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پاسخدفترچه  1401آمادگی کنکور    

 شود. باشد و با متخلفين برابر مقررات رفتار ميتکثير سؤاالت به هر روش )الکترونيکي و ...( پس از برگزاري آزمون براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي تنها با مجوز »گروه ماز« مجاز مي حق چاپ و 
 

 

ان  طراح مسئول درس  درس  انویراستار   

اسماعيل محمدزاده  - حسن وسکري حسن وسکري زبان و ادبیّات فارسی  مجتبي بالغتي     

 هاله کریمي  زبان عربی
 هاله کریمي 

آیدا اقدامي  -محمدعلي کاظمي نصرآبادي  
 مائده شاهمرادي 

بقا محمد رضائي فرهنگ و معارف اسالمی  
فيروز نژادنجف -بقا محمد رضائي  

 مجيد فرهنگيان 
 صالح احصایي 

زاده آرمين احمدیان  زبان انگلیسی روژان جواهریان  -زاده آرمين احمدیان    سيدمعين حيدري 

خواه یگانه یزدي –گلنوش شمس  حميدرضا عاليلو زمین شناسی نژادمهدي ولي   

زاده حسين شفيع ریاضی  مهرداد کيوان  –زاده حسين شفيع   سيدجواد نظري 

شناسی زیست  حميدرضا زارع  

پوریا خيراندیش  - محمدرسول خنجري  

سينا شمسي بيرانوند    -حميدرضا زارع 

 فرزام فرهمندنيا 

ایمان روستا  -شایان تاکي   

 عباس غریبي  فیزیک

ه  زاديصادق سجاد -ي احمد پوپر  

ي نیجو فرهاد -ي آخوند سجاد  

نژاديعبدو نيحس  

زاده زینب نادري - نژاديعبدو نيحس  

فردفرشاد هادیان  شیمی   
نژادمهسا بایماني - فردفرشاد هادیان   

علي ترابي    
 حسين آذرگون

 مدیر آزمون: محمدرسول خنجري

 

6مرحله  –های تجربی کنکوری دروسآزمون همه   

05/80/1400  

@AntiAzmon



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 هاست. 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 99 درس ادبیات، شیمی  و زیست شناسی  و در کنکور 1400 دروس معارف، ریاضی و زیست 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 چند درس  سخت تر از حد معمول طراحی خواهند شد تا بتوانیم 

شما را به چالش بکشیم و کنکور را دقیق تر از هر جای دیگری، برای شما شبیه سازی کنیم

در این آزمون درس های عربی و فیزیک سخت تر طراحی شدن

@AntiAzmon
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 است؟ آمده نادرست واژه چند معنی 
 زیادی( )وجه: وجود()ذوالجالل: خداوند()صنعت: حرفه()غرامت: خسارات مالی و غیر آن()زاهد: عارف()والی: حاکم()مُدام: می()کاینه: موجود()مزید:

 )وسیم: دارای نشان پیامبری(

 ( پنج 4( چهار                          3( سه                                   2( دو                            1

 متوسط(  - لغت  - 8012)   1پاسخ: گزینۀ  

 « صحیح است.  1گزینۀ »

 نشین که میل به دنیا و تعلّقات آن ندارد.زاهد: پارسای گوشه  - 2آن       غیر  و  مالی  غرامت: تاوان، جبران خسارات  -1  :معنای دو واژه نادرست آمده است

 
 : جز به است؛ درست کامال هاگزینه تمام در واژه معنی 

 (  بینیاندک :  نظری  کوته)مسلّط( :  گر()جبّارحیله   وزد()کاید:  شرقی  شمال  طرف  از  که  ( )صبا: بادی1

 راستۀ شـکاریان(   از  ایپرنـده:  مـاافتخار()هُ  صاحب:  غم()مفتَخر:  بخت()محنت:  ( )طالع2

 راستگو(   بسیار:  خوشبو()صدّیق  و  سبز  گیاه  هر:  سرا()ریحاندولت :  آشیان  نشانه()دولت:  ( )آیت3

 ز خداست( چه ااهلل: آنکردن()ماسـوی   سرشناس:  کردن  پیوند( )عَلَم:  )وصلت( بخشش:  رحمت)(  4

 (متوسط -  لغت  - 8001)   4پاسخ: گزینۀ  

 « درست است.  4گزینۀ »

 مخلوقات مۀ  ه  خداسـت،  از  غیر   آنچه  اهلل؛ماسـوی   مخفـف  :ماسـوا

 
 است؟ آمده ابیات کدام در ترتیب به( سودایی، غِنا، جفا حدیث، )  هایواژه معنی 

 اند   گفته پایان به تـا اول از عشق ماجرای روی  رنگ و چشم کآب  حاجت چه  نگفتندی الف(  ور

 ار     ـی شکست پیمان که امیـد شکن دل در شـد  درست یــــارت وفاییبی کـه اکنــون   ب( 

 دـبـــرآم کار او غــم از را شیفته صـد شــد فــــرو روز او غم از را دلشـــده صد    ج( 

 آمد بــاز سحر مـرغان نغمـۀ عاشـــق بهار  بـــاد زدۀ  ســـودا و شــــاهد فتنــۀ    د( 

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

 متوسط( - لغت  - 8010)  4پاسخ: گزینۀ  

 ، روایت، سخن )بیت الف( ماجرا حدیث:  

 ، عاشق، شیدا )بیت ج(شیفتهسودایی:  

 ، سرود، آوازخوانی، دستگاه موسیقی )بیت د( نغمه  غنا:

 ، ستم )بیت ب( وفاییبیجفا:  

 
 است؟نرفتهکار در کدام گزینه غلط امالیی به 

 .     نشدی  اردهگذ  جمله  این  بر  سخن  حق و گشتی مستغرق  کاغذ بسی آرد عبارت در معانی  این  که  خواستی  مخلوق اگر که( 1

 . است قمتعلّ  عدله ب  آن،  اخوات  و امثال و حرفت،  ارباب کسب  و معیشت  اسباب تمهید  و درویشان،  ترفیه و موات،  احیای  ونواحی  چه عمارت ( 2

 .     شود کرده یاد  است موهبتی ترنفیس  و لیتیه ترثمین را پادشاهان که   عدل محاسن از  ایگوشه اکنون( 3

 . بینممی دینار  و درم بنده  را همگنان لکن  نیستم، بخیل من . کنندمی وبمنص بخل ه  ب مرا  راه مردمان بینممی من: گفت را  ربیع روزی ( 4

 ساده(  - امال  -  1010)  2پاسخ: گزینۀ 

 « صحیح است. 2گزینۀ »

 حق گزاردن )حق را به جا آوردن(   ⬅«: حق گذاردن1گزینۀ »

 حلیت )زیور، زینت(  ⬅«: هلیت  3گزینۀ »

 منسوب )نسبت داده شده(   ⬅«: منصوب )گماشته شده( 4گزینۀ »

 : بسپارید خاطر  به را هاآن  است؛ خیز سوال  و مهم زیر  کلمات  امالی 

  فایق–(  سبا سرزمین: آواهم)  صبا باد –( خان: آواهم)  سفره و خوان – (دوری و غربت : آواهم)  نزدیکی و قربت  –( روشنی و سناآوا: هم)  ستایش و ثنا – اعزاز  و عز  
   صحیح و صواب -  ُتَحف و تحفه(  شده  گماشته  و منصوب: آواهم )  شده داده نسبت  و منسوب –( بهره  و بهر : آواهم)  دریا و  بحر  –( متاع: مشابه)  ُمطاع – باسق –
 بحر  غریق –( پاداش و ثواب: آواهم) 
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   شود؟می در کدام گزینه غلط امالیی دیده  

 دستگیر  خواجه  اقبال  را  دو  هر  نبودی  گـــر اسیر   گشتــی  ظفر  و  ذُلّ، فتح  و  خـذالن  کف  ( در1
 بود    افتاده   فراغ  نظـربازی  بــــا  را  عـــافیت سیر   کـردیم  کجــا  هــر  طــریقت  اماتــمق  ( در2
 کرد   تــــوانی   غــــزا  لئیمت  نفس  به  اگــر ـردان ـمـ  ســرور  و  جـــانی  و  دل  مـرست  (  تـــو3
  همین  طاعت  را  تو  مر  بس  بزن  را  دف  مطربا واب ــص  و  مقبول  هست  جا  این  تو  خوب  دف  ( آن4

 ساده(  –امال  – 3010)   2گزینۀ پاسخ:    

 « صحیح است.  2گزینۀ »

 فراق )دوری و جدایی( مفهوم مصراع دوم: عافیت با نظربازی فرق دارد و جدای از هم هستند.        فراغ )آسایش و راحتی(  

 ها را به خاطر بسپارید: آن  خیز است؛امالی کلمات زیر مهم و سوال  

 آُخره، وقب، ،(نداریم غلط امالی( اطاق  /اتاق) حال هر  در  یعنی دانست  امالیی غلط را اطاق«» تواننمی و شودمی محسوب امالیی دو)  اتاق ،(رغم علی) زدن رقم
ه بیغوله، ،(پرچم و َعَلم دانش، و  علم) د کردن   برپا و کردن  لمعَ  ،(صفر عدد صفر، ماه)  حضر  و سفر  مخمصه، غارب، ی و تسال   شنــدرغاز، رفاه، بانک و مرف    و تسل 

 ( شصت  عدد)  شست  شدن  خبـــــردار  طمــــأنینه،( ستم و عدا)   اطوار  و ادا متالطم، و تسلیت،تـــالطم
طه  و حیاط)  حیات آب ع سجع،.( نشود اشتباه انابت  با)  عنایت  لئامت، و لئیم صَور، و صورت زلیخا، محن، و محنت  ،(محو    و پارسال) َامثال و َمَثل تسجیع، و مسج 

 ( برپاخاستن و خاستن)  طلبیدن  و خواستن (َاهرام و َهَرم)  َحَرم عشق ،( دلپذیر و نغز )  شکستن و نقض ،(امسال
 .( باشد میوه«» معنی به مگر»بر« ندارد کاربردی  فارسی در  هرگز  باشد»برخواستن« حواستان) 

 

 اند؟ معرفی شدهنادرست سرایندۀ کدام ابیات  
 )سعدی( یاد  به آمد توام سرکشیهای دیدم،  شعله  یاد به  آمد توام زیبای روی دیدم،  اللهالف( 

 )صائب(  داردـن ارـخــافت وقـمخلـ دمـتــخ  اشیـ ب که مقام هر  به کن حق خدمتب(  

 )ابن یمین(  تو اعتبـار  وــت همـت درـق بـه باشـد  خلق  و داــخ  زدـن که دار بلند همتج(   

ـ بـ بخـت در رــبـد(     ـ گی رکـهـه  آیـد ـرودـف دـ  ( اصرخسروـن)  آز مرکبـش، انــعن ـردـ

 د  - ب ( 4 ج  -  الف( 3 ب  -  الف( 2 د  -  ( ج1

 متوسط( – تاریخ ادبیات  –2010)  2پاسخ: گزینۀ  

 « صحیح است. 2گزینۀ »

 بیت »الف« از »رهی معیری« است.  

 بیت »ب« از»عطّار« است.  

 
 ها به صورت صحیح آمده است؛ به جز:تمام گزینههای درون کمانک در آرایه 

 تشبیه(   -م )ایهام تناسب  ـ مگس   آنجا  من  تو،  هوای  خوان  کجا  هر  رم ــ سپ  جا ــآن  من  و،ــت   ایـ جف  تیر  کجا  هر  (  1
 تشخیص(   –)ایهام      سم ـقف   رـاسی   که  آور  من  به  آخر  وییــب  ال ـوص  انـت ـگلس  ز  مـتـمس   لـلب ـب  باـص  (  ای2
 تضاد(   –نرسم )استعاره    من  و  رسد  پایان  به  عمر  این  ترسم  عزیز؟  عمر  ای  رسم  وصلت  به  که  کی  بود  (  کی3
 ( جناس  –نفسم )مجاز    یک  چونی  بنواز  و  بــل  نه  مــلب  بر  نفسی   اــ ب  کنون  ادـافت   ونیــچ  انـــسلم   ( کار4

 متوسط ( –آرایه  – 2012)  2پاسخ: گزینۀ  

 « صحیح است. 2گزینۀ »

  شود. »ای صبا« تشخیص و استعارۀ مکنیه دارد.  دیده نمیایهام  «  2گزینۀ »در بیت  

 ها:بررسی سایر گزینه 

 . ایهام تناسب دارد. این واژه در بیت به معنای »عشق« به کار رفته است )معنی اصلی( اما در معنای مجازی »آسمان« با مگس تناسب دارد  »هوا««: 1گزینۀ »

  تعاره از »یار« است. بین »رسیدن« و »نرسیدن« در مصراع دوم »تضاد« وجود دارد.  ای عمر عزیز »اس«:  3گزینۀ »

 زمانی کوتاه / جناس: نِه، نی      «: مجاز: یک نفس  4گزینۀ »

 تضاد  

 : لفظی تضاد- ۱
 متضاد معنی بیایند عبارت یا بیت  هر  در  معموال کلمات،  این.  دارند مقابل معنی لغوی نظر  از  یا است  شده ضبط هم مقابل  معنی آنها  برای نامهلغت  در  که  واژه دو

 ...  و /انبساط و انقباض/  بسط  و قبض/  زیبا و زشت : مثل. دارند
 : کنکور  در   نوع این از   رفته کار   به تضاد دشوارترین

 : مثال.فهمیم می را آن عبارات یا  ابیات بازگردانی از   پس ما که  افتدمی فاصله فعل و ساز منفی عالمت  بین گاهی
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 (( دارد))  دواپذیر (( نه ))  دردی (( /دارد))  اسیر   دل که  دانست * 
 : دیگر مثال
    عمر  کار   پیداست  نه که  ما کار   دریاب/  است  ممکن دیدار  مهلت  که  دم دو  یک این
 .  گرفته  فاصله(( است )) از (( نه ))  که  بینیممی هم نمونه این در 

   نیست  پیدا عمر  کار :  شودمی چنین جمله بازگردانی از  پس
   دارد تضاد اول  مصراع(( است ))  با(( نیست ))  گوییممی حال
 : مفهومی یا محتوایی تضاد- ۲
  مقابل در  را آنها  گوینده  که  فهمیممی عبارت یا بیت  مفهوم و معنی به  توجه با بلکه ندارند مقابل معنی  ایلغتنامه و لفظی نظر   از  متضاد یواژه دو تضاد، نوع این در 
 .  ندارند متضاد و مقابل معنی جمله آن از  خارج در  دیگر  عبارت به.است  قرارداده هم
 : مثال

 بجوی  دانش(( عمر انتهای )) گور   تا(( عمر ابتدای)) گهواره  ز *
  مقابل را واژه دو این شاعر  فهمیممی  مصراع  مفهوم و معنی به توجه با جا این در  اما ندارند متضاد و مقابل معنی لغتنامه در  و جمله این از  خارج در  گور   و گهواره  - 

 . است  داده قرار  هم
 : دیگر مثال

 ( راست  و خطا: دارد هم لفظی تضاد) راست  و انداز ( کم) یک هوشمندی اگر /  خطاست  صد هر  و تیر   انداختی(  زیاد)صد*
 : دیگر مثال
   ملکا( زمین)= ماهی به تا راست  تو(  آسمان)=  ماه وز * 
 : است   آمده محتوایی تضاد هم کنکور   در 
 شرم همچون بود روشن و گرم  خانه قهوه /ترس  همچون سرد، و بود تیره بیرون گرچه*  

 تیره که  را این)  تیره را دیگری و داندمی روشن را یکی  یا متضادند پس سرد، را ترس  و داندمی گرم  را شرم شاعر  دیگر  سوی از   دارد تضاد (درون )  خانه قهوه با بیرون
 .( دانندمی کمتر   یا دانندنمی  بقیه که  بداند را چیزی که  است  تر موفق کنکور   در  آموزیدانش . دانندمی همه  است  تضاد گرم  با سرد یا روشن با

 : کنکوری  محتوایی تضاد دیگر  ینمونه
 بلند  کاج  آن پای( کوتاه )=هابو شب  این الی /نزدیکیست  این  در  که  خدایی و

 
 شود؟ ، اغراق« در کدام گزینه تماما یافت میتلمیح  استعاره،  ، تشبیههای »آرایه 

 را  شیــدا  رنجور  دل  مجنون،  من  از  بپرسی  لیلی  منـزل  بر  گذر  یابی،  اگــر  صبـح  ( نسیم1
 رفتیم  احـــزان  کلبه  بـــا  و  اینک  آمــدیم  عزیز   دیـدار  پی  از  مصر،  به  یعقوب  چـو  ( مــا2
 بینمدار می ولــی در عین بیماریش مــردم   بینمبیمار می( همیشه نــرگس مست تـو را  3

 مـارا     نشان  لب  زیر  به  اینک  دهدمی   دهانت  جستم می  خضـر  دهان  کز  حیوان  آب  ( نشان4

  متوسط(  -  آرایه -  1012)  4پاسخ: گزینۀ  

 « صحیح است.  4گزینۀ »

 دهان یار به آب حیوان تشبیه شده است.    تشبیه:

 »نشان دادن« برای »لب« تشخیص و استعاره دارد.   :ستعارها

 »آب حیوان« به داستان حضرت خضر اشاره دارد.    تلمیح:

 .  درحیات بخشی لب یار اغراق شده استاغراق: 

 تناقض  

 محال نقیضین اجتماع) نیست  ممکن یکجا در  یکدیگر  ناقض یا متضاد امر  دو کردن  جمع منطق در  واحد یلحظه در  نفر  یک  یا چیز  یک  در  متضاد امر  دو کردن  جمع
 .  زیبا و است  ممکن یکجا  در  متضاد  امر  دو کردن  جمع ادبیات در  اما(  است 
 . است   آمده متفاوت نفر  دو در  فرفری مو و کچل  ویژگی دو زیرا دارد تضاد فرفری« مو تو هستم کچل  من» عبارت
 چرا؟ . است  تناقض  خواندی؟ خوب را خود درس موفرفری، کچل  : بگوییم مخاطب  به من حال
 ! باشد موفرقری هم کچل  هم واحد آن  در  نفر  یک که  نیست  پذیرفته  منطق  ازنظر . امآورده نفر  یک  برای را موفرفری کچل  من چون

 رود: می کار   به زیر  شکل دو به معموال تناقض
 ترکیبی - 1

 ...و آفتاب  یسایه آتش، دریای غایب، حاضر  ،(الل) ناگویا گویای  آفتابی، شب 
 آفتاب«  یتناقض»سایه اثبات
 . است  سایه ی ردکننده و ناقض آفتاب وجود دیگر  عبارت به. ست ین  آفتاب هست، سایه که  آنجا و نیست  سایه است   آفتاب که  آنجا

   غیرترکیبی - 2
 . باشیم  بلد  را بیت  معنی ها،آرایه از  بسیاری  مثل باید هاتناقض  گونه  این در 

 : مثال
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 ! عنایت  یسایه در  بگنجان ساعتم یک  /اندرونم جوشدمی خوبان آفتاب ای
 ! دارد؟ امکان  چیزی چنین مگر ! خواهد می(( سایه ))  آفتاب  از  سپس داندمی ((  آفتاب )) را خود محبوب اول شاعر 

 :  دهید پاسخ سوال این به شما حال 
 چیست؟ ( آفتاب  یسایه)  با(  آفتاب  و سایه)  تفاوت
  نزدیک  هم  به  واژه  دو  همان  تناقض  در   اما  شوندمی  دور   هم   از   واژه  دو  تضاد  در   .واحد  آن  در   چیز   یک  یا  نفر   یک  در   تناقض  اما  است   متفاوت  چیز   دو   یا  نفر   دو  در   تضاد
 .  شوندمی  جمع نفر  یک یا  جایک در  و. شوندمی

 ! تناقض از  نمایشی یعنی شاید. است  نمامتناقض پارادوکس،  بر  عالوه تناقض  دیگر  نام
 هیچ  جمله معنی در  بینیممی . است (( بود آسان  بسیار  برایش این))  جمله معنی و است ((  بسیار))  معنی به سخت  ،(بود آسان سخت  برایش این) ینمونه در 

 گرفت؟  تناقض  کنکور   چرا اما  نیامد وجود به تناقضی
 ! است  تناقض از   نمایشی زیرا
 . نیست  ممکن برعکس  اما  دارد وجود تضاد هاتناقض  غالب  در 

 . بگیریم هم تضاد تناقض، بر  توانیم عالوهمی باشند،( محتوایی نه)  لفظی نوع  از  تضاد که  باشند داشته وجود واژه دو دارد تناقض که  عبارتی در  اگر : نکته
 دید؟  که  تریاقی و زهری نی همچو: کنکور  مثال
 اما. است  تناقض(  واحد آن در  چیز  یک پادزهربودن و زهر . )پادزهر هم باشد زهر  هم  که  ندید نی چون وسیله حال تا کسهیچ که  است  معتقد شاعر  که  بینیممی

 نیست.   تناقضش  نفی گرفتنش  تضاد. است  گرفته  تضاد را آن کنکور 

 نکتۀ مهم:  
 : است   اساس ناقض و دوم اامر  غالبا دارد تناقض که  عبارتی مفهوم کسب   در 

 .  داشت  لباس که  آن نه بود عریان: داشت  تن بر  عریانی لباس
 . بود حاکم سکوت سرسرا در : بود پیجیده  سرسرا در  سکوت صدای

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

 مو به مو بینی باز چون را،  هردو بینی باریک  میان در نباشد فرقی میان،  تا فرقت موی از

 ایهام   تشبیه، اغراق،  ناقص، جناس( 2 جناس تام، جناس ناقص، مجاز، ایهام تناسب ( 1

 ( ایهام، جناس، استعاره، تشبیه  4 جناس تام، ایهام تناسب، تشبیه، اغراق( 3

 متوسط(  -  آرایه -  3010)   3پاسخ: گزینۀ  

 « صحیح است. 3گزینۀ »

ه کار رفته است. »فرق« اول در معنای میان سر و تارک به کار رفته است و »فرق« دوم در معنای  تام بجناس تام: بین »فرق«ها و نیز بین »میان«ها جناس

 اختالف و تفاوت. »میان« در مرتبۀ اول در معنای »کمر« به کار رفته است و در مرتبۀ دوم به معنای »داخل، بین و وسط« به کار رفته است.

 دیدن« به کار رفته است اما در معنای »عضوی از صورت« با فرق و مو تناسب دارد.  »بینی« در مصراع دوم به معنای »  ایهام تناسب:

 تشبیه: میان)کمر( یار در باریکی به مو تشبیه شده است.  

 یار در باریک با مو فرقی ندارد.    اغراق: میان )کمر(

 کنایه   

 . است  آن دور  معنی گوینده  منظور  و دارد دور   و نزدیک معنی که  است   عبارتی معموال
 . آیندمی در  مصدر  به هاکنایه  معموال
 : نکات

  تناسب، ایهام ایهام، مجاز، اما است  عبارت کنایه:  است  این دارند  معنی ۲ که  دیگر  هایآرایه با فرقش یعنی این و. است   عبارت معموال کنایه:  گفتیم  تعریف در  - ۱
 . عبارت نه اندکلمه  یک  معموال دارند معنی دو که  استعاره

 . برویم آن بر  و دور   کلمات  و فعل سراغ به باید بیت  یک در  کنایه  یافتن  برای یعنی این و. آیندمی در  مصدر  به معموال: گفتیم  تعریف در  - ۲
 . است  رفته کار   به... و چشم پا و دست  مثل انسان بدن اجزای هاکنایه  از  بسیاری  در  بدانیم که  است  این بیت  یک  یکنایه  یافتن در  دیگر  کمکی  ینکته - ۳
 ...  /خویشتن پسند از  پوشد چشم صائب  که  هر  ○ 
 پوشد  چشم: رویممی آن قبل کلمات  یا کلمه  و فعل سراغ به

 : هست  کنایه  ببینیم حال
 : دارد دور  و نزدیک معنی
 پوشاندن  دستمال و دست  مثل چیزی با را چشم: نزدیک معنی - الف
 ( کردن  نظر   صرف)  چیزی کردن  ترک: دور معنی - ب

 : کمکی  عوامل
 پوشیدن  چشم. آید می  در  مصدر  به- ۱ 
 .است  شده استفاده هم انسان بدن اجزای از  - ۲
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 : باال خیلی  درصد کسب   برای  عالی سطح در  نکات
 : زیر شرط دو از  یکی به . باشد کنایه  تواندمی هم کلمه  یک - ۴

 : مثال. باشد  کلمه  ساختار  در  فعل بن - الف
 ... /بلبل ای کی  تا  جانکاه یناله تالش ○ 

 ... و آور  رنج(: است  فعل بن کاه،) جانکاه
 ... و رفتن راه متکبرانه(: است  فعل بن کش،) کشان  دامن ○ 
 : بیاید در   مصدر  به - ب

 : مثال
 آمدیم  خودسر  و ادببی  چه اگر  سیل چون ○ 

 متمرد و گستاخ: بودن خودسر < --- خودسر
 خونسردی  به ولی ناظر  بود ○ 

 ...و وقار  متانت،: بودن خونسرد< ---- خونسردی
 . باشند کنایه  توانندنمی...( و کشیدن  گرفتن،  مثل)  ساده افعال یا دارد ساده ساختمان که  کلمه  یک - ۵
 . نباشد نزدیک معنی کلمات  دور  معنی در  که  است  کنایه  عبارت یک زمانی - ۶

 
 نقش ضمیر پیوسته در کدام گزینه متفاوت است؟  

 م ـمحراب  به   آید فرود سر هرگز  اینکه  است  محال رویت   کعبه جمال بینم تا  که دارتـــ دی به( 1
 مـمست  که است  این همه  ذرش ـــ ع و تو مـچش مــه  بر  همه  انیـ جه  ارــ ک زد  که ابــدری( 2
 ا ــ بگش  درم و برخیز دیگر،  کسی نیست  ون ـــچ و ــت از  غیر به  خانه در حلقه؟  زنم   چند ا ــت( 3
 رسدم می فغان  تو  کوی ه ـــب که بس   درــ ق این  من  به   تو روی دیدن  رسد که   باشم که  من ( 4

 متوسط(  -  دستور  – 3010)  3پاسخ: گزینۀ  

 « صحیح است.  3گزینۀ »

 الیه« است.  « نقش ضمیر پیوستۀ در »درم« متمم است اما در سایر ابیات »مضاف 3در گزینۀ »

 «: برخیز و در را برایم )ـــَم = متمم( بگشا.   3بیت گزینۀ »

 بررسی سایر ابیات:  

 الیه هستند.(  آید )همۀ ضمایر پیوستۀ بیت مضاف خورم که تا رویت را دیدم سرم به محراب دیگری فرو نمی به چهرۀ تو قسم می  :«1گزینۀ »

 الیه عذر است.( »ش« مضاف«: عذرش )عذر چشم تو( این است که مست هستم. )نقش  2گزینۀ »

 «: فغانم )فغان من( به کوی تو می رسد بس است. )ـَم مضاف الیه فغان است.( 4گزینۀ »

 ( ادامه) های اصلینقش 

 مسند:  
 آسانی به اسنادی، فعل شناختن با و باشیم داشته اسنادی فعل که  داریم مسند جمله در  زمانی محدودند مسند به گذرا  افعال  زیرا است  آسان  بسیار  مسند یافتن
 .  یابیممی  در  را مسند
 :  اسنادی افعال
 ...«و ُبوی بود، گردد،می هستند، باشد،می » مثل افعال این  فعلی هایخانواده وهم گردید  گشت،  شد، بود، است، - الف

 (  ستی)  باده سرمست  گهی(  ستی)  جمال مست  گهی️▪
 فروز گیتی  و شاد چنین( گشتی) تو️▪

 : استثنا
 .  نیستند اسنادی باشند،« داشتن وجود» معادل « بود»و «است » اگر - 1
 ( دارد وجود: باشد)   مرا باشد نیمرس هایغنچه درگلستان️▪
 ( دارد  وجود=) آنجاست  (دارد وجود=) هست  وگر ( ندارد  وجود=) نیست  وفا بوی درجهان️▪
 .( نداریم اسنادی  فعل چون نداریم، مسند باال هایجمله و هامصراع در ) 

 . نداریم  اسنادی فعل صورت این در  .رفت می کار   به هم «رفت » معنای  به قدیم در  «»شد- 2 ��
 ( رویم)= شویم  بازار  به دوست  با والیعقل مست ️▪
 ( نداریم هم مسند نداریم  اسنادی فعل چون باال مصراع در ) 

 اسنادی   افعال این زمانی شود دقت . ) نیستند اسنادی باشند« چرخیدن» و« زدن دور » ،«کردن  تفریح» ،«کردن  جستجو»  معادل «گردیدن» و «گشتن» اگر  - 3 ��
 ( باشیم  داشته «فاعل» کار   یکننده  جمله در  که  نیستند

 ( کردیم   تفریح /زدیم دور / چرخیدیم)= گشتیم  وار  بیگانه گیتی  شهر  به عمری️▪
 ( نداریم  اسنادی فعل چون نداریم مسند باال مصراع در ) 

 :  نکته
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 : مثال( رفت می کار   به اسنادی هم «آمد» گاهی  قدیم در ) 
   دل کشدمی گل  و سبزه و آب به
 ( شد)=آمد دلکش وگل سبزه و آب که
 . هستند اسنادی فعل گاهی  «کردن  گردانیدن،  نمودن، ساختن،»- ب
 . است  مفید کردن  حفظ  برای  واین شودمی ساخته «سنگک» یواژه  بگیریم را مصادر  این اول اگرحرف)

 . داریم  اسنادی فعل کنیم،  استفاده« بازگردانیدن» از « کردن  نمودن، ساختن،» جای به بتوانیم اگر  و است  اسنادی« گردانیدن: »درسی کتاب  مطابق
   را یار   جدا( گرداند)= سازد یار  از  که️▪
 (  گرداندمی)= کندمی مست  سیه بنفشه را بادام️▪
 (  گرداند)= نماید را معطر  را خود دماغ️▪
 . داریم  اسنادی فعل زیرا داریم مسند�� باال هایمصرع در 
 داریم؟  اسنادی  فعل مصراع کدام  در : پرسیممی  سوالی بهتر، تفهیم  برای��

  بسازیم  درون ما و بساز  توبرون
 سازیم؟ سبک چون خویش دل عشق زشور 
 : نکته
 . است  صفت   نوعا که  آیدمی  ایکلمه  هاآن  از  قبل هستند، اسنادی فعل 4 این که  زمانی غالبا

 : مثال
 ... و گردانید  روشن نمود، بیمار  کرد،  تیره سازیم، صاف
 . کنیم  آن جایگزین را افعال این از   یکی  بتوانیم که  فعلی هر  و .آوردن حساب به نامیدن، پنداشتن،» : هستند اسنادی  افعال این - پ

 .پنداشتند  آتش را تاب شب  کرمک= تاب شب  کرمک(  اسنادی) پنداشتند  آتش️▪
  در   چوبگشودند( اسنادی)= نامیدم دیوانه را جمله️▪

 : هامعادل  برای هایینمونه️☑
 ( پنداریممی )= دانیممی  نکو را خویش طالع ما��

 . داریم اسنادی فعل است  «پنداریممی » معنی به «دانیممی»چون
  نامید آدم اورا=  نهاد نام آدمش��

 .  داریم اسنادی فعل است  «نامید» معنی به «نهاد نام» چون
   پنداشتممی( = دیدممی کامل  درهرکاری  تورا) هرکار  به دیدم همی کامل  تورا��

 . داریم اسنادی فعل است « پنداشتممی » معادل «دیدممی»چون
  آن است  چمن سرو که(  نامید )=  خواند نتوان باال/  این قمرست  دور  که(  نامید)= گفت   نتوان عارض��

 . داریم اسنادی فعل است   «نامید» معادل «خواند» و «گفت »چون
 .است   آسان چقدر  مسند یافتن بینیممی  شدیم، آشنا اسنادی افعال با که  اکنون
 : بپرسیم اسنادی فعل از  است  کافی  داریم اسنادی فعل هرگاه
 اسنادی؟   فعل...+  جور  چه چی،= مسند 

 ( نامیدندمی)=  گفتندمی احمد  اورا��
 ( مسند )=احمد -  گفتند؟می چی
   اندیش  عاقبت ( نباشد)  نبود زاول که  آنکس��
 ( مسند)=  اندیش عاقبت  نبود؟ جور  چه
 ( گرداند)=   سازد  مستدام چون را بقابی عمر  کس��
 ( مسند)=  مستدام -  سازد؟ چی
 (  گردانیم)= کنیم  ویرانش تند سیل به و نیم را باده��
 ( مسند)= ویران  ؟ کنیم  چی
 . شودمی آسان بسیار  مسند یافتن بشناسیم،( اند دسته  سه  که) را اسنادی فعل وقتی که  کنید  باور 
 : کنید  دقت  نمونه  چند این به✅
 «است   مسند کی= »اوکیست ��
 « است  مسند امچی = »چیست  آن��
 «است   مسند ما یمدرسه آموزاندانش از  یا  آموزاندانش  از = » ماست  یمدرسه آموزاندانش  از  او��

 : نکته
 . کنیم  محسوب مسند را آن  باید وما باشد داشته مسندی جایگاه متمم است  ممکن گاهی  یعنی.  است  اضافه حرف مسند، برسر  گاهی

 «  است  مسند جان و جسم(= »هستند) جانند معنی  به و( هستند )  جسمند همه صورت به️▪
 . «است  مسند زده آب و رفته= »زده وآب بود  ُرفته مغان سرای در ️▪
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 هاست؟کاربرد فعل »کشت« در کدام گزینه از لحاظ معنایی متفاوت با سایر گزینه  

 ت    ـ شمع  سیمین تـن و زرّین لگن اس ه ـبــــاد اگــــر کشـت چــــــراغ الل(  1

 ت   ـجگرگاهش درید و شمـــع  را کش  بـــه بــــالین شــه آمد تیغ در مشت (  2

 خود زلف را چه گویم و خال سیـاه را     غمزه کشت من  بی گناه راچشمت به  (  3

 گاه ـجــای   آن  از  کشت  فـرو  آتش  چـو اه ـسپ  سپــــاهان  ســـوی  کــرد  روان(  4

 ساده(  -  دستور  -  2010)  3پاسخ: گزینۀ 

 « صحیح است.  3گزینۀ »

 آتش« به کار رفته است.  کردن« در معنای »خاموش  3ها به استثنای بیت گزینۀ »فعل »کشت« در تمام گزینه

 « فعل »کُشت« در معنای »قتل و هالک کردن« به کار رفته است.  3در بیت گزینۀ »

 ممتم   

 اما زیادند هااضافه  حرف...) و مانندِ  مثِل، روی، برای، در، به، با، از،: کنکور  هایحرف اضافه از   اسم یا ضمیری که بعد از حرف اضافه بیاید متمم نام دارد. تعدادی
 .( کنیمنمی ذکر  دارند،  دیگر  هایاضافه حرف با متفاوتی برخورد کنکور   طراحان زنیممی حدس چون
 : متمم مثال   

  روممی سوزن چو درچاهی  دیده وجود با/  قدم هر  کوران  همچو دنیا زال برای از ️▪
 . داریم متمم 5 پس داریم  اضافه  حرف 5 بیت  این در  چو در، با، همچو، برای، از : هااضافه حرف
 : هانکته

 . شوندمی محسوب اضافه حرف دستور  در  همچون( همچو، چو، ماننِد، مثِل، چون،) هایتشبیه  ادات- 1
 . شود اشتباه  الیهمضاف با نباید و است  متمم کوه:  کوه  مثلِ 
 (  گفتیم  اشدرباره  مفعول مبحث  در )  باشد هم اضافه حرف" را" است  ممکن_2

 : مثال
 گفت   را او یل سام ⬅ یل سام  ⬅ برو و برگرد گفت   یل سام ُورا
 ( متمم: او) گفت   او به یل سام
 ( است  شده حذف درسی کتاب  از  مالکیت  رای) بود غالمی او برای ⬅بود  غالمی را او
 ( متمم =روزبرگرد ) روز  در  ⬅ برگرد را روز  رسی شب  اگر 
 : مثال. نیستند  اضافه حرف«بر» ،«در» گاهی_3
 پهلو : بر ⬅درید بر  او برِ 
 درب : در ⬅ است  گشوده  آسمان درِ 
 است  اضافه آید،حرفمی «به» از  پس که«  که» گاهی_4

 : مثال
 ( متمم: سپاه)  سپاه از   به سپهر  ⬅ سپاه که  به سپهر 

 .است  اضافه حرف «و» گاهی_5
 . است  اضافه حرف ،باشد «مقابل در » یا« با همراه» معنی به« و» اگر 

 : مثال
 عمر همه  طاعت  و سجاده و مستوری و تو️◼
 سال همه رندی و بازی نظر  و مستی و ما
 عمر همه طاعت  و سجاده و مستوری [با همراه] تو
 سال همه رندی و  بازی نظر  و مستی و[ با همراه] ما

 . هستند  متمم مستی و مستوری
 . است  اضافه حرف کند،  فاصله بر  داللت  اگر «تا_ »6

 : مثال
 ( است  متمم)  وطن=وطن تا( برو)  رو می
 . است  اضافه حرف نباشد، ساز صفت  پیشوند اگر  «بی_»7

 : مثال
 ( پیشوند : بی)  من روی ز  نداری شرم تو ادب بی ای
 ( اضافه  حرف: بی)  باده و جام یارو  بی چنگی، و رود بانگ بی

 . کنیمنمی ذکر  را آنها و است   آموزان دانش و کنکور   ازحد فراتر  که  هست  فراوانی نکات
 اختیاری _و_اجباری_متمم_تفاوت#

 

 .است  اختیاری جمله در  حضورش پیداست، نامش از  که  طور همان اختیاری، اما متمم  است  جبری جمله در  حضورش پیداست، نامش از  که  طور همان اجباری، متمم
 اجباری _متمم
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 ( همیشه  نه.) باشند اختصاصی یاضافه  حرف توانندمی(  در_بر_به_با_از) اضافه  حرف پنج این و. دارند اختصاصی یاضافه حرف کلمات  افعال، از  بعضی
 . نیست  مفید شما برای  آن دانستن که  هستند هم دیگر  یاضافه حرف دو یکی
 . هستند کاربرد  کم  ار یبس  اختصاصی  یاضافه  حرف عنوان به «بر» و« در»
 .است   مدنظر  فعل اجباری متمم و فعل اختصاصی یاضافه حرف کنکور   در 

 چیست؟ _فعل_اجباری_متمم
 آید می فعل اختصاصی یاضافه حرف از  پس که  است  گروهی
 دارد؟  اختصاصی یاضافه حرف فعل، بفهمیم چگونه    
 : هاراه از   یکی    
 ( دارد هم  استثنا.)نیست   حذف قابل باشد اجباری متمم یا اختصاصی یاضافه حرف  اگر 
 بفهمید  را اجباری و اختیاری  متمم آسانی  به شاید مثال این با

 جنگیدند  دشمن با ایمان سالح با آنها
 ؟«دشمن با » یا است  حذف قابل «ایمان سالح با»

 .است  اجباری متمم نیست،  حذف قابل آنچه
 : نتیجه در . است  اختیاری متمم است،  حذف قابل آنچه
 ( فعل)  جنگیدند /(فعل اجباری متمم)  دشمن با/  ( قیدی متمم)  ایمان سالح با /( نهاد)  آنها
 : دیگر مثال
 پرسید.  معلم از  شیمی جدید درس از   را سوالی او
 ؟ «معلم از » یا است   حذف قابل« شیمی جدید درس از »

 . است  اختیاری متمم است، حذف قابل آنچهاست و  اجباری متمم نیست،  حذف قابل آنچه
 .(فعل ) پرسید /(فعل  اجباری متمم)  معلم از /  (قیدی  متمم)  شیمی جدید درس از  /( مفعول )  را سوالی/  (نهاد)  اونتیجه:  در 
  من از  خواست  جان بدو دادم دل چو️☑

 ( است   اجباری متمم" او"  پس) به ⬅دادن
 ( است  اجباری متمم"  من" پس) از  ⬅ خواستن

 پیران  رمز  تمام  پرسد من ز ️☑
 ( است   اجباری متمم"  من" پس) از  ⬅پرسیدن

 زچشم  خونین یگریه  دوید ️☑
 . است   قیدی متمم« چشم» پس  ندارد# اختصاصی  یاضافه  حرف ⬅ دویدن

 ایستادی  ایگوشه  در  تو️☑
 . است   قیدی متمم«گوشه» پس ندارد#  اختصاصی یاضافه حرف ⬅ ایستادن

 : کمکی  راهی ��
 ایستند می هم جلوی نفر  دو افعال گونه  این انجام برای یعنی هستند تقابلی  یا دوسویه دارند، اجباری متمم و اختصاصی یاضافه حرف که  افعالی غالب 

 : نمونه��
 .اوست  جلو که  کسی  از  پرسدمی  سوالی نفر  یک: پرسیدن
 .اوست  جلو که  کسی  از  گیردمی را نفرچیزی یک : گرفتن
 .اوست  جلو که  دهدمی  کسی  به را چیزی نفر  یک: دادن
 .اوست  جلو که  آموزدمی کسی  به را مطلبی نفر  یک : دادن یاد

 . اوست  جلو که  آموزدمی  کسی  به را مطلبی نفر  یک: آموختن
 . است  تدریس حال در  جلوی که.  گیردمی یاد کسی  از   را مطلبی نفر   یک: (گرفتن  یاد) آموختن
 . فروشدمی اوست  جلو که  کسی  به را چیزی نفر  یک: فروختن
 .خردمی اوست   جلو که  کسی  از  را چیزی نفر  یک : خریدن

 
 است؟ نادرستبا توجه به ابیات زیر کدام گزینه  

          ما ادرسـفری به ناله رسد که جایی  د ـذاریـ بگ را مــقفس صفیرم،  کوتاه

        ما نفسمشکینۀ خام  گریجلوه در رـرسات زلف آن سر از «حزین» افتاده

 باشند.     »نهادی، مفعولی و متممی« در ابیات فوق دارای وابسته میهای  ( گروه1
 ( تنها یک قید در بیت نخست به کار رفته است.2

 های وصفی و اضافی در بیت دوم برابر است.   ( تعداد ترکیب 3

 شود.  ( در بیت دوم فقط یک مورد حذف فعل دیده می4
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 متوسط( -  دستور  – 1012) 4 پاسخ: گزینۀ  

 « صحیح است.  4گزینۀ »

 ای حزین )توجه کن(.    -2افتاده )است(     -1شود:  در بیت دوم دو مورد حذف فعل به قرینۀ معنوی دیده می

 ها: بررسی سایر گزینه 

 نفس ما )گروه نهادی( خامۀ مشکین   -3به فریاد رس ما )گروه متممی(    -2قفسم = قفس من )گروه مفعولی(     -1«:  1گزینۀ »

 باشد. «: تنها قید بیت نخست »جایی« می2نۀ »گزی

 خامۀ ما    -2سر زلف     - 1:  خامۀ مشکین نفس    اضافی -2آن زلف     -1  «: وصفی: 3گزینۀ »

 : حذف انواع 

 : یظ لف  قرینه به حذف- 1
 ! داشتیم تکرار   یآرایه  آمد،می محذوف یکلمه  اگر  یعنی،.  پذیردمی صورت  تکرار   از  جلوگیری برای که  حذفی

 . ُوصلت  بَودهم فرقت  هم: مثال️☑
 . است  کرده  حذف را دوم[ بود...] یا تکرار  از   جلوگیری برای نویسنده است   آمده  عبارت باردر  یک چون»بود«

 : نکته
 ...  مگر . باشیم داشته لفظی قرینه  به حذف باشدتا جمله در  حاضر  یکلمه   عین باید محذوف تکراری یکلمه
 . بدانیم لفظی قرینه به را آن  حذف فعل ی شناسه یقرینه به  توانیممی  باشد محذوف( اختیاری   نهاد)  جمله اول نهادِ  اگر 

 محسوب لفظی ند«» وجود سبب  به حذف  این و است   شده حذف بگرفتند در  ند«» قرینه به ایشان«: »بگرفتند موشی[ ایشان/   هاآن____ ] بگرفتند موشی: مثال
 . شودمی

 .  دانندمی  لفظی قرینه حذف را این معلمان اکثر  .شودمی  حذف متفاوت یشناسه فعل، در  گاهی
 [ آمدند] هم هاآن و آمدیم  ما____ هم هاوآن آمدیم ما مثال

  : معنوی قرینه به حذف - 2
 . شود نمی دیده عبارت در  محذوف یکلمه  حذف نوع این در 

 : مثال
 .  است  نرفته کار   به عبارت در  است  یواژه  و است  شده حذف[است ]عبارت  پایان در  رو؛ نیکو بار  هزار  از  بهتر  خو نیکو
 : نکته چند

 ...[ /  یا خواهممی تو از ]  خدایا=خدایا : مثال  : داریم معنوی قرینه به مناداحذف در  - 1
 ...[ یا گویم  تو  به] دل  ای= دل ای
 . داریم معنوی قرینه به حذف غالبا قسم و سوگند کلمات  در  -2

 : مثال
 [   خورممی قسم دوستی به]  را حلوا که  خورم ارادت ذوق  به چنان/  دستت  از  باشد زهر  اگر  که  دوستی به

 است  گران  بس برما، روز   کین  مران/  محمل امروز، ساربان را خدا
 ...[  یا  دهممی قسم]  خدا به را تو ساربان ای
 .است  شده  دیده جمله دیگر  اجزای حذف کمتر   و آیدمی  فعل حذف معموال کنکور   در  - 3

 
 تلفظی هستند؛ به جز: همۀ ابیات دارای واژۀ دو 

 آرد   خمار  مستی  گرت  جانا  کشی  سر  درد  که  ما   روزگار  از  بعد  که  دان  غنیمت  صحبت  ( شب1

   را  شـ پــای  خــــاک  چیست  بها  که  بگفتمی  بودی   جاودان  مــــایه  گران  حیــــات  ( اگــر2
   دارد  زمین  زیر  بسی  هـــا  نــاتوانی  دوران  که  است   مستمندان  دعای  تن  و  جــان  ( بالگردان3
   حرام  خرقه  ما  تن  بر  شد  که  شیـــخ  ای  بــرو  صفــیر   سدره  ســر  ز  زد  همی  که  روحم  ( مرغ4

 ساده(  -  دستور  – 3010) 4پاسخ: گزینۀ   

 « صحیح است.  4گزینۀ »

 شود.  « واژۀ دو تلفظی دیده نمی4در بیت گزینۀ »

 گردند.  جاودان« و »مستمندان« دو تلفظی محسوب می»  رزوگار«،»  ترتیب  به  ابیات  سایر  در

 های دو تلفظی  واژه 

 روِزگار / روزگار،آسمان، آِسمان/آموزگار، آموِزگار/استوار، اسُتوار /آینه، آِینه // مهربان بان، ْنظیر»مهر  شوند؛می ظتلف   شکل، دو به هاواژه  برخی رایج، و معیار  فارسی در 
 «ر، کرِد ....کردگاجاِودان/   جاودان،باِغبان/  باغبان،راِیگان /   رایگان،آِشنایی /آشنایی، یاِدگار / یادگار،

ی، گفتار   در  ظی  دو هر  از  عاد  ا کرد  استفاده  توانمی  گونۀ تلف   . کرد  انتخاب را مناسب  تلفظ باید و آهنگ، وزن به توجه با شعر، در  ام 
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 شود؟ می دیده بیت  کدام در شویم«ی سبز م دوباره ما /رسدمی  آفتاب بـه ما هایشاخه  /آب به ما هایعبارت »ریشه مقابل فهومم  
 د ـ آی رـ ب  به   گل اخ ــش  و سبز  ودــش  اغــب   آخر  که  واهـــــ خ  عمر و ـــت اشقـع بلبل( 1
 را در بگشـــــای ـمهمّـات مــــل ـیا قفـ  ( یــا خــــانۀ امّیــــد مـــرا در دربنـــد 2

ـ اب  که  دـامی ا ــــن  و ــــمش سختی گام ـهن ه ــب( 3  ید ــسف آب  اردـــــ ب ه ـــــسی  رـــ

 گوریم شب   زین ی سحر دــ امی به اطلـــ ب   رگـــم دامگه  این از  د ـتاب  کجا خورشید ( 4

 متوسط( -  قرابت  – 1012)  4پاسخ: گزینۀ  

 « پاسخ صحیح است.   4گزینۀ »

 « قابل برداشت است.   4که مفهوم مقابل آن یعنی »ناامیدی« تنها از بیت گزینۀ »  مفهوم عبارت صورت سوال »امیدواری« است

 «: ما در این شب که یادآور تاریکی گور است بیهوده انتظار دمیدن خورشید نجات و رهایی داریم.  4بیت گزینۀ »

 ها: بررسی سایر گزینه 

 گردد )امیدواری( رسد و باغ سبز میای بلبل عاشق دوباره بهار می:  «1گزینۀ »

 های مرا برآورده ساز.  میدم کن و یا خواهشایا نا: «2گزینۀ »

 و رهایی است.   تها، نجامید مباش زیرا پایان سختیاهنگام سختی نا: «3گزینۀ »

 
 بیت زیر با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟  

 گفت والی از کجا در خانۀ خمّار نیست   نزدیک  است والی را سرای آن جا شویمگفت 

 ت          ـاس  تیز  محتسب  که  می  مخور  چنگ  بانگ  به است   یزـبل ـگ   بـــــاد  و  بخش  فـــــرح  بـــاده  چـــه  ( اگـــر1
 ت ـ نـداش  جَــم  جــام،  چنین  کــه  مکن  انکارما ــو ـ بگ  سبـ مُحت  بـــا  و  بــــــاده  ـــارـ بیــــ  ( ســــــاقــی2
 د  ــ ش   نخواهد  قانون  بی  افسانه  ازاین  سازِشرع  که بخــش   مـــی  و  دف  فـــریادِ  هـب  را  مـــا  مُحتسب  را  ( خـــدا3
 ت   ـجملۀ اصــناف مست و کـــوچه و بـازار مس ( محتسب مست و عسس)نگهبان(هم مست و شحنه بود مست 4

 ( متوسط – قرابت  – 1012) 4گزینۀ پاسخ:    

 « صحیح است.  4گزینۀ »

باشند و اهل گناه و مفسده هستند اگر چه که به ظاهر مردم را از خالف و  « این است که حاکمان نیز فاسد می4بیت صورت سوال و گزینۀ »مفهوم مشترک 

 کنند.   گناه منع می

 کند. اما پنهانی باده خورید که محتسب مجازات میبخش است  «: اگر چه که نوشیدن شراب شادی 1گزینۀ »

  جامی  داریم  دست  در   ما  که  شرابی  جام  که  بداند  تا  بگو  او  با  نورزد  مخالفت  ما  با  باشد،  این   از  بِه  ما  با  بگوکه  محتسب  با  و  بیاور  شراب  ساقی  ای«:  2گزینۀ »

 . رسدنمی  بدان  نیز  جمجام   حتّا  که  ارزشمند  چنان  است  ارزشمند  بسیار

 ای محتسب نی و چنگ را از دست ما مگیر و با عیش و عشرت ما مخالفت مکن چرا که دین با ساز ما آسیبی نخواهد دید.   «:3گزینۀ »

 

 هاست؟ »اعتبار« در کدام گزینه متفاوت با سایر گزینه  مفهوم 

 اعتبـار   چه  تی،ـ گی  وعدۀ  و  چرخ  عهد  بر  نیست   بیش  هفته  یک  دولت  تــو،  ( شــادابی1
                 ؟کو   اعتبار  دیده  کجا  شنو  سخن  گــوش  ولی  کندهمی   یـاد  گلـرخی  ز  نــو  گل  ( هــر2
 بارـاعت   گیرند  تو  از  تا  کنم  دارت  ســر  بر  ن ـسخ  از   هزیمت  گردی  او  از  روی  بتابی  ( گر3
 بارـاعت  عین  به  بینی  رهگذر  خاک  به  گـر  ا ـکیمی  ل ـ اه   گیـرند  او  از  اکسیـــــر  ( مــایۀ4

 ( متوسط – قرابت  – 3001)    1پاسخ: گزینۀ   

 « صحیح است.  1گزینۀ »

»اعتبار« به معنای» قدر،    1«، »اعتبار« به معنای »عبرت گرفتن، پند گرفتن« به کار رفته است. در بیت گزینۀ  1ها به استثنای بیت گزینۀ »در همۀ گزینه

 ارزش« به کار رفته است.    منزلت،
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 بیت زیر با کدام گزینه قرابت معنایی دارد؟  

 گفت: در سر عقل باید بی کالهی عار نیست  گفت: آگه  نیستی کز سر در افتادت کاله

 مارستی    و  کــژدم  از  بتـــر  یکسر  خلـــق در   مـــردم  بـــه  عقل  این  ستینبوده   ( گر1
 است  اخترینیک   یادــبن  دو  هـر  ایــن  که  خــــوب   کــــردار  و  گفتــــار  ( بیـــاموز2
 کرکسی     گرفتی  عــــاجز  شـــدی  چــون عقاب   چـون  ربــــودی  ( تــا تــــوانستی3
 خـــوئیخــــوش   ز  عمـــر  دراز  کـرکس آمد  عمــر   کوتـــه  عقــــاب  ( بــدخـــو4

 ( متوسط – قرابت  –1021)    1 پاسخ:گزینۀ 

 « صحیح است.  1گزینۀ »

 « در ستایش عقل است. 1بیت صورت سوال ستایش عقل و خرد است تنها بیت گزینۀ »مفهوم  

 تر بودند.  بود مردم از مار و کژدم هم گزنده ن«: اگر عقل  1بیت گزینۀ »

 ها: بررسی سایر گزینه 

 «: گفتار و کردار خوب بیاموز تا سعادتمند شوی. 2گزینۀ »

   ای کرکسی پیشه کردی.  کردی و انصاف نداشتی حاال که پیر و فرتوت شده «: تا وقتی که قدرت داشتی مثل عقاب شکار می3گزینۀ »

 خوست عمرش دراز است .  «: عقاب چون بداخالق است عمرش کوتاه است و کرکس چون خوش 4گزینۀ »

 
 مفهوم ابیات کدام گزینه یکسان است ؟  

  دـــش دارا  شــــدان و برـــص  هـــب دارا رـــــزی طلب رـبـــص و زینـــگ   شـدانالف( 

   استــوف محبت شرط احتمال قــعش چاره صفاست  اهل رتــسی صبر که  دل  ای کن صبرب ( 

 اوست ارـک هـن محبت نیست رــصب  که را آن هالک و درویشی و مرادی بی و ورــــج رــبج ( 

ـ ت روی لـگ  اــتد (   چاکترست  گل  نــدام از من رـــصب پــردۀ بشکفت لطافت اغـب در وـــ

  را اییـــیغم  رــــدلب آن دمـــش دمقیّ که دادم  اـیغم به  رــــصب و دل  روز انــهم منهـ( 

 ب  -ج   - ( هـ 4 ب  -  د -  ( الف3 هـ  - د  -( ج  2 ج  - ب  -  الف( 1

  (متوسط -  قرابت  – 3011)  1 ۀگزین پاسخ:   

 « صحیح است. 1گزینۀ »

 شود. )ستایش صبر( «: »الصبر مفتاح الفرج« است؛ یعنی صبر باعث گشایش در کارها می1ابیات گزینۀ »مفهوم مشترک  

 مفهوم بیت »د« و »هـ«: قدرت عشق سبب شده است که طاقتی برای صبر باقی نماند.  

 
 دارد؟  معنایی  تقابلکدام بیت با سایر ابیات  

 بیند     چه  پیداست  بیندیشد  چـو  بنده  ماند   چه  خداوند  تقدیر  به  تـــدبیر(  1

 قضـا   همیشه  تـــو  تدبیر  مـوافق  یا  و  قدر   هـهمیش   تو  فرمان  متـابع  ایــا(  2

      امیــــر  ای  گفتند  و  آوردنــد  عــذر  یر ـاس   تقـدیرش  دست  را  ما  کــرد(  3

 داشت   توان  چون  پنهان  تقدیر،  از  رخ  ت ـ داش  نهان  را  خود  هاشاخه   میان(  4

 (متوسط -  قرابت  – 1001) 2پاسخ: گزینۀ   

 « درست است.  2گزینۀ »

 تقدیرگرایی است. )تقدیر خداوندی بر همه چیز غلبه دارد.( «  2ها به استثنای بیت گزینۀ »مفهوم همۀ گزینه

 سازد.  « در ستایش پادشاهی است که قضا و قدر خود را با خواست او همگام و همراه می2مفهوم بیت گزینۀ »

 
 کدام بیت در بردارندۀ مفهوم بیت زیر است؟ 

 شوی هنر اهل درگه خاک هـک  ایدــب  حافظا  است وصال هوای سرت در گر

 خواهی   چو کعبه حرمت اهل هنر چه می  ۀ دل خلقـ د کعب ـهنــرانن ( کنـــون که بی 1
 بسی نمــاند که هـــر ناقصی شود کامل   واخت ـ ( ز بس که اهل هنر را بزرگ کرد و ن2
 ای گر داشت از فرهاد بود بیستــون آوازه  د ــلنـکنند اهـل هنــر نام بزرگان را ب( می3
 چرا  کامل  مرشد  روی  ز  پوشی  می  چشـم ت ـرف  معراج   بر  خورشید  ظّارهن  از  ( شبنـــم4
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 متوسط(  –قرابت  – 1012)  4پاسخ: گزینۀ  

 « صحیح است.  4گزینۀ »

 « این مفهوم تکرار شده است.  4مفهوم بیت صورت سوال »لزوم پیروی از مرشد و پیر در راه رسیدن به وصال« است. تنها در بیت گزینۀ »

 ها رسید تو هم از مرشد کامل روی مپوشان تا به کمال برسی.  «: شبنم به خاطر همراهی با خورشید به آسمان4بیت گزینۀ »

 ها:بررسی سایر گزینه 

 ای باشند.   هنران مورد اقبال عامۀ خلق قرار گرفتند انتظار نداشته باش که هنرمندان واقعی دارای جایگاه درخور و شایسته«: وقتی بی1ۀ »گزین

 ها بردند.   «: از بس هنرمندان را نواخت و مورد لطف قرار داد همۀ مردم به بهانۀ هنرمند بودن از لطف او بهره 2گزینۀ »

 کن نام بیستون را بلندآوازه نمود. چنان که  فرهاد کوهکنند همهای بزرگ و شایسته را بلندآوازه می«:  هنرمندان نام انسان 3گزینۀ »
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  :»!
ً
ت کثَّیا َ  فتحَّیر

ً
تی نشاهدها الیوم خیالّیة

ّ
 هذه األفالم ال

َ
 أن تکون

ُّ
ظن

َ
 »لم تکن والدتی ت

 دیدشان تخیلی باشد لذا تعجب کرد!میهایی که امروز کرد که این فیلممادرم گمان نمی (1

 دیدیمش تخیّلی است، بسیار متعجب شد!میکرد این فیلمی که امروز ( مادرم که گمان می2

 دیدیمشان، تخیّلی باشد پس بسیار تعجّب کرد!میهایی که امروز کرد که این فیلم( مادر من گمان نمی3

 دیدشان تخیّلی نیست، بسیار حیرت زده شد!میهایی که امروز ( مادر من با این گمان که این فیلم4

 ترجمه(  - متوسط - 3010)   3پاسخ: گزینه  

 ( 4و    2های  کرد )رد گزینه: گمان نمیلم تکن تظن  

 
 
 (4و  2های  : که باشد )مضارع التزامی( )رد گزینهأن تکون

 ( 2ها )رد گزینه  : فیلمأفالم

 ( 4و    1های  : دیدیم )رد گزینهنشاهد

 
 
ا  ( 1: بسیار )رد گزینة  کثیر

 

عارف!«:  
ّ
َسّّم یوم الت

ُ
 حفلة تنعقد قبل بدایة الّسنة الدراسیة و ت

ی
 »قبل شیوع فَّیوس کرونا کان تالمیذی یتعارف ف

 آموزان من خود را معرفی کردند و آن روز آشنایی نام گرفت!( قبل از شیوع ویروس کرونا جشنی پیش از شروع سال تحصیلی برگزار شد و دانش1

 آموزان در جشنی که قبل از سال تحصیلی برگزار شد و روز آشنایی نام گرفت با یکدیگر آشنا شدند!کرونا دانش( قبل از شیوع ویروس 2

 شدند!شد با یکدیگر آشنا می شد و روز آشنایی نامیده می می برگزار آموزانم در جشنی که قبل از آغاز سال تحصیلی ( قبل از شیوع ویروس کرونا دانش3

 شدند!نامیدند به یکدیگر معرفی می شد و آن را روز آشنایی میآموزان من در جشنی که پیش از سال تحصیلی برگزار میویروس کرونا دانش( قبل از شیوع 4

 ترجمه(  - متوسط - 3010)   3پاسخ: گزینه  

 (2آموزانم )رد گزینه  : دانشتالمیذی

 ها( شدند )رد سایر گزینه: با یکدیگر آشنا می کان... یتعارف

 (2و    1های  شد )رد گزینه: برگزار می[... تنعقد]کان 

سّم 
ُ
 ها(شد )رد سایر گزینه: نامیده می]کان[ ت

 (4و    2های  : آغاز )رد گزینهبدایة

 

  :»! ّ  ذلک لیس حقیقی
ر
 أن

ُّ
ن

ُ
ظ

َ
 من غیمٍة سوداء و ست

ُ
ط

َ
 تتساق

ً
 أسماکا

ً
ری یوما

َ
ق أن ت

ّ
َصد

ُ
 »هذه الّسائحة لن ت

 تواند واقعی باشد!افتند و گمان خواهد کرد که آن نمیهایی را ببیند که از ابری سیاه مینخواهد کرد که روزی بیاید که ماهی( این گردشگر باور 1

 افتند و گمانش این خواهد بود که آن، واقعی نیست!هایی را دیده است که از ابری سیاه میاین گردشگری است که راست نخواهد گفت که روزی ماهی( 2

 افتند و گمان خواهد کرد که آن، واقعی نیست!هایی را ببیند که از ابری سیاه مین گردشگر باور نخواهد کرد که روزی ماهیای( 3

 افتند و خواهی پنداشت که آن، واقعی نیست!هایی را ببینی که از ابری سیاه به پایین میباور این گردشگر این خواهد بود که روزی ماهی( 4

 ترجمه(  - دشوار - 3010)   3پاسخ: گزینه  

 
ُ
ق
ِّ
د ص 

ُ
 (  4و    2های  : این گردشگر باور نخواهد کرد )رد گزینههذه الّسائحة لن ت

 (4و    2های  : )که( ببیند )رد گزینهأن تری

 اضافی است.    1کلمه »بیاید« در گزینه  

ن  
ُ
ظ
 
 ( 4و    2های  : گمان خواهد کرد )رد گزینهست

 ( 1: نیست )رد گزینه  لیس

 
فّرقوا مسلّم العالم!«:  

ُ
 الُعمالَء أن ی

ُ
نا لم نسمح

ر
 و إن

ً
 ِسلمّیا

ً
شا

ُ
 إیراننا اإلسالمّیة نحاوُل أن نتعایش َمَع الناس تعای

ی
 »ف

 افکنی میان مسلمانان عالَم را ندادیم!هآمیزی داشته باشیم و قطعاً به مزدوران اجازه تفرق( در ایران اسالمی، ما در تالش هستیم که با مردم زندگی مسالمت1

 آمیزی زندگی کنیم و به مزدوران اجازه ندادیم که مسلمانان جهان را متفرّق کنند!کنیم که با مردم به صورت مسالمت( در ایران اسالمی خود تالش می2

 کنیم و به مزدوران اجازه ندادیم که مسلمانان دانشمند را دچار تفرقه کنند! یآمیز با مردم زندگی زندگی مکنیم و به صورت مسالمت( در ایران اسالمی خود تالش می3

 ای صلح آمیز زندگی کنند و به مزدوران اجازه نخواهیم داد که مسلمانان دانشمند را متفرق کنند!کنیم که مردم به گونه( در ایران اسالمی خود تالش می4

 

 

@AntiAzmon



 

14 

6ها | مرحله آزمون همه دروس | کنکوری عربی   

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

 
 

 ترجمه(  - متوسط - 4010)  ۲پاسخ: گزینه  

 (1: در ایران اسالمی خود )رد گزینه  فی إیراننا اإلسالمّیة

حاولُ 
ُ
 ( 1کنیم )رد گزینه  : تالش مین

 ( 4و    3های  : که زندگی کنیم )رد گزینهأن نتعایش  

ع  الناس  ( 4: با مردم )رد گزینه  م 

رّ 
 
 ( 3و    1های  : که متفرّق کنند )رد گزینهقواأن ُیف

 ( 4زینه  : اجازه ندادیم )رد گلم نسمح

 (4و    3جهان )رد گزینه های    مسلمانان:  مسلم العالم

 
یل إجتناِب اإل  

َ
 ع

ً
 قائمة

ْ
ت

َ
 اآلن قد کان

ّ )ص( حتیّ تی
ّ
ه من زمن الن

ُ
ت
َ
 رسال

ر
ُم أدیان الناس المختلفة أِلن  القرآن یحّیی

ّ
 ساَءة!«: »لتعلّم أن

 گذارد، زیرا از زمان پیامبر تا االن رسالتش بر دوری از بدی کردن استوار بوده است!میهای متفاوت مردم احترام ( باید بدانی قرآن به دین1

 های مردم مختلف بدین خاطر است که رسالتش از زمان پیامبر تا به اآلن بر پرهیز از بدی کردن استوار بوده است!( باید بدانید احترام گذاشتن قرآن به دین2

 ها بوده است!گذارد، چون رسالتش از زمان پیامبر تا اآلن برمبنای دوری کردن از بدیمتفاوت مردم احترام میهای ( باید بدانی قرآن به دین3

 شمارد و رسالت خویش را از زمان پیامبر تا له اآلن براساس دوری از بدی کردن استوار گردانیده است!های مردم مختلف را محترم می( باید بدانی قرآن دین4

 ترجمه(  - دشوار - 4010)   1پاسخ: گزینه  

 ( 2: باید بدانی )رد گزینه  لتعلم

م  (2گذارد )رد گزینه  : احترام می یحیر

 (4و    2های متفاوت مردم )رد گزینه  : دینأدیان الناس المختلفة

 
 
ن  ( 4و    2های  : زیرا، چون )رد گزینهِلأ

 
 
ت قائمة

 
 (4و    3های  : استوار بوده است )رد گزینهقد کان

ة  ( 3: بدی کردن )رد گزینه  اإلساء 

 

 ؟خطأ کم عبارة فیها  

  -الف
ی

َستی عنده ف
َ
 !: کاش پدرم مرا در آن رستوران نزد خود بنشاند! لک المطعم ذلیت أتی أجل

 مکتبة ندرس مع أصدقاتی فیها -ب
ی

 خوانم نیست! ای که با دوستانم در آن درس می!: کیفی در کتابخانهال حقیبة ف

 مدینتنا -ج
ی

نا نتخّرج من أفضل الجامعة ف
ّ
 بهترین دانشگاهی که در شهرمان است اخراج نشویم!از !: امیدواریم که لعل

م  -د
ّ
جع کتاب صدیقه من المعل  زمییل إسّیی

ّ
 أن

ُ
 ش را از معلم پس گرفت! بام همانا کتا!: دیدم همکالسیرأیت

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

 ترجمه(  - دشوار - 101۲)  1پاسخ: گزینه   

 ها خطا وجود دارد. در تمام عبارت

 نشاند : کاش میأجلس...    لیتالف:  

 ...: هیچ کیفی .... نیستال حقیبةب:  

نا نتخّرجج:  
ّ
 : امید است که ما... فارغ التحصیل شویملعل

   -د
ّ
 أن

ُ
 : دیدم که... رأیت

،َلیَت،لع  حروف مشبه بالفعل عبارت است از:   ،لکنَّ ،َکَأنَّ ،أنَّ ( )إنَّ  لَّ

 کنند( گیرند مبتدا را اسم خود و منصوب و خبر را خبر خود و مرفوع میو خبر قرار می )این حروف وقتی برسر مبتدا
 معانی و کاربرد حروف مشبهه مهم است: 

: جمله پس از خود را تأکید می- 1  گمان( بی به درستی که، همانا، حتمًا، )قطعًا، کند و به معنایِانَّ
 کند( بی گمان خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی اهلَل الیضیُع أجَر المحسنین.)إّن  مثال: 

   .باشدإّن+نا می←*)إّنا(در اصل إّننا 
 *إّنما به معنی فقط است و از ادات حصر است و با إّن تفاوت دارد. 

: به معنای)که(است و دو جمله را به هم پیوند می- 2  . آیددهد و معموال وسط جمله می أنَّ
 قال َأعلُم َأنَّ اهلل علی ُکلِّ شیٍء قدیر.گفت میدانم که خدا برهمه چیز تواناست. ثال: م

( )معموال نَّ  است و در جواب ِلماذا است.(  )زیرا،برای اینکه( به معنای )ِِلَ
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 پرسش:ِلماذا ماسافرَت بالطائرِة     پاسخ:ِِلّن بطاَقة الطائرِة غالیة  مثال: 
: به معنی- 3  )تشبیه/تردید/ ظّن(  )گویی و مانند( است  کأنَّ

   .اندآنان مانند یاقوت و مرجان : َکَأَنُهَن الیاقوُت والمرجاُن   مثال: 
 شود. هدفی است که به دست آورده نمی کأنَّ ِإرضاَء جمیِع الناِس غایٌة الُتدَرُک. گویی خشنود ساختن همه مردم،  مثال: 

 .برطرف کردن ابهام جمله قبل ازخودش است  ام ولکّن: به معنای)ولی(وبرای کامل کردن پی- 4
 کنند. گزاری نمیِانَّ اهلل لذو فضٍل علی الناِس ولّکن اکثر الناس الیشکرون. بی گمان خدا دارای بخشش برمردم است ولی بیشتر مردم سپاس مثال: 

 )آرزوی محال)تمّنی/ُمنی/وقوعه بعید( ودرهم به کارمی )یالیَت( و بیانگر آرزوست و به صورت )کاش( لیت: به معنای- 5
 . ای کاش من خاک بودم گوید: ویقوُل الکافُر یاَلیتنی کنُت ُترابًا. وکافر می مثال: 

َل: به معنی- 6  )رجاء/عسی/قد یتحّقق(  )آرزوی ممکن )امید است( است  و )شاید( َلعَّ
 به زبان عربی قرار دادیم امیداست شما خردورزی کنید.  همانا ما قرآن را إّنا جعلناُه قرآنًا عربیًا لعّلُکم تعِقلون. مثال: 

 
ی    : الخطأ عَیّ

 بارد!هایی میهایی وجود دارند که از آسمانشان ماهی!: سرزمینهناک بالد تمطر من سماءها أسماک( 1

 جّواله مکسور( 2
ّ
 مرد تظاهر کرده بود که تلفن همراهش شکسته است!!: کان الرجل تظاهر بأن

3 ) 
ّ
ّمهکأن

ُ
 نائٌم فی أیدی ا

ٌ
 ای خوابیده در دستان مادرش است!!: کودک همچون فرشتهالطفل ملک

ی إیل الّص ( 4  ایم!!: مسلمانان را به صلح و شادی دعوت کردهح و الفرحلقد ندعو المسلمیر

 ترجمه(  - متوسط - )ترکیبی   4پاسخ: گزینه    

 کنیم: گاهی )شاید( دعوت می قد ندعو

 

 
 : آموز بهتر از درس خواندن نیستکاری برای دانشهیچ  

راسة!  (1
ّ
 ال عمل  للطالب أحسن من الد

راسة!  (2
ّ
 لیس للتلمیذ عمٌل أفضل من الد

رسة للطالب!  (3
ّ
 ال العمل أحسن من الد

راسة و لیس عمل أحسن منه!  (4
ّ
 أفضل العمل للطالب هو الد

 تعریب(  - متوسط - 101۲)   1پاسخ: گزینه  

 آید باید بدون ال و بدون تنوین باشد( ... )هیچ... نیست ساختار ال نفی جنس است و اسمی که بعد از ال نفی جنس میال عملأ هیچ کاری ... نیست:  

 
ة  »  الـمحیطات مساحات كبیر

 
ی من المياه المالحة، وتغّطي    تتكّون إن ی   اثنیر  من سطح الكرة اِلرضية، ويسكن فيها  بالمائة    وسبعیر

 
نوع من المخلوقات  23000تقريبا

 من دورة الكربون والماء  
 
: متلك الكرة اِلرضية خمسة محيط. تالمهمة للحياة عىل اِلرضولهذا السبب  البحرية، وتعتیر جزءا ،   الهندي،  الهادئ،  المحيط  ات هي   اِلطلسي

ي والمتجمد الشمایلي   . المتجمد الجنوبر

ها  
ّ
 به،  مناطق أّما البحار بأن

 
 من المحيط ومتصال

 
ي    واسعة من المياه المالحة تحاط باليابسة من جميع جوانبها، ويمكن للبحر أن يكون جزءا

وهناك العديد من البحار فی
 . د العالم؛ كالبحر اِلحمر، واِلسو 

ی البحار والمحيطات، ومن أبرزها: المحيطات أعمق من البحار.     اِلرض   سطح  عىل  توجد   ضخمة   مائية  مسطحات  عن  عبارة  المحيطاتهناك العديد من الفروقات بیر
صلة غیر  أو  متصلة إما  مالحة مياه عن عبارة البحار  بينما 

ّ
!« مت

 
ن الـمحیطات أیضا  بالمحيطات والبحار أصغر مأ

 ترجمه متن:   

  در  را   دریایی موجودات  از  گونه  23000 و گیرند برمی  در را زمین  کره  سطح  از  درصد  دو  و هفتاد تقریباً و  اند شده تشکیل شور های آب از  که  هستند وسیعی  مناطق  ها اقیانوس
  ، شمال   هند،  آرام،  اقیانوس:  است  اقیانوس  پنج  دارای  زمین   کره.  هستند  مهم  زمین  روی  حیات  برایو به همین خاطر    هستند  آب  و  کربن  چرخه  از  بخشی  و  ساکن هستند  آن

 ی. شمال منجمد  و یجنوب  منجمد

  در زیادی   دریاهای  است،  متصل آن  به   و باشد   اقیانوس  از بخشی  تواندمی دریا . شوندمی احاطه خشکی  با   طرف هر از   که هستند شور   هایآب مناطق وسیعی از آنها دریاها،  اما
 سیاه و سرخ   دریاهای مثل. دارد وجود جهان

  زمین   سطح  روی  که  هستند  عظیمی  آبی  هایسطح  هااقیانوس.  هستند  دریاها  از  ترعمیق  هااقیانوس:  آنها  ترین مهم  واز   دارد،  وجود  هااقیانوس  و  دریاها  بین  زیادی  هایتفاوت
 .هستند ها اقیانوس  از  کوچکتر نیز  دریاها و هستند متصل غیر  یا  اندمتصل هااقیانوس به   یا ی کهشورهای آب عبارتند از  دریاها که حالی در  شوند،می یافت

 

ی   ص(  : الـخطأ عَیِ
ّ
 )حسب الن

 لألرض!  السطحية المياه من ٪27 المحيطات تشكل( 2 المحيطات!  مثل مالحة مياه لها  البحار ( 1

 ! المحیطات من أصغر  لكنها  المحيطات، من أکی   البحار  عدد ( 4 ! اِلسود  البحر  من أعمق اِلطلسي  المحيط( 3
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 درک مطلب(  - )متوسط    ۲پاسخ: گزینه   

 نادرست است    «.دهندمی  تشکیل  را  زمین  کره  سطح  هایآب  %27هااقیانوس»  خواهد که این گزینهصورت سوال خطا برحسب متن را می

 دهند. های سطح کره زمین را تشکیل میآب  %72  هاطبق متن اقیانوس

 ها:سایر گزینهترجمه  

 . دارند   شور  آب   هااقیانوس  همانند  دریاها  :1گزینه

 . است  سیاه  دریای  از  ترعمیق  اطلس  اقیانوس  :3گزینه

 . هستند  آنها  از  کوچکتر  ولی  بیشتر  هااقیانوس  از  دریاها  تعداد  :4گزینه

 

ص( 
ّ
ی الصحیح:)حسب الن  عَیِ

ون ثالثة يوجد ( 1 ي   البحرية الكائنات من نوع ألف وعشر
 المحيطات!  فی

صل( 2
ّ
 ! الهادئ بالمحيط قزوين وبحر  اِلحمر  البحر  یت

  البحار  تكون أن يمكن ال ( 3
 
 بالمحيطات!  فقط متصلة ولكنها  المحيطات، من جزءا

صلة غیر  البحار ( 4
ّ
صلة  البحار  من أصغر   مت

ّ
 ! بالمحيطات المت

 درک مطلب(  - )دشوار   1پاسخ: گزینه  

 باشد. طبق متن صحیح می  «ها بیست وسه هزار نوع موجود دریایی وجود دارد.در اقیانوس »  خواهد که این گزینهبرحسب متن را می  صحیحصورت سوال  

 ها: بررسی و ترجمه سایر گزینه 

 . ای نشده استدر متن به آن اشاره   .«هستند  متصل  آرام  اقیانوس  به  خزر  و  سرخ  دریای  دو»  :2گزینه

 ها باشد. توانند جزئی از اقیانوسطبق متن دریاها می  .«هستند  هااقیانوس  به  متصل  فقط  بلکه  باشد  توانندنمی  هااقیانوس  زا  جزء   دریاها»  :3گزینه

 ای نشده است. درمتن به آن اشاره  .«هستند  هااقیانوس  به  متصل  دریاهای  از  کوچکتر  هااقیانوس  به  غیرمتصل  دریاهای»:  4گزینه

 

  المحيطات تلعب لماذا  
ً
  دورا

ً
 األرض؟  عیل  للحیاة مهما

1)  
 
 الحية!  للكائنات المياه مصادر  أهم من تعتیر  المحيطات ِلن

2)  
ّ
ل المحيطات ِلن

ِّ
ی  المسافة تقل  ! المختلفة الدول بیر

3)  
ّ
 والماء!  الكربون دورة من جزء المحيطات ِلن

4)  
ّ
ي  تعيش الحية الكائنات من العديد  ِلن

   ! المحيطات فی

 درک مطلب(  - )دشوار   3گزینه   پاسخ:  

 « هستند  آب   و  کربن  چرخه  از  بخشی  هااقیانوس  زیرا»  « که طبق متن این گزینهدارند؟  مهمی  نقش  زمین  کره  در  حیات  برای  هااقیانوس  چرا»  صورت سوال گفته

 صحیح است.

 ها:بررسی سایر گزینه 

 ای نشده است. درمتن به این موضوع اشاره   «هستند  زنده  اتموجود   برای  آب  منابع  مهمترین  از  یکی  هااقیانوس  زیرا:»1گزینه

 ای نشده است. درمتن به این موضوع اشاره   « .دهندمی  کاهش  را  مختلف  کشورهای  بین  فاصله  هااقیانوس  زیرا»  :2گزینه

 ها در زندگی روی کره زمین به حساب نمیاد. اقیانوسدرمتن اشاره شده ولی دلیل نقش حیاتی    «.کنندمی  زندگی  هااقیانوس  در  زیادی  موجودات  زیرا»  :4گزینه

 

 : تتکّون 

ي )عىل وزن ةللغائب (1
ة: ت، مزید ثالب  ل حروفه اِلصلی  فع 

 
کوین(مصدره:  ن ،و  ،کت

 
 فعل ومع فاعله والجملة فعلّیة  / ت

ل بزیادة حر  للمخاطب، فعل مضارع،( 2 ي )مصدره عىل وزن تفع 
 فاعله ( / فعل ومع ف واحد مزید ثالب 

ي )مصدره: ةللغائب( 3
ن ، مزید ثالب  کو 

 
ِ زائدیِن( /فعل ومع فاعله   ت

ی  بزیادة حرفیر

)ماضیه: ( 4 ي
   مزید ثالب 

 
ن و 

َ
 محذوف لیس فعل و فاعله / للغائبة(ک

 
 الجملة فعلّیة  و  ا

 تحلیل صرفی(  - )متوسط   3پاسخ: گزینه  

 ها:بررسی سایر گزینه 

کوینمورد»:  1  گزینه
 
 نادرست است. «  مصدره:ت

 « نادرست است. للمخاطب،بزیادة حرف واحد رد»امو  :2گزینه

 مورد»  :4گزینه
 
ن و 

َ
 نادرست است.   «ماضیه:ک
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صلة:  
ّ
 ُمت

/نعت و  ذ مأخو  ،مؤنث مفرد، اسم،( 1 ي
ن مزید ثالب   « غیر موصوفه»مأ

صال« مؤنث، مفرد،( 2
ّ
ت  «غیر الـمضاف إلیه ومضافه» / مصدره»اأ

ن مجّرد   اسم،( 3 ي مأخوذ مأ
 « غیر الـمضاف إلیه ومضافه»/ )مصدره:وصل(ثالب 

نفعال مصدر  مؤنث، اسم،( 4  «غیر نعت للموصوف»/ ه عىل وزن اأ

 درک مطلب(  - )متوسط  ۲پاسخ: گزینه  

 ها:بررسی سایر گزینه 

« ا نعت وموصوفه )  :1گزینه  نادرست است.   (»غیر

»مصدره:وصل«)  :3گزینه ي
ن مجّرد ثالب   نادرست است.   (مأخوذ مأ

«)  :4گزینه نفعال، نعت للموصوف»غیر  نادرست است.   (مصدره عىل وزن اأ

 

ی    ضبط الحرکات أو قراءة الکلمات:  الخطأ عَیّ
ی

 ف

بیعّیة! 1
 
اهرة الط

ّ
 الناس هذه الظ

ُ
ظ  ( ُیالحأ

ة«2
 
ة و ال الّسّیئ

 
ن س  وی الح 

 
ست

 
 ( »ال ت

3 ! ی  میر  هؤالء الُمسلأ
ُ
ق رِّ

 
المک ُیف

َ
 ( ک

اس إبراهیم 4
ّ
ُ الن

ُ ة! ( أحضی م   للُمحاکأ

 ضبط حرکت(  - متوسط - )ترکیبی   4پاسخ: گزینه    

«  
 « فعل ماضی باب افعال است. أحضی 

ة» م 
َ
 « مصدر باب مفاعله است. ُمحاک

 باشد: می  37تا   34این درسنامه برای سواالت 
 *این جدول حفظ شود. 

 ماضی  مضارع  امر  مصدر)اسم(  تعداد حروف زائد  کاربرد 
ِ̂اسَتفِعل  استفعال  الف/س/ت  طلب و درخواست   ِاسَتفَعلَ  َیسَتفِعل   

ِ̂اسَتخِرج  استخراج     ِاسَتخَرجَ  َیسَتخِرج   
ِ̂افَتِعل  افتعال  الف/ت  اثرپذیری   ِافَتَعلَ  َیفَتِعل   

ِ̂اکَتِسب  اکتساب     ِاکَتَسَب  َیکَتِسب   
ِ̂انَفِعل  انفعال  الف/ ن  اثرپذیری   ِانَفَعلَ  َینَفِعل   

ِ̂انَجِمد  انجماد     ِانَجَمدَ  َینَجِمد   
ل  ت/ ع  اثرپذیری  ل  َتَفعُّ َ̂تَفعَّ ل    لَ  َیَتَفعَّ  َتَفعَّ

م    م  َتَقدُّ َ̂تَقدَّ م    مَ  َیَتَقدَّ  َتَقدَّ
ل  ت/الف  بیان مشارکت  َ̂تفاَعل  تفاع   َتفاَعلَ  َیَتفاَعل   

ب    َ̂تکاَتب  تکات   َتکاَتَب  َیَتکاَتب   
̂فاِعل مفاَعَله )ِفعال(  الف  بیان مشارکت  فاِعل     فاَعلَ  ی 

̂جاِهد مجاهده)ِجهاد(    جاِهد     جاَهدَ  ی 
ل  تفعیل  ع  متعدی کردن  َ̂فعِّ ل    َفعِّ لَ  ی   َفعَّ

ر تکبیر    َ̂کبِّ ر    َکبِّ رَ  ی   َکبَّ
̂افِعل  افعال الف  متعدی کردن  فِعل     َافَعلَ  ی 

̂احِسن  احسان    حِسن     َاحَسَن  ی 

 

ی الفعل   ائعَیّ
ّ

 حروفِه الز
ُ
ف عدد

ُ
ذی یختل

ّ
ِن البقیة: دال

َ
 ة ع

ی بعد اإلیمان!  (1 ُر قلب  المؤمنیر وِّ
 
 هللا سُین

ّ
 إن

نا!   إعتمدنا أنا و أصدقابی  (2 درستأ
مینا فی م 

ّ
 کّل معل

3)  
ّ
ُب إن

ّ
نت الطّل موا دروسهم من اإلنیر

ّ
 ! تعل

نا فی الّسنة الماضیة ( 4
ّ
 ! إنکش باب صف

 قواعد(  - دشوار - 0401و  3010)    1پاسخ: گزینه 

ر (1 وِّ
 
 حرف زائد دارد.   1در باب تفعیل است و   سُین

دنا(  2 م 
 
 حرف زائد دارد.   2در باب افتعال است و    إعت
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موا(  3
َّ
 حرف زائد دارد.   2در باب تفعّل است و    تعل

 حرف زائد دارد.   2در باب انفعال است و    إنکش(  4

 برویم یا اینکه اینجوری بگی که:  )یعنی مثال اسَتفَعَل( ماضیی برای تشخیص تعداد حروف زائد به اولین صیغه
  شروع شود حتما اولین صیغه ماضی آن یک حرف زائد دارد یعنی میشه باب افعال/تفعیل/مفاعله ُ-هرفعلی که مضارع آن با ضمه - 1
ل/افتعال/انفعال  شروع نشود حتما اولین صیغه ماضی آن دو حرف زائد دارد یعنی مُ-و اگر مضارع آن با ضمه - 2  یشه باب تفاُعل/َتَفعُّ
 باشد میشه باب ِاستفعالو تنها حالتی که فعل ماضی آن دارای سه حرف زائد می- 3

 
 أیر عبارٍة جاِء المصدر؟ 
ی

 ف

1 ) 
ّ
 هل تصد

ّ
 أن

ُ
 فی المحیطسماک  هذه اِل ق

ّ
 ؟ال تتعایش إّل

 یفیدنا فی حیاتنا  السنة الماضية( فی 2
 
متنا درسا

ّ
م معل

ّ
 ! تعل

 ! إمامنا الثالث إن شاء هللالزیارةأ  ( سأذهب إیل کربالء3

4 ) 
 
ة  العربی 

 
غة
ُّ
مأ الل

َّ
ها تعل

ّ
 ال ِلن

ّ
ی غة الل ی المسلمیر کة بیر  ! مشیر

 قواعد(  - دشوار – 4010و  0301)   3پاسخ: گزینه  

 « مصدر ثالثی مجرّد است. زیارة» 3در گزینه  

م 
ّ
 باشد.  عیل میمصدر نیست بلکه فعل مضارع باب تف  2در گزینة    تعل

م 
ّ
 باشد. نیز مصدر نیست و فعل امر باب تفعّل می  4در گزینه    تعل

 
  : ِ

َیی
َ
رف

َ
 جاِء فیها فعالن بزیادة ح

ً
ی عبارة  عَیّ

نت1 دّرسهم عیر اإلنیر
ُ
 عندما ا

 
 ! ( تالمیذی یشاهدون فلما

 ! ( فی أّیام طفولتر کنت ألعب فی ساحة المدرسة و أضحک2

ّ ع3  ندما تشتغلون فی متجری! ( أوالدی تعاونوا عىل الیر

 ( لننتقم من عمالء عدّو بالدنا و نقاتلهم عندما یهجمون علینا! 4

 قواعد(  - دشوار - 4010و  0301)   3پاسخ: گزینه  

دّرسحرف زائد دارد/    1: باب مفاعله است و  یشاهدون  -1
ُ
 حرف زائد دارد.   1: باب تفعیل است و  ا

 حرف زائد ندارند. : ثالثی مجرد هستد و  کنت، ألعب و أضحک  -2

 حرف زائد دارد.   2: باب إفتعال است و  تشتغلونحرف زائد دارد/    2: باب تفاعل است و  تعاونوا  -3

 حرف زائد دارد.   1: باب مفاعله است و  نقاتلحرف زائد دارد/    2: باب إفتعال است و  ننتقم  -4

 
نت قد  

ُ
یتتی ک

َ
 المقصود من العبارة »ل

ی
 عَیی الصحیح ف

ُ
 : !«مییل عندما دعاتی إیل بیتهإیل بیت ز  ذهبت

! أرجو  ( 1  أن أذهب إیل بیت زمیىل عندما یدعوبی

 أذهب إیل بیت زمیىل! ال ُیمکن یل أن ( 2

 ! ( الذهاب إیل بیت صدیقر صعب عىلّ 3

 ! أذهب إیل بیته فیدعوبی یحّب أن  ( زمیىل4

 قواعد(  - دشوار - 101۲)  ۲پاسخ: گزینه  

شود با  « جزء حروف مشبّهه هست و برای آرزوی دست نیافتنی به کار برده میلیتزیرا »  باشدبیانگر عدم توانایی می: ای کاش« در صورت سؤال  لیتکلمة »

 تطابق دارد.   2« در گزینة  الیمکن»

 ترجمه صورت سوال: ای کاش به خانه دوستم رفته بودم هنگامی که مرا به منزلش دعوت کرده بود. 

