =  

/

max

k k

m m

m
a A

s

2

2 2
2

100
200

0 5

2 10 200 4−

= → = = =

=  =   =

 

 

 

باشد،    N4  نیروی وارد بر نوسانگر در دو انتهای مسیردهد، اگر بزرگی  حرکت هماهنگ ساده انجام می   cm10خطی به طول  نوسانگری روی پاره    -153
 است؟  ژول انرژی جنبشی آن در هنگام عبور از نقطۀ تعادل چند  

1 ) 1 /0 2 ) 2 /0 3 ) 10 4 ) 20   

 محاسباتی(  – متوسط – 123) 1 پاسخ: گزینه 153

 خط نوسان است: دامنۀ حرکت نوسانگر برابر نصف طول پاره

A cm m210
5 5 10

2
−= = =  

 نوسانگر در دو انتهای مسیر و انرژی جنبشی آن در مرکز نوسان بیشینه است. بزرگی نیروی وارد بر 

      

  
A 

d 

37 

30 

35 
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max

max max /

F kx F kA

k E kA (kA)A F A J2 21 1 1 1
4 5 10 01

2 2 2 2
−

= − → =

= = = = =    =
 

 

,mاند، به ترتیب ای افقی آویزان که از میله D,C,B,A طول چهار آونگ   -154 m, m, m4 3 2 افقی با بسامد   یهانوسان است. اگر میله دستخوش  1

زاویۀ
rad

s
/؟ آیدی م  دربه نوسان  یتربزرگ شود، کدام آونگ با دامنۀ  3

m
(g )

s2
9 8=  

1)A  2)B  3)C  4 )D  
 

 ( مفهومی –  آسان – 123) 1پاسخ: گزینه  154

بیشترین دامنه شروع به نوسان    با  های میله شود، آونگ، ای( نوسانزاویههای آونگ برابر بسامد )بسامد  ای( نوساناگر بسامد )بسامد زاویه

  شد متر با  حساب کنید، بهتر است ببینیم طول آونگ باید چند  یکی  یکیها را  ای آونگبه جای اینکه بسامد زاویه  .پدیدۀ تشدید( )  کندمی

ای آن تا بسامد زاویه
rad

s
 شود. 3

/ / /
/

g
L m

L L L

9 8 9 8 9 8
3 9 108

9
= → = → = → = 

ها(  تری )نسبت به سایر آونگدامنۀ بزرگ  با  تر است وبه مقدار باال نزدیک  Aال نیست، ولی طول آونگ  ها برابر مقدار بااز آونگ  کی  چی هطول  

 کند. نوسان می

، ثابت g200 یک انتهای فنری به جرم   -155
N

m
کشیم، تندی  می  N10را مطابق شکل به نقطۀ ثابتی وصل و انتهای دیگر را با نیروی   cm40 و طول 100

 انتشار امواج عرضی در این فنر چند متر بر ثانیه است؟ 

1)5 2)50 

3)5  4)2 5 
 

 محاسباتی(   – دشوار  – 123) 1 پاسخ: گزینه 155

Fاعمال نیروی فرض کنید با  N10=  طول فنر به اندازۀx یابد. افزایش می 

/F kx x x m cm10 100 01 10= → = → = = 

 رسد: می cm50 سپس طول فنر در این حالت به

/

/

L L x cm m

F FL m
v

m s

0

3

40 10 50 0 5

10 0 5
25 5

200 10−

= + = + = =


= = = = =

 

 

 

کند، مسافتی  پیشروی می   x  محوردر جهت    m10موج به اندازۀ   t1زمان مطابق شکل زیر است، در بازۀ زمانی صفر تا   مبدأنقش یک موج عرضی در     -156
 متر است؟کند، چند سانتی در همین مدت طی می  Mکه نقطۀ 

1) 1  
2) 3 
3) 5   
4) 7 
 

 

 

 

 

 

2 

2- 
15 

y(cm) 

x(m) 

M 

0 
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 محاسباتی(  – دشوار  – 123) 4 ینهگزپاسخ:   156

 با توجه به شکل روبرو داریم: 

m
5

15 12
4
 = →  = 

 

 

 

Tرا در مدت  m10 کند، بنابراین مسافت طی می T را با سرعت ثابت در مدت موج مسافت 
5
6

 کند: طی می 

T t T T
t

10 512
10 12 6

 = =


 

 

xمعادلۀ حرکت آن صورت   ن یبنابرا  ؛از دورترین فاصله از وضع تعادل به حرکت درآمده است M ۀنقط Acos t=   ۀنقطاست. جایگاه  

M  در لحظۀT
5
6

 برابر است با:  

(cm)x A cos t x cos( T) cos cos( ) cos cm
T

2 5 5 1
2 2 2 2 2 2 1

6 3 3 3 2
   

=  → =  = = − = =  = 

در لحظۀ  و ؛کندزمان به سمت میله حرکت می مبدأدر  Mبه نحوۀ حرکت نقطه دقت بفرمائید. نقطۀ 
T

t
2

در   =

شکل، مسافت   اساس بردهد، را نشان می M  ۀذرحرکت  ۀنحو  گیرد. شکل روبرو،ترین نقطۀ مسیر قرار میپایین

 برابر است با:  Mطی شده توسط نقطۀ  

L cm4 3 7= + = 
 

  

 

 

چند برابر   Aشوند. مقدار متوسط آهنگ انتقال انرژی توسط موج دهد، که در یک محیط منتشر می را نشان می   B , Aشکل زیر دو موج مکانیکی    -157
 است؟ B  مقدار متوسط آهنگ انتقال انرژی توسط موج

1) 1 

2) 2  

3) 4 

4) 16   

 محاسباتی(  –  متوسط – 123) 4پاسخ: گزینه  157

 ها یکسان است: انتشار آنشوند. پس تندی دو موج در محیط یکسانی منتشر می

A

B

v

v
1= 

 

 

 

 

Bجا گرفته است. پس  Aدو تا موج کامل  B با توجه به شکل روبرو، در یک موج کامل A2 =   .است 

 ( mمسافت)          زمان

2 

2- 
15 

y(cm) 

x(m) 

M 

0 
  

2 

1 

0 

2- 

y(cm) 

  

  

  



 68صفحه   گروه آموزشی ماز  فیزیک درس:  

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

از 
 م
ون
زم
ه آ
ام
خن
اس
پ

– 
ه 
حل
مر

9 

y 

x 

z 

  

A B(v v )B A
A B

B A

v vv
f f

f f f
2 2=

 = → = ⎯⎯⎯⎯⎯→ = 

 آهنگ متوسط انتقال انرژی )توان متوسط( با مربع دامنه و مربع بسامد موج نسبت مستقیم دارد. 

A

B

av A A
av

av B B

P A f
P A f

P A f

2 2
2 2 2 22 2 16

   
 → =  =  =   

   
 

ای دور از چشمه در یک لحظه  شود در نقطهمی  منتشر y شکل زیر میدان مغناطیسی یک موج الکترومغناطیسی سینوسی را که در خالف محور   -158
 دهد، میدان الکتریکی موج در این نقطه و در این لحظه در کدام جهت است؟نشان می 

 x ( در جهت محور1

 x محور( خالف جهت 2

 z( در جهت محور 3
 z ( خالف جهت محور4

 

 
 ( مفهومی –  آسان – 123) 3پاسخ: گزینه  158

طبق قاعدۀ دست راست، اگر چهار انگشت دست راست خود را طوری در جهت میدان الکتریکی قرار دهید که خطوط  

  گیرد. قرار می  موج  انتشارمیدان مغناطیسی به پشت دستتان وارد و از کف دستتان خارج شود، انگشت شست در جهت  

 شود. واقع می z محور ر جهت با این حساب، باید مطابق شکل مقابل چهار انگشت دست راستتان د

 

 

یک از نقاط نشان داده شده در دهد. در این لحظه کدامای از انتشار یک موج سینوسی طولی در یک فنر را نشان می شکل روبرو، تصویری لحظه  -159
 شکل، فاصلۀ بیشتری از وضعیت تعادل دارند؟ 

1) A  

2) B 

3 )C 

 هر سه برابر است.  ( در4
 

 ( مفهومی – متوسط – 123) 2پاسخ: گزینه  159

که فنر بیشترین کشیدگی و بیشترین فشردگی را دارد، جابجایی   C, A نقاطدر  .کتاب درسی طراحی شده 23- 3 شکل اساس براین تست  

 از وضع تعادل، بیشینه است.  ییجاجابه( Bاز وضع تعادل، صفر و در وسط این دو نقطه )یعنی نقطۀ 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
کند.  ثبت می   s50را با اختالف زمانی   S, P  افتد و مرکز، نخستین امواجاتفاق می کیلومتری از یک مرکز لرزه نگاری    1200ای در فاصلۀ  لرزهزمین   -160

،  P اگر تندی امواج
km

s
 چند کیلومتر بر ثانیه است؟ S باشد، تندی امواج 8

1) 4 2) 6    3) 10 4) 12 

V 

 مکان

 جابجایی

A C B 
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 محاسباتی(  –  متوسط – 123) 2 ینهگزپاسخ:   160

 دهیم: نشان می pvرا با  P موجو تندی  svرا با  S  موج دهیم. تندینشان می Lلرزه تا ایستگاه لرزه نگاری را با فاصلۀ مرکز زمین

p p s sL v t v t= = 

 رسد.به ایستگاه لرزه نگاری می s  موجزودتر از   p،s50  موجکند، پس می حرکت s  موجتر از سریع p موج

s p
s p s

s
s s

L L
t t t

v v v

km
v

v v s

1200 1200
50 50 50

8

1200 1200
150 50 200 6

 = − = → − = → − =

→ − = → = → =
 

cm بزنند و در هنگام مسواک زدن  بار مسواکمیلیونی ایران، روزی یک  80 درصد از جمعیت 60فرض کنید   -161
آب هدر برود. مقدار آب هدر   3500

 )با تخمین زدن(  است؟لیتری  1/ 5رفته در یک ماه، معادل چند بطری آب معدنی 

   1 )
510 2 )

810 3 )
1110 4 )

1310 
 

 محاسباتی(  –متوسط  – 101) 2پاسخ: گزینۀ  161

 کیزیدر ف یمرتبه بزرگ نیخمت
تعداد درختان   ا ی ن،ی، جرم جو زمهایانوساقجرم آب  هان،یو ستارگان ک  هاکهکشانتعداد   توانی مکه چگونه    ایدیده پرستاکنون از خود  ایآ 
سر   ی تعداد موها ای ؟زندی مشخص در طول عمرش  کیرا برآورد کرد که قلب  یی هاتعداد ضربان توانی مچگونه  ایرا برآورد کرد؟  نیزم ی رو
 را برآورد کرد؟ یلوگرمیک   ۶0فرد  کیدر بدن  ژنیاکس ی هااتمتعداد  توانی م چگونه  ایزد؟  نیتخم  توانی مشخص را چگونه   کی

  یحت  ای( را در علم یبی)تقر یردقیقغهرچند  ی ااندازه  میدار از یوابسته به آن ن های یتکمموضوع و    کیشناخت بهتر  ی اوقات برا ی برخ 
  ز یروزمره ن ینه تنها در علم، بلکه در زندگ  نی. تخم کنیمی م برآورد استفاده  ای نیتخم ندیکار از فرا  نیا ی . برامیروزمره خود به کار ببر یزندگ 
 از مسائل است.  یدر حل برخ  ی دیمف وشر 
 

 :کنیمی ماستفاده   نیاز تخم ر یدر موارد ز  معمولا 
 . نداشته باشد ی چندان  تی، اهمهامحاسبه دقت باال در  -1
 .مینداشته باش قیدق ی هامحاسبه  ی برا یزمان کاف  -2
 در دسترس نباشد.  از، یمورد ن ی هاداده از  ی بخش ا یهمه  -3
 

 ی مرتبه بزرگ نیتخم
  10 ی هاارجاع به توان ی اغلب برا ، یبزرگ ۀ . عبارت مرتبشودی م  دهینام ی مرتبه بزرگ  نیدارد، تخم ی ادیکاربرد ز  کیزیکه در ف  نیاز تخم ینوع 

  ، یمرتبه بزرگ  نیها به روش تخم. الزم است توجه شود که در حل مسئله شودی م  انیب 10از  ی به صورت توان  ز ین جهینت را ی، زرودی به کار م
ابتدا    ،یمرتبه بزرگ  نیمتفاوت باشد. در تخم یدو مرتبه بزرگ  ای ک یمسئله،  ی پاسخ، با پاسخ واقع ی اوقات ممکن است مرتبه بزرگ  ی برخ 

10n) ی علم ی همه اعداد به صورت نماد گذار
x)  کنیمی مه استفاد ر ی و آنگاه از قاعده ز شوندی نوشته م: 

1اگر 5x  010  باشد، در این صورت 1x 5اگر و= 10x   110باشد، در این صورتx 
 . میکنیمرا تعیین   (nها ) زنابتدا تعداد تقریبیِ مسواک

 76 1084
100
60

1080 == /n 

 است.  710  ۀ، بنابراین این تعداد از مرتبمیر یگ یماست، آن را یک در نظر  5از   ترکوچک 4/ 8با توجه به این که 

 حجم مقدارِ آبِ هدر رفته بر حسب لیتر برابر خواهد بود با: 
   

                                                              lit/)
cm

lit
()

cm
()

d
()

m

d
(V

8
3

3
7 1051

1000
1

1
500

1
1

1
30

10 == 

)
d

(
1
(           روزشبانه: یک بار در 1

cm
(

1
500 3

 مقدار آب هدر رفته در هر بار مسواک زدن  :

 لیتر است.  810  تقریباً ، بنابراین حجم آبِ هدر رفته،میر یگ یماست، آن را یک در نظر  5از   ترکوچک 1/ 5با توجه به این که 
                                                                                                                                                                            litV

810 

7                                                                                           برابر خواهد بود با:   (،N) هایبطر تعداد  
8

1076
51

10
51

= /
//

V
N 

N                                        ین: بنابرا ،میر یگیمدر نظر  10است، آن را   5از   تربزرگ 6/ 7با توجه به این که  N  7 810 10 10 
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 در شکل مقابل نشان داده شده است.  Bو   Aنمودار جرم برحسب حجم، برای دو فلز   -162

   A درصد حجم آلیاژ مربوط به فلز 80آلیاژی از این دو فلز تهیه کنیم که  خواهیمی م

 ۀ )تغییر حجم در اثر تهی چگالی این آلیاژ چند کیلوگرم بر متر مکعب است؟ باشد.

 آلیاژ ناچیز است.( 
1 )4200                  2  )4500                    3  )4700                    4  )4800 
 

 محاسباتی(  – دشوار  – 101) 3پاسخ: گزینۀ  162

 .دهیمی م نمايش( بخوانید ر  )  ρ نماد با  را آن و شودی م  ناميده آن چگالى  جسم،  هر  از  حجم يکاى  جرم

m  :آیدی م دست به زير رابطه  از  آن چگالى باشد،   Vآن حجم و   mجسم جرم اگر
V

= 

  اگر مخلوطی از چند جسم تهیه نموده باشیم، چگالی مخلوط
t

 شودی ممحاسبه  مقابل  از رابطۀ: 

  
 ، مجموع حجم اجزاء است.، مجموع جرم اجزاء و   که

 . میکنیمابتدا چگالیِ هر یک از دو فلز را محاسبه 

                             
34

30
120

cm

gr

V

m

A

A
A ===  

                            
357

20
150

cm

gr
/

V

m

B

B
B ===         

                                            

 حال اگر آلیاژ را در نظر بگیریم، برای محاسبۀ چگالیِ آلیاژ خواهیم داشت: 

                                                         
374

2057804
cm

gr
/

V

V//V/

V

VV

VV

mm

t

tt

t

BBAA

BA

BA
B,A =

+
=

+
=

+

+
=


 

  برای تبدیل
3

cm

gr  به
3

m

kg  ضرب کنیم، در نتیجه خواهیم داشت:   1000کافی است آن را در 

                                                          kg
A,B

m
= 4700

3
   ⎯⎯⎯⎯ →⎯=

=
33

10001

374 m

kg

cm

gr

B,A
cm

gr
/              

مکعب  -163 داخل  ابعاد   در  به  فلزی  چگالی   و cm20 و cm8، cm10 مستطیل 
gr

cm
دارد.  یاحفره،  35 مستطیل  وجود  مکعب  این  اگر جرم 

/  kg5  باشد، نسبت حجم حفره به حجم فلز به کار رفته کدام است؟  4

1 )  8
27

 2 )  13
40

 3 )  27
40

 4 )  13
27

  
 

 محاسباتی(  – متوسط – 101) 4پاسخ: گزینۀ  163

 نشان دهیم. 2Vو حجمِ فلزِ به کار رفته را با   1Vدرونِ جسم را با   ۀفرض کنید حجمِ حُفر 

 حجم فلز را به صورت مقابل محاسبه کرد.  توانیمبا داشتنِ چگالیِ فلز و جرمِ فلزِ به کار رفته،  

                                                                                                                                             
m

V cm
V V

3
2

2 2

54005 1080=  =  = 

حجم کل مکعب )حجم ظاهریِ مکعب(، برابر است با:                                                                         
tV cm38 10 20 1600=   = 

موجود در مکعب برابر خواهد بود با:                                                                ۀحجم حفر
tV V V cm3

1 2 1600 1080 520= − = − = 

Vبنابراین نسبت حجم حفره به حجمِ فلز به کار رفته برابر خواهد شد با:                                             

V
1

2

13
27

=   V

V
1

2

520
1080

= 

 
 

 

.....
mm

.....mm

.....VV

.....VV

.....VV

.....mm

V

M

t

t
t

++

++
=

++

++
=

++

++
==

2

2

1

1

21

21

2211

21

21





.....mmM ++= 21.....VVV ++= 21

)gr(m

)cm(V
3

A

B

20 30

120
150

1V 2V

)gr(m

)cm(V
3

A

B

20 30

120
150



 71صفحه   گروه آموزشی ماز  فیزیک درس:  

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

از 
 م
ون
زم
ه آ
ام
خن
اس
پ

– 
ه 
حل
مر

9 

انرژی  . کندی مدرصد تغییر   51ثانیه کم شود،  انرژی جنبشی آن  متر بر 6تندی حرکت این جسم  اگر کیلوگرم در حرکت است.  5جسمی به جرم   -164
 جسم چند میلی ژول بوده است؟ ۀاولی جنبشی

1 ) 1 2 )
310 3 )

610 4 )
710 

 

 محاسباتی(  – متوسط – 102) 3پاسخ: گزینۀ  164

 
2

2
1

mVK =
 

درصد کاهش یابد، انرژیِ جنبشی   51 که انرژیِ جنبشیِ جسم، یهنگام .ابدییمبا کاهشِ تندیِ حرکتِ جسم، انرژی جنبشیِ جسم کاهش 

 درصد انرژی جنبشیِ اولیه خواهد بود، بنابراین خواهیم داشت:  49نهایی 

 
2

1

12

1

1

1

12

1

2

1

2 6
100
49649061214902 )

V

V
()

V

V
(

K

K/
)

V

V
(

K

K VV,K/K −
=

−
=⎯⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯=

−==

 

 
s/mVVVV

V

V
2060376010

6
10
7

1111
1

1 ===−
−

=

 
  J mJ

K mV J K mJ
=

= =   = ⎯⎯⎯⎯⎯→ =
31 1 1 102 2 65 20 1000 101 1 12 2

 

را    در  -165 با فنر برخورد کرده و حداکثر آن  اگر نیروی    .کند ی م سانتی متر فشرده    8شکل مقابل، جسمی که بر روی سطح افقی در حرکت است، 
 چند نیوتون است؟  کندی م بر جسم وارد  نیوتون باشد، نیروی متوسطی که فنر در هنگام فشرده شدن 3در سطح افقی   اصطکاک

1 ) 6 2 )9 

3 )12 4 )16 

 

 
 

 محاسباتی(  – دشوار  – 102) 3پاسخ: گزینۀ  165

 یک نیروی ثابت کار  
   يرو  این نكار نیرو کار انجام داده است و مقدار   ینا ،گوییمی م اثر خود شود در این صورت   ۀشدن نقط جاجابه اگر نیروِی ثابتی باعث    

(Fدريك )   ییجاجابه  ( مانندdطبق ) شودی م  محاسبه زير  ۀرابط . 

               
dFW

=

                        
= Cos.FdW

 
 

 . شودی منشان داده   J  با شود وی منيوتن متر است كه ژول ناميده   (SI)كار در   يكاي 
 

 يا عددي است. ی انردهكار يك كميت تذكر:  
 

 .باشدی م جسم  بر آنبرابر با مجموع كار نيروهاي وارد  ، جسم یکبر وارد   (یندبرآ خالص )   كار نيروِي نكته:  

      
1 2

           
netF F F

W W W ...= + +1 2netF F F ...= + + 

 انرژی جنبشی

  21 .آیدی مو مقدار آن از رابطه زير به دست  باشدی م نوعي انرژي است كه يك جسم متحرك دارا
2

K mV= 

m  جرم جسم :           v           سرعت جسم :k انرژي جنبشي جسم :   
           

 انرژی جنبشی  –قضیۀ کار 
 نبشي جسم برابراست.يك جسم با تغييرات انرژي ج وارد بر  یندبرآ كار نيروي 

2 2
2 1

1
2netF

W m(V V )= یا       −
netF

W K= 

 
 ی که فنر به طور کامل الحظهاست تا  s/m3  ی که تندیِ حرکتِ جسمالحظهاز 

 . کندیمنیروی اصطکاک اثر  شودیمفشرده شده و جسم متوقف 

 

FF

d
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 . کندیماثر  باشدیمفقط در مدت زمانی که در اثر برخورد با جسم، فنر در حال تغییر طول  کندیمهم چنین نیرویی که فنر بر جسم وارد 

 انرژیِ جنبشی داریم:  -کار ۀبا توجه به قضی 

)V-V(mK-KW `t

2
1

2
212 2

1
== 

                                          )V-(mcos.dFcos.df)V-V(mWW eeFf

2
1

2
21

2
1

2
2 2

1
180180

2
1

 =+=+ 

                                                                                   )-(/)(/F)(/ e

22 340
2
1

108012803 =−+− 

                                                                                  F Ne =12    81080840 /)/(F/ e −=−+− 

F شکل مقابل، جسمی تحت اثر نیروی   در  -166 N=12   .ۀهنگامی که جسم به نقطدر حرکت است  B نیروی  رسدی م  F    اگر تندی    .شود ی مدو برابر
 باشد، نیروی اصطکاک در این مسیر چند نیوتون بوده است؟ V4و   V   ،V2به ترتیب  C و A   ،Bحرکت جسم در نقاط 

1 )  6/3 2   )2/4  

3   )8/4 4   )4/5 
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 انرژیِ جنبشی داریم:  -کار ۀبا توجه به قضی 

                                                                                                             

    

 

