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 دقيقه 65 گویی:مدت پاسخ  80 سؤال: تعداد 

 

 عمومی   سؤاالت  دفترچه

 آزمون ماز  
 
 

 زمان تا شماره  از شماره  ال تعداد سؤ درس 

 دقيقه16 20 1 20 زبان و ادبيّات فارسي 

 دقيقه 17 40 21 20 زبان عربي 

 دقيقه 15 60 41 20 فرهنگ و معارف اسالمي 

 دقيقه 17 80 61 20 زبان انگليسي
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 های زیر باشد؟ تواند معانی مناسبی برای تعداد بیشتری از واژهکدام گزینه می 
 »کُربت، خَستن، عفاف، ارتفاع، سپردن، خیره سر« 

 جور، پارسایی، عایدات و درآمدهای مملکت، گستاخ  ( 1

 مملکت، لجوج درآمدهای   و ناتوان شدن، پرهیزکاری، عایدات( 2

 شرم  های زراعتی، بیاندوه، مجروح کردن، محصول زمین( 3

 مملکت درآمدهای   و ظلم، مجروح کردن، پرهیزکاری، عایدات ( 4
 

انگیز، نابودی، گرمی و حرارت« به ترتیب در کدام گزینه آمده معادل معنایی واژگان »سایه موهوم از کسی یا چیزی، غم 
 است؟

  روح  توّـ ق  در  شـــتپ  زــــج  داریــن                روحـمج  تو  اندستیـبم  خنـگل  نــای  در  - الف
 گیرد  زوال  رنگش  رددـگ  اهـــتب  ویشــب                را   مـگل  چون  روی  تا  او  است  کرده   گلگونه   - ب
   خویش  حزین  صوت  به   ردهــک  پست  آهنگ               دام  ادهـنه  سوری  گل  بر  ودهـس  مشک   وز     - ج
 بــه  قهـــر او که بــر کوه سایه اندازد               شود به  رنگ  شبح تیره  رنگ  لعل گلناری     –د
 ( د، ب، الف، ج   4 ( د، ج، ب، الف3 ( الف، د، ج، ب 2 ( ج، الف، ب، د 1

 

 آمده است؟    نادرستمعنی چند واژه   

 (اندوه:  تأثّر)کارگی(  بی:  هراس( )ُمهملی  ( )کذا: معلوم( )رَستن: رهاندن( )حشر: قیامت( )هول:کمین:  القُ)
 فرمانبرداری(:  دشواری( )مناصحت  و  خطر:  آموختن( )ورطه :خوشی( )تلمّذ:  )مخاطره: خطر( )شَعف

 ( پنج 4 ( چهار 3 ( سه 2 ( دو 1
 

 شود؟می یافت  امالیی  نادرستی  چند  زیر  عبارت  در 

 در  مرا  تو  تمودّ  حصول   و  ذات  بقای   و ؟سیری  چه  تو  خوردن  از مرا که  بیندیش  نیکو و  کن  رجوع  خود  عقله ب:  گفت  زاغ
 راه  تو  مقاربت  طلب  در  چون  که  نسزد  مروت از  و .  مردپای  زمانه  نوایب  در  تو  طبع  لطف  و   عهد  کرم  و  گیر،   دست  روزگار  حوادث

 منه  ب  ایام گردش  تو  باطن   پاکیزگی  و   سیرت  حسن   که  نهی  من  سینه   بر  رد  دست  و  بگردانی من از  روی   کنم  پشت  پس  دور
  رمعطّ  جهان  و   جوید  راه  آخر  رود  جد  آن  داشتن  ورمسط  در  هرچند  که  مشک  نسیم   چون  نماند پنهان  هرگز  خود  هنر   و.  نمود

 این  و   خریدارم،   جانه  ب  ترا مواالت:  گفت  موش  . اریگز  ایعز  من  هجرت  حق  که  نخورد  در تو   اخالق  محاسن  در  و  .گرداند
 .باشم  معذور  خویش  بنزدیک   باری من  اندیشی دریق  اگر   تا   کردم بدان  سخن  ابتدای  در  مدافعت

