
                                                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طراحان سوال  گوییپاسخ  مدت تا شماره  از شماره  تعداد سوال  درس 

 دپارتمان  زمین شناسی  دقیقه 10 10 1 10 زمین شناسی

 ماز ریاضی دپارتمان  دقیقه 20 20 11 10 ریاضی

 ماز   زیست شناسیدپارتمان  دقیقه 40 60 21 40 زیست شناسی

 دپارتمان فیزیک ماز  دقیقه 20 70 61 10 فیزیک 

 دپارتمان شیمی ماز دقیقه 20 90 71 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 یازدهم تجربی

 گروه آموزشی ماز

 کنيد طی آسان را کنکور مارپيچ ما با

www.biomaze.ir 
 

 دقيقه 110 مدت پاسخگویی: 90 تعداد سؤال:

 

 17/07/99و پنج شنبه  16/07/99شنبه چهار آزمون پاسخدفترچه 

 

 1  ـ مرحله تجربی ازدهمی 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•
مازیار غنی•
میالد اکرمی•
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•

زمين

مسئول درس•
حمیدرضا •

عالیلو

طراحان همکار•
ریحانه شعبان•

زاده
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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 یازدهم
 

 گروه آموزشی ماز

 کنيد طی آسان را کنکور مارپيچ ما با

www.biomaze.ir 
 

 17/07/99و پنج شنبه  16/07/99شنبه چهار  ماز گردآورندگان دفترچه پاسخ آزمون

 



 1صفحه  1مرحله  -آزمون اختصاصی مازپاسخنامه                                     شناسیزمین

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

 

 (11 صفحۀ -1 فصل -شناسی زمین)  - 1  گزینه پاسخ -1

با توجه به شکل کهکشان راه شیری، نسبت 
𝐴

𝐵
 برابر چند است؟  

     1 )1/0 

  2 )01/0 

  3 )001/0 

  4) 0001/0 

 پاسخ تشریحی

 است. 1/0راه شیری نسبت ده هزار سال نوری به صدهزار سال نوری برابر با توجه به شکل کهکشان 
    

                                                                                                                      

 
 

 (  11 صفحۀ -1 فصل -شناسی زمین)  -  3  گزینه پاسخ -2

 دارد؟ مغایرت« نیکوالس کوپرنیک»کدام گزینه با نظریۀ  

  حرکت روزانۀ خورشید در آسمان ظاهری است. (1

 حرکت سیارات در زمان های مختلف مطالعه شد. (2

 سیارات در جهت عقربه های ساعت به دور خورشید می گردند.  (3

 می گردند.زمین همراه با ماه، مانند دیگر سیاره ها در مدار دایره ای  (4

 پاسخ تشریحی

 :کوپرنیک مرکزی خورشید نظریۀ

 را مرکزی یدخورش مختلف،نظریۀ های زمان در سیارات حرکت مطالعۀ بود،با آشنا خوبی به نیز ریاضی علم با که لهستانی شناس کوپرنیک،ستاره نیکوالس

 :کرد بیان

 .گردد می خورشید دور به ساعت های عقربه حرکت مخالف و ای دایره مدار در ها سیاره  دیگر مانند ماه، با همراه زمین -

 .است محورخود دور به زمین چرخش نتیجۀ و ظاهری آسمان، در خورشید روزانۀ حرکت -
 

 (12 صفحۀ -1 فصل -شناسی زمین)  - 3 گزینه پاسخ -3

دور خورشید را حساب فاصله سیاره ای تا زمین، دو برابر فاصله زمین تا خورشید است. مدت زمان گردش این سیاره به 
 کنید؟

      1 )2                            2 )22                        3 )3                          4 )33 
 



 0صفحه  1مرحله  -پاسخنامه آزمون اختصاصی ماز                                     زمین شناسی

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

 پاسخ تشریحی

 .بود خواهد نجومی واحد 3 برابر خورشید تا نظر مورد سیاره فاصله پس هست، نجومی واحد 2 برابر زمین تا سیاره فاصله اینکه به توجه با
 

                  𝑝 2 =  𝑑3    →    𝑝2 =  (3)3      →     𝑝 = 3√3   
 

 (12 صفحۀ -1 فصل - شناسی زمین)  - 3  گزینه پاسخ -4

  درجۀ شمالی می شود؟ 00و  12و روز در عرض های جغرافیایی  کدام مورد سبب اختالف مدت زمان شب

 ( چرخش زمین در جهت پاد ساعتگرد2درجه ای محور زمین                             5/66انحراف  (1

 حرکت انتقالی زمین در جهت ساعتگرد (4                                  درجه ای محور زمین 5/23انحراف  (3

 تشریحیپاسخ 

درجه ای محور زمین، نسبت به خط عمود بر سطح مدارگردش زمین به دور خورشید، سبب  5/23انحراف  .شب و روز بر اثر حرکت وضعی به وجود می آید

 .ایجاد اختالف مدت زمان روز و شب در عرض های جغرافیایی مختلف می شود
 

 (11 صفحۀ -1 فصل - شناسی زمین)  -  3  گزینه پاسخ -5

 شود؟ پایدار حاصل می  ۀپاشی کربن رادیواکتیو،کدام ماداثر فروبر 
 ( پتاسیم4             ( نیتروژن        3        ( اکسیژن              2              کربن معمولی     ( 1

 پاسخ تشریحی

 .شود می تبدیل 14 نیتروژن پایدار عنصر به فروپاشی، از پس 14 کربن پرتوزای عنصر
  

 
 

 (11 صفحۀ -1 فصل -شناسی زمین)  -  3  گزینه پاسخ -1

 با توجه به نظریۀ بطلمیوس،مدار گردشی کدام سیاره بین مدارهای خورشید و ماه قرار گرفته است؟

 ( مریخ4( عطارد                       3( زهره                           2( زحل                              1

 پاسخ تشریحی

 بر اساس نظریۀ زمین مرکزی بطلمیوس، مدار گردشی عطارد بین مدارهای خورشید و ماه قرار دارد.

 

 
 



 3صفحه  1مرحله  -پاسخنامه آزمون اختصاصی ماز                                     زمین شناسی

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

 (14 صفحۀ -1 فصل -شناسی زمین)  - 2  گزینه پاسخ -7

     دارد؟ را مقدار کمترین اصفهان، شهر برای هنگامی چه در خورشید، تا زمین فاصلۀ میانگین

 اول پاییز( 4                     بهار اول( 3                   زمستان اول( 2                      تابستان اول( 1
 پاسخ تشریحی

 در لهفاص این گویند می خورشیدی حضیض آن به که دارد قرار خورشید به نسبت فاصله( کمترین) ترین نزدیک در زمین دی، اول یعنی زمستان اول در

 (کند می صدق هم دیگری کشور هر یا ایران مورد در امر این. )است کیلومتر میلیون 470  حدود
 

 (13 و 12 صفحۀ -1 فصل -شناسی زمین)  -  3  گزینه پاسخ -8

 است؟ درست «خورشیدی حضیض» با رابطه در عبارت کدام

 .دارد قانم تابش استوا مدار بر خورشید زمان این در( 1

 .دارد قانم تابش السرطان رأس مدار بر خورشید زمان این در (2

 .رسد می خود مقدار حداقل به زمین، از خورشید فاصلۀ میانگین زمان این در (3

 .رسد می خود مقدار حداکثر به زمین، از خورشید فاصلۀ میانگین زمان این در (4

 پاسخ تشریحی

 .شودمی گفته خورشیدی حضیض زمان این به که رسدمی کیلومتر میلیون147 حدود یعنی خود، حداقل به ماهدی اول در زمین، از خورشید فاصلۀ میانگین

 
 

 

 (12 صفحۀ -1 فصل -شناسی زمین)  -  4  گزینه پاسخ -9

 است؟  برابر هم با سال مدت تمام در روز و شب مدت طولدر کدام یک از مدارهای زیر، 
 ( صفر درجه4   درجه                5/66( 3درجه جنوبی          5/23( 2درجۀ شمالی            5/23 (1

 پاسخ تشریحی

 ساعت است.   12برابر و  هم با سال مدت تمام در روز و شب مدت در مدار صفر درجه )استوا( طول
 

 (11 تا 9 صفحۀ -1 فصل -شناسی زمین)  -  4  گزینه پاسخ -11

 :  جزهمۀ موارد به درستی بیان شده اند،به 

 .کرد فرض ای دایره را سیارات حرکت کوپرنیک،مدار ( بطلمیوس همانند1

   نخستین پستاندار قبل از نخستین گیاه گلدار، در روی زمین  پدیدار شده است.( 2

 از یکدیگر هستند. دورشدن حال در ها کهکشان که دهند می نشان نجومی های گیری اندازه( 3

 استفاده می کنند. 40برای تعیین سن فسیل ماموت و یا جمجمۀ انسان های اولیه، از پتاسیم  (4

 پاسخ تشریحی

 .کنند می استفاده 14کربن  از اولیه، های انسان جمجمۀ یا و ماموت فسیل سن تعیین برای
 

 



 4صفحه  1 یمرحله -آزمون اختصاصی مازپاسخنامه                                                 ریاضی

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

 

 1 ی گزینه پاسخ -11

 خط، m به ازای کدام مقدار
x

y m


  
2 4 1

3
 ؟گذرداز مبدأ می 

1 )
1
3

 2 )
1
3

 3 )
2
3

 4 )
2
3

 

 پاسخ تشریحی:

yخط به صورت  یصورت کلی معادلهروش اول:  mx n  اگر  .باشدمیn  خط از مبدأ مختصات عبور  ،گرددباشد برابر صفر میکه عرض از مبدأ

  .کندمی

 
x m m

x y m x y m y x m y
 

                  
3 1 3 1

2 3 4 1 2 12 3 3 12 3 1 0
12 12 12

 

m m   
1

3 1 0
3

 

yصورت گذرند بهمعادله کلی خطوطی که از مبدأ مینکته:  mx  یاax by 0  .خواهد بود 

 

 

 

 

 
 شیب مثبت                  شیب منفی     

 باید مختصات مبدأ در معادلة خط صدق کند: روش دوم: 

x , y m m


       
0 2 1

0 0 0 1
3 3

 

 4ی  گزینه پاسخ -11

 یو نقطه هاعرضروی محور  -1به عرض  A ینقطه B ,1 مووازی   ABاگر  .مفروضند 2 my m x m   5 2 2 0 

 ؟کدام است m، باشد

1 )
1
3

 2 )
1
3

 3 )
1
4

 4 )
1
4

 

 پاسخ تشریحی:

 یمختصات نقطه A ,0 و  1 B ,1   :است بابرابر  ABخط  ییا ضریب زاویه شیب .باشندمی 2

 

 
B A

B A

y y

x x

 
  

 

2 1
3

1 0
 شیب  

 :دهیمقرار می 3 یابیم و برابربرابر دارند لذا شیب خط داده شده را میهای پس شیبچون دو خط موازی هستند 

a

b
   شیبax by c   0 

m m

m m

 
  

5 2 2 5
شیب   m x my m    5 2 2 0 



 2صفحه  1 یمرحله -اسخنامه آزمون اختصاصی مازپ                                                ریاضی

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

 

m
m m m m

m


       

2 5 1
3 3 2 5 8 2

4 

ها واقع شده است ای که روی محور طولمختصات نقطهیادآوری:  x,0  

ها واقع شده است ای که روی محور عرضمختصات نقطه , y0 
 

 4ی  گزینه پاسخ -11

x یه معادلهب BCلع ض، ABCدر مثلث  y  3 1 و  0 A ,5  ،AHارتفوا    یدر معادلوه  .یکی از رئوس آن است 2

 ؟کندصدق میکدام نقطه 

1 ) ,2 7 2 ) , 2 7 3 ) ,4 3 4 ) ,3 4 

 

 پاسخ تشریحی:

 یچون مختصات نقطه A ,5 قطرار   BCروی خطط   A ینقطه پسکند صدق نمی BC ضلع یدر معادله 2

 (عمود)AHکنیم تا شیب خط ارتفاع عکس و قرینه می ،آوریمرا به دست می BC خط بابتدا شی .نگرفته است

 یو نقطه AH ارتفاع ببه دست آید با استفاده از شی A ,5  :نویسیمرا می AH یمعادله، 2

 

 

 
 

 A A

m ,A ,
y y m x x y x y x


         

3 5 2
2 3 5 3 13 

  :کندمیصدق  AH یمعادله درحال باید بررسی کنیم کدام نقطه 

 
 

 
,

      
3 4

4 3 3 13 4  (4) یگزینه 4
 

 1ی  گزینه پاسخ -14

x مجمو  طول و عرض محل تالقی خطوط نمودار y xy   4 4  ؟کدام است 0

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

 پاسخ تشریحی:

  :آیدیک نقطه است که از حل دستگاه دو معادله دو مجهولی حاصل از معادالت دو خط به دست می ،محل تالقی دو خط

 

 

 

 

 

 

 نکته:

yها  عددمعادله کلی خطوط موازی محور طول -1   ها صفر است. مثطل  باشد که شیب آنمیy 3 6 yکطه همطان    0  اسطت کطه در روی    2
 شود. رسم میها خطی موازی محور طول 2ها از نقطه محور عرض

xها  عددمعادله کلی خطوط موازی محور عرض -2  نهایت است. مثل ها تعریف نشده یا بیباشد که شیب آنمیx 2 6 xکه همان  0  3 
 شود. رسم میها خطی موازی محور عرض -3ها از نقطه است که در روی محور طول

 

 

 شیب
 عکس و قرینه

 

 

 

 

 فاکتور از

 هاخط موازی محور طول

 هاخط موازی محور عرض

 فاکتور از

 تالقی یمختصات نقطه:

 

B C 
 

H 



 6صفحه  1 یمرحله -اسخنامه آزمون اختصاصی مازپ                                                ریاضی

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

 

 

 

 1ی  گزینه پاسخ -11

xواقع بر خط  0ای به طول ی نقطهفاصله y 2 3  ؟ها کدام استعرضواقع بر محور  3ای به عرض از نقطه 1

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

 پاسخ تشریحی:

 A ,2 روی خط  یمختصات نقطه: 1 
x

x y y y


      
2

2 3 1 2 2 3 1 1 

 B ,0  هاعرضروی محور  یمختصات نقطه:  3

       A B A BAB x x y y AB             
2 2 2 22 0 1 3 4 4 2 4 2  دو نقطه  یفاصله:  2

 نکته:

نقطه 2طول پاره خط یا فاصله    A B A BAB x x y y    
2 2

 

Aفاصله مبدأ از یک نقطه AOA x y  2 2 
 

 1ی  گزینه پاسخ -11

نقاط A a,3 و B ,a 4   ؟طول آن نقطه کدام است ،ها باشدروی محور طول ABاگر وسط پاره خط .مفروضند 1

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

 پاسخ تشریحی:

اگر  A x , y1  و 1 B x , y2  :است مقابلدارای مختصات  ABوسط  Mیباشند نقطه 2
M

M

x x
x

y y
y













1 2

1 2

2

2

 

  :است مقابلدارای مختصات  ABوسط  ینقطه
M

M

a
x

M
a a

y




  
 







4

2
1 3 2

2 2

 

My پس:باشد ها میروی محور طول M ینقطه a a      0 2 0 2 

aحال   2  در راMx یدهیم تا طول نقطهقرار می M را بیابیم:  

 
a

M M M

a
x x x

  
   

24 2 4
1

2 2
 

 

 1ی  گزینه پاسخ -11

نقاط  A ,5 و  2 B ,1 y یبه معادله خط aکدام مقدار به ازای  ،مفروضند 4 ax   ؟گذردیم ABاز وسط  7

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

 پاسخ تشریحی:



 7صفحه  1 یمرحله -اسخنامه آزمون اختصاصی مازپ                                                ریاضی
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  :دهیمخط قرار می یرا در معادله Mحال مختصات 
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 4ی  گزینه پاسخ -11

 ؟کمترین فاصله را از مبدأ مختصات دارد خطکدام 

1 )x y  2 0 2 )x y  2 0 3 )x y  2 0 4 )x y  1 0 

 پاسخ تشریحی:

 ینقطه از خط از رابطه یفاصله
ax by c

d

a b

 



2 2

 یطبق رابطهاز خط مختصات آید و فاصله مبدأ به دست می 
c

d

a b




2 2

به دست  

 :دهیمرا مورد بررسی قرار میگزینه حال هر  .آیدمی
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 1ی  گزینه پاسخ -11

 یمعادله   m x m y m     1 2 1 2 5 مرکز ایون دایوره در    .دایره خواهد بود یک قطر، m مقدار به ازای هر 0

  ؟مختصاتی است یکدام ناحیه

 چهارم ( 4 سوم ( 3 دوم ( 2 اول ( 1

 پاسخ تشریحی:

 آید. دست میدلخواه معادله یکی از قطرها به mباشد یعنی به ازای هر داده شده در صورت تست دسته خطوط قطرهای دایره مذکور می معادله

mمثالً اگر  1 صورت باشد معادله قطری از دایره بهx y  2 7 در نظر بگیریم معادله دو قطر  mخواهد بود. پس اگر دو مقدار دلخواه برای  0
 آید. دست میها مرکز دایره بهمتمایز دایره را خواهیم داشت که با حل دستگاه دو معادله دو مجهولی حاصل از آن

mآوریم یعنی دست میبه yو  xهای را از صفر قرار دادن ضریب mبرای سهولت در حل تست دو مقدار دلخواه برای  m    1 0 و  1

m m   
1

2 1 0
2

 نمایید. آیند که مالحظه میدست میدلخواه دو قطری از دایره که موازی محورها هستند به m. حال با این دو 

 کنیمگویا می

 کنیمگویا می
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مرکز که همان  طخ برخورد دو ینقطه ،خط دو قطر متمایز را خواهیم داشت که با حل دستگاه یمعادله ،در نظر بگیریم m مقدار دلخواه برای واگر د

 :یابیممیرا  است دایره

  m x x      
1 3

6 0 4
2 2

 خواهدل 

   m x y y y           1 0 3 3 0 3 3  خواهدل 1

دایره مرکز  ,4   .گیرددوم قرار می یباشد که در ناحیهمی 1
 

 1ی  گزینه پاسخ -12

 یرا با چه طوولی در نرور بریوریا توا رابطوه      C ینقطه ند.ها مفروضروی محور طول -3و  2های به طول Bو  Aنقاط 

AB AC BC 2 3  ؟برقرار باشد 2

1 )33 2 )34 3 )33 4 )33 

 پاسخ تشریحی:

B A

C A

C B

AB x x

AC x x AB AC BC

BC x x

 

    

 







2 3 2 

            B A C A C B C Cx x x x x x x x            2 3 2 2 3 5 3 5 2 3 

C C Cx x x         16 3 15 2 6 16 15 6 37 
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 یک فرد سالم، درست است؟ند مورد، دربارۀ مغز چ

 شود. های سفید آن، بخش خاکستری مشاهده نمیدر میان بخش -الف

 های بافت عصبی آن است.شده از همۀ یاختهنوار مغزی، جریان الکتریکی ثبت  -ب

 پردازد.هر یاختۀ پشتیبان در ساختار آن، به تشکیل غالف میلین می -ج

 شوند.های پیوسته تغذیه میاز مویرگشده های آن توسط خوناب خارجیاخته -د

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

 پاسخ تشریحی:

 درست است.      « د»فقط مورد 

 بررسی موارد:

 شود.های خاکستری دیده میهای سفید مغز، قسمتکنید در میان بخشمشاهده می 12الف( همانطور که در شکل 

 های( مغز است. یعنی اینکه نوروگلیاها در تشکیل نوار مغزی نقش مستقیم ندارن!)نورونهای عصبی ب( نوار مغزی جریان الکتریکی از یاخته

ای هایستتتایی یاختهکنند، در حفظ همهای عصتتبی ایداد میه ایی برای یاختهها داربستتتهای پشتتتیبان در مغز انواگ گوناگونی دارندا ایی یاختهج( یاخته

 عصبی و دفاگ از آنها نیز نقش دارند.