 که به خانه دوستم بروم.   : برای من ممکن نیست2ترجمه گزینه  

 وقوعه بعید(  مُنی/  )آرزوی محال)تمنّی/  رودهم به کارمی  )یالیتَ(  و بیانگر آرزوست و به صورت  لیت: به معنای)کاش(

   مثال:
 
رابا

ُ
 ت
ُ
یتتی کنت

َ
 ای کاش من خاک بودم  گوید:. وکافر میویقوُل الکافُر یال
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ی عبارة فیها    عَیّ
ً
 نفیا

ُّ
 : »ال« أشد

ل فی مواضع تال  علیک أن( 1
 
هم!  کعرض نفستتدخ

ّ
 للت

2 
ّ
ف ال( هل تعلمون أن  ! هسبن و  هبأصلال  أدبهب  تلمیذ شر

هم فی هذا الغرفة! 3
ّ
: ال تجعل الکرایّس کل قی

ّ
 موظ

ُ
 ( قلت

 هللا ال یحّمل عباده ما ال طاقة لهم به4
ّ
 ! ( قیل فی القرآن أن

 قواعد( - متوسط - 101۲)   4پاسخ: گزینه  

 . خواهد« نفی جنس را میالصورت سؤال »

ل»  -1
ّ
 نفی است.   ال: دخالت نکنی«  ال تتدخ

 ...: نه به اصل و ...« الی عاطفه است. ال بأصله »  -2

 نهی است.   ال: قرار نده«  ال تجعل»  -3

 نفی جنس است.   ال...: هیچ طاقتی... نیست )نداریم(«  ال طاقةنفی و »  الکند«  : تحمیل نمیال یحّمل»  -4

 نواع ال: ا

 ال

 عامل )با آزار( 
 ( ه ی)ناهیالنه - 1
 جنس)برسراسم(  یالنف  - 2

 غیر عامل )بی آزار( 
 ( ه ی)نافیالنف  - 3
 ال جواب)دربرابر پاسخ)هل وأ(         - 4
 ال عطف - 5

 نفی جنس:  های اسم الویژگی 

ـ(  آن اسمی بیاید که فتحه از  نیست باید بعدنفی جنس   )ال( یا فعل باشد قطعا مجرور، و یکی از جار  )ال( *اگر بعد از  ـَ  دارد. )
 گیرد. نمی )تنوین( و )ال( گاههیچ )ال( اسم

 شود.ترجمه می  )هیچ....نیست( نفی جنس باشد به صورت )ال( ای که دارای*جمله 
 باشد. نکره می  )ال( *اسم

  محذوف است.ی معنوی )ال( قرینه لفظی و قرینه گاهی اوقات خبر   بدانیم:  *بیشتر 
 ی لفظی شده است* )درمدرسه نیست( *قرینه آموزیال معلم فی المدرسة و التلمیذ )هیچ معلمی در مدرسه نیست و هیچ دانش مثال: 

 تر از قناعت نیست. نیاز کنندهمثال: الکنَز أغنی من القناَعِة. هیچ گنجی بی
 عافیت نیست. اللباَس َأجمَل من العافیة. هیچ لباسی زیباتر از  مثال: 

 
ی ال   عَیّ

ی
:   صیح ف

َ
د

ّ
ذی قد أک

ّ
 الجزء ال

 ( جاء نضهللا و الفتح )  : «جاء نض هللا و الفتح»لقد ( 1

 هللا مع الصابرین«: )هللا مع الصابرین(2
ّ
تب فی القرآن: »إن

ُ
 ( ک

ی  أ( 3  یأُمر المسلمیر
 
 القرآن

 
سبّ ن ال إن ! )القرآن(  ی  ی  کیر  وا معبوداتأ المشر

4 ) 
 
هم کانوا صبورا

ّ
ی لنا أن  ! )مصارعات اِلنبیاء مع أقوامهم تّبیر

 
 ( هم کانوا صبورا

 قواعد( - متوسط - 101۲)  ۲پاسخ: گزینه  

 جاء  -1

ی  أ  -3  یأُمر المسلمیر
 
سبّ ن ال القرآن ی   ی  کیر  وا معبوداتأ المشر

 در این جمله اصال تاکیدی وجود ندارد.   -4

 بعد از خود را   ۀکند؛ نه فقط کلمبعد از خود را تأکید می ۀ« تمام جمل»إّن  

 . کندبعد از خود را تاکید می ۀ»لقد« فقط کلم 

 کند. ّن« اصال تاکید نمیأ» 
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بخش فرصت محدود انسان برای استفاده از های اساسی و فراگیر در طول تاریخ که ذهن بشر را به خود مشغول کرده، چیست و پایانیکی از پرسش 
 هایش کدام است؟ سرمایه

 توفّی دنیا و  -ارزش بودن آن( چیستی حقیقت دنیا و کم1

  مرگ و اجل  -( ماهیت مرگ و آیندۀ انسان پس از آن 2

 دنیا و توفّی  -( ماهیت مرگ و آیندۀ انسان پس از آن 3

 مرگ و اجل  -ارزش بودن آنچیستی حقیقت دنیا و کم( 4

 ( 40 ۀصفح  - 3010)  2پاسخ: گزینه  

ها را به خود مشغول کرده است و آنان  در طول تاریخ، ذهن عموم انسانهای فراگیری است که  چیستیِ )ماهیتِ( مرگ و آیندۀ انسان پس از آن، از پرسش

 . یابدها، فرصت محدودی داریم که با مرگ )اجل( انسان پایان میساز پاسخ دهند. ما برای استفاده از سرمایههای اساسی و سرنوشتاند تا به این پرسشکوشیده 

 چیستی مرگ و آیندۀ انسان پس از آن  =کنندۀ ذهن در طول تاریخ پرسش فراگیر و مشغول
 هدف زندگی انسان چیست؟ = دهد پرسشی که به زندگی انسان معنا می 

 
 داشت؟  خواهد کدام ویژگی در مورد بعد جسمانی انسان صحیح است و در چه صورت زندگی انسان پایانی اندوهناک 

 ی وجود نداشت. از مرگ گریز  - شوددائم در حال تجزیه و تحلیل است و مستهلک می (1

 شد. یکباره راهی دیار فنا و نیستی می  - دهد بعد از مرگ، آگاهی و حیات خود را از دست نمی (2

 نداشت.  وجود از مرگ گریزی   - دهد بعد از مرگ، آگاهی و حیات خود را از دست نمی (3

 شد. نیستی مییکباره راهی دیار فنا و   - شود( دائم در حال تجزیه و تحلیل است و مستهلک می4

 ( 41  فحۀص -  3010)  4پاسخ: گزینه  

شود. اگر انسان یکباره راهی دیار  بعد جسمانی انسان، مانند سایر اجسام و مواد، دائم در حال تجزیه و تحلیل است و سرانجام فرسوده و متالشی )مستهلک( می 

 حالی که چنین نیست.فنا و نیستی شود، پس داستان زندگی انسان پایانی اندوهناک دارد؛ در  

 مقایسۀ بعد جسمانی و روحانی انسان: 

 تغییرپذیری  فنا و نابودی فرسوده و متالشی  تجزیه و تحلیل  هاویژگی

 ✓ ✓ ✓ ✓ بعد جسمانی 

 ✓ × × × بعد روحانی 

 

َبُهوادر حدیث شریف » 
َ
ت
ْ
وا ان

ُ
ا َمات

َ
ِإذ
َ
اُس ِنَياٌم ف

َّ
 « مرگ به چه چیزی تشبیه شده است؟الن

 خوابی کوتاه و گذرا ( 1

 ( بیداری از خواب 2

 ( طلوعی برای روح و غروبی برای جسم 3

 ( پل انتقال از دنیا به عالم برتر 4

 ( 41  فحۀص -  0301)  2پاسخ: گزینه  

َبُهوادر حدیث »
َ
ت
ْ
وا ان

ُ
ا َمات

َ
ِإذ
َ
اُس ِنَياٌم ف

َّ
 رگ به بیداری از خواب تشبیه شده است. شوند« م بمیرند بیدار می  کههنگامیدر خوابند،  ]در این دنیا[  : مردم  الن

 عامل بیداری =تشبیه پیامبر )ص( از مرگ 
 پل انتقال=  تشبیه امام حسین )ع( از مرگ 

 خوابی کوتاه و گذرا= تشبیه پیامبر )ص( از دنیا 
 ها زندان و ساحل سختی= تشبیه امام حسین )ع( از دنیا 

 
 معتقد به معاد به کدام سبب است؟راه نداشتن ناامیدی و افسردگی در انسان  

 داند که هرچه بیشتر در راه خدمت به خلق خدا گام بردارد، آخرت او زیباتر خواهد بود.( می1

   بیند. هایش را میداند و اطمینان دارد که خداوند، او و تالش( می2

  بیند. ( حیات این دنیا را چیزی جز ننگ و ذلت نمی3

 داند.قات خدا در درجات برتر بهشت نمی( مرگ را جز سعادت و مال4

  ( 42 فحۀص - 3010)  2پاسخ: گزینه  

 بیند. هایش را میداند که خداوند، او و تالشزیرا می  ،شودانسان معتقد به معاد، ناامید و افسرده نمی
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 ها: دلیل نادرستی سایر گزینه 

 ناپذیری است )نه افسرده و ناامید نبودن(. خستگیالعاده و  دلیلِ داشتن انرژی و همت فوقاین مورد،  (:  1گزینۀ )
 (: مربوط به نهراسیدن معتقدان از مرگ است. 4)و    (3)  هایهگزین

 آثار اعتقاد به معاد: 

 داشتن شور و نشاط و انگیزه و راه نداشتن ناامیدی و افسردگی - 1
 بیند. هایش را میدلیل: اعتقاد به پاداش و جزای الهی و اینکه خداوند او و تالش

 نهراسیدن از مرگ و آمادگی برای فداکاری - 2
 . د بنددلیل: چون به زندگی دنیا دل نمی

 

 هایی است؟هر یک از اوصاف زیر در خصوص دانایی یا فقدان آن، دربارۀ چه دیدگاه 
 » (الف

َ
ُمون

َ
ْعل
َ
وا ي

ُ
ان
َ
ْو ك

َ
 « ل

 » (ب
َ
ُهْم ِبذِلک

َ
م   َو ما ل

ْ
 ِعل

ْ
 «ِمن

1« ) 
َّ
اَر  ِإن

َّ
  الد

َ
ِخَرة

ْ
  اْل

ُ
َحَيوان

ْ
َ ال ِهي

َ
ا»  -  «ل

َ
ن
ُ
 َحَيات

َّ
َ ِإَّل ْحَيا َما ِهي

َ
 َو ن

ُ
ُموت

َ
َيا ن

ْ
ن
ُّ
 «الد

2« ) 
َّ
اَر  ِإن

َّ
  الد

َ
ِخَرة

ْ
  اْل

ُ
َحَيوان

ْ
َ ال ِهي

َ
  َو ما هِذهِ »  -  «ل

ُ
نيا الَحياة

ُّ
ِعٌب  الد

َ
هٌو َو ل

َ
 ل
ا
 « ِإَّل

3« ) 
ُ
ْحيا َو  نُموت

َ
نا َو  ن

ُ
 إ ما ُيْهِلک

َّ
ُر  َّل

ْ
ه
َّ
  َو ما هِذهِ »  -  «الد

ُ
نيا الَحياة

ُّ
ِعٌب  الد

َ
هٌو َو ل

َ
 ل
ا
 « ِإَّل

4« ) 
ُ
ْحيا َو  نُموت

َ
نا َو  ن

ُ
 إ ما ُيْهِلک

َّ
ُر  َّل

ْ
ه
َّ
ا»  -  «الد

َ
ن
ُ
 َحَيات

َّ
َ ِإَّل ْحَيا« َما ِهي

َ
 َو ن

ُ
ُموت

َ
َيا ن

ْ
ن
ُّ
 الد

 ( 44و  42 هایفحهص – 0301)  1پاسخ: گزینه  

 آخرت، در عبارت قرآنی »استمرار دانایی به حقیقی بودن  
َّ
اَر  ِإن

َّ
  الد

َ
ِخَرة

ْ
«  اْل

َ
ُمون

َ
وا َيْعل

ُ
ْو كان

َ
 ل
ُ
َحَيوان

ْ
َ ال ِهي

َ
 مؤکد واقع شده است.   ل

وا به ماهیت دنیا و حقیقت آخرت در عبارت قرآنی »  نسبت  نداشتن دانایی
ُ
   َو قال

َّ
نا ِإَّل

ُ
ْحيا َو ما ُيْهِلک

َ
 َو ن

ُ
ُموت

َ
يا ن

ْ
ن
ُّ
ا الد

َ
ن
ُ
 َحيات

َّ
َ ِإال م  ما ِهي

ْ
 ِمْن ِعل

َ
ُهْم ِبذِلک

َ
ُر َو ما ل

ْ
ه
َّ
«  الد

 توصیف شده است 

 ) =جهالت و گمان و خیال  =مبنای سخن منکران معاد  
َ
ون

ُّ
ن
ُ
 َيظ

َّ
ْم ِإال

ُ
 ه
ْ
م  ِإن

ْ
 ِمْن ِعل

َ
ُهْم ِبذِلک

َ
 ( َو ما ل

 ) = دانایی مستمر به حقیقی بودن آخرت =معاد  به مبنای سخن معتقدان
َ
ُمون

َ
وا َيْعل

ُ
ْو كان

َ
 (ل

 
آورد و کدام عبارت شریفه تأکیدی  عقیده به عدم ظرفیت دنیا در اعطای جزای بسیاری از جرائم، زمینۀ کدام یک از براهین ضرورت معاد را فراهم می 

ْم مجدد بر قطعیت وقوع وعدۀ »
ُ
ک
َّ
َمَعن

ْ
َيج

َ
ِقياَمةِ  ِإل   ل

ْ
ْوِم ال

َ
 شود؟« محسوب میي

 «ال َرْيَب ِفيهِ » - ( عدل الهی 1

 « ال َرْيَب ِفيهِ » -  ( حکمت الهی2

ُ ٱ» - ( عدل الهی 3
ّ

َو  ال  َلل
ُ
 ه

َّ
 ِإَّل

َ
ه
َ
 « ِإل

ُ ٱ» -  ( حکمت الهی4
ّ

َو  ال  َلل
ُ
 ه

َّ
 ِإَّل

َ
ه
َ
 «ِإل

 ( 57و  53 هایفحهص – 0401)  1پاسخ: گزینه  

 گوییم:در برهان عدل که دلیلی بر ضرورت معاد است، می

 توان به طور کامل پاداش و کیفر داد. بسیاری از اعمال صالح و همچنین جرائم را در این دنیا نمی

ْم »  وقوع معاد: نوعی از تأکید بر قطعیت«،  ال َرْيَب ِفيهِ که شکی در وقوع معاد نیست: »این
ُ
ک
َّ
َيْجَمَعن

َ
ِقياَمةِ  ِإلي  ل

ْ
 « است. َيْوِم ال

 های مربوط به حکمت و عدل الهی در تشخیص دالیل ضرورت معاد، بسیار راهگشا هستند: شناسایی کلیدواژه

 نهایت و نامحدود گی و میل به جاودانگی و کمال بیها، احساس تشنگی و گرسنها، نیازها، خواستهپاسخ دادن به تمایالت، گرایش حکمت الهی 

 پاداش و کیفر و سزا و مجازات و جزای اعمال و برابر نبودن نیک و بد  عدل الهی 

 

 کند؟ ای اعتراف کرد و این ماجرا چه چیزی را در مورد معاد ثابت می)ع( پس از مشاهدۀ کیفیت زنده شدن حیوان خود، به چه جمله رحضرت عزی 
 معاد، رویدادی حتمی است.  -«.»خدا به هر خلقتی داناست( 1
 معاد، رویدادی حتمی است.  -«.تواناست کاری( »خداوند بر هر 2
 معاد، امری ممکن است.  -«.تواناست کاری( »خداوند بر هر 3
 معاد، امری ممکن است. -«.( »خدا به هر خلقتی داناست4

 ( 55 فحۀص – 0401)  3پاسخ: گزینه  

اشاره به  این موضوع  توانا است.«    کاریاش در طول صد سال و کیفیت زنده شدن حیوانش، گفت: »خداوند بر هر  ( با دیدن غذای سالم ماندهنبی )ع  رعزی

 از دالیل اثبات امکان معاد است. )معاد امری ممکن و شدنی است.(   دارد که  هایی از زنده شدن مردگاننمونه
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 به ریز نکات آیه، توجه نمایید: 

دالیل امکان معاد 
 

 آفرینش نخستین انسان  - 1
 «های پوسیده را دوباره زنده کند؟پرسش: »کیست که این استخوان
 را برای نخستین بار آفرید و او به هر خلقتی داناست.« )علم الهی(  هاپاسخ: »بگو همان خدایی که آن

 هایی از زنده شدن مردگان بیان نمونه - 2
 کند؟« ها( را پس از مرگ زنده میها )استخوانپرسش عزیز نبی: »به راستی خداوند چگونه این

 دانم که خدا بر هر کاری تواناست.« )قدرت الهی( پاسخ: »می
 نظام مرگ و زندگی در طبیعت اشاره به  - 3

 کنند، به مطالعۀ جریان همیشگِی مرگ و زندگی در طبیعت بپردازند تا مسئلۀ معاد را بهتر درک کنند.« »کسانی که با ناباوری به معاد نگاه می 

 
 داند؟ اثبات معاد، تحقّق آن را الزم می که سخن گفتن از معاد، سخن گفتن از زندگی است، کدام است و کدام دسته از دالیل علیت این 

      ضرورت معاد  -( زیرا زندگانی دنیا، کوتاه و گذراست.1

 امکان معاد  -( زیرا معاد بخشی قطعی از زندگی ماست. 2

   ضرورت معاد  -( زیرا معاد بخشی قطعی از زندگی ماست. 3

 امکان معاد  -( زیرا زندگانی دنیا، کوتاه و گذراست.4

  ( 54 فحۀص – 0401)  3پاسخ: گزینه  

 سخن گفتن از معاد، در حقیقت سخن گفتن از زندگی است، زیرا معاد بخشی قطعی از زندگی آیندۀ ماست. 

اما دالیل  دانند،  توان به دو دستۀ اصلی امکان و ضرورت معاد تقسیم کرد. دالیل ضرورت معاد، تحقق آن را الزم میدالیل قرآن در زمینۀ اثبات معاد را می

 دهند.امکان معاد، آن را امری ممکن و شدنی نشان می

 . ست ین رممکنیو غ دیاست و بع یممکن و شدن  یاثبات امکان معاد: معاد امر  لیدال          
 

 فواید دالیل اثبات معاد 
 

 دالیل اثبات ضرورت معاد: وجود معاد، الزم است و نبود معاد امری محال و نارواست.          

 
  ،بر کبائرند  مصرّها،  کر به نعمت سُکنند و پرسش آنان که با  که در وجود معاد شک ندارند، آن را انکار میا این بها  از نگاه آیات قرآن کریم، چرا برخی انسان 

 کدام است؟ 

  کند؟«یده را زنده میهای پوس»خداوند چگونه این استخوان -خواهند بدون ترس از دادگاه قیامت، در تمام عمر گناه کنند.( می1

 »هنگامی که ما مردیم و استخوان شدیم، آیا برانگیخته خواهیم شد؟«  -خواهند بدون ترس از دادگاه قیامت، در تمام عمر گناه کنند.می( 2

  خواهیم شد؟« »هنگامی که ما مردیم و استخوان شدیم، آیا برانگیخته  -های آنان را سخت کرده است.( تجاوز و گناهکاری، دل3

  کند؟« های پوسیده را زنده می»خداوند چگونه این استخوان -های آنان را سخت کرده است.( تجاوز و گناهکاری، دل4

 ( 58 فحۀص – 4010)  2پاسخ: گزینه  

 «.گناه کند  دادگاه قیامت، در تمام عمرخواهد بدون ترس از  او می  ]علت انکارش این است که[ندارد( بلکه    شک  انسان در وجود معاد)»  سورۀ قیامت:  5آیۀ  

هنگامی    گفتند:کردند و میآنان )دوزخیان( پیش از این )در عالم دنیا( مست و مغرور نعمت بودند و بر گناهان بزرگ اصرار می»سورۀ واقعه:    48تا    45آیات  

 استخوان شدیم، آیا برانگیخته خواهیم شد؟«  خاگ  که ما مردیم و

 های انکار معاد )طبق آیات قرآن(: انگیزه
 نشناختن قدرت خداوند و مقایسه کردن قدرت خود با واقعۀ بزرگ قیامت  - 1
 های دنیوی و اصرار بر گناهان بزرگ به نعمت بودن مستی و مغرور  - 2
 تجاوز و گناهکاری - 3
 ن ترس از دادگاه قیامت گناه کردن در تمام عمر بدو  - 4
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 کند؟ به کدام یک از دالیل اثبات امکان معاد اشاره می ، هر یک از عبارات قرآنی ذیل  
 کنیم.«گونه که بوده، مجدداً خلق میها را نیز همان»بلکه سر انگشتان آن (الف

 ...« های پوسیده را دوباره زنده کند؟ بگو همان خدایی که »کیست که این استخوان (ب

 فرستد تا ابر را برانگیزند...«»خداست که بادها را می (ج

 زنده شدن مردگان  -مرگ و زندگی در طبیعت -( قدرت نامحدود الهی1

 مرگ و زندگی در طبیعت -آفرینش نخستین انسان -( قدرت نامحدود الهی2

 مرگ و زندگی در طبیعت  - آفرینش نخستین انسان -( زنده شدن مردگان3

 زنده شدن مردگان  -مرگ و زندگی در طبیعت -زنده شدن مردگان( 4

  ( 56و  55 هایفحهص – 4010)  2پاسخ: گزینه  

گونه که بوده،  ها را نیز همانآوریم، بلکه سر انگشتان آنها را به حالت اول درمیهای آنتنها استخوانفرماید: »نهمی  سوم و چهارم قیامت  خداوند در آیات

کند و در آیۀ »و برای ما مثلی زد، در حالی که آفرینش نخستین خود را فراموش  کنیم.« برای اثبات قدرت الهی به خلق سر انگشتان اشاره میمجدداً خلق می

قتی داناست.« به  ها را برای نخستین بار آفرید و او به هر خلهای پوسیده را دوباره زنده کند؟ بگو همان خدایی که آنکیست که این استخوان  :کرده بود، گفت

سپس آن ابر را به سوی سرزمینی مرده برانیم و آن زمین مرده را   .فرستد تا ابر را برانگیزندآفرینش نخستین انسان اشاره دارد و آیۀ »خداست که بادها را می

ر طبیعت اشاره دارد که همگی از دالیل امکان  گونه است.« به نظام مرگ و زندگی دپس از مرگش زندگی بخشیدیم. زنده شدن قیامت نیز همین  ]وسیله[بدان  

 معاد هستند. 

 
     
 امکان معاد   

 دالیل اثبات معاد 
 الف( حکمت الهی           
 ضرورت معاد   
 ب( عدل الهی           

 
 نماید و متبوع آن کدام است؟ را بیان می )ص(حد افضل عبادات با عنایت به کالم پیامبر مهربانی تقابل با  هکدام عبارت شریف 

1) « 
ّ

ي ذاِت اَلل
روا ف 

ّ
ك
َ
ف
َ
 اش با خدا دوچندانی معرفت انسان به خود و رابطه -«  ال ت

2) « 
ّ

ي ذاِت اَلل
روا ف 

ّ
ك
َ
ف
َ
 ذهن محدود بر نامحدود  ۀعدم توان احاط -«  ال ت

ي » (3 ِ
ن 
ْ
ِكل
َ
 ت
َ
ِسي َّل

ْ
ف
َ
 ن

َ
 اش با خدا دوچندانی معرفت انسان به خود و رابطه  - «  ِإل

ِسي » (4
ْ
ف
َ
 ن

َ
ي ِإل ِ

ن 
ْ
ِكل
َ
 ت
َ
 ذهن محدود بر نامحدود ۀعدم توان احاط  - « َّل

 (13و  2 هایفحهص –1012) 2پاسخ : گزینه  

  فرماید: »که می)ص( با توجه به کالم نبوی 
ُ
ِة إدمان

َ
ُل الِعباد

َ
دَرِتهِ أفض

ُ
ي ق

 و ف 
ّ

ي اَلل
ِر ف 

ُّ
فك

َّ
تواند بر امور نامحدود  خدا است. انسان نمی ۀ«، افضل عبادات تفکر دربارالت

:  ۀآن با عبارت شریف  ما را از تفکر در)ص(    این امور، ذات و چیستی خداست که پیامبر  ۀاحاطه پیدا کند، چرا که ذهن او توان گنجایش این امور را ندارد. ازجمل

« 
َ
ف
َ
 ال ت

ّ
ي ذاِت اَلل

روا ف 
ّ
 . «، برحذر داشته استك

 . توجه داشته باشید که حد افضل یعنی باالترین عبادت 

صفات    ۀحواستون باشه( و دربار  .غلطه «،ذات خدا ۀدربار »اگه تو سؤالی گفت ) خدا ۀداند؟ اندیشیدن مداوم دربار ، باالترین عبادت را چه چیزی می)ص(پیامبر اکرم 
 خداوند. 

 نهی کرده است. ذات خدا ۀاز تفکر دربار ما را و تفکر کنید  خدا   ۀفرموده دربار )ص( پس پیامبر  .تقابل یعنی در مقابل آن ۀکلم
 ذات خداوند است.  ۀخدا در تقابل با عدم تفکر دربار  ۀدر نتیجه تفکر دربار 

 . معلولیعنی تابع  ۀعلت و کلم یعنیمتبوع  ۀکلم
 . علت آن چیز را پیدا کنید پس متبوع یک چیزی را خواستن یعنی 

 .ذات خدا فکر نکنیم؟ چون برای تفکر، احاطه داشتن بر موضوع شرط ماست  ۀفرموده است که ما دربار )ص( به چه علت پیامبر 

 
 

 

 

 

 های پوسیده را دوباره زنده کند؟آفرینش نخستیِن انسان: کیست که این استخوان -1
 نبی رهایی از زنده شدن مردگان: عزیبیان نمونه -2
 فرستد...اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت: خداست که بادها را می -3
 کنیم.گونه که بوده، مجددًا خلق میها را نیز همانقدرت نامحدود الهی: بلکه سر انگشتان آن -4
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دارد و کدام کالم وحی آن را  گیرد، تجلّی کدام موضوع تبلور  الوجود در مقام مفارقت قرار میواجب  اتالوجود با مصنوعممکن  اتدر موضعی که مصنوع 
 سازد؟ مدلل می

  وَ »  -نیازمندی موجودات به خدا در بقا  (1
ُ
َحِميد

ْ
ُّ ال ي ِ

ن 
َ
غ
ْ
َو ال

ُ
ُ ه

ّ
 «اَلل

  وَ »  - عدم نیازمندی خداوند به موجودات (2
ُ
َحِميد

ْ
ُّ ال ي ِ

ن 
َ
غ
ْ
َو ال

ُ
ُ ه

ّ
 « اَلل

ِ » -نیازمندی موجودات به خدا در بقا  (3
ّ

 اَلل
َ

َراُء ِإل
َ
ق
ُ
ف
ْ
ُم ال

ُ
ت
ْ
ن
َ
 «أ

ِ »  - عدم نیازمندی خداوند به موجودات (4
ّ

 اَلل
َ

َراُء ِإل
َ
ق
ُ
ف
ْ
ُم ال

ُ
ت
ْ
ن
َ
 « أ

 ( 10و  9 هایفحهص – 1012)  3پاسخ: گزینه  

 .کنیم  الوجود( جدا از هم بدانیم و آن را تفکیک)واجب  با خلق خداوند  را  الوجود(خواهد که ما خلق بشری )ممکنال از ما جایگاهی را میؤ س

های انسان است( در خلق  الوجود همان تولیدات و ساختهممکن اتمخلوقات به خداوند هم در بقا نیازمند هستند و هم در پیدایش و تولیدات بشری )مصنوع

ِ »  ۀشریف  ۀکه این موضوع در آی  ندسان وابسته نیستولی در بقای آن به ان  ،یا پیدایش به انسان نیازمند هستند
ّ

 اَلل
َ

َراُء ِإل
َ
ق
ُ
ف
ْ
ُم ال

ُ
ت
ْ
ن
َ
 ، تبلور دارد.«أ

 . هاتحت صنعت قرار گرفته شده ،هاصنع شده ،هایعنی ساخته شده اتمصنوع
 . یعنی انسان ،تواند نباشدتواند باشد یا می الوجود یعنی کسی که می ممکن
 . یعنی خداوند ؛بوده و هست و خواهد بود  ،باید باشدالوجود یعنی کسی که واجب 

 رسونه؟ گیرند، این موضوع ما رو به چی میهای خداوند در مقام قیاس و فرق قرار میهای بشری با ساختهسوال چی میگه؟ میگه وقتی ساخته
 . نیستند به انسان ولی مخلوقات انسان در بقا نیازمند ،رسونه که مخلوقات خلق شده توسط خداوند به خداوند در بقا نیازمند هستندرو به این می ما

 دهد. بقا نشان می ۀپیدایش و هم در مرحل  ۀالحمید«، نیازمندی مخلوقات به خداوند را هم در مرحل اهلل هو الغنی   : »وۀعبارت شریف

 
 باشد، از حیث نیازمندی کدام درست است و موجودات چه وجهی از خداوند دارند؟  «االرض  و  ماواتهللا نور الس  »  ۀشریف آیۀاگر مبنای ما،  

  آیات الهی  ای از آیه-نیازمندی در پیدایش و نیازمندی در بقا  ( 1  
 ای از آیات الهی آیه  – نیازمندی در پیدایش  ( 2  
 نوری از انوار وجود الهی  - نیازمندی پیدایش و و نیازمندی در بقا ( 3  
 نوری از انوار وجود الهی   -نیازمندی در بقا ( 4  

 ( 11 و 8 و 7  هایفحهص – 1012)  1پاسخ: گزینه  

َماَواِت وَ »  خداوند نور هستی است: وُر السَّ
ُ
ُ ن
ّ

ْرِض  اَلل
َ ْ
، نیازمند به خداست( و به سبب او  پیدایش)جهان در    دنگیریعنی تمام موجودات، وجود خود را از او می  . «اْل

نیازمند به خداست.( به همین جهت هرچیزی دراین جهان، بیانگر وجود خالق    )جهان در بقای خود،  شوند و وجودشان به وجود او وابسته استآشکار میپیدا و  

 .  شودمحسوب میای از آیات الهی  آیهو  

 . پیدایش و بقا به خداوند نیازمند هستیم ۀما و مخلوقات جهان در مرحل  

ِ » ۀعبارت شریف  توان از این جمله را می 
ّ

 اَلل
َ

َراُء ِإل
َ
ق
ُ
ف
ْ
ُم ال

ُ
ت
ْ
ن
َ
اُس أ

َّ
َها الن يُّ

َ
  وَ   َيا أ

ُ
َحِميد

ْ
ُّ ال ي ِ

ن 
َ
غ
ْ
َو ال

ُ
ُ ه

ّ
َماَواِت وَ »ۀ «، برداشت کرد که با عبارت شریف اَلل وُر السَّ

ُ
ُ ن
ّ

ْرِض  اَلل
َ ْ
« ارتباط  اْل

 . معنایی دارد
وُر » ۀپس عبارت شریف 

ُ
ُ ن
ّ

َماَواِت وَ اَلل ْرِض  السَّ
َ ْ
و وجه موجودات از خداوند یعنی چه ارتباطی  «، به نیازمندی موجودات به خداوند در پیدایش و در بقا اشاره دارداْل

 ؟ها نسبت به خداوند در نظر گرفت توان برای آنمی
 . های الهینشانهای از نشانه ،تجلی خداوند ،ای از آیات خداوندشود آیهپس وجه موجودات از خداوند می

 
رحمت حتی به  از خداوند، مبنی بر عدم دریغ لطف و  مهربانی )ص(  پیامبر    ۀعلت عدم توجه انسان به مداومت نیاز به خداوند و علت درخواست عاجزان 

 ای، چیست؟ لحظه ۀانداز

 افزایش خودشناسی                   –غفلت  (1

 افزایش خودشناسی  -  معصیت (2

 افزایش عبودیت و بندگی   –غفلت  (3

 افزایش عبودیت و بندگی  -  معصیت (4

 (11 و 10  هایفحهص - 1012)  1پاسخ : گزینه  

بیشتر آگاه شده و عجز و  بیشتر شود، به نیاز خود    اش با خداهای ناآگاه توجهی به نیاز دائمی خود به خداوند ندارند. هرچه معرفت انسان به خود و رابطهانسان

 کند. بندگی خود را بیشتر ابراز می

 . شود به خداوند در بقا می هایمانپس غفلت باعث عدم توجه ما به نیازمندی. کندتوجه، نیازمندی خود به خداوند در بقا را فراموش میانسان ناآگاه و بی
ای او را به خود وانگذارد، افزایش خودشناسی ایشان  با آن همه عظمت و مقام در نزد خداوند، عاجزانه از ایشان بخواهد لحظه   )ص( شود پیامبر چیزی که باعث می

 .است 
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 است؟ عبارت شریفه، بازتاب کدام «یساله من فی السماوات و االرض»  ۀعبارت شریف 

1) « 
ّ

ي اَلل
ِر ف 

ُّ
فك

َّ
 الت

ُ
ِة إدمان

َ
ُل الِعباد

َ
دَرتة أفض

ُ
 «و ف  ق

2) « ِ
ّ

 اَلل
َ

َراُء ِإل
َ
ق
ُ
ف
ْ
ُم ال

ُ
ت
ْ
ن
َ
 «  أ

َماَواِت وَ » (3 وُر السَّ
ُ
ُ ن
ّ

ْرِض  اَلل
َ ْ
 « اْل

َماَواِت وَ » (4 ي السَّ ِ
ِ َما ف 

ّ
ْرِض  َلِل

َ ْ
ي اْل ِ

 «َما ف 

 (  10 فحۀص – 1012)   2پاسخ : گزینه  

 دانند. می،  «انتم الفقراء الی اهلل»  :، این است که خود را نیازمند او)یساله من فی السماوات و االرض(   کنندعلت اینکه موجودات پیوسته از خداوند درخواست می

 » ۀشریف یاتمطابق آ 
ُ
َحِميد

ْ
ُّ ال ي ِ

ن 
َ
غ
ْ
َو ال

ُ
ُ ه

ّ
ِ َو اَلل

ّ
 اَلل

َ
راُء ِإل

َ
ق
ُ
ف
ْ
ُم ال

ُ
ت
ْ
ن
َ
اُس أ

َّ
َها الن يُّ

َ
رْ « و »يا أ

َ ْ
َماَواِت َواْل ي السَّ ِ

 َمْن ف 
ُ
ه
ُ
ل
َ
ي َيْسأ ِ

َو ف 
ُ
 َيْوم  ه

لَّ
ُ
ن   ِض ك

ْ
أ
َ
 «، ش

ْرِض خواهند: »کنند و مدد میعلت اینکه موجودات پیوسته از خداوند طلب می
َ ْ
َماَواِت َواْل ي السَّ ِ

 َمْن ف 
ُ
ه
ُ
ل
َ
َو «، این است که خداوند غنی و ستوده است: »َيْسأ

ُ
ُ ه

ّ
َو اَلل

 
ُ
َحِميد

ْ
ُّ ال ي ِ

ن 
َ
غ
ْ
 « ال

 
 ؟بوده و وضعیت این شخص چگونه قابل توصیف استشرک در ربوبیت کدام  ۀنتیج 

 .هستحتماً گرفتار شرک در خالقیت نیز   - .ستاو تدبیر مستقیم  ۀ نتیج  آموز توسط معلمتعلیم دانش( 1

 .هستحتماً گرفتار شرک در خالقیت نیز   - .( شفابخشی بیمار مستقل از خداوند است2

 .ر خالقیت را قبول کنددممکن است توحید   - .مستقل از خداوند است( شفابخشی بیمار 3

 .ر خالقیت را قبول کنددممکن است توحید  - .ستاو تدبیر مستقیم  ۀ نتیج  آموز توسط معلمتعلیم دانش( 4

 ( 24تا  21های صفحه – 2012)  3پاسخ سوال: گزینه  

 نگاه استقاللی دارد.مثال از طریق دارو    مشرک در ربوبیت به شفابخشی بیمار 

 . نه مستقل و این عین توحید است  ،دهدمعلم مستقیم تعلیم می

در ربوبیت نیز مشرک    حتماً  ،مشرک باشند یا موحد. اما کسی که در خالقیت مشرک است  ربوبیتممکن است در    ،کسانی که توحید در خالقیت را قبول دارند

 است. 

 . کنندهرچند مستقیم عمل می ،د مستقل نیستندتوجه داشته باشید که موجودات در کارهای خو 

 
 ؟یافته استخود را در کدام توحید   افتخارمنین علی )ع( المؤنی بوده و امیرآبیانگر مفهوم کدام عبارت قر «خداوند»نفی شرک در یگانگی  

1) « 
 
َحد

َ
ُ أ
ّ

َو اَلل
ُ
ْل ه

ُ
 » - «ق

ُ
ء  َُو هوالَواِحد ْ ي

َ لِّ ش 
ُ
اِلُق ك

َ
ُ خ

ّ
اُر اَلل هَّ

َ
ق
ْ
 « ال

2) « 
 
َحد

َ
ًوا أ

ُ
ف
ُ
 ك
ُ
ه
َ
ْن ل

ُ
ْم َيك

َ
اُر » -« ل هَّ

َ
ق
ْ
 ال
ُ
ء  َو هوالَواِحد ْ ي

َ لِّ ش 
ُ
اِلُق ك

َ
ُ خ

ّ
 « اَلل

3) « 
ٌ
َحد

َ
ُ أ
ّ

َو اَلل
ُ
ْل ه

ُ
َو َربُّ » - « ق

ُ
ا َوه ي َربًّ ِ

ْبغ 
َ
ِ أ
ّ

َ اَلل ْيْ
َ
غ
َ
ْل أ

ُ
ء    ق ْ ي

َ لِّ ش 
ُ
 « ك

4) « 
ٌ
َحد

َ
ًوا أ

ُ
ف
ُ
 ك
ُ
ه
َ
ْن ل

ُ
ْم َيك

َ
ْل » - «ل

ُ
َو َربُّ ق

ُ
ا َوه ي َربًّ ِ

ْبغ 
َ
ِ أ
ّ

َ اَلل ْيْ
َ
غ
َ
ء    أ ْ ي

َ لِّ ش 
ُ
 «ك

 (22و  18های صفحه – 2012)  4ه پاسخ سوال: گزین  

 »لم یکن« بیانگر نفی شرک است.  عبارت  

ا وَ »  .« این حدیث با آیۀمنیپروردگار    مرا این عزت بس که بنده تو باشم و این افتخار بس که تو  من  خدای»:  فرمایندمیحضرت علی )ع( ي َربًّ ِ
ْبغ 
َ
ِ أ
ّ

َ اَلل ْيْ
َ
غ
َ
ْل أ

ُ
َو   ق

ُ
ه

ء    َربُّ  ْ ي
َ لِّ ش 

ُ
 . « ارتباط داردك

 داند در روایت فوق حضرت علی )ع( عزت را در توحید عملی و افتخارش در توحید ربوبی می 

 
ٍّ وَ »  ۀشریف ۀتوجه به آیبا    َوِل 

ْ
وِنِه ِمن

ُ
 د
ْ
ُهْم ِمن

َ
ا َما ل

ً
د
َ
ح
َ
ِمِه أ

ْ
ك
ُ
ِ  ح

 
 ف

ُ
ِك

ْ
ْش

ُ
 ي
َ
 شود؟«کدام مفهوم دریافت میَل

 به صورت مستقل در امور عالم تدبیرکند.   تواندعالم است واگر او به کسی اذن دهد، آن شخص می ۀ خداوند ولی هم (1

 موجودات والیت مستقل ندارد.  خداوند است و غیر از او کسی بر ۀتهرگونه تصرف در جهان، حق و شایس  (2

 کند، یعنی بخشی از والیت خود را به او واگذار کرده است. ها معرفی میرا ولی انسان )ص(  اگر خداوند پیامبر اکرم  (3

 آن اوست. ربوبیت نیز ازها نیز خداوند است و مالکیت و  چون مخلوقات جهان از خدایند، مالک اصلی و حقیقی آن (4

 (20و  19های صفحه – 2012)  2 پاسخ سوال: گزینه 

 ها:بررسی سایر گزینه 

 موجودات والیت مستقل ندارد.   هرگونه تصرف در جهان، حق و شایسته خداوند است و غیر از او کسی بر

 گیرد. رای والیت قرار میعالم است واگر او به کسی اذن دهد، آن شخص  مسیر و مج  ۀخداوند ولی هم(:  1گزینۀ )
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 گیرد. مسیر و مجرای والیت قرار می  )ص( درکند، یعنی پیامبر اکرم ها معرفی میاگر خداوند پیامبر اکرم را ولی انسان(:  3گزینۀ )

 . ارتباطی با توحید در والیت ندارد  (: این گزینه4)  ۀگزین

 .بیانگر شرک است  ،دیدیدکنار« را   »مستقل« و»در  ۀدقت داشته باشید که هرجا کلم 

 
 » ۀبازتاب پایبندی به کلم 

 
 ؟ کدام توحید است ۀثمرو توحید در والیت  چیست « هللاال اله اَل

 « ال یشرک فی حکمه احداً» -  زندگی فرد مسلمان ۀ تغییر هم (1

 « ال یشرک فی حکمه احداً» - احکام وحقوق اسالمی فرد مسلمان ۀبه رسمیت شناخته شدن هم  (2

 « واالرض واتِامهلل ما فی السّ » -  زندگی فرد مسلمان ۀ تغییر هم( 3

 « وات واالرضام هلل ما فی السّ» - احکام وحقوق اسالمی فرد مسلمان ۀ( به رسمیت شناخته شدن هم 4

 ( 19صفحۀ  – 2012)  3پاسخ سوال: گزینه  

   ال »  با گفتن این عبارت  
ا
گردد و در  می  شود و دفاع از حقوق او بر دیگر مسلمانان واجبرسمیت شناخته میمی فرد به  ال ، تمام احکام و حقوق اس«هللا  اله اَّل

مخلوقات  ا خدا، خویشتن، خانواده، اجتماع و دیگر  در رابطه ب   مسلمان را  فرد  زندگی ۀهم  این عبارت،به   یپایبندگیرد.  برادران و خواهران دینی قرار می  ۀزمر

 دهد.تغییر می

 در مالکیت است.   توحید  ۀتوحید در والیت ثمر

 ربوبیت    ←والیت   ←مالکیت   ←خالقیت  به ترتیب توحیدها خیلی دقت شود.
 را در ذهن خود داشته باشید.  «خموربرای اینکه در حفظ کردن راحت باشید کلمه »

 
 ایم؟و ناخواسته به سوی خداست« مفهوم کدام آیه را انیس خود کرده خواستهتوجه مخلوقات » :اگر گفته شود 

« هللا خالق کل ش  » (1  » (4   «  ارُ الواحد القها  هو » (3      « مدهللا الصا » (2         ء 
َ
  د وَ لِ م یَ ل

َ
 ل

َ
 «دم یول

 ( 22صفحۀ  – 2012)   2پاسخ : گزینه  

زیرا صمد به معنای وجود کاملی است که همگان برای رفع   «.مخلوقات خواسته و ناخواسته به سوی خداست« بیانگر این است که »توجه مدهللا الصا » عبارت

 نیازهای خود، روی به سوی او دارند. 

 مد« به موارد زیر توجه شود: »الص   ۀکلم  ۀدربار  

 . نیاز است خداوند از هر جهت کامل و بی : اوالً 
 کردن نیاز مخلوقات است.   نها خداوند است که سزاوار  برطرفت : ثانیاً 
 .توجه تمام موجودات خواسته یا ناخواسته به سوی خداست  : ثالثاً 
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 Due to the public concern over the deadly virus, the government is trying to control the rapid and hazardous spread 

of COVID-19, and a plethora of restrictive measures ---------- . 
1) had been taken   2) are taken 3) are taking 4) are being taken 

 ( 1201- گرامر - سخت)   4گزینه   پاسخ:  

EDUCATIONAL BOX 
ای از را کنترل کند و مجموعه   COVID-19عمومی از بابت این ویروس کشنده، دولت در تالش است تا گسترش سریع و خطرناک  ترجمه تست: با توجه به نگرانی

 اقدامات محدود کننده در حال اتخاذ است. 
های گرامر صرف دانستن نکات گرامری و قواعد خشک کمکی در حل تست نخواهد کرد، بلکه یاد داشته باشید که حتی در تستاوال این نکته رو همیشه از من به  

 (  ها را حل کنید. ) کال معنا رو دریاب جون دلای از حس و قدرت معنا استفاده کنید تا تستهمواره باید از آمیزه
 ی خالی به فعل مجهول نیاز داریم. االن احتماال میگی خب چرا؟! بیا به دل تست بزنیم: همینطور که احتماال تا االن متوجه شدید در جا

تر اقدامات که خودشون اتخاذ نمیکنن بلکه عمال هیچگونه فاعل یا کننده کاری دیده نمیشه ) به زبان ساده  ----------- a plethora of restrictive measuresدر جمله  
مونه سه تا گزینه که هر سه  پرررر ) هه هه انتظار داشتی با این کار سه گزینه بپره؟!( حاال می  3. پس به مجهول نیاز داریم یعنی گزینه  یشن(توسط افراد دیگه اتخاذ م 

 مجهول هستن. با توجه به بافت تست که مربوط به زمان حال است گزینه یک هم پرررررر ) گزینه یک گذشته کامل مجهول هستش(. 
 ید از هوش داشته خودتون استفاده کنید که گزینه دو )حال ساده( یا گزینه چهار )حال استمراری( استفاده کنید... حاال اینجا با

 ای بهتون دادم، دیدی؟!  اگر تیزبین باشید یه نشونه
 ال استمراری استفاده کنید. یه قرینه هست که تشخیص بدید توی این جمله هم از مجهول ح The government is tryingآفرین دقیقا هموننننن!!!! 

 انصافا با این تست گردن کلفت عشق کردید؟ حاال طراح کنکور هی بیاد از آستینش ایده جدید در بیاره، اگه تونست... 
   تو کارش...متاسفانه یا خوشبختانه کارم با مجهول تموم نشده و میخوام تو قالب همین تست کل مجهول رو بهتون یاد بدم... اوف اوف اوف بزنید بریم 

 گرامر مجهول 
 ها میخوایم سراغ مبحثی بریم که خیلی مهم و حیاتی هستش و از زمانی که بچه بودیم هممون چه آگاه و چه ناآگاه ازش استفاده کردیم. خب بچه

بهش شده ولی تو درس اول دوازدهم به طور رسمی  هایی  خوام در مورد مبحث معلوم و مجهول حرف بزنیم که از پایه هفتم هم اشارهدونید می بله همینطور که می
 .درموردش صحبت شده 

 کنم که ببینید... رو براتون حل می  1400و  99تو کنکور هم توجه زیادی بهش میشه معموال که من سواالت مجهول دو سال 

 :حاال که به اهمیت این مبحث واقف شدید بریم ببینیم اصال معلوم و مجهول چیه؟! 
 ( هست؟! اصال منظور از جمله معلوم چیه؟!Activeلوم )ای معچه جمله

    ای که فاعلش توی جمله حاضره و انجام دهنده کار هستشجمله  خیلی ساده بگم:

 شاید بپرسید یعنی چی؟!

 : آقا میشه با چند تا مثال برامون توضیح بدید؟  

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

 دهد. دانش آموزانش درس می بهجان و دل  بااو  پدر من یک معلم است.
While playing soccer,Ali broke his neighbor's window. 

 علی پنجره همسایه را شکست.  هنگام بازی فوتبال، 

( در جمله حضور داره و کار رو  doerای هستش که فاعل )معلوم چیه. همون طور که تو مثال های باال میبینید جملهکنم فهمیده باشید منظورم از جمله  :خب دیگه فکر می 

    فاعل هستن. راحت بود نه؟! Aliو He انجام میده. در دو جمله باال 
 ( چی هستش اصال؟!Passiveاالن باید ببینیم جمله مجهول )

. در واقع تمرکز     ضیح بدم اینو میگم بهتون که تو این جور جمالت یا اصال انجام دهنده کار تو جمله وجود نداره یا هم اصال اهمیتی نداره ببینید اگه بخوام خیلی واضح براتون تو

    مهتو این جمالت از روی فاعل برداشته شده و به کاری که فاعل انجام داده گذاشته شده!!! ولی تو جمالت معلوم برای ما انجام دهنده کار مه

 : آقاااااا.......؟!  

 کنم. های باال رو مجهول می:میدونم بازم کامل نگرفتید پس براتون همون مثال 
My father is a teacher.The students are tought heartily. 

 شوند. آموزان با جان و دل درس داده میدانش  پدر من یک معلم است.
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While playing soccer, the neighbor's window was broken. 
 پنجره همسایه شکسته شد.  ، هنگام بازی فوتبال

 .    خب دیدید چه راحت مجهول کردم

 : ااااا آقا چطور مجهول کردید جمالت رو؟؟؟؟؟!!!!  

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

 تا مرحله اساسی داره این کار:  3ها ببینید کال  بچه
 نماییم. فاعل جمله معلوم را حذف می .1
 نامیم. وریم که از این به بعد آن را نائب فاعل میآ مفعول جمله معلوم را به جای فاعل می .2
 در گام آخر باید به دو نکته اساسی توجه کرد:  .3
 زمان جمله  ✓
 مفرد یا جمع بودن نائب فاعل  ✓

 :آقا میشه با مثال توضیح بدید لطفا؟ 

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

 کنیم. را حذف می  Aliفاعل جمله یعنی  .1
....... writes a letter. 

 وریم. آ را به جای فاعلی می  a letterمفعول جمله یعنی  .2
A letter....... 

های )مخصوص زمان  کنیم. استفاده می  to beکنیم و بر اساس اون ها از افعال  کنیم و مفرد و جمع بودن نائب فاعل رو مشخص میزمان جمله را مشخص می .3
 حال ساده و گذشته ساده( 

A letter is ...... 
 گیرد. قرار می   to be( بعد از افعال pp) شکل سوم فعل  .4

A letter is written 

 :آقا ببخشید این مفعول اصال چیه؟! 

    ولی از بس دوستتون دارم توضیح میدم     گیرم!!!:اااااااا این حرفت رو نشنیده می  
 در واقع کار روی اون انجام میشه.     میده.ببین عزیزم خیلی ساده مفعول جمله جواب سواالت )چه چیزی را( و )چه کسی را( رو در جمله به ما 

 یه جمعبندی روی ساختار جمله مجهول داشته باشیم: 

 

     ها رو براتون هم حالت معلوم و هم حالت مجهولش رو براتون بگم.ها االن میخوام کل زمان :خب بچه 

 ها رو یاد بگیریم؟:آقا اجازه؟ آقا نیازه که همه زمان  

ها خیلی بهتون کمک  عزیزم شما برای کنکور فقط حال ساده، گذشته ساده، حال کامل و آینده نیاز دارید. ولی مطمئن باشید که دونستن همه زمان :چرا که نه؟! ببین  

 بهش مسلط باشید. هارو خوب یاد بگیرید وخواهد کرد و طراح هم ممکنه که شیطنت کنه و در کنکور بخواد با روح و روانتون بازی کنه. پس چه بهتر که همه زمان 
 
 
 
 
 
 

@AntiAzmon



 

29 

6ها | مرحله  آزمون همه دروس | کنکوری  زبان انگلیسی   

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

 

 

Passive Active Tense 

PC game is played. I play PC game. Present Simple 

PC game is being played. I am playing PC game. Present continuous 

PC game has been played. I have played PC game. Present Perfect 

PC game was played. I played PC game. Past Simple 

PC game was being played. I was playing PC game. Past Continuous 

PC game had been played. I had played PC game. Past Perfect 

PC game will be played. I will play PC game. Future Simple 

PC game is going to be played. I am going to play PC game. Future be going to 

PC game must be played. I must play PC game. Modal 

PC game should have been played. I should have played PC game. Modal Perfect 

 .    هابراتون منفجرش کردم هها اینم از این دیگبچهخب 

 ها تبدیل و مجهولش کنیم؟! :آقا ببخشید؟ آقا چطور وقتی به ما یه جمله دادن بتونیم مثل شما این طوری خوب خوب به همه زمان  

تکرار و تمرین هستش:آها مرسی مرسی! ببین دخترم سوال خوبی پرسیدی. همینطور که می  یعنی چی؟! یعنی اینکه بشینید همینطور که من       دونید اساس هر کاری 

 ها رو قورت میدید.ها مجهول کنید. مطمئن باشید دیگ بعدش فول فول میشید و مجهولبراتون مثال زدم شما هم چند تا مثال برای خودتون بزنید و توی تمام زمان 
گیریم. بزارید با یه  ی کردن جمالت مجهول هم از همون فعل کمکی که تو جمله هست کمک میببینید برای سوالی کردن یا منف ها بچهآها تا یادم نرفته اینم بگم.       

 .    مثال روشنتون کنم
PC game is played.                   جمله مجهول  
Is PC game played?                  سوال جمله مجهول  
PC game is not played.             منفی جمله مجهول  

    ها رو بتونید مجهول کنید چون اصال بعضی جمالت مجهول نمیشنها ببینید قرار نیس که شما همه جملهخب بچه: 

 :یعنی چی آقا؟! کال قاطی کردم من!!! 

ببینید یه دسته فعل هستن که تو فارسی هم به اونا میگیم افعال الزم یا ناگذر که مفعول نمیگیرن. این دسته از افعال توی         : اندکی صبر هم آرزوست دخترم 

 پایین براتون لیستش رو میارم.  انگلیسی هم اصال مجهول نمیشن.
Happen,Come,Die,Go,Fall,Become,Live,Sleep,Come,Look,Disappear and etc.... 

 ها: یه جمله هم براتون مثال بزنم بچه :بزارید تو 
 Active: Ali lives in a great city. 

 معلوم:علی در شهر زندگی میکند. 
Passive: Ali is lived in a great city.  

 . علی در شهر زندگی می شودمجهول:  

ها  بزارید یه اصل کلی تو گرامر بهتون بگم.اونم اینه که عالوه بر این که باید به ساختار اصال      کنید خندتون میگیره تو حالت مجهولها وقتی ترجمه میاصال میبینید بچه: 

های گرامر رو هم با  دونید چیه، معنا مثل کلید در یه راه میانبر هستش که اگه داشته باشیدش میتونید تستتوجه داشته باشید حتما حتما باید به معنا هم مسلط باشید.اصال می

 حاال خوب خوب گرفتید؟     ده کنید.تسلط کامل رن

   آقا دمت گرم مرسی تا حاال انقدر خوب نگرفته بودیم: 

بار مجهول بشن!!! یعنی چی؟؟!! یعنی اینکه دو تا    2ها رو یاد بدم که این قابلیت رو دارن  تر!!! میخوام بهتون یه دسته فعلخب حاال وقتشه بریم سراغ مطالب خفن: 

مفعولی که کار برای اون انجام میشه که بهش میگن مفعول  -2  مفعولی که کار روی اون انجام میشه که تو فارسی بهش میگیم همون مفعول مستقیم-1  مفعول میتونن بگیرن:

 غیرمستقیم یا همون متمم خودمون!!! 
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     کالس یواش یواش داره سنگین میشهآقا رحم کن به ما جو : 

       : از دست تو پسر!!! خب االن با یک مثال این مطالب رو هم براتون هضم میکنم که جو کالستون سبک شه 
Active:I am teaching you passive voice grammer . 

     .هستم شما به  مجهول گرامر   تدریس حال در  من
Passive 1: You are being tought passive voice grammer . 

 ( هستید مجهول   مبحث گرامر   فراگیری  حال  در .)دشومی داده  درس  مجهول مبحث گرامر   شما به
Passive 2: Passive voice grammer is being tought to you . 

 . شودمی داده درس  شما به  مجهول مبحث گرامر 

(. به همین خوبی  You ( و یکی هم غیرمستقیم یا همون متمم )passive voice grammer مفعول سر و کار داریم یکی مستقیم )با دو   بینید: خب همونطور که می 

    و خوشی

 مهم ترین افعال دو مفعولی عبارتند از:: 
Give,Teach,Tell,Pay,Ask,Give,Promise,Sell,Offer,Lend,Refuse,... 

 (Director: خب بچه ها بزارید من از شما سوال بپرسم. به نظرتون چطوری میشه پرسید که کارگردان این فیلم کیه؟)کارگردان: 
This movie is my favorite movie. 

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

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

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

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

هستش. انقدر باید تست    4تست رو حل کنن.جواب این تست گزینه  های من بعد این همه تدریس خوبی که براشون کردم باید رو هوا این  آموز:خب دیگ دانش 

    پررررررر  3و  1های ای بشید. اوال دارید میبینید که این جمله فاعل نداره پس معلوم نیس!!! پس گزینهبزنید تا حرفه

    فاعل نیس؟؟!! bilingual education :آقا مگه 

 معلومه که نیس!!! بزارید براتون ترجمه کنم تا متوجه بشید که نیس: : ااااااا دختر این دیگ چه سمی بود پرسیدی!!!!  
 در بعضی از مدارس تهران آموزش دو زبانه پیشنهاد می شود به اولیا برای قوی تر کردن دانش پایه ای دانش آموزان.  ترجمه: 

هم که اصال زمانش خیلی پرته   2راستی گزینه  .م معنا کلید میانبر هر سوالی هستخب حاال دیدی دخترم که اون چیزی که گفتی کار انجام نمیده پس فاعل نیس. پس دیدید گفت

    و بدرد نمیخوره
Test 2: The students......... to look up the entries appropriately in order to find various meanings to boost their vocabulary knowledge. 
1) ask   2) are asking  3) are asked   4) asked 

ها باید تو این تست یه مقداری ریزبین تر بشید و حس کنجکاویتون  :خب این تست از ظاهر ترسناکش نترسید چون در عین طوالنی بودن جواب راحتی داره. ببینید بچه 

 به این سوال معنا هستش. پس بریم تو کارش... فعال بشه و از خودتون بپرسید که اصال این جمله معلومه یا مجهوله؟! تنها راه پاسخ 
  واژگانشون  دانش  افزایش  جهت در   را  کلمات  متفاوت   معانی  تا  مناسب  طور   به  را  ها  سرواژه(  لغت   کردن  جستجو) کنند  نگاه  تا  شود  می  خواسته  آموزان دانش  از :  ترجمه
 . کنن   پیدا

Test 3: Ali.................lately.................to look after his baby brother while his parents are not at home. 
1) will be –  suggested        2) is – suggesting    3) has been – suggested            4) had been – suggested 

 باز هم معنا راه چاره ما خواهد بود. ،ن تر هستش از اون لحاظ که دو تا جای خالی داریم :این تست یه درجه از تست های قبلی خف 
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 ترجمه: از علی خواسته شده تا مراقبت کند از برادر کوچکترش هنگامی که والدینش در خانه نیستند. 

هم  1کنیم، پس گزینه های کامل استفاده میدیده میشه پس از یکی از زمان  latelyحذف میشه. کلیدواژه  2پس از علی خواسته شده، در نتیجه جمله مجهول هستش پس گزینه 

 . 3کنیم یعنی گزینه ال کامل استفاده می( پس ما هم زمان حparents are not)  به دلیل استفاده شدن از زمان حال در جمله بعدی 4و  3بین گزینه     بای بای
Test 4: Some people think those who plan to get married............ to take marriage preparation classes for some time before their wedding.
                    ( تجربی  99سراسری  ) 
1) need   2) to need  3) they need  4) are needed 

های حفظی میگن که به درد هر تستی نمیخوره و کنکور امسال هم نشون داد که کنکور داره  اومد. ببینید بچه ها خیلی جاها یه مشت تکنیک  99:یه تست خوب که تو کنکور   

 سواالت رو حل کنید. خب زیاد حرف زدم بریم تو کارش... مفهومی تر میشه سواالتش تکنیکال نیس که با تکنیک به جواب برسید. پس سعی کنید با مفهوم گرایی 
 را طی کنند.  ترجمه: بعضی از مردم فکر میکنند کسانی که برنامه میریزند تا ازدواج کنند، نیاز دارند تا بعضی اوقات قبل ازدواجشان کالس های آمادگی

چون بدلیل  ،  هم از پای بست ویران است  3رد میشه. گزینه    4( پس گزینه  some people:خب ببینید اول اینکه جمله ما معلوم هستش چون فاعل وجود داره) 

هستش.    1نیس. پس جواب مورد نظر گزینه    toهم دلیلی برای استفاده از مصدر با    2رو نداریم پس این گزینه هم رد میشه. در گزینه     theyدیگه حق آوردن   who وجود  

 برسیم. به همین خاطر هست که من تاکید زیادی روی معنا دارم.  1معنی به گزینه تونستیم با خیلی راحت از همون اول هم می
Test 5: There is no clear evidence stating where and when football......... , but most historians agree that some type of ball game had been 
played centuries before the modern game developed in England.         
             ( انسانی 99سراسری ) 
 1) invented  2) was invented      3) was inventing  4) would be invented 

های خودم یاد دادم که چطور  آموزولی من به دانش ☺بچه ها خوف کرده بودن  %90ها داده بودن که تو اولین نگاه قریب به :خب این تست رو تو کنکور انسانی برا بچه 

ها. اول یه نفس عمیق بکشید و بعد به یاد بیارید که بهتون چی گفتم؟! گفتم که معنا و مفهوم کلید حل تمام سواالت هستش. پس بریم که  باید مواجه بشن با این تست

  .تست رو رنده کنیم
که کجا و چه زمانی فوتبال  اختراع شده وجود ندارد ، ولی بیشتر مورخان اتفاق نظر دارند که گونه ای از بازی با  : هیچ شواهد واضحی که نشان دهنده این  ترجمه

 توپ بازی می شد قرن ها قبل اینکه بازی مدرن پیشرفت کند در انگلیس. 

رد میشن. با توجه    3و  1میکنه، اختراع میشه!!!( پس گزینه های : خب همینطور که میبینید این تست یه تست مجهول هستش چون که فاعل نداره) فوتبال که اختراع ن 

 استفاده میکنیم. 2به اینکه زمان جمله گذشته ساده هستش از گزینه 

      چه راحت تونستیم با معنا و مفهوم حل کنیم بچه ها
 Test 6: Rescue helicopters had searched the whole area for the missing hikers for five hours before they finally............them in a remote 
area.                  
                  ( 99 ریاضی سراسری ) 
1) were found      2) would found    3) were finding  4) found 

های مجهول تو  های چرت و پرتی که یاد گرفتن باالفاصله با دیدن گزینههای ریاضی داده بودن که اکثر دانش آموزان با توجه به تکنیک: این تست رو هم برا بچه 

ها نداشته و از یه اصل کلی تو انگلیسی پیروی میکرده که این تست اصال ربطی به مجهول    ها فکر کرده بودن این تست مجهول هستش. ولی زهی خیال باطل...جواب

 ها((  بهش میگن ))قانون توالی زمان 
 پیدا کنند. ای دوردست ها را در منطقههای گم شده بوده اند قبل اینکه باالخره آنساعت کل منطقه را در جستجوی کوه نورد  5های نجات به مدت : بالگردترجمه

شدید که این تست مجهول نیس اصال، چون جمله فاعل داره و میگه  گفتید متوجه میهای الکی نمی: ببینید اگه باز به مفهوم دقت میکردید و رو هوا و از روی تکنیک 

ذشته کامل استفاده شده در اینجا هم باید از گذشته ساده استفاده کنیم. حذف میشه. و با توجه به این که در جمله قبل از گ 1هارو!! پس گزینه های نجات پیدا کردن اون که بالگرد

 جواب مدنظر ما هستش.  4پس گزینه 

 راحت بود نه؟! 
Test 7:  The first rugs ---------- by hand, and the finest ones are still handmade.     1400کنکور سراسری  
  1) made  2) were made  3) had made  4) have made 

 نیازی به توضیح هست دیگه؟!
Test 8: My brother is a brave boy that doesn't even mind ------------ at home alone all night. 
1) to leave   2) to be left                3) leaving   4) being left 
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یم که بعد  با افعالی آشنا شد Writingهای دو و سه یازدهم توی بخش ها یادتون میاد که که تو درسبچه ،آوردماین تست یه تست ترکیبی پررو هست که براتون :  

 . toدار میاد یا به صورت مصدر با   ingیعنی  gerundها فعل یا به صورتاون 

رد میشن. بعدش اگه به معنا دقت کنید متوجه    2و    1های  بیاد. پس گزینه  gerundجزو افعالی هستش که فعل بعدش باید به صورت    mind: اگه به یاد داشته باشید   

 .4فاعل نیستش!!!( پس جمله مجهول هستش یعنی گزینه   My brother)دقت کنید که  میشید جمله فاعل نداره
 دهد که کل شب را تنها در خانه رها شود. ، پسر شجاعی هست و اهمیتی نمیمنترجمه: برادر 

 : آقا این تست خیلی خوب بود بازم ازینا میگید؟  

 :چرا که نه!!! حنما. به تست بعدی توجه فرمایید:  
Test 9: I myself studied and I didn't expect ----------- in this way. 
1) to help  2) helping   3) to be helped  4) being helped 

 کردم و توقعی نداشتم که به من کمک شود.   مطالعهترجمه: من خودم 

مک کنم( پس این سوال هم مثل سوال قبلی هستش. اوال اینکه جمله مجهول هستش چون فاعل مشخص نیس )من از سوی دیگران مورد کمک واقع میشدم نه اینکه ک

 . 3بیاد پس جواب میشه گزینه   toفعل بعدش باید به صورت مصدر باجزو افعالی هست که  expectرد میشن. فعل  2و  1های گزینه
Test 10: All the students had an invitation, but mohammad came to the conference without ------------- . 
1) inviting  2) to invite   3) being invited  4) to be invited 

 به ترجمه دقت کنید:     و خوب هستش.: این تست هم یه تست جون دار  
 آموزان دعوت نامه داشتند ولی محمد بدون دعوتنامه آمده بود.  دانشهمه 

از اسم مصدر استفاده  withoutای مثل  کنید فاعل کار مشخص نیست و محمد در واقع نائب فاعل شده پس جمله مجهول هست. ضمنا بعد حرف اضافههمینطور که دقت می  

 هستش.  3کنیم. پس جواب گزینه در اینجا از اسم مصدر مجهول استفاده میکنیم. پس می

اومدید یه آزمون بدید ها، براتون کالس نکته و تست   ها اینم از مجهول که رسما براتون منفجرش کردم و تمام نکات تستی پیشرفته الزم رو هم گفتم در خالل تست.خب بچه

 از آب در اومد... 

   باشد که رستگار شوید...

 According to the agreement we had and the down payment we made with the restaurant, we ---------- have the dishes 

beforehand and ready to be served on the tables. 

1) are going to              2) will    3) would 4) could 

 (1001 -گرامر   -)متوسط  1پاسخ: گزینه   

EDUCATIONAL BOX 
آشنا شویم. هر چند که این ساختار در    be going toو کاربرد های آن در زمان آینده حرف زدیم. حاال میخواهیم با ساختار دیگری به نام    willدر آزمون قبل درباره  

 باشد:زبان غیررسمی و گفتاری بیشتر رایج است. کاربرد های این ساختار به شکل ذیل می
 :شودمی استفاده شده اند، گرفته و با قصد و نیت قبلی (prior plansقبل ) از که تصميماتی و  هابرنامه بيان برای ساختار اين از. 1

They are going to have a rest, because they are really tired. 
 این تست هم بر اساس همین کاربرد طرح شده بود. یعنی انجام کاری در آینده بر اساس تصمیمات قبلی. 

 ها داشته باشیم. و پیش پرداختی که با رستوران انجام دادیم، قرار است ظرف ها را از قبل آماده کرده و آماده سرو روی میز   ترجمه تست: طبق توافقی که داشتیم
 . شواهد موجود و با منطق و استدالل . پیشبینی آینده براساس 2

As you see we are going to have a lack of water supply. 
 دادن کاری. دستور به انجام  دادن یا ن . 3

You’re going to pick up all of those toys right now. This room is a mess. 

 This door seems to have ---------- problem. My toolbox is over there in ---------- cupboard. Could you please give me --

-------- hammer to fix the door lock? 

1) ---/the/a 2) the/a/the  3) a/the/the  4) a/the/--- 
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 ( writing  -1010- سخت)  3پاسخ: گزینه  

EDUCATIONAL BOX 
 شود. بیایید ببینیم چه خبره؟! تست نسبتا خوب و جونداری هستش. با سه جای خالی علم کلی داوطلب به چالش کشیده می

 درس یک دهم طرح شده.  articles or noun markersدونید این تست از مبحث خب همونطور که می
 کنی چکش را به من بدهی تا قفل درب را تعمیر کنم؟ رسد این درب مشکل دارد. جعبه ابزار من آنجا در کمد است. لطف میترجمه تست: به نظر می

 اید. فراگرفتهبعد از خواندن نکات زیر یکبار دیگر تست را حل کنید تا مطمئن شوید که همه نکات را 
a/an  به جز چند مورد استثنا( کاربرد های این حروف تعریف    توانند قبل از اسامی خاص و یا غیرقابل شمارش بیایند.حروف تعریف نامشخص هستند. یعنی عمال نمی(

 باشد: به شکل زیر می
 باشد. . برای اولین بار بخواهیم به چیزی اشاره کنیم که البته نباید اسم خاص هم 1

 I have a novel . 
 ها ها و حرفهقبل از شغل  .2

She wants to be a teacher. 
 . برای نشان دادن ملیت و یا مذهب 3

Richardo is a Frenchman. 
Mohammad is a Muslim. 

 یا چیزی   . برای توصیف فردی4
My brother is a cool guy. 

از این حرف تعریف استفاده میو محرف تعریف مشخص  . این  theخب حاال بریم سراغ   کنیم درواقع شنونده از اسمی که درباره آن صحبت  عین هستش. وقتی 
 های این حرف تعریف:داند منظور و مقصود ما چیست. حاال کاربردکنیم آگاهی ذهنی دارد و میمی
 ایم. . اسمی که برای ما مشخص است و یا قبال به آن اشاره کرده1

I have a novel. The novel is really dramatic. 
 زنیم. و اصطالحا منحصر به فرد حرف می  unique. وقتی درباره اسمی  2

I love the way she looks at the sun. 
امکان اشتباه گرفتن آن وجود    و   .دارد   وجود  مکان  آن   در   دارید  اشاره  آن   به  شما  که  اسمی   از   چیز   یک  فقط  که  است  این  بر   فرض  و   دارید  قرار   مکانی  در   که. زمانی3

 ندارد. 
Please open the window. 

 . کنندمی توصیف را شیء یا فرد یک که  هاییوارهجمله یا جمله . در 4
I am aware of the methods she applies in her classes to instruct the learners. 

 . شود می استفاده the تعریف  حرف  از  عالی  صفات از  . قبل5
I know the tallest tower in the world. 

 . قبل از اعداد ترتیبی 6 
The third one is the best one. 

  only. پیش از 7
The worst choice we have is the only one. 

 . شوند می states و   republic، kingdom  واژۀ  سه شامل   که  کشورهایی  اسامی از  و همچنین پیش  .دارند جمع   شکل که  کشورهایی  اسامی از  . قبل8
My uncle lives in the Netherlands. 
We are living in the United States. 

 ها حداقل در حیطه کنکور سراسری نیست. و خیلی کاربرد های ریز و جزئی دیگر که نیازی به دانستن آن

 ---------- are vegetarians and are interested in chewing the ---------- of the plants. 

1) Sheeps/leaf             2) Sheep/leaves   3) Sheeps/leaves 4) Sheep/leaf 
 

 ( writing -  1001 –متوسط)   2پاسخ: گزینه    

EDUCATIONAL BOX 
کتاب دهم مراجعه کنید. چند مورد از استثنائات   37به صفحه برای حل این تست کافیه شکل جمع اسامی رو به خاطر داشته باشید و استثنائات رو بلد باشید. پس  

 باشند. هم به شرح زیر می
 : باشندمی قاعده بی زير اسامی

  goose→ geese غاز نر/  foot →feet پا/  tooth→ teeth دندان/  louse →lice شپش/  mouse → mice موش/  woman→ women زن/  man→ men مرد
 child→ children بچه/  ox→ oxen گاو  نر/ footman→ footmen پيشخدمت/  basis→ bases پايه/ crisis→ crises بحران

 : شوندمی جمع  به تبديل the تعيين  حرف کردن اضافه با صفات بعضی
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rich → the rich  ثروتمندان/  poor → the poor فقرا/  young → the young /جوانان  dead → the dead  مردگان/ blind → the blind /نابينايان   deaf → the 
deaf /ناشنوايان  the injured → ها زخمي  

 هر دو شکل مفرد و جمع آن به همین صورت است.  sheepگوسفند  

 As soon as we make a mistake, everyone becomes wiser, even the stupidest people we know try to ---------- us. 

1) deceive                  2) improve 3) advise  4) understand 

 ( 1012  -واژگان - متوسط)   3پاسخ: گزینه    

 .توصیه کنندشناسیم سعی می کنند به ما ، حتی احمق ترین افرادی که میشوندحض اشتباه، همه عاقل تر میبه مترجمه: 

 فریب دادن ( 1
 ارتقا دادن ( 2

 توصیه کردن ( 3

 درک کردن  ( 4

EDUCATIONAL BOX 
Advise(V) : 
 To give someone advice(N) . 

 به معنای توصیه اشتباه نگیرید.  adviceبه معنای توصیه کردن و پیشنهاد دادن است. این فعل را با شکل اسمی آن یعنی  adviseفعل  

 Everyone in the world has the right to live in a ---------- place and enjoy having a private zone. 

1) living 2) safe 3) common  4) far  

 ( 1010  -واژگان –  آسان)  2پاسخ: گزینه  
 

برخوردار بودن از توانایی یا مزیتی   enjoy)یکی از معانی    .اشدب   برخوردارخصوصی    ناحیهزندگی کند و از یک    امنهر کس در جهان حق دارد در مکانی  ترجمه:  

 هست( 

  زنده( 1

 امن ( 2

 مشترک ( 3

 دور ( 4

 I think he is somehow odd. Wherever he goes, he takes his ---------- and records every detail of what happens to him. 

1) bag 2) manner 3) stuff  4) diary   

 (1012-واژگان  –)متوسط   4پاسخ: گزینه  

 کند. افتد را ثبت میو تمام جزئیات آنچه برایش اتفاق می می بردرا  دفتر خاطراتش، رودهرجا که می کنم او به نوعی عجیب است.من فکر میترجمه: 

  کیف( 1

 رفتار ( 2

 وسایل ( 3

 دفتر خاطرات ( 4
 

Although there are many strains of antibiotic bacteria now present in hospital wards, antibiotics have effectively served their 

original purpose over the course of the past eighty years. They have been able to (68) ---------- the infections of countless 

individuals and save millions of lives. Antibiotics have changed the way in which many common diseases are viewed. Being 
infected with bacterial pneumonia, for instance, is no longer considered fatal. Rather, it is viewed as a mundane infection that can 

be cured (69) ---------- a simple course of antibiotics. The number of antibiotics available for use has also affected their (70) ----

------ on society. Even if one antibiotic is ineffective in treating a disease, there are, for most common infections, a host of other 

drugs that can be used to cure the disease effectively. The development of antibiotics over the past eighty years (71) ---------- the 

relationship between humans and disease. Antibiotics have given humans the power to fight back (72) ---------- against 

microorganisms in a way that would have been considered impossible just a century ago. 
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 ترجمه متن کلوز: 

در طول هشتاد سال گذشته به طور ها  ، اما آنتی بیوتیکوجود دارد  یهای بیمارستان در بخش   های آنتی بیوتیک در حال حاضرهای زیادی از باکتریاگرچه گونه 
ها نگرشها  بیوتیکها نفر را نجات دهند. آنتیشماری را درمان کرده و جان میلیونهای بیاند عفونتها توانسته. آناندموثر در خدمت هدف اصلی خود بوده

شود. بلکه به عنوان یک محسوب نمی، آلوده شدن به ذات الریه باکتریایی دیگر کشنده  اند. به عنوان مثالا تغییر دادههای شایع ربسیاری از بیماری  نسبت به

ها بر  های موجود برای استفاده نیز تأثیر آنبیوتیکبیوتیک قابل درمان است. تعداد آنتیشود که با یک دوره ساده آنتیعفونت پیش پا افتاده در نظر گرفته می

 ای از داروهای دیگر وجود ، مجموعههای شایعثر باشد، برای اکثر عفونتاتیک در درمان بیماری بیبیوجامعه را تحت تأثیر قرار داده است. حتی اگر یک آنتی

موثر  دارد که می درمان  برای  بیوتیکتوانند  آنتی  توسعه  استفاده شوند.  است. بیماری  داده  تغییر  را  بیماری  و  انسان  بین  رابطه  در هشتاد سال گذشته  ها 

 شد.ای که یک قرن پیش غیرممکن تلقی مید به گونهنها مبارزه کندر برابر میکروارگانیسماند به طور موثر  اند که بتورا داده  ها به انسان این قدرتبیوتیکآنتی

 1) cure   2) cancel  3) spread   4) contain  

 (       متوسط)     1پاسخ: گزینه  

 شامل بودن ( 4  گسترش دادن ( 3  لغو کردن( 2  درمان کردن ( 1

 1) as  2) in    3) over    4) with  

 )متوسط(           4پاسخ: گزینه  

 بسیار رایج و به معنای متوقف ساختن گسترش بیماری توسط دارو و درمان است.  cured withترکیب 

 1) role  2) impact  3) treatment   4) damage  

 (       متوسط)     2پاسخ: گزینه  

 آسیب( 4   درمان ( 3  تاثیر ( 2   نقش( 1

 1) have changed 2) has changed  3) was changed   4) changed  

 (     سخت )     2پاسخ: گزینه  

های کامل که در اینجا حال کامل است نیاز داریم. با توجه به  (. با توجه به بافت جمله به یکی از زمان3در جای خالی به یک زمان معلوم نیاز داریم )رد گزینه 
 کنیم. گزینه دو را انتخاب می  (The development of antibiotics )  مفرد بودن فاعل جمله

 1) clearly  2) effectively  3) continuously   4) calmly 

 )متوسط(          2پاسخ: گزینه  

 ( به آرامی 4   ( به طور مداوم 3  ( به طور موثر 2  ( به طور واضح 1

 Ever wonder why we have wisdom teeth? If you're like most people, you'll have your wisdom teeth removed before they 

even start to surface. How can we just throw away teeth without their absence having an impact on the state of our mouths? The 

science of dentistry studies questions like this. Although it dates back to 3700 B.C. in Egypt, dentistry ,as we know it, did not 

emerge until the 19th century, when people began to study systematically the mouth, gums, jaw, and teeth. Modern dentistry is 

an intrinsic part of our lives. Nowadays, we cannot go a day without hearing something about teeth cares, even if it is only through 

our television sets. If we have gingivitis, we can use mouthwash. If we have cavities, we can get fillings in a variety of colors and 

material types. If we have yellow teeth, we can make them white again in seven short days. And, if we have crooked teeth, we 

can get braces. In fact, people routinely get braces, so much that we consider it an oddity if someone goes through their entire 

childhood without the experience of going to the orthodontist every month. Chances are that if someone does not get braces, they 
lack money ,time,or the interest in getting work done. The evolution of dentistry shows how medical science is changing human 

beings. Because of increasingly good dental care, we don't lose our teeth and rely on our wisdom teeth coming in to give us a 

new set. To answer the question with which we began: We simply don't need those teeth anymore. In fact, nowadays we have to 

pay to get our redundant teeth taken out. 
 ترجمه متن اول: 

. چگونه  دندان های عقل خود را قبل ازینکه رویش کند بر خواهید داشت ،اریم؟ اگر مانند اکثر مردم هستیداید که چرا ما دندان عقل دیا تا به حال فکر کردهآ

کند.  علم دندانپزشکی سواالت این چنینی را مطالعه میها تاثیری بر وضعیت دهانمان داشته باشد؟  ها را دور بیندازیم بدون اینکه عدم وجود آنتوانیم دندانمی

ه مردم  ، زمانی کقرن نوزدهم پدیدار نشده بودشناسیم تا  که می  ایبه گونهدندانپزشکی  هنوز  ،  گردد. در مصرقبل از میالد برمی  سال  3700اگرچه قدمت آن به  
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چیزی  توانیم یک روز را بدون شنیدن ن بخشی ذاتی از زندگی ما است. امروزه ما نمی، فک و دندان کردند. دندانپزشکی مدرشروع به مطالعه منظم دهان، لثه 

فاده کنیم. اگر حفره  توانیم از دهانشویه است، میلتهاب لثه مبتال هستیم. اگر به ابگذرانیم حتی اگر فقط از طریق تلویزیونمان باشد  در مورد مراقبت از دندان

های  کنیم. و اگر دندان  ها را در هفت روز کوتاه دوباره سفیدتوانیم آن، میهای زرد داریم. اگر دنداننگ و مواد ان را پر کنیماز انواع رتوانیم  ، میداشته باشیم

کودکی خود دانیم اگر کسی تمام دوران ، که ما عجیب میگیرندمی به طور معمول بریس آنقدر ، مردمدر واقعبگیریم.  )ارتودنسی( توانیم بریس، میکج داریم

. تکامل  دارد  ای به انجام کارنه عالقه  احتمال زیاد اگر کسی بریس نگیرد، نه پول و یا زمان دارد و  را بدون تجربه مراجعه به متخصص ارتودنسی طی کند. به

دهیم و  های خود را از دست نمیما دندان،  های روزافزون دنداندلیل مراقبت  دهد. بهرا تغییر می  ها  دهد که چگونه علم پزشکی انساندندانپزشکی نشان می 

ها احتیاج نداریم. در  که ما با آن شروع کردیم: ما دیگر به این دندانجدید به ما بدهد. برای پاسخ به سوالی کنیم تا یک مجموعه به دندان عقل خود اعتماد می

 پردازیم. های اضافی خود ب ای را برای بیرون آوردن دندانواقع، امروزه ما باید هزینه

 The article says that we pull our wisdom teeth because ---------- . 
1) we have gingivitis 
2) they cause crooked teeth 
3) we don't need them anymore 

4) we listen to information about teeth care daily on the TV 

 )متوسط(         3پاسخ: گزینه  

 . ----------کشیم زیرا گوید ما دندان عقل خود را میمقاله می. 73

 ( ما التهاب لثه داریم 1
 ایجاد دندان های کج می شود ( باعث 2
 ها احتیاج نداریم( ما دیگر به آن3
 دهیم( ما روزانه در تلویزیون به اطالعات مربوط به مراقبت از دندان گوش می4

 Which of the following statements is true based on the reading? 

1) Braces are a common solution to yellow teeth. 

2) Egyptian dentists conducted dentistry similar to the way we do today.   

3) We don't expect to lose our teeth because we have been taught how to care for them.   

4) Braces are a rare experience while growing up. 

 (      سخت )    3پاسخ: گزینه  

 کدام عبارت زیر صحیح است؟  درک مطلببر اساس . 74

 زرد هستند.  یهاها یک راه حل رایج برای دندان( بریس1
 دادند. می( دندانپزشکان مصری همانند امروز ما دندانپزشکی انجام 2
 ها به ما آموزش داده شده است. های خود را از دست بدهیم زیرا نحوه مراقبت از آندندان ( ما انتظار نداریم3
 یک تجربه نادر هستند.  ها در حین بزرگ شدن( بریس4

 The writer's main purpose is apparently ---------- . 
1) to answer frequently asked questions about teeth 
2) to talk a little about the history of dentistry    
3) to write the section of dentistry for a medical school text   
4) to encourage people to cut down on sweets 

 )متوسط(          2پاسخ: گزینه  

 است.   ----------هدف اصلی نویسنده ظاهراً . 75

 ها متداول در مورد دندان( برای پاسخ به سواالت 1
 کردن ( کمی در مورد تاریخچه دندانپزشکی صحبت 2
 ( نوشتن بخش دندانپزشکی برای متن دانشکده پزشکی3
 مصرف شیرینی جات  کاهش ( تشویق مردم به4

 All but which of the following problems, according to the article, can dentists fix? 

1) bad breath 

2) yellowing teeth 

3) crooked teeth 

4) root canals  
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 (      متوسط)    4پاسخ: گزینه  

 توان برطرف کرد؟مطابق مقاله، همه موارد زیر به جز کدام یک از مشکالت زیر را می . 76

 ( بوی بد دهان1

 دندان های در حال زرد شدن( 2

 های کج ( دندان3

 های ریشه ( کانال4

It's easy, nowadays, to blame others for bad things that happen to us. We complain that we don't have enough money because 

the government takes taxes. We blame carbohydrates for the amount of fat in our bodies. We blame society for our embarrassingly 

low educational scores. Well, I disagree. I say we could save money by skipping McDonald's and buying the non-name-brand 

food items at the grocery store. I say we're fat because we don't exercise. I say we're stupid because we watch too much TV and 

never read anything more difficult than sixth-grade reading material. I say that it's in our own hands if we are operating at less 

than our potential. So, sometimes, when you're at a loss for something to do, change your life for the better. Crack open the 

dictionary at a random page and see what's inside. Seriously.  

Chances are that you'll find something interesting you didn't know before. Reading the dictionary is like reading a thousand 

mini novels, for each word has a story. For example, we often hear someone referred to as a 'spinster.' Most of us know that we 

use this term to describe an old, unmarried woman, but few of us know that the name originally had more meaning. The reason 
that 'spinster' came to refer to all old, unmarried women is that in earlier times old, unmarried women had to spin to earn their 

livings; old, unmarried women who could not spin nevertheless got lumped in with the rest. Consider, also, the word 'whirling 

dervish.' We know that this word is used to refer to dancers or tornadoes. Originally, however, the word referred to Muslim priests 

who wandered the land as beggars; in addition to whirling dervishes, there also existed howling and dancing dervishes, too. So, 

take five minutes and read the dictionary the next time you're bored. Seriously. 

 ترجمه متن دوم: 

ما مالیات از  دهد سرزنش کرد. ما شکایت داریم که پول کافی نداریم زیرا دولت  توان دیگران را به خاطر اتفاقات بدی که برای ما رخ میامروزه به راحتی می

کنیم.  د سرزنش مینمرات شرم آور پایین تحصیلی خودانیم. ما جامعه را به خاطر  خود می   موجود در بدن  چربی  میزان  مقصرها را  گیرد. ما کربوهیدراتمی

گویم انداز کنیم. من می، پول خود را پسغذایی بدون نام تجاری در خوارباردونالد و خرید اقالم نظر از مک توانیم با صرفگویم ما می، من مخالفم. من میخب

کالس   یکنیم و هرگز هیچ چیز دشوارتر از مطالب خواندن بیش از حد تلویزیون تماشا میگویم ما احمق هستیم زیرا  کنیم. من میچاق هستیم چون ورزش نمی

احساس کمبود ، وقتی برای انجام کاری  کنیم، دست خودمان است. بنابراین، گاهی اوقاتکمتر از پتانسیل خود کار میگویم اگر ما  خوانیم. من میششم نمی

به احتمال زیاد    دهید. فرهنگ لغت را در یک صفحه تصادفی باز کنید و ببینید داخل آن چیست. به طور جدی.، زندگی خود را به سمت بهتر تغییر  کنیدمی
، ه یک داستان دارد. به عنوان مثال، زیرا هر کلممانند خواندن هزار رمان کوچک استدانستید. خواندن فرهنگ لغت چیز جالبی پیدا خواهید کرد که قبالً نمی

ک زن پیر و مجرد استفاده  دانیم که از این اصطالح برای توصیف یشود. بسیاری از ما میشناخته می  "اسپینستر"ه شخصی به عنوان  شنویم کما اغلب می

است  این  کندمیبه همه زنان مسن و مجرد اشاره   "اسپینستر"دانیم که این نام در ابتدا معنی بیشتری داشت. دلیل این که ، اما تعداد کمی از ما می کنیممی

به  ،  با این وجود،  توانستند بچرخندن و مجرد که نمی های زندگی خود بچرخند. زنان مسکه در دوران قبل زنان پیر و مجرد مجبور بودند برای تأمین هزینه

،  شود. در اصلگردباد استفاده می ا دانیم که این کلمه برای اشاره به رقاصان یرا در نظر بگیرید. ما می   "چرخاندرویش ". همچنین، کلمه بقیه اضافه می شدند.

رقصنده نیز وجود    ، دراویش زوزه کش وان بودند. عالوه بر دراویش چرخانکه به عنوان متکدی در سرزمین سرگرد کنداین کلمه به کاهنان مسلمان اشاره می

 بخوانید. به طور جدی. ، فرهنگ لغت را بگذارید و دفعه بعد که خسته شدید، پنج دقیقه وقت داشت. بنابراین

 What is the best title for this passage?  

1) Unexpected Discoveries  
2) Through the Eye of a Needle  
3) A Thousand and One Word   
4) On the Origin of the Word 

 (      سخت )     1 پاسخ: گزینه 

 چیست؟ متنبهترین عنوان برای این . 77

 ر منتظره ( کشفیات غی1
 ( از طریق چشم سوزن2
 ( هزار و یک کلمه 3
 ریشه کلمه  ۀ( دربار4
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 How would you describe the author's tone in this piece? 

1) Adamant and angry  

2) Friendly yet tired   

3) Amusing yet serious   

4) Humorous and trivial 

 (      سخت )    3پاسخ: گزینه  

 کنید؟لحن نویسنده را در این قطعه چگونه توصیف می. 78

 ( سرسخت و عصبانی1
 ( دوستانه اما خسته 2
 ( سرگرم کننده و در عین حال جدی 3
 ( طنزآمیز و پیش پا افتاده4

 Who does the author say is responsible for the state of our lives? 

1) The government 

2) McDonald's 

3) Educators 

4) We, ourselves 

 (      ساده )     4پاسخ: گزینه  

 گوید چه کسی مسئول وضعیت زندگی ما است؟ نویسنده می. 79

 ( دولت 1
 ( مک دونالد 2
 ( مربیان3
 ( ما، خودمان 4

 Why does the author mention the word "seriously" in line 8 of the first paragraph? 

1) The author thinks the reader will take his/her advice seriously; therefore s/he uses seriously to indicate s/he has made a joke. 

2) The author wishes the reader to look up the word seriously in a dictionary.   

3) The author anticipates that the reader will scoff at the author's advice; the author wishes to convey serious intent of his/her 
advice.   

4) The author desires to confuse the reader at all costs. 

 (      سخت )    3پاسخ: گزینه  

 خود آورده است؟  اول پاراگراف 11را در سطر  "جدی"چرا نویسنده کلمه . 80

 دهد که شوخی کرده است.. بنابراین او به طور جدی نشان میگیرد میهای او را جدی کند خواننده توصیهمی( نویسنده فکر 1

 که خواننده کلمه را به طور جدی در فرهنگ لغت جستجو کند.  خواهدمی( نویسنده 2

 قصد جدی توصیه خود را منتقل کند.  خواهدکند. نویسنده میکند که خواننده به توصیه نویسنده تمسخر می( نویسنده پیش بینی می3

 خواهد خواننده را به هر قیمتی گیج کند.( نویسنده می4
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 شود، درست است؟ ای از چرخۀ ویلسون که منجر به تشکیل جزایر قوسی میکدام گزینه در رابطه با هر مرحله 

 شود.گسترش بستر اقیانوس می ( پوستۀ جدید با حرکت به طرفین باعث  1
 گیرد.قرار می  کره  سست  همرفتی  هایجریان   تأثیر  تحتای  ( بخشی از پوستۀ قاره 2
 شود. می  رانده  فرو  دیگر  اقیانوسی  ورقه  زیر  به  اقیانوسی  ورقه  ،اقیانوس آرام   از  بخشی  در(  3
 شوند. می   فشرده  رسوبات  ،ایی قارههاورقه  برخورد  و( با کاهش تدریجی وسعت اقیانوس  4

  (19 صفحۀ - متوسط   -  0111)    3گزینه   : پاسخ 

مجاور خود فرو    یاورقۀ قاره  ریبه ز  هیاز حاش  یانوس ی، ورقۀ اقشود که در این مرحلهاز چرخه ویلسون مشاهده می   بسته شدن  مرحلۀتشکیل جزایر قوسی در  

ورقۀ  از آن،    ی، در بخشآرام   انوسیاقها مانند  انوس یاق  یشود. در برخیبسته م  انوسیاق  تیفرورانش در نها( و با ادامه  یانوسیشود )دراز گودال اقیرانده م

 شود.یم  جزایر قوسی  و  یانوسیدرازگودال اق  لیو منجر به تشک  شده  وراندهفر  گرید  یانوسیورقۀ اق  ریبه ز  یانوسیاق

 ها:بررسی سایر گزینه 

شوند  های میان اقیانوسی تشکیل میویلسون، در محل شکاف ایجاد شده، مواد مذاب سست کره به بستر اقیانوس رسیده و پشته  ۀدر مرحلۀ گسترش چرخ(  1

 شود. جدید ایجاد شده به طرفین حرکت کرده و باعث گسترش بستر اقیانوس می  ۀو پوست

  صعود   کره،  سست  مذاب  مواد  و  شودمی  شکافته  ایقاره  پوسته  از  بخشی  کره،  سست  همرفتی  هایجریان  تاثیر  تحت،  ویلسون  چرخۀ  بازشدگی  مرحله  در(  2

 . رسندمی  زمین  سطح  به  و  نموده

 شوند. ها، رسوبات فشرده می( در مرحلۀ برخورد چرخۀ ویلسون، با بسته شدن اقیانوس و برخورد ورقه4

 
 

گرم آن به ماده پایدار تبدیل شده است. اگر نیم عمر ماده ناپایدار    75/123اکنون  رادیواکتیو موجود بوده است که    گرم ماده  D ،  132در ابتدا در توده   
 تواند صحیح باشد؟ کدام عبارت می میلیون سال باشد، در ارتباط با سایر اجزای شکل زیر،  80
1  )B  است.   کرده  رسوب  کربنیفر  در 
 شود.می  یافت  E  در  پرنده  نخستین  فسیل  (2
 است.   اردوویسین  دوره  به  مربوط  G  توده  (3
 در پروتئوزوییک تشکیل شده است.   D( توده  4
 

 

        
 

    (17و  16   صفحۀ - سخت  – 0111)       3گزینه   : پاسخ 

 :کنیم  محاسبه  را  D  توده  سن  باید  ابتدا

 :کنیممی  حساب  را  ناپایدار  ماده  مقدار  پس  شده  پایدار  گرم  75/123  ناپایدار،  ماده  گرم132  از

25/8    =75/123  –  132  

 : آوریممی  بدست  را  نسبی  سن  و  عمر  نیم  تعداد  اکنون

132   
1

←       66     
2

←     33     
3

←    5/16     
4

←     25/8 

 . است  سال  میلیون  D،  320  توده  سن  پس  است  سال  میلیون  80  عمر  نیم  هر  که  است  شده  سپری  عمر  نیمه  4

B ,E, G   توده  از  D   هستند.   ترقدیمی 

 
 اند، به جز: آن به درستی بیان شده مهم رویدادهای و شناسیزمین زمان های زیر با توجه به مقیاسهمۀ عبارت 

 پرندگان در دومین دورۀ مزوزوئیک به وجود آمدند.  الف( نخستین

 ب( نخستین دوزیستان در سومین دورۀ پالئوزوئیک به وجود آمدند. 

 دورۀ مزوزوئیک به وجود آمدند. دار در سومین ج( نخستین گیاهان گل 

 د( نخستین گیاهان آونددار در دومین دورۀ پالئوزوئیک به وجود آمدند. 

 ( الف و ب 4 ( ب و د 3 ( ج و د2 الف و ج  (1

 ( 17  صفحۀ - متوسط باال  - 0111)     3گزینه   : پاسخ 

 .هستند  درست  درسی  کتاب  اول  فصل  شناسیزمین  رویدادهای  جدول  به  توجه  با  موارد  سایر  و  هستند  نادرست(  د)  و(  ب)  موارد

 . آمد  وجود  به  ،دونین  یعنی  وزوئیک،پالئ  دوره  چهارمین  در  دوزیست  نخستین(  ب

 . آمدند  وجود  به  سیلورین،  یعنی  پالئوزوئیک،  دوره  سومین  در  آونددار  گیاهان  نخستین(  د
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 رویداد زیستی  دوره  دوران 

 
 سنوزوئیک

 انسان  کواترنری 
 نئوژن 

 تنوع پستانداران 
 پالئوژن 

 
 

 مزوزوئیک

 کرتاسه 
 انقراض دایناسورها 

 نخستین گیاهان گلدار 
 نخستین پرنده  ژوراسیک 

 تریاس 
 نخستین پستاندار 
 نخستین دایناسور 

 
 
 

 پالئوزوئیک 

 انقراض گروهی پرمین 
 نخستین خزنده  کربنیفر 
 نخستین دوزیست  دونین 

گیاهان آونددار نخستین   سیلورین   
 نخستین ماهی ها اردوویسین
 نخستین تریلوبیت  کامبرین 

 
 

 کدام گزینه، علت مناسبی برای عبارت زیر است؟ 

 شوند.«های میان اقیانوسی تشکیل میهای اقیانوس اطلس، پشته»در بعضی بخش

 ( فرورانش ورقۀ اقیانوسی به زیر ورقۀ اقیانوسی دیگر 1
 ( حرکت پوستۀ جدید به طرفین و گسترش بستر اقیانوس  2
 ( رسیدن مواد مذاب سست کره به بستر اقیانوس از محل شکاف 3
 ای مجاور خود ( فرورانش ورقۀ اقیانوسی از حاشیه به زیر ورقۀ قاره4

  (18  صفحۀ - متوسط  – 0111فصل )       3گزینه   : پاسخ 

  کره   سست  مذاب  مواد  شده،  ایجاد  شکاف  محل  در  مرحله،  این  در  چرخه ویلسون است.  گسترش  ۀمرحل، از وقایع  کنیمعبارتی که در صورت سوال مشاهده می

  شود می  اقیانوس  بستر  گسترش  باعث  و  کرده  حرکت  طرفین  به  شده  ایجاد  جدید  پوسته  و  شوندمی  تشکیل  اقیانوسی  میان  هایپشته  و  رسیده  اقیانوس  بستر  به

 . (افریقا  از  عربستان  شدن  دور)  سرخ  دریای  و(  افریقا   از  جنوبی  آمریکای  شدن  دور)  اطلس  اقیانوس  بستر  مانند

 
 

 شناسی به حساب آورد؟بندی واحدهای زمانی زمین توان از معیارهای تقسیمها را میعبارت کدام 

 گرفتند.  را سورهااداین جاى جانوران،  این و داده رخ در دوران سنوزوییک پستانداران،  ازدیاد و الف( تکامل

 آمد.  پدید مرتفعى هاىکوه  و داد روى زمین در مهمى هاىخوردگى  چین پالئوزوییک دوران اواسط در ب(

 بودند، پدیدار شدند.  استخوانى ها که دارای صفحات سختاردوویسین، گروهی از ماهی دوره طى درج( 

 تر هستند. سیبری و استرالیا، جوان های قدیمی یافت شده درسنگی ایران از هاترین سنگقدیمی د(

 ( ج و د4 ( ب و د 3 ( ب و ج 2 الف و ج  (1

 ( 17  صفحۀ - متوسط باال -  0111 فصل)    2گزینه   : پاسخ 

 اند. موارد )ب( و )ج( درست

پیشروی یا  ،  زاییحوادث کوه ،  جاندارانگونه خاصی از    انقراضیا    پیدایششناسی مختلف، به حوادث مهمی همچون  بندی واحدهای زمانی زمینمعیار تقسیم

   . بستگی دارد   ...و  عصرهای یخبندانجهانی دریاها،    پسروی

   
 به ترتیب شروع و پایان هادئن، متناظر با کدام یک از رویدادهای زیر بوده است؟  

  هواکره   لیتشک ،  مدار  در  نیزم  مذاب  کره  یریقرارگ(  1
 کره سنگ  لیتشکی،  هان یک  ذرات  تجمعات  نینخست(  2
         کرهسنگ   لیتشک ،  مدار  در  نیزم  مذاب  کره  یریقرارگ  (3
   هواکره  لیتشکی،  هان یک  ذرات  تجمعات  نینخست  (4

 ( 17  صفحۀ - متوسط باال -  0111 فصل)    3گزینه   : پاسخ 

 . است  یافته  پایان  پیش  سال  میلیارد  4  و  شروع  پیش  سال  میلیارد  6/4  هادئن  شناسی،زمین   هایزمان  جدول  به  توجه  با

 . شدند  تشکیل(  کره  سنگ) آذرین  هایسنگ  اولین  پیش  سال  میلیارد  4  و  گرفت  قرار  خورشید  دور  به  خود  مدار  در  زمین  مذاب  کرۀ  پیش  سال  میلیارد  6/4

@AntiAzmon



 

40 

شناسی مین ز  6های تجربی | مرحله آزمون همه دروس | کنکوری   

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

 
 

 میلیون سال قبل 
 

 ائون دوران 
 

  پروتروزوئیک 

 آرکئن پرکامبرین 

 

 هادئن
 

 
 ؟ های زیر وجود داردامکان تشکیل و مشاهدۀ چه تعداد از پدیده  مقابل، تصویر در  

 الف( جزایر قوسی 

  ب( دراز گودال اقیانوسی

 های میان اقیانوسی پشته ج(

 گسترش بستر اقیانوس  د(

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

 ( 18  صفحۀ –متوسط  -   0111 فصل)                    2گزینه   : پاسخ 

 اند.موارد )ج( و )د( درست

از چرخه ویلسون است که در این مرحله، در محل شکاف ایجاد شده، مواد مذاب سست کره به بستر اقیانوس رسیده و   مرحله گسترشدهنده شکل صورت سوال نشان

 شود. می گسترش بستر اقیانوسشوند و پوستۀ جدید ایجاد شده به طرفین حرکت کرده و باعث تشکیل می های میان اقیانوسی پشته

 
 به چپ در کدام گزینه آمده است؟ های زیر به ترتیب از راستپاسخ صحیح پرسش 

  شود، چیست؟ ای فرورانده میعلت اینکه در مرزهای همگرا، ورقه اقیانوسی به زیر ورقه قاره 

   میلیون سال تخمین زده شده است. اگر   509 یک قطعه سنگنیم عمر مادۀ رادیواکتیو موجود در
127
128

قطعه سنگ مورد این ماده تخریب شده باشد،   

 نظر مربوط به چه زمانی است؟ 

  ؟ برد  پی گذشته در موجودات زندگی محیطهای زمین و توان به سن نسبی الیهبر اساس کدام مورد می 

  ؟در چه زمانی رخ داده است به طور حدودی تنوع پستانداران     

 اوایل نئوژن   -هامطالعۀ فسیل   -آرکئن  -کمتر آن  چگالی  و  ایقاره  ورقه  زا  اقیانوسی   ورقه  ( بیشتر بودن ضخامت1
 اواخر پالئوژن   -هامطالعۀ فسیل   -هادئن  -بیشتر آن  چگالی  و  ایقاره   ورقه  از  اقیانوسی  ورقه  ( کمتر بودن ضخامت2
 اوایل نئوژن   -هاپیدایش و نابودی فسیل  -آرکئن  -بیشتر آن  چگالی  و  ایقاره   ورقه  از  اقیانوسی  ورقه  ( کمتر بودن ضخامت3
 اواخر پالئوژن   -ها پیدایش و نابودی فسیل   -هادئن  -کمتر آن  چگالی  و  ایقاره  ورقه  از  اقیانوسی   ورقه  ( بیشتر بودن ضخامت4

 ( 20تا  16 صفحۀ - متوسط باال -  0111 فصل)    3 گزینه  : پاسخ 

میلیارد   3/ 8و حدود  ای زیاد  های قاره سن ورقهاز طرفی    .داردچگالی کمتری  و  ضخامت بیشتر  ، نسبت به سنگ کره اقیانوسی  ای سنگ کره قاره پرسش اول:  

 میلیون سال قدمت دارند.   200ها حداکثر  های بستر اقیانوسسال بوده و درحالی که سنگ

 آوریم: پرسش دوم: ابتدا تعداد نیم عمر را به دست می

1 −
127
128

=
1

128
 → 128 = 27  → 

= سن  نمونه  تعداد  نیم عمر  × → نیم عمر  7 × 509 = 3563   

 سن نمونۀ ما در محدوده این دو عدد قرار دارد.است که  میلیون سال    4000تا    2500بین    آرکئنباتوجه به جدول رویدادهای زیستی، بازه زمانی دوران  

 . برد  پی  گذشته  در  موجودات  زندگی  محیط  و  های زمینالیه  نسبی  سن  به  توانمی  پیدایش و نابودی آنها،  هامطالعه فسیل  پایه  برپرسش سوم:  

 پرسش چهارم: باتوجه به جدول رویدادهای زیستی، تنوع پستانداران در اوایل نئوژن و اواخر پالئوژن رخ داده است.
 