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

 شود؟ در کدام بیت غلط امالیی دیده می 

 ابی ـــ نی وائیـــ ن هــخان مرغ  از که  راـصح وحش  و تـغرب تنه یک  و تو( 1

 ویـ گربــچ زبان و  جوی آزرم دل  روی  گر ـگلب چو و  موی افورـک چو( 2

 ورــن را  دهـــدی و  ابــآفت را کـفل  ورــح را  هـروض و  داد  سرو را  چمن( 3

 مگذار شنیدن  انداز به درگوش   پنبه  ن ـبه پیری مفک مالحاتوبه ز ۀ وعد( 4
 

 هر یک از آثار زیر به ترتیب از چه کسانی است؟ 

 شرقی، پیامبر و دیوانه«  - غربیای به نام آذرباد، دیوان »پرنده
 جبران  خلیل برانج،  گوته  ولفگانگ ، باخ ریچارد ( 1

 کوپه  فرانسوا،  ژید آندرهتولستوی، ( 2

 جبران  خلیل جبران گوته، ولفگانگ، تولستوی( 3

 جبران خلیل جبران ،تولستوی، باخ ریچارد ( 4
 

ها تماماً  رود آب حیات از چشمة نوش شما« در همة گزینهپوش شما / میبرد خورشید شب های بیت »آب آتش میآرایه   
 جز: است، بهدرست آمده

 حسن تعلیل -ایهام  - ( تشبیه2 ایهام تناسب  -تضاد  - ( جناس همسان1
 تلمیح  - ایهام -( کنایه 4 آراییواج  - جناس ناهمسان - ( استعاره3
 

 



 2صفحه   آزمون ماز )دفترچه عمومی(                  ادبیّات و زبان فارسی                            

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

 

 آمیزی، ایهام تناسب، اسلوب معادله، مجاز و استعاره« در کدام بیت درست است؟های »حسایهترتیب آر 

 گفـت هزار نکتة رنگین به یک دهن می  داشت چو غنچه مشت زری عندلیب اگر می(  الف
 شوددزد از تغییر رنگ خویش رسوا می  بایـد قیامــت پیشه را شاهد از خـارج نمی(  ب
 چنان شور شکر خندۀ شیـرین دارد هم  فرهاد به تلخی ز جهان رفـت ولیــک گرچه  (  ج
 ام دیدۀ شیر است کرم شب چراغ بیشه  ای از کلک مــنداغ جان سوزی بود هر نقطه(  د

 مهر رخسار تو چون محنت او روزافزون  هـ( هست یاقوت تو چون گفتة خواجو شیــرین
 ( هـ، ج، ب، الف، د 4 ( الف، ج، ب، د، هـ3 لف( ج، هـ، د، ب، ا 2 ( الف، ج، د، ب، هـ1

 

 های »ایهام تناسب، استعاره، حسن تعلیل و تشبیه« تماماً در کدام گزینه آمده است؟ آرایه 
 کشان پوشیده، جایش بر سر است هرکه سرّ می   ایـــرق جـ( پنبه را دانی چرا مینا دهد بر ف 1
 اده است ــم بگشــی راز دلـر کسـزانکه پیش ه  دانی چرا اشکم ز چشم افتاده است ( هیچ می 2

 رشــان بر سـد مرغــدارناد میــزان سبب فری  رورشــ( سر و جان داد از هوای قامت جان پ3

 دم ـــاد و زر شــم افتــق بر مســر عشیـــاکس  دی که زرد کرد ــرخ تو سعــ( گویند روی س4

 

 در کدام  بیت شیوۀ بالغی دیده می شود؟  

 دارد  پریشان  حال  دلم  که  کن نظری  شب  یک جانم و  دل رـب دهن هـپست  بت ای( 1

 دارد   ان ـّحس ایه ـپ او  که گفت  نتوان  ولی  است، اللـح سحر  مثل به خسرو شعر( 2
     دارد  دانـ خن ۀپست نمک زیر بسی  که  است  نمک  پر دلی  تنگ  از  تو دانــخن لب( 3
   دارد  بریان  وـت شور رـپ  لب  نـم دل  دارد  گریان  تو شیرین  ندۀ ــخ  نـم م ـچش( 4

 

 ها آمده است؟ های پیشین و پسین در کدام گزینه متفاوت با سایر گزینهتعداد وابسته   

 دارد  برنمی برــمعن فـزل آن ه،ــشان بارِ که  غافل           این از  چاك کردم  امید صد به را  خود دل ( 1

 دارد      نمی بر نمکدان هر پیش   مهر لب از  ردم         کهـگ تنــخویش داغ  ایــهسیرچشمی هالك( 2