 شوند.های پیوسته تغذیه میهای اعصاب مرکزی )مغز و نخاگ( توسط خوناب خروجی از مویرگیاخته د(
 

 (یمفهوم -متوسط -222) 4پاسخ گزینه   -11
 در بدن یک نوجوان نوعی نورون که .................. قطعا ..................     

 کند.حرکتی ارتباط برقرار میهای حسی و ( فاقد میلیی پیرامون خود است ت بیی نورون1

 کند ت در ریشۀ شکمی نخاگ حضور دارد.( در دندریت خود پیام عصبی را به صورت جهشی هدایت می2

 کند.شود ت پیام عصبی را از دستگاه عصبی مرکزی دور میبندی می( آکسون آن توسط غالف میلیی عایق3

 پردازد.می ATPای به تولید آن مشابه است ت در جسم یاختهای ( محل ورود دندریت و خروج آکسون از جسم یاخته4

 پاسخ تشریحی:

ای ای و محل خروج آکسون از جسم یاختههای حسی محل ورود دندریت به جسم یاختهکنید در نورونمشاهده می 3همانطور که در شکل 
 شود.تولید می ATPای ها، در جسم یاختهمشابه است. در انواع نورون

 ها:سایر گزینهبررسی 

 کنند.های حسی و حرکتی ارتباط برقرار میهای رابط بیی نوروندار یا بدون میلیی باشند، در حالی که نورونتوانند میلییها می( همۀ انواگ نورون1

)نه حسی!( در ریشۀ شکمی های حرکتی کند. نورونهای حستی دارای غالف میلیی استت و پیام عصبی را به صورت جهشی هدایت می  ( دندریت نورون2

 شوند.نخاگ مستقر می

های حستی که پیام عصبی را به دستگاه عصبی مرکزی  توانند دارای میلیی یا بدون میلیی باشتند. نورون ( هر سته نوگ نورون رابط، حستی و حرکتی می  3
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 کنند نیز پیرامون آکسون خود غالف میلیی دارند.نزدیک می
 

 

 (یمفهوم -متوسط-222) 1پاسخ گزینه   -12
 هر یاختۀ پشتیبان .................. 

 شود.های پیوسته تغذیه می( در بدن انسان، توسط خوناب خارج شده از مویرگ1

 کند.ای را در هستۀ خود ذخیره می( در بدن انسان، اطالعات الزم برای تقسیم یاخته2

 کند.تریی فاصله از نورون نگهداری می( سازندۀ غالف میلیی، هستۀ خود را در نزدیک3

 دهد.( سازندۀ غالف میلیی، فقط لیپیدهایی با دو اسید چرب را در ساختار غشای خود قرار می4

 تشریحی:پاسخ 

 کنند.ای را در هستۀ خود ذخیره میهایی که تقسیم نمیشن!( اطالعات الزم برای تقسیم یاختهدار )حتی اونهای هستههمۀ یاخته

 ها:بررسی سایر گزینه

های پشتیبان )مثل یاختهشوندا درحالی که، گروهی از های پیوسته تغذیه میهای اعصاب مرکزی )مغز و نخاگ( توسط خوناب خروجی از مویرگ( یاخته1

 سازن( در دستگاه عصبی مرکزی مستقر نیستند.های محیطی رو میهایی که غالف میلیی نوروناون

 کنند.های سازندۀ غالف میلیی هستۀ خود را در دورتریی  فاصله از نورون نگهداری میکنید یاختهمشاهده می 2( همانطور که در شکل 3

ای جانوری عالوه بر فستفولیپید که از دو اسید چرب، یک گروه فسفات و گلیسرو  ایداد شده است، کلسترو  نیز مشاهده  ه( در ستاختار غشتای یاخته  4

 صبیهای عدرسنامه: انواع یاخته

 های رابط.های حرکتی و نورونهای حسی، نوروندر دستگاه عصبی انسان، سه نوگ یاختۀ عصبی وجود دارد: نورون

 آورند.های عصبی را به سوی بخش مرکزی دستگاه عصبی )یعنی مغز و نخاگ( میها، پیامایی نورون های عصبی حسی:( یاخته1

 قرار گرفته است. غالف میلینای، در حد فاصل بیی دو های حسی، جسم یاختهدر نورون 

 هستند. ای نورون حسی، متصلرشتۀ آکسون و دندریت، به یک قطبِ جسم یاخته 

 ها، بیشتر از طو  آکسون است.طو  دندریت در ایی نورون 

 هستند. انتهایِ دارینه )دندریت( نورون حسیهای فشار در پوست انسان، گیرنده :2ترکیب با فصل 

 برند.ها( میها )مانند ماهیچهها را از بخش مرکزی دستگاه عصبی، به سوی اندامها، پیامایی نورون های عصبی حرکتی:( یاخته2

 تواند غالف میلیی داشته باشد. ها، میها دارای چند دندریت کوتاه و یک آکسون بلند هستند که با توجه به شکل فقط آکسون آنایی نورون 

 اند.ای متصل شدهای متفاوت است و هر کدام، به صورت مستقل به جسم یاختهها و آکسون به جسم یاختهاتصا  دندریت محل 

های عصبی حسی و حضور دارند و ارتباط الزم بیی یاخته فقط در مغز و نخاعهستتند که   های عصبینوع سوم یاختهها ایی نورون های عصببی ابط:: ( یاخته3

 کنند.فراهم میحرکتی را 

 تر است.ساختار یاختۀ عصبی رابط، شبیه به یاختۀ عصبی حرکتی است با ایی تفاوت که آکسون آن کوتاه 
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 شود )یعنی دو نوگ لیپید(.می
 

 

 درسنامه: غالف میلین

ها اند و آنپوشهای عصبی را میاز یاخته بسیاریهای آکسون و دندریت داشته باشند. غالف میلیی، رشته غالف میلینپوششی به نام  توانندمیهای عصبی یاخته

وجود  هپیچد و غالف میلیی را بسازند. یاختۀ پشتیبان به دور رشتۀ عصبی میهای پشتتیبان بافت عصتبی می  از یاخته گروهیکند. غالف میلیی را بندی میرا عایق

 آورد.می

نامند. در محل گرۀ رانویه، غشای رشتۀ عصبی در تماس با مای  ها را گرۀ رانویه میشود، ایی بخشهایی از رشتتۀ عصبی قط  می غالف میلیی در بخشگرة ابنویه: 

 ها از غشا وجود دارد. گیرد و بنابرایی، امکان عبور یونای قرار میبیی یاخته

 پیچد. ر، به دور رشتۀ عصبی میبرای ساخت هر غالف میلیی، ابتدا یک یاختۀ پشتیبان در کنار رشتۀ عصبی قرار گرفته و مطابق شکل زی

 

 بررسی شکل:

های پشتتتیبان ستتازندۀ غالف میلیی،  یاخته 

ای هستند و گرۀ رانویه، حد فاصل هسته تک

 دو یاختۀ پشتیبانِ سازندۀ میلیی است.

های پشتتتیبان به دور رشتتتۀ عصتتبی  یاخته 

پیچند، بنابرایی چند الیه از جنس غشتتا، می

 سازد.میلیی را می

خوردن یاختۀ پشتتتیبان به دور رشتتتۀ با پیچ 

عصتتبی، هستتتۀ آن در ستتمت خارجی غالف 

 گیرد.میلیی قرار می

 پایانۀ آکسون همواره فاقد غالف میلیی است. 

 چند نکتة مهم دربارة غالف میلین:

 تر است.قطر، سری های بدون میلییِ همدار از رشتههای میلییهدایت پیام عصبی در رشته 

 گیرد.دار صورت میهای میلییکند. به همیی دلیل هدایت پیام عصبی به صورت جهشی در رشتهها از غشا جلوگیری میو از عبور یونمیلیی عایق است  

 دار هستند.ها میلییهای حرکتی آنهای اسکلتی، سرعت هدایت پیام اهمیت زیادی دارد و به همیی دلیل، نوروندر ماهیچه 

 روند.ی میسازند، از بیهای پشتیبانی که در سیستم عصبی مرکزی، میلیی می، یاختهشودا مثالً در بیماری ام. اسبه بیماری مندر میکاهش یا افزایش میزان میلیی  

 دار تشکیل شده است.های عصبی میلییمادۀ سفید در دستگاه عصبی مرکزی، از اجتماگ رشته 
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 در دستگاه عصبی انسان، هنگامی که .................. قطعاً ..................   

 یابد.شود ت اختالف پتانسیل دو سوی غشا کاهش می( یون پتاسیم از نورون خارج می1

 دار سدیمی باز هستند.های دریچه( پتانسیل داخل نورون نسبت به بیرون بیشتر است ت کانا 2

 دار پتاسیمی باز هستند.های دریچهیلی بیی دو سوی غشا وجود ندارد ت کانا ( اختالف پتانس3

 ( بیشتریی اختالف پتانسیل بیی دو سوی غشا وجود دارد ت پتانسیل درون نورون نسبت به بیرون آن کمتر است.4

 پاسخ تشریحی:

پتاسیمی، بیشترین اختالف پتانسیل بین دو سوی غشا دار های دریچهشدن کانالدر پتانسیل استراحت و همینطور بالفاصله پس از بسته

 وجود دارد. در هر دو حالت پتانسیل درون نورون نسبت به بیرون آن کمتر است.

 ها:بررسی سایر گزینه

ست نیز، شا ثابت اشود. یعنی در پتانسیل استراحت که اختالف پتانسیل دو سوی غهای نشتی از نورون خارج می( یون پتاستیم، پیوستته از طریق کانا   1

 گیرد.خروج پتاسیم از نورون صورت می

دار های دریچهدار ستدیمی بسته و بالفاصله پس از آن کانا  های دریچهرستد، کانا  می 33( پس از اینکه پتانستیل درون نورون نستبت به بیرون آن به   2

 دار سدیمی بسته هستند.های دریچهبیرون آن بیشتر استا اما کانا  شوند. در ایی حالت با اینکه پتانسیل داخل نورون نسبت بهپتاسیمی باز می

های کمی بعد از بازشدن کانا  -2دار سدیمی های دریچهبعد از بازشدن کانا  اندکی -1( در دو حالت اختالف پتانسیل دو سوی غشای نورون صفر استا 3

 دار پتاسیمی بسته هستند.   های دریچهکانا  1دار پتاسیمی در حالت شماره دریچه

 دار سدیمی و پتاسیمی در یک نقطه از نورون همزمان باز نیستند.های دریچهنکته: هیچوقت کانا 

 دار سدیمی بسته و سپسهای دریچهدار ستدیمی و پتاستیمی بستته هستتندا یعنی او  کانا     های دریچهنکته: در قلۀ پتانستیل عمل در یک لحهه کانا  

 شوند.دار پتاسیمی باز میریچههای دکانا 
 

 (یمفهوم -متوسط -222) 2پاسخ گزینه   -12

 دهندۀ عصبی باشد و ویژگی این بخش چیست؟  تواند دارای گیرنده برای انتقالکدام بخش در یک نورون می

 شود.ی ت همواره در بخش مرکزی دستگاه مرکزی مستقر میا( جسم یاخته1

 دهد.پیام عصبی را به صورت جهشی انتقا  می های حرکتی( آکسون ت در نورون2

 شود.( آکسون ت ضمی انتقا  پیام عصبی، بر مساحت غشای پایانۀ آکسونی افزوده می3

 ای متصل است.ها در محلی متفاوت با آکسون، به جسم یاخته( دندریت ت در همۀ نورون4

 پاسخ تشریحی:

انی رای، آکسون یا دندریت حضور داشته باشد. انتقال پیام عصبی به روش برونیاختهتواند در غشای جسم دهندۀ عصبی میگیرندۀ انتقال

 ود.  ششود و بر مساحت غشای پایانۀ آکسونی افزوده میرانی غشای ریزکیسه به غشای پایانۀ آکسونی ملحق میگیرد. در برونصورت می

 ها:بررسی سایر گزینه

 های حسی وجود دارد.ای نوروناه عصبی محیطی است( تدمعی از جسم یاخته( در ریشۀ پشتی نخاگ )که جزئی از دستگ1

 کند.می هدایتهای حرکتی توسط غالف میلیی احاطه شده است و پیام عصبی را به صورت جهشی ( آکسون نورون2

پیام عصبی  سیناپسی انتقا یاختۀ پس سیناپسی بهبه حرکت پیام عصتبی در طو  یک رشتۀ عصبی هدایت و به حرکت پیام عصبی از یاختۀ پیش  نکته:

 گویند.می

 ای مشابه است.های حسی محل اتصا  دندریت و آکسون به جسم یاخته( در نورون4
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 در فرآیند انتقال پیام عصبی قطعاً .................. 

 یابد.سیناپسی تغییر می( پتانسیل الکتریکی نورون پس1

 شود.سیناپسی مصرف میدر یاختۀ پیش ATP( مقداری مولکو  2

 شوند.سیناپسی باز میدار سدیمی موجود در غشای یاختۀ پسهای دریچه( کانا 3

 شود.سیناپسی وارد می( ناقل عصبی از طریق نوعی کانا  پروتئینی به یاختۀ پس4

 پاسخ تشریحی:

 درسنامه: هدایت پیام عصبی   

 پیام عصبی طه نقطة نقطههدبیت 

شتۀ ررود تا به انتهای پیش می نقطه به نقطهشود، وقتی پتانسیل عمل در یک نقطه از یاختۀ عصبی ایداد می

 نامند.)آکسون یا دندریت بلند( برسد. ایی جریان را پیام عصبی می عصبی

 شود. به آکسون یا دندریت بلند، رشتۀ عصبی گفته می نکته: 

طرفه استتت. جهت هدایت پیام عصتتبی در دندریت به هدایت پیام عصتتبی در طو  آکستتون و دندریت یک نکته: 

 آکسون، به سمت پایانۀ آکسون است. سمت جسم سلولی است و در

ینید، بطور که میدهد، همانتصویر مقابل، هدایت پیام عصبی را در یک رشتۀ عصبی فاقد میلیی نشان می نکته: 

 رود.پتانسیل عمل نقطه به نقطه به سمت انتهای رشتۀ عصبی پیش می

 پیام عصبی جهشیهدبیت 

استا در حالی  ترسریع، قطرهمهای بدون میلییِ دار از رشتههای عصبی میلییهدایت پیام عصتبی در رشتته  

ار، دهای عصبی میلییکند. دانستید که در یاختهها از غشتا جلوگیری می استت و از عبور یون  میلین عایقکه 

 ارتباطها، میلیی وجود ندارد و رشتۀ عصبی با محیط بیرون از یاخته های رانویه وجود دارد. در محل ایی گرهگره

 شتود و پیام عصتبی درون رشتۀ عصبی از یک گره به گرۀ  ها پتانستیل عمل ایداد می دارد. بنابرایی، در ایی گره

جهد. به همیی علت، رسد پیام عصبی از یک گره به گرۀ دیگر مینهر میشود. در ایی حالت بهمی هدایتدیگر، 

 نامند.می هدایت جهشیایی هدایت را 

ی رابطۀ مستقیم داردا یعن قطر و وجود میلین،های عصبی با دو عامل، پیام عصبی در رشته سرعت هدایت نکته: 

 های بدون میلیی و باریک است.دار و قطور بیشتر از رشتههای میلییسرعت هدایت پیام عصبی در رشته

 مثالی بز کاطرد میلین:

ها آن حرکتیهای ستترعت ارستتا  پیام عصتتبی اهمیت زیادی دارد، بنابرایی نورون  اسکککلتیهای در ماهیچه

 است. دارمیلین

 دار هستند.ها نیز دارای آکسون و دندریت میلییدهند. ایی نورونهای اسکلتی را به دستگاه عصبی مرکزی گزارش میهای حسی، وضعیت ماهیچهنورون 

پیام عصتتبی  سککرعت هدایت افزایشو  هدایت جهشککیمیلیی باعث  نکته: 

 شودا نه انتقا  جهشی یا افزایش سرعت انتقا !!!!می

گاه پتانستتیل عمل ایداد های عصتتبی، هیچدارِ رشتتتههای میلییدر بخش نکته: 

های فاقد میلیی ها، پتانسیل عمل فقط در بخششتودا بلکه در ایی رشتته  نمی

  شود.های رانویه یا انتها و ابتدای رشته( ایداد می)گره

دار وجود دارد، ولی های رانویه، تعداد زیادی کانا  دریچهدر گره نکتهه ییی  هم::  

ا ههای پوشتتیده شتتده با میلیی( ایی کانا  ها )یعنی بخشدر فاصتتلۀ بیی گره

های فاقد میلیی ایداد وجود ندارد. به همیی دلیل، پتانسیل عمل فقط در محل

 کند.دیگر، جهش میشده و پیام عصبی از یک گره به گرۀ 

میزان میلیی در رشتتتتۀ عصتتتبی، مندر به بیماری  ککاهش یا افزایش  نکتهه:  

  شود.می
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 شود.انجام می ATPرانی با مصرف گیرد. فرآیند برونهای عصبی صورت میدهندهرانی انتقالانتقال پیام عصبی با برون

 ها:بررسی سایر گزینه

 ای یا نوعی غده باشد.تواند نورون، یاختۀ ماهیچهسیناپسی می(  یاختۀ پس1

یناپسی سه یاختۀ پستواند در جهت تحریک یا مهار آن باشد. فقط در صورتی که قرار باشسیناپسی میدهندۀ عصبی به غشای یاختۀ پس( اتصا  انتقا 3

 دار سدیمی اون باز میشی.های دریچهتحریک بشه کانا 

 .شودنمی سیناپسیپس یاخته وارد عصبی ( هیچم اینطور نیست! ناقل4

 

 (یمفهوم -متوسط -222) 1پاسخ گزینه   -12
 در بدن یک انسان بالغ، در مغز .................. نخاع .................. 

 شود.مادۀ خاکستری در میان بخش سفید دیده می( برخالف ت 1

 ( همانند ت مای  مغزی ت نخاعی در فضای داخلی در جریان است.2

 شود.هایی با غشای پایه ضخیم مشاهده می( برخالف ت مویرگ3

 تریی پردۀ مننژ در تماس است.( همانند ت مادۀ خاکستری با نازک4

 پاسخ تشریحی:

مغزی و مجرای مرکزی نخاع، مایع مغزی ک نخاعی در جریان است )حتی بدون های در فضای داخلی بطن
ها به پاسخ درست برسید. یاد بگیرید حتی اگر سواد تونستید با رد سایر گزینهدونستن این نکته می

 های یک سؤال رو ندارید، اون سؤال رو حل کنید!(.بردن به نکات همۀ گزینهالزم برای پی

 ها:بررسی سایر گزینه

( در نخاگ مادۀ خاکستتری در میان بخش ستفید قرار گرفته است. در مغز مادۀ خاکستری پیرامون بخش سفید   1

های خاکستری کنید در میان بخش سفید نیز قسمتمشاهده می 12وجود داردا با ایی حا  همانطور که در شکل 

 قابل مشاهده است.