           (1              )
)V(md)f()V-V(md)fF(K-KW

VBV,VAV

ABABAB

222 3
2
1

12
2
1 2

=−⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯=−=
==

 

     (2     )
)V(md/)f()V-V(md/)fF(K-KW

VV,VBV C

BCBCBC

222 12
2
1

5124
2
1

512 42
=−⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯=−=

==

 

3                                                                ( داریم:1( بر )2)  ۀبا تقسیم طرفین رابط
8

12
24

3
12

12
5124

2

2

=
−

−
=

−

−

f

f

V

V

d)f(

d/)f(

 

                                                                                                                                            f / N = 4 8    
نیروی مقاومت هوا به   مقدار کارنسبت  .آیدی م متر باال  4و پس از برخورد با سطح زمین، حداکثر  شودی ممتری سطح زمین رها   8فاع توپی از ارت  -167

 کار نیروی وزن جسم در این رفت و برگشت کدام است؟
1 ) 5 /0 2 ) 1 3 )2 4 )4 

 

 محاسباتی(   – آسان – 102) 2پاسخ: گزینۀ  167

                                                                                        
Wf

Wmg
 =1   

fmgfmgt WWWWKW −==+=  

 

رها    هاجرم شکل مقابل،    در  -168  جا جابهسانتی متر    20  هاجرم هنگامی که هر یک از    .شوند ی ماز وضعیت نشان داده شده 
 )جرم نخ، اصطکاک و جرم قرقره ناچیز است.(  بر ثانیه خواهد بود؟ متر چند هاجرم تندی حرکت  ،شوند ی م

1 )2 2 )2
4

 3 )2
2

 4 )2 2 
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 محاسباتی(  – دشوار  – 102) 1پاسخ: گزینۀ  168

 كار نيروي وزن 
  نیروی وزن )گرانشی زمین( دهدی م هنگامی که یک جسم تغيير ارتفاع ، 
 یابد ی م. هنگامی که ارتفاع جسم کاهش دهدی م بر روی جسم کار انجام  

 . )در شکِل الف، کار نیروِی وزن باشدی م  ییجاجابه نیروی وزن در جهت 
 است.( و کار نیروی وزن در این وضعیت مثبت است.  mghبرابر با  

 ، نیروی وزن در خالِف (در شکل ب )  یابدی مهنگامی که ارتفاع جسم افزایش  
 است.  mgh– بوده و کاِر نیروِی وزن در این وضعیت برابر با یی جاجابه جهت 

شروع و پایان بستگی دارد. ۀکار نیروی وزن، به مسیِر حرکت بستگی ندارد و فقط به اختالف ارتفاِع نقطته:  كن
)hh(mg

وزن
W

12
−= −

 
 انرژي پتانسيل گرانشي 

 شودی ممقابل تعيين   ۀنهفته است و مقدار آن از رابط در آنبه وضعيت آن،  با توجه نوعي انرژي است كه در يك جسم. 
h مانند زمين(      )  یل پتانس: ارتفاع مكان نسبت به مبدأ                                                                                  U mghg = 

gشتاب گرانش :            U انرژي پتانسيل گرانشي : 
گرانشی نسبت به  انرژی پتانسیل   است  همین دلیل ممکن به  اختیاری است. مبدأانتخاب   گرانشی   انرژی پتانسیلتغيير در محاسبه تذکر: 
 دیگر، مقدار دیگری داشته باشد.  مبدأبه   و نسبتیک مقدار مبدأ یک 
 پتانسيل گرانشي جسم برابراست.  ی انرژ يير تغنشان داد كه كار نيروي وزن با منفي  توانی متذکر: 

 1h2         : ارتفاع در وضعيت اولhارتفاع در وضعيت دوم :                                          

mgW U (h h )
g وزن

−=− = −
2 1

 

 

20h  ۀبه انداز  1mهنگامی که جرم   cm=  د یآیمپایین 

1m  ۀانرژی پتانسیل گرانشیِ آن به انداز .gh  شودیمکاهش یافته و آزاد . 

2m  ۀبه انداز)بخشی از این انرژی   .gh به صورت افزایش انرژی پتانسیل گرانشی ) 

 . شودیمذخیره شده و بقیه به صورت انرژی جنبشی دو جسم تبدیل  2mدر 

 هر دو جسم در این مدت یکسان است تندیِ حرکتِ چون مسافتِ طی شده توسط 

 بنابراین خواهیم داشت:   ؛باهم برابر است هاآن

                                            

           
2

2121
2

11
2

2221 2
1

2
1

2
1

V)mm(gh).mm(VmVmgh.mgh.m +=−+=−
 

                                                            ( ) / V V m / s−   =   =
1 23 1 10 0 2 4 2
2

 
 

mتندی  با را پرشی ،رو روبه  شکل مطابق سکویی انتهای از موتورسواری  -169
s

به  مسیرش ۀنقط باالترین موتورسوار در تندی اگر .دهدی م انجام 25

m
s

 ( .بگیرید نادیده موتورسوار حرکت مسیر در طول را هوا مقاومت و اصطکاک) چند متر است؟ h  ارتفاع برسد،22

1) 84/6 
2) 05/7 
3) 25/7    
4) 48/7 

 

 

 

 

 

 

 

s/m22

s/m25
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 محاسباتی(  – متوسط – 102) 2پاسخ: گزینۀ  169

 چون مقاومت هوا و اصطکاک ناچیز است، انرژی مکانیکیِ )مجموع انرژی جنبشی و پتانسیل( 

 خواهیم داشت:  نی بنابرا  .کندینمموتورسوار تغییر  

             BBAABA UKUKEE +=+= 
                              BAAB KKUU −=− 

              
)VV(m)hh(mg BAAB

22

2
1

−=−
 

                                    ghVV BA 222
=− 

                                           h202225 22 =− 
                                                      h / m= 7 05 

 

سطح زمین منتقل   متری باالی 2متری از سطح زمین تا ارتفاع  16متر مکعب روغن را با تندی ثابت، از مخزنی در عمق  4یک پمپ در هر دقیقه   -170
 است.(  SIیکای   750 روغن)چگالی   باشد، بازده پمپ چند درصد است؟ kw12 توان مصرفی پمپ اگر .کند ی م

1 ) 75 2 )80 3 ) 84 4 ) 88 

 

 ( محاسباتی – متوسط – 102) 1 گزینۀ:  پاسخ 170

کار مفید انجام شده بر روی روغن   اگر  . شودیمباعث افزایش انرژی پتانسیل گرانشی روغن    دهدیمکار مفیدی که پمپ بر روی روغن انجام  

را با  
1W  :نشان دهیم، خواهیم داشت 

                  JVgh.WmghW
V.m 1810475011 ==⎯⎯⎯ →⎯=

= 

 

توان مفید پمپ برابر است با:                                                                                     
kww

t

W
P 99000

60
181047501

1 ==


==
 

)یا همان توان کل پمپ( را با   اگر توان مصرفیِ پمپ 
t

P   نشان دهیم، بازده پمپ (Ra :برابر خواهد بود با ) 

                                                                                                      
75100

12
9

1001 ===
tP

P
Ra

 
 

Nمطابق شکل روبرو، در میدان الکتریکی یکنواختی به بزرگی   -171
C

 32 qذرۀ باردار  10 nC= از نقطۀ  g400به جرم 2+

A  با سرعتm
s

AB رسد؟ )می  Bثانیه پس از پرتاب به نقطۀ  شود. این ذره چند میلیبه سمت باال پرتاب می 8 cm=12 

mو
g

s
= 210) 

1 )5 2 )15 3 )
-35×10 4 )

-315×10 
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mg توان نوشت: انرژی جنبشی می –طبق قضیۀ کار  EK W W = + 

 گرانشی:   لیپتانسکار نیروی وزن برابر است با منفیِ تغییرات انرژی 

 mg mgW U mgh / J9 712400 10 10 4 8 10
100

− −=− =− =−    =−  

 کار نیروی میدان الکتریکی نیز برابر است با: 

 EW Eqdcos / J3 9 7122 10 2 10 4 8 10
100

− −= =     =  

K کند و سرعت ذره ثابت است: بنابراین انرژی جنبشی تغییر پیدا نمی / /     V7 74 8 10 4 8 10 0 0− − =−  +  =   = 

mرا با سرعت ثابت   cm12یعنی این ذره طول 
s

x طی کرده است:  8
t s ms

v

2
312 10 15 10 15

8

−
− 

= = =  = 

بار   -172 qدر یک میدان الکتریکی،  C= + 5   را از نقطۀA    با پتانسیلV12  و به نقطۀ  رها می رود. اگر انرژی پتانسیل الکتریکی ذرهمی   Bکنیم 
J120  تغییر کند، پتانسیل الکتریکی نقطۀB  چند ولت است؟ 

 ( صفر 4 - 12( 3 - 24( 2 24( 1
 
 

 

 

s/m22

s/m25

A

B
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 محاسباتی(  – متوسط  – 111) 3پاسخ: گزینۀ  172

شروع به حرکت در جهت میدان   خودخودبهاگر بار الکتریکی مثبت را در میدان الکتریکی رها کنیم به صورت  

 یابد. الکتریکی آن کاهش میکند؛ بنابراین انرژی پتانسیل می

B B  
U

V V V v
q

−

−

 − 
 =  − =  =−



6

6
120 1012 12
5 10

 
 

کند. ظرفیت خازن چند میکروفاراد میکروکولن تغییر می 35ولت افزایش دهیم، بار صفحۀ منفیِ آن  7اگر اختالف پتانسیل بین دو سر خازنی را   -173
 است؟

1 )2 2 )4 3 )5 4 )10 
 

 محاسباتی(  –متوسط  – 111) 3پاسخ: گزینۀ  173

 خازن 
 ای برای ذخیرۀ بار و انرژی الکتریکی است. خازن وسیله

 اند. از دو صفحۀ رسانا تشکیل شده که توسط یک عایق )مانند هوا( از هم جدا شده ✓
 شود. گفته می  دی الکتریکبه عایق بین صفحات خازن،  ✓
 شود.در نظر گرفته می qاست و بار خازن   +qو بار صفحۀ مثبت −qبار صفحۀ منفی  ✓
 

 ظرفیت خازن

 شود. نامیده می  ظرفیت خازننسبت بار الکتریکی خازن به اختالف پتانسیل دو سر آن همواره یکسان است که 
q

C
V

= 

واحد ظرفیت خازن، فاراد است )فاراد =   ✓
کولن 
ولت
) 

 . نداردبستگی  Vوqظرفیت خازن از خصوصیات ساختمانی خازن است و به  ✓
 

 در ظرفیت خازن مؤثر عوامل 

A ( بستگی دارد. ( و دی الکتریک بین صفحات ) d(، فاصلۀ بین صفحات ) Aظرفیت خازن به مساحت صفحات ) 
C

d
= 

شود. همچنین حضور دی الکتریک بیشینۀ ولتاژ قابل تحمل  قرار دادن دی الکتریک بین صفحات خازن باعث افزایش ظرفیت خازن می ✓
 دهد. خازن را نیز افزایش می

 

 فروریزش الکتریکی
الکتریک توسط میدان الکتریکی کنده شده و از مسیرهای رسانای درون دی  های دی  های اتم اگر ولتاژ دو سر خازن زیاد شود برخی از الکترون

 گویند.می  فروریزش الکتریکیشود که به این پدیده، گذرند و خازن تخلیه میالکتریک می
 

 انرژی خازن

 رابطه وجود دارد که همگی از یک رابطه به دست آمده است:   3برای انرژی خازن 
q

U qV CV
C

= = =
2

21 1
2 2 2

 

 کند.ای است که باتری صرف پر کردن آن میانرژی خازن نصف انرژی  ✓
 میدان الکتریکی بین صفحات خازن 

 نکتۀ زیر رو بدونید:  2قبل از اینکه میدان الکتریکی در خازن رو بررسی کنیم، بهتره 

 ثابت(Vاست ) اگر خازن متصل به مولد باشد، اختالف پتانسیل دو سر آن ثابت  •
 ثابت(qاگر خازن )شارژ شده( از مولد جدا شده باشد، بار الکتریکی آن ثابت است )  •

 

 پس باید میدان الکتریکی بین صفحات خازن را در دو حالت بررسی کنیم:

Vثابت باشد(، میدان الکتریکی خازن از رابطۀ Vاگر خازن متصل به مولد باشد )  •
E

d
 آید. به دست می=

ثابت باشد(، میدان الکتریکی خازن از رابطۀ qباشد ) اگر خازن )شارژ شده( از مولد جدا شده  •
q

E
A

=


 آید. به دست می
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یابد. همچنین با توجه به اینکه بزرگی بار صفحۀ منفی اگر اختالف پتانسیل دو سر خازن را افزایش دهیم، بار الکتریکی خازن افزایش می 

توان نتیجه گرفت بار  میکروکولن تغییر کند )افزایش یابد( می  35بزرگی بار صفحۀ منفی،  و صفحۀ مثبت خازن برابر است درصورتی که  

 میکروکولن افزایش یافته است. )چون بار الکتریکی خازن برابر بزرگی بار صفحۀ منفی یا بزرگی بار صفحۀ مثبت است(  35الکتریکی خازن  

 با توجه به اینکه ظرفیت خازن ثابت است: 

 
q q q q q

C C       q V q q V V    C F
V V V V V

+
=  =  =  + = +  =  = 

+
1 2 1 1 1

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

35
7 35 5 5

7
 

 تکنیک تستی 

qظرفیت خازن را عالوه بر رابطۀ 
C

V
 .توان از تقسیم تغييرات بار الکتریکی بر تغييرات اختالف پتانسیل به دست آوردمی=

یعنی چیزی شبیه این:  
q

C
V


=


 

C خازن را به دست آورد: توان به سادگی ظرفیت با استفاده از تکنیک باال می  F= = 
35 5
7

 
 

 شود؟برابر می 2های زیر، بزرگی میدان الکتریکی میان صفحات خازن، در چند مورد از حالت  -174

الف( در حالی که خازن، متصل به مولد است بین صفحات خازن، دی الکتریک  =  را قرار دهیم. 2

 صفحات خازنِ جدا شده از مولد را نصف کنیم. ب( فاصلۀ میان 

ج( در حالی که خازن، متصل به مولد است فاصلۀ میان صفحات خازن را نصف کرده و بین صفحات، دی الکتریک = 2 

 را قرار دهیم. 
 3( 4 2( 3 1( 2 ( صفر 1

 

 مفهومی(  –متوسط  – 111) 2پاسخ: گزینۀ  174

 است. فقط مورد ج درست 

Vثابت باشد( بزرگی میدان الکتریکی میان صفحات خازن از رابطۀ  Vالف( درصورتی که خازن، متصل به مولد باشد )یعنی 
E

d
به دست   =

الکتریکی میان صفحات  توان میدان  ثابت باشند با گذاشتن دی الکتریک نمی  dو    Vتوان نتیجه گرفت درصورتی که  آید؛ بنابراین میمی

 خازن را تغییر داد. 

ثابت باشد( بزرگی میدان الکتریکی میان صفحات خازن از رابطۀ  qب( درصورتی که خازن از مولد جدا شده باشد )یعنی 
q

E
k A

=


 به  

 توان میدانثابت باشد با تغییر فاصلۀ میان صفحات خازن نمی  Aو    kو    qتوان نتیجه گرفت درصورتی که آید؛ بنابراین می دست می 

 الکتریکی بین صفحات خازن را تغییر داد. 

Vثابت باشد( بزرگی میدان الکتریکی میان صفحات خازن از رابطۀ   Vج( درصورتی که خازن، متصل به مولد باشد )یعنی  
E

d
به دست  =

شود و قرار دادن دی  برابر می  2فاصلۀ میان صفحات خازن را نصف کنیم بزرگی میدان الکتریکی میان صفحات خازن  آید؛ بنابراین اگر می

 الکتریک در بزرگی میدان الکتریکی تاثیری ندارد. 

 
 

ن 
از

خ
 

 ظرفیت خازن
v qوqاز طریق 

C
V

= 

از طریق مشخصات  
 ساختمانی 

A
C

d
= 

q انرژی خازن 
U qV CV

C
= = =

2
21 1

2 2 2
 

 میدان الکتریکی خازن
V خازن متصل به مولد

E
d

= 

q خازن جدا از مولد 
E

A
=
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C مطابق شکل روبرو، دو سر خازن   -175 F= 4 دهد؟خازن، چند میکروژول انرژی از دست میکنیم. باتری تا هنگام پر شدن  را به یک باتری وصل می 

1 )32 2 )64 

3 )128 4 )256 

 

 محاسباتی(  –دشوار  – 111) 4پاسخ: گزینۀ  175

Uشود از رابطۀای که در خازن ذخیره میکنیم انرژیهنگامی که یک خازن خالی را به یک باتری وصل می qV CV= = 21 1
2 2

به دست   

Uکند از رابطۀ که باتری برای پر کردن خازن مصرف میای  آید. ولی انرژیمی qV= آید؛ بنابراین انرژی مصرف شده در باتری  به دست می

 برابر انرژی ذخیره شده در خازن است.  2

U توان نوشت: ولت است می 8با توجه به اینکه اختالف پتانسیل باتری،  ( CV ) J= =    = 2 21 12 2 4 8 256
2 2

 

 ثانیه است؟ –چند مورد از یکاهای زیر معادل آمپر    -176

الف( 
ولت

اُهم
ج(  فاراد   –ب( ولت  

ژول

ولت
د(  

ولت

متر
 

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
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qاز رابطۀ  It= ثانیه معادل کولن است.  –توان نتیجه گرفت آمپر می q It  C A.s=  = 

Vالف( از رابطۀ 
I

R
توان نتیجه گرفت  می =

ولت

اُهم 
V معادل آمپر است.   V

I   A
R

=  =


 

qب( از رابطۀ  CV= فاراد معادل کولن است.   –توان نتیجه گرفت ولت  می q CV  C F.V=  = 

Uج( از رابطۀ 
q

V
توان نتیجه گرفت  می =

ژول 

ولت
U معادل کولن است.   J

q   C
V V

=  = 

Vد( از رابطۀ 
E

d
توان نتیجه گرفت  می =

ولت

متر
معادل   

نیوتون 

کولن
V است.  N V

E   
d C m

=  = 

 ثانیه )یا کولن( است.  –بنابراین مورد ب و ج معادل آمپر  

 ها درست است؟کنیم. کدام گزینه در مورد جریان عبوری از سیمهر کدام از سه سیم مسیِ زیر را به یک اختالف پتانسیل معین وصل می  -177

1)I I I1 2 32 3 4= = 
2)I I I1 2 318 4 3= = 
3)I I I1 2 32 9 12= = 

4)I I I1 2 39 6= = 
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 عوامل مؤثر بر مقاومت الکتریکی: 
راحتی عبور خواهد کرد و مقاومت  هر چه مساحت سطح مقطع رسانا بیشتر باشد جریان به ( )ضخامت سیم(:  A. مساحت سطح مقطع ) 1

 . شودکمتر می 
 .یابدهر چه طول رسانا بیشتر باشد، مقاومت رسانا افزایش می (: L. طول رسانا ) 2
 . مقاومت هر رسانا با رسانای دیگر متفاوت است . جنس رسانا: 3
 . هر چه دما افزایش یابد مقاومت یک جسم بیشتر خواهد شد  . دما:4
 

L آید: از رابطۀ مقابل به دست میمقاومت رسانا بر اساس ساختار آن 
R

A
= 

 . مقاومت ویژه یک ماده به ساختار اتمی و دمای آن بستگی دارد ✓
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رساناها )مثل ژرمانیم و سیلسیم( با افزایش دما  نیم که مقاومت ویژهیابد درحالی مقاومت ویژه رساناهای فلزی با افزایش دما افزایش می  ✓
 .یابدکاهش می 

 توان نوشت: برای مقایسۀ مقاومت الکتریکی دو رسانا می
R L A

R L A


=  


2 2 2 1

1 1 1 2

 

Lها را از رابطۀ سیمدر گام اول مقاومت الکتریکی هر یک از 
R

A
= آوریم: به دست می 

L
L

R
A A

= = 1

2
13

2 3
 

L
L

R
A A

= = 2

3
32
2

 

L L
R

A A
= = 3 2

2

 

Rرا پیدا کنیم کافی است کنار هرکدام، معکوس ضریب خود را بنویسیم:  R3و R1،R2حال برای اینکه رابطۀ بین  R R= =1 2 3
2 13
3 2

 

Vاند، طبق رابطۀ از آنجایی که هر سه سیم به اختالف پتانسیل یکسانی متصل شده
I

R
رابطۀ عکس دارند؛ بنابراین    Rو   Iتوان گفت می =

I را معکوس کنیم:  R3و R1،R2باید ضرایب رابطه بین  I3و I2وI1برای پیدا کردن رابطۀ بین  I I= =1 2 3
1 3 2
3 2

 

I کنیم: ضرب می  6در آخر برای اینکه ضرایب کسری از بین برود، کل ضرایب را در عدد  I I= =1 2 32 9 12 
 

 های زیر درست است؟کدام یک از گزینه  -178

 یابد.رساناها با کاهش دما، کاهش می( مقاومت ویژۀ نیم1
 شود.رسانا هیچ وقت صفر نمی( مقاومت ویژۀ یک 2
 ( دیود نورگسیل یک رسانای غیراُهمی است.3
 کنند. ( بسیاری از رساناهای غیرفلزی از قانون اُهم پیروی نمی4
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 کند )غیراهمی است( ای است که از قانون اُهم پیروی نمی( وسیلهLEDدیود نورگسیل ) 
 ها گزینه بررسی سایر  

 یابد. رساناها با افزایش دما، کاهش و با کاهش دما افزایش می: مقاومت ویژۀ نیم1گزینۀ 

کند که به این پدیده، ابررسانایی  : در بعضی مواد مانند جیوه و قلع با کاهش دما، مقاومت ویژه در دمای خاصی به صفر افت می2گزینۀ  

 شود. گفته می

 کنند. ساناهای غیرفلزی از قانون اُهم پیروی می: فلزات و بسیاری از ر4گزینۀ 

/نوشته شده است. اگر این باتری جریان متوسط  mAh3500 روی یک باتری موبایل عدد   -179 A0 کشد تا  را فراهم سازد، چند دقیقه طول می 5
 درصد آن خالی شود؟ 30

1 )210 2 )294 3 )420 4 )126 
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qبا توجه به رابطۀ It= ثانیه )=کولن( واحد بار الکتریکی است. اگر به جای ثانیه از ساعت و به جای آمپر از میلی   –توان پی برد آمپر  می

 ( خواهد بود. mAhساعت ) – آمپر استفاده کنیم واحد بار الکتریکی، میلی آمپر 

میلی آمپر را قرار   500(  Iالکتریکی )گیریم و برای جریان ساعت را در نظر می –  میلی آمپر 3500درصدِ   30(، qبرای بار الکتریکی )

t  t دهیم تا زمان را برحسب ساعت به دست آوریم: می h =   =
30 213500 500

100 10
 

min کنیم: در آخر، ساعت را به دقیقه تبدیل می =
21 60 126
10
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2و چگالی آن  Bبرابر جرم سیم  A ،3دارای طول و مقاومت الکتریکی یکسان هستند. اگر جرم سیم  Bو   Aدو سیم رسانای   -180
3