 
 
 
 
 

 

4000 

4600 
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 است؟ نادرستکدام گزینه با توجه به عبارت زیر  
 « سطح زمین بدون تماس فیزیکی با آنهاآوری اطالعات از عوارض علم و فن جمع»

 ترین منبع تولیدکننده امواج مورد استفاده در این علم، خورشید است. ( قوی1
 باشد.( این علم شامل به دست آوردن اطالعات از دریاها با استفاده از تصاویر اخذ شده نمی2
 شود. صنوعی استفاده میشناسی از پرتوهای حرارتی اجسام و پرتوهای م( در این شاخه از زمین 3
 پردازد.گیری انرژی بازتابی از سطح زمین و جو پیرامون آن از یک نقطه باالتر از سطح زمین می( این علم به اندازه4

 (21   صفحۀ - متوسط    -  0111 فصل)      2گزینه   : پاسخ 

سنجش از    .اطالعات از عوارض سطح زمین، بدون تماس فیزیکی با آنها استآوری  دور است. علم و فن جمع   از  عبارت صورت سوال، تعریفی از علم سنجش

پرتوهای بازتابی که از نوع امواج    .استجو پیرامون آن، از یک نقطه مناسب در باالتر از سطح زمین    ثبت انرژی بازتابی از سطح زمین وگیری و  دور شامل اندازه

به دست آوردن    .باشند  مصنوعی  پرتوهاییا حتی    اجسام  حرارتی  پرتوهایناگونی مانند پرتوهای خورشیدی،  توانند دارای منابع گوالکترومغناطیس هستند، می

 بازتابیده  یا تابیده  زمین سطح از که الکترومغناطیس طیف  از  هاییبخش از آنها، فراز از   شده  اخذ  تصاویر  از استفاده، با  دریاها  سطحاطالعات از سطح زمین و 

که انرژی الکترومغناطیس    استترین منبع تولیدکنندۀ این انرژی، خورشید  قوی  .گیردانرژی الکترومغناطیسی بهره می از دور، از سنجش .شودمی انجام اند،شده 

 کندها، تابش میرا در تمام طول موج

 
 

 ها نسبت به هم تماما درست است؟کدام گزینه در رابطه با جهت حرکت ورقه 

 (  ←  →(، ورقۀ عربستان و آفریقا ) →  ←(، ورقۀ آمریکای جنوبی و آفریقا )←  →ایران و عربستان )( ورقۀ 1
 ( ←  →(، ورقۀ هند و آسیا ) ←  →(، ورقۀ آمریکای جنوبی و آفریقا ) →  ← ( ورقۀ عربستان و آفریقا )2

 (  →  ←عربستان ) (، ورقۀ ایران و ←  →(، ورقۀ هند و آسیا ) →  ← ( ورقۀ عربستان و آفریقا )3
 ( ←  →(، ورقۀ عربستان و آفریقا ) →  ← (، ورقۀ ایران و عربستان )→  ←( ورقۀ هند و آسیا )4

 (19صفحۀ   - متوسط باال -  0111 فصل)      4پاسخ: گزینه  

 اند. ورقۀ ایران و عربستان به وجود آمدهشونده  نزدیکبرخورد  های زاگرس بر اثر  ورقۀ هند و آسیا و رشته کوههای هیمالیا بر اثر برخورد نزدیک شونده  رشته کوه

 اند. ده بستر اقیانوس اطلس بر اثر دور شدن ورقۀ آمریکای جنوبی از آفریقا و دریای سرخ بر اثر دور شدن ورقۀ عربستان از آفریقا گسترش پیدا کر
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yتابع  a x x x x= − + + − +2 24 4 1 9 6 ,یدر بازه 1 
  

1 1
3 2

yتابع ثابت  k= مقدار ،استak کدام است؟ 

1 )75/0 2 )5/0 3 )25/0 4 )25/1 

 متوسط(  – 112تا  110صفحه  - 1)ریاضی    1پاسخ: گزینه  

 y a ( x ) ( x )2 22 1 3 1= − + − 

 a x x2 1 3 1= − + − 

,در بازه
1 1
3 2
 
 
 

x2مقدار  x3منفی و −1  مثبت است پس: −1

 y a( x) ( x ) ( a)x a1 2 3 1 3 2 1= − + − = − + − 
yبتاگر این تابع همان تابع ثا k= :باشد پس 

 
a

a
ak

a k
k

3
3 2 0 32

41 1
2


=− = 

  = 
− =  =



 

 

fDهرگاه  [ , ]= −2 xو 1
g(x) f

 
= − 

 

31
2

yه تابعندامباشد،   g(x)= کدام است؟ 

1 )[ , ]0 1 2 ),
2

0
3

 
 
 

 3 ),
2

1
3
 
 
 

 4 ),
2

2
3

 
− 
 

 

 متوسط(  – 14تا  11صفحه  - 3)ریاضی   2پاسخ: گزینه  

 x x
3 2

1 0
2 3

−    ًاواّل 

 x x x
3 3

2 1 1 1 1 0
2 2

−  −   −    ًثانیا 

 gx , D ,
2 2

0 0
3 3

   
   =   

   
 

نکته:   fog g fD x D : g(x) D=   

 

fبا فرض  (x) x= − yتابع نمودار، 24 fof(x)= کدام است؟ 

1 ) 2 ) 3 ) 4 ) 
 

 متوسط(  – 22تا  41صفحه  - 3)ریاضی    3پاسخ: گزینه  

yابتدا ضابطه و دامنه fof= آوریم:دست میرا به 

 fof (x) f ( x ) x x2 2 24 4 4= − = − − = = 

 امّا:  fof f fD x D : f (x) D=   

 fD [ , ] , x22 2 2 4 2= − −  −  

 بدیهی 

 fof fx x x D D [ , ]−   −     = = −2 2 24 4 0 0 2 2 

 
 بدیهی
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 صورت مقابل است:یعنی نمودار به

 
 

f(x)اگر  [ x]= )رد تابعاشد، بب − )y f x f( x)= −  کدام است؟ −

1 ) ,0 1− 2 ) ,0 1 3 ) 0 4 ) , ,0 1 1− 

 ساده(  – 14صفحه  - 3)ریاضی    1پاسخ: گزینه  

 آوریم.دست میابتدا ضابطه تابع را به

  y x [x] [x] [ x]= − + = + − 

دانیمامّا می
x

[x] [ x]
x


+ − = 

− 

0

1
پس برد تابع  ,0  است. −1

x]عددی صحیح باشد آنگاه kنکته: اگر  k] [x] k+ = +. 

 
در یک ظرف جدید  ،کیلوگرم نمک خالص 14درصد را به همراه  6کیلوگرم آب نمک با غلظت  300 ودرصد  4کیلوگرم محلول آب نمک با غلظت  200 

 درصد شود؟ 10لوگرم از آب آن تبخیر کنیم تا غلظت نهایی ریزیم چند کیمی

1 )112 2 )114 3 )116 4 )118 

 متوسط(  – 21تا  19صفحه  - 2)ریاضی   2پاسخ: گزینه  

mباشد آنگاه غلظت محلول برابر mکیلوگرمی برابر nدقّت کنید اگر وزن نمک در یک محلول

n
100 .درصد است 

  کل محلولوزن  نمک موجود در محلول

/200 0 04 8  ظرف اوّل 200 =

/300 0 06 18  ظرف دوم 300 =
+ + =8 18 14  ظرف نهایی 514 40

 شود.می −x514کیلوگرم آب تبخیر کنیم وزن کل در ظرف نهایی برابر xاگر

 x x
x

=  − =  =
−

10 40
514 400 114

100 514
 

 

axهرگاه 
P(x)

a x

−
=

−

 کدام است؟ aحدود ،صورت مقابل باشدطوریکه جدول تعیین عالمت آن بهبه 1

1 )a 1 2 )a0 1  3 )a1 0−   4 )a 1 − 

 متوسط(  – 88تا  83صفحه  - 1)ریاضی   2پاسخ: گزینه  

نکته: جدول تعیین عالمت هر دو عبارت 
ax b

cx d

+

+
ax)و  b)(cx d)+ ac)صورت مقابل است. به + )0 
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 مثبت است. aمنفی و یا −aها مثبت است پساست و چون عالمت بین ریشه −aت و مخرج برابرصور xضریبضرب در این سؤال حاصل

 a a

a

a a a
a

0 02

0

1
1 0 1 





 ⎯⎯⎯→  ⎯⎯⎯→  


 

 
f(aروابط fدر تابع خطّی  b) a b− = f(aو 3+ b) b a+ = fبرقرار است. مقدار − (a) کدام است؟ 

1 )a b− 2 )a b2+ 3 )a b2 − 4 )b a+ 

 متوسط( – 108و  104، 103صفحه  - 1)ریاضی    4پاسخ: گزینه  

fدر یک تابع خطّی، اگرروش اّول:  (x ) y1 fو =1 (x ) y2  باشد آنگاه:  =2
x x y y

f 1 2 1 2
2 2

+ + 
= 

 
 

 

(a b) (a b) ( a b) (b a)
f f (a) a b

3
2 2

+ + − + + − 
=  = + 

  
fصورترا به fتابع خطّی روش دوم: (x) mx h=  گیریم.در نظر می +

 m(a b a b) h a b ma h a b f (a) a b⎯⎯→ − + + + = +  + = +  = +2 2 2 
f (a b) m(a b) h a b

f(a b) m(a b) h b a

3− = − + = +

+ = + + = −
 

 

yدامنه و برد تابع  x x b= − − − +21 2  کدام است؟ bی یکسان است. مقداری بستهیک بازه 2

1 )8- 2 )3- 3 )3 4 )8 

 متوسط(  – 53و  52صفحه  - 2)ریاضی    3پاسخ: گزینه  

fفرض کنید نمودار سهمی  (x) x x b= − − +2 ]صورتصورت مقابل باشد در این صورت دامنه تابع بهبه 2 , ]  .است 

b

a ( )

−
= − = − = −

−

2
1

2 2 1
 طول راس

 

 آید:دست میصورت زیر بهتابع بهبرد 

  f (x) f ( ) f (x) f ( ) f ( ) y  −    −  − −  0 1 0 1 1 2 1 1 
 اگر بخواهد برد و دامنه برابر باشد پس: =1 

fاز طرفی در تابع  (x) x x b= − − +2   داریم: 2
b b

+ = −  = −  
 = →  

 = − =  

2 3
1

3
 

 
fاگر  (x) x x= g(x)و + x= − +8 2 yباشد. برد تابع 1 (f g)(x)=  کدام است؟ 

1 )( , 6− 2 )( , 9− 3 ),
3

6
2

 
− 
 

 4 ),
3

9
2

 
− 
 

 

 متوسط(  –69صفحه  - 2)ریاضی   2پاسخ: گزینه  

yسهمینکته: رأس   ax bx c2= + نقطه +
b

,
a a2 4

 
− − 
 

 است. 

 ( )( )
( )

x x
y (f g)(x) x x x

x (x ) x x(x ) x

  
=  = + − + = = 

− +  − − 

0 0 0 0
8 2 1

2 8 2 1 0 4 3 0
 

  

yکنیم دقّت کنید رأس سهمینمودار تابع را رسم می x(x )4 3= − ,نقطه −
3
9

2
 
 
 

  است. 

                                                                                                                               ( , 9= −  برد                                  

 

 

 جمع
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f(aیحقیقی رابطه bو aبرای هر ،تابع غیر ثابتدر یک   b) f(a)f(b)+ fبرقرار است. اگر = ( )0 fحاصل ،باشد 0 ( تواند برابر با کدام گزینه نمی 2−(
 باشد؟

1 )f
1
2

 
 
 

 2 )f ( )2 3 )f ( )2− 4 )
f ( )

1
2

 

 3پاسخ: گزینه  

xفرض کنید
a b

2
=  پس: =

 x x x x x
f f f f (x) f 2

2 2 2 2 2
       

+ =  =       
       

 

fپس (x) تواند منفی باشد.نمی  

aر فرض شود که از طرفی اگ = bو 2 = fو  2− ( )2 fآنگاه ،دنباش =0 ( ) f ( )f( )− = −2 2 2 fپس 2 ( )0 f)با فرض سوال که  =0 ( ) )0 تناقض است در  0

fپس ( )2 0 در نتیجهf ( fمثبت است یعنی هرگز 2( ( fبا عدد،  −2( ( f)توجه شود که  تواند برابر باشد.نمی −2( (x) تواند منفی باشد پس نمیf ( و 2(

f ( fتوانند منفی باشند، پس نمی 2−( ( ) f ( )−  −2 2) 

 

xیهای معادلهاختالف جواب  x x x+ + + + − =2 23 7 3 1  چقدر است؟ 4

1 )11 2 )13 3 )15 4 )17 

 متوسط(  –23صفحه  - 2)ریاضی    4پاسخ: گزینه  

xفرض کنید x t2 3 1+ − و سپس دو طرف  ها را به سمت راست بردهیکی از رادیکال ، برای این کارنویسیممی tعادله را برحسبباشد، در این صورت م =

 رسانیم.می 2توان تساوی را به 

 t t t t+ + =  + = −8 4 8 4 

 t t t t t8 16 8 8 8 1+ = + −  =   2: به توان =

 x x x x2 23 1 1 3 2 0 + − =  + − = 

 
a

9 8 17


− = = + = 

axنکته: در معادله درجه دوم  bx c2 0+ + ها برابر است با: تفاضل ریشه =
a


. 

 
ساعت رنگ  18مابقی دیوار را در  Bکند وکار را رها می Aساعت کار مشترک 12زنند. بعد از ساعت رنگ می 18دیواری را با هم در  Bو Aشخصدو  

 زد؟مابقی دیوار را در چند ساعت رنگ می Aکرد، ساعت کار مشترک، کار را رها می 12پس از  Bزند. اگرمی

1 )6 2 )9 3 )12 4 )15 

 متوسط( –21تا  19صفحه  - 2)ریاضی   2پاسخ: گزینه  

 ساعت دیوار را رنگ بزنند. طبق صورت سؤال روابط زیر برقرار است: bبه تنهایی در Bساعت و  aبه تنهایی در در Aفرض کنید

 
a b

1 1 1
18

+ = 

 b
b a

a b b b b

1 1 18 18 1 18
12 1 54 27

3 18
 

+ + =  =  =  = = 
− 

 

 
x x

x
a b a

1 1 12
12 1 1 9

18 27
 

+ + =  + =  = 
 

 

 

xیمجموعه جواب نامعادله 

ax

+


−

2 1 1
2

)صورتبه  ,b)− است. حاصلa b+ کدام است؟ 

1 )5/1 2 )75/1 3 )25/2 4 )5/2 

 متوسط(  –93تا  91صفحه  - 1)ریاضی    3پاسخ: گزینه  

axیگر مجموعه جواب نامعادلها   bx c2 0+ +  صورتبه( , )−  یا( , ) + باشد آنگاهa  است. به بیان دیگر عبارت، درجه اّول است. =0
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 x
x ax

ax

+
  +  −

−

2 1
1 2 1 2

2
 

 x x a x ax2 2 24 4 1 4 4⎯⎯⎯⎯→ + +  − + 

 ( a )x ( a)x − + + − 2 24 4 4 3 0 

 
a x x

a

a x x

2

1
2 12 3 0

4
4 0

3
2 4 3 0

4


=  −   

− =  
 = −  − −    −


 

xصورتچون مجموعه جواب به b است پسb
1
4

aاست. لذا = b /2 25+  است. =

 

Pجدول تعیین عالمت عبارت  (x )( x ax a)= + + +21 2 aصورت مقابل است. حاصلبه 3 b+ کدام است؟ 

 

1 )
3
2

 2 )
1
2

 3 )
1
2

− 4 )
3
2

− 

 متوسط(  –88تا  83صفحه  - 1)ریاضی    2پاسخ: گزینه  

xتوجّه به این که دربا  1= xعوض نشده است پس Pعالمت عبارت − 1= Pی مضاعفریشه − xاست و این بدان معناست که =0 1= ی پرانتز ریشه −

 .نیز هستدوم 

 
x ax a

a a a
x

22 3 0
2 3 0 1

1

 + + =
 − + =  = −

= −

 

 P (x )( x x ) (x )(x )( x )21 2 3 1 1 2 3 = + − − = + + − 

aبنابراین حاصل b+ :برابر است باa b+ = − + =
3 1

1
2 2

  
x

P
x b

= −


=  
=  =



1
0 3 3

2 2

 

 
yنمودار تابع  f( x)= yدر شکل مقابل آورده شده است. نمودار 2− f(x)= را الاقل چند واحد به سمت چپ انتقال دهیم تا نموارy f(x)=  از ناحیه

 ؟نکند اوّل عبور

 

1 )2 2 )4  
3 )8 4 )6 
 

 ( ساده  –116تا  111صفحه  - 1ریاضی  – 23تا  15صفحه  - 3)ریاضی    2پاسخ: گزینه  

k)صورت زیر است: ته: جدول تبدیالت افقی بهنک  )0 
 
 
 
 
 
 
 

x ،xجایسپس به و کنیمرا جایگزین می −x ،xجایابتدا به  دهیم.را قرار می −2

                  
fحال اگر نمودار (x) کند.را چهار واحد به سمت چپ منتقل کنیم، نمودار آن از ناحیه اوّل عبور نمی 

 

 2به توان 



 ریشه مضاعف
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fقرینه نمودار  (x) x x= −2  عبور کند؟ fهای مثبت انتقال دهیم تا از رأس سهمیyنسبت به مبدأ مختصات را، چند واحد به سمت 4

1 )2 2 )4 3 )6 4 )8 

 متوسط(  –116تا  111صفحه  - 1ریاضی  – 23تا  15صفحه  - 3)ریاضی    4پاسخ: گزینه  

y:  قرینه تابع1 نکته  f (x)= نسبت به مبدأ مختصات برابر است باf ( x)− −. 

fبرای یافتن : 2نکته   (x) k+نمودار ،f راk واحد به سمت باال، و برای یافتنf (x) k−نمودار ،f راk کنیم. واحد به سمت پایین منتقل می(k )0 

yرأس سهمی : 3نکته   ax bx c2= + صورتبه +
b

,
a a2 4

 
− − 
 

 است. 

 f (x) x x2 4= − 

 ( )y f ( x) ( x) ( x) x x= − − = − − − − = − −2 24  : قرینه نسبت به مبدأ4

 y x x k2 4= − −  : انتقال به باال+

yباید رأس سهمی عبور کند،  fبرای اینکه منحنی حاصل، از راس سهمی حال x x2 4= )یعنی نقطه − , )2  صدق کند. ییهادر منحنی ن −4

  

y x x k

x k k

y

2 4

2 4 4 8 8

4

 = − − +


=  − = − − +  =


= −

 

 

yنمودار  f(x)= وy g(x)= در شکل مقابل آورده شده است. دامنه و بردy g(x a)= + +
1 1
3

yبا دامنه و برد  f( x) b= ر برابرند. نظیر به نظی 2+

a b+ کدام است؟ 

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

 متوسط(  –116تا  111صفحه  - 1ریاضی  – 23تا  15صفحه  - 3)ریاضی    3پاسخ: گزینه  

 کنید.تغییرات دامنه و برد را مشاهده میجدول زیر در 
f ( x) b2 + f ( x)2 f (x) تابع 
[ , ]2 2− [ , ]2 2− [ , ]4  دامنه −4

[ b , b]1 1− + + [ , ]1 1− [ , ]1  برد −1

 

g(x a)
1

1
3

+ + g(x a)
1
3

+ 
g(x a)+ g(x) تابع 

[ a , a]4− − [ a , a]4− − [ a , a]4− − [ , ]0  دامنه 4
[ , ]0 2 [ , ]1 1− [ , ]3 3− [ , ]3  برد −3

 
a

a
a

2
2

4 2

− = −
  =

− =
 ها برابردامنه 

 
b

b
b

1 0
1

1 2

− + =
  =

+ =
 بردها برابر 

 

 

 

 

 

a b 3 + = 
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fصورت مقابل است. مساحت بینبه fنمودار تابع  (x) و قرینه تابعf ( x)+5 نسبت به مبدأ، چقدر است؟ 

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

 متوسط(  –116تا  111صفحه  - 1ریاضی  – 23تا  15صفحه  - 3)ریاضی   2پاسخ: گزینه  

fته: قرینه تابعنک  (x) نسبت به مبدأ برابرf ( x)−  است. −

 

 

 

 

 

 

S a h 1 2 2=  =  = 

 

 
f(x)با فرض  x= + −2  خودش اکیداً صعودی است؟ی تعریف کدام تابع در دامنه، 3

1 )f ( )
x

1
 2 )f ( )

x

1
2− − 3 )f ( )

x

1
3 − 4 )

f (x)

2
 

 متوسط(  –10تا   6صفحه  - 3)ریاضی    3پاسخ: گزینه  

 اکیدًا صعودی است. fogصعودی و یا هر دو اکیدًا نزولی باشند آنگاه اکیدًا صعودی و یا هر دو gو fاگرنکته:  

xبا فرض 0 تابع
x

1
3 x)نه خودنیز در دام fاکیداً صعودی و تابع − )3 اکیداً صعودی است پسf

x

1
3 
− 

 
 اکیداً صعودی است. 

 اند.سه گزینه دیگر اکیداً نزولی

 

fهرگاه نمودار تابع  (x) (x )= − − − g(x)رو باشد، نمودار تابعشکل روبه 34 (x ) k= +   م است؟کدا kکند، حداقلاز ناحیه چهارم عبور نمی 32+

 

1 )32  
2 )16  
3 )64  
4 )256 
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 ( سخت  –5تا   2صفحه  - 3)ریاضی    3پاسخ: گزینه  

yنکته: نمودار تابع  x3= صورت مقابل است: به  
 
 
 
 

yاز انتقال نمودار fنمودار تابع x3= 0دست آمد است پسبه چپ به  .است 

 f ( ) ( )3 30 0 4 0 0 4= − − − =  =  

 , ,
00 2 2 2

  = − ⎯⎯⎯→ = − 
 

g(x)حال نمودار (x ) k34= −  کنیم.را رسم می +

                                     
kپس   است. 64
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 ؟ کندنمیطور صحیحی تکمیل چند مورد، عبارت زیر را به 

 »ارسطو معتقد بود که ............ و این عقیده با نظر دانشمندان امروزی متفاوت است.« 

 هوای بازدمی دمای بیشتری نسبت به هوای دمی دارد  -ب باشندیکسان می ترکیب شیمیاییهوای دمی و بازدمی از نظر  -الف

 شوند درون بدن مصرف نمی  ، انواع مختلف گازهای هوای دمی  -د ارتباطی بین دستگاه تنفس و گردش خون وجود ندارد   -ج

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ( مفهومی-  چندموردی -  متوسطـ  ۰۳0۱)  ۳پاسخ: گزینه 

 فقط مورد )الف(، صحیح است.  

 بررسی همه موارد:  

اما مقایسۀ    . دانستاز نظر ترکیب شیمیایی یکسان می است. بنابراین، هوای دمی و بازدمی را  مخلوطی از چند نوع گاز  که هوا خود    دانستنمی الف( ارسطو  

اکسید نسبت به هوای دمی  دی کربندارد اما در هوای بازدمی،  اکسیژن بیشتری  اند. هوای دمی،  م متفاوتدهد که این دو هوا با ههوای دمی و بازدمی نشان می

 است.   بیشتر

 اکسید هوای دمی است. دی هوای بازدمی بیشتر از کربن اکسیددی اکسید است. اما مقدار کربندیدر هوای بازدمی مقدار اکسیژن بیشتر از کربن  خطر:  

 اکسید دیهوای دمی و بازدمی: اکسیژن < کربن 

 اکسید: هوای بازدمی < هوای دمی دیکربن 

می دمای  هوای بازدشود؛ بنابراین، اعتقاد داشت که هوای دمی، گرمای قلب را جذب کرده و  میشدن قلب  خنکب( ارسطو، معتقد بود که نفس کشیدن باعث  

 شود و بنابراین، هوای بازدمی دمای بیشتری دارد.  اند که هوای دمی در مجاری تنفسی گرم و مرطوب می دانشمندان امروزی نیز متوجه شده   . بیشتری دارد

شدن قلب )اندام دستگاه  شود؛ بنابراین، طبق نظر ارسطو، فعالیت دستگاه تنفس باعث خنک شدن قلب می ج( ارسطو، معتقد بود که نفس کشیدن باعث خنک 

های بدن  اند که دستگاه گردش خون، خون را از اندامشود و بین این دو دستگاه، ارتباط وجود دارد. دانشمندان امروزی نیز متوجه شده گردش خون( می 

میجمع  شش آوری  سوی  به  و  میکند  کربن ها  اما  کم  اکسیژن  است،  معروف  تیره  خون  به  که  خون  این  شش اکسدیآورد.  در  دارد.  زیادی  خون،  ید  ها 

ها  ها و یاختهشود. خون روشن توسط دستگاه گردش خون به اندام گیرد و به خون روشن تبدیل میدهد و از هوا اکسیژن میاکسید را از دست میدیکربن 

 .  شود. پس طبق نظر دانشمندان امروزی نیز بین دستگاه تنفس و گردش خون ارتباط وجود داردفرستاده می 

 .  در هوای دمی، انواعی از گازها وجود دارندکه    دانستنمیدانست که هوا خود مخلوطی از چند نوع گاز است. بنابراین  د( ( ارسطو نمی

 
 با توجه به تنوع تبادالت گازی در جانوران، کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  

 ..................« »در همۀ 

 شود. اکسید از بدن در نواحی دارای آبشش انجام میدیمهرگان آبزی، خروج کربن( بی۱
 ( جانوران فاقد شش، انحالل گازهای تنفسی در مایعات برای انجام تبادالت گازی ضروری است.  ۲
 دهند.  ای مدت زمان تبادل گازهای تنفسی را افزایش میداران فاقد تنفس پوستی، ساز و کارهای تهویه( مهره۳
 به محل تبادل گازهای تنفسی وجود دارد.   هایی برای انتقال گازهای تنفسی از بیرون بدن زی، لولهمهرگان خشکی( بی۴

 ( مفهومی – قید ـ عبارت -  ـ متوسط ۰۳0۱)  ۲پاسخ: گزینه  

 جانداران، انحالل گازهای تنفسی در مایعات برای انجام تبادالت گازی ضرورت دارد.   ۀ همطور کلی، در  به

 ها:بررسی سایر گزینه 

 باشد.  مهره و آبزی است که فاقد آبشش می ( هیدر، نوعی جانور بی ۱

 کند. تنفس ششی صدق می   ۀای فقط دربارها و نوزاد دوزیستان، تنفس پوستی ندارند و دارای تنفس آبششی هستند اما ساز و کار تهویه( ماهی۳

مهرگان دارای تنفس  از بیرون بدن به محل تبادل گازهای تنفسی وجود دارد. در بی هایی برای انتقال گازهای تنفسی  ( در تنفس نایدیسی و تنفس ششی، لوله ۴

 هایی وجود ندارند. پوستی، نظیر کرم خاکی، چنین لوله 

 
 کند، ............ را به دهلیز راست وارد می کبدکند، ............ نوعی رگ خونی که خون نوعی رگ خونی که خون را از بطن راست خارج می 

 ( در مقایسه با ـ فشار تراوشی بیشتر و فشار اسمزی بیشتری دارد.۲ شود. ای دارد که در نبود خون، بسته میهمانند ـ دهانه (۱
 ای است که مقاومت نسبتاً پایینی دارد.    ( برخالف ـ دارای دیواره۴ تواند درون خود جای دهد.  ( نسبت به ـ حجم خون کمتری را می۳

 (ـ آسان ـ مقایسه ـ ترکیب ـ متن  4۰0۱)  ۳پاسخ: گزینه 

 کند =  سرخرگ ششی رگی که خون را از بطن راست خارج می 
 کند = بزرگ سیاهرگ زیرین رگی که خون کبد را به دهلیز راست وارد می 
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 ۀتوانند بیشتر حجم خون را در خود جای دهند )درستی گزین(، می۴  ۀای با مقاومت کمتر )نادرستی گزینها با داشتن فضای داخلی وسیع و دیواره سیاهرگ 

۳  .) 

 ها:بررسی سایر گزینه 

اما دهانآن  ۀها دهانها دارند و به همین علت، برخالف سیاهرگ تری نسبت به سیاهرگ محکم   ۀها دیوار( سرخرگ ۱ باز است  نبود خون هم    ۀ ها حتی در 

 ها در نبود خون بسته است. سیاهرگ 

ها نیست. حواستون باشه که  ها بیشتر از سیاهرگ هاست اما مقدار فشار اسمزی در سرخرگ ها بیشتر از فشار تراوشی در سیاهرگ شار تراوشی در سرخرگ ( ف۲

ر سیاهرگ  تره اما طبق متن کتاب درسی، فشار اسمزی دهست که از نظر علمی هم درست  توی شکل کتاب درسی، مقدار فشار اسمزی در سراسر مویرگ ثابت 

 بیشتر از سرخرگ هست. در هر دو حالت، مقدار فشار اسمزی در سرخرگ بیشتر از سیاهرگ نیست.   

  با تغییر ۱۴۰۰داخل    هایی است که  ...........اکسید، مربوط به رگ در انسان، افزایش میزان جریان خون پس از تغییر قطر رگ توسط کربن دی
  شوند.( در برش عرضی، بیشتر به شکِل ِگرد دیده می ۲  اند.  های سطحی هر اندام قرار گرفته ( بیشتر در قسمت ۱

 کنند.  طرفه می هایی درون خود، جریان خون را یک ( به کمک دریچه ۴ اند.  بندی شده خود، گروه  ۀهای دیوار بین یاخته  ۀ( از نظر فاصل۳
 

 متن -  عبارت ـ آسان(:  ۱۰۲)        ۲گزینه 
ها  ای و پیوندی در سرخرگ ماهیچه   ۀ دهد. ضخامت الیها را افزایش می های کوچک میزان جریان خون در آن اکسید، با گشاد کردن سرخرگ افزایش کربن دی 

های عمقی هر همیشه( در قسمت نه       )  بیشتر ها  (. سرخرگ ۲  ۀشوند )درستی گزینِگرد دیده می   بیشتر ها در برش عرضی،  بیشتر است. به همین دلیل سرخرگ 
کنند  های پیوسته، منفذدار و ناپیوسته تقسیم می خود به سه گروه مویرگ   ۀهای دیوار بین یاخته   ۀها را از نظر فاصل (. مویرگ ۱  ۀاند )نادرستی گزیناندام قرار گرفته 
 (. ۴  ۀکنند )نادرستی گزینطرفه می هایی دارند که جهت حرکت خون را یکدریچه ها( نه سرخرگ      ها )( سیاهرگ ۀنه هم     ) بسیاری از (.  ۳ ۀ)نادرستی گزین 

 
 ثانیه است، ............ بین ............ دهم  ۀیک انسان سالم که فاصلهمزمان با بخشی از نوار قلب طور معمول، به 

 شود. کننده نشان داده میموج منفی توسط دستگاه ثبتبطنی، یک   –ـ بالفاصله پس از رسیدن پیام تحریک به گرۀ دهلیزی  S ،۸( دو موج ۱
 شود.طور کامل با خون پر میـ پس از مدتی، نوعی دریچۀ دارای ساختار دو قسمتی باز شده و سپس، بطن چپ به ۷، حدود Pو موج  R( موج ۲

 کند. شدت افت میرت، فشار خون درون بطن بهلیتر از خون بطن چپ به سرخرگ آئو میلی ۷۰ـ پس از ورود حدود  ۳( صدای گنگ و واضح قلب، ۳
 شود. های بین دهلیز و بطن ممکن میـ پس از تحریک میوکارد دهلیز توسط گرۀ سینوسی دهلیزی، عبور خون از دریچه ۵( صدای اول و دوم قلب،  ۴

 ( ـ سخت ـ عبارت ـ مفهومی  ۰۴0۱)  ۳پاسخ: گزینه  

تر است و پس از پایان  شود. صدای دوم )تاک(، واضح و کوتاه ها شنیده می تر است و در زمان شروع انقباض بطن طوالنیصدای اول قلب )پوم(، قوی، گنگ و  

بین صدای اول و دوم    ۀ کار قلب که در آن فاصل  ۀکشد، بخشی از دورثانیه طول می  ۳/۰ها حدود  شود. با توجه به اینکه انقباض بطن ها شنیده میانقباض بطن 

شود و پس از پایان انقباض، با توجه  ها، خون از بطن چپ وارد سرخرگ آئورت میانقباض بطن  ۀباشد. در مرحلها میانقباض بطن   ۀثانیه است، مرحل  ۳/۰قلب  

ده  برون  ضربان دارد و  ۷۵کند. با توجه به اینکه در هر دقیقه، قلب  به کاهش حجم خون و کاهش انقباض بطن چپ، فشار خون درون بطن به شدت افت می

ای برابر با مقدار  دقت داشته باشید که حجم ضربهباشد. لیتر( میمیلی۶۶لیتر )تقریباً میلی ۷۰ای در حدود باشد، حجم ضربهلیتر در دقیقه می ۵قلبی حدود 

 شود.  خونی است که طی یک ضربان قلب از یک بطن وارد سرخرگ می 

 ها:بررسی سایر گزینه 

کامل کار قلب است. پس از رسیدن    ۀیک دور  ۀ دهند، نشان Sای بین دو موج  ثانیه  ۸/۰  ۀباشد و بنابراین، فاصلثانیه می  ۰/ ۸، حدود  کار قلبی  ۀ( طول یک دور ۱

ر نوار  شود. این فاصله دنه بالفاصله( انجام می     زمانی )  ۀدهلیزی ـ بطنی به درون بطن، با فاصل ۀدهلیزی ـ بطنی، فرستادن پیام از گر ۀپیام تحریکی به گر

 بین دو بطن است.  ۀآغاز تحریک دیوار  ۀدهندشود و نشانثبت می  Pباشد که بعد از موج  ، اولین موج منفی میQاست و موج    Qو    Pموج    ۀقلب، مربوط به فاصل
 ارتباط نوار قلب و شبکه هادی قلب 

 هافعالیت انقباضی ماهیچه  فعالیت شبکه هادی  ضربان قلب  ۀچرخ  ۀمرحل موج
P  ها استراحت دهلیزها و بطن  تحریک گره سینوسی دهلیزی و انتشار پیام الکتریکی در دهلیزها  استراحت عمومی 
 انقباض دهلیز  دهلیزی ـ بطنی قرار دارد.  ۀپیام الکتریکی در گر  انقباض دهلیز  PQ ۀفاصل

 دهلیز انقباض   بین دو بطن ۀانتشار پیام الکتریکی در دیوار  انقباض دهلیز  Qموج 
 انقباض بطن  هابطن ۀانتشار پیام الکتریکی در سراسر دیوار  انقباض بطن  RSموج 
 انقباض بطن  فعالیت الکتریکی وجود ندارد.  انقباض بطن  ST ۀفاصل

 انقباض بطن  هاانتشار پیام الکتریکی مربوط به استراحت بطن انقباض بطن  Tموج 
 ها استراحت دهلیزها و بطن  فعالیت الکتریکی وجود ندارد  استراحت عمومی  Pتا   Tموج  ۀفاصل

  ۀطور کامل با خون مربوط به مرحلها بهمراحل انقباض بطنی و استراحت عمومی است. اما پر شدن بطن   ۀدهندنشان  Pو    Rای بین موج  ثانیه۷/۰  ۀ( فاصل۲

 انقباض دهلیزی است.  
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ثانیه است که مربوط به مراحل استراحت    ۵/۰ها( تا شروع صدای اول قلب )پایان انقباض دهلیزها(، طن بین شروع صدای دوم قلب )پایان انقباض ب   ۀ( فاصل۴

شوند و امکان ورود خون  ها باز میهای بین دهلیزها و بطن استراحت عمومی، دریچه  ۀعمومی و انقباض دهلیزهاست. دقت داشته باشید که در ابتدای مرحل

 شود.  سینوسی دهلیزی آغاز می   ۀاستراحت عمومی، تحریک میوکارد دهلیزها توسط گر  ۀدارد و در انتهای مرحلها وجود  دهلیزها به درون بطن 

 چرخه ضربان قلب 

 انقباض بطن  انقباض دهلیز  استراحت عمومی  مرحله 

 QRSموج  Pپایان موج  Tپایان موج  زمان شروع 

 Tپایان موج  QRSموج  Pپایان موج  زمان پایان 

 ثانیه   ۳/۰ ثانیه  ۱/۰ ثانیه   ۴/۰ زمان مدت 

 بسته  باز باز های دولختی و سه لختی دریچه 

 باز بسته  بسته  های سینی دریچه 

    ورود خون به دهلیزها

  شوند ر کامل با خون پر می طوها به بطن  هابطن ورود خون به 

    هاخروج خون از بطن 

 صدای اول قلب   صدای دوم قلب  صدای قلبی 

 

 رو، کدام عبارت صحیح است؟ مطابق با شکل روبه 
 های قلبی قرار دارد.«، در نزدیکی یکی از دریچه۱« همانند بخش »۳( بخش »۱
 خودی قلب، اختصاصی شده است. برای تحریک خودبه«، ۳« برخالف بخش »۱( بخش »۲
 کند. ها، پیام الکتریکی را هدایت می«، قبل از شروع انقباض بطن۴« همانند بخش »۲( بخش »۳

 های شبکۀ هادی پیام الکتریکی را دریافت کرده است.  «، از یکی از گره۲« برخالف بخش »۴( بخش »۴
 

 ( دار ـ متنمقایسه ـ شکل ـ  ـ متوسط ۰۴0۱)  ۳پاسخ: گزینه  

های شبکۀ هادی در  ـ رشته۲ـ گرۀ سینوسی دهلیزی،  ۱اند از:  ترتیب عبارتشده در شکل، بههای مشخص دهندۀ »شبکۀ هادی قلب« است. بخششکل، نشان

 های شبکۀ هادی در دیوارۀ بین دو بطن.  ـ رشته۴ـ گرۀ دهلیزی بطنی و  ۳دهلیز چپ،  

 ها:گزینه بررسی همه   

پشتی دهلیز راست و در عقب   ۀدهلیزی بطنی در دیوار  ۀپشتی دهلیز راست و زیر منفذ بزرگ سیاهرگ زبرین قرار دارد. گر  ۀ( گره سینوسی دهلیزی در دیوار۱

 سینوسی دهلیزی در نزدیکی دریچه قلبی نیست.  ۀلختی است. پس این گزینه به این خاطر غلطه که گرسه  ۀدریچ

ای  صورت شبکهها بهخودی قلب اختصاصی کرده است. پراکندگی این یاختهها را برای تحریک خودبه هایی دارند که آنهای ماهیچه قلب ویژگیته( بعضی یاخ۲

برای تحریک  هادی    ۀهای شبکگویند. پس حواستون باشه که کل یاختههادی قلب می  ۀها شبکهاست که به مجموع آنها در بین سایر یاختهها و گره از رشته

 خودی قلب اختصاصی شدن. خودبه 

ها بین دو بطن نیز قبل از شروع انقباض بطن   ۀدهد. هدایت پیام الکتریکی در دیوار( هدایت پیام الکتریکی در دهلیز راست قبل از انقباض دهلیز و بطن رخ می۳

 باشد.  می

بین دو بطن، پیام    ۀهادی در دیوار  ۀهای شبککنند و رشتهینوسی دهلیزی دریافت میهادی در دهلیز راست، پیام الکتریکی را از گره س  ۀهای شبک( رشته۴

 گیرند.  دهلیزی بطنی می  ۀالکتریکی را از گر
 شبکه هادی قلب میانبر: 

 خودی قلب اختصاصی کرده است. ها را برای تحریک خودبه هایی دارند که آن قلب، ویژگی ۀ های ماهیچ( یاخته ۀ نه هم     ) بعضی •
 ها را دارند. های این یاخته شوند و ویژگیقلبی محسوب می  ۀهای ماهیچ های شبکه هادی قلب، جزء یاختهیاخته  •
 ها ارتباط دارند.  پراکنده هستند و با آن   های ماهیچه قلبیشبکه هادی شامل دو گره و تعدادی رشته است که در بین سایر یاخته  •
 پشتی دهلیز راست قرار دارند.   ۀهر دو گره شبکه هادی قلب در دیوار  •
 شود. ها از پایین به سمت باال می صورتی است که باعث انقباض همزمان بطن ها به های شبکه هادی قلب در بطنسازماندهی رشته  •
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 شود.زمانی انجام می  ۀها، با فاصلشود و انتقال پیام از گره دهلیزی بطنی به بطن ها منتشر نمی اصله به بطن پیام الکتریکی از گره دهلیزی بطنی بالف •
 یافته هستند.  های شبکه هادی قلب برای ایجاد و هدایت سریع جریان الکتریکی تخصص رشته  •

 

 ( ۴۱۰ـ  ۷۰)  شبکه هادی قلب  نامه: شکل  
 بین گره سینوسی دهلیزی و گره دهلیزی بطنی، سه رشته شبکه هادی وجود دارد که پیام را از گره سینوسی دهلیزی  •

 کند. به گره دهلیزی بطنی منتقل می         

 های شبکه هادی وجود ندارند.  ها، رشتهبطن  ۀهای داخلی دیوار در قسمت پایینی دهلیز چپ و قسمت  •

 شود. هادی به دو قسمت چپ و راست تقسیم می  ۀشبک ۀبین دو بطن، رشت ۀدر ابتدای بخش باالیی دیوار  •

 یابند.  ها گسترش میهای خارجی بطنهای شبکه هادی، از نوک قلب به سمت باال در دیواره رشته  •

 

  با تغییر  ۹۸داخل      عبارت صحیح است؟ مطابق با شکل مقابل، کدام 
 پروتئینی دارد.   ۀ«، بیش از یک نوع رشت ۲« همانند بخش »۱( بخش »۱
 «، ساختاری حاوی صفحات بینابینی دارد.  ۴« همانند بخش » ۳( بخش »۲
 ای اندک دارد. یاخته هایی با فضای بین «، یاخته۱« برخالف بخش »۴( بخش »۳
 «، در ساختار خود، نوعی بافت پیوندی متراکم دارد. ۳« برخالف بخش »۲( بخش »۴
 
 

 متن -  دار  ـ متوسط(: مقایسه ـ شکل  ۱۰۲)                ۱گزینه 
 

 شامه. ـ درون ۴قلب و    ۀـ ماهیچ ۳شامه،  ـ برون۲ـ پیراشامه،  ۱اند از:  ترتیب عبارت شده در شکل، به های مشخص ساختار بافتی قلب است. بخش   ۀدهند شکل، نشان 
  ۀ های ماهیچ (. صفحات بینابینی بین یاخته ۱  ۀپروتئينی وجود دارد )درستی گزین  ۀشامه و پیراشامه، بافت پیوندی متراکم دارند که در آن، بیش از یک نوع رشتبرون 

شامه و پیراشامه، شامه و هم برون ون ای اندک هستند. هم در در یاخته هایی با فضای بینهای بافت پوششی، یاخته (. یاخته ۲  ۀقلب وجود دارد )نادرستی گزین
شود )نادرستی شامه و پیراشامه، بافت پیوندی متراکم دیده می قلب و هم در برون  ۀماهیچ  ۀ(. هم در الی ۳  ۀبافت پوششی سنگفرشی وجود دارد )نادرستی گزین

 (.  ۴  ۀگزین

 

های تنفسی یک فرد را اندازه بگیریم، زمانی که ............، سنج(، حجمر )دَمبا استفاده از دستگاه اسپیرومت  پس از یک بازدم عادی،   طور معمول، اگربه 
 سنج(، معادل با حجم حدود ............ حرکت کند. رود که قلم دستگاه برای رسم اسپیروگرام )دمهمواره انتظار می

 باال لیتر، به سمت  میلی ۳۵۰۰( سه نوع مختلف ماهیچه در حال انقباض هستند ـ ۱
 لیتر، به سمت پایین میلی ۴۸۰۰شود ـ ای داخلی کم میدندههای بینهای ماهیچهطول یاخته (۲
 لیتر، به سمت باال میلی ۵۰۰های شکم و ناحیۀ گردن در حال استراحت هستند ـ حداقل( ماهیچه۳
 سمت پایین لیتر، به میلی ۵۰۰بند( یکسان است ـ حداقل ها و دیافراگم )میان( جهت حرکت دنده۴

 ( مفهومی + نکات شکل -  قید ـ عبارت -  ـ متوسط ۰۳0۱)  1پاسخ: گزینه  

 برای پاسخگویی به این سؤال، ابتدا به جدول زیر توجه کنید: 
 های تنفسی و فرایندهای تنفسی ارتباط حجم 

 ی تنفس نحوه 
 تنفس شدید  تنفس آرام 

 بازدم عمیق  دم عمیق  بازدم عادی  دم عادی 
 ی بازدمی هوای ذخیره  ی دمی هوای ذخیره  هوای جاری شودجا می جابه حجمی که 

 1200 3000 500 لیتر( مقدار )میلی 

ـ  ای خارجی و دیافراگم دنده بین های منقبض ماهیچه   ــ
ای خارجی،  دیافراگم و دنده بین

 گردنی 
 ای داخلی و شکمی دنده بین

 های در حال استراحت ماهیچه 
ای داخلی و دنده بین گردنی، 

 شکمی
 ای داخلی و شکمی دنده بین های ماهیچه همه

ای خارجی،  دیافراگم و دنده بین
 گردنی 

 شکل( باال )گنبدی  پایین )مسطح(  شکل( باال )گنبدی  پایین )مسطح(  حرکت دیافراگم 
 عقب  جلو عقب  جلو حرکت جناغ
 پایین و عقب  باال و جلو پایین و عقب  باال و جلو هاحرکت دنده 
 کاهش افزایش  کاهش افزایش  ی سینه تغییر حجم قفسه 

 ظرفیت حیاتی  ظرفیت تنفسی 
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 ها:بررسی همه گزینه  

ای خارجی و گردنی منقبض  دنده( در فرایند دم عمیق، سه نوع ماهیچۀ دیافراگم، بین ۱

می انجام  عمیق  دم  یک  فرد  عادی،  بازدم  یک  از  پس  که  زمانی    ۵۰۰دهد،  هستند. 

 شود. لیتر هوای ذخیرۀ دمی وارد دستگاه تنفسی میمیلی  ۳۰۰۰لیتر هوای جاری و  میلی

شوند. اگر بازدم  ای داخلی در فرایند بازدم عمیق، منقبض میدنده های بین ( ماهیچه۲

عمیق پس از یک دم عمیق انجام شود، حجمی معادل با حجم ظرفیت حیاتی )حدود  

شود. اما همانطور که در نمودار اسپیروگرام  ی خارج میلیتر( از دستگاه تنفسمیلی  ۴۸۰۰

  تواند پس از یک دم عادی نیز انجام شود بازدم عمیق می کتاب درسی نیز مشخص است،  

 شود.لیتر هوا از دستگاه تنفسی خارج می میلی  ۱۸۰۰که در این حالت، فقط  

 ( ۱۰۳ـ  ۱۴)  (روگرامینگاره )اسپ( و دم رومتریسنج )اسپنامه: دمشکل   
 است.   تر یلیل ی م ۵۰۰و مقدار آن، حدود  شودی جا مجابه یبازدم عاد کی ای  یدم عاد کیاست که در  یمعادل با حجم یحجم جار •
  تر یلیل ی م ۳۰۰۰و مقدار آن هنگام »حداکثر دم« حدود  شودی ها وارد م به شش  قیدم عم ک یبا   ،یدم عاد  کیاست که پس از    یمعادل با حجم ی دم  رۀیحجم ذخ •

 ت.اس
است و مقدار   یات یح  ت یمعادل با ظرف  شودی ها خارج م که از شش   ییمقدار حجم هوا   م،یها خارج کنهوا را از شش   قیبازدم عم  کیبا   ق،ی دم عم کیاگر پس از  •

 است.   تر یلی لیم  ۴۸۰۰آن حدود  
 . شودی ها خارج مهوا از شش  تر یلی لیم  ۳۵۰۰حالت، حدود  نیرا انجام داد که در ا  یبازدم عاد کی توانی م ق،یدم عم کیپس از   •
 . شودیها خارج مهوا از شش  تر یلی ل یم ۱۸۰۰حالت، حدود  نیرا انجام داد که در ا قیبازدم عم کی  توانی م ،یدم عاد کیپس از   •
 است.  یتنفس عاد کی انجام  یاز زمان الزم برا شتر یب قیتنفس عم کیانجام   یمدت زمان الزم برا •

لیتر  میلی  ۵۰۰ای داخلی در حال استراحت هستند. در فرایند دم، حداقل  دنده های شکمی و بین( در هر نوع فرایند دم و همچنین در بازدم عادی، ماهیچه ۳

تواند مربوط به دم  در این گزینه نمی  شود. ولی همانطور که گفتیم حالت ذکرشدهلیتر )دم عمیق( وارد دستگاه تنفس میمیلی  ۳۵۰۰)دم عادی( و حداکثر  

 شود.   لیتر هوا وارد دستگاه تنفس می میلی  ۵۰۰عمیق باشد و در نتیجه، حداکثر )نه حداقل(  

کند.  حرکت میها به سمت پایین و دیافراگم به سمت باال  کند. در فرایند بازدم، دنده ها به سمت باال و دیافراگم به سمت پایین حرکت می ( در فرایند دم، دنده ۴

 .  ها و دیافراگم یکسان باشدکه جهت حرکت دنده   نیستممکن  بنابراین، نه در دم و نه بازدم،  
 های تنفسی ها و ظرفیت حجم 

 های مؤثر ماهیچه  فرآیند تنفس  ( mlمقدار )  حجم تنفسی  ظرفیت تنفسی 

 ظرفیت تام 
 ظرفیت حیاتی 

 دم عمیق  3000 ی دمی هوای ذخیره 
 دیافراگم 

 ای خارجی دنده بین
 گردنی 

 هوای جاری
 350 دهدهوایی که تبادل گاز انجام می 

 دم عادی 
 بازدم عادی 

 دیافراگم 
 ای خارجی دنده بین

ـ   ــ
 150 هوای مرده 

 بازدم عمیق  1۳00 ی بازدمی هوای ذخیره 
 ای داخلی دنده بین

 شکمی
 دارد. ها وجود همیشه در حبابک  1۲00 مانده هوای باقی

 

 است؟  مناسبچند مورد، برای تکمیل صحیح عبارت زیر  
 « ..............الیۀ دیوارۀ مجرای  ..............« را از بیرون به درون بررسی کنیم، در ۲« و »۱های سازندۀ دیوارۀ مجرای »»اگر الیه

 کند.فعالیت ترشحی الیۀ داخلی را تنظیم میهای عصبی وجود دارد که ای از یاخته«، شبکه۲« برخالف »۱سومین ـ » -الف

 توان نوعی بافت پیوندی را مشاهده کرد که در تشکیل بخشی از صفاق نقش دارد.«، می۲« برخالف »۱ترین ـ »خارجی -ب

 ای وجود دارد. های آن، مادۀ زمینهتوان نوعی بافت اصلی را مشاهده کرد که در فضای بین یاخته«، می۱« برخالف »۲دومین ـ » -ج

 های پروتئینی و گلیکوپروتئینی را مشاهده کرد.ای از رشتههای مستقر روی شبکهتوان یاخته«، می۱« برخالف »۲ترین ـ »داخلی -د

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴) ۴ 

 ( مفهومی – دار ـ ترکیبیچندموردی ـ مقایسه ـ شکل  -  ـ سخت  ۳0۱۰)  ۱پاسخ: گزینه 

های دیوارۀ مری و  «، نای است. ترتیب الیه۲«، مری و مجرای »۱فقط مورد )الف(، صحیح است. شکل مربوط به »ساختار بافتی دیوارۀ نای« است. مجرای »

ـ  ۳ای )در نای(،  ای )در مری( یا الیۀ غضروفی ـ ماهیچهـ الیۀ ماهیچه۲ترین(،  ـ الیۀ بیرونی یا پیوندی )خارجی ۱  اند از:ترتیب عبارتنای از بیرون به داخل به

 ترین(.ـ الیۀ مخاط )داخلی۴الیۀ زیرمخاط و  
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 مقایسه ساختار بافتی دیواره لوله گوارش و نای

 نای گوارش   ۀلول

 بیرون 

 بیرونی  ۀالی

 سست ـ دارای بافت پیوندی ۱
 شکمی ۀـ شرکت در تشکیل بخشی از صفاق در حفر ۲

 ـ دارای بافت پیوندی ]سست[ ۱

 ای غضروفی ـ ماهیچه  ۀالی ایماهیچه  ۀالی

 هاطولی و حلقوی همراه با بافت پیوندی سست در بین ماهیچه  ۀـ ماهیچ۱
 معده  ۀمورب در دیوار  ۀماهیچ ۀـ دارای یک الی ۲
 بی برای تنظیم حرکات های عصای از یاخته ـ دارای شبکه ۳
 کننده قطعه حرکات کرمی و قطعه  ۀدهندـ انجام ۴
  ۀ خارجی مخرج و ماهیچ  ۀاسکلتی در دهان، حلق، ابتدای مری و بندار   ۀ ـ ماهیچ۵

 هاصاف در سایر قسمت 

 صاف در عقب  ۀشکل( در جلو و ماهیچCشکل )ـ دارای غضروف نعلی ۱

 زیرمخاط  ۀالی

 ـ دارای بافت پیوندی سست ۱
 های عصبی برای تنظیم ترشحات مخاط ای از یاخته ـ دارای شبکه ۲

 ـ دارای بافت پیوندی و غدد ترشحی ۱

 مخاط  ۀالی

 ای در دهان و مری ـ بافت پوششی سنگفرشی چندالیه ۱
 ای در معده و روده الیه ای تک ـ بافت پوششی استوانه ۲
 مخاطی و جذب مواد  ۀ گوارشی، ماد  ۀـ شرکت در ترشح شیر ۳

 دار ای مژک الیه ای تک ارای بافت پوششی استوانه ـ د۱
ماد۲ ترشح  ناخالصی   ۀـ  غیریکنواخت، هدایت  با ضخامت  به سمت مخاطی  ها 

 کردن هوای دمی حلق، مرطوب 

 درون 

 بررسی همه موارد:  

سازند. شبکۀ  را می ایدستگاه عصبی رودهوجود دارند که های عصبی هایی از یاختهشبکه ای و زیرمخاط لولۀ گوارش )از مری تا مخرج(، الف( در الیۀ ماهیچه

 کند.  را تنظیم میمخاطی    ۀفعالیت ترشحی الیهای عصبی در الیۀ زیرمخاط،  یاخته

شده  کند. اما با توجه به اینکه بخش مشخصرا به هم وصل می  درون شکمهای  اندام ای است که  است. صفاق پرده بخشی از صفاق  ب( الیۀ بیرونی لولۀ گوارش،  

 باشد.  دلیل حضور نای در جلوی مری(، الیۀ بیرونی مری در این قسمت جزء صفاق نمی تواند مربوط به حفرۀ شکمی باشد )بهدر شکل نمی

ای تشکیل شده است. غضروف، نوعی بافت  مادۀ زمینه ـ۳های کشسان )ارتجاعی( و  های پروتئینی مانند کالژن و رشتهرشتهـ ۲ها،  انواع یاخته  ـ۱از   بافت پیوندیج( 

 د.  ها، بافت پیوندی سست وجود دارالیه  ۀهمای دیوارۀ نای وجود دارد. در دیوارۀ لولۀ گوارش نیز در  پیوندی است که در الیۀ غضروفی ـ ماهیچه

  های پروتئینیای از رشته شبکه وجود دارد. غشای پایه،  غشای پایه  های بافت پوششی، بخشی به نام  د( در الیۀ مخاطی، بافت پوششی وجود دارد. در زیر یاخته

 )ترکیب کربوهیدرات و پروتئین( است.    گلیکوپروتئینیو  

 (۱۱۰ـ  ۰۵)  ساختار بافتی دیواره نای نامه: شکل   
 
  ت.ای در نای هسای در مری بیشتر از ضخامت الیۀ غضروفی ماهیچه ضخامت الیۀ ماهیچه  •

 شکل( و در قسمت عقبی، ماهیچۀ  Cشکل )ای، در قسمت جلویی، غضروف نعلی در نای، در الیۀ غضروفی ماهیچه  •

 صاف وجود دارد.         

 صورت طولی است ولی در مری، هم ماهیچۀ طولی و هم حلقوی ای در نای فقط بههای ماهیچه آرایش یاخته  •

 وجود دارد.          

 غدد ترشحی وجود دارد. بنابراین در نای، هم مخاط و هم زیرمخاط، فعالیت ترشحی دارند.  در الیۀ زیرمخاط نای،  •

 گیرد.  الیۀ پیوندی دیوارۀ نای در امتداد الیۀ پیوندی بیرونی مری قرار می         
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 .................. باشد.تواند ناشی از طور معمول، در یک فرد سالم، ..................، می به 
 هایی مانند لب و دهان  ( تولید صدا در فرایند تکلم ـ عملکرد بخش۱
 های بدن وسازی یاختهخون در پی افزایش فعالیت سوخت pH( کاهش تعداد تنفس در دقیقه ـ کاهش ۲
 النخاع  ای خارجی ـ افزایش فعالیت نوعی مرکز عصبی باالتر از بصلدنده( توقف ارسال پیام انقباض به ماهیچۀ بین۳
 بند(  لیتر هوا از دستگاه تنفس ـ ارسال پیام عصبی مربوط به استراحت به ماهیچۀ دیافراگم )میانمیلی ۵۰۰شدن ( خارج۴

 ومی مفه -  ـ سخت(: عبارت ۱۰۳)  ۳پاسخ: گزینه 

انجام    دستوریها با  شود. انقباض این ماهیچهآغاز میای خارجی  دنده های بین ماهیچهو  بند(  دیافراگم )میان دم، با انقباض  

، با بازگشت  بدون نیاز به پیام عصبیصادر شده است. با پایان یافتن دم، بازدم  النخاع  مرکز تنفسی در بصلشود که از طرف  می

(. تنفس مرکز دیگری هم دارد  ۴شود )نادرستی گزینۀ انجام می ها ویژگی کشسانی ششو نیز  راحتاست ها به حالت ماهیچه

تواند  . مرکز تنفس در پل مغزی می دهددم را خاتمه می النخاع،  ، واقع است و با اثر بر مرکز تنفس در بصل پل مغزیکه در  

  (.۳را تنظیم کند )درستی گزینۀ  مدت زمان دم  

 

 النخاع قرار دارد و مرکز فرعی تنظیم تنفس در آن قرار دارد.  پل مغزی، باالتر از بصل  نکته: 
  شود. دقت داشته باشید های تنفسی می النخاع باعث توقف ارسال پیام انقباض به ماهیچهبرای پایان یافتن دم، ارسال پیام عصبی از پل مغزی به بصل   نکته: 

 کند. های تنفسی ارسال نمی که پل مغزی پیامی به ماهیچه 

 اشک نقش دارد.   ـ۳ترشح بزاق و ـ ۲تنفس،  ـ۱ از جمله  های مختلفتنظیم فعالیت [ پل مغزی در ۲یازدهم: گفتار  ۱]فصل  ترکیب 

 ها:بررسی سایر گزینه 

 گیرد.ها و دهان صورت میهایی مانند لب وسیلۀ بخشدهی صدا بهکنند. شکل های صوتی صدا را تولید می ( پرده ۱

 ها و دهاندهی صدا: لب ـ شکل ۲خوردگی مخاط حنجره به سمت داخل(، های صوتی )چینـ تولید صدا: پرده ۱ خطر:  

تغییر باعث    pHاین تغییر    . ا کاهش دهدر  pHاسید تولید کند و  تواند با آب واکنش داده، کربنیکاکسید این است که می دی بار بودن کربن ( یکی از علل زیان ۲

اکسید )مثالً هنگام فعالیت شدید(،  دی به همین دلیل، در صورت افزایش تولید کربن  . ها را مختل کندعملکرد پروتئین تواند شود که می می هاساختار پروتئین 

 اکسید اضافی از بدن خارج شود.  دیالزم است که میزان تنفس افزایش یابد تا کربن 
تواند باعث تغییر شکل آنزیم شود و در نتیجه امکان اتصال آن  محیط با تأثیر بر پیوندهای شیمیایی مولکول پروتئین می  pH[ تغییر  ۳دوازدهم: گفتار  ۱]فصل  ترکیب 

 کند. فعالیت آنزیم تغییر می  ماده از بین برود؛ در نتیجه، میزانبه پیش 

 

 
 کند؟ طور مناسبی کامل میاند، بههایی که از سه الیۀ اصلی تشکیل شدهچند مورد، عبارت زیر را دربارۀ رگ 

 دارند، ویژگی مشترکی که دارند این است که ............«  مشابهیکنند و اندازۀ ها حمل میهایی که خون روشن را درون شش»در انسان، همۀ رگ

 های کشسان )االستیک( زیادی دارند.  همانند سرخرگ آئورت، در الیۀ میانی خود، رشته -الف

 کنند. حفرات باالیی قلب وارد می  برخالف سیاهرگ باب، خون خود را به یکی از -ب

 تر و بیشتری دارند.  اندازۀ خود، حفرۀ داخلی گستردهنسبت به سرخرگ هم -ج

 های اکلیلی )کرونری(، به گردش خون ششی تعلق دارند.برخالف رگ -د

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ( ـ سخت ـ چندموردی ـ مقایسه ـ قید ـ مفهومی ۰۴0۱)  1پاسخ: گزینه  

 اند = سرخرگ و سیاهرگ که از سه الیۀ اصلی تشکیل شده هایی  رگ 
 کنند = سیاهرگ ششی + انشعاب سرخرگ آئورت ها حمل میهایی که خون روشن را درون شش رگ 

 حفرات باالیی قلب = دهلیزها 

ها هم در گردش خون ششی )کوچک( و هم  اصلی تشکیل شده است. شش   ۀ ها از سه الیها و سیاهرگ سرخرگ   ۀ هم  ۀفقط مورد )الف(، صحیح است. دیوار 

برد. در گردش خون  کند و به سمت قلب می ها دور میکنند. در گردش خون ششی، سیاهرگ ششی خون روشن را از حبابک گردش خون عمومی شرکت می

ها هست و  پس حواستون باشه که صورت سؤال، هم راجع به سرخرگ کند )نادرستی مورد د(. عمومی، انشعابات سرخرگ آئورت خون روشن را وارد شش می 

 ها بگردین.ها و سیاهرگ ها و در واقع شما باید دنبال ویژگی مشترک سرخرگ هم سیاهرگ 

 کنند.  ها، خون دریافت می و شش های بدن، حتی قلب اندام ۀدر گردش خون عمومی، هم نکته: 
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 بررسی همۀ موارد:  

های  ها، ماهیچۀ صاف است که همراه این الیه، رشتهمیانی این رگ  ۀاصلی تشکیل شده است. الی  ۀ ها از سه الیها و سیاهرگسرخرگ   ۀهم  ۀالف( گفتیم که دیوار

 کشسان )االستیک( زیادی وجود دارد.  

 میانی سرخرگ بیشتر است.   ۀهای کشسان زیادی وجود دارد ولی ضخامت الی میانی سیاهرگ، رشته  ۀمیانی سرخرگ و هم در الی  ۀهم در الی خطر:  

 مومی درست نیست.  های مربوط به گردش خون عسرخرگ   ۀریزند. این عبارت دربارهای ششی خون خود را به دهلیز چپ میب( سیاهرگ 

تر و بیشتر است. گفتیم که صورت سؤال هم راجع به  ها گستردهداخل آن   ۀتر دارند و حفرای نازک خود، دیواره   ۀاندازهای همها نسبت به سرخرگ ج( سیاهرگ 

 هست و هم سیاهرگ و بنابراین، فکر کنم مشخص باشه که چرا این مورد غلطه!   سرخرگ 
 سیاهرگو  مقایسه سرخرگ 

 سرخرگ  سیاهرگ  نوع رگ 

 داخلی   ۀالی
 بافت پوششی سنگفرشی که در زیر آن غشای پایه قرار دارد 

 ـ دارای ضخامت بیشتر نسبت به سرخرگ ۱
 کبوتری را شکل دهد. النه  ۀـ ممکن است دریچ۲

 دارای ضخامت کمتر نسبت به سیاهرگ 

 میانی  ۀالی
 های کشسان )االستیک( زیاد صاف + رشته   ۀماهیچ

 دارای ضخامت بیشتر نسبت به سیاهرگ  دارای ضخامت کمتر نسبت به سرخرگ 

 خارجی  ۀالی
 بافت پیوندی 

 دارای ضخامت بیشتر نسبت به سیاهرگ  دارای ضخامت کمتر نسبت به سرخرگ 
 تر( ای و پیوندی ضخیم ماهیچه   ۀدلیل الیزیاد )به  کم تحمل فشار 

 شودبیشتر ِگرد دیده می  ـــــ  شکل در برش عرضی 
 ترتر و کمکوچک تر و بیشتر گسترده  داخلی  ۀحفر 

 زیاد  کم مقاومت دیواره 
 کم زیاد  گنجایش خون 

 ندارد  های دست و پا در سیاهرگ  کبوتری النه   ۀدریچ
 دور کردن خون از قلب  کردن خون به قلب نزدیک  وظیفه 

 هامهای عمقی اندا بیشتر قسمت  هاهای سطحی اندام بیشتر قسمت  محل قرارگیری 

   ۹۹داخل     ؟ کندطور مناسب کامل می چند مورد، عبارت زیر را به  
 شوند، ............« هایی که به دهلیز چپ وارد می شوند، ............ همۀ رگ هایی که به دهلیز راست قلب وارد می طور معمول در انسان، همۀ رگ »به
 د. ن دار خود های خون دار یاخته ترکیب آهنبا کمک سهم کمتری در حمل اکسیژن   برخالف ـ  - الف
 آورند. تحت تأثیر تلمبۀ ماهیچۀ اسکلتی، خون را در خود به جریان در میبرخالف ـ  - ب
 کنند.  تر از قلب را دریافت می های باالتر یا پایینهمانند ـ خون اندام  - ج
 های کشسان زیادی دارند. میانی دیواره، رشته  ۀهمانند ـ در الی - د
۱ )۱                                  ۲ )۲ ۳ )۳  ۴ )۴ 

 مفهومی  ـ قید  ـ سخت(: چندموردی ـ مقایسه  4۱۰) -  ۲گزینه 
شوند، خون تیره دارند و هایی که به دهلیز راست وارد می ها هستند. سیاهرگ شوند، سیاهرگ هایی که به دهلیزها وارد می موارد )الف( و )د(، صحیح هستند. رگ 

های قرمز خون( دار گویچه هستند، سهم کمتری در حمل اکسیژن با کمک هموگلوبین )ترکیب آهنهای دهلیز چپ که دارای خون روشن  بنابراین، نسبت به سیاهرگ 
های اسکلتی  مقدار زیادی به انقباض ماهیچه ها(، بهسیاهرگ   ۀنه هم      تر از قلب )های پایینویژه در اندام ها به دارند )درستی مورد الف(. حرکت خون در سیاهرگ 

سطح با قلب( را به دهلیز چپ وارد  ها )همهای ششی خون ششهای کرونری، خون قلب را به دهلیز راست و سیاهرگ ب(. سیاهرگ وابسته است )نادرستی مورد  
 های کشسان زیادی دارند )درستی مورد د(.  میانی خود رشته  ۀها، در الیها و سیاهرگسرخرگ  ۀکنند )نادرستی مورد ج(. هممی 

 
 های مختلف قلب انسان، کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ های موجود در بخشدربارۀ فعالیت الکتریکی یاخته  

 شود، پیام الکتریکی .................. شده است.« طور معمول در انسان، قبل از زمانی که .................. آغاز می »به

 بین دو بطن منتشر   ۀضربان قلب ـ در دیوار  ۀای چرخ ثانیه   ۱/۰  ۀ( مرحل۱
 لختی منتقل سه   ۀقرار گرفته در عقب دریچ   ۀدر نوار قلب ـ به گر  P( ثبت موج  ۲
 های دهلیزها فرستاده پیشاهنگ به یاخته   ۀها ـ از گر( ورود خون دهلیزها به بطن ۳
 ای خارج های ماهیچه ها از یاخته استراحت عمومی ـ مربوط به استراحت بطن   ۀ( مرحل۴

 ( دار ـ مفهومیـ زمان  ـ متوسط ۰۴0۱)  ۴پاسخ: گزینه  

شود. پس از پایان این موج، استراحت  ها و برگشت آنها به حالت استراحت ثبت میهاست و اندکی پیش از پایان انقباض بطن، مربوط به استراحت بطن Tموج  

 شود.  استراحت عمومی آغاز می  ۀها و مرحلبطن 
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 ها:بررسی سایر گزینه 

بین دو  ۀشود اما شروع انتشار پیام الکتریکی در دیوارآغاز می Pضربان قلب است که بعد از پایان موج  ۀای چرخثانیه ۱/۰ ۀانقباض دهلیزها، مرحل ۀ( مرحل۱

 است.    Qبطن مربوط به زمان ثبت موج  

از شده است و هنوز پیام الکتریکی به گره دهلیزی بطنی منتقل نشده  سینوسی دهلیزی آغ   ۀشود، تحریک گردر نوار قلب آغاز می   P( زمانی که ثبت موج  ۲

 است.  

های دهلیزی مربوط به  شود اما انتقال پیام الکتریکی از گره پیشاهنگ به یاختهاستراحت عمومی آغاز می  ۀها از ابتدای مرحل( ورود خون دهلیزها به بطن ۳

 است.    Pاستراحت عمومی و زمان ثبت موج    ۀانتهای مرحل

 
این بخش، درست   ۀکند. کدام عبارت، دربارمیسازی  زا و ذرات گرد و غبار، پاکهای بیماریها، مثل میکروببخشی از دستگاه تنفس، هوا را از ناخالصی 

 است؟
 ها مؤثر است. در دفع ناخالصی ایهای هر یاختۀ استوانهشوند، حرکت ضربانی مژکها ترشح میهایی که مواد ضدمیکروبی از یاخته( در همۀ قسمت۱
 شکل در مجاورت الیۀ زیرمخاط قرار گرفته است.  Cهای غضروفی شود، حلقههایی که مجرای آن همیشه باز نگه داشته می( در همۀ قسمت۲
 سوی حلق رانده شده تا به خارج از بدن هدایت شوند. ها بههای هوا وجود دارد، ناخالصیهایی که مانعی در برابر ناخالصی( در همۀ قسمت۳
 ها و خون مبادله شوند.وانند بین ششآیند که بتصورتی در میدار فراوان دارد، گازها بههای مژکهایی که یاخته( در همۀ قسمت۴

 ( ـ متوسط ـ قید ـ مفهومی + نکات شکل  ۰۳0۱)  ۴پاسخ: گزینه 

های  ها، مثل میکروب کنند و آن را از ناخالصی ای تشکیل شده است که هوا را به درون و بیرون دستگاه تنفسی هدایت می بخش هادی، از مجاری تنفسی

 (. ۴)درستی گزینۀ  گازها با خون آماده شود    ۀبرای مبادلکنند تا  سازی و نیز، گرم و مرطوب میزا و ذرات گرد و غبار، پاک بیماری 

 ها:بررسی سایر گزینه 

کند. همانطور که  های بخش هادی، مخاط مژکدار وجود دارد که ترشحات مخاطی حاوی مواد ضدمیکروبی را ترشح می جز ابتدای بینی، در سایر قسمت( به۱

 ها مژک دارند.  آن  بعضی ازای دارای مژک نیستند و فقط  های پوششی استوانه یاخته  ۀنای مشخص است، هم  ۀدر شکل دیوار

غضروفی    ۀ شکل در الیC  غضروفی  ۀنه نایژه(، حلق     باز نگه داشته شوند. در نای )  همیشهشود که این مجاری  نای و نایژه باعث می   ۀ( وجود غضروف در دیوار۲

 گیرد.  زیرمخاطی قرار می   ۀکه در مجاورت الیای وجود دارد  ماهیچه

ها با  اندازد. مژک های هوا را ضمن عبور به دام میناخالصی   نیز  ترشحات مخاطی  کند.های هوا ایجاد می پوست مودار بینی، مانعی در برابر ورود ناخالصی   (۳

معده آنها را    ۀرانند. در آنجا یا به دستگاه گوارش وارد شده، شیرسوی حلق می دام افتاده در آن را به    های به حرکت ضربانی خود، ترشحات مخاطی و ناخالصی 

 شوند.  کند یا به خارج از بدن هدایت مینابود می 

 

 است؟  مناسبچند مورد، برای تکمیل عبارت زیر  
 طور معمول، با توجه به چرخۀ ضربان قلب یک فرد سالم، هنگام ..................« »به

 شود. ها کمک میبند(، با دو ساز و کار متفاوت به حرکت خون در سیاهرگل ماهیچۀ دیافراگم )میانکاهش طو -الف

 ثانیه خواهد شد.   ۴/۰تر از کم Pتا پایان موج   Tکلیه، فاصلۀ بین پایان موج های فوقافزایش شدید ترشح هورمون -ب

 لیتر در دقیقه خواهد بود.  ۵ده قلبی فرد بیش از النخاع، برونافزایش فعالیت مرکز تنفس در بصل -ج

 یابد. النخاع افزایش میها، فعالیت انواعی از مراکز عصبی در بصلخون در سرخرگ  pHکاهش  -د

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ( مفهومیـ سخت ـ چندموردی ـ ترکیبی ـ  ۰۴0۱)  ۴پاسخ: گزینه 

 هر چهار مورد این سؤال، صحیح است.  

 بررسی همه موارد:  

کند و باعث حرکت خون در سیاهرگ به  ها فشار وارد میدهد. انقباض ماهیچۀ دیافراگم به سیاهرگ الف( کاهش طول )انقباض( دیافراگم، در فرایند دم رخ می 

 کند. شود و به حرکت خون در سیاهرگ کمک می نیروی مکش می شود. افزایش حجم قفسۀ سینه در دم نیز باعث ایجاد  سمت قلب می

دهند. افزایش ضربان قلب باعث کاهش طول چرخۀ ضربان  کلیه با اثر بر قلب، ضربان قلب و فشار خون را افزایش میشده از غدۀ فوقهای ترشحب( هورمون 

کشد و هنگام افزایش ضربان  ثانیه طول می  ۰/ ۴رحلۀ استراحت عمومی است که  ، مPتا پایان موج    Tشود. در حالت طبیعی، فاصلۀ بین پایان موج  قلب می

 یابد.  قلب، این زمان کاهش می 
نفرین  های اپیگیرد، این بخش دو هورمون به نام ش قرار می کلیه ساختار عصبی دارد و وقتی فرد در شرایط تنفوق  ۀ[ بخش مرکزی غد۲یازدهم: گفتار    ۴]فصل    ترکیب 

 کنند.  ها باز میها را در شش دهند و نایژک ها ضربان قلب، فشار خون و گلوکز خوناب را افزایش می کند. این هورموننفرین ترشح می و نوراپی 
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مرکز تنفس در بصل فعالیت  افزایش  نشان ج(  میزان تنفس  النخاع  افزایش  نشاندهندۀ  افزایش تنفس،  به  است.  نیاز  افزایش  و  بدن  فعالیت  افزایش  دهندۀ 

 لیتر در دقیقه باشد.    ۵ده قلبی فرد افزایش یافته و بیش از  رود که در چنین شرایطی، برون خونرسانی است و انتظار می 

کاهش   می   pHد(  نشان خون  کربن تواند  افزایش  باشددی دهندۀ  خون  در  هیدروژن  یون  یا  گیرنده اکسید  شرایطی،  چنین  در  افزایش  .  به  حساس  های 

بر این، افزایش  فرستند که فشار سرخرگی را در حد طبیعی حفظ کند. عالوه اکسید و یون هیدروژن تحریک شده و پیام عصبی به مراکز عصبی میدیکربن 

 اکسید اضافی از بدن خارج شود.  دی زایش یابد و کربن شود تا میزان تنفس افبودن خون، منجر به تحریک مرکز عصبی تنفس نیز میمیزان اسیدی 

 
 طور صحیحی بیان شده است؟ های خونی بهکدام عبارت، دربارۀ مویرگ 

 ها، تغییر کرده است.  ای دارند که متناسب با عملکرد آنهای منفذدار، غشای پایههای ناپیوسته همانند مویرگ( جریان خون کُند دارند و مویرگ۱
 های نزدیک به هم ساخته شده است. های ناپیوسته، از بافتی با یاختههای پیوسته همانند مویرگهای بدن دارند و مویرگکمی تا بیشتر یاخته( فاصلۀ ۲
 های درشت دارند.های منفذدار، نوعی صافی برای محدود کردن عبور مولکولهای پیوسته برخالف مویرگهای بدن هستند و مویرگترین رگ( کوچک۳
 شوند.های قرمز دیده میکنندۀ تولید گویچههای منفذدار، در اندام تنظیمهای ناپیوسته برخالف مویرگ( در ابتدای دیوارۀ خود، ماهیچۀ صاف دارند و مویرگ۴

 ( ـ سخت ـ مقایسه ـ عبارت ـ متن + مفهومی + نکات شکل  ۴0۱۰)  ۱پاسخ: گزینه  

های کلی ها رو داریم. برای راحتی کار، ما اول ویژگیها مطرح شدن و یه سری هم مقایسه بین انواع مویرگ های کلی مویرگتوی این سؤال، یه سری ویژگی

شوند که  تهی میهایی منهای کوچک به مویرگ کنیم. سرخرگ های کلی بررسی میهای مختلف رو از نظر این ویژگی کنیم و گزینهها رو بررسی می مویرگ 

نازک و جریان    ۀشود. دیوارها انجام می های بدن، در این رگ(. تبادل مواد بین خون و یاخته ۳  ۀهای بدن هستند )درستی قسمت اول گزینرگ  ترین کوچک

ها ایجاد  وسیعی را در بافت  ۀها شبککند. در عین حال، مویرگ ها فراهم می (، امکان تبادل مناسب مواد را در مویرگ ۱  ۀخون کُند )درستی قسمت اول گزین

فرشی  های پوششی سنگیاخته  ۀ از یک الی  فقط ها،  مویرگ   ۀ(. دیوار۲  ۀهای بدن دارند )درستی قسمت اول گزین( یاختهۀنه هم     )  بیشتر کمی تا    ۀکند و فاصلمی

کند و نوعی صافی برای محدود  ها را غشای پایه، احاطه می گ مویر  ۀهم(. سطح بیرونی ۴ ۀصاف ندارد )نادرستی قسمت اول گزین ۀساخته شده است و ماهیچ

( غلط هستن. راجع به  ۴( و )۳)  ۀ(. پس تا اینجا مشخص شد که گزین۳  ۀآورد )نادرستی قسمت دوم گزینوجود می های بسیار درشت بهکردن عبور مولکول 

خونینش ولی برای رد کردن این گزینه،  ( دهم می۴( فصل )۳توی گفتار )( هم اینو دقت داشته باشین که این نکته ترکیبی هست و  ۴)  ۀقسمت دوم گزین

 (.  ۲( و ) ۱)  ۀترکیبی رو با هم بررسی کنیم و بعدش بریم سراغ بررسی گزین  ۀنیازی به دونستنش نداشتین. این نکت 
ای از  های قرمز به ترشح هورمونی به نام اریتروپویتین بستگی دارد. این هورمون توسط گروه ویژه[ در بدن انسان، تنظیم میزان گویچه ۳دهم: گفتار   ۴]فصل    ترکیب 
های منفذدار و کبد د. کلیه دارای مویرگ های قرمز را زیاد کنکند تا سرعت تولید گویچه شود و روی مغز استخوان اثر میهای کلیه و کبد به درون خون ترشح می یاخته 

 های ناپیوسته است.  دارای مویرگ 

 ها:بررسی سایر گزینه 

ها را محدود  های درشت مثل پروتئین ضخیم دارند که عبور مولکول   ۀهای منفذدار غشای پای( همانطور که در شکل کتاب درسی مشخص است، مویرگ ۱

 کند.  تر مواد کمک میناقص، به تبادل راحت   ۀبادل مواد باال هست و غشای پایهای ناپیوسته، میزان تکند. در مویرگ می

های بافت پوششی با همدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند.  های پیوسته نیز یاخته ای اندکی دارند. در مویرگ یاختههای بافت پوششی فضای بین طور کلی، یاخته ( به۲

 شود.  مویرگ دیده می  ۀهایی در دیوارصورت حفره قدر زیاد است که بههای بافت پوششی آن یاخته  ۀهای ناپیوسته، فاصلاما در مویرگ 

 های بافت پوششی زیاد است.  ای یاخته یاخته بین ۀهای ناپیوسته، فاصل در مویرگ  نکته:  

 ها انواع مویرگ 
 مویرگ ناپیوسته  مویرگ منفذدار  مویرگ پیوسته  نوع مویرگ 

 کبد کلیه  دستگاه عصبی مرکزی )مغز و نخاع(  محل قرارگیری 
 ایجاد حفره  زیاد  کم بسیار کم )ارتباط تنگاتنگ(  های پوششی یاخته   ۀفاصل

 ناقص  هامحدود کردن عبور پروتئین  ضخیم  معمولی  غشای پایه 
های محدود کردن عبور مولکول 

 درشت 
 توسط غشای پایه  توسط غشای پایه  توسط غشای پایه 

 زیاد  متوسط کم میزان تبادل مواد 

 ویژگی اصلی 
 ها ـ ارتباط تنگاتنگ یاخته ۱
 ـ تنظیم شدید ورود و خروج مواد ۲

 های پوششی ـ منافذ فراوان در غشای یاخته ۱
 ـ غشای پایه ضخیم ۲

 مویرگ  ۀـ وجود حفره در دیوار ۱
 ـ غشای پایه ناقص ۲

 فرشیهای پوششی سنگ یک الیه یاخته  پوششی   ۀالی
 ندارند  ای و پیوندی ماهیچه  ۀالی

 های بدن هستند ترین رگ کوچک اندازه 
 نازک  ضخامت دیواره 

 ُکند سرعت جریان خون 
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کنند. چند مورد، دربارۀ جانوران  های بدن را با محیط فراهم میشود که ارتباط یاختهای مشاهده میدر گروهی از جانوران، ساختارهای تنفسی ویژه 
 طور صحیحی بیان شده است؟دارای این ساختارها به

 در حشرات همانند هیدر، دستگاه گردش مواد نقشی در انتقال گازهای تنفسی درون بدن جانور ندارد.  -الف

 های فراوان زیرپوستی وجود دارند. شوند، مویرگدر هر جانوری که گازهای تنفسی از طریق سطح پوست آن مبادله می -ب

 کند. شش برای کمک به افزایش میزان تبادل گازهای تنفسی استفاده می خوار، از ساختاری عالوه برقورباغه همانند پرندۀ دانه -ج

 شود. ای برقرار میای از هوای تازه در مجاورت بخش مبادله دهد، جریان پیوستهانجام می در هر جانوری که تبادل گازهای تنفسی را درون شش -د

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴   

 ( مفهومی – چندموردی ـ مقایسه ـ قید ـ عبارت -  ـ سخت  ۰۳0۱)  ۱پاسخ: گزینه  

ای  توانند با محیط تبادالت گازی داشته باشند، ساختار ویژه های بدن میۀ یاختههیدر که همو جانورانی مانند    هاای یاخته تکفقط مورد )ج(، صحیح است. در  

های بدن را با محیط فراهم  شود که ارتباط یاخته مشاهده می ای  ی تنفسی ویژه ساختارها)نادرستی مورد الف(؛ اما در سایر جانوران،    نداردبرای تنفس وجود  

 تنفس ششی.  ـ ۴تنفس آبششی،    ـ۳تنفس پوستی،   ـ۲تنفس نایدیسی،    ـ۱اند از:  شود که عبارتمشاهده می چهار روش اصلی برای تنفس  کنند. در این جانوران،  می

 بررسی سایر موارد: 

شوند. دقت داشته باشید که  وجود دارد و گازها با محیط اطراف از طریق پوست مبادله می های فراوان  گی زیرپوستی با مویرگ مویر  ۀشبکب( در تنفس پوستی  

 که جانوری فاقد مویرگ است.  دریایی    ۀستارامکان تبادل گازهای تنفسی از طریق پوست وجود دارد؛ مثل تنفس آبششی در    نیز تنفس آبششیدر  

تواند میزان تبادالت گازی جانور را افزایش  نیز وجود دارد. بنابراین، پوست ساختار دیگری است که میتنفس پوستی بر تنفس ششی، وه ج( در دوزیستان، عال

 .  دهدها را )نسبت به پستانداران( افزایش میکارایی تنفس آنهستند که  های هوادار  کیسهبر شُش، دارای ساختارهایی به نام  دهد. پرندگان نیز عالوه 

دار(  مهرگان شش دار یا بیجانوران شش  ۀنه هم��)دار داران شش کند. در مهره میاستفاده  ششاست که برای تنفس، از   زیمهرگان خشکیاز بی د( حلزون 

ای  ای برقرار شود. این ساز و کارها به ساز و کارهای تهویهای از هوای تازه در مجاورت بخش مبادله شود جریان پیوستهساز و کارهایی وجود دارد که باعث می

 شهرت دارند.  

 ای وجود ندارد. ، ساز و کار تهویه نظیر حلزون مهرگان دارای شش، در بی  نکته: 

 تنوع تبادالت گازی در جانداران 
 فاقد ساختار تنفسی ویژه 

 توانند با محیط تبادالت گازی داشته باشند. های بدن می یاخته  ۀهم )پارامسی( و هیدر  اییاخته تک 
 دارای ساختار تنفسی ویژه 

سی 
نایدی

 

 حشرات 

لوله ۱ ابتدای  داشتن نایدیس راه   های منشعب و مرتبط به هم به نام نایدیس  ـ دارای  از طریق منافذ تنفسی  ها به خارج بدن 
 هانایدیس 

امکان تبادالت    های بدن  یاخته   ۀبست و دارای مایع در کنار همانشعابات پایانی ُبن   تر  ها به انشعابات کوچکـ تقسیم نایدیس ۲
 گازی

 بودن دستگاه گردش مواد و دستگاه تنفسی ـ مستقل ۳

س
پو

تی  
س

پو
تی 

  های فراوان مویرگی زیرپوستی با مویرگ  ۀـ شبک۱ کرم خاکی 
 دوزیستان  بودن سطح پوست ـ مرطوب ۲

شی 
ش

آب
 

 خاصی نیست. ۀـ آبشش محدود به ناحی ۲ پوستی  ۀهای کوچک و پراکندترین نوع آبشش: برجستگی ـ ساده۱ دریایی  ۀستار 
 ها محدود به نواحی خاصی از بدن هستند آبشش  مهرگانسایر بی 

ها و نوزاد ماهی
 دوزیستان 

 آبششیهای ـ ورود آب به بدن از طریق دهان و جریان پیدا کردن در بین تیغه ۱
تبادل گاز از طریق آبشش بسیار    ها  آبششی و جریان آب اطراف تیغه   ۀهای تیغبودن جهت جریان خون در مویرگ ـ مخالف ۲

 کارآمد است. 
 آبششی.  ۀآبششی و هر رشته، چند تیغ  ۀـ هر آبشش، چند کمان آبششی دارد. هر کمان آبششی، چند رشت ۳

ی
ش

ش
 

 ندارد. ای ساز و کار تهویه حلزون  
 دادن( های دهان و حلق )شبیه قورت ها با فشار با انقباض ماهیچهراندن هوا به شش  ساز و کار پمپ فشار مثبت  دوزیستان 

 ها در اثر مکش حاصل از فشار منفی قفسه سینه ورود هوا به شش ساز و کار فشار منفی  خزندگان و انسان 

 پرندگان 

 ـ ساز و کار فشار منفی۱
 نیاز بیشتر به اکسیژن  مصرف انرژی بیشتر   ـ پرواز کردن ۲
به افزایش کارایی تنفس پرندگان نسبت    ها  بر ششعقبی( عالوه   ۀکیس  ۴جلویی و    ۀکیس  ۵کیسه شامل    ۹های هوادار )ـ کیسه۳

 پستانداران  
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 ای از هوای تازه در مجاورت سطح تنفسی، ........... جانوری که فقط در دوران نوزادی آبشش دارد، پس از بلوغ، برای ایجاد جریان پیوسته 
 تواند هوای دمی را به سطح تنفسی خود وارد کند.های قفسۀ سینه، می( با کمک انقباض گروهی از ماهیچه۱
 طور کامل جمع کرده است.   های خود را به( قبل از شروع ورود هوای غنی از اکسیژن به درون حفرۀ دهانی، شش۲
 شود. هایی که نقش اصلی را در ورود هوای دمی به شش برعهده دارند، هوا از راه بینی وارد بدن می( هنگام انقباض ماهیچه۳
 کند.ها میو هوای واردشده به دهان از طریق بینی را از طریق دو منفذ، وارد شش( در انتهای دهان خود، سه راه خروجی دارد ۴

 ( مفهومی + نکات شکل  -  عبارت -  ـ سخت  ۰۳0۱)  ۴پاسخ: گزینه  

دار،  داران ششدارند. در مهره تنفس ششی و پوستی آبشش دارند. بنابراین، منظور صورت سؤال، دوزیستان هستند. دوزیستان بالغ، دوزیستان  نوزادو  ماهیان

ای  ساز و کارهای تهویهای برقرار شود. این ساز و کارها به  در مجاورت بخش مبادله ای از هوای تازه  جریان پیوستهشود  ساز و کارهایی وجود دارد که باعث می

، با حرکتی شبیه »قورت دادن« هوا را با هان و حلقهای دماهیچهداران دو نوع ساز و کار متفاوت در تهویه دارند؛ مثالً قورباغه به کمک  شهرت دارند. مهره 

 گویند.  میپمپ فشار مثبت  راند؛ به این ساز و کار  ها میفشار به شش 

 سازوکار پمپ فشار مثبت در قورباغه 
ورود هوا به   دهانی    ۀر حفر های دهان و حلق: ایجاد فشار مثبت دانقباض ماهیچه   شدن بینی  بسته   دهانی از طریق بینی    ۀبینی باز: ورود هوا به حفر 

 دهانی  ۀها از طریق حفر شش

 ها:بررسی همه گزینه  

مکش حاصل از فشار منفی  وسیلۀ  وجود دارد که در آن، هوا بهساز و کار فشار منفی  ( در انسان  ۱

  سینه   ۀهای قفسانقباض ماهیچهشود. پس در ساز و کار فشار منفی،  ها وارد می ، به شش سینه  ۀقفس

مثبت،   فشار  پمپ  کار  و  ساز  در  اما  دارد  نقش  تنفسی  سطح  به  دمی  هوای  انتقال  انقباض  در 

 عامل انتقال هوای دمی به سطح تنفسی است.  های دهان و حلق  ماهیچه

، پر شده است. فشار این مایع  مایع جنب( درون پردۀ جنب، فضای اندکی است که از مایعی به نام  ۲

   . نشوندکامالً جمع  ها در حالت بازدم،  شود شش است و باعث می   کمتراز فشار جو  

های دهان و حلق نقش اصلی را در ( گفتیم که در ساز و کار پمپ فشار مثبت، انقباض ماهیچه ۳

ها برعهده دارد. همانطور که در شکل کتاب درسی مشخص است، در زمان  دمی به شش ورود هوای  

و امکان ورود هوا به درون بدن  بینی بسته است ها و ورود هوای دمی به شش،  انقباض این ماهیچه

 وجود ندارد.  