 ه نازک وجود دارد.های پیوسته با غشای پای( در مغز و نخاگ مویرگ3

 های منفذدار ضخیم است.دهم: غشای پایه در مویرگ 4ترکیبی با فصل 

تریی پرده هم محسوب میشه( در تماس استا تریی پردۀ مننژ )که همون داخلی( ماۀ خاکستری در مغز با نازک4

 در حالی که در نخاگ، مادۀ سفید با ایی پرده در تماسه!
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 (یمفهوم -متوسط -222) 2پاسخ گزینه   -12
 ای که .................. قطعاً .................. در هر مرحله

 تر است.کند ت پتانسیل درون نورون نسبت به بیرون آن منفی( پمپ سدیم ت پتاسیم فعالیت می1

   .یابدمی کاهش سرعت به نورون سیتوپالسم شود ت پتانسیل( یون پتاسیم از نورون خارج می2

 شود.توسط پمپ سدیم ت پتاسیم مصرف می ATPهای شود ت مولکو از نورون خارج می( یون سدیم 3

 یابد.شود ت در ابتدا اختالف پتانسیل دو سوی غشای نورون افزایش میدار سدیمی باز می( کانا  دریچه4

 پاسخ تشریحی:

یون سدیم را از نورون خارج و یون پتاسیم را به نورون  ATPپمپ سدیم ک پتاسیم موجود در غشای نورون همواره فعال است و با مصرف 
 کند.وارد می

 ها:بررسی سایر گزینه

ها فعا  است و یون سدیم را از نورون خارج و یون پتاسیم را به نورون وارد ( گفتیم که پمپ سدیم تتتت پتاسیم در همۀ مراحل فعالیت و استراحت نورون1

 کند.می

 شود. استراحت عمومی که اختالف پتانسیل دو سوی غشای نورون ثابت است، از نورون خارج می ( یون پتاسیم حتی در مرحلۀ2

+ )افزایش 33یابد( و سپس از صفر به به صفر )کاهش می -03دار سدیمی ابتدا اختالف پتانسیل دو سوی غشای نورون از های دریچه( با بازشتدن کانا  4

 رسد.یابد( میمی
 

 عصبی )پتانسیل عمل(    درسنامه: تولید پیام 

(، اختالف پتانسیل دو سوی غشای نه کل یاخته) محل تحریکشود، در است. وقتی یاختۀ عصبی تحریک می کمتردر حالت آرامش، بار مثبت درون غشا از بیرون آن 

اختالف پتانستتیل دو ستتوی غشتتا، دوباره به حالت آرامش بر  شتتود و پس از زمان کوتاهی، می ترمثبتکند و داخل یاخته از بیرون آن، طور ناگهانی تغییر میآن به

 نامند.می پتانسیل عملگردد. ایی تغییر را می

 بیشتر بودن بارهای مثبت در بیرون از یاخته ناشی از دو علت است: 

 های نشت  پتاسیم ؛ یروج یون پتاسی: بیشتر از ورود یون سدی: است.تعداد بیشتر کانال -1

 کند.سدی: ه پتاسی:؛ در هر بار فعالیت، سه یون سدی: را از یایته یارج و دو یون پتاسی: را به یایته وارد ه فعالیت پمپ  -2

 است.  دارهای یونی دریچهکانالپتانسیل غشا، مربوط به  تغییر ناگهانیخوانیم که علت در ادامه می 

 بفتد؟دا هنگام پتانسیل عمل، دا یاختة عصبی چه بتفاقی می

 کنند. ها عبور میها از آنشوند و یونمی بازوجود دارند که با تحریک یاختۀ عصبی  دارهای دریچهکانالهایی به نام های عصبی، پروتئییغشای یاختهدر 

های عصبی وجود شای یاختهدار سدیمی و پتاسیمی در غکنند )فقط عبور یک نوگ یون( و دو نوگ کانا  دریچهمی دار به صتورت اختصتاصتی عمل   های دریچهکانا  

 دارد.

 شوند.دار پتاسیمی باز میهای دریچهدار سدیمی و سپس کانا های دریچهدر حیی پتانسیل عمل، ابتدا کانا  

 وقایع پتانسیل عمل به ترتیب:

باز  دار سککدیمی در محل تحریکهای دریچهکانالشتتود، ابتدا وقتی غشتتای یاخته تحریک می -1

 شود.تر میهای سدیم فراوانی وارد یاخته شده و بار الکتریکی درون آن، مثبتشوند و یونمی

 تر است.در محل تحریک، پتانسیل درون غشا نسبت به بیرون آن، مثبت 

دار پتاسیمی باز های دریچهشوند و کانا دار سدیمی بسته میهای دریچهپس از زمان کوتاهی کانا  -2

 شوند.خارج میهای پتاسیم از یاخته و یون

دار های دریچهدار ستتدیمی بستتته شتتده و ستتپس کانا   های دریچهدر حیی پتانستتیل عمل، ابتدا کانا  

دار ستدیمی و پتاسیمی در یک محل،  های دریچهشتوندا بنابرایی در هیچ حالتی، کانا  پتاستیمی باز می 

 توانند به صورت همزمان باز باشند.نمی

 شوند و به ایی ترتیب، دوباره پتانسیلیمی نیز پس از مدت کوتاهی بسته میدار پتاسهای دریچهکانا  -3

 گردد.( بر می-03غشا به حالت آرامش )

ید یه اتا یه خ رده شلریعل هِ! چ   مقدار زیادی ی   پتاسیل  از یاخته خار  دیده   مقدار زیادی ت  ی   سدی   ه یاخته  ارد دده!!! پی یاخته    در این حالت، پتانسیلل شایا یعل ه تسیت،  له ش یت ی     
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 (یمفهوم -متوسط -222) 2پاسخ گزینه   -12
 در بیماران مبتال به ام.اس .................. 

 شوند.های پشتیبان در دستگاه عصبی مرکزی تخریب می( انواگ یاخته1

 یابد.های عصبی کاهش می( سرعت انتقا  پیام عصبی در گروهی از رشته2

 یابد.های موجود در مغز و نخاگ افزایش میدر گروهی از نورون ATP( مصرف 3

 یابد.های عصبی مرتبط با ماهیچۀ دوسر کاهش میپیام در طو  رشته ( سرعت حرکت4

 پاسخ تشریحی:

های هروند. در این حالت، یاختسازند، از بین میهای پشتیبانی که در دستگاه عصبی مرکزی غالف میلین میدر بیماران مبتال به ام.اس یاخته
کنند. در نتیجه پمپ سدیم ک پتاسیم در نقاط بیشتری نقطه هدایت میبه عصبی به جای انتقال جهشی پیام عصبی، پیام را به صورت نقطه 

 شود.بیشتری نیز مصرف می ATPکند و ها به حالت استراحت، فعالیت میاز نورون برای بازگرداندن غلظت یون

 ها:بررسی سایر گزینه

 روند.سازند، از بیی میهای پشتیبانی که در دستگاه عصبی مرکزی غالف میلیی میران مبتال به ام.اس یاخته( در بیما1

 یابد.بیند، کاهش میها آسیب میهایی که غالف میلیی آن( در ایی بیماری سرعت هدایت )نه انتقا ( پیام عصبی در نورون2

های پشتتیبانی که در دستگاه عصبی مرکزی غالف میلیی  در حالی که در بیماری ام.اس یاخته( ایی نورون در دستتگاه عصتبی محیطی مستتقر استتا     4

 روند.سازند، از بیی میمی
 

 (یمفهوم -متوسط -222) 1پاسخ گزینه   -23
 چند مورد، دربارۀ دستگاه عصبی انسان، درست است؟

 کند.گلوکز برخالف آمینواسیدها از سد خونی ک مغزی عبور می -الف

 النخاع در تنظیم ضربان قلب نقش دارد.هیپوتاالموس همانند بصل -ب

 شود.کاهش تولید میلین برخالف افزایش تولید آن به بیماری منجر می -ج

 گذارد.قطر نورون همانند غالف میلین بر سرعت هدایت پیام عصبی تأثیر می -د

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

 پاسخ تشریحی:

 درست هستند.« د»و « ب»موارد 

 بررسی موارد:

 کنند.الف( گلوکز و همۀ آمینواسیدها از سد خونی ت مغزی عبور می

 النخاگ هر دو در تنهیم ضربان قلب نقش دارند.ب( هیپوتاالموس  و بصل

 شود.ج( کاهش و افزایش تولید میلیی مندر به بیماری می

 پیام عصبی هستند. د( قطر نورون و غالف میلیی هر دو از عوامل تأثیرگذار بر سرعت هدایت

 کاری  کنه!!

 نقش پمپ سدیم ـ  پتاسیم در پایان پتانسیل عمل:

یاخته، با حالت آرامش تفاوت دارد. در ایی حالت، فعالیت بیشتر پمپ سدیم ت  های ستدیم و پتاستیم در دو سوی غشای  در پایان پتانستیل عمل، شتیب غلهت یون  

 های سدیم و پتاسیم در دو سوی غشا دوباره به حالت آرامش بازگردد.شود تا شیب غلهت یونپتاسیم موجب می

 رنگ است.ت پتاسیم در حیی پتانسیل عمل نیز فعالیت دارد، ولی نقش آن کم پمپ سدیم نکته: 

که غلهت سدیمِ درون یاخته بیشتر از غلهت آن در بیرون از یاخته در پایان پتانستیل عمل، فقط اندکی شتیب غلهت سدیم و پتاسیم تغییر کرده استا نه ایی   :نکته 

 باشد!!!!

پتاسیم نیز در جهت شیب غلهت از های نشتتی سدیمی و پتاسیمی، سدیم در جهت شیب غلهت به یاخته وارد و  در حیی پتانستیل عمل، به علت وجود کانا   نکته: 

 رنگی در پتانسیل عمل دارند.گیردا نقش کمها، آهسته صورت میشود. اما چون مقدار خروج و ورود از طریق ایی کانا یاخته خارج می

پرتکرار تست در  این نکته خل ه مه   ت پتاسیم.  سدیمشود تا پتانسیل غشا به حالت آرامش بازگرددا نه فعالیت پمپ دار پتاسیمی، سبب میهای دریچهبازشدن کانا نکته:  

 رداند! گتا در د  س ی شاا را  ه حالت ا لله  از مهتا! در  اقع در پایا  پتانسلل عمل، پتانسلل شاا  ه حالت آرامش  ازگاته   پمپ سدی  ی پتاسل  فقط ش یت ی  آزم  



 ارسال کنید.   20008585را به سامانه    20ماز به راهنمایی نیاز دارید، عدد    محصوالتدر صورتی که برای ثبت نام  
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 (یمفهوم -متوسط -222) 4پاسخ گزینه   -22
 کدام گزینه دربارۀ سد خونی ک مغزی یک فرد سالم درست است؟

 ( بسیاری از داروها توانایی عبور از ایی سد را دارند.1

 های مغزی در تشکیل آن نقش دارد.( غشای پایۀ ضخیم پیرامون مویرگ2

 شوند.با عبور از ایی سد به مغز وارد می ( گلوکز و بسیاری از آمینواسیدها3

 ها در شرایط طبیعی توانایی عبور از آن را ندارند.( بسیاری از مواد و میکروب4

 پاسخ تشریحی:

 توانند به مغز وارد شوند.ها در شرایط طبیعی نمیبسیاری از مواد و میکروب

 ها:بررسی سایر گزینه

 سد عبور کنند.توانند از ایی ( برخی از داروها می1

 های منفذدار، ضخیم است.کنند. در حالی که غشای پایۀ مویرگهای پیوسته در تشکیل سد خونی ت مغزی نقش ایفا می( در مغز، مویرگ2

 توانند از سد خونی ت مغزی عبور کنند.هایی مثل گلوکز، اکسیژن و )همۀ( آمینواسیدها می( مولکو 3
 

 (خط به خط -آسان -222) 2پاسخ گزینه   -21
دهد و هر یک از این دو لب در هر نیمکرۀ مخ سری تحت تأثیر قرار میمصرف کوکائین، مصرف گلوکز را در لب پیشانی .................. از لب پس

 با  .................. لب دیگر مرز مشترک دارند.

 3 -( کمتر4 2 -( بیشتر3 2 -( کمتر2 3 -( بیشتر1

 پاسخ تشریحی:

ر هر دهد. لب پیشانی دکنید، مصرف کوکائیی بخش پیشیی مغز )از جمله لب پیشانی( را بیشتر تحت تأثیر قرار میمشاهده می 11در شکل  طورکههمان

لب  سری نیز در هر نمیکره با لب آهیانه، لب گیدگاهی ولب( مرز مشترک دارد. لب پس 3نمیکرۀ مخ، با لب آهیانه و گیدگاهی و لب پیشانی نیمکرۀ دیگر )

 لب( مرز مشترک دارد.  3سری لب دیگر )پس

 

 (یبیترک -متوسط -222) 2پاسخ گزینه   -22
 به طور معمول به دنبال مصرف الکل امکان ..................  وجود ..................     

 ( کندشدن فعالیت مغز ت ندارد. 2 ( اختال  در عملکرد محل تولید صفرا ت دارد.1

 ( اختال  در عملکرد مخچه ت ندارد.4 .دارد ت نگارهالکتروقلب در QRS  موج ارتفاگ ( افزایش3

 پاسخ تشریحی:

 مدت الکل هستند. کبد، محل تولید صفرا است!مشکالت کبدی، سرطان و سکتۀ قلبی از پیامدهای مصرف طوالنی

 ها:بررسی سایر گزینه

 دهد.های محیطی را افزایش میپاسخگویی به محرککند و در نتیده زمان های مغز را کند می( الکل فعالیت2

در منحنی  QRSدهد. اگر ستتتکته در ناحیۀ بطی رد بدهد، ارتفاگ موج ( همتانطور کته اشتتتاره شتتتد الکتل امکان ابتال به ستتتکتۀ قلبی را افزایش می    3

 یابد.نگاره کاهش میالکتریوقلب

 شود.ر حرکات بدن می( مصرف الکل با اختال  در عملکرد مخچه باعث ناهماهنگی د4
 

 (یمفهوم -آسان -222) 2پاسخ گزینه   -24
 کند؟   تکمیل می نادرستیکدام گزینه، عبارت زیر را به 

 ..................«  در یک نورون حسی هنگامی که پتانسیل درون نورون نسبت به بیرون آن ..................، قطعاً »

 دار سدیمی باز هستند.های دریچهرسد ت کانا می -23( به 1

 شوند.( در حا  کاهش است ت یون سدیم و پتاسیم از نورون خارج می2

 شود.از سیتوپالسم خارج می ATP( در حا  افزایش است ت یون سدیم با مصرف 3

 شود.ای وارد مییاختههای غشایی به مای  بییرسد ت یون پتاسیم از طریق کانا ( به صفر می4
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 پاسخ تشریحی:

روی منحنی دار سدیمی باز هستندا اما در بخش پایییهای دریچهرسد، کانا می -23بخش باالروی منحنی پتانسیل عمل، هنگامی که پتانسیل غشا به  در

 دار سدیمی بسته هستند.های دریچهرسد، کانا می -23پتانسیل عمل هنگامی که پتانسیل غشا به 

 ها:بررسی سایر گزینه

از نورون خارج  پتاسیم -پمپ سدیم شتود. یون سدیم همواره از طریق  پتاستیم همواره از طریق کانا  نشتتی پتاستیمی از نورون خارج می   ( یون 3و  2

 کند.مصرف می  ATPکند. ایی یون ضمی فعالیت خودشود. همچنیی ایی پمپ، پیوسته یون پتاسیم را به نورون وارد میمی

 کنند.ای وارد مییاختهره یون پتاسیم را از نورون به مای  بییهای نشتی پتاسیمی هموا( کانا 4
 

 (یمفهوم -آسان -222) 2پاسخ گزینه   -22
 در ..................  یک فرد سالم، بخشی از یک نورون ..................   قطعاً ..................  

 شود.بخش خاکستری دیده میدر  -کندهای عصبی را آزاد میدهندهرابط که انتقا  -( نخاگ1

 کند.ای نزدیک میپیام عصبی را به جسم یاخته -شوندهای عصبی به آن متصل میحرکتی که ناقل -( نخاگ2

 شود.در دو بخش مدزا به دندریت و آکسون متصل می -پردازدهای عصبی میدهندهحسی که به تولید انتقا  -( دستگاه عصبی3

 شود.نخاعی محافهت می-توسط مای  مغزی -کندپتاسیم را ذخیره می-العات الزم برای تولید پمپ سدیمحسی که اط -( دستگاه عصبی4

 پاسخ تشریحی:

 شود.ها نیز در ایی فضا دیده میهای عصبی آزادشده از آندهندههای رابط در بخش خاکستری نخاگ مستقر هستند و انتقا نورون

 ها:بررسی سایر گزینه

 ند.کای نزدیک میای و حتی آکسون متصل شود. فقط دندریت پیام عصبی را به جسم یاختهتواند به دندریت، جسم یاختهعصبی می دهندۀ( انتقا 2

های حسی ریشۀ پشتی نخاگ، محل اتصا  دندریت و آکسون شوند. در نورونای تولید میهای موجود در جسم یاختههای عصبی در اندامکدهنده( انتقا 3

 ای مشابه است.یاختهبه جسم 

نخاعی -های حستی در ریشتۀ پشتتی نخاگ، خارج از نخاگ )در دستگاه عصبی محیطی( مستقر است. بنابرایی، توسط مای  مغزی   ای نورون( جستم یاخته 4

 شود.محافهت نمی
 

 (خط به خط -آسان -222) 2پاسخ گزینه   -22
 امتداد یافته است و .......................ها تا محل .................. مهره، نخاع درون ستون مهره

 های بدن است.مرکز بسیاری از انعکاس -( سومیی1

 شود.عصب محیطی به ایی بخش متصل می 31 -( دومیی2

 شود.در مادۀ خاکستری آن، یک کانا  مرکزی مشاهده می -( دومیی3

 . های حرکتی حضور داردهای نوروندر ایی بخش، جسم یاخته -( سومیی4

 پاسخ تشریحی:

کنید، در بخش خاکستری نخاگ یک کانا  مرکزی مشاهده می 11طورکه در شکل ها تا محل مهرۀ دوم امتداد یافته است. هماننخاگ درون ستون مهره

 شود.مشاهده می

 ها:بررسی سایر گزینه

 های بدن است.( نخاگ مرکز برخی از انعکاس1

 نخاگ متصل است. عدد( عصب به 22جفت )در مدموگ  31( 2

 های حرکتی و رابط در مادۀ خاکستری نخاگ مستقر است.ای نورون( جسم یاخته4
 

 (یمفهوم -متوسط -222) 2پاسخ گزینه   -22
کشیدن دست پس از برخورد به جسم داغ، .................. سیناپس وجود دارد و بین نورون رابط و نورون حرکتی ماهیچۀ در فرآیند انعکاس عقب

 .................. بازو، سیناپس ..................  قرار دارد.