 دارد  دنیــچی نـدام  فکر  صائب  گلزار ش         ازینــسیراب گلهای خس و خار زخم به ارزد نمی ( 3

 دارد  یـنم  پرور انـج ریحان   این خلد باغ را         که  ان ــسبزخط الـوص  عالم این  در  دان غنیمت ( 4
 

 است؟  نادرستبا توجه به ابیات زیر کدام گزاره     

 با تنی پرهول و با شکلی مهیب    گر شد در برم شخصی غریبجلوه
 می سرود نقشیبا سرِ انگشت،   بر سر خاکی که  بود  غمگینداشت  

 شود. در ابیات سه ترکیب وصفی و سه ترکیب اضافی دیده می( 1

 . حرف »واو« در بیت نخست »حرف عطف« است( 2

 باشد.   های مشخص شده به ترتیب »قید« و»مفعول« مینقش واژه( 3

 فعل جملۀ اول »ماضی ساده« و فعل جملۀ آخر »ماضی استمراری« است. ( 4
 

 

 کدام گزینه دربارۀ عبارت زیر صحیح است؟  
رسم پهلوانی، فرهیختگی و رزم  سر کیانی است که پس از تولّد رستم او را به زابل برده و  خیرهسیاووش، فرزندِ کاووس، شاه 

سپارد و به همین دلیل از جانب  بندد اما سیاوش تن به گناه نمیآموزد. در بازگشت سودابه به سیاوش دل میو بزم به او می
 .  شودسودابه متهم می

 گروه اسمی »فرزند کاووس« نقش تبعی بدل  دارد.   - الف
 تیب »صفت مطلق« و »صفت نسبی« است.سر«  و »کیانی« به ترنوع  صفت بیانی »خیره  - ب
 اند. و »متّهم« در نقش مسندی به کار رفته  «سرِکیانیخیره  شاهِ»  اسمی   های گروه  - ج
 شود.ساز در متن دیده میپایهدر مجموع »یک« حرف ربط وابسته ساز و »سه« حرف ربط هم- د
 ( ب، د  4 ( ب، ج 3 ( الف، ج 2 ( الف، ب 1
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 زیر متناسب است؟مفهوم کدام گزینه با بیت   

 تفاوت است اگر راه و چاه را حتی«  ناسم ــام که نشرهــنان خیـو چـدن تـ»به دی
 جایی که حیرت آمد سمع و بصر نباشد   سـویی بــام تهــد با کس اندیشــ( هوشم نمان1
 د ــرستا نگردد راه گم کی رهنمایی می  رسد ( عاشق از حیرت در این وادی به جایی می2
 دــم باز باشــجز روی تو نبیند گر چش  قــد، عاشــان جلوه دهنــآنجا که حسن خوب( 3
 دـپای بلبل نتوان بست که بر گل نسرای  د ـوق نبینــ( چشم عاشق نتوان دوخت که معش4

 

 دارد؟مفهوم کدام گزینه با مفهوم بیت »شاهد نیاز نیست که در محضر آورند / در دادگاه عشق رگ گردنت گواه« تناسب   

 د را ــزار شهیــت مـحاجت به شمع نیس  تــس اســد را بــق رخ خورشیـ( گلگونۀ شف 1
 ودــرام شـۀ احـن جامـو کف ــبر شهید ت  نـرد دامـــرگ نگیــو را مـــوردان تـــ( رهن2
 شهید عشق نخواهد نه شاهدی نه گواهی  ( به غیر سینۀ صدچاك خویش در صف محشر 3
 کنی پس حساب کشتگان عشق را کی می  ابــوان حســی به دیـآینمی( روز محشر هم 4

 

 مفهوم همة ابیات یکسان است؛ به جز:  
 در بساط آسیا یـک دانـۀ نشکسـته نیــست  یک دل آسوده نتوان یافـت در زیر فلـک( 1
 نیافــت هیـچ کار مـا ز دور او سـرانجــامی   چون ننالم از جفای گردش گـردون دون ( 2
 دانم که قدر گوشمال چرخ را چون سـاز می   نه کافر نعمتم تا نالم از ناسـازی گـردون( 3
 چگونه راست کند قد در این خـراب نفــس  بنای خانۀ گردون چو همتش پست است ( 4

 

 ؟ نداردمفهوم کدام بیت با عبارت زیر قرابت   
 تی کنیم تا دام از جای برگیریم.«»مطوقه گفت: حالی صواب باشد که جمله به طریق تعاون قو