طریق دو منفذ در پایین قسمت انتهایی حفرۀ دهانی،  ( همانطور که در شکل کتاب درسی مشخص است، به حفرۀ دهانی دو شش متصل است و هوای دمی از  ۴

 بر این، دهان به مری نیز راه دارد.  شود. عالوه ها میوارد شش 

 (۳۱۰ـ  ۲۲)   پمپ فشار مثبت در قورباغه  نامه: شکل  
 
 شود. دهانی می ۀباز است و هوا از راه بینی وارد حفر  دم، ابتدا بینی ۀدر ابتدای مرحل •
 شود و با انقباض  دهانی از هوا پر شد، بینی بسته می   ۀدم، بعد از اینکه حفر  ۀدر انتهای مرحل  •

 شود. ها میهای دهان و حلق، هوا وارد ششماهیچه       
 ها، به یکی از دهانی، دو منفذ وجود دارد که هر کدام از آن  ۀدر پایین قسمت انتهایی حفر  •

 ها راه دارند. شش       
 ها، دهان به مری نیز راه دارد.  بر دو منفذ مربوط به شش عالوه  •

 

 است؟  نامناسبکدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر  
 ....« های .........ای دستگاه تنفسی انسان، گروهی از یاخته»در بخش مبادله

  ها و ذرات گرد و غبار نقش دارند.( غیرپوششی، در نابودی باکتری۱
 ها مؤثر هستند.( سنگفرشی، در کاهش کشش سطحی مایع درون حبابک۲
  شوند.  های پوششی دیگر جدا میای از بعضی یاخته( پوششی، توسط حفره۳
 اشته باشند.   توانند فعالیت دمقدار کافی نمی( ترشحی، در نوزادان زودرس به۴

 ( مفهومی + نکات شکل -  قید ـ عبارتـ  ـ متوسط ۳0۱۰)  ۲پاسخ: گزینه 

نامیم. دیوارۀ حبابک از  می ای نایژک مبادله شود. نایژکی را که روی آن حبابک وجود دارد، مشخص می  حبابکای با حضور اجزای کوچکی به نام بخش مبادله 

عامل  شود و ترشح  دیده میتر  خیلی کم، به تعداد  ظاهری کامالً متفاوتاست. نوع دوم، با  تر  فراوان و    فرشیسنگ ساخته شده است. نوع اول،  دو نوع یاخته  

های  خته ؛ یا۲کند )نادرستی گزینۀ  ها را آسان می ، باز شدن حبابک کاهش نیروی کشش سطحیرا برعهده دارد. عامل سطح فعال )سورفاکتانت(، با  سطح فعال  
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ساخته نشده است  به مقدار کافی  اند، عامل سطح فعال  به دنیا آمده   زودهنگامنوزادانی که    (ۀنه هم��بعضی از )سازند(. در  سنگفرشی، عامل سطح فعال را نمی

 (. ۴کشند )درستی گزینۀ  زحمت نفس میو بنابراین، بهنه اینکه اصالً ساخته نشده باشد(  )

 شوند. ها محسوب نمی بکحبا  ۀهای دیوار ها حضور دارند ولی جزء یاخته ماکروفاژها، درون حبابک  نکته:  
 رسد. میزان تولید عامل سطح فعال )سورفاکتانت( در اواخر دوران جنینی به مقدار کافی می  نکته:  

 ها:یر گزینهبررسی سا 

ها و ذرات گرد و غباری را که از مخاط  ها، باکتری اند. این یاخته مستقر شده خوار )ماکروفاژ(  درشتبه نام  های دستگاه ایمنی  گروهی از یاختهها،  ( در حبابک۱

 کنند.  اند، نابود می دار گریختهمژک 

 وجود دارد.    حفره ها،  های پوششی سنگفرشی دیوارۀ حبابک( همانطور که در شکل کتاب درسی مشخص است، بین گروهی از یاخته ۳

 ( ۱۱۰ـ   ۱۱) هاساختار حبابک  نامه: شکل   
 

 های نوع دوم هستند و فراوانی بیشتری دارند.  های سنگفرشی، بزرگتر از یاخته یاخته 

   سازد.ها را برقرار می هایی وجود دارد که ارتباط بین حبابکهای سنگفرشی، حفرهبین گروهی از یاخته 

 دارد.   ها قرار ها در مرکز آن این یاخته   ۀضلعی دارند و هستها شکل ششهای سنگفرشی حبابک یاخته 

 شوند.  ها دیده می حبابک  ۀهای متفاوتی در دیوار های نوع دوم با شکل یاخته 

 

   ۹۹داخل     کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟
 های .............«»در بخش هادی دستگاه تنفسی انسان، گروهی از یاخته 

 کنند. ( سنگفرشی به گرم شدن هوای دم کمک می1
 آورند. وجود میای با ضخامت متفاوت را به ترشحی، الیه ( 2
 کنند.( پوششی و مویرگی از غشای پایه مشترکی استفاده می 3
 فرستند. ( غیرپیوندی، زوائدی به داخل ترشحات محتوی مواد ضد میکروبی می 4
 
 

 مفهومی  -  ـ متوسط(: قید ـ عبارت ۱۰۳) ۳گزینه 
ای دستگاه تنفس هستند  ها، مربوط به بخش مبادله مشترک دارند. حبابک   ۀپوششی حبابک و مویرگ هر دو غشای پای ها، در جاهای متعدد، بافت  در حبابک 

کند. بخش ابتدایی بینی، پوست نازک مودار دارد و بنابراین، نازک وجود دارد که هوا را گرم می  ۀهایی با دیوار ای وسیع از رگ (. در بینی، شبکه ۳  ۀ)نادرستی گزین 
آورند که همانطور وجود می مخاطی مجاری هادی، مایع مخاطی را به   ۀهای ترشحی در الی(. یاخته ۱  ۀای است )درستی گزینبافت پوششی سنگفرشی چندالیه دارای  

ارای مژک  های پوششی مجاری هادی، د(. گروهی از یاخته ۲ ۀهای مختلف ندارد )درستی گزینکه در شکل کتاب درسی مشخص است، ضخامت یکسانی در بخش 
 (. ۴ ۀگیرند )درستی گزین ها در ترشحات مخاطی )حاوی مواد ضدمیکروبی( قرار می هستند و این مژک 

 

 ( ۳۱۰ـ  ۰۲) دار قرار دارند.ای مژک های استوانه در مخاط نای سلول  نامه: شکل  
 

 است.  دار مژک  ۀالیای یک پوششی استوانه مخاط نای دارای بافت 

 هستند. های متفاوتی شکل های پوششی مخاط نای دارای یاخته 

 هستند.  مژک نه یک( )چند های پوششی مخاط نای دارای یاخته  (ۀنه هم) بعضی از 

   دارند. ضخامت متفاوتیهای مختلف، وجود دارد که در قسمت ترشحات مخاطی پوششی مخاط نای،  هاییاخته در سطح 

 

طور صحیحی این آزمایش، به  ۀدانشمندان برای اینکه متوجه شوند آیا هوای دمی با هوای بازدمی تفاوت دارد، آزمایشی را انجام دادند. کدام عبارت، دربار 
 بیان شده است؟

 باال رود.  آن  بلند  ۀ شود که مایع در لول( ورود هوای بازدمی به ظرف، باعث می۱

 شود.بلند آن با محیط اطراف در ارتباط است، حباب تشکیل می  ۀ( فقط در ظرفی که لول ۲
 شود.شود، نخستین تغییر رنگ دیده میبلند آن می ۀدم، مایع وارد لول  ۀ( در ظرفی که در مرحل ۳
 شود.  ( ورود مستقیم هوای بازدمی به مایعِ درون ظرف مربوط به هوای دمی، باعث تغییر رنگ مایع می۴
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 ( نکات فعالیت  عبارت -  ـ متوسط ۳0۱۰)  ۳پاسخ: گزینه 

بازدم، هوا بیشتر از طریق    ۀآید. در مرحلبلند باال می  ۀ(، مایع در لول۱شود و در ظرف )( وارد دستگاه تنفس می۲کوتاه ظرف )  ۀدم، هوا از طریق لول  ۀدر مرحل

 شود.  ( دیده می۱شود. بنابراین، نخستین تغییر رنگ در محلول ظرف )(، وارد مایع درون این ظرف می ۱بلند ظرف )  ۀلول

 ها:بررسی سایر گزینه 

دم و   ۀ بلند این ظرف، مربوط به مرحل  ۀشود ولی باال آمدن مایع در لول( می۱بلند وارد ظرف )  ۀطریق لول  ( هوا از۱

 شود.  دم ایجاد می  ۀناشی از مکشی هست که در مرحل

شود و در دم، در انتهای این لوله حباب تشکیل می ۀ( با محیط اطراف در ارتباط است. در مرحل۲بلند ظرف ) ۀ( لول۲

 شود.  ( تشکیل می ۱بلند ظرف )  ۀازدم، حباب در انتهای لولب  ۀمرحل

تواند وارد مایع درون ظرف شود و فقط با سطح آن  ( که مربوط به هوای دمی است، هوای بازدمی نمی ۲( در ظرف )۴

 دهد.  تر تغییر رنگ میدر تماس است. به همین دلیل، مایع درون این ظرف دیرتر و کم

 هوای دمی و بازدمی  همقایس آزمایش  نگاه: نیم  

 شوند. اکسید بررسی می در این آزمایش، هوای دمی و بازدمی از نظر مقدار نسبی کربن دی 
 توان استفاده کرد: اکسید، از دو نوع معرف می برای شناسایی کربن دی

 

 رنگ بی  آهک:  ـ محلول آب ۱
اضافه شدن کربن  دی اکسید  به محلول
 رنگ شیری                        ←

 رنگ آبی  و رقیق: تیمول بلـ برم۲
اضافه شدن کربن  دی اکسید  به محلول
 زرد رنگ                         ←

 
 
 

کوتاه ظرف    ۀ( و لول ۱بلند ظرف )  ۀبلند درون مایع قرار گرفته است. لول  ۀکوتاه قرار دارد و لول   ۀبلند و یک لول   ۀدر این آزمایش، دو ظرف وجود دارد. در هر ظرف، یک لول
 تواند دم و بازدم را انجام دهد. مرکزی، می ۀمرکزی به یکدیگر متصل هستند و فرد از طریق این لول ۀ(، توسط یک لول ۲)

 مشاهدات و نتایج آزمایش 
 شود.(، حباب خارج می )ظرف هوای بازدمی 1بلند ظرف  ۀ)ظرف هوای دمی( و هنگام بازدم از انتهای لول 2بلند ظرف ۀحباب: هنگام دم، از انتهای لول 

 شود.( نیز تغییر رنگ مشاهده می ۲کند. پس از گذشت مدتی، در ظرف )( تغییر می ۱تغییر رنگ: ابتدا رنگ محلول در ظرف )
د هوای دمی از طریق این  آید و امکان ورو( باال می ۱بلند ظرف )  ۀخاطر ایجاد نیروی مکشی، مایع در لول دهد، بهمنشأ هوای دمی: وقتی که فرد عمل دم را انجام می 

 شود. (، به دستگاه تنفسی فرد وارد می ۲کوتاه ظرف )  ۀ(، مستقیمًا در ارتباط با هوا است و هوای دمی از طریق لول ۲کوتاه ظرف )  ۀظرف به بدن وجود ندارد. اما لول
(،  ۲تواند از ظرف خارج شود. ظرف )کوتاه می   ۀود و سپس از طریق لول ش(، وارد مایع این ظرف می ۱بلند ظرف ) ۀ محل خروج هوای بازدمی: هوای بازدمی از طریق لول

بلند شود و بنابراین،   ۀتواند وارد لول( وارد شود، نمی ۲بر این، هوایی که به ظرف )توسط هوای دمی پر شده است و فضای کافی برای ورود هوای بازدمی ندارد. عالوه  
 تواند از ظرف خارج شود.  نمی

 هوای دمی و بازدمی  آزمایش مقایسه
 ی بازدم مرحله  ی دم مرحله  فرایند 

 «۲« و بخش کمی لولۀ کوتاه ظرف »۱بیشتر لولۀ بلند ظرف » «۲لولۀ کوتاه ظرف » ورود یا خروج گاز
 «۱انتهای لولۀ بلند ظرف » «۲انتهای لولۀ بلند ظرف » ایجاد حباب 

 «۲ظرف »« و سپس، مایع ۱ابتدا، مایع ظرف » ندارد  تغییر رنگ 

 سؤاالت آزمایش 
 دهد؟ گفتیم که هوای بازدمی مستقیمًا وارد  تر تغییر رنگ می (، سریع ۱چرا محلول موجود در ظرف ) - 1

  دهد.تر تغییر رنگ می(، سریع ۱شود. بنابراین، محلول موجود در ظرف )( می ۱مایع ظرف )
 تواند وارد دهد؟ مقدار کمی از هوای بازدمی می می (، دیرتر تغییر رنگ ۲ـ چرا محلول موجود در ظرف )۲
 گیرد.  تواند وارد مایع این ظرف شود و فقط در تماس با سطح آن قرار می ( شود. این هوا نمی ۲ظرف ) 

 دهد. صورت تدریجی رخ می در نتیجه، تغییر رنگ ُکندتر و به 
 در هوای بازدمی نسبت به هوای دمی، بیشتر است. CO2مقدار   نهایی آزمایش:  هنتیج

 

 

 طور صحیحی بیان شده است؟ چند مورد، دربارۀ گوسفند به 
 شوند. کرونری )اکلیلی( دیده می هالت برآمده دارد، سرخرگدر سطحی از قلب که حا -الف

 باشد. ارای سه لوب )لَپ( میکند، دبر نایژۀ اصلی، انشعاب دیگری از نای را نیز دریافت میشُشی که عالوه -ب

 شود. در پایین دریچۀ سینی سرخرگ متصل به بطن چپ گوسفند، دو ورودی سرخرگ کرونری )اکلیلی( دیده می -ج

 شود. نوعی رگ درون شش که دهانۀ آن حتی در نبود خون هم باز است، در برش عرضی، بیشتر به شکلِ ِگرد دیده می -د

۱ )۱ ۲ )۲  ۳ )۳ ۴ )۴ 
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 ( نکات فعالیت  -  چندموردی ـ ترکیبیـ  ـ متوسط ۳0۱۰)  ۳زینه پاسخ: گ 

 فقط مورد )ج(، نادرست است.  

 بررسی همه موارد:  

 شوند.  دیده می   های کرونریسرخرگ دارد. در این سطح،  برآمده )محدب(  قلب گوسفند، حالت    پشتیالف( سطح  
 مقایسه سطح پشتی و شکمی قلب گوسفند 

 های غالب رگ  های کرونری وضعیت رگ  حالت  شکل  سطح قلب 

 سطح پشتی 

 

 سرخرگ  ُاریب  برآمده )محدب( 

 سطح شکمی 

 

 سیاهرگ  عمودی صاف )تخت( 

شود که  هم مشاهده می   انشعاب سوم دو نایژۀ اصلی، یک    نه بعد از(��)ب( در نای گوسفند، قبل از  

تشکیل شده است.    سه لوب )لَپ(است و از    بزرگتررود. شش راست از شش چپ  می  شش راستبه  

 است.    دو لوب )لَپ(شش چپ دارای  

  های کرونری دو ورودی سرخرگ دریچۀ سینی،   نه پایین(��) ابتدای سرخرگ آئورت، باالیج( در 

 )اکلیلی( وجود دارند.  

ـ ۲ها،  نایژه  ـ ۱قابل تقسیم هستند.  سه گروه  شوند که به  هایی مشاهده می د( در مقطع شش سوراخ 

ها دارند و به همین علت،  نسبت به سیاهرگ   تریمحکم ها دیوارۀ  ها. سرخرگ سیاهرگ ـ  ۳ها و  سرخرگ 

 نبود خون ها در  اما دهانۀ سیاهرگ ها حتی در نبود خون هم باز است  آن  ۀدهانها  برخالف سیاهرگ 

 اســت. به همیــن دلیل    بیشترها  در سرخـــرگ ای و پیوندی  ه ــماهیچ  ۀضخامت الیبسته است.    

 شوند.  دیده می  بیشتر گِردها در برش عرضی،  سرخرگ 

 

 

 
 تشریح ُشش گوسفند میانبر: 

 ماند. سطح آب شناور باقی می  ش رویـک تکه از شـی گونه دارد  ج ـــهای حبابکی فراوان، حالت اسفندارا بودن کیسه شش به علت  •
 است.   ر ــبزرگتپ ـــلوب است و شش راست از شش چ ۲لوب و شش چپ دارای  ۳شش راست، دارای   •
 رود.شود که به شش راست می اصلی، یک انشعاب سوم هم مشاهده می  ۀدر نای گوسفند، قبل از دو نایژ  •
 سادگی نای نیست. به  اصلی ۀبریدن نایژ  قطعه است صورت قطعه کامل و بعد به   ۀصورت حلق دا به ــهای نایژه ابتروفــغض •
تری نسبت به سیاهرگ دارد و محکم   ۀـ سرخرگ: دیوار ۲ت.  علت دارا بودن غضروف، زبر اسآن به   ۀـ نایژه: لب ۱در مقطع شش، سه سوراخ قال مشاهده است:   •

 آن در نبود خون بسته است.   ۀـ سیاهرگ: دهان۳آن حتی در نبود خون هم باز است،  ۀدهان

 

 با توجه به ساختار بافتی قلب، کدام عبارت صحیح است؟ 
 های قلبی شود.  یچهتواند باعث استحکام درای از قلب که بافت پیوندی متراکم دارد، می( هر الیه۱
 کند. های کرونری )اکلیلی( اکسیژن را دریافت میهای اصلی را دارد، از رگای از قلب که انواعی از بافت( هر الیه۲
 کند.  های پوششی را به بافت پیوندی متصل میای از قلب که بافت پوششی وجود دارد، غشای پایه، یاخته( در هر الیه۳
 های کالژن هستند. ای متصل به رشتههای ماهیچهای وجود دارند، همۀ یاختههای ماهیچهقلب که یاختهای از ( در هر الیه۴
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 ( ـ متوسط ـ مقایسه ـ متن + مفهومی ۰۴0۱)  ۳پاسخ: گزینه 

ای  ماهیچه  ۀشامه را به الیشامه، بافت پیوندی وجود دارد که درونشامه و پیراشامه، بافت پوششی سنگفرشی وجود دارد. در زیر درونشامه، برون درون  ۀدر الی

ای پوششی را به بافت  هشامه و پیراشامه هم بافت پیوندی متراکم وجود دارد. غشای پایه، بخشی در بافت پوششی هست که یاختهکند. در برون قلب متصل می

 کند. ها، بافت پوششی را به بافت پیوندی متصل می این الیه  ۀکند. بنابراین، غشای پایزیرین آن متصل می

 ها:بررسی سایر گزینه 

 های قلبی شود.  تواند باعث استحکام دریچهای قلب میماهیچه  ۀالی  فقطشامه و پیراشامه، بافت پیوندی متراکم وجود دارد.  قلب، برون  ۀهای ماهیچ( در الیه۱

 شود.  می  های کرونری تغذیهقلب توسط رگ ۀماهیچ  ۀالی  فقطهای اصلی وجود دارند اما  شامه و پیراشامه، انواعی از بافت قلب، برون  ۀهای ماهیچ( در الیه۲

 های کالژن متصل هستند.  قلبی، به رشته  ۀهای ماهیچ( یاختهۀنه هم     )  بسیاری ازای وجود دارند.  های ماهیچه میانی قلب، یاخته  ۀدر الی  فقط(  ۴
 ساختار بافتی قلب 

 ویژگی هابافت  الیه 

الی
 ۀ

بیرونی 
 شامهبرون  

 ـ بافت پوششی سنگفرشی ۱
 ـ بافت پیوندی متراکم ۲

 آورد. وجود میگردد و پیراشامه را به خود برمی روی 

شامه و فضای بین برون 
 پیراشامه 

 با مایع پر شده است.
 ـ محافظت از قلب ۱
 ـ کمک به حرکت روان قلب ۲

 پیراشامه 
 ـ بافت پوششی سنگفرشی ۱
 ـ بافت پیوندی متراکم ۲

 قلب  ۀترین بخش دیوار خارجی

الی
 ۀ

میانی 
 

 قلب  ۀماهیچ
 قلبی  ۀهای ماهیچیاخته ـ بیشتر ۱
یاخته ۲ بین  متراکم  پیوندی  بافت  های  ـ 

 ای ماهیچه 

 قلب  ۀترین الیـ ضخیم ۱
 های کالژنای به رشته های ماهیچه ـ اتصال بسیاری از یاخته ۲
 های قلبی توسط بافت پیوندی متراکم ـ استحکام دریچه ۳
 های کرونری قلب ـ خونرسانی توسط رگ ۴

الی
درونی   ۀ

 

 نازک بافت پوششی  ۀـ یک الی۱ شامهدرون 
میانی    ۀشامه را به الیشامه، بافت پیوندی وجود دارد که درون ـ در زیر درون ۱

 کند. قلب متصل می 
 خوردگی بافت پوششی این الیه هستند. های قلبی حاصل چینـ دریچه ۲

  ۱۴۰۰داخل     قلب انسان، صحیح است؟  ۀدیوار  ۀترین الی درونی  ۀخوردهای چینچند مورد، در ارتباط با بخش 
 اند.  هایی بسیار نزدیک به هم تشکیل شده از یاخته  - ب    اند. وجود آورده ساختارهای کاماًل یکسانی را به  - الف

 اند.  ژن، مستحکم گردیده های کالتوسط بافتی حاوی رشته  - د اند. های آن توسط صفحات بینابینی با یکدیگر مرتبط شده یاخته  - ج
۱ )۱                                  ۲ )۲ ۳ )۳            ۴ )۴ 

 مفهومی  -  ـ متوسط(: چندموردی   ۱۰۴)  -   ۲گزینه 
 ۀ دیوار   ۀترین الی خلی شامه )دادرون   ۀای به کار نرفته بلکه همان بافت پوششی الیهای قلبی، بافت ماهیچه موارد )ب( و )د(، صحیح هستند. در ساختار دریچه 

های ای اندکی دارند )درستی مورد ب(. ساختار انواع دریچه یاخته های بافت پوششی فضای بینسازد. یاخته ها را میقلب( است که چین خورده است و دریچه 
پیوندی متراکم )حاوی رشته قلبی متفاوت می  )نادرستی مورد الف(. بافت  استحکامماهیچه   ۀهای کالژن( در الی باشد  باعث  شود های قلبی می دریچه   ای قلب، 

 قلبی وجود دارد )نادرستی مورد ج(.  ۀهای ماهیچ)درستی مورد د(. دقت داشته باشید که صفحات بینابینی فقط در بین یاخته 

 های قلبی دریچه 

 نوع دریچه 
 دریچه سینی  هاهای بین دهلیزها و بطن دریچه 

 سرخرگ ششی  سرخرگ آئورت  لختی سه دولختی 
 سه قطعه  سه قطعه  آویخته  ۀسه قطع آویخته  ۀدو قطع قطعات تعداد 

 ابتدای سرخرگ ششی  ابتدای سرخرگ آئورت  بین دهلیز و بطن راست  بین دهلیز و بطن چپ  محل قرارگیری 
 هاجلوگیری از بازگشت خون به بطن  جلوگیری از بازگشت خون به دهلیز  وظیفه 

 هاانقباض بطن ۀابتدای مرحل ها(استراحت عمومی )= پایان انقباض بطن  ۀشروع مرحل  زمان باز شدن 
 ها(انقباض بطن   ۀثانیه )مرحل  ۳/۰ استراحت عمومی + انقباض دهلیزها(   ۀثانیه )مرحل ۵/۰ ای که دریچه باز است بازه 

 ها(استراحت عمومی )= پایان انقباض بطن  ۀشروع مرحل  ها )= پایان انقباض دهلیزها( شروع انقباض بطن  شدن زمان بسته 
 استراحت عمومی + انقباض دهلیزها(   ۀثانیه )مرحل ۵/۰ ها(انقباض بطن   ۀثانیه )مرحل  ۳/۰ است  ای که دریچه بسته بازه 

 ترصدای دوم قلب )تاک(: واضح و کوتاه  تر صدای اول قلب )پوم(: قوی، گنگ و طوالنی  صدای قلبی مربوطه 
 شامه قلب خوردگی بافت پوششی درون چین جنس 

 ای قلب ماهیچه  ۀبافت پیوندی متراکم در الی عامل استحکام 
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 (۴۱۰ـ  04) های قلب دریچه  نامه: شکل 
 
 ها متفاوت است. دهلیزها و بطن های بین های سینی و دریچه ساختار کلی دریچه  •

 ها، دارای سه قطعه  ای است که دو قطعه دارد و سایر دریچه دولختی، تنها دریچه  ۀدریچ •

 هستند. 

 تر از سایر  لختی، عقب سه  ۀها و دریچسینی سرخرگ ششی، جلوتر از سایر دریچه  ۀدریچ •

 ها قرار دارد.  دریچه 

 شوند. جلویی و عقبی تقسیم می  ۀجدا شدن از آئورت به دو شاخ سرخرگ کرونری چپ و راست، بالفاصله پس از  •

 هایی متصل هستند. های دهلیزی بطنی، به رشته دریچه  ۀقطعات آویخت  •

 سینی قرار دارد.   ۀهای کرونری در باالی دریچمحل انشعاب سرخرگ  •

 

 است؟  نامناسبچند مورد، برای تکمیل عبارت زیر  
 دهد.«طور حتم .................. رخ میقلب یک فرد سالم، به »پس از شروع یک چرخۀ ضربان 

 ها پس از پایان صدای اول قلب شروع انقباض ماهیچۀ بطن -الف

 های سینی شدن دریچهتر قلب بعد از بستهشدن صدای کوتاهشنیده -ب

 های بطن همزمان با انقباض الیۀ میانی دهلیزهافعالیت الکتریکی یاخته  -ج

 شدن دریچۀ دولختیپیام الکتریکی در دیوارۀ بین دو بطن قبل از بستهانتشار  -د

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ( مفهومی –  دار چندموردی ـ زمان ـ  ـ متوسط ۰۴0۱)  ۲پاسخ: گزینه 

 موارد )ب( و )د(، صحیح هستند. 

 بررسی همه موارد:  

 شود. ها شنیده میانقباض بطن   ۀالف( صدای اول قلب، در شروع مرحل 

شوند  ها بسته میهای سینی در پایان انقباض بطن شود. دریچهاستراحت عمومی شنیده می  ۀباشد که در آغاز مرحلتر قلب میب( صدای دوم قلب، صدای کوتاه 

ها. مثالً شدن دریچهزمان با بستهشن نه همها شنیده میشدن دریچهبسته حواستون باشه که صداهای قلبی همیشه بالفاصله بعد از    گردد.و سبب ایجاد صدای دوم قلب می
 شنوین. شد صداشو می شنوین بلکه بعد از اینکه در بستهشه شما صدا نمیشدن یک در رو در نظر بگیرین؛ زمانی که در داره بسته میبسته

انقباض   ۀهاست و همزمان با مرحلکه مربوط به انقباض بطن  QRSـ موج ۱شود: ه میهای بطنی به دو صورت در نوار قلب مشاهدج( فعالیت الکتریکی یاخته 

 شود.  ها )استراحت دهلیزها( ثبت میانقباض بطن   ۀهاست و در مرحلکه مربوط به استراحت بطن   Tـ موج  ۲شود و  دهلیزها ثبت می

دونیم  از کجا میهای دهلیزی بطنی هنوز باز هستند.  شود. در این زمان، دریچها آغاز میانقباض دهلیزه  ۀبین دو بطن در مرحل  ۀد( انتشار پیام الکتریکی در دیوار
شه ده؟ اوالً که دیوارة بین دو بطن اولین جایی هست که پیام الکتریکی در اون منتشر میکه انتشار پیام الکتریکی در دیوارة بین دو بطن در مرحلة انقباض دهلیزها رخ می

  که انقباض هر قسمت قلب اندکی پس از شروع فعالیت الکتریکی اون هست. پس تا زمانی که پیام الکتریکی در دیوارة بین دو بطن منتشر نشده، دونیم  و دوماً می
 ها شروع نشده و ما در مرحلة انقباض دهلیزها قرار داریم. هنوز انقباض بطن

 
 حی بیان شده است؟ طور صحیکدام عبارت، دربارۀ اعمال مرتبط با دستگاه تنفسی، به 

 کند. النخاع فعالیت می( در مؤثرترین روش بیرون راندن مواد خارجی از مجاری تنفسی در افراد سیگاری، برخالف بلع، مرکز عصبی در بصل۱
 شوند.می های شکمی منقبضشود، برخالف تکلم، قطعا ماهیچه( زمانی که خروج گازهای مضر از بدن هم از طریق دهان و هم بینی انجام می۲
 رود. گلوت )برچاکنای( پایین میشود، همانند تکلم، اپیمی ( زمانی که هوا با فشار از راه دهان همراه با مواد خارجی به بیرون رانده۳
 کند. شود، همانند بلع، زبان کوچک به سمت باال حرکت می( زمانی که واکنش دفاعی ناشی از ورود ذرات خارجی به بینی آغاز می۴

 ( مفهومی  – مقایسه ـ عبارت ـ ترکیبی -  ـ سخت  ۰۳0۱)  ۲اسخ: گزینهپ 

 کنندۀ دخانیات = سرفه مؤثرترین روش بیرون راندن مواد خارجی از مجاری تنفسی در افراد مصرف  
 خروج گازهای مضر از بدن از طریق دهان و بینی = عطسه  
 شدن هوا با فشار از راه دهان همراه با مواد خارجی =  سرفه بیرون رانده  
 واکنش دفاعی ناشی از ورود ذرات خارجی به بینی = عطسه   

@AntiAzmon



 

67 

شناسی زیست  6 های تجربی | مرحلهآزمون همه دروس | کنکوری   

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

 
 

ند بازدم عمیق  شود. خروج هوا با فشار نیازم)عطسه( همراه با مواد خارجی به بیرون رانده میبینی و دهان  )سرفه( یا    دهاناز راه  با فشار  در سرفه و عطسه، هوا  

ای  دنده های بینشوند. در تکلم نیازی به بازدم عمیق نیست و ماهیچهبرای انجام آن، منقبض می  شکمیو    ای داخلیدندههای بین ماهیچهاست و بنابراین،  

 شوند.  داخلی و شکمی منقبض نمی 

 شوند. ای داخلی و شکمی منقبض می دنده های بینشود و ماهیچه برای انجام سرفه و عطسه، بازدم عمیق انجام می  نکته:  

 مقایسه سرفه و عطسه 
 عطسه  سرفه نوع واکنش 
 بینی  نای( جز بینی )نظیر مجاری تنفسی به  محل تحریک 

 دهان و بینی  دهان  محل خروج هوا
 با فشار )بازدم عمیق(  با فشار )بازدم عمیق(  روش خروج هوا

 )راه حنجره باز است(   )راه حنجره باز است(   گلوتوضعیت اپی 
 )راه بینی باز است(   )راه بینی بسته است(   وضعیت زبان کوچک

  های مکرر سرفه دخانیات  ۀکنندمصرف راه مؤثر خروج مواد خارجی در افراد 

 ها: بررسی سایر گزینه 

خونیم که مرکز تنظیم سرفه هم در ( یازدهم می۱. توی فصل )برخالف غلطهخاطر  پس این گزینه به  وجود دارد.  النخاعبصل( مرکز عصبی تنظیم بلع، در  ۱

 النخاع قرار داره. بصل
کند و مرکز  النخاع، فشار خون و ضربان قلب را تنظیم می بخش مغز است که در باالی نخاع قرار دارد. بصل   ترینپایین النخاع  [ بصل ۲یازدهم: گفتار    ۱]فصل    ترکیب 

 اصلی تنظیم تنفس است.  سرفه و مرکز ـ ۳بلع، ـ ۲عطسه،  ـ۱مانند هاییانعکاس 

 و امکان خروج هوا وجود داشته باشد.    تا راه حنجره باز باشدقرار دارد    باالگلوت )برچاکنای(،  ( هم در سرفه و هم در تکلم، اپی۳

حرکت    پایین چک به سمت  و مواد غذایی وارد بینی نشوند. در عطسه، زبان کو   راه بینی بسته شودکند تا  حرکت می   باالبه سمت    زبان کوچک( در بلع،  ۴

 و امکان خروج هوا از طریق بینی وجود داشته باشد.    راه بینی باز باشدکند تا  می
 وضعیت ساختارهای متفاوت در فرایندهای تکلم، سرفه، عطسه و بلع 

 بلع  عطسه  سرفه تکلم  نام ساختار 
 باال  پایین  باال  باال  زبان کوچک

 بسته  باز بسته  بسته  وضعیت راه بینی 
 پایین  باال  باال  باال  گلوت )برچاکنای( اپی 

 بسته  باز باز باز ی حنجره دهانه 

 

 شود که ............ شدن این دریچه، قطعاً صدایی در قلب ایجاد میدر یک انسان سالم، نوعی دریچۀ قلبی ............؛ پس از بسته 
 شود.در نوار قلب، شروع می   Qماند ـ هنگام ثبت موج  ( تحت تأثیر بیشترین فشار خون ایجاد شده در قلب بسته می ۱
 شود. ها شنیده می کند ـ فقط هنگام شروع انقباض بطن( فقط خون تیره را از خود عبور داده و وارد رگ بعد از خود می ۲
 تر از صدای دیگر قلب است. آویخته تشکیل شده است ـ قوی، گنگ و طوالنی   ۀای ندارد و فقط از دو قطع( ساختار ماهیچه ۳
 باشد.  ( بالفاصله قبل از محل انشعاب سرخرگ اکلیلی )کرونری( از آئورت قرار دارد ـ همزمان با آغاز ورود خون به دهلیزها می۴

 ( ـ متوسط ـ قید ـ عبارت ـ مفهومی ۰۴0۱)  ۳پاسخ: گزینه 

بین دهلیز و بطن چپ را    ۀسازد. دریچها را میای به کار نرفته بلکه همان بافت پوششی است که چین خورده است و دریچهها، بافت ماهیچهدریچهدر ساختار  

شود که  می  ها، باعث ایجاد صدای اول قلبهای بین دهلیزها و بطنشدن دریچهآویخته تشکیل شده است. بسته  ۀگویند، زیرا از دو قطعدولختی می  ۀدریچ

 تر از صدای دوم قلب است.  قوی، گنگ و طوالنی 

 ها:بررسی سایر گزینه 

های بین  شدن دریچهشود. بستهها میهای بین دهلیزها و بطن ماندن دریچههاست و باعث بسته( بیشترین فشار خون ایجاد شده در قلب مربوط به بطن ۱

شود. با  ها شنیده میود. صدای اول قلب، پس از پایان انقباض دهلیزها و همزمان با شروع انقباض بطن شها، باعث ایجاد صدای اول قلب می دهلیزها و بطن 

 شود نه همزمان با آن.  شنیده می  Qهاست، صدای اول قلب بعد از موج  کمی قبل از شروع انقباض بطن   QRSتوجه به اینکه ایجاد موج  

شود.  سینی باعث ایجاد صدای دوم قلب می  ۀشدن دریچ کند. بستهبور داده و وارد سرخرگ ششی میسینی سرخرگ ششی، خون تیره را از خود ع  ۀ ( دریچ۲

 شود.  ها شنیده میها و با شروع استراحت بطن صدای دوم قلب پس از پایان انقباض بطن 

 شود. انجام می  هموارههای کرونری قرار دارد. دقت داشته باشید که ورود خون به دهلیزها  سینی سرخرگ آئورت، قبل از محل انشعاب سرخرگ   ۀ( دریچ۴
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 صداهای قلب 
 صدای دوم  صدای اول صدای قلب 

 ضعیف  قوی شدت 
 واضح  گنگ وضوح

 کوتاه طوالنی  مدت زمان 
 های سینی شدن دریچه بسته  هاها و بطنهای بین دهلیز دریچه شدن بسته  علت شنیده شدن 

 استراحت عمومی  ۀابتدای مرحل هاانقباض بطن ۀابتدای مرحل زمان در چرخه ضربان قلب 
 Tپایان موج  RSموج  زمان در نوار قلب 

  با تغییر  ۱۴۰۰داخل     کند؟ می طور مناسب کامل طور معمول، در ارتباط با قلب انسان، چند مورد، عبارت زیر را به به 
 طور حتم ..................«باشند، به لختی .................. می های دو لختی و سه های سینی .................. هستند، همانند هر زمانی که دریچه »در هر زمانی که دریچه 

 شود. ها خارج میـ خون از بطن بسته ـ باز  - ب   شود. بسته ـ بسته ـ خون وارد دهلیزها می - الف
 ها در حد پایینی قرار دارد.  باز ـ بسته ـ فشار خون بطن  - د برند.  سر می باز ـ باز ـ دهلیزها در حالت استراحت به - ج
۱ )۱                                   ۲ )۲ ۳ )۳                    ۴ )۴ 

 مفهومی  -  مقایسه ـ قیدـ سخت(: چندموردی ـ  ۱۰۴)    ۱گزینه 
شود )درستی مورد الف(. زمانی که  ای وجود ندارد و ورود خون به دهلیزها همواره انجام می ها و دهلیزها، دریچه گ فقط مورد )الف(، صحیح است. بین سیاهر 

ها باز هستند  های بین دهلیزها و بطنانقباض دهلیزها، دریچه   ۀشود )نادرستی مورد ب(. در مرحل ها خارج نمی های سینی بسته هستند، خون از بطندریچه 
ها زیاد  ها بسته هستند و در این مرحله، فشار خون بطن های بین دهلیزها و بطنهای سینی باز و دریچه ها، دریچه انقباض بطن  ۀ)نادرستی مورد ج(. در مرحل

 است )نادرستی مورد د(. 

 

 ناسب است؟ چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر م 
 تواند .................. را افزایش دهد.«»در بدن انسان، .................. می

 هایی از بدن های خون ـ احتمال تورم بخشمصرف زیاد مایعات همانند کمبود پروتئین -الف

 ها ـ تبادل مواد در مویرگ ها همانند استراحت بندارۀ مویرگیاکسید در سرخرگدیافزایش کربن -ب

 های شکمی ـ حرکت خون سیاهرگی به سمت قلبهای ناحیۀ گردنی برخالف ماهیچهانقباض ماهیچه -ج

 توجهی حجم لنف طور قابلهای اسکلتی برخالف کاهش فشار خون سیاهرگی ـ بهافزایش انقباض ماهیچه -د

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ( یـ سخت ـ چندموردی ـ مقایسه ـ مفهوم ۰۴0۱)  2پاسخ: گزینه  

 موارد )ب( و )د(، صحیح هستند. 

 بررسی همه موارد:  

هایی از تواند سرعت بازگشت مایعات از بافت به خون را کاهش دهد. در نتیجه، بخش ها میهای خون و افزایش فشار خون درون سیاهرگ الف( کمبود پروتئین 

 تواند منجر به خیز شود.  نه زیاد( مایعات نیز می     اد نمک و مصرف کم )گویند. مصرف زیشوند که به این حالت »خیز« یا »اِدِم« میبدن، متورم می

شود.  ها میدهد و باعث افزایش تبادل مواد در مویرگ های کوچک، میزان جریان خون را در آنها افزایش می اکسید با گشاد کردن سرخرگ دی ب( افزایش کربن 

 دهد.  ها را افزایش می ها و تبادل مواد در مویرگ های مویرگی نیز جریان خون مویرگ شدن( بنداره استراحت )شل 

شود و درون های نزدیک قلب برداشته میشود. در این حالت فشار از روی سیاهرگ سینه باز می  ۀ آید که قفسوجود می سینه هنگام دم به  ۀسج( فشار مکشی قف

دست  های  شوند. همچنین انقباض ماهیچه گردن منقبض می  ۀهای ناحیکشد. در دم عمیق، ماهیچهشود که خون را به سمت باال میآنها فشار مکشی ایجاد می 

 شود.  به سمت قلب می  کنند که باعث حرکت خون در سیاهرگ های مجاور خود فشاری وارد می و پا، شکم و دیافراگم، به سیاهرگ 

اض  گردند. نشت این مواد در جریان ورزش )افزایش انقبها برنمیکنند و به مویرگ بافتی نشت پیدا میها به فضای میاند( لنف شامل موادی است که از مویرگ

بیماری ماهیچه بعضی  و  اسکلتی(  قابل های  افزایش  باعث می توجهی پیدا می ها،  به درون  کند. کاهش فشار خون سیاهرگی،  بازگشت مواد  شود که سرعت 

 دهد.  های خونی افزایش پیدا کند و در نتیجه، حجم لنف را کاهش میمویرگ 

 
 است؟ نادرستکدام عبارت، دربارۀ دستگاه گردش مواد انسان،  

 شود. رود، مجدداً دو شاخه می( پس از دو شاخه شدن سرخرگ کرونری چپ و راست از قسمت جلویی آئورت، انشعابی از هر سرخرگ که به سمت عقب قلب می۱
 کند.  ود دارد که آن را به قوس بزرگترین رگ متصل به قلب وصل میکنندۀ خون تیره از قلب، ساختاری وج( در محل دو شاخه شدن سرخرگ خارج۲
 ریزد که فاصلۀ بیشتری تا محل اتصال سیاهرگ به دهلیز راست دارد.  ترین مجرای لنفی انسان، محتویات خود را به رگی می( ضخیم۳
 کند. تویات خود را وارد مجرای لنفی چپ میشود، محشده از آن به سیاهرگ باب کبدی وارد می( هر نوع اندام لنفی که خون خارج۴
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 ( ـ سخت ـ عبارت ـ ترکیبی ـ مفهومی + نکات شکل  ۰۴0۱)  1پاسخ: گزینه  

های کرونری چپ  های قلب( مشخص است، پس از جدا شدن سرخرگ ( کتاب درسی )شکل دریچه۴همانطور که در شکل )

شوند که به نواحی عقبی و جلویی قلب تقسیم می جلوییدو شاخۀ عقبی و ها به و راست از سرخرگ آئورت، این سرخرگ 

 شود.  رود، مجدداً دوشاخه میمیقلب    عقبسمت  که به  نه راست(  )  سرخرگ کرونری چپروند. سپس انشعابی از  می

 ها:بررسی سایر گزینه 

شدن سرخرگ ششی، ساختاری وجود دارد که این ( همانطور که در شکل کتاب درسی مشخص است، در محل دو شاخه ۲

 کند.  متصل میرا به قوس آئورت  سرخرگ ششی  

راست،  ۳ لنفی  مجرای  به  نسبت  لنفی چپ  مجرای  سیاهرگ    ترضخیم(  به  را  خود  محتویات  لنفی چپ،  مجرای  است. 

ای  ریزد. فاصلۀ سیاهرگ زیرترقوه ای راست میای چپ و مجرای لنفی راست، محتویات خود را به سیاهرگ زیرترقوه زیرترقوه 

 ای راست از دهلیز راست قلب بیشتر است.  ترقوه چپ نسبت به سیاهرگ زیر

های  های لنفی هستند. طحال و آپاندیس، اندام مغز استخوان، اندام   ـ۵آپاندیس و    ـ۴طحال،  ـ  ۳تیموس،  ـ  ۲ها،  لوزه   ـ ۱(  ۴

ت طحال و آپاندیس وارد مجرای  ریزند. همانطور که در شکل کتاب درسی مشخص است، محتویاای هستند که خون خود را به سیاهرگ باب کبدی میلنفی

 شود.  لنفی چپ می

 
 ها دو ویژگی مهم دارند. ویژگی ............ در فرایندی نقش اصلی را دارد که طی آن، همواره ............ ششی، شش ۀشدن تهویدر انسان، برای انجام 

 گردند. به وضعیت اولیۀ خود باز میها های دیوارۀ قفسۀ سینه، شش( کشسانی ـ در پی کاهش طول بعضی از ماهیچه۱
 ( پیروی از حرکات قفسۀ سینه ـ ماهیچۀ جداکنندۀ قفسۀ سینه از حفرۀ شکمی، نقش اصلی را برعهده دارد. ۲
 شود.ها بیشتر از فشار جو می( کشسانی ـ پس از کاهش حجم قفسۀ سینه، ابتدا فشار هوای درون شش۳
 کنند.ها، به سمت باال حرکت میبند( و دندهدیافراگم )میان( پیروی از حرکات قفسۀ سینه ـ ۴

 ( مفهومی – قید ـ عبارت -  ـ سخت  ۰۳0۱)  ۳پاسخ: گزینه 

شوند. در  ها باز می یابد، شش کشسانی. هنگامی که حجم قفسۀ سینه افزایش می   ویژگی  _۲سینه و    ۀپیروی از حرکات قفس  _۱:  دارند  دو ویژگی مهمها  شش 

ها در برابر  علت ویژگی کشسانی، شش شود. اما باید توجه داشت که بهها کشیده می ها کم شده، هوای بیرون به درون شش ای درون شش نتیجه، فشار هو

نقش مهمی دارد و ویژگی پیروی از    بازدمها در  ویژگی کشسانی شش   . خود بازگردند  ۀتمایل دارند به وضعیت اولیدهند و  نیز نشان می  مقاومتشدن  کشیده 

 نقش اصلی را دارد.    دمرکات قفسۀ سینه در فرایند  ح
 هاساختار ُشش میانبر: 

 است.  بزرگتر شش راست دارای سه لوب )َلپ( است و از شش چپ که دو لوب )َلپ( دارد، 

 هاگونۀ ششساختار اسفنج  اند های حبابکی به خود اختصاص داده ها را کیسهحجم شش  بیشتر 

 هانمای تار عنکبوت در اطراف حبابک  اند های حبابکی را احاطه کرده های خونی فراوان کیسه مویرگ 

 = ششها های حبابکی + رگ ها + کیسهها + نایژک نایژه 

 اند: الیۀ داخلی چسبیده به سطح شش وای دو الیه به نام پردۀ جنب احاطه شده ها توسط پرده شش

 درونی قفسۀ سینه.  الیۀ خارجی چسبیده به سطح 

شدن کامل  جمع  شدن قفسۀ سینه  سوراخ  ها  شدن کامل ششجلوگیری از جمع   تر بودن فشار مایع جنب )مایع بین دو الیۀ جنب( نسبت به فشار جو  کم

 هاشش

 ها:بررسی همه گزینه  

ها، حجم قفسۀ سینه و در نتیجه، ی خارجی و بر اثر ویژگی کشسانی شش ادنده های بینبند( و ماهیچه( با به استراحت در آمدن ماهیچۀ دیافراگم )میان ۳و    ۱

ها به بیرون رانده شود )درستی  ها بیشتر از فشار جو شود و هوای درون شش شود که فشار هوای درون شش یابد. این موضوع باعث می ها کاهش میحجم شش 

، به کاهش حجم قفسۀ سینه های شکمیماهیچهو نیز    ای داخلیدنده های بینماهیچه، انقباض  نه هر نوع بازدم یا بازدم عادی()  در بازدم عمیق(.  ۳گزینۀ  

 (. ۱کند )نادرستی گزینۀ  کمک می

  گردن   ۀهای ناحیماهیچه ، انقباض  دمِ عمیقرا برعهده دارد. در    بند( نقش اصلیدیافراگم )میان   ،نه هر نوع تنفسی یا دم عمیق()  تنفس آرام و طبیعی( در  ۲

 کند.  نیز به افزایش حجم قفسۀ سینه کمک می

@AntiAzmon



 

70 

شناسی زیست  6 های تجربی | مرحلهآزمون همه دروس | کنکوری   

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

 
 

بند(  راند. اما ماهیچۀ دیافراگم )میان می  جلو  کند و جناغ را بهجا می جابه  جلوو    باالها را به سمت  ای خارجی، دنده دنده های بین( در دم، انقباض ماهیچه۴

 آید.  در می  مسطحکند و به حالت  حرکت می  پایینشود و به سمت  منقبض می
 و بازدم  ها و قفسه سینه در فرایند دموضعیت ماهیچه 

 بند( دیافراگم )میان  نوع فرایند 
  ۀهای ناحیماهیچه  ای دنده بین   ۀماهیچ

 گردن 
های ماهیچه 

 شکمی
 قفسه سینه 

 حجم  جناغ  هادنده  داخلی  خارجی

 دم
 عادی

انقباض )نقش 
 اصلی( 

شدن و حرکت به مسطح 
 سمت 

 استراحت  استراحت  استراحت  انقباض 
  افزایش  جلو و جلو 

 استراحت  انقباض  استراحت  انقباض  انقباض  عمیق 

 بازدم 
شدن و حرکت به گنبدی  استراحت  عادی

 سمت 
و    استراحت  استراحت  استراحت  استراحت 

 عقب 
 کاهش عقب 

 انقباض  استراحت  انقباض  استراحت  استراحت  عمیق 

 

 است؟  نامناسبکدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر  
 دستگاه تنفسی انسان، ............ انشعاب از نایژه که ............« »در بخش هادی  

 شود. ترین لَپ )لوب( شش وارد میترین ـ درون شش چپ قرار دارد، حلقۀ غضروفی دارد و به پایین( بزرگ۱
 را تنظیم کند.  دهد تا بتواند مقدار هوای ورودی یا خروجی  ( اولین ـ دیگر غضروفی ندارد، به دستگاه تنفس امکان می۲
 ترین میزان غضروف را در بین مجاری تنفسی دارد. اندازد، کمهای هوا را به دام می( آخرین ـ با ترشحات خود، ناخالصی۳

 ها و خون ضروری است. ترین ـ بیشترین فاصله را از نایژۀ اصلی دارد، عملکردی دارد که برای مبادلۀ گازها بین شش( باریک۴

 ( مفهومی + نکات شکل +  عبارت -  ـ سخت  ۳0۱۰)  1پاسخ: گزینه  

آورد. هر نایژۀ اصلی به یک شش وارد شده،  را پدید میهای اصلی نایژه شود و نای، در انتهای خود، به دو شاخه تقسیم می

از مقدار  رویم،  تر پیش میهای باریک شود. همچنان که از نایژۀ اصلی به سمت نایژه تقسیم میتر  های باریک نایژه جا به  در آن

ها  نایژک   علت نداشتن غضروف،شود. بهنایژک نامیده می  ،دیگر غضروفی ندارد   انشعابی از نایژه که . شودغضروف کاسته می

مقدار هوای ورودی یا خروجی  دهد تا بتواند  امکان می  ها به دستگاه تنفساین ویژگی نایژک  . توانند تنگ و گشاد شوندمی

 .  را تنظیم کند

  ها:گزینه همه   بررسی 

شود. همانطور که در  تدریج، مقدار غضروف در دیواره کم می دارند و به غضروفی کامل    ۀحلقبزرگترین انشعابات نایژه،    (۱

و وارد لوب )لَپ( پایینی   چپ، در قسمت میانی شش چپ قرار دارد  ۀاولین )بزرگترین( انشعاب نایژ    شکل مشخص است،

 شود.  نمی
دهند که بتواند مقدار  ها به دستگاه تنفس امکان می اولین انشعابی از نایژه که دیگر غضروفی ندارد، نایژک است. نایژک   (۲

 هوای ورودی یا خروجی را تنظیم کند.  
ها،  ترین نایژه در باریک اندازند.  ها را به دام می ترشحات مخاطی خود، ناخالصیها، دارای مخاط هستند و با  همۀ نایژه   (۳

 ها، دیگر غضروف ندارند.  کمترین میزان غضروف وجود دارد و مجاری بعد از آن 

ی، هوا  ها، ترشحات مخاطی وجود دارد. ترشحات مخاطها، بیشترین فاصله را از نایژۀ اصلی دارند. در نایژه ترین نایژه باریک   (۴

ها و توانند بین شش چون گازها تنها در صورتی می.  مرطوب کردن هوا برای تبادل گازها ضرورت دارد  کنند.را مرطوب می

 باشند.  محلول در آب  خون مبادله شوند که  

 مجاری تنفسی قفسه سینه 

 نای نام مجرا 
 نایژک  نایژه 

 ای نایژک مبادله  انتهایی اولین نایژک تا نایژک  تر انشعابات باریک  اصلی 
 بسیار زیاد  بسیار زیاد  زیاد  ۲ ۱ تعداد 
 ندارد  قطعهقطعه  کامل شکل  C ی غضروفیحلقه 

 دارد  ندارد  توانایی تنگ و گشاد شدن 
 ایمبادله  هادی بخش دستگاه تنفسی 

 دارد  ندارد  حبابک 
 دارد  دار مخاط مژک 

 ی تنفس ی: مجارانبریم
 ، یامبادله   ژکینا  یتا انتها  ین یب  ۀانجام شده و از ادام  ینیپوست نازک ب  ی توسط موها  ینیب  یدر ابتدا  یهوا به دستگاه تنفس   یهایناخالصممانعت در برابر ورود  

 .  اندازندی را به دام م هایناخالص  ،یمخاط  ۀمخاط و ماد یهامژک 
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 یهاقسمت   ۀوجود دارند، هم  ی( ترشحات مخاط ینی ب  یجز ابتدا)به   یتنفس   یو چون در سراسر مجار  شودی انجام م  یتوسط ترشحات مخاط   یتنفس   یشدن هوامرطوب 
 هوا را مرطوب کنند.   توانندی م  یبخش هاد

  ی دم  یکه هوا   یدر صورت   ن،ی. بنابرا شودی انجام م  ینی ب  یبه سطح درون   کی نازک نزد  ۀوار ید   یدارا  یهارگ   عیوس  ۀو با کمک شبک  ینی فقط در ب  ی تنفس  یشدن هواگرم
 . شودی انجام نم یدم یشدن هوادهان وارد حلق شود، گرم قی از طر

 غضروف ندارند.   ها،ژک یاست. نا  ژهیانشعاب نا نیغضروف مربوط به آخر  زانی م  نیترو کم یاصل ۀژ ی مربوط به نا یتنفس یغضروف در مجار زانیم نیشتر یب
  ز ین  یامبادله   ژکیقرار دارد. نا  یادر بخش مبادله   یاست ول   ژک ینا   ینوع   ز ین  یامبادله   ژکیاست. نا   یدر بخش هاد  یتنفس   ی انشعاب مجار  نیآخر   ،یینايژک انتها 

 و ... را دارد.  یخروج  ای یورود یمقدار هوا م یتنظ ییتوانا  ،یدار، ترشحات مخاط مخاط مژک  ر ینظ هاژک ینا ر یسا یهایژگ یو
 

 ( ۳۱۰ـ  ۰۶) انشعابات نای نامه: شکل   
 

 شود.اصلی سمت چپ منشعب می  ۀاصلی سمت راست زودتر از نایژ   ۀنایژ 

 های اصلی است.  ها مربوط به نایژه ن نایژه میزان غضروف در بی بیشترین

 ها را دارد.  میزان غضروف در بین نایژه  ترینکمشود،  ای که به نایژک متصل می نایژه 

 ای، آخرین نایژک است. نایژک انتهایی، آخرین نایژک بخش هادی دستگاه تنفسی و نایژک مبادله 

 شود. بنابراین، بین قطر نایژه و مقدار ها نیز کاسته می ها، میزان غضروف آن همزمان با کاهش قطر نایژه 

 غضروف آن، ارتباط مستقیم وجود دارد. 

 
 طور صحیحی بیان شده است؟کدام عبارت، دربارۀ دستگاه گردش خون انسان، به 

 باشد.  های متصل به دهلیز راست میهای متصل به دهلیز چپ قلب دو برابر تعداد سیاهرگ( تعداد سیاهرگ۱
 گذارند.  ساز قلب تأثیر می( در حالت ورزش برخالف حالت استراحت، اعصاب خودمختار بر فعالیت گرۀ ضربان۲
 دهد. جلویی و نوک قلب را انجام می ( سرخرگ کرونری چپ، پس از عبور از پشت سرخرگ ششی، خونرسانی قسمت ۳
 فرستد. اکسید یا کاهش اکسیژن به مراکز عصبی پیام میدیهای خونی پس از افزایش کربن( نوعی گیرندۀ موجود در رگ۴

 ( مفهومی + نکات شکل  -  مقایسه ـ عبارتـ  ـ متوسط ۰۴0۱)  ۳پاسخ: گزینه  

کند و سپس  ونری چپ، از پشت سرخرگ ششی عبور می همانطور که در شکل کتاب درسی مشخص است، سرخرگ کر

 دهد.  رسانی این نواحی را انجام میجلویی قلب به سمت نوک قلب حرکت کرده و خون   ۀدر ناحی

 ها:بررسی سایر گزینه 

 شود.  کرونری وارد میـ  ۳زیرین و    ـ۲های زبرین،  سیاهرگ ـ  ۱،  دهلیز راست( به دهلیز چپ، چهار سیاهرگ ششی و به  ۱

طور منظم تکرار شود.  ضربان قلب به   ۀکند تا چرخهای منظمی را ایجاد و در قلب منتشر می ساز، تکانه ( گره ضربان ۲

کند. اما در هنگام  ها را برطرف می ده قلبی ناشی از آن، اکسیژن و مواد مغذی اندام در حالت عادی این ضربان و برون 

پس در هر دو حالت، فعالیت اعصاب خودمختار بر    ده قلب باید تغییر یابد.لت استراحت برون فعالیت ورزشی یا در حا

 ساز قلب تأثیرگذار است. فعالیت گره ضربان 

های حساس به کمبود  گیرنده ـ  ۲های حساس به فشار،  گیرنده ـ  ۱نقش دارند:    ها در حفظ فشار سرخرگیانواعی از گیرنده(  ۴

افزایش کربن های ح گیرنده ـ  ۳اکسیژن و   پیام  دی ساس به  اکسید و یون هیدروژن پس از تحریک، به مراکز عصبی 

مختلف اثر این    ۀاکسید. دو نوع گیرنددیتواند هم حساس به کمبود اکسیژن باشد و هم افزایش کربن فرستند. دقت داشته باشید که یک نوع گیرنده نمی می

 کنند.  ها را شناسایی میمحرک 

 ۱۴۰۰داخل     دهد، کدام عبارت درست است؟ زیر، که بخشی از دستگاه گردش خوِن انسان را نشان می  با توجه به شکل
  

 نماید.  «، ابتدا خون را به دهلیز راست وارد می ۱« همانند بخش »۲( بخش »۱
 نماید.  «، خون نواحی چپ قلب را دریافت می ۱« برخالف بخش »۲( بخش »۲
 کند. «، ابتدا خون را به نواحی چپ قلب هدایت می ۲« برخالف بخش »۱( بخش »۳
 «، در ایجاد صدای قوی و گنگ قلب نقش اصلی را دارد.  ۲« همانند بخش »۱( بخش »۴
 

 متن -  ار دـ متوسط(: مقایسه ـ شکل  ۱۰۴)          ۳گزینه 
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«، سرخرگ کرونری راست است که خون را به  ۲کند و بخش »سرخرگ کرونری چپ است که خون را به نواحی چپ قلب هدایت می   ۀ دهند«، نشان ۱بخش »
 ۀکنند )نادرستی گزین ها و سیاهرگ کرونری خون را به دهلیز راست وارد می (. بزرگ سیاهرگ ۳  ۀو درستی گزین   ۲  ۀکند )نادرستی گزین نواحی راست قلب هدایت می 

 (.  ۴ ۀها در ایجاد صدای اول قلب )صدای قوی و گنگ( نقش اصلی را برعهده دارد )نادرستی گزینهای بین دهلیزها و بطنشدن دریچه (. بسته ۱

 
 کردن کار دستگاه تنفس دارد، کدام عبارت، صحیح است؟با توجه به نقشی که دستگاه گردش خون در کامل 

 اکسید دارد.  دیتوان گفت که گویچۀ قرمز، سهم کمی در حمل کربندر خون می 2COو  2O( دربارۀ حمل گازهای ۱
 آسانی از گروه هِم پروتئین هموگلوبین جدا شود.  تواند بهمونواکسید، میاکسید همانند کربندی( کربن۲
 شود.ود، از گویچۀ قرمز خارج میشای که توسط آنزیم موجود در گویچۀ قرمز تولید می( هر ماده۳
 پپتیدی متصل شود. تواند به بیش از دو نوع رشتۀ پلیاکسید میدیها، کربن( در مجاورت بافت۴

 ( مفهومی – مقایسه ـ عبارت -  ـ سخت  ۰۳0۱)  ۴پاسخ: گزینه 

 شود.  کامل می   ،همکاری دستگاه گردش خون کار دستگاه تنفس با  

 ها:گزینه   همهبررسی  

  بیشتریندارد.  نقش کمتری  اکسید  دی شود؛ اما هموگلوبین در ارتباط با حمل کربنانجام میهموگلوبین    ۀوسیلبهمقدار حمل اکسیژن در خون    بیشترین(  ۱

 شود.  حمل میقرمز    ۀصورت یون بیکربنات در گویچبه اکسید  دیمقدار کربن 

 اکسید در خون دارد.  دیقرمز، نقش اصلی را در انتقال کربن  ۀاکسید دارد اما گویچدی هموگلوبین نقش کمی در حمل کربن نکته:  
 قرمز نقش اصلی را برعهده دارد.   ۀاکسید در خون، گویچ دیهم در انتقال اکسیژن و هم کربن نکته:  

 در خون  ژنی: حمل اکسنگاهم ین 

 .  شودی در خون حمل م ن،یاتصال به آهن در گروه ِهم مولکول هموگلوب قیاز طر  ایصورت محلول در خوناب )پالسما( به  ژنیاکس •
 . شودی صورت محلول در خوناب حمل مبه  ژنیاز اکس یدر خوناب )پالسما( کم است و فقط بخش کم ژنیاکس  یریپذ بدن، انحالل  یدر دما •
ها، از متصل شده و در مجاورت بافت   نی به هموگلوب  تواندی م   یریپذطور برگشت به   ژنی. اکسشودی حمل م  نیتوسط مولکول هموگلوب  ژنی مقدار اکس  نیشتر یب •

 داده شود.  هااخته یجدا و به   نیهموگلوب
به   ژنیاست، اکس   اد یز  ژنی لظت اکسکه غ  یشش  یهارگ یاست. در خون مو   ژنی غلظت اکس  ن،یبه هموگلوب  ژن ی جدا شدن اکس  ایدر اتصال    کنندهنییتع  عامل  •

 . شودی جدا م نیاز هموگلوب  ژنیکم است، اکس  ژنیها که غلظت اکسمتصل شده و در مجاورت بافت  نیهموگلوب
 . دهدی در خون را کاهش م ژنی حمل اکس ت ی)گروه ِهم(، ظرف نیبه هموگلوب ژنیبا اتصال به محل اتصال اکس دیمونواکسکربن •
 .  ابدیی م  شیافزا هیاز کبد و کل نیتیتروپویخون، ترشح هورمون ار  ژنی[ هنگام کاهش مقدار اکس ۳گفتار دهم:    ۴]فصل  •
 کم شده است.   ژنیحمل اکس ت یها، ظرفوجود ندارد و در آن  یعیطب  نیهموگلوب شکل،ی داس یخون [ در افراد مبتال به کم۲دوازدهم: گفتار   ۴]فصل  •

باشد.  بتا تشکیل شده است و دارای ساختار چهارم می  ۀآلفا و دو زنجیر   ۀای است که از دو زنجیر دوازدهم[ هموگلوبین، نوعی پروتئین چهار زنجیره   ۴و    ۱]فصل    ترکیب 
 بتا تغییر کرده است.  ۀشکل، ششمین آمینواسید زنجیر خونی داسی های هموگلوبین، ساختار مارپیچی دارند. در کمهر یک از زنجیره 

 روش حمل گازها در خون

 نام گاز
 محلول در خوناب )پالسما(  قرمز  ۀگویچ

 شده در خوناب )پالسما( حل  انیدراز( صورت یون بیکربنات )با فعالیت آنزیم کربنیکبه  هموگلوبین اتصال به 
ـ  مقدار زیاد  اکسیژن   مقدار اندک  ــــ

 مقدار اندک  مقدار زیاد  مقدار متوسط اکسید دیکربن
ـ  اتصال به گروه ِهم مونواکسید کربن ـ  ــــ  ــــ

 اکسید، سهم زیادی دارد.  دیقرمز، هم در حمل اکسیژن و هم کربن ۀاکسید نقش کمی دارد. اما گویچدیهموگلوبین، در حمل کربن  نکته:  

مونواکسید با اتصال به هموگلوبین، مانع پیوستن اکسیژن  . بنابراین، کربن ل اتصال اکسیژن استمونواکسید به هموگلوبین، همان محکربن محل اتصال    (۲

اکسید  دی کربن . )شودبه گروه هِم متصل نمی  اکسیددیکربن بد نیست بدونین که که  دهد.  ون کاهش میظرفیت حمل اکسیژن را در خ  شود،آسانی جدا نمیبهشود و چون  می

   شود.( پپتیدی متصل میبه گروه آمینی موجود در انتهای آمینی رشتۀ پلی

شود، آسانی از هموگلوبین جدا نمیشود و چون بهمونواکسید با اتصال به هموگلوبین، مانع از اتصال اکسیژن به آن می گاز کربن  [۳دوازدهم: گفتار    ۵]فصل  ترکیب  
کل  شکند. مونواکسید کربن بهای اختالل ایجاد می دهد. این عملکرد مونواکسید کربن، در واقع در انجام تنفس یاخته ظرفیت حمل اکسیژن در خون را کاهش می

شده از خودروها و سیگار، از منابع  شود. دود خارجها به اکسیژن می گذارد؛ این گاز سبب توقف واکنش مربوط به انتقال الکترون ای اثر می دیگری نیز بر تنفس یاخته 
 تولید مونواکسید کربن هستند.  

سرعت  اسید بهآورد. کربنیک پدید می   اسیدکربنیککند و  را با آب ترکیب می  اکسیددی وجود دارد که کربن انیدرازکربنیکدر گویچۀ قرمز، آنزیمی به نام    (۳

 شود.  از گویچۀ قرمز خارج و به خوناب وارد می   اسید(نه کربنیک)  یون بیکربناتشود.  تجزیه می  هیدروژنو    بیکربناتبه یون  

علت  ها، که غلظت اکسیژن بهپیوندد و در مجاورت بافت های ششی زیاد است، اکسیژن به هموگلوبین میها که غلظت اکسیژن در خون مویرگ ( در شش۴

 شود.  می  ها دادهها کاهش یافته است، اکسیژن از هموگلوبین جدا و به یاختهشدن توسط یاخته مصرف 
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بر  شود. عالوه ها از آن جدا می اکسید به هموگلوبین متصل و در ششدی ها، کربن اکسید نیز تابع غلظت آن است. در مجاورت بافتدی پیوستن یا گسستن کربن 

آنزیم پروتئینی کربنیکاکسید میدی این، کربن  با آب ترکیب شتواند به  آنزیم،  این  نیز متصل شده و توسط  ود. هموگلوبین، دارای دو نوع زنجیرۀ  انیدراز 

پپتیدی  پلی  ۀبه بیش از دو نوع زنجیر  اکسیددی توان گفت که کربنانیدراز، می اکسید به آنزیم کربنیکدی پپتیدی است و با در نظر گرفتن اتصال کربن پلی

  شود.  قرمز متصل می   ۀموجود در گویچ
ماده در آن قرار  ها در ساختار خود بخشی به نام جایگاه فعال دارند. جایگاه فعال، بخشی اختصاصی در آنزیم است که پیش [ آنزیم ۳دوازدهم: گفتار    ۱]فصل    ترکیب 

 گیرد.می 

 
 های پوستی ستارۀ دریایی، صحیح است؟چند مورد، در ارتباط با برجستگی 

 شوند.  ها در بین جانوران محسوب میترین آبششساده  -ب   شوند.هستند و به ناحیۀ خاصی از بدن محدود نمی کوچک -الف

 در پوست پوشانندۀ خود، یک الیه یاختۀ پوششی دارند.  -د  ها را پر کرده است.  مایعات بدن جانور، فضای درون آن -ج

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ( متن + نکات شکل -  چندموردی -  متوسطـ  ۰۳0۱)  ۴پاسخ: گزینه  

های ستارۀ دریایی )درستی مورد  هستند، مانند آبشش پوستی    ۀپراکند و    کوچکهای  ها، برجستگی آبشش   ترینساده هر چهار مورد این سؤال، صحیح است.  

شوند )درستی مورد الف(. همانطور که  حی خاص محدود می ها به نوامهرگان، آبشش اما در سایر بی  شوندنمینواحی خاصی از بدن محدود  ها به  ب(. این آبشش 

ها،  در پوست پوشانندۀ خود دارند )درستی مورد د( و فضای درون آنپوششی    ۀیک الیه یاختها، فقط  در شکل کتاب درسی مشخص است، این برجستگی

 پر شده است )درستی مورد ج(.  مایعات بدن  توسط  

 ( ۳۱۰ـ  ۲۰)  ترین آبشش در ستاره دریاییساده  نامه: شکل  
 

 پوستی است.  ۀهای کوچک و پراکندصورت برجستگی دریایی به  ۀهای ستار آبشش 

 پوششی دارد.   ۀهر برجستگی، دارای پوستی است که یک الیه یاخت

 دریایی در آن جریان دارند.  ۀدریایی، نوعی مجرای افقی وجود دارد که مایعات بدن ستار  ۀدر نزدیکی سطح بدن ستار 

 این مجرا نیز همانند پوست   ۀشود. دیوار دریایی می   ۀاز این مجرای افقی، انشعاباتی وارد هر برجستگی پوستی ستار 

 پوششی دارد.   ۀدریایی، یک الیه یاخت  ۀستار  

   (با تغییر ۹۹داخل )   های آبششی یک ماهی استخوانی، صحیح است؟تیغه کدام مورد، در ارتباط با 
 دهند. ( آب را از درون خود عبور می 2    ( محل انجام تبادالت گازهای تنفسی هستند. 1

 ( بر روی کمان آبششی قرار دارند. 4  دهند. ( درون خود، خون را در جهت جریان آب مجاور حرکت می3
 متن + نکات شکل  -  : عبارتـ متوسط( ۱۰۳)  ۱گزینه 

ها روی (. همانطور که در شکل کتاب درسی مشخص است، این تیغه ۱های ماهی هستند )درستی گزینۀ  های آبششی، محل تبادل گازهای تنفسی در آبشش تیغه 
(. جهت حرکت خون ۲کند )نادرستی گزینۀ  ( عبور میهاها )نه درون آن ( و آب از بین این تیغه ۴های آبششی )نه کمان آبششی( قرار دارند )نادرستی گزینۀ  رشته 

 (.  ۳های آبششی، برخالف یکدیگر است )نادرستی گزینۀ ها و عبور آب در طرفین تیغه های تیغه در مویرگ 
 

 (۳۱۰ـ  ۲۱) تنفس آبششی در ماهی  نامه: شکل  
 
 های آبششی شود، در بین تیغه ز طریق دهان وارد بدن ماهی می آب ا  •

 شود. ها از بدن ماهی خارج می یابد و سپس از طریق آبششجریان می  

 هر آبشش شامل تعدادی کمان آبششی است.  •

 ها واردهای خونی وجود دارند که انشعابات آن در هر کمان آبششی، رگ 

  شوند.های آبششی می رشته 

 آبششی به هر کمان آبششی متصل است.  ۀزیادی رشت تعداد  •

 آبششی وجود دارد.  ۀآبششی، تعداد زیادی تیغ ۀروی هر رشت •

 آبشش  =چند کمان آبششی   |کمان آبششی    =آبششی  ۀچند رشت   |آبششی    ۀرشت =آبششی   ۀچند تیغ

 شوند. های آبششی تشکیل می های مویرگی درون تیغه شبکه  •

 های آبششی است. های آبششی خالف جهت جریان آب در بین تیغه های مویرگی تیغه جهت جریان خون در شبکه  •
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 قلب انسان، درست است؟ ۀکدام عبارت، دربار 
 ( بطن راست نسبت به بطن چپ، ضخامت بیشتری در ماهیچۀ خود دارد و حجم درونی آن بیشتر است. ۱
 باشد و از قطعات بیشتری ساخته شده است. باالتر می( دریچۀ سینی سرخرگ ششی نسبت به دریچۀ سه لختی،  ۲
 کند. های بیشتری خون دریافت میتر است و از رگ( دهلیز چپ نسبت به دهلیز راست، به سطح پشتی بدن نزدیک۳
 تری دارد.  اکسید کمدی( خون ورودی به سرخرگ ششی نسبت به خون خروجی از بزرگ سیاهرگ زیرین، اکسیژن بیشتر و کربن۴

 ( ـ سخت ـ مقایسه ـ نکات شکل ۴0۱۰)  ۳پاسخ: گزینه 

چهار  تر است. دهلیز چپ از ها نزدیک از دهلیز راست قرار دارد و بنابراین به ستون مهره  ترعقب همانطور که در شکل کتاب درسی مشخص است، دهلیز چپ 

 ین، بزرگ سیاهرگ زبرین و سیاهرگ کرونری(.  )بزرگ سیاهرگ زیرسه سیاهرگ  کند ولی دهلیز راست از  خون دریافت می سیاهرگ ششی  

 های متصل به دهلیز چپ بیشتر از سایر حفرات قلب است. ها و رگهای متصل به دهلیزها بیشتر از بطن تعداد رگ  نکته: 

 ها: بررسی سایر گزینه 

   .تری داردای ضخیمماهیچه  ۀ( بطن چپ نسبت به بطن راست، الی۱

 لختی قرار دارد ولی هر دو دریچه، دارای سه قطعه هستند.  سه  ۀسینی سرخرگ ششی باالتر از دریچ  ۀ( دریچ۲

 اکسید زیاد دارد.  دی ن( سرخرگ ششی و بزرگ سیاهرگ زیرین، هر دو حامل خون تیره هستند که اکسیژن کم و کرب۴

 (۴۱۰ـ  ۱۰)     های متصل به آن قلب و رگ  نامه: شکل  
 
 ی باز هستند. ــهای دهلیزی بطنهــــــهای سینی بسته و دریچدر این شکل، دریچه  •

 ها نیست.انقباض بطن   ۀبنابراین، شکل مربوط به مرحل      

 باشد و نوک قلب بیشتر توسطایل میـــــت چپ متمــجهت قرارگیری قلب به سم •

 بطن چپ ساخته شده است.      

 طور کلی، حفرات سمت راست قلب جلوتر از حفرات سمت چپ قلب قرار دارند.  به  •

 ال  ــتصه محل ا ـــد کــای وجود دارنهای ماهیچه ها، برجستگیدر سطح داخلی بطن  •

 ح داخلی ـهای دهلیزی بطنی هستند. به همین دلیل، سطهای مربوط به دریچه رشته      

 ها نسبت به سطح داخلی دهلیزها، ناهموارتر است.  بطن      

 ترین ضخیمچپ،  ها بیشتر از دهلیزهاست. بطن بطن  ۀای دیوار ماهیچه  ۀضخامت الی •

 ای را دارد.  ماهیچه  ۀالی      

 بطن چپ < بطن راست < دهلیزها  ای: ماهیچه  هضخامت الی      

 قلبی است.   ۀدریچ  ترینپایین لختی، سه  ۀقلبی و دریچ  ۀدریچ  باالترینسینی سرخرگ ششی،  ۀدریچ •

 لختی سه  ۀدریچ  دولختی   ۀدریچ  سینی سرخرگ آئورت  ۀدریچ سینی سرخرگ ششی  ۀدریچ های قلب از باال به پایین: ترتیب دریچه       

 قلبی است  ۀدریچ  ترینعقبیلختی، سه  ۀقلبی و دریچ  ۀدریچ ترینجلویی سینی سرخرگ ششی،  ۀدریچ •

 لختی سه  ۀدریچ  دولختی  ۀ دریچ سینی سرخرگ آئورت  ۀدریچ  سینی سرخرگ ششی  ۀدریچ  : جلو به عقب های قلب از ترتیب دریچه       

 باشد. رگ بدن انسان نیز می   ترینبزرگ رگ متصل به قلب است. سرخرگ آئورت،    ترینکوچکرگ متصل به قلب و سیاهرگ کرونری،    ترینبزرگ سرخرگ آئورت،   •

 ها < سرخرگ ششی < سیاهرگ ششی < سیاهرگ کرونریسیاهرگ سرخرگ آئورت < بزرگ  های متصل به قلب: اندازه رگ       

 سمت چپ سرخرگ آئورت قرار دارد. در سمت راست سرخرگ آئورت، بزرگ سیاهرگ زبرین قرار دارد.  شود ولی در سرخرگ ششی از بطن راست خارج می  •

کند تا سیاهرگ زبرین عبور می شود. سرخرگ ششی راست از زیر قوس آئورت و پشت سرخرگ آئورت و بزرگ سرخرگ ششی پس از خروج از قلب، دو شاخه می •

 به شش راست برسد. 
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 دربارۀ همۀ آمینواسیدهایی درست است که در طبیعت وجود دارند؟ چند مورد،   
 آورند.دست میفرد خود را بههای منحصربههای متصل به کربن مرکزی خود، ویژگیفقط از طریق یکی از گروه -الف

 توانند در تشکیل پیوند پپتیدی شرکت کنند.  شدن واکنش تولید آب در یاخته، میهمزمان با انجام -ب

 کنند.   گوارشی معده، هیدروژن، گروه هیدروکسیل یا هر دو را دریافت می در جایگاه فعال آنزیم -ج

 توانند پیوند اشتراکی یا هیدروژنی برقرار کنند.  فقط از طریق گروه آمین و کربوکسیل خود می -د

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ( ـ سخت ـ چندموردی ـ مفهومی ۱0۱۲)  ۱پاسخ: گزینه  

  ۲۰نوع آمینواسید در طبیعت شناسایی شده است ولی  ۵۰۰)تا کنون نزدیک به  نه یاخته     ورد )الف(، صحیح است. اگرچه آمینواسیدها در طبیعت )فقط م

ها به کار  ار پروتئینشوند ولی در ساختها، انواع دیگری از آمینواسیدها نیز دیده می نوع از این آمینواسیدها در بدن انسان وجود دارد. البته در بعضی از گونه 

 روند.  کار میها بهنوع از آنها در ساختار پروتئین  ۲۰  فقط( انواع گوناگونی دارند اما  روند.( نمی

 گیرند.  ها مورد استفاده قرار نمی در طبیعت آمینواسیدهایی وجود دارند که در ساختار پروتئین  نکته:  

 آمینواسیدها میانبر: 
ترتیب و تعداد( آمینواسیدها در پروتئین، ساختار و عمل پروتئین را مشخص ها هستند. توالی )نوع،  ( پروتئينۀـ تعریف: آمینواسیدها، مونومرهای )واحدهای سازند۱

 کند. می 
 روند.  کار میها در ساختار پروتئین به نوع از آن  ۲۰ فقطانواع مختلفی آمینواسید در طبیعت وجود دارد ولی  •
 Rگروه   ـ ۴گروه آمین و  ـ  ۳گروه کربوکسیل،  ـ  ۲هیدروژن،    ـ۱توسط چهار گروه    چهار ظرفیت کربن مرکزیـ ساختار: در آمینواسیدها یک کربن مرکزی وجود دارد.    ۲

 )متغیر( پر شده است.  
 رد.  فرد هر آمینواسید  به آن بستگی دابههای منحصر در آمینواسیدهای مختلف متفاوت است و ويژگی Rگروه  •

 بستگی دارد.   Rدهی پروتئین مؤثر باشد و تأثیر آن به ماهیت شیمیایی گروه تواند در شکل هر آمینواسید می  نکته: 
توانند در تشکیل پیوند پپتیدی )نوعی پیوند  ها می آمین و کربوکسیل آن   گیرند، گروهـ تشکیل پیوند پپتیدی: وقتی دو آمینواسید در مجاورت یکدیگر قرار می ۳

بدهی، پیوند پپتیدی  اشتراکی( شرکت کنند. با جدا شدن هیدروژن از گروه آمین یک آمینواسید و هیدروکسیل از گروه کربوکسیل آمینواسید دیگر، طی واکنش سنتز آ 
 شود. شود و مولکول آب آزاد می تشکیل می 

بلند  ۀ ها از یک یا چند زنجیر شود. پروتئین پپتید تشکیل می ای از آمینواسیدها به نام پلی عدادی آمینواسید با پیوند پپتیدی به هم وصل شوند، زنجیره وقتی ت •
 اند. پپتیدها ساخته شدهو بدون شاخه از پلی 

 پپتید تشکیل پروتئین توسط یک یا چند پلی   پپتید پلی   ۀون شاخبلند و بد ۀتشکیل زنجیر  اتصال تعدادی آمینواسید به یکدیگر با پیوند پپتیدی 
 پپتیدی جدا و شناسایی کرد.  پلی   ۀتوان آمینواسیدها را از زنجیر های شیمیایی، می پپتیدها: با استفاده از روش ـ شناسایی توالی آمینواسیدی پلی ۴

 بررسی همه موارد:  

کنند. گروه  اند و چهار ظرفیت آن را پر می به یک کربن مرکزی متصل همگی Rهمراه یک هیدروژن و گروه  الف( در آمینواسیدها، گروه آمین و کربوکسیل به

R  گریز بودن یک آمینواسید( هر آمینواسید به آن بستگی دارد.  مثالً آب        فرد )های منحصربه در آمینواسیدهای مختلف متفاوت است و ویژگی 

 ۀهمباشد. مثاًل،  می فرد  ها، منحصربه ها، بین آمینواسیدهای مختلف مشترک است و بعضی از آن های مختلفی دارند که بعضی از آن آمینواسیدها ویژگی   نکته: 
های های آمین، کربوکسیل و هیدروژن متصل به کربن مرکزی، ویژگی آمینواسیدها خاصیت اسیدی دارند که علت آن، وجود گروه کربوکسیل است. بنابراین، گروه

 آن است.   Rفرد هر آمینواسید مربوط به گروه های منحصربه کنند و ویژگیمشترک آمینواسیدها را ایجاد می 

دهند. در این نوع واکنش با خروج یک مولکول آب،  خودی(، واکنش سنتز آبدهی را انجام می صورت خودبهنه به     ب( آمینواسیدهای مختلف با حضور آنزیم )

گویند. همانطور  پپتیدی می  کند. این پیوند اشتراکی بین آمینواسیدها را پیوندآمینواسید دیگر پیوند اشتراکی ایجاد می  ۀیک آمینواسید با آمینواسید یا رشت

تشکیل پیوند پپتیدی در یاخته مورد   کنند و بنابراین، در واکنش ها شرکت نمی آمینواسیدهایی در طبیعت وجود دارند که در ساختار پروتئین   که گفتیم، 

 گیرند.  استفاده قرار نمی 

تر )مثاًل پروتئین از تر از اجزای کوچک واکنش سنتز آبدهی برعکس واکنش هیدرولیز )آبکافت( است. واکنش سنتز آبدهی، باعث تشکیل یک ترکیب بزرگ   نکته: 
 .  شودتر )مثاًل نشاسته به گلوکز( می تر به اجزای کوچکیک ترکیب بزرگ   ۀشود ولی واکنش هیدرولیز، باعث تجزیآمینواسید( می 

گلیسیرید و فسفولیپید با استفاده از واکنش هایی نظیر تری ساکاریدها و همچنین مولکولاسیدها، پلی ها، نوکلئیکتشکیل پلیمرهای زیستی، نظیر پروتئین   نکته: 
 باشد. سنتز آبدهی می 

شود. هنگام تشکیل  ریبوزوم )ِرناتن( تشکیل می   Aشدن فرایند ترجمه، پیوند پپتیدی بین آمینواسیدها در جایگاه  طویل   ۀ[ در مرحل۲دوازدهم: گفتار    ۲]فصل    ترکیب 
شود. بنابراین،  ( متصل می A( به گروه آمین آمینواسید دوم )آمینواسید موجود در جایگاه  Pید موجود در جایگاه  این پیوند، گروه کربوکسیل آمینواسید اول )آمینواس

شود. هنگام تشکیل اولین پیوند پپتیدی، یک آمینواسید به یک آمینواسید  پپتید، گروه آمین آزاد و در انتهای آن، گروه کربوکسیل آزاد دیده می همواره در ابتدای پلی 
  شود.آمینواسیدی متصل می  ۀگر و هنگام تشکیل پیوندهای پپتیدی بعدی، یک آمینواسید به یک رشت دی
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 ۱۲۱ـ  ۱۶ تشکیل پیوند پپتیدی  نامه: شکل  
 
 آزاد است. پپتیدی، انتهای آمین پلی  ۀدر اولین آمینواسید زنجیر  •

 پپتیدی، انتهای کربوکسیل آزاد است. پلی   ۀدر آخرین آمینواسید زنجیر  •

 اولین آمینواسید زنجیره از طریق گروه کربوکسیل خود و آخرین آمینواسید زنجیره از طریق گروه  •

 کند.آمین خود در تشکیل پیوند پپتیدی شرکت می    

 از طریق گروه آمین و هم گروه کربوکسیل خود فقط آمینواسیدی که در وسط زنجیره قرار دارد، هم  •

 کند و دو پیوند پپتیدی دارد.  در تشکیل پیوند پپتیدی شرکت می     

نه آمینواسید( تبدیل کند ولی       تر )ها را به قطعات کوچک تواند پروتئین کند. این آنزیم میج( پپسین، نوعی آنزیم پروتئاز است که در معده فعالیت می

شود. در این واکنش، یک هیدروژن یا  ها توسط پروتئازها با واکنش هیدرولیز )آبکافت( انجام می پروتئین   ۀها را به آمینواسید تجزیه کند. تجزیتواند آن نمی

دروکسیل  شود )برعکس واکنش سنتز آبدهی تشکیل پیوند پپتیدی(. کی هیدروژن و کی هیهیدروکسیل به آمینواسید اضافه شده و پیوند پپتیدی شکسته می 

شه و اگه قرار باشه پیوند پپتیدی توسط  شده توسط گروه آمین شکسته بشه، هیدروژن به آمینواسید اضافه میکنه؟ اگه بخواد پیوند پپتیدی تشکیل دریافت می

)چون  مینواسید )در وسط زنجیرهشده توسط یک آکنه. اگر هر دو پیوند پپتیدی تشکیل گروه کربوکسیل شکسته بشه، آمینواسید گروه هیدروکسیل دریافت می 

پلی زنجیره  زنجیره میهای  آمینواسیدهای موجود در وسط  )نه حلقوی( هستند، فقط  آخرین  پپتیدی خطی  اولین و  باشند.  پیوند پپتیدی داشته  تونن دو 

شود.  صورت آزاد مشاهده میآمینواسیدی جدا شده و به   ۀطور کامل از رشت( شکسته شود، آمینواسید به آمینواسید زنجیره، فقط یک پیوند پپتیدی دارن.(

 تونه باعث تولید آمینواسید بشه. کنه و پپسین نمیپپسین صدق نمی  ۀگفتیم که همچین چیزی دربار
یاخته ۱دهم: گفتار    ۲]فصل    ترکیب  را ترشح می عده، آنزیم های مهای اصلی غده [  به کنند. پیش های معده  را  پروتئازهای معده  پپسینوژن میساز  نامند. طور کلی 

 کند. تر تجزیه میهای کوچکها را به مولکولشود. آنزیم پپسین، پروتئینپپسینوژن بر اثر کلریدریک اسید به پپسین تبدیل می 

پیوند هیدروژنی     ها،  شود. در ساختار دوم پروتئینگروه آمین و کربوکسیل آمینواسیدها تشکیل می   د( هنگام تشکیل پیوند پپتیدی، پیوند اشتراکی بین

توانند پیوند هیدروژنی، اشتراکی یا یونی و همچنین آمینواسیدها نیز می  Rها، گروه  شود. اما در ساختار سوم پروتئینبین گروه آمین و کربوکسیل تشکیل می

 باشند.     کنش آبگریز داشتهبرهم

ر ساختار سوم، نوع دیگری از پیوند  شود. در ساختار اول، پیوند پپتیدی و دها، پیوند اشتراکی تشکیل می هم در ساختار اول و هم ساختار سوم پروتئین   نکته:  
 شود.اشتراکی )پیوند غیرپپتیدی( تشکیل می 

شود. در ساختار دوم، پیوند هیدروژنی بین گروه کربوکسیل و آمین و در ها، پیوند هیدروژنی تشکیل می هم در ساختار دوم و هم ساختار سوم پروتئین   نکته:  
 شود.  آمینواسیدها تشکیل می  Rهای ساختار سوم، بین گروه

 ها شده در سطوح مختلف ساختاری پروتئین پیوندهای تشکیل 
ها و  کنشنوع برهم 

 پیوندها 
 سومساختار  ساختار دوم ساختار اول

اشتراکی 
   آمینواسیدهای مجاور  2NHو  COOHبین گروه  پپتیدی  

 آمینواسیدها Rهای بین گروه   غیرپپتیدی 

  هیدروژنی 
  NHو  COبین گروه 

 نواسیدهای غیرمجاور آمی
 آمینواسیدها Rهای بین گروه

 اسیدهاآمینو Rهای بین گروه   یونی 
 گریز آمینواسیدهای آب  Rهای بین گروه   گریز آب 

 
 کنند؟ هایی درست است که امکان تأمین انرژی الزم برای حیات را فراهم میکدام عبارت، دربارۀ مولکول 

 های فلزی نیاز دارند.  هایی نظیر یونها برای فعالیت به کوآنزیم( بعضی از آن۱
 کند. ماده است و مولکول روی آن عمل میقرار بگیرد، پیش ای که در جایگاه فعال آن( هر ماده۲
 حد زمان اندک است. ماده به فراورده در واها برای تبدیل مقدار زیادی از پیش( مقدار نیاز یاخته به هر کدام از آن۳
 توانند مجدداً فعال شوند. ها شود، با برگشت دما به حالت طبیعی، میشدن آن( هر زمان که تغییر دما باعث غیرفعال۴

 (متنـ  قید ـ عبارتـ  ـ متوسط ۱0۱۲)  ۳پاسخ: گزینه 

 هاآنزیم کنند = هایی که امکان تأمین انرژی الزم برای حیات را فراهم می مولکول 
 ـ بعضی از ترکیبات سمی نظیر سیانید و آرسنیک ۲ماده، ـ پیش ۱گیرد = ای که در جایگاه آنزیم قرار می ماده 
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هایی را که در بدن موجود  دهد. همچنین با این کار سرعت واکنش سازی واکنش را کاهش می ها را افزایش و انرژی فعال امکان برخورد مناسب مولکول   آنزیم

ها بسیار کُند انجام  وساز یاخته بدن سوخت   آنزیم ممکن است در دمایکند. بدون  هستند، زیاد می  نشدنی(نه هر واکنشی یا واکنش انجام   )شدنی  م زنده انجا 

 شود و انرژی الزم برای حیات تأمین نشود.  

 هایم آنز میانبر:  
شدنی های انجام افزایش سرعت واکنش     سازی )انرژی اولیه( واکنش کاهش انرژی فعال  ماده  های پیش عملکرد آنزیم: افزایش امکان برخورد مناسب مولکول •

 در بدن موجود زنده 
 ها بسیار ُکند انجام شود و انرژی الزم برای حیات تأمین نشود.وساز یاختهدر دمای بدن سوخت  ممکن است بدون آنزیم  نکته:  •
ای، فتوسنتز و های مؤثر در تنفس یاخته ـ درون یاخته: مثل آنزیم ۱شوند؛  ها بر اساس محل فعالیت خود به سه دسته تقسیم می محل فعالیت آنزیم: آنزیم  •

 های ترشحی نظیر آمیالز بزاق و لیپاز. ـ بیرون یاخته: مثل آنزیم۳مثل پمپ سدیم ـ پتاسیم، ـ غشایی: ۲همانندسازی، 

 ها:بررسی همه گزینه  

ای یا مواد غیرآلی( که  نه هر ماده      ها نیاز دارند. به مواد آلی )های فلزی مانند آهن، مس و یا مواد آلی مثل ویتامینها برای فعالیت به یون( بعضی آنزیم۱

 شود.  ، نوعی کوآنزیم است که در تنفس هوازی استفاده میAکوآنزیم          گویند.  کنند، کوآنزیم میآنزیم کمک می  به

 شوند. ها الزم هستند، کوآنزیم محسوب نمیهای فلزی که برای فعالیت آنزیم یون  نکته: 

شود. استیل  تولید می   Aپیوندد و استیل کوآنزیم  به بنیان استیل می   A[ در تنفس هوازی، طی فرایند اکسایش پیرووات، کوآنزیم  ۲و    ۱دوازدهم: گفتار    ۵]فصل    ب ترکی
ترتیب، نوعی ترکیب شود و بدین از بنیان استیل جدا شده و بنیان استیل با ترکیب چهار کربنی ترکیب می   A  شود؛ کوآنزیمکربس مصرف می  ۀ، در چرخAکوآنزیم  

 شود. کربنی تولید می شش
 کربس الزم است.    ۀش چرخ ، نوعی کوآنزیم است که برای فعالیت آنزیم اولین واکن Aکوآنزیم   نکته: 

گیرد. ترکیباتی که آنزیم ماده در آن قرار می ها در ساختار خود بخشی به نام جایگاه فعال دارند. جایگاه فعال بخشی اختصاصی در آنزیم است که پیش ( آنزیم۲

توانند با قرار گرفتن در جایگاه فعال  انید و آرسنیک نیز میمواد سمی در محیط مثل سی  بعضی از ماده،  بر پیش ماده هستند. عالوه کند، پیشها عمل میروی آن 

 شوند.  مواد به همین طریق باعث مرگ می  بعضی ازآنزیم، مانع فعالیت آن شوند.  