 مهاری -سرسه -( چهار4 تحریکی -دوسر -( پنج3 مهاری -دوسر -( چهار2 تحریکی -سرسه -( پنج1
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 پاسخ تشریحی:

 ها مهاری است.از آنها تحریکی و یکی کشیدن دست پس از لمس جسم داغ، پنج سیناپس وجود دارد که چهارتای آندر انعکاس عقب

 )تحریکی( 1سیناپس نورون حسی با نورون رابط  -1

 )تحریکی( 2سیناپس نورون حسی با نورون رابط  -2

 با نورون حرکتی ماهیچۀ دو سر بازو )تحریکی( 1سیناپس نورون رابط  -3

 با نورون حرکتی ماهیچۀ سه سر بازو )مهاری( 2سیناپس نورون رابط  -4

 رکتی با ماهیچۀ دو سر بازو )تحریکی(سیناپس نورون ح -5

 

 کشیدن دستدرسنامه: انعکاس عقب

شود. نورون حسی به نخاگ وارد می نورون حسیشوند و پیام عصبی از طریق پوست تحریک می های حسیگیرندهکند، هنگامی که دست به جسم داغ برخورد می

کند و ایی نورون حرکتی می تحریک)جلوی بازو( را  نورون حرکتی متصل به ماهیچۀ دوسر بازوکند. نورون رابط او ، می دو نورون رابط را تحریکدر نخاگ، 

نورون حرکتی متصل به شود. از طرفی نورون رابط دوم، کشیدن دست می، موجب انقباض ایی ماهیچه و عقبای دوسکر بازو های ماهیچهتحریک یاختهنیز با 

 کند تا از انقباض آن، جلوگیری شود.می )پشت بازو( را مهار سر بازوماهیچۀ سه

های حستتی پوستتت، انتهای دندریت )دارینۀ( نورون حستتی  گیرنده :2ترکیب با فصهههل 

ها باز شده و پتانسیل های یونی موجود در غشتای آن هستتند که در اثر محرک، کانا  

ه دندریت پیام عصبی ایداد و بکند. به ایی ترتیب در ها تغییر میالکتریکی غشتای آن 

 شود.دستگاه عصبی مرکزی، ارسا  می

ستتیناپس بیی نورون حستتی و   2ستتیناپس فعا  وجود دارد ) 5در ایی انعکاس،  نکته: 

هتای حرکتی + یتتک  هتای رابط و نورون هتای رابط + دو ستتتینتتاپس بیی نورون نورون

ا هه فقط یکی از آنستتیناپس بیی نورون حرکتی ماهیچۀ دوستتر بازو و ایی ماهیچه( ک

 ها درون مادۀ خاکستری نخاگ هستند. در خارج از نخاگ قرار دارد و سایر سیناپس

 سر بازو و ایی ماهیچه، غیرفعا  است.حرکتی ماهیچۀ سه سیناپس بیی نورون نکته: 

ستر بازو، تنها سیناپس  و نورون حرکتی ماهیچۀ سته  2ستیناپس بیی نورون رابط   نکته: 

 انعکاس است.مهاری در ایی 

 ای نورون حسی در خارج از نخاگ قرار دارد.جسم یاخته نکته: 

های درد تحریک های گرما و گیرندهپس از برخورد پوستت به جسم داغ، گیرنده  نکته: 

 کنند.شوند و پیام عصبی تولید میمی

 

سیناپس وجود  2بینید، در مسیر ایی انعکاس، طور که در نمودار مقابل میهماننکته:  

در سیلناپی  لن ن ر   حرکته   ماتلة   شود )ها، ناقل عصبی ترشح میآن تای 5دارد که در 

سیناپس تحریکی و  4سیناپس نیز،  5از بیی ایی د د(. سیر  از  ناقل عبیعه تردیم نمه   سیه 

 یک سیناپس مهاری است.

گیرندۀ حسی پوست انتهای دارینۀ نورون حسی است، پس پیام عصبی از گیرندۀ حسی نکته: 

 شودا نه منتقل!!هدایت می به نورون حسی

 

 

 

 تحریک گیرندة حس 

هدایت پیام عصب   
 در طول نورون حس 

 2تحریک نورون رابط 1تحریک نورون رابط

ن  وتحریک نور
حرکت  هاهیچة دوسر  

 بازو

  ردوس تحریک هاهیچة
 بازو و انقباض آن

ن حرکت   وهمار نور
 سر بازوهاهیچة سه

عدم تحریک هاهیچة  
 سر بازوسه
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 (یبیترک -متوسط -222) 1پاسخ گزینه   -22
 .................. را در پی داشته باشد. تواندنمیبه طور معمول تحریک اعصاب .................. در انسان، 

 کاهش تعداد انقباضات دیافراگم -حس( پادهم1

 بومیافزایش مای  تراوش شده به کپسو   -حس( پادهم2

 متوالی در منحنی نوار قلب QRSکاهش فاصلۀ دو موج  -حس( هم3

 سینی آئورتی در هر چرخۀ ضربان قلب کاهش زمان بازماندن دریچه -حس( هم4

 پاسخ تشریحی:

با کاهش فشار خون، کند. شوند. فشار خون نیروی الزم برای تراوش مایعات به کپسو  بومی را تأمیی میحس باعث کاهش فشار خون میاعصاب پادهم

 یابد.میزان تراوش مایعات به کپسو  بومی نیز کاهش می

 ها:بررسی سایر گزینه

 یابد.شود. در ایی حالت تعداد انقباضات دیافراگم هم کاهش میحس باعث کاهش ضربان قلب، فشار خون و تعداد تنفس می( تحریک اعصاب پادهم1

 یابد.متوالی کاهش می QRSشود. در ایی حالت، فاصلۀ دو موج قلب می حس باعث افزایش ضربان( تحریک اعصاب هم3

کنی همۀ فرآیندهای مربوط به چرخۀ شتتوند. یعنی کاری میحس باعث افزایش تعداد ضتتربان قلب و کاهش زمان چرخۀ ضتتربان قلب می( اعصتتاب هم4

 کنه.زمان بازماندن دریچه سینی آئورتی هم کاهش پیدا می ضربان قلب در زمان کمتری نسبت به حالت عادی اندام بشه. در ایی حالت مدت
 

 درسنامه: بخش خودمختار دستگاه عصبی محیطی   

کند و همیشه فعا  است. ایی دستگاه از دو صورت ناآگاهانه تنهیم میها را بههای صاف، ماهیچۀ قلب و غدهبخش خودمختار دستتگاه عصتبیِ محیطی، کار ماهیچه  

های حیاتی بدن را در شرایط کنند تا فعالیتبرخالف یکدیگر کار می معموالًتشکیل شده است که  حس )پاراسکمپاتیک( پادهمو  )سکمپاتیک( حس همبخش 

 مختلف تنهیم کنند.

 پاابسمپاتیک

 شود.می مضربان قلب کو  فشار خون کاهش یافتهشود. در ایی حالت، در بدن می حالت آرامشفعالیت پاراسمپاتیک باعث برقراری 

 سمپاتیک

دارد. ممکی است ایی حالت را هنگام شرکت در مسابقۀ ورزشی نگه می باشحالت آمادهبخش سمپاتیک هنگام هیدان بر بخش پاراسمپاتیک غلبه دارد و بدن را در 

ای هسوی قلب و ماهیچه جریان خون را بهشود و می ضربان قلب و تعداد تنفس، افزایش فشار خونتدربه کرده باشید. در ایی وضعیت، بخش سمپاتیک سبب 

 کند.اسکلتی هدایت می

کنندۀ مردمک را اعصاب پاراسمپاتیک و های تنگکنند. ماهیچهدو گروه ماهیچۀ صاف عنبیه، مردمک را )در نور زیاد( تنگ و )در نور کم( گشاد می: 2ترکیب با فصهل  

 ند.کندهی میهای گشادکننده را اعصاب سمپاتیک عصبماهیچه

النخاگ و پل مغزی و در نزدیکی مرکز تنفس قرار دارد و همکاری ایی مراکز، نیاز بدن به مواد مغذی و مرکز هماهنگی اعصاب خودمختار در بصل ده:: 4ترکیب با فصل  

 کند.اکسیژن را در شرایط خاص به خوبی تأمیی می
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 (یمفهوم -متوسط -222) 1پاسخ گزینه   -22
 کند؟تکمیل می نادرستیچند مورد، عبارت زیر را به 

 ..................« در بیماران مبتال به ..................، امکان .................. وجود »

 سنگ کیسه صفرا ک اختالل در فرآیند انعقاد خون ک ندارد. -الف

 خونی ک افزایش مصرف اسیدفولیک در مغز استخوان ک دارد.کم -ب

 ها ک دارد.کاهش ترشح عامل سطح فعال ک اختالل در عملکرد پروتئین -ج

 های مغزی ک ندارد.در نورون ATPاسکلروزیس ک افزایش مصرف مولکول مالتیپل -د

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

 پاسخ تشریحی:

 کنند.عبارت را به نادرستی تکمیل می« د»و « الف»موارد 

 بررسی موارد:

های محلو  در شود و چون جذب ویتامییمختل می هاگوارش و جذب چربی )در افراد مبتال به سنگ کیسه صفرا(، صتفرا به دوازدهه با کاهش ورود الف( 

. یابدنیز کاهش می Kهای محلو  در چربی نهیر ویتامیی ویتامییجذب در نتیده گیرد، ها صتتتورت میها و همراه آن( متانند چربی  K،A ،D ،Eچربی )

 شود.می مختلکاهش ایی ویتامیی روند انعقاد خون  و بادر فرآیند انعقاد خون نقش دارد  ،Kویتامیی 

ولید ایی های قرمز افزایش یافته و ضمی تیابد. با افزایش ترشتح اریتروپویتیی، تولید گویچه خونی، ترشتح اریتروپویتیی افزایش می ب( در افراد مبتال به کم

 شود.اسیدفولیک مصرف میها در مغز استخوان، یاخته

وا ها و تهویۀ هها، باعث اختال  در باز شدن حبابکج( کاهش ترشح سورفاکتانت به علت افزایش نیروی کشش سطحی آب موجود در سطح داخلی حبابک

 pHاسید باعث کاهش ید کربنیکاکسید در خون با آب واکنش داده و ضمی تولدییابد. ایی کربیاکسید در خون تدم  میدیشده و در ایی حالت کربی

 شود.ها میها و اختال  در عملکرد آنشدن خون باعث تغییر ساختار پروتئییشود. اسیدیخون می

هایی که غالف میلیی دارند، پیام عصتتبی به صتتورت شتتود. در نورونهای مغز و نخاگ تخریب می( در بیماران مبتال به ام.اس، غالف میلیی پیرامون نوروند

نقطه )هنگامی که نورون غالف میلیی ندارد( با سرعت بیشتری صورت به ی هدایت شتده و به همیی علت هدایت پیام عصبی نسبت به حالت نقطه  جهشت 

ل، عم پتانستتتیل از شتتتوندا به همیی دلیل پسدار فقط در گره رانویه باز میهای دریچهگیرد. همچنیی در حالتی که نورون غالف میلیی دارد، کانا می

نقطۀ پیام عصتتبی، به دهند. در حالی که در هدایت نقطه می افزایش را خود ها فعالیتدهندۀ ستتدیم تتتتت پتاستتیم فقط در ایی محل های انتقا پروتئیی

 ت.   ها بیشتر اسدر ایی نورون  ATPپردازند و مصرف دهندۀ سدیم ت پتاسیم در نقاط متعددی از نورون به فعالیت میهای انتقا پروتئیی
 

 (یمفهوم -متوسط -222) 2پاسخ گزینه   -43
 کند؟چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می

دهد، بخش .................. معادل بخشی از مغز انسان است که در شکل مقابل که مغز گوسفند را نشان می»

».................. 

  شود.ک جزئی از سامانۀ لیمبیک محسوب می 1 -الف

 کند.ک مستقیماً اطالعاتی را از نخاع دریافت می 0 -ب

 های چهارگانه وجود دارد.ک در ساختار آن برجستگی 3 -ج

 در ساختار خود نوعی مرکز تنفسی دارد. 2ک همانند بخش  1 -د

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

 پاسخ تشریحی:

النخاگ را نشان های بویایی، مخچه، مغز میانی، پل مغزی و بصلترتیب: لوب به 5تا  1کنند. بخش درستی تکمیل میعبارت را به « د»و « ج»، «ب»موارد 

 دهند.می

 بررسی موارد:

 هایی بویایی جزء سامانۀ لیمبیک نیستند.اند و لوببینید، اجزای سامانۀ لیمبیک با رنگ بنفش نشان داده شدهمی 10طورکه در شکل الف( همان

های ها و حرکات بدن در حالتکند تا فعالیت ماهیچههای حستتتی و نخاگ دریافت میهای دیگر مغز، انداماز بخشطور پیوستتتته اطالعاتی را ب( مخچه به

 گوناگون را هماهنگ کند.
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 های چهارگانه وجود دارد.ج( در ساختار مغز میانی، برجستگی

 مغزی مستقر است.النخاگ و مرکز تنهیم مدت زمان دم در پل د( مرکز تنهیم شروگ فرآیند دم در بصل
 

 (یمفهوم -متوسط -222) 2پاسخ گزینه   -42
 کند.بخشی از دستگاه عصبی انسان که ..................، قطعاً .................. می

 دهد ت پردازش اغلب اطالعات حسی را آغاز ( بیشتر حدم مغز را تشکیل می1

 جا اطالعات را جابهای ( در فرآیند یادگیری نقش دارد ت به کمک جسم پینه2

 النخاگ کمک ( مرکز عصبی ترشح بزاق در آن قرار دارد ت به ارتباط مغز میانی و بصل3

 های حسی دریافت ( مرکز تنهیم وضعیت بدن است ت در موارد محدودی، اطالعاتی را از اندام4

 پاسخ تشریحی:

 ند.کها ارتباط برقرار میالنخاگ و مغز میانی قرار دارد و میان آنمغز است که میان بصلمرکز ترشح بزاق، در پل مغزی قرار دارد. پل مغزی، بخشی از ساقۀ 

 ها:بررسی سایر گزینه

 شود.ها آغاز میدهد. پردازش بیشتر اطالعات حسی در تاالموس( مخ، بیشتر حدم مغز را تشکیل می1

جایی اطالعات در مخ نقش داردا نه در ای، در جابهکنند. جستتم پینهشتترکت می هایی هستتتند که در فرآیند یادگیری( مخ و دستتتگاه لیمبیک، از بخش2

 دستگاه لیمبیک!

 کند.های حسی و نخاگ دریافت میهای دیگر مغز، اندام( مخچه، مرکز تنهیم وضعیت بدن و تعاد  است. مخچه، پیوسته اطالعاتی را از بخش4
 

 (یمفهوم -متوسط -222) 2پاسخ گزینه   -41
 شود.معمول ..................  از پیامدهای مصرف ..................  الکل محسوب میبه طور 

 مدتکوتاه -QRS( کاهش ارتفاگ موج 2 مدتهکوتا -( ایداد تودۀ سرطانی در پیلور1

 بلندمدت -های مغزی( کندشدن فعالیت4 بلندمدت -( اختال  در اندام سازندۀ صفرا3

 پاسخ تشریحی:

ی شود. در سکتۀ قلبمدت الکل است. صفرا در کبد تولید میها از پیامدهای مصرف طوالنیی، سکتۀ قلبی و انواعی از سرطانمشکالت کبد
 ها رخ بدهد( وجود دارد.)در وصرتی که سکته در ناحیۀ بطن QRSنیز امکان کاهش ارتفاع 

 ها:بررسی سایر گزینه

 مدت الکل است.ناهماهنگی در حرکات بدن و اختال  در گفتار از پیامدهای مصرف کوتاههای بدنی، ایداد ( کاهش میزان فعالیت2و  1
 

 (یمفهوم -متوط -222) 4پاسخ گزینه   -42
 کند؟تکمیل می نادرستیچند مورد، عبارت زیر را به 

 شود.ضمن تشریح مغز گوسفند .................. مشاهده می

 های بویایی، درسطح شکمی برخالف سطح پشتیلوب -ب شکمیپل مغزی، در سطح پشتی همانند سطح  -الف

 های مخچه، در سطح پشتی برخالف سطح شکمینیمکره -د کیاسمای بینایی، در سطح شکمی همانند سطح پشتی -ج

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

 پاسخ تشریحی:

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

 بررسی موارد:

 شود.مغزی فقط در سطح شکمی دیده میالف( پل 

 ب( لوب بویایی در سطح پشتی و شکمی قابل مشاهده است.