 چون به هم پیوسته گردد ذوالفقار آید به چشم   شونــد از اتفـاق صاحب هیبت ضعیفان می( 1

 ودــشا می ــاش یک چشم بیننه فلک در دیده  دیدۀ هر کس که روشن شد به نـور اتّحـاد ( 2
 ودــوان گشــره نتـــتدبیر یک ناخن گورنه از   اتفاق است آن که هر دشوار را آسان نمـود ( 3

 ویمـــهان شــک کیـــی مالـتا بدین تدبیر عال  خوش بود تا اتحاد آریم و همدستان شویم ( 4
 

 کدام گزینه با عبارت شعری زیر قرابت مفهومی دارد؟  
 و شکر او کن به وقت رستن از رنج«   »و تو شکر خدا کن، به هنگام رنج

 تــا بیــش از آن جزات دهـــد کردگـــار تو  ن ـکردگار تـــو را داد شــــکر کبر هر چــه ( 1
 گاه از خون عدو رطل گــران بایـــد گرفــت  گاه بر خوان طرب، شـکر نعـم بایــد نمـــود( 2
 گر زانکه بتـر کنــد کــه گویـــد که مکـــن  بـــاری همــه حــال شــکر بــاید کـــردن( 3
 کنم شکر غمت به خوش دلی در همه حال می ل  ه که سوزیم ز غم خواه که خون کنی دلم ( خوا4

 

 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟ 
 اده بودــت اگر پیــوار اســـکه گل به شاخ س  ودــت شـال است زیردســاده محــکف گش( 1
 ن ـات کــادثــر حـــاده را سپـــت گشـــدس  ن ــات کــود با ثبـای دولت خــز احسان بن( 2
 تیم ــه گذشـر از دانـــدیم گـــدر خوشه رسی  اوت ــود و سخــنقصان نکند هیچ کس از ج( 3
 زده استــچ کس نــکه سنگ بر در نابسته هی  اش ــن بـات ایمـــو از حادثـگشاده روی ش( 4

 

 کدام بیت شاعر به پیام بیت زیر اشاره کرده است؟ در 
 کمترین صدا برخیزید.« چنان که بیمزمزه کنید بچشید اما ولی سیر نخوابید، ایستاده یا نشسته بخوابید آن  »خواب را

 م ــدن دهیــگزیب به ـــجا لـشمع صفت تا ک  راپای ما ــورد ســمن خــن انجــرت ایـعب( 1

 یم ـده  دنــدی ۀژدــود مـــی اگر واشـمــچش  ورــشع کفیل تـ نیس قــخل ارــسرش غفلت( 2

 م ـدن دهیـل به دمیــگ یــا دمـــکو ته ـــآبل  الــخی اغـــب هــ ب رزهـــه دودمی ما  شه ری( 3

 م ــدهی دنــدوی هـب رـس د ـرس ی ـپای  به کاش  د ـچن تاز انــجه ک ـ اش کشدمژگان زحمت ( 4
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 قلوبهم و هللا أعلم بما یکتمون  
ی

 : یقولون بأفواههم ما لیس ف

 کنید!آنچه پنهان می گویید و خداوند داناتر است به هایتان می هایتان وجود ندارد، با دهانهر چه را در قلب (1

 داند! کنند میهایشان نبود و خداوند آنچه را کتمان میهای خود هر چیزی را گفتند در قلببا دهان (2

 کنند داناتر است!گویند و خداوند به آنچه پنهان می آنچه را در دلشان نیست با دهانشان می  (3

 کنند! تر است به آنچه پنهان میدلهایشان نیست و خداوند آگاهگویند که در های خود چیزی را میبا دهان (4
 

 لکن لم یحصل عیل الشهادة  
ً

ا
ا

 أبحاثهم جد
ی

بی ف
ا

ذین ال ینامون اللیل و ال یعملو  الدکتوراهقد عمل طّل
ّ

 بعضهم ال
ا

ن حتی  إّل

باح عیل أبحاثهم العلم  ة! یا الصا

کنند،  خوابند و تا صبح کار میط بعضی از آنها که شب را نمیاند اما فق های خود کار کردهدانشجوهای من در پژوهش  (1

 آورند.های عالی خود مدرک دکترا را به دست میبر پژوهش

خوابیدند و تا صبح روی  اند اما فقط بعضی از آنها که شب را نمیهای خود کار کردهدانشجوهای من بسیار در پژوهش  (2