 کند. ها عمل نمیشوند و آنزیم روی آن ماده محسوب نمیتوانند در جایگاه فعال آنزیم قرار بگیرند ولی پیش مواد سمی )نظیر سیانید و آرسنیک( می   بعضی از   نکته: 
 شود. ای و مرگ می سیانید باعث اختالل در تنفس یاخته       تواند باعث مرگ شود.  قرارگیری ترکیبات سمی در جایگاه فعال آنزیم، می  نکته: 

ـ ۲تواند در جایگاه فعال آنزیم قرار بگیرد و مانع فعالیت آن شود.  سمی است که می  ۀدوازدهم: آرسنیک نوعی ماد ۱فصل  ۳ـ گفتار ۱| آرسنیک |  چیز دربارههمه 
های توانند غلظت یاهان می تواند مسمومیت ایجاد کند و مانع رشد گیاهان شود. بعضی گدهم: افزایش بیش از حد بعضی مواد در خاک می   ۷فصل    ۱گفتار  

 ای سمی برای گیاه است، در خود جمع کند.  تواند آرسنیک را که ماده صورت ایمن نگهداری کنند؛ مثاًل نوعی سرخس می زیادی از این مواد را درون خود به 

ـ  ۲تواند در جایگاه فعال آنزیم قرار بگیرد و مانع فعالیت آن شود.  سمی است که می   ۀدوازدهم: سیانید نوعی ماد  ۱فصل    ۳ـ گفتار  ۱  | سیانید |  چیز دربارههمه 
های تعدادی از گونه اند که در  دار از این گروهشوند. ترکیبات سیانید خواران می کنند که سبب مرگ یا بیماری گیاهیازدهم: گیاهان ترکیباتی تولید می   ۹فصل    ۲گفتار  

خورد، این ترکیب تجزیه و ای خود گیاه ندارد؛ اما وقتی جانور گیاه را میسازد که تأثیری بر تنفس یاخته داری می شوند. گیاه ترکیب سیانید گیاهی ساخته می
وازدهم: مواد سمی فراوانی وجود دارند که با مهار یک د  ۵فصل  ۳ـ گفتار  ۳کند. ای را متوقف می شود. سیانید تنفس یاخته سیانید که سمی است از آن جدا می 

از واکنش  یاخته و مرگ می یا تعدادی  تنفس  توقف  تنفس هوازی، سبب  این ترکیب های  از  انتقال شوند. سیانید، یکی  به  نهایی مربوط  هاست که واکنش 
 .  شودانتقال الکترون می  ۀرا مهار و در نتیجه، باعث توقف زنجیر  2Oها به الکترون 

 گیرد. انتقال الکترون تنفس هوازی قرار می   ۀدر قسمت انتهایی زنجیر   2Oالکترون به  ۀدهندسیانید، در جایگاه فعال آنزیم انتقال نکته: 

 هاساختار آنزیم  میانبر:  
 ( هستند.  RNAجنس ِرنا ) برخی از ها پروتئینی و آنزیم  بیشتر ـ جنس: ۱
ماده ترکیبی هست که آنزیم  ماده هست. پیش ها در ساختار خود بخشی به نام جایگاه فعال دارند. شکل جایگاه فعال مکمل با شکل پیش آنزیم بعدی: ـ ساختار سه ۲

 کند. کند و آن را به فراورده تبدیل می روی آن عمل می 
 ها(ها )مواد آلی نظیر ویتامین ـ کوآنزیم های فلزی نظیر آهن و مس، ب ـ یونالفمورد نیاز برای فعالیت آنزیم: ـ مواد ۳
 امکان مرگ  جلوگیری از فعالیت آنزیم  مواد سمی در جایگاه فعال آنزیم  بعضی از قرارگیری ها: ـ تأثیر مواد سمی بر آنزیم ۴

 سیانید و آرسنیک  مثال: 

ها نیاز دارند.  ها به مقدار کم به آنزیم ها استفاده کند. به همین دلیل یاختهمانند تا بدن بتواند بارها از آن نخورده باقی می ها دست ر پایان واکنش ها د( آنزیم ۳

 ماده را در واحد زمان به فراورده تبدیل کند.  مقدار بسیار کمی از آنزیم کافی است تا مقدار زیادی از پیش 

ناپذیر پیدا  شکل غیرطبیعی یا برگشت ممکن استها در دمای باالتر گراد بهترین فعالیت را دارند. این آنزیمسانتی ۀدرج ۳۷دن انسان در دمای های ب ( آنزیم۴

 لت فعال برگردند.  توانند به حاشوند، با برگشت دما به حالت طبیعی، مینه هر دمایی( غیرفعال می      هایی که در دمای پایین )کنند و غیرفعال شوند. آنزیم
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 های خود .................. دانشمندی که با کمک همکاران خود توانست عامل اصلی انتقال صفات وراثتی را شناسایی کند، در آزمایش 
 شده و زنده تهیه کرد. های کشتهدنبال تولید واکسن آنفلوانزا بود، مخلوطی شامل باکتری( همانند دانشمندی که به۱
 های مختلفی از جانداران استفاده کرد.نوع باز آلی در دِنا یکسان نیست، از گونه ۴همانند دانشمندی که نشان داد مقدار ( ۲
 ( برخالف دانشمندی که روش تولید مادۀ وراثتی را مشخص کرد، عصارۀ نوعی باکتری را با سرعت باال سانتریفیوژ )گریز( کرد. ۳
 ( را فراهم کرد.DNAهای مختلف نیتروژن استفاده کرد، شرایط تکثیر بیش از یک نوع توالی نوکلئوتیدی دِنا )توپ( برخالف دانشمندی که از ایزو۴

 ( ـ سخت ـ مقایسه ـ مفهومی ۱0۱۲)  ۴پاسخ: گزینه 

 دانشمندی که توانست عامل اصلی انتقال صفات وراثتی را شناسایی کند = ایوری
 آنفلوانزا بود = گریفیت دنبال تولید واکسن دانشمندی که به 

 نوع باز آلی در ِدنا یکسان نیست = چارگاف  ۴دانشمندی که نشان داد مقدار  
 های مختلف نیتروژن استفاده کردند = مزلسون و استال دانشمندانی که روش تولید مادۀ وراثتی را مشخص کردند = دانشمندانی که از ایزوتوپ 

های کشت همانندسازی شد؛ یکی مولکول دِنای دارای ژن تولید کپسول و دیگری مولکول دِنای فاقد ژن  ا در محیطهای ایوری، دو نوع مولکول دِندر آزمایش 

های دِنای موجود در محیط کشت طور مکرر همانندسازی شد و توالی انواع مولکول های مزلسون و استال، یک نوع مولکول دِنا بهتولید کپسول. در آزمایش 

 یکسان بود.  

 ها:ایر گزینهبررسی س 

های  های فاقد کپسول زنده تهیه کرد. ایوری در آزمایششده و باکتری دار کشتههای کپسول ( گریفیت در چهارمین آزمایش خود، مخلوطی شامل باکتری ۱

 ل زنده اضافه کرد.  های فاقد کپسو شده( را به محیط کشت باکتری های کشتهنه خود باکتری        شده )دار کشتههای کپسول باکتری   ۀخود، عصار 

های  های خود فقط از باکتری های مختلف جانداران استفاده کرد. ایوری در آزمایش ( چارگاف در تحقیقات خود دِنای جانداران مختلف را بررسی کرد و از گونه۲

 استرپتوکوکوس نومونیا )یک گونه( استفاده کرد.  

شده استفاده کرد.  دار کشتهباکتری کپسول   ۀهای زیستی موجود در عصارباال برای تفکیک مولکول   ( ایوری در آزمایش دوم خود، از سانتریفیوژ با سرعت ۳

 های مختلف استفاده کردند.  خود از سانتریفیوژ با سرعت باال برای سنجش چگالی دِنا در زمان   مزلسون و استال نیز در آزمایش 
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 ها مرگ موش  دار به موشتزریق باکتری کپسول  - ۱
دار  باکتری کپسول

 زا است.بیماری 
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 هاماندن موشزنده  تزریق باکتری بدون کپسول به موش  - ۲
باکتری بدون کپسول  

 زا نیست. بیماری 

 هاماندن موشزنده  شده به موشدار کشته تزریق باکتری کپسول  - ۳
کپسول عامل 

 زایی نیست. بیماری 

مخلوط  - ۴ و  دار کشته »باکتری کپسول تزریق  شده« 
 »باکتری بدون کپسول« به موش 

 ها مرگ موش 
تغییر تعدادی از )نه  

های بدون ( باکتری ۀهم
 کپسول

 ایوری 

اد
)م

ت 
صفا

ل 
تقا

 ان
ی

صل
ل ا

ام
 ع

ف
ش

ک
  ۀ

ی( 
ثت

ورا
 

ی  
نیا

مو
نو

س 
کو

کو
تو

رپ
ست

ی ا
تر

اک
ب ول
س

کپ
ته 

ش
)ک

ار 
د

در 
ل )

سو
کپ

ن 
دو

و ب
ه( 

شد
ت( 

ش
ط ک

حی
م

 

 شده  دار کشته باکتری کپسول  ۀاستخراج عصار   - ۱
 انتقال به محیط کشت  ها تخریب تمام پروتئین

 انتقال صفت 
وراثتی   ۀپروتئين ماد
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  شده  دار کشته باکتری کپسول   ۀاستخراج عصار   - ۲
انتقال هر الیه به محیط    سانتریفیوژ با سرعت باال  

 کشت 

حاوی   ۀانتقال صفت در الی
 ِدنا 

عامل اصلی و مؤثر در  
  ۀانتقال صفات )ماد
 وراثتی(، ِدنا است. 

  شده  دار کشته باکتری کپسول  ۀاستخراج عصار   - ۳
افزودن یک نوع    تقسیم عصاره به چند قسمت  

تخریب  قسمت  آنزیم  هر  به  هر   کننده  انتقال 
 قسمت به محیط کشت 

انتقال صفت فقط در ظروف  
حاوی ِدنا )فاقد آنزیم 

 ِدنا(  ۀکنندتخریب 

وراثتی ِدنا است  ۀماد
)سایر دانشمندان هم  

 قبول کردند(. 
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 ِدنای طبیعی جانداران مختلف گیری مقدار بازهای آلی در  اندازه  چارگاف
A=T 
C=G 

بازهای آلی به نسبت مساوی  
 اند. تقسیم نشده 

ویلکینز و 
 فرانکلین 

 های ِدنا با استفاده از پرتو ایکس تصویربرداری از مولکول

 

 گیری ابعاد مولکول اندازه  - ۱
 ِدنا حالت مارپیچی دارد.  - ۲
 ِدنا بیش از یک رشته دارد.  - ۳
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واتسون و  
 کریک 

 کشف ساختار ِدنا
های حاصل از تصاویر استفاده از داده   - ۲های چارگاف،  استفاده از نتایج آزمایش   - ۱

 های خودیافته  - ۳شده با پرتو ایکس، تهیه 
مدل مولکولی ِدنا: مارپیچ   ۀارائ
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 های دارای ِدنا سنگین باکتری  چند مرحله رشد و تکثیر    N 15به محیط کشت دارای    E.coliانتقال باکتری    - ۱
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 N14ها به محیط کشت دارای انتقال باکتری  - ۲

ای و دقیقه   ۲۰ها در فواصل جدا کردن باکتری  - ۳
 ها استخراج ِدنای باکتری  ها بررسی آن 

سانتریفیوژ با سرعت بسیار باال در محلولی از  
 کلرید سزیم 
تر باشد، تندتر حرکت  هر چه ِدنا سنگین  نکته:

 شود.تر میکند و به انتهای لوله نزدیک می 
دقیقه«، نشان داد  ۲۰»بعد از  ۀنمون نکته:

  ۴۰»بعد از   ۀو نمون نیست همانندسازی حفاظتی 
دقیقه« نشان داد که همانندسازی غیرحفاظتی  

 حفاظتی است. نیست و نیمه 

 صفر دقیقه 
 

 سنگین فقط ِدنای 

 دقیقه  ۲۰بعد از 
 

 فقط ِدنای متوسط

 دقیقه  ۴۰بعد از  
 

 ِدنای سبک و متوسط

 

دهد. با در نظر گرفتن انواع نوکلئوتیدهای موجود در یک یاختۀ یوکاریوتی، چند مورد، دربارۀ شکل مقابل، سه بخش سازندۀ یک نوکلئوتید را نشان می 
 ها صحیح است؟ این بخش

 دار باشد. ضلعی کربن«، ممکن است فاقد حلقۀ پنج۳« برخالف بخش »۱بخش » -الف

 استر شرکت کند.  تواند در تشکیل پیوند فسفودی«، می۳« همانند بخش »۲بخش » -ب

 شود.  ( مشاهده میDNAخوردۀ دِنا ) های نردبان پیچ«، در ستون۱« همانند بخش »۳بخش » -ج

 تواند با نوکلئوتید مجاور پیوند تشکیل دهد. (ی خطی، میDNAدر انتهای رشتۀ دِنا ) «، ۲« برخالف بخش »۱بخش » -د

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ( دار ـ مفهومی + نکات شکل ـ متوسط ـ چندموردی ـ مقایسه ـ شکل ۱0۱۲)  ۲پاسخ: گزینه 

از:  ترتیب عبارتشده در شکل، بههای مشخص »اجزای یک نوکلئوتید« است. بخش   ۀدهندهستند. شکل، نشان)الف( و )ب(، صحیح  موارد   آلی  ۱اند  باز  ـ 

 کربنی.ـ قند پنج۳ـ گروه فسفات و  ۲دار،  نیتروژن 

 بررسی همه موارد:  

ضلعی دارد اما اگر  پنج  ۀلعی و یک حلقضشش   ۀ ای باشد، یک حلقدار است. باز آلی، اگر دو حلقه ضلعی کربنپنج  ۀدارای یک حلق  هموارهکربنی،  الف( قند پنج 

 ضلعی دارد.  شش   ۀای باشد، فقط یک حلقحلقهتک

استر، فسفات سازند. در تشکیل پیوند فسفودی نوکلئوتیدی را میپلی  ۀشوند و رشتاستر به هم متصل میب( نوکلئوتیدها با نوعی پیوند اشتراکی به نام فسفودی

 شود.  ( از قند مربوط به نوکلئوتید دیگر متصل میOHیک نوکلئوتید به گروه هیدروکسیل ) 

وند استر شامل دو پیشود؛ در واقع، هر پیوند فسفودی استر، بین قند یک نوکلئوتید و قند نوکلئوتید دیگر برقرار می دقت داشته باشید که پیوند فسفودی  خطر:  
شود. علتش اینه که پیوند بین فسفات یک استر، فسفات یک نوکلئوتید به قند نوکلئوتید دیگر متصل می قند ـ فسفات است. اما برای تشکیل پیوند فسفودی

بشه. بعدش به مجموع این دو تا   نوکلئوتید با قند همون نوکلئوتید، از قبل وجود داره و فقط کافیه که یه پیوند دیگه بین فسفات و قند نوکلئوتید دیگه تشکیل
 استر. گن پیوند فسفودیپیوند قند ـ فسفات می 

 دهند.  ها را بازهای آلی تشکیل می های این نردبان را قند و فسفات و پلهشود. ستونخورده مقایسه می با یک نردبان پیچ  اغلبای دِنا  ج( مارپیچ دو رشته

کند. در انتهای دیگر،  استر شرکت میروکسیل آزاد است و در این انتها، گروه فسفات در تشکیل پیوند فسفودی دِنای خطی، گروه هید ۀد( در یک انتهای رشت

توانند با باز آلی مکمل  بازهای آلی دِنا، می  ۀ هماستر شرکت کند. همچنین دقت داشته باشید که تواند در تشکیل پیوند فسفودیگروه فسفات آزاد است و نمی

 وند هیدروژنی تشکیل دهند. روی خود پیروبه 
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 کند؟ طور مناسب کامل میکدام گزینه، عبارت زیر را به 
 های گریفیت مورد استفاده قرار گرفتند، همانندسازی ............« »در همۀ جاندارانی که در آزمایش

 شود. انجام می( DNAمانند در نقاط متعددی از یک مولکول دِنا )Y( همراه با تشکیل ساختارهای ۱
 شود. ( آغاز میDNAنوکلئوتیدی دِنا ) های پلیهای هیستون از رشته( فقط پس از جدا شدن پروتئین۲
 دهد.سازند، رخ می( را در مقابل رشتۀ الگو میDNAهایی که یک رشتۀ دِنا )صورت دو جهته و با فعالیت آنزیم( به۳
 صورت پراکنده داشته باشند. های جدید را بههای قدیمی و رشتهحاصل، قطعاتی از رشته(های DNAشود که هر کدام از دِنا )( باعث می۴

 ( ـ متوسط ـ قید ـ عبارت ـ متن + مفهومی ۱0۱۲)  ۳پاسخ: گزینه 

 ریوت( های گریفیت مورد استفاده قرار گرفتند = موش )یوکاریوت( + دو نوع باکتری استرپتوکوکوس نومونیا )پروکاجاندارانی که در آزمایش 
 مانند در همانندسازی = دوراهی همانندسازی Yساختارهای 

ها که نوکلئوتیدهای مکمل را با نوکلئوتیدهای  آن  ترین مهمالگو ساخته شود. یکی از    ۀدِنا در مقابل رشت  ۀ کنند تا یک رشتها با همدیگر فعالیت میانواعی از آنزیم 

شود؛ به آن همانندسازی دوجهتی نیز  به اینکه در محل همانندسازی، همانندسازی در دو جهت انجام میکند، دِنابسپاراز است. با توجه  الگو جفت می   ۀرشت

 ها، همانندسازی دوجهتی وجود دارد.  ها و هم در پروکاریوت گویند. هم در یوکاریوتمی

 ها:بررسی سایر گزینه 

یک   اغلب  هاشود. پروکاریوت در نقاط متعددی از دِنا، دوراهی همانندسازی تشکیل می آغاز همانندسازی در دِنا وجود دارد و    ۀها، چند نقط( در یوکاریوت۱

 سازند.  های همانندسازی را میجایگاه آغاز همانندسازی دارند و در یک نقطه، دوراهی

های مختلفی ها، پروتئین های همراه آن از آن جدا شوند تا همانندسازی بتواند انجام شود. در یوکاریوت وتاب دِنا باز و پروتئین ( قبل از همانندسازی دِنا باید پیچ ۲

 ها، هیستون وجود ندارد.  ها همراه مولکول دِنا وجود دارند. دقت داشته باشید که در پروکاریوت نظیر هیستون 

صورت  های جدید را بههای قدیمی و رشته(های حاصل، قطعاتی از رشتهDNA( در طرح پیشنهادی همانندسازی غیرحفاظتی )پراکنده(، هر کدام از دِنا )۴

 شود.  حفاظتی انجام میصورت نیمهپراکنده دارند. اما در واقعیت، همانندسازی دِنا به
 هاها و یوکاریوت پروکاریوت مقایسه همانندسازی در  

 یوکاریوت  پروکاریوت  نوع یاخته 
 ها، گیاهان و جانورانآغازیان، قارچ  باکتری انواع 

 ِدنای خطی درون هسته  ِدنای حلقوی متصل به غشا  ِدنای اصلی 

 ِدنای غیراصلی 
معمواًل: پالزمید )حلقوی و آزاد در  

 سیتوپالسم( 
 ـ حلقوی در میتوکندری و پالست ۱
 ها(ها )مثل مخمر پالزمید حلقوی در بعضی قارچ ـ ۲

 هاترین: هیستون دارد؛ انواع مختلفی از پروتئين، مهم  دارد )غیرهیستونی(  پروتئين همراه ِدنای اصلی 

 زمان همانندسازی 
 ِدنای اصلی: قبل از تقسیم یاخته 

 غیراصلی: مستقل از تقسیم یاخته ِدنای 
 S ۀِدنای اصلی: قبل از تقسیم یاخته در مرحل

 2G ۀِدنای غیراصلی: مستقل از تقسیم یاخته و قبل از تقسیم یاخته، در مرحل 
 همواره بیش از یک عدد در ِدنای اصلی  معمواًل: یکی، گاهی: بیش از یک عدد  تعداد جایگاه آغاز همانندسازی 

 دارد: وابسته به مراحل رشدونمو  ندارد  تعداد جایگاه آغاز همانندسازی تغییر 
 دوجهتی  دوجهتی  جهت همانندسازی 

 سیتوپالسم  محل همانندسازی 
 ِدنای اصلی: هسته 

 ِدنای غیراصلی: سیتوپالسم 

 

   ۹۸داخل     کند؟ طور مناسب کامل می به کدام گزینه، عبارت زیر را  
 »در جاندارانی که عامل اصلی انتقال صفات وراثتی به غشای یاخته، متصل ............ وجود دارد.«

 ها(ی آن DNAهای هیستونی همراه با ِدنا )( است، فقط پروتئين ۱
 ها(ی آن DNA( نیست، فقط یک جایگاه آغاز همانندسازی در ِدنا )۲
 های این عامل، ترکیباتی متفاوت ، در دو انتهای هر یک از رشته ( نیست ۳
 استری ها، پیوند فسفودی (ی آن DNAِدنا ) ۀ( است، در ساختار هر واحد تکرارشوند ۴
 

 متن  – ـ آسان(: عبارت ۱۲۱) -  ۳گزینه 
 

صورت یک مولکول ِدنای حلقوی است تن( اصلی به های وراثتی در غشا محصور نشده و کروموزوم )فامشوند، مولکول ها میباکتری  ۀها که شامل همدر پروکاریوت 
ندهای (. دقت داشته باشید که پیو۱  ۀهای هیستون وجود ندارند )نادرستی گزینها، پروتئین که در سیتوپالسم قرار دارد و به غشای یاخته متصل است. در پروکاریوت 

ها  ها، ِدنای اصلی به غشای یاخته متصل نیست. ِدنای یوکاریوت (. در یوکاریوت ۴  ۀشوند )نادرستی گزیناستر بین نوکلئوتیدها )نه درون ساختار( تشکیل می فسفودی
 (. ۳ ۀمتفاوت دارد )درستی گزین دو سر   ۀآن، همیش ۀها خطی است و هر رشت(. ِدنای یوکاریوت ۲ ۀنقاط آغاز همانندسازی متعدد دارد )نادرستی گزین
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 با ژن، کدام گزینه صحیح است؟  مرتبطهای با توجه به انواع مولکول 
 شده در همانندسازی باکتری، دو انتهای متفاوت دارد.ای بلند و بدون شاخه برخالف هر الگوی استفادهزنجیره( هر پلیمر تک۱
 ماده برخالف هر حامل الکترون، فاقد گروه فسفات در ساختار خود است.  های پیش( هر مولکول افزایندۀ امکان برخورد مولکول۲
 تواند پیوند هیدروژنی تشکیل دهد.شده در آزمایش اول ایوری، میدهندۀ اطالعات وراثتی برخالف هر مولکول تخریب( هر مولکول انتقال۳
 تیمین برخالف هر مولکول مورد استفاده توسط چارگاف، با استفاده از اطالعات یک بخش از یک رشتۀ دِنا ساخته شده است.   ( هر مولکول فاقد۴

 ( ـ سخت ـ مقایسه ـ متن + مفهومی ۱0۱۲)  1پاسخ: گزینه  

 ( DNA( و ِدنا )RNAهای مرتبط با ژن = پروتئین، ِرنا )مولکول 
 های مرتبط با ژن: در بین مولکول 

 ای بلند و بدون شاخه = پروتئین + ِرنا زنجیره ر تک پلیم
 الگوی همانندسازی باکتری = ِدنای حلقوی

 ماده = آنزیم = پروتئین + ِرنا های پیش امکان برخورد مولکول  ۀمولکول افزایند
 اطالعات وراثتی = ِدنا + ِرنا  ۀدهند مولکول انتقال 

 شده در آزمایش اول ایوری = پروتئین مولکول تخریب 
 مولکول فاقد تیمین = ِرنا + پروتئین 

 مولکول مورد استفاده توسط چارگاف = ِدنا 

دو   همیشهدِنای خطی و رِنای خطی   ۀاسیدهای خطی گروه فسفات در یک انتها و گروه هیدروکسیل در انتهای دیگر آزاد است؛ بنابراین، هر رشتدر نوکلئیک

پپتیدی نیز همیشه دو سر  پلی  ۀپپتیدی نیز در یک انتها گروه آمین و در انتهای دیگر، گروه کربوکسیل آزاد است. پس زنجیرپلی  ۀسر متفاوت دارد. در زنجیر

 متفاوت دارد. اما دِنای حلقوی، انتهای آزاد و دو سر متفاوت ندارد.  

 متفاوت دارند.  پپتیدی همیشه دو سر پلی   ۀنوکلئوتیدی ِرنا و زنجیر پلی  ۀنوکلئوتیدی ِدنای خطی، رشتپلی  ۀرشت  نکته: 

 ها:بررسی سایر گزینه 

نوکلئوتیدها گروه    ۀهمای نقش حامل الکترون را برعهده دارند.  شوند که در فرایندهای فتوسنتز و تنفس یاختههایی وارد می( نوکلئوتیدها در ساختار مولکول ۲

ها، گروه فسفات وجود ندارد ولی  ها پروتئینی هستند و در ساختار آن آنزیم  بیشترهای الکترون نیز دارای گروه فسفات هستند.  فسفات دارند و بنابراین، حامل 

 ( هستند و گروه فسفات دارند.  RNAها نیز از جنس رِنا )آنزیم  بعضی از
ها، از این مولکول  ۀنیز حامل الکترون در فتوسنتز است. هم  NADPHای هستند.  در تنفس یاخته   ، حاملین الکترون2FADHو    NADHدوازدهم[    ۶و    ۵]فصل    ترکیب 

 اند. دار تشکیل شده دو نوکلئوتید آدنین 

هیدروژنی  رِنا نیز ممکن است پیوند    ۀبین بازهای آلی مکمل دو رشته پیوند هیدروژنی وجود دارد. بازهای آلی مکمل در یک رشت  همواره( در مولکول دِنا،  ۳

 ها نیز دارای پیوند هیدروژنی هستند.  پروتئین  ۀهمشود و بنابراین،  های پروتئینی نیز در ساختار دوم، پیوند هیدروژنی تشکیل میتشکیل دهند. در مولکول 

شود. اما مولکول رِنا  دِنا ساخته می   ۀکل دو رشت  های دِنا را مورد استفاده قرار داد و مولکول دِنا، با استفاده از اطالعاتهای خود، مولکول ( چارگاف در پژوهش ۴

ای، با استفاده از اطالعات یک بخش  هزنجیر های تکها نیز دقت داشته باشید که پروتئینپروتئین  ۀشود. دربارهای دِنا ساخته مییکی از رشته  بخشی از از روی  

 شود.  ای از اطالعات چند بخش )چند ژن( از دِنا استفاده می زنجیره های چند  شوند. اما در پروتئین های دِنا ساخته میاز یکی از رشته

 
 چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  

..................  تهیه شد، اگر پس از سانتریفیوژ  N۱۴ای که بعد از .................. دقیقه از محیط کشت حاوی های مزلسون و استال، در نمونه»در آزمایش

 شد که در آن ..................« شد، نوعی طرح پیشنهادی برای همانندسازی تأیید میمشاهده می

 (ی اولیه حفظ شده است.DNA(ی حاصل، فقط یکی از دو رشتۀ دِنا )DNAفاصلۀ ممکن بین دو نوار ـ در هر دِنا )چهل ـ بیشترین  -الف

 (ی حاصل وجود دارد. DNAهای قبلی و جدید در هر دِنا )چهل ـ فقط یک نوار ـ  قطعاتی پراکنده از رشته -ب

 شود.  طور کامل حفظ میالی سنگین، به(ی دارای چگDNAـ فقط یک نوار در انتهای لوله ـ دِنا )بیست  -ج

 مانند. نخورده باقی میصورت دستی اولیه به(DNAبیست ـ دو نوار ـ هر دو رشتۀ دِنا ) -د

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ( ـ سخت ـ چندموردی ـ مفهومی ۱0۱۲)  ۲پاسخ: گزینه 

 شود = همانندسازی حفاظتی طور کامل حفظ میاولیه به ماند = ِدنای  نخورده باقی می صورت دست هر دو رشتۀ ِدنای اولیه به 
 حفاظتیدر هر ِدنای حاصل، یکی از دو رشتۀ ِدنای اولیه حفظ شده است = همانندسازی نیمه 

 های قبلی و جدید در هر ِدنای حاصل وجود دارد = همانندسازی غیرحفاظتی )پراکنده( قطعاتی پراکنده از رشته 
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تونین به جدول زیر توجه کنین. اما قسمت اول هر مورد چه طرح همانندسازی رو توضیح هستند. برای پاسخگویی به این سؤال هم می موارد )ب( و )د(، صحیح  

کدام از  ( هیچمیده؟ الف( همانندسازی حفاظتی )یک نوار در باال و یک نوار در انتهای لوله(، ب( همانندسازی غیرحفاظتی )فقط یک نوار در وسط لوله(، ج

 های همانندسازی، د( همانندسازی حفاظتی )یک نوار در باال و یک نوار در انتهای لوله( رح ط
 های پیشنهادی برای همانندسازی مقایسه طرح 

 غیرحفاظتی  حفاظتی نیمه  حفاظتی  نوع همانندسازی 

 نوکلئوتیدی اولیه پلی  ۀرشت
نخورده )بدون  دست 

 تغییر( 
 نخورده )بدون تغییر( دست 

جایگزینی نیمی از نوکلئوتیدها  
 با نوکلئوتیدهای جدید 

 مولکول ِدنای اولیه 
نخورده )بدون  دست 

 تغییر( 
 شوندقبلی، از هم جدا می  ۀدو رشت

 نوکلئوتیدی جدید پلی  ۀرشت
فقط شامل نوکلئوتیدهای  

 جدید 

قطعات پراکنده از   فقط شامل نوکلئوتیدهای جدید 
نوکلئوتیدهای جدید و قدیمی 

 هر رشته در 
 هر رشته، فقط نوکلئوتیدهای جدید یا قدیمی  مولکول ِدنای جدید 

نتیجه مورد انتظار در 
آزمایش مزلسون و 

 استال 

 فقط ِدنای سنگین: یک نوار در پایین لوله صفر 

ِدنای سنگین و سبک: یک   دقیقه  ۲۰
نوار در باال و یک نوار در  

 انتهای لوله 

 لوله  ۀمتوسط: یک نوار در میان فقط ِدنای دارای چگالی 

 دقیقه  ۴۰
ِدنای سبک و ِدنای متوسط: یک نوار در باال و یک 

 لوله  ۀنوار در میان 
فقط ِدنای دارای چگالی  

 لوله  ۀمتوسط: یک نوار در میان 

 

 عبارت زیر مناسب است؟ها، کدام گزینه، برای تکمیل با توجه به مطالب کتاب درسی دربارۀ عوامل مؤثر بر فعالیت آنزیم  
 شود.«»در بدن انسان، افزایش شدید .................. هر میزان ..................، باعث .................. می 

 ماده به فراورده ماده ـ افزایش سرعت تبدیل پیش( مقدار آنزیم همانند ـ افزایش غلظت پیش۱
۲ )pH  محیط همانند ـ کاهشpH  محیط ـ تأثیر بر پیوندهای شیمیایی هر مولکول پروتئین آنزیمی 
 ناپذیر ها با پیدایش شکل برگشتشدن پروتئین( دمای محیط برخالف ـ کاهش دمای محیط ـ غیرفعال۳
 وساز وختها ـ کاهش سرعت انجام سها در واکنشسازی واکنش برخالف ـ افزایش مصرف آنزیم( انرژی فعال۴

 ( ـ متوسط ـ مقایسه ـ متن + مفهومی ۱0۱۲)  ۳پاسخ: گزینه 

ناپذیر پیدا کنند  شکل غیرطبیعی یا برگشت  ممکن استها در دمای باالتر  گراد بهترین فعالیت را دارند. این آنزیمسانتی   ۀدرج  ۳۷های بدن انسان در دمای  آنزیم

 توانند به حالت فعال برگردند. شوند، با برگشت دما به حالت طبیعی، مینه هر دمایی( غیرفعال می     هایی که در دمای پایین )و غیرفعال شوند. آنزیم 

 ها:بررسی سایر گزینه 

تواند تا حدی  ماده در محیطی که آنزیم وجود دارد نیز مییابد. افزایش غلظت پیش افزایش می ( اگر مقدار آنزیم زیادتر شود، تولید فراورده در واحد زمان  ۱

ماده اشغال شوند. در این حالت  ها با پیش های فعال آنزیمجایگاه   تمامییابد که  نه هر مقداری( باعث افزایش سرعت شود. این افزایش تا زمانی ادامه می     )

 شود.  ماده به فراورده( ثابت می پیش  سرعت انجام واکنش )سرعت تبدیل

۲  )pH  است؛ مثالً    ۸و    ۶مایعات بدن بین    بیشترpH    است. البته    ۴/۷خون حدودpH  ها خارج از این محدوده است. یکی از این موارد،  بعضی بخشpH    ترشحات

است. تغییر   ۲پپسین حدود    ۀبهین  pHگویند؛ مثالً  بهینه می  pHویژه بهترین فعالیت را دارد که به آن    pHباشد. هر آنزیم در یک  می  ۲معده است که حدود  

pH  ماده از بین برود. در  تواند باعث تغییر شکل آنزیم شود و در نتیجه امکان اتصال آن به پیش محیط با تأثیر بر پیوندهای شیمیایی مولکول پروتئین می

 شه.  پایین برای فعالیت آنزیم مناسب هست و باعث تغییر ساختار آنزیم نمی  pHآنزیم پپسین، محیط با    ۀکند. دربارنتیجه، میزان فعالیت آن تغییر می

سازی توسط آنزیم، سرعت واکنش را  تری انجام شوند و کاهش انرژی فعال ها با سرعت کمشود که واکنشها باعث می سازی واکنش ( افزایش انرژی فعال ۴

 شوند.  مانند و مصرف نمینخورده باقی میکنند، دست هایی که شرکت میها در واکنش ید که آنزیمدهد. دقت داشته باشافزایش می 

 عوامل مؤثر بر فعالیت آنزیم 

pH 

pH  مایعات بدن 
 ۷/ ۴خون    pH ۸و  ۶بیشتر مایعات: بین 

 ۸و  ۶ ۀبعضی خارج از محدود
 ۲ترشحات معده: 

 ۸کوچک:   ۀرود

pH  بهینه pH  بهترین فعالیت آنزیم  ۀویژ 
 ۲های معده: آنزیم 
 ۸های لوزالمعده: آنزیم 

 تغییر در میزان فعالیت آنزیم  ماده عدم اتصال آنزیم به پیش  تغییر شکل آنزیم  تأثیر بر پیوندهای شیمیایی پروتئین  محیط  pHتغییر 
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 دما

 گراد بهترین فعالیت را دارند. درجه سانتی ۳۷های بدن انسان در آنزیم  ها وجود دارد. دمایی که بهترین فعالیت آنزیم  دمای بهینه 

 تغییر دما 
 شدن دائمیغیرفعال ناپذیر پروتئین شکل غیرطبیعی یا برگشت  دمای باال 

 شدن مجدد پروتئین با برگشت دما به حالت طبیعی فعال دمای پایین 

 غلظت 

 ماده به فراورده در واحد زمان آنزیم برای تبدیل مقدار زیادی از پیش نیاز به مقدار بسیار کم از  نیاز به آنزیم 

 افزایش سرعت تولید فراورده در واحد زمان  غلظت آنزیم 

 ماده غلظت پیش 
 ماده( ها با پیش های فعال آنزیم افزایش سرعت تا حدی )تا زمان اشغال تمام جایگاه  ماده افزایش کم غلظت پیش 

 انجام واکنش با سرعت ثابت  ماده ها با پیش های فعال آنزیم پر بودن تمام جایگاه  ماده غلظت پیش افزایش شدید 

 
 طور حتم صحیح است؟ ها، بهکدام عبارت، دربارۀ سطوح مختلف ساختاری در پروتئین 

 ها بستگی دارد. باشد و به ساختار اول پروتئینها میکند، ساختار سوم پروتئینها را مشخص می( ساختاری که نوع عمل پروتئین۱
 شناسایی هستند. های تصویربرداری قابلشود، با استفاده از روششکل خطی دیده می  ها که فقط به( اجزای نوعی سطح ساختاری پروتئین۲
 گریز است.  آب Rهای شدن گروهها و صفحات پس از نزدیکگیری هموگلوبین دارد، حاصل تا خوردن مارپیچنقش کلیدی در شکل( ساختاری که ۳
 پپتید قرار بگیرند.توانند در مجاورت هم در یک پلیپپتید است، میهایی از پلی( انواع مختلفی از ساختاری که منشأ آن تشکیل پیوند هیدروژنی بین بخش۴

 ( نکات شکل  ـ سخت ـ عبارت ـ مفهومی +  ۱0۱۲)  4خ: گزینه پاس 

 ایهای چند زنجیره ای یا ساختار چهارم پروتئین زنجیره های تککند = شکل فضایی پروتئین = ساختار سوم پروتئین ساختاری که نوع عمل پروتئین را مشخص می 
گریز است = ساختار آب   Rهای  شدن گروهها و صفحات پس از نزدیک شود = ساختاری که حاصل تا خوردن مارپیچ های متفاوتی دیده می ساختاری که به شکل 

 سوم پروتئین 
 م پروتئین ها = ساختار سوای )نظیر هموگلوبین( دارد = هر یک از زنجیره گیری پروتئين چند زنجیره ساختاری که نقش کلیدی در شکل 

 پپتید است = ساختار دوم پروتئین هایی از پلی ساختاری که منشأ آن تشکیل پیوند هیدروژنی بین بخش 

 تواند پیوند هیدروژنی برقرار شود. این پیوندها منشأ تشکیل ساختار پپتیدی میپلی  ۀاز زنجیر  هاییبخشبین  

 ها ساختار مارپیچ و ساختار معروف آن  ۀشوند. دو نمونها هستند که به چند صورت دیده میدوم در پروتئین

 است    پپتیدی ممکنپلی  ۀک زنجیرـاب درسی مشخص است، در یـای است. همانطور که در شکل کتصفحه

 ای وجود داشته باشد.  طور همزمان هم ساختار مارپیچی و هم ساختار صفحه به

 

 
 

 هده شوند.  پپتیدی مشاپلی  ۀتوانند در کنار یکدیگر در یک زنجیر ای می ها، ساختار مارپیچ و صفحه در ساختار سوم پروتئین  نکته: 

 ها:بررسی سایر گزینه 

شود ولی در ای، شکل فضایی پروتئین در ساختار سوم تعیین میزنجیره های تککند. در پروتئین( شکل فضایی پروتئین، نوع عمل آن را مشخص می۱

کند. با توجه به اهمیت توالی آمینواسیدها در  می ای، ساختار چهارم پروتئین، ساختار نهایی است و شکل فضایی پروتئین را تعیین  های چندزنجیره پروتئین 

دهد و  ها رخ میها به ساختار اول بستگی دارند. در ساختار سوم، تاخوردگی بیشتر صفحات و مارپیچسطوح دیگر ساختاری در پروتئین  ۀهمساختار اول،  

 ای غلط هست!  های چندزنجیره کنه و با توجه به پروتئینصدق نمی  ساختار چهارم  ۀآیند. پس این گزینه دربارهای متفاوتی در میشکل   ها بهپروتئین 

 ای = ساختار چهارم های چند زنجیره ـ شکل فضایی پروتئين ۲ای = ساختار سوم زنجیره های تکـ شکل فضایی پروتئين ۱ نکته: 

گیرد و خطی است. هر نوع پروتئین ترتیب خاصی از آمینواسیدها )ساختار  ها با ایجاد پیوندهای پپتیدی بین آمینواسیدها شکل می روتئین( ساختار اول پ ۲

 کند.  نه تصویربرداری و پرتو ایکس(، آمینواسیدها را جدا و آنها را شناسایی می     های شیمیایی )اول( را دارد که با استفاده از روش 

ساختار چهارم،    ۀدهندهای تشکیل گیری پروتئین دارند. ساختار هر یک از زنجیره ها نقش کلیدی در شکلاز زنجیره   هر یکها،  تار چهارم پروتئین( در ساخ۳

ه این صورت که گریز است؛ بهای آبکنشهمدهد که علت آن، بر ها رخ میباشد. در ساختار سوم، تاخوردگی بیشتر صفحات و مارپیچ ساختار سوم پروتئین می

ساختار    فقطشوند تا در معرض آب نباشند. دقت داشته باشید که در ساختار دوم هموگلوبین،  گریزند، به یکدیگر نزدیک می آمینواسیدهایی که آب  Rهای  گروه 

خورن در حالی که  ها و صفحات تا میاین خاطر غلط هست که گفته در ساختار سوم هموگلوبین، مارپیچ   شود. بنابراین، این گزینه بهمارپیچی دیده می

 ای ندارن.  های هموگلوبین، ساختار صفحهه زنجیر
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 ساختار دوم هموگلوبین و میوگلوبین و همچنین ساختار مولکول ِدنا، مارپیچی هست.  نکته: 

 ها پروتئین سطوح ساختاری 
 ساختار چهارم  ساختار سوم ساختار دوم ساختار اول سطح ساختاری 

 معادل 
توالی )= نوع، تعداد، ترتیب و تکرار(  

 آمینواسیدها 

الگوهایی از  
پیوندهای  
 هیدروژنی 

 آرایش زیرواحدها  تاخورده و متصل به هم 

شکیل 
ت

 

ـ  مبنا   ساختار سوم ساختار دوم ساختار اول ــــ

 منشأ 
ایجاد پیوندهای پپتیدی بین  

 آمینواسیدها 

برقراری پیوندهای  
هیدروژنی بین  

هایی از  بخش 
 پپتیدی پلی  ۀزنجیر 

گروه نزدیک    Rهای  شدن 
آب  در    گریز  آمینواسیدهای 

این  نبودن  آب  معرض 
تاخوردگی   آمینواسیدها  

 هابیشتر صفحات و مارپیچ 

کنار هم قرار گرفتن زیرواحدها با  
 آرایش خاص 

پیوند 
 

ـ  گریزکنش آب برهم هیدروژنی  پپتیدی  دهنده شکل   ــــ
 ـــــ  هیدروژنی، اشتراکی و یونی    سایر پیوندها

های بخش 
  ۀدهندتشکیل 

 پیوند 

( و آمین COOHگروه کربوکسیل )
(2NH ) آمینواسیدهای مجاور 

  NHو  COگروه 
آمینواسیدهای  

 غیرمجاور 

 Rگریز = گروه  های آب کنش برهم
 گریز آمینواسیدهای آب 

و  اشتراکی  هیدروژنی،  پیوند 
 آمینواسیدها  Rیونی = گروه 

ـ   ــــ

 خطی شکل 
به چند صورت  

ـ مارپیچی  ۱مانند 
 ایـ صفحه ۲و 

 های متفاوتشکل  های متفاوتشکل 

 نسبی ثبات  
 ای زنجیره های چند  پروتئين  ای زنجیره های تک پروتئين    ساختار نهایی 

 هاویژگی

  ـ تغییر آمینواسید در هر جایگاه  ۱
امکان تغییر در    تغییر ساختار اول  

 فعالیت 
ـ عدم محدودیت در توالی  ۲

 هاتنوع پروتئین آمینواسیدها 
ساختارهای دیگر   ۀـ وابستگی هم۳

 به این ساختار 

ـ   ــــ

تشکیل ۱ با  پروتئین  تثبیت  ـ 
پیوندهای هیدروژنی، اشتراکی و 

نگه  یونی   هم  داشتن کنار 
پروتئین قسمت  مختلف  های 

 هم پیچیده صورت به به 
پروتئین ۲ در  نسبی  ثبات  های  ـ 

 دارای ساختار سوم
ـ تا خوردن و شکل خاص پیدا ۳

به  زنجیره  هر  یک کردن  صورت 
 ساختار سوم زیرواحد در 

 ای های چندزنجیره ـ فقط در پروتئین ۱
نقش۲ در   ـ  زنجیره  هر  کلیدی 

 گیری پروتئينشکل 
 

 

 باشد ؟ درست می کدام عبارت، دربارۀ ساختار پروتئینی که گویچۀ قرمز سرشار از آن است،  

 پپتیدی متصل شده است.  ( نوعی گروه غیرپروتئینی که یک یون آهن دارد، به انتهای زنجیرۀ پلی۱
 کند.  صورت یک زیرواحد، تاخورده و شکل خاصی پیدا میها به( در ساختار نهایی آن، هر یک از زنجیره۲
 ث تغییر شکل کروی پروتئین شود.  تواند باع های آن، می( تغییر فقط یک آمینواسید در یک نوع از زنجیره۳
 توانند در ساختار سوم پیوند هیدروژنی تشکیل دهند. دهند، نمی( آمینواسیدهایی که در ساختار دوم پیوند تشکیل می۴

 (ـ متوسط ـ عبارت ـ متن ۱0۱۲)  ۳پاسخ: گزینه 

 قرمز سرشار از آن است = هموگلوبین ۀپروتئینی که گویچ 
 آهن در هموگلوبین = گروه ِهمگروه غیرپروتئینی دارای 

 ساختار نهایی هموگلوبین = ساختار چهارم
 ای های چند زنجیره صورت یک زیرواحد و پیدا کردن شکل خاص = ساختار سوم پروتئین های پروتئین بهتا خوردن هر یک از زنجیره 

 گویچۀ قرمز سرشار از هموگلوبین است.  
 شود. ها با هموگلوبین پر می دهند و سیتوپالسم آن خود را از دست می  ۀهای قرمز در هنگام تشکیل در مغز استخوان، هست[ گویچه ۳دهم: گفتار  ۴]فصل   ترکیب 
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 ها: بررسی همه گزینه  

 ( هموگلوبین از یک بخش پروتئینی و یک بخش غیرپروتئینی به نام هِم تشکیل شده است. ۱

 ( وجود دارد. همانطور که در شکل کتاب درسی مشخص است، +Fe2در گروه هِم، یون آهن )

 های پپتیدی متصل نشده است و محل اتصال گروه هِم، قسمت پلی   ۀگروه هِم به انتهای زنجیر

 پپتیدی است.  پلی  ۀمیانی زنجیر  

 

 

 

 

 ۱۲۱ـ  ۱۸ الف( میوگلوبین با ساختار سوم، ب( هموگلوبین با ساختار چهارم  نامه: شکل  
 بتا.   ۀزنجیر  ۲آلفا و  ۀزنجیر  ۲باشند: پپتیدی است که دو به دو مشابه یکدیگر می پلی   ۀهموگلوبین دارای چهار زنجیر 

 شود. نه یکی از دو انتهای آن( متصل می      پپتیدی )پلی   ۀگروه ِهم به قسمت میانی زنجیر 
 باشد.( وجود دارد که محل اتصال اکسیژن می 2Fe+در وسط گروه ِهم، یون آهن )

 کند.پیدا میشکل خاصی  و    تاخورده،  یک زیرواحد صورت  ها بهاما در ساختار سوم آن، هر یک از زنجیره️��است    ساختار چهارم( ساختار نهایی هموگلوبین،  ۲

ای: کنار هم قرار ـ تشکیل ساختار نهایی پروتئين چند زنجیره ۲پپتیدی و شکل خاص پیدا کردن در ساختار سوم، پلی   ۀـ تشکیل زیرواحد: تا خوردن زنجیر ۱ خطر:  
 گرفتن زیرواحدها با آرایش مخصوص 

تغییر دهد.   شدتبه  تواند ساختار و عملکرد آن راشکل است. ایجاد تغییر در پروتئین، حتی تغییر یک آمینواسید هم می( هموگلوبین نوعی پروتئین کروی ۳

 شکل بشه.  خونی داسی تونه منجر به ایجاد بیماری کمخونیم که تغییر یک آمینواسید این پروتئین، می( دوازدهم می۴هموگلوبین توی فصل )  ۀدربار
بی۱دوازدهم: گفتار    ۴]فصل    ترکیب  علت  از گویچه ماری کم[  ناشی  داسی خونی  قرمز  مقایسهای  با  دانشمندان  است.  هموگلوبین  مولکول  در  شکل  تغییر    ۀ شکل، 

 اند.  بتا متفاوت   ۀدر ششمین آمینواسید زنجیر  فقطیافته، دریافتند که این دو هموگلوبین آمینواسیدهای هموگلوبین سالم و تغییرشکل 
تغییر در توالی آمینواسیدی یک آنزیم بر عملکرد آن، به محل وقوع تغییر در آنزیم بستگی دارد. اگر جهش باعث تغییر در   ۀ[ نتیج ۱دوازدهم: گفتار    ۴]فصل    ترکیب 

طوری که بر آن اثری نگذارد،  رد آنزیم بسیار زیاد است. اما اگر جهش در جایی دور از جایگاه فعال رخ دهد، به گاه احتمال تغییر عملکجایگاه فعال آنزیم شود، آن 
 احتمال تغییر در عملکرد آنزیم کم یا حتی صفر است. 

وندهای هیدروژنی، بین گروه آمین و کربوکسیل  تواند پیوندهای هیدروژنی برقرار شود. این پیپپتیدی میپلی  ۀزنجیر  هایی از بخش( در ساختار دوم پروتئین، بین  ۴

شوند. پس آمینواسیدهایی که در ساختار دوم پیوند هیدروژنی  آمینواسیدها تشکیل می  Rهای  شود. در ساختار سوم، پیوندها بین گروه آمینواسیدها تشکیل می

 ژنی تشکیل دهند.  خود پیوند هیدرو  Rتوانند در ساختار سوم نیز از طریق گروه  اند، می تشکیل داده 

   ۹۹داخل     ای ُکند انسان، صحیح است؟ ساختار پروتئین قرمز رنگ موجود در تار ماهیچه  ۀکدام عبارت، دربار 
 شود. پپتیدی آن محسوب می  ۀ( بخشی که دارای اتم آهن مرکزی است، جزئی از زنجیر ۱
 گیرند. یکدیگر قرار می آن، از طریق پیوندهای غیراشتراکی در کنار  ۀهای تاخورد( زنجیره ۲
 آمینواسیدهای موجود در ساختار دوم، از طریق پیوند هیدروژنی با یکدیگر ارتباط دارند.  ۀ( هم۳
 نماید.   آمینواسید غیرمجاورش نزدیک و پیوند برقرار می   NHیک آمینواسید به گروه  CO( در یک زنجیره، گروه ۴

 

 نکات شکل  متن+ -  ـ متوسط(: عبارت ۱۲۱) -  ۴گزینه  
 

 ای ُکند انسان = میوگلوبینپروتئین قرمز رنگ موجود در تار ماهیچه
 بخش دارای اتم آهن مرکزی در میوگلوبین = گروه ِهم

توانند مقداری اکسیژن را ذخیره کنند. میوگلوبین، نوعی قرمز به نام میوگلوبین )شبیه هموگلوبین( دارند که می   ۀدانای نوع کند، مقدار زیادی رنگ تارهای ماهیچه 
تواند با گروه آمین آمینواسید غیرمجاور خود پیوند هیدروژنی تشکیل  ها، گروه کربوکسیل یک آمینواسید می ای است. در ساختار دوم پروتئين زنجیره پروتئین تک 

(. میوگلوبین ۱ ۀشود )نادرستی گزین پپتیدی محسوب نمیپلی  ۀ(. در ساختار میوگلوبین، گروه ِهم دارای اتم آهن مرکزی است ولی جزء زنجیر ۴ ۀستی گزین دهد )در 
آمینواسیدهای   ۀنه هم     )پپتیدی  پلی   ۀهایی از زنجیر (. در تشکیل ساختار دوم، بین بخش ۲  ۀهای( تاخورده دارد )نادرستی گزیننه زنجیره      فقط یک زنجیره )

 (.  ۳ ۀشود )نادرستی گزین زنجیره( پیوند هیدروژنی برقرار می 

 
 ای دارند؟ کنند و نقش بسیار مهمی در فرایندهای یاختهای کمک میهایی درست است که به انجام فرایندهای مختلف یاختهمولکول ۀچند مورد، دربار 

 ماده وجود دارد. ای، جایگاهی اختصاصی برای قرارگیری پیشتالیزور چندزنجیرهدر ساختار تاخورده و متصل به هم یک کا -الف

 کنند. شدنی نیستند، فراهم میهایی که انجامها را در واکنشها امکان برخورد مناسب مولکولبعضی از آن -ب

 باشد.  ها میها مربوط به ساختار اول آنتنوع بسیار زیاد در ساختار شیمیایی و عملکردی این مولکول -ج

 دهی مولکول مؤثر است.همۀ مونومرهای یک مولکول، در شکل Rماهیت شیمیایی گروه  -د

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 
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 ( ـ سخت ـ چندموردی ـ مفهومی ۱0۱۲)  ۲پاسخ: گزینه 

 هاای دارند = پروتئین یاخته کنند و نقش بسیار مهمی در فرایندهای ای کمک میهایی که به انجام فرایندهای مختلف یاخته مولکول 
 ساختار تاخورده و متصل به هم پروتئین = ساختار سوم

 موارد )ج( و )د(، صحیح هستند. 

 بررسی همه موارد:  

ها در  نزیمکنند. آصورت کاتالیزورهای زیستی عمل میهای متفاوتی شرکت دارند از جمله فعالیت آنزیمی که در آن بهها در فرایندها و فعالیتالف( پروتئین 

بعدی  گیرد. جایگاه فعال در ساختار سهماده در آن قرار میساختار خود بخشی به نام جایگاه فعال دارند. جایگاه فعال بخشی اختصاصی در آنزیم است که پیش

شود. اما  ل در ساختار چهارم پروتئین تشکیل میپپتیدی، جایگاه فعا پلی   ۀهای دارای چند زنجیرشود. بنابراین، در آنزیم)ساختار نهایی( مولکول آنزیم دیده می

 ساختار تاخورده و متصل به هم، ساختار سوم پروتئین است.  

هایی را که در بدن  دهد. همچنین با این کار، سرعت واکنش سازی واکنش را کاهش می ها را افزایش و انرژی فعال امکان برخورد مناسب مولکول   ب( آنزیم

 کند. نشدنی( هستند، زیاد مینه هر واکنشی یا واکنش انجام        )  شدنیموجود زنده انجام 

توانند بسیار  های حاصل می ها وجود ندارد، پروتئین نوع آمینواسید و اینکه محدودیتی در توالی آمینواسیدها در ساختار اول پروتئین   ۲۰ج( با در نظر گرفتن  

 یستی از نظر ساختار شیمیایی و عملکردی هستند.  های زگروه مولکول  ترینمتنوعها  متنوع باشند. پروتئین 

بستگی   Rدهی پروتئین مؤثر باشد و تأثیر آن به ماهیت شیمیایی گروه  تواند در شکلآمینواسید می  هر ها پلیمر )بسپار(هایی از آمینواسیدها هستند.  د( پروتئین

 دارد.  

 
( DNAکنند تا یک رشتۀ دِنا )ها با همدیگر فعالیت می ای قرمز، انواعی از آنزیمتارهای ماهیچه(ی میتوکندری )راکیزۀ(  DNAبرای همانندسازی دِنا ) 

 طور حتم .................. توان گفت که بهدر مقابل رشتۀ الگو ساخته شود. می
 کند.   ها عمل میاستر، طبق رابطۀ مکملی بین نوکلئوتیدترین آنها، قبل و بعد از تشکیل پیوند فسفودی( یکی از مهم۱
 ( و دو رشتۀ آن از هم را دارند.DNAوتاب دِنا ) مانند، توانایی باز کردن پیچYهای موجود در یک ساختار ( سایر آنزیم۲
 سازند. دهند، دوراهی همانندسازی را میسازی واکنش را کاهش میها، انرژی فعالهایی که قبل از فعالیت این آنزیم( آنزیم۳
 بخشد. کند، سرعت یک نوع واکنش شیمیایی را سرعت می( یکی از آنها که نوکلئوتیدهای مکمل را با نوکلئوتیدهای رشتۀ الگو جفت می۴

 (ـ سخت ـ قید ـ عبارت ـ مفهومی  ۱0۱۲)  1پاسخ: گزینه  

( در مقابل رشتۀ الگو نقش دارد = آنزیمی که نوکلئوتیدهای مکمل را با نوکلئوتیدهای رشتۀ DNAشدن یک رشتۀ ِدنا )هایی که در ساخته ترین آنزیم یکی از مهم 
 کند = آنزیم ِدنابسپاراز الگو جفت می 

دهد ولی گاهی در این مورد اشتباهی هم صورت مکملی مقابل هم قرار می   ۀاستر، نوکلئوتیدها را بر اساس رابطآنزیم دِنابسپاراز، قبل از تشکیل پیوند فسفودی 

 کند.  مکملی نوکلئوتید را بررسی می   ۀگردد و رابطاستر، برمی گیرد؛ بنابراین آنزیم دِنابسپاراز پس از برقراری هر پیوند فسفودی می

 ها: بررسی سایر گزینه 

الگو    ۀدِنای جدید در مقابل رشت  ۀشدن رشتهای مؤثر در ساختههایی که عالوه بر آنزیممانند دوراهی همانندسازی است. یکی از آنزیمYساختار    ( منظور از۲

وتاب و مارپیچ  فرق پیچآن را از هم باز کند.    ۀوتاب( دِنا و دو رشت نه پیچ     تواند مارپیچ )در دوراهی همانندسازی وجود دارد، آنزیم هلیکاز است. هلیکاز می 

ای  ها هست. بعد خود مولکول دِنا هم که یه مارپیچ دو رشتهوتاب، این پیچش ها میپیچه. منظور کتاب از پیچهایی از دِنا دور هیستونچیه؟ میدونین که یه بخش

 است. هلیکاز هم میتونه این مارپیچ رو باز کنه.  

از شروع فعالیت آنزیم ۳ آنزیم  ۀرشت  ۀهای سازند( قبل  آنزیم هلیکاز و  بازکننددِنای جدید،  های همراه آن فعالیت  پروتئین   ۀوتاب دِنا و جداکنندپیچ  ۀهای 

 سازی واکنش را کاهش دهند.  توانند انرژی فعال ها میهمۀ آنزیمسازد.  کنند. فقط هلیکاز دوراهی همانندسازی را می می

 استر. ـ واکنش شکستن پیوند فسفودی ۲استر و  ـ واکنش تشکیل پیوند فسفودی ۱نش شیمیایی را سرعت ببخشد:  تواند سرعت دو نوع واک( آنزیم دِنابسپاراز می ۴
 های مؤثر در همانندسازی آنزیم 

ی 
قبل از همانندساز

 

 وتاب ِدنا باز کردن پیچ 

 شود.های خاصی )غیر از هلیکاز( انجام می توسط آنزیم 
پروتئین  ِدنا جداکردن  همراه  های 

 ها()نظیر هیستون 

هنگام 
همانندساز 

 ی

 باز کردن مارپیچ ِدنا 
 دهد. مانند( را تشکیل می Yدوراهی همانندسازی )ساختار   آنزیم هلیکاز 

 ِدنا  ۀباز کردن دو رشت
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  ۀِدنا در مقابل رشت  ۀتشکیل رشت 
 الگو 

آنزیم  از  که  انواعی  ها 
مهم  از  آن یکی  ها،  ترین 

 ِدنابسپاراز است. 

 مراز( پلی DNAآنزیم ِدنابسپاراز )
 الگو   ۀـ جفت کردن نوکلئوتیدهای مکمل با نوکلئوتیدهای رشت۱
 الگو  ۀمکملی در مقابل رشت ۀـ قرار دادن نوکلئوتیدها بر اساس رابط ۲
 مرازی( استر با فعالیت بسپارازی )پلی ـ تشکیل پیوند فسفودی ۳
شکستن پیوند    استر  مکملی نوکلئوتیدها پس از تشکیل پیوند فسفودی   ۀـ بررسی رابط ۴

 استر با فعالیت نوکلئازی طی فرایند ویرایش در صورت اشتباه کردن فسفودی

 
 .. مشاهده ............ ها، قطعاً ..........شده از شش موشتوان گفت که در نمونۀ گرفتهها ............، می های گریفیت، اگر در آزمایشی موشدر آزمایش 

 دار زنده ـ نشدند. های کپسول( زنده بمانند ـ باکتری۲ شده با گرما ـ نشدند. دار کشتههای کپسول( زنده بمانند ـ باکتری۱
 های زنده ـ شدند.( بمیرند ـ فقط باکتری۴ های دارای کپسول ـ شدند.  ( بمیرند ـ فقط باکتری۳

 ( آسان ـ قید ـ عبارت ـ متنـ  ۱0۱۲)  ۲پاسخ: گزینه 

 برای پاسخگویی به این سؤال، به جدول دقت کنید:

 چهارم  سوم دوم اول آزمایش 

 مردند  زنده ماندند  زنده ماندند  مردند  هاوضعیت موش

 دار های کپسولباکتری
ـ  ـــ  شدهکشته   + + ــ

ـ  + زنده  ـ  ــ  + ــ

ـ  + ـــ  های بدون کپسول باکتری  + ــ

 

 (ی خود داشته باشند؟ DNAتوانند بیش از یک جایگاه آغاز همانندسازی در دِنا )عبارت، دربارۀ بعضی از جاندارانی درست است که میکدام  
 شوند.(ی اصلی دیده میDNAهای پروتئینی غیرهیستونی، همراه مولکول دِنا )( مولکول۱
 توانند به هم متصل شوند. می (DNAنوکلئوتید نوعی مولکول دِنا )های پلی( دو انتهای رشته۲
 توانند پیوندهای هیدروژنی را بشکنند. شود، دو آنزیم میای که همانندسازی شروع می( در هر نقطه۳
 توانند به بخشی از مولکول حامل اطالعات وراثتی متصل شوند.  های سازندۀ غشای یاخته می( مولکول۴

 ( ن + مفهومیـ سخت ـ قید ـ عبارت ـ مت ۱0۱۲)  ۴پاسخ: گزینه 

 ها ها + همۀ یوکاریوت (ی خود دارند = بعضی از پروکاریوت DNAجاندارانی که بیش از یک جایگاه آغاز همانندسازی در ِدنا )

ها نیز بیش از یک جایگاه آغاز همانندسازی در دِنای خود دارند.  پروکاریوت   بعضی ازیک جایگاه آغاز همانندسازی در دِنای خود دارند و    فقطها  پروکاریوت   اغلب

 شود.  تن( انجام می ها، چندین جایگاه آغاز همانندسازی در دِنا وجود دارد و آغاز همانندسازی در چندین نقطه در هر کروموزوم )فام در یوکاریوت

 ها، بیش از یک جایگاه آغاز همانندسازی در ِدنا وجود دارد. پروکاریوت  بعضی از ها و یوکاریوت   ۀهمدر نکته: 

ها صدق  پروکاریوت  ۀبرای حل این سؤال باید به یه نکته هم دقت داشته باشین اونم اینکه در صورت سؤال قید »بعضی« وجود داره. پس اگه یه گزینه هم دربار

 ها صادق باشه.  یوکاریوت  ۀها یا فقط دربارپروکاریوت   ۀای باشیم که فقط دربارها، اون گزینه نادرست هست و ما باید دنبال گزینهبکنه و هم یوکاریوت

 ۴  ۀگزین ۳ ۀگزین ۲ ۀگزین ۱ ۀگزین هاگزینه 

 پروکاریوت  پروکاریوت + یوکاریوت  پروکاریوت + یوکاریوت  پروکاریوت + یوکاریوت  مصداق 

 ها:بررسی همه گزینه  

  ، ها هستندها( هیستون نه تنها نوع آن      ها )آن ترینمهمها که ای از پروتئین صورت خطی است و مجموعه تن( بهها، دِنا در هر کروموزوم )فام ( در یوکاریوت ۱

های همراه دِنا،  ها، هیستون وجود ندارد و پروتئینهای غیرهیستونی نیز همراه دِنا وجود دارند. در پروکاریوت ها، پروتئینهمراه آن قرار دارند، پس در یوکاریوت

 های غیرهیستونی هستند.پروتئین 

پروکاریوت   نکته:  یوکاریوت هم در  پروتئین ها و هم در  ِدنا دیده می ها،  پروتئين های غیرهیستونی همراه  یوکاریوت شوند.  ِدنای  ها های هیستونی فقط همراه 
 شوند.  مشاهده می 
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ها و دِنای  وی را ایجاد کنند. دِنای باکتری اسید حلقاستر به هم متصل شوند و نوکلئیکتوانند با پیوند فسفودی نوکلئوتیدی می های پلی( دو انتهای رشته ۲

ها  ها، توی بعضی از قارچ بر پروکاریوت خونیم که عالوه ( دوازدهم می ۷ها )دِنای میتوکندری و پالست( حلقوی هستند. بعداً توی فصل )سیتوپالسمی یوکاریوت 

 )نظیر مخمرها( هم پالزمید وجود داره که اونم نوعی دِنای حلقوی هست.  

شود. در هر دوراهی  شود و بنابراین، در هر جایگاه آغاز همانندسازی، دو دوراهی همانندسازی تشکیل می صورت دوجهتی انجام میانندسازی دِنا به ( هم۳

 کنند.  به فعالیت میکند و در نتیجه، در هر جایگاه آغاز همانندسازی، دو آنزیم هلیکاز شروع  دِنا را از هم باز می  ۀهمانندسازی، یک آنزیم هلیکاز دو رشت

صورت یک مولکول دِنای حلقوی است که در سیتوپالسم قرار دارد تن( اصلی بههای وراثتی در غشا محصور نشده و کروموزوم )فام ها مولکول ( در پروکاریوت ۴

 شود.  ها، مولکول دِنا به غشای یاخته متصل نمیو به غشای یاخته متصل است. در یوکاریوت 
 

 
 مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ چند  

 تواند ..................« »در انسان، نوعی کاتالیزور زیستی می

 انرژی اولیۀ بیش از یک نوع واکنش را کاهش دهد.   -ب در هستۀ یاختۀ محل فعالیت خود، ساخته شود.  -الف

 جایگاه فعالی داشته باشد که شکل آن مکمل چند نوع ماده است. -د در محیط قلیایی، بهترین فعالیت خود را داشته باشد.   -ج

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ( ـ متوسط ـ چندموردی ـ متن + مفهومی ۱0۱۲)  ۴پاسخ: گزینه 

 هر چهار مورد این سؤال، صحیح است.  

 بررسی همه موارد:  

شوند ولی  ها در سیتوپالسم ساخته می های یوکاریوتی، پروتئین باشند. در یاخته ( میRNAها، از جنس رِنا )آن  بعضی از ها پروتئینی هستند و  آنزیم   بیشترالف(  

 تواند در هسته، میتوکندری و پالست تولید شود.  رِنا می

های پروتئینی و ِرناهای آنزیمی ها )آنزیم های یوکاریوتی، بیشتر آنزیم شوند. در یاخته ها در سیتوپالسم ساخته می آنزیم   ۀهای پروکاریوتی، همدر یاخته   نکته: 
 شوند. ها )ِرناهای آنزیمی هسته( در هسته تولید می میتوکندری و پالست( در سیتوپالسم ساخته شده و بعضی از آنزیم 

گویند.  سازی  انرژی فعال برای انجام آن وجود داشته باشد. این انرژی را  کافی    ۀانرژی اولیگیرند که  می   سرعت مناسبهای شیمیایی در صورتی  نش ب( واک

بیش از    ولی برخی از آنهادارند  عملی اختصاصی  ها  دهد. اگرچه آنزیم سازی واکنش را کاهش می را افزایش و انرژی فعال   هامولکول  امکان برخورد مناسب آنزیم  

 بخشند.  را سرعت می یک نوع واکنش  
 بخشند |ت می هایی که بیش از یک نوع واکنش را سرع| آنزیم  ترکیب 

  ۲]فصل  ـ  ۲استر )فعالیت نوکلئازی(،  مرازی( + واکنش شکستن پیوند فسفودی استر )فعالیت پلی مراز(: واکنش تشکیل پیوند فسفودی پلی DNAـ آنزیم ِدنابسپاراز )۱
 ش شکستن پیوند هیدروژنی،مرازی( + واکن استر )فعالیت پلی مراز(: واکنش تشکیل پیوند فسفودی پلی RNAآنزیم ِرنابسپاراز )دوازدهم[  

فسفات )واکنش کربوکسیالزی( + بیس اکسید و ریبولوز دیفسفات کربوکسیالز ـ اکسیژناز )روبیسکو(: واکنش ترکیب کربنبیسآنزیم ریبولوز دوازدهم[    ۶]فصل  ـ  ۳
 فسفات )فعالیت اکسیژنازی( بیس واکنش ترکیب اکسیژن و ریبولوز 

حدود   ۀبهین pHشوند، باریک وارد می  ۀهایی که از لوزالمعده به رودگویند؛ آنزیمبهینه می pHفعالیت را دارد که به آن   ینبهترویژه  pHج( هر آنزیم در یک 

 )محیط قلیایی( دارند.   ۸
دوازدهه از اثر اسید حفظ و محیط مناسب برای  ۀکند. به این ترتیب دیوار شده به دوازدهه، اثر اسید معده را خنثی می [ بیکربنات ترشح ۱دهم: گفتار  ۲]فصل  ترکیب 

 شود. های لوزالمعده فراهم می فعالیت آنزیم 

ماده  ها عمل اختصاصی دارند. شکل آنزیم در جایگاه فعال با شکل پیشکه آنزیمشود  خاص مؤثر است. بنابراین گفته می  ۀماد آنزیم روی یک یا چند پیش  هر د(  

 اصطالح مکمل یکدیگرند.  مطابقت دارد و به    بخشی از آنیا  

 ماده دارند. کنند، بیش از یک نوع پیش های ترکیب شرکت میهایی که در واکنشنزیم بخشند و آ هایی که بیش از یک واکنش را سرعت می آنزیم  ۀهم نکته: 

 هاعملکرد اختصاصی آنزیم  میانبر:  
 خاص  ۀمادمؤثر بودن هر آنزیم روی یک یا چند پیش  آن  بخشی از ماده یا بودن( شکل جایگاه فعال با شکل پیش تطابق )مکمل اختصاصی:  ۀمادـ پیش۱
ِدنابسپاراز، ِرنابسپاراز و روبیسکو،         بخشند.  ها بیش از یک نوع واکنش را سرعت میآنزیم   بعضی از ها، فقط یک نوع واکنش،  آنزیم   بیشتر ـ واکنش اختصاصی:  ۲

 بخشند.  هایی هستند که بیش از یک نوع واکنش را سرعت می آنزیم 
از بین رفتن تدریجی مقداری    نیاز به مقدار کم آنزیم در یاخته    شوند(  مانند )مصرف نمی نخورده باقی می ها دست ها در واکنش آنزیم ها:  ولید و مصرف آنزیم ـ ت۳

 های جدید نیاز به تولید آنزیم  ها از آنزیم 

  ۹۹داخل     کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر، نامناسب است؟
 تواند ..................« یم می »نوعی آنز

 است، در مرحله دیگری بشکند. ( پیوندی را که در یک مرحله ایجاد کرده 2 خواه را به انجام رساند. زا، نوعی واکنش انرژی ( با کمک فرایندی انرژی 1
 های دیگر، تمایل خود را به پیش ماده تنظیم کند. مولکول ( از طریق اتصال با 4 نشدنی را ممکن سازد. های انجام سازی، واکنش( از طریق کاهش انرژی فعال3
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 متن  – ـ متوسط(: عبارت ۱۲۱) -  ۳گزینه 
 

هایی را که در بدن موجود زنده  دهد. همچنین با این کار سرعت واکنشسازی واکنش را کاهش میها را افزایش و انرژی فعال امکان برخورد مناسب مولکول   آنزیم 
توانند از انرژي زیستی )نظیر های مختلفی وجود دارند که می (. آنزیم ۳  ۀکند )نادرستی گزیننشدنی( هستند، زیاد می نه هر واکنشی یا واکنش انجام       شدنی )انجام 

پروتئينی  ۀکند یا مجموعفاده می است ATPپیوند پپتیدی از   ۀدهندخواه استفاده کنند؛ مثاًل در فرایند ترجمه، آنزیم تشکیل ( برای انجام یک واکنش انرژیATPانرژی 
تواند با استفاده از فعالیت پلیمرازی (. آنزیم ِدنابسپاراز می ۱  ۀکند )درستی گزین استفاده می   ATPساز از انرژی شیب غلظت عبور یون هیدروژن برای تولید  ATPآنزیم  

(. آنزیم ِرنابسپاراز ۲  ۀاستر را بشکند )درستی گزین دیکلئوتیدها، همان پیوند فسفو مکملی نو   ۀاستر را تشکیل دهد و در صورت اشتباه بودن رابط دی خود، پیوند فسفو
 (.  ۴ ۀهای مؤثر در تنظیم رونویسی )مثل عوامل رونویسی(، تمایل خود را برای انجام رونویسی تنظیم کند )درستی گزین تواند با کمک پروتئین می 

 
پروتئین  انواع  به  توجه  تولیدشده در یک  با  یوکاریوتی، میهای  پروتئینیاختۀ  از  مبنای تشکیل ساختاری  که  گفت  .................. می توان  که  باشد،  ها 

 .................. است.  
 ـ نوع، تعداد، ترتیب و تکرار آمینواسیدها غیرمجاور NHو  COهای گروهشده بین انرژی تشکیل( الگوهایی از پیوندهای کم۱
 تشکیل ـ آرایش خاص زیرواحدهای تاخوردۀ پروتئین  ی با بیش از یک زنجیرۀ بلند و بدون شاخه قابلهای( فقط در پروتئین۲
 مشاهده ای قابلپپتیدی ـ فقط به دو شکل مارپیچ یا صفحهبه هم زنجیرۀ پلی های متصل ( باعث ایجاد ثبات نسبی در بخش۳
 های مختلف پروتئینیونی ـ عامل کنار هم نگه داشتن قسمت  واسطۀ تشکیل پیوندهای هیدروژنی، اشتراکی و( تثبیت آن به۴

 ( نکات شکل  ـ سخت ـ عبارت ـ مفهومی+  ۱0۱۲)  1پاسخ: گزینه  

 ها = هر ساختار، مبنای تشکیل ساختار باالتر است. مبنای تشکیل سطوح ساختاری پروتئین 
 هادوم پروتئین انرژی( = ساختار  الگوهایی از پیوندهای هیدروژنی )= پیوندهای کم

 نوع، تعداد، ترتیب و تکرار آمینواسیدها = ساختار اول پروتئین )توالی آمینواسیدها( 
 های دارای ساختار چهارم بلند و بدون شاخه = پروتئین  ۀهای دارای بیش از یک زنجیر پروتئین

 پروتئین = ساختار چهارم پروتئین   ۀآرایش خاص زیرواحدهای تاخورد
تشکیل پیوندهای هیدروژنی، اشتراکی و یونی = کنار هم   ۀواسطپپتیدی = تثبیت پروتئین به پلی   ۀهای متصل به هم زنجیر ر پروتئین = بخش ایجاد ثبات نسبی د

 های مختلف پروتئین = ساختار سوم پروتئین شدن قسمت نگه داشته 
 ی، اشتراکی و یونی در ساختار سوم پروتئین های مختلف پروتئین = تشکیل پیوندهای هیدروژن شدن قسمت عامل کنار هم نگه داشته 

پس مثالً مبنای تشکیل ساختار سوم پروتئین، میشه  است.    ساختار باالتر  مبنای تشکیلهر ساختار،  شود که  ها در چهار سطح بررسی میساختار پروتئین 

 ها رو بررسی کنیم. ساختار دوم پروتئین. با توجه به این نکته، بریم گزینه

 ها:گزینه بررسی همه   

الگوهایی از پیوندهای هیدروژنی تشکیل می( در ساختار دوم پروتئین ۱ شوند. در این ساختار،  ها، 

شوند. مبنای تشکیل  آمینواسیدهای غیرمجاور تشکیل می  NHو    COپیوندهای هیدروژنی بین گروه  

نوع، تعداد، ترتیب    ساختار دوم، ساختار اول پروتئین است. در ساختار اول که توالی آمینواسیدهاست،

 کند. ها را تعیین میو تکرار آمینواسیدها، ساختار اول پروتئین

 

 

 (۱۲۱ـ  ۱۷) شود.ها در چهار ساختار بررسی می ساختار پروتئين  نامه: شکل  
 
 شود.وه کربوکسیل و آمین آمینواسیدهای غیرمجاور تشکیل می در ساختار دوم، پیوند هیدروژنی بین گر  •

 پپتیدی دیده شوند.  پلی  ۀتوانند در یک زنجیر ای و مارپیچ می در ساختار سوم، ساختار صفحه  •

 تواند هموگلوبین باشد. ای در این پروتئین، این پروتئين نمی با توجه به وجود ساختار صفحه  •

  پپتید پلیای از آمینواسیدها به نام  شوند، زنجیره ( وقتی تعدادی آمینواسید با پیوند پپتیدی به هم وصل می۲

می پروتئین تشکیل  از  شود.  زنجیرها  چند  یا  شاخه    ۀیک  بدون  و  پلیبلند  شده از  ساخته  در  پپتیدها  اند. 

دهند، ساختار چهارم  پروتئین را تشکیل میدر کنار یکدیگر  پپتیدی  پلی  ۀدو یا چند زنجیرهایی که  پروتئین 

صورت یک زیرواحد، تاخورده و  ها بهها، هر یک از زنجیره گیرد. در ساختار سوم این پروتئین پروتئین شکل می 

شود.  ها نامیده می ، ساختار چهارم پروتئینآرایش این زیرواحدها در کنار هم  ۀنحوکند.  شکل خاصی پیدا می 

م مبنای تشکیل هر ساختار، ساختار قبلی اون هست و بنابراین، مبنای تشکیل ساختار  حواستون هست که گفتی

   چهارم، میشه ساختار سوم.
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به یکدیگر نزدیک  گریزند،  آمینواسیدهایی که آب  Rهای  است؛ به این صورت که گروهگریز  های آبکنشبرهم( تشکیل ساختار سوم پروتئین در اثر  ۴و    ۳

این    ۀشود. مجموعب نباشند. سپس با تشکیل پیوندهای دیگری مانند هیدروژنی، اشتراکی و یونی، ساختار سوم پروتئین تثبیت میتا در معرض آشوند  می

؛ مبنای تشکیل ساختار سوم، ساختار دوم هست و ۴  ۀ)نادرستی گزیندارند  در کنار هم نگه میهم پیچیده  صورت بههای مختلف پروتئین را بهنیروها قسمت 

های مختلف پروتئین(. بنابراین، با وجود این نیروها  بخش   ۀدارند دهند نه نیروهای کنار هم نگه گریز ساختار سوم را تشکیل می های آبکنشن، برهمهمچنی

های مختلف  ش شده بین بخ دارند. مبنای تشکیل ساختار سوم، ساختار دوم است. پیوندهای هیدروژنی تشکیل ثبات نسبی  های دارای ساختار سوم،  پروتئین 

نه )  معروف  ۀدو نمونشوند.  دیده مینه فقط دو صورت(  ) ها هستند که به چند صورت  پپتیدی، منشأ تشکیل ساختار دوم در پروتئینپلی  ۀیک زنجیر

 ای است.  ها، ساختار مارپیچ و ساختار صفحهآن های(  تنها نمونه 
 هاسطوح ساختاری پروتئین تعبیرنامه: 

 تعبیرها  ساختار

 ساختار اول پروتئین 
ـ تغییر در  ۵ـ ساختار خطی، ۴ـ ایجاد پیوند پپتیدی بین آمینواسیدها، ۳ـ نوع، تعداد، ترتیب و تکرار آمینواسیدها، ۲آمینواسیدها، ـ توالی ۱

سطوح دیگر ساختاری    ۀـ بستگی هم۷ـ عدم محدودیت در توالی آمینواسیدها در این ساختار،  ۶این ساختار با تغییر آمینواسید در هر جایگاه،  
 ختار به این سا

 ساختار دوم پروتئین 
ـ به چند صورت از جمله  ۳پپتیدی،  پلی   ۀهایی از زنجیر ـ برقراری پیوندهای هیدروژنی بین بخش۲ـ الگوهایی از پیوندهای هیدروژنی،  ۱

 ایساختار مارپیچ و ساختار صفحه 

 ساختار سوم پروتئین 

ـ تشکیل این ساختار  ۴های متفاوت،  ها به شکل ـ درآمدن پروتئین ۳ها،  ـ تاخوردگی بیشتر صفحات و مارپیچ ۲ـ تاخورده و متصل به هم،  ۱
ـ تثبیت پروتئین با تشکیل پیوندهای هیدروژنی، اشتراکی و یونی،  ۵گریز،  آمینواسیدهای آب   Rهای  گریز بین گروه های آب کنشدر اثر برهم 

های ـ ایجاد ثبات نسبی در پروتئین ۷نیروها،    ۀهم پیچیده توسط مجموعصورت به های مختلف پروتئین به شدن قسمت هم نگه داشته ـ کنار  ۶
 دارای ساختار سوم

صورت یک زیرواحد، تا خورده و ـ هر زنجیره به ۲گیری پروتئين دارد،  ـ هر زنجیره نقش کلیدی در شکل ۱ای =  های چند زنجیره در پروتئین 
 کند. شکل خاصی پیدا می 

ساختار چهارم  
 پروتئین

 پپتیدی پلی  ۀهای دارای دو یا چند زنجیر ـ در پروتئین۲ـ آرایش زیرواحدها، ۱

 سایر 
بردن به شکل پروتئین = استفاده از های پی ـ یکی از راه ۲بعدی( پروتئین،  ـ تعیین نوع عمل پروتئین = توسط شکل فضایی )ساختار سه ۱

 ـ مبنای تشکیل هر ساختار پروتئین = ساختار قبلی آن ۴ـ اولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد = میوگلوبین،  ۳پرتوهای ایکس، 

 شده توسط واتسون و کریک، صحیح است؟کدام عبارت، دربارۀ مدل مولکولی ساخته 

 صحیح است.( نشان دادند که اعتقاد چارگاف مبنی بر مکمل بودن بازهای آلی ۱
 (، دارای دو رشته است.  DNA( همانند ویلکینز و فرانکلین، معتقد بودند که مولکول دِنا )۲
 ( یکسان است.  DNAشده توسط ویلکینز و فرانکلین در سراسر دِنا )گیری( متوجه شدند که ابعاد اندازه۳
 ی نردبان مارپیچ متفاوت بود.  ها(ی آزمایش مزلسون و استال، فقط در ستونDNAهای دِنا )( جرم مولکول۴

  (ـ متوسط ـ مقایسه ـ عبارت ـ متن ۱0۱۲)  ۳پاسخ: گزینه 

دست آوردند از جمله را به  نتایجی های دِنا تصاویری تهیه کردند. با بررسی این تصاویر در مورد ساختار دِنا  ویلکینز و فرانکلین با استفاده از پرتو ایکس از مولکول 

ها را نیز  ابعاد مولکول ـ  ۳(. البته با استفاده از این روش  ۲  ۀنه دقیقاً دو رشته( دارد )نادرستی گزین     بیش از یک رشته )ـ  ۲ارپیچی و  دِنا حالت مـ  ۱اینکه  

شکل باعث  بازها به این  گیرند. قرارگیری جفت تشخیص دادند. واتسون و کریک در مدل مولکولی خود نشان دادند که بازهای مکمل در مقابل یکدیگر قرار می 

 ( ۳  ۀآن یکسان باشد )درستی گزین  سراسر شود که قطر مولکول دِنا در  می

 ها: بررسی سایر گزینه 

ی  های چارگاف مشخص شد که مقدار باز آدنین و تیمین و همچنین مقدار باز سیتوزین و گوانین در مولکول دِنا برابر است اما دلیل این برابر ( در پژوهش ۱

 مکملی بین بازهای آلی است.    ۀمدل مولکولی خود نشان دادند که دلیل این برابری، رابط  ۀ ریک با ارائمشخص نشد. واتسون و ک

های قدیمی، دِنا با استفاده از نوکلئوتیدهای دارای ایزوتوپ سنگین نیتروژن  های دِنای نوساز از رشتهمزلسون و استال، برای تشخیص دادن رشته  ( در آزمایش ۴

(N۱۵نشانه )آلی   گذاری شدند. در یک نوکلئوتید، نیتروژن فقط در ساختار بازهای آلی وجود دارد و بنابراین، تفاوت نوکلئوتیدهای سبک و سنگین فقط در باز

ها را بازهای آلی  فات و پلههای این نردبان را قند و فسشود. ستون خورده مقایسه میبا یک نردبان پیچ  اغلبای دِنا  هاست. مدل مولکولی مارپیچ دو رشتهآن

 دهند.  تشکیل می
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 های دانشمندان در ارتباط با ماده وراثتی آزمایش 
 نتیجه  روش انجام پژوهش  هدف  دانشمند  ۀدور 

ت ماد
ماهی

  ۀ
وراثتی 

 گریفیت  
ساخت واکسن برای 

 بیماری آنفلوانزا 
 های استرپتوکوکوس نومونیا به موشتزریق انواعی از باکتری 

دیگری    ۀتواند به یاختوراثتی می  ۀماد
 منتقل شود. 

 ایوری 
شناسایی عامل مؤثر در  

 انتقال صفات وراثتی 
شده به  دار کشته های کپسولباکتری  ۀتغییریافت  ۀکردن عصار اضافه 

 های بدون کپسول زنده محیط کشت باکتری 
 وراثتی نیستند.  ۀها مادـ پروتئین ۱
 وراثتی است.  ۀـ ِدنا ماد۳و  ۲

ساختار ِدنا 
 

 چارگاف
گیری مقدار بازهای اندازه 

 های ِدناآلی در مولکول 
 گیری مقدار بازهای آلی در ِدناهای جانداران مختلف اندازه 

A=T 
C=G 

ویلکینز و 
 فرانکلین 

 تصویر  ۀاستفاده از پرتو ایکس برای تهی تصویر از مولکول ِدنا  ۀتهی 
 دارد، ـ ِدنا حالت مارپیچی ۱
 ـ ِدنا بیش از یک رشته دارد، ۲
 ـ تشخیص ابعاد مولکول ِدنا ۳

واتسون و  
 کریک 

 مدل مولکولی ِدنا  ۀارائ
های حاصل از  ـ داده ۲های چارگاف، ـ نتایج آزمایش ۱استفاده از 

 های خودـ یافته ۳شده با پرتو ایکس و تصاویر تهیه 
 مدل مولکولی نردبان مارپیچ 

ش 
رو

همانندسا
ی

ز
مزلسون و   

 استال 
شناسایی روش 

 همانندسازی 
های مختلف  های دارای ایزوتوپ هایی در محیط کشت باکتری

 های مختلف نیتروژن و سپس سنجش چگالی ِدناها در زمان 
صورت همانندسازی ِدنا به 

 شود.حفاظتی انجام می نیمه 
ـ  باز شدن ِدنا  ۀنحو سایر   شود.باز می طور تدریجی ِدنا به  ــــ

 

دهد، کدام عبارت،  های بدن انسان را نشان میبا توجه به شکل مقابل که ساختار نوعی پروتئین موجود در گروهی از یاخته 
 است؟  نشدهطور صحیحی بیان به
 شود. ( در ساختار نهایی آن، میزان تاخوردگی الگوهای پیوندهای هیدروژنی بیشتر می۱
 تار آن با استفاده از پرتوهای ایکس شناسایی شد. دهندۀ اولین پروتئینی است که ساخ( نشان۲
 شود.  های مختلف پروتئین، ثبات نسبی در پروتئین ایجاد میهم پیچیدن قسمت( همزمان با به۳
 شود.، ساختار سوم پروتئین تشکیل می Rهای ( با ایجاد پیوندهای هیدروژنی، اشتراکی و یونی بین گروه۴
 

 ( دار ـ عبارت ـ متن + مفهومیمتوسط ـ شکلـ  ۱۲۱)  ۴پاسخ: گزینه  

 ای ها نظیر ساختار مارپیچی و صفحه الگوهای پیوند هیدروژنی = ساختار دوم پروتئین 
 اولین پروتئینی که ساختار آن با استفاده از پرتو ایکس شناسایی شد = میوگلوبین

 پروتئین = ساختار سوم پروتئین )ساختار تاخورده و متصل به هم( های مختلف پروتئین = ایجاد ثبات نسبی در هم پیچیدن قسمت به 

 دهندۀ میوگلوبین با ساختار سوم است.  شکل، نشان 
قرمز    ۀدانای نوع کند، مقدار زیادی رنگ و کند تقسیم کرد. تارهای ماهیچه   های تندتوان به دو نوع یاخته ای را می های ماهیچه [ یاخته ۲یازدهم: گفتار    ۳]فصل    ترکیب 

 آورند.  دست می روش هوازی به توانند مقداری اکسیژن را ذخیره کنند. این تارها بیشتر انرژی خود را بهبه نام میوگلوبین )شبیه هموگلوبین( دارند که می 

 ای تند )سفید( است. ای ُکند )قرمز( بیشتر از تارهای ماهیچه مقدار میوگلوبین در تارهای ماهیچه  نکته:  

 مقایسه میوگلوبین و هموگلوبین 

 هموگلوبین میوگلوبین  نام پروتئین 

 قرمز قرمز رنگ 

 های قرمزگویچه  اسکلتی )در ُکند < تند(   ۀهای ماهیچیاخته  محل نگهداری 

 حمل گازهای تنفسی در خون  اکسیژن  ۀذخیر  وظیفه 

 × آهن موجود در گروه ِهم ۴ × آهن موجود در گروه ِهم ۱ محل اتصال اکسیژن 

 مونواکسیداکسید، کربندیکربناکسیژن،   اکسیژن  شونده گازهای تنفسی متصل 

 بتا(  ۀزنجیر  ۲آلفا و  ۀزنجیر  ۲مارپیچی ) ۀزنجیر  ۴ مارپیچی  ۀزنجیر  ۱ تعداد زنجیره 

 ساختار چهارم  ساختار سوم ساختار نهایی 

 کروی کروی شکل نهایی پروتئین
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 ـــــ  های مرتبطبیماری 
کم۱ داسیـ  کم۲شکل،  خونی  آهن،  ـ  فقر  از  ناشی  ـ  ۳خونی 

   COمسمومیت با 

 ها:بررسی همه گزینه  

های متفاوتی در  ها به شکل دهد و پروتئین ها رخ می( ساختار نهایی میوگلوبین، ساختار سوم است. در ساختار سوم، تاخوردگی بیشتر صفحات و مارپیچ۱

 شوند.  ها، الگوهایی از پیوندهای هیدروژنی هستند که در ساختار دوم پروتئین تشکیل میآیند. صفحات و مارپیچ می

اولی   نکته:   پیوندهای هیدروژنی رخ می پلی   ۀ زنجیر   ۀتاخوردگی  با تشکیل  بیشتر پلی پپتیدی در ساختار دوم و  اثر  پپتید در ساختار سوم و بدهد. تاخوردگی  ر 
 باشد.  گریز می های آبکنش برهم

های دیگر، محققین به بردن به شکل پروتئین استفاده از پرتوهای ایکس است. با استفاده از تصاویر حاصل از آن و روش نه تنها راه( پی     های )( یکی از راه۲

 پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد، میوگلوبین بود.    اولیند مشخص کنند.  تواننبرند که در آن حتی جایگاه هر اتم را میها پی میبعدی پروتئین ساختار سه 

بودن ِدنا، داشتن بیش از یک رشته و ( توسط ویلکینز و فرانکلین: تشخیص مارپیچی DNAتصویر از ِدنا ) ـ تهیه۱| کاربردهای تصویربرداری با پرتو ایکس |  نکته   
 بعدی پروتئینبردن به ساختار سه ها: پیـ تهیه تصویر از پروتئین ۲ابعاد مولکول، 

اثر برهم۴و    ۳   Rهای  اشتراکی یا یونی( است؛ به این صورت که گروه نه پیوندهای هیدروژنی،       گریز )های آبکنش( تشکیل ساختار سوم پروتئین در 

(. سپس با تشکیل پیوندهای دیگری مانند هیدروژنی،  ۴  ۀشوند تا در معرض آب نباشند )نادرستی گزینگریزند، به یکدیگر نزدیک می آمینواسیدهایی که آب

دارند.  هم پیچیده در کنار هم نگه میصورت بههای مختلف پروتئین را بهاین نیروها قسمت  ۀشود. مجموعاشتراکی و یونی، ساختار سوم پروتئین تثبیت می

 (.  ۳  ۀهای دارای ساختار سوم، ثبات نسبی دارند )درستی گزینبنابراین، با وجود این نیروها پروتئین 

ـ تثبیت ساختار سوم و ایجاد ثبات نسبی: پیوندهای هیدروژنی،  ۲آمینواسیدها،    Rهای  گریز گروههای آبکنش ل ساختار سوم پروتئین: برهمـ تشکی۱  خطر:  
 آمینواسیدها Rهای اشتراکی و یونی گروه 

   ۹۸داخل     اولین پروتئينی که ساختار آن شناسایی شد، صحیح است؟   ۀکدام عبارت، دربار 
 ساختار نهایی آن، فقط سه نوع پیوند دخالت دارد.   ( در تشکیل۱
 شدت تغییر یابد.  تواند به ( با تغییر یک آمینواسید، ساختار و عملکرد آن می ۲
 صورت یک زیرواحد تا خورده است. پپتیدی آن، بههای پلی ( هر یک از زنجیره ۳
 ازهای تنفسی را دارد. انواعی از گ ۀهای فراوان، توانایی ذخیر دانه ( با دارا بودن رنگ ۴
 

 متن  – ـ آسان(: عبارت ۱۲۱) ۲گزینه 
 

 اولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد = میوگلوبین 
 شدت تغییر تواند ساختار و عملکرد آن را به اولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد، میوگلوبین بود. ایجاد تغییر در پروتئین، حتی تغییر یک آمینواسید هم می

آمینواسیدهاست )نادرستی   Rهای  گریز بین گروههای آب کنش(. ساختار نهایی میوگلوبین، ساختار سوم است که تشکیل آن ناشی از برهم ۲  ۀدهد )درستی گزین
زیرواحد، تا خورده و شکل خاصی صورت یک  ها به ای مانند میوگلوبین(، هر یک از زنجیره زنجیره نه تک      ای )های چندزنجیره (. در ساختار سوم پروتئین۱  ۀگزین

 ۀ ای وجود دارد و توانایی ذخیر های ماهیچه دانه باشد( که در یاخته نه اینکه دارای رنگ      قرمز است )  ۀدان(. میوگلوبین نوعی رنگ ۳  ۀکند )نادرستی گزین پیدا می 
 (. ۴ ۀنه انواعی از گازهای تنفسی( را دارد )نادرستی گزین      اکسیژن )

 
..................، جزء متنوعانواع مولکولبا توجه به    انسان،  های زیستی از نظر ساختار شیمیایی و عملکردی  ترین گروه مولکولهای تولیدشده در بدن 

 هستند و عملکرد .................. دارند.
 های غشای یاختۀ پوششی معده ـ متفاوت ترین مولکول( پپسین و فراوان۱
 ها و هورمون کاهندۀ قند خون ـ مشابه ژنی در سطح لنفوسیتهای آنتیگیرنده( ۲
 های قرمز ـ مشابه دار گویچهای کُند و مولکول آهن( مولکول قرمز رنگ تارهای ماهیچه۳
 بخش رباط و مولکول دارای حرکت لغزشی در انقباض ماهیچه ـ متفاوت ( مادۀ استحکام۴

 ( ـ عبارت ـ متنـ آسان  ۱0۱۲)  4پاسخ: گزینه  

 ها های زیستی از نظر ساختار شیمیایی و عملکردی = پروتئین ترین گروه مولکولمتنوع 
 های غشای یاخته = فسفولیپید ترین مولکول فراوان 

 هورمون کاهندۀ قند خون = انسولین 
 ای = میوگلوبین مولکول قرمز رنگ تارهای ماهیچه 

 نهای قرمز = هموگلوبیدار گویچه مولکول آهن 
 بخش رباط = کالژن مادۀ استحکام 

 مولکول دارای حرکت لغزشی در انقباض ماهیچه = اکتین و میوزین 

 های زیستی از نظر ساختار شیمیایی و عملکردی هستند. برای پاسخ به این سؤال، به جدول زیر دقت کنین:گروه مولکول  ترینمتنوعها  پروتئین 
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 کرد عمل نام مولکول  عملکرد  نام مولکول  گزینه 

۱ 
 ساختاری فسفولیپید  آنزیم  پپسین 

 ها نیست.فسفولیپید، نوعی لیپید هست و جزء پروتئین 

 ای یاخته های بینبدل کردن پیام ردو انسولین گیرنده  ژن آنتی  ۀگیرند ۲

 ( گازهای تنفسی ۀ نه ذخیر انتقال ) هموگلوبین نه انتقال( اکسیژن ) ۀذخیر  میوگلوبین  ۳

 باض انق اکتین و میوزین  ساختاری )استحکام(  کالژن  ۴

 هانقش پروتئينمیانبر:  
 های زیستی از نظر ساختار شیمیایی و عملکردی هستند.  ترین گروه مولکول ها، متنوع پروتئين •
 های متفاوتی شرکت دارند. ها در فرایندها و فعالیت پروتئین •
 افزایش سرعت واکنش شیمیایی خاص   صورت کاتالیزورهای زیستی ـ فعالیت آنزیمی: عمل به ۱

 ( هستند. RNAها، از جنس ِرنا )بعضی از آنزیم       های همانندسازی و ... پروتئینی هستند  ای گوارشی، لیزوزیم، آنزیم هها نظیر آنزیم آنزیم  بیشتر  مثال: 
 هاهای شیمیایی یا شناسایی مولکول های سطح یاخته: دریافت اثر پیک ـ گیرنده ۲

 سیناپسی پس   ۀهای عصبی در یاختای ناقلهها، گیرنده های هورمونها، گیرندهژنی در سطح لنفوسیت های آنتی گیرنده   مثال: 
 جایی مواد درون یاخته، در عرض غشای یاخته یا در بدن ـ انتقال مواد: جابه ۳

 دار سدیم و پتاسیم(، آلبومین )انتقال بعضی داروها( های نشتی و دریچه های غشایی )نظیر پمپ سدیم ـ پتاسیم یا کانالها و کانالهموگلوبین، پمپ  مثال: 
 های مختلف نظیر استحکام های مختلف و ایجاد ویژگی ـ ساختاری: شرکت در ساختار قسمت ۴

 بافت پیوندی نظیر زردپی، رباط، بافت پیوندی سست، استخوان و ...  های کشسان )االستیک( در کالژن و رشته   مثال: 
 ـ انقباض: ایجاد انقباض با حرکت لغزشی۵

 جانوری  ۀای و همچنین کمربند انقباضی هنگام تقسیم سیتوپالسم یاخت های ماهیچه اکتین و میوزین در یاخته  مثال: 
 ف در بدن از طریق انتقال پیام های مختلای: انجام تنظیم های بین یاخته ـ انتقال پیام ۶

 توسین و انسولین ها از جمله اکسی هورمون  بیشتر  مثال: 
 هاـ تنظیم بیان ژن: تغییر در میزان تولید محصول یک ژن و فعال یا غیرفعال کردن ژن ۷

 هاها و عوامل رونویسی در یوکاریوت کننده در باکتری مهارکننده و فعال مثال: 

 

طور صحیحی کنند، کدام گزینه، عبارت زیر را بهاسیدهای یک یاختۀ یوکاریوتی شرکت مینوکلئوتیدهایی که در ساختار نوکلئیکبا در نظر گرفتن   
 کند؟ تکمیل می

 طور حتم ..................« شود که بهتواند مشاهده اسید می»هر نوکلئوتید دارای .................. در ساختار نوعی نوکلئیک

 نوکلئوتیدی آن همیشه دارای دو سر متفاوت است.باز آلی یوراسیل ـ دو رشتۀ پلی( ۱
 کند. ( باز آلی آدنین ـ با داشتن قطری یکسان در سراسر طول خود، حالت پایدار پیدا می۲
 کند.  بخشی آن، حداقل با دو نوکلئوتید دیگر پیوند برقرار میریبوز ـ هر واحد سه( قند دئوکسی۳

 شده توسط خودش را دارد.  وه فسفات ـ آنزیم سازندۀ آن، توانایی شکستن پیوندهای تشکیل( یک گر۴

 ( ـ متوسط ـ قید ـ عبارت ـ مفهومی ۱0۱۲)  ۳پاسخ: گزینه  

 نوکلئوتید دارای باز آلی یوراسیل = در ِرنا وجود دارد 
 نوکلئوتیدی دارای دو سر متفاوت = ِدنای خطی و ِرنا پلی  ۀرشت

 شود = ِدنا ی که قطر یکسان در سراسر طول آن، باعث ایجاد حالت پایدار می اسیدنوکلئیک 
 ریبوز = در ِدنا وجود دارد. نوکلئوتید دارای قند دئوکسی 

ریبوز در دئوکسیاند. نوکلئوتید دارای قند  گروه فسفات تشکیل شده ـ  ۳کربنی و  قند پنج  ـ ۲باز آلی،    ـ۱هستند که از سه قسمت    بخشیواحد سهنوکلئوتیدها  

استر و پیوند هیدروژنی با سایر نوکلئوتیدها برقرار کند. تعداد پیوندهای  تواند پیوند فسفودی شود. هر نوکلئوتید می ( مشاهده میDNAساختار مولکول دِنا )

جز  نوکلئوتید خطی، بهدهند. در رشتۀ پلی می  استر تشکیل)در دِنای حلقوی، همۀ نوکلئوتیدها دو پیوند فسفودی استر هر نوکلئوتید یک یا دو عدد فسفودی 

است. بنابراین، هر نوکلئوتید حداقل با دو و حداکثر با سه    دهند.(استر تشکیل مینوکلئوتیدهای واقع در دو انتهای رشته، سایر نوکلئوتیدها دو پیوند فسفودی 

 دهد.  نوکلئوتید دیگر پیوند تشکیل می

 ها:بررسی سایر گزینه 

 فقط (  RNAدارای دو سر متفاوت است. دقت داشته باشید که رِنا )  همیشه(،  RNAنوکلئوتیدی رِنا )پلی   ۀشود. رشتدار در رِنا مشاهده می ید یوراسیل ( نوکلئوت۱

 نوکلئوتیدی دارد. پلی  ۀیک رشت
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شود که قطر مولکول  بازهای مکمل در مقابل یکدیگر باعث می شود. در مولکول دِنا، قرارگیری جفت دار هم در مولکول دِنا و هم رِنا دیده می( نوکلئوتید آدنین ۲

 کنه. رِنا صدق نمی  ۀشود. پس این گزینه هم دربارآن یکسان باشد؛ این موضوع باعث پایداری مولکول دِنا می   سراسردِنا در  

شده  استر تشکیلتواند پیوندهای فسفودی زیم دِنابسپاراز است که میدِنا، آن   ۀیک گروه فسفات دارند. آنزیم سازند   فقطنوکلئوتیدهای موجود در رِنا و دِنا،    ۀ( هم۴

شده توسط خودش را  استر تشکیل پیوندهای فسفودی   ۀرِنا، آنزیم رِنابسپاراز است که توانایی تجزی  ۀتوسط خودش را در فرایند ویرایش بشکند. آنزیم سازند

 ندارد.  
 ( DNA( و ِدنا )RNAمقایسه ِرنا )

 اسید( ریبونوکلئیک  ؛ دئوکسی DNAِدنا ) اسید( ؛ ریبونوکلئیک RNAِرنا ) اسید نوکلئيک نوع 
 خطی یا حلقوی ۀدو رشت خطی  ۀیک رشت تعداد رشته 

 تر از ریبوز( ریبوز )یک اکسیژن کم دئوکسی ریبوز  کربنی قند پنج 
 تیمین  یوراسیل  باز آلی اختصاصی 

 وظایف
سازی، فعالیت پروتئين شرکت در 

 آنزیمی، تنظیم بیان ژن 
 ذخیره و انتقال اطالعات وراثتی 

 انواع 
rRNA  ،mRNA ،tRNA ِرنای کوچک و ،

... 
ـ ِدنای ۳ـ ِدنای حلقوی کروموزوم اصلی باکتری، ۲ـ ِدنای خطی کروموزوم اصلی یوکاریوت، ۱

 پالزمید )دیَسک( ـ ِدنای حلقوی ۴حلقوی میتوکندری و پالست یوکاریوت، 
 همانندسازی  رونویسی  روش تولید 

های( مؤثر در آنزیم) 
 تولید 

 های دیگر پلیمراز( و آنزیمDNAهلیکاز، ِدنابسپاراز ) پلیمراز( RNAِرنابسپاراز )

محل 
 تولید 

 سیتوپالسم  سیتوپالسم  پروکاریوت 
 هسته، میتوکندری یا پالست  هسته  یوکاریوت 

محل 
 فعالیت 

 سیتوپالسم  سیتوپالسم  پروکاریوت 
 هسته، میتوکندری یا پالست  سیتوپالسم  یوکاریوت 
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 نشان دار کن... مخصوص خودت سوال مهم درس فیزیک رو با شناختی که از خودت داری،  10

شماره  
 سوال 

 پایه 
 و مبحث 

  دلیل نشان دار کردن 
شماره  
 سوال 

 پایه 
 و مبحث 

 دلیل نشان دار کردن 

       

       

        

       

       

 رو از بین ببرین...*  خودتونهای تونین نقطه ضعف دارین که با خوندنش می  سوال برگزیده 160حداکثر ها شما *در پایان همۀ آزمون

 
 های دوستانه طراحاناین آزمون و صحبتمباحث 

سواالت رو جوندارتر!!! طرح کردیم و همه مباحث رو پوشش دادیم تا نقطه ضعفی اگههه  بعضی مباحث تکراریه،قبلی رو پوشش بدیم و چون آزمون این آزمون سعی کردیم همه مباحث دوازدهم:  
 هایی که الزمه در جدول نشان دار کنید...های جدید رو تبدیل به تست کردیم حتما دقیق بررسی کنید و تستدارین راحت شناسایی کنین. در این آزمون هم نمودارای کتاب درسی و ایده

 
هایی که ممکنه ذهن طراح کنکور رو قلقلک بده براتون آوردیمو جمع بندی کردیم تا خیالتون راحههت بشههه، خازن یک تست قطعی کنکور رو به خودش اختصاص میده، در این آزمون ایده  یازدهم:

بعد در انتظارتون خواهد بود و فعال در این فصههل مقههدمات و دسههت گرمههی های  های اصلی و چالشی در آزمونهمچنین جریان الکتریکی که یه فصل پر تست هست رو شروع کردیم البته تست
 کنیم. کار شما اینه مباحث رو مسلط باشین تا در مباحث بعدی این فصل و کتاب به مشکل نخوریم!داریم کار می

 
ای از در این فصل راحت کنیم. تا اینجای کار طراح کنکور سخت نگرفتههه و سههواالی سههاده وینم خیالمون رو از کنکور تهاش میدر فصل دوم با یه فصل روتین رو به رو هستیم که با حل تست  دهم:

-های این آزمون رو دقیق بخونید. )راسههتی لولهههرو به خودش اختصاص بده. حتما درسنامه  1401های خاص کنکور  تونه تستاین فصل طرح کرده ولی با توجه به مباحث جدید »نظام جدید« می
 این فصل جایگاه خاصی برای طراح کنکور داشتن و دارن.(شکل در  Uهای  

 
 های این آزمون در سه کنکور اخیر بندی فصلبودجه

 

 

 

 
 

 
 درجه سختی این آزمون 

 سخت  متوسط  ساده  میزان سختی سواالت
 %52 %42 %6 درصد سختی سواالت

 
 راهنمای تیپ سواالت آزمون

 موضع سوال 
شبیه سازی  
 سواالت کنکور 

سوال با ایده های 
 جدید

شکل ها، مثال ها و 
 مسائل کتاب درسی 

 سواالت نموداری 
سوال از منابع 

 خارجی 
 سوال دام دار 

 نماد
      

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول دوازدهم 
 )حرکت بر خط راست( 

 فصل دوم یازدهم 
 و   )جریان الکتریکی

مدارهای جریان 
 ( مستقیم

فصل اول یازدهم 
 )الکتریسیته ساکن(

 فصل اول دهم 
)ویژگی های فیزیک  

 مواد( 
 عنوان فصل

 98تعداد تست در کنکور  3 3 2 3
 99تعداد تست در کنکور  3 3 4 3
 1400تعداد تست در کنکور  2 4 4 4
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زمان متحرکی به صورت  –مکان  ۀمعادل 
2 1 0 5

5
t ; t

x(t)
t b ; t

+  
= 

− 
 هستند.(  SIواحدها در  ۀکدام است؟ )هم bاست.  