 یت است.وج( کیاسمای بینایی فقط در سطح شکمی قابل ر

 شوند.های مخچه در سطح پشتی و شکمی مشاهده مید( نیمکره
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 (یمفهوم -متوسط -222) 4پاسخ گزینه   -44
 کندمی تکمیل نادرستی به را زیر عبارت مورد، چند

   «.................. دارمهره هر»

 .دارد نخاع خود، هایمهره همۀ سوراخ در -الف

 .ریزدمی خود راست دهلیز به را اکسیژنکم خون -ب

 .کندمی وارد اکسیژن از غنی خون خود مویرگی شبکۀ هر به -ج

 .کندمی محافظت خود مغز از پیوندی بافت نوع ترینسخت کمک به -د

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

 پاسخ تشریحی:

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

 بررسی موارد:

 .است شده کشیده کمر مهرۀ دومیی تا النخاگبصل از نخاگ انسان در( الف

 !دیگه بود کدا راستش چپ و دارن، دهلیز یک کالً هاماهی( ب

 .شودمی وارد آن به باب سیاهرگ تیرۀ خون که مویرگی شبکۀ مانند ریزدامی اکسیژنکم خون مویرگی هایشبکه از گروهی به( ج

 .کنندمی محافهت خود نخاگ و مغز از غضروفی اسکلت کمک به( ماهیسفره و ماهیکوسه) غضروفی ماهیان( د
 

 (یمفهوم -متوسط -222) 4پاسخ گزینه   -42
 کند؟   می تکمیل نادرستی به را زیر عبارت مورد، چند

   «.................. قطعاً نورون این. است شده مستقر..................  عصبی دستگاه در نورون نوعی اییاخته جسم»

 .دهدمی تشکیل سیناپس حرکتی هاینورون با محیطی عصبی دستگاه محیطی ک در -الف

 .دهدمی تغییر را سیناپسیپس نورون پتانسیل عصبی، پیام انتقال ضمن مرکزی ک -ب

 .دارد نقش حرکتی و حسی هاینورون بین ارتباط ایجاد در مرکزی ک -ج

 .کندمی هدایت جهشی صورت به را عصبی پیام محیطی ک -د

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

 پاسخ تشریحی:

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

 بررسی موارد:

با یکدیگر سیناپس  حرکتی و حسی نورون. است شده مستقر محیطی عصتبی  دستتگاه  در نخاگ پشتتی  در ریشتۀ  حستی  هاینورون اییاخته جستم ( الف

 شود.ها نورون رابط مستقر میدهند و بیی آنمستقیم تشکیل نمی

 پیام حرکتی هاینورون. است شده مستقر نخاگ خاکستری مادۀ در رابط هایهمینطور نورون و نخاگ شکمی ریشۀ حرکتی هاینورون اییاخته جستم ( ب

 !سیناپسیپس نورون نه کنیمی منتقل غدد و هاماهیچه به را عصبی

 .دارد نقش حرکتی و حسی هاینورون بیی ارتباط ایداد در!( حرکتی نورون نه) رابط نورون( ج

 .شودنقطه )نه جهشی!( هدایت میبهبه صورت نقطه های بدون میلیی پیام عصبیدار یا بدون میلیی باشد. در نورونتواند میلیینورون حسی می( د
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 (یمفهوم -متوسط -222) 2پاسخ گزینه   -42
 کند؟می تکمیل نادرستی به را زیر عبارت گزینه، کدام

 «.دارد مشترک مرز دیگر لوب.................. با ..................  لوب انسان مغز نیمکرۀ هر در»

 دو پیشانی ت( 2  دو آهیانه ت( 1

 سه گیدگاهی ت( 4  دو سری تپس( 3

 پاسخ تشریحی:

 سری، گیدگاهی و پیشانی( مرز مشترک دارد.در هر نیمکره لوب آهیانه با سه لوب )پس

 ها:بررسی سایر گزینه

 .دارد مشترک مرز( گیدگاهی و آهیانه لوب) لوب دو با پیشانی لوب نیمکره هر در( 2

 .دارد مشترک مرز( گیدگاهی و آهیانه لوب) لوب دو با سریپس لوب نیمکره هر در( 3

 .دارد مشترک مرز( پیشانی و سریپس آهیانه، لوب) لوب سه با گیدگاهی لوب نیمکره هر در( 4
 

 (یمفهوم -متوسط -222) 4پاسخ گزینه   -42
 .................. جانور  این و شودنمی مشاهده..................  هیدر پیکرۀ در

 .کندمی آغاز را هاآن شیمیایی گوارش غذایی، مواد فاگوسیتوز از پس ویژه ت تنفسی ساختار( 1

 .کندمی دف  خود مخرج طریق از را نیافتهگوارش غذایی مواد تمغز  صورت به اییاخته جسم تدم ( 2

 .دارد حرکتی و حسی هاینورون خود، عصبی شبکۀ در ای تماهیچه و عصبی هاییاخته بیی سیناپس( 3

 .کندمی پخش آن سرتاسر در را خود بدن از نقطه یک در شده ایداد تحریک پیوندی ت بافت نوگ ترییسخت( 4

 پاسخ تشریحی:

 ود.شداران وجود دارد. در هیدر، تحریک هر نقطه از بدن در سرتاسر آن منتشر میتریی نوگ بافت پیوندی بافت استخوانی است. بافت استخوانی در مهرهسخت

 ها:سایر گزینهبررسی 

 وارشیگ حفرۀ در غذایی مواد شیمیایی گوارش. پردازدمی محیط با تنفسی گازهای تباد  به مستقیماً آن یاختۀ هر و ندارد تنفسی ویژۀ ستاختار  هیدر( 1

 .شودمی آغاز گوارشی هایآنزیم ترشح با و هیدر

 وجخر و ورود محل حفرۀ گوارشی در. است ساده عصبی شبکۀ یک صورت به هیدر عصبی دستگاه. ندارد مرکزی و محیطی عصبی دستگاه و مغز هیدر( 2

 طریق از نیز دفعی مواد و شده وارد گوارشی حفرۀ به دهان طریق از غذایی مواد) شودمی دیده دهان فقط گوارشی حفرۀ در واق  در. است یک سوراد غذا

 .(شوندمی خارج آن

 حسی هاینورون. کنندمی برقرار سیناپس هاماهیچه با حرکتی هاینورون. دارد وجود عصبی و ایماهیچه هاییاخته بیی سیناپس هیدر بدن دیوارۀ در( 3

 .شوندمی تحریک محرک، با تماس در نیز
 

 (یمفهوم -متوسط -222) 4پاسخ گزینه   -42
    ..................  قطعاً.................. نورون  هر انسان عصبی دستگاه در

 .شودمی سیناپسیپس نورون در عمل پتانسیل ایداد باعث رابط ت( 1

 .کندمی هدایت جهشی صورت به را عصبی پیام خود مختلف هایبخش در حسی ت( 2

 .دهدمی تغییر را سیناپسیپس نورون پتانسیل دهندۀ عصبی،انتقا  آزادکردن در پی حرکتی ت( 3

 .کندمی هدایت نابرابر سرعت با را عصبی پیام خود، آکسونی پایانی و ابتدایی بخش در حرکتی ت( 4

 پاسخ تشریحی:



 02صفحه             1مرحله  -زیست شناسی                                                    آزمون ماز

 
 ارسال کنید 01110202را به سامانه  01درصورتی که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد 

صبی و کند. کالً اینو بدونید قطر بیشتر رشتۀ عقطر بخش ابتدایی آکسون بیشتر از پایانۀ آکسونی آن است و پیام عصبی را با سرعت بیشتری هدایت می

 هدایت در اون میشه.وجود غالف میلیی پیرامون رشتۀ عصبی باعث افزایش سرعت 

 ها:بررسی سایر گزینه

 .شود سیناپسیپس نورون در( عمل پتانسیل ایداد) تحریک یا مهار باعث تواندمی رابط نورون( 1

ون نورون حسی بد .کندمی هدایت نقطه بهنقطه  صورت به را عصبی پیام اییاخته جستم  و آکستونی  پایانۀ دندریت، ابتدای در دارحستی میلیی  نورون( 2

 کند.نقطه هدایت میبهمیلیی نیز پیام عصبی را تماماً به صورت نقطه

 !کند برقرار سیناپس غدد یا عضالنی هاییاخته با تواندمی حرکتی نورون( 3
 

 (یمفهوم -متوسط -222) 1پاسخ گزینه   -42
 است؟ درست انسان، عصبی دستگاه دربارۀ گزینه، کدام

 .است لیمبیک سامانۀ از جزئی بویایی لوب همانند هیپوکامپ( 1

 .شودمی بیماری ایداد باعث آن، کاهش همانند میلیی افزایش( 2

 .دارد مهمی نقش استدال  و ریاضیات در چپ نیمکرۀ همانند راست نیمکرۀ( 3

 .گیردمی قرار تأثیر تحت کوکائیی مصرف اثر در گیدگاهی لوب برخالف پیشانی لوب( 4

 پاسخ تشریحی:

 شود. افزایش یا کاهش میلیی به بیماری مندر می

 ها:بررسی سایر گزینه

 .نیست لیمبیک دستگاه جز هیپوکامپ برخالف بویایی لوب کنیدمی مشاهده 10 شکل در که همانطور( 1

 هایمهارت در راست نیمکرۀ و اندمربوط استدال  و ریاضیات در توانایی به چپ نیمکرۀ از هاییبخش مثالً داردا را خود اختصتاصتی   کارهای نیمکره هر( 3

 .است یافته تخصص هنری

 کاهش هاآن در گلوکز مصتترف و گرفته قرار تأثیر تحت کوکائیی مصتترف اثر در دو هر پیشتتانی و گیدگاهی لوب بینیدمی 11 شتتکل در که همانطور( 4

 .یابدمی
 

 (یمفهوم -متوسط -222) 2پاسخ گزینه   -23
 .باشد..................  به آسیب پیامدهای از تواندمی..................    در اختالل انسان در معمول، طور به

 مغز بخش ترییپاییی بدن ت وضعیت( 2 میانی مغز از هاییبخش اجسام ت دیدن( 1

 تاالموس حسی ت اطالعات همۀ اولیه پردازش( 4 نخاگ و میانی مغز رابط تنفس ت زمان تنهیم( 3

 پاسخ تشریحی:

 ند.کها، فرآیند بینایی را مختل میهای مختلف مانند شنوایی، بینایی و حرکت نقش دارند. بنابرایی اختال  در عملکرد آنهای مغز میانی در فعالیتیاخته

 ها:بررسی سایر گزینه

 وجهت سؤا  صورت در «معمو  طور به» اصطالح به. است النخاگبصل مغز بخش ترییپاییی که حالی در. است تعاد  و بدن وضعیت تنهیم مرکز مخچه( 2

 .کنید

 دیگری و کندمی تنهیم را دم زمان مدت که مغزی پل در یکی داردا مرکز دو تنفس. شوندمی مرتبط یکدیگر به النخاگبصل توستط  نخاگ، و میانی مغز( 3

 .فرستدمی را دم شروگ پیام که النخاگبصل در

 مربوط هایبخش به تا شوندمی تقویت آیند،می هم گرد تاالموس در حسی هایپیام اغلب. است حستی  اطالعات تقویت و اولیه پردازش محل تاالموس( 4

 .شوند ارسا  نهایی پردازش جهت مخ قشر در

 



 01صفحه             1مرحله  -زیست شناسی                                                    آزمون ماز

 
 ارسال کنید 01110202را به سامانه  01درصورتی که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد 

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

 (یمفهوم -متوسط -222) 1پاسخ گزینه   -22
 است.های مختلف آن یکسان قطر آکسون در بخش

 ( نادرست2 ( درست1

 پاسخ تشریحی:

 های دیگر است.ای بیشتر از بخشقطر آکسون در محل اتصا  آن به جسم یاخته
 

 (یمفهوم -متوسط -222) 1پاسخ گزینه   -21
 شوند.های مخ، توسط چند رابط به یکدیگر مرتبط میها همانند نیمکرهدر مغز گوسفند تاالموس

 ( نادرست2 ( درست1

 تشریحی:پاسخ 

 ارند.های مخ نقش داند که در اتصا  نیمکرههای عصبیای از جمله رشتهگوش و جسم پینهدو تاالموس با یک رابط به یکدیگر متصل هستندا اما رابط سه
 

 (خط به خط -آسان -222) 1پاسخ گزینه   -22
 مانند.باقی میهای جدید حداکثر برای چند ثانیه در ذهن فرد در صورت آسیب به هیپوکامپ، نام

 ( نادرست2 ( درست1

 پاسخ تشریحی:

 مانند.در ذهی فرد باقی می چند دقیقههای جدید حداکثر برای در صورت آسیب به هیپوکامپ، نام

 

 (خط به خط -آسان -222) 1پاسخ گزینه   -24
 گذارد.های عصبی بازدارنده اثر نمیالکل به سرعت در دستگاه گوارش جذب شده و بر فعالیت ناقل

 ( نادرست2 ( درست1

 پاسخ تشریحی:

 .گذاردهای عصبی تحریکی و بازدارنده نیز تأثیر میشود. الکل عالوه بر دوپامیی بر فعالیت انواگ ناقلالکل به سرعت در دستگاه گوارش جذب می
 

 (یمفهوم -متوسط -222) 2پاسخ گزینه   -22
 شود.در بخش مرکزی نخاع، یک کانال مشاهده می

 ( نادرست2 ( درست1

 پاسخ تشریحی:

 کنید در بخش میانی مادۀ خاکستری نخاگ، کانا  مرکزی وجود دارد.مشاهده می 11همانطور که در شکل 
 

 (یمفهوم -متوسط -222) 2پاسخ گزینه   -22
 در مخچه برخالف مخ، ضخامت بخش خاکستری بیشتر از بخش سفید است.   

 ( نادرست2 ( درست1

 پاسخ تشریحی:

 کنید، در مخچه برخالف مخ، ضخامت بخش خاکستری بیشتر از بخش سفید است.مشاهده می 12در شکل طورکه همان
 

 (خط به خط -آسان -222) 1پاسخ گزینه   -22
 بخش خودمختار دستگاه عصبی در بسیاری از موارد فعال است.

 ( نادرست2 ( درست1

 پاسخ تشریحی:
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 ارسال کنید 01110202را به سامانه  01درصورتی که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد 

 است. همیشه فعالکند و ها را به صورت ناآگاهانه تنهیم میهای صاف و قلبی و غدهدستگاه عصبی محیطی، کار ماهیچه خودمختاربخش 

 

 

 (خط به خط -آسان -222) 2 پاسخ گزینه  -22
 کننده ارتباط دارد.اثرات مواد اعتیادآور با سن فرد مصرف

 ( نادرست2 ( درست1

 پاسخ تشریحی:

یشتر نوجوانان بدهند. ایی اثرات در گیری، خودکنترلی و قضاوت فرد را کاهش میگذارند و توانایی تصمیمهایی از قشر مخ تأثیر میمواد اعتیادآور بر بخش

 کننده ارتباط دارد.توان گفت اثرات مواد اعتیادآور با سی فرد مصرفاستا بنابرایی می
 

 (یمفهوم -متوسط -222) 2پاسخ گزینه   -22
 شود.مصرف الکل باعث افزایش امکان بازگشت مواد از معده به مری می

 ( نادرست2 ( درست1

 پاسخ تشریحی:

 گردد.دهد. در افراد مبتال به ریفالکس، شیرۀ معده به مری بازمیریفالکس را افزایش میمصرف الکل امکان ابتال به 
 

 (یمفهوم -متوسط -222) 2پاسخ گزینه   -23
 .ندارددر دستگاه عصبی محیطی پالناریا نورون رابط وجود 

 ( نادرست2 ( درست1

 پاسخ تشریحی:

 های رابط در دستگاه عصبی مرکزی مستقر هستند. همۀ نورون

 

 اعصاب پاراسمپاتیک اعصاب سمپاتیک 

 دستگاه گوارش

 ی گوارشیها و سایر مواد از لولهترشح آنزیم

 ی گوارشهای لولهحرکت ↑ ↓

 جذب مواد

 هاماهیچه

 هاجریان خون ماهیچه
 ↓ ↑ اسکلتی و قلبی

 ↑ ↓ صاف

 فعالیت انقباضی
 ↓ ↑ اسکلتی و قلبی

 ↑ ↓ صاف

 دستگاه گردش خون

 ↓ ↑ فشار خون
 ↓ ↑ ضربان قلب

 ↑ ↓ ی کار قلبیزمان هر دوره

 دستگاه تنفسی
 ↓ ↑ تعداد تنفس

 ↓ ↑ حدم تنفسی در در دقیقه

 ↓ ↑ سطح هوشیاری
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 ارسال کنید 82222222را به سامانه  82دارید عدد درصورتی که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز 

 3  گزینه پاسخ -16
ی پالستیکی با بار منفی را بدون تماس ایم و میلهی چوبی سبک را توسط یک نخ بسیار نازک نایلونی از سقف آویزان کردهیک گلوله

 کنیم کدام گزینه درست است؟با گلوله به آن نزدیک می

 شود.ی چوبی از راه القا باردار میگلوله (1

 شود.ی چوبی از راه رسانش باردار می( گلوله2

 شوند.( بارهای مثبت و منفی داخل گلوله هر کدام به طرفی کشیده می3

 کند.ی پالستیکی گلوله را از خود دور می( میله4

 پاسخ تشریحی

 الکترون آزاد، بار الکتریکی را منتقل نکرده بنابراین نمیتوانن به روش القاء باردار شوند .اجسام نارسانا )گلوله ی چوبی( بدلیل نداشتن 

 انتقال بار بروش رسانش زمانی رخ میدهد که اجسام با یکدیگر در تماس باشند .

ر بارهای مثبت و منفی در هر مولکول نند جهت گیری نموده و مرکز موثدر حضور میدان خارجی فقط میتوا مولکولهای اجسام نارسانا )گلوله ی چوبی(

 مربوط به گلوله ی چوبی هرکدام به سمتی کشیده می شوند .

گلوله بار منفی درون میله ی پالستیکی باعث جذب بارهای مثبت درون مولکولهای گلوله شده و آنها را بطرف خود می کشند که این موضوع باعث جذب 

 توسط میله خواهد شد .

 صحیح است.  3ی گزینهبنابراین 
 

 6  گزینه پاسخ -16
کنیم و بعد ی رسانای خنثی مطابق شکل نزدیک میدهیم و آن را به یک کرهی ابریشمی مالش میای را با پارچهی شیشهیک میله

 کنیم. بار روی کره از چه نوعی خواهد بود:کنیم و میله را دور میبندیم و پس از چند ثانیه کلید را باز میرا می kکلید 

 

    ( منفی2 ( مثبت1

 تواند رخ بدهد( بسته به زمان، وصل بودن کلید در هر سه حالت می4 ( خنثی3

 پاسخ تشریحی

می ای دارای بار مثبت ی شیشهمیلهبا توجه به باالتر بودن شیشه نسبت به پارچه ابریشمی بر اثر مالش آنها به یکدیگر با توجه به سری تریبوالکتریک، 

)به دلیل شوندی رسانا در اثر القا بارهای مثبت کره در سمت راست جمع میبه کرهمیله ی باردار )دارای بار مثبت( با نزدیک کردن شودکه در اینصورت 

به دلیل کنند و بعد از باز کرد کلید و دور کردن میله آیند و بار مثبت را خنثی میها از زمین به سمت کره میبا اتصال کلید، الکترونسپس . ه(قوای دافع

در کره توزیع خالص و مازاد به جا مانده بارهای منفی تجمع بار منفی در سمت وجود میله و خنثی شدن بارهای مثبت داخل کره بر اثر اتصال به زمین، 

 شوند.می

 

 سری تریبوالکتریک

 موی انسان

 شیشه

 پشم

 ابریشم
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 3  گزینه پاسخ -13
کاسته  Aکنیم در این تماس مقدار بسیار کمی از جرم جسم دهیم و جدا میرا به هم تماس می Bو  Aی مشابه رسانای باردار دو کره

Aqها در ابتدا ی بار کرهشود. اگر اندازهافزوده می Bشده و به جرم جسم  c 6  وBq c 4  باشد، بار نهایی هر کره در

 شود؟نهایت چقدر می

 میکروکولن 5یا  -1( 2  میکروکولن 5یا  1( 1

 میکروکولن -5یا  1( 4  میکروکولن -5یا  -1( 3

 پاسخ تشریحی

رسانای دیگر نشان دهنده ی آن است که جسم الکترون از دست داده است یعنی کم شدن ناچیز جرم یک جسم رسانا بر اثر تماس با جسم  نکته :

 بارالکتریکی آن منفی تر از جسم ثانویه بوده است .

 حالت زیر مورد قبول خواهد بود : 2حالت ممکنه تنها  4دراینصورت از  باشد که Bqتر از باید منفی Aqالکترون از دست داده و  A کره ی بنابراین

A

A B

B

q c

q q c

q c

  

     

  

6

5

4

 

A

A B

B

q c

q q c

q c

  

     

 

6

1

4

 

 6  گزینه پاسخ -16
 باشد؟پروتون است، چند کولن می 022الکترون و  822ای که دارای بار خالص مجموعه

/ c


 
191 6  پروتون یای بار هر الکترون واندازه 10

1 )/


 
173 2 10  2 )/


 

173 2 10 

3 )/



176 4 10  4 )/


 

176 4 10 

 پاسخ تشریحی

بدیهی است که بار خالص مقداری مثبت خواهد بود )حذف با توجه به کمتر بودن تعداد الکترون ها )بارهای منفی( نسبت به پروتون ها )بارهای مثبت( ، 

 گزینه های منفی(.