 کترا را به دست آوردند.کردند مدرک د های علمی خود کار می پروژه

ها  کردند اما مدرک دکترا را به دست نیاوردند مگر بعضی از آنها که شبهایشان کار می دانشجوهای من بسیار در پژوهش  (3

 های علمی خود کار کردند! را نخوابیدند و تا صبح بر پژوهش

خوابند و تا صبح روی  کسانی که شب را نمیاند اما فقط بعضی از  های خود کارکردهدانشجوهای من بسیار در پژوهش(  4

 آورند!کنند مدرک دکترا را به دست میهای علمی کار میپژوهش
 

م و أحسن کما تحبا أن یحَسن إلیک:  
َ

 ال تظلم کما التحبا أن تظل

 داری بر تو نیکی شود، نیکی کن! همچنان که دوست نداری به تو ستم شود، ستم نکن و آنچنان که دوست می  (1

 ستم نکن تا آن کسی را که دوست نداری به تو ستم نکند و نیکی کن تا آن کسی را که دوست داری به تو نیکی کند!  (2

 داری به تو نیکی کند، نیکی کن!که دوست میبه کسی که دوست نداری به تو ستم کند، ستم نکن و به کسی   (3

 طور که دوست نداری به تو ستم شود و نیکی کن آنچنان که دوست داری به تو نیکی کنند! نباید ستم کنی همان (4
 

 البل  
ی

ه ف  مباراة اللغة العربیا
ی

ا ف  مثالیا
ً

ت أحوالهم بعد أن یفهموا تلمیذهم المجد أصبح تلمیذا مون تغّیا
ّ

 د!: هؤالء المعل

آموزشان که کوشا است، دانش آموز نمونه در مسابقات زبان  ها احوالشان تغییر کرد بعد از اینکه فهمیدند دانش این معلم  (1

 عربی در کشور شده است!

آموزی نمونه در  آموز تالشگرشان دانشها معلّمانی هستند که احوالشان را تغیر دادند بعد از اینکه فهمیدند دانشاین  (2

 ات زبان عربی در کشور شده است!مسابق 

آموزی نمونه در مسابقۀ زبان عربی  آموز تالشگرشان دانشها احوالشان تغییر کرد بعد از اینکه فهمیدند دانشاین معلم  (3

 در کشور شده است! 

نمونه در مسابقه  آموزی  آموز کوشا، دانشها معلّمانی هستند که احوالشان تغییر کرد بعد از اینکه فهمیدند دانشاین  (4

 باشد!زبان عربی در کشور می

 

 

 

 

 

 
 

جمه أو التعریب: ) ∎∎  الجواب للیی
ی

ی األصح واألدق ف  (27- 21عّیا
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ها و    من باور نیم کردم که واکسن کرونا در کمیی از یک سال ساخته شود. امیدوارم در رسی    ع ترین زمان، واکسن به دکیی

 پرستارها برسد و خیی فوت فردی از کادر درمان را نشنویم!: 

ق أن ُیصنع لقاح الکورونا فی أقّل من عام واحد، و أتمنیّ أن    (1
ّ
صد

ُ
قاح إیل األطّباء و الممأنا ما کنت ال ا

ّ
ضات  رّ یصل الل

 فی أرسع الوقت و ال نسمع خبر وفاة أّی من الفریق العالج! 
ق أن َیصنع لقاح الکورونا فی أقّل من سنة واحد، و أتمنیّ أن یصل فی الو   (2

ّ
صد

ُ
لرسی    ع اللقاح إیل  قت اأنا ما کنت ا

 ضات و ال نستمع خبر وفاة أّی من فریق العالج! رّ األطباء و المم
ق أن ُیصنع لقاح الکورونا فی أقّل من سنة واحدة، و لعّل فی أرسع الو   (3

ّ
صد

ُ
قاح إیل األطباء  أنا کنت ال ا

ّ
قت یصل الل

 ضات و ال نسمع خبر وفاة أّی من فریق العالج! رّ و مم
ن    (4

ُ
ق أن یصنع لقاح الکورونا فی أقّل من عام واحد أرجو أن یصل فی أرسع الوقتأنا لم أک

ّ
صد

ُ
قاح إیل األطّباء و المم   ا

ّ
ضات رّ الل

 و ال نسمع خبر وفاة أّی من فریق العالج! 
 