برابر چگالی سیم   

B   باشد، مقاومت ویژۀ سیمB  چند برابر مقاومت ویژۀ سیمA  است؟ 

1 )  2
9

 2 )  2
3

 3 )  9
2

 4 )  3
2
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Lبا توجه به رابطۀ
R

A
= توان نوشت: برای مقایسۀ مقاومت الکتریکی دو سیم می 

 B B B A

A A A B

R L A

R L A


=  


 

 نشان دادیم( dتوان نوشت: )چگالی را با حرف است می Bبرابر سیم    A ،3همچنین با توجه به اینکه جرم سیم 

 A BL L A B
A B A A B B A A A B B B

B A

A d
m m   d V d V   d L A d L A   

A d
==  =  = ⎯⎯⎯→ =  =  =

3 93 3 3 3 3
2 2

 

 بنابراین خواهیم داشت: 

 B B B A B B

A A A B A A

R L A

R L A

  
=    =    =
  

9 21 1
2 9
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 های داده شده نادرست است؟یک از عبارتکدام

 . اندکرده   تامین  زمین  در  شده  گسترده  الهی  هاینعمت   خوان  از  را  زندگی  نیاز  مورد  مواد  دیرباز  از  ها،انسان (  1
 . شوندنمی  یافت  یونی  ترکیب  هیچ  ساختار  در  و  بوده  14  گروه  عضو  کوواالنسی،  جامدهای  سازنده   اصلی  ( عناصر2
 . باشند  نیز  دسترس  در  باید  فراوانی،  بر   افزون  گذشته،  از  مانده  بجا  آثار  ساختن  برای  شده  استفاده  اولیه   ( مواد3
 .شودمی  رس  خاک   در  سرخ  رنگ  ایجاد  سبب  زمین،  در  موجود  عنصر  ترینفراوان  از  حاصل  اکسیدهای  از  ( یکی4

 

 (123 -مفهومی  –  متوسط)        2گزینه  181
 مثل  یون ی  بیترک  از   یبرخ  ساختار   در  و  بوده  یتناوب   جدول  14  گروه  به  متعلق  عنصر  دو  نی ا.  هستند  میسیلیس  و  کربن  ،یکوواالنس  ی جامدها  یسازنده  یاصل  عناصر

 .است  نشده افتی  یبیترک چیه در یاتم تک  ونی تاکنون  عنصر دو ن یا  از  که یدرحال دارند؛  وجود کاتیلیس میکلس و کربنات  ومیآمون  د، یکرب  میکلس کربنات،  م یسد

 ها:بررسی سایر گزینه

  به  را  آنها  مواد،  این  در  تغییر  ایجاد  از   پس  و  کرده   تامین   زمین  جایجای  در  شده   گسترده  الهی   هاینعمت  خوان   از  را  خود  زندگی  نیاز  مورد   مواد  دیرباز  از   ها، انسان(  1

 .اندآورده در  استفاده قابل شکل

نمودار زیر،    .باشند  نیز   دسترس   در   باید   بودن،  مستحکم  و   بودن   پایدار  بودن،   فراوان   بر   افزون   گذشتگان،  از   مانده  بجا  آثار   ساختن  برای   استفاده   مورد  یاولیه  مواد(  3

 دهد: ی استفاده شده برای ساختن این مواد را نشان میخواص مواد اولیه

 
  ایجاد   سبب  آهن،  از  حاصل  اکسید  این.  است  اکسید(  𝐼𝐼𝐼آهن)   همان  این عنصر،  از  حاصل  اکسیدین است.  ی زمترین عنصر موجود در ساختار سیاره( آهن، فراوان4

ی ترین عناصر موجود در پوستهترین عنصر موجود در کل کره زمین بوده و اکسیژن و سیلیسیم، فراوانتوجه داریم که آهن فراوان  .شودمی  رس   های خاک  در  سرخ  رنگ 

 جامد زمین هستند. 

ا تبخیر گرم از آب موجود در این مخلوط ر 250است. اگر  %32و  %40( اکسید به ترتیب برابر با  𝑰𝑰𝑰در یک مخلوط جامد، درصد جرمی آب و آهن)
ی زیر، به های آهن موجود در مخلوط نهایی بر اساس معادله رسد. برای استخراج اتممی %40( اکسید در آن به 𝑰𝑰𝑰کنیم، درصد جرمی آهن) 

𝑭𝒆چند گرم گرافیت نیاز داریم؟ )  = 𝑶 و 5۶ = 𝑪 و ۱۶ = ۱2 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) 

معادله موازنه  نشده واکنش  ∶  𝑭𝒆2𝑶3(𝒔) + 𝑪(𝒔) → 𝑪𝑶2(𝒈) + 𝑭𝒆(𝒔) 

1  )30 2  )15   3  )45 4  )90 
 

 (123  -مساله  –  سخت)       3گزینه  182
گرم از آب موجود در این مخلوط را   𝑥وجود دارد. اگر   𝐹𝑒2𝑂3گرم    32گرم آب و    40گیریم. در این مخلوط،  گرمی از مخلوط اولیه را در نظر می  100ی  یک نمونه

100گرم به    100تبخیر کنیم، جرم آن از   − 𝑥 رسد اما جرم  گرم می𝐹𝑒2𝑂3 ماند. بر این اساس، جرمی از آب که باید تبخیر شود تا  موجود در آن ثابت باقی می

 کنیم. برسد را محاسبه می  %40به  𝐹𝑒2𝑂3درصد جرمی  

𝐹𝑒2𝑂3 درصد  جرمی =
𝐹𝑒2𝑂3  جرم

جرم  مخلوط 
× 100

             
⇒   40 =

32 𝑔 𝐹𝑒2𝑂3

100 − 𝑥 𝑔  مخلوط
× 100

           
⇒  𝑥 = 20 𝑔 آب 

گرم آب( را    20برسد، باید نیمی از آب موجود در این مخلوط)   %40گرمی به    100ی  در یک نمونه 𝐹𝑒2𝑂3با توجه به محاسبات انجام شده، برای اینکه درصد جرمی  

 کنیم. مخلوط نهایی را محاسبه میگرم از مخلوط باقی بماند. بر این اساس، با توجه به جرم آب تبخیر شده، جرم  80تبخیر کنیم تا 

? 𝑔  مخلوط  نهایی = 250 𝑔  آب تبخیر شده ×
80 𝑔  مخلوط  نهایی

20 𝑔  آب تبخیر شده
= 1000 𝑔 

 کنیم.موجود در مخلوط را محاسبه می 𝐹𝑒2𝑂3است. بر این اساس، جرم   %40در مخلوط نهایی برابر با  𝐹𝑒2𝑂3درصد جرمی  

? 𝑔 𝐹𝑒2𝑂3 = 1000 𝑔  مخلوط ×
40 𝑔 𝐹𝑒2𝑂3

100 𝑔  مخلوط
= 400 𝑔 

2𝐹𝑒2𝑂3(𝑠)ی  فلز آهن بر اساس معادله + 3𝐶(𝑠) → 3𝐶𝑂2(𝑔) + 4𝐹𝑒(𝑠) ی این واکنش و جرم اکسید آهن  شود. با توجه به معادلهاز مخلوط استخراج می

 مصرف شده، داریم:

? 𝑔 𝐶 = 400 𝑔 𝐹𝑒2𝑂3 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒2𝑂3

160 𝑔 𝐹𝑒2𝑂3
×

3 𝑚𝑜𝑙 𝐶
2 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒2𝑂3

×
12 𝑔 𝐶

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶
= 45 𝑔 

 شود.گرم گرافیت مصرف می 45با توجه به محاسبات باال، طی این فرایند  

پذیری عناصر  شود. از آنجا که واکنش یافت می  𝐹𝑒2𝑂3آهن در مقایسه با سایر فلزها بیشترین مصرف ساالنه را دارد. این عنصر در طبیعت اغلب به صورت  

 توان استفاده کرد: های زیر می از واکنش  𝐹𝑒2𝑂3کربن و سدیم در مقایسه با آهن بیشتر است، برای استخراج این فلز از  

𝐹𝑒2𝑂3(𝑠) + 6𝑁𝑎(𝑠)
          
→  3𝑁𝑎2𝑂(𝑠) + 2𝐹𝑒(𝑠)                    2𝐹𝑒2𝑂3(𝑠) + 3𝐶(𝑠)

   ∆   
→  4𝐹𝑒(𝑠) + 3𝐶𝑂2(𝑔) 

ویژگی های مواد اولیه ی مورد نیاز برای ساختن آثار بجا مانده از زمان های گذشته

فراوانی در دسترس بودن واکنش پذیری کم استحکام زیاد پایداری مناسب
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های فوالد  ی شرکت تر بوده و استفاده از این عنصر صرفه اقتصادی بیشتری دارد، در فوالد مبارکه همانند همه دسترسی به کربن در مقایسه با سدیم آسان   چون

برای   استفاده می جهان،  از کربن  آهن  از    البته،شود.  استخراج  استخراج آهن  معادله   𝐹𝑒2𝑂3برای  اساس  بر  گاز کربن مونوکسید  با  ماده  این  واکنش  ی  از 

𝐹𝑒2𝑂3(𝑠) + 3𝐶𝑂(𝑠)
         
→  2𝐹𝑒(𝑠) + 3𝐶𝑂2(𝑔)  توان استفاده کرد.نیز می   (آهن𝐼𝐼𝐼اکسید، به عنوان رنگ قرمز در نقاشی )  رود.به کار می   نیز 

 های داده شده درست هستند؟ کدام موارد از عبارت

 .است  هااتم  از  بعدی  سه  چینش  با  کوواالنسی  جامد  یک  سیلیس،  و  الماس  همانند  آ( گرافیت ظاهری کدر داشته و
 . هستند  تناوبی  جدول  𝑝 دسته  به  متعلق  کربید،  سیلیسیم  در  موجود  عناصر  همانند  سیلیس،  در  موجود  ب( عناصر

 . است  4+  برابر  کربنات،  یون  در  𝐶  اتم  اکسایش  عدد  برخالف  سیلیس،  در  موجود  های سیلیسیماتم  اکسایش  پ( عدد
 . کرد  استفاده  الماس  و  سیلیس  هایتوصیف  ویژگی  برای  تواننمی((  مولکولی   بین  نیروهای))  مثل  شیمیایی  هایواژه   ت( از

 و ت ب  (  4 ب و پ (  3 آ و ت(  2 آ و پ  (1
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 های )ب( و )ت( درست هستند. عبارت

 بررسی چهار عبارت: 

  و   الماس  که  الیحدر  ؛ است  هااتم  از  ای()صفحهبعدی  دو  چینش   با  کوواالنسی   جامد  یک   ماده،  این.  است  کوواالنسی  جامد   یک  سیلیس،  و  الماس   همانند   گرافیت،آ(  

 ساختار گرافیت به صورت زیر است: .هستند بعدی   سه ساختار  سیلیس دارای 

 
  سازنده   مختلف  یهاه یال  نیب  که  جاآن   از.  اندشده   متصل  گریکد ی   به  یدوبعد   ساختار  کی   با  مطابق  کربن  یهااتم   آن،  از  هی ال   هر  در  و  دارد  یاه ی ال  ساختار  تیگراف

  ی نرم  اریبس  ماده  الماس  برخالف  تیگراف  خاطر،   نیهم  به  و  بلغزند  گریکد ی   یرو  بر  یراحت   به   توانندی م  هاه ی ال  نیا  دارد،  وجود  یدروالسوان   فیضع   یروین  تیگراف

  ی رو بر مداد مغز دنیکش با. شودیم استفاده مداد مغز دی تول در ماده نیا از لغزد،ی م آن گرید  یهاه یال یرو بر یراحت به  تیگراف از هیال هر که جاآن  از .است

 .ماندیم  یباق  کاغذ  یرو  بر  مداد  رد  و  شده  جدا  ورقهورقه   صورت  به  تی گراف  یهاه ی ال  کاغذ،

  از   p  یدسته  به   متعلق  ،(کربن   و  سیلیسیم  عناصر)کربید  سیلیسیم  ساختار  در  موجود  عناصر  مانند  ،(اکسیژن   و  سیلیسیم  عناصر)سیلیس   ساختار  در  موجود  عناصرب(  

 . شودیم استفاده سمباده هءی ته در آن از و دارد  میسیلیس  و الماس  مشابه یساختار ، (𝑆𝑖𝐶) دیکرب  میسیلیس .هستند تناوبی جدول

𝐶  در ساختار الماس، تعداد زیادی اتم کربن توسط پیوند − 𝐶   اند و به همین خاطر، بلورهای الماس بسیار سخت هستند. از الماس بهبه یکدیگر متصل شده  

شود. الماس رسانایی الکتریکی ندارد و با وجود سختی زیاد آن،  ها و ابزارهای مربوط به برش شیشه استفاده می خاطر سختی و تراکم زیاد آن، در ساخت مته 

 شود. ربه خرد می داشته و بر اثر ض  ساختاری شکننده 

𝐶𝑂3کربنات)   یون   کربن موجود در ساختار   اتم  اکسایش  عدد  همانند  سیلیس،  بلور   در   موجود  (𝑆𝑖𝑂2سیلیسیم)   های اتم  اکسایش   پ( عدد
ساختار    .است 4+  برابر   (،−2

 لوویس یون کربنات به صورت زیر است: 

 
توان برای توصیف جامدهای کووالنسی)مثل سیلیس و الماس(، جامدهای یونی و جامدهای ی نمیهای شیمیایی رایج مثل مولکول و نیروهای بین مولکول( از واژهت

 فلزی استفاده کرد.

گرمی   30ی کنیم. درصد جرمی فلز مس در این مخلوط تقریبا چقدر بوده و یک نمونههای برابر از فلزهای مس و روبیدیم را با هم مخلوط میمول
𝒑𝑯لیتر محلول هیدروکلریک اسید با  از این مخلوط، با چند میلی =  دهد؟ به طور کامل واکنش می 0/3

(𝑹𝒃 = 𝑪𝒖 و ۸۶ = ۶4 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) 

1)  ۷/42  -  400 2  )۷/42  -  800 3)  3/5۷  -  400 4  )3/5۷  -  800 
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 64𝑥گیریم. در چنین شرایطی، جرم فلز مس موجود در مخلوط مورد نظر برابر با مول در نظر می 𝑥های مس و روبیدیم مصرف شده در این فرایند را برابر با  تعداد مول

 کنیم.شود. بر این اساس، درصد جرمی فلز مس را در این مخلوط فلزی محاسبه میگرم می 86𝑥گرم و جرم فلز روبیدیم موجود در این مخلوط نیز برابر با  

درصد  جرمی مس  =
جرم  مس 

جرم  مخلوط 
× 100 =

64𝑥
64𝑥 + 86𝑥

× 100 =  درصد  42/66
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𝐿𝑖3ای، عناصر لیتیم)در گروه اول جدول دوره 
𝑁𝑎11(، سدیم)  

𝐾19(، پتاسیم)  
𝑅𝑏3۷(، روبیدیم)  

𝐶𝑠55(، سزیم)  
𝐹𝑟8۷( و فرانسیم)  

( وجود دارند. این عناصر به   

پذیری این فلزها نیز بیشتر  ها افزایش یافته و به دنبال آن، واکنش گروه، شعاع اتمی آن فلزهای قلیایی معروف هستند. با افزایش عدد اتمی عناصر موجود در این  

 پذیری این عناصر فلزی به صورت زیر است: شود. ترتیب واکنش می

(تمایل  به از دست  دادن  الکترون ) واکنش  پذیری  ∶ 𝐿𝑖 < 𝑁𝑎 < 𝐾 < 𝑅𝑏 < 𝐶𝑠 < 𝐹𝑟 

 تناوب با خود بیشتر است.وب قرار دارند، خاصیت فلزی این عناصر نسبت به سایر عناصر هم ی هر تنااز آنجا که فلزهای قلیایی در اولین خانه 

دهد. درصد جرمی های اسیدی واکنش نمیدهد، اما مس پتانسیل کاهشی مثبت داشته و با محلولروبیدیم یک عنصر فلزی از گروه اول بوده و با اسیدها واکنش می

گرمی از آلیاژ    30ی  های روبیدیم موجود در یک نمونهدرصد است. بر این اساس، شمار مول  66/42و    33/5۷ه ترتیب برابر با  روبیدیم و مس در مخلوط مورد نظر ب 

 کنیم.مورد نظر را محاسبه می

?𝑚𝑜𝑙 𝑅𝑏 = 30 𝑔  مخلوط ×
5۷/33 𝑔 𝑅𝑏

100 𝑔  مخلوط
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑅𝑏
86 𝑔 𝑅𝑏

= 0/2 𝑚𝑜𝑙 

2𝑅𝑏(𝑠)ی  بوده و بر اساس معادله  1فلز روبیدیم، متعلق به گروه   + 2𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) → 2𝑅𝑏𝐶𝑙(𝑎𝑞) + 𝐻2(𝑔) ی  دهد. با توجه به معادله با اسیدها واکنش می

 این واکنش، داریم: 

[𝐻+] = 10−𝑝𝐻 = 10−0/3 = 0/5𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1
       𝛼=1       
⇒       [𝐻𝐶𝑙] = 0/5𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

?𝑚𝐿  محلول  اسیدی = 0/2 𝑚𝑜𝑙 𝑅𝑏 ×
2 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙
2 𝑚𝑜𝑙 𝑅𝑏

×
1 𝐿  محلول  اسیدی

0/5 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙
×

1000 𝑚𝐿  محلول  اسیدی

1 𝐿  محلول  اسیدی
= 400 𝑚𝐿 

 دهد. لیتر محلول اسیدی واکنش میمیلی 400همانطور که مشخص است، فلز روبیدیم موجود در این مخلوط با 

 یک از مطالب زیر درست است؟کدام

 . است  برابر  دوگانه  اشتراکی  پیوندهای  شمار  با  یگانه  اشتراکی  پیوندهای  شمار  گرافن،  ساختار یک نمونه از  در(  1
 شود.( سیلیسیم در مقایسه با الماس درجه سختی کمتری داشته و در طبیعت نیز به حالت خالص یافت نمی2
 . دارند  مایع یا گاز   حالت  اتاق  شرایط  در  هاآن  همه  و  شده   تشکیل  مولکول  نام  به  مجزایی  واحدهای  از  مولکولی  ( مواد3
 اتم دیگر متصل است.   3پیوند به    4توسط    𝐶( گرافیت در مقایسه با الماس چگالی بیشتری داشته و در ساختار آن هر اتم 4
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طور عمده    شود و بهها متصل شده است. سیلیسیم در طبیعت به حالت خالص یافت نمییر اتمتوسط چهار پیوند یگانه به سا  𝑆𝑖، هر اتم  سیلیسیم خالص  در ساختار

پیوند به   آنتالپی  واقع چون  دارد. در  𝑆𝑖  شکل سیلیس وجود  − 𝑂 پیوند بزرگ آنتالپی  از  𝑆𝑖  تر  − 𝑆𝑖 از نمونه  با    سیلیس  است، یک  مقایسه  بیشتری در  پایداری 

 گیرند. جای می سیلیس  موجود در طبیعت در ساختار 𝑆𝑖های  اطر، اغلب اتمسیلیسیم خالص دارد و به همین خ 

ای است. این عنصر در حالت خالص رسانایی الکتریکی کمی دارد و سطح آن درخشان  فلزی از گروه چهاردهم و تناوب سوم جدول دوره سیلیسیم یک عنصر شبه 

 شود.میاست. این ماده شکننده است و در اثر ضربه خرد  

𝑆𝑖با توجه به کمتر بودن آنتالپی پیوند   − 𝑆𝑖   در مقایسه با پیوند𝐶 − 𝐶ی سختی باالتری  ی خالص از سیلیسیم درجه، یک نمونه از الماس در مقایسه با یک نمونه

 خواهد داشت. 

 ها:بررسی سایر گزینه

  برابر شمار  دو   یگانه   اشتراکی   پیوندهای  شمار   ماده  این   ساختار   در   پس   دارد؛   وجود  دوگانه   پیوند  یک   و  یگانه   پیوند  2  کربن  اتم   هر   اطراف   در   گرافن،   ساختار  در (  1

 :دهدمی نشان  را گرافن  بلور   در کربن  های اتم ساختار  زیر،  تصویر. است  دوگانه اشتراکی   پیوندهای

 
توانند به حالت گاز)مثل اتان، اتن، اتین و هیدروژن کلرید(، مایع)مثل دمای اتاق می. این مواد در  اندشده  تشکیل  مولکول  نام  به  مجزایی  واحدهای  از  مولکولی  مواد(  3

شوند. فلزها  های کوواالنسی در دمای اتاق فقط به حالت جامد دیده میهای یونی و ترکیباتن( باشند؛ درحالی که ترکیبهگزان و آب( و جامد)مثل ید و نفتالن و پلی

 شود.مینیز اغلب به حالت جامد دیده 

  4توان گفت چگالی الماس در مقایسه با گرافیت بیشتر بوده و در ساختار آن هر اتم کربن توسط  تری نسبت به گرافیت دارد، پس می( چون الماس ساختار متراکم4

 پیوند به چهار اتم دیگر متصل شده است. ساختار الماس و گرافیت به صورت زیر است:  
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 اتم دیگر متصل شده است.   4اتم دیگر و در ساختار الماس نیز هر اتم کربن به   3اختار گرافیت هر اتم کربن به همانطور که مشخص است، در س 

های زیر بین این دو نمونه یک از مقایسهشوند را در اختیار داریم. کدامهای اکسیژن میهایی از سیلیس و یخ که شامل شمار برابری از اتمنمونه
 انجام شده است؟ ماده به درستی 

یخ درجه سختی :   (1 > یخ ( تعداد پیوندهای اشتراکی موجود در بلور :  2  سیلیس >  سیلیس
یخ ( آنتالپی پیوندهای اشتراکی موجود در بلور : 3 > یخ ( دمای ذوب :  4     سیلیس >  سیلیس
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های سیلیس،  های اکسیژن موجود در ساختار این دو ماده برابر باشد، تعداد مولاست. اگر تعداد اتم 𝑆𝑖𝑂2  و 𝐻2𝑂فرمول شیمیایی یخ و سیلیس به ترتیب به صورت  

 خواهد شد. ساختار سیلیس و یخ به صورت زیر است: 𝐻2𝑂های  نصف تعداد مول

 
𝑂در ساختار یخ پیوندهای   − 𝐻   وجود دارد، درحالی که در ساختار سیلیس پیوندهای𝑆𝑖 − 𝑂 یکی از عوامل مؤثر بر آنتالپی پیوندهای کوواالنسی،  شوند. یافت می

بود. بر این   تر خواهد دهندهء یک پیوند بیشتر باشد، آنتالپی پیوند موردنظر کوچکهای تشکیلطور کلی، هر چه شعاع اتم دهندهء پیوند است. بههای تشکیلشعاع اتم

 اساس، داریم:

شعاع  اتمی ∶ 𝑆𝑖 > 𝐻
                   
آنتالپی پیوند      ⇒ ∶ 𝑆𝑖 − 𝑂 < 𝐻 − 𝑂 

 ها:بررسی سایر گزینه

ی سختی جامدهای  ی سختی جامدهای کوواالنسی در مقایسه با درجه( سیلیس یک جامد کوواالنسی و یخ نیز یک نوع جامد مولکولی است. به طور کلی، درجه1

 مولکولی بیشتر است.