 می باشد بنابراین داریم :عدد  222 برابرها ها و الکتروناختالف پروتون

q ne / / c
 

      
19 17200 1 6 10 3 2 10 

 

 3  گزینه پاسخ -16

ی مشخص از هم باشند، وجود دارد. نیروی بین بارها در هر در فاصله q2و  q1که هر کدام شامل بارهای  Cو  Bو  Aسه سیستم 

 باشد.در این سیستم صحیح می q2و  q1ی سیستم در جدول زیر ثبت شده است. کدام مقایسه بین فاصله

F(N) q ( c)2 q ( c)1 سیستم 

8/4 3 11 A 

82 4- 2- B 

9/2 5- 5 C 

1 )A B Cr r r  2 )A B Cr r r                 3 )C A Br r r  4 )B C Ar r r  
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 پاسخ تشریحی

𝐹 ی  بار نقطه ای از رابطه 2کولن نیروی الکتریکی بین بنابر قانون  =
𝐾𝑞6𝑞6

𝑟6  بدست می آید . 
 یگذاری کنیم :ر سیستم قانون کولن را نوشته و جاحال برای مقایسه ی بین فواصل در هر سیستم کافیست برای ه

 

A

A

B C A B

B

C

C

A : / r cm

r

B : r cm r r r

r

C : / r cm

r


  


     


  















2

2

2

3 16
4 8 90 30

2 4
80 90 3

5 5
0 9 90 50

 

 3  گزینه پاسخ -11

q1 (qو  q1دو بار مثبت  q1 /نیروی  q1از همدیگر قرار دارند. اگر بار  cm60ی ( در فاصله2 N1 وارد کند. و  q2به  2

 به ترتیب کدام هستند؟ q2و  q1میکروکولن باشد،  q2 ،40و  q1مجموع بارهای 

1 )c4  وc10  2 )c5  وc9 

3 )c8  وc6  4 )c12  وc2 

 پاسخ تشریحی

معادله خواهیم داشت که  2که در اینصورت برای بدست آوردن مقادیر آنها نیاز به حداقل  ( 𝑞2 و𝑞1 ) پارامتر مجهول داریم 2با توجه به صورت سوال ما 

 جمع بارها داده شده و دیگری )حاصلضرب( را می توان به کمک قانون کولن بدست آورد . سوال بعنوان حاصل تیکی از آنها در صور

 با توجه به نکته ی فوق داریم :

q q q q
F k /

r

  
1 2 1 2
2

1 2 90
3600

 

q q c q c

q cq q c

   


   





1 2 1

21 2

48 6

814
 

 

 3  گزینه پاسخ -16

نیروی خالص وارد بر بارها را به درستی مقایسه اندازه اند. کدام گزینه مطابق شکل قرار گرفته q3و  q2و  q1سه بار الکتریکی 

 کرده است:

 

1 )F F F 2 1 3  2 )F F F 1 2 3 

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

 پاسخ تشریحی

از طرف دیگر بارها را با توجه به نوع بار  الکتریکیبارهای وارده بر هر معرفی شده ابتدا بهتر است که نیروبرای مقایسه ی نیروهای وارده بر هر بار الکتریکی 

 الکتریکی آنها ترسیم کنیم .

 

 



 04صفحه  1مرحله  -پاسخنامه آزمون اختصاصی ماز                                                فیزیک

 
 ارسال کنید 82222222را به سامانه  82ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد درصورتی که برای ثبت نام در محصوالت 

 در این صورت داریم :

 
 

 ا هم مقایسه کنیم :بار مورد نظر می توانیم نیروی موجود بین آنها را ب 2بنابر قانون کولن و یکسان بودن اندازه ی بارها تنها با مقایسه ی فاصله ی بین هر 

 

F F F  12 32 2 0 

F F F F   1 3 13 23 0 

F F F 3 1 2 
 

 6  گزینه پاسخ -16

qگرم و بار  22در شکل مقابل جسمی به جرم  c 1 cدر مبدأ محور مختصات قرار دارد بار  4 16  را در کدام نقطه قرار دهیم تا

در حال تعادل باقی بماند. ) q1بار 
N

g
kg

10) 

1 )(x , y cm) 0 80 

2 )(x cm, y ) 80 0 

3 )(x , y cm) 0 8 

4 )(x cm, y )  8 0 

 

 پاسخ تشریحی

ثانویه باید بر روی بنابراین بار باشد.و دقیقاً برابر با نیروی وزن نیروی وزن به سمت پایین است و برای برقراری شرط تعادل نیروی کولنی باید به سمت باال 

𝑦 )باید صفر باشد xها قرار گیرد یعنی مولفه ی  yمحور  ≠ 2 , 𝑥 =  گزینه حذف خواهد شد . 2که در اینصورت  ( 2

 قرار بگیرد.ها  yمحور باید در سمت مثبت  q2با توجه به عالمت بارها، 

q c

r ?

q c

  



 








2

1

16

4

 

 

cF mg

r cm

r




   

2

4 16 9
90 10 80

100

 

 

 



 08صفحه  1مرحله  -پاسخنامه آزمون اختصاصی ماز                                                فیزیک

 
 ارسال کنید 82222222را به سامانه  82ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد درصورتی که برای ثبت نام در محصوالت 

 6  گزینه پاسخ -16

و  Qاز طرف  Bqبار دیگر برابر صفر باشد بردار برآیند نیروهای وارد بر  0از طرف  Aqدر شکل مقابل اگر برآیند نیروهای وارد بر 

Aq کدام گزینه است؟ 

1 )i j 5 2 5 2 

2 )i j 10 2 5 2 

3 )i j5 2 5 2 

4 )i j10 2 5 2 

 پاسخ تشریحی
 را ترسیم کنیم : 𝑞𝐴ابتدا باید با توجه به محل قرارگیری بارها نسبت به یکدیگر و نوع بار الکتریکی آنها نیروهای وارده بر بار الکتریکی 

 

 

CA BAF F N


   
2 2

90 10
36

 

 

CA BAF , F N10 2 

Q
Q c


     



2
10 2 90 2

9 2
 

Q بار الکتریکی آن از نوع منفی خواهد بود ) خنثی شود پس QFاین نیرو باید با با توجه به اینکه   0 ) 

باز هم باید ابتدا نیروهای وارد بر آن را ترسیم نموده و پس از محاسبه ی اندازه ی هر کدام ، برایند آنها را  B بار الکتریکی برآیند وارد بربرای محاسبه ی 

 بدست آوریم . که در اینصورت خواهیم داشت :

QF


   


2 2
90 10 2

9 2
 

QF i  10 2 

ABF i j 5 2 5 2 

Q ABF F i j    5 2 5 2 

 

Q 

 

 برایند
 



 00صفحه  1مرحله  -پاسخنامه آزمون اختصاصی ماز                                                فیزیک

 
 ارسال کنید 82222222را به سامانه  82ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد درصورتی که برای ثبت نام در محصوالت 

 

 6  گزینه پاسخ -67

qای دو بار نقطه c 1 qو  3 c 2 ,cmبه ترتیب در مختصات ) 4 cm6 ,cm( و )8 cm 3 ( قرار دارند اگر بار 4

q c  5 شود؟در مبدأ مختصات قرار داشته باشد، چه نیرویی از طرف این دو بار به آن وارد می 

1 )/ N58 5 2 )/ N85 5 3 )N72 4 )N18 

 پاسخ تشریحی
𝑟1که در اینصورت داریم فاصله ی هر کدام تا مبداء را محاسبه کنیم .ابتدا آرایش بارها را ترسیم کرده تا بتوانیم  = 12𝑐𝑚 , 𝑟2 = 5 𝑐𝑚  

 سپس با ترسیم نیروهای وارد بر بارالکتریکی موجود در مبداء و نوع جهت گیری آنها با توجه به نوع بار هر کدام داریم :

 

F N


 2 2

4 5
90 72

5
 

F / N


 1 2

3 5
90 13 5

10
 

netF / /  72 13 5 58 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 00صفحه  1مرحله  -پاسخنامه آزمون اختصاصی ماز                                                فیزیک

 
 ارسال کنید 82222222را به سامانه  82ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد درصورتی که برای ثبت نام در محصوالت 

 

 

 
 

 



 02صفحه  1مرحله  -پاسخنامه آزمون اختصاصی ماز                                                فیزیک

 
 ارسال کنید 82222222را به سامانه  82ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد درصورتی که برای ثبت نام در محصوالت 

 

 
 



 03صفحه  1مرحله  -پاسخنامه آزمون اختصاصی ماز                                                فیزیک

 
 ارسال کنید 82222222را به سامانه  82ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد درصورتی که برای ثبت نام در محصوالت 

 

 
 



 73صفحه  1مرحله  -آزمون اختصاصی مازپاسخنامه                                                    شیمی 

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

 (777 -حفظی  – متوسط)      4 گزینه -17

 کدام یک از موارد زیر درست است؟

 شود.ای در صنعت، از خاک چینی استفاده میهای شیشهامروزه، به منظور تولید استکان( 1

 شوند.مبتنی است که از عناصر طال و مس ساخته می ( پیشرفت صنعت الکترونیک بر اجزایی2

 های فسیلی بیشتر از میزان استخراج مواد معدنی بوده است.های اخیر میزان مصرف سوخت( در سال3

 جدول تناوبی هستند. 11( کودهای مورد استفاده برای رشد انواع سبزیجات، برخی از عناصر گروه 4

 پاسخ تشریحی

جدول  11های اول و دوم گروه اند. نیتروژن و فسفر عضوخوریم با استفاده از کودهای پتاسیم، نیتروژن و فسفردار رشد کردهکه میهایی سبزیجات و میوه

 تناوبی هستند.

این عناصر شوند. با افزودن مواد و ترکیباتی که حاوی نیتروژن، فسفر و پتاسیم، از جمله عناصر مورد نیاز گیاهان هستند که از طریق خاک جذب می

 شیمیایی توان این مواد را به انواع گیاهان رساند. به عنوان مثال، از شیمی دهم به یاد داریم که کشاورزان انواع کودهایهستند به کودهای شیمیایی، می

 شود.می تزریق خاک به طور مستقیم به که است (𝑁𝐻3آمونیاک) این کودهای شیمیایی، افزایند. یکی ازمی خاک را به دارنیتروژن

 ها:بررسی سایر گزینه
 شوند.اند؛ درحالی که ظروف چینی از خاک چینی تولید میای از شن و ماسه ساخته شدههای شیشه( ظروف و استکان1

 یسیم استفاده شده است.شوند. در ساختار این مواد، از سیلرسانا ساخته می( پیشرفت صنعت الکترونیک به اجزایی وابسته است که از موادی به نام نیمه2

 باوده  هاای فسایلی  سوخت مصرف و تولید میزان از بیشتر جهان در معدنی مواد مصرف و استخراج میزان اخیر، هایسالطول  در( بر اساس نمودار زیر، 3

 فلزها مصرف و تولید میزان از بیشتر جهان در های فسیلیسوخت مصرف و تولید میزانهای اخیر نیز توجه داریم که بر اساس همین نمودار، در سال .است

 بوده است.

 
 

 (777 -مفهومی  –)متوسط       7گزینه  -17

 چه تعداد از مطالب زیر درست است؟

  ها بوده و چینش عناصر در جدول تناوبی نیز بر اساس همین ویژگی است.آن 𝒁ها، ترین ویژگی اتمالف( بنیادی

 های مواد فلزی و نافلزی قرار دارد.توان در یکی از دستهمیب( تمامی عناصر موجود در جدول تناوبی را 

  از جدول تناوبی، همانند سیلیسیم رسانایی اندکی دارند. 41ی عناصر گروه پ( همه

 شود.ت( قلع، بر خالف کربن یک عنصر شکل پذیر است و بر اثر ضربه خرد نمی

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

 پاسخ تشریحی

 درست هستند.عبارت های )الف( و )ت( 

 بررسی چهار عبارت:
 .است ویژگی همین اساس بر نیز تناوبی جدول در عناصر چینش دهند ونشان می Zکه آن را با نماد  ستا هاآن اتمی عدد ها،اتم ویژگی ترین بنیادیالف( 

 دهد.های آن عنصر را نشان میهای موجود در هسته اتمعدد اتمی هر عنصر، شمار پروتون

 بندی کرد.توان در سه دسته فلزها، نافلزها و شبه فلزها دستهجدول تناوبی را می ب( عناصر

 ی دارند.پ( برخی از این عناصر مثل سیلیسیم، رسانایی الکتریکی اندکی دارند و برخی دیگر از این عناصر مثل سرب و قلع، رسانایی الکتریکی باالی

 شود.خوار گفته میشود. به چنین عناصری به اصطالح، چکشنمیت( قلع یک عنصر فلزی است و در اثر ضربه خرد 
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 ارسال کنید 02220202را به سامانه  02درصورتی که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد 

 (777 -مفهومی  – متوسط)      7گزینه  -17

 کدام یک از مطالب زیر درست است؟

 شود.تر به کاتیون تبدیل میتر باشد، آن عنصر راحتهر چه اندازه شعاع اتمی یک عنصر فلزی بزرگ( 1

 الکترون از دست دهند، خصلت نافلزی آن عنصر بیشتر است. ترهای یک عنصر نافلزی آسان( هر چه اتم2

 شود.ای تکرار نمی( در جدول تناوبی عناصر، رسانایی جریان الکتریکی و رسانایی گرمایی به صورت دوره3

 شوند.تر به کاتیون تبدیل میهای کلسیم در واکنش با عناصر نافلزی، سختهای پتاسیم نسبت به اتم( اتم4

 تشریحیپاسخ 

های خود تر الکترونشود و آن اتم آسانهای الیه ظرفیت کمتر میتر باشد، جاذبه هسته بر روی الکترونهر چه اندازه و شعاع اتمی یک عنصر فلزی بزرگ

 گردد و خصلت فلزی آن نیز بیشتر است.تر به یون مثبت یا کاتیون تبدیل میدهد؛ پس این عنصر راحترا از دست می

 ها:ایر گزینهبررسی س
های تک اتمی باید از عنصر دیگر)فلز( الکترون بگیرند. در عناصر نافلزی، هر چه خصلت نافلزی یک عنصر بیشتر ( عناصر نافلزی به منظور تشکیل یون2

 کنند.تر الکترون دریافت میهای آن عنصر به هنگام تشکیل یون، آسانباشد، اتم

ای عنصرها معروف است. از خواص و شود که به قانون دورهای تکرار میفیزیکی و شیمیایی عنصرها به صورت دوره( در جدول تناوبی عناصر، خواص 3

 پذیری)مانند قابلیت ورقه و سیم شدن( را نام برد.خواری و شکلتوان رسانایی الکتریکی و گرمایی، داشتن جال، خاصیت چکشرفتارهای فیزیکی فلزها می

𝐾11یابد. عناصر دول تناوبی، از راست به چپ خصلت فلزی افزایش می( در یک دوره از ج4
𝐶𝑎22و   

هر دو متعلق به دوره چهارم هستند؛ پس خصلت   

های دو عنصر ها اتمدهد. در این گونه واکنشفلزی پتاسیم که در سمت چپ کلسیم قرار دارد بیشتر بوده و با شدت بیشتری با عناصر نافلزی واکنش می

 است. 1+شوند. توجه داریم که بار یون پتاسیم تبدیل می +𝐶𝑎2و  +𝐾های الکترون از دست داده و به یون 2و  1و کلسیم به ترتیب هرکدام  پتاسیم
 

 (777 -مفهومی  –)آسان       4گزینه  -14

الکترونی آن، ............. الکترون فسفر یک عنصر ............ است که جریان برق و گرما را عبور ............ و در آخرین زیرالیه 

 وجود دارد.

 1 –دهد نمی –( نافلزی 2                                            1 –دهد می –فلزی ( شبه1

 3 –دهد نمی –( نافلزی 4                                            4 –دهد می –فلزی ( شبه3

 پاسخ تشریحی

دهند و در حالت جامد، سطحی کدر کلر و آرگون، عناصر نافلزی تناوب سوم جدول تناوبی هستند که جریان برق و گرما را از خود عبور نمیفسفر، گوگرد، 

 دارند. آرایش الکترونی فسفر به صورت زیر است:

𝑃11
 ∶ 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝3 

 رون در آن وجود دارد.الکت 3است که  3𝑝آخرین زیرالیه الکترونی در این عنصر، زیرالیه 
 

 (777 -متوسط  – مفهومی)      7گزینه  -17

 نادرست است؟ 𝒔کدام یک از مطالب زیر در مورد عناصر دسته 

 عنصر از این دسته وجود دارد. 2در هر دوره از جدول تناوبی عناصر، ( 1

 گیرد.کشف شود، در این دسته قرار می 122( اگر عنصری با عدد اتمی 2

 های اول و دوم قرار دارند.ای، در گروهاین دسته در جدول دوره( همه عناصر 3

 ( در هر دوره از جدول تناوبی، بیشترین خصلت فلزی مربوط به عنصری از این دسته است.4

 پاسخ تشریحی

قلیایی خاکی است. در شامل هیدروژن، هلیم، فلزهای قلیایی و فلزهای دهد. عناصر این دسته را نشان می 𝑠شکل مقابل عناصر دسته 

یا همان  11جدول تناوبی، عنصر هیدروژن و فلزهای قلیایی در گروه اول، فلزهای قلیایی خاکی در گروه دوم و عنصر هلیم نیز در گروه 

 گروه گازهای نجیب قرار دارد.

 ها:بررسی سایر گزینه
 𝑠ای دو عنصر از دسته وجود دارد که گنجایش دو الکترون را دارد؛ پس در هر تناوب از جدول دوره 𝑠( در هر الیه الکترونی یک زیرالیه 1

  های بعدی یک فلز قلیایی و یک فلز قلیایی خاکی از این دسته وجود دارد.شود. در دوره اول جدول تناوبی عناصر هیدروژن و هلیم و در دورهدیده می
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گیرند. در این ای قرار میدر صورت کشف شدن در همین دسته از جدول دوره 122و  111، دو عنصر با عدد اتمی ( همانطور که در شکل مشخص است2

 در حال پر شدن است. 𝑠 1دو عنصر زیرالیه 

لزی مربوط به یابد؛ پس در هر دوره بیشترین خصلت ف( در یک دوره از جدول تناوبی از چپ به راست، خصلت فلزی کاهش و خصلت نافلزی افزایش می4

 قرار دارند. 𝑠عنصری از گروه اول است. عناصر گروه اول نیز همگی در دسته 

( را در نظر بگیریم، در هر تناوب با حرکت از سمت چپ به راست، ابتدا از خاصیت فلزی عناصر کاسته شده 𝑝و  𝑠های )عناصر دسته اگر فقط عناصر اصلی

کند اما پس از آن، خاصیت نافلزی عناصر افزایش پیدا کرده و ن روند تا اواسط هر تناوب ادامه پیدا میشود. ایها کاسته میپذیری آنو واکنش

( نیز یک گاز نجیب با 11هر تناوب)گروه  هر تناوب برسیم. در آخرین خانه  11کند تا جایی که به گروه ها مجددا افزایش پیدا میپذیری آنواکنش

 دهد:می نشان را ایدوره جدول دوم تناوب عنصرهای پذیری واکنش تغییر کلی به عنوان مثال، نمودار زیر روند پذیری اندک وجود دارد.واکنش

 
 پذیری بسیار کمتری دارد.همانطور که مشخص است، گاز نئون در مقایسه با سایر عناصر موجود در این تناوب واکنش
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 مطالب زیر، در رابطه با ژرمانیم درست است؟چه تعداد از 

𝒍الف( هشت الکترون با  =   های این عنصر وجود دارد.در اتم 2

𝒍قرار دارد و دارای  3𝒑 ب( آخرین الکترون آن در زیرالیه =  است. 1

 گذارد.ها الکترون به اشتراک میپ( همانند کربن، در واکنش با دیگر اتم

 الکتریکی، همانند عناصر فسفر و کربن است.ت( از لحاظ میزان رسانایی 

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

 پاسخ تشریحی

 دهد:جدول زیر، خصوصیات کلی عناصر موجود در گروه چهاردهم جدول تناوبی به همراه برخی از سایر عناصر موجود در این جدول را نشان می

 
 های )الف( و )پ( درست هستند.بر این اساس، عبارت

 عبارت:بررسی چهار 
 الف( آرایش الکترونی ژرمانیم به صورت زیر است:

𝐺𝑒32
 ∶ 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑124𝑠24𝑝2 

𝑠(𝑙های الکترون در زیرالیه 1های این عنصر، در هر یک از اتم =  ( قرار دارند.2

 گیرد.قرار می 𝑝 4ب( آخرین الکترون ژرمانیم در زیرالیه 

 تواند الکترون به اشتراک بگذارد.است و همانند نافلزات، در هنگام واکنش با دیگر عناصر میفلزی پ( ژرمانیم یک عنصر شبه

ت الماس نارسانا ت( ژرمانیم رسانایی کمی دارد در حالی که فسفر نارسانا است و کربن رسانایی الکتریکی باالیی دارد. البته، توجه داریم که کربن در حال

 الکتریکی باالیی دارد. بوده و در حالت گرافیت رسانایی
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 کدام یک از مطالب زیر درست است؟

 آیند.همه مواد طبیعی برخالف مواد ساختگی از کره زمین به دست می( 1

 ها، مشابه خواص فلزها است.فلزها برخالف خواص شیمیایی آن( همه خواص فیزیکی شبه2

 که آرایش الکترونی الیه ظرفیت مشابه دارند، در یک دوره قرار دارند. ( در جدول تناوبی، عناصری3

 ماند.( با وجود استخراج میلیاردها تن فلز و مواد معدنی از زمین، به تقریب جرم کل مواد در کره زمین ثابت می4

 پاسخ تشریحی

ی ماواد  مواد در کره زمین ثابت است. تصویر زیر، نمایی از چرخه توان گفت به تقریب جرم کلبه علت وجود یک چرخه برای مواد موجود در طبیعت، می

 دهد:موجود در طبیعت را نشان می

 
 ها:بررسی سایر گزینه

به عبارت دیگر، همه ماوادی کاه در زنادگی     .آیندمی بدست زمین یکره از ساختگی، موادانواع  همانند پشم، و خاک سنگ، چوب، مانند طبیعی مواد( 1

 اند.ی زمین بدست آمدهکنیم، از مواد موجود در کرهها استفاده میروزمره از آن

فلزها بیشتر به فلزها شبیه است؛ به عنوان مثال سطح صیقلی و رسانایی الکتریکی از خصوصیات مشترک فلزها و شبه فلزها است. ( خواص فیزیکی شبه2

خوار هستند و در اثر ضربه فلزها مانند خرد شدن در اثر ضربه، مشابه نافلزها بوده، در حالی که فلزها چکشین وجود برخی از خواص فیزیکی شبهاما، با ا

 دهد:شوند. نمودار زیر، خواص فیزیکی و شیمیایی عناصر مختلف را نشان میخرد نمی

 
های اند. عناصری نیز که دارای تعداد الیهها مشابه است، در یک گروه جای گرفتهیه ظرفیت اتم آن( در جدول تناوبی، عنصرهایی که آرایش الکترونی ال3

 گیرند.الکترونی برابری هستند، در یک تناوب قرار می
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𝑮𝒂74از میان عناصر زیر، خواص فلزی چند عنصر از خواص فلزی 
 بیشتر است؟  

𝑷11
   −   𝑨𝒔33

   −   𝑺𝒓31
   −  𝑲11

  

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

 پاسخ تشریحی

 ی دوره و گروه عناصر داده شده به شرح زیر است:شماره

𝐾11
 4دوره          1گروه  :   

𝑆𝑟31
 1دوره          2گروه  : 

𝐴𝑠33
 4دوره        11گروه  :   

𝑃11
 3دوره        11گروه  :   

ی
ره ا

دو
ل 

دو
 ج

صر
عنا

خواص فیزیکی

جال .است یا کدر( صیقلی)سطح عناصر مختلف در حالت جامد یا درخشان

چکش خواری .عناصر مختلف درحالت جامد یا چکش خوار هستند یا بر اثر ضربه ی چکش خرد می شوند

یرسانایی الکتریکی و گرمای .عناصر مختلف یا رسانای جریان برق و گرما هستند یا جریان برق و  گرما را از خود عبور نمی دهند

سختی و استحکام .میزان سختی عناصر مختلف در حالت جامد متفاوت از یکدیگر است

خواص شیمیایی
مبادله ی الکترون

عناصر مختلف در واکنش های شیمیایی یا الکترون از دست می دهند یا الکترون بدست می آورند یا  
.الکترون به اشتراک می گذارند

واکنش پذیری .واکنش پذیری عناصر مختلف، متفاوت از یکدیگر است
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ی زیری آلومینیم قرار گرفته است. از میاان عناصار داده شاده،    عنصر گالیم یک فلز از دوره چهارم و گروه سیزدهم جدول تناوبی است. این عنصر در خانه

مقایساه یاا گاالیم،    باشد. در واقع عناصر پتاسیم و استرانسیم در سمت چپ و پایین گالیم قرار داشاته و در  از این عنصر بیشتر می 𝐾و  𝑆𝑟خواص فلزی 

 پذیری بیشتری دارند.واکنش

 های جدول تناوبی به صورت زیر است:روند تغییرات برخی از خواص عنصر

 یابد.خواصی که از چپ به راست و یا از پایین به باال افزایش می یابدخواصی که از چپ به راست و یا از باال به پایین افزایش می

 شعاع اتمی

 خصلت فلزی

 به تشکیل کاتیون)تمایل به از دست دادن الکترون(تمایل 

 پذیری عناصر فلزی)شدت واکنش فلزها(واکنش

 هاها و نقطه جوش آننیروهای بین مولکولی هالوژن

 خصلت نافلزی

 تمایل به تشکیل آنیون)تمایل به گرفتن الکترون(

 پذیری عناصر نافلز)شدت واکنش نافلزها(واکنش

 دهم در اثر ضربهشکنندگی عناصر گروه چهار
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 با توجه به جدول تناوبی زیر، کدام یک از مطالب زیر، درست هستند؟

 

 خصلت نافلزی بیشتری دارد. 𝑳خصلت فلزی کمتر و نسبت به عنصر  𝑬نسبت به عنصر  𝑮الف( عنصر 

𝒏هایی با ب( شمار الکترون + 𝒍 = 𝒍با هایی شمار الکترون، برابر 𝑬در عنصر  1 =  است. 𝑱در عنصر  4

 دهند.ها الکترون از دست می، در واکنش با دیگر اتم 𝑱، برخالف عنصر 𝑴و  𝑨پ( عناصر 

 خوار بوده و سطحی درخشان دارد.چکش 𝑬و عنصر   𝑱همانند عنصر  𝑫ت( عنصر 

 ( ب و پ4 ( الف و ت3 ( ب و ت2 الف و پ( 1

 پاسخ تشریحی

بر ( هستند. 𝑃𝑏( و سرب)𝑂(، اکسیژن)𝑆𝑖(، سیلیسیم)𝐵(، بور)𝐶𝑜(، کبالت)𝐵𝑎(، باریم)𝑁𝑎به ترتیب معادل با سدیم) 𝑀و  𝐴 ،𝐷 ،𝐸 ،𝐺 ،𝐽 ،𝐿عناصر 

 های )ب( و )پ( درست هستند.این اساس، عبارت

 بررسی چهار عبارت:
یابد؛ پس، خصلت فلزی عنصر بور کمتر از عنصر کبالت است. همچنین، خصلت فلزی افزایش میالف( در جدول تناوبی، از راست به چپ و از باال به پایین 

 شود؛ بنابراین، خصلت نافلزی عنصر بور از عنصر اکسیژن کمتر است.ای، از چپ به راست و از پایین به باال خصلت نافلزی زیاد میدر جدول دوره

𝐶𝑜21ب( آرایش الکترونی دو عنصر 
𝑆𝑖14و   

 به صورت زیر است:  
𝐶𝑜21
 ∶ 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑14𝑠2 
𝑆𝑖14
 ∶ 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝2 

𝑠(𝑛 4الکترون در زیرالیه  2در عنصر کبالت  + 𝑙 = 4 + 2 = 𝑝(𝑛 3الکترون در  6و  (4 + 𝑙 = 3 + 1 = ( وجود دارد. پس در هر اتم کبالت، در 4

𝑛الکترون با  1مجموع  + 𝑙 = 𝑝(𝑙های الکترون در زیرالیه 1سیلیسیم نیز در مجموع شود. در عنصر دیده می 4 =  وجود دارد. (1

شاوند.  ها الکترون از دست داده و به کاتیون تبدیل مای فلز است. عناصر فلزی در واکنش با سایر اتمپ( دو عنصر سدیم و سرب فلز و عنصر سیلیسیم شبه

 الکترون به اشتراک بگذارند و توانایی تشکیل آنیون یا کاتیون را ندارند.توانند فلزها در واکنش با سایر عناصر تنها میاما شبه

فلزها بر خاالف فلزهاا   فلزها همانند فلزها سطحی صیقلی و درخشان دارند؛ اما شبهفلز است. شبهت( عناصر باریم و کبالت فلز بوده و عنصر سیلیسیم شبه

 شوند.خوار نبوده و در اثر ضربه خرد میچکش
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 کدام یک از مطالب زیر، نادرست است؟

 شود.ها می( گرما دادن به مواد سبب تغییر و گاهی بهبود خواص آن1

 سازند.( قسمت الستیکی تایر دوچرخه را از فراوری و تغییر مواد حاصل از سکوهای نفتی می2

 آورند.را نیز از سنگ معدن آن بدست می ( قاشق چایی خوری را از فوالد تولید کرده و فوالد3

 ها است.تر از یافتن ارتباط میان این دادههای دقیق از خواص مواد، گامی مؤثر( در پیشرفت علم، یافتن داده4
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 پاسخ تشریحی

 برقراری مواد هستند؛ اما خواص و هاویژگی دربارۀ تردقیق و تربیش اطالعات یافتن به دنبال گوناگون، هایآزمایش انجام و مواد مشاهدۀ با هادانشیمی

 .آیدمی شمار به علم پیشرفت در مؤثرتر تر ومهم گامی روندها و الگوها یافتن همچنین اطالعات، و هاداده این میان ارتباط

 ها:بررسی سایر گزینه
ها به توانایی انتخاب شود. با این روند، آنو گاهی بهبود خواص میها به یکدیگر سبب تغییر ها دریافتند که گرما دادن به مواد و افزودن آندانشیمی( 1

 ترین ماده برای یک کاربرد معین دست یافتند.مناسب

 آیند.های فوالدی استفاده شده در دوچرخه به ترتیب از فراوری و تغییر مواد حاصل از سکوهای نفتی و استخراج شده از معادن به دست میتایر و ورقه (2

 تولید دوچرخه به صورت زیر است: فرایند

 
نزن ساخته شده است. این فوالد پس از طی مراحل طوالنی از سنگ معدن حاصل کنیم از فوالد زنگ( قاشقی که برای هم زدن چای استفاده می3

 شود.می
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 اتمی ............... .عنصری با عدد اتمی ............... نسبت به عنصری با عدد 

  ، در حالت جامد رسانایی الکتریکی بیشتری دارد.31 – 13( 1

 پذیری کمتری دارد.، واکنش13 – 16( 2

  ، تمایل بیشتری به تشکیل کاتیون دارد.21 – 11( 3

 ، خصلت نافلزی کمتری دارد.14 – 12( 4

 پاسخ تشریحی

𝐾11دو عنصر 
𝑁𝑖21و   

قرار دارد. خصلت فلزی در یک دوره از چپ به راست کاهش  12و گروه  1در دوره چهارم جدول تناوبی و به ترتیب در گروه   

 دهند و تمایل بیشتری به تشکیل کاتیون دارد.تر الکترون از دست میبوده و آسان 𝑁𝑖بیشتر از عنصر  𝐾یابد؛ پس، خصلت فلزی عنصر می

 ها:بررسی سایر گزینه
𝐼13( عنصر 1

𝑆𝑟31و عنصر   
به ترتیب نافلز و فلز هستند. به طور کلی عناصر نافلزی)به جز کربن( رسانای جریان الکتریکی نیستند و فلزها رسانایی باالیی   

 دارند؛ پس رسانایی الکتریکی ید از استرانسیم کمتر است.

𝐵𝑎16( دو عنصر 2
𝐴𝑙13و    

𝐵𝑎16فلز هستند و عنصر   
𝐴𝑙13وره ششم و گروه دوم و عنصر در د  

جدول تناوبی قرار دارد. در 13در دوره سوم و گروه   

پذیری باریم از آلومینیم بیشتر پذیری فلزها یا همان خصلت فلزی از باال به پایین و از راست به چپ افزایش می یابد؛ پس واکنشجدول تناوبی، واکنش

 است.

𝑇𝑒12( دو عنصر 4
𝑃𝑜14و   

جدول تناوبی و به ترتیب در دوره پنجم و دوره ششم قرار دارد. خصلت نافلزی در یک گروه از پایین به باال  16در گروه   

𝑇𝑒12افزایش می یابد؛ پس، خصلت نافلزی 
𝑃𝑜14از   

 ای به صورت زیر است:عدد اتمی گازهای نجیب موجود در جدول دوره بیشتر است.  

 
𝑋𝑍برای مشخص کردن مکان عنصر 

 کنیم:در جدول تناوبی با استفاده از عدد اتمی به صورت زیر عمل می  

گاز نجیب

هلیم
نئون
آرگون

کریپتون
زنون
رادون

اوگانسیوم

عدد اتمی

2
12
11
36
14
16

111

شماره تناوب

1
2
3
4
1
6
1
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 برابر دوره گاز نجیب با عدد اتمی بیشتر است. 𝑋میان عدد اتمی دو گاز نجیب است. تناوب عنصر  𝑍کنیم: عدد ابتدا دوره را مشخص می

 در نهایت گروه عنصر را مشخص می کنیم:

 تر باشد، آن عنصر به ترتیب عضو گروه اول یا دوم است.شماره بیشتر از گاز نجیب با عدد اتمی کوچک 2یا  𝑍 1اگر  -1

شماره گروه آوریم:در غیر این صورت، شماره گروه را به صورت مقابل به دست می -2 = 11− عدد اتمی گاز نجیب بزرگتر) − 𝑍) 

 است. 3بوده و عضوی از گروه  𝑓عضو گروه اول یا دوم نبود، این عنصر از دسته  𝑋شد و عنصر  3توجه: اگر شماره گروه در فرمول باال کمتر از 
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 کمتر است؟ 41یک از عناصر زیر، از شعاع اتمی عنصری با عدد اتمی شعاع اتمی کدام

1) 𝑆16
32  2 )𝑁𝑎11

23 3 )𝐺𝑒32
13 4 )𝐾11

31 

 پاسخ تشریحی

از تناوب سوم  14قرار دارد پس موقعیت آن در گروه  11و  12را پیدا کنیم. عدد اتمی این عنصر بین  14در قدم اول باید موقعیت عنصری با عدد اتمی 

 خواهد بود. این عنصر معادل با سیلیسیم است.

 
کند و با حرکت به سمت باال و راست جدول تناوبی، شعاع اتمی تناوبی، شعاع اتمی عنصرها افزایش پیدا میبا حرکت به سمت پایین و چپ جدول 

 راست سیلیسیم قرار دارد، شعاع اتمی آن از سیلیسیم کمتر خواهد بود.جا که گوگرد در سمت . از آنکندعنصرها کاهش پیدا می

 توانمی بنابراین. هستند حرکت در حال الکترونی هایالیه در و هسته پیرامون هاالکترون که گیریممی ظرن در ایکره مانند اتم را کوانتومی، مدل بر اساس

 نیز اتم آن یاندازه باشد، تربزرگ اتم یک شعاع هرچه و نبوده یکسان مختلف هایاتم شعاع .کرد گیری اندازه را آن و گرفت نظر در شعاعی اتم هر برای

 خواهد شد. تربزرگ

های کند درحالی که شمار الیهها افزایش پیدا میها و بار الکتریکی هسته اتمای، با حرکت از چپ به راست، شمار پروتوندر یک تناوب از جدول دوره

شده و به های سطحی)ظرفیتی( با قدرت بیشتری توسط هسته جذب ماند. در چنین شرایطی، الکترونثابت باقی می الکترونی موجود در اطراف هسته

 دهد:کند. جدول زیر، شعاع اتمی عناصر موجود در تناوب سوم را در مقایسه با یکدیگر نشان میدنبال آن، شعاع اتمی این عناصر نیز کاهش پیدا می
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 کدام یک از مطالب زیر نادرست است؟

 ها طراحی شده است.درباره مواد و درک روابط بین آن های موجودای با بررسی دقیق یافتهجدول دوره( 1

 توزیع و پراکندگی یکسان منابع شیمیایی و عناصر در جهان دلیلی بر پیدایش تجارت جهانی است. (2

 بینی کرد.توان خواص و رفتارهای عناصر را پیش( با کمک جدول تناوبی عناصر می3

 توان به رمز و راز هستی پی برد.می( بر اساس نتایج به دست آمده از علم شیمی 4

 پاسخ تشریحی

 ت.پراکندگی عناصر، منابع طبیعی و شیمیایی در نقاط مختلف جهان یکسان نیست. همین پراکندگی منابع است که سبب پیدایش تجارت جهانی شده اس

 ها:بررسی سایر گزینه
 هاآن روابط بین و روندها الگوها، های گوناگون،پدیده و مواد دربارۀ های موجود یافته و اطالعات با بررسی دقیق توانندمی بزرگ و برجسته دانشمندان( 1

 .است کرده طراحی را ایدوره جدول است که هاآن از یکی مندلیف. توضیح دهند و کنند درک را



 11صفحه  1مرحله  -پاسخنامه آزمون اختصاصی ماز                                                   شیمی

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

عنصر خواهد کرد.  مختلف فیزیکی و شیمیایی آنبینی رفتارهای ای، کمک شایانی به پیشتعیین موقعیت)دوره و گروه( یک عنصر در جدول دوره( 3

 توان در سه دسته شامل فلزها، نافلزها و شبه فلزها جای داد.ها میای را براساس رفتار آنهای جدول دورهعنصر

با ها دانست، فیزیکی و شیمیایی آن دار، منظم و هوشمندانه رفتار عنصرها و مواد برای یافتن روندها و الگوهای رفتارتوان مطالعه هدف( علم شیمی را می4

 توان به رمز و راز هستی پی برد.بررسی این الگوها، روندها و روابط برقرار شده میان مواد و عناصر مختلف، می
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 چند مورد از مطالب زیر درست است؟

 قلیایی قرار دارند.الف( عناصر سدیم، پتاسیم و روبیدیم، در دسته فلزهای 

 شود.ب( فلز پتاسیم با شدت کمتری نسبت به فلز لیتیم با گاز کلر وارد واکنش می

 شود.پ( در هنگام واکنش شیمیایی میان فلز لیتیم با گاز کلر، نور قرمز رنگ گسیل می

 دهد.تر الکترون از دست میتر باشد، آن عنصر راحتت( هرچه شعاع اتمی یک عنصر فلزی کوچک

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

 پاسخ تشریحی

 های )الف( و )پ( درست هستند.عبارت

 بررسی چهار عبارت:
 دسته در ،و سزیم دیمیروب ،پتاسیم سدیم، شوند. در واقع، عناصر لیتیم،الف( فلزهای قلیایی شامل عناصر موجود در گروه اول جدول تناوبی عناصر می

 .دارند قرار قلیایی فلزهای

𝐿𝑖3ای، عناصر لیتیم)اول جدول دورهدر گروه 
𝑁𝑎11(، سدیم) 

𝐾11(، پتاسیم) 
𝑅𝑏31(، روبیدیم) 

𝐶𝑠11(، سزیم) 
𝐹𝑟11( و فرانسیم) 

( وجود دارند. این عناصر  

پذیری ه دنبال آن، واکنشها افزایش یافته و باصطالحا به فلزهای قلیایی معروف هستند. با افزایش عدد اتمی عناصر موجود در این گروه، شعاع اتمی آن

 پذیری این عناصر فلزی به صورت زیر است:شود. ترتیب واکنشاین فلزها نیز بیشتر می

واکنش پذیری(تمایل به از دست دادن الکترون) ∶ 𝐿𝑖 < 𝑁𝑎 < 𝐾 < 𝑅𝑏 < 𝐶𝑠 < 𝐹𝑟 

 .شودمی واکنش وارد کلر گاز با لیتیم فلز به نسبت بیشتری و سرعت شدت باهای آن ب( از آنجا که فلز پتاسیم شعاع بزرگتری نسبت به لیتیم دارد، اتم

از واکنش سدیم با گاز کلر نیز نور زرد رنگ و از  .شودمی گسیل رنگ قرمز نور کلر، گاز با لیتیم فلز میان شیمیایی واکنش هنگام درپ( مطابق تصویر زیر، 

 شود.واکنش پتاسیم با گاز کلر نیز نور ارغوانی رنگ گسیل می

 
 ترتسخ عنصر آن هایها بیشتر شده و در نتیجه اتمی هسته بر روی الکترونتاثیر نیروی جاذبه باشد، ترکوچک فلزی عنصر یک اتمی شعاع هرچهت( 

 .دندهمی دست از الکترون

 به شرح زیر است:های فلزهای قلیایی نامند. برخی از ویژگیگروه اول جدول تناوبی)به جز عنصر هیدروژن( را فلزهای قلیایی می

 یابد.کنند. شدت و انرژی نور تولید شده در این گروه از باال به پایین، افزایش میها در واکنش با گاز کلر، نور تولید میهمه آن 

 عدد اتمی خصلت فلزی و  دهند؛ بنابراین، با افزایشتر الکترون از دست میفلزهای قلیایی از باال به پایین، این عناصر راحت با افزایش شعاع اتمی

 یابد.ها افزایش میپذیری آنواکنش

 دادن یک الکترون و تشکیل یون تک اتمی این عناصر با از دست𝑀+ها به این یون رسند. در واقع، همه، به آرایش الکترونی گاز نجیب قبل از خود می

𝐿𝑖3رسند؛ به جز یون لیتیم)تایی میآرایش هشت
𝐻𝑒2( که به آرایش + 

 آید.در می  

 شود. به علت واکنش این عنصر با اکسیژن موجود در هوا، سطح آن در مجاورت می های قلیایی، فلزی نرم است که با چاقو بریدهسدیم، دومین عضو فلز

 شود.هوا کدر می
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 ............... .ای که هر عنصری از تناوب چهارم جدول دوره
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 ارسال کنید 02220202را به سامانه  02درصورتی که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد 

 دهد.در حالت جامد سطح صیقلی دارد، در واکنش با سایر عناصر، الکترون از دست می( 1

 پر ندارد.( در ساختار الکترونی خود زیرالیه نیمه پر دارد، عنصر بعدی آن زیرالیه نیمه2

 خواری ندارد.آن در حال پر شدن است، در حالت جامد خاصیت چکش 𝑝( زیرالیه 3

 های یونی خود، نقش آنیون دارد.الکترون است، در ترکیب 4ای با دارای زیرالیه( 4

 پاسخ تشریحی

𝑆𝑒34الکترون در یک زیرالیه دارد،  4ی چهارم جدول تناوبی که تنها عنصر از دوره
باشد؛ پس سلنیم در واکانش باا عناصار فلازی،     است که یک نافلز می  

 الکترونی نیستند. 4ی تناوب چهارم دارای یک زیرالیه دهد. توجه داریم که هیچکدام از عناصر واسطهالکترون گرفته و یون منفی یا آنیون تشکیل می

 ها:بررسی سایر گزینه
هاا، الکتارون باه    و درخشان دارند. در دوره چهارم عنصر ژرمانیم شبه فلز بوده و در واکنش باا ساایر اتام   فلزی هر دو سطح صیقلی ( عناصر فلزی و شبه1

 گذارد و توانایی تشکیل یون تک اتمی را ندارد.اشتراک می

 پر دارند:( در دوره جهرم جدول تناوبی، عناصر زیر در آرایش الکترونی خود زیرالیه نیمه2

𝐾11
 ∶  [ 𝐴𝑟11

 ]4𝑠1                                    𝐶𝑟24
 ∶  [ 𝐴𝑟11

 ]3𝑑14𝑠1 
𝑀𝑛21
 ∶  [ 𝐴𝑟11

 ]3𝑑14𝑠2                          𝐶𝑢21
 ∶  [ 𝐴𝑟11

 ]3𝑑124𝑠1 
𝐴𝑠33
 ∶  [ 𝐴𝑟11

 ]3𝑑124𝑠24𝑝3 
𝐶𝑟24عنصر بعد از 

𝑀𝑛21یا همان   
ی تناوب چهارم به ور کلی، آرایش الکترونی عناصر واسطهدارد. به ط (3𝑑1پر)در آرایش الکترونی خود زیرالیه نیمه  

 صورت زیر است:

 
 خواری دارد.بوده که فلز است و خاصیت چکشموجود در دوره چهارم  آن در حال پر شدن( 𝑝زیرالیه )𝑝( عنصر گالیم یکی از عناصر دسته 3
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دهد. با توجه به داده های این جدول، تصویر مقابل، نمایی از جدول تناوبی عناصر را نشان می

 یک از مطالب زیر درست است؟کدام

𝑙الکترون با  𝑍 ،16( در عنصر 1 =                   وجود دارد. 1

  به صورت گازی وجود دارد و یک عنصر نافلزی است. 𝑋( عنصر 2

 بیشتر است. 𝑌از خاصیت نافلزی عنصر  𝑋( خاصیت نافلزی عنصر 3

 رسانای قوی الکتریکی بوده و فاقد خاصیت چکش خواری است. 𝑀( عنصر 4

 پاسخ تشریحی

، باید جایگااه  کند. برای حل سواالتی از این تیپدر جدول تناوبی عناصر، با حرکت به سمت راست و باالی جدول، خاصیت نافلزی عناصر افزایش پیدا می

ها را تشخیص بدهید. عناصار  عناصر مختلف موجود در جدول تناوبی را بدانید و سعی کنید به کمک موقعیت عناصر داده شده، درستی یا نادرستی عبارت

 موجود در این جدول به شرح زیر هستند:

 
 ها:بررسی سایر گزینه

𝐺𝑒32یا همان  𝑍( عنصر 1
𝑙الکترون با  14دارای    =  است. آرایش الکترونی این عنصر به صورت زیر است: 1

𝐺𝑒32
 ∶ 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑124𝑠24𝑝2 

 فسفر است که در شرایط عادی به صورت جامد است. 𝑋( عنصر 2

 خوار نیست.سیلیسیم است که رسانای الکتریکی کمی دارد و چکش 𝑀( عنصر 4
 

𝑋 𝑀 𝐴𝑙 

𝐴𝑠 𝑍 𝑌 
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 (777 -مفهومی  – متوسط)      7گزینه  -71

 فلزهای قلیایی با افزایش عدد اتمی، کدام یک از موارد زیر کاهش می یابد؟در 

 ( اندازه شعاع اتمی 2 شده توسط الکترونهای اشغالشمار الیه( 1

 ( تمایل به از دست دادن الکترون4 ( طول موج نور منتشر شده در واکنش با گاز کلر 3

 پاسخ تشریحی

یابد. این امر موجب افزایش شعاع های اشغال شده توسط الکترون افزایش میبا افزایش عدد اتمی، الیه در فلزهای قلیایی از باال به پایین و

های الیه ظرفیت کمتر شده و آن عنصر تمایل بیشتری به از دست دادن شود. با افزایش شعاع اتمی، جاذبه هسته بر روی الکتروناتمی می

تر با شدت بیشتری با عناصر نافلز ز باال به پایین خصلت فلزی افزایش یافته و عناصر فلزی پایینهای فلزی اهای خود دارد. در گروهالکترون

شود، هرچه عدد اتمی فلز قلیایی بیشتر باشد، دهند؛ به عنوان مثال در واکنش فلزهای قلیایی با گاز کلر که نور آزاد میواکنش می

دانیم هرچه انرژی یک پرتو شود، بیشتر است. از طرفی میپرتو نوری که گسیل میپذیری آن بیشتر بوده و شدت واکنش و انرژی واکنش

تر است؛ بنابراین، با افزایش عدد اتمی فلز قلیایی شرکت کننده در واکنش با گاز کلر، الکترومغناطیسی بیشتر باشد، طول موج آن پرتو کوتاه

ز قلیایی به کار رفته در این واکنش لیتیم، سدیم یا پتاسیم باشد به ترتیب نور دانیم که اگر فلگردد. میطول موج نور منتشر شده کمتر می

 شود.قرمز، زرد و ارغوانی آزاد می

 
های ظرفیت( در یک اتم از ها)الکترونشود. هرچه فاصله آخرین الکترون( فاصله الکترون از هسته بیشتر می𝑛با افزایش عدد کوانتومی اصلی الکترون)

های الکترون 𝑛ای از باال به پایین)با افزایش بیشتر باشد، شعاع اتمی آن بیشتر خواهد بود. به همین دلیل، در یک گروه از جدول دوره هسته آن اتم

 دهد:ای را نشان مییابد. جدول زیر، شعاع اتمی برخی از عناصر موجود در جدول دورهظرفیت(، شعاع اتمی افزایش می

 شعاع اتمی عناصر)نانومتر( (𝑛𝑠1گروه اول ) (𝑛𝑠2گروه دوم ) (𝑛𝑠2𝑛𝑝1گروه هفدهم )

𝑛دوره دوم ) 112 112 11 = 2) 

𝑛دوره سوم ) 116 162 11 = 3) 

𝑛دوره چهارم ) 231 111 114 = 4) 

𝑛دوره پنجم ) 212 211 142 = 1) 
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 کدام یک از مطالب زیر درست است؟

 از جدول تناوبی، در دسته عناصر نافلزی قرار دارند. 𝑝 ( تمام عناصر موجود در دسته1

 شود.خوار بوده و بر اثر ضربه چکش خرد نمی( ژرمانیم، برخالف فسفر، یک عنصر چکش2

  ها تمایل به اشتراک گذاشتن الکترون دارد.با دیگر اتم ( عنصر روبیدیم، همانند کلر، در واکنش3

  الکترون دارند. 2اصر فلزی موجود در تناوب سوم، در آخرین زیرالیه الکترونی خود حداکثر ( عن4

 پاسخ تشریحی

و  1است که به ترتیب،  𝑠 3زیر الیه ی  𝑀𝑔و  𝑁𝑎شوند. آخرین زیرالیه الکترونی در می 𝐴𝑙و  𝑁𝑎 ،𝑀𝑔عناصر فلزی تناوب سوم جدول تناوبی شامل  

 بوده و یک الکترون در این زیرالیه قرار دارد. 𝑝 3الکترون در این زیرالیه قرار دارند. آلومینیم عنصر دیگر است که آخرین زیرالیه الکترونی آن  2

 ها:بررسی سایر گزینه
 فلزی)مانند: سیلیسیم، ژرمانیم و ...( هستند.و ...( و شبهدارای خواص فلزی)مانند: آلومینیم، گالیم، قلع، سرب  𝑝 دسته( برخی از عناصر 1

 شود.خوار نبوده و بر اثر ضربه خرد میفلز است؛ پس، چکش( ژرمانیم عنصری شبه2

این عنصر باا   هایگذارد. به عبارتی، اتمدهد اما الکترونی به اشتراک نمیهای شیمیایی الکترون از دست می( روبیدیم یک عنصر فلزی است و در واکنش3

 شوند.ها به کاتیون تبدیل میشرکت در واکنش
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 با توجه به جدول زیر، کدام یک از مطالب داده شده نادرست است؟

 

 جامدی زردرنگ بوده که در حالت جامد سطحی کدر دارد. 𝐷عنصر ( 1

 تواند به یون تک اتمی تبدیل شود. ، می𝑋همانند عنصر  𝐴( عنصر 2

 ، جامدی با رسانایی باال برای گرما است.𝑍همانند عنصر  𝑌( عنصر 3

 بیشترین خصلت نافلزی را دارد. 𝐸( میان عناصر مشخص شده، عنصر 4

 پاسخ تشریحی

 جدول مورد نظر به صورت زیر است:

 1گروه  2گروه  14گروه  11گروه  16گروه  11گروه 
𝐹  𝑁 𝐶  𝐿𝑖  دوره

دوره   𝑆   𝑀𝑔  دوم
 عنصر کربن رسانایی الکتریکی باالیی دارد اما رسانایی گرمایی ندارد. سوم

بریم بریم منظور پایدارترین دگرشکل یا آلوتروپ آن عنصر است. به عنوان مثال هنگامی که از فسفر نام میتوجه: در علم شیمی هنگامی از عنصری نام می

همین علت وقتی گفته است. به  𝑂2ها آن منظور فسفر سفید است یا از میان دو آلوتروپ اکسیژن)گاز اوزون و گاز اکسیژن(، منظور گاز از میان آلوتروپ

ا دارد؛ شود که عنصر کربن رسانایی گرمایی ندارد و رسانای الکتریکی است، منظور این است که گرافیت)پایدارترین آلوتروپ کربن( این دو خصوصیت رمی

 رد.این در حالی است که رساناترین ماده برای گرما، الماس)دیگر آلوتروپ کربن( است. الماس رسانایی الکتریکی ندا

 ها:بررسی سایر گزینه
 ( عنصری نافلزی و جامدی زرد رنگ است. پس سطح آن مانند سایر عناصر نافلزی در حالت جامد، کدر است.𝑆( گوگرد)1

 
 .دهندتشکیل تک اتمی یون  توانندمی الکترون 1با از دست دادن در واکنش با نافلزها  𝐿𝑖الکترون و عنصر  3 با گرفتندر واکنش با فلزها  𝑁عنصر  (2

یابد، پس نافلزترین عنصر در ای عناصر)بدون در نظر گرفتن گازهای نجیب( از چپ به راست و از پایین به باال، خصلت نافلزی افزایش می( در جدول دوره4

 ( است.𝐹جدول مورد نظر)و میان همه عناصر( عنصر فلوئور)

 
 م کتاب درسی یازدهم:ها و مفاهیی مهم، برگرفته از شکلچند نکته

 .کربن سطحی تیره داشته و سیاه رنگ است 

 فلزی نارسانا نیستند.رسانایی الکتریکی سیلیسیم و ژرمانیم کم است؛ اما این دو عنصر شبه 

 یابد.ی چکش، از باال به پایین کاهش میاحتمال خرد شدن عناصر گروه چهاردهم در اثر ضربه 

 شود.طحی کدر است. کلر نیز عنصری زردرنگ است که در دمای اتاق به حالت گازی یافت میگوگرد جامدی زردرنگ با س 

 داری پذیری بسیار باالی آن، در آزمایشگاه در ظرف شفاف و زیر آب نگهفسفر دارای دو آلوتروپ است. یک نمونه از فسفر سفید را بخاطر واکنش

 توان نگه داشت.میکنند؛ اما فسفر قرمز را در هوای آزاد نیز می

 کنند که رنگ این نور به ترتیب قرمز، زرد و ارغوانی است.عنصرهای لیتیم، سدیم و پتاسیم، در واکنش با گاز کلر نور تولید می 

 د.یابای، از باال به پایین تمایل به تشکیل یون افزایش و تمایل به تشکیل پیوند کوواالنسی کاهش میدر گروه چهاردهم جدول دوره 
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 𝑿های عنصر ها در اتمها و الکتروناگر تفاوت شمار نوترون
باشد، این عنصر یک عنصر .............. است و خاصیت  0برابر  30

 ................. این عنصر از عنصر .............. بیشتر است.

  کربن -فلزی  –( نافلزی 2                                      برم –فلزی  –فلزی ( شبه1

 گوگرد –نافلزی  –( نافلزی 4 کربن –نافلزی  –فلزی ( شبه3

 پاسخ تشریحی

هاا و  تعاداد الکتارون  ها( این عنصر را پیدا کنیم. توجه داریم که در قدم اول، با توجه به اطالعات داده شده در صورت سوال، باید عدد اتمی)تعداد پروتون 

 ها در هر اتم خنثی با هم برابر است.پروتون

𝐴 = 12
𝑛 − 𝑒 = 1

}
𝑒=𝑝
→  

𝑛 + 𝑝 = 12
𝑛 − 𝑝 = 1 } → 𝑛 = 42 ,  𝑝 = 32 

جدول تناوبی پیادا  (، آرایش الکترونی آن را رسم کرده و پس از آن، با توجه به آرایش الکترونی موقعیت این عنصر را در Zبا توجه به عدد اتمی این عنصر)

 کنیم.می

𝑋32
 ∶ 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑124𝑠24𝑝2 

𝐺𝑒32زیر سیلیسیم قرار گرفته و نماد آن به صورت  این عنصر در تناوب چهارم و گروه چهاردهم از جدول تناوبی جای دارد و درست در خانه
است. عنصر   

کناد. از  تناوبی، با افزایش عدد اتمی میان عناصر یک گروه، خواص فلزی افازایش پیادا مای    دانیم که در جدولمورد نظر یک عنصر شبه فلزی است و می

 بیشتر از برم است. 𝑋هم دوره است، پس خاصیت فلزی  𝑋جا که برم با عنصر آن
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