
                                                      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طراحان سوال  گوییپاسخ  مدت تا شماره  از شماره  تعداد سوال  درس 

 ماز ریاضی دپارتمان  دقیقه 20 10 1 10 ریاضی

 ماز   زیست شناسیدپارتمان  دقیقه 40 50 11 40 زیست شناسی

 دپارتمان فیزیک ماز  دقیقه 20 60 51 10 فیزیک 

 دپارتمان شیمی ماز دقیقه 20 80 61 20   شیمی 
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 . شود می رفتار مقررات برابر متخلفین با و باشد می مجاز «ماز گروه» مجوز با تنها حقوقی و حقیقی اشخاص تمامی براي آزمون برگزاري از پس...(  و الکترونیکی) روش هر به سؤاالت تکثیر و چاپ حق

 

A الف 

 پایه دهم تجربی

 آموزشی مازگروه 

 کنيد طی آسان را کنکور مارپيچ ما با

www.biomaze.ir 
 

 دقيقه 100 مدت پاسخگویی: 80 تعداد سؤال:

 

 17/07/99و پنج شنبه  16/07/99شنبه چهارآزمون  پاسخدفترچه 

 

 1  ـ مرحله تجربی دهم اختصاصی ماز پایهآزمون 

 

  اساتید. گیریممی کمک  سازي آزموندر آماده همکاري براي  ایران نقاط سراسر  در  کشور اساتید از یکی  از  آزمون هر  در امطراح همکار: 
  تلگرام  دي آي به دارید،  ماز( دروس سایر و زیست ) آزمون  طراحی  در  کمک به  تمایل  نیز  شما که صورتی در  کشور، عزیز

https://t.me/biomaze_teacher  دهید پیام . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

شيمی

مسئول درس•
فرشاد هادیانفر•

طراحان همکار•
عرفان پژمان ثانی•

ویراستار•
سامان نیک پیما•

فيزیک

مسئول درس•
جالل میری•

طراحان همکار•
زهره محمدی•
سماء افضلی•
ایمان پورپاک•
مهدی بابایی•

ویراستار•
مهدی جعفری•

زیست

مسئول درس•
سینا شمسی •

بیرانوند

طراحان همکار•
محمد کریم آذرمی•

ویراستار•
مهران غزالی نیا•

ریاضی

مسئول درس•
پژمان لطفی•

طراحان همکار•
انعلیرضا بستانی•

ویراستار•
سامان اسپهرم•
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 . شود می رفتار مقررات برابر متخلفین با و باشد می مجاز «ماز گروه» مجوز با تنها حقوقی و حقیقی اشخاص تمامی براي آزمون برگزاري از پس...(  و الکترونیکی) روش هر به سؤاالت تکثیر و چاپ حق

 

A الف 

 پایه دهم تجربی

 گروه آموزشی ماز

 کنيد طی آسان را کنکور مارپيچ ما با

www.biomaze.ir 
 

 99/ 17/07و پنج شنبه  16/07/99شنبه چهارگردآورندگان دفترچه پاسخ 

 



 1صفحه  1 یمرحله -آزمون اختصاصی مازپاسخنامه                                                 ریاضی

 
 ارسال کنید 02220202را به سامانه  02راهنمایی نیاز دارید عدد درصورتی که برای ثبت نام در محصوالت ماز به 

 2ی  گزینه پاسخ -1

اگر    x , x a  2 5 25  ؟چقدر است aمقدار  3

1 )
25
3

 2 )7 3 )6 4 )
5
2

 

 پاسخ تشریحی:

Aدر حقیقت اگر  .هر عضو یکی در دیگری هم موجود است ، ثانیاًها برابر هستندای آنوهاوالً تعداد عض ،دو مجموعه مساوی باشنددر صورتی که  B 

Bو  A گاه باشند آنA B و بالعکس. خواهد بود 

 تک عضو مجموعه راست خواهند بود.پس در اینجا دو عضو مجموعه چپ باهم برابر و هردو مساوی 

  :بنابراین داریم

x x x x x x          2 5 25 3 2 3 25 5 5 30 6 

 
x a

a
x a

 
   

 





2 5
2 6 5 7

25 3
 از طرفی:  

 

 2ی  گزینه پاسخ -2

A یاجتماع دو مجموعه ،با توجه به شکل (A B)   وB (B A)  ؟چند عضو دارد 

1 )1 2 )2  

3 )3 4 )4 

 پاسخ تشریحی:

 نکته: 

 

 

 

 

 مثال: 

   
 A B

A , , , B ,
B A

  
  

  

1
1 2 3 2 3 

 

 (1 

 
 

B به همین ترتیب داریم ( و2 (B A) A B   

Aاجتماع این دو مجموعه همان  پس B  عضو دارد 2خواهد بود که. 
 

 3ی  گزینه پاسخ -3

Aاگر  B A ؟باشد همواره کدام رابطه درست است 

1 )B 2 )A B 3 )A B B 4 )A B A 

 پاسخ تشریحی:

A B 

B-A  A-B 

A B A B 



 0صفحه  1 یمرحله -پاسخنامه آزمون اختصاصی ماز                                                ریاضی

 
 ارسال کنید 02220202را به سامانه  02در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد درصورتی که برای ثبت نام 

تر ضعیف یمجموعه ،تر و اشتراکقوی یمجموعه ،اجتماع .زیر مجموعه بودن رخ داده است ،ها گرددیکی از آن ، برابر بااشتراک دو مجموعه ای اگر اجتماع

A دهد پس وقتیرا می B A یمجموعه ،دیگری است و چون اجتماع یشده یکی زیر مجموعه A  شده است پسA تر بوده قوی یمجموعه

B لذا  A پس داریم      یعنی: A B B .در صورتیA B  که خواهد شدB A  وA B 

Aاگر نکته:  B  :باشد داریم 

         
A B A

A B B


 



 

 

 1ی  گزینه پاسخ -4

 اگر A , , ,..., 01 2  و 30 B x x n ,n A   4 B و 1 A گاهآن B ؟چند عضو دارد 

1 )7 2 )22 3 )33 4 )31 

 پاسخ تشریحی:

xدر عبارت روش اول:  n 4 Bدهیم و چون را قرار می A عضوهای مجموعه nبه جای  1 A حاصل عبارت در صورتی قابل قبول  ،است

  :باشد پس A باشد که عضو مجموعهمی

عضو  7

 

 

 

 

n x A

n x A

n x A

n x A

      

     



     

     







0 4 0 1 1

1 4 1 1 3

7 4 7 1 27

8 4 8 1 31

 

 روش دوم: 

B A : n n      
1 31

0 4 1 30
4 4

 

n A
n , , ,


  1 2 7  7 عضو

 1ی  گزینه پاسخ -5

 اگر A x x N, x  2 و  110 B x x N, x  2 2  گاهآن 110 A' B'  ؟کدام است '

1 ) , ,1 4 9 2 ) , ,4 9 25 3 ) , ,1 9 16 4 ) ,1 9 

 پاسخ تشریحی:

  :دهیمنشان میش ایوهابتدا هر مجموعه را با عض

A باشدمی 110تر از ن کوچکاتشامجموعه اعدادی است از اعداد طبیعی که مربع:   A , ,..., , 1 2 9 10 

B  هستند پس110تر از کوچک که این مربّعات است مربّعات اعداد طبیعیمجموعه:  B , , ,..., , 1 4 9 81100 

   A' B' ' A B , ,  1 4 9
 

در مجموعه یادآوری:  A P | q عبارت ،q  تعریفی از مجهول موجود در قسمتP باشد که براساس این شرط مقادیر مجهول موجود در قسمت می
P ها در قسمت گردد که با قرار گرفتن آنتعیین میP  عضوهای مجموعهA آیند. دست میبه 

                 مثال:  A x | x N , x   2 1 3  

xپس ابتدا این شرط وجود دارد که  N باشد یعنی می x , , , , ,... 1 2 3 4 xهایی مورد قبول هستند که xولی  5  باشند یعنیی فقی    می 3
x , ,1 2 xها در عبارت xحال با قرار دادن  3 2  را تعیین کرد.  Aتوان عضوهای مجموعه می 1

 

A 

B 



 3صفحه  1 یمرحله -پاسخنامه آزمون اختصاصی ماز                                                ریاضی

 
 ارسال کنید 02220202را به سامانه  02در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد درصورتی که برای ثبت نام 

        A , , , ,    2 1 1 2 2 1 2 3 1 1 3 5  
 

 4ی  گزینه پاسخ -6

 ؟کدام رابطه درست است

1 )N Z R 2 )W Z N 3 )W N  4 )Q Q' R 

 تشریحی:پاسخ 

  :می دانیم

 N , , ,... 1 2  مجموعه اعداد طبیعی :  3

 Z ..., , , , , ,...  2 101  مجموعه اعداد صحیح :  2

 W , , ,... 01  مجموعه اعداد حسابی :  2

 a
Q a, b Z, b

b
  0  : مجموعه اعداد گویا 

Q  صمگنگ یا امجموعه اعداد :  '

  :بنابراین Q Q' R , Q Q' , W N , W Z W N , N Z Z R       0
 

 نکته: 

N W Z Q R     

 دهد. تر را میها مجموعه قوی و بزرگتر و اجتماع آنها مجموعه ضعیف و کوچکاشتراک آن
 

 3ی  گزینه پاسخ -7

 ؟کدام رابطه نادرست است

1 )x x Q'  2 Zپایان بی( 2  7 W  

A( 4 پذیر است امکان Z عمل تقسیم در( 3 B A B'  

 پاسخ تشریحی:

 :کنیمها را بررسی میهر یک از گزینه

xاعداد گنگ  x Q'    
2 7 7 (1 

پایان بی Z W ..., , ,    3 2 1 (2 

 .و صفر در مخرج کسر تعریف شده نیست( Z0)پذیر نیست چون امکان Z در مجموعهعمل تقسیم ( 3

4 )A B  همانA B' ( متمم مجموعه دوم بامجموعه اول اشتراک) می باشد. 

  

 

 

 

                    

 

 

A B 

A 

A B 

A B 

 

 اشتراک

 



 4صفحه  1 یمرحله -پاسخنامه آزمون اختصاصی ماز                                                ریاضی

 
 ارسال کنید 02220202را به سامانه  02در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد درصورتی که برای ثبت نام 

 1ی  گزینه پاسخ -8

 اگر روی هم .اندشدهتجدید نفر فقط در درس فیزیک  12 نفر فقط در درس ریاضی و 12آموزان یک دبیرستان از بین دانش

 ؟اندجدید شدهت سچند نفر در هر دو در ،تجدید شده باشندفر ن 32س دو دردر این 

1 )5 2 )13 3 )15 4 )23 

 پاسخ تشریحی:

 A-Bنفر فق  در درس ریاضی یعنی  13

 B-Aنفر فق  در درس فیزیک یعنی  15

  :بنابراین ،اندجدید شدهت سنفر در هر دو در x ،طبق نمودار

A:درس ریاضی B:درس فیزیک 

 
 

 

 

     n A B , n B A , n A B    10 15 30 

 : پس n A B x x     10 15 30 5 

 2ی  گزینه پاسخ -9

اگر  A , 2  و 6 B , 4 Aگاه آن 3 B ؟باشدشامل چند عدد صحیح می 

1 )5 2 )6 3 )7 4 )8 

 پاسخ تشریحی:

 :دهیمنشان می هزبا ها را بادهیم و سپس اشتراک آنرا روی یک محور نشان می Bو  A یدو مجموعه

 
   A B , , , , , , Z     2 3 2 101 2 3

 
 نکته:

a x b   یا  x a,b  

 

a x b  x یا  (a,b]  

 

a x b  x یا  [a,b)  

 

a x b  x یا  (a,b)  

 

 3ی  گزینه پاسخ -11

اگر  A ,  و  3 B , 1 گاهآن A B ؟کدام است 

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

 پاسخ تشریحی:

 

a b 

a b 

a b 

a b 



 2صفحه  1 یمرحله -پاسخنامه آزمون اختصاصی ماز                                                ریاضی

 
 ارسال کنید 02220202را به سامانه  02در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد درصورتی که برای ثبت نام 

 :کنیمکم می Aرا از  B یدهیم و مجموعهرا روی یک محور نشان می Bو  A یدو مجموعه

 

 

 

 نکته:

x a x یا  [a, )   

 

x a x یا  (a, )   

 

x a x یا  ( ,a]   

 

x a x یا  ( ,a)   

 

a 

a 

a 

a 



  6صفحه  1مرحله  -آزمون مازدهم                                                        شناسی ستزی

.irbiomazewww.              :کانال تلگرام ما biomaze@ 

 کنند و .................. های عصبی به تشخیص جایگاه خورشید در آسمان کمک میدر پروانۀ مونارک .................. یاخته 

 پردازد.( گروهی از ـ این جانور هر ساله به تنهایی به مهاجرت می1

 پردازد.هاجرت میبار به فرآیند م( همۀ ـ این جانور هر چندسال یک 2

 کند. ( همۀ ـ جمعیت این جانور هر ساله از مکزیک تا شمال کانادا مهاجرت می3

 اند.شناسان به تازگی معمای مهاجرت این جانور را حل کرده( گروهی از ـ زیست4

 خط ه به خط( -متوسط -101) 4 

دهد؛ بنابراین، ده از آنها جایگاه خورشید در آسمان را تشخیص میهایی عصبی وجود دارد که پروانه با استفادر بدن پروانۀ مونارک یاخته

طور نیست که بگیم هر یاختۀ عصبی توی پیکرۀ پروانۀ مونارک در تشخیص جایگاه خورشید در آسمان نقش ایفا میکنه! بقیشم که این

 متن مستقیم کتاب درسیه!

 ها:بررسی سایر گزینه

 گونۀ خودش( مهاجرت میکنه.سری دیگه از جانوارن هم ا یه( این جانور به صورت گروهی )همراه ب1

 پیماید. ( پروانۀ مونارک هر سال هزاران کیلومتر را از مکزیک تا جنوب کانادا و بالعکس می3و  2

 پروانۀ مونارک  

سم این جونور برخورد می ستان یکی دو بار با ا ست دبیر سته تو کل زی شاید به نظرتون بیدر شه ولی به زودی خواهید دید که این اهمیت کنید و  با

 !winter is comingپروانۀ زیبا چه جونوریه و چه تستای خفنی از اون طرح میشه. خالصه اینکه 

 گذارد. جمعیت این پروانه هر ســال هزاران کیلومتر را از مکزیک تا جنوب کانادا وها را به نمایش میانگیزترین مهاجرتپروانه مونارک یکی از شــگفت

 پیماید. بالعکس می

ها اند که پروانههایی( یافتههای عصبی )نوروناند. آنان در بدن این پروانه، یاختهها پژوهش، به تازگی این معما را حل کردهشناسان پس از سالزیست

 نند.کسوی آن پرواز می دهند و بهها، جایگاه خورشید در آسمان و جهت مقصد را تشخیص میبا استفاده از آن

شناسی کردید در مورد مطالعه این درس چند تا نکته رو بهتون میگم؛ شاید به نظرتون این درسنامه از اونجایی که تازه شروع به خوندن درست زیست

شه و می شته با صی ندا سریع و روزنامهنکتۀ خا شتونید خیلی  ست خفن و پرایده می ساده کلی ت شید اما از همین چند خط  ه طرح کرد وار از اون رد 

سپارید، بین بخش سی رو به خاطر ب سعی کنید کلمه به کلمۀ متن کتاب در های مختلف اون ارتباط برقرار کنید و مطالب رو تا حد امکان به هم پس 

 کن کلی نکتۀ ترکیبی خفن براتون قرار دادیم(.بسط بدید )توی بخش مخلوط

 دش مهاجرت میکنه.گونۀ خواین جانور به صورت گروهی با سایر جانوران هم 

 شناسان گذشته از چگونگی این موضوع اطالعی نداشتن.اند و زیستزیست شناسان جدیداً معمای نحوۀ مسیریابی پروانۀ مونارک رو حل کرده 

 شی از اون صبی وجود داره و فقط بخ صد مهاجرت ها در جهتتوی پیکرۀ پروانۀ مونارک کلی یاختۀ ع شید و تعیین مق نقش یابی جایگاه خور

 دارند.

 پروانه مونارک جانور، از شاخۀ بندپایان و از ردۀ حشرات است. این پروانه همانند سایر حشرات دارای سه جفت پای بندبند است.

صل ست. این جانور دارای لولۀ گوارش بوده و گوارش برون: دارای جایگاه ویژه102ترکیب با ف ای هیاختای برای گوارش غذا در خارج از محیط داخلی ا

 دارد.