 

ی الصحیح:    عّیا

ی زمییل رّس نجاحه (1 ة بی ّ  اش را آشکار کرد! در اتاق مصاحبه، همکارم راز پیروزی !:فی غرفة المحاضی

ذی مصاب بکورونا عنده الحّم  (2
ّ
 کند!کسی که مبتال به کورونا است، تب می  !:ال

3)  
 
 فی إمتحاننا لندرٛس جّیدا

َ
 باید در امتحانمان پیروز شویم تا خوب درس بخوانیم! !:لننجح

 أحد﴾ (4
 
 نبوده است.  وکسی برایش همتا  :﴿ولم یکن له کفوا

 

ی    : الصحیح عّیا

 جوجه برناکل به پایین کوه پرید!  !:قفزت فراخ برناکل إیل أسفل الجبل (1

شف من القماش األحمر (2  رسر
ّ
یت من السوق إّل  فقط از بازار مالفه ای از پارچۀ قرمز خریدم!  !:ما إشبر

 در ساعت دوازده بسته شده بود!  در این درمانگاه !: باب هذا المستوصف کان مغلق فی الساعة الثانیة عرسر  (3

از (4  شب 
یم فی طهران و مّرت طفولتها فی

ُ
 مادرم در تهران به دنیا آمد و کودکی را در شیراز گذراند!  !:ولدت ا

 

 المفهوم:  
ی

ی األنسب ف ذین یمشون عیل األرض هونا﴿عّیا
ّ

 ﴾و عباد الرحمن ال

 ته رودــه و پیوســه آهستـرهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود /  رهرو آن است ک (1

 دان راه نیست /  رهروی باید جهان سوزی نه خامی بی غمی ـوی رنــام را در کـاهل ناز و ک (2

 نه را ــن گنجیـهست پیچیدن کلید قفل ای ان /  ـنشکنی تا خویش را از دوست کی یابی نش (3

 دــر نشــن سیــی زمیـــوردن آدمــد  /  وز خـر نشـی چیـچ کسـ ک هیـرخ فلـــ ر چـــب (4
 

ة من إجتمایع و    التجارة الدولیا
ی

 العالم، فقد أصبحت الیوم من أهما القطاعات ف
ی

کیر الصناعات نموا ف »تعتیی السیاحة من أ
یة  

ّ
ة لإلنسان. فیه جرس للتواصل بّیی الثقافات و المعارف   ترتبطحضاری، یه حرکة دینامیک

ا
ة و الحضاری بالجوانب الثقافیا

ه لألمم و الشعوب، و مح ة و إرتفاع مستوی معیشة الفرد. و عیل المجال اإلنسانیا م المجتمعات السیاحیا
ا

صلة طبیعیة لتقد
لل  

ً
جاذبا  

ً
عامال السیاحة  تعتیی  احالمحییطا  تضاریسها    سیا عیل  التعرف  الطبیعیه  األماکن  زیارة  حیث  من  رغباتهم  إشباع  و 

مجتمعات المحلیة للتعرف عیل عاداتها و تقالیدها واليوم، )مرتفعاتها( و عیل نباتاتها و حیاتها الفطریة، باإلضافة إیل زیارة ال 
إیل   المجتمع  إعادة  الحكومات  من  العديد  تحاول  اقتصاداتها،  و  البلد  سياحة  فشلت  و  البلد  فّیوس كورونا  أصاب  أن  بعد 

ي أرسع وقت ممكن حتی تزدهر السيا
ی

ة أخرى. ..«حالته السابقة عن طريق استّیاد )واردات( لقاح )واکسن( الكورونا ف  حة مرا
 

ی الصحیح:      عّیا

 !السفر یسّبب أن ندرک الجاذبّیات المحیطیة فی هذا البلد (1

 ! سفر کثب  من األشخاص إیل مکان زاد التلّوث هناک (2

 !  ال یوجد صنعة أکبر من السیاحة فی بالد العالم (3

 ! لیس عامل أهّم من شیوع الکورونا فی تخریب صنعة السیاحة (4

ة ثما أجب عن األسئلة ) ∎∎
ا

 : یناسب النصا ( بما  32- 28اقرأ النص التایل بدق
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ی    الخطأ: عّیا
خری (1

ُ
لقاح الکورونا یساعد إزدهار السیاحة لمّرة ا

ّ
 ! ال