های اکسیژن  پیوند اشتراکی دارد، پس تعداد پیوندهای اشتراکی موجود در هر ماده، دو برابر تعداد اتم  2( در ساختار هر یک از این دو ماده، در اطراف هر اتم اکسیژن  2

برابر است، پس تعداد پیوندهای اشتراکی موجود در این دو ماده نیز برابر  های اکسیژن موجود در این دو ماده نیز  موجود در آن ماده خواهد بود. از طرفی، تعداد اتم

 خواهد شد. 

دهای مولکولی، باید به  ( برای ذوب جامدهای کوواالنسی، باید به نیروی پیوندهای قوی کوواالنسی موجود در ساختار این مواد غلبه کنیم، درحالی که برای ذوب جام4

های سازنده این مواد غلبه کنیم. چون قدرت پیوندهای کوواالنسی خیلی بیشتر از قدرت پیوندهای هیدروژنی هیدروژنی بین مولکول  دروالسی و پیوندهای نیروهای وان

 دروالسی است، پس دمای ذوب جامدهای کوواالنسی خیلی بیشتر از جامدهای مولکولی خواهد شد. و نیروهای وان

 های داده شده درست هستند؟ چه تعداد از عبارت

 شود. ، اتم اکسیژن به رنگ آبی دیده می𝑶𝑭2های  ی پتانسیل الکترواستاتیکی مولکول در نقشهآ(  
 . دارند  قرار  حلقه  هایراس   در  هیدروژن  هایاتم  یخ،  بلور  در  موجود ضلعیشش   هایحلقه   ساختار  درب(  
 .کنندمی  سپری  𝑶  اتم  دو  بین  فضای  در  را  خود  وقت  بیشتر  پیوندی  هایالکترون   اکسیژن،  هایمولکول   درپ(  
 .دارد  بستگی  ماده  آن  در  موجود  ناپیوندی  و  پیوندی  هایالکترون   جفت  به  مولکولی،  هایترکیب   جوش  ینقطهت(  
 . است  بیشتر  هااتم   سایر  با  مقایسه  در  گوگرد  اتم  روی  منفی  الکتریکی  بار  تراکم  سولفید،  کربونیل  هایمولکول   درث(  

1  )1 2  )2 3  )3 4  )4 
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 های )آ( و )پ( درست هستند. عبارت 

 بررسی پنج عبارت: 

های پیوندی را به سمت خود جذب کرده و بار جزئی  های فلوئور الکترون نیز اتم   𝑂𝐹2آ( خاصیت نافلزی اکسیژن کمتر از فلوئور است. بر این اساس، در مولکول  

شود. توجه داریم که  شرایطی بار جزئی اکسیژن مثبت شده و این اتم در نقشه پتانسیل الکترواستاتیکی به رنگ آبی دیده می   کنند. در چنینمنفی پیدا می 

 مولکول مورد نظر، مثل مولکول آب، ساختار خمیده دارد. 

تصاویر زیر،    .دارند  قرار  هاوژن بر روی اضاالع حلقههای هیدرها و اتمحلقه  راس  در  اکسایژن  هایاتم  یخ،  بلور  در  موجود  ضالعیشاش  هایحلقه  سااختار  درب(  

 دهد:ساختار یخ را نشان می



 84صفحه   گروه آموزشی ماز  شیمی درس:  

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

از 
 م

ون
زم

ه آ
ام

خن
اس

پ
– 

ه 
حل

مر
9 

 
  سپری   موجود در مولکول مورد نظر  اتم  دو  بین  فضای  در  را  خود  وقت  بیشتر  اکسیژن،  جور هسته مثل  اتمی  دو  هایمولکول  در  موجود  پیوندی  هایالکترون پ(  

 دهد: ی پتانسیل الکترواستاتیکی مولکول اکسیژن را نشان میتصویر زیر، نقشه   .کنندمی

 
  مولکولی ترکیب  یک  جوش  نقطه و تبخیر  آنتالپی ،نمونه برای. دارد بستگیدر این مواد   مولکولی بین نیروهای قدرت و  نوع به مولکولی مواد فیزیکی رفتارت(  

(  پیوندی  هایالکترون  جفت)اشتراکی  پیوندهای به عمده طور به ماده آن  شیمیایی رفتار که حالی  در ؛است  وابسته آن مولکولی  بین نیروهای به مایع حالت به

 . است  وابسته  مولکول  در  موجود  ناپیوندی  هایالکترون   جفت  و

های سه اتمی کربونیل سولفید با فرمول شیمیایی  های گوگرد و کربن است، در مولکولهای اکسیژن بیشتر از خاصیت نافلزی اتمث( چون خاصیت نافلزی اتم

𝑆𝐶𝑂 های این ماده را  تاتیکی مولکول ی پتانسیل الکترواسشود. تصویر زیر نقشه ها بیشتر می، تراکم بار الکتریکی منفی روی اتم اکسیژن در مقایسه با سایر اتم

 دهد: نشان می 

 
شود. اگر اکسید تولید میاکسید و گوگرد دیبر اثر سوختن ترکیب مقابل، بخار آب به همراه گازهای کربن دی

های تولید شده در  گرمی از این ترکیب را به طور کامل بسوزانیم، چند گرم از فراورده 5/3۶ی یک نمونه
 کنند؟ گیری پیدا میکتریکی جهتحضور یک میدان ال

(𝑺 = 𝑶 و 32 = 𝑪 و ۱۶ = 𝑯 و ۱2 = ۱ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) 

1  )5/38 2  )16 3  )5/22 4  )52 
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 اکسید و نقشه پتانسیل الکترواستاتیکی این ماده به صورت زیر است: ساختار گوگرد دی

 
اکسید و نقشه پتانسیل الکترواستاتیکی این ماده نیز به صورت  های قطبی ساخته شده است. ساختار کربن دیاکسید از مولکولدیهمانطور که مشخص است، گوگرد 

 زیر است:

 
 زیر است:  های ناقطبی ساخته شده است. ساختار آب و نقشه پتانسیل الکترواستاتیکی این ماده به صورت اکسید از مولکولبا توجه به تصاویر باال، کربن دی

 
 ( به صورت زیر است:𝐶6𝐻10𝑆𝑂2ی واکنش سوختن ترکیب مورد نظر) های قطبی ساخته شده است. معادلههمانطور که مشخص است، آب نیز از مولکول

2𝐶6𝐻10𝑆𝑂2 + 1۷𝑂2 → 2𝑆𝑂2 + 10𝐻2𝑂 + 12𝐶𝑂2 
  180مول بخار آب)معادل با    10اکسید( و  گرم گوگرد دی  128اکسید)معادل با  مول گوگرد دی  𝐶6𝐻10𝑆𝑂2  ،2مول    2ی این واکنش، بر اثر سوختن  با توجه به معادله

ی های سازندهشود که مولکولتولید می  گرم ترکیب قطبی  308مول از ترکیب مورد نظر،    2توان گفت بر اثر سوختن  شود. بر این اساس، میگرم بخار آب( تولید می

 کنند. با توجه به توضیحات داده شده، داریم:گیری پیدا میاین مواد، در حضور میدان الکتریکی جهت
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? 𝑔 ماده قطبی = 36/5 𝑔 𝐶6𝐻10𝑆𝑂2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻10𝑆𝑂2

146 𝑔 𝐶6𝐻10𝑆𝑂2
×

308 𝑔 ماده قطبی

2 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻10𝑆𝑂2
= 38/5 𝑔 

 ی قطبی تولید شده است. گرم ماده 5/38جه به محاسبات باال، طی این فرایند  با تو 

𝑺𝒊های زیر درست هستند؛ بجز ............... )ی عبارتهمه = 𝑶 و 2۸ = 𝑯 و ۱۶ = ۱ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) 

 نمونه یخ است.های این عنصر در یک  برابر درصد جرمی اتم  6/0های اکسیژن در یک نمونه سیلیس،  درصد جرمی اتم   (1
 . شودتر از صفر تشکیل میبزرگ   𝜇ترکیبی با جایگزین کنیم،    𝐻موجود در کلروفرم را با اتم    کلرهای  اگر یکی از اتم(  2
 دارای بار جزئی مثبت خواهد بود.   𝑌اتم    ،𝑋𝑌های  مولکول در  پذیرتر باشد،  واکنش   𝑌نسبت به هالوژن    𝑋اگر هالوژن  (  3
𝑌1۷و     𝑋۷  نافلزی  عناصر  میانحاصل از واکنش    ل الکترواستاتیکی مولکول پتانسی  ی ( نقشه4

 خواهد بود.  به صورت مقابل  ، 
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𝑋۷عناصر  

𝑌1۷و    
است. چون اتم مرکزی این   𝑁𝐶𝑙3، به ترتیب معادل با نیتروژن و کلر هستند. فرمول مولکولی ترکیب حاصل از این دو عنصر به صورت   

ی پتانسیل الکترواستاتیکی این مولکول، اتم مرکزی)اتم  شود. در نقشه مولکول دارای یک جفت الکترون ناپیوندی است، ساختار این مولکول غیرمسطح می

 شوند. های کلر( با رنگ قرمز نشان داده میهای کناری)اتمیتروژن( با رنگ آبی و اتمن

 ها: بررسی سایر گزینه 

 است. بر این اساس، داریم:  𝑆𝑖𝑂2و   𝐻2𝑂( فرمول شیمیایی یخ و سیلیس به ترتیب به صورت  1

درصد  جرمی  اکسیژن  در  سیلیس 

درصد  جرمی  اکسیژن  در  آب 
=

2 × جرم  مولی اکسیژن 

جرم  مولی سیلیس 
× 100

1 × جرم  مولی اکسیژن 

جرم  مولی آب 
× 100

=

2× 16
60 × 100

1× 16
18 × 100

=  برابر 0/6

ترکیبی با فرمول  مولکولی  های کلر موجود در این ترکیب را با اتم هیدروژن جایگزین کنیم،  اگر یکی از اتم است.    𝐶𝐶𝑙3𝐻( فرمول مولکولی کلروفرم به صورت  2

𝐶𝐶𝑙2𝐻2  توان گفت  اند، پس میهای متفاوتی به اتم مرکزی متصل شده ن در این ترکیب، اتمشود. چوایجاد می𝐶𝐶𝑙2𝐻2    یک ترکیب قطبی بوده و گشتاور

 تر از صفر است. های آن نیز بزرگ دوقطبی مولکول

ای در موقعیت باالتری  داشته و در جدول دوره   خاصیت نافلزی بیشتری  𝑋توان گفت هالوژن  پس می  پذیرتر باشد،واکنش  𝑌نسبت به هالوژن    𝑋اگر هالوژن  (  3

های پیوندی را به مقدار کمتری به سمت خود جذب  ( الکترون 𝑌ی که خاصیت نافلزی کمتری دارد)اتم  ، اتم𝑋𝑌های  در مولکول گیرد. بر این اساس،  قرار می

 دارای بار جزئی مثبت خواهد بود.   کرده و در نتیجه،

 های داده شده نادرست است؟یک از عبارتکدام

 . شودمی   استفاده  خورشید  حرارت   جذب  برای  باال  ذوب  دمای  با  ماده   یک  از  خورشیدی،  نیروگاه   در  (1
 . است  کمتر  فلوئورواتن  مولکول   دوقطبی  گشتاور  با  مقایسه  در  تترافلوئورواتن،  های مولکول   دوقطبی  گشتاور(  2
 کنند. مولکولی داغ را در مخزن ذخیره می   های خورشیدی نوعی شاره برای تولید برق در طول شب، در نیروگاه (  3
 . کنندمی  پیدا  گیریجهت   الکتریکی  میدان  حضور  در  ،این ماده   یسازنده   عناصر  برخالف  ،آمونیاک  هایمولکول (  4
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  عنوان   به توانمی  آن   از که  کندمی  گسیل  زمین  سمت  به  الکترومغناطیسی  پرتوهای  قالب   در  را   خود انرژی  ستاره  این.  است  زمین  برای  انرژی   منبع  ترینبزرگ  خورشید 

 :دهدمی نشان  را خورشیدی  پرتوهای از  الکتریکی  انرژی تولید  برای  نیاز  مورد ی پیشرفته فناوری  از  شمایی  ، زیر  تصویر .کرد استفاده تجدیدپذیر انرژی منبع یک

 
  جریان   گرمایی انرژیی هذخیر منبع سمت به  دما افزایش  از پسشود. این ماده ی یونی و افزایش دمای آن میها، انرژی خورشید باعث ذوب شدن شارهدر این نیروگاه

 شود.نیز فراهم می هنگام  شب   و یابر یروزهابا این کار، امکان تولید انرژی الکتریکی در   .ماندمی باقی   مخزن این در  و کرده پیدا

 ها:بررسی سایر گزینه

ی یونی یا همان سدیم )شاره𝐴ی  هشار  به   را  خود   انرژی   و   شده   متمرکز   برج   ی هنقط  باالترین   در   ، هاآینه  سطح   از   بازتاب   از   پس  خورشیدی   پرتوهای   فرایند   این  در (  1

ی مولکولی)آب(  این ماده سپس به سمت یک شاره .شوندمی ماده این  دمای افزایش موجب و کنندمی منتقل است،  قسمت این از  عبورکردن حالرید مذاب( که در کل

 هایی هستند که دمای ذوب باالیی دارند. کند. توجه داریم که مواد یونی، از جمله ترکیبحرکت کرده و آن را تبخیر می
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بوده و گشتاور دوقطبی آن برابر صفر است؛ درحالی که  ،(𝐶2𝐹4) تترافلوئورواتن   مولکول(  2 نامتقارنی    (𝐶2𝐻3𝐹) فلوئورواتن  مولکول  دارای ساختاری متقارن  ساختار 

 است. تر از صفر  داشته و گشتاور دوقطبی آن بزرگ

کنند. این در حالی است که گازهای نیتروژن و هیدروژن  گیری پیدا میهای قطبی ساخته شده و در حضور یک میدان الکتریکی، ذرات آن جهت( آمونیاک از مولکول4

 جورهسته ساخته شده و از جمله مواد ناقطبی هستند.  های دو اتمی از مولکول

 های داده شده نادرست است؟یک از عبارتکدام

𝑋24در یون (  1
50  های موجود در اطراف هسته برابر است. ، با شمار الکترون های موجود در هسته، شمار نوترون −2

  شود. الکترونی مشابه با تعداد الکترون برابر ختم می  یالیهبه یک زیر  مس،  و  پتاسیم  آرایش الکترونی عناصر(  2
 . کردمشخص   را  آن  ساختار  در  موجود  کاتیون  و  آنیون  نوع  توانمی  ،یک ترکیب یونی  یشعله   رنگ  از  استفاده  با(  3
 . دارد   وجود  فامسرخ  تبلیغاتی  تابلوهای  از  انواعی  ساختن  برای  شده  استفاده  هایالمپ   ساختار  در  نئون  گاز(  4
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سدیم دار از جمله سدیم  های  با گرفتن ترکیبهای نافلزی موجود در یک نمونه از ماده کاربرد ندارد. برای مثال،  آزمون شعله برای تشخیص اتم

 . در واقع ار رفته در این ترکیب را تشخیص دادتوان نوع کاتیون به کشود که به کمک آن، می، رنگ شعله زرد میی آتشاکسید بر روی شعله

به    توان برای تشخیص عناصر نافلزی استفاده کرد.کاربرد دارد و از آن نمی  موجود در یک ترکیب  آزمون شعله فقط برای تشخیص عناصر فلزی

هم و  سدیم نیترات و ... مشابه به  سدیم سولفات،   ی تمام ترکیبات سدیم دار مثل سدیم اکسید، سدیم سولفید،رنگ شعلههمین خاطر است که  

 دهد:ی فلزهای لیتیم، سدیم و مس را نشان میرنگ شعله  نیز جدول زیر ز سدیم است. ی فلتصویر مقابل، مربوط به شعله زرد رنگ است.

 مس سدیم  لیتیم فلز

 سبز  زرد  سرخ  رنگ شعله 

 ی فلزهای آهن و منیزیم نیز به ترتیب، نارنجی و سفید است.کتاب درسی، رنگ شعلههای مختلف با توجه به تصاویر داده شده در قسمت

 ها:بررسی سایر گزینه

𝑋24( در یون  1
50  الکترون در اطراف هسته وجود دارد.  26نوترون در هسته و   26،  −2

{
𝑒 = 𝑍 − بار  یون  = 24 − (−2) = 26

نوترون  = 𝐴 − 𝑍 = 50 − 24 = 26     
   

 
⇒ 𝑒 = 𝑁 

 های پتاسیم و مس به صورت زیر است: اتمآرایش الکترونی ( 2

𝐾19
 ∶  1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝64𝑠1                             𝐶𝑢29

 ∶  1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑104𝑠1 
 ختم شده و در هر دو عنصر، یک الکترون در این زیرالیه قرار دارد. 4sی آرایش الکترونی هر دو عنصر یاد شده به زیرالیه

ها، برق با ولتاژ باالیی از گاز نئون  . در این المپشودمی  استفاده  فام  سرخ  نورانی  هاینوشته  ایجاد  برای  تبلیغاتی  تابلوهای  ساخت  در  ،نئون  های حاوی گازالمپ  از(  4

 شود.های نئون برانگیخته شده و نور قرمز گسیل میشود. با این کار، اتمعبور داده می

𝒍هایی با داد الکترون، تع−𝑿2در یون پایدار   = 𝒍هایی با ، دو برابر تعداد الکترون۱ = های موجود در هر اتم  ها و نوتروناست. اگر تعداد پروتون 0
𝑿 گرمی از ترکیب  7/2ی با هم برابر باشد، یک نمونه𝑿𝑭4 شود؟ شامل چند اتم فلوئور در ساختار خود می 

(𝑭 = ۱۹ 𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) 

1  )1/204 × 1023 2  )9/03 × 1022 3  )3/01 × 1022 4  )6/02 × 1022
 

 

 

 ( 101 -مساله  –  متوسط)       4گزینه  192
𝑙هایی با  ، تعداد الکترون−𝑋2در یون پایدار   = 𝑙هایی با  ، دو برابر تعداد الکترون(𝑝های  های موجود در زیرالیه)الکترون1 = های  های موجود در زیرالیه)الکترون0

𝑠) .توان گفت آرایش الکترونی یون مورد نظر مشابه به آرایش الکترونی گاز آرگون است. آرایش الکترونی گاز آرگون به صورت زیر است: بر این اساس، می است 

𝐴𝑟18
 ∶ 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝6 

  𝑋الکترون است، پس اتم   18دارای  −𝑋2توان گفت یون  وجود دارد. بر این اساس، می 𝑠های  الکترون در زیرالیه 6و  𝑝های  الکترون در زیرالیه 12در هر اتم آرگون، 

جرم  بوده و   32ها با هم برابر است، پس عدد جرمی این عنصر برابر با  ها و پروتونتعداد نوترون 𝑋است. چون در اتم    16الکترون بوده و عدد اتمی آن برابر با    16دارای  

 شود. بر این اساس، داریم: گرم می  32مولی آن نیز برابر با 

? 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝐹 = 2/۷ 𝑔 𝑋𝐹4 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑋𝐹4

108 𝑔 𝑋𝐹4
×

4 𝑚𝑜𝑙 𝐹
1 𝑚𝑜𝑙 𝑋𝐹4

×
6/02 × 1023 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝐹

1 𝑚𝑜𝑙 𝐹
= 6/02 × 1022 𝑎𝑡𝑜𝑚 

6/02با توجه به محاسبات انجام شده، نمونه مورد نظر شامل   ×  شود. اتم فلوئور می 1022

 چند مورد از مطالب زیر درست است؟

 . شوند می  منحرف  کمتری  مقدار  به  ، در هنگام عبور از منشورنیلی  پرتوهای  با  مقایسه  در  رنگ،  بنفش  مرئی  پرتوهایآ(  
 . شوندمی  توزیع  کوچک  یهسته  یک  پیرامون  هاییالیه  در  و  بزرگ  بسیار  فضایی  در  هاالکترون   ای،الیه  مدل  درب(  
𝒏با    الکترونی  هایالیهپ(   = 𝒏و    2 =  اند. شده  تشکیلزیرالیه    دوها از  و هرکدام از آن نبوده    ایهای یکپارچه ، الیه3
 . شودمی  استفاده  هلیم  و  آرگون  گازهای نجیب  نماد  از  ترتیب  به  بور،  و  فسفر  فشرده  الکترونی  آرایش  نوشتن  برایت(  

1)  1   2  )2 3  )3 4  )4 
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 فقط عبارت )ب( درست است. 

 بررسی چهار عبارت: 

طه مستقیم دارد. تصویر زیر، میزان انحراف پرتوهای  آ( میزان انحراف هر پرتو الکترومغناطیسی در منشور، با طول موج آن پرتو رابطه وارونه و با مقدار انرژی آن پرتو راب 

 دهد: مرئی مختلف را در منشور نشان می

 
 شوند.های موجود در این تصویر، پرتوهای بنفش بیشتر از پرتوهای نیلی در منشور منحرف میبا توجه به داده

  توانایی  اما   ،کند  توجیه  را   هیدروژن   خطی-نشری  طیف   توانست  موفقیت   با   بور  مدل   اگرچه .  کند  ارائه  هیدروژن   اتم  برای  مدلی   توانست  بسیار،   های پژوهش  از   پسب( بور  

 ها، اتمسایر    از   نور   نشر   چگونگی  نیز   و   عنصرها  دیگر   خطی-نشری  طیف   ایجاد  علت  و   توجیه   دنبال  به   دانشمندان   . نداشت  را  عنصرها   دیگر  خطی -نشری  طیف   توجیه

 فضایی در هاالکترون و دارد جای آن مرکز در  و کوچک  بسیار  فضایی در هسته که گیرندمی درنظر ای کره را اتم مدل، این در د.کردن ارائه اتم برای  را  ایالیه ساختاری

  به   الیه  یک  از   الکترون   انتقال   هنگام  انرژی   دادوستد  بودن  کوانتومی   مدل،  این   رابطه با   در  مهم   ی هنکت  .شوندمی  توزیع  هسته  پیرامون  هاییالیه  در  و   تربزرگ  بسیار 

 . کندمی نشر یا   جذب معین، هایبسته یا  ایپیمانه صورت  به   را انرژی  دیگر، یهالی  به   الیه  یک از انتقال هنگام الکترون ،واقع در. است دیگر ی هالی

   2𝑠ی الکترون   هی رالی ز  دو  از   یالکترون   یهی ال  نیدوم.  شوندیم  ی مجزاهیرال ی ز  نی چند  شامل  ها،  آن  از  کدام   هر  و  نبوده  کپارچهی  ها،ی در اتمالکترون   سوم  و  دوم  یهاهیال پ(  

، 𝑛توجه داریم که به طور کلی یک الیه الکترونی با عدد کوانتومی   شده است.  لیتشک  3𝑠  ، 3𝑝 ، 3𝑑 یهی ال ریاز سه ز  ز ین  ی الکترون  ه ی ال ن یشده و سوم لیتشک 2𝑝و 

 شود.زیرالیه مختلف در ساختار خود می 𝑛شامل  

𝑛، از نماد گاز نجیبی که در انتهای تناوب  𝑛ی  ی یک عنصر از تناوب شمارهت( برای نوشتن آرایش الکترونی فشرده −   شود. بور و فسفر، به قرار گرفته استفاده می 1

ی این عناصر به ترتیب از نماد گازهای نجیبی که در انتهای  ای هستند؛ پس برای نوشتن آرایش الکترونی فشردههای دوم و سوم جدول دورهترتیب متعلق به تناوب

 شود. آرایش الکترونی این عناصر به صورت زیر است:های اول و دوم قرار گرفته است استفاده میتناوب

𝐵5
 ∶ [𝐻𝑒]2𝑠22𝑝1                                                                    𝑃15

 ∶ [𝑁𝑒]3𝑠23𝑝3 

 یک از مطالب داده شده نادرست است؟کدام

𝑛با    هاییها، الکترون ای اتم در مدل الیه(  1 =  توانند حضور پیدا کنند. می  پیرامون هسته  نقاط موجود در  یهمه  ، در1
 .کرد  استفاده  سنجیطیف   هایداده   از  باید  آن  کردن  تعیین  برای  و  نکرده  پیروی  آفبا  قاعده   از  کروم  الکترونی  ( آرایش2
𝑛هایی که ( میان زیرالیه3 + 𝑙   4ی  است، زیرالیه  6ها برابر  برای آن𝑑  شود. ها از الکترون پر میزودتر از سایر زیرالیه 
 . است  بیشتر  عنصر  این  بعد  و  قبل  عناصر  از  هلیم،  اینقطه-الکترون  یشآرا  در  ی موجودنشده   جفت  الکترون  ( شمار4
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  و  هیدروژن ) عنصر  این   قبلی   و  بعدی   عناصر  ای نقطه– الکترون  آرایش   در  حالیکه   در   ندارد  وجود   ای نشده  جفت   الکترون   هیچ   های هلیم،اتم  ای   نقطه –الکترون  آرایش   در

 دهد. ای این عناصر را نشان مینقطه-جدول زیر، آرایش الکترون .دارد وجود نشده جفت  الکترون   یک ،(لیتیم

 
ای ی گازهای نجیب، هیچ الکترون جفت نشدههای همهای اتمنقطه-شوند. به طور کلی، در آرایش الکترون گازهای نجیب، شامل عناصر هلیم، نئون، ارگون و ... می 

 وجود ندارد. 

 ها:بررسی سایر گزینه

  .ندارد  را  عنصرها  دیگر  خطی  نشری  طیف  توجیه  توانایی  اما   ،کندمی  توجیه  را  هیدروژن  خطی-نشری  طیف  موفقیت  با  بور  مدل  اگرچه  (1

.  کردند  ارائه  اتم  برای  ای الیه  ساختاری  ها،اتم  از   نور  نشر   چگونگی  و  عنصرها  دیگر  خطی- نشری  طیف  ایجاد  علت  و  توجیه  دنبال  به  دانشمندان

 دهد: ای اتم را نشان میتصویر مقابل، ساختار الیه

  فضایی  در  هاالکترون  و  داشته   جای   ، آن  مرکز  در  و  کوچک   بسیار  فضای  در  هسته   که  گیرندمی  درنظر  ایکرهبه صورت    را   اتم  مدل،   این  در

ی  ه الی   یک   از   بخش   ترین مهم  پررنگ،   بخش   هر   اتم   ای الیه  ساختار   در مطابق تصویر نشان داده شده،    . شوندمی  توزیع   هسته  پیرامون   هاییالیه  در  و  تر بزرگ  بسیار 

  ، باشد  که  ایالیه  هر  در  الکترون  که  معنا  این  به  ؛کنندمی  سپری  هسته  از  فاصله  آن  در  را  خود  وقت  بیشتر  الیه،  آن  هایالکترون  که  بخشی.  دهدمی  نشان  را  الکترونی

 .دارد بیشتری حضور احتمال شده   یادی  همحدود در اما   ؛یابدمی حضور  هسته  پیرامون نقاط ی ههم در
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  ای مثل کروم و مس، دوره  جدول  عنصرهای  برخی  اتم  برای   اما  کند؛می  بینی  پیش  را  هاو ترتیب پر شدن زیرالیه  عنصرها  اغلب  اتم  الکترونی   آرایش   ، آفبا  یهقاعد(  2

آرایش الکترونی کروم و مس به صورت زیر    .کنندمی  تعیین  دقت   با   را  هاییاتم  چنین  الکترونی  آرایش  پیشرفته،   سنجی  طیف  هایروش  کمک  به   امروزه.  دارد  نارسایی

 است: 

𝐶𝑟24
 ∶ [ 𝐴𝑟18

 ] 3𝑑5 4𝑠1                                         𝐶𝑢29
 ∶ [ 𝐴𝑟18

 ] 3𝑑10 4𝑠1 
کنند.  ی آفبا پیروی نمیها از قاعدهمنتقل شده است؛ پس این اتم 3𝑑ی  به زیرالیه 4𝑠ها یک الکترون از زیرالیه  ونی این اتمهمانطور که مشخص است، در آرایش الکتر

 سنجی به صورت زیر است:کاربردهای مختلف انواع طیف

 
𝑛هایی که  از میان زیرالیه(  3 + 𝑙 4ی  است، زیرالیه  6ها برابر  برای آن𝑑  شود؛ چراکه مقدار  ها از الکترون پر میزودتر از سایر زیرالیه𝑛 کمتر از  ،  یرالیهبرای این ز

𝑛سایر زیرالیه هایی با   + 𝑙 =  دهد:ها را نشان میتصویر زیر، ترتیب پر شدن این زیرالیه است. 6

 
3/0۱گرم، مجموعا دارای   5/5ای از یک عنصر فلزی به جرم نمونه × ی هر های خود است. اگر در هستهی زیراتمی باردار در ساختار اتمذره ۱024

های ظرفیتی کدام عنصر زیر برابر بوده و های ظرفیتی این عنصر با تعداد الکتروننوترون وجود داشته باشد، تعداد الکترون 30اتم از این عنصر 
 شود؟ گیرند، چقدر میی الکترونی این عنصر قرار می ترین زیرالیههایی که در بیرونیمجموع اعداد کونتومی فرعی و اصلی الکترون

1  )𝑆𝑒34
   -  8 2  )𝐼53

   -  8 3  )𝑆𝑒34
   -  25 4  )𝐼53

   -  25 
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 کنیم. در قدم اول، مقدار مول ذرات زیراتمی باردار موجود در این نمونه را محاسبه می

?𝑚𝑜𝑙 ذره = 3/01 × تعداد ذره 1024 ×
1 𝑚𝑜𝑙 ذره

6/02 × تعداد ذره 1023
= 5 𝑚𝑜𝑙 

ی خنثی با هم برابر است، پس  های موجود در هر ذرهها و پروتونشوند. از آنجا که تعداد الکترونها میها و پروتونذرات باردار موجود در یک نمونه، شامل الکترون

نوترون وجود   30مول پروتون وجود دارد. از طرفی، در هر اتم از عنصر مورد نظر نیز    5/2مول الکترون و    5/2د نظر،  گرمی از فلز مور  5/5ی  توان گفت در نمونهمی

𝐴𝑥دارد، پس نماد فلز مورد نظر به صورت  
𝑥+30 دانیم که عدد جرمی)معادل با جرم مولی( این ذره برابر با  شود. تا به اینجای کار، میمی𝑥 + ی  نه بوده و در یک نمو 30

 را به صورت زیر محاسبه کنیم. 𝑥توانیم مقدار  ها، میمول پروتون وجود دارد. با توجه به این داده 5/2گرمی از این عنصر فلزی نیز  5/5

2/5 𝑚𝑜𝑙 پروتون = 5/5 𝑔 𝐴 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐴

(𝑥 + 30) 𝑔 𝐴
×
𝑥 𝑚𝑜𝑙 پروتون

1 𝑚𝑜𝑙 𝐴

               
⇒    𝑥 = 25 

ای است، پس در هر اتم جدول دوره ۷است، پس این عنصر معادل با منگنز خواهد بود. منگنز متعلق به گروه   25برابر با  𝐴عدد اتمی عنصر  با توجه به محاسبات باال، 

𝑆𝑒34الکترون ظرفیتی وجود دارد. عناصر سلنیم)   ۷این عنصر  
𝐼53( و ید)  

نیز متعلق به گروه  بوده و به ترتیب داجدول دوره  1۷و    16های  (  الکترون    ۷و    6رای  ای 

های ظرفیتی برابری هستند. آرایش الکترونی منگنز به صورت و عنصر ید دارای تعداد الکترون 𝐴توان گفت عنصر  ظرفیتی در ساختار خود هستند. بر این اساس، می

 زیر است:

𝑀𝑛25
 ∶ 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑54𝑠2 

برای هر کدام از   𝑙و  𝑛الکترون وجود داشته و مجموع مقادیر    2دانیم، در این زیرالیه  است. همانطور که می 4𝑠ترین زیرالیه الکترونی در این عنصر، زیرالیه  بیرونی

گیرند،  ترین زیرالیه این عنصر قرار میهایی که در بیرونیالکترونبرای   𝑙و  𝑛است. بر این اساس، مجموع مقادیر    4گیرند، برابر با  هایی که در این زیرالیه قرار میالکترون

 است.  8برابر با 

 های زیر درست است؟یک از عبارتکدام

𝑛 با انتقال الکترون از الیه  (1 = 𝑛به    5 =  شود. نانومتر گسیل می  434در اتم هیدروژن، پرتو مرئی با طول موج    2
 وجود دارد.  2عدد کوانتومی فرعی  الکترون با    12ی زمین،  موجود در سیاره   ترین عنصردر آرایش الکترونی فراوان (  2
 . دارند  یبلندتر   موجطول   هاریزموج   با  مقایسه  در  ، انواعی از امواج الکترومغناطیسی هستند کهایکس  پرتوهای(  3
 کند.تولید می  1+فقط یون پایداری با بار    یک فلز بوده و  شود،ختم می  4𝑝1عنصری که آرایش الکترونی آن به  (  4
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𝑛الکترونی پنجم)   با انتقال الکترون از الیه = 𝑛ی الکترونی دوم) ( به الیه5 = نانومتر و با رنگ آبی گسیل    434( در اتم هیدروژن، یک پرتو مرئی با طول موج  2

 دهد: ی حاصل از انتقاالت الکترونی در اتم هیدروژن را نشان میشود. جدول زیر، مشخصات پرتوهامی

 

 

 

طیف سنجی

طیف سنج جرمی محاسبه ی دقیق جرم اتم ها و ذرات گوناگون

داده های پیشرفته طیف سنجی بدست آوردن آرایش الکترونی دقیق عناصر

طیف سنجی فروسرخ
شناسایی انواع آالینده های موجود در هواکره

شناسایی برخی از مولکول ها در فضای بین ستاره ای

انواع
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 ی دوم در اتم هیدروژن های باالتر به الیه انتقاالت الکترونی از الیه 

 ی مبداالیه  6 5 4 3

 ی مقصد الیه  2 2 2 2

 طول موج به نانومتر 410 434 486 656

 رنگ پرتو مرئی نیلی آبی  سبز  قرمز

 ها:گزینهبررسی سایر 

 ی زمین، آهن است. آرایش الکترونی آهن به صورت زیر است: ترین عنصر موجود در سیاره( فراوان2

𝐹𝑒26
 ∶ 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑64𝑠2 

𝑙هایی با  )زیرالیه𝑝های  الکترون در زیرالیه  12همانطور که مشخص است، در آرایش الکترونی این عنصر   =   6این عنصر، فقط   𝑑ی  ( قرار گرفته است. در زیرالیه1

 الکترون قرار گرفته است.

الکترومغناطیسی را  ی انواع پرتوهای  تصویر زیر، مقایسه .است بیشتر  هاریزموج به   نسبت  ها آن انرژی  و بوده   کمتر ها ریزموج با مقایسه  در  ایکس  پرتوهای موج ( طول3

 دهد: نشان می

 
ی آن نیز به صورت زیر  بوده و آرایش الکترونی فشرده  31. عدد اتمی این عنصر برابر با شودختم می 4𝑝1ی  ( گالیم، عنصری است که آرایش الکترونی آن به زیرالیه4

 است: 

𝐺𝑎31
 ∶ [ 𝐴𝑟18

 ] 3𝑑10 4𝑠2 4𝑝1 
تبدیل   +𝐺𝑎3الکترون از دست داده و به یون    3های شیمیایی  ی زیرین آلومینیم قرار داشته و همانند آلومینیم، هر اتم آن در واکنشای در خانهگالیم در جدول دوره 

]شود. آرایش الکترونی این یون به صورت  می 𝐴𝑟18
 ]3𝑑10   .است 

𝑷𝒐۸4عنصری که با 
𝑴𝒏25در یک گروه و با   

ی الکترونی خود بوده و  ترین الیه در یک دوره قرار گرفته است، دارای ............. الکترون در بیرونی  
 ی الکترونی این عنصر برابر با ............... است. ترین زیرالیه برای بیرونی 𝒍و   𝒏مجموع مقادیر 

1  )6  -  5 2  )6  -  6  3  )۷  -  5 4  )۷  -  6 
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𝑃𝑜84عنصر 

𝑀𝑛25ای و عنصر منگنز) جدول دوره  16در گروه    
توان گفت عنصر مورد نظر ما  ای قرار گرفته است. بر این اساس، می( نیز در تناوب چهارم جدول دوره 

ی تناوب هر عنصر، باید  ی دوره و شمارهخواهد بود. برای پیدا کردن شماره 34عنصری برابر با در تناوب چهارم و در گروه شانزدهم جدول قرار دارد. عدد اتمی چنین 

 ای به صورت زیر است:گیرند استفاده کنیم. عدد اتمی گازهای نجیب موجود در جدول دورهاز عدد اتمی گازهای نجیبی که در انتهای هر دوره قرار می

 
𝑆𝑒34گروه شانزدهم قرار دارد، به صورت   نماد عنصری که در تناوب چهارم و در

 شود:است. آرایش الکترونی این عنصر به صورت زیر می  

𝑆𝑒 ∶ 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑104𝑠24𝑝4 
( برای این 𝑛( و اصلی) 𝑙) الکترون وجود داشته و مجموع اعداد کوانتومی فرعی  4ی الکترونی این عنصر  ترین زیرالیهبا توجه به آرایش الکترونی رسم شده، در بیرونی

𝑛ی ی الکترونی این عنصر)الیهترین الیهاست. در بیرونی 5ی الکترونی برابر با زیرالیه =  الکترون وجود دارد.   6( نیز 4

 

 

 

گاز نجیب

هلیم

نئون

آرگون

کریپتون

زنون

رادون

اوگانسون

عدد اتمی

2

10

18

36

54

86

118

شماره تناوب

1

2

3

4

5

6

۷
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 𝑪ای از این عنصر که شامل ایزوتوپ جرم اتمی میانگین کربن در نمونه
 𝑪و رادیوایزوتوپ  ۱2

است. این نمونه از   ۱2/2𝒂𝒎𝒖شود، برابر با می ۱4
های اتن تولید شده در  کنیم. چند درصد از مولکولهای کربن را در شرایط خاصی با گاز هیدروژن وارد واکنش کرده و به گاز اتن تبدیل میاتم

 های رادیواکتیو در ساختار خود هستند؟ این فرایند، فاقد اتم

1  )64 2  )80 3  )81 4)  90 
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𝐶6اگر درصد فراوانی ایزوتوپ  

با  را در نمونه 12 برابر  𝐶6در نظر بگیریم، درصد فراوانی ایزوتوپ رادیواکتیو   𝑥ی مورد نظر 
با   14 100برابر  − 𝑥 شود. بر این اساس،  می

 داریم:

جرم  اتمی میانگین  =
𝐶6

12 جرم  اتمی  × 𝐶6
12 +درصد  فراوانی   𝐶6

14 جرم  اتمی  × 𝐶6
14 درصد  فراوانی  

𝐶6
12 +درصد  فراوانی   𝐶6

14 درصد  فراوانی  

                     
⇒       

12/2 =
(12 × 𝑥) + (14 × (100 − 𝑥))

100

                     
⇒      𝑥 =  درصد  90

𝐶6با توجه به محاسبات باال، درصد فراوانی ایزوتوپ  
 است:   های اتن، به صورت زیراست. ساختار مولکول % 90ی مورد نظر برابر با در نمونه 12

 
𝐶6در ساختار هر مولکول اتن، دو اتم کربن وجود دارد. بر این اساس، احتمال ایجاد مولکولی که در ساختار آن دو اتم 

 کنیم.قرار گرفته باشد را محاسبه می 12

𝐶6
12 احتمال  ایجاد  مولکولی  با  دو اتم  = (

𝐶6
12 درصد  فراوانی  

100
)2 = (0/9)2 = 0/81 

𝐶6های  مولکول فقط اتم  81ی نهایی، در ساختار  مولکول اتن موجود در نمونه  100توان گفت به ازای هر  با توجه به محاسبات باال، می
𝐶6به کار رفته و هیچ اتم   12

14  

 وجود ندارد. 

 های داده شده نادرست است؟یک از عبارتکدام

 . هستند  حرفی  یک  نماد  دارای  ،وجود دارند  دواتمی  ولکول م  شکل  به  اتاق  شرایط  در  که  دوم  تناوب  از  عناصری  (1
 گذارند.های ظرفیتی خود را به اشتراک می عناصر نافلزی، الکترون مقابل، در واکنش با    عنصر  های سازنده اتم(  2
 .است  متفاوت  لیتیم  در  الکترونی  هایالیه  انرژی  با  هیدروژن،  هسته  اطراف  در  موجود  الکترونی  هایالیه  انرژی(  3
 برابر است.  𝑠  ، با تعداد عناصر موجود در دسته3عدد کوانتومی فرعی    حداکثر گنجایش الکترونی یک زیرالیه با(  4
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 دهد:  تصویر مقابل، برشی از اتم مورد نظر را نشان می

𝑀28الکترون در ساختار خود بوده و نماد آن به صورت    28با توجه به تصویر مقابل، اتم مورد نظر مجموعا دارای  
شود. عنصری با عدد اتمی  می  

ترون  دانیم، عناصر فلزی در واکنش با نافلزها یک یا چند الکاز جدول تناوبی بوده و خاصیت فلزی دارد. همانطور که می 𝑑ی  متعلق به دسته  28

 شوند.هایی با بار مثبت تبدیل میاز دست داده و به یون

ژهای  ی زمین بوده و از یکی از آلیا، معادل با نیکل است. نیکل، پنجمین عنصر فراوان موجود در سیاره28توجه داریم که عنصری با عدد اتمی 

 د. آرایش الکترونی نیکل به صورت زیر است: شوهای پزشکی استفاده میآن به نام نیتینول، برای ساختن برخی از فراورده

𝑁𝑖 ∶ 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑84𝑠2 
 ها:بررسی سایر گزینه

 : دارند وجود  اتمی دو های مولکول شکل به  ،اتاق فشار و دما  دردهد که ای را نشان می( تصویر زیر، عناصری از جدول دوره1

 
شوند. بجز عناصر ید و برم که به ترتیب در دمای اتاق به  نیتروژن متعلق به تناوب دوم بوده و با نماد یک حرفی نشان داده میاز میان این عناصر، فلوئور، اکسیژن و  

 شوند، سایر عناصر موجود در این تصویر در دمای اتاق به حالت گاز وجود دارند. حالت جامد و مایع دیده می

 انرژی   با  هیدروژن،  یهسته  اطراف  در  موجود  الکترونی  هایالیه  یک اتم به عدد اتمی آن بستگی دارد؛ پس انرژی  یهسته  اطراف  در  موجود  الکترونی  هایالیه  انرژی(  3

 .است متفاوت  لیتیم اتم در الکترونی  های الیه 

𝑙( حداکثر گنجایش الکترونی یک زیرالیه با  4 = دوره و در هر دوره،    ۷ای)جدول دوره 𝑠ی  در دستهالکترون است. تعداد عناصر موجود    14(، برابر با  𝑓های  )زیرالیه3

 عدد است.  14نیز برابر با عنصر(  2
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 توان به دست آورد.(، حداکثر گنجایش الکترونی یک زیرالیه را می𝑙با استفاده از عدد کوانتومی فرعی)

 
 الکترون است.  14و    10،  6،  2ر  به تریتب براب  𝑓و    𝑠  ،𝑝  ،𝑑های  ها در زیرالیهبه این ترتیب، حداکثر گنجایش الکترون

 های زیر درست هستند؟ چند مورد از عبارت

 الکترون ظرفیتی دارد.  4آ( یکی از عناصر تناوب چهارم که شکننده بوده و دارای سطح صیقلی است، در آرایش الکترونی خود  
 . شودمی  شکسته  این عنصر  اتمی  2  هایمولکول   در  کلر  هایاتم   بین  اشتراکی  پیوند  خوراکی،   نمک  تشکیل  مراحل  ب( در

 . شودمی  گفته   دوتایی  یونی  ترکیب   باشد،  برابر   آن   در  موجود  هایکاتیون  و  هاآنیون  شمار  که   یونی  ترکیبهر    بهپ(  

𝒍الکترون با    2، دارای  گیرندمیمجزا قرار    های ظرفیتی آن در دو زیرالیهاولین عنصری که الکترون ت(   =  است.   0

1  )1 2  )2 3  )3 4  )4 
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 های )آ( و )ب( درست هستند. عبارت

 بررسی چهار عبارت: 

قرار داشته  از تناوب چهارم    14. ژرمانیم در گروه  است یقلیص سطح  یدارا  و  بوده  شکننده در حالت جامد  که  است  چهارم   تناوب  از  یعنصر،  32آ( ژرمانیم با عدد اتمی  

 .دارد وجود یتیظرف الکترون 4گیرند، ای قرار میجدول دوره 14ژرمانیم، همانند سایر عناصری که در گروه  یالکترون   شی آرا در  فلزی است.و یک عنصر شبه

هم شکسته  جدا از    یهاکلر به اتم  یها، مولکولمیسد   یهاوجود دارند. در مجاورت با اتم(  𝐶𝑙2) کلر  اتمی  دو  هایمولکول  قالب  در  واکنش  ابتدای  در  کلر،  هایاتمب(  

های کلر به یون کلرید، به صورت  مراحل تبدیل شدن مولکول  شوند.یم  لیتبد   −𝐶𝑙 ون ی، به  میسد   ی کلر حاصل، با گرفتن الکترون از اتم ها  ی هاو پس از آن، اتم  شده

 زیر است:

𝐶𝑙2(𝑔)
جدا  شدن 
→    2𝐶𝑙(𝑔)

گرفتن الکترون 
→       2𝐶𝑙−(𝑠) 

منیزیم سولفید، سدیم اکسید، پتاسیم   .دن شو می  نامیده  دوتایی   یونی   ترکیب  اند،شده  ساخته   مختلف   عنصر  دوکنار هم قرار گرفتن    از  تنها   که  یونی  هایترکیبپ(  

  چندتایی  یونی  ترکیب   اند،شده  ساخته  مختلف  عنصرهم قرار گرفتن چند    کنار   از  که  یونی  هایترکیبهای یونی دوتایی هستند.  کلرید و کلسیم فلوئورید، از جمله ترکیب

عنصر مختلف    2های بیش از  ها اتمهای یونی چندتایی هستند که در ساختار آنمنیزیم سولفات؛ آمونیوم سولفید و آمونیوم کربنات، از جمله ترکیب  .دنشو می  نامیده 

 شود.یافت می

𝐵5بور) ت( 
  الکترون  4  این عنصر از تناوب دوم،   الکترونی  آرایش  گیرند. در قرار می 2𝑠و   2𝑝ی مجزای های ظرفیتی آن در دو زیرالیه(، اولین عنصری است که الکترون 

𝑙  با =  . شودمی دیده  1𝑠و   2𝑠های  در زیرالیه 0

ثانیه  ۱شود. با انرژی که خورشید در طول مدت زمان تن از جرم خورشید کاسته می 5/3ای، در طول هر دقیقه های هستهبا انجام شدن واکنش
ژول انرژی   250توان به حالت مذاب در آورد؟ )برای ذوب هر گرم آهن، تقریبا به آهن را می کند، چند مول فلزبه سمت اطراف خود گسیل می

𝑭𝒆نیاز داریم.  = 5۶ 𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) 

1  )3/۷5 × 101۷ 2  )۷/5 × 101۷ 3  )3/۷5 × 1014 4  )۷/5 × 1014 
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 کنیم.مقدار کاهش جرم خورشید در طول هر ثانیه را محاسبه میکیلوگرم است. بر این اساس،  1000هر تن، معادل با 

? 𝑘𝑔  کاهش  جرم = 1 𝑠  زمان ×
1min زمان 

60 𝑠  زمان
×

3/5 𝑡𝑜𝑛  کاهش  جرم

1min زمان 
×

1000 𝑘𝑔  کاهش  جرم

1 𝑡𝑜𝑛  کاهش  جرم
=

1۷5
3
 𝑘𝑔 

 کنیم. میای مورد نظر را محاسبه در قدم بعد، مقدار انرژی آزاد شده در واکنش هسته

𝐸 = 𝑚𝑐2 = (
1۷5
3
 𝑘𝑔) × (3 × 108)2 = 5/25 × 1018 𝐽 

 کنیم. دهد را محاسبه میدر قدم آخر، مقداری از آهن که طی این فرایند تغییر حالت می

?𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒 = 5/25 × 1018 𝐽  انرژی ×
1 𝑔 آهن

250 𝐽  انرژی
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒
56 𝑔 𝐹𝑒

= 3/۷5 × 1014 𝑚𝑜𝑙 

3/۷5توان  طی این فرایند، می ×  ول آهن را ذوب کرد. م 1014

است.   ۱های موجود در آن برابر با درصد از الکترون ۶0پذیر از تناوب سوم بوده و مقدار عدد کوانتومی فرعی برای یک نافلز واکنش 𝐀عنصر 
 با عنصر کلر، به چه صورت است؟  Aفرمول شیمیایی ترکیب مولکولی حاصل از عنصر 

1  )𝐴𝐶𝑙  2  )𝐴𝐶𝑙2 3  )𝐴𝐶𝑙3 4  )𝐴𝐶𝑙4 
 

 ( 101 - مفهومی – )سخت       3گزینه  202
𝑙هایی با  ها در زیرالیهدرصد از الکترون  60(،  P15)( و فسفر Ne10)جدول تناوبی، فقط در عناصر نئون   عناصر موجود در   ی میان همه  از = قرار دارند. آرایش الکترونی   1

 این دو عنصر به صورت زیر است: 

15𝑃 : 1𝑠2 2𝑠2 2𝑝6 3𝑠2 3𝑝3                                       10𝑁𝑒 : 1𝑠2 2𝑠2 2𝑝6 

= 4𝑙 +  یک زیرالیه  رونیحداکثر گنجایش الکت 2
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ول تناوبی است. در  جد  15پذیر از گروه  در حالی که فسفر یک نافلز واکنش  ؛پذیری بسیار کمی دارداست و واکنش  جدول تناوبی  18از گروه    نئون یک گاز نجیب 

های کلر  اتمی  نشدهالکترون جفتی فسفر با  های جفت نشدهطی واکنش این عنصر با کلر، الکترون.  وجود داردالکترون جفت نشده    3ر،  ای فسفنقطه- نآرایش الکترو

 ها به صورت زیر است:شود. فرآیند تولید این مولکولتولید می PCl3و مولکول   شده به اشتراک گذاشته  

 
 کند.کلرید را تولید میهای فسفر تریاشتراک گذاشته و مولکولی خود را به طی این فرایند، هر اتم فسفر سه الکترون جفت نشده

 های داده شده نادرست است؟یک از عبارتکدام

 . است  شده  تشکیل  اتمی جورهسته  دو  های  مولکول  از  و  داشته  گندزدایی  و  بری  رنگ  خاصیت  کلر،  رنگ  زرد  گاز(  1
 تعلق دارند.  نیتروژن  ، فقط به یک اتم𝑁2  ای مولکول نقطه -های موجود در آرایش الکتروندرصد از الکترون   40(  2
 شود. بین مواد مبادله می  −𝑒مول    6( آلومینیم اکسید، یک جامد نارسانا بوده و در مراحل تولید هر مول از آن،  3

 آید. بدست می  𝑋2𝐵𝑟با برم، ترکیبی با فرمول    𝑋باشد، در واکنش    4𝑠2[𝐴𝑟]به صورت    𝑋( اگر آرایش الکترونی اتم  4
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𝐶𝑎20ش الکترونی اتم  آرای

 𝐶𝑎𝐵𝑟2ترکیبی با فرمول    هر اتم فلزی دو الکترون از دست داده و  است. طی واکنش شیمیایی فلز کلسیم با برم، 4𝑠2[𝐴𝑟]به صورت    

 آید.بدست می

 ها:بررسی سایر گزینه

در حضور  ها ناقطبی بوده و  تشکیل شده است. این مولکول 𝐶𝑙2ی  اتمی و جورهسته  دو   هایمولکول  از   داشته و  گندزدایی  و  بری   رنگ   خاصیت   کلر،   گاز زرد رنگ(  1

  شده توزیع   ها این اتم  بین  مساوی  طور  به  پیوندی  های جفت الکترون هستند،  یکسان  ها مولکول  این یسازنده هایاتم کنند. چونگیری پیدا نمیمیدان الکتریکی جهت

احتمال  و نقشه.  است  بیشتر  هسته  دو   بین   فضای   در   پیوندی   هایالکترون  جفت   حضور   به همین خاطر،  و  لوویس  زیر، ساختار  الکترواستاتیکی تصویر  پتانسیل  ی 

 دهد: های کلر را نشان میمولکول

 
های به اشتراک گذارد. این الکترونمیها را به اشتراک  عدد از این الکترون  3های دو اتمی نیتروژن،  الکترون ظرفیتی داشته و طی تشکیل مولکول  5هر اتم نیتروژن  (  2

 گذاشته شده، به اتم خاصی تعلق نداشته و بین هر دو اتم موجود در مولکول مورد نظر مشترک هستند.

 ( واکنش تولید آلومینیم اکسید به صورت زیر است: 3

4𝐴𝑙(𝑠) + 3𝑂2(𝑔) → 4𝐴𝑙3+(𝑠) + 6𝑂2−(𝑠)
 
→ 2𝐴𝑙2𝑂3(𝑠) 

بر اساس    آلومینیم  فلز  اینکه   با شود.  مول یون آلومینیم تبدیل می  2مول الکترون، به    6مول اتم آلومینیم با از دست دادن    2کسید،  برای تولید هر مول آلومینیم ا

  فلز   درونی   های الیه  آهن،   برخالف . در واقع،  است  مقاوم   خوردگی  برابر   در  این فلز   اما  شود، می  تبدیل   اکسید   آلومینیم  به  و  دهدمی  واکنش  هوا  اکسیژن  با   ی باال معادله

  استفاده  آهنیوسایل    جای  به  آلومینیمی  هایپنجره  و  در  از  سازیساختمان  در  گاهی  دلیل،  همین  به  .یابدنمی  اکسایش  ی سطحی آن،آلومینیم پس از اکسایش الیه

شود. در این سلول، آلومینیم اکسید مذاب برقکافت شده و فلز  ، از فرایند هال استفاده می𝐴𝑙2𝑂3دانیم، برای استخراج فلز آلومینم از ساختار  همانطور که می .شودمی

 آید.آلومینیم مذاب بدست می

بریم. اگر این آلیاژ فلزی در طول مدت زمان  پوسفر باال می ی تروکیلومتری الیه 5گرم را از سطح زمین تا ارتفاع  ۸0آلیاژی از طال و نقره به جرم 
ی طال و نقره ژول انرژی با محیط اطراف خود مبادله کرده باشد، درصد جرمی فلز نقره در آن چقدر خواهد بود؟ )گرمای ویژه  5۱0افزایش ارتفاع 

 گراد است.(ی سانتیژول بر گرم بر درجه 24/0و  ۱3/0به ترتیب برابر با 

1  )40 2  )60 3  )25 4  )۷5 
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با   برابر  آلیاژ مورد نظر را  نقره 𝑥اگر جرم فلز طالی موجود در  بگیریم، جرم فلز  نظر  با  گرم در  برابر  آلیاژ  80ی موجود در این  − 𝑥 ی  شود. در طول الیهگرم می

گراد کاهش  درجه سانتی  6ی  ی هواکره به سطح کره زمین(، به ازای هر یک کیلومتر افزایش ارتفاع، دمای گازهای موجود در هواکره به اندازهترین الیهتروپوسفر)نزدیک

 کند. بر این اساس، داریم: گراد کاهش پیدا میی سانتیدرجه  30ی  دمای هوا به اندازه  کیلومتر افزایش ارتفاع در این الیه،   5توان گفت با  کند. بر این اساس، میپیدا می

𝑄(انرژی مبادله شده ) = 𝑚. 𝑐. ∆𝜃
            
⇒   510𝐽 = 𝑄 طال + 𝑄نقره = (𝑚 طال. 𝑐 طال. ∆𝜃) + (𝑚نقره. 𝑐نقره. ∆𝜃) 

               
⇒    510𝐽 = (𝑥 × 0/13 × 30) + ((80 − 𝑥) × 0/24 × 30)

             
⇒   𝑥 = 20𝑔 

گرم نقره وجود داشته است. بر این اساس، درصد جرمی فلز نقره را در آلیاژ فلزی مورد نظر محاسبه    60گرم طال و    20سبات باال، در آلیاژ مورد نظر  با توجه به محا

 کنیم. می

درصد  جرمی نقره  =
جرم  نقره 

جرم  آلیاژ
× 100 =

60
80
× 100 =  درصد  ۷5

 یک از مطالب زیر درست است؟کدام

 . دارد  امتداد  زمین  سطح  از  کیلومتری  50  فاصله  تا  ها نیز شده وشامل برخی از یون  که  است  گوناگون  گازهای  از  مخلوطی  اتمسفر،  (1
 . دارد  تریپایین  دمای  هواکره  نقاط  سایر  با  مقایسه  در  ،الیهاین    انتهایترین الیه هواکره به سطح زمین بوده و  تروپوسفر، نزدیک (  2
 . یابدمی  کاهش  مرور   به  آن نیز  یسازنده   گازهای  فشار  تر شده واتمسفر به تدریج رقیق  زمین،  یکره   سطح  از  شدن  دورتر  با  (3
 .هستند  سودمند  سیاره  این  ساکنان  برای  آنها  یهمهکه    دهدمی   رخ  گوناگونی  شیمیایی  هایواکنش   هوا،  گازهای  میان(  4
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های  کرده و تراکم مولکول  پیدا  کاهش  مرور  به  آن  اتمسفر  یسازنده  گازهای   فشار  زمین،  یکره  سطح  از   شدن  دورتر  با

ها را در اتمسفر نشان  شود. تصویر مقابل، روند تغییر فشار گازها و تراکم مولکولگازی نیز در واحد حجم کمتر می

 دهد: می

 ها:بررسی سایر گزینه

 .دارد امتداد زمین  سطح  از  کیلومتری 500  فاصله تا که   است  گوناگون گازهای  از مخلوطی اتمسفر،( 1

ازای هر یک    به  ارتفاع  افزایش  با  الیه   این  در.  دهدمی  رخ  تروپوسفر  یهالی  طول  در  زمین  یهوای  و  آب  تغییرات(  2

اندازه به  هوا  دمای  می ℃6ی  کیلومتر،  پیدا  به  کاهش  الیه  این  انتهای  در  هوا  دمای  که  تا جایی    ℃55−کند؛ 

کیلومتری از سطح زمین،   50کند تا در ارتفاع  ی تروپوسفر، دمای هوا شروع به افزایش یافتن میرسد. پس از الیهمی

جایی که دمای هوا در  کند تا  بعد، با افزایش ارتفاع دمای هوا مجددا کاهش پیدا می  مرحلهرسد. در  می ℃۷دما به  

 رسد. در این نقطه، کمترین دمای هوا را داریم.می ℃8۷−کیلومتری از سطح زمین به   ۷5ارتفاع 

  وجود  معمول   طور   به  و  مینیبب  میتوان ینم  را  هوا  ما   که  یطور  به   ،هستند  ینامرئ  ی موجود در هواکره گازها  اغلب (  4

البته، برخی از گازهای موجود در هواکره از جمله  . است  انی جر در یخوب  به  هوا که ییهامکان در ای  وزدیم باد  که ییروزها مگر م،یکنینم  حس  خود رامونیپ در را آن

  که  دهد یم  رخ   ی گوناگون   یی ا یمیش  ی هاواکنش  هوا،   ی گازها  انیمشوند.  شدن هوای شهرهای بزرگ می ای دیده شده و سبب تیرهاکسید، به رنگ قهوهگاز نیتروژن دی

  از  ی برخ اما  ، ی اوزون(اوزون به گاز اکسیژن، به منظور جذب پرتوهای مضر خورشید در الیه)مثل واکنش تبدیل گاز  هستند  سودمند  اره یس  ن یا   ساکنان   ی برا آنها   اغلب

ی تروپوسفر از  به عنوان مثال، واکنش تولید اوزون در الیه  .ستین   یخاک  یهاریس  ساکنان  مطلوب  و  دلخواه  که  کنندیم  دیتول  ییهافراورده  و  نبوده  دیمف  هاواکنش  نیا

 رود.های مضر هواکره به شمار میجمله واکنش

 یک از مطالب زیر نادرست است؟کدام

 . کرد  استخراج  عناصر  این  حاوی  ترکیبات  از  را  آهن  و  سدیم  مس،  فلزی  عناصر   توانمی   کربن،  از  استفاده  با  (1
𝑙الکترون با    10  ، دارایپذیری کمتری داشته و در هر اتم خودپتاسیم واکنش نسبت به  روی،  فلز  (  2 =  . است  2
 . شودمی   یافت  اکسید  شکل  به  اغلب  طبیعت  در  دارد،  صنایع  بین  در  را  ساالنه  مصرف  بیشترین  جهان  در  که  فلزی(  3
 شود. ، محلولی زردرنگ ایجاد میهیدروکلریک اسید  زده در محلولیک میخ آهنی زنگ  با ریختن قطعات خراشیده شده (  4
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ی مقابل،  ها خارج کنیم. در نقطههای آنتوانیم با استفاده از کربن، از ساختار ترکیبپذیری کربن از آهن و مس بیشتر است؛ پس این دو فلز واسطه را میواکنش

 توانیم سدیم را از ساختار ترکیبات آن مثل سدیم اکسید خارج کنیم.از سدیم است؛ پس با استفاده از کربن، نمیپذیری کربن کمتر  واکنش

 ها:بررسی سایر گزینه

 های روی به صورت زیر است: ی کمتری دارد. آرایش الکترونی اتمپذیرواکنش و سدیم روی، در مقایسه با پتاسیم( 2

𝑍𝑛 ∶ 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑104𝑠2 
𝑙الکترون با   10 روی در هر اتم  با توجه به آرایش الکترونی رسم شده، =  دارد.وجود  3𝑑ی در زیرالیه 2

  𝐹𝑒2𝑂3هایی با فرمول شیمایی  اکسید  شکل  به   طبیعت  در   . این فلز اغلبدارد  گوناگون  صنایع   بین   در   را   ساالنه   مصرف  بیشترین   جهان   سطح   در  که   است  فلزی ( آهن،  3

 . شودمی یافت  𝐹𝑒𝑂و 

 دهد: است. این ماده بر اساس مراحل زیر، با هیدروکلریک اسید واکنش می 𝐹𝑒2𝑂3( زنگ آهن موجود در میخ، حاوی  4

 
را در محلول هیدروکلریک   𝐹𝑒𝑂شود. توجه داریم که اگر  ( کلرید ایجاد می𝐼𝐼𝐼، محلول زردرنگ آهن) 𝐻𝐶𝑙در محلول   𝐹𝑒2𝑂3همانطور که مشخص است، با ریختن  

 ( کلرید است. 𝐼𝐼شود که حاوی آهن) اسید بریزیم، یک محلول سبز رنگ ایجاد می

ی زیر  ی موازنه نشدهدرصد را وارد یک ظرف سر باز کرده و آن را بر اساس معادله  5/۸5گرمی از آلومینیم سولفات با خلوص  250ی یک نمونه
𝑺شود؟ ) های آلومینیم در مخلوط جامد باقیمانده در ظرف واکنش چقدر میکنیم. پس از پایان واکنش، درصد جرمی اتمه می تجزی =

𝑨𝒍 و 32 = 𝑶 و 27 = ۱۶ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱ ) 𝑨𝒍2(𝑺𝑶4)3(𝒔) → 𝑨𝒍2𝑶3(𝒔) + 𝑺𝑶3(𝒈) 

1  )۷5/42 2  )5/39 3  )۷5/33 4  )5/28 
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 ی واکنش انجام شده به صورت زیر است: معادله

𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3(𝑠) → 𝐴𝑙2𝑂3(𝑠) + 3𝑆𝑂3(𝑔) 
توان گفت طی این فرایند مجموع  شود. بر این اساس، میی واکنش خارج میاکسید تولید شده حالت گاز داشته و از سامانهی این واکنش، گوگرد تریبا توجه به معادله

کند. با توجه به اطالعات داده شده، در قدم اول جرم گوگرد  اکسید تولید شده کاهش پیدا میی جرم گاز گوگرد تریظرف واکنش به اندازهجرم مواد جامد موجود در 

 کنیم.اکسید تولید شده را محاسبه میتری

? 𝑔 𝑆𝑂3 = 250 𝑔 𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3  ناخالص ×
85/5 𝑔 𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3

100 𝑔 𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3  ناخالص
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3

342 𝑔 𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3
×

3 𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑂3

1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3
×

80 𝑔 𝑆𝑂3

1 𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑂3
 

= 150 𝑔 
شود و مجموع جرم مواد جامد موجود در اکسید تولید شده از ظرف خارج میگرم گاز گوگرد تری  150توان گفت با انجام شدن واکنش مورد نظر  بر این اساس، می

 کنیم. های آلومینیم موجود در آلومینیم سولفات را محاسبه میسد. در قدم بعد، جرم اتمرگرم می 100ظرف به 

? 𝑔 𝐴𝑙 = 250 𝑔 𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3  ناخالص ×
85/5 𝑔 𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3

100 𝑔 𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3  ناخالص
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3
342 𝑔 𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3

×
2 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙

1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3
×

2۷ 𝑔 𝐴𝑙
1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙

 

= 33/۷5 𝑔 
توان گفت در مواد کند، پس میی واکنش نیز مشخص است، جرم آلومینیم در مواد جامد موجود در ظرف واکنش ثابت بوده و هیچ تغییری نمیهمانطور که از معادله

 گرم آلومینیم وجود دارد. بر این اساس، داریم:   ۷5/33جامد باقیمانده در ظرف واکنش، 

درصد  جرمی آلومینیم  =
جرم  آلومینیم 

جرم  مخلوط 
× 100 =

33/۷5 𝑔 𝐴𝑙

100 𝑔  مخلوط
× 100 =  درصد  33/۷5

 چند مورد از مطالب زیر درست است؟

 .دهدمی   واکنش  ترسریع   مرطوب  هوای  در  آهن  با  مقایسه  در  سدیم  فلز  یک نمونه از  یکسان،  کامال  شرایط  درآ(  
 .دهدمی   دست  از  الکترون  اکسیژن،  با  واکنش  در  دارد،  را  اتمی  شعاع  ترینبزرگ   که  دوم  تناوب  از  عنصریب(  
 . ندارد  وجود  زمین  کره  کجای  هیچ  در  طال،  هایکلوخه   برخالف  منگنز،  و   آهن  هایکلوخه  مشاهده   امکانپ(  
 . شودمی   تولید  مذاب  آهن  و  داده  واکنش  یک فلز واسطه  با  اکسید(  𝑰𝑰𝑰) آهن  ترمیت،  واکنش  درت(  

1)  1   2  )2 3  )3 4  )4 
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 های )آ( و )ب( درست هستند. عبارت

 بررسی چهار عبارت: 

پذیری بیشتری ی مستقیم دارد. چون سدیم در مقایسه با آهن واکنشپذیری فلزها رابطهآ( سرعت واکنش دادن فلزهای مختلف در هوای مرطوب، با میزان واکنش

 . شودداده و اکسید می واکنش ترسریع مرطوب  هوای در  آهن با  مقایسه در سدیم  فلز یکسان،  شرایط دردارد، 

  تمایل   باشد،  پذیرترواکنش   مورد نظر  فلز  هرچه در واقع،  .  دهدمی   نشان  را  شیمیایی  واکنش  انجام  به  فلز  آنی  های سازنده اتم   تمایل  فلز،  هر  پذیریواکنش 

  پذیریواکنش   شود،می   انجام  خودیطبیعی و خودبه   صورت  به  که  شیمیایی  واکنش  هر  در  کلی،  به طور  .است  بیشترشیمیایی    واکنش  انجام  برای  فلز  آنهای  اتم 

توانیم سایر عناصر فلزی را از ترکیبات  پذیرتر می، با استفاده از عناصر فلزی واکنش است. بر اساس این قاعده  کمتر هادهنده پذیری واکنش واکنش  از هافراورده 

توانیم فلز  بیشتر است، با استفاده از فلز سدیم می پذیری فلز آهن  پذیری فلز سدیم در مقایسه با واکنش ها خارج کنیم. به عنوان مثال، چون واکنش حاوی آن 

 ( اکسید خارج کنیم. 𝐼𝐼𝐼آهن)   ساختار  خودی زیر ازآهن را بر اساس واکنش خودبه 

واکنش پذیری  سدیم     >  واکنش پذیری  آهن 
       
واکنش  استخراج  آهن  ⇒ ∶ 6𝑁𝑎(𝑠) + 𝐹𝑒2𝑂3(𝑠) → 3𝑁𝑎2𝑂(𝑠) + 2𝐹𝑒(𝑠) 

داده و  دست از  الکترون  اکسیژنگاز   با واکنش در . این عنصر فلزی، همانند سایر عناصر فلزی،دارد را اتمی شعاع  ترینبزرگ که  است دوم  تناوب از عنصریب( لیتیم، 

 .شودبه یون لیتیم تبدیل می

  ی الکترون  یهاه ی ال  شمار  که  یدرحال   کندیم  دای پ  شیافزا   هااتم  یهسته   یکی الکتر  بار  و  هاپروتون   شمار  راست،  به  چپ  از  حرکت  با  ،یادوره   جدول  از  تناوب  کی   در

  شعاع  آن، دنبال به و شده جذب  هسته توسط یشتریب قدرت با( ی تیظرف)ی سطح  یهاالکترون  ،یط ی شرا نیچن  در. ماندیم یباق ثابت هسته  اطراف در  موجود

 .کندی م  دایپ   کاهش  زین  عناصر  نیا  یاتم

  ن یا  یاتم شعاع آن، دنبال  به و افتهی  شیافزا هااتم  یهسته  اطراف در  موجود یالکترون یهاه ی ال شمار ن،ییپا   به باال از حرکت با ،یادوره  جدول از گروه  کی  در

 .کندی م  دای پ  شیافزا  زین  عناصر

تنها فلز موجود در   طال  ها وجود دارد. این در حالی است کهاز این فلزات در کف اقیانوس  غنی  هاییپوسته  و  هاکلوخه  صورت  بهی آهن و منگنز،  پ( امکان مشاهده

 .شودمی یافت  خاک الیالبه زرد  هایرگه  یا هاکلوخه شکل  به طبیعت است که 

 طال های خاک کلوخه 

 مس  نیکل، آهن، کبالت، منگنز، های اقیانوسی کلوخه 
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 ی این واکنش به صورت زیر است:معادله شود.اکسید با فلز آلومینیم واکنش داده و آهن مذاب به عنوان فراورده تولید می( 𝐼𝐼𝐼در واکنش ترمیت، آهن) ت( 

 
 پذیری فلز آهن بیشتر است. پذیری فلز آلومینیم در مقایسه با واکنشبریم که واکنشی این واکنش شیمیایی، پی میبا توجه به معادله

𝑭𝒆داده شده نادرست است؟ )یک از مطالب کدام = 5۶ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) 

 .ستا  صرفه  به  مقرون  خاک،  از  آن  استخراج  برای  پاالییگیاه   روش  و  بوده  ایموجود در جدول دوره   واسطه  فلز  ، هشتمیننیکل(  1
 کند.پایدار کمک میشده و به توسعه    زیستی  هایگونه   کمتر  شمار  رفتن  بین  از  سبب  آهن،  جمله  از  مختلف  فلزهای  بازیافت(  2
 . آیدبدست می  %80  خلوص  با  فلز  این  از  اینمونه   ،شودمول اتم می  2ای از آهن که شامل  نمونه   به  ناخالصی  28𝑔  افزودن  با(  3
 شود. نیز تولید می  𝑂2به کمک   𝐶𝑢2𝑆شود، در واکنش استخراج مس از  اکسیدی از گوگرد که با سوختن زغال سنگ ایجاد می (  4

 

 (111 -مفهومی  – متوسط)       1گزینه  209
 محتوی  مناطق،  از  بعضی  در  موجود  خاکواقع،  در    توان بدست آورد.پاالیی و بازیافت نیز میهای دیگر مثل گیاهبجز سنگ معدن، عناصر فلزی را با استفاده از روش

 خاک یا  معدن   در   روش،   این   در .  است  گیاهان   از  استفاده  خاک،  الیالبه  از  فلز  کشیدن بیرون   های روش  از   یکی .  است  روی   و   مس  نیکل، طال،   مثل  فلزی  عناصر  از   برخی 

 تولید  خاکستر   از   آخر،   یمرحله  در.  سوزانندمی  و  کرده  برداشت  را  گیاه  بعد،  ی مرحله  در .  کنند  جذب  را   فلز   آن   توانندمی  که  کارندمی  را   گیاهانی   نظر  مورد  فلز  دارای

 دهد: پاالیی را نشان میهای مربوط به استخراج برخی از فلزات به کمک روش گیاه، دادهزیرجدول  .کنندمی استفاده آن از  و کرده  جداسازی  را  فلز  شده

 
پاالیی برای این جدول، درصد فلزهای طال و مس در گیاه بیشتر از درصد این فلزها در سنگ معدن است؛ بنابراین استفاده از روش گیاههای موجود در  باتوجه به داده

پاالیی برای ی مقابل، درصد فلز روی در گیاه کمتر از درصد این فلز در سنگ معدن است؛ پس استفاده از روش گیاهدر نقطه  استخراج طال و مس مقرون به صرفه است.

هرچند که درصد فلز نیکل در گیاه حدودا دو برابر درصد این فلز در سنگ معدن است، اما با توجه به حجم زیاد گیاهان مصرف  ی اقتصادی ندارد.استخراج روی صرفه

 ی اقتصادی ندارد. صرفه نیز  پاالیی، استفاده از این روش برای استخراج نیکلشده و سختی روش گیاه

 ها:سایر گزینهبررسی 

های زیستی کمتری  ی بسیار کمتری تولید شده و گونهشود. با کاهش میزان مصرف انرژی، گازهای آالیندهجویی در مصرف انرژی می( بازیافت فلزها، سبب صرفه2

 شوند.نابود می

 کنیم: ی نهایی، به روش زیر عمل میی درصد خلوص نمونهشود. برای محاسبهگرم از این فلز می 112مول آهن خالص، معادل با  2( 3

درصد  خلوص  =
جرم  مادهی خالص 

جرم  کل
× 100 =

112
112+ 28

× 100 = 80 

 است. %80ی مورد نظر برابر با با توجه به محاسبات انجام شده، درصد خلوص آهن در نمونه

در این    مس   ی فلز تهیه  برای.  رودبه شمار می ولیدکنندۀ مست  ترین بزرگ  جهان بوده و   معدنی   صنعتی هایمجتمع  ترین بزرگ  از  یکی کرمان،  سرچشمۀ   مس   معدن (  4

𝐶𝑢2𝑆        شود:  مقابل استفاده می از واکنش معدن،  + 𝑂2 → 2𝐶𝑢 + 𝑆𝑂2 

 𝑆𝑂2یز گاز  بر اثر سوختن زغال سنگ ن   شود.( سولفید خارج شده و از آن در سایر صنایع استفاده می𝐼های مس از ساختار مس) با انجام این واکنش شیمیایی، اتم

 شود. تولید می

آینده توانایی رفع نیازهای    سال  500  تا  سنگ  ذخایر زغال  که  دهدمی  نشان  است. برآوردها  فسیلی  هایسوخت   سنگ، همانند نفت خام و بنزین، از جملهزغال 

  سنگزغال  رسند. بر این اساس،سال آینده به پایان می   100بشر را دارند؛ درحالی که طبق برآوردهای انجام شده برای نفت خام، منابع این سوخت فسیلی تا 

اکسید  اکسید، کربن مونوکسید و بخار آب، نیتروژن دی بر اثر سوختن زغال سنگ، عالوه بر گازهای کربن دی   .شود  جایگزین نفت خام  سوخت،  عنوان  به  تواندمی

ها)گازی که طی سوزاندن زغال سنگ تولید  تولید شده در نیروگاه   𝑆𝑂2ی به دام انداختن گاز  شوند. از واکنش شیمیایی زیر، برااکسید نیز تولید می و گوگرد دی 

 شود: شود( استفاده می می

𝑆𝑂2(𝑔) + 𝐶𝑎𝑂(𝑠) → 𝐶𝑎𝑆𝑂3(𝑠) 

واکنش تخمیر را  ی بعد، اتانول تولید شده در گرم را ابتدا در واکنش تخمیر شرکت داده و در مرحله 270ی خالص از گلوکز به جرم  یک نمونه
اکسید تولید شده باشد، بازده واکنش سوختن، چند برابر مول گاز کربن دی ۱/2گرم بخار آب و  2/۱۶سوزانیم. اگر طی این فرایند در مجموع می

𝑶بازده واکنش تخمیر بوده است؟ )  = 𝑪 و ۱۶ = 𝑯 و ۱2 = ۱ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) 

1  )4/0 2  )5/0 3  )2 4)  5/2 
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ی این واکنش به  گلوکز است. معادله  تخمیر   هوازی بی  واکنش  از  استفاده  ترکیب،  ی این تهیه  های  راه  از  شود. یکی(، یک سوخت سبز محسوب می𝐶2𝐻5𝑂𝐻اتانول) 

𝐶6𝐻12𝑂6(𝑎𝑞) صورت مقابل است:  → 2𝐶2𝐻5𝑂𝐻(𝑎𝑞) + 2𝐶𝑂2(𝑔) 

ی شیمیایی زیر به  اتانول تولید شده در واکنش مورد نظر، بر اساس معادله  شود.انجام می  ذرت  زمینی و  سیب   نیشکر،   مانند   گیاهانی   ایای این فرایند، با استفاده از بق

 سوزد: طور کامل می
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𝐶2𝐻5𝑂𝐻(𝑙) + 3𝑂2(𝑔) → 2𝐶𝑂2(𝑔) + 3𝐻2𝑂(𝑔) 
به ترتیب معادل با   بر این اساس، ابتدا مقدار بخار آب تولید شده در واکنش سوختن اتانول را محاسبه  درصد در نظر می 𝑦و  𝑥بازده واکنش اول و دوم را  گیریم. 

 کنیم. می

?𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻 = 2۷0 𝑔 𝐶6𝐻12𝑂6 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻12𝑂6

180 𝑔 𝐶6𝐻12𝑂6
×

2 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻12𝑂6
×
𝑥 مقدار  عملی

مقدار  نظری 100
=

3𝑥
100
 𝑚𝑜𝑙 

? 𝑔 𝐻2𝑂 =
3𝑥
100
 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻 ×

3 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻
×

18 𝑔 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂
×
𝑦 مقدار  عملی

مقدار  نظری 100
=

81𝑥𝑦
5000

 𝑔 

 این اساس، داریم:گرم است. بر   2/16جرم کل بخار آب تولید شده در این فرایند برابر با 

جرم  آب تولید شده  = 16/2 𝑔 =
81𝑥𝑦
5000

 𝑔
                
⇒    𝑥𝑦 = 1000 

 کنیم.اکسید تولید شده در مرحله اول را محاسبه میشود، هم در واکنش دوم؛ پس در قدم اول، مقدار گاز کربن دیاکسید، هم در واکنش اول تولید میگاز کربن دی

?𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2 = 2۷0 𝑔 𝐶6𝐻12𝑂6 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻12𝑂6

180 𝑔 𝐶6𝐻12𝑂6
×

2 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻12𝑂6
×
𝑥 مقدار  عملی

مقدار  نظری 100
=

3𝑥
100
 𝑚𝑜𝑙 

با توجه به محاسبات قبلی، در مرحله اول 
3𝑥

100
 کنیم.ن اتانول را محاسبه میاکسید تولید شده بر اثر سوخت مول اتانول تولید شده است. بر این اساس؛ مقدار کربن دی 

?𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2 =
3𝑥
100
 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻 ×

2 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻
×
𝑦 مقدار  عملی

مقدار  نظری 100
=

3𝑥𝑦
5000

 𝑔 

 مول است. بر این اساس، داریم:  2/ 1اکسید تولید شده در این فرایند برابر با مقدار کل کربن دی

مقدار  𝐶𝑂2 تولید شده  = 2/1 𝑚𝑜𝑙 =
3𝑥
100

+
3𝑥𝑦
5000

        𝑥𝑦=1000        
⇒           2/1 𝑚𝑜𝑙 =

3𝑥
100

+
3000
5000

       
⇒ 2/1 =

3𝑥
100

+ 0/6
       
⇒ 𝑥 = 50 

کنش  برابر بازده درصدی واکنش اول)وا  4/0توان گفت بازده درصدی واکنش دوم،  درصد است، پس می  20و    50به ترتیب برابر با   𝑦و  𝑥با توجه به محاسبات باال، مقادیر  

 تخمیر( است. 

 های زیر درست است؟یک از عبارتکدام

 ها برابر است. عضو خانواده آلکن   نهمیندر    𝐻های  موجود در ترکیب مقابل، با شمار اتم  𝐻های  شمار اتم  (1
 . دارد  شدن  جاری  به  باالتری  تمایل  هگزان،  از  ی مایعنمونه  یک  با  مقایسه  در  اوکتان،  از  مایع  ینمونه  یک(  2
 . شودمی   استفاده  نقلیه  وسایل  در  سوخت  عنوان  به  شود،می   استخراج  نفت  هایچاه   از  که  نفتی  %50  حدود(  3
 . شودمی   مرگ  و  خفگی  موجب  هاآن  استنشاق  و  بوده  سمی  ای هستند کههای سیرشده ، هیدروکربن هاآلکان (  4
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شود. کاربردهای اساسی این ماده در جهان  های گوناگون مصرف میلیتر است( در دنیا به شکل  159ی نفت خام)هر بشکه معادل با  میلیون بشکه  80از    روزانه بیش

 امروز به شرح زیر هستند: 

 
همانطور که مشخص   .شودمی  استفاده  نقلیه  یلوسا  در  سوخت   عنوان  به   شود،می  کشیده  بیرون  نفت  هایچاه  از  که  نفتی  از  نیمی   حدودبا توجه به نمودار داده شده،  

 شود.نفت استخراج شده در صنایع پتروشیمی مصرف می  %10است، کمتر از 

 ها:بررسی سایر گزینه

ی ترکیب نشان داده  است. فرمول مولکول 𝐶10𝐻20کربنه با یک پیوند دوگانه بوده و فرمول مولکولی آن به صورت   10ها، یک هیدروکربن آلکن ( نهمین عضو خانواده1

 است.  𝐶10𝐻22شده نیز به صورت  

های (، مولکول𝑛ها) های کربن موجود در آلکانشود. با افزایش شمار اتمروی گفته میدهد، گرانبه مقاومتی که یک مایع در برابر جاری شدن از خود نشان می(  2

های ها با شمار اتمروی آلکانکند. در واقع، گرانها افزایش پیدا میروی آنن خاطر، میزان گرانی این مواد با نیروی بیشتری یکدیگر را جذب کرده و به همیسازنده

کربنه)هگزان(    6کربنه)اوکتان(، بیشتر از گرانروی یک آلکان    8توان گفت گرانروی یک آلکان  بر این اساس، می  ی مستقیم دارد.ها رابطهکربن موجود در ساختار آن

 دهد:ها نشان میهای کربن آنها را بر اساس تغییر تعداد اتمتغییر خواص کلی آلکان است. نمودار زیر،

 

کاربردهای نفت 
خام

منبع تامین انرژی 
(درصد90بیش از )

استفاده از نفت به عنوان سوخت در وسایل نقلیه

استفاده از نفت برای تامین گرما و انرژی الکتریکی مورد نیاز ما

استفاده در صنایع پتروشیمی
(درصد10کمتر از )

استفاده از نفت برای تولید الیاف، پارچه ها، شوینده ها، وسایل آرایشی و بهداشتی، 
رنگ، پالستیک و مواد منفجره

افزایش شمار اتم های کربن در 
ساختار آلکان ها

افزایش قدرت نیروهای 
وان دروالسی

(دمایی که یک مایع در آن می جوشد)افزایش دمای جوش 

(تمایل برای تبدیل شدن به حالت گاز)افزایش فراریت 

(مقاومت در برابر جاری شدن)افزایش گران روی 
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ها  ها)چربیچربی  هگزان و  های ناقطبی مثلها، این مواد نامحلول در آب بوده و فقط در حاللبا توجه به مقدار گشتاور دوقطبی و نوع نیروهای بین مولکولی در آلکان

μاز جمله مواد آلی ناقطبی با   =  شوند. هستند( حل می 0

  ها آن  استنشاق  و   ی سمیت باالیی نداشتهدرجه  ها، این موادپذیری کم آلکانپذیری باالیی ندارند. با توجه به واکنشها سیرشده بوده و به طور کلی، واکنش( آلکان4

 . تاثیر زیادی بر بدن ندارد

  شودمی  سبب  ویژگی این. ندارند شیمیایی با مواد دیگر هایواکنش  انجام به چندانی  ها، این مواد تمایلی آلکان های سازنده سیرشده بودن مولکول با توجه به 

  در اکسیژن  مقدار  کاهش  سبب  هااستنشاق آلکان   البته،باشد.    نداشته  چندانی  تأثیر  بدن  و  هاشش   بر  آنها  استنشاق  و  شده  کمتر  هاآلکان   بودن  سمی  تا میزان

  باشد،   زیاد  هاشش   به  شده  وارد  بخارهای  میزاناگر    .شودمی  دشوار  را  کشیدن  نفس  و  کندمی   جلوگیری  هاشش   در  تنفسی  گازهای  انتقال  از  و  دم شده  هوای

 . شود  فرد  مرگ  سبب  تواندمی

𝒍هایی با  ها در .............. بوده و شمار الکترونای، برابر با شمار این الکترون ی جدول دورههای ظرفیتی در اولین عنصر واسطهشمار الکترون = ۱ 
 پذیری را دارد.های ظرفیتی در عنصری از تناوب دوم است که کمترین واکنشدر این عنصر، ............... برابر شمار الکترون

1  )𝑇𝑒52
   -  3 2  )𝑆𝑒34

   –  5/1 3  )𝐴𝑙13
   -  3 4  )𝐼𝑛49

   –  5/1 
 

 ( 111 -مفهومی  –  متوسط)       4گزینه  212
𝑆𝑐21اسکاندیم) 

آرایش الکترونی    .وجوددارد  هاشیشه  برخی   و   رنگی مانند تلویزیون  خانه   است. این ماده در برخی وسایل   ای دوره  جدول  در  موجود  واسطه  فلز   (، نخستین  

 اسکاندیم به صورت زیر است:

𝑆𝑐21
 ∶ 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑14𝑠2 

𝐼𝑛49الکترون ظرفیتی وجود دارد. عناصر    3همانطور که مشخص است، در هر اتم اسکاندیم  
𝐴𝑙13و    

  3ها  ای بوده و در هر اتم آنجدول دوره  13نیز متعلق به گروه    

𝑇𝑒52عناصر  الکترون ظرفیتی وجود دارد.  
𝑆𝑒34و    

پذیری  الکترون ظرفیتی وجود دارد. نمودار زیر، واکنش  6ها  ای بوده و در هر اتم آنجدول دوره  16نیز متعلق به گروه    

 :دهدی دوم را نشان میعناصر مختلف دوره

 
به داده با سایر عناصر تناوب دوم کمترین واکنشبا توجه  الکترون ظرفیتی است؛   8پذیری را دارد. هر اتم نئون دارای  های موجود در این نمودار، نئون در مقایسه 

𝑙هایی با  )زیرالیه𝑝های  الکترون در زیرالیه 12درحالی که در هر اتم اسکاندیم  =  ( وجود دارد.1

𝑵𝒂𝑵3(𝒔) موازنه نشده کیلوگرم را بر اساس معادله 2/5به جرم  𝑵𝒂𝑵3الص از  ناخ یک نمونه → 𝑵𝒂(𝒔) + 𝑵2(𝒈)  تجزیه   %40با بازده
ی اولیه برابر با چند در نمونه 𝑵𝒂𝑵3لیتر گاز نیتروژن در شرایط استاندارد تولید شده باشد، درصد خلوص   4/۱34کنیم. اگر طی این فرایند، می

𝑵𝒂ت؟ ) درصد بوده اس = 𝑵 و 23 = ۱4 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) 

1  )25/6 2  )5/12 3)  ۷5/18 4)  25 
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 معادله واکنش انجام شده به صورت زیر است:

2𝑁𝑎𝑁3(𝑠) → 2𝑁𝑎(𝑠) + 3𝑁2(𝑔) 
است، پس باید    % 100تر از  کنیم. توجه داریم که بازده واکنش کوچکی اولیه از این ماده را محاسبه میموجود در نمونه 𝑁𝑎𝑁3ی این واکنش، جرم  با توجه به معادله

 مصرف شده را محاسبه کنیم. 𝑁2مقدار نظری  

بازده  =
مقدار  عملی

مقدار  نظری 
× 100

 
⇒ 40 =

134/4

𝑁2  مقدار  نظری
× 100

         
⇒  𝑁2  مقدار  نظری = 336 𝐿 

? 𝑔 𝑁𝑎𝑁3 = 336 𝐿 𝑁2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁2

22/4 𝐿 𝑁2
×

2 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑁3

3 𝑚𝑜𝑙 𝑁2
×

65 𝑔 𝑁𝑎𝑁3

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑁3
= 650 𝑔 

 کنیم. ی اولیه، درصد خلوص این ماده را محاسبه میموجود در نمونه 𝑁𝑎𝑁3با توجه به جرم  

درصد  خلوص  =
650 𝑔 𝑁𝑎𝑁3  خالص

5200 𝑔 𝑁𝑎𝑁3  ناخالص
× 100 =  درصد  12/5

های مصرف شده،  دهنده های ناخواسته در کنار واکنش اصلی و یا ناخالص بودن واکنش های شیمیایی، به دلیل انجام شدن برخی از واکنش بسیاری از واکنش در  

آیند،  یمیایی بدست می های شها که به صورت عملی در طول واکنششود. به مقداری از فراورده های تولید شده کمتر از مقدار مورد انتظار میمقدار فراورده 

قابل تولید است، مقدار    هادهنده ای که به شرط مصرف شدن کامل یک یا چند مورد از واکنش فراورده   ی مقابل، به حداکثر مقداردر نقطه   گویند.مقدار عملی می 

 آید.  دست می  به  استوکیومتری  هایمحاسبه   از  های تولید شده در یک واکنش،گویند. مقدار نظری فراورده نظری می 
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  های ه فراورد  واقعی  مقدار  یمحاسبه   برای  هادان ها است. شیمی های شیمیایی کمتر از مقدار نظری آنهای تولید شده در واکنش مقدار عملی فراورده  بدیهتا

نشان داده و مقدار آن برابر با نسبت    شیمیایی را  واکنش  یک  کارایی  کنند. در واقع، بازده درصدیمی  استفاده  درصدی  بازده   از مفهوم  ها،در واکنش   شده  تولید

 ها است.های تولید شده به مقدار نظری این فراورده میان مقدار عملی فراورده 

بازده  درصدی  =
مقدار  عملی

مقدار  نظری 
× 100 

 های داده شده نادرست است؟یک از عبارتکدام

 برابر است.   𝐶𝑂2در هر مولکول هیدروژن سیانید، با شمار این پیوندها در مولکول    موجود  شمار پیوندهای اشتراکی  (1
 . شودحل می  آب  در   نسبتی  هر  به  است که  و فرّار  رنگی بییک ماده   آب،  و  اتن  میان  واکنشحاصل از    یفراورده (  2
 . شودمی   استفاده  فلزات  خوردگی  از  جلوگیری  برای  هاآن  همه  از  خاطر،  همین  به  و  بوده  نامحلول  آب  در  هاآلکان (  3
 . اندنشده   متصل  هیدروژنی  اتم  هیچ   به  مولکول آن،  در  موجود  کربن  هایاتم  از  نیمی  ، نوعی آلکین بوده وبوتین-2(  4
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 در  فلزها  دادن  قرار  که  طوری  به  ؛کرد  استفاده  فلزها  از  حفاظت  برای  ها آن  از  بتوان  تا  شودمی  سبب  ویژگی  این .  هستند  نامحلول  آب  در  بودن  ناقطبی  دلیل  به  هاآلکان

توجه داریم که این    .کندمی  جلوگیری  فلز  خوردگی  از  و  شودمی  فلز  سطح  به  آب  رسیدن   از  مانع  آنها،  با  فلزی  وسایل  و  فلزها  سطح  کردن  اندود  یا  مایع  های  آلکان

آلکان به  بوده و از آنویژگی فقط مخصوص  به حالت گاز  اتاق(  بوتان، در دمای معمولی)دمای  اتان، پروپان و  نمیهای مایع است؛ در حالی که متان،  برای  ها  توان 

 محافظت از فلزات استفاده کرد.

 ها:بررسی سایر گزینه

 دهد: اند را نشان میی اتم کربن تشکیل شدهیی که به واسطههامورد از مولکول 4( تصاویر زیر، ساختار 1

 
 پیوند اشتراکی وجود دارد.  4اکسید، با توجه به تصاویر فوق، در هر مولکول هیدروژن سیانید، همانند هر مولکول کربن دی

توانیم یک محلول سیرشده از اتانول در آب را  بر این اساس، هیچوقت نمی  .شودمی  حل  آب  در   نسبتی  هر   به   که   است   فرّار  و  رنگ بی  الکل   یک (  𝐶2𝐻5𝑂𝐻( اتانول) 2

 شود:تهیه کنیم. این ماده بر اساس واکنش زیر تولید می

 
از هیدروکربن(  4 𝐶کربن) -ی کربنگانهها یک پیوند سهها که در ساختار آنبه گروهی  ≡ 𝐶آلکین گفته می ی  نوادهبوتین، سومین عضو از خا  شود.( وجود دارد، 

 ها است. ساختار این ماده به صورت زیر است: آلکین

 
مولکول گاز هیدروژن واکنش داده و به مولکول بوتان    2بوتن، با  - 2اند. هر مولکول  های کربن به هیچ اتم هیدروژنی متصل نشدهمورد از اتم  2در ساختار این ماده،  

 شود. تبدیل می

 هستند؟ های زیر درست چند مورد از عبارت

 . است  خود  ساختار  در  یگانه  اشتراکی  پیوند  13  دارای  کربنه،  6  آلکین  یک  همانند  کربنه،  5  آلکن  یکآ(  
 توان رسم کرد. فرعی متیل، می  شاخه   1با    غیرحلقوی، یک ساختار  𝑪4𝑯6با فرمول  ترکیبی  برای  ب(  
 تر از صفر است. متیل هگزان، کوچک دی-3،2-اتیل-4های کربن در  ی اتمعدد اکسایش همه پ(  
 . دارد  باالتری  جوش  دمای  های مصرف شدهدهندهنسبت به واکنش   برم،  و  اتن  میان  واکنش  فراورده ت(  

1  )1 2  )2 3  )3 4  )4 
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 های )پ( و )ت( درست هستند. عبارت

 بررسی چهار عبارت: 

  ساختار در  یگانه  اشتراکی  پیوند 14 دارای نیز  𝐶6𝐻10با فرمول   کربنه  6 آلکین پیوند اشتراکی یگانه و یک 13دارای  ،𝐶5𝐻10با فرمول مولکولی    کربنه 5 آلکن  یک آ( 

 .است خود

ی فرعی متیل  شاخه  1، هیچ ساختاری که دارای  𝐶4𝐻6برای یک ترکیب آلکینی با فرمول  بوتین باشد.  - 2بوتین یا  -1تواند مربوط به  ، می𝐶4𝐻6ب( فرمول مولکولی  

 توان رسم کرد. باشد را نمی

 دهد:پ( تصویر زیر، ساختار مولکولی آلکان مورد نظر را نشان می
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های فرعی متصل هستند، برابر  های کربنی که به شاخهمتغیر است. به عنوان مثال، عدد اکسایش اتم 1−تا   3−ی  های کربن در بازهدر این آلکان، عدد اکسایش اتم

 است. 1−با  

ور  برمو اتان نسبت به اتن و برم جرم مولی بیشتر و گشتادی-2،1برمو اتان است. چون  دی-2،1ترکیبی با نام    برم،  و  اتن  میان  واکنش  در  شده  تولید  یفراوردهت(  

 ی واکنش تولید این ماده به صورت زیر است:معادله .خواهد داشت نیز  باالتری جوش دمای  ،و برم اتن به   نسبت  توان گفت این ترکیبدوقطبی باالتری دارد، پس می

 
شود. در این واکنش  مونوکسید تولید میگرمی از گاز اتان به صورت ناقص سوخته و طی این فرایند، بخار آب به همراه گاز کربن  3۶ی یک نمونه

ی موازنه نشده  ( اکسید بر اساس معادله𝑰𝑰𝑰چند گرم بخار آب تولید شده و گاز کربن مونوکسید تولید شده در این فرایند، با چند گرم آهن) 
𝑭𝒆2𝑶3(𝒔) + 𝑪𝑶(𝒈) → 𝑭𝒆(𝒔) + 𝑪𝑶2(𝒈) دهد؟ به طور کامل واکنش می 

(𝑭𝒆 = 𝑶 و 5۶ = 𝑪 و ۱۶ = 𝑯 و ۱2 = ۱ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱ ) 

1  )4/32  -  64 2  )8/64  -  64 3  )4/32  -  128 4  )8/64  -  128 
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 ی واکنش انجام شده به صورت زیر است: معادله

2𝐶2𝐻6 + 5𝑂2 → 4𝐶𝑂 + 6𝐻2𝑂 
 کنیم.محاسبه می ی این واکنش، جرم بخار آب و مقدار کربن مونوکسید تولید شده رابا توجه به معادله

? 𝑔 𝐻2𝑂 = 36 𝑔 𝐶2𝐻6 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻6

30 𝑔 𝐶2𝐻6
×

6 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

2 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻6
×

18 𝑔 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂
= 64/8 𝑔 

?𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂 = 36 𝑔 𝐶2𝐻6 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻6

30 𝑔 𝐶2𝐻6
×

4 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂
2 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻6

= 2/4 𝑚𝑜𝑙 

صورت  معادله به  آهن  اکسید  با  مونوکسید  کربن  گاز  واکنش  𝐹𝑒2𝑂3(𝑠)ی  + 3𝐶𝑂(𝑠)
         
→  2𝐹𝑒(𝑠) + 3𝐶𝑂2(𝑔) معادله به  توجه  با  واکنش  است.  این  ی 

 شیمیایی، داریم: 

? 𝑔 𝐹𝑒2𝑂3 = 2/4 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒2𝑂3

3 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂
×

160 𝑔 𝐹𝑒2𝑂3

1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒2𝑂3
= 128 𝑔 

 گرم است. 128مصرف شده در این واکنش برابر با   𝐹𝑒2𝑂3جرم  

 های زیر درست است؟یک از عبارتکدام

 متیل پنتان است.  دی -4،3-اتیل-3در آیوپاک به صورت    ،مقابل   ی با ساختارنام هیدروکربن  (1
 . شودمی   ماده  این  از  لیتر  159  شامل  ،آن  از  بشکه  هر  وحاوی مقداری اسید بوده    خام،  نفت(  2
 . است  سولفید  کربونیل  در  پیوندها  این  شمار  برابر  3  نفتالن،  در  موجود  یدوگانه   پیوندهای  شمار(  3
 .کندمی   پیدا  کاهش  تدریج  به  دما  پایین،  سمت  به  باال  سمت  از  حرکت   با  خام،  نفت  تقطیر  برج  در(  4
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  گوناگون   ینواح  از   حاصل  نفت   در   و  بوده   کم  خام  نفت  در   د یاس  و   نمک  مقدار  البته .  است...    و  آب  دها، ی اس  ها، نمک  از  یبرخ  ها،دروکربنیه  انواع  از   ی مخلوط  خام،  نفت 

  روزانه   .روندیم  کار به  سوخت   عنوان   به  اغلب  کم،   یری پذواکنش  لیدل  به   و   داده  لیتشک  را   خام   نفت   در   موجود   ی هادروکربنیه  از   یاعمده  بخش   هاآلکان.  است  ر یمتغ  زین 

 .شودیم مصرف گوناگون ی هاشکل به ا یدن  در ( است   تریل 159  با  معادل بشکه  هر)خام نفت  یبشکه  ونیلیم 80 از شیب 

.  دهندی م  لیتشک  گوناگون  یهادروکربن یه   را  هاآن   یعمده   بخش  که  است  ییایمی ش  بی ترک  هزاران  از  یمخلوط  خام  نفت  ،یتجرب  یهاافته ی   و  هاپژوهش   اساس  بر

فقط    کربن  هایاتم  بین  ها،این هیدروکربن   از  برخی  در  .اندشده   لیتشک   گریکدی  به  کربن  و  دروژنیه  یهااتم   اتصال  از  که  هستند  ییها ب یترک  هادروکربنیه

  به  توجه  با.  هستند  دوگانه  پیوند  چند  یک یا  دارای  یا  گانهسه   پیوند  یک  دارای  ها از این هیدروکربن   برخی  دارد. این در حالی است که  وجود  یگانه  پیوندهای

  بردن پی  برای  است؛ پس  کربن   خام  نفت  ی سازنده   اصلی  عنصرتوجه داریم که  .  باشد  داشته  تفاوت  هم   با  نیز  آنها  که رفتار  رودمی   انتظار  مواد،  این  متفاوت  ساختار

 کربن را بشناسیم.  هایویژگی   و  رفتارها  باید  نخست  این ماده،  خواص  و  هابه ویژگی 

 ها:بررسی سایر گزینه

 ( ساختار هیدروکربن مورد نظر به صورت زیر است: 1
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ی کنیم. بر این اساس، یک شاخهتر است، یعنی سمت راست، آغاز میی فرعی نزدیکی کربنی این هیدروکربن را از سمتی که به اولین شاخهگذاری زنجیرهشماره

ی ی فرعی اتیل)شاخهاین هیدروکربن قرار گرفته است. عالوه بر این، یک شاخه  3ی  ی فرعی متیل نیز بر روی کربن شمارهو یک شاخه  2فرعی متیل روی کربن شماره  

−𝐶2𝐻5  متیل  دی-3،2-اتیل-3درست این هیدروکربن بر اساس قواعد آیوپاک، به صورت    هیدروکربن قرار دارد. بر این اساس، نام  این   3( نیز بر روی کربن شماره

 شود.پنتان می

 ( ساختار نفتالن به صورت زیر است: 3

 
𝐶ی  پیوند دوگانه 5در هر مولکول نفتالن،  = 𝐶  (وجود دارد؛ درحالی که در هر مولکول کربونیل سولفید𝑆𝐶𝑂.فقط دو پیوند دوگانه وجود دارد ،) 

 .کندمی  پیدا افزایش  تدریج به دما  پایینی آن، هایسمت قسمت به   باالیی برج  هایقسمت از  حرکت  با خام،  نفت تقطیر برج   در( 4

با پاالیشگاه،  از  در  تقطیر  استفاده  خام  هایهیدروکربن   جزء،جزءبه   فرایند  نفت  در    صورت   به  را  موجود 

 .کنندمی   جدا  هم  نزدیک به   جوش  ینقطه   با  هاییمخلوط

  بزرگی)کوره(   یمحفظه   درونابتدا    خام را نفت  ، مطابق با تصویر مقابل، جزءانجام فرایند تقطیر جزءبه   برای

 . کنندمی   هدایت  تقطیر  برج  را به سمت  آن  داده و  گرما

  به   داغ خام  نفت  هنگامی که.  کندپیدا می   کاهش  باال  سمت به  پایین با حرکت از سمت  دما در برج تقطیر،

  از  تری دارند(ی جوش پایین فرّارتر)موادی که نقطه  و ترسبک   های مولکول شود،می  وارد برج پایین قسمت

  این مولکول   که  تدریج  به  .کنندمی   حرکت  برج  باالی  سوی  به  و  آمده  بیرون   مایع  از  پتروشیمیایی،  جمله مواد

  قرار  برج های گوناگونفاصله  در   که  هاییسینی   در  و شوندمی  تبدیل  مایع به و ده ش  سرد روند، می باالتر ها

  نفت   از  هم  به  نزدیک  جوش  نقطه   با  هاییمخلوط  با انجام این فرایند،.  شوندمی   خارج  برج  از  و  شده  وارد  دارند

ی نفت  برای مثال، بنزین، نفت سفید، گازوئیل و نفت کوره، از جمله اجزای سازنده   .شوندمی   جداسازی  خام

   شوند.خام هستند که به کمک برج تقطیر از یکدیگر جدا می

ن های اتیل جایگزیشود را با گروهآورنده در کشاورزی استفاده میهای هیدروژن موجود در هیدروکربنی که از آن به عنوان عامل عملاگر اتم
 های کربن در ترکیب مورد نظر ............... .  شده و طی این فرایند، درصد جرمی اتم ............... کنیم، فرمول شیمیایی ترکیب حاصل به صورت

1)  𝐶10𝐻20  –  2 یابد کاهش می  )𝐶10𝐻22  -  3 یابدکاهش می  )𝐶10𝐻20  –  4 کندتغییر نمی  )𝐶10𝐻22  - کندتغییر نمی 
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به عنوان عامل عمل𝐶2𝐻4از گاز اتن)  استفاده می(  با جایگزینی اتمآورنده  با گروهشود.  (، یک هیدروکربن  𝐶2𝐻5−های اتیل)های هیدروژن موجود در این ترکیب 

های کربن در این ترکیب با مقدار این نسبت در مولکول اتن برابر  های هیدروژن به شمار اتمآید. چون نسبت شمار اتمبدست می 𝐶10𝐻20سیرنشده با فرمول مولکولی  

 های کربن در این دو ماده مشابه به هم خواهد بود.است، پس درصد جرمی اتم

ی زیر  ی درصد جرمی کربن در اعضای این خانواده از رابطه های هیدروژن و کربن، برای محاسبه ها و جرم مولی اتمیی کلی آلکن با توجه به فرمول شیمیا

 کنیم:استفاده می 

درصد  جرمی  کربن =
مجموع  جرم  اتم های  کربن موجود  در  آلکن 

جرم  مولی آلکن 
× 100 =

𝑛 × جرم  مولی کربن

جرم  مولی آلکن 
× 100 =

12 × 𝑛
14 × 𝑛

× 100 = 85/۷1 

 درصد است.   ۷1/85ها با یکدیگر برابر بوده و معادل با  ی آلکن ی اعضای خانواده های کربن در همه درصد جرمی اتم همانطور که مشخص است،  

ی مورد نظر با چند  از ماده درصد در اختیار داریم. این نمونه ۶۶گرمی از ترکیب مقابل با خلوص  40 یک نمونه
ی حاصل از این فرایند، چند لیتر واکنش داده و بر اثر سوزاندن کامل فراورده مول گاز هیدروژن به طور کامل

 شود؟گرم بر لیتر تولید می  2/2اکسید با چگالی گاز کربن دی

(𝑶 = 𝑪 و ۱۶ = 𝑯 و ۱2 = ۱ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) 

1  )4/0  -  40 2  )4/0  -  60 3  )2/0  -  40 4  )2/0  -  60 
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 ساختار ترکیب داده شده به صورت زیر است:
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𝐶پیوند    2ی کربنی و  حلقه  3این ترکیب در ساختار خود   = 𝐶   داشته و فرمول مولکولی آن به صورت𝐶10𝐻12   است. با توجه به تعداد پیوندهای𝐶 = 𝐶توان  ، می

 دهد. معادله واکنش انجام شده به صورت زیر است:میمول گاز هیدروژن به طور کامل واکنش  2گفت هر مول از این ترکیب با 

𝐶10𝐻12 + 2𝐻2 → 𝐶10𝐻16 
 بر این اساس، داریم:

?𝑚𝑜𝑙 𝐻2 = 40 𝑔 𝐶10𝐻12  ناخالص ×
66 𝑔 𝐶10𝐻12

100 𝑔 𝐶10𝐻12  ناخالص
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶10𝐻12

132 𝑔 𝐶10𝐻12
×

2 𝑚𝑜𝑙 𝐻2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶10𝐻12
= 0/4 𝑚𝑜𝑙 

 سوزد: است. این ماده بر اساس معادله زیر می 𝐶10𝐻16فرمول مولکولی ترکیب حاصل از واکنش باال به صورت  

𝐶10𝐻16 + 14𝑂2 → 10𝐶𝑂2 + 8𝐻2𝑂 
 کنیم.شده را محاسبه می اکسید تولید ی واکنش باال، حجم گاز کربن دیکنیم و پس از آن، با توجه به معادلهتولید شده را محاسبه می 𝐶10𝐻16های  ابتدا تعداد مول

?𝑚𝑜𝑙 𝐶10𝐻16 = 40 𝑔 𝐶10𝐻12  ناخالص ×
66 𝑔 𝐶10𝐻12

100 𝑔 𝐶10𝐻12  ناخالص
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶10𝐻12

132 𝑔 𝐶10𝐻12
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶10𝐻16

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶10𝐻12
= 0/2 𝑚𝑜𝑙 

? 𝐿 𝐶𝑂2 = 0/2 𝑚𝑜𝑙 𝐶10𝐻16 ×
10 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶10𝐻16
×

44 𝑔 𝐶𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2
×

1 𝐿 𝐶𝑂2

2/2 𝑔 𝐶𝑂2
= 40 𝐿 

 یک از مطالب زیر درست است؟کدام

 .دارد  خود  ساختار  در  اشتراکی  پیوند  13  است،  مایع  حالت  به  اتاق  دمای  در  که  زنجیریراست   آلکان  ترینساده   (1
 شود. نسبت به استفاده از زغال سنگ تولید می   𝐶𝑂2گاز    بیشتریانرژی از بنزین، مقدار    𝑘𝐽به ازای تولید هر  (  2
 شود. های آروماتیک، برخالف سیکلوهگزان، در یک نمونه از نفت خام یافت نمیی ترکیبسرگروه خانواده   (3
 .  است   سفید  نفت  چگالی  از  بیشتر  ماده  این  چگالی  اما  دارد؛  کمتری  فراریت  سفید  نفت  با  مقایسه  در  گازوئیل،(  4
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 دهد: ی انواع نفت خام را نشان میتصویر زیر، خواص مختلف اجزای سازنده

 
تا   10های  )گروهی از آلکانسفید   نفت  با  مقایسه  در  این ماده  ،های بزرگتری بوده و به همین خاطردارای مولکول  گازوئیلهای موجود در تصویر فوق،  با توجه به داده

 .   دارد یبیشتر چگالیر و کمت فراریت دهند(ای از سوخت هواپیما را تشکیل میکربنه که بخش عمده 15

 ها:بررسی سایر گزینه

ی است  بوتان، آلکان   .دارد خود  ساختار  در  اشتراکی پیوند  16 شود. هر مولکول پنتاندیده می مایع  حالت  به   اتاق  دمای  در  که  زنجیری راست آلکان  ترینساده( پنتان، 1

 پیوند اشتراکی دارد. 13که در هر مولکول خود 

تولید  حاصل شود،  زغال سنگ    زمانی که همین مقدار انرژی از    اکسید نسبت بهبنزین، مقدار کمتری از کربن دی  بر اثر سوختنبه ازای تولید هر کیلوژول انرژی  (  2

 شود.می

 .است خام  نفت در  موجود مواد جمله  از  این ترکیب هیدروکربنی،است.  آروماتیک های ترکیب ی خانواده سرگروه   بنزن،( 3

ی این گروه از مواد،  های سازنده های آروماتیک)آروماتیک یعنی خوش بو و معطر( است. در ساختار مولکولمواد به نام ترکیب   از  مهمی  یخانواده   سرگروه  بنزن،

  𝐶10𝐻8کربن موجود در آن، به صورت یکی در میان، دوگانه هستند. نفتالن با فرمول شیمیایی  -شود که پیوندهای کربنضلعی کربنی دیده میی شش یک حلقه 

 رود.ک ترکیب آروماتیک به شمار می نیز ی

های شیمی تالیف شده  های سالیانه و حل تست ماز و حتی کتابی جمعبندی ماز، کالسهای شیمی ماز، پروژه ی آنچه که در آزمون سالم دوستان خوبم! همه 
کنن تا بهترین که بدن خستگی، شبانه روز تالش می جمعی تعداد زیادی از همراهان خوب من هست  بینید، حاصل تالش دسته توسط دپارتمان شیمی ماز می 

نژاد و خانم ساحل امینی، از جمله دوستانی هستن که پوش، خانم مهسا بایمانی محتواهای ممکن برای شمار آماده بشه! آقای علی ترابی، آقای محمد کهنه 
کنم. امیدوارم که محتواهای همینجا، از تک تک این دوستان تشکر می کنن و من از وقت و انرژی زیادی رو صرف تولید و ویرایش محتواهای شیمی ماز می 

       ها هم مفید باشه و بتونه در مسیر موفقیت، به شما کمک کنه ... شیمی ماز برای شما بچه 

 موفق و پیروز باشید! 

 

 