شوند و خون نقشی ها مبادله میها و یاخته: سیستم تنفس نایدیسی دارد. در این سیستم، گازهای تنفسی مستقیماً بین نایدیس103ترکیب با فصل

 ها ندارد.در انتقال گازهای تنفسی به یاخته

های شکمی ندارند و همولنف مستقیماً به فضای بین یاخته : حشرات دارای سامانۀ گردش باز هستند. این جانوران مویرگ و رگ104ترکیب با فصل

 شود.بدن وارد می

 های مالپیگی دارد.  : سامانۀ دفعیِ متصل به روده، به نام لوله105ترکیب با فصل

http://www.biomaze.ir/


  7صفحه  1مرحله  -آزمون مازدهم                                                        شناسی ستزی

.irbiomazewww.              :کانال تلگرام ما biomaze@ 

 شناسان ..................   ای از .................. است و زیستتوان گفت .................. شاخهمی 

 شناسی ـ علوم تجربی ـ به دنبال حفظ تنوع زیستی هستند.( زیست1

 دهند.شناسی ـ در ارتباط با خوبی و بدی پدیدها نظر می( علوم تجربی ـ زیست2

 اند.های کشنده را مهار کردهشناسی ـ امروزه بعضی از بیماری( علوم تجربی ـ زیست3

 اند.های طبیعی و قابل مشاهدهپدیده هایشناسی ـ علوم تجربی ـ بیشتر در جستجوی علت( زیست4

 مفهومی( -متوسط -101) 1 

چرا باید تنوع »شناسان به دنبال پاسخی برای آن هستند پرسش هایی که زیستای از علوم تجربی است. از پرسششناسی شاخهزیست

 است.« زیستی حفظ شود

 ها:بررسی سایر گزینه

ــگران علوم تجربی نمی2 ــتی و زیبایی، خوبی و بدی، ارزش توانند دربارۀ( پژوهش های هنری و ادبی نظر بدهند. چرا نمیتونن؟ چون زش

 ها وجود ندارد.نگیری واحد و دقیقی برای آای هستند و معیار اندازهاین صفات سلیقه

شــدند، مهار ر میهای قند و افزایش فشــار خون که حدود صــد ســال پیش به مرگ منجها مانند بیماری( امروزه بســیاری از بیماری3

 اند. شده

کنند که به صورت شناسان هم جزئی از اونها هستند( فقط ساختارها و پدیدهایی را بررسی می( پژوهشگران علوم تجربی )که زیست4

 گیری هستند. مستقیم یا غیرمستقیم برای ما قابل مشاهده و اندازه
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  8صفحه  1مرحله  -آزمون مازدهم                                                        شناسی ستزی

.irbiomazewww.              :کانال تلگرام ما biomaze@ 

 شناسی نوین    زیست

نارو بررسی کنیم و کنیم حسابی اوفلسفی داره و نچسبه! ولی سعی کنید سرسری ازشون نگذرید، ما هم سعی میمطالب این درسنامه یه مقداری فاز 

 ریم که داشته باشیم!چیزی رو از قلم نندازیم؛ می

 کل سامانه، چیزی بیشتر از اجتماع اجزاست

آید؛ اما  رمعنی به نظمکن است هر یک از قطعات آن به تنهایی بیجورچینی )پازلی( را در نظر بگیرید که از قطعات بسیار زیادی تشکیل شده است. م

شاهده میهای آن را یکیاگر قطعه ست در کنار همدیگر قرار دهیم، م دار کم نمایی بزرگ، کلی و معنیکنیم که اجزای جورچین، کمیکی در جایِ در

 دهند.کنند و تصویری از شیئی آشنا به ما نشان میپیدا می

در نمای کلی دهد که یاز جانداران نیز، از اجزای بسیاری تشکیل شده است. هر یک از این اجزا، بخشی از یک سامانۀ بزرگ را تشکیل م پیکر هر یک

سامانهدارند. ویژگی دانند که اجزای آن با هم ارتباطمی سامانه. بنابراین، جانداران را نوعی کندبرای ما معنی پیدا می ط از طریق  فق تواننمیرا  های 

 .بیشتر از مجموع اجزای آن است چیزی ،سامانه کلو  توضیح داد مطالعۀ اجزای سازندۀ آن

های آب آب از ترکیب دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن ساخته شده است. ویژگی بذارید با یک مثال ساده مطلب رو براتون جا بندازیم: هر مولکول

های های آب با ویژگیاقع ویژگیها رو ندارن. در وکه گاز اکسیژن و گاز هیدروژن این ویژگیایع بودن و ... ، درحالیمزه بودن، مرنگ بودن، بیچیه؟ بی

شکیلاتم شکیلهای ت ست. یه مثاله دیگه برای درک متن باال: اگر اجزای ت سیار متفاوت ا دهندۀ یک گیاه را از هم جدا کنیم و در ظرفی دهندۀ آن، ب

کل سامانه یل جاندار، موثرن و در تشک خود اجزاءنیز مانند  ارتباط بین اجزاءره؛ پس وعۀ اجزای از هم جداشده، گیاه به شمار نمیبریزیم، آن مجم

ساقه، برگ و ریشه تشچیزی بیشتر از مجموع اجزای آن است کیل شده، ولی اگه . برای درک این جمله به این مثال توجه کنید: مثالً یه گیاه از 

 یه ساقه و چند تا برگ بریزیم تو یه گلدون، گیاه نمیشه!!! پس کل گیاه، چیزی بیشتر از مجموع اجزاشه!!! یه ریشه،

 اینگرش بین رشته

ست سان امروزی برای کلزی سامانهشنا سامانهارتباطهای زنده، نه فقط نگری به  سازمانی  سطوح مختلف  سی می های زندههای بین  کنند، بلکه را برر

 گیرند.لوم رایانه، فنی و ریاضی نیز کمک میهای دیگر علوم تجربی، عها از اطالعات رشتهت هر چه بیشتر آنبرای شناخ

سی مجموعۀ ژنمثال: برای  شــناختی، از فنون و مفاهیم مهندســی، رباتیک، علوم رایانه، ، عالوه بر اطالعات زیســتهای هر گونه از جاندارانبرر

 کنند.های دیگر هم استفاده میرشته ریاضیات، آمار، شیمی و بسیاری

 های نوین:فناوری

 های اطالعاتی و ارتباطی:فناوری  -1

ها و تحوالت شناختی نیاز داریم؛ دستاوردهای زیستها و اطالعات حاصل از پژوهشآوری، بایگانی و تحلیل دادهامروزه بیشتر از هر زمان دیگر به جمع

ترین ها امکان انجام محاسبات را در کوتاهشناسی، تأثیر بسیاری داشته است. این فناوریارتباطات در پیشرفت زیست بیست سالۀ اخیر فناوری اطالعات و

 اند.زمان ممکن فراهم کرده

 مهندسی ژنتیک: -2
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 شناسان گذشته ..................   شناسان امروزی برخالف زیستزیست 

 های مختلف را دارند.ها بین گونه( توانایی انتقال ژن1

 پردازند.گیری می( بیشتر به بررسی ساختارهای قابل مشاهده و اندازه2

 اند.مهاجرت در پروانۀ مونارک را کشف کرده( معمای مسیریابی فرآیند 3

 گیرند.های زنده فقط از علوم تجربی بهره می( برای شناخت هرچه بیشتر سامانه4

 

 خط به خط( -متوسط -101) 3 

شناسان امروزی برخالف اند؛ یعنی زیستشناسان به تازگی معمای مسیریابی فرآیند مهاجرت در پروانۀ مونارک را کشف کردهزیست

 شناسان گذشته این مورد رو کشف کردن.زیست

توانند اثرهای شده میی منتقلهاای که ژن، به گونههای یک جاندار را به بدن جانداران دیگر وارد کنندژنتوانند شناسان میکه زیست هاستمدت

 نام دارد.  مهندسی ژنتیکشود، خود را ظاهر کنند. این روش، که باعث انتقال صفت یا صفاتی از یک جاندار به جانداران دیگر می

سبب بروز ویژگی ها نیز کند. فعالیت پروتئینهای خاصی را ذخیره میاست که اطالعات الزم برای ساخت پروتئین DNAژن چیست؟ ژن بخشی از 

 کنند. های جانداران را کنترل میها به طور غیرمستقیم، همۀ فعالیتشود. پس ژنای میهای یاختهجانداران و کنترل فعالیت

که از  های یک جاندار به جاندار دیگر، سبب انتقال ویژگی خاصی به آن جاندار شد. پس جانداریتوان با انتقال ژنبنابراین در مهندسی ژنتیک، می

هایی که ژن انسولین را گونه است. مثالً باکتریطریق مهندسی ژنتیک به این روش ایجاد شده است، دارای ویژگی جدیدی نسبت به سایر جانداران هم

 کند.اند، قادر به ساخت پروتئین انسولین خواهند بود که یک هورمون انسانی است که قند خون را تنظیم میدریافت کرده

 کنند؟ها را از یک یاخته خارج و به یاختۀ دیگر وارد میی ژنتیک، چگونه ژندر مهندس

 نمودن بخشی از آن است. سپس این ژنجاندار و خارج DNAکنند؛ این فرآیند نیازمند برش را از یاختۀ جاندار مبدأ خارج می در این فرآیند، ابتدا ژن

های خاصی در بدن این جاندار شده و کنند. ژن خارجی سبب تولید پروتئینری )مقصد( وارد میرا طی فرآیند خاصی به درون یاختۀ جاندار گونۀ دیگ

 شود.منجر به ایجاد ویژگی خاصی در آن می

 اخالق زیستی

 ، به ویژهمختصصان فناوریهای علوم تجربی و رشته شناسان با پژوهشگران دیگرعلت همکاری زیستشناسی، به های سریع علم زیستپیشرفت

در جامعه شده است.  هایینگرانی، باعث ایجاد فنون مورد استفاده در پزشکیهای جانداران و نیز در ژن ورزیدستو  مهندسی ژنتیک

های اخالق زیستی عاز جملۀ موضو حقوق جانورانو  درمانیهای ژنفناوری، اطالعات پزشکی افراد)ژنتیک( و نیز  بودن اطالعات ژنیمحرمانه

 هستند.

های رایج زا باشد که نسبت به داروتواند عامل بیماریهای زیستی است. چنین سالحی مثالً میشناسی، تولید سالحها از علم زیستاز سوءاستفاده یکی

هایی از سوءاستفادههای غذایی و دارویی با عواقب زیانبار برای افراد باشد. بنابراین، وضع قوانین جهانی برای جلوگیری از چنین مقاوم است یا فرآورده

 شناسی ضروری است.علم زیست
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 ها:بررسی سایر گزینه

ست( مدت1 ست زی سان میها شده بتوانند اثر ای که ژنهای یک جاندار را به جاندار دیگر وارد کنند، به گونهتوانند ژنشنا های منتقل 

 خود را ظاهر کنند.

 پردازند.گیری میدازهشناسان فقط به بررسی ساختارهای قابل مشاهده و ان( زیست2

ست4 شتر آن( زی شناخت هر چه بی سان امروزی برای  شتهشنا ضی نیز ها از اطالعات ر های دیگر علوم تجربی، علوم رایانه، فنی و ریا

 گیرند.کمک می

 

 تواند به نوعی سالح زیستی اشاره داشته باشد؟چند مورد، می 

 بیوتیکالف ـ  عامل طاعون مقاوم به آنتی

 وی ضد حساسیت تاریخ مصرف گذشتهب ـ دار

 ج ـ تجویز داروی کاهندۀ فشار خون برای یک فرد سالم    

 د ـ کنسرو ماهی آلوده به سم باکتری کلستریدیوم بوتولونیوم

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

 مفهومی( -متوسط -101) 4 

های زیستی است. چنین شناسی، تولید سالحعلم زیست ها ازتوانند به نوعی سالح زیستی اشاره کنند. یکی از سوءاستفادههمۀ موارد می

بار برای های غذایی و دارویی با عواقب زیانهای رایج مقاوم است یا فرآوردهزا باشد که نسبت به داروتواند عامل بیماریسالحی مثاًل می

 افراد باشد.

 بررسی موارد:

 ت.زای مقاوم به درمان نوعی سالح زیستی اسالف( عامل بیماری

ستی محسوب می شار ب، ج و د( مواد دارویی یا غذایی که عواقب زیانباری به همراه دارند، سالح زی شوند. یعنی تجویز داروی کاهندۀ ف

 خون برای فرد سالم نوعی سالح زیستی است.

 ..................    در پزشکی شخصی .................. بررسی حال بیمار با بررسی اطالعاتی که در دنای هر فرد وجود دارد 

 شویم.از وضعیت حال و آیندۀ بیمار آگاه می -( عالوه بر1

 شود.روش درمانی مناسب هر فرد طراحی می -( به جای 2

 شود.از اطالعات ژنتیکی موجود در دِنای فرد استفاده می -( به جای3

 کنند.مان میهای ژنتیکی که فرد به آنها مبتال شده را درفقط بیماری -( عالوه بر4

 مفهومی( -متوسط -101)1 

های درمانی و دارویی های هر فرد وجود دارد، روشندر پزشکی شخصی عالوه بر مشاهدۀ حال بیمار، با بررسی اطالعاتی که روی ژن

آینده به آن مبتال شود،  هایی را که قرار است درشوند، بیماریهای ارثی او آگاه میکنند و به عالوه، از بیماریخاص هر فرد را طراحی می

 کنیم.دهند. در این روش از وضعیت حال و آیندۀ بیمار اطالع پیدا میکنند و با اقدامات الزم، اثر آن را کاهش میبینی میپیش

 ها:بررسی سایر گزینه

 شود.های فرد استفاده می( در این روش عالوه بر بررسی حال بیمار از اطالعات موجود در ژن3و  2
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صی می( 4 شخ شکی  شود، پیشتواند بیماریپز ست فرد در آینده به آن مبتال  کند و با اقدامات الزم، اثر آن را بینی هایی را که قرار ا

شده هم قابل پیشهایی که فرد به اونکاهش دهد؛ یعنی در این روش حتی بیماری ستند! حاال پیشها مبتال ن شون به چه بینی ه بینی

 ها هستیم.ی ما آمادۀ مقابلۀ احتمالی با این بیماریدردی میخوره؟ اینجور

شود؟   )اعداد موجود در هر گزینه را از ای دیده مییاختهای و جانداران تکچند مورد به ترتیب در جانداران پریاخته 

 راست به چپ بخوانید(

 دهند.های محیطی پاسخ میبه محرک -الف

 هایی برای سازش با محیط دارند.ویژگی -ب

 پردازند.ای به فرآیند رشد میبه کمک تقسیم یاخته -ج

 کنند.بخشی از انرژی مواد غذایی را صرف فرآیندهای زیستی می -د

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

 مفهومی( -متوسط -101) 3 

 یۀ موارد درست است.بق« ج»ای به جز مورد یاختهای درست است. در مورد جانداران تکهمۀ موارد در مورد جانداران پریاخته

 بررسی موارد:

 های محیطی پاسخ میدن!الف( همۀ جانداران به محرک

 کند.ها کمک میهایی دارند که برای سازش و ماندگاری در محیط، به آنب( همۀ جانداران ویژگی

 کنند.ای رشد میبه کمک تقسیم یاخته ایکنند نه رشد! اما جانداران پریاختهای تولیدمثل میای با تقسیم یاختهیاختهج( جانداران تک

ستی فعالیتگیرند؛ از آن برای انجام د( جانداران انرژی می ستفاده میهای زی صورت خود ا شی از آن را به  ست  گرماکنند و بخ از د

 دهند.می

 کند، قطعاً ..................    هر جانداری که ..................  می 

 ای در پیکرۀ خود است.یاختهای رشد ـ فاقد مایع بین( به کمک تقسیم یاخته1

 کند.هایی کامالً مشابه خود تولید میایستایی خود را حفظ ـ طی تولیدمثل زاده( هم2

 کند.های خود را تعیین میهای دِنا ویژگی( نسبت به محیط خود سازش پیدا ـ به کمک مولکول3

 ستی ـ سطوحی از نظم و ترتیب در پیکرۀ خود دارد.( همۀ انرژی مواد غذایی را صرف فرآیند زی4

های های دِنا ویژگیکنند. جانداران به کمک مولکولهایی دارند که به کمک آنها با محیط خود سازش پیدا میهمۀ جانداران ویژگی3 

 کنند.خود را تعیین می

 ها:بررسی سایر گزینه

کنند. ای رشد میای به کمک تقسیم یاختهکنند نه رشد! اما جانداران پریاختهثل میای تولیدمای با تقسیم یاختهیاخته( جانداران تک1

 ای وجود دارد.یاختهای، مایع بینیاختهای برخالف تکدر جانداران پریاخته

ـــتایی پیکرۀ خود را حفظ می( جانداران به کمک فرآیندهایی هم2 و بیش )نه کنند. جانداران طی فرآیند تولیدمثل زادهایی کم ایس

 کنند.کامالً( مشابه خود ایجاد می

 دهند.( همۀ جانداران بخشی از انرژی دریافتی را به صورت گرما از دست می4

 

 یابی حیاتسطوح مختلف سازمان 

 یابی حیات و گسترۀ آن:بریم سراغ سطوح مختلف سازمان
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 :آن است یابیگسترۀ وسیع و سطوح سازمانحیات،  های جالبویژگییکی از 

ته  -1 چکیاخ که  ترینکو حدی اســــت  مۀوا  ه

 های حیات را دارد. ویژگی

ـــده ـــکیل ش ـــی از همۀ جانداران از یاخته تش اند. بعض

ـــی یاختهجانداران، یک یاخته )جانداران تک ای( و بعض

ای( دارند. یاخته دیگر، تعدادی یاخته )جانداران پریاخته

ــاختاری و عملی همۀ جانداران،در  حیات  واحد س

ـــ یاخته در اس نایی  ــدنت. توا ــیم ش ید  تقس و تول

ته ید، یاخ جد مۀ های  یدم ل )در ه ــات تول اس

 ایپریاختهموجودات  ترمیمو  رشد و نمو، جانداران(

 است.

یاخته ند؛ مثالً همه ها ویژگیهمۀ  ـــترک دار های مش

ــایی یاخته و محیط  غش که عبور مواد را بین  ند  دار

 های دِنا ذخیره شده است. ی زندگی یاخته در مولکولکند. اطالعات الزم برااطراف تنظیم می

ستند اما در بدن یک جاندار پریاخته DNAشود که حاوی هایی یافت میدر همۀ جانداران، یاخته  شاهدۀ یاختهه  DNAهای فاقد ای، امکان م

 و دِنا هستند. های آبکشی فاقد هستههای قرمز و در گیاهان، یاختهوجود دارد؛ مثالً در بدن انسان، گویچه

 

 

 ای:ای و پریاختهیاختهخب یه مقایسه بریم بین جانداران تک

 
 اییاختهتک ایپریاخته

 کنند.ای تولیدمثل میبه کمک تقسیم یاخته کنند.ای رشد میبه کمک تقسیم یاخته

ای حفظ هومئوستازی خود را با مایع بین یاخته

 کنند.می

 ای ندارند.مایع بین یاخته

سازمان در سطح  بندی حیات پیکرۀ خود چند 

 را دارند.

 بندی حیات را دارند.در پیکرۀ خود فقط یک سطح سازمان

 

 

 

 

ــعــدادی  ت 2- 

با  ته  یاخ

 آورند. کنند و یک بافت را به وجود مییکدیگر همکاری می

ــتگاه فقط در جانداران پریاخته  ــود. جانداران تکای دیده میبافت، اندام و دس ها( فاقد بافت، های )کلنیو گروهی از جانداران پریاخته اییاختهش

 اندام و دستگاه هستند.