1 )6- 2 )2- 3 )2 4 )6 

  1پاسخ: گزینۀ  

 ۀدر رابط  نکته:  
g(x) ; x D

f (x)
h(x) ; x D


= 



1

2
Dاگر   D =1 Dباشد، این رابطه همواره تابع است. اما اگر  2 D  1 باشد، برای تابع بودن   2

f (x) باید در نقاط مشترک ،D1  وD2ها یکسان باشند. مثاًل اگر ، مقادیر ضابطهD D {k}=1 fباشد، برای تابع بودن   2 (x)   بایدg(k) h(k)=  
 باشد. 

)زمان   –مکان  ۀهای معادل یکی از ویژگی )x(t)   این است که به ازایt 0  .تابع باشد ، 

  ۀ ها یکسان باشند تا این معادله مربوط به یک تابع باشد و بتوان آن را معادلها، مقادیر ضابطهضابطه  ۀبا توجه به نکات ارائه شده، باید در نقاط مشترکِ دامن

 زمان نامید:    –مکان  

tباید در   s= ها یکسان باشد.        مقادیر ضابطه  5

D

D

t ; t
x(t) D D { }

t b ; t


 +  

=  = →
− 



1

2

1 2
2 1 0 5 5

5
 

t s ( ) b b b=⎯⎯⎯→ + = −  = −  = −5 2 5 1 5 11 5 6  

 
1های  با سرعت ثابت در حال حرکت است. اگر در لحظه متحرکی  3t s= 2و 7t s= 1های متحرک در مکان 15x m= 2و  − 105x m=  باشد. فاصله این

3ی   متحرک تا مبدأ مکان در لحظه 15t s=  چند متر خواهد بود؟ 

1 )255 2 )210 3 )345 4 )270 

 3پاسخ: گزینۀ     

 آید:                                             رو به دست میبا سرعت ثابت: حرکتی که در آن اندازه سرعت )تندی( و جهت سرعت متحرک در طول مسیر ثابت است. و از رابطه روبه حرکت 

 (m)مکان اولیه متحرک                                  

x vt x0=  (m)مکان نهایی متحرک                +

سرعت متحرک                                                                                                               
m

( )
s

 

 

 در حرکت با سرعت ثابت 
avVو سرعت متوسط با هم برابرند. ای سرعت لحظه -1 V= 

 شتاب حرکت صفر است.  -2

 مثال:  

t  ۀاتومبیلی با سرعت ثابت در حال حرکت است. در لحظ s1 xدر مکان   =4 m1 t  ۀو در لحظ =30 s2 xدر مکان   =9 m2 60= ی قرار دارد. در لحظه −

t s3  این اتومبیل در چند متری مبدأ قرار دارد؟  =20

xزمان حرکت اتومبیل به صورت  –چون حرکت اتومبیل با سرعت ثابت است، پس معادله مکان   Vt x0=  باشد. حال داریم: می +

av av

t s x m x m m
V V V

t s x m t s s

t s x x m

1 1

2 2

0 0

4 30 60 30
18 18

9 60 9 4

4 30 72 102

= → =  − −
 = = = −  = = −

= → = −  −

= → = − +  =

 

xزمان حرکت اتومبیل به صورت   –معادله مکان  t18 102= −  آید.  درمی +

tحال برای اینکه بفهمیم اتومبیل در  s3  ، کافی است که:   در چه مکانی است  =20

t s x ( ) m3 320 18 20 102 360 102 258=  = − + = − + = − 

 

 

درجه  میزان
 سختی 

این تست   درسنامه مثال بخش اگر... 
 دارای... 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

ط متوس     زمان –مکان  ۀمعادل 10درجه از  6 3 10 دوازدهم    

 

درجه  میزان
 سختی 

این تست   درسنامه مثال بخش اگر... 
 دارای... 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

ط متوس     10درجه از  5 7 6 دوازدهم  حرکت بر خط راست  
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 شود، پس داریم:  چون حرکت با سرعت ثابت انجام می

x ( ) x( )
x x3 3
3 3

15 15105 15 120
360 15 345

4 12 4 12
− − +− −

 =  =  = +  =  s)15  تا( s3V=s)7  تا( s3V 

 

20را با تندی ثابت    Bتا    Aمطابق شکل، مسیر    متحرکی  m

s
12رفته و با تندی ثابت     m

s
مسیر و در    ۀگردد. اگر متحرک از نیمبرمی  Aتا    Bنیز از    

 جایی آن است؟ بهجا  ۀثانیه، مسافت طی شده توسط متحرک، چند برابر انداز 9های پی در پی کند، پس از  شروع به این رفت و برگشت xجهت محور 

1 )3 
2 )2/5 
3 )7 
4 )1/9 

  3پاسخ: گزینۀ  

 جایی و حرکت با سرعت ثابت مربوط به مسافت طی شده، جابه ۀدرسنام
 جایی را بدانیم:  ابتدا بهتر است تفاوت بین بردار مکان و جابه

 دهیم.نمایش می Lیا  dبا   کندبردار مکان: مکان هندسی نقاطی که جسم طی می

 دهیم. نمایش می rیا  xکند و با اولیه را به مکان انتهایی وصل میجایی: برداریست که مکان بردار جابه
 گویند.  مسافت: به طول مسیر طی شده توسط متحرک، مسافت پیموده شده یا مسافت می

 

 نوع کمیت SIفرمول و یکا در  

av تندی متوسط

mm L
S

ss t

→
 =

→
 ای )فقط اندازه داره( نرده 

av سرعت متوسط 

mm x
V

ss t

→
 =

→
 

 برداری 
 اندازه داره و هم جهت()هم

 مثال:  

رسیده است. سرعت متوسط او در کل   Bبه نقطه  Oاز نقطه  s20و سپس در مدت   O، به نقطه Aاز نقطه  s30در یک محور مکان )مطابق شکل( متحرکی در مدت  
 )تست کنکور(            مسیر چند متر بر ثانیه است؟ 

1 )16 
2 )5/17 
3 )35 
4 )80   

 1پاسخ: گزینه 

A B
av

A B

x xx m
V

t t t s

 +  +
= = = = =
  +  +

0 0

0 0

300 500 800
16

30 20 50
 

 

ها را حساب کنیم تا معلوم  کند. حاال باید تکه تکه زمانو ... را طی می  BO  ،OA  ،AO، سپس  OBبنامیم، متحرک ابتدا مسیر    O  ۀمسیر را نقط  ۀاگر نیم

 گیرد.  ثانیه، در چه موقعیتی قرار می  9شود در پایان  

OB OB OB OB OB

BA BA BA BA BA

AO AO AO AO AO

OB : L S t t t / s

BA : L S t t t s

AO : L S t t t / s

=  =  =

=  =  =

=  =  =

30 20 1 5

60 12 5

30 20 1 5

 

خواهد بود. پس حساب کنیم که در این یک   Bو    Oرود و در موقعیتی بین  می  Bبه سمت    Oاز    s9تا   s8سپری شده است. پس متحرک از   s8تا االن،  

 شود:  جا می پایانی، چند متر جابه   ۀثانی

L St m= =  =20 1 20 

 

درجه  میزان
 سختی 

این تست   درسنامه مثال بخش اگر... 
 دارای... 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  5 7 5 دوازدهم  حرکت با سرعت ثابت    سخت  
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مکان     نمودار  زیر،  محور    –مطابق شکل  امتداد  در  که  متحرکی  می  xزمان  توسط  حرکت  پیموده شده  مسافت  اگر  است.  به صورت یک سهمی  کند، 

 دهد؟  اش در این مدت زمان باشد، متحرک در چند متری از مبدأ حرکتش، تغییر جهت میجاییجابه  ۀبرابر انداز 4ثانیه اول  10tمتحرک در 

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

 

 3پاسخ: گزینۀ  

 جایی را بدانیم:  ابتدا بهتر است تفاوت بین بردار مکان و جابه
 دهیم.نمایش می Lیا  dکند  با  بردار مکان: مکان هندسی نقاطی که جسم طی می

 دهیم. نمایش می rیا  xکند و با جایی: برداریست که مکان اولیه را به مکان انتهایی وصل میبردار جابه
 گویند.  مسافت: طول مسیر طی شده توسط متحرک، مسافت پیموده شده یا مسافت می

 اهیم به دو مثال زیر خوب توجه کنید.  فبرای درک بیشتر بر م

 مثال:  

 ت: زمان متحرکی به صورت زیر اس –نمودار مکان 
 جسم کجاست؟  ۀ( مکان اولی1
 ای متحرک در بیشترین فاصله از مبدأ قرار دارد؟  ( در چه لحظه2
 ( متحرک در چه لحظاتی از مبدأ مکان عبور کرده است؟ 3
 های متحرک در حال نزدیک یا دور شدن از مبدأ مکان است؟  ( در چه بازه4
 دهد؟  هایی متحرک تغییر جهت می( در چه لحظه5
 شود؟ هایی سرعت متحرک صفر میدر چه لحظه( 6
 کند؟  حرکت می xهای زمانی، متحرک در جهت مثبت محور ( در چه بازه7
 کند؟ حرکت می xهای زمانی، متحرک در خالف جهت منفی محور ( در چه بازه8

( تندی متوسط متحرک در کل زمان حرکت چند 9
m

s
 است؟  

توسط متحرک در کل زمان حرکت چند ( سرعت م10
m

s
 است؟ 

 پاسخ:  

tرک با توجه به نموداردر لحظه  ح( مکان اولیه مت1 xبرابر   =0 m0 10=  است.  −

t( در لحظه  2 s8= 
 افتد می s10و   s1 ،s6های کند مکان صفر شود، این اتفاق در لحظه( وقتی متحرک از مبدأ مکان عبور می 3

)های ( در بازه4 , s)01 ،( s, s)4 )و   6 s, s)8 )های در بازه متحرک در حال نزدیک شدن و 10 s, s)1 4 ،( s, s)6 )و   8 s, s)10  متحرک در حال دور شدن است.   12

tهای  شود. پس در لحظهدهد، سرعت صفر میهایی که متحرک تغییر جهت می( در لحظه6و  5 s4=   وt s8= شود. سرعت متحرک صفر می 

 

درجه  میزان
 سختی 

این تست   درسنامه مثال بخش اگر... 
 دارای... 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  7 8 8 دوازدهم  حرکت بر خط راست    سخت  

L ( ) m=  + =4 30 20 |و   140 x | m =20 

L

| x |
 = =



140
7

20
 

 

 

 

10t 
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است. بنابراین   xاست و اگر شیب منفی باشد، حرکت در خالف جهت منفی محور   xزمان شیب مثبت باشد، حرکت در جهت مثبت محور   –( در نمودار مکان 8و  7

)های  در بازه , s)0 )و   4 s, s)8 )کند و در بازه  حرکت می  xتحرک در جهت مثبت محور م 12 s, s)4  کند.  حرکت می xمتحرک در خالف جهت منفی محور 8
 دو مورد آخری را به عنوان تمرین بیشتر خودتان حل کنید.   -

ثانیه است. و همچنین با توجه    t10که یک سهمی است، مسیر حرکت متحرک به صورت زیر است: )توجه کنید که   t-xبا توجه به مسیر حرکت و نیز نمودار  

 است.(؛    x03ثانیه مکان    t10ثانیه است، پس در لحظه    t2داده شده مشخص است که هر خط موازی در راستای قائم معادل    t-xبه نمودار  

 
 توان نوشت:  حال می

b=  جایی   و    جابهa a b a b2= + + =  مسافت پیموده شده  +

 اش است، داریم:  جاییبرابر جابه  4ثانیه اول،    t10با توجه به متن صورت سؤال مسافت پیموده شده در  

a b b a b (*)2 4 2 3+ = → = 
 به صورت زیر نوشت:    x0را بر حسب    bو    aتوان  با توجه به مسیر حرکت متحرک می

b x x x0 0 03 2= − aو         = x0 2= + 

a    وb  کنیم تا به دست آمده را در رابطه )*( جایگذاری میx0    :به دست آید 

(x ) ( x ) x x x x m0 0 0 0 0 02 2 3 2 2 4 6 4 4 1+ = → + = → =  = 
 متری مبدأ حرکتش است.   3متری مبدأ مکان و در    1مربوط به رأس نمودار(، متحرک در    ۀتوقف و تغییر جهت )لحظ  ۀپس در لحظ

 

جایی جابه  ۀبرابر انداز  5/3کند،  ثانیه طی می  8کند. مسافتی که متحرک در مدت  زمان زیر حرکت می   –ها مطابق نمودار مکان  xمتحرکی بر روی محور   
 متحرک از مبدأ حرکت چند متر است؟  ۀمتحرک در این مدت است. حداکثر فاصل

1 )4 
2 )5 
3 )6 
4 )10 

 
 

 

  2پاسخ: گزینۀ  

 نکات الزم رو در تست قبل بررسی کردیم... بریم سراغ حل خود سوال... همۀ 

 است.    xفرض کنیم که متحرک در مکان    t  ۀبا توجه به نمودار، در لحظ

xاز مکان    tتا    0  ۀاز لحظ m6=  کان  به مx x=  ۀآمده و از لحظ  t   تاs8    نیز از مکانx    به مکانx m=10    .رفته است 

 
x m x x m x m2 2 110 10 6 4 4=  − = − =  xمکان ثانویه   و      = m=1  مکان اولیه   6

+sتا    t  ۀجایی از لحظجابه  ۀانداز  مسافت طی شده   =tتا    0  ۀجایی از لحظجابه  ۀانداز  8
L / | x|

L x x x (m) x / x x x m
= 

      = − + − = − ⎯⎯⎯⎯⎯→ − =  → − =  =  =
3 56 10 16 2 16 2 3 5 4 16 2 14 2 2 1 

 

 

درجه  میزان
 سختی 

این تست   درسنامه مثال بخش اگر... 
 دارای... 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  5 7 6 دوازدهم  حرکت با سرعت ثابت    متوسط   
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xمبدأ حرکت،   m=  متر است.    5متحرک از مبدأ حرکت،    ۀاست و با توجه به شکل باال، حداکثر فاصل  6

 ... اگر
 ده و یک متر است.بو tۀ خواستیم چطور؟ کمترین فاصله از مبدأ مکان، در لحظکمترین فاصله از مبدأ مکان را می  اگر 

 

دو   ۀدهند. در این حالت، حداکثر فاصل متر را با سرعت ثابت مسابقه می  150به طور همزمان از یک نقطه، مسیری مستقیم به طول    Bو    A  ۀدو دوند 
Lدر شروع مسابقه،   B  ۀتر بایستد یا دوندمتر عقب  Lدر شروع مسابقه،    A  ۀشود. اگر دوندمتر می  30دونده از هم      گاه هر دو با متر جلوتر بایستد،آن

Lرسند. حاصل  هم به مقصد می L− کدام است؟ 

 25/2( 4 6( 3  5/7( 2 ( صفر 1

  2پاسخ: گزینۀ  

Aدهند. مسابقه می Lهمزمان از یک نقطه، در مسیری مستقیم به طول BVو   AVهای ثابت نید دو متحرک با سرعت فرض ک B(V V ) 
 توان  مکان اولیه را صفر گرفت. اند، پس می چون از یک نقطه شروع به حرکت کرده

A(tرسد  ( به مقصد میAتر )ای که متحرِک سریع یابد و در لحظهدو متحرک افزایش می  ۀشروع حرکت، فاصل  ۀه نمودار مقابل، از لحظ با توجه ب  ، دو متحرک  (
دو متحرک    ۀرسد، فاصلهم به مقصد می   Bای که متحرک  یابد و در لحظه دو متحرک کاهش می  ۀ دارای بیشترین فاصله از هم هستند و از این لحظه به بعد، فاصل

 را حساب کنیم:  Bجایی متحرک  ، جابهAtۀ دو متحرک از هم، باید در لحظ  ۀشود. پس برای یافتن بیشترین فاصلاز هم صفر می

   

A A A
A

L
V t L t

V
 =  :Aه است. به مقصد رسید Aچون  = x L =  At ۀدر لحظ  Aجایی جابه →

B
B B A B

A A

VL
: x V t V L

V V
 = =   At  ۀدر لحظ Bجایی  جابه =

Bنکته مهمی است.   B
A B

A A

V V
x x L L ( )L

V V
=  − = − = − 1 دو متحرک از هم  ۀحداکثر فاصل 

Aتر بایستد تا با هم به مقصد برسند پس  جلو  متر    B،L  ۀیا دوند   عقب ترمتر    A  ،L  ۀبا توجه به صورت سؤال که گفته دوند BV V    :است 

B B B

A A A

V V V
( )

V V V
 = −  → − = =  =

30 1 4
30 1 150 1

150 5 5
Bطول مسیر مستقیم    

A

V
( )

V
= − 1  دو متحرک از هم   ۀحداکثر فاصل 

 تر بایستد: متر عقب  L  ۀبه انداز   Aدر شروع مسابقه،  

A A

B B

x V L
L / m

x V

 +
=  =  =



150 5
37 5

150 4
  

A Bt t= رسند می پس∶ با  هم به مقصد  
→                        A A A

B B B

x V t

x V t

 =

 =
 

 متر جلوتر بایستد:    L  ۀبه انداز  Bدر شروع مسابقه،  

A A

B B

x V
L m

x V L


=  =  =

 −

150 5
30

150 4
  

A Bt t= رسند می پس∶ با  هم به مقصد  
→                        A A A

B B B

x V t

x V t

 =

 =
 

L L / / m − = − =37 5 30 7 5 

 

10Aخواهند مسابقه دهند. اگر  متر می  100از یک نقطه، بر روی مسیری مستقیم به طول    Bو    Aدو متحرک   
m

V
s

50Bو    =
m

V
s

باشند، متحرک    =

B  با چند ثانیه تأخیر حرکت کند تا هر دو با هم به مقصد برسند؟ 

1 )2 2 )10 3 )8 4 )12 
 

 

درجه  میزان
 سختی 

این تست   درسنامه مثال بخش اگر... 
 دارای... 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  9 8 10 دوازدهم  حرکت با سرعت ثابت    سخت  
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  3پاسخ: گزینۀ  

 حرکت با سرعت ثابت  

 آید:  رو به دست میحرکت با سرعت ثابت: حرکتی که در آن اندازه سرعت )تندی( و جهت سرعت متحرک در طول مسیر ثابت است. و از رابطه روبه
 

 (m)تحرک مکان اولیه م                                                                                               

x vt x= +     (m)مکان نهایی متحرک                    0

سرعت متحرک                                                                                                               
m

( )
s

 

ت 
ثاب

ت 
رع

 س
 با

ت
رک

 ح
در

 

avVای و سرعت متوسط با هم برابرند.  سرعت لحظه -1 V= 

 شتاب حرکت صفر است.  -2

)جایی و مسافت با هم برابرند  اندازه جابه -3 )| d | L=  .در نتیجه در این حرکت اندازه سرعت برابر تندی است.| V | S= 

 جایی است. زمان با محور زمان در هر بازه زمانی برابر با جابه –مساحت بین نمودار سرعت  -4

 زمان در حرکت با سرعت ثابت توجه کنید:  –زمان و سرعت  –به نمودارهای مکان 

 معادله                                                                                         
xزمان   –مکان  نوع حرکت     vt x= + vزمان         ثابت  –سرعت  0 = 

  xحرکت یکنواخت در جهت محور 

  

  xحرکت یکنواخت در خالف جهت محور 

  

است؟ )سراسری  Bچند متر بر ثانیه بیشتر از سرعت متحرک   Aبه صورت شکل مقابل است. سرعت متحرک  Bو  Aزمان دو متحرک  –تمرین: نمودار مکان  
 خارج(   – 94تجربی 

   1 )12 
   2 )6/12 
   3 )16 
   4 )3/16 
 
 

 3پاسخ: گزینه 
xها به صورت  زمان آن –هر دو متحرک به صورت یک تابع خطی است. بنابراین معادله مکان  t-xنمودار  vt x= + t ۀاست. در لحظ  0 s= در  Aمتحرک  30

Ax m= Bxدر مکان  Bو متحرک   650 m=  است؛ پس:   600

A A A A A A A

B B B B B B B

x v t x v x v x ( )

x v t x v x v x ( )

= + → =  + → = +

= + → =  + → = +

0 0 0

0 0 0

650 30 650 30 1

600 30 600 30 2 

 

درجه  میزان
 سختی 

این تست   درسنامه مثال بخش اگر... 
 دارای... 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  6 5 8 دوازدهم  مسائل دو متحرکه     متوسط   
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 کنیم: ( را از هم کم می2( و )1های )حال طرفین معادله

A A B B A B A B A B

A B A B A B A B

( v x ) ( v x ) (v v ) (x x ) (v v ) ( )

m
(v v ) (v v ) (v v ) v v

s

− = + − +  = − + − = − + −

 = − −  + = −  = −  − = =

0 0 0 0650 600 30 30 50 30 30 430

480
50 30 430 50 430 30 480 30 16

30 
ب این این درسنامه رو به دقت یادبگیرن، در سه تست بعد انواع حالت های مختلف سوال رو بررسی کردیم و فرض رو بر این گرفتیم که شما همه مطال 

 گرفتین... درسنامه رو کامل یاد 

xدر حرکت با سرعت ثابت،   V t =   .است 

A A A A A: x V t t t s =   =   =100 10  Aمدت زمان    10

B B B B B: x V t t t s =   =   =100 50  Bمدت زمان    2

ثانیه با تأخیر   B  ،8که همزمان به مقصد برسند، باید متحرک  رسند. پس برای اینثانیه به مقصد می  10در مدت    Aثانیه و متحرک    2در مدت    Bمتحرک  

 حرکت کند. 

 ... اگر
 کرد. حرکت می Bثانیه زودتر از   A ،8چند ثانیه زودتر حرکت کند تا با هم به مقصد برسند چطور؟ باید متحرک  Aگفت، متحرک طراح می اگر 

 

30قطاری با سرعت ثابت   m

s
کند. اگر مدت زمانی که قطار به طور کامل روی پل قرار  به طول کامل از روی پل عبور می  20sرسد و در مدت  به پلی می  

 باشد، طول قطار چند برابر طول پل بوده است؟  6sداشته 

1  )
7
13

 2  )
11
19

 3  )
21
47

 4  )
15
32

 

  1پاسخ: گزینۀ  

 کنیم به حل کردن تست... نستن و یادگرفتن درسنامۀ تست قبل شروع میبا دو

جا شود تا به طول کامل از پل عبور کند و انتهای قطار به مجموع طول قطار و طول پل جابه  ۀرسد، باید قطار به اندازوقتی ابتدای قطار به ابتدای پل می

 انتهای پل برسد:  

m ( )=  =30 20 600 xقطار+Lپل1 Vt L =  

t)ای که انتهای قطار بر روی ابتدای پل است  از لحظه t)رسد  ای که ابتدای قطار به انتهای پل میتا لحظه  1(  ، کل طول قطار بر روی پل است:  2(

 
tبا توجه به دو شکل باال، در مدت   t− =2 1  جا شده است:  جابه  Lپل−Lقطار   ۀ، تمام طول قطار روی پل بوده و قطار به انداز6

m ( )=  =30 6 180 پل−Lقطار 2
x Vt

L
 =

⎯⎯⎯⎯→ 

m= =Lپل390 780پل
( ) , ( ) L L

L
L L

+ =
⎯⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯⎯→

− =

1 2 600
2

180
 

L m
L m

L m
 =  = =

210 7
210

390 13
 

 

14مطابق شکل زیر، توپی را با تندی    m

s
گردد. اگر توپ، مسیر برگشت را  به دیوار برخورد کرده و برمی  5sکنیم و بعد از  روی سطح افقی پرتاب می  

4طی کند و با تندی   3sدر مدت   m

s
 به محل پرتاب برسد، بزرگی شتاب متوسط توپ در کل مسیر، چند متر بر مربع ثانیه است؟   

1 )25/1 2 )25/2 
3 )6 4 )2 
 
 
 
 
 

 

درجه  میزان
 سختی 

این تست   درسنامه مثال بخش اگر... 
 دارای... 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  4 6 7 دوازدهم  سرعت ثابت    سخت  

 پل

 پل

 قطار

 قطار

 جمع طرفین

 قطار قطار
 پل
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  2پاسخ: گزینۀ  

 ای که الزم بوده برای حل تست یاد گرفتیم، حاال فقط مونده شروع کنیم به حل کردن تست... ؛( هر نکته  7با توجه به درسنامۀ تست  

mکند پس  حرکت می  xپرتاب، متحرک در جهت محور    ۀبا توجه به شکل سؤال، در لحظ
V

s
= +1   xاست و هنگام برگشت نیز در خالف جهت محور    14

mکند و  حرکت می
V

s
= −2  است. پس:    s8ها باشه!(. از طرفی هم کل زمان حرکت  است )حتماً باید حواست به جهت  4

av av
V m m

a / | a | /
t s s

 − −
= = = − = −  =
 2 2

4 14 18
2 25 2 25

8 8
 

 

6های ثابت دو متحرک با تندی  m

s
4و     m

s
کنند. به مدت  متری و در خالف جهت هم به سوی یکدیگر حرکت می  300  ۀدر یک مسیر مستقیم از فاصل  

 متر است؟  20تر یا مساوی این دو متحرک از یکدیگر کوچک ۀچند ثانیه، فاصل

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

  4پاسخ: گزینۀ  

متری از هم هستند که در این حالت،   20 ۀشود. بار اول زمانی است که دو متحرک قبل از رسیدن به هم در فاصلمتر می 20دو متحرک از هم  ۀر فاصلدو با

  20  ۀو به فاصل  متر باشد. بار دوم هم زمانی است که دو متحرک از کنار هم عبور کرده و از یکدیگر دور شده  280جایی دو متحرک باید  جابه  ۀمجموع انداز 

گوییم در تمام لحظات بین این  متر باشد. با پیدا کردن این دو لحظه، می 320جایی دو متحرک باید جابه ۀرسند که در این حالت، مجموع انداز متری هم می

 متر است:    20متر است و در خود این لحظات هم برابر    20دو متحرک از هم، کمتر از    ۀدو لحظه، فاصل

:| x | | x | t t t s +  =  + =  =1 2 1280 4 6 280  حالت اول 28

:| x | | x | t t t s +  =  + =  =1 2 2320 4 6 320  حالت دوم   32

tزمانی    ۀپس در باز 28  متر است:    20تر یا مساوی  دو متحرک از هم، کوچک  ۀ، فاصل32

s= − =32 28  مدت زمان موردنظر   4

 
 زمان متحرکی به صورت زیر است. بزرگی شتاب متوسط متحرک در ثانیه چهارم حرکت چند متر بر مربع ثانیه است؟   –نمودار مکان  

1  )1  
2  )4 

3  )17
4

 

4  )1
4

 

 

 3پاسخ: گزینۀ     

 گوییم که یک کمیت برداری است. ای میزمان در هر لحظه را سرعت لحظه  –ای: شیب خط مماس بر نمودار مکان  لحظه سرعت  

 
 

 

درجه  میزان
 سختی 

این تست   درسنامه مثال بخش اگر... 
 دارای... 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

ط متوس      10درجه از  5 4 6 دوازدهم  شتاب متوسط  

 

درجه  میزان
 سختی 

این تست   درسنامه مثال بخش اگر... 
 دارای... 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  8 5 6 دوازدهم  حرکت با سرعت ثابت    ساده   

 

درجه  میزان
 سختی 

این تست   درسنامه مثال بخش اگر... 
 دارای... 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  6 8 7 دوازدهم  حرکت بر خط راست    متوسط   

 

V(t c)= شیب خط   =
با توجه  به نمودار مکان−زمان داریم:
⇒                     
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av(aشتاب متوسط    )  : 

SI  ،mگیری آن در  گویند. که کمیتی است برداری و یکای اندازهبه نسبت تغییرات سرعت در واحد زمان، شتاب متوسط می

s2
است. بنابراین با توجه به شکل و   

 تعریف گفته شده داریم:  

 

 مثال:  

 زمان متحرکی به صورت زیر است. شتاب متوسط متحرک در سه ثانیه اول حرکت چند متر مربع ثانیه است؟  –نمودار مکان 
 ( صفر1
2 )2 
3 )4 
4 )8 
 
 
 

 1پاسخ: گزینه 
tای برابر با شیب خط مماس بر نمودار است. در  سرعت لحظه   t-xدر نمودار   tو    =0 s3=    سرعت برابر صفر است. چون در این دو لحظه شیب خط مماس بر

 نمودار افقی است. بنابراین داریم:  

( ) ( )
av

V VV
a

t

−
= = = =
 −

3 0 0
0

3 0 3
 

 ای برابر با شیب خط مماس بر نمودار است.  سرعت لحظه  x-tدر نمودار 

به نمودار اگر شیب خط مماس در   tبا توجه  s3=    برابرm1    و شیب خط مماس درt s4=    برابرm2  به اینکه خط با توجه  های مماس بر هم عمود هستند،  باشد و 

 داریم:

m . m1 2 1= − 

 را محاسبه کنیم. بنابراین داریم:   m2توانیم  های شکل میهمچنین با توجه به داده

m2

12
4

3
= = − = tشیب خط مماس در   − s4= 

 پس داریم: 

m
m . m m2 4

1 2 1

1
1

4
=

= − ⎯⎯⎯→ = 

 از طرفی داریم:  
m

m V
s
m

m V
s

av av

V m
a a

t s

1 1

2 2

1
4
4

2

1
4 174
4 3 4

= =

= =−
− −


= ⎯⎯⎯⎯⎯→ = = −
 −

 

tتوجه شود که ثانیه چهارم یعنی بازه   s3=   تاt s4=  .است 

 

 است؟ های زیر صحیح جایی متحرکی مطابق شکل زیر است. کدامیک از عبارتنمودار مسافت طی شده بر حسب اندازه جابه 

  ( جهت بردار سرعت الزاماً ثابت نیست. 1
 ( متحرک تغییر جهت داده است. 2
 جایی الزاماً ثابت است.( جهت بردار جابه3
 کند.می لزاماً متحرک از مبدأ مکان عبور ( در این حرکت ا4

 
 
 

avشیب  
V V V

a AB
t t t

− 
= = =

− 

2 1

2 1
 

 

 

A 

B 
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 3پاسخ: گزینۀ     

Lجایی متحرک خواهد شد، به عبارتی دیگر:  موقع مسافت طی شده متحرک برابر با اندازه جابهخیلی مهم: اگر متحرکی تغییر جهت ندهد، آن نکته  | x |=   

جایی متحرک و مسافت طی ازه جابهتوان نتیجه گرفت که همواره اند چون نمودار داده شده خطی است و همچنین با توجه به اعداد داده شده روی نمودار می

 شده توسط آن برابر است.  

 کنیم: ها را بررسی میحال تک تک گزینه 

جایی متحرک و مسافت طی شده توسط متحرک با هم برابر است، که جهت حرکت متحرک که  درست است. وقتی اندازه جابه  3غلط است و گزینه  1گزینه 

-عالمت هستند. بنابراین جهت بردار جابهجایی و بردار سرعت همواره همباشد و تغییر نکند. از طرفی چون بردار جابه همان جهت بردار سرعت است ثابت  

 کند.  ماند و تغییری نمی جایی نیز ثابت می

|غلط است. چون    2گزینه   x | L  توان گفت که متحرک تغییر جهت داده است. است نمی  =

 کند یا نه. توان گفت که متحرک از مبدأ مکان عبور می)مکان اولیه متحرک( مشخص نیست. بنابراین نمی  x0ت. چون  غلط اس  4گزینه  

 

6مطابق شکل زیر، متحرکی با تندی ثابت   
m

s
ای در حال حرکت است. اگر سرعت متوسط متحرک برای اولین بار، بعد از گذشت بر روی محیط دایره  

8s  صفر شود، شتاب متوسط متحرک در چهار ثانیه اول حرکت چند متر بر مجذور ثانیه است؟= 3( ) 
 ( صفر 1

2  )2 
3 )2 
4 )3 

 

 

 4پاسخ: گزینۀ     

 نوع کمیت  SIل و یکا در فرمو 

 تندی متوسط
av

mm L
S

ss t

→
 =

→
 ای )فقط اندازه داره( نرده 

 سرعت متوسط
av

mm x
V

ss t

→
 =

→
 )هم اندازه داره و هم جهت(  برداری 

 

av(a  شتاب متوسط )  : 

، SIگیری آن در گویند. که کمیتی است برداری و یکای اندازهدر واحد زمان، شتاب متوسط میبه نسبت تغییرات سرعت 
m

s2
است. بنابراین با توجه به شکل و  

 تعریف گفته شده داریم:  
 
 
 
 
 
 
 

 مثال:  

Vاز   SIثانیه در  5کند و بردار سرعت آن در مدت متحرکی در صفحه حرکت می i j= −1 2 Vبه  5 i j= +2 17 رسد. شتاب متوسط آن در این مدت چند  می 10
 ( 94 –متر بر مربع ثانیه است؟ )سراسری ریاضی 

1 )3 2   2 )5 2   3 )3   4 )5 

 

درجه  میزان
 سختی 

این تست   درسنامه مثال بخش اگر... 
 دارای... 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  8 0 7 دوازدهم  حرکت بر خط راست    سخت  

 

درجه  میزان
 سختی 

این تست   درسنامه مثال بخش اگر... 
 دارای... 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

ط متوس     10درجه از  7 8 7 دوازدهم  حرکت بر خط راست  

 

avشیب  
V V V

a AB
t t t

− 
= = =

− 

2 1

2 1
 

 

A 

B 
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 1پاسخ: گزینه 

avشتاب متوسط برابر 
V

a
t


=


 است. پس داریم:  

av av av
V V ( i j) ( i j) i j m

a a i j | a |
t t s

− + − − +
= = =  = +  = + =

−

2 22 1
2

2 1

17 10 2 5 15 15
3 3 3 3 3 2

5 5
 

avبرابر صفر شده است. طبق رابطه    s8سرعت متوسط متحرک برای اولین بار بعد از  
x

V
t


=


برای اولین بار صفر    s8جایی متحرک بعد از گذشت  ، جابه

کند.  طی می  s2توانیم نتیجه بگیریم که متحرک هر ربع دایره را در  چرخد مییک دور کامل می  s8شود. از طرفی چون متحرک با تندی ثابت در مدت  می

tشتاب متوسط متحرک در چهار ثانیه اول حرکت یعنی بازه زمانی   tتا    0= s=  باشد  با توجه به شکل داده شده در صورت سؤال به صورت زیر می  4

 کنیم:  حال با توجه به شکل، بردار تغییرات سرعت را مشخص می

 

 
 و در نهایت اندازه شتاب متوسط برابر است با:  

av av
V m

a | a |
t s

 −
= = = −  =
 2

12
3 3

4
 

   

بر روی یک خط راست حرکت می   –نمودار سرعت    که  از عبارت زمان متحرکی  این کند، مطابق شکل زیر است. چند مورد  های زیر در مورد حرکت 
 است؟  نادرستمتحرک، 

 است. x، شتاب متوسط در خالف جهت محور 4tتا   3tالف( در بازه زمانی  

 دهد.متحرک سه بار تغییر جهت می 6tصفر تا  ۀب( از لحظ

 ، شتاب متوسط متحرک مثبت است. 2tپ( در بازه زمانی صفر تا 

 است. x، در خالف جهت محور 6tت( شتاب متوسط از لحظه صفر تا 

 است. ، جهت شتاب ثابت 5tتا   3tهـ( در بازه زمانی  
1 )3 2 )2  
 ( صفر 4 1( 3
 

 2پاسخ: گزینۀ     

av(aشتاب متوسط    زمان...  -بررسی کردیم فقط میمونه تحلیل نمودار سرعت   13و  11رو در تست های (
  

 زمان    –تحلیل نمودار سرعت  

 زمان رسم شده داریم:  –با توجه به نمودار سرعت 
 زمان بیانگر شتاب است.  –شیب در نمودار سرعت  -1
 کند، متحرک تغییر جهت داده است.را قطع می tهایی که نمودار محور در لحظه -2

)جایی  برابر جابه tو محور  t-Vمساحت محصور بین نمودار  -3 x)  است و از نظر اندازه برابر با مسافت(L) .است 
 نمودار رسم شده داریم:   با توجه به

                                                 L | S | | S |1 2= x)مسافت(      + S S1 2 =  جایی( )جابه −

 

درجه  میزان
 سختی 

این تست   درسنامه مثال بخش اگر... 
 دارای... 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  9 1 8 دوازدهم  حرکت بر خط راست    سخت  

 

 

m
V V V

s
 = − = − − = −2 1 6 6 12  
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 کنیم: ها را بررسی میتک تک عبارت 

 )الف(: درست است.   

 دهد.کند، پس در این لحظات متحرک تغییر جهت میشود و عالمت آن تغییر میسرعت متحرک صفر می t5و   t1 ،t3)ب(: درست است. در لحظات   

نمودار سرعت    نقطه در  بین دو  با شتاب متوسط است.  –)پ(: درست است. شیب خط واصل  برابر  تا    ۀ از لحظ   زمان  شیب خط واصل مثبت است، پس شتاب    t2صفر 

 متوسط متحرک مثبت  است. 

Vصفر است. پس   ۀسرعت مثبت و اندازه آن بیشتر از سرعت لحظ  t6)ت(: نادرست است. در لحظه    0  وava 0  .است 

ب مثبت است.  شیب خط مماس بر نمودار مثبت است، پس شتا  t5تا   t4چون شیب خط مماس بر نمودار منفی است، شتاب منفی و از   t4تا   t3)هـ(: نادرست است. از   

 در نتیجه جهت شتاب متغیر است.

 اگر... 
tتا  t1طراح نوع حرکت در بازه   )البته تندشونده و کندشونده بودن حرکت خارج از بودجه بندی آزمون هست و برای کامل شد؟ خواست، جواب چه میرا می 3

 در بخش "اگر ..." براتون قرار دادیم.( شدن سوال نوع حرکت رو 
tتا   t2در حال دور شدن از محور زمان است پس حرکت تندشونده و در بازه زمانی  t2تا  t1متحرک در بازه زمانی   محور زمان است در حال نزدیک شدن به  3

 پس حرکت کندشونده است. 

 

 ۀبر منحنی مماس هستند. اگر شتاب متحرک در لحظ  B  ۀدر نقط  2dو خط    A  ۀدر نقط  1dزمان متحرکی مطابق شکل زیر است. خط    –نمودار سرعت   
10t s=6 ۀ، برابر با شتاب متحرک در لحظt s= 1زمانی  ۀباشد، شتاب متوسط متحرک در باز 6t s=   2تا 10t s=  کدام است؟ 

1  )5/2 
2  )3 
3  )75/3 
4  )25/4 

 
 

 

  3پاسخ: گزینۀ  

 به حل سوال می پردازیم...  13و  11و همینطور تست  توجه به درسنامه تست قبلبا 

B A

B B
B

a a B
B

A
A

av

V V
a d

V m
V

sV
a d

V V( s) V( s) m
[ s , s] :a /

t s

=


= = = − 

⎯⎯⎯⎯→ = → =
= = = =
− 

 − −
= = = = =
 −

2

1

2

10 2 8
3 24

89
3

6 3 3

10 6 24 9 15
6 10 3 75

10 6 4 4

 

 

 فیزیک دهم 

 ؟ هستندکدام موارد درست  

 است. 35Aها در حدود لف( فاصلۀ ذرات سازندۀ مایعا

 جامدها )از نظر بلورین و غیربلورین( هستند. ب( شیشه و یخ متعلق به یک گروه از انواع  

 شود.ها میچسبی در مایعپ( افزایش دما سبب کاهش نیروی هم

 شود.تر میاگر قطر لولۀ مویین افزایش یابد، سطح مایع درون لوله به سطح مایع درون ظرف نزدیکت( 

 ( الف و ب 4 ( پ و ت 3 ( ب و ت 2 ( الف و پ 1

 3پاسخ: گزینۀ  

 

درجه  میزان
 سختی 

این تست   درسنامه مثال بخش اگر... 
 دارای... 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

ط متوس     ایشتاب متوسط و لحظه 10درجه از  6 5 7 دوازدهم    

 

 میزان
درجه 
 سختی 

 درسنامه مثال بخش اگر... 
این تست  

 دارای... 

 پایه مبحث 
شناسه 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

حالت های ماده و نیروهای بین      ط متوس
 مولکولی 

 10درجه از  5 1 7 دهم 

 

 

 شیب خط

 شیب خط
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ح
ت 

ال
ده 

ما
ی 

ها
 

 جامد 

-( یعنی Aها حدود یک آنگستروم ) فاصلۀ مولکول m1010  .است 

 شود؛ مانند نمک طعام، الماس و یخ جامد بلورین: جامدی که از تکرار یک طرح منظم تشکیل می
 شود. ایجاد میبا آرام سرد شدن مایع، زمان کافی برای تشکیل بلور  

 
 شکل )آمورف(: دارای طرح منظمی نیست. مانند شیشه جامد بی

 ها، زمان کافی برای تشکیل بلور نداشته باشند. گردد که مولکولسریع سرد شدن مایع سبب می

 مایع 

 آید. دارای حجم معین است و به شکل ظرف خود درمی 
 ها از هم در جامد است.مولکولها از هم در مایع تقریبًا مانند فاصلۀ فاصلۀ مولکول

 ها تقریبًا تراکم ناپذیرند. مایع
 ای ذرات شاره ) مایع یا گاز( است؛ مانند پخش جوهر در آب و پخش بوی عطر در هوا پخش: علت آن حرکت کاتوره

 گاز

 های جامد و مایع است.ها در گاز چند ده برابر فاصلۀ بین مولکولفاصلۀ بین مولکول

 است.  A35های هوا در شرایط معمولیمیانگین مولکولفاصلۀ 
 پذیرند. گازها حجم و شکل مشخصی ندارند و تراکم

 . شوندای ذرات دود معلق در گاز میای هستند که سبب حرکت کاتورههای گاز دارای حرکت کاتورهمولکول

 پالسما 

 شود.حالت چهارم ماده، پالسما نامیده می
 آید. پالسما اغلب در دماهای خیلی باال به وجود می

-های قطبی، آتش و مادۀ درون لولۀ تابان المپ مهتابی نمونهای، آذرخش، شفقمادۀ درون ستارگان، بیشتر فضای بین ستاره
 هایی از پالسما است. 

 

لی 
کو

مول
ن 

 بی
ی

ها
رو

نی
 

 چسبی هم

 چسبی گویند. شود را نیروی همپیوستگی جامد یا مایع میهای همسان که سبب نیروی بین مولکول

 شود. ها میناپذیری مایعشود که سبب تراکمبا کاهش فاصلۀ بین مولکولی، نیروی رانشی بزرگی ایجاد می

 شود. ها میشود و سبب پیوستگی مایعها ظاهر میبا افزایش فاصلۀ بین مولکولی، نیروی جاذبه )ربایش( بین مولکول

 درآید.  گردد آب به صورت قطرهنیرو سبب می این

 این نیرو کوتاه برد است. 

 شود. چسبی میگرما و مایع شوینده سبب کاهش نیروی هم

 کشش سطحی 
 های سطح مایع است. چسبی مولکولکشش سطحی ناشی از هم 
 گردد سطح مایع شبیه پوستۀ تحت کشش رفتار کند. نیروی ربایشی بین مولکولی سبب می 
 های فوالدی در آب و حرکت حشرات روی سطح آب کشش سطحی است. رو نرفتن سوزنعلت ف 
 آورد. هنگام سقوط آب، کشش سطحی و تمایل به کمینه شدن سطح، آب را به صورت قطره در می 

 

 دگرچسبی

 های نامشابه )مانند آب و شیشه( نیروی جاذبه بین مولکول

 های مایع بیشتر است. چسبی بین مولکول جامد از نیروی همترشوندگی: نیروی دگرچسبی بین مایع و 

 . نداردآب خاصیت ترشوندگی دارد، جیوه خاصیت ترشوندگی 

 مویینگی 
 چسبی مایع و دگرچسبی بین مایع و لولۀ مویین است. عامل ایجاد مویینگی تفاوت در نیروی هم 
 .عوامل موثر در مویینگی قطر لوله، نوع مایع و جنس لوله است 
  .باال و پایین رفتن لولۀ مویین در درون مایع تأثیری در ارتفاع مایع درون لوله ندارد 
 شود. تر میاگر قطر لوله افزایش یابد، سطح مایع درون لوله به سطح مایع درون ظرف نزدیک 
 

 ها: بررسی عبارت 

 ست. ا  A1 ها در حدود الف( نادرست؛ فاصلۀ ذرات سازندۀ مایع

 ب( نادرست؛ شیشه یک نوع جامد غیربلورین )آمورف( و یخ یک نوع جامد بلورین است. 

 پ( درست 

 ت( درست 
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ای برحسب گرم باید روی این روزنه گذاشت، به طوری که فشار داخل زودپز  است. چه وزنه28mmمساحت روزنۀ خروج بخار آب، روی درب زودپزی  

mو  1atmباشد؟)فشار جو برابر  2atmبرابر 
(g

s
=

2
10 

1)8 2)40 3)80 4)4 

 3پاسخ: گزینه  

 آید: ( است و از رابطۀ زیر به دست میPaپاسکال ) SIگیری آن در گویند و یکای اندازه نیروی عمودی وارد بر سطح را فشار می  فشار: 

F
P

A
→  (Pa)فشار=

 

 خارج  88تست سراسری ریاضی 

شود،  باشد، نیرویی که از طرف جیوه بر ته لوله وارد می   cm2متر از جیوه پر شده است. اگر قطر داخلی لوله  سانتی   10ای قائم تا ارتفاع  یک لولۀ استوانه 

mتقریباً چند نیوتون است؟   gr
( , g , / )

s cm
 =  =

2 3
3 10 13 6 

 ( 1پاسخ: گزینه )

A       مساحت قاعدۀ استوانه برابر است با:   r cm m−=  =  = = 2 2 2 4 23 1 3 3 10 

 از طرفی نیروی وارد از طرف جیوه بر ته لوله برابر است با:  

( )F PA ghA / / / N F N3 413 6 10 10 0 1 3 10 4 08 4−= =  =      = 
 

 وزنه برابر باشد، بنابراین داریم:  وزن  باشد، باید نیروی ناشی از اختالف فشار داخل و بیرون زودپز با    atm2برای اینکه فشار داخل زودپز برابر  

( )A mm m−= = 2 6 28 8 10 

( )F mg PA mg m

/ m m kg m gr

−= →  = → −    = 

→ =   =  =

5 62 1 10 8 10 10

8
0 8 10 80

100

 

 
27برابر شعاع شاخۀ سمت چپ است و جیوۀ داخل آن در حالت تعادل قرار دارد. اگر    2شکل زیر، شعاع شاخۀ سمت راست،    Uدر لوله    2/ cm    آب به

یابد؟ ) متر جیوه افزایش میچند سانتی pشاخۀ سمت چپ اضافه کنیم. بعد از ایجاد تعادل، فشار در نقطه 
3 3

13 6 1
gr gr

/ ,
cm cm

 =  =) 

1)2/0  
2)4/0 
3)5/0 
4)8/0 
 

 2پاسخ: گزینه  

 ها خوب توجه کنید.( گیری فشار: )به این واحدهای اندازه 

1 )
N

Pa
m

=
2

1 1   2 )bar Pa= 51 10 

3 )torr mmHg=1 1  4 )atm / Pa mmHg=  =51 1 013 10 760 

 دهیم.  نمایش می  cmHgگوییم و آن را با متر جیوه می ستون جیوه را یک سانتی  cm1( فشار حاصل از وزن  1نکته 

     مثال:  
Hgh cm P cmHg=  =2 2 

 

درجه  میزان
 سختی 

این تست   درسنامه مثال ...بخش اگر
 ...دارای

شناس  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

های فیزیکی موادویژگی    ساده  10درجه از  5 6 6 دهم    

 

درجه  میزان
 سختی 

این تست   درسنامه مثال ...بخش اگر
 ...دارای

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

های فیزیکی موادویژگی    سخت 10درجه از  8 9 7 دهم    

 (Nنیرو)          
 (m2مساحت )

 جیوه

 آب جیوه

  

 

  

P 
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Hgمتر جیوه به پاسکال، از رابطۀ  ( برای تبدیل فشار از سانتی 2نکته  HgP gh= گیریم. در این رابطه  کمک میHg  ،برابر چگالی جیوه استHgh فشار

 حاصل از ستونی از جیوه است. 

 شکل(  Uفشارسنج مانومتر )
 شکل است   Uگیری فشار یک شارۀ محصور، فشارسنج های ساده برای اندازه یکی از وسیله 

 
 
 
 
 
 
 

 

 در نتیجه فشار آنها با یکدیگر برابر است.  و در داخل یک نوع شاره هستند، تراز هستندهم  Bو  Aنکته( نقاط  

برابر قطر قاعدۀ استوانۀ دیگر است. اگر از لولۀ سمت    3ها  آب وجود دارد و قطر قاعدۀ یکی از استوانه   'AAای مربوط به هم تا سطح  در دو لولۀ استوانه 

 متر  متر نفت اضافه کنیم، آب در لوله باریک چند سانتیسانتی   5چپ تا ارتفاع  

grرود؟ نسبت به حالت اول باال می  m gr
( / ,g , )

cm s cm
 = =  =

3 2 3
0 8 10 1 

1)3/1   2)6/3   

3)4   4)5 
 ( 2پاسخ: گزینه )

برابر سمت   9رود چون سطح مقطع سمت چپ، پایین می  xریزیم، نفت نسبت به وضعیت اولیه به اندازۀ  مطابق شکل وقتی در شاخه سمت چپ نفت می

برابر لوله سمت چپ است. بنابراین ارتفاع آب در لوله سمت راست نسبت    9جایی آب نسبت به وضعیت اولیه در لوله سمت راست،  راست است، پس جابه 

 توان نوشت:  راز یک مایع ساکن میتاست با توجه به برابری فشار در نقاط هم  x10به سطح تراز،  

 

                        P P h h / x x / cm= → =  →  =   =1 2 1 1 2 2 0 8 5 1 10 0 4    
xبنابراین میزان باال رفتن آب در لوله سمت راست نسبت به وضعیت اولیه برابر   / cm=9 3 6 

 

 
 

جا شده در دو  رود. با توجه به اینکه حجم جیوه جابه سمت راست باال می با اضافه کردن آب به شاخۀ سمت چپ، سطح جیوه در آن پایین آمده و در شاخۀ  

 توان نوشت:  طرف یکسان است، می
R r

v v ha HA h r H R h H
=

= → = →  =  ⎯⎯⎯→ =
22 2 4 

 

 

 

 

 توان نوشت:  از یک مایع ساکن می   Nو  Mتراز  حال با توجه به برابری فشار در نقاط هم

M NP P gh gh / / h

h cm

=  =    = 

 =

1 27 2 13 6

2
 

 با توجه به شکل رسم شده داریم:  
h H

h h H h H H H / cm P / cmHg
4 5 2 5 0 4 0 4=

= + ⎯⎯⎯→ =  =  =   = 
/به اندازه    Pدر نقطۀ    ، فشارو ایجاد تعادلطبق اصل پاسکال بعد از اضافه کردن آب   cmHg0  یابد. افزایش می   4

 

 

 

 

 آب نفت 

 جیوه     آب 

 جیوه جیوه     جیوه  آب     آب 

 جیوه

 جیوه

 
  

 

 

 
 

 

 

P 

 hجیوه hآب
H 

h 

N M 
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 ...اگر 
 کردیم؟ خواست چه می را برحسب پاسکال می  pطراح افزایش فشار در نقطه  اگر 

Hgبا کمک رابطه   Hggh =  :داریم 

Pa =   =
4

13600 10 544
1000 

 
روغن بریزیم، فشار کل در نقطۀ   cm10و در شاخۀ سمت راست  cm60شکل در حال تعادل است. اگر در شاخۀ سمت چپ  Uدر شکل مقابل آب در لولۀ  

C یابد؟ )چند پاسکال افزایش می
3

0 8
g

/
cm

0آب= 8 /=  روغن
N

(g و
kg

= 10 

1 )800 
2 )1600 

3 )2400 
4 )3200 

 

 

 2اسخ: گزینۀ پ 

eرو به روی هم هستند پس هم تراز هستند ولی چون در دو مایع مختلف قرار دارند پس هم فشار نیستند!   fو  eی قطهو ند fP P ی دو نقطهa  وb  رو به روی

aهم فشار هستند.   هم هستند و نیز در داخل یک نوع مایِع پیوسته قرار دارند پس هم تراز و  bP P= 
 
 

 سوال( باالترین دو نقطه ای که هم تراز و هم فشار هستند را نشان دهید؟ 
 dو  cی آففففرین، دو نقطه

 
 یقت متعلق به هر دو مایع است و به همین دلیل، فشاِر دو توجه دارید که مرز جدایی دو مایع، در حق

 برابر است. dو  cی هم تراِز نقطه
 

 های نکته( باالترین سطحی را که زیرش یک نوع مایع پیوسته وجود داشته باشد را مالِک حل لوله
 U دهیم. شکل قرار می 
 

c dP P P gh P gh h h ( )=  + = +   = 0 1 1 0 2 2 1 1 2 2 1 

 روشی بگم که سواالت این مدلی رو سه سوته حل کنید.ام یه  و خوب دقت کنید چون میخ

 قبل از اینکه سراغ حل سوال بریم به یک نکته توجه کنید:

 برابر سطح مقطع شاخۀ چپ است.   4بینید، سطح مقطع شاخۀ راست  همانطور که می

 به پایین فشار دهیم، مایع شاخۀ   x4در واقع اگر مایع شاخۀ سمت چپ را به اندازۀ  

 باالتر خواهد رفت.   xدازۀ  راست به ان 
 

 
 

 حاال برای محاسبه باید چیکار کنیم؟

 افتد، بنویسیم و دو طرف را مساوی با هم قرار دهیم.کافی است هر چیزی را که در هر طرف لوله اتفاق می

 به شکل دقت کنید؛

 ت. آب کم شده اس  x4روغن اضافه شده است و به اندازۀ    cm60بینید به سمت چپ  همانطور که می

 آب اضافه شده است.   xروغن اضافه شده است و به اندازۀ    cm10به سمت راست نیز  

 ستفاده شده است.( ( ا 1) کافی است این دو را مساوی هم قرار دهیم: )از فرمول 

 

درجه  میزان
 سختی 

این تست   درسنامه مثال بخش اگر... 
 دارای... 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  7 7 7 دهم  شکل Uفشار کل در لوله های     سخت  
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/
/ / x / / x / x x / m − =  +  =  = =

0 4
0 8 0 6 4 0 8 0 1 0 4 5 0 08

5
 

xحاال کافی است )  =
8
100

 فشار افزایش یافته به دست آید:های مساوی قرار دهیم تا  ( در یکی از طرف

Pa                                                                                    قرار دهیم:  راستمثال اگر در سمت    +   =
10 8

800 10 1000 10 1600
100 100

 

 ... اگر
 توانستیم به پاسخ برسیم: شد، باز نیز به این روش میوارد می Fبه جای اضافه کردن یک مایع در لوله، نیروی  اگر 

 ساده کنید.(   را gب یها در این حالت نباید ضر )بچه
F

g( x) g(x)
A

− = 
1

4  

 

51در مکانی که فشار هوا  05 10/ Pa    یابد. چگالی درصد کاهش می  20متری برویم، فشار  سانتی  30متری مایعی، به عمق  سانتی  90است، اگر از عمق

10متر مکعب است؟مایع چند گرم بر سانتی N
(g )

kg
= 

1 )5 2 )4/3 3 )10 4 )6/13 

 1پاسخ: گزینۀ  

 

ف
 شار

 در جامدات 

بر سطح   وارد  فشار  را  یکای سطح  بر  وارد  عمودی  نیروی  بزرگی 
 ای است. گویند که یک کمیت نرده 

 

)مانند استوانۀ قائم، مکعب و مکعب  در جامدهای همگن و توپر   ✓

Pتوان از رابطۀ مستطیل( می  = ρgh   .نیز استفاده کرد 

 

 در مایعات

 

 فشار مایع به عمق و چگالی مایع بستگی دارد.  ✓

 عمق برابر است. در مایع ساکن، فشار در نقاط هم ✓

راستاها   ✓ تمام  در  فشار  ساکن  مایع  درون  نقطۀ  هر  در 
 شود. یکسان وارد می

 
 

P                                                       متری از مایع برابر است با:سانتی  30فشار کل در عمق   P gh P P= + = +  = + 
3

10 3
10

 

P                                                                    متری نیز برابر است با: سانتی  90فشار کل در عمق   P gh P P= + = +  = + 
9

10 9
10

 

8یابد؛ یعنیدرصد کاهش می  20سانتی متری برویم، فشار    30سانتی متری به عمق    90در صورت سوال گفته شده اگر از عمق  
10

 شود. برابر می  

                                                                            بنابراین:

                                                                           
P

P

+ 
=

+ 

38
10 9

 

 

درجه  میزان
 سختی 

این تست   درسنامه مثال بخش اگر... 
 دارای... 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  7 8 7 دهم  فشار    سخت  

F

A
P = 

P( فشار :Pa )پاسکال( ) 

F ( نیروی عمودی وارد بر سطح :N) 

A ( مساحت سطح :m2 ) 

 

gh PP  += 

P( فشار :Pa )پاسکال( ) 

ρ ( چگالی مایع :kg

m3
) 

g ( شتاب گرانش زمین :N

kg
) 

h( ارتفاع مایع :m ) 

P( فشار اتمسفر :Pa ) 
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     P P   P   /

kg g
  

m cm

 +  = +    =   = 

  = =

5

3 3

8 72 10 30 21 21 1 05 10

5000 5
 
 

 طرح شده بود:  1400سوال زیر نیز در کنکور 

/کانی که فشار هوا سوال: در م Pa 51 026 شود. چگالی مایع چند  برابر می 5/1متری برویم، فشار سانتی 53سانتی متری مایعی، به عمق   10است، اگر از عمق  10

متر مکعب است؟ ) گرم بر سانتی
N

g
kg

=10) 

1 )5/2                                                 2 )6/2                                 3 )5/13                                     4 )8/13 
 3پاسخ: گزینۀ 

  

P / kg g
/   / / P   / / /   /

P m cm

+ 
=   =   =     = =

+

5
3 3

5 3
1 5 3 8 0 5 3 8 0 5 1 026 10 13500 13 5

 

 

2مکعب مستطیلی به ابعاد    3 5m m m  به چگالی  ایهاز ماد
3

2
gr

cm
رد.  اوجود د  312mبه حجم   ای همکعب مستطیل حفر، درون ساخته شده است

10است؟   SIکند چند واحد  فشاری که مکعب مستطیل از کوچکترین سطح، به سطح افقی وارد می N
(g )

kg
= 

1 ) 312 10 2 ) 36 10 3 ) 412 10 4 ) 46 10 

 4پاسخ: گزینه  

 :  چگالی 

 آید: گویند و از رابطه زیر به دست می به جرم واحد اجسام چگالی می 

m

v
 kgچگالی =

( )
m3

 

،SIگیری چگالی در  ( یکای اندازه 1نکته  
kg

m3
است، اما یکاهای متداول دیگری مانند   

gr

cm3
و  

kg

Lit
 نیز دارد.  

مترمکعب معادل ( هرگرم بر سانتی 2نکته  
kg

m

3
3

و هر گرم بر لیتر معادل  است  10
kg

m3
 است.1

v( حجم مکعب  مستطیل برابر است با:  ارتفاع× عرض× طول 3نکته   = 

 د: آی ( است و از رابطۀ زیر به دست میPaپاسکال ) SIگیری آن در گویند و یکای اندازه فشار: نیروی عمودی وارد بر سطح را فشار می 

F
P

A
→  (Pa)فشار=

Nباشد، به عبارتی داریم:  نکته( یک پاسکال معادل یک نیوتن برمترمربع می  
Pa

m
=

2
1 1 

 ریاضی  93تست سراسری   

باشد، فشار حاصل از    A، دو برابر شعاع قاعدۀ استوانۀ  Bروی سطح افقی کنار هم قرار دارند. اگر شعاع قاعدۀ استونه  Bو Aوزن  دو استوانۀ توپر و هم 

 است؟    Bچند برابر فشار حاصل از استوانۀ  Aاستوانۀ  

1)1
2

  2)1
4

  3)2   4)4 

 ( 4پاسخ: گزینه )

B A
r r

B AA r A A
=

=  ⎯⎯⎯⎯→ =
22 4 

 

 

درجه  میزان
 سختی 

این تست   درسنامه مثال ...بخش اگر
 ...دارای

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

های فیزیکی موادویژگی    متوسط  10درجه از  6 7 7 دهم    

 ( kg)جرم
 (m3) جرم

 (Nنیرو)          
 (m2مساحت )
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B                    از طرفی داریم:   A
A A A

B A
B

PF mg
P P P

A P

=



=
= ⎯⎯⎯⎯→ =  =

4 1
4

4
 

 
 

V                   حجم ظاهری مکعب مستطیل برابر است با:  m=   = 32 3 5 30 

 حجم قسمت توپر مکعب مستطیل برابر است با:  

v v v v v m= + → = +  = 330 12 18 
 آوریم:  حال به کمک رابطه چگالی، جرم مکعب مستطیل را به دست می 

gr kg

cm mm m
m kg

v

= →=

 = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =
3 3

2 2000
2000 36000

18
 

)در نهایت با کمک رابطه فشار داریم:   )A m=  = 22 3 6 

Pa 46 mgیا10 N

A m


 = = =  4

2
36000 10

6 10
6

 

 ... اگر
 کردیم؟ خواست، چه می ح به کوچکترین سطح مکعب مستطیل بر روی سطح افقی می ططراح از ما نسبت فشار وارد از طرف بزرگترین س اگر 

 )به عنوان تمرین بیشتر خودتان حل کنید.( 

 

ها های زیر، چگالی مایع موجود در لولهدر شکل  
3

8
g

cm
و   APرا با  Aمتر جیوه است. اگر فشار مطلق مخزن  سانتی  76و فشار هوا در محل آزمایش    

Aنشان دهیم،  BPرا با  Bفشار مطلق مخزن   BP P− متر جیوه است؟ ) چند سانتی
3

13 6
g

/
cm

جیوه=
N

(g و
kg

= 10
 

 

1 )4 
2 )8 
3 )12 
4 )16 

 

 4پاسخ: گزینۀ  

 مطلق:  شار ف 

 از سطح آزاد مایع:  hفشار کل ناشی از فشار مایع و فشار هوا در عمق 

                                                                                                                                                                             P P gh= +0 فشار مطلق 

P0 فشار ناشی از هوا برحسبPa  ،g  شتاب گرانش برحسب
m

s2
  ،h  ارتفاع برحسبm ،  چگالی مایع بر حسب

Kg

m3
 

 فشار هستند. ( نقاطی که در یک مایع و در فاصله یکسانی از سطح مایع قرار دارند، دارای فشار یکسانی بوده و هم تراز و هم 1نکته  
 ( حواست به تبدیل واحد باشه. 2نکته  
 ( اگر اختالف فشار را در مایعات خواستند)حتی با در نظر گرفتن فشار هوا( می توان از فرمول زیر استفاده کرد: 3نکته  

P g h =   
 روش معمولی: 

A                                                                                                 توان نوشت:می  Aبرای مخزن  
/

P ( ) P=   +
14 2

8000 10
100

 

B                                                    توان نوشت: نیز می  Bبرای مخزن   BP ( ) P   P P ( )+   =  = −  
13 13

8000 10 8000 10
100 100

 

         ر خواهد بود با: اختالف فشار دو مخزن براب 

 

درجه  میزان
 سختی 

این تست   درسنامه مثال بخش اگر... 
 دارای... 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  5 5 6 دهم  شکل Uفشار کل در لوله های     متوسط   

 ثابت 

 برابر 4

1
4

 برابر 

 توپر توپر توخالی  توپر   ظاهری

 ظاهری 
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A B

A B

/
P P ( ) P P ( )

/
  P P ( )

   
− =   + − −     

   

 − =  

14 2 13
8000 10 8000 10

100 100

27 2
8000 10

100

 

 متر جیوه تبدیل کنیم: حاال کافی است این عدد به دست آمده )برحسب پاسکال( را به سانتی

                                                                                                             

/
( ) h  h cm  =    =
27 2

8000 10 13600 10 16
100

 

 روش تستی: 
hبرای تبدیل فشار دو مایع به یکدیگر از رابطۀ  h = 1 1 2  کنیم. استفاده می 2

 از فشار هوا بیشتر است.  cm2/14به اندازۀ  Aفشار مخزن 
 از فشار هوا کمتر است. cm13به اندازۀ  Bفشار مخزن 

 
 
 

 متر جیوه تبدیل کنیم: سانتی متر است؛ فقط کافی است این اختالف ارتفاع را به سانتی cm2/27در واقع اختالف فشار این دو مخزن به اندازۀ 
 

  h h   / / h   h cm =    =   =1 1 2 2 2 28 27 2 13 6 16 

 به مثال زیر توجه کنید:  

سوال: در شکل مقابل، چگالی مایع موجود در ظرف 
g

/
cm3

3  چند    Bو    Aاست. اختالف فشار بین دو نقطۀ    4

 متر جیوه است؟ سانتی

1  )5  2  )20  3  )80  4  )24 

 1پاسخ: گزینۀ  

 h h   / / h    h cm =    =   =1 1 2 2 2 23 4 20 13 6 5 
 

 

در شکل زیر، یک بارومتر ساده نشان داده شده است. ابتدا به جای جیوه داخل بارومتر مایعی به چگالی   
gr

/
cm

3
4 ریزیم. نیرویی که مایع در این یم  8

می وارد  لوله  ته  به  برابر  حالت  مایعی    Fکند  دوبار  و  کنیم  خارج  بارومتر  از  کامل  طول  به  را  اول  مایع  اگر  چگالی  است.  به 
gr

/
cm

3
6 داخل    5

Fکند برابر  بارومتربریزیم. در این حالت نیرویی که مایع به ته لوله وارد می ها در بارومتر نیروی وارد بر ته لوله در حالت دوم است. با عوض کردن مایع'

Hgکند؟ ) نسبت به حالت اول چه تغییری می
gr

/
cm

 =
3

13 6 ،P cmHg=0 75  ،N
g

kg
= cmمساحت ته لوله   10

 است.( 22

1 )/ N3   یابد. افزایش می 4
2 )N17 یابد. افزایش می 
3 )/ N3  یابد. کاهش می 4
4 )N17 یابد. کاهش می 

 3پاسخ: گزینه  

 )بارومتر(  جوسنج
 رود. این فشارسنج توسط توریچلی اختراع شد. گیری فشار جو به کار میای ساده که برای اندازه وسیله 

 روند کار
متر( با یک سربسته است که از جیوه پر شده )شکل الف( و سپس در یک ظرف محتوی جیوه به طور سانتی  80ای بلند )به طور تقریبیجوسنج شامل یک لوله شیشه 

آید که فشار ستون جیوه با فشار جو برابر شود. همچنین فضای خالی باالی ستون جیوه تنها محتوی وارون قرار گرفته است. )شکل ب( جیوه تا ارتفاعی پایین می 
 شود.بخار جیوه است که فشار آن ناچیز بوده و در عمل برابر صفر فرض می 

 
 
 
 
 

 

درجه  میزان
 سختی 

این تست   درسنامه مثال ...بخش اگر
 ...دارای

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

های فیزیکی موادویژگی    سخت 10درجه از  7 9 7 دهم    
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 توان نوشت: هم ترازند و می Bو Aاست. چون نقاط   p0برابر Aو در نقطه   ghبرابر Bفشار در نقطه   :1نکته 

A Bp p p gh p gh=  = +  = 0 00 
 است. mm760ارتفاع ستون جیوه در سطح دریاهای آزاد   :2نکته 

 99تست سراسری ریاضی خارج  

grدر شکل زیر، اگر چگالی مایع  

cm3
mباشد، فشار گاز محبوس درون لوله چند کیلوپاسکال است؟    2

(g , p Pa)
s

= = 5
02

10 10 

1)85   2)95   

3)105   4)125 

 
 ( 3پاسخ: گزینه )

 

 

A B A

A

p p p p gh

p Pa kPa

= → = + = +  

=  +  =  =

5
0

3 3 3

25
10 2000 10

100

100 10 5 10 105 10 105
 

 

 ترازند( هم  cو    a، برابر فشار هوا است: )چون نقاط  aمطابق شکل فشار، در نقطه  

c
P P

a cP P P cmHg
=

= ⎯⎯⎯→ =0
0 75 

 کنیم: این فشار را برحسب پاسکال، محاسبه می

a Hg Hgp p , h / Pa= =   =13600 10 0 75 102000 

 

 کنیم: محاسبه می   bحال برای دو مایع جداگانه فشار را در نقطه  

b bP P ( )gh ( / / ) ~ − = − = −  34 8 6 5 10 10  
طرفین  را کم  میکنیم 
→            a b

gr
/ : p p gh

cm
 = − =  

3
4 8 

'
a b b b

gr
' / : p p 'gh P P Pa

cm
 = − =   − = −

3
6 5 17000 

 کنیم: ها را محاسبه میحال نیروی وارد بر ته لوله 

F P.A / N− =  = −   = −417000 2 10 3 4 
 خاطر کاهش نیروی وارد بر ته ظرف است. عالمت منفی به  

 

بندیم. اگر به کمک یک شلنگ آب، بازی را روی سطح آب قرار داده و به کمک دو طناب مجزا،  شُل کنار هم میمطابق شکل زیر، یک جفت قایق اسباب 
 نسبت به هم چگونه است؟ ها کند و وضعیت قایقجریان آبی بین دو قایق برقرار کنیم. فشار بین دو قایق چگونه تغییر می

 شوند.یابد، از هم دور می( کاهش می1
 شوند.یابد، به هم نزدیک می( افزایش می2
 شوند.یابد، به هم نزدیک می( کاهش می3
 شوند یابد، از هم دور می( افزایش می4
 
 

 3پاسخ: گزینه  

 

 
 

 

درجه  میزان
 سختی 

این تست   درسنامه مثال ...بخش اگر
 ...دارای

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

های فیزیکی موادویژگی    متوسط  10درجه از  8 0 8 دهم    

 
B 

 

A 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

b 
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 برنولی اصل  

 رو یابد. مطابق شکل روبه در مسیر حرکت شاره با افزایش تندی شاره، فشار داخل شاره کاهش می
 
 
 
 
 

 ( طبق اصل برنولی فشار و تندی یک شاره نسبت عکس دارند. 1 نکته 
 . گویندگذرند ثابت باشد، جریان پایا می ( به جریانی که در آن سرعت همه ذراتی که از نقطه معینی می 2نکته  

دهیم. درجه تا کرده و درون آب قرار می  90بریم و بدون اینکه دو قسمت آن کاماًل از هم جدا شوند، آن را  یک نی پالستیکی را مطابق شکل زیر از وسط می 
 شود؟  جا مینه جابه کند و سطح آب داخل آن چگوحال اگر از قسمت افقی آن در جهت نشان داده شده بدمیم. فشار هوا داخل نی قائم، چگونه تغییر می 

 رود.یابد، پایین می ( افزایش می 1
 رود.یابد، پایین می ( کاهش می2
 آید. یابد، باال می ( افزایش می 3
 آید. یابد، باال می ( کاهش می 4

 ( 4پاسخ: گزینه )
ار هوای باالی نی کاهش یافته و  باالی نی طبق اصل برنولی فشآید. زیرا با افزایش تندی جریان هوا در با دمیدن هوا در نی افقی سطح آب در نی عمودی باال می 

 شود. ختالف فشار هوای بیرون و هوای باالی نی باعث باال آمدن آب در نی می ا

 ها، فشار آب در بین آنها کاهش یافته و اختالف فشار آب ایجاد شده بین دو مطابق شکل زیر، با افزایش تندی جریان آب بین قایق

 شود. ها باعث کشیدن شدن آنها به سمت هم میطرف قایق

 
 

 

 
یابد. در این درصد افزایش می  25از یک شیر، آب به صورت پایا و بدون تالطم در حال جریان است. با پیچاندن فلکۀ آن، قطر مقطع آب خروجی از آن   

 یابد؟صورت تندی آب خروجی از شیر، چند درصد نسبت به حالت اولیۀ کاهش می

1 )36 2 )25 3 )5/62 4 )64 

 1پاسخ: گزینۀ  

 ناپذیر: له پیوستگی برای شاره تراکمعادم 

ای است که در همین بازه زمانی از سطح مقطع میگذرد درست برابر مقدار شاره 1Aازسطح مقطع   t  ای که در بازه زمانیدر یک شاره تراکم ناپذیر، مقدار شاره 

2A گذرد. می 

Av A v=1 1 2 2 
 یابد. در مسیر حرکت شاره، با افزایش تندی شاره، سطح مقطع آن کاهش می 

 ی قبل زدن گزینه یه بار بررسی کن ببین واقعا طراح چی میخواد.( وقتی در تستی گزینه ها در ممیز یا صفر فرق دارن، حواست به تبدیل واحدها باشه! یعن1نکته  
 ( هر وقت بحث تغییر سطح مقطع و سرعت بود معادله پیوستگی را بنویس. 2نکته  
  ( هر واحدی سمت چپ نوشته بشه، سمت راست هم همون باید نوشته بشه. مثال برای سرعت میتوان هم متر بر ثانیه برای دو طرف نوشت و هم3نکته  

 کیلومتر بر ساعت برای دو طرف. همین که در دو طرف معادله یکاها سازگار باشن کافیه.
 ( بچه ها این تبدیل واحد رو یادبگیرین خوبه: 4نکته   

 

h





⎯⎯⎯→⎯⎯⎯

5
18
18
5

km m

s

 
 

 

درجه  میزان
 سختی 

این تست   درسنامه مثال بخش اگر... 
 دارای... 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  5 5 6 دهم  پیوستگی     متوسط   
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 حل یک مثال شبیه کتاب درسی: 

0/را با تندی    ی آنرو یک تفنگ آب پاش است اگر ماشهشکل روبه 8
cm
 
s

 ی بفشاریم، تندی آب در دهانه  

/خروجی تفنگ چند متر بر ثانیه است؟ ) /= =2 2
2 11 5 0 75A  mm  , A  cm) 

1  )4/0                  2)40                   3)8/0                  4)80 

 حل سوال: 
 

/ / / /−=   =   → = =2
1 1 2 2 2 20 75 0 8 1 5 10 40 0 4

cm m
A v A v   v v

s s
 

40
cm

s
 ها هست ولی جواب نیست! حواست باشه!!!!! در گزینه

 1پاسخ گزینۀ  

A              توان نوشت: با توجه به معادلۀ پیوستگی می v A v=1 1 2 2 

r    باشد. درصد افزایش یافته    25درصد افزایش یافته است؛ بنابراین شعاع مقطع نیز باید    25قطر مقطع   r=2 1
5
4

 

A                                                  توان نوشت: بنابراین می A=2 1
25
16

 

 

                                                                                            بنابراین خواهیم داشت:
v

A v A v   
v

 =   = =2
1 1 1 2

1

25 16 64
16 25 100

   

64تندی آب
100

 درصد کاهش یافته است.  36شده است؛ یعنی    
 

 ...اگر 

A                                                                                یافت؛ آنگاه خواهیم داشت: درصد افزایش می 25مساحت مقطع لوله اگر  A=2 1
5
4

 

                                                                 یابد: درصد کاهش می 20در نتیجه تندی آب خروجی 
v

A v A v   
v

 =   = =2
1 1 1 2

1

5 4 80
4 5 100

 

 آموزان است. سطح مقطع در صورت سوال دقت کنید؛ این اشتباه یکی از اشتباهات متداول دانشبه کلمۀ قطر یا  

 
 فیزیک یازدهم 

صفحه  از  تخت  خازن  مساحت  یک  با  فاصل  2200cmهایی  در  که  است  شده  0  ۀساخته  09/ mm  گرفته قرار  هم  فاصلاز  و  دیبین صفحه   ۀ اند  با  -ها 
الکتریکی، انرژی   ۀیابد. اگر پس از تخلیدرصد کاهش می  30الکتریکی    ۀپر شده است. اختالف پتانسیل دو سر این خازن با تخلی  5الکتریکی با ضریب  

12خازن چند ولت بوده است؟  ۀژول کاهش یافته باشد، ولتاژ اولیمیلی 2/10این خازن 
0 9 10 F

( )
m

− =  

1 )500 2 )1000 3 )2000 4 )1500 

  3پاسخ: گزینۀ  

 ن قسمت قصد داریم که روابط مهم مربوط به خازن را به همراه چند مثال با هم مرور کنیم.در ای
 بین بار الکتریکی و اختالف پتانسیل خازن به صورت زیر است:   ۀ( رابط1

q CV= 
qبار الکتریکی با یکای کولن  : 
Cظرفیت خازن با یکای فاراد  : 

Vاختالف پتانسیل دو سر خازن با یکای ولت  :  
 
 

 

درجه  میزان
 سختی 

این تست   درسنامه مثال بخش اگر... 
 دارای... 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

ساکن  ۀالکتریسیت    سخت 10درجه از  2 9 5 یازدهم    
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 مثال:  

 شارژ شده است. بار الکتریکی ذخیره شده در خازن چند کولن است؟  V30توسط یک باتری با اختالف پتانسیل   F20خازنی با ظرفیت  

q CV q C− −=  =   = 6 420 10 30 6 10 

q  ۀ( مطابق رابط2 CV=بر حسب ولتاژ آن به صورت یک خط با شیب ثابت خواهد بود.   ، نمودار تغییرات بار یک خازن 

 
 آید:  زیر به دست می ۀهای ساختمانی آن وابسته است و به ولتاژ و بار آن ربط ندارد. ظرفیت یک خازن تخت مطابق رابطبه ویژگی( ظرفیت یک خازن 3

.
A

C k
d

=  

Cظرفیت خازن با یکای فاراد  : 

فارادگذردهی الکتریکی خأل با یکای  
متر

 :0 

kالکتریک بدون یکا ضریب دی  :  
Aهای خازن با یکای متر مربع  مساحت صفحه : 

dهای خازن با یکای متر  صفحه ۀفاصل : 
 آید:  بدست میهای خازن از روابط زیر ( میدان الکتریکی بین صفحه4
 

q
E

k A
=

0
                                         V

E
d

= 

                                                             
 اگر بار را داشته باشیم                             اگر ولتاژ را داشته باشیم                                                              

 
 آید: ( انرژی دخیره شده در خازن از روابط زیر بدست می 5

               U CV= 21
2

 

     
q

U
C

=
21

2
 انرژی خازن  

                 U qV=
1
2

 

 مثال: 

m−3هایی با مساحت یک خازن تخت از صفحه /  ۀساخته شده است که در فاصل 210 mm0   ها خأل است. اگر این خازن اند و بین صفحهاز هم قرار گرفته 5

 متصل کنیم تا شارژ شود، به سؤاالت زیر پاسخ دهید.    V20را به اختالف پتانسیل  

Fالف( ظرفیت خازن چند نانو فاراد است؟  
( )

m

− =  12
0 9 10 

A
C k F / nF

d /

−
− −

−
=  =    =  =



3
12 12

0 3
10

1 9 10 18 10 0 018
0 5 10

 

 است؟    SIهای خازن چند واحد  ب( شدت میدان الکتریکی بین صفحه

V V
E

d m/ −
= = =

 3
20

40000
0 5 10

 

 ج( بار ذخیره شده در خازن چند نانو کولن است؟  

q CV q / / nC=  =  =0 018 20 0 36 
 د( انرژی ذخیره شده در خازن چند نانوژول است؟  
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U CV / / nJ= =   =2 21 1
0 018 20 3 6

2 2
 

 کنیم. های زیر را طی میبرای حل این سؤال گام

 ظرفیت خازن   ۀگام اول: محاسب

A
C k F

d /

−
− −

−


=  =    =



4
12 8

0 3
200 10

5 9 10 10
0 09 10

 

 الکتریکی    ۀانرژی خازن قبل و بعد از تخلی  ۀگام دوم: مقایس

U U / mJ
C F

V V V / V

U CV

U U CV / CV U U / CV

U CV C ( / V ) / CV

/ V / V V V
−

− =
= − −

= − =


=

 − = −   − = 
 = =  = 


⎯⎯⎯⎯⎯⎯→    =   =   =

1 2
8

2 1 1 1

2
1 1

2 2 2
1 2 1 1 1 2 1

2 2 2
2 2 1 1

10 2
10 8 2 3 2 6

1 1 1

30
0 7

100

1
1 1 12

0 49 0 51
2 2 21 1 1

0 7 0 49
2 2 2

1
0 51 10 10 2 10 4 10 2000

2

 

 خواستیم، پاسخ چه بود؟  اگر میدان الکتریکی درون خازن را قبل از تخلیه می
 ای است.پاسخ: با دانستن ولتاژ خازن، به دست آوردن میدان الکتریکی کار ساده

                          V V
E

d m/ −
= = = 



8
3

2000 2
10

90 09 10
 

 

الکتریک را  پر شده است. اگر در شرایطی که این خازن به یک باتری متصل است، دی kالکتریکی با ضریب  های یک خازن تخت با دیبین صفحه  ۀفاصل 
 های زیر صحیح است؟ ها خارج کنیم، چه تعداد از عبارتاز بین صفحه 

 شود.  برابر می kخازن لف( ظرفیت ا

 شود. برابر می kب( انرژی ذخیره شده در خازن 

 ماند. های خازن ثابت میج( شدت میدان الکتریکی بین صفحه

 ماند. د( بار الکتریکی ذخیره شده در خازن ثابت می

 صفر ( 4 1( 3 2( 2 3( 1

 3پاسخ: گزینۀ  

کنند. این تغییرات ممکن الکتریک و ... تغییر میها، ضریب دیصفحه ۀهای خازن مثل فاصل ها ویژگیخواهیم سؤاالتی را بررسی کنیم که در آنن قسمت میدر ای
دو حالت را با یک  است هنگامی که خازن به باتری متصل است رخ دهند و یا ممکن است هنگامی که خازن از باتری جدا شده است رخ دهند که در ادامه هر 

 کنیم. مثال بررسی می
 ( خازن به باتری وصل باشد: 1

 ها را بدست آوریم.  توانیم تغییرات سایر کمیت در این حالت ولتاژ خازن همواره ثابت است و با کمک این موضوع می 
 به مثال زیر توجه  کنید.  

 مثال: 

برابر کنیم، به سؤاالت زیر   2ها را  صفحه  ۀر حالی که خازن به باتری متصل است، فاصلیک خازن تخت به یک باتری وصل شده است تا شارژ شود. اگر د

 پاسخ دهید؟ 

 کند؟ الف( ولتاژ خازن چگونه تغییر می

 ماند.  چون خازن به باتری وصل است، ولتاژ ثابت می

 کند؟  ب( ظرفیت  خازن چگونه تغییر می

1ظرفیت  
2

Aشود. برابر می  
C k

d
=  0 

 

 

درجه  میزان
 سختی 

تست  این  درسنامه مثال بخش اگر... 
 دارای... 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

ساکن  ۀالکتریسیت    متوسط  10درجه از  4 7 10 یازدهم    

برابر 2  
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 کند؟ ج( بار الکتریکی خازن چگونه تغییر می

1بار خازن  
2

qشود. برابر می    C V=  

 

 کند؟ تغییر مید( میدان الکتریکی درون خازن چگونه  

1میدان الکتریکی  
2

Vشود. برابر می  
E

d
=  

 

 کند؟ هـ( انرژی خازن چگونه تغییر می

1  انرژی
2

Uشود. برابر می   C V= 21
2

 

 ( خازن از باتری جدا باشد:  2

 ها را بررسی کنیم.توانیم سایر کمیتماند و با کمک این موضوع میدر این حالت چون خازن به جایی وصل نیست، بار الکتریکی آن ثابت می

 مثال: 

برابر کنیم، به سؤاالت زیر پاسخ    2ها را  صفحه  ۀیک خازن تخت به یک باتری وصل شده است تا شارژ شود. اگر خازن را از باتری جدا کنیم و سپس فاصل

 دهید؟

 کند؟  الف( بار خازن چگونه تغییر می

 ماند.  چون خازن از باتری جدا شده است، بار آن ثابت می

 کند؟  ب( ظرفیت خازن چگونه تغییر می

1ظرفیت  
2

Aشود. برابر می  
C k

d
=  0 

 

 کند؟  ج( اختالف پتانسیل خازن چگونه تغییر می

qشود. برابر می  2خازن    ولتاژ C V=  

 

 کند؟ د( میدان الکتریکی درون خازن چگونه تغییر می

ماند.  میدان الکتریکی ثابت می
k ثابت A و    ، q
⇒            

q
E

k A
=

0
 

V  ۀتوانستیم با رابطمی
E

d
 هم به این قسمت پاسخ دهیم  =

 کند؟ هـ( انرژی خازن چگونه تغییر می

qشود. برابر می  2  انرژی
U

C
= 

21
2

 

 

 کنیم.ها را جداگانه بررسی میبرای حل این سؤال، تغییرات هر یک از کمیت

 ماند. ( ولتاژ: چون خازن به باتری وصل است، ولتاژ ثابت می1

A  ۀ( ظرفیت خازن: مطابق رابط2
C k

d
= 0 الکتریک با ضریب  ، با خارج کردن دیk  ظرفیت خازن ،

k

 شود.  برابر می  1

 ( بار الکتریکی:  3

بار خازن  
k

qشود. برابر می   1 C V=  

 

 ( انرژی خازن: 4

خازن    انرژی
k

Uشود. برابر می  1 C V= 21
2

 

 

1

2
 برابر  

 ثابت

برابر 2  

 ثابت

 ثابت

1

2
 برابر  

برابر 2  

 ثابت

 ثابت

1

2
 برابر  

1

𝑘
 برابر  

 ثابت

1

𝑘
 برابر  

 ثابت

1

2
 برابر 
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 ( شدت میدان الکتریکی:  5

Vماند. میدان الکتریکی ثابت می
E

d
=  

 

 مطابق توضیحات باال، فقط عبارت )ج( صحیح است.  

 تجربی طرح شده است.   ۀکتاب درسی فیزیک یازدهم رشت  1در انتهای فصل    24این سؤال بر اساس تمرین  

 

های خازن یک ی دو صفحه را دو برابر نموده و بین صفحهکنیم. اگر فاصلهولتی متصل می  5های آن هوا وجود دارد را به یک باتری  خازنی که بین صفحه 
 کند؟  دهیم، انرژی خازن چنددرصد تغییر میدرصد کاهش 20قرار داده و ولتاژ دو سر باتری را  4عایق به ضریب دی الکتریک 

  1  )8/2   2 )28  3 )6/5   4  )56 

 2پاسخ: گزینۀ  

 وامل موثر بر ظرفيت خازن ع 

 هاي زير بستگي دارد. موازي به عاملتخت هاي ظرفيت خازن با صفحه−

C                                              (  dبا فاصله دو صفحه از يكديگر نسبت عكس دارد. ) 
d


1 

C            ( نسبت مستقيم دارد.  A) با مساحت بخشي از دو صفحه كه در مقابل هم قرار دارند A

 دي الكتريكي كه بين دو صفحه خازن قرار مي گيرد بستگي دارد.   ظرفيت خازن به جنس عايق يا
                         توان ظرفيت خازن تخت را به كمك رابطه مقابل تعیین نمود.در نتيجه مي

A
C k

d
= 0              

0باشد و مقدار آن : ثابت گذر دهي خال مي/ C / N.m− =  12 2 2
0 8 85  است.  10

kاگر بين دو صفحه هوا باشد،  ها بستگي دارد: ثابت دي الكتريك كه به جنس عايق بين صفحه.k  است .   1=
 پتانسیل فرو ریزش 

 تواند بدون فروریزش تحمل کند. ِی اختالِف پتانسیلی است که دی الکتریک می یشینهمقداِر ب 
 قدرت دی الکتریک 

 تواند بدون فروریزش تحمل کند. ِی میداِن الکتریکی است که دی الکتریک می مقداِر بیشینه

 شوند.توانند تحمل کنند مشخص میای که میها و اختالِف پتانسیِل بیشینهها معمواًل با مقداِر ظرفیِت آنتوجه: خازن 

 باشد. ثابت دي الكتريك براي برخي مواد در جدول زير آمده است. تر از يك ميها بزرگ براي ساير دي الكتريك kمقدار 

  C020ها در دماِی های دي الكتريكبرخی از ویژگی

 دي الكتريك 
 جامد

 ثابت 
 دي الكتريك  

 قدرت دی الکتریک 

kV / mm 
 دي الكتريك 

 مايع 
 ثابت  

 دي الكتريك 
 قدرت دی الکتریک 

kV / mm 
 دي الكتريك 

 گازي 
 ثابت  

 دي الكتريك 
 قدرت دی الکتریک 

 
 شيشه پیرکس 

 ميكا 
 كاغذ  
 پارافين
 تفلون 

10-6 
6/6-6/5 

5/3 
5/2-1/2 

1/2 

14 
150 
16 
10 
60 

 الكل
 روغن
 آب
 

25 
2/2-2 

83-80 
 

 
65 

 كربن دي اكسيد 
 هوا 

 هيدروژن 

00097/1 
00060/1 
00026/1 

 
60 
3 

 زير استفاده نمود.  ۀتوان از رابط مي ،كنددر حالتي كه شرايط آن تغییر   خازن ظرفيت ی براي محاسبه نكته:  

                                                                                                    
C K A d

. .
C K A d

  
=


 

پتانسیل دو قطِب ی آن همان اختالِف  ي يك خازن به دو قطب يك مولِد جريان مستقيم وصل باشد، اختالف پتانسيل دو صفحه هنگامي كه دو صفحهنكته:  
 ماند. كنيم، بار الكتريكي آن ثابت ميمولد بوده وهنگامي كه يك خازِن ُپر شده را از مولد جدا مي

های خازن، ی بین صفحههای آن چیزی وجود ندارد را توسط مولدی باردار نموده و سپس از مولد جدا نماییم، با تغییر فاصلهاگر یک خازن که بین صفحهنكته:  
 کند. های خازن تغییر نمیمیداِن الکتریکی بین صفحهبزرگی 

 انرژي ذخيره شده در خازن  
 برای كند و اين انرژي مصرف شده نرژي مصرف ميامولد براي پر كردن خازن  کنیم،را با یک مولد)باتری( ُپر میهنگامي كه يك خازن 

 اختالف  .شوددر ميدان الكتريكي بين صفحات ذخيره مي چنین های خازن، در بارهای صفحه های خازن و هم انتقال بار بر روی صفحه
 يابد خواهيم داشت.    شروع تا پر شدن به طور خطي افزايش ميی لحظهخازن از ۀپتانسيل دو صفح

 

درجه  میزان
 سختی 

این تست   درسنامه مثال بخش اگر... 
 دارای... 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  7 7 8 یازدهم  انرژی خازن    سخت  

q

V

 ثابت

 ثابت
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q

Vخازن

 

S

 
 

 نمودار اختالِف پتانسیِل دو پایانه ی باتری بر حسب بار منتقل شده،مشابه نموداِر مقابل است. 
 مشابه نموداِر مقابل است. اختالِف پتانسیِل دو صفحه ی خازن بر حسب بار ذخیره شده در خازن،نمودار 

 (، برابر با انرژِی ذخیره شده در خازن است.Sسطِح زیر نمودار)یعنی 
 

V V U U
(V ) V V qV

q q

+
= = =  = 
0 1 1
2 2 2 2

 

   شود.تعیین مي انرژي ذخيره شده در خازن از روابط زير نيز 

q
U

C
=

2

2
Uو    qV=

1
2

Uو   CV= 21
2

 

/توجه: یکی از یکاهای انرژِی الکتریکی، کیلووات ساعت است که     63 6  ژول است.  10

 مثال:  
 ره شده در آن چقدر است ؟ولت پر شده است . انرژی ذخی  300پیکو فارادی با اختالف پتانسیل  3600یک خازن  

   :پاسخ 

                                               U CV ( ) J J2 12 2 61 1
3600 10 300 162 10 162

2 2
− −= =    =  =  

 مثال:  

کنیم. اختالف پتانسیل دو صفحه و انرژی به  ها را به هم نزدیک میصفحات خازن پر شده ای را از مولد جدا کرده و بدون آن که به هم متصل شوند، آن

   ترتیب چه تغییری می کنند؟     

 ( کم ، زیاد 4( زیاد ، کم                    3( زیاد ، زیاد              2( کم ، کم                       1

 پاسخ: 

 ( درست است. 1گزینه )

 لکتریکیِ آن ثابت است. از آن جایی که، خازنِ پُر شده از مولد جدا شده است بار ا 

qی  یابد.حال با توجه به رابطهدهیم، ظرفیت خازن ،افزایش میی دو صفحه را کاهش میهنگامی که فاصله
q C.V V

C
=  توان دید که با ثابت ، می   =

 یابد. است.( کاهش می  V)مخرج کسر(، حاصل کسر)که همان    Cو افزایش    qبودن  

qیِ   ابطه چنین با توجه به رهم
U

C

2

2
                                  یابد. است.( کاهش می  U)مخرج کسر(، حاصل کسر)که همان    Cو افزایش    q، با ثابت بودن  =

C k d

C k d

 
=  =  =



4 1
2

1 2
 

 شود. بنابراین خواهیم داشت:                                                ی زیر تعیین میانرژی خازن از رابطه 

U C V U U U
U CV ( ) ( ) / %

U C V U U

     
=  =   =  =  = ⎯⎯⎯→ = 

1002 2 21 4 32
2 1 28 128

2 10 5 25
 

                                                  درصد افزایش یافت است.                                                                                                           U  ،28نسبت به  Uپس 

 
ذره  مقابل،  شکل  به جرم  در  الکتریکی    mای  بار  دو صفحه  qو  بین  فضای  یک  در  بهیِ  را  خازن  گرانش  )شتاب  است.  تعادل  mحال  / s210    نظر در 

 بگیرید.(
  درصد کاهش دهیم ............  20ی خازن را  ی دو صفحهاگر فاصله 

m( ذره با شتاب  1 / s25  .به سمت باال حرکت خواهد کرد 

/ذره با شتاب  ( 2 m / s22  به سمت باال حرکت خواهد کرد.  5

mذره با شتاب  ( 3 / s25     .به سمت پایین حرکت خواهد کرد 

/( ذره با شتاب  4 m / s22  به سمت پایین حرکت خواهد کرد.     5
 
 

q

Vخازن

 

S
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 2پاسخ: گزینۀ  

 های خازن. یکی وزن و دیگری از طرف میدان الکتریکی بین صفحه  کند.این ذره، دو نیرو اثر میر  ب

 هم اندازه با وزن و رو به باال خواهد بود.   شود  چون این ذره در حال تعادل است، نیرویی که از طرف میدان خازن، بر این ذره وارد می

                                                                                                                                                        EF mg qE mg=  = 

Vی خازن ثابت است، بنابراین میدان الکتریکیِ خازن) با توجه به اینکه اختالفِ پتانسیلِ دو صفحه
E

d
 ی معکوس دارد.                                                                       (رابطهdی دو صفحه ) صله(، با فا  =

                                                V E d E dd / d
E / E / E

d E d E / d

 =
=  = ⎯⎯⎯⎯→ = =  =



0 8 1 25 1 25
0 8

                       

                                                         E
E E E

E

F E
F qE / F / F / mg

F E

 
=  = =  = =1 25 1 25 1 25 

EFچون  mg   توانیم بنویسیم.                                      حال طبق قانون دوم نیوتون، می  آید.است، ذره رو به باال به حرکت در می 

                                            a / m / s= 22 5       EF mg ma / mg mg ma a / g /− =  − =  = =  1 25 0 25 0 25 10 

 
ُکرهدر    باردارِ همشکل مقابل، سه  کلیدِ   دارند.ی دوری از هم قرار  در فاصله  Cو    Bو    Aی  اندازهی رسانای  باز می  1kابتدا  کنیم. در را بسته و سپس 

به تعادل در حالت اول دو برابر زمان رسیدن به تعادل در حالت دوم باشد، را می  2kی بعد کلید  مرحله به    بندیم اگر زمان رسیدن  تا زمان رسیدن 
 است؟2kچند برابر شدت جریان در کلید 1kوسط عبوری از کلید تعادل بارها، شدت جریان مت

1)3       

2)1
3

        

3)3
2

            

4)2
3

 

 1گزینۀ پاسخ:   

 : نتقال بار الکتریکی در اثر تماسا
شود و اگر به يك جسم دهد كه اگر يك جسم باردار را به يك جسم رسانای خنثی ارتباط دهيم مقداري از بار آن به جسم رسانای خنثی منتقل ميتجربه نشان مي 

 شود. )چرا؟( نارسانا ارتباط دهيم فقط در محل تماس مقداري بارالكتريكي ظاهر مي
 رود.روش باردار كردن الكتريكي اجسام روش تماس نام دارد و بيشتر در مورد رساناها به كار مياين 

جایی بارها، بار  ، پس از جابهرا به هم تماس دهیم و یا توسط سیمی به هم ارتباط دهیم q2و  q1ی ی رساناِی مشابه دارای بارهای اولیهاگر دو ُکره: ی مهمنكته
 ی دو کره خواهد بود. نهایی آنها با هم برابر بوده و نصف مجموع بارهای اولیه 

 
q q

q q
+

 = = 1 2
1 2 2

 

 خواهيم داشت. ها با هم برابر شده و ی کرههاِی رسانای هم اندازه، بیش از دوتا هم باشند، پس از تماس، باِر نهایِی همهتذکر: اگر تعداد کره

n
n

q q ... q
q q ... q

n

+ + +
  = = = = 1 2
1 2 

qی نکته: تغییر بار الکتریکی یک جسم از رابطه  ne =  شود، که  تعیین میe / C−=  191 6  های منتقل شده است.تعداد الکترونnبار الکترون و  10

 

درجه  میزان
 سختی 

این تست   درسنامه مثال بخش اگر... 
 دارای... 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  8 7 7 یازدهم  خازن    سخت  

 

درجه  میزان
 سختی 

این تست   درسنامه مثال بخش اگر... 
 دارای... 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  8 6 7 یازدهم  جریان    متوسط   
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qاگر جسم الکترون گرفته باشد   ne = qو اگر الکترون از دست داده باشد − ne = qشده برابر است با: های منتقل. تعداد الکترون+
n

e
 است. =

 مثال:  

جسمي  134  الکترون دریافت کرده است.این جسم چه مقدار بار الکتریکی دریافت کرده است؟  10
 پاسخ: چون اين جسم  الکترون )که بار منفی دارد( دریافت کرده است، بنابراین بار الکتریکِی دریافتِی این جسم برابر است با:   

                                                                                              q / / C− − = −    = − 13 19 64 10 1 6 10 6 4 10          q ne = −     
 : شدت جریان الکتریکی متوسط

 دهد. نشان می  avIیا   Iنامند و آن را با گذرد را شدت جریان الکتریکی متوسط میبار عبوری که در یکای زمان از یک مقطع رسانا می

                                                                                                                                                                                         q
I

t


=


 

 مثال:  

ثانیه از یک مقطع سیمی،  04/0در مدت  182  شدت جریان الکتریکی متوسط در این سیم چند آمپر بوده است؟   الکترون در یک جهت عبور کرده است. 10
                                                                              :پاسخ 

                               q / / C− =    =18 192 10 1 6 10 0 32 

                                                                                                     q /
I A

t /


= = =


0 32
8

0 04
 

 . شوندشارش پیدا کرده و در نهایت، این دو کره دارای بارهای مشابه و هم اندازه می   Bو   Aها در سیم، بین  شود الکترونبسته می  k1هنگامی که کلید 

                                                                                                 A B
A B

q q
q q mC

+ − +
 = = = = −

8 4
2

2 2
 

                                                                                                                           A A Aq q q ( ) mC = − = − − − =2 8 6 
ای بارهای مشابه و هم اندازه  شارش پیدا کرده و در نهایت، این دو کره دار  Cو    Bها در سیم بین  بندیم، الکترونرا میk2را باز کرده و  k1هنگامی که کلید

 . شوندمی

                                                                                                 C B
C B

q q ( ) ( )
q q mC

+ − + −
 = = = = −

4 2
3

2 2
 

                                                                                                                                C C Cq q q ( ) mC = − = − − − =3 4 1                                                                                                     

                                                                        k

k

I
A

I
=1

2

3           k

k

A BC

C AB

Iq q t
I

t I q t

  
=  =  = 

  

1

2

6 1
1 2

 

 
از  پیچه  قطرِ    100ای  به  مسی  سیمِ  دورِ  2mmدور  الیه  یک  صورتِ  به  و  شده  شعاعِ  استوانهتشکیل  به  است.مقاومتِ  سانتی  10ای  شده  پیچیده  متر 

81الکتریکیِ سیمِ پیچیده شده چند اُهم است؟) 7 10/ .m
− =   )مس 

1 )17/0      2 )  3/4        3 )1/7      4 )34/0            
 

 4پاسخ: گزینۀ  

 مت الکتریکی یک سیم در دمای ثابت قاوم

یاز رابطه و مقاومت ویژه  Aو سطح مقطع   Lمقاومت الکتریکی یک سیم به طول 
L

R
A

=  شود. محاسبه می 

                                                                                                         باشد، خواهیم داشت:     dاگر قطر مقطع سیم 
L L L

R
A d d

=  =  = 
 2 2

4

4

 

                                                            ی مقاومت الکتریکی دو سیم داریم:   در مقایسه
R L d

( )
R L d


=  


22 2 2 1

1 1 1 2
یا              

R L A

R L A


=  


2 2 2 1

1 1 1 2
 

 شود.برابر می n2برابر شود، مقاومت الکتریکی آن  nاگر یک سیم فلزی را بدون تغییر در جرم و حجم آنقدر بکشیم که طول آن  

 

درجه  میزان
 سختی 

این تست   درسنامه مثال بخش اگر... 
 دارای... 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  8 8 8 یازدهم  مقاومت الکتریکی و پیچه    سخت  
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L nL R n R = → = 2
 

آنقدر بکشیم تا قطر مقطع آن  اگر یک سیم فلزی را بدون تغییر در جرم و حجم 
m

n
حالِت اولیه شود، مقاومت الکتریکی آن  

n
( )
m

 شود. برابر می 4

m n
d d R ( ) R

n m
= → = 4

 

 مثال:  

/را حساب کنید. مقاومت ویژه مس    mm2    5/2و مساحت سطح مقطع   km200مقاومت یک کابل مسی به طول   .m
− 81 7    است.    10

 :پاسخ   L km m,A m , m,R ?− −= =  =   =   =25 6 8200 2 10 2/5 10 1/7 10 

                                                         L
R /

A /

−

−


=  =   = 



5
8

6
2 10

1 7 10 1360
2 5 10

             

 مثال:  

 برابر طول دومی باشد مساحت سطح مقطع اولی چند برابر سطح دومی است؟  2دارای مقاومت مساوی می باشند اگر طول اولی  دو سیم هم جنس  

1     )2             2  )4             3)1
2

             4  )1
4

 

:( درست است.   1گزینه )پاسخ                        R L A A
A A

R L A A

  
=    =    =

 

1
1 1 2

2
 

 مثال: 

باشد،    Bدو برابر مقاومت ویژه سیم    Aبا طول های مساوی داریم که مقاومت الکتریکی آنها نیز برابر است. اگر مقاومت ویژه سیم    B  و  Aدو رشته سیم  

 کدام است؟   Bبه قطر سیم   Aنسبت قطر سیم  

1  )1
2

                  2   )2
2  3)   2  4  )2 

    :پاسخ 

                                    AB B

BB B B

A A A

A A

R L dd d
. .( ) ( )

R L d d d


= → =   → =


2 21 2 1 2 

                                                                    قطع سیم برابر خواهد بود با:  نشان دهیم، مساحت سطح م  dاگر قطر مقطع سیم را با  
d

A = 
2

4
 

l                                                                     نشان دهیم، محیط یک دورِ سیم به دور استوانه برابر است با:       Dاگر قطر استوانه را با   D= 1 

 ی استوانه قاعده بود.  برِ محیط قاعدهبرا  100دور، به دور استوانه پیچیده شده است، بنابراین طولِ کل سیم   100که سیم به تعداد  با توجه به این

                                                                                                                                                                   L l D= = 1100 100 
         پیچیده شده، برابر است با:  در نتیجه مقاومت الکتریکیِ سیمِ

                                                                                   
L D

R /
A d

− 
=  =  



8
2

100
1 7 10

4

           

                                                   R /= 0 34     D /
R / / (

d ( / )

− − 
=   =  8 8

2 2
400 400 0 2

1 7 10 1 7 10
0 002

 

 

خازن   ۀبار ذخیره شده در هر صفح  ۀایم. اندازای توپُر را به طور جداگانه به ولتاژ یکسانی وصل کردهمطابق شکل زیر، یک خازن و یک مقاومت استوانه 
 گذرد؟  باری است که در هر دقیقه به طور خالص از هر مقطع مقاومت می ۀچند برابر انداز

 

1)− 33 10  2  )− 43 10 3  )−310 4  )−410 
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 4پاسخ: گزینۀ  

 خیره شده در خازن برابر است با:  بار ذ

q CV= 

 کند برابر است با:  عبور می tمقدار بار خالصی که از هر مقطع مقاومت در مدت 

V
I

q V VtR
q

t R Rq
I

t


=

 =  =
 =


 

 آید:  گذرد به صورت زیر بدست میبنابراین نسبت بار خازن به باری که در هر دقیقه از مقاومت می

CV RC

Vt t

R

−
− 

= = = =


6
4200 30 10

10
60

q
خازن

q
مقاومت

 

 نیست.  Vدقت کنید که برای حل کردن این سؤال نیازی به دانستن 

 ... اگر
 کند، برابر بار ذخیره شده در خازن شود، پاسخ چه بود؟  کشد تا مقدار بار خالصی که از مقاومت عبور میپرسیدیم که چند ثانیه طول میمی اگر 

 پاسخ: با برابر قرار دادن بارهای الکتریکی داریم: 

                                                                                                  Vt t t
CV C t / s

R R

− =  =   =  =630 10 0 006
200

 qخازن =qمقاومت

 

گرم آهن با چگالی    200با   
3

8
gr

cm
-ولت وصل می  20سازیم و دو سر آن را با اختالف پتانسیل  متر می  100ای به طول  یک سیم همگن و  توپُر استوانه  

710آهن برابر   ۀ کند؟ )مقاومت ویژبه طور خالص عبور می کنیم. در هر دقیقه چند الکترون از هر مقطع سیم  .m
−   191است و 6 10e / C

−= ) 

1  )/  191 875 10 2  )/  193 75 10 3  )/  201 875 10 4  )/  203 75 10 

  3پاسخ: گزینۀ  

 ولتاژ و جریان یک مقاومت به صورت زیر است:  ۀابق قانون اهم، رابط( مط1

                                                                                                    V RI= 
Vاختالف پتانسیل با یکای ولت  : 

Iی با یکای آمپر جریان الکتریک  : 
Rمقاومت الکتریکی با یکای اهم  : 

 رو به صورت یک خط صعودی است. ( مطابق قانون اهم، نمودار تغییرات ولتاژ یک مقاومت بر حسب جریان الکتریکی آن مطابق شکل روبه 2

                            
 مثال: 

 شود؟  وصل کنیم، جریان آن چند آمپر می V20نمودار تغییرات ولتاژ یک مقاومت بر حسب جریان آن مطابق شکل است. اگر این مقاومت را به ولتاژ  

 

درجه  میزان
 سختی 

اگر... بخش  این تست   درسنامه مثال 
 دارای... 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

ساکن  ۀالکتریسیت    سخت 10درجه از  2 6 8 یازدهم    

 

درجه  میزان
 سختی 

این تست   درسنامه مثال بخش اگر... 
 دارای... 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

ساکن  ۀالکتریسیت    سخت 10درجه از  1 10 6 یازدهم    
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 کنیم:  مقاومت را محاسبه می ۀابتدا انداز 

V
R

I
= = = 

18
6

3
 

 ، جریان الکتریکی برابر است با: V20در ادامه با وصل کردن مقاومت به ولتاژ 

V RI I I A=  =  = =
20 10

20 6
6 3

 

توانیم از های ساختمانی و دمای آن وابسته است و ربطی به ولتاژ و جریان آن ندارد. مقدار مقاومت یک سیم را میمقدار مقاومت الکتریکی یک سیم به ویژگی(  3
 زیر به دست آوریم:   ۀرابط

L
R

A
=  

Rمقدار مقاومت الکتریکی با یکای اهم  : 
 :مقاومت ویژه با یکای )اهم×متر(  

Lطول سیم با یکای متر   : 
Aسطح مقطع سیم با یکای مترمربع   : 

 مثال: 

/ع مقاومت یک سیم مسی با شعاع مقط mm0 /متر را محاسبه کنید.   50و طول  1 .m)−=  81 8 )مس 10 , 3 

L L
R /

A r ( )

−

−
=  =  =   = 

 

8
2 4 2

50
1 8 10 30

3 10
 

 
 

( با توجه به  4
L

R
A

=  کنیم: مقاومت الکتریکی دو سیم به صورت زیر عمل می  ۀ، برای مقایس 

R L AL
R

A R L A


=   =  



2 2 2 1

1 1 1 2

 

 

A d R L d
( )

R L d

 
⎯⎯⎯⎯→ =  



2 22 2 2 1

1 1 1 2

 

 

 

 مثال: 
 شود؟  برابر کند، مقاومت سیم چند اهم می 2است. اگر این سیم را از ابزاری عبور بدهیم تا بدون تغییر در جرم و حجم، طول آن را  10مقاومت یک سیم مسی  

برابر کردن طول سیم، سیم نازک شده و سطح مقطع آن  2با 
1
2

 شود، بنابراین داریم: برابر می 

R L A R
R

R L A

2 2 1 2
2

1 1 2

2 2 4 4 40
10

=  =  =  =  =  
 ثابت 
⇒        

L
R

A
=  

توانیم به صورت زیر عمل کنیم. دقت کنید که شود. برای حل این سؤاالت می مقاومت، از جرم و چگالی سیم هم استفاده می ۀ( گاهی در سؤاالت مربوط به محاسب5

 ایم تا با مقاومت ویژه اشتباه نشود.  نشان داده  چگالی را با 

 
 

 قطر مقطع

@AntiAzmon



 

129 

6| مرحله تجربی های آزمون همه دروس | کنکوری فیزیک   

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

 
 

m m m
: A

V AL L
 = =  =


 چگالی  

 
m

A
LL L

R R
A m

=
 =  ⎯⎯⎯→ = 

2

 

 فوق را حفظ نکنیم و فقط از مراحل به دست آوردن این رابطه در حل سؤال استفاده کنیم. به مثال زیر توجه کنید.   ۀتوانیم رابطالبته می 

 مثال: 

واحد   8000و  710−ایم. مقاومت این سیم چند اهم است؟ )مقاومت ویژه و چگالی آهن به ترتیب متر ساخته  10ای و توُپر به طول گرم آهن سیمی استوانه   200با 
SI  ).است 

 کنیم. این سؤال را با دو روش حل می
 مقاومت و جرم را حفظ باشیم:   ۀالف( اگر رابط

L
R /

m /

−=  =   = 
2 2

7 10
10 8000 0 4

0 2
 

 ب( اگر رابطه را حفظ نباشیم: 
 . آوریمکنیم و سپس با کمک آن مقاومت سیم را به دست می در این صورت ابتدا سطح مقطع سیم را محاسبه می

m m /
A / m

V AL A

− = =  =  = 


6 20 2
8000 2 5 10

10
 

L
R /

A /

−

−
=  =  = 



7
6

10
10 0 4

2 5 10
 

 کنیم. های زیر حل میاین سؤال را در گام

 ارائه شده در درسنامه    ۀمقاومت سیم مطابق رابط  ۀگام اول: محاسب

L
R

m /

−=  =   = 
2 2

7 100
10 8000 40

0 2
 

 جریان الکتریکی مطابق قانون اهم    ۀگام دوم: محاسب

V
I / A

R
= = =

20
0 5

40
 

 بار شارش شده در یک دقیقه   ۀگام سوم: محاسب

q I t / C=  =  =0 5 60 30 
 ها تعداد الکترون  ۀگام چهارم: محاسب

q ne n / n /−=  =    = 19 2030 1 6 10 1 875 10 

   

Md،2Nهایبه قطر مقطع  Pو  M  ،Nهایِ فلزیِ  سیم  Md d=3وP Nd d=2ها  و به ترتیب از راست به چپ مقاومتِ ویژه و طولِ آن  بوده 1 5( L, / )

 ،2 5(L, / )9و 2( L, ) کدام رابطه بین مقاومتِ سیم باشد.می( هاR درست است؟ ) 

1   )M PR / R= 2 Pو   4 NR / R=0 8 2  )M NR / R= 4 Mو   8 PR / R=0 6                    

3  )M NR / R= 4 Pو   8 NR / R=0 8                      4   )M NR / R= 4 Mو 8 PR / R= 2 4 
 

 3پاسخ: گزینۀ  

Lی از رابطه  و مقاومت ویژه   Aو سطح مقطع    Lمت الکتریکی یک سیم به طول  قاو م
R

A
=  

                                                            باشد، خواهیم داشت:                  dاگر قطر مقطع سیم    شود.محاسبه می
L L L

R
A d d

=  =  = 
 2 2

4

4

 

 داریم:   N و M ی مقاومت دو سیم  در مقایسه 

  NM M M M

NN N M M

M N
dR L ρ / ρ dL( ) ( ) R / R

ρR L Ld / ρ d
=   =    =

22 21 52 4 82 5                                       

 داریم:   N و   Pی مقاومت دو سیمدر مقایسه

 

درجه  میزان
 سختی 

این تست   درسنامه مثال بخش اگر... 
 دارای... 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  8 9 8 یازدهم  مقاومت سیم های فلزی    سخت  
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N NP P P

NN N P N

P N
d dR L ρ ρL( ) ( ) R / R

ρR L Ld / ρ d
=   =    =2 2

3
29 0 82 5

                                                 

 

جریان یک سیم مطابق شکل مقابل است.    –نمودار ولتاژ   
2
3

گذاریم و  از این سیم را بریده و کنار می  
1
3

کشیم تا به  می قدر  مانده را با ابزاری آنباقی  

0طور یکنواخت نازک شده و به طول سیم اولیه برسد. دو سر سیم جدید را به اختالف پتانسیل چند ولت وصل کنیم تا جریان عبوری از آن   5/ A 
 شود؟  

1 )45 
2 )90 
3 )30 
4 )60 
 
 

 

 1پاسخ: گزینۀ  

 همین آزمون مراجعه کنید.   33موجود در تست  ۀتوانید به درسناممرور نکات مربوط به مقاومت الکتریکی میبرای 

 کنیم. های زیر را طی میبرای حل این سؤال گام

 مقاومت سیم اولیه با توجه به نمودار    ۀگام اول: محاسب

   

1گام دوم: هنگامی که  
3

1کنیم، مقاومت قطعه سیم جدید هم  سیم را جدا می  
3

مقاومت سیم اصلی خواهد بود و در نتیجه مقاومت سیم جدید قبل از    

 شود.  می  10کشیده شدن برابر  

1برابر شود و به طول سیم اولیه برسد، سیم نازک شده سطح مقطع آن    3کشیم تا طول آن  هنگامی که این سیم جدید را می
3

 ود، بنابراین داریم:  ش برابر می  

R L A RL
R R

A R L A
=   =   =   = 2 2 1 2

2
1 1 2

3 3 90
10

 

 رسد.  می  90جدید پس از کشیده شدن به   بنابراین مقاومت سیم  

/ولتاژ موردنیاز برای آن که جریان    ۀگام سوم: محاسب A0  شود.    5

V RI V / V=  =  =90 0 5 45 
 کنیم. طرح شده است که آن را هم بررسی می  99ریاضی سال    ۀهای کنکور سراسری رشتاساس یکی از تستاین سؤال بر  

 :  99تست کنکور ریاضی سال   

3است.    6مقاومت الکتریکی سیمی  
4

1گذاریم و  سیم را بریده و کنار می  
4

دهیم تا آن را یکنواخت نازک کرده و به  مانده را از دستگاهی عبور میباقی  

 شود؟  طول سیم اولیه برساند. با ثابت ماندن دما، مقاومت سیم جدید چند اهم می

1  )9   2  )12   3  )18   4  )24 

1پاسخ: با جدا کردن  
4

1آن هم  سیم، مقاومت   
4

/به  6شود و از  برابر می   1 برابر شود و در   4کشیم تا طول آن رسد. در ادامه سیم جدید را میمی 5

1نتیجه سطح مقطع آن هم  
4

 شت:  توان نو شود. در این صورت میبرابر می  

R L A RL
R R

A R L A /
=   =   =   = 2 2 1 2

2
1 1 2

4 4 24
1 5

 

 

درجه  میزان
 سختی 

تست  این  درسنامه مثال بخش اگر... 
 دارای... 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

ساکن  ۀالکتریسیت    سخت 10درجه از  5 8 9 یازدهم    
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اتم کربن است، وجود دارد. درصد جرمی اکسیژن در این   13هیدروکربنی سیرشده که دارای    در ساختار بخش آنیونی نوعی صابون جامد، یک زنجیره  -186
 شود؟ یون سدیم در محلول چقدر می 𝒑𝒑𝒎لیتر آب خالص، غلظت   5کننده چقدر بوده و پس از حل کردن هر گرم از این ماده در پاک 

 (𝑵𝒂 = 𝑶 و ۲3 = 𝑪 و 1۶ = 𝑯 و 1۲ = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1 )5/13 - 184 2 )5/13 – 4 /18 3 )8/12 - 184 4 )8/12 – 4 /18 

 (1012 - مساله  –)متوسط       4گزینه پاسخ:   

متصل شده است. با توجه به اطالعات داده شده، فرمول شیمیایی صابون مورد نظر به صورت    −𝐶𝑂𝑂−ها یک زنجیره هیدروکربنی به گروه  در ساختار صابون 

𝐶13𝐻27𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎    شود. بر این اساس، داریم:گرم بر مول می   250است. جرم مولی این ماده برابر با 

درصد جرمی  اکسیژن  =
2 × جرم  مولی  اکسیژن 

𝐶13𝐻27𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎  جرم  مولی
× 100 =

2 × 16
250

× 100 = درصد 12/8

 کنیم: کننده را محاسبه میدر قدم بعد، جرم سدیم موجود در ساختار هر گرم از این پاک 

? 𝑔 𝑁𝑎+ = 1 𝑔 𝐶13𝐻27𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶13𝐻27𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎

250 𝑔 𝐶13𝐻27𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎+

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶13𝐻27𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎
×

23 𝑔 𝑁𝑎+

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎+
= 0/092 𝑔 

 کنیم:یون سدیم را در محلول مورد نظر محاسبه می   𝑝𝑝𝑚در مرحله آخر، غلظت  

𝑝𝑝𝑚 =
𝑁𝑎+  جرم

جرم  محلول 
× 106 =

0/092

5 𝑘𝑔  محلول ×
1000 𝑔  محلول

1 𝑘𝑔  محلول

× 106 = 18/4 𝑝𝑝𝑚 

 شود. واحد می   4/18کیلوگرمی ایجاد شده برابر با    5یون سدیم در محلول    𝑝𝑝𝑚با توجه به محاسبات انجام شده، غلظت  

 
 است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام  -187

 برخوردار، بیشتر از میانگین جهانی است. ( شاخص امید به زندگی به عوامل مختلفی بستگی داشته و مقدار آن در مناطق 1

 ها انسان را گرفته است. گیر شده و طی این فرایند، جان میلیونهمه ( بیماری وبا در طول تاریخ فقط یک بار در جهان 2
 تر از صفر است.های آن، همانند آمونیاک، بزرگ( اوره از جمله مواد محلول در آب بوده و گشتاور دوقطبی مولکول3
 ن گلیکول است. های اکسیژن در مولکول اتیلبرابر شمار اتم 3های اکسیژن در مولکول روغن زیتون،  ( شمار اتم4

 (1012 - مفهومی  –)متوسط       2گزینه پاسخ:   

ها انسان را گرفته است. این بیماری به  گیر شده است و طی این فرایند جان میلیونبیماری وبا یک بیماری واگیردار است و در طول تاریخ بارها در جهان همه

گسترش استفاده از صابون توسط بشر، مقدار بروز این بیماری کاهش یافته است اما هنوز هم امکان  شود. با  دلیل آلوده شدن آب و نبود بهداشت شایع می

 گیری آن وجود دارد. همه

 ها:بررسی سایر گزینه 

دهد. شاخص امید به  میکنند را نشان  افرادی که در یک جامعه، شهر و یا کشور زندگی می  طول عمرمتوسط  ( امید به زندگی، یک شاخص آماری است که  1

برخوردار، همانند مناطق برخوردار جهان، رو به افزایش یافتن است. نمودار زیر، روند تغییر  زندگی به عوامل گوناگونی بستگی داشته و مقدار آن در مناطق کم  

 دهد: شاخص امید به زندگی را در مناطق مختلف جهان نشان می 

 
 برخوردار و میانگین جهانی است. خص در مناطق برخوردار جهان بیشتر از مناطق کمهمانطور که مشخص است، مقدار این شا

 دهد:گلیکول را نشان می ( جدول زیر، اطالعات مربوط به اوره، بنزین و اتیلن3
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های  ترکیب قطبی است. ترکیب  آمونیاک، بخاطر داشتن یک جفت الکترون ناپیوندی بر روی اتم مرکزی خود، ساختاری نامتقارن داشته و همانند اوره، یک

 شوند. های قطبی مثل آب حل میقطبی، در حالل 

است، بنابراین مقدار نسبت خواسته شده   𝐶2𝐻6𝑂2بوده و فرمول مولکولی اتیلن گلیکول نیز به صورت   𝐶57𝐻104𝑂6فرمول مولکولی روغن زیتون به صورت ( 4

 شود. لی برابر با سه می در رابطه با تعداد اتم اکسیژن در این دو ترکیب آ

 
میان    -188 واکنش  در  شده  مصرف  مواد  با    5/0تفاوت جرم  برابر  هیدروکسید،  سدیم  کافی  مقدار  با  چرب  اسید  یک  از  زنجیره  101مول  اگر  است.  ی گرم 

کننده کدام  ر مول از این پاکهای کربن موجود در هی حاصل از این فرایند کامال سیرشده باشد، شمار اتمکنندههیدروکربنی موجود در ساختار پاک
𝑵𝒂است؟ ) = 𝑶 و ۲3 = 𝑪 و 1۶ = 𝑯 و 1۲ = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1  )3/01 × 1024 2  )6/02 × 1024 3  )1/204 × 1024 4  )9/03 × 1024 

 (1012 - مساله  –)متوسط       4گزینه پاسخ:   

پاک معادله  یک  تولید  واکنش  زنجیره کننده ی  با  صابونی  سیرشده)ماده ی  کامال  کربنی  شیمیایی  ی  فرمول  با  سدیم  𝐶𝑛𝐻2𝑛−1𝑂2𝑁𝑎ای  میان  اثر  از   )

 ( به صورت زیر است: 𝐶𝑛𝐻2𝑛𝑂2( و یک اسید چرب کامال سیرشده) 𝑁𝑎𝑂𝐻هیدروکسید) 

𝐶𝑛𝐻2𝑛𝑂2 +𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝐶𝑛𝐻2𝑛−1𝑂2𝑁𝑎 +𝐻2𝑂 
گرم سدیم هیدروکسید( و یک مول اسید    40ی صابونی، یک مول سدیم هیدروکسید)معادل با  کنندهمول پاک   1ی مورد نظر، به ازای تولید  با توجه به معادله 

با   14𝑛چرب)معادل  + اسید چرب( مصرف می   32 تولید  توان گفت  شود؛ پس می گرم  ازای  پاک   1به  ای  ی صابونیکنندهمول  تفاوت جرم  در  واکنش،  ن 

14𝑛های مصرف شده برابر با  دهنده واکنش  −  گرم خواهد بود. در واقع، داریم:  8

تفاوت  جرم  واکنش دهندهها = جرم  اسید  چرب  − جرم  سدیم هیدروکسید  = (14𝑛 + 32) − (40) = 14𝑛 − 8 

 کنیم. را محاسبه می  𝑛بر این اساس، به کمک اطالعات داده شده در صورت سوال، مقدار  

101 𝑔  تفاوت  جرم = 0/5 𝑚𝑜𝑙  پاک کننده صابونی ×
14𝑛 − 8 𝑔  تفاوت  جرم

1 𝑚𝑜𝑙  پاک کننده صابونی

                     
⇒      101 = 7𝑛 − 4

                   
⇒      𝑛 = 15  

مول اتم کربن شده و فرمول شیمیایی این ماده به   15ی صابونی مورد نظر شامل  کنندهبدست آمده از معادله باال، هر مول از این پاک   𝑛با توجه به مقدار  

 خواهد بود؛ پس داریم:   𝐶15𝐻29𝑂2𝑁𝑎صورت  

? 𝐶 اتم = 1 𝑚𝑜𝑙  پاک کننده صابونی ×
15 𝑚𝑜𝑙 𝐶

1 𝑚𝑜𝑙  پاک کننده صابونی
×

6/02 × اتم 1023

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶
= 9/03 ×  اتم 1024

شود. به نمک سدیم اسیدهای چرب دراززنجیر، صابون  های چربی استفاده می ها و قطرهکردن لکه ها برای پاک های صابونی، از جمله موادی هستند که از آن کننده پاک 
کربوکسیل اسیدهای چرب، کاتیون سدیم قرار داده شود، صابون یا همان نمک سدیم اسیدهای شود. در واقع اگر به جای اتم هیدروژن موجود در ساختار گروه  گفته می 

به دست می  از صابون چرب  نوع  این  آن آید.  فرمول همگانی  و  دارند  به  ها حالت جامد  زنجیره   𝑹باشد که بخش  می  𝑹𝑪𝑶𝑶𝑵𝒂صورت  ها  یک  آن،  در  موجود 
 هیدروکربنی بلند است. 

 

 های زیر در رابطه با ترکیب مقابل درست هستند؟  کدام موارد از عبارت  -189

𝑪پیوند اشتراکی   3آ( در ساختار هر مولکول از این ترکیب،  − 𝑶 شود.دیده می 

 ای هستند. جدول دوره  𝒑  ب( عناصر موجود در ساختار این ماده، همگی متعلق به دسته

 شود.های عاملی استری میده و شامل گروه، قسمت قطبی مولکول را تشکیل دا𝑨پ( بخش 

 .شود که به ظاهر همگن استت( با ریختن آن در مخلوط آب و صابون، مخلوط پایداری ایجاد می

 ( آ و ت 4 ( پ و ت 3 ( ب و پ 2 ( آ و ب 1
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 (1012 - مفهومی  –)سخت       3گزینه پاسخ:   

 های )پ( و )ت( درست هستند.دهد. در رابطه با این ماده، عبارت را نشان می ها  تصویر مورد نظر، ساختار استرهای سنگین موجود در چربی 

 بررسی چهار عبارت:  

 ها نشان داد، به شرح زیر است: توان با استفاده از آنآ( ساختارهای مختلفی که استرها را می

 
𝐶شود. پیوندهای  اکسیژن می - پیوند یگانه کربن  2هر عامل استری موجود در ساختار این ترکیب، شامل   − 𝑂    موجود در ساختار این ماده با رنگ قرمز مشخص

𝐶پیوند اشتراکی    6گروه عاملی استری و    3همانطور که مشخص است، در ساختار هر مولکول از این ترکیب ناقطبی، مجموعا  شده است.   − 𝑂  شود. دیده می 

است، درحالی که عناصر اکسیژن و کربن متعلق    𝑠ی  های کربن، اکسیژن و هیدروژن وجود دارد. هیدروژن، متعلق به دستهب( در ساختار استرهای سنگین، اتم 

 ای هستند.جدول دوره   𝑝ی  به دسته

نیز قسمت ناقطبی مولکول را    𝐵شود. بخش  عاملی استری می  مل سه گروه ، قسمت قطبی مولکول را تشکیل داده و شا𝐴پ( با توجه به تصویر باال، بخش  

راحتی بر بخش    ها ناقطبی است، پس بخش ناقطبی مولکول به جا که بخش اعظم این مولکول شود. از آنهای هیدروکربنی می تشکیل داده و شامل زنجیره 

بودن  شوند. به خاطر نامحلول های قطبی مانند آب حل نمیآیند و در حالل طبی به حساب میهای چربی در مجموع، ناققطبی آن غلبه کرده و در نتیجه مولکول 

ها باید از  کردن چربی ها را پاک کند و به همین دلیل، برای پاک های موجود بر روی پوست و لباس تواند چربی های قطبی، آب به تنهایی نمیها در حالل چربی 

 ها کمک بگیریم.کنندهسایر پاک 

های پایداری هستند که ظاهری  شود. کلوئیدها مخلوط ها)استرهای سنگین(، در مخلوطی از صابون و آب، یک کلوئید ایجاد میها و یا روغن ( با ریختن چربیت

تصویر زیر، نمایی از کلوئید   های متفاوت هستند.های مولکولی با اندازه دهد که این مواد همگن نبوده و حاوی توده ها نشان میهمگن دارند. رفتار این مخلوط 

 دهد:در مخلوطی از آب و صابون را نشان می   پایدار چربی 

 
ها با یکدیگر متفاوت است. بنابراین برای  شوند؛ چرا که نوع نیروهای بین مولکولی در آن دانیم، چربی و آب در حالت عادی در یکدیگر حل نمی طور که می همان
( از −𝑹𝑪𝑶𝑶های سدیم و  صابون )یون   ۀهای سازندهای صابونی کمک بگیریم. با ورود صابون به آب، ابتدا یون کننده د از پاک کردن ذرات چربی در آب، بایپخش 

( در آب حل شده و قسمت −𝑪𝑶𝑶−های صابون )بخش  دوست از بخش آنیونی مولکول شوند. در مرحله بعد، قسمت آب یکدیگر جدا شده و در محلول پخش می
تدریج   شوند. طی این فرایند، ذرات چربی به های ناقطبی چربی یا روغن متصل میهای صابون )زنجیر هیدروکربنی(، به مولکولت از بخش آنیونی مولکول دوسچربی 

ونی صابون مانند پلی بین  شوند. در واقع بخش آنیهای چربی از روی لباس پاک می شوند. با ادامه این فرایند، همه لکه از سطح پارچه جدا شده و در آب پخش می 
 شود.شدن ذرات چربی در آب می های آب و چربی قرار گرفته و سبب پخش مولکول 

 

 یک از مطالب زیر درست است؟کدام  -190

 ها از نوع هیدروژنی است.ها مخلوطی از اسیدهای چرب و استرهای بلندزنجیر بوده و نیروی بین مولکولی غالب در آن( چربی1

 زیرالیه پر از الکترون دارد.  5شود، در آرایش الکترونی های آب سخت که باعث ایجاد رسوب توسط صابون مییون( یکی از  2
 کنند.ی ناقطبی به حالت مایع تولید میترین صابون سنتی ایران را از واکنش میان محلول سود با یک ماده( معروف3
 یابد. یون پتاسیم جایگزین کنیم، دمای ذوب آن افزایش می( اگر یون سدیم موجود در ساختار نوعی صابون را با  4
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 (1012 - مفهومی  –)متوسط       2گزینه پاسخ:   

حاوی    ها، وشوی لباس ها تأثیر بسزایی دارد. در صورتی که آب مورد استفاده برای شست کنندگی صابون های موجود در آب، بر قدرت پاک نوع و میزان یون 

باشد)به چنین آکاتیون کند. همانطور که کنندگی صابون کاهش پیدا میشود(، قدرت پاک هایی، به اصطالح آب سخت گفته میبهای کلسیم و منیزیم 

 ها به صورت زیر است: زیرالیه است. آرایش الکترونی این یون  5دانیم، یون کلسیم در آرایش الکترونی خود دارای  می

𝐶𝑎2+ ∶  1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝6                                    𝑀𝑔2+ ∶  1𝑠22𝑠22𝑝6 

 ها:بررسی سایر گزینه 

شان غلبه دارد و در نتیجه نیروی بین مولکولی  ها بر بخش قطبی ها مخلوطی از اسیدهای چرب و استرهای بلند زنجیر هستند که بخش ناقطبی آنچربی(  1

 توان به صورت زیر نشان داد: ها را میساختار ذرات موجود در چربی   است.ها از نوع واندروالسی  غالب در آن

ترین صابون سنتی ایران است. برای تهیه این صابون، پیه)چربی( گوسفند و سود  سال قدمت، معروف 150( صابون طبیعی یا همان صابون مراغه، با بیش از  3

کنند.  ها را در آفتاب خشک می گیری، آن جوشانند و پس از قالب زرگ با آب برای چندین ساعت می های ب( را در دیگ𝑁𝑎𝑂𝐻سوزآور)سدیم هیدروکسید یا 

شود. توجه  وشوی موهای چرب استفاده می ها برای شستدلیل خاصیت بازی مناسبی که دارند، از آن   های شیمیایی هستند و بهها فاقد افزودنی این صابون 

 انوری بوده و حالت جامد دارد. داریم که پیه گوسفند، نوعی چربی ج 

های مایع، نمک پتاسیم یا  شود. صابون های چربی استفاده می ها و قطره کردن لکه ها برای پاک های صابونی، از جمله موادی هستند که از آن کننده( پاک 4

توان  های جامد دمای ذوب باالتری دارند، پس میبونهای جامد نیز نمک سدیم اسیدهای چرب هستند. از آنجا که صاآمونیوم اسیدهای چرب بوده و صابون

 یابد. جایگزین کنیم، دمای ذوب آن کاهش می  +𝐾موجود در نوعی صابون را با یون    +𝑁𝑎گفت اگر یون  

 
رسانیم. غلظت یون هیدروژن لیتر می  3در مقداری آب خالص حل کرده و حجم محلول را به    𝑺𝑻𝑷اکسید را در شرایط  لیتر گاز گوگرد تری  8/1۶مقدار    -191

واحد، به چند لیتر آب خالص نیاز  3/1ی  این محلول به اندازه 𝒑𝑯در محلول حاصل از این فرایند چند برابر غلظت یون هیدروکسید بوده و برای افزایش 
 داریم؟ 

1  )2/5 × 1013 – 57 2  )5 × 1013 – 12 3  )2/5 × 1013 - 12 4  )5 × 1013 - 57

 (1012 - مساله  –)سخت       1گزینه پاسخ:   

 دهد: ی زیر با آب واکنش می اکسید، بر اساس معادلهگاز گوگرد تری 

𝑆𝑂3(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑙) → 2𝐻+(𝑎𝑞) + 𝑆𝑂4
2−(𝑎𝑞) 

 کنیم. محاسبه می ی این واکنش، مقدار یون هیدروژن تولید شده در محلول را  با توجه به معادله 

?  𝑚𝑜𝑙 𝐻+ = 16/8 𝐿 𝑆𝑂3 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑂3

22/4 𝐿 𝑆𝑂3
×

2 𝑚𝑜𝑙 𝐻+

1 𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑂3
= 1/5 𝑚𝑜𝑙 

ای در رابطه با مرحله دوم یونش سولفوریک اسید در اختیار ما نگذاشته است، پس این مرحله از یونش سولفوریک اسید  توجه داریم که صورت سوال، هیچ داده

 کنیم. گیریم. در قدم بعد، غلظت یون هیدروژن را در محلول مورد نظر محاسبه می کامل در نظر می را  

[𝐻+] =
𝐻+ مول

لیتر محلول
=

1/5 𝑚𝑜𝑙
3 𝐿

= 0/5 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1

 کنیم:ی غلظت یون هیدروکسید در محلول مورد نظر به روش زیر عمل میبرای محاسبه
10−14 = [𝐻+] × [𝑂𝐻−]

             
⇒   10−14 = 0/5 × [𝑂𝐻−]

             
⇒   [𝑂𝐻−] = 2 × 10−14 

غلظت یون هیدروژن در محلول 

غلظت یون هیدروکسید در محلول 
=

0/5
2 × 10−14 = 2/5 × 1013 
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توان  برابر کنیم. بر این اساس، می   10𝑥واحد، باید حجم محلول مورد نظر را با استفاده از آب خالص    𝑥ی  محلول یک اسید قوی به اندازه   𝑝𝐻برای افزایش  

101/3واحد، باید حجم این محلول را    3/1ی محلول مورد نظر به اندازه  𝑝𝐻افزایش  گفت برای   = لیتر است؛ پس   3برابر کنیم. حجم محلول اولیه برابر با  20

 لیتر برسد.  60لیتر آب خالص به آن اضافه کنیم تا حجم به    57برای این منظور، باید  

 
 های زیر درست هستند؟ چه تعداد از عبارت  -192

 دهند. ها، با این مواد واکنش نیز میی آالیندهکنش با ذرات سازندهها افزون بر ایجاد برهمسفیدکنندهآ( 

 ها مشخص است.نشین شده و مسیر عبور نور از درون آنهایی هستند که به مرور زمان ته کلوئیدها مخلوطب( 

𝑺𝑶3−های غیرصابونی به کمک گروه  کنندهپ( پاک
 کنند.در آب سخت کارایی خود را حفظ می در آب حل شده و −۲

 شود.اتم هیدروژن دیده می 30پیوند اشتراکی در ساختار خود دارد،  50در مولکولی از یک اسید چرب سیرشده که ت( 

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

 (1012 -مفهومی  –)متوسط       1گزینه پاسخ:   

 فقط عبارت )آ( درست است. 

 بررسی چهار عبارت:  

ها از  کننده های خورنده هستند. این پاک کنندهها از جمله پاک کنندهمانند هیدروکلریک اسید)جوهرنمک(، سدیم هیدروکسید)محلول سود( و سفید آ( موادی 

کنش با ذرات  هم رنظر شیمیایی فعال بوده و خاصیت خورندگی نیز دارند و به همین خاطر، نباید با پوست بدن تماس داشته باشند. این مواد افزون بر ایجاد ب

ها به مواد محلول در آب تبدیل شده و از محیط مورد نظر  های شیمیایی، آالینده دهند. با انجام واکنشها، با این مواد واکنش شیمیایی نیز می ی آالینده سازنده 

 شوند. حذف می 

های مولکولی هستند، مسیر عبور نور از  ها حاوی توده شوند. چون این مخلوط نمینشین  هایی هستند که پایدار بوده و به مرور زمان، تهب( کلوئیدها مخلوط 

 دهد:های کلوئیدها را نشان می ها مشخص است. جدول زیر، ویژگیدرون آن

 ا است.  هها نیز مشابه به سوسپانسیون ها و برخی از رفتارهای آن همانطور که مشخص است، برخی از رفتارهای کلوئیدها مشابه به محلول 

𝑆𝑂3−دوست)گروه  گریز)گروه هیدروکربنی( و یک بخش آبهای غیرصابونی، یک بخش آبپ( پاک کننده
𝑆𝑂3−( دارند. گروه  −

که انتهای باردار قسمت    −

𝐶𝑂2−شود. از طرف دیگر، این گروه برخالف گروه  کننده در آب میدهد، باعث حل شدن پاککننده را تشکیل میآنیونی پاک
های  ها، با یونموجود در صابون  −

𝑀𝑔2+  و 𝐶𝑎2+  کنند.  کنندگی خود را حفظ میهای سخت نیز قدرت پاکهای غیرصابونی در آبکنندهدهد و در نتیجه پاکموجود در آب سخت رسوب نمی

ها، همانند بنزن،  کنندهشوند. این پاک های پیچیده و از مواد پتروشیمیایی تولید میصابونی، طی واکنش   هایکنندههای غیرصابونی، برخالف پاک کننده پاک 

 نفتالن، بنزوئیک اسید، بنزآلدهید و ...، دارای حلقه کربنی آروماتیک)حلقه بنزنی( در ساختار خود هستند. 

بهداشت فردی و محیط خانه، به مراکز صنعتی، بیمارستانی و اداری نیز گسترش پیدا کند. این  کنندگی صابون باعث شد تا کاربرد آن از پاکیزگی و تأمین  نقش پاک 
گوناگون و افزایش سطح  های  سازی و تبدیل آن به یک صنعت بزرگ در جهان شد. این صنعت، نقش چشمگیری در کاهش بیماری  روند، سبب رشد چشمگیر صابون 

 سازی بودند: انعی بر سر راه صنعت صابون بهداشت در جهان داشته است. عوامل زیر، م
 با افزایش جمعیت جهان، مصرف صابون نیز افزایش یافت.    - 1
 .   برای تولید صابون در مقیاس انبوه، به میزان زیادی چربی به عنوان مواد اولیه نیاز بود و تأمین این میزان چربی، به یک چالش تبدیل شد - 2
 های سنتی تقریبًا ناممکن بود.    به روش تأمین صابون مورد نیاز جهان - 3
ها مثل سفرهای دریایی و صنایعی که از آب شور استفاده  ها در برخی از موقعیت کردند و استفاده از آن های صابونی در همهء شرایط به خوبی عمل نمی کننده پاک  - 4

 کردند، پاسخگوی نیاز انسان نبود. می 
ها به دنبال موادی بودند که عالوه بر قدرت  دان ها ترغیب شوند. شیمی کننده ها برای شناسایی و تولید دیگر پاک دان ا شیمی هایی از این دست، سبب شد تنگرانی 

موادی بودند که  ها به دنبال  دان ها را به میزان انبوه و با قیمت مناسب تولید کرد. با توجه به رابطه میان ساختار و رفتار یک ماده، شیمیکنندگی باال، بتوان آن پاک 
ها توانستند با استفاده از بنزن و دیگر مواد اولیه موجود در دوست( داشته باشد. سرانجام آن دوست و هم آب چربی  دوست)همها، ساختاری دوگانه همانند صابون 

 های غیرصابونی را تولید کنند. کننده صنایع پتروشیمی، پاک 
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 دهد:نشان می ت( تصویر زیر، ساختار کلی اسیدهای چرب را  

است. با توجه به فرمول مولکولی کلی اسیدهای چرب، شمار پیوندهای اشتراکی را در این مواد محاسبه    𝐶𝑛𝐻2𝑛𝑂2فرمول مولکولی کلی این مواد به صورت  

 کنیم. می

شمار پیوندهای استراکی  =
(4× 𝐶)+ (2× 𝑂)+ (1×𝐻)

2
=
(4× 𝑛)+ (2× 2)+ (2𝑛 × 1)

2
= 3𝑛 + 2 

 کنیم. را برای اسید چرب مورد نظر پیدا می   𝑛شتراکی وجود دارد. بر این اساس، مقدار  پیوند ا   50در مولکول مورد نظر  

3𝑛 + 2 = 50
                               
⇒          𝑛 = 16

                 
فرمول مولکولی اسید چرب      ⇒ ∶  𝐶16𝐻32𝑂2 

 اتم هیدروژن وجود دارد.   32همانطور که مشخص است، در ساختار مولکول مورد نظر  

 
باشد، جرم مولی ذرات سازنده این اسید   5/1لیتر برابر با  گرم بر میلی  ۲/1و چگالی    %۶5/0دار با درصدجرمی  پروتونمحلول یک اسید آلی تک  𝒑𝑯اگر    -193

۹شود؟ )ثابت یونش این اسید برابر با چند گرم بر مول می ×  است.(  10−3

1 )46 2 )60 3 )74 4 )88 

 (1012 - مساله  –)متوسط       2گزینه پاسخ:   

 کنیم:  ابتدا غلظت مولی یون هیدرونیوم را در محلول این اسید حساب می

[𝐻+] = 10−1/5 = 100/5 × 10−2 = 3 × 10−2𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1   
 آید: از رابطة زیر به دست می  𝐻𝐴دار  ثابت یونش اسید تک پروتون

𝐾𝑎 =
[𝐻+][𝐴−]

[𝐻𝐴] − [𝐻+]
=

[𝐻+]2

[𝐻𝐴] − [𝐻+]
⟹ 9 × 10−3 =

(3 × 10−2)2

[𝐻𝐴] − 0/03
⟹ 9 × 10−3 =

9 × 10−4

[𝐻𝐴] − 0/03
⟹ 

[𝐻𝐴] − 0/03 = 0/1 ⟹ [𝐻𝐴] = 0/13𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 
مول بر لیتر بوده است، در نتیجه   13/0در محاسبات باال( در محلول مورد نظر برابر با   [𝐻𝐴]با توجه به محاسبات انجام شده، غلظت مولی اولیه اسید)مولفه  

 جرم مولی اسید برابر خواهد بود با:  

𝐻𝐴  غلظت  مولی اسید =
10𝑎𝑑
𝑀

⟹ 0/13 =
10 × 0/65 × 1/2

𝑀
⟹𝑀 =

7/8
0/13

= 60𝑔.𝑚𝑜𝑙−1 

 
 های زیر درست هستند، بجز ............... . همه عبارت  -194

 شود. های استفاده شده در فرایند هابر تولید میدهندهبا آب، یکی از واکنش 𝑁𝑎𝑂𝐻( با مخلوط کردن پودر آلومینیم و  1

 شود. لوئورید در آب، سرعت تولید یون فلوئورید در محلول به تدریج کمتر می( پس از انحالل مقداری گاز هیدروژن ف 2
 دهد. ، رنگ این کاغذ را از زرد به آبی تغییر می𝑝𝐻ی سفید، همانند جوهر نمک، در مجاورت با کاغذ  ( سرکه3
 تر است.( رسانایی محلول یک موالر کربنیک اسید نسبت به رسانایی محلول یک موالر سولفوریک اسید کم4

 (1012  - مفهومی  –)آسان       3گزینه پاسخ:   

دهد. روند تغییر رنگ کاغذ  ، رنگ این کاغذ را از زرد به قرمز تغییر می𝑝𝐻جوهر نمک، خاصیت اسیدی داشته و در مجاورت با کاغذ    همانندی سفید،  سرکه 

𝑝𝐻   :در مجاورت با مواد مختلف به صورت زیر است 

 ها:بررسی سایر گزینه 
شود. با مخلوط  های صنعتی استفاده می ی دستگاه کننده است که از آن برای رفع گرفتگی موجود در لوله ( پودر آلومینیم و سدیم هیدروکسید، نوعی پاک 1

های استفاده شده در فرایند هابر)فرایند تولید گاز آمونیاک از گازهای نیتروژن و هیدروژن(  ه دهندکردن این مخلوط با آب، گاز هیدروژن که یکی از واکنش 

 شود. ها تولید میه گرما و سایر فراورده رااست، به هم

ها  دهنده، فقط واکنش ناپذیرهای برگشت کنند. در واکنشبندی میپذیر تقسیمناپذیر و برگشت طور کلی به دو دسته برگشت های شیمیایی را به  ( واکنش 2

ها فقط در جهت  این واکنش  ها وجود ندارد. به عبارتی،دهنده ها به واکنشها امکان تبدیل فراورده که در این واکنشها تبدیل شوند در حالیتوانند به فراورده می

زمان وجود  های رفت و برگشت به صورت همشدن واکنش انجام ها امکان  پذیر وجود دارند که در آنهای برگشت شوند. در نقطه مقابل، واکنش رفت انجام می 

تغییر رنگ کاغذ پی اچ
مواد بازی مثل آب آهک، محلول سود، مخلوط صابون در آب و خون انسان از زرد به آبی

مواد اسیدی مثل جوهر نمک، سرکه سفید، اسید معده و سولفوریک اسید از زرد به قرمز

@AntiAzmon



 

137 

6های تجربی | مرحله آزمون همه دروس | کنکوری شیمی   

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

 
 

های  پذیر، واکنش های برگشت پذیر است. اگر در واکنش های برگشت دارد. فرایند یونش اسیدهای ضعیف از جمله هیدروفلوئوریک اسید در آب، از جمله واکنش 

ماند و در سامانه موردنظر تعادل برقرار  ها ثابت باقی میدهنده ها و واکنش فراورده   های برابر انجام شوند، مقدار زمان و با سرعت رفت و برگشت به صورت هم

ماند و چنین به  شود. در لحظه برقراری تعادل، سرعت تولید هر ماده با سرعت مصرف آن برابر است و به همین خاطر، مقدار هر ماده در سامانه ثابت می می

ها، قبل از برقراری تعادل، سرعت واکنش رفت در مقایسه با واکنش برگشت بیشتر است.  ه است. در این سامانه نظر متوقف شدرسد که واکنش موردنظر می 

 دهد:ها نشان می های رفت و برگشت را در این واکنش نمودار زیر، روند تغییر سرعت واکنش 

شود(  عت واکنش رفت)واکنشی که منجر به تولید یون فلوئورید در محلول میبا توجه به نمودار باال، پس از انحالل مقداری گاز هیدروژن فلوئورید در آب، سر

 یابد.به تدریج کاهش می

است(، برخالف سولفوریک اسید یک اسید ضعیف    𝐻2𝐶𝑂3در آب که فرمول شیمیایی آن به صورت   𝐶𝑂2( کربنیک اسید)اسید تولید شده بر اثر انحالل گاز  4

  است:   زیرها با غلظت مولی برابر از این دو اسید به صورت  سه رسانایی محلولرود، بنابراین مقایبه شمار می

 کربنیک اسید > سولفوریک اسید : رسانایی 

 توجه داریم که هر دوی این اسیدها دو ظرفیتی هستند.

شوند. تولید می   هااسید و نیتریک اسید در این آب   اکسید و اکسیدهای نیتروژن در آب باران حل شده و سولفوریک در مناطق صنعتی، مقداری از گازهای گوگرد تری 
های معمولی نیز مقداری گاز است. در نقطه مقابل، در آب باران   7تر از  آن کم  𝒑𝑯به خاطر وجود این مواد، آب باران در مناطق صنعتی خاصیت اسیدی پیدا کرده و  

بودن  کند اما میزان اسیدیهای معمولی نیز خاصیت اسیدی پیدا می آورد. به خاطر وجود این ماده، آب باران شده و کربنیک اسید را به وجود می اکسید حل  کربن دی
 تر خواهد بود. یدی کمهای اسبودن باران آن از میزان اسیدی 

 
رسانیم. اگر ثابت  لیتر می  5/۲گرم استیک اسید را در مقداری آب حل کرده و حجم محلول مورد نظر را با اضافه کردن آب خالص به آن، به    ۲/1مقدار    -195

۲یونش استیک اسید برابر با   × 10−5𝒎𝒐𝒍. 𝑳−1 ابر با چند  های اسید یونیده نشده در محلول نهایی برباشد، غلظت مولکول𝒎𝒐𝒍. 𝑳−1 شود؟ می 

(𝑶 = 𝑪 و 1۶ = 𝑯 و 1۲ = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1  )7/2 × 10−3 2  )3/6 × 10−2  3  )7/6 × 10−3 4  )3/8 × 10−2

 (1012 - مساله  –)متوسط       3گزینه پاسخ:   

استیک اسید( در محلول نهایی حل شده است. در قدم اول، غلظت استیک اسید حل شده در    مول  02/0گرم استیک اسید)معادل با    2/1طی این فرایند،  

 کنیم.محلول مورد نظر را محاسبه می

[𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻] =
𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 مول

لیتر محلول
=

0/02
2/5

= 0/008 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1

 کنیم. ی ی یونش این ماده را محاسبه می بعد، با توجه به غلظت اسید، مقدار درجه در مرحله 
𝐾𝑎 = 𝛼2 ×𝑀

                
⇒    2 × 10−5 = 𝛼2 × 0/008

                
⇒    𝛼2 = 0/0025

               
⇒    𝛼 = 0/05 

نخورده باقی مانده  مولکول به صورت دست   19مولکول اسید حل شده در محلول،    20توان گفت به ازای هر  ی یونش اسید مورد نظر، می با توجه به مقدار درجه 

 کنیم. های اسید یونیده نشده را محاسبه می شود. بر این اساس، غلظت مولکول نیده می مولکول یو  1و فقط  

غلظت  مولکولهای  یونیده  نشده  = ×غلظت  اسید  (1− 𝛼) = 0/008 × 0/95 = 0/0076 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

دقت داریم که غلظت یون هیدروژن نیز در  مول بر لیتر است.   0076/0های استیک اسید یونیده نشده برابر با  باتوجه به محاسبات انجام شده، غلظت مولکول 

 شود. مول بر لیتر می  0004/0این محلول برابر با  

 
ها را در مجاورت با ریخته و آن 𝑩و   𝑨های مجزایی از فورمیک اسید و استیک اسید با حجم، درصد جرمی و چگالی برابر را به ترتیب در دو ظرف محلول  -196

ی نهایی حاصل از محلول کدام ظرف بیشتر رعت انجام شدن واکنش در کدام ظرف بیشتر بوده و حجم فراوردهدهیم. سدو قطعه فلز منیزیم قرار می 
 است؟

1  )𝐴 -  𝐴 2  )𝐴 -  𝐵 3  )𝐵 -  𝐴 4  )𝐵 -  𝐵 

 (1012 -مفهومی  –)متوسط       1گزینه پاسخ:   

 دهد:می جدول زیر، اطالعات مربوط به فورمیک اسید و استیک اسید را نشان  
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پوشیده، شمار بسیار زیادی  های آب ها، افزون بر مقدار اندکی از یون کنند؛ به طوری که در محلول آن اسیدهای ضعیف طی انحالل در آب، به طور جزئی یونش پیدا می 
 گیرند. یک اسید و استیک اسید، در این دسته قرار می شوند. اسیدهایی مثل هیدروفلوئوریک اسید، هیدروسیانیک اسید، فرمنشده نیز یافت میهای یونیده از مولکول 

شوند. اسیدهایی مثل هایی با بار مثبت و منفی تبدیل می طی انحالل در آب، تقریبًا به طور کامل به یون در نقطه مقابل، اسیدهای قوی قرار دارند. این اسیدها  
 گیرند.د در این دسته قرار می هیدروکلریک اسید، هیدروبرمیک اسید، هیدرویدیک اسید و نیتریک اسی

 شود: ی زیر استفاده میبرای تبدیل درصد جرمی یک محلول به غلظت مولی، از رابطه 

غلظت  مولی =
10 × درصد  جرمی  × چگالی 

جرم  مولی

                   
غلظت  مولی      ⇒ ∝

1

جرم  مولی
 

کند. جرم مولی  ی عکس پیدا میغلظت مولی هر اسید با جرم مولی آن رابطهی باال، چون درصد جرمی و چگالی این دو محلول یکسان است،  با توجه به رابطه

تر بوده و در محلول خود، به مقدار کمتری  استیک اسید بیشتر است، پس غلظت مولی این اسید کمتر خواهد بود. از طرفی، استیک اسید یک اسید ضعیف

توان گفت غلظت یون هیدروژن در محلول این ماده  ک اسید در مقایسه با فورمیک اسید، می ی یونش کمتر استیکند. با توجه به غلظت و درجه یونش پیدا می 

 ی واکنش یون هیدروژن موجود در محلول این دو اسید با فلز منیزیم به صورت زیر است:کمتر از محلول فورمیک اسید خواهد شد. معادله 
2𝐻+(𝑎𝑞) + 𝑀𝑔(𝑠) → 𝐻2(𝑔) + 𝑀𝑔

2+(𝑎𝑞) 
ها است. چون غلظت یون هیدروژن در محلول فورمیک اسید بیشتر از محلول استیک اسید است، این محلول در  وثر بر سرعت واکنش غلظت، یکی از عوامل م 

توان  دهد. از طرف دیگر، حجم این دو محلول اسیدی یکسان بوده و در نتیجه، میمقایسه با محلول استیک اسید با شدت بیشتری با فلز منیزیم واکنش می

ل  ر اسید موجود در محلول فورمیک اسید بیشتر از مقدار اسید موجود در محلول استیک اسید است. چون حجم گاز هیدروژن تولید شده در هر محلو گفت مقدا

م  توان گفت در محلول فورمیک اسید)محلولی که غلظت اسید در آن بیشتر است(، حجی مستقیم دارد، پس می با مقدار اسید موجود در آن محلول رابطه 

 نهایی گاز هیدروژن تولید شده نیز بیشتر خواهد بود. 

 
غلظت    -197 با  اسید  فورمیک  از  محلولی  .𝒎𝒐𝒍 0/۲در  𝑳−1    چگالی فرمات)1/08𝒈.𝒎𝑳−1و  یون  غلظت   ،𝑯𝑪𝑶𝑶−  برابر  )۲50𝒑𝒑𝒎   یونش ثابت  است. 

𝑶فورمیک اسید در این محلول چقدر است؟ ) = 𝑪 و 1۶ = 𝑯 و 1۲ = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1  )9 × 10−5 2  )9 × 10−6 3  )1/8 × 10−4 4  )1/8 × 10−5

 (1012 - مساله  –)آسان       3گزینه پاسخ:   

 کنیم.لیتر از محلول مورد نظر محاسبه می   1، غلظت مولی این یون را در  𝑝𝑝𝑚با توجه به غلظت یون فرمات در مقیاس  

?𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑂𝑂− = 1 𝐿  محلول ×
1000 𝑚𝐿  محلول

1 𝐿 حلول م
×

1/08 𝑔  محلول

1 𝑚𝐿  محلول
×

250 𝑔 𝐻𝐶𝑂𝑂−

106 𝑔  محلول
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑂𝑂−

45 𝑔 𝐻𝐶𝑂𝑂−
= 0/006 𝑚𝑜𝑙

𝐻𝐶𝑂𝑂−  غلظت  مولی =
𝐻𝐶𝑂𝑂−  مول

لیتر محلول 
=

0/006 𝑚𝑜𝑙

1 𝐿  محلول
= 0/006 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

مول بر لیتر است. بر این اساس،    006/0همانند غلظت یون هیدروژن، در محلول مورد نظر برابر با توان گفت غلظت یون فرمات، با توجه به محاسبات باال، می 

 کنیم. ی یونش اسید را در محلول مورد نظر محاسبه میدرجه 

𝛼 =
غلظت یون هیدروژن یا آنیون حاصل از یونش اسید در محلول 

غلظت مولی اولیه اسید در محلول 
=
𝐻𝐶𝑂𝑂−  غلظت  مولی

غلظت  مولی  اسید 
=

0/006
0/2

= 0/03 

𝐾𝑎که مقدار باشد و یا این   05/0تر از  اگر مقدار درجه یونش برای یک اسید کوچک

𝑀
در   1را با تقریب برابر    α-1توانیم مقدار باشد، می  0025/0تر از  برای آن اسید کوچک   

 دست آورد: توانیم به کمک روابط زیر به و غلظت یون هیدروژن را می  𝑲𝒂نظر بگیریم. در این شرایط، مقدار  
𝐾𝑎 = 𝑀. 𝛼

2                      [𝐻+] = √𝐾𝑎 .𝑀 
𝜶با توجه به روابط باال، برای اسیدهای ضعیفی که   < آن اسید رابطه مستقیم و با غلظت اسید،   𝑲𝒂، با مقدار    (𝛼2)دارند، مقدار توان دوم درجهء یونش اسید   0/05

𝛼2           عکس دارد. پس داریم:  رابطه  ∝ 𝐾𝑎 ∝
1
𝑀

  

 کنیم.آن را محاسبه می  ی یونش اسید، مقدار ثابت یونشدر قدم آخر، با توجه به درجه 
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𝐾𝑎 =
𝛼2 ×𝑀

1 − 𝛼

         𝛼<0/05         
⇒           𝐾𝑎 = 𝛼2 ×𝑀 = (0/03)2 × 0/2 = 1/8 × 10−4 

1/8با توجه به محاسبات انجام شده، ثابت یونش فورمیک اسید برابر با   ×  است.   10−4

 
 های داده شده درست هستند؟ چند مورد از عبارت  -198

 رود.دهد، این ماده یک الکترولیت به شمار نمی را از خود عبور نمیآ( چون بلور جامد سدیم کلرید جریان برق 

 شوند. تولید می +𝑯و   −𝑰های  به طور مدام از پیوستن یون 𝑯𝑰های ب( در محلول هیدرویدیک اسید، مولکول

 بد. یاهیدروفلوئوریک اسید کاهش می 𝑲𝒂در محلول هیدروفلوئوریک اسید،   𝑯𝑪𝒍پ( با انحالل مقداری گاز  

 موالر هیدروکلریک اسید، برابر با صفر بوده و این محلول آبی فاقد یون هیدروکسید است.  1محلول  𝒑𝑯ت( 

 پیوند اشتراکی وجود دارد.  ۶تر،  بزرگ 𝑲𝒂ث( بین سولفوریک اسید و نیتریک اسید، در ساختار ترکیبی با 

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

 (1012 - مفهومی  –)سخت       1گزینه پاسخ:   

 فقط عبارت )ث( درست است. 

 بررسی چهار عبارت:  

دهند، الکترولیت گفته شده و به موادی که در حالت محلول در آب، جریان  آ( به موادی که در حالت محلول در آب، جریان الکتریسیته را از خود عبور می 

ی خود تفکیک شده و یک محلول  های سازنده کلرید با انحالل در آب به یون شود. چون سدیم  دهند، غیرالکترولیت گفته میالکتریسیته را از خود عبور نمی 

 گیرد. ی مواد الکترولیت قرار میکند، در دستهآبی رسانا را ایجاد می 

به طور کامل تفکیک شده و هیچ   𝐻𝐼های  های آبی، کل مولکول های این ماده به محلول (، یک اسید قوی است. با ورود مولکول 𝐻𝐼ب( هیدرویدیک اسید) 

ی مصرف شده در این دهندهطرفه بوده و واکنش ماند. به عبارت دیگر، واکنش یونش این ماده کامال یکای در محلول باقی نمیمولکول اسید یونیده نشده 

 های در مسیر برگشت تولید شود. تواند از واکنش میان فراورده ، نمی(𝐻𝐼های  فرایند)مولکول 

کند، اما طی این فرایند مقدار  در محلول هیدروفلوئوریک اسید، غلظت یون هیدروژن در این محلول افزایش پیدا می   𝐻𝐶𝑙رچند که با انحالل مقداری گاز  پ( ه

𝐾𝑎  ار  کند، چراکه ثابت یونش اسیدی هر ماده، فقط تحت تاثیر دما بوده و در دمای ثابت، مقدهیدروفلوئوریک اسید هیچ تغییری نمی𝐾𝑎    برای یک اسید نیز

 همواره ثابت خواهد بود. 

مول بر    14−10مول بر لیتر است. در چنین شرایطی، غلظت یون هیدروکسید برابر با    1موالر هیدروکلریک اسید، برابر با    1ت( غلظت یون هیدروژن در محلول  

 توان برابر با صفر در نظر گرفت. ا مقدار آن را نمی شود. هرچند که غلظت یون هیدروکسید در این محلول خیلی کم است، املیتر می

 دهد:های مختلف را نشان می ث( جدول زیر، مقایسه قدرت اسیدی ترکیب

( بزرگ است، اما ثابت یونش نیتریک اسید بزرگ است. بین سولفوریک اسید و نیتریک اسید، سولفوریک      توجه داریم که ثابت یونش سولفوریک اسید خیلی)

 تری دارد. ساختار لوویس سولفوریک اسید و یون سولفات به صورت زیر است: بزرگ  𝐾𝑎اسید  

 
 شود. پیوند اشتراکی یافت می  6با توجه به ساختارهای فوق، در سولفوریک اسید  
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𝑲𝒂با    𝑯𝑨موالر از اسید    ۲/0لیتر و غلظت  میلی  100محلولی به حجم    -199 = ۲ × لیتر آب خالص به این  میلی  800در اختیار داریم. پس از افزودن    10−5
ها شود. )گزینههای هیدروکسید موجود در این محلول، ............... برابر حالت اولیه میی ............... واحد افزایش یافته و شمار یونآن به اندازه  𝒑𝑯محلول،  

 را به ترتیب از راست به چپ بخوانید.(

1 )5/0 - 27   2 )7/0 - 27 3 )5/0 – 33 /0 4 )7/0 – 33 /0 

 (1012 - مساله  –)سخت       1گزینه پاسخ:   

[+𝐻]ی  در قدم اول، با توجه به رابطه  = √𝐾𝑎 ×𝑀 ،باید غلظت یون هیدروژن را در هر محلول محاسبه کنیم و پس از آن ،𝑝𝐻   ها را بر اساس  این محلول

 بدست بیاوریم.ها  غلظت یون هیدروژن موجود در آن 

 مول بر لیتر است؛ پس داریم:  2/0محلول اولیه: غلظت اسید در این محلول برابر با  

[𝐻+] = √𝐾𝑎 ×𝑀 → [𝐻
+] = √2 × 10−5 × 0/2 → [𝐻+] = 2 × 10−3 𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐿−1 

𝑝𝐻 = −𝑙𝑜𝑔[𝐻+]
                 
⇒     𝑝𝐻 = − log(2 × 10−3) = 2/7 

برابر شده و غلظت اسید موجود در این محلول نیز برابر با    9لیتر آب خالص به محلول اولیه، حجم محلول مورد نظر  میلی  800محلول نهایی: پس از افزودن  
0/2

9
 شود؛ پس داریم: مول بر لیتر می  

[𝐻+] = √𝐾𝑎 ×𝑀 → [𝐻
+] = √2 × 10−5 ×

0/2
9
→ [𝐻+] =

2
3
× 10−3 𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐿−1 

𝑝𝐻 = −𝑙𝑜𝑔[𝐻+]
                 
⇒     𝑝𝐻 = − log (

2
3
× 10−3) = 3/2 

واحد افزایش پیدا کرده است. از طرف دیگر، غلظت یون هیدروژن در این    5/0ی  محلول مورد نظر به اندازه   𝑝𝐻همانطور که مشخص است، طی این فرایند  

𝐾𝑊ی برابر شده است؛ پس بر اساس رابطه  33/0محلول  = [𝐻
+]× [𝑂𝐻−]  برابر شده باشد. چون حجم   3، غلظت یون هیدروکسید حل شده در آن باید

 شود. برابر می  27های یون هیدروکسید موجود در آن  مول   برابر شده است؛ پس مقدار  9محلول نیز  

 
 های زیر درست هستند؟ کدام موارد از عبارت  -200

 است.  1ها سر و کار داریم، همانند اسید موجود در ریواس، کمتر از آ( درجه یونش اغلب اسیدهایی که در زندگی روزمره با آن

 آب خالص است. 𝒑𝑯الف یک نمونه از آب گاز دار، بیشتر از های بدن انسان، برخخون موجود در رگ 𝒑𝑯ب( مقدار  

 است. 1۴−10های آبی برابر در محلول +𝑯و   −𝑶𝑯های  ضرب غلظت مولی یونپ( در شرایط استاندارد، حاصل

 ترین عنصر موجود در جهان هستند.هایی از فراوانت( همۀ اسیدهای آرنیوس، در ساختار خود دارای اتم

 ( پ و ت 4 ( آ و ت 3 ب و پ ( 2 ( آ و ب 1

 (1012 -مفهومی  –)متوسط       1گزینه پاسخ:   

 های )آ( و )ب( درست هستند.عبارت 

 بررسی چهار عبارت:  

د.  ها اسیدها و بازها نقش مهمی دارنشوند که در اغلب آنهای مختلف زندگی روزمره، مقادیر متفاوتی از مواد شیمیایی گوناگون مصرف می آ( هر روز، در بخش

شوند. بازها نیز مزه تلخ داشته و در سطح پوست، همانند صابون احساس لیزی ایجاد  اسیدها مزه ترش دارند و در تماس با پوست، سبب ایجاد سوزش می 

های موجود در سرکه  گیرند. به عنوان مثال، اسیدها سروکار داریم، در دسته اسیدهای ضعیف قرار می کنند. اغلب اسیدهایی که در زندگی روزمره با آن می

 سیب، انگور، ریواس و مرکبات مانند پرتقال و لیمو از جمله اسیدهای خوراکی و ضعیف هستند.

های  بوده و محلول   7تر از  کوچک  𝑝𝐻های اسیدی دارای  های بدن یک محلول بازی است. محلول ب( آب گازدار، یک محلول اسیدی و خون موجود در رگ

 هستند.  7تر از  بزرگ   𝑝𝐻بازی نیز دارای  

شیره معده تقریبًا    pHو    6بزاق تقریبًا برابر    pHخاصی دارند. به عنوان مثال،    pHمحتویات موجود در هر عضو از بدن انسان، براساس وظیفه و کارکرد آن عضو، مقدار  
ها خاصیت است؛ پس این محیط   5/8و  7/ 4  خون و محتویات روده انسان به ترتیب برابر  pHها خاصیت اسیدی دارند. در طرف مقابل، بوده و این محلول  7/1برابر  

 بازی دارند. 

دانیم، مقدار این مولفه  بوده و همانطور که می  14−10های آبی برابر  در محلول   +𝐻و    −𝑂𝐻های  ضرب غلظت مولی یون(، حاصل℃25پ( در شرایط اتاق)دمای  

می  اساس،  این  بر  است.  دمای محیط  به  استان وابسته  شرایط  در  درجه توان گفت که  سانتیدارد)دمای صفر  انسان)دمای  ی  بدن  دمای  یا  و  (،  ℃37گراد( 

 شود. نمی  14−10برابر با    +𝐻و    −𝑂𝐻های  ضرب غلظت مولی یون حاصل 
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  𝐶𝑂2افلزی مانند  دهند، اسید هستند. بر این اساس اکسیدهای نهایی که با حل شدن در آب، غلظت یون هیدرونیوم را افزایش می طبق مدل آرنیوس، مواد و ترکیب ت(  

اکسید از جمله اکسیدهای اسیدی است که بر اساس  شوند. به عنوان مثال، کربن دیندارند، اسید آرنیوس محسوب می  (+𝐻)با اینکه در ساختار خود یون هیدروژن 

𝐶𝑂2(𝑔)دهد: معادله مقابل با آب واکنش می  + 𝐻2𝑂(𝑙) ⇌ 𝐻
+(𝑎𝑞) + 𝐻𝐶𝑂3

−(𝑎𝑞) 

 
 شیمی دهم

 است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام  -201

 شود.تر میها، کمهای متوالی از یکدیگر، برخالف سطح انرژی آنشویم، تفاوت انرژی الیه( هر چه از هسته اتم دورتر می1

 خطی هلیم را توجیه کرده و بر اساس آن، هسته در فضای کوچکی در مرکز اتم قرار دارد. -ای، طیف نشری( مدل الیه2
 جدول تناوبی قرار دارد. 6کند، در گروه تین عنصری که آرایش الکترونی آن از قاعده آفبا پیروی نمی( نخس3

𝑁7( بین عنصر  4
𝑇𝑖22و عنصر  14

 عنصر شیمیایی دیگر در جدول تناوبی عناصر قرار گرفته است. 15،  48

 (1010 - مفهومی  –)متوسط       4گزینه پاسخ:   

𝑁7بین عنصر  
𝑇𝑖22و عنصر    14

ی تعداد عناصری که بین دو عنصر با  عنصر شیمیایی دیگر در جدول تناوبی عناصر قرار گرفته است. در واقع، برای محاسبه   14،    48

 کنیم: ی زیر استفاده می گیرند، از رابطه قرار می   nو    mاعداد اتمی  

تعداد  عناصر  = (𝑚 − 𝑛) − 1 

 ی گفته شده، داریم: با توجه به رابطه 

تعداد  عناصر  = (𝑚 − 𝑛) − 1 → (22 − 7) − 1 = 14

 ها:بررسی سایر گزینه 

تر بزرگ   𝑛هایی با  یابد، اما هرچه از هسته اتم دورتر شویم)وقتی به الیهها در اتم با افزایش فاصله از هسته فزونی میای، انرژی الکترون ( در ساختار الیه1

𝑛هایی با شود. برای مثال، تفاوت انرژی الیههای متوالی از یکدیگر کمتر میرویم(، تفاوت انرژی الیهمی = 𝑛و   3 = 𝑛هایی با از این تفاوت بین الیه 2 = 2  

𝑛و   =  دهد: های الکترونی مختلف را نشان میکمتر است. تصویر زیر، روند تغییر سطح انرژی زیرالیه  1

 
موفقیت توانست  خطی هیدروژن توانست مدلی برای اتم این عنصر ارائه کند. اگرچه مدل بور با  -های بسیار، با توجه به طیف نشری( نیلز بور پس از پژوهش 2

به   خطی هیدروژن را توجیه کند، اما توانایی توجیه طیف نشری خطی دیگر عنصرها از جمله هلیم، لیتیم و ... را نداشت. پس از بور، دانشمندان-طیف نشری

ای  م ارائه کردند. در این مدل، اتم را کرهای برای اتها، ساختاری الیهنشری خطی دیگر عنصرها و نیز چگونگی نشر نور از اتم -دنبال توجیه و علت ایجاد طیف

ی اتم توزیع  هایی پیرامون هسته تر و در الیهها در فضایی بسیار بزرگ گیرند که هسته در فضایی بسیار کوچک و در مرکز آن جای دارد و الکترون درنظر می

 شوند. می

𝐶𝑟24کند،  ( نخستین عنصری که از قاعدۀ آفبا تبعیت نمی3
گروه ششم جدول تناوبی قرار دارد. پس از کروم، عنصر مس دومین عنصر از جدول   است که در  

 کند.  ای است که آرایش الکترونی آن از قاعده آفبا پیروی نمیدوره 

ای قرار داشته و هر اتم آن دارای دوره جدول    6گیرد. این عنصر در گروه شماره  ای است که در تناوب چهارم قرار می ی موجود در جدول دوره کروم، چهارمین فلز واسطه 
های خود، دارای دو یون پایدار با بار  خط با طول موج متفاوت است. توجه داریم که کروم در ترکیب   4خطی کروم نیز دارای  - الکترون ظرفیتی است. طیف نشری  6

 در تناوب چهارم به صورت زیر است: ی موجود +( است. آرایش الکترونی کروم و سایر عناصر واسطه 2+ و 3الکتریکی متفاوت)

 

𝒍هایی با  ای، با گاز کریپتون در یک تناوب قرار داشته و شمار الکترونیک عنصر از جدول دوره  -202 = 𝒍هایی با  در آن، دو برابر شمار الکترون  1 = است.   0
 شود؟ های این عنصر چقدر میشد، عدد جرمی اتمعدد با  11ی هر اتم از این عنصر برابر با ها در هستهها و پروتوناگر تفاوت شمار نوترون

1 )73 2 )75 3 )77 4 )79 
 
 
 

هافزایش فاصله ی الیه الکترونی از هست افزایش انرژی الیه هافزایش حداکثر ظرفیت الکترونی الی
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 ( 1010 - مفهومی و مساله  –)آسان       4گزینه پاسخ:   

توان گفت عنصر مورد نظر نیز متعلق به تناوب چهارم است. به طور کلی، عناصر موجود در  گاز کریپتون، در انتهای تناوب چهارم قرار گرفته است؛ پس می 

𝑙هایی با )زیرالیه𝑝های  های موجود در زیرالیهاوب چهارم را با توجه به شمار الکترون تن =  توان به دو گروه زیر تقسیم کرد: ها می ( آن1

𝑙الکترون با    12ها دارای  ی آن از تناوب چهارم که همه  12تا    1های  عناصر گروه   ✓ = هستند.   1

𝑙الکترون با    18تا    13از تناوب چهارم که دارای    18تا    13های  عناصر گروه   ✓ =  در آرایش الکترونی خود هستند.  1

𝑙هایی با )زیرالیه𝑠های  های موجود در زیرالیهاز طرف دیگر، این عناصر را با توجه به شمار الکترون  =  توان به دو گروه زیر تقسیم کرد: ها نیز می( آن0

𝑙الکترون با    7تاسیم، کروم و مس که دارای  عناصر پ  ✓ =  در آرایش الکترونی خود هستند.   0

𝑙الکترون با    8بجز عناصر پتاسیم، کروم و مس، الباقی عناصر موجود در تناوب چهارم که دارای    ✓ =  در آرایش الکترونی خود هستند.   0

 دهد:نشان می  ها را در عناصر موجود در تناوب چهارمجدول زیر، شمار این الکترون 
𝐾19 عنصر 

  𝐶𝑎20
  𝑆𝑐21

𝐺𝑎31 30تا  21عناصر واسطه با عدد اتمی   
  𝐺𝑒32

  𝐴𝑠33
  𝑆𝑒34

  𝐵𝑟35
  

الکترون با  
𝑙 = 0 

7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 

الکترون با  
𝑙 = 1 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 15 16 17 

𝑆𝑒34همانطور که مشخص است، در عنصر  
است. با توجه به    𝑠های  های موجود در زیرالیهدو برابر شمار الکترون   𝑝های  های موجود در زیرالیهشمار الکترون    

 نوترون وجود دارد. بر این اساس، داریم:  45پروتون و    34توان گفت در هر اتم آن  عدد اتمی این عنصر، می 

𝐴(عدد جرمی ) = 𝑛 + 𝑝 = 45+ 34 = 79 

 است.   79با توجه به محاسبات انجام شده، عدد جرمی این عنصر برابر با  

 
 های داده شده درست هستند؟ کدام موارد از عبارت  -203

 ای اتم، احتمال حضور الکترون پیرامون هسته، در یک فضای محدود بیشتر از سایر نقاط است.آ( در ساختار الیه

𝒏ی الکترونی ای، الیهمورد از عناصر موجود در تناوب چهارم جدول دوره 8ب( در  =  کامال پر از الکترون است.  3

𝒏از الیه  𝒆پ( پرتو ایجاد شده با انتقال  = 𝒏به  ۴ =  در اتم هیدروژن، در مقایسه با پرتو زرد انرژی کمتری دارد. ۲

 کند.شروع به پر شدن می 5𝐝لکترون بوده و این زیرالیه پس از زیرالیه خالی از ا ۴𝐟 ت( در عناصر دوره پنجم، زیرالیه

 ( پ و ت 4 ( آ و ت 3 ( ب  و پ 2 ( آ و ب 1

 (1010 -مفهومی  –)متوسط       1گزینه پاسخ:   

 های )آ( و )ب( درست هستند.عبارت 

 بررسی چهار عبارت:  

ای اتم آن را یابد، اما احتمال حضور آن در یک فضای محدود)که در ساختار الیهپیرامون هسته حضور میای که باشد، در همة نقاط  الکترون در هر الیهآ(  

 دهد: ای را برای یک اتم نشان میدهند( بیشتر از سایر نقاط است. به عنوان مثال، تصویر زیر نمایی از مدل الیهتر نشان می پررنگ 

 ی خود است. ی الکترونی در اطراف هستهالیه  2  همانطور که مشخص است، اتم مورد نظر دارای

𝑛ی الکترونی  ب( الیه = های  زیرالیهبه بعد،    29شود. از میان عناصر موجود در تناوب چهارم، از عنصری با عدد اتمی  می  3𝑑و   3𝑠  ،3𝑝های  ، شامل زیرالیه3

3𝑠  ،3𝑝    3و𝑑  شوند. آرایش الکترونی عنصر مس،  لیم، ژرمانیم، ارسنیک، سلنیم، برم و کریپتون میهمگی پر از الکترون هستند. این عناصر شامل مس، روی، گا

 پر از الکترون هستند، به صورت زیر است:   3𝑑و    3𝑠  ،3𝑝های  به عنوان اولین عنصری که در آن زیرالیه
𝐶𝑢29
 ∶  [ 𝐴𝑟18

 ] 3𝑑10 4𝑠1

𝑛پ( بر اثر انتقال الکترونی از الیه   = 𝑛به    4 = دانیم، پرتوهای مرئی سبز رنگ در  شود و همانطور که میدر اتم هیدروژن، یک پرتو سبز رنگ ایجاد می  2

 دهد: خطی هیدروژن را نشان می-ی ایجاد طیف نشریمقایسه با پرتو زرد انرژی بیشتری دارند. تصویر زیر، نحوه 
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به ترتیب در عناصر موجود در    5𝑓و    4𝑓های  توان گفت زیرالیههای ششم و هفتم قرار گرفته است، پس می در تناوب  𝑓ی  دانیم، دسته ت( همانطور که می

های  تیب پرشدن زیرالیهتر(، خالی از الکترون هستند. تصویر زیر، ترهای قبلهای باالتر)تناوب های ششم و هفتم شروع به پر شدن کرده و در تناوبتناوب

 دهد: است را نشان می   7تا    5ها بین  مختلفی که مجموع مقادیر عدد کوانتومی اصلی و فرعی آن 

 کند.شروع به پر شدن می   5𝑑تر است، این زیرالیه قبل از زیرالیه کوچک   4𝑓همانطور که مشخص است، چون عدد کوانتومی اصلی زیرالیه  

 درست است؟یک از مطالب زیر کدام  -204

 ترین پرتوهای موجود در این نمونه از نور هستند.ی نور خورشید، پرانرژی( پرتوهای بنفش رنگ حاصل از تجزیه1

 های حاصل از لیتیم بیشتر است.نمک ( سولفات، در مقایسه با دمای شعله𝐼𝐼حاصل از نمک مس)  ( دمای شعله2
𝑛هایی با  ( الیه3 = 𝑛و  2 =  اند. ها از دو زیرالیه تشکیل شدهای نبوده و هرکدام از آنههای یکپارچ، الیه3
 ها در ژرمانیم برابر است.الکترونی اتم کروم، با شمار این الکترون ترین زیرالیهها در بیرونی( شمار الکترون4

 ( 1010 - مفهومی  –)سخت       2گزینه پاسخ:   

 دهد: ان می ی فلزهای لیتیم، سدیم و مس را نشجدول زیر، رنگ شعله 

 مس سدیم  لیتیمفلز

 سبز  زرد  سرخ  رنگ شعله 

توان  ی لیتیم انرژی بیشتری دارند؛ پس میی حاصل از فلز مس سبز رنگ بوده و پرتوهای گسیل شده از آن در مقایسه با پرتوهای گسیل شده از شعلهشعله

 ی لیتیم دمای بیشتری دارد. ی فلز مس در مقایسه با شعلهگفت شعله

 ها: بررسی سایر عبارت 
کند. ها را ایجاد میای پیوسته از رنگرسد، اما با عبور آن از قطره های آب موجود در هوا، این نور تجزیه شده و گستره( اگرچه نور خورشید سفید به نظر می1

دهد که  ها نشان می شود. بررسیش را شامل میفتا بن  های گوناگون است که یک طیف مرئی از رنگ قرمزاین گسترۀ رنگی، شامل بی نهایت طول موج از رنگ 

کنند؛ به طوری که هر  تری از پرتوها است. پرتوهایی که از نوع پرتوهای الکترومغناطیسی بوده و با خود انرژی حمل می نور خورشید شامل گسترۀ بسیار بزرگ

 د. کننتر باشد، انرژی بیشتری با خود حمل میچه طول موج آن پرتوها کوتاه 

ی الکترونی از دو زیرالیه  شوند. دومین الیهی مجزا میها، یکپارچه نبوده و هر کدام از آن ها، شامل چندین زیرالیههای دوم و سوم الکترونی در اتم( الیه3

 تشکیل شده است.    3𝑠   ،3𝑝    ،3𝑑ی  تشکیل شده و سومین الیه الکترونی نیز از سه زیرالیه   2𝑝و     2𝑠الکترونی

الکترون از دست داده    3ی زیرین آلومینیم قرار گرفته است. این عنصر فلزی در واکنش با نافلزها،  است که در خانه   31گالیم، یک عنصر فلزی با عدد اتمی  (  4

 کند. آرایش الکترونی کروم و گالیم به صورت زیر است: را ایجاد می  +𝐺𝑎3های  و یون
𝐶𝑟24
 ∶ 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑54𝑠1                                   𝐺𝑎31

 ∶ 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑104𝑠24𝑝1

𝐺𝑒32ی الکترونی گالیم، فقط یک الکترون وجود دارد. این در حالی است که ژمانیم) ترین زیرالیهی الکترونی کروم، همانند بیرونی ترین زیرالیهدر بیرونی 
(، در   

 الکترون وجود دارد.   2( نیز  4𝑝ترین زیرالیه الکترونی آن)زیرالیه  ر خانه سمت راست گالیم( قرار داشته و در بیرونی ای)دجدول دوره   32خانه شماره  
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۴/515ی  های اکسیژن موجود در این دو نمونه از ماده به اندازهپروپانول در اختیار داریم. اگر شمار اتم -1های برابر از لیتیم اکسید و جرم  -205 × عدد با  10۲3
ی ده و با سوزاندن کامل نمونهها مبادله شی آن، چند مول الکترون بین اتمی لیتیم اکسید از عناصر سازندههم تفاوت داشته باشد، در مراحل تولید نمونه

 شود؟ اکسید تولید میپروپانول، چند گرم گاز کربن دی-1

(𝑶 = 𝑪 و 1۶ = 𝑳𝒊 و 1۲ = 𝑯 و ۷ = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1)

1 )6  - 198 2 )3  - 198 3 )6  - 99 4 )3  – 99 

 ( ۰۱0۱ - مساله  –)متوسط       ۴گزینه پاسخ:   

گرمی از هریک از این دو ماده را در نظر گرفته و    𝑥ی  است. یک نمونه   𝐶3𝐻7𝑂𝐻و    𝐿𝑖2𝑂پروپانول به ترتیب به صورت  -1فرمول شیمیایی لیتیم اکسید و  

 کنیم. ها را محاسبه میهای اکسیژن موجود در آن تعداد اتم

لیتیم اکسید  ∶ ? 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝑂 = 𝑥 𝑔 𝐿𝑖2𝑂×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖2𝑂
30 𝑔 𝐿𝑖2𝑂

×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖2𝑂
×

6/02× 1023 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂
=

6/02𝑥 × 1023

30
 𝑎𝑡𝑜𝑚 

پروپانول  ∶? 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝑂 = 𝑥 𝑔 𝐶3𝐻7𝑂𝐻×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻7𝑂𝐻

60 𝑔 𝐶3𝐻7𝑂𝐻
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻7𝑂𝐻

×
6/02× 1023𝑎𝑡𝑜𝑚 𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂
=

6/02𝑥 × 1023

60
𝑎𝑡𝑜𝑚 

 کنیم.را محاسبه می  𝑥های صورت سوال، مقدار  در قدم بعد، با توجه به داده 

تفاوت تعداد اتم های اکسیژن  = های اکسیژن در لیتیم اکسید تعداد اتم  −  تعداد اتم های اکسیژن در پروپانول 
                  
⇒      

4/515 × 1023 𝑎𝑡𝑜𝑚 =
6/02𝑥 × 1023

30
 𝑎𝑡𝑜𝑚 −

6/02𝑥 × 1023

60
𝑎𝑡𝑜𝑚

               
⇒    𝑥 = 45 𝑔 

 شود: ی زیر تولید میگرم است. لیتیم اکسید بر اساس معادله   45جرم هر نمونه برابر با  
4𝐿𝑖(𝑠) + 𝑂2(𝑔) → 4𝐿𝑖+(𝑠) + 2𝑂2−(𝑠) → 2𝐿𝑖2𝑂(𝑠) 

 داریم:مول الکترون مبادله شده است، پس    4مول لیتیم اکسید،    2ی این واکنش، به ازای تولید  با توجه به معادله 

?𝑚𝑜𝑙 𝑒 = 45 𝑔 𝐿𝑖2𝑂 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖2𝑂
30 𝑔 𝐿𝑖2𝑂

×
4 𝑚𝑜𝑙 𝑒

2 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖2𝑂
= 3 𝑚𝑜𝑙 

 سوزد: ی زیر میکربنه است که بر اساس معادله   3پروپانول، یک الکل  
2𝐶3𝐻7𝑂𝐻 + 9𝑂2 → 6𝐶𝑂2 + 8𝐻2𝑂 

 ی واکنش باال، داریم:با توجه به معادله 

? 𝑔 𝐶𝑂2 = 45 𝑔 𝐶3𝐻7𝑂𝐻 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻7𝑂𝐻

60 𝑔 𝐶3𝐻7𝑂𝐻
×

6 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

2 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻7𝑂𝐻
×

44 𝑔 𝐶𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2
= 99 𝑔 

 
 های داده شده درست هستند؟ چه تعداد از عبارت  -206

 کنند. آ( دانشمندان برای یافتن انواع فلزهای موجود در ظروف سفالی قدیمی، از نمونه این مواد طیف نشری تهیه می

 شود.باشد، آن اتم در شرایط مناسب به کاتیون تبدیل می 3های ظرفیت اتمی کمتر یا برابر ب( اگر تعداد الکترون

𝑨𝒔33پ( عنصر 
𝑵۷با عنصر    

𝑽۲3در یک گروه مشابه و با عنصر    
 ای قرار دارد. در یک تناوب مشابه از جدول دوره  

𝒍ای با تواند زیرالیههای خنثی، میها، برخالف اتمیونالکترونی در برخی از  ترین زیرالیه ت( بیرونی =  باشد. ۲

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

 (1010 - مفهومی  –)متوسط       4گزینه پاسخ:   

 های داده شده درست هستند.همه عبارت

 بررسی چهار عبارت:  

سایر آثار باستانی کشف شده، در شرایط مناسب از این مواد طیف نشری تهیه  آ( دانشمندان برای یافتن انواع فلزهای موجود در ظروف سفالی قدیمی و یا  

خیص  کنند. با مقایسه خطوط موجود در طیف نشری ایجاد شده طی این فرایند با طیف نشری فلزهای مختلف، عناصر فلزی موجود در ماده مورد نظر تشمی

توانیم عناصر نافلزی  ناصر فلزی موجود در یک نمونه از ماده استفاده شده و به این طریق، نمی شوند. توجه داریم که از این روش، فقط برای تشخیص عداده می 

 موجود در یک ماده را شناسایی کنیم.

سی مطرح  توانیم ایراد علمی به این جمله وارد کنیم، اما متاسفانه این جمله عینا در کتاب درب( هرچند که با توجه به برخی از عناصر مثل بریلیم و بور می

های  باشد، آن اتم تمایل دارد که الکترون   3های ظرفیت اتمی کمتر یا برابر  بیندیشیم کتاب درسی شیمی دهم، اگر تعداد الکترون شده است! طبق متن باهم 

های آزمایشی منطقی در آزمون  ظرفیتی خود را از دست داده و در شرایط مناسب، به کاتیون)یونی با بار مثبت( تبدیل شود. شاید مطرح کردن چنین جمالتی
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گیری در مواجهه با این جمالت، از  هایی بودیم و توانایی تصمیمبه وفور شاهد طرح چنین عبارت  1400و    99در کنکورهای        به نظر نرسد، اما متاسفانه  

 جمله چیزهایی است که مهارت آن را باید یاد بگیرید! 

ها مقایسه کنیم. برای مثال، چون عدد  پ( برای پیدا کردن عدد اتمی عناصر مختلف، باید عدد اتمی این عناصر را با عدد اتمی گازهای نجیب قبل و بعد از آن 

𝐴𝑠33اتمی عنصر  
کمتر از شماره گروه گاز کریپتون    واحد  3توان گفت شماره گروه این عنصر نیز  واحد کمتر از عدد اتمی گاز کریپتون است، پس می  3به اندازه     

𝐴𝑠33شود. با توجه به توضیحات داده شده، عنصر  می
𝑁7ای است؛ پس این عنصر با عنصر  و تناوب چهارم جدول دوره   15متعلق به گروه     

در یک گروه مشابه     

𝑉23و با عنصر  
 ای قرار دارد. در یک تناوب مشابه از جدول دوره    

ترین  باشد؛ در حالی که بیرونی  𝑑ی  جدول تناوبی، می تواند زیرالیه  𝑑و    𝑝ی های حاصل از عناصر دستهی الکترونی در برخی از یون ترین زیرالیهت( بیرونی 

+𝐺𝑎3است. به عنوان مثال، آرایش الکترونی یون های  pیا  sهای های خنثی تمام عناصر، یکی از زیرالیهی الکترونی در اتم زیرالیه
31
  pی عناصر دسته که از   

+𝐶𝑢2شود و  حاصل می 
29
 شود. آرایش الکترونی یون مس به صورت زیر است: ختم می  3dی  شود، به زیرالیهحاصل می   𝑑ی  که از عناصر دسته   

𝐶𝑢2+
29
 : 1𝑠2 2𝑠2 2𝑝6 3𝑠2 3𝑝6 3𝑑9 

𝑪ای از این عنصر که شامل ایزوتوپ  جرم اتمی میانگین کربن در نمونه  -207
𝑪و رادیوایزوتوپ    1۲

های  است. این نمونه از اتم  1۲/۲𝒂𝒎𝒖شود، برابر با  می  1۴
های اتن تولید شده در این فرایند، فاقد کنیم. چند درصد از مولکولکربن را در شرایط خاصی با گاز هیدروژن وارد واکنش کرده و به گاز اتن تبدیل می

 های رادیواکتیو در ساختار خود هستند؟ اتم

1 )64 2 )80 3 )81 4 )90 

 ( 1010 - مساله  –)متوسط       3گزینه پاسخ:   

𝐶6اگر درصد فراوانی ایزوتوپ  
𝐶6در نظر بگیریم، درصد فراوانی ایزوتوپ رادیواکتیو    𝑥ی مورد نظر برابر با  را در نمونه  12

100برابر با    14 − 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  
 های اتن، به صورت زیر است: است. 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
به کار رفته و هیچ اتم   12

𝐶6
 وجود ندارد.   14

 
 است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام  -208

𝑙الکترون با   12مین، ی زترین عنصر موجود در سیاره( در آرایش الکترونی فراوان1 =  وجود دارد.  1

 شوند، نماد یک حرفی دارند. دواتمی دیده می ( عناصری از تناوب دوم که در شرایط اتاق به شکل مولکول2
 است.  4ی دو الکترونی دارد، برابر با زیرالیه  5های ظرفیتی در هر عنصری از تناوب چهارم که ( تعداد الکترون3
 بلندتر و سطح انرژی کمتری دارد. λها تو الکترومغناطیسی است که نسبت به انواع ریزموج( پرتو ایکس، نوعی پر4

 (0101 - مفهومی  –)متوسط       4گزینه پاسخ:   

ها  ریزموج ها نسبت به  ها کمتر بوده و انرژی آن پرتوهای ایکس، انواعی از پرتوهای الکترومغناطیسی هستند. طول موج پرتوهای ایکس در مقایسه با ریزموج 

 دهد: ی انواع پرتوهای الکترومغناطیسی را نشان میبیشتر است. تصویر زیر، مقایسه 
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 ها:بررسی سایر گزینه 

 ی زمین، آهن است. آرایش الکترونی آهن به صورت زیر است: ترین عنصر موجود در سیاره ( فراوان 1
𝐹𝑒26
 ∶ 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑64𝑠2 

هایی )زیرالیه𝑝های  الکترون در زیرالیه  12دهد. همانطور که مشخص است، در آرایش الکترونی این عنصر  مقدار عدد کوانتومی فرعی عناصر را نشان می  𝑙مولفه  

𝑙با   =  ( قرار گرفته است. 1

 و اتمی وجود دارند: های ددهد که در دما و فشار اتاق، به شکل مولکول ای را نشان می ( تصویر زیر، عناصری از جدول دوره2

شوند. بجز عناصر ید و برم که به ترتیب در دمای  از میان این عناصر، فلوئور، اکسیژن و نیتروژن متعلق به تناوب دوم بوده و با نماد یک حرفی نشان داده می 

 از وجود دارند. شوند، سایر عناصر موجود در این تصویر در دمای اتاق به حالت گاتاق به حالت جامد و مایع دیده می 

الکترونی دارند.    2زیرالیه    5(، تنها عناصری از تناوب چهارم هستند که در آرایش الکترونی خود  32( و ژرمانیم)با عدد اتمی  22( عناصر تیتانیم)با عدد اتمی  3

الکترونی تیتانیم و ژرمانیم به ترتیب به صورت   ]آرایش  𝐴𝑟18
 ]3𝑑24𝑠2    و[ 𝐴𝑟18

 ]3𝑑104𝑠24𝑝2  ا الکترون ظرفیتی در آرایش    4ین دو عنصر، دارای  است. 

 های ظرفیتی هر اتم، با رنگ قرمز مشخص شده است. الکترونی خود هستند. الکترون 

 
گرمی از    1/18ی  مول است. بر این اساس، در ساختار یک نمونه  3/0، برابر با  𝑵𝒂𝒙𝑺𝑶3گرمی از ترکیب   3/۶ی  های موجود در ساختار یک نمونهمقدار اتم  -209

 ، چند گرم اکسیژن وجود دارد؟ 𝑵𝒂𝑪𝒍𝑶𝒙ترکیب 

(𝑪𝒍 = 𝑺 و 35/5 = 𝑵𝒂 و 3۲ = 𝑶 و ۲3 = 1۶ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 )

1 )2/3   2 )8/4 3 )4/6 4 )8 

 ( 0101 - مساله  –)سخت       3گزینه پاسخ:   
 داریم:  𝑁𝑎𝑥𝑆𝑂3ی آن است. در رابطه با ترکیب  رابر با مجموع جرم مولی عناصر سازنده جرم مولی هر ترکیب، ب

جرم  مولی  = 𝑥 × جرم  مولی  سدیم + +جرم  مولی  گوگرد  3 × جرم  مولی  اکسیژن  = 23𝑥 + 32+ 48 = 80+ 23𝑥

 کنیم.را محاسبه می  𝑥های موجود در آن، مقدار  با توجه به جرم این ترکیب و شمار مول اتم 

0/3 𝑚𝑜𝑙 𝑎𝑡𝑜𝑚 = 6/3 𝑔 𝑁𝑎𝑥𝑆𝑂3 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑥𝑆𝑂3

(80 + 23𝑥)𝑔𝑁𝑎𝑥𝑆𝑂3
×
(4+ 𝑥) 𝑚𝑜𝑙 𝑎𝑡𝑜𝑚

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑥𝑆𝑂3

            
⇒   𝑥 = 2 

گرم از ترکیب   1/18های اکسیژن موجود در  است. در قدم بعد، جرم اتم  𝑁𝑎2𝑆𝑂3یایی ترکیب داده شده به صورت  توان گفت فرمول شیمبر این اساس، می

𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂2   کنیم. را محاسبه می 

? 𝑔 𝑂 = 18/1 𝑔 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂2

90/5 𝑔 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂2
×

2 𝑚𝑜𝑙 𝑂
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂2

×
16 𝑔 𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂
= 6/4 𝑔 

 

 
 هستند؟  های داده شده درستبا توجه به اطالعات جدول زیر، چند مورد از عبارت  -210

D C B A عنصر 
2s41d3 1s5 2s47d3 4p3  آرایش الکترونی الیه ظرفیت 

𝒍کوانتومی فرعی  عدد با های الکترونیزیرالیه  فاقد Aآ( هر اتم از عنصر  =  است.  ۲

    است. 𝐂۲𝐎نیز به صورت   Cو فرمول اکسید عنصر  DN ، به صورتDب( فرمول نیترید عنصر 

 خوار بوده و سطح درخشان دارند.  درصد از عنصرهای موجود در جدول داده شده، چکش ۷5پ( 

 ، یک مول الکترون مبادله می شود. Cو  Aت( برای تشکیل یک مول نمک از واکنش میان دو عنصر 

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

 (1010 - مفهومی  –)متوسط       3گزینه پاسخ:   

 های )آ(، )ب( و )پ( درست هستند.عبارت 

@AntiAzmon



 

147 

6های تجربی | مرحله آزمون همه دروس | کنکوری شیمی   

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

 
 

 بررسی چهار عبارت:  

A                           آ( کافی است آرایش الکترونی عنصر مورد نظر را رسم کنیم. آرایش مورد نظر به صورت مقابل است:  : s s p s p2 2 6 2 41 2 2 3 3  

 قرار نگرفته است.   𝑑های  همانطور که مشخص است، در آرایش الکترونی این اتم هیچ الکترونی در زیرالیه

Dتواند سه الکترون از دست بدهد و کاتیونمی  Dب( عنصر تشکیل دهد.   +Cتواند یک الکترون از دست دهد و کاتیوننیز می  Cیل دهد. عنصر را تشک  3+

 است.   𝐶2𝑂و    𝐷𝑁به ترتیب به صورت   Cو اکسید عنصر   Dبنابراین فرمول نیترید عنصر 

توان گفت فلز هستند، بنابراین می  Dو  B،Cر پ( سه عنص =
3 100 %75
4

 از کل عنصرهای جدول داده شده فلز هستند.   

C، نمکCو  Aت( از واکنش دو عنصر  A2  ها  شود. روند تغییر بار الکتریکی اتمها مبادله می مول الکترون میان اتم  2شود. برای تشکیل این نمک  تشکیل می

 در فرایند تشکیل این ترکیب یونی به صورت زیر است: 

C C e

A e A

A C C A

+

− −

→ +

+ →

+ →

2

2

2 2 2

2

2

   

 

 های داده شده درست هستند، بجز ............... . عبارتهمه   -211

 کیلومتری از سطح زمین امتداد دارد. 500( اتمسفر، مخلوطی از گازهای گوناگون است که تا فاصله  1

 ها سودمند هستند.ها برای انساندهد که اغلب آنهای شیمیایی گوناگونی رخ می( بین گازهای هوا، واکنش2
 ی زمین، باالتر از دمای جوش یک نمونه از اکسیژن است. ترین گاز نجیب موجود در هواکرهوان( دمای جوش فرا3
 کند. ( با افزایش ارتفاع در طول هواکره، تعداد ذرات گازی موجود در واحد حجم هوا و فشار هواکره کاهش پیدا می4

 

 (0201 - مفهومی  –)متوسط       3گزینه پاسخ:   

گراد و دمای جوش یک نمونه از اکسیژن در حدود  ی سانتیدرجه   -186ی زمین)گاز آرگون(، در حدود  از نجیب موجود در هواکره ترین گدمای جوش فراوان 

پذیری ناچیزی دارد. این  بو و غیرسمی است. واژۀ آرگون به معنای تنبل است؛ زیرا این گاز واکنش رنگ، بی ی سانتی گراد است. آرگون گازی بی درجه  -183

 شود. جزِء هوای مایع با خلوص بسیار زیاد تهیه میر پتروشیمی شیراز از تقطیر جزءبهگاز د

 ها:بررسی سایر گزینه 

های سامانة خورشیدی،  توجه داریم که در میان سیاره   کیلومتری از سطح زمین امتداد دارد.  500اتمسفر، مخلوطی از گازهای گوناگون است که تا فاصله  (  1

 کند.تنها زمین، اتمسفری دارد که امکان زندگی را روی آن فراهم می 

کنیم. میان گازهای موجود در  توانیم ببینیم و به طور معمول، وجود آن را در پیرامون خود حس نمی ( اغلب گازها نامرئی هستند، به طوری که ما هوا را نمی 2

های شیمیایی مفید نبوده و  دهد که اغلب آنها برای ساکنان این سیاره سودمند هستند، اما برخی از این واکنش های شیمیایی گوناگونی رخ می وا، واکنش ه

ون در الیه تروپوسفر  هایی که منجر به تولید گاز اوزکنند که دلخواه و مطلوب ساکنان سیارۀ خاکی نیست. به عنوان مثال، واکنش هایی تولید میفراورده 

 شوند. ها میشوند، سودمند نبوده و باعث آسیب رساندن به انسان می

های آن است. با افزایش ارتفاع در طول  ( دما و فشار هواکره، از جمله عوامل مهم در تعیین ویژگی4

در واحد  های گازی موجود  های هواکره، فشار گازهای موجود در آن کاهش یافته و تعداد مولکول الیه

کند. شود. به عبارت دیگر، با افزایش ارتفاع، غلظت گازهای هواکره کاهش پیدا می حجم نیز کمتر می

 دهد:های هواکره را نشان می تصویر مقابل، روند تغییر فشار در الیه

همانطور که مشخص است، با افزایش ارتفاع در طول هواکره، شیب نمودار مربوط به تغییر فشار 

  𝑃∆، مقدار  ℎ∆کند. به عبارت دیگر، با افزایش ارتفاع، به ازای مقدار مشخص ش پیدا می مرتبا کاه

اتمسفر است. البته، دمای    1کند. توجه داریم که در سطح زمین، فشار هواکره برابر با  کاهش پیدا می 

توان گفت در سطح زمین در نظر گرفته شده است، پس نمی  ℃14هوا در این ناحیه تقریبا برابر با  

 برقرار شده است.   𝑆𝑇𝑃شرایط  

 

تغییر   5/1℃ی  یلومتری از سطح زمین قرار گرفته است، به ازای هر کیلومتر افزایش ارتفاع، دما به اندازهک   51تا    13ای از هواکره که در ارتفاع  در الیه  -212
 باشد، دمای ابتدا و انتهای این الیه به ترتیب از راست به چپ در مقیاس سلسیوس کدام است؟   ℃۲۲−ی این الیه برابر با  کند. اگر دما در میانهمی

1 )5/6 ، +5 /50 - 2 )5/50 -  ،5 /6  + 3 )5/54 ، +5 /2 - 4 )5/2 -  ،5/54 + 
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 ( 2010 - مساله  –)متوسط       2گزینه پاسخ:   

یابد که با توجه به صورت سوال،  ی دوم هواکره قرار دارد. در این الیه، دمای هوا به تدریج افزایش می کیلومتری از سطح زمین، الیه  51تا    13در ارتفاع تقریبی  

باشد. برای یافتن دما  می  -22  ℃ا در آن کیلومتر است که دم  32ی این الیه، ارتفاع  یابد. میانه درجه افزایش می   5/1به ازای هر کیلومتر افزایش ارتفاع، دما  

بنابراین دمای    در هر ارتفاعی، کافی است تغییرات دما را در تغییرات ارتفاع)نسبت به سطحی که دمای آن را داریم( ضرب کنیم و با دمای اولیه جمع کنیم.

19)  5/28  ℃ه ترتیب به اندازه  ی آن الیه قرار دارند، بکیلومتری از میانه   19ی  ابتدا و انتهای الیه که در فاصله × 1/5 = ی الیه، کمتر  ( از دمای میانه 28/5

 و بیشتر است. بر این اساس، داریم:

(−22) − (19 × 1/5) = : دمای ابتدای الیه   50/5−

(−22) + (19 × 1/5) =  : دمای انتهای الیه   6/5+ 

 

........... از جدول تناوبی تعلق داشته و یک نمونه از آن ............... بوده و مقدار  ی ....هلیم، ............... گاز نجیب فراوان موجود در هواکره است که به دسته  -213
 ی زمین، ............... از مقدار آن در هواکره است. های زیرین پوستهآن در الیه

 بیشتر  – بو بی  – 𝑠  –( سومین 2 بیشتر   -رنگ بی – 𝑠  – ( دومین 1

 کمتر  -رنگ بی  – 𝑝  –( سومین 4 کمتر  – بو بی – 𝑝  – ( دومین 3

 ( 2010 - مفهومی  –)آسان       2گزینه پاسخ:   

 ترتیب فراوانی گازهای موجود در هواکره به شرح نمودار زیر است: 

 در رابطه با گازهای موجود در هواکره، به نکات زیر توجه کنید:

ز دیگر و حتی مقدار رطوبت هوا متغیر بوده و میانگین بخار آب در هوا، در حدود یک درصد است. هر چند این مقدار از جایی به جای دیگر، از روزی به رو  ✓

 کند. از ساعتی به ساعت دیگر تغییر می

 اند. ی ناقطبی جورهسته تشکیل شده هادهد. این گازها از مولکول بخش عمدۀ هواکره را دو گاز نیتروژن و اکسیژن تشکیل می   ✓

 گیرند. های بعد از آن قرار میترین گاز نجیب موجود در هواکره بوده و گازهای نئون، هلیم و کریپتون، در رتبهآرگون، فراوان   ✓

 رود. ای در اتمسفر به شمار می ترین گاز گلخانهترین ترکیب موجود در هواکره است. این ماده، یک اکسید اسیدی بوده و مهم اکسید، فراوان کربن دی   ✓

ی زمین  های زیرین پوستهشود. در واقع، مقدار ناچیزی از این گاز در هوا و مقدار بیشتری از آن در الیهالوه بر هواکره، گاز طبیعی نیز شامل گاز هلیم میع

توان  ر این اساس، گاز هلیم را می شود. بهای سوختن بدون مصرف وارد هواکره می وجود دارد. به طور معمول، هلیم موجود در گاز طبیعی به همراه سایر فراورده

ای نیاز دارد. در کشورمان  افزون بر هوای مایع، از تقطیر جزء به جزِء گاز طبیعی نیز به دست آورد. جداسازی هلیم از گاز طبیعی به دانش و فناوری پیشرفته

 شود. ورها وارد می تاکنون جداسازی و تهیة گاز هلیم از گاز طبیعی انجام نشده و همچنان، هلیم از دیگر کش

های تجربی نشان  شود. یافته های گازی میهای زیرین زمین، وارد میدان شود. این گاز پس از نفوذ به الیهای در ژرفای زمین تولید میهای هسته هلیم از واکنش

بو است که رنگ و بیی بیاز نجیب، یک مادهترین گدهد. هلیم به عنوان سبکدرصد حجمی از مخلوط گاز طبیعی را هلیم تشکیل می  7دهد که حدود  می

توان به عنوان تنها  شود و به همین خاطر، این عنصر را می ختم می  1𝑠2ی کاربردهای فراوانی در زندگی دارد. توجه داریم که آرایش الکترونی هلیم به زیرالیه

شده وجود دارد. بجز هلیم، ای هلیم، یک زوج الکترون جفت نقطه -یش الکترونای است. در آراجدول دوره   𝑠ی  گاز نجیبی به شمار آورد که متعلق به دسته

 ای هستند. جدول دوره   𝑝ی  ی گازهای نجیب متعلق به دسته بقیه

 
لید کاهش داده و مایع تو  ℃۲00−برابر درصد جرمی هلیم است. دمای این مخلوط را تا    ۴گرم، درصد جرمی گاز آرگون،    ۷۲در یک مخلوط گازی به جرم    -214

 گلیکول برابر است؟ های هیدروژن موجود در چند گرم اتیلنی گازی باقیمانده، با شمار اتمکنیم. شمار ذرات موجود در مادهشده را از آن خارج می

 (𝑨𝒓 = 𝑶 و ۴0 = 𝑪 و 1۶ = 𝑯𝒆 و 1۲ = 𝑯 و ۴ = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1 )6/18 2 )9/27 3 )2/37 4 )8/55 

 ( 2010 - مساله  –)متوسط       3گزینه پاسخ:   

باشد، پس    %100باید باید برابر با    4𝑥و    𝑥شود. از طرفی، مجموع مقادیر  می  4𝑥باشد، درصد جرمی گاز آرگون برابر با    𝑥اگر درصد جرمی گاز هلیم برابر با  

شود. دمای جوش گازهای آرگون و هلیم به ترتیب برابر  می  %80بوده و درصد جرمی گاز آرگون نیز برابر با  %20درصد جرمی گاز هلیم برابر با توان گفت می

شود، اما هلیم به حالت گاز  گراد، گاز آرگون میعان شده و از مخلوط خارج می ی سانتیدرجه  -200گراد است، پس در دمای ی سانتیدرجه -269و  -186با 

 ماند. بر این اساس، داریم:باقی می

فراوان ترین گاز نیتروژن اکسیژن آرگون دکربن دی اکسی نئون هلیم نکریپتو
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?𝑚𝑜𝑙 𝐻𝑒 = 72 𝑔 مخلوط ×
20 𝑔 𝐻𝑒

100 𝑔 مخلوط
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝑒
4 𝑔 𝐻𝑒

= 3/6 𝑚𝑜𝑙

 دهد:گلیکول را نشان می جدول زیر، اطالعات مربوط به اتیلن

 
 کنیم.با توجه به اطالعات داده شده از این ترکیب، جرم آن را محاسبه می

? 𝑔 𝐶2𝐻6𝑂2 = 3/6 𝑚𝑜𝑙 𝐻 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻6𝑂2

6 𝑚𝑜𝑙 𝐻
×

62 𝑔 𝐶2𝐻6𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻6𝑂2
= 37/2 𝑔 

 

 های زیر درست هستند؟ کدام موارد از عبارت  -215

 کنند.اکسید و نیتروژن مورد نیاز خود را از هوا جذب کرده و گاز اکسیژن را تولید میآ( گیاهان گازهای کربن دی

 ماد غذا کاربرد دارد.ترین ترکیب گازی در هوای پاک و خشک تروپوسفر، در صنعت سرماسازی برای انجب( فراوان

 گانه دارد. شود، در ساختار مولکولی خود یک پیوند سهپ( اولین گازی که با افزایش دمای هوای مایع از آن خارج می

 شود. غواصی استفاده می هواشناسی و کپسول های گازی وجود داشته و از آن برای پر کردن بالنت( هلیم در میدان

 ( پ و ت 4 پ ( ب و 3 ( آ و ت 2 ( آ و ب 1

 (2010 - مفهومی  –)متوسط       4گزینه پاسخ:   

 های )پ( و )ت( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت:  

 دهد:ن مختلف و گیاهان را نشان می رای گازهای مختلف بین هواکره، جانوآ( تصویر مقابل، چرخه 

گیری از نور خورشید و مصرف گاز کربن  است. گیاهان با بهره کره با گازهای هوا، گره خورده  زندگی جانداران گوناگون در زیست

کنند. توجه داریم که گیاهان، گاز نیتروژن را به طور مستقیم از هواکره  اکسید هواکره، اکسیژن مورد نیاز جانداران را تولید می دی 

بینی، گاز نیتروژن  د. جانداران ذره کنناکسید تولید میکنند. جانداران نیز اکسیژن را مصرف کرده و گاز کربن دی جذب نمی 

کنند. درواقع، این جانداران گاز نیتروژن را به مواد محلول در آب مثل یون  هواکره را برای مصرف گیاهان در خاک تثبیت می

 کنند.نیترات و آمونیوم تبدیل کرده و از طریق ریشه، وارد گیاه می

ترین ترکیب گازی موجود در هوای پاک و  نیتروژن است، درحالی که فراوان ترین عنصر گازی موجود در هواکره، گاز ب( فراوان 

اکسید است. از گاز نیتروژن، برای پرکردن تایر خودروها، در صنعت سرماسازی برای انجماد انواع مواد غذایی و برای نگهداری  خشک، معادل با گاز کربن دی 

 شود. می های پزشکی استفاده  های بیولوژیک در آزمایشگاه نمونه 

شود، گاز  ترین دمای جوش است، پس اولین گازی که با افزایش دمای هوای مایع از آن خارج می پ( بین اجزای موجود در هوای مایع، نیتروژن دارای پایین

𝑁گانه  نیتروژن است. نیتروژن در ساختار مولکولی خود دارای یک پیوند سه  ≡ 𝑁   .است 

 دهد:را نشان می ت( نمودار زیر، کاربردهای گاز هلیم 

ی زمین، به مقدار خیلی کم یافت شود. هلیم در کرههای غواصی استفاده می های هواشناسی و کپسول با توجه به نمودار باال، از گاز هلیم، برای پر کردن بالن 

زمین وجود دارد. به همین خاطر، منابع زمینی آن از هواکره  های زیرین پوستة  شود؛ به طوری که مقدار ناچیزی از آن در هوا و مقدار بیشتری از آن در الیهمی

 تر هستند.سرشارتر بوده و برای تولید هلیم در مقیاس صنعتی مناسب 
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ک پر کردن بالن های هواشناسی، تفریحی و تبلیغاتی

ایجاد محیط بی اثر در جوشکاری

پر کردن کپسول های غواصی

خنک کردن قطعات دستگاه های تصویربرداری پزشکی
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 شیمی یازدهم 

 است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام  -201

 پذیری کمتری دارد.ی نفت خام، در مقایسه با عناصر قبل و بعد از خود واکنش( عنصر اصلی سازنده1

𝐶پیوند اشتراکی یگانه   7( آلکینی با 2 − 𝐶  ،اتم هیدروژن در هر مولکول خود دارد.  16در ساختار خود 
 رود.نفت خارج شده از دل زمین، برای تأمین گرما و انرژی الکتریکی مورد نیاز بشر به کار می %50( در حدود 3

 ر ساختار مولکولی خود است.د 𝐻اتم   22شاخه فرعی داشته و دارای  3متیل هپتان، دی-2،2-اتیل-4( مولکول 4

 ( 1011 - مفهومی  –)متوسط       4گزینه پاسخ:   

اتم هیدروژن در ساختار خود خواهد داشت. توجه داریم   24اتم کربن در ساختار خود است، پس این ترکیب  11متیل هپتان دارای دی -2،2-اتیل-4مولکول 

 است.   𝐶11𝐻24که فرمول مولکولی این ترکیب به صورت  

ها، این های هیدروکربن ی بهتر خواص و ویژگی اند. برای بررسی و مطالعه یل شده های هیدروژن و کربن به یکدیگر تشکها موادی هستند که از اتصال اتم هیدروکربن 
ها هستند كه در آنها هر اتم كربن توسط ای از هیدروكربنها دسته کنند. آلكان بندی می ها و ... دستهها، آلکین ها، آلکنهای مختلفی از جمله آلکان مواد را در گروه

ای وجود ندارد.  گانهها هیچ پیوند دوگانه یا سه های هیدروژن یا کربن( متصل شده و در ساختار آن های موجود در اطراف خود)اتم اتم   چهار پیوند اشتراکی یگانه به
 شوند. دار تقسیم میزنجیر و شاخهی راست ها به دو دسته بندی کلی، آلکان در یک تقسیم 

 ها:بررسی سایر گزینه 

های گوناگون تشکیل ها را هیدروکربن ی آنتجربی، نفت خام مخلوطی از هزاران ترکیب شیمیایی است که بخش عمده   هایها و یافته( بر اساس پژوهش 1

ی  توان گفت عنصر اصلی سازنده اند. بر این اساس، میهای هیدروژن و کربن به یکدیگر تشکیل شده هایی هستند که از اتصال اتمها ترکیبدهند. هیدروکربن می

𝐶6ن است. عنصر کربن) نفت خام کرب 
است. این اتم رفتارهای منحصر به فردی دارد   𝑝ی ای جای داشته و متعلق به دستهجدول دوره  6ی ی شماره ( در خانه  

 دهد:پذیری کربن را در مقایسه با سایر عناصر تناوب دوم نشان می کند. نمودار زیر، واکنش که آن را از اتم دیگر عنصرهای جدول متمایز می 

ای  های شناخته شده از دیگر عنصرهای جدول دوره های شناخته شده از این عنصر نافلزی، از مجموع ترکیب های متمایز اتم کربن، تعداد ترکیب بخاطر ویژگی

 بیشتر است. 

 دهد:ها را نشان می ( جدول زیر شمار پیوندهای موجود در ساختار سه خانواده اصلی هیدروکربن 2
𝐶پیوند  فرمول مولکولینوع ماده  − 𝐶  پیوند𝐶 = 𝐶   پیوند𝐶 ≡ 𝐶 پیوند   کربن-پیوندهای کربن𝐶 − 𝐻  ها کل پیوند 

𝐶𝑛𝐻2𝑛+2 𝑛 آلکان  − 1 - -𝑛 − 12𝑛 + 2 3𝑛 + 1 

𝐶𝑛𝐻2𝑛 𝑛 آلکن  − 2 1 -𝑛 2𝑛 3𝑛 

𝐶𝑛𝐻2𝑛−2 𝑛 آلکین  − 2 - 1 𝑛 + 1 2𝑛 − 2 3𝑛 − 1 

 استفاده کرد:توان از قواعد زیر نیز  البته می

𝐶𝑛𝐻𝑚

{
 
 

 
تعداد  کل  پیوندها   = 2𝑛 +

𝑚

2
                        

𝐶 − 𝐻  تعداد  پیوند = 𝑚                             

تعداد  پیوندهای  میان  اتم های  کربن = 2𝑛 −
𝑚

2

 

𝐶پیوند اشتراکی یگانه    7آلکینی با   − 𝐶    پیوند یگانه کربن  7نونین، ترکیب آلکینی است که در ساختار خود  -1کربنه است. به عنوان مثال،    9در ساختار خود-

 اتم هیدروژن در هر مولکول خود دارد.   16ربن دارد. این آلکین  ک

 ( کاربردهای مختلف نفت خام، به صورت زیر هستند:3
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شود. بخش اعظم نیم دیگر آن نیز برای تأمین  شود، به عنوان سوخت در وسایل نقلیه استفاده می شیده می حدود نیمی از نفتی که از چاه های نفت بیرون ک

 رود.گرما و انرژی الکتریکی مورد نیاز بشر به کار می

 
گاز پروپن باقیمانده در مخزن   کنیم. اگرهای برابر از گازهای پروپن و اکسیژن را وارد یک مخزن کرده و با زدن یک جرقه، این مخلوط را مشتعل میحجم 

 اکسید در واکنش سوختن تولید شده است؟  گرم گاز هیدروژن به طور کامل واکنش بدهد، چند گرم گاز کربن دی ۲1در شرایط استاندارد با 

(𝑶 = 𝑪 و 1۶ = 𝑯 و 1۲ = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 

1 )5/148 2 )297 3 )198 4 )396 

 (1011 - مساله  –)سخت       4گزینه پاسخ:   

ی گازی در شرایط یکسان برابر باشد،  حجم گازهای پروپن و اکسیژن وارد شده به ظرف واکنش، با هم برابر است. با توجه به قانون گازها، اگر حجم دو ماده 

 شود. واکنش سوختن پروپن به صورت زیر است: های آن دو گاز نیز با هم برابر می شمار مول 

2𝐶3𝐻6(𝑔) + 9𝑂2(𝑔) → 6𝐶𝑂2(𝑔) + 6𝐻2𝑂(𝑔)

اگر تعداد مول با توجه به معادله  این واکنش شیمیایی،  با  ی  برابر  اکسیژن را  اولیه گاز پروپن و  مول در نظر بگیریم، در واکنش سوختن کل گاز    9𝑥های 

مول از گاز پروپن در مخزن باقی مانده    7𝑥شوند. در چنین شرایطی،  مول از گاز پروپن مصرف می   2𝑥مول گاز اکسیژن وارد شده به مخزن( و    9𝑥اکسیژن)کل  

 ی این واکنش شیمیایی نیز به صورت زیر است: کند. معادله و در واکنش با گاز هیدروژن شرکت می
𝐶3𝐻6(𝑔) + 𝐻2(𝑔) → 𝐶3𝐻8(𝑔) 

 کنیم. را محاسبه می  𝑥با توجه به جرم هیدروژن مصرف شده در این واکنش، مقدار  

21 𝑔 𝐻2 = 7𝑥 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻6 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻6
×

2 𝑔 𝐻2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2

                
⇒    𝑥 = 1/5 𝑚𝑜𝑙 

است. بر این    مول گاز پروپن به طور کامل سوخته  3مول گاز پروپن وارد مخزن شده و از این مقدار،    5/13توان گفت در ابتدای گاز  ، می 𝑥با توجه به مقدار  

 کنیم.شود را محاسبه میاکسید که در واکنش سوختن پروپن تولید میاساس، جرمی از گاز کربن دی 

? 𝑔 𝐶𝑂2 = 3 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻6 ×
6 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

2 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻6
×

44 𝑔 𝐶𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2
= 396 𝑔 

 گرم بوده است.   396مخزن اولیه برابر با  اکسید تولید شده در  توان گفت جرم گاز کربن دی بر این اساس، می

 
 های زیر درست هستند؟ کدام موارد از عبارت 

 .دارد کمتری فراریت میزان اوکتان،  از خالص ینمونه یک با مقایسه در و بوده رنگبی مایع یک آ( هگزان، 

 شود. در هوای دم می 𝑶۲ها تأثیر چندانی نداشته و تنها سبب کاهش مقدار ها بر ششب( استنشاق آلکان

 . دهندمی واکنش برم با آن در  موجود هایهیدروکربن همه و بوده اسید و  نمک مقداری محتوی خام،  پ( نفت

 .دارد کاربرد بهداشتی و دارویی مواد تهیه در و بوده صنعتی هایحالل از آب،  و اتن گاز  میان واکنش ت( فراورده

 آ و پ ( 4 ( آ و ت 3 ( ب و پ 2 ب و ت  (1

 (1011 -مفهومی  –)متوسط       1گزینه پاسخ:   

 های )ب( و )ت( درست هستند. عبارت 

کاربردهای نفت خام

درصد50نزدیک به  مصرف در وسایل نقلیه به عنوان سوخت

درصد50کمتر از 
تامین گرمای مورد نیاز بشر

تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز بشر

درصد10در حدود 

تولید الیاف و پارچه

تولید شوینده ها و مواد آرایشی و بهداشتی

تولید مواد منفجره

تولید رنگ، الستیک و پالستیک
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 بررسی چهار عبارت:  

شود.  ی رنگ)تینر( استفاده می عنوان حالل مواد ناقطبی و رقیق کنندهزنجیر بوده و از آن به  های راست ی آلکان (، ششمین عضو از خانواده 𝐶6𝐻14آ( هگزان) 

توان گفت فراریت  ( است، پس می 𝐶8𝐻18های کربن موجود در ساختار هگزان کمتر از اوکتان)رنگ است. چون تعداد اتم این آلکان، حالت مایع داشته و بی 

 هگزان در مقایسه با اوکتان بیشتر خواهد بود. 

های کربن موجود در شود. با افزایش شمار اتم ی یک مایع برای تبخیر شدن)تبدیل شدن از حالت مایع به حالت گاز(، فراریت گفته میهای سازندهکول به تمایل مول
کند. به عبارت دیگر، میزان  ها کاهش پیدا می ی این مواد با قدرت بیشتری به یکدیگر چسبیده و به همین خاطر، میزان فراریت آن های سازنده (، مولکول𝒏ها)آلکان 

ها را با توجه به تغییر تعداد  ی معکوس)وارونه( دارد. نمودار زیر، روند تغییر خواص مختلف آلکان ها رابطه های کربن موجود در ساختار آن ها با شمار اتمفراریت آلکان 
 دهد: های کربن موجود در این مواد نشان میاتم 

 
های شیمیایی با مواد دیگر ندارند. این ویژگی سبب  ها، این مواد تمایل چندانی به انجام واکنش ی آلکان های سازنده ولکول ب( با توجه به سیرشده بودن م 

ها سبب کاهش مقدار  ها و بدن تأثیر چندانی نداشته باشد. البته، استنشاق آلکان ها کمتر شده و استنشاق آنها بر شش شود تا میزان سمی بودن آلکان می

شود. بر این اساس، اگر میزان  کند و به همین خاطر، نفس کشیدن دشوار می ها جلوگیری می ن در هوای دمی شده و از انتقال گازهای تنفسی در شش اکسیژ

 تواند سبب مرگ فرد شود. ها زیاد باشد، حتی می بخارهای وارد شده به شش 

ی این مواد هیدروکربنی تقریبا برابر با  های سازنده ( مولکول 𝛍و کربن وجود دارند، گشتاور دوقطبی)   های هیدروژنها، فقط اتم ها و آلکین ها، آلکندر ساختار آلکان 
 دروالسی است.  ها، از نوع وان ها و آلکین ها، آلکنمولکولی در آلکان های بین وروند. بر این اساس، نوع نیر صفر بوده و این مواد ناقطبی به شمار می

های موجود در نفت سیرشده و  ها تشکیل شده است. برخی هیدروکربن ی آن از هیدروکربن مقداری نمک و اسید بوده و بخش عمده پ( نفت خام، محتوی  

های سیرشده با بخار برم وارد  دهند؛ اما هیدروکربن های سیرنشده با بخار برم واکنش می ها، هیدروکربن ها سیرنشده هستند. از میان این هیدروکربن باقی آن

 دهد: شوند. نمودار زیر، مواد موجود در نفت خام را نشان میکنش نمی وا

 
𝐶2𝐻4(𝑔)ی واکنش انجام شده به صورت ت( معادله  + 𝐻2𝑂(𝑙)

𝐻2𝑆𝑂4
→   𝐶2𝐻5𝑂𝐻  ی تولید شده در این واکنش اتانول است. اتانول یک ترکیب  است. فراورده

های  ترین حالل شود. اتانول یکی از مهم  و توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی، به هر نسبتی در آب حل می رنگ و فرار است که بخاطر گشتاور دوقطبی باالالکلی بی 

 رود. صنعتی است که در تهیه مواد دارویی، بهداشتی و آرایشی به کار می

 
.𝒈 ۲/5اتمسفر برابر با    1و فشار    ℃0چگالی بخار نوعی آلکن در دمای    𝑳−1    ۶0گرمی از این ترکیب با خلوص    ۷است. در واکنش سوزاندن یک نمونه %  ،

𝑪توان در نظر گرفت؟ )شود و برای ترکیب مورد نظر، چند ساختار مولکولی متفاوت می چند گرم گاز اکسیژن مصرف می = 𝑯 و 1۲ = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1) 6/21 - 3 2) 4/14 - 3 3 )4/14 - 4 4 )6/21 - 4 

 (1011 - مساله  –)سخت       2گزینه پاسخ:   

های کربن موجود در ساختار این ترکیب را  اتمسفر( قرار دارد. در قدم اول، باید تعداد اتم  1و فشار    ℃0هیدروکربن داده شده، در شرایط استاندارد)دمای  

 محاسبه کنیم. در این رابطه، داریم:

چگالی  =
جرم  مولی آلکن 

حجم  مولی در  شرایط  استاندارد 

 
⇒ 2/5 =

𝐶𝑛𝐻2𝑛 جرم  مولی

22/4
 
⇒ 𝐶𝑛𝐻2𝑛 جرم  مولی = 56 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1  

⇒ 𝑛 = 4

 توان در نظر گرفت: شود. برای این ترکیب، ساختارهای زیر را میمی  𝐶4𝐻8بات فوق، فرمول مولکولی ترکیب مورد نظر به صورت  با توجه به محاس

 

افزایش شمار اتم های کربن 
در آلکان ها

افزایش قدرت نیروهای 
وان دروالسی

(دمایی که یک مایع در آن می جوشد)افزایش دمای جوش 

(تمایل برای تبدیل شدن به حالت گاز)کاهش فراریت 

(مقاومت در برابر جاری شدن)افزایش گران روی 

مواد موجود در نفت خام

هیدروکربن ها

هیدروکربن های سیرشده
هیدروکربن های خطی

هیدروکربن های حلقوی

هیدروکربن های سیرنشده
هیدروکربن های خطی

هیدروکربن های حلقوی
نمک ها

اسیدها
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نظر  گیرند. واکنش سوختن ترکیب مورد ها قرار نمیتوان رسم کرد اما این مواد در دسته آلکن نوع ساختار حلقوی هم می 2توجه داریم که برای این ترکیب، 

 به صورت زیر است: 
𝐶4𝐻8(𝑔) + 6𝑂2(𝑔) → 4𝐶𝑂2(𝑔) + 4𝐻2𝑂(𝑔) 

 کنیم:با توجه به معادله این واکنش، مقدار اکسیژن مورد نیاز را محاسبه می 

? 𝑔 𝑂2 = 7 𝑔 𝐶4𝐻8  ناخالص ×
60 𝑔 𝐶4𝐻8

100 𝑔 𝐶4𝐻8  ناخالص
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶4𝐻8

56 𝑔 𝐶4𝐻8
×

6 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶4𝐻8
×

32 𝑔 𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2
= 14/4 𝑔 

 شود. گرم گاز اکسیژن مصرف می  4/14همانطور که مشخص است، طی این فرایند  

 
 ترکیبی با ساختار زیر را در نظر بگیرید: 

 
های کربن برابری شمار اتمزنجیری که با این ترکیب  گذاری درست این ترکیب بر اساس قواعد آیوپاک به چه صورت بوده و مقدار گرانروی آلکان راستنام

 دارد، در مقایسه با گریس چگونه است؟

 بیشتر  |متیل نونان  دی-8،7-اتیل-3-کلرو-2( 2 کمتر  |متیل نونان  دی-3،2-اتیل-7-کلرو-8( 1
 کمتر  |متیل نونان  دی-8،7-اتیل-3-کلرو-2( 4 بیشتر  |متیل نونان  دی-3،2-اتیل-7-کلرو-8 (3

 

 (1011 - مفهومی  –)آسان       4گزینه پاسخ:   

 ساختار ترکیب مورد نظر به صورت زیر است: 

 
ممکن را در خود جای داده باشد. در قدم بعد،   𝐶های کربن بگردیم که بیشترین تعداد اتم ای از اتم ی کربنی اصلی، باید به دنبال زنجیره برای انتخاب زنجیره 

ی فرعی  ی اولین شاخهتر باشد. اگر فاصله ی فرعی نزدیککنیم که به اولین شاخه ی اصلی را از سمتی آغاز میهای کربن موجود در زنجیره گذاری اتم شماره 

تر باشد.  ی فرعی نزدیککنیم که به دومین شاخه های کربن را از سمتی آغاز میگذاری اتمی اصلی یکسان باشد، شماره موجود در هر سمت تا آن سر زنجیره 

اند. در چنین شرایطی، اگر در مراحل  های فرعی قرار گرفتهب داده شده، در دو سمت زنجیره کربنی روی دومین و سومین کربن، شاخه متاسفانه در ترکی

جام  گذاری را از سمتی انکربنی کامال یکسان بود، شماره   ی فرعی از هر سمت تا آن سر زنجیرهی اولین و دومین شاخه دار، فاصلهگذاری یک آلکان شاخه نام 

های  تر باشد. جدول زیر، نام، فرمول شیمیایی و اولویت بیان نام انواع شاخه ای که حرف اول آن در الفبای انگلیسی تقدم دارد، نزدیکدهیم که به شاخهمی

 دهد: ی اصلی کربنی را نشان میفرعی متصل به زنجیره

 فرمول شیمیایی  نام انگلیسی  نام فارسی  اولویت 

𝐵𝑟𝑜𝑚𝑜 −𝐵𝑟 برمو 1

 𝐶ℎ𝑙𝑜𝑟𝑜 −𝐶𝑙کلرو 2

 𝐸𝑡ℎ𝑦𝑙 −𝐶2𝐻5اتیل  3

 𝐹𝑙𝑢𝑜𝑟𝑜 −𝐹فلوئورو 4

 𝐼𝑜𝑑𝑜 −𝐼یدو  5

 𝑀𝑒𝑡ℎ𝑦𝑙−𝐶𝐻3متیل 6

کنیم. از سمت راست آغاز میهای کربن در ترکیب مورد نظر را  گذاری اتم چون حرف اول شاخه فرعی کلرو بر حرف اول شاخه فرعی متیل مقدم است، شماره 

 آید:بر این اساس، ساختار ترکیب مورد نظر به صورت زیر در می

ی اصلی که این شاخه به آن متصل شده است را بیان کرده و پس از  کربنی از زنجیره ی اتمی جانبی و شماره برای مشخص کردن نام هر آلکان، ابتدا نام شاخه 

ی کربنی اصلی بیشتر از یک عدد باشد، باید  های فرعی متصل به زنجیرهآوریم. توجه داریم که اگر تعداد شاخه ی اصلی را میآن، نام آلکان مربوط به زنجیره 
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ای  کنیم که حرف اول نام آن در الفبای را بیان میهای فرعی از یک اولویت بندی استفاده کنیم. برای این منظور، ابتدا نام آن شاخه برای بیان نام این شاخه 

 های فرعی مقدم باشد. انگلیسی نسبت به حرف اول سایر شاخه

توان گفت فرمول مولکولی آلکان راست زنجیری که نسبت به این ترکیب شمار  است. بر این اساس، می   𝐶13𝐻27𝐶𝑙فرمول مولکولی ترکیب مورد نظر به صورت  

و وازلین نیز    𝐶18𝐻38های سیرشده با فرمول شیمیایی تقریبی  طی از انواع هیدروکربن شود. گریس، مخلومی  𝐶13𝐻28های کربن برابری دارد، به صورت  اتم

ی گریس در  های سازنده های کربن در مولکول است. با توجه به بیشتر بودن شمار اتم  𝐶25𝐻52های سیرشده با فرمول شیمیایی تقریبی  مخلوطی از هیدروکربن 

تر است و گرانروی  چسبنده  𝐶13𝐻28تر بوده و یک نمونه از آن در مقایسه با یک نمونه از  دروالسی در این ماده قوی ی وان ، قدرت نیروها𝐶13𝐻28مقایسه با آلکان  

 بیشتری دارد.  

 
 های زیر درست هستند؟ چه تعداد از عبارت 

 .شودمی تامین  سیرنشده هیدروکربن نوعی سوختن با فلزات دادن جوش برای الزم دمای کاربیدی،   جوش فرایند آ( در

 .است برابر نونین-۲ مولکول در هر پیوندها این شمار با هگزان،  اتیل-3 در موجود  هیدروژن- کربن پیوندهای ب( شمار

 .است 8/1 آن برابر در 𝑪  به 𝑯  هایاتم  شمار نسبت  و بوده نفتالن شدن دارهیدروژن از حاصل  ترکیب همپار پ( دکین، 

 . سوزدمی اکسیژن مول گاز 8 با واکنش در دارد،  وجود مایع حالت به اتاق دمای در که آلکانی ترینساده از مول ت( هر

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

 ( 1011 - مفهومی  –)متوسط       4گزینه پاسخ:   

 های )آ(، )پ( و )ت( درست هستند.عبارت 

 بررسی چهار عبارت:  

𝐶کربن) -ی کربنگانه ها یک پیوند سهساختار آنها که در  آ( به گروهی از هیدروکربن  ≡ 𝐶ترین عضو خانواده  شود. اتین، ساده ( وجود دارد، آلکین گفته می

خواندند. در فرایند جوش کاربیدی، دمای الزم برای جوش دادن فلزات  ها بوده و نوعی هیدروکربن است. در گذشته گاز اتین را با نام ))استیلن(( نیز میآلکین 

است. چون در    2در آن برابر با    𝑛بوده و حداقل مقدار    𝐶𝑛𝐻2𝑛−2ها به صورت  ی آلکینفرمول کلی اعضای خانواده شود.  سوختن گاز اتین تامین می توسط  

𝐶ی  گانهها یک پیوند سه ن یساختار آلک ≡ 𝐶   .وجود دارد، این مواد سیرنشده هستند 

𝐶پیوند   18است. در ساختار این ماده    𝐶8𝐻18اتم کربن بوده و فرمول مولکولی آن به صورت    8ی  اتیل هگزان نوعی آلکان است. این ماده دارا-3ب(   − 𝐻  

𝐶پیوند    16است که در ساختار آن    𝐶9𝐻16کربنه با فرمول مولکولی    9نونین نیز یک آلکین  -2وجود دارد.   − 𝐻   .وجود دارد 

پدید می آید که با دکین) نهمین عضو خانواده    𝐶10𝐻18دار کردن آن ترکیبی با فرمول مولکولی  (، درصورت هیدروژن𝐶10𝐻8پ( با توجه به ساختار نفتالن) 

 ها( ایزومر)همپار( است. ساختار مولکولی نفتالن به صورت زیر است: آلکین 

شود. در واقع، فرایند تبخیر در نقطه جوش انجام  میی جوش، معادل با دمایی است که در آن یک مایع شروع به جوشیدن کرده و به بخار تبدیل  ت( نقطه

ها نیز افزایش  دروالسی در این مواد افزایش پیدا کرده و دمای جوش آن (، قدرت نیروهای وان 𝑛ها) های کربن موجود در آلکان شود.  با بیشتر شدن تعداد اتممی

)از جمله دمای  ℃0است؛ پس این مواد در دماهای باالتر از    ℃0پروپان و بوتان(، کمتر از  ها)متان، اتان،  ی آلکان یابد. دمای جوش چهار عضو اول خانواده می

ی سوختن  ترین آلکانی است که در دمای اتاق به حالت مایع وجود دارد. معادله پنتان، ساده   شوند.( دیده می𝑔است( به حالت گاز)  ℃22اتاق که معادل با  

𝐶5𝐻12(𝑔)                                                                              کامل پنتان به صورت مقابل است: + 8𝑂2(𝑔) → 5𝐶𝑂2(𝑔) + 6𝐻2𝑂(𝑔) 

هایی است که های شیمیایی ندارند. واکنش سوختن، یکی از معدود واکنشهای آلی سیرشده هستند و تمایل چندانی به انجام واکنشها از جمله ترکیب آلکان 
 ی واکنش سوختن این مواد به صورت زیر است: کنند. معادله ها در آن شرکت می ن آلکا

𝐶𝑛𝐻۲𝑛+2 +
۳𝑛 + 1

2 𝑂2 → (𝑛 + 1)𝐻2𝑂 + 𝑛𝐶𝑂2 

ها، آلکانها در واكنش سوختن  شوند. البته، نوع فراورده اکسید تولید می های آب و کربن دیها مولکولی این واکنش، بر اثر سوختن کامل آلکان با توجه به معادله 
( به  𝐶𝑂2اكسید) ن دی به مقدار اكسیژن در دسترس بستگی دارد. در واقع، اگر اكسیژن موجود در محیط كافی باشد، واکنش سوختن به طور كامل انجام شده و گاز كرب

( 𝐶𝑂طور ناقص انجام شده و گاز كربن مونوكسید)  شود. این درحالی است که اگر مقدار اكسیژن موجود در محیط كم باشد، واکنش سوختن بههمراه بخار آب تولید می 
 شود.ها تولید می به همراه دیگر فراورده 
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ها در مجاورت با مقدار کافی منیزیم اکسید قرار بگیرد، چند گرم گرم از دومین عضو خانواده آلکین  1۶0اکسید حاصل از سوختن کامل  دیاگر گاز کربن  
 آید؟فراورده طی این فرایند به دست می

𝑴𝒈در نظر بگیرید.  %85اکسید را برابر با دی)بازده درصدی واکنش میان منیزیم اکسید و کربن = ۲۴ , 𝑶 = 1۶ , 𝑪 = 1۲ , 𝑯 = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 ) 
1 )6/285 2 )2/571   3 )8/856 4 )4/1142 

 (1011 - مساله  –)متوسط       3گزینه پاسخ:   

𝐶𝐻3ها پروپن با فرمول شیمیایی  دومین عضو خانوادۀ آلکین − 𝐶 ≡ 𝐶𝐻  باشد:  بوده و معادلة سوختن کامل آن بصورت زیر می 

(1) 𝐶3𝐻4(𝑔) + 4𝑂2(𝑔) → 3𝐶𝑂2(𝑔) + 2𝐻2𝑂(𝑔)  
 کنیم:  تولید شده در واکنش اول را حساب می  𝐶𝑂2در قدم اول، تعداد مول  

?𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2 = 160 𝑔  𝐶3𝐻4 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻4

40 𝑔 𝐶3𝐻4
×

3 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻4
= 12 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2 

 کنیم. معادلة واکنش تولید این ماده به صورت زیر است: در قدم دوم مقدار نظری منیزیم کربنات تولید شده را حساب می
(2)   𝐶𝑂2 (𝑔) + 𝑀𝑔𝑂(𝑠) → 𝑀𝑔𝐶𝑂3(𝑠) 

 ی این واکنش، داریم:  با توجه به معادله 

? 𝑔 𝑀𝑔𝐶𝑂3 = 12 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔𝐶𝑂3

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2
×

84 𝑔 𝑀𝑔𝐶𝑂3

1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔𝐶𝑂3
= 1008 𝑔 𝑀𝑔𝐶𝑂3 

 آوریم:  در قدم آخر مقدار عملی منیزیم کربنات تولید شده را بدست می 

بازدۀ  درصدی  = 
مقدار  عملی

مقدار  نظری 
× 100⟹ 85 =

مقدار  عملی

1008
× 100 ⟹ مقدار  عملی = 856/8 𝑔 

را یکسان کنیم. به این منظور معادلة واکنش دوم را در   𝐶𝑂2ها، باید ضریب مادۀ مشترک بین دو واکنش یعنی  ارزی واکنش برای استفاده از روش تناسب و هم

 کنیم:ضرب می  3عدد  

(1)  𝐶3𝐻4(𝑔) + 4𝑂2(𝑔) ⟶ 3𝐶𝑂2(𝑔) + 2𝐻2𝑂(𝑔)                    (2)
×3
→ (2)′ 3𝐶𝑂2(𝑔) + 3𝑀𝑔𝑂(𝑠) ⟶ 3𝑀𝑔𝐶𝑂3(𝑠)   

توانیم نسبت  بنابراین می
مول 

ضریب
 بنویسیم. بر این اساس، داریم:   𝑀𝑔𝐶𝑂3و    𝐶3𝐻4را بین   

𝐶3𝐻4 گرم

ضریب  × جرم  مولی
×
𝑅𝑎 

100
=

گرم منیزیم کربنات 

ضریب  × جرم  مولی
⟹

160
1 × 40

×
85
100

=
𝑥 𝑔 𝑀𝑔𝐶𝑂3

3 × 84
⟹ 𝑥 =

160 × 85 × 3 × 84
40 × 100

= 856/8 𝑔 

 

 های داده شده درست هستند، بجز ............... . همه عبارت 

 . بود  خواهد برابر   هم با سیکلوهگزان، و  بوتن- 2 از  برابر جرم   به هایی نمونه ساختار   در موجود کربن هایاتم شمار ( 1
 .است نیترات   آمونیوم فرمولی  واحد  در نسبت   این مقدار با برابر اتن،  مولکول  در عناصر  شمار  به   هااتم شمار  ( نسبت2
 .اندشده متصل هیدروژن  اتم  3 به  هگزان، متیلدی-3،2-اتیل-3 مولکول  ساختار  در موجود کربن هایاتم از  ( نیمی 3
 .است شده   انجام آلکانی  ترکیب  یک   برای درستی به آیوپاک  قواعد  اساس  بر   بوتان، اتیل-3-متیل-2 گذاری نام( 4

 ( 1011 - مفهومی  –)متوسط       4گزینه پاسخ:   

اتیل بوتان برای عضوی از  -3-متیل-2گذاری نامکربنه قرار بگیرد، پس  4از یک آلکان با شاخه اصلی  3و یا  2ی تواند بر روی کربن شماره ی اتیل نمیشاخه 

 متیل پنتان است. دی -3،2ها نادرست است. اسم این ترکیب بر اساس قواعد آیوپاک به صورت  خانواده آلکان 

ی ربن موجود در دو انتهای زنجیره ی فرعی بر روی یکی از دو اتم ک( به عنوان شاخه CH3-ی اصلی کربنی در یک آلکان، دیدیم که گروه متیل) اگر پس از انتخاب زنجیره 
تواند بر روی دو اتم کربن موجود در انتهای یک آلکان قرار  ایم. در واقع، شاخه فرعی متیل نمی ی اصلی کربنی را به اشتباه انتخاب کرده اصلی قرار گرفته است، زنجیره 

ی ی اصلی قرار بگیرد و در این حالت نیز شاخه ومین اتم کربن موجود در دو انتهای زنجیره تواند بر روی اولین یا د( نیز نمیC2H5-بگیرد. به طریق مشابه، گروه اتیل) 
 ی اصلی خواهد بود.جانبی جزئی از زنجیره 

 ها:بررسی سایر گزینه 

های  ی هیدروژن به شمار اتمهااست. همانطور که مشخص است، نسبت شمار اتم  𝐶4𝐻8و    𝐶6𝐻12بوتن به ترتیب به صورت  -2( فرمول مولکولی سیکلوهگزان و  1

بوتن برابر است. بر این اساس،  -2توان گفت درصد جرمی کربن در سیکلوهگزان با درصد جرمی کربن در  شود، پس می می   2کربن در هر دو ترکیب برابر با  

های کربن  توان گفت شمار اتم و به همین خاطر، میبوتن با هم برابر خواهد بود  -2هایی به جرم برابر از سیکلوهگزان و  های کربن موجود در نمونه جرم اتم 

 بوتن و سیکلوهگزان، با هم برابر است. -2هایی به جرم برابر از  موجود در ساختار نمونه 
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(  𝑁𝐻4𝑁𝑂3آمونیوم نیترات) بوده و مقدار این نسبت در  3( برابر با 𝐶2𝐻4ها به شمار عناصر در اتن) ها است. نسبت شمار اتم ( اتان دومین عضو خانواده آلکان 2

 است.   3نیز برابر با  

 متیل هگزان به صورت مقابل است:  دی-3،2-اتیل-3ساختار  (  3

اتم کربن به  5اتم کربن موجود در ساختار این ماده،  10شاخه فرعی است. از  3این ترکیب، نوعی آلکان با 

 اند. سه اتم هیدروژن متصل شده 

 

رسد. درصد  گرم می  ۴/۲0گرم، در شرایط مناسب با مقدار کافی گاز هیدروژن واکنش داده و جرم آن به    ۲0بوتن به جرم  -۲پنتان و  مخلوطی از گازهای   
 پذیری کمتر در مخلوط اولیه چقدر بوده است؟ جرمی ترکیبی با واکنش

(𝑪 = 𝑯 و 1۲ = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1 )

1 )36 2) 72 3) 44 4 )22 

 (1011 - مساله  –)متوسط      3گزینه پاسخ:   

𝐶های سیرنشده هستند و بخاطر وجود یک پیوند  ها از جمله هیدروکربن آلکن  = 𝐶   پذیری باالیی دارند. این مواد با گاز هیدروژن،  در ساختار خود، واکنش

هالوژن انواع  و  آب  ترکیب بخار  و  داده  واکنش  می ها  ایجاد  را  ساختار جدید  با  آلی  این  های  آلکان کنند.  که  است  حالی  هیدروکربندر  از جمله  با  ها  های 

دهد، اما  ها بوده و با گاز هیدروژن واکنش نمیکنند. گاز پنتان عضوی از خانواده آلکانهای شیمیایی زیادی شرکت نمیپذیری کم هستند و در واکنش واکنش 

𝐶4𝐻8(𝑔)ی  بوتن بر اساس معادله -2گاز   + 𝐻2(𝑔)
 
→ 𝐶4𝐻10(𝑔)  گرم گاز هیدروژن با    4/0توان گفت  دهد. بر این اساس، میدروژن واکنش می با گاز هی

 گرم شده است؛ پس داریم:   4/0ی  بوتن موجود در مخلوط واکنش داده و موجب افزایش جرم این مخلوط به اندازه -2ذرات  

? 𝑔 𝐶4𝐻8 = 0/4 𝑔 𝐻2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2

2 𝑔 𝐻2
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶4𝐻8

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2
×

56 𝑔 𝐶4𝐻8

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶4𝐻8
= 11/2 𝑔

شوند.  ها افزوده میی موجود در ساختار آلکن های هیدروژن به دو اتم هیدروژن مجزا شکسته شده و به پیوند دوگانه ها، مولکولطی واکنش گاز هیدروژن با آلکن 
 ی این واکنش به صورت زیر است:معادله 

 
- 1ی زیر، واکنش هیدروژن دار شدن  شود. برای مثال، معادله م شده و طی آن یک آلکان سیرشده تولید می این واکنش، در حضور کاتالیزگر مناسب)فلز نیکل( انجا

 دهد: گزن را نشان می ه

 
𝐶ها به دو اتم مجزا شکسته شده و به پیوند  ( نیز در واکنش با آلکن 𝐵𝑟2و   𝐹2 ،𝐶𝑙2ها)به طریق مشابه، هالوژن  = 𝐶  شوند.افزوده می 

 بوتن وجود داشته است؛ پس داریم:  -  2  گرم  2/11گرم پنتان و    8/8توان گفت در مخلوط اولیه  میبر این اساس،  

درصد جرمی  پنتان =
جرم  پنتان

جرم  مخلوط 
× 100 =

8/8 𝑔
20 𝑔

× 100 = درصد 44

 است.   %44با توجه به محاسبات انجام شده، درصد جرمی پنتان در مخلوط مورد نظر برابر با  

 
با گروهآورنده در کشاورزی استفاده میهای هیدروژن موجود در هیدروکربنی که از آن به عنوان عامل عملاگر اتم  های اتیل جایگزین کنیم،  شود را 

در ساختار هر مولکول آید که  فرمول شیمیایی ترکیب حاصل به صورت ............... شده و اگر این ترکیب را با بخار آب وارد واکنش کنیم، ترکیبی بدست می
 خود ............... پیوند اشتراکی دارد.  

1) 𝐶10𝐻20 - 30 2  ) 𝐶10𝐻22- 30 3  )𝐶10𝐻20 - 32 4  )𝐶10𝐻22 - 32 

 (1011  - مفهومی  –)آسان       3گزینه پاسخ:   

 صورت زیر است: شود. ساختار این ترکیب به  آورنده استفاده می ( به عنوان عامل عمل 𝐶2𝐻4از گاز اتن) 

 
ترکیب   آید.بدست می 𝐶10𝐻20(، یک هیدروکربن سیرنشده با فرمول مولکولی 𝐶2𝐻5−های اتیل)های هیدروژن موجود در این ترکیب با گروهبا جایگزینی اتم

𝐶مورد نظر در ساختار خود یک پیوند   = 𝐶   معادله واکنش تولید الکل مورد نظر به   شود.داشته و به همین خاطر، در واکنش با آب به یک الکل تبدیل می

 صورت زیر خواهد بود: 
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𝐶10𝐻20 +𝐻2𝑂 → 𝐶10𝐻22𝑂 
 شود. در این رابطه، داریم: واحد می   32با توجه به فرمول مولکولی ترکیب تولید شده، شمار پیوندهای اشتراکی موجود در این ماده برابر با  

تعداد  پیوند  اشتراکی =
4 × 𝐶 تعداد  اتم+ 2 × 𝑂 تعداد  اتم+ 1 × 𝐻 تعداد  اتم

2
=

40 + 2 + 22
2

=  پیوند  32

 
 های زیر درست هستند؟ چه تعداد از عبارت 

 . دارد تریپایین  قیمت و بوده ترچسبنده شمال دریای برنت نفت به نسبت عربی کشورهای سنگین آ( نفت

 .کنندمی ایجاد اسیدی محلول یک آب  در انحالل با سنگ،  زغال سوختن اثر بر شده تولید اکسیدهای یب( همه

 .کندمی پیدا افزایش نفت از شده جدا مواد فراریت میزان خام،  نفت تقطیر برج در باال طرف به پایین سمت از حرکت پ( با

 . دارد شدن بخار و شدن جاری به کمتری تمایل سفید نفت به نسبت که است خام نفت در  موجود مواد جمله از کوره ت( نفت

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

 ( 1011 - مفهومی  –)متوسط       3گزینه پاسخ:   

 های )آ(، )پ( و )ت( درست هستند.  عبارت 

 بررسی چهار عبارت:  

های موجود در نفت  توان گفت که مولکول آ( درصد نفت کوره در نفت سنگین کشورهای عربی نسبت به نفت برنت دریای شمال بیشتر است؛ به همین علت می

 تر است. تری دارد و به همین علت چسبنده مولکولی قوی تر بوده و نیروی بین کشورهای عربی بزرگ سنگین  

سال آینده توانایی رفع    500دهد که ذخایر زغال سنگ تا  های فسیلی است. برآوردها نشان می سنگ، همانند نفت خام و بنزین، از جمله سوخت ب( زغال 

رسند. بر این اساس،  سال آینده به پایان می  100برآوردهای انجام شده برای نفت خام، منابع این سوخت فسیلی تا    نیازهای بشر را دارند؛ درحالی که طبق

 دهد: سنگ را در مقایسه با بنزین نشان میتواند به عنوان سوخت، جایگزین نفت خام شود. جدول زیر، اطالعات مختلف زغال سنگ میزغال 

محیط را تغییر   pHسنگ است که خاصیت اسیدی نداشته و با انحالل در آب،  های تولید شده در واکنش سوختن زغال کربن مونوکسید، از جمله اکسید

ها  سنگ، مقدار بیشتری از انواع آالیندهشود، در صورت جایگزینی نفت با زغال تر و بیشتری تولید میهای متنوع سنگ آالیندهچون بر اثر سوختن زغال دهد.  نمی

 شود. ای می وارد شده و این امر، باعث تشدید اثر گلخانه به هواکره  

یابد. در طول این مسیر،  پ( با حرکت از سمت پایین به باال در برج تقطیر نفت، دمای محیط درون برج کاهش یافته و فراریت مواد جدا شده از نفت افزایش می 

 شود. ها نیز کمتر میدمای جوش هیدروکربن 

كنند. در برج تقطیر، دما با حرکت از  ی بزرگی)کوره( گرما داده و آن را به سمت برج تقطیر هدایت می جزء، نفت خام را درون محفظه ر جزءبه برای انجام فرایند تقطی
تری  ی جوش پایینطه تر و فّرارتر)موادی که نقشود، مولكول های سبكکند. هنگامی كه نفت خام داغ به قسمت پایین برج وارد می سمت پایین به باال كاهش پیدا می 

روند، سرد شده و به مایع تبدیل  كنند. به تدریج كه این مولكول ها باالتر می دارند( از جمله مواد پتروشیمیایی، از مایع بیرون آمده و به سوی باالی برج حركت می
ی جوش نزدیك به هایی با نقطه شوند. با انجام این فرایند، مخلوط ی هایی كه در فاصله های گوناگون برج قرار دارند وارد شده و از برج خارج مشوند و در سینیمی 

 شوند. هم از نفت خام جداسازی می 

تر مولکولی در نفت کوره قوی ت( نفت سفید نسبت به نفت کوره فرارتر است؛ پس نفت کوره نسبت به نفت سفید تمایل کمتری به بخار شدن دارد. نیروی بین

 ده تمایل کمتری به جاری شدن داشته و مقاومت زیادی در برابر جاری شدن دارد. بوده و به همین علت این ما

کنیم. دمای محلول  گراد استفاده میدرجه سانتی  ۲0گراد و آب با دمای  درجه سانتی   30درصد جرمی، از اتانول خالص با دمای    ۷0برای تولید محلول اتانول   
 گراد است.(ژول بر گرم بر درجه سانتی ۲/۴و  ۴/۲رسد؟ )گرمای ویژه الکل و آب به ترتیب برابر گراد میدر نهایت تقریباً به چند درجه سانتی

1 )6/24 2 )7/25   3 )4/22 4 )8/23 

 ( 2011 - مساله  –)سخت       2گزینه پاسخ:   

تری  تر است( به سمت جسمی که دمای پایینگرماگر دو جسم با دمای متفاوت در مجاورت هم قرار بگیرند، گرما از جسمی که دمای باالتری دارد)جسمی که  

کند که دمای اجسام مورد نظر با هم برابر شود. این شرایط به تعادل گرمایی معروف  شود. فرایند انتقال گرما در این حالت تا جایی ادامه پیدا می دارد جاری می

با مقدار گرمای جذب شده توسط جسم سردتر برابر باشد. اگر جرم محلول نهایی را  تر باید  بوده و برای برقرار شدن آن، مقدار گرمای خارج شده از جسم گرم 

گرم آب تشکیل شده است؛ حال دمای نهایی را با توجه به برابر بودن گرمای رسیده به آب و گرمای   30گرم اتانول و  70گرم در نظر بگیریم، محلول از   100

 کنیم: رفته توسط اتانول حساب می از دست 
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|𝑄 جسم  سرد| = |𝑄جسم  گرم| ⟹ |𝑚 جسم  سرد𝑐 جسم  سرد∆𝜃 جسم  سرد| = |𝑚جسم  گرم𝑐جسم  گرم∆𝜃جسم  گرم|

⟹ |𝑚 آب𝑐 آب∆𝜃 آب| = |𝑚الکل𝑐الکل∆𝜃الکل| ⟹ |30× 4/2 × (𝜃نهایی − 20)| = |70× 2/4 × (𝜃نهایی − 30)| ⟹
𝜃نهایی − 20

30 − 𝜃نهایی
=

4
3
 

⟹ 3𝜃نهایی − 60 = 120− 4𝜃نهایی ⟹ 7𝜃نهایی = 180 ⟹ 𝜃نهایی = 25/7℃ 

 

 است؟یک از مطالب زیر درست کدام 

 . یابدمی افزایش بیشتری  مقدار به  روغن  گرمایی انرژی  روغن، گرم   60 و آب گرم 60 به انرژی  برابر مقدار  دادن با( 1
 .است برابر   دما، همین  با آب  استخر یک و ℃10  دمای با آب ظرف  یک در  هامولکول حرکت  تندی ( میانگین2

 شود. برابر می 1/ 25برسانیم، دمای این جسم در مقیاس کلوین،  ℃71/5به   ℃7( اگر دمای یک جسم را از  3

 شود. موجود در آن بیشتر می 𝐻2𝑂های  این ماده کاهش یافته و انرژی جنبشی مولکول چگالیبا ذوب یخ، ( 4

 (2011 - مفهومی  –)متوسط       2گزینه پاسخ:   

های نامنظم  ای، هر چه دمای یک نمونه از ماده باالتر باشد، جنبش دهد. از دیدگاه ذرهی ماده را نشان میدما کمیتی است که میزان گرمی و سردی یک نمونه

ی  ین انرژی جنبشی ذرات سازنده ی آن ماده نیز شدیدتر است. به عبارت دیگر، هر چه دمای یک ماده باالتر باشد، میانگین سرعت)تندی( و میانگهای سازنده ذره

  های سازنده توان به عنوان معیاری برای توصیف میانگین تندی و میانگین انرژی جنبشی ذره آن ماده نیز بیشتر است. در چنین شرایطی دمای یک ماده را می 

توان گفت میانگین تندی  وابسته است. بر این اساس، می آن ماده در نظر گرفت. به عبارت دیگر، میانگین تندی حرکت ذرات یک ماده فقط به دمای آن ماده  

ی دما و انرژی گرمایی را برای یک نمونه از ماده نشان  در دو نمونه از آب با دمای یکسان، با هم برابر است. جدول زیر، مقایسه   𝐻2𝑂های  حرکت مولکول 

 دهد: می

 حرکت ذرات ماده   وابستگی به تندی وابستگی به تعداد ذرات)جرم( ماده  تعریف کمیت 

 انرژی گرمایی 
ی یک  به مجموع انرژی جنبشی ذرات سازنده 

 شود. نمونه از ماده، انرژی گرمایی گفته می 
 دارد  دارد 

 دما 
کمیتی است که میانگین انرژی جنبشی ذرات  

 دهد.ی یک نمونه از ماده را نشان میسازنده 
 دارد  ندارد 

 ها:بررسی سایر گزینه 

یابد. هر چند که طی این فرایند، دمای  گرم روغن مایع، انرژی گرمایی هر دو ماده به مقدار برابری افزایش می  60گرم آب و    60مقادیر برابر گرما به  ( با دادن  1

است چراکه مقدار انرژی   یابد)چون ظرفیت گرمایی آب بیشتر از روغن است(، اما تغییر انرژی گرمایی این دو ماده با هم برابرآب به مقدار کمتری افزایش می 

 کند.فزایش پیدا میداده شده به هر دو ماده، مقدار برابر و یکسانی دارد. در واقع طی این فرایند، مجموع انرژی جنبشی ذرات در آب و روغن، به یک اندازه ا

جمع کنیم. توجه داریم که ارزش دمایی یک   273دد  ( برای بدست آوردن دمای یک ماده در مقیاس کلوین، باید دمای آن ماده در مقیاس سلسیوس را با ع 3

  1/ 23برسانیم، دمای این جسم در مقیاس کلوین، تقریبا    ℃74/5به    ℃7اگر دمای یک جسم را از  کلوین برابر با ارزش دمایی یک درجه سلسیوس است.  

 شود. برابر حالت اولیه می 

دمای  نهایی 

دمای  اولیه 
=

273+ 71/5
273+ 7

=  برابر      1/23

ی  هاها در حالت ی یک ماده در سه حالت فیزیکی جامد، مایع یا گاز، پیوسته در حال حرکت و جنب وجوش هستند اما میزان جنبش ذره ( ذرات سازنده 4

 دهد.های فیزیکی و دماهای مختلف نشان می را در حالت   𝐻2𝑂های  فیزیکی مختلف، متفاوت از یکدیگر است. تصویر زیر، میزان جنب و جوش مولکول 

های نامنظم این ذرات در حالت گاز شدیدتر از حالت مایع و در ها در حال جنب و جوش هستند، اما میزان جنبش حالت  در همه  𝐻2𝑂های  هرچند که مولکول 

کاهش یافته و حجم این ماده کمتر    𝐻2𝑂های  ی میان مولکول حالت مایع نیز شدیدتر از حالت جامد است. توجه داریم که با ذوب شدن یخ، میانگین فاصله

 کند.. به عبارت دیگر، با ذوب شدن یخ، چگالی یک نمونه از این ماده افزایش پیدا می شودمی
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سنگ در یک نیروگاه، چند کیلوژول گرما آزاد شده و برای به دام انداختن کل گاز گوگرد  تن زغال  ۲0با توجه به اطالعات جدول زیر، از سوختن کامل   
 مورد نیاز است؟  %۲5کلسیم اکسید با خلوص  اکسید خارج شده از نیروگاه، چند تن دی

𝑪𝒂ها را از راست به چپ بخوانید. )گزینه  = ۴0 , 𝑺 = 3۲ , 𝑶 = 1۶ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 
1)  11/34 − 6× 107 
2  )22/68 − 6× 107 

3  )11/34 − 6× 108 

4  )22/68 − 6× 108 
 

 (2011 - مساله  –)آسان       3گزینه پاسخ:   

 کنیم: را حساب میابتدا مقدار گرمای آزاد شده  

? 𝑘𝐽 = 20 𝑡𝑜𝑛  زغالسنگ ×
106 𝑔  زغالسنگ

1 𝑡𝑜𝑛  زغالسنگ
×

30 𝑘𝐽

1 𝑔  زغالسنگ
= 6 × 108𝑘𝐽 

 ها به صورت زیر است: تولید شده در نیروگاه   𝑆𝑂2واکنش انجام شده برای به دام انداختن گاز  

𝑆𝑂2(𝑔) + 𝐶𝑎𝑂(𝑠) → 𝐶𝑎𝑆𝑂3(𝑠) 
 خالص موردنیاز برابر است با:   𝐶𝑎𝑂بنابراین، مقدار  

? 𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑎𝑂 = 6 × 108𝑘𝐽 ×
0/0054 𝑔 𝑆𝑂2

1 𝑘𝐽
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑂2

64 𝑔 𝑆𝑂2
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝑂
1 𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑂2

×
56 𝑔 𝐶𝑎𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝑂
×

1 𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑎𝑂
106 𝑔 𝐶𝑎𝑂

= 2/835 𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑎𝑂 

 کنیم: کلسیم اکسید ناخالص مصرف شده در این فرایند را محاسبه میدر قدم بعد، جرم  

درصد  خلوص  =
جرم  ماده  خالص 

جرم  ماده  ناخالص 
× 100

 
⇒ 25 =

2/835 𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑎𝑂

جرم  ماده  ناخالص 
× 100

             
جرم  ماده  ناخالص     ⇒ = 11/34 𝑡𝑜𝑛 

سال آینده توانایی رفع نیازهای بشر را  500دهد كه ذخایر زغال سنگ تا برآوردها نشان می های فسیلی است. سنگ، همانند نفت خام و بنزین، از جمله سوخت زغال
تواند به  سنگ می رسند. بر این اساس، زغال سال آینده به پایان می  100دارند؛ درحالی که طبق برآوردهای انجام شده برای نفت خام، منابع این سوخت فسیلی تا  

سنگ، که همچون مانعی بر سرراه جایگزینی نفت شود. استفاده از زغال سنگ، مشکالت متعددی را به همراه دارد. مشکالت زغال عنوان سوخت، جایگزین نفت خام 
 با این سوخت فسیلی وجود دارند، به شرح زیر هستند: 

سنگ، مقدار بیشتری از  در صورت جایگزینی نفت با زغال   شود،تر و بیشتری تولید می های متنوع سنگ آالینده سنگ: چون بر اثر سوختن زغالآالیندگی زیاد زغال   - 1
های  اکسید و برخی از اکسیدهای نیتروژن، از جمله آالینده برای مثال، گاز گوگرد تریشود.  ای می ها به هواكره وارد شده و این امر، باعث تشدید اثر گلخانه انواع آالینده 

های تولید شده بر اثر سوختن زغال سنگ در مقایسه با  شوند. توجه داریم که مقدار و تنوع آالینده هواکره می سنگ هستند که وارد  تولید شده بر اثر سوختن زغال
 نفت، گاز طبیعی و ... بیشتر است. 

ر در سطح جهان بر نف 500000سنگ، شرایط دشوار استخراج آن است؛ به طوری كه در صد سال اخیر، بیش از سنگ: مشكل دیگر زغالشرایط دشوار استخراج زغال  - 2
 سنگ را بهبود بخشید: توان کارایی زغال کارهای زیر، می اند. با استفاده از راه اثر انفجار یا فروریختن معدن جان خود را از دست داده 

 کاهد.شست وشوی زغال سنگ به منظور حذف گوگرد و ناخالصی های دیگر از آن، از آالیندگی این ماده می  ✓
 ( خارج شده از نیروگاه ها با عبور گازهای خروجی از روی كلسیم اكسید با استفاده از واکنش زیر: SO2اكسید) دیگاز گوگردبه دام انداختن    ✓

SO2(g)+CaO(s)→CaSO3(s) 

 

 های زیر درست هستند؟ کدام موارد از عبارت 

 .هستند انسان بدن برای نیاز مورد کلسیم و پروتئین تأمین برای مهمی منبع آن،  از حاصل هایفراورده و آ( شیر

 تواند سبب پختن یک تخم مرغ شود.، می℃۷5گرم آب با دمای  ۲00، برخالف  ℃۷5گرم روغن با دمای  ۲00ب( 

 .شودمی پخش ترسریع  سرد آب در جوهر قطره گرم،  و سرد آب از نمونه دو  در جوهر قطره یک انداختن پ( با

 . دارد کمتری  دوگانه پیوندهای روغن،  به نسبت آن مولکولی ساختار و داشته  جامد فیزیکی حالت ت( چربی

 آ و ت ( 4 ( ب و پ 3 ب و ت  (2 آ و پ ( 1

 (2011 - مفهومی  –)متوسط       4گزینه پاسخ:   

 های )آ( و )ت( درست هستند.عبارت 

 بررسی چهار عبارت:  

 برای آنها مناسب برمصرف تغذیه مورد نیاز برای بدن انسان هستند. کارشناسان کلسیم و پروتئین تأمین برای مهمی منبع آن، های حاصل ازفراورده  و آ( شیر

 دارند.  تأکید استخوان پوکی ترمیم و پیشگیری

خوریم تأمین  ه میهای موجود در بدن ما، از غذایی كها و یونها، مولكولی اتمهای گوناگون است. بخش عمده غذا معجونی از مواد شیمیایی بوده و محتوی ذره 
 ی غذا در بدن ما به شرح زیر هستند: های عمدهشود. نقشمی 
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 های بدن تامین انرژی مورد نیاز برای حرکت ماهیچه  - 1
 ها ی یاخته ها از دیواره ها و مولكولجایی یون تامین انرژی مورد نیاز برای ارسال پیام های عصبی، جابه  - 2
 هاها و آنزیم های خونی، استخوان، پوست، مو، ماهیچههای گوناگون بدن مانند سلول شد بخش تامین مواد اولیه برای ساخت و ر  - 3
 های شیمیایی تنظیم و کنترل دمای بدن به کمک انجام شدن واکنش  - 4

اد غذایی مختلف در تأمین ماده و انرژی مورد های ارادی و غیرارادی گوناگون به ماده و انرژی نیاز دارد، اما ارزش مو توجه داریم که بدن ما برای انجام تمام فعالیت 
 ها و مواد معدنی نیز هست. ها، محتوی انواع ویتامین نیاز بدن یكسان نیست. به عنوان مثال، گوشت قرمز و گوشت ماهی، افزون بر پروتئین

مرغ دیگر پخته برخالف تخم  𝐴مرغ  بیندازیم، تخم  ℃75دمای  گرم و    200هایی از آب و روغن زیتون با جرم  را به ترتیب در نمونه  𝐵و    𝐴های  مرغب( اگر تخم

شود در  در تماس با آب گرمای بیشتری را جذب کرده و پخته می  𝐴مرغ  ی باالتری دارد، تخمشود. در واقع چون آب در مقایسه با روغن زیتون گرمای ویژه می

 در تماس با روغن زیتون، برای پخته شدن آن کافی نیست.  𝐵مرغ  حالی که گرمای جذب شده توسط تخم

تری ( بزرگ 𝒄)های یکسان را به میزان برابری افزایش بدهیم، مقدار گرمای مورد نیاز برای تغییر دمای جسمی که گرمای ویژه اگر بخواهیم دمای دو جسم متفاوت با جرم
 ℃۲۵گرم روغن زیتون با دمای    ۲۰۰و  J∙g-1∙℃-1  ۴/18ی  و گرمای ویژه  ℃۲۵گرم آب با دمای    200ل، اگر دارد، نسبت به جسم دیگر بیشتر خواهد بود. به عنوان مثا

𝐽  1/97ی  و گرمای ویژه ∙ 𝑔−1 ∙ ژول گرما    19700و    41800، به ترتیب به  ℃۷۵های آب و روغن زیتون به را در دو ظرف جداگانه بریزیم، برای رساندن دمای نمونه   1−℃
 نیاز داریم. 

ها در آب گرم بیشتر بوده و به همین ی مستقیم دارد، جنب و جوش ذره ی یک ماده با دمای آن ماده رابطه از آنجا که میزان جنب و جوش ذرات سازنده  پ(

 شود. تر از آب سرد پخش می ی جوهر در این آب سریع خاطر، پس از انداختن یک قطره جوهر در آب گرم، قطره 

های چربی نسبت به روغن باالتر است و در دمای اتاق چربی به حالت جامد و روغن مایع است. از طرفی در ساختار مولکولت( نقطة ذوب چربی از روغن  

 پیوندهای دوگانه کمتری وجود دارد. 

( بوده و 𝒍ارای حالت فیزیكی مایع) روغن و چربی از جمله تركیب های آلی هستند كه به دلیل تفاوت در ساختار، رفتارهای فیزیكی و شیمیایی متفاوتی دارند. روغن د
از دیدگاه شیمیایی، در ساختار مولكول𝒔چربی دارای حالت فیزیکی جامد)  های روغن پیوندهای دوگانه بیشتری وجود داشته و به همین خاطر، روغن در ( است. 

از روغن بیشتر باشد، آن نمونه از روغن با سرعت باالتری با محلول    پذیری بیشتری دارد. هرچقدر که تعداد پیوندهای دوگانه در یک نمونهمقایسه با چربی واكنش 
 کند.رنگ می برم واکنش داده و آن را بی 

 
ر درصد رضایت خیلی  احتماال تا اآلن وصف کالس حل تست پیشرفته ماز رو شنیدین! کالسی که پارسال برای اولین بار توسط ماز در سطح کشور برگزار شد و در کنا

سال هم دقیقا مثل پارسال، با قدرت  های خیلی خوبی توی کنکور بدست بیارن. امکننده در اون هم تونستن نتیجه آموزان شرکت ها، تعداد زیادی از دانش باالی بچه 
های حل تست، هر ماه یک  تر کنیم. کالسها رو به هدفشون نزدیک کنیم تا شده در حد یک قدم، بچه ها رو برگزار خواهیم کرد و همه سعی خودمونو می این کالس 

کنیم  ها، کلی نکته خفن رو با هم کار میاهیم کرد! در خالل حل تست تست چالشی رو در کنار هم حل خو 25جلسه برگزار خواهد شد و در هر جلسه از کالس، حداقل 
های پارسال انتخاب  ها به صورت منتخب از آزمون چون سواالت قبلی کالسمون خیلی خفن و باحال بودن، تعدادی از تست        گیریم  و کلی تکنیک باحال رو یاد می 

ها حلش کردیم و یاد گرفتیم که فرمول مولکولی  ن! سوال زیر، از جمله سواالتیه که پارسال در کنار بچه خواهد شد و تعدادی از اونا هم به صورت تالیفی طرح میش
 ای رو چجوری بدست بیاریم ... های آلی چند حلقه ترکیب 

 

های زیر، است. چه تعداد از ترکیب برابر جرم هیدروکربن مصرف شده    2/3اکسید تولید شده  ها، جرم گاز کربن دیدر واکنش سوختن عضوی از خانواده آلکین  
 دهد؟ گرمی از گاز هیدروژن، با چند گرم از این هیدروکربن به طور کامل واکنش می   8ی نسبت به هیدروکربن مورد نظر ایزومر بوده و یک نمونه 

 (𝑶 = 𝑪 و ۱۶ = 𝑯 و ۱۲ = ۱ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) 
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