توانند های بافت پوششی سنگفرشی( و یا میتوانند ظاهر و عملکرد مشابه داشته باشند )مانند یاختههای یک بافت می( یاخته4)ترکیب با فصل 

 فت پیوندیِ خون.های باظاهر و عملکرد متنوعی داشته باشند؛ مانند یاخته

 جا نشان داده شده است.(شود؛ )مانند بافت استخوانی که در اینهر اندام از چند بافت مختلف تشکیل می -3

 ها تشکیل شده است.ها و استخوانبدن گوزن از چند دستگاه و هر دستگاه از چند اندام، تشکیل شده است؛ مثالً دستگاه حرکتی از ماهیچه -4

 ها است.د گوزن، فردی از جمعیت گوزنجانداری مانن -5

 کنیم:خب قبل اینکه سطح بعدی رو معرفی کنیم توجه شما رو به تعریف گونه جلب می
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 کند؟   ، تکمیل مینادرستیچند مورد، عبارت زیر را به  

 «...............  هستند.هر دو جاندار ...»

 گونه سازگان، همیک بوم -ب گونه از یک جمعیت، هم -الف

 گونه، عضوی از یک جمعیت هم -د بوم، جزئی از یک اجتماع یک زیست -ج

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

 مفهومی( -متوسط -101) 3 

 کند. عبارت داده شده را به درستی تکمیل می« الف»فقط مورد 

 بررسی موارد:

 آورند.کنند، یک جمعیت را به وجود میافراد یک گونه که در مکان و زمانی خاص زندگی میالف( 

عوامل زنده )اجتماع( و غیرزندۀ محیط آورند. از طرفی را به وجود می اجتماعدارند، یک  تعاملکه با هم های گوناگونی جمعیت ب(

 سازگان چندین جمعیت وجود دارد.در واقع در یک بوم ازند.سسازگان را میگذارند، بومو تأثیرهایی که بر هم می

ماندن و تولیدمثل ایجاد هایی شبیه خود با قابلیت زندهتوانند از طریق تولیدمثل زادهاند و میگویند که به هم شبیهگونه به گروهی از جانداران می

 کنند. 

 حاال بریم چندتا سوال باحال رو بررسی کنیم.

 گونه، تعداد حفرات قلب یکسانی دارند؟ )به فرض سالم و طبیعی بودن هر دو جانور(آیا هر دو جانور هم

 ای دارد.ای و قورباغۀ نابالغ قلب دوحفرهحفرهخیر، مثالً قورباغۀ بالغ قلب سه

 با یکدیگر را دارند؟آیا هر دو جاندار یک گونه توانایی آمیزش جنسی 

کنند. همچنین ها از طریق تولیدمثل غیرجنسی )تقسیم دوتایی( تولیدمثل میخیر، در گروهی از جانداران تولیدمثل جنسی وجود ندارد، مثالً باکتری

 گروهی از جانوران مانند قاطر نازا هستند و توانایی شرکت در فرآیند تولیدمثل جنسی را ندارند. 

 آورند.ونه که در مکان و زمانی خاص زندگی میکنند، یک جمعیت را به وجود میافراد یک گ -6

شید که: افرادی که از دو گونۀ متفاوت و در یک زیستگاه زندگی توجه کنید، متوجه می« یک جا»و « یک گونه»در تعریف جمعیت اگر به دو واژۀ 

شوند. بذارید یه مثال براتون کنند، جزء یک جمعیت محسوب نمیور از هم زندگی میکنند و یا افرادی که از یک گونه هستند ولی در دو منطقۀ دمی

رغی بزنم: مثالً در یه گله، گوسفند و بز کنار هم هستن و زیستگاهشون یکی هست ولی دو جمعیت مختلف هستن.. حاال مرغی که تو ایران هست با م

و زیستگاه متفاوت زندگی میکنن! پس این دو مرغ عاشق هم جزء یه جمعیت محسوب که تو فرانسه زندگی میکنه هم از یه گونه هستن ولی در د

 شن!نمی

 آورند. را به وجود می اجتماع یکدارند و  تعاملبا هم  های گوناگونجمعیت -7

 سازند.سازگان را میگذارند، بومعوامل زنده )اجتماع( و غیرزندۀ محیط و تأثیرهایی که بر هم می -8

بوم، شامل چند شود که از نظر اقلیم )آب و هوا( و پراکندگی جانداران مشابه هستند. پس یک زیستتشکیل می سازگانچند بوماز  مبوزیست -9

سازگان هستن، دریاچۀ ارومیه هم یه بوم در نظر بگیریم، سواحل دریای خزر یه بومسازگان است. مثالً اگه شمال کشور رو یه زیستزیستگاه و چند بوم

 ای که باید حواستون باشه اینه:م سازگان دیگه. اما نکتهبو

 توان چند جمعیت از یک گونه را مشاهده کرد؟بوم، میآیا در یک زیست

الً گونه باشند. مثهم Bتوانند با افراد درون زیستگاه می Aوجود دارد و افراد درون زیستگاه  (Bو  Aبوم چند زیستگاه )مثالً زیستگاه بله، در یک زیست

 شوند. گونه هستند اما، زیستگاه متفاوتی داشته و دو جمعیت جدا از هم محسوب میمارهای دریاچۀ ارومیه با مارهای سواحل دریای خزر هم

 های کره زمین است.  بومکره شامل همۀ همۀ زیستزیست  -10
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 سازگان و در نتیجه چندین اجتماع وجود دارد.بوم چندین بومج( در یک زیست

های ایران های آلمان و گربهآورند؛ مثالً گربهکنند، یک جمعیت را به وجود مید( افراد یک گونه که در زمان و مکان خاصــی زندگی می

 شوند.کنند، بنابراین یک جمعیت محسوب نمیهای متفاوتی زندگی میک گونه هستند اما در محلعضوی از ی

 کند؟تکمیل می نادرستیچند مورد، عبارت زیر را به  

 .«ها .................. در ساختار خود .................. ترین کربوهیدراتساده»

 ها ـ نیتروژن ندارند.برخالف، پروتئین -ب همانند فسفولیپیدها ـ نیتروژن ندارند. -الف

 گلیسریدها ـ هیدروژن دارند.برخالف، تری -د اسیدها ـ اکسیژن دارند.همانند، نوکلئیک -ج

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

 مفهومی( -متوسط -101) 1 

ها ها هستند. در ساختار کربوهیدراتاتترین کربوهیدرکند. مونوساکاریدها سادهعبارت داده شده را به نادرستی تکمیل می« د»فقط مورد 

-شود. نوکلئیکها کربن، اکسیژن، هیدروژن و نیتروژن مشاهده میو لیپیدها کربن، اکسیژن و هیدروژن وجود دارد. در ساختار پروتئین

 اند.اسیدها از کربن، اکسیژن، هیدروژن، نیتروژن و فسفر تشکیل شده

سمشون هم نکته: فسفولیپیدها گروهی از لیپیدها ه ساختار خود عالوه بر کربن، اکسیژن و هیدروژن، فسفر نیز دارند )از ا ستند که در 

 مشخصه!(.

 در ساختار مولکول .................. قطعاً ..................     

 شود.( فسفولیپید، فسفات به گلیسرول متصل می1

 شود.ساکارید، دو مونوساکارید یکسان مشاهده میی( د2

 گلیسرید، یک گلیسرول به سه اسید چرب مشابه متصل است.تری (3

 ها وجود دارند.اسید، بسیاری از عناصر تشکیل دهندۀ پروتئین( نوکلئیک4

 مفهومی( -متوسط -101) 1 

 شوند.در ساختار مولکول فسفولیپید دو اسید چرب و یک گروه فسفات به گلیسرول متصل می

 ها:بررسی سایر گزینه

توانند از ترکیب دو مونوساکارید مشابه یا دو مونوساکارید متفاوت ایجاد شوند. مثالً مالتوز از دو گلوکز و ساکارز از کاریدها میسا( دی2

 شود.   ترکیب یک گلوکز و یک فروکتوز ایجاد می

 توانند مشابه یا متفاوت باشند.گلیسرید میموجود در ساختار تری ( اسیدهای چرب3

 اسیدها همۀ عناصر پروتئین شامل نیتروژن، اکسیژن، کربن و هیدروژن وجود دارند.نوکلئیک ( در ساختار4

 کند؟، تکمیل مینادرستیکدام گزینه، عبارت زیر را به  

 ..................«   شود نوعی کربوهیدرات که .................. می»

 شود.ها ساخته میها ذخیره ـ در قارچ( در ماهیچه1

 ز اتصال فروکتوز و گلوکز ایجاد ـ مزۀ شیرینی دارد.( ا2

 ( در تولید کاغذ استفاده ـ در ساختار خود تعداد زیادی گلوکز دارد.3

 شود.( از اتصال دو فروکتوز ایجاد ـ در جوانۀ گندم به فراوانی یافت می4

 شود.شود و از اتصال دو گلوکز ایجاد میمالتوز در جوانۀ گندم یافت می 4 

 ها:ی سایر گزینهبررس
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ها و ماهیچۀ جانوران وجود دارد. البته توی کتاب یازدهم میخونید که گلیکوژن در کبد ساکارید است که در قارچ( گلیکوژن نوعی پلی1

 هم ساخته میشه!

 شود و مزۀ شیرینی دارد.ساکارید است که از اتصال فروکتوز و گلوکز ساخته می( ساکارز نوعی دی2

 ساکارید دارای تعداد زیادی گلوکز در ساختار خود است.ساخت کاغذ و انواعی از پارچه کاربرد دارد. این پلی( سلولز در 3

 بندی حیات هستند؟    دو جملۀ زیر، به ترتیب دربارۀ چندمین سطح از سطوح سازمان 

 «شودمختلف یک اجتماع ایجاد می هایاز تعامل جمعیت»

 «وای مشابه ایجاد شده استو هسازگان با آب از چند بوم»

 دهمین -( هفتمین2  نهمین -( هفتمین1

 هشتمین -( هفتمین4  هفتمین -( هشتمین3

 مفهومی( -متوسط -101)1 

آورند. نهمین سطح را به وجود می اجتماعدارند یک  تعاملکه با هم های گوناگونی جمعیتبندی حیات در هفتمین سطح سازمان

شود که از نظر اقیلم )آب و هوا( و پراکندگی جانداران تشکیل می سازگانچند بوماز  بوم. زیستاست بومزیستبندی حیات سازمان

 مشابه هستند. 

 کند؟    کدام گزینه، به ویژگی مشترک همۀ جانداران زنده اشاره می 

 دهند.های موجود در محیط پاسخ می( به محرک1

 دارند.می ( وضعیت محیط بیرونی خود را در حد ثابتی نگه2

 کنند.( طی فرآیند تولیدمثل فرزندانی کامالً مشابه با خود ایجاد می3

 کنند.( همۀ انرژی موجود در مواد غذایی را صرف فرآیندهای زیستی می4

 مفهومی( -متوسط -101) 1 

 دهند.های محیطی پاسخ میجانداران به محرک همۀ

 ها:بررسی سایر گزینه

 خود را در حد ثابتی نگه دارد. وضع درونی پیکرتواند ر تغییر است؛ اما جاندار می( محیط جانداران همواره د2

 آورند.و بیش )نه کامالً( شبیه خود را به وجود می( جانداران موجوداتی کم 3

گرما از دســت کنند و بخشــی از آن را به صــورت های زیســتی خود اســتفاده میگیرند؛ از آن برای انجام فعالیت( جانداران انرژی می4

 کند.وجوی غذا استفاده میکردن بدن و نیز برای پرواز و جستخورد و از انرژی آن برای گرمدهند؛ مثالً گنجشک غذا میمی

 یاخته ..................      

 ای مستقر شده است.یاخته( در فضای مایع بین1

 ( در ساختار غشای خود همواره یک نوع لیپید دارد.2

 بندی حیات در همۀ جانداران است.ترین سطح سازمان( پایین3

 سازد.ها دومین سطح حیات را می( همواره به همراه گروهی دیگر از یاخته4

 مفهومی( -متوسط -101) 3 

 بندی حیات در همۀ جانداران است.ترین سطح سازمانیاخته اولین و در واقع پایین

 ها:بررسی سایر گزینه
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 ای وجود نداره!یاختهای مایع بینختهیا( در جانداران تک1

 های جانوری فسفولیپید و کلسترول )دو نوع لیپید( وجود دارد.( در ساختار غشای یاخته2

 ای بافت )دومین سطح حیات( وجود ندارد.یاخته( در جانداران تک4

 

 هااندامک: درسنامه

ــنامه یه ــنگینه و مطالبش رو یه این درس ــمت مفهومی بهتون کمک کنه. پس با دقت کامل جور بیان کرد خورده س یم که کامالً تو درک این قس

 روز کنکور به دردتون میخوره! 12:15مطالبشو یاد بگیرید چون تا ساعت 

ت ونه زمانی درسها و کارگرهای یک کارخونه محسوب میشن، و مسلماً یه کارخها دستگاهاگر یاخته رو به صورت یک کارخونه فرض کنیم، اندامک

ــتگاهکار می ــت که میگن کنه، که دس ــت انجام بدن. به همین خاطر هم هس ــونو درس ها ها اجزای عملکری یاختهاندامکها و کارگراش کارش

 هستن.

 ها، گیاهان و جانوران( فاقد اندامک هستند.های یوکاریوتی )آغازیان، قارچها( برخالف یاختههای پروکاریوتی )همون باکترییاخته

تن، واکوئول، شبکۀ ها )هسته، راکیزه و سبزدیسه( دوغشایی و گروهی دیگر )کافندهاند. گروهی از اندامکها توسط غشایی احاطه شدهمکهمۀ اندا

 غشایی هستند.آندوپالسمی و جسم گلژی( تک

 های مختلف ارائه میدم!خب در ادامه توضیحات مختصری دربارۀ اندامک

شود. شود. عمدتاً در مرکز یاخته دیده میغشا دارد. اطالعات الزم برای حیات یاخته در مولکول دِنا ذخیره می هسته: حاوی مولکول دِنا است و دو

شتر یاختهدر پروکاریوت ست. در یوکاریوتهای یوکاریوتی دیده میها وجود ندارد اما در بی شکل ا سته )در شود. معموالً کروی  ها تولید رناتن در ه

 گیرد.ک( صورت میهایی به نام هستمحل

 های جانوری است.  هسته بزرگترین اندامک یاخته

 غشای خارجی هسته و غشای شبکۀ آندوپالسمی زبر به هم متصل هستند. 

 شود.فضای داخلی هسته از طریق منافذ هسته با سیتوپالسم مرتبط می

 ند.فضای بین دو غشای هسته و فضای داخلی شبکۀ آندوپالسمی با یکدیگر مرتبط هست

 های آوند آبکش نیز هسته ندارند.های قرمز هسته ندارند. یاخته: در انسان و بسیاری از پستانداران گویچه6و  4ترکیب با فصل 

 کروی! شکل دارند نه هستهدوقسمتی دمبلی ها هستهبینید ائوزینوفیلاین فصل می 19: همانطور که در شکل 4ترکیب با فصل 

یاخته در مجاورت غشا قرار  اسکلتی هسته های چربی و ماهیچهها مانند یاختهبینید در برخی یاختهـــ الف می18پ و ـــ 17همانطور که در شکل 

 دارد نه مرکز یاخته!

خورده و غشــای خارجی صــاف اســت. در تنفس هوازی اســت. دو غشــا دارد که غشــای داخلی چین ATPراکیزه )میتوکندری(: محل تولید 

های یوکاریوتی وجود داشــته تواند به تعداد زیاد در یاختههای یوکاریوتی وجود دارد. میمولکول دِنا اســت. در بیشــتر یاخته میتوکندری نیز حاوی

 باشد.

 های قرمز انسان راکیزه وجود ندارد.: در گویچه4ترکیب با فصل 

های پوششی بستگی دارد. به طور مثال یاخته  (ATP)های موجود در یک یاخته به نیاز آن یاخته به انرژی زیستیراکیزه: تعداد 5ترکیب با فصل 

صرفلولۀ پیچ شکل انجام می  ATPخوردۀ نزدیک انتقال فعال به مقدار زیاد با م ها در بینید این یاختهمی 9دهند. به همین علت همانطور که در 

 ود تعداد زیادی راکیزه دارند.مجاورت غشای پایۀ خ

های سبز گیاهی است. مولکول دِنا دارد. همانند هسته و راکیزه، دوغشایی است. درساختار سبزدیسه )کلروپالست(: محل انجام فتوسنتز در یاخته

 کاروتنوئید  -2سبزینه   -1سبزدیسه دو نوع رنگیزه وجود دارد: 
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ست و تن: حاوی آنزیمکافنده شی ا شبکههای گوار ضی جانداران مانند  در نتیجۀ همکاری  ست. در بع شده ا سم گلژی تولید  سمی زیر و ج آندوپال

های غذایی موجود در واکوئول گوارشی شود و جاندار از مولکولگوارشی ایجاد می تن، واکوئولپارامسی از به هم پیوستن واکوئول غذایی و کافنده

 کند.تغذیه می

بینید می 1غشایی تشکیل شده است که به صورت فیزیکی به هم متصل هستند. همانطور که در شکل ادی کیسۀ تکاز تعد: آندوپالسمی شبکه

 ها با فضای بین دو غشای هسته مرتبط است.   فضای داخلی این کیسه

 آندوپالسمی زیر )خشن( شبکه -2آندوپالسمی صاف      شبکه -1ی آندوپالسمی بر دو نوع است! شبکه

های پروتئینی گیرد. مولکولهای لیپیدی مانند، کلسترول، فسفولیپید، استروئید )نوعی لیپید!( در شبکۀ آندوپالسمی صاف صورت میمولکولتولید 

 شوند.های پروتئینی غشا، پادتن )نوعی پروتئینی دفاعی( در شبکۀ آندوپالسمی زبر تولید میهای پروتئینی، کانالمانند هورمون

سه: واکوئول شبکههایی تککی سم گلژی و  ستند که از ج شایی ه سمی جدا می غ های توان این اندامک را در گروهی از یاختهشوند. میآندوپال

 مواد دفعی، غذایی، دفاعی را برعهده دارد. گیاهی و جانوری مشاهده کرد. این اندامک وظایف متعددی از جمله: ذخیره

 ترین اندامک است.مرکزی بزرگ واکوئولارند(، مرکزی د واکوئول های گیاهی )کهدر یاخته

 توان در جانداران مختلف مشاهده کرد:ها را میواکوئولانواعی از 

سیتوپالسم خود حرکت می پارامسی ذرات غذایی را به شکل واکوئول گوارشی  تن ترکیب شده و واکوئولبا کافنده دهد. این واکوئولغذایی درون 

سی از مواد غذایی موجود در آن تغذیه میکند که پارارا ایجاد می شده واکوئولکند. بقایای زائدِ جذبم کنند که از طریق منفذ دفعی را ایجاد می ن

 شود.دفعی از پارامسی خارج می

 شوند.  های انقباضی دفع میشود و مواد دفعی توسط واکوئولاسمز وارد می : در پارامسی آبی که درنتیجه5ترکیب با فصل 

صل ترک ضی از یاخته6یب با ف شتی )واکوئول های گیاهی واکوئول: بع شغال می در شتر حجم یاخته را ا کند. گیاهان آب را در مرکزی( دارند که بی

 توانند ترکیبات پروتئینی، رنگی و اسیدی را در واکوئولها میشوند. به جز آب واکوئولکنند و دچار تورژسانس میمرکزی خود ذخیره می واکوئول

ــی از گیاهان مناطق گرم ــک ترکیبات پلی خود ذخیره کنند. در بعض ــاکاریدی در واکوئولو خش کند وجود دارد. این ترکیبات به گیاه کمک می س

های پروتئینی وجود دارند که های گیاهی کانالهای خود ذخیره کنند. در غشـــای بعضـــی از واکوئولمقدار زیادی آب را جذب کرده و در واکوئول

 شوند. می دهند و سبب افزایش ورود آب به واکوئولکننده عبور آب در غشا هستند و سرعت جریان آب را افزایش مییلتسه

ستگاه سه: گلژی د شکل های تکاز تعدادی کی ست. همانطور که در  شده ا شکیل  شایی پهن ت سهمی 9غ صال بینید این کی های پهن  با یکدیگر ات

ست شی از د شبکهگاه فیزیکی ندارند. بخ ستگاه  گلژی که به طرف  شی از د سمی )بخش محدب( جایگاه پذیرنده و بخ سمت آندوپال گلژی که به 

شای یاخته ستگاه غ صادرکنندۀ د ست )بخش مقعر( جایگاه  ستگاهای ا ست. د سمی میگلژی، واکوئول گلژی ا شبکۀ آندوپال آیند را هایی که از 

 کند.     دیگر صادر می ها را به شکل واکوئولندریافت کرده و پس از ایجاد تغییرات، آ

 آیا یاخته فقط از اجتماع تعدادی اندامک ساخته شده است؟   

شای یاخته ساختارهای خیر، یاخته از تعدادی اندامک، غ ست. دقت کنید گروهی از  شده ا ساخته  ستند  شا که اندامک نی ساختارهای بدون غ ای و 

آیند. مثال ً رناتن )ریبوزوم( که در تولید پروتئین نقش دارد فاقد غشا است و اندامک محسوب اندامک به شمار نمیدرون یاخته، فاقد غشا هستند و 

 شود. نمی
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 کند؟کمیل میت نادرستیچند مورد، عبارت زیر را به  

 ..................«های جانوری قطعاً هر .................. در غشای یاخته»

 گذرد.پروتئین ـ از سراسر عرض غشا می -الف

 لیپید ـ در ساختار خود دو اسید چرب دارد. -ب

 کند.پروتئین ـ به عنوان نوعی کانال فعالیت می -ج

 دارد. کربوهیدرات ـ در سطح خارجی غشا حضور -د

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

 کند.عبارت داده شده را به درستی تکمیل می« د»فقط مورد  3 

 بررسی موارد:

شایی میالف( پروتئین شا میهای غ شند؛ یعنی یا کامالً  از عرض غ سری با سرا سطحی یا  سطح توانند  گذرند، یا فقط در یکی از دو 

 شوند.داخلی یا خارجی غشا دیده می

 موجود در غشا در ساختار خود اسید چرب ندارد.ب( کلسترول 

 های هورمونی و ... فعالیت کنند.دهنده، گیرندههای انتقالتوانند به عنوان کانال، پروتئینهای موجود در ساختار غشا میج( پروتئین

 اند.های موجود در ساختار غشا در سطح خارجی آن مستقر شدهد( همۀ کربوهیدرات

 

 های جانداران مختلف رو از نظر غشا، دیوارۀ و اندامک مشاهده کنید.تونید مقایسۀ یاختهتوی جدول زیر هم می
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 های جانوری، درست است؟   های موجود در غشای یاختهارۀ همۀ کربوهیدراتکدام گزینه، درب 

 شوند.ساکارید محسوب میی( نوعی د2 ( نوعی مولکول خطی هستند. 1

 شوند.( به نوعی مولکول پروتئینی متصل می4 شوند.   ( به الیۀ خارجی متصل می3

 مفهومی( -متوسط -101) 3 

 رجی غشا اتصال دارند.ها به الیۀ خاهمۀ کربوهیدرات

 ها:بررسی سایر گزینه

 هستند.ساکاریدهای منشعب پلیهای موجود در سطح غشا، کنید کربوهیدرات( همانطور که در شکل کتاب درسی مشاهده می2و  1

 توانند به پروتئین یا لیپید متصل باشند.های متصل به غشا می( کربوهیدرات4

 غشادرسنامه: 

ورود به یاخته یا خروج از آن باید از سد غشای یاخته عبور کنند. غشای یاخته نفوذپذیری انتخابی یا تراوایی نسبی دارد؛ یعنی مواد گوناگون برای 

ـــا، به برخی مواد اجازۀ عبور میده و از عبور و مرور گروهی دیگه از مواد ها میها و یونفقط برخی از مولکول توانند از آن عبور کنند )در واقع غش

شای یاخته از مولکولجلو سبی میگن(. غ شا، تراوایی ن صیت حیاتی غ شده گیری میکنه که به این خا شکیل  های لیپید، پروتئین و کربوهیدرات ت

 است.

 شود. ای احاطه مییاخته های گیاهی غشا توسط دیواره: در یاخته6ترکیب با فصل 

 بخش لیپیدی غشا: 

 اند.ایی به نام فسفولیپید و کلسترول دارد که در دو الیه قرار گرفتههبخش لیپیدی غشای سلول جانوری، مولکول

سلول شای  ست. در غ شده ا شکیل  ست و دم آبگریز ت سر آبدو ساختار این مولکول از  سفولیپید:  شود که ها دیده میها، دو الیه از این مولکولف

  کند.خلی و خارجی غشا را ایجاد میها سطح داها در مجاور هم و سر آبدوست آنهای آبگریز این مولکولدم

 ، اسید چرب هستند.های آبگریز آنسر آبدوست فسفولیپیدها، در واقع یک گروه فسفات و دم

 های گیاهی و جانوری هستند.دهندۀ غشای یاختههای تشکیلفسفولیپیدها، بیشترین مولکول

توانند به مقدار اندک از این های آب به علت کوچکی، میکند. البته مولکولمی بخش لیپیدی غشا، سدی را در برابر آب و مواد محلول در آب ایجاد

 کنند.های لیپیدی به راحتی از این بخش عبور میبخش غشا عبور کنند. مولکول

فسفولیپدهای  های آبگریزضلعی( که در میان دم5ضلعی و یک حلقه  6کلسترول: ساختار این مولکول از یک بخش بزرگ آبگریز )شامل سه حلقه 

سرهای آبدوست مولکولغشا قرار می سفولیپیدی قرار میگیرد و یک بخش کوچک آبدوست که مجاور  ست. در هر دو های ف شده ا شکیل  گیرد، ت

 ها وجود دارند.    الیه فسفولیپیدی غشا، این مولکول

 های گیاهی، کلسترول وجود ندارد.در غشای یاخته

 را، کلسترول و نوعی فسفولیپید وجود دارد.: در ترکیب صف2ترکیب با فصل 

 ها باعث ایجاد بیماری تصلب شرایین شود.تواند با رسوب در رگ: کلسترول می4ترکیب با فصل 

 بخش پروتئینی غشا:

 توان به دوستۀ کلی تقسیم کرد:های موجود در غشا را میپروتئین

گیرند و فقط با یک الیه فسفولیپیدی در تماس هستند. یا سطح خارجی غشا قرار میها در سطح داخلی های سطحی:  این نوع پروتئینپروتئین 1

شتهها نقشاین نوع پروتئین صال به ر شا برعهده دارند، مانند ات شا.های مایع بین یاختههای متفاوتی در غ سطح داخلی غ  ای یا فعالیت آنزیمی در 

های دیگر های پذیرنده، هستند. یعنی به مولکولکه در سطح خارجی غشا قرار دارند، مولکولهایی های پروتئینی غشا، به ویژه آنبعضی از مولکول

 کنند.ها کمک میها و مولکولشوند و از این راه به برقراری اتصال فیزیکی میان سلولمتصل می

 الیه فسفولیپیدی غشا قرار دارند. گیرند و در تماس با هر دوها در عرض غشا قرار میاین نوع پروتئینهای سراسری: پروتئین -2
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 کند؟  تکمیل مینادرستی چند مورد، عبارت زیر را به  

 ..................«هر جانداری که در پیکرۀ خود سطح .................. را دارد قطعاً »

 پردازد.فرآیندهای زیستی می ها به انجامـ به کمک گروهی از اندامک A -الف

 کند.را مصرف می ATPهای ـ ضمن فرآیند انتقال فعال مولکول B -ب

 کند.ـ کل زندگی خود را در یک زیستگاه مشخص زندگی می B -ج

 کند.های دیگر ارتباط سیتوپالسمی برقرار میـ با یاخته A -د

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

 مفهومی( -متوسط -101) 4 

 دهد. ، بافت را نشان میB، یاخته و سطح Aنادرست هستند. سطح همۀ موارد 

 بررسی موارد:

ـــا، نقشاین پروتئین های انتقال دهنده مثل پروتئین انتقال دهندۀ های پروتئینی، پروتئینهای متنوعی را بر عهده دارند؛ مانند: کانالها در غش

 های عصبیدهندههای مربوط به انتقالرندههای غشایی، گیهای پروتئینی، گروهی از آنزیمهای مربوط به هورمونسدیم و پتاسیم، بیشتر گیرنده

 های غشا:کربوهیدرات

شا، مولکولبه برخی از پروتئین سطح خارجی غ شه که این کربوهیدراتها و لیپیدهای موجود در  ستون با ست )حوا صل ا های های کربوهیدرات مت

 متصل به غشا توی سطح داخلی غشا حضور ندارن(.

 شوند.صورت منشعب دیده می های غشا معموالً بهکربوهیدرات

 به مجموع پروتئین غشـــایی و کربوهیدرات متصـــل به آن گلیکوپروتئین )کربوهیدرات ئ پروتئین( و به مجموع لیپید و کربوهیدرات، لیپوپروتئین

 گویند.)لیپید ئ پروتئین( می
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 دهند.های غشا را تشکیل میولبیشترین تعداد مولک فسفولیپیدها

ــت این مولکول ــطح داخلی و خارجی و بخش آبگریز این مولکولبخش آبدوس ــا را ها، س ها، بخش میانی غش

 دهند.تشکیل می

ـــا قرار آبگریز این مولکول در بین دم چهار حلقه کلسترول ـــفولیپیدها در الیه داخلی یا خارجی غش های آبگریز فس

 گیرند.می

هی
ربو

ک
ت

درا
 ها

 های غشا متصل هستند.به پروتئین شوند و بیشترهای کربوهیدارت فقط در سطح خارجی غشا دیده میمولکول

 شوند.های منشعب دیده میههای غشایی معموالً به صورت رشتکربوهیدرات

ن
ئی

روت
پ

 ها

 هایپروتئین

 سطحی

 یپیدی در تماس هستند. یه فسفولگیرند و فقط با یک الدر سطح داخلی یا سطح خارجی غشا قرار می

شتهنقش صال به ر شا برعهده دارند، مانند ات یمی در ای یا فعالیت آنزهای مایع بین یاختههای متفاوتی در غ

 سطح داخلی غشا

 هایپروتئین

 سراسری 

 گیرند.گیرند و در تماس با هر دو الیه فسفولیپیدی غشا قرار میدر عرض غشا قرار می

 های غشایی و ...های پروتئینی، آنزیمنوعی را بر عهده دارند؛ مانند: کانالهای متنقش
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 الف( باکتری از یک یاخته تشکیل شده و اندامک نداره!

تأمین کند؛ بنابراین، در انواعی از انتقال فعال، انرژی   ATP هایاز مولکول تواندمیب( یاخته انرژی مورد نیاز برای انتقال فعال را 

 شید!شود که بعدا باهاشون آشنا میهای دیگر تأمین میبرای فرآیند از روش مورد نیاز

 گیره.های برانگیخته صورت میطور: انتقال فعال انجام شده در غشای میتوکندری و تیالکوئید با مصرف انرژی الکتروننکته خفن

پیماید. بنابراین این جانور، طی زندگی خود در چندین یک میج( پروانۀ مونارک بالغ هر ســاله هزاران کیلومتر را از جنوب کانادا تا مکز

 کند.زیستگاه، زندگی می

 کنند. خودشون تک و تنهان!!! مرد تنهای شب و این صحبتا...ای با جانداران دیگر ارتباط سیتوپالسمی برقرار نمییاختهد( جانداران تک

 کند؟   تکمیل می نادرستیچند مورد، عبارت زیر را به  

 ..................« هر جانداری که .................. قطعاً »

 های مربوط به یک گونۀ را دارد.گونۀ خود تعامل دارد ـ در دِنای خود فقط ژنبا جانداران غیرهم -الف

 دهد.گونۀ یک جمعیت را تشکیل میدارد ـ با سایر جانداران هموضع درونی خود را در حد ثابتی نگه می -ب

 کند.ای رشد و نمو میپردازد ـ به کمک فرآیند تقسیم یاختهایستایی خود میای به حفظ همیاختهدون مایع بینب -ج

هایی کاماًل مشابه کند ـ طی تولیدم ل زادهبخشی از انرژی حاصل از مواد غذایی را صرف فرآیندهای زیستی می -د

 آورد.خود به وجود می

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

 مفهومی( -تسخ -101)4 

 کنند. همۀ موارد عبارت داده شده را به نادرستی تکمیل می 

 بررسی موارد:

های مختلف جاندارانی ایجاد کرد که، ژن بیش از یک گونه از جانداران را توان با انتقال ژن بین گونهدر روش مهندســی ژنتیک می الف(

 !      داشته باشند. بخش اول این گزینه کال سرکاریه درگیرش نشید

گیم! افراد یک گونه که در یک ایســـتایی میدارند که به این فرآیند همب( همۀ جانداران وضـــعیت درونی خود را در حد ثابتی نگه می

ــکیل میمحل زندگی می ــتند، اگر در محلکنند، یک جمعیت را تش های مختلفی زندگی کنند، دهند؛ اما افرادی که جزء یک گونه هس

ــوب میهای متفاوتجمعیت ــوند. ی محس ــه و خروسمثالً خروسش ــتند، اما در دو جمعیت های فرانس های انگلیس جزء یک گونه هس

 کنن.مختلف زندگی می

ـــتایی خود را حفظ میای همیاختهای بدون نیاز به مایع بینیاختهج( جانداران تک ای به کمک فرآیند یاختهکنند. جانداران تکایس

 کنند نه رشد!ل میای، تولیدمثتقسیم یاخته

ـــد در جانداران تک ـــورت مییاختهنکته: رش ای با افزایش ابعاد و تعداد گیرد؛ اما جانداران پریاختهای فقط با افزایش ابعاد یاخته ص

 کنند.های خود رشد مییاخته

خشی از آن را به صورت گرما از دست کنند و بهای زیستی خود استفاده میگیرند؛ از آن برای انجام فعالیتد( همۀ جانداران انرژی می

شک غذا میمی ستخورد و از انرژی آن برای گرمدهند؛ مثالً گنج ستفادکردن بدن و نیز برای پرواز و ج کند. جانداران ه میوجوی غذا ا

 کنند.و بیش )نه کامالً( مشابه خود ایجاد می هایی کمطی فرآیند تولیدمثل زاده

 کند؟درستی تکمیل می چند مورد، عبارت زیر را به 

 «بندی حیات که .................. قطعاً .................. در هر سطح سازمان»

 شود.بوم وجود دارد ـ بیش از اجتماع دیده مییک زیست -الف

 شود.یک اجتماع وجود دارد ـ بیش از یک گونه مشاهده نمی -ب
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 اجتماع وجود دارد.شود ـ بیش از یک سازگان مشاهده میچندین بوم -ج

 شود.سازگان مشاهده میهای مختلف با یکدیگر تعامل دارند ـ بیش از یک بومگونه -د

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

 مفهومی( -متوسط -101) 2 

 کنند.عبارت داده شده را به درستی تکمیل می« ج»و « الف»موارد 

 بررسی موارد:

های گوناگون باهم تعامل دارند و یک ســازگان جمعیتشــود. از طرفی، در هر بومســازگان تشــکیل میبوم از چند بومالف و ج( زیســت

بوم چندین اجتماع مشاهده میشه! به همین سادگی، به همین آورند. بنابراین میشه نتیجه گرفت توی هر زیستاجتماع را به وجود می

 خوشمزگی!

ها در تعامل با یکدیگر هســتند. در هر جمعیت نیز که این جمعیت ســازگان یک اجتماع و چندین جمعیت وجود داردب و د( در هر بوم

 شود؛ بنابراین در اجتماع بیش از یک گونه وجود دارد.یک گونه مشاهده می

 توانند ..................توان گفت که .................. زیرمجموعۀ .................. است و دانشمندان این رشته میمی 

 ی ـ علوم تجربی ـ هر ساختار قابل مشاهده را بررسی نمایند.شناس( زیست1

 های ارثی انسان بپردازند.بینی بیماریشناسی ـ به پیشتجربی ـ زیست( علوم2

 های طبیعی بپردازند.شناسی ـ به جستجوی علت پدیده( علوم تجربی ـ زیست3

 ک را توجیه کنند.شناسی ـ علوم تجربی ـ چگونگی مسیریابِی پروانۀ مونار( زیست4

 مفهومی( -متوسط -101) 4 

اند که پروانه با استفاده از ای یافتههای عصبیشناسان در بدن پروانۀ مونارک یاختهای از علوم تجربی است. زیستشناسی شاخهزیست

 دهد.ها جایگاه خورشید در آسمان و جهت مقصد را تشخیص میآن

 ها:بررسی سایر گزینه

 گیری باشند.طور مستقیم یا غیرمستقیم قابل مشاهده و اندازهشود که بهی فقط ساختارها و فرآیندهایی بررسی میشناس( در زیست1

 ای از علوم تجربی است.شناسی شاخه( زیست3و2

 کند؟تکمیل می نادرستیچند مورد، عبارت زیر را به  

 ..................«قطعاً هر مولکول زیستی که در ساختار خود نیتروژن .................. »

 شود.دارد ـ در ساختار غشا مشاهده نمی -ب ندارد ـ در ساختار خود حلقۀ آلی ندارد. -الف

 کربن در ساختار خود دارد. 5ندارد ـ بیش از  -د کند.دارد ـ در ذخیرۀ اطالعات وراثتی شرکت نمی -ج

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

 مفهومی( -متوسط -101) 4 

اسیدها نیتروژن وجود دارد. در ساختار ها و نوکلئیککنند. در ساختار پروتئینبارت داده شده را به نادرستی تکمیل میهمۀ موارد ع

 شود.ها نیتروژن مشاهده نمیها و کربوهیدراتچربی

 بررسی موارد:

 الف( در ساختار مونوساکاریدها حلقۀ آلی وجود دارد.

 ند.ها در ساختار غشا حضور دارب( پروتئین
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 پردازند.اسیدها به ذخیرۀ اطالعات وراثتی میج( نوکلئیک

 اتم کربن است! 5د( ریبوز نوعی مونوساکارید با 

 کنند و ..................  شناسان به جای تعریف واژه حیات ..................  ویژگی جانداران را معرفی میزیست 

 پردازند.به فرآیند رشد میای ( همواره ـ همۀ جانداران با تقسیم یاخته1

 هایی برای سازش با محیط خود دارند.( معموالً ـ همۀ جانداران ویژگی2

 ( معموالً ـ تشکیل انشعابات جدید در ریشۀ گیاه مثالی از فرآیند نمو است.3

 ( همواره ـ بسیاری ازجانداران سطوحی از نظم و ترتیب در پیکرۀ خود دارند.4

 مفهومی( -متوسط -101)2 

هایی دارند که برای سازش و کنند. همۀ جانداران ویژگیشناسان به جای تعریف واژه حیات معموالً ویژگی جانداران را معرفی میزیست

 کندها کمک میماندگاری در محیط، به آن

 ها:بررسی سایر گزینه

 کنند نه رشد!ای تولیدمثل میای با تقسیم یاختهیاخته( جانداران تک1

ست؛ زندگی از دیگری مرحلۀ به ایمرحله از عبور معنی به ( نمو3 شکیل ا شته  مثالً ت شه ندا شه در جوانۀ دانه )که پیش از این ری ری

 شود.ای از فرآیند نمو است؛ اما تشکیل انشعابات جدید در ریشه، رشد محسوب میاست( نمونه

 ( همۀ جانداران سطوحی از نظم و ترتیب در پیکرۀ خود دارند.4

 کند؟تکمیل می نادرستیورد، عبارت زیر را به چند م 

 ها .................. دارند.همۀ لیپیدها .................. در ساختار خود .................. و همۀ انواع این مولکول

    اسیدها ـ فسفر دارند ـ در ساختار خود سه اسید چرب همانند، نوکلئیک -الف

 ها کاربرد ـ نیتروژن ندارند ـ در ساخت هورمون هابرخالف، کربوهیدرات -ب

 ها ـ اکسیژن دارند ـ یک مولکول گلیسرول در ساختار خود همانند، کربوهیدرات -ج

 ها ـ نیتروژن ندارند ـ در هر گرم معادل دو گرم کربوهیدرات انرژی برخالف، پروتئین -د

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

 مفهومی( -متوسط -101)4 

 کنند.عبارت داده شده را به نادرستی تکمیل میهمۀ موارد  

 بررسی موارد:

ـــفر نیز وجود دارد؛ در حالی که همۀ  ـــفولیپیدها فس ـــیژن وجود دارد و در فس ـــاختار همۀ لیپیدها کربن، هیدروژن و اکس الف( در س

 اسیدها در ساختار خود کربن، اکسیژن، هیدروژن، نیتروژن و فسفر دارند.نوکلئیک

 شود.ها استفاده میها و لیپیدها در ساختار خود نیتروژن ندارند. کلسترول نوعی لیپید است که در ساخت هورمونب( کربوهیدرات

 شود.گلیسرید و فسفولیپید مولکول گلیسرول دیده نمیج( در ساختار کلسترول برخالف تری

 کند.رژی ذخیره میگلیسرید )نه هر نوع لیپیدی( به اندازۀ دو گرم کربوهیدرات اند( هر گرم تری

 است؟        نشدهبه درستی بیان  در کدام گزینه، ویژگی مولکول 

 ( کلسترول ـ در ساختار همۀ غشاها حضور دارد.1

 کنند.ها را ایجاد می( فسفولیپیدها ـ بخش کوچکی از غشای یاخته2

 د.کننها نقش ایفا میهای شیمیایی یاختهها ـ در افزایش سرعت واکنش( پروتئین3
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 دارای کربن، هیدروژن و اکسیژن هستند. ،هاکربوهیدرات متفاوت از( لیپیدها ـ با نسبت 4

 

 مفهومی( -متوسط -101)1 

های گیاهی در ساختار غشای خود کلسترول حضور دارد. یاخته جانوری هاییاخته غشای ساخت در که است نوعی لیپید کلسترول

 ندارند.

 ها:بررسی سایر گزینه

 ساخت در که است نوعی لیپید دهند.کلسترولرا تشکیل می اییاخته غشای اصلی بخش هستند که لیپیدها از گروهی پیدها( فسفولی2

 های گیاهی در ساختار غشای خود کلسترول ندارند.حضور دارد. یاخته جانوری هاییاخته غشای

 .دهندمی فزایشا را شیمیایی هایواکنش سرعت که اندهای پروتئینیمولکول ها( آنزیم3

 هاکربوهیدرات در آنها نسبت با لیپیدها عناصر در این نسبت گرچه اند؛ شده ساخته اکسیژن و هیدروژن کربن، عنصر سه از ( لیپیدها 4

 کند.می فرق

 کند؟چند مورد، عبارت زیر  را به درستی تکمیل می 

 دهد.قطعاً ..................  را در خود جای می بندی حیات که دارای ..................  استدر سطحی از سازمان

 بیش از یک گونه  -دارای تعامالتی بین افراد مختلف -الف

 همۀ جانداران زمین  -سازگاندارای چندین بوم -ب

 بیش از یک بافت  -دارای چندین نوع یاخته -ج

 بیش از یک جمعیت  -دارای چندین گونه -د

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

 مفهومی( -متوسط -101) 1 

 کند.فقط مورد د عبارت داده شده را به درستی تکمیل می

 بررسی موارد:

 الف( بین افراد یک جمعیت )که از یک گونه هستند( نیز تعامل وجود دارد.

 سازگان تشکیل شده است. بوم از چندین بومب( یک زیست

 ولی یه نوع بافت محسوب میشه! د، پالکت( دارد، های سفیهای قرمز، گویچهج( بافت خون چندین نوع یاخته )گویچه

 گیرند.د( همۀ افراد یک جمعیت از یک گونه هتسند، بنابراین چند گوهه قطعاً در چندین جمعیت جای می

 انسان ..................  باکتری ..................   

 دهد.محیطی پاسخ میهای به محرک -( برخالف2 کند.ایستایی خود را حفظ میهم -( برخالف1

 پردازد.ای به رشد میبه کمک تقسیم یاخته -( همانند4 هایی برای سازش با محیط دارد.ویژگی -( همانند3

 مفهومی( -متوسط -101) 3 

کند؛ مانند موهای سفید خرس قطبی. سازش ها کمک میهایی دارند که برای سازش و ماندگاری در محیط، به آنهمۀ جانداران ویژگی

 دهد.ا محیط شانس بقای جاندار و تولیدمثل آن را افزایش میب

 ها:بررسی سایر گزینه

 دهند.های محیطی پاسخ میایستایی خود را حفظ کرده و به محرک( همۀ جانداران هم2و  1

 کنند.ای تولیدمثل )نه رشد!( میای به کمک تقسیم یاختهیاخته( جانداران تک4
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 ه شده دربارۀ شاخۀ زیستشناسی نوین، درست است؟در کدام گزینه، توضیح داد 

 شود.به جای بررسی حال بیمار از اطالعات دِنا استفاده می -( پزشکی شخصی1

 حقوق جانوران از جمله موضوعات مورد بررسی در اخالق زیستی است. -( اخالق زیستی2

 رشته شده است. های سریع علم زیستشناسی باعث ضرورت ایجاد اینپیشرفت -( اخالق زیستی3

 های یک جاندار را به جاندار دیگر منتقل کنند.اند ژنشناسان به تازگی توانستهزیست -( مهندسی ژنتیک4

 خط به خط( -آسان -101) 1 

شود. منتظر نباش توضحی بقیه گزینه هارو حل بیمار از اطالعات موجود در مولکول دِنا نیز استفاده می عالوه بردر پزشکی شخصی 

 یسم، دقیقًا متن کتاب درسی!بنو

 است؟ نادرستشود، کدام گزینه، درارۀ نوعی مولکول زیستی که از اطالعات آن در پزشکی شخصی استفاده می 

 ( در ترکیب آن پنج نوع عنصر وجود دارد.1

 ها در ساختار خود نیتروژن دارد.( برخالف آنزیم2

 ت.خورده تشکیل شده اس( از دو رشتۀ موازی به هم پیچ3

 شود. ( در نوعی ساختار متصل به شبکۀ آندوپالسمی زبر ذخیره می4

 مفهومی( -متوسط -101) 2 

ها اند. آنزیممولکول دِنا از نوکلئیکاسید تشیکل شده است. نوکلئیکاسیدها از کربن، اکسیژن، هیدروژن، نیتروژن و فسفر تشکیل شده 

 آیند. کسیژن و نیتروژن به وجود میهای پروتئینی هستند و از کربن، هیدروژن، امولکول

 ها:بررسی سایر گزینه

 ( دِنا از پنج نوع عنصر تشکیل میشه!1

 شود.خورده تشکیل میکنید دِنا از دو رشتۀ موازی به هم پیچ( همانطور که در شکل کتاب درسی مشاهده می3

 ر اتصال فیزیکی دارند.شود. غشای هسته و شبکۀ آندوپالسمی به یکدیگ( دِنا در هسته )ذخیره می4

 های زیر را مشخص کنید.درستی یا نادرستی عبارت

 شود.تجویز داروی کاهندۀ فشار خون برای افراد سالم نوعی سالح زیستی محسوب می 

 ( نادرست2 ( درست1

 مفهومی( -متوسط -101) 1 

ستفاده سوء ا ستیکی از  سالحها از علم زی سی، تولید  سالشنا ست. چنین  ستی ا شد که تواند عامل بیماریحی مثالً میهای زی زایی با

برای افراد باشند. داروی کاهندۀ فشار خون برای دارویی با عواقب زیانبار های غذایی و نسبت به داروهای رایج مقاوم است یا فرآورده

 کنیدا!شود! بعداً دکتر شدید حواستون باشه اشتباه دارو تجویز نافراد سالم نوعی سالح زیستی محسوب می

 کند.ای را در نوعی مولکول اسیدی ذخیره  میها اطالعات الزم برای تقسیم یاختهباکتری 

 ( نادرست2 ( درست1

 خط به خط( -متوسط -101) 1 

)نوعی مولکول اسیدیه از اسمش هم  اسیدنوکلئیککنند. دِنا نوعی ای را در دِنا ذخیره میجانداران اطالعات الزم برای تقسیم یاخته

 خصه( است.مش

 شود.سازگان باعث ارتقای زندگی انسان میدر هر شرایطی پایدار کردن یک بوم 
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 ( نادرست2 ( درست1

 مفهومی( -متوسط -101) 2 

، )این ها روی ندهدصورت تغییر اقلیم، تغییر چندانی در مقدار تولیدکنندگی آنها به طوری که حتی در سازگانپایدار کردن بوم

 شود.( موجب ارتقای کیفیت زندگی انسان مییطینه هر شرا شرایطشه

 تواند با فرآیند رشد صورت بگیرد.پاسخ یک جاندار به محرک محیطی می 

 ( نادرست 2 ( درست1

 مفهومی(  -سخت -101) 1 

 رشدا شود. حرکت گیاه به سمت نور، بدهند؛ مثالً ساقۀ گیاهان به سمت نور خم میهای محیطی پاسخ میجانداران به محرک همۀ

 شود.های آن ممکن مییاخته

 کند.هر یاختۀ زنده با تمایز خود در تشکیل نوعی بافت شرکت می 

 ( نادرست2 ( درست1

 مفهومی( -متوسط -101)2 

 کنن!ها یک یاخته هستن و توی تمایز هیچ نوع بافتی هم شرکت نمیای محسوب میشن! مثال باکترییاختهگروهی از جانداران تک

 اند.ماندن ایجاد شود، قطعًا آن دو فرد از یک گونه بودههایی با قابلیت زندهش دو فرد زادهاگر از آمیز 

 ( نادرست2 ( درست1

 مفهومی( -سختخیلی -101)2 

 قابلیت زنده ماندنهایی شبیه به خود با توانند از طریق تولیدمثل زادهگویند که شبیه هم هستند و میگونه به گروهی از جانداران می

ها زنده بمونن ولی نتونن تولیدمثل کنن مشخص میشه که والدینش از یک گونه ایجاد کنند. حواستون باشه اگه این زاده تولیدم ل و

بودن توانایی نبودن. مثالً از آمیزش اسب و االغ )که از دو گونۀ مختلف هستند( قاطر ایجاد میشه که زنده میمونه ولی به دلیل عقیم

 تولیدمثل نداره.

 شوند.آندوپالسمی متصل می ۀهای سطح خارجی شبکبخشۀ ها به همیبوزومر 

 ( نادرست2 ( درست1

 مفهومی( -متوسط -101) 2 

 ریبوزوم به سطح خارجی شبکۀ آندوپالسمی زبر )نه صاف( متصل است.

 بوم از نظر پراکندگی جانوران مشابه هستند.های یک زیستسازگانبوم 

 ( نادرست2 ( درست1

 

 مفهومی( -متوسط -101) 1 

 سازگان تشکیل شده که از نظر اقلیم و پراکندگی جانوران مشابه هستند.بوم  از چندین بومهر زیست

 اند.شناسان به تازگی توانایی ایجاد صفات یک جاندار در جاندار دیگر را کسب کردهزیست 

 ( نادرست2 ( درست1

 مفهومی( -متوسط -101) 2 
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شــده های منتقلای که ژنهای یک جاندار را به بدن جانداران دیگر وارد کنند، به گونهتوانند ژنشــناســان میهاســت که زیســتمدت

 بتوانند اثرهای خود را ظاهر کنند. 

 گازوئیل زیستی برخالف بنزین منشأ زیستی دارد. 

 ( نادرست2 ( درست1

 خط به خط( -آسان -101)  2 

 (12اند. )متن فعالیت صفحۀ یۀ پیکر جانداران به وجود آمدههای فسیلی نیز منشأ زیستی دارند و از تجزسوخت

 کند، برای جانور سودی ندارد.بخشی از انرژی مواد غذایی که جانور برای فرایندهای زیستی خود استفاده نمی 

 ( نادرست2 ( درست1

 مفهومی( -سخت -101)2 

 دهند؛ صورت گرما از دست میکنند و بخشی از آن را بهاستفاده می های زیستی خودگیرند؛ از آن برای انجام فعّالیتجانداران انرژی می

کند. یعنی درسته استفاده می وجوی غذاپرواز و جست -2و کردن بدن گرم -1خورد و از انرژی آن در جهت مثالً گنجشک غذا می

 کنه. میگیرید چی میگم که!استفاده می که بخشی از انرژی به صورت گرما درمیاد ولی جاندار از اون برای تنظیم دمای بدن خودش

 ها اتصال فیزیکی ندارد.در یک یاختۀ جانور، هسته با سایر اندامک 

 ( نادرست2 ( درست1

 مفهومی( -متوسط -102) 2 

 هایی به هسته متصل است.کنید، شبکۀ آندوپالسمی در بخشمشاهده می 9همانطور که شکل 
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 (آسان - مفهومی) 3  گزینه پاسخ -15

 علم فیزیک نقش داشته است؟ برد و تکامل کدام گزینه بیشتر از همه در پیش

 ( مشاهده پدیده ها                     2( آزمون پذیری و اصالح نظریات فیزیکی                     1

 ( اندازه گیری4        ( تفکر نقادانه و اندیشه ورزی فعال                     3

 پاسخ تشریحی:
پیشبرد و تکامل علم فیزیک نقش ایفا کرده و می کند ، تفکر نقادانه و  آزمایش و مشاهده در فیزیک ، اهمیت زیادی دارد ، اما آنچه بیش از همه در

 (2طبق متن کتاب درسی در ص اندیشه ورزی فعال فیزیکدانان نسبت به پدیده هایی است که با آنها مواجه می شوند .)
 

 (آسان - مفهومی) 3  گزینه پاسخ -15

 دانشمندی ارائه شد؟اولین مدل اتمی که برای اتم هسته در نظر گرفت؛ توسط چه 

 ( تامسون4 ( رادرفورد3 بور( 2 ( دالتون1

 پاسخ تشریحی:
 مدل رادرفورد برای اولین بار برای اتم هسته در نظر گرفت. 2طبق شکل کتاب درسی در ص 

 

 (آسان - مفهومی) 4  گزینه پاسخ -13

توان چشم پوشی  کدام عامل میبازیکنی توپ بسکتبال را به طرف سبد پرتاب می کند. در مدل سازی حرکت توپ از 

 کرد؟

 ( تغییر اندازه ی نیروی وزن4 ( جهت حرکت توپ3 ( نیروی وزن2 توپاندازه  (1

 پاسخ تشریحی:
توان از آن صرف نظر  با دور شدن از سطح زمین، اندازه ی نیروی وزن کاهش می یابد. اما میزان این تغییر برای فاصله های کم، بسیار ناچیز است و می

 کرد.
 

 (متوسط - مفهومی) 5  گزینه پاسخ -14

 چند مورد از کمیت های زیر برداری می باشند؟

 مسافت، سرعت متوسط، نیروی مغناطیسی، جریان الکتریکی، انرژی جنبشی

 ( چهار مورد4             ( سه مورد          3     ( دو مورد                  2    ( یک مورد                1

 تشریحی:پاسخ 
 . سرعت متوسط، نیروی مغناطیسی به کمیت هایی گفته می شود که بغییر از اندازه نیاز به دانستن جهت آنها نیز داریم مانند کمیت های برداری:

جریان الکتریکی به دلیل پیروی نکردن از قوانین جمع برداری، کمیتی برداری لحاظ می شود که از قوانین جمع برداری پیروی کند در اینصورت توجه: 
 .محسوب می شود کمیتی نرده ای 

تاثیری ندارد به همین دلیل مسافت یک کمیت مسافت به اندازه ی کل راه پیموده شده توسط یک متحرک گفته میشود بنابراین جهت حرکت در آن 
 عددی )نرده ای( محسوب می شود .

نیروها که از قوانین جمع برداری پیروی می کنند جزو کمیت های برداری دسته بندی شده و تمامی انواع انرژی جزو کمیت های بطور کلی همه ی 
 عددی )نرده ای( محسوب می شوند .

 

 (متوسط - مفهومی) 3  گزینه پاسخ -11

 چند مورد از کمیت های زیر اصلی می باشند؟

 دایره )متر(، مساحت دایره )مترمربع(، حجم کره )مترمکعب( جابه جایی )متر(، محیطاندازه ی طول )متر(، 

 ( چهار مورد4               ( سه مورد       3          ( دو مورد             2    ( یک مورد                1
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 پاسخ تشریحی:

 )متر(، جابه جایی )متر(، محیط دایره )متر(طول کمیت های اصلی کمیت هایی هستند که یکای آنها از یکاهای اصلی باشد مانند : 
 توجه: معیار اصلی بودن یا نبودن کمیت، این است که یکای آن در جدول کمیت های اصلی یافت شود.

ر متکمیت های فرعی به کمیت هایی گفته می شود که یکای آنها از ترکیب چند کمیت اصلی تولید شده باشد مانند : سرعت )متر بر ثانیه(،مساحت )
 مربع( و یا حجم )متر مکعب(.

 

 (سخت - محاسباتی، مفهومی) 5  گزینه پاسخ -15

؟ )هر سی سی معادل یک سانتی متر  انجام داد نمی توانکدام یک از اندازه گیری های زیر را  cc02با پیمانه ای به حجم 

 مکعب است(

1 )2 × 11−2𝑑𝑚3  2 )4 × 113𝑚𝑚3 

3 )2 × 112𝑐𝑚3  4 )4𝑚3 

 پاسخ تشریحی:
باید اندازه موردنظر مضرب می دانیم برای آنکه بتوانیم حجم مایع جابجا شده را دقیق اندازه گیری کنیم باید پیمانه را بطور کامل پر و خالی کنیم بنابراین 

 فقط گزینه ی دو مضرب نادرستی از پیمانه است: مضرب صحیح پیمانه بوده و 4و 3و  1تمامی گزینه های  که در اینصورتدرستی از پیمانه باشد

4 × 113𝑚𝑚3

21 𝑐𝑐
=

4 𝑐𝑚3

21 𝑐𝑚3 = 1/2 
 

 (سخت- محاسباتی) 5  گزینه پاسخ -15

 در جای خالی، کدام پیشوند را قرار دهیم تا تساوی برقرار گردد؟

8 𝑀𝑔. 𝑑𝑚2

… 𝑠2 = 1/8  𝐽 

1 )da                           2 )h                               3 )c                                4 )m 

 پاسخ تشریحی:

𝐽می دانیم که  =
𝑘𝑔.𝑚2

𝑠2 :پس داریم 

8
116𝑔. 11−2𝑚2

… 𝑠2 = 8 × 11−1 113𝑔. 𝑚2

𝑠2 → ⋯ 𝑠2 = 112𝑠2 → ⋯ 𝑠 = 11 𝑠 → ⋯ = 𝑑𝑎 
 

 (سخت - مفهومی محاسباتی،) 5  گزینه پاسخ -15

.𝐧𝐠یکای فرعی  𝐝𝐚𝐦𝟐. 𝛍𝐬−𝟐 های زیر است؟یک از گزینهمعادل کدام 

1 )hJ 2 )kJ 3 )hN 4 )kN 

 پاسخ تشریحی:
 تبدیل یکا -2تشخیص یکا  -1شده: این سؤال از دو مرحله تشکیل

 مرحله اول: 

یکای 
𝑛𝑔.𝑑𝑎𝑚2

𝜇𝑠2 صورت شده است یعنی اگر بخواهیم به( تشکیل2های جرم )کیلوگرم( + مساحت )مترمربع( + مربع زمان )ثانیه به تواناز کمیتSI  این

: یکا رو بنویسیم، خواهیم داشت 
𝐾𝑔.𝑚2

𝑠2 ای ما میدکه همه( نیم این یکا معادل ژول𝐽 .هست ) 

 : دوممرحله 

 داریم : با استفاده از تبدیل واحد زنجیره ای



 32صفحه  1مرحله  -پاسخنامه آزمون اختصاصی ماز                                                فیزیک

 ارسال کنید 02220202را به سامانه  02درصورتی که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد 
 

𝑛𝑔. 𝑑𝑎𝑚2

𝜇𝑠2 ×
11−9𝑔

1 𝑛𝑔
×

1 𝑘𝑔

113𝑔
×

112𝑚2

1𝑑𝑎𝑚2 ×
1𝜇𝑠2

11−12𝑠2 = 112 𝐾𝑔. 𝑚2

𝑠2 = ℎ𝐽 
 

 (متوسط - محاسباتی، مفهومی) 4  گزینه پاسخ -15

𝟏𝟐آهنگ خروج آب از دهانه لوله ای 
𝑳

𝒎𝒊𝒏
به مساحت به شکل مکعب مستطیل و می باشد. قصد داریم با آن استخری  

𝟐𝟓)قاعده ی  × 𝟒𝟎)𝒎𝟐  را پر کنیم. در این صورت آهنگ افزایش ارتفاع آب استخر چند
𝒎𝒎

𝒔
است؟ )هر لیتر معادل  

 سانتی متر مکعب است( 0222

1 )12 × 11−2  2 )2 × 11−2   

3 )12 × 11−4  4 )2 × 11−4 

 پاسخ تشریحی:

بنابراین حاصلضرب آن در آهنگ افزایش ارتفاع آب )سرعت تغییر ارتفاع آب(، معادل آهنگ تغییر  استخر مقداری ثابت است مساحت کفبا توجه به اینکه 
 حجم آب درون استخر را به ما می دهد.

  خروج آب از لوله می باشد.از طرفی می دانیم که آهنگ تغییر حجم آب درون استخر دقیقاً برابر با آهنگ 

آهنگ خروج آب

مساحت
 : آهنگ افزایش ارتفاع 

12
116𝑚𝑚3

61 𝑠

22×41×116𝑚𝑚2 =
2×112

119

𝑚𝑚

𝑠
= 2 × 11−4 𝑚𝑚

𝑠
 : آهنگ افزایش ارتفاع 

 

 (متوسط - محاسباتی، مفهومی) 3  گزینه پاسخ -56

𝟓/𝟒دونده ای در مدت  × 𝟏𝟎𝟔𝒎𝒔  𝟒/𝟓پیست دایره ای شکل به شعاع × 𝟏𝟎−𝟐𝒌𝒎  .را یک دور کامل می دود

𝝅)است؟  کدامدقیقه طی می کند،  032مسافتی که این دونده در مدت  = 𝟑)  

1 )8/1 × 11−2𝑘𝑚  2 )8/1 × 114𝑐𝑚 

3 )4/12 × 114𝑐𝑚  4 )4/12 × 11−2𝑘𝑚 

 پاسخ تشریحی:
 آوریم:ابتدا با تقسیم زمان کل حرکت بر زمان هر دور حرکت، تعداد دور هایی که می دود را به دست می 

132 𝑚𝑖𝑛

2/4 × 116𝑚𝑠
=

132 × 61 𝑠

2411 𝑠
=  دور 1/2

 را به دست می آوریم:) محیط پیست ( سپس مسافتی که در هر دور حرکت طی می کند 

𝑙 = 2 𝜋𝑟 = 2 × 3 × 4/2 × 11−2𝑘𝑚 = 271 𝑚 

 و در نهایت مسافت کل حرکت برابر است با:

1/2 × 271 𝑚 = 412 𝑚 = 4/12 × 114𝑐𝑚 

 

 

 

 

 

 

 



 33صفحه  1مرحله  -پاسخنامه آزمون اختصاصی ماز                                                فیزیک

 ارسال کنید 02220202را به سامانه  02درصورتی که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد 
 

 درسنامه

 

 



 33صفحه  1مرحله  -پاسخنامه آزمون اختصاصی ماز                                                فیزیک

 ارسال کنید 02220202را به سامانه  02درصورتی که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد 
 

 



 30صفحه  1مرحله  -پاسخنامه آزمون اختصاصی ماز                                                فیزیک

 ارسال کنید 02220202را به سامانه  02درصورتی که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد 
 

 



 93صفحه  1مرحله  -آزمون اختصاصی مازپاسخنامه                                                    شیمی 

 
 ارسال کنید 02220202را به سامانه  02درصورتی که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد 

 (606 -حفظی  – آسان)      4گزینه  -16

اشته و با گذشت زمان و ............... ذی جهان گپس از مهبانگ، ابتدا ذرات زیراتمی و سپس عنصرهای ............... پا به عرصه

ها سبب پیدایش هایی به نام ............... را ایجاد کردند که بعدها این مجموعهو مجموعهدما، این گازها متراکم شدند 

 ............... شدند.

 هاسیاره –سحابی  –کاهش  –( کربن و لیتیم 2 هاستاره –کهکشان  –افزایش  –هیدروژن و هلیم ( 1

 هاستاره –سحابی  –کاهش  –( هیدروژن و هلیم 4 هاسحابی –کهکشان  –افزایش  –( کربن و لیتیم 3

 پاسخ تشریحی

 شرایط، پس آن است. درشده آزاد عظیمی انرژی آن طی که بوده ( همراهمهبانگمهیب ) انفجاری کیهان با آغاز سر که باورند این بر دانشمندان از برخی

 دما، کاهش و زمان گذشت گذاشتند. با ی جهانعرصه به هلیم پا و هیدروژن عنصرهای نوترون، و پروتون الکترون، مانند زیراتمی هایذره آمدن پدید از

و  هاپیدایش ستاره سبب هاسحابی این کردند. بعدها ایجاد سحابی نام به گازی هایمجموعه و شدند متراکم شده تولید هلیم و هیدروژن گازهای

 دهد:نمودار زیر، توالی اتفاق افتاده از زمان پدید آمدن جهان هستی را نشان می شدند. هاکهکشان

 

 
 

 (606 -مفهومی  –)سخت      3گزینه  -16

 کدام یک از مطالب زیر، درست است؟

 ی مشتری است.( گاز آرگون، بر خالف گاز هلیم، یکی از عناصر فراوان موجود در سیاره1

  ی زمین، گازی است.ترین عنصر سازندهی مشتری، همانند فراوانسیارهی ترین عنصر سازنده( فراوان2

  ی زمین، عنصر فلزی وجود ندارد.ی مشتری، برخالف سیارهی سیارهترین عناصر سازنده( در میان فراوان3

  ت.ی زمین کمتر است و این سیاره عمدتا از عناصر گازی تشکیل شده اسی مشتری از حجم سیاره( حجم سیاره4

 پاسخ تشریحی



 02صفحه  1مرحله  -پاسخنامه آزمون اختصاصی ماز                                                   شیمی

 ارسال کنید 02220202را به سامانه  02درصورتی که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد 

هوای  . تصویر زیر، فراوانی عناصر موجوود در سویاره  ی زمین، عنصر فلزی وجود نداردی مشتری، برخالف سیارهی سیارهترین عناصر سازندهدر میان فراوان

 دهد:مشتری و زمین را نشان می

 
 آید:بدست میهای زمین و مشتری نکات زیر، در بررسی دقیق نمودار توزیع عناصر در سیاره

 ی مشتری کمتر از درصد فراوانی آن در های مشتری و زمین یکسان است، اما درصد فراوانی این عنصر نافلزی در سیارهی فراوانی گوگرد در سیارهرتبه

 ی زمین است.سیاره

 ترین عنصر صد( است اما درصد فراوانی فراواندر 05درصد)حدود  05ی مشتری)عنصر هیدروژن( بیشتر از ترین عنصر سازندهدرصد فراوانی فراوان

 درصد است. 05ی زمین کمتر از سازنده

 متعلق  ی مشتری، یک عنصر نافلزیترین عنصر سازندهی عناصر واسطه( و فراوانی زمین، یک عنصر فلزی)متعلق به دستهترین عنصر سازندهفراوان(

 جدول تناوبی( است. 1به گروه 

 ی زمین است و این سیاره عمدتا از عناصر نافلزی و گازی تشکیل شده است.ی سیارهمشتری بزرگتر از اندازه یی سیارهاندازه 

 ی زمین تا خورشید است.ی مشتری تا خورشید، بیشتر از فاصلهی سیارهفاصله 

 ی عناصر نافلزی قرار دارند.دومین عنصر فراوان در هر دو سیاره، در دسته 

 جدول تناوبی هستند. 11ی گازهای نجیب قرار دارند و متعلق به گروه ی مشتری، در دستهدومین، هفتمین و هشتمین عنصر فراوان در سیاره 

 ها:بررسی سایر گزینه
 ی مشتری هستند.ی عناصر فراوان سازنده( هم آرگون و هم هلیم، در دسته1

ی زموین، آهون   ی سویاره ترین عنصر سازندهباشد که یک عنصر گازی شکل است؛ درحالی که فراوانن میی مشتری، هیدروژترین عنصر سازنده( فراوان2

 بوده و این عنصر به حالت جامد است.

 ی مشتری از حجم زمین بیشتر است.ی خورشیدی است؛ بنابراین حجم سیارههای سامانهترین سیاره( مشتری از بزرگ4
 

 (606 - مفهومی – متوسط)      3گزینه  -13

 ای درست است؟یک از مطالب زیر، در مورد آخرین عنصر جدول دورهکدام

  ی زیراتمی است. ذره 111دارای ( 1

  ای قرار دارد.( در تناوب ششم جدول دوره2

 گروه خود، تمایل به انجام واکنش شیمیایی ندارد.( همانند سایر عناصر هم3

 است.ها نوشته شدهای، شمار نوتروندوره( در پایین نماد شیمیایی آن در جدول 4

 پاسخ تشریحی

دوره اسوت.   7گوروه و   11اند. ایون جودول دارای   دهی شدهعنصر تشکیل شده است که بر اساس افزایش عدداتمی سازمان 111ای امروزی از جدول دوره

 دارد.قرار  7و تناوب  11است و در گروه  111بنابراین آخرین عنصر آن دارای عدد اتمی 

 



 04صفحه  1مرحله  -پاسخنامه آزمون اختصاصی ماز                                                   شیمی

 ارسال کنید 02220202را به سامانه  02درصورتی که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد 

 بررسی چهار عبارت:
 است. 232ها نیز مجموع ذرات زیر اتمی بیشتر از الکترون دارد. با احتساب نوترون 111پروتون و  111است؛ یعنی  111( این عنصر دارای عدد اتمی 1

 ی هفتم قرار دارد.هاست، این عنصر در دورطور که در جدول باال آمده( همان2

 همگی تمایلی به انجام واکنش شیمیایی ندارند.  11ای قرار دارند، مشابه است. عناصر گروه یی که در یک گروه از جدول دوره( خواص شیمیایی عنصرها3

ی مربوو  بوه   ها در خانوه ( هر خانه از جدول، به یک عنصر تعلق دارد و حاوی برخی اطالعات شیمیایی آن عنصر است، اما توجه داریم که شمار نوترون4

 به عنصر هیدروژن تعلق دارد که اطالعات آن به صورت زیر است: 1ی ی شمارهشود. به عنوان مثال خانهیی بیان نمیهیچ عنصر

 

ی مربو  به هیدروژن، عدد اتمی، عدد جرمی، نماد شیمیایی و نام این عنصر آورده شوده اسوت، درحوالی کوه تعوداد      همانطور که مشخص است، در خانه

 یان نشده است.های این عنصر بنوترون
 

 (606 -مساله  – آسان)      6گزینه  -14

دهد. درصد را نشان می Aهای عنصر ی طبیعی از اتمتصویر مقابل، یک نمونه

 تر موجود در این نمونه کدام است؟ فراوانی ایزوتوپ سنگین

1 )15 2 )14  

3 )25 4 )12 

 پاسخ تشریحی

 است:ی مورد نظر، به صورت زیر تصویر مربو  به نمونه

 
تور  مورد نیز مربوو  بوه ایزوتووپ سوبک     4تر و ها مربو  به ایزوتوپ سنگینعدد از آن 21اتم وجود دارد که  20همانطور که مشخص است، در این نمونه 

 کنیم.ها را محاسبه میاست. با توجه به فراوانی هر ایزوتوپ، درصد فراوانی آن

درصد فراوانی ایزوتوپ سنگینتر =
ترسنگین تعداد اتمهای ایزوتوپ 

تعداد کل
× 155 =

21
20
× 155 = 148 

 

 (606 -مفهومی و حفظی  – سخت)      6گزینه  -16

یک از مطالب زیر در مورد آن یکسانی از نظر فراوانی دارد. کدام های مشتری و زمین رتبهدر سیاره 𝑿عنصر نافلزی 

 نادرست است؟

  عنصر قرار دارد. 11 ای باهمانند فلز سدیم و برخالف فلز کلسیم در دوره( 1

  ی زمین، خواص شیمیایی مشترکی دارد.( با دومین عنصر فراوان سیاره2

  ای قرار دارد.جدول دوره 12الکترون باشد، این عنصر در گروه  11دارای  −𝑋2( اگر یون 3

 آید.ای به وجود میهای هستهها، طی واکنشی درون ستاره( در دماهای بسیار باالو ویژه4

 پاسخ تشریحی

ی سووم جودول   و دوره 12ی یکسانی از نظر فراوانی دارد. این عنصور در گوروه   ی مشتری و زمین رتبهدر هر دو سیارهعنصر مورد نظر گوگرد است که در 

 ای قرار دارد.دوره

 



 00صفحه  1مرحله  -پاسخنامه آزمون اختصاصی ماز                                                   شیمی

 ارسال کنید 02220202را به سامانه  02درصورتی که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد 

 بررسی چهار عبارت:
 1ی دوم و سووم  عنصور، دوره  2ی اول جدول تناوبی چهارم است. در دورهی ی سوم قرار دارند اما کلسیم در دوره( هر دو عنصر گوگرد و سدیم در دوره1

 دهد:عنصر وجود دارد. جدول زیر، تعداد عناصر موجود در هر دوره را نشان می 11های چهارم و پنجم عنصر و در هر کدام از دوره

 تعداد عناصر ی دورهشماره

1 2 

2 1 

3 1 

4 11 

0 11 

 ی زمین، اکسیژن است که با گوگرد در یک گروه قرار دارد؛ بنابراین انتظار داریم خواص شیمیایی مشترکی داشته باشند.سیاره( دومین عنصر فراوان 2

𝑃) 12های ایت عنصر برابر تعداد پروتون  الکترون باشد، 11دارای  −𝑋2( اگر یون 3 + 2 = 11 
 
⇒  𝑃 = ، در 12( است و عنصری بوا عودد اتموی    12

سونجیم. بنوابراین   )گازهوای نجیوب( موی   11ها را نسبت به عناصور گوروه   تر عناصر، موقیعت آنیابی سریعبرای موقعیت ای قرار دارد.جدول دوره 12گروه 

 ی هرکدام را به خاطر بسپارید.ی دورهعدداتمی و شماره

 
 ی گروه:تعیین شماره

کنیم. در این شرایط، با دو حالت ممکن ترین گاز نجیب محاسبه میبه نزدیک ها را نسبتی گروه عنصرها، اختالف عدد اتمی آنبرای تعیین سریع شماره

 است مواجه شویم:

ی گروه است. به عنوان مثال در مورد ها، بیانگر شمارهتر بود، میزان تفاوت آنترین گاز نجیب بزرگ( اگر عدداتمی مورد نظر نسبت به عدداتمی نزدیک1

𝑋𝑒04ترین گاز نجیب به آن، زنون)ن گفت نزدیکتوا، می00عنصر سزیم با عدداتمی 
−00ها ( است. چون تفاوت عدداتمی آن  04 = است، نتیجه  1

 قراردارد. گیریم این عنصر در گروه اولمی

عنوان مثال در مورد  کنیم. بهکم می 11ها از عدد ی تفاوت آنتر بود، به اندازهترین گاز نجیب کوچک( اگر عدداتمی مورد نظر نسبت به عدداتمی نزدیک2

𝑅𝑛12، رادون )12ترین گاز نجیب به عدداتمی توان گفت نزدیک، می12عنصر سرب با عدداتمی 
−12ها ( است. چون تفاوت عدداتمی آن  12 = 4 

 ( قراردارد.14=4-11)14گیریم این عنصر در گروه است، نتیجه می

 
 ی دوره:تعیین شماره

 گیریم:گیریم؛ به این صورت که انتهای انگشتان را انتهای دوره در نظر مینصرها، از انگشتان دست چپ کمک میی عی دوهبرای تعیین سریع شماره

 

گاز نجیب

هلیم
نئون
آرگون
کریپتون
زنون
رادون
اوگانسیوم

عدد اتمی

2
15
11
32
04
12
111

شماره تناوب

1
2
3
4
0
2
7

اره تعیین شم
گروه

موردنظراتمیعدد > نجیبگازنزدیک تریناتمیعدد شماره ی گروه= تفاوت آن ها 

موردنظراتمیعدد < نجیبگازنزدیک تریناتمیعدد شماره ی گروه= 11-تفاوت آن ها 



 09صفحه  1مرحله  -پاسخنامه آزمون اختصاصی ماز                                                   شیمی

 ارسال کنید 02220202را به سامانه  02درصورتی که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد 

ی بعد از آن گاز نجیب قرار دارد. به گیریم که در دورهترین گاز نجیب به آن عنصر بود، نتیجه میاگر عدداتمی عنصر مورد نظر بیشتر از عدداتمی نزدیک

𝐴𝑟11ترین گاز نجیب به آن، آرگون)توان گفت نزدیک، می24مورد عنصری با عدد اتمی  عنوان مثال در
ی سوم را رد کرده و در ( است؛ بنابراین دوره 

 ی چهارم قرار دارد.دوره

دوره است. به عنوان مثال ب همگیریم که با آن گاز نجیترین گاز نجیب به آن عنصر بود، نتیجه میاگر عدداتمی عنصر مورد نظر کمتر از عدداتمی نزدیک

𝑋𝑒04، قبل از زنون)41عنصری با عدد اتمی 
 ی پنجم قرار دارد.( است، پس در دوره 

اسوت؛   11عدد کمتور از   2توان کمک گرفت. به این صورت که عدداتمی آن در مورد عنصر گوگرد، برای تعیین دوره و گروه آن، از موقعیت گاز آرگون می

 گیرد.ی سوم، قرار میای که آرگون متعلق به آن است، یعنی دورهقرار دارد. همچنین، این عنصر در دوره 12پس در گروه 

 ی دوره و گروه نوشته شده در روبروی آن مطابقت دارد؟ای، با شمارهموقعیت کدام عنصر در جدول دوره

1 )Al13
𝐹𝑒22( 3 1و گروه  3ی : دوره  𝐾10( 2 3و گروه  3ی : دوره  

 17و گروه  2ی : دوره  𝐹0( 4 2و گروه  4ی : دوره  

 4ی گزینه

𝑁𝑒15ترین گاز نجیب به فلوئور، نزدیک
−15)واحد  1است. چون عدداتمی فلوئور    0 = ی دوم( و کمتر از نئوون اسوت، یعنوی در هموان دوره )دوره     (1

 قرار دارد. 17گروه قبل از آن یعنی گروه 

 ها:بررسی سایر گزینه

𝑁𝑒15ترین گازنجیب به آلومینیوم، نزدیک (1
−13)واحد  3است. چون عدداتمی آلومینیوم    15 = از  ی بعود دورهبیشوتر از نئوون اسوت، یعنوی در      (3

 وجود ندارند. 12تا  3های ، گروهسومی دوم و قرار دارد. توجه کنید که در عناصر دوره 13ی سوم( و گروه آن)دوره

𝐴𝑟11ترین گازنجیب به پتاسیم، ( نزدیک2
−10واحود )  1است. چون عودداتمی پتاسویم      11 = از  ی بعود دوره( بیشوتر از آرگوون اسوت، یعنوی در     1

 قرار دارد. 1ی چهرم( و گروه آن)دوره

𝐴𝑟11ترین گازنجیب به آن، نزدیک توان گفتدر مورد آهن نیز می( 3
−22) 1است. چون عدداتمی آهن     11 = ( واحد بیشتر از آرگون است، یعنوی  1

 قرار دارد 1گروه ی چهارم( و از آن)دوره ی بعددورهدر 

تور،  هوای سوبک  هوا از عنصور  هوایی کوه در آن  دهود؛ واکونش  ای رخ میهای هستهها همانند خورشید در دماهای بسیار باال و ویژه، واکنش( درون ستاره4

 آید.تر پدید میعنصرهای سنگین
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 𝑿ها در یون تک اتمی ها و الکتروناگر تعداد نوترون
90 یک های کدامنهای آن، با تعداد نوتروبرابر باشد، تعداد پروتون −0

 از عناصر زیر برابر است؟

1 )𝐶𝑙17
30 2 )𝑃1031 3 )𝐴𝑟11

45 4 )𝐴𝑙13
22 

 پاسخ تشریحی

 های آن است.، دو عدد بیشتر از تعداد پروتون2-بار ها در یونی با تعداد الکترون

 کنیم.ی زیر استفاده میهای موجود در یک یون، از رابطهی تعداد الکترونبرای محاسبه

تعداد الکترون ها = −تعداد پروتون(عدد اتمی)  بار یون

 𝑋ها در یون تک اتمی ها و الکترونجا که تعداد نوتروناز آن
34  توان نوشت:برابر است، می −2

{𝑃 + 𝑛 = 34 
𝑛=𝑒
⇒   𝑃 + 𝑒 = 34

𝑃 + 2 = 𝑒                                  
 
  𝑃+2=𝑒  
⇒      𝑃 = 12 

 آوریم:شده را به دست میهای عناصر دادهاکنون تعداد نوترون

𝐶𝑙17( در عنصر 1
𝑃 داریم: 30 = 17     𝑛 = 𝐴 − 𝑃 = 30 − 17 = 11 

𝑃10( در عنصر 2
𝑃 داریم: 31 = 10     𝑛 = 𝐴 − 𝑃 = 31 − 10 = 12 

𝐴𝑟11( در عنصر 3
𝑃 داریم: 45 = 11     𝑛 = 𝐴 − 𝑃 = 45 − 11 = 22 

𝐴𝑙13( در عنصر 4
𝑃 داریم: 22 = 13     𝑛 = 𝐴 − 𝑃 = 22 − 13 = 13 

𝑃10بنابراین عنصر مورد نظر 
 است. 31
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 (606 –حفظی  – سخت)      6گزینه  -16

 های هیدروژن درست است؟کدام یک از موارد زیر، در مورد ایزوتوپ

  عمری در حد ثانیه دارد.ترین رادیوایزوتوپ این عنصر، نیم( سبک1

𝐻𝑒2ترین ایزوتوپ ساختگی آن، به تقریب جرمی برابر با ( سبک2
  دارد. 4

 ایزوتوپ است. 7های هیدروژن، مخلوطی از ی طبیعی از اتم( یک نمونه3

𝐻1( ایزوتوپ 4
 شود.به دلیل درصد فراوانی کم در طبیعت، ناپایدار محسوب می 2

 پاسخ تشریحی

 های طبیعی و ساختگی هیدروژن، به صورت زیر است:ایزوتوپ

 
𝐻1ترین ایزوتوپ ساختگی آن، سبک

𝐻𝑒2است که از نظر عددجرمی مشابه  4
 توان گفت این دو اتم به تقریب جرم برابری دارند.است؛ پس می 4

 ها:بررسی سایر گزینه
𝐻1ترین رادیوایزوتوپ هیدروژن، سبک( 1

 عمر دارد.سال نیم 12است که حدود  3

𝐻1ایزوتوپ  3های هیدروژن، دارای ی طبیعی از اتمیک نمونه( 3
1 ،𝐻12  و𝐻13 ها در طبیعت وجود ندارند و ساختگی هستند.است و سایر ایزوتوپ 

𝐻1ایزوتوپ ( درصد فراوانی 4
 شود.است؛ اما ایزوتوپی پایدار محسوب می 51/5سیار کم وحدود ب 2
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 کدام یک از موارد زیر نادرست است؟ 

𝐸11های عنصر ( در هر یک از اتم1
 الکترون وجود دارد. 11نوترون و  11، 45

 های یک عنصر، یکسان است.ایزوتوپی ها در همه( تفاوت عدد جرمی و تعداد نوترون2

 𝑇𝑐( به دلیل نیم عمر کوتاه 3
 توان این عنصر را به مدت طوالنی نگهداری کرد.، نمی00

 ( مرگ ستارگان، با پراکنده شدن عنصرهای تشکیل شده در آن، در فضا همراه است.4

 پاسخ تشریحی

ی گفته شده، در با توجه به رابطه )عدد جرمی( کم کنیم. A)عدد اتمی( آن اتم را از  Zهای موجود در یک اتم، کافیست مقدار برای محاسبه تعداد نوترون

 نوترون وجود دارد. 22هر یک از اتم های این عنصر، 

 ها:بررسی سایر گزینه
ی . به هموین دلیول هموه   های یک عنصر، یکسان استی ایزوتوپدر همهها است که ی تعداد پروتوننشان دهندهها تفاوت عدد جرمی و تعداد نوترون( 2

 گیرند.ای قرار میی جدول دورههای یک عنصر در یک خانهایزوتوپ

 𝑇𝑐ی همه( 3
 تووان نموی  و است کم آن عمرنیم که جاآن از. شودساخته ایهسته هایواکنش از استفاده با و مصنوعی طور به باید جهان در موجود00

 .نندکمی مصرف سپس و تولید ایهسته مولد یک با را آن نیاز، به بسته کرد، نگهداری طوالنی مدت برای و تهیه را عنصر این از زیادی مقادیر

 عنصورهای  تور، سبک عنصرهای از هاآن در که هاییواکنش دهد؛می رخ ایهسته هایواکنش باال، بسیار دماهای در ،خورشید همانند هاستاره درون( 4

 سبب که است همراه بزرگ انفجار یک با اغلب ستاره مرگ. میرندمی زمانی و نندکمی رشد ،شوندمی متولد هاستاره . به عبارتیآیندمی پدید ترسنگین

 .شود پراکنده فضا در آن در شده تشکیل عنصرهای شودمی
 

 (606 -مساله  – آسان)      6گزینه  -16

 𝑻𝒊اگر در یون 
00  باشد، عدد اتمی آن کدام است؟ 9/4ها برابر با ها به تعداد الکتروننسبت تعداد نوترون +0

1 )22 2 )22 3 )23 4 )24 

 پاسخ تشریحی

 𝑇𝑖در یون 
41 𝑝   ها است، پس داریم:تر از تعداد پروتونعدد کم 2ها تعداد الکترون +2 − 2 = 𝑒   
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 است. 41ها نیز برابر ها و نوترونپروتونهمچنین مجموع تعداد 
𝑛 + 𝑃 = 41   

 توان نوشت:است، می 3/1ها برابر ها به الکترونجا که نسبت شمار نوتوروناز آن 

{𝑛 + 𝑃 = 41  
𝑛÷𝑒=1/3
⇒     

𝑝 − 2 = 𝑒                   
1/3 𝑒 + 𝑝 = 41     

 
⇒   𝑝 = 22 

 گیرد.ای قرار میگروه چهارم از تناوب چهارم جدول دورهاست. چنین عنصری در  22بنابراین عدداتمی این عنصر برابر با 
 

 (606 -حفظی  –)آسان       4گزینه  -60

یابد و در ها ............... میعمر این ایزوتوپهای مختلف هیدروژن، نیمدر میان ایزوتوپ Aبه طور کلی با افزایش مقدار 

 میان کل ایزوتوپ های این عنصر، .................. ایزوتوپ پایدار وجود دارد.

  2 –( کاهش 4  2 –( افزایش 3                  4 –( کاهش 2  4 –( افزایش 1

 پاسخ تشریحی

کنود و از  های هیدروژن افزایش پیدا میی اتمهای موجود در هستههای مختلف هیدروژن، تعداد نوترون)عدد جرمی( در میان ایزوتوپ Aبا افزایش مقدار 

𝐻1های هیدروژن، شود. از میان ایزوتوپپایداری اتم هیدروژن کاسته می
2 ،𝐻11  پایدار هستند و ایزوتوپ𝐻1

ختگی است. در رابطوه بوا   نیز یک ایزوتوپ سا 0

𝐻1هوای  های هیدروژن، توجه به این نکته ضروری است که ایزوتووپ ایزتوپ
1 ،𝐻12  و𝐻13  طوور طبیعوی در طبیعوت وجوود دارنود؛ درحوالی کوه سوایر         بوه

 های این عنصر ساختگی هستند.ایزوتوپ
 

 (606 -مفهومی  – متوسط)      6گزینه  -66

 ی طبیعی آن، نادرست است؟های منیزیم در یک نمونهایزوتوپیک از مطالب زیر در مورد کدام

  ها مشابه است.ی آنخواص شیمیایی همه( 1

  دیگر تفاوت دارند.ی خواص فیزیکی با یک( در همه2

  ( پایدارترین ایزوتوپ آن، تعداد نوترون و پروتون برابری دارد.3

 اند.کردهای را اشغال ایزوتوپ، یک مکان از جدول دوره 3( هر 4

 پاسخ تشریحی

 هانوترون شمار در که ندهست عنصر یک هایاتم هاایزوتوپ ،سخن دیگر به. هستند متفاوتعدداتمی یکسان و عدد جرمی دارای  عنصر یک هایایزوتوپ

 یکسانی شیمیایی خواص همگی منیزیم هایاتم است، وابسته آن( 𝑍)اتمی عدد به عنصر هر هایاتم شیمیایی خواص که آنجا از. دارند تفاوت یکدیگر با

 بوا  و جرم موولی  چگالی مانند جرم، به وابسته فیزیکی خواص در هاایزوتوپ . اما اینکنندمی اشغال را مکان یک تنها عنصرها ایدوره جدول در و دارند

 .دارند تفاوت یکدیگر

 بررسی چهار عبارت:
 است.های یک عنصر مشابه ی ایزوتوپ( خواص شیمیایی همه1

 ها یکسان است.ی خواص فیزیکی. برای مثال، دمای ذوب این ایزوتوپها در خواص فیزیکی وابسته به جرم با یکدیگر تفاوت دارند نه همه( ایزوتوپ2

𝑀𝑔12( پایدارترین ایزوتوپ منیزیم، 3
بیعوی منیوزیم و درصود    هوای ط الکترون است. در نمودار زیر ایزوتوپ 12پروتون و  12نوترون،  12است که دارای  24

 ها، آمده است:فراوانی آن

 گیرند.ای، قرار میها به دلیل داشتن عدد اتمی یکسان، در یک خانه از جدول دوره( ایزوتوپ4
 

 (606 -مساله  – متوسط)     6گزینه  -66

موجود باشد، پس از گذشت کیلوگرم از این ماده  0شود. اگر دقیقه نصف می 92ی پرتوزا، در هر ای از یک مادهجرم نمونه

 ماند؟گرم از آن باقی می 022چند ساعت 

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

 پاسخ تشریحی

ایزوتوپ های طبیعی منیزیم

24-منیزیم فراوان ترین ایزوتوپ

20-منیزیم

22-منیزیم
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 کنیم:ی زیر استفاده میی زمان سپری شده از رابطهبرای محاسبه

 ی باقیمانده از یک عنصر رادیواکتیو را به کمک رابطه ی زیر تعیین می کنند:جرم ماده

مقدار باقی مانده = × مقدار اولیه  (
1

2
)

∆𝑡

𝑇
  

 عمر عنصر مورد نظر است.برابر با نیم 𝑇برابر با زمان سپری شده و  𝑡∆در این رابطه، 

𝑇، شوددقیقه، نصف می 35نمونه، در هر این جرم با توجه به اینکه  = ی بواال،  گرم است. با توجه بوه رابطوه   4555کیلوگرم برابر با  4است. همچنین  35

 توان نوشت:می

205 = 4555 × (
1
2
)

∆𝑡
35
   
 
⇒ ∆𝑡 = 125 𝑚𝑖𝑛 

 ساعت است. 2دقیقه معادل  125

مانده از این ماده چند برابر جورم  دقیقه، جرم باقی 42کاهش پیدا کند، بعد از گذشتن  058ی ی پرتوزا به اندازهی یک مادهدقیقه، جرم اولیه 2اگر در هر 

 شود؟ی آن میاولیه

1 )15−7 2 )15−0 3 )15−12 4 )15−1 

 1ی گزینه

𝑇توان گفت ماند. بر این اساس، میاز آن باقی می 158دقیقه،  2شود؛ بنابراین پس از از جرم ماده کم می 058دقیقه  2در هر  = ی آن با رابطهبوده و  2

 ی پرتوزا، به صورت زیر است:مقدار باقیمانده از ماده

مقدار باقی مانده    = × مقدار اولیه  (
1

15
)

∆𝑡

2 

مقدار باقی مانده = × مقدار اولیه  (
1
15
)

42
2
مقدار باقی مانده                    = × مقدار اولیه  15−7                   

مقدار باقی مانده

مقدار اولیه
= 15−7 

 

 (606 -حفظی  – متوسط)      4گزینه  -63

 کاربرد یا ویژگی چه تعداد از مواد داده شده در جدول زیر، درست است؟

 ویژگی کاربرد یا ماده

 ی تیروئیدتصویربرداری از غده ایشده در راکتور هستهنخستین عنصر ساخته

 سوخت راکتورهای اتمی ترین فلز پرتوزاشدهشناخته

 ی سرطانیتشخیص توده گلوکز حاوی اتم پرتوزا

 های تولید شده در ایراناز جمله رادیوایزوتوپ رادیوایزوتوپی از فسفر

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

 پاسخ تشریحی

 ی مواد به درستی آمده است. جدول داده شده به صورت زیر است:های همهکاربردها و ویژگی

 کاربرد یا ویژگی ماده

 ی تیروئیدتصویربرداری از غده ایشده در راکتور هستهنخستین عنصر ساخته

 سوخت راکتورهای اتمی ترین فلز پرتوزاشدهشناخته

 ی سرطانیتشخیص توده گلوکز حاوی اتم پرتوزا

 های تولید شده در ایراناز جمله رادیوایزوتوپ رادیوایزوتوپی از فسفر

𝑇𝑐43تکنسیم )
ی از جمله تصویربرداری از غوده  پزشکی برداری تصویر در رادیوایزوتوپ این. شد ساخته یاهسته واکنشگاه در که بود عنصری نخستین( 00

 تیروئید کاربرد دارد.

 .رودمی کار به اتمی راکتورهای در سوخت عنوان به اغلب ،(𝑈 230) آن هایایزوتوپ از یکی که است پرتوزایی فلز ترینشدهشناخته اورانیم

کننود.  موی دار را به بیمار تزریق شود؛ به این صورت که گلوکز نشانهای سرطانی استفاده میدار(، در تشخیص تودهاز گلوکز حاوی اتم پرتوزا )گلوکز نشان

کنند. آشکارساز پرتو، تجمع این گلوکزها را هایی با رشد غیرعادی هستند، این گلوگز و گلوکز معمولی درون خون را جذب میهای سرطانی که یاختهتوده

 دهد.در بافت سرطانی نشان می



 04صفحه  1مرحله  -پاسخنامه آزمون اختصاصی ماز                                                   شیمی

 ارسال کنید 02220202را به سامانه  02درصورتی که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد 

 
هوای فوراوان موفوق بوه     د. همچنین، دانشمندان ایرانی، بوا توال   های تولید شده در ایران هستنهای فسفر و تکنسیم، از جمله رادیوایزوتوپرادیوایزوتوپ

 𝑈سازی ایزوتوپی اورانیوم )غنی
 3انود. پوس ایون    های طبیعی ایون عنصور افوزایش داده   اند. به این صورت که مقدار آن را در مخلو  ایزوتوپ( نیز شده230

 شود.هایی هستند که در ایران تولید میایزوتوپ، از جمله ایزوتوپ
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 تر فراوانی بیشتری دارد؟عنصرها، ایزوتوپ سبک های طبیعی کدامدر میان ایزوتوپ

  ( هیدروژن2                                     منیزیم( 1

 2و  1های ( عناصر موجود در گزینه4                                     ( لیتیم3

 تشریحیپاسخ 

𝑀𝑔12ها یعنی های آنترین ایزوتوپهای طبیعی منیزیم و هیدروژن، سبکترین ایزوتوپفراوان
𝐿𝑖3تر لیتویم،  هستند؛ در حالی که ایزوتوپ فراوان 𝐻11و  24

7 

𝐿𝑖3است که از ایزوتوپ 
 دهد:می های طبیعی عناصر منیزیم، لیتیم و هیدروژن را نشانجدول زیر ایزوتوپ تر است.سنگین 2

 ترین ایزوتوپ طبیعیفراوان های طبیعیایزوتوپ عنصر

𝑀𝑔12 منیزیم
24 ،𝑀𝑔12

20 ،𝑀𝑔12
22 𝑀𝑔12

24  

𝐿𝑖3 لیتیم
2 ،𝐿𝑖3

7 𝐿𝑖3
7  

𝐻1 هیدروژن
1 ،𝐻12 ،𝐻13 𝐻1

1  
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 کدام موارد از مطالب زیر، درست هستند؟

 گویند.دار میهای آن پرتوزا هستند، گلوکز نشانی اتمهمهبه گلوکزی که الف( 

 کند.ی مشابه با یون یدید جذب میی تیروئید، یون تکنسیم را به دلیل اندازهب( غده

 ای است.های هستهپ( انرژی گرمایی و نور خورشید ناشی از تبدیل اتم هیدروژن به هلیم، در واکنش

 است، ناپایدار هستند. 2/4ها برابر یا بیشتر از نوترون به پروتون آنهایی که نسبت شمار ت( اغلب هسته

  ( الف و ت4 ( پ و ت3 ( الف و ب2 ( ب و پ1

 پاسخ تشریحی

 موارد )پ( و )ت( درست هستند.

 بررسی چهار عبارت:
 پرتوزا نیستند.های موجود در آن، ی اتمدار، گلوکزی است که حاوی اتم پرتوزا باشد ولی همهالف( گلوکز نشان

𝑇𝑐43تکنسیم ) ازب( 
𝑇𝑐43حاوی  که یونی با شود؛ زیرا یون یدیدمی استفاده تیروئید یتصویربرداری غده ( برای00

ی انودازه  است، )نه خود یون تکنسیم( 00

 تصوویربرداری  امکوان ی تیروئیود،  غوده  در یون این مقدار کند. با افزایشمی جذب نیز را یون این جذب یدید، هنگام تیروئید یغده و دارد مشابهی

 .شود می فراهم
 هلیم به هیدروژن تبدیل دلیل به خورشید ینندهکخیره نور و گرمایی انرژی. دارد باالیی بسیار دمای که است زمین به ستاره تریننزدیک خورشیدپ( 

 تواندمی که است زیاد قدر آن ایهسته واکنش در شده آزاد انرژی. شودمی آزاد هنگفتی انرژی هاآن در که هاییواکنش است، ایهسته هایواکنش در

نیز انرژی مبادله  دهندمی رخ روزانه زندگی در و ما پیرامون طبیعی هایپدیده در که شیمیایی هایواکنش در البته. کند ذوب را فوالد تن میلیون صدها

 .است کمتر بسیار شده مبادله انرژیشود، اما مقدار می



 00صفحه  1مرحله  -پاسخنامه آزمون اختصاصی ماز                                                   شیمی

 ارسال کنید 02220202را به سامانه  02درصورتی که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد 

 .است، ناپایدار هستند 1/0آنها برابر یا بیش از  در به پروتون هایی که نسبت شمار نوترونهسته ()نه همهاغلبت( 

شوند. از جمله است، ناپایدار هستند و با گذشت زمان، متالشی می 1/0های آنها برابر یا بیش از ها به پروتونهایی که نسبت شمار نوتروناغلب هسته

𝑇𝑐43کنند، های ناپایداری که از این قاعده پیروی نمیایزوتوپ
 است. 00
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 کدام یک از مطالب زیر، درست است؟

 جدول تناوبی، مشابه به هم است.های پایدار حاصل از عناصر موجود در یک گروه از ( بار یون1

 ( فلوئور و کلر در یک گروه از جدول تناوبی قرار داشته و تمایل به انجام واکنش شیمیایی ندارند.2

 چینند.در کنار هم می A( عناصر موجود در جدول تناوبی را بر اساس افزایش مقدار 3

𝐸3( شمار نوترون های موجود در اتم 4
𝐻1دو برابر شمار پروتون های موجود در  7

 است. 3

 پاسخ تشریحی

نووان مثوال،   عناصر موجود در یک گروه از جدول تناوبی دارای خواص مشابه هم هستند و از این رو، بار یون حاصل از این عناصر نیز مشابه هم است. به ع

 پایدار حاصل از این عناصر نیز با هم برابر است. هایفلوئور و برم در یک گروه از جدول تناوبی قرار دارند و بار یون

 ها:بررسی سایر گزینه
مثول هلویم و ....    11جدول تناوبی قرار دارند ولی این عناصر واکنش پذیری باالیی دارند. این در حالی است که عناصر گوروه   17( فلوئور و کلر در گروه 2

 های شیمیایی دارند. تمایل کمی به انجام واکنش

 چینند.( در کنار هم میZناصر جدول تناوبی را بر اساس افزایش مقدار عدد اتمی)( ع3

𝐸3های ها در هریک از اتم( شمار نوترون4
𝐻1و شمار پروتون ها در اتم  4برابر با  7

𝐸3ها در اتم توان گفت که شمار نوترونبرابر با یک عدد است؛ پس می 3
7 

𝐻1چهار برابر پروتون ها در اتم 
 است. 3
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ای ایران با دهد که دانشمندان هستهکمتر از .............. درصد مخلوط طبیعی اورانیوم را ایزوتوپ ............... تشکیل می

 های این عنصر افزایش دهند.سازی در مخلوط ایزوتوپیتالش بسیار موفق شدند مقدار آن را طی فرایند غن

1 )7/5 - 𝑈 230 2 )7 - 𝑈 231 3 )7/5 - 𝑈 231 4 )7 - 𝑈 230 

 پاسخ تشریحی

 𝑈. ایون ایزوتووپ   رودموی  ارک به اتمی راکتورهای در سوخت عنوان به اغلب آن، هایایزوتوپ از یکی که است پرتوزایی فلز ترینشدهشناخته اورانیم
230 

 مقدار شدند موفق بسیار تال  با ایران ایهسته دانشمنداندهد. مخلو  طبیعی اورانیوم را تشکیل می 557/5درصد یا به عبارتی  7/5است که کمتر از 

 تولیدی هچرخ مهم مراحل از یکی که فرایندی شود؛می گفته ایزوتوپی سازیغنی فرایند، این به. دهند افزایش عنصر این هایایزوتوپ مخلو  در را آن

 .است ایهسته سوخت
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 های زیر نادرست است؟کدام مورد از عبارت

 ی مستقیم دارد.های آن ایزوتوپ رابطهعمر هر ایزوتوپ، با میزان پایداری اتممیزان نیم (1

𝑆𝑖14( بین عنصر 2
𝑇𝑖22و عنصر  21

 عنصر شیمیایی دیگر در جدول تناوبی عناصر قرار گرفته است. 1،  41

 ها را در کشاورزی نیز همانند پزشکی به کار برد.توان آنها، میگیری از رادیوایزوتوپ( با مهار و بهره3

 م است.ی سوم و چهارای، برابر با اختالف شمار عناصر دورهی اول و دوم جدول دوره( مجموع شمار عناصر دوره4

 پاسخ تشریحی

𝑆𝑖14بین عنصر 
𝑇𝑖22و عنصر  21

 عنصر شیمیایی دیگر در جدول تناوبی عناصر قرار گرفته است. 7، 41

 



 03صفحه  1مرحله  -پاسخنامه آزمون اختصاصی ماز                                                   شیمی

 ارسال کنید 02220202را به سامانه  02درصورتی که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد 

 توان گفت:به طور کلی می

 اختالف عدداتمی دو عنصر = تعداد عناصر شیمیایی ما بین دو عنصر -1

 ها:بررسی سایر گزینه 
های مختلف، میوزان  عمر ایزوتوپبه عبارت دیگر، با افزایش نیم .دارد مستقیم یرابطه ایزوتوپ آن هایاتم پایداری میزان با ایزوتوپ، هر عمرنیم میزان( 1

 کند. ها نیز افزایش پیدا میپایداری آن

 هاآن از که طوری به است،کرده آنها از گیریبهره و مهار به موفق را بشر فناوری، و دانش پیشرفت اما هستند، خطرناک بسیار اگرچه هارادیوایزوتوپ( 3

 .شودمی استفاده اتمی هاینیروگاه در سوخت و کشاورزی پزشکی، در

+2ای )ی اول و دوم جدول دورهمجموع شمار عناصر دوره( 4 1 = −11ی سوم و چهارم )(، برابر با اختالف شمار عناصر دوره15 1 =  ( است.15
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𝑹𝒂های موجود در یون ها و نوترونتفاوت شمار الکترون
0+

00

004
های موجود ها و نوترون، چند برابر مجموع تعداد الکترون

 𝑯𝒈در اتم 
02

022
 است؟ 

1 )03/5 2 )7/5 3 )22/5 4 )4/5 

 پاسخ تشریحی

𝑅𝑎2+11و الکترون را در یون ابتدا تعداد نوترون
 آوریم:به دست می 222

𝑒 = 𝑃 − 2 = 11− 2 = 12 
𝑛 = 𝐴 − 𝑍 = 222 − 11 = 131 

−131ها برابر با بنابراین تفاوت آن 12 = هوا و  ها در اتم یک عنصر برابر است، مجمووع تعوداد الکتورون   ها و پروتونجا که تعداد الکتروناز آناست.  02

𝐻𝑔 15های موجود در اتم نوترون
اکنون نسبت  است. 255ه این مقدار نیز برابر با عدد جرمی اتم یعنی ها کها و نوترونبرابر است با مجموع تعداد پروتون 255

  آوریم:این دو مقدار را به دست می
02
255

= 5/22 
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 یک از مطالب زیر درست است؟کدام

 .دهیمنمایش می 𝑁𝑖و  𝑆𝑖 ،𝑁( نماد شیمیایی عنصرهای سیلسیم، نئون و نیکل را به صورت 1

 .رودای به شمار میی تولید سوخت هستهسازی ایزوتوپی یکی از مراحل مهم در چرخهغنی( 2

 اند.ای و از عنصر هلیم تشکیل شدههای هسته( عناصر سنگین مثل کربن و لیتیم، بر اثر واکنش3

 را تهیه کردند.های سنگی مشتری و سایر سیاره های شیمیایی در اتمسفر سیاره( دو فضاپیمای وویجر، ترکیب4

 پاسخ تشریحی

 𝑈به افزایش مقدار ایزوتوپ 
ی تولیود سووخت   سازی ایزوتوپی یکی از مراحل مهم در چرخوه غنیشود. در مخلو  طبیعی اورانیوم، غنی سازی گفته می230

 .رودای به شمار میهسته

 ها:بررسی سایر گزینه
 .دهیمنمایش می 𝑁𝑖و  𝑆𝑖 ،𝑁𝑒نماد شیمیایی عنصرهای سیلسیم، نئون و نیکل را به صورت  (1

 .اندشده تشکیل هلیم از و ایهسته هایواکنش اثر بر لیتیم، و کربن مثل سبک عناصر( 3

 و فیزیکوی ی شناسونامه  ،هوای گوازی(  )سویاره نپتون و اورانوس زحل، مشتری، هایسیاره کنار از گذر با داشتند مأموریت 2و 1ی وویجر فضاپیما دو( 4

 و هاآن اتمسفر در شیمیایی هایترکیب سازنده، عنصرهای نوع مانند اطالعاتی حاوی تواندمی هاشناسنامه این. بفرستند و کنند تهیه را هاآن شیمیایی

 .باشد مواد این درصد ترکیب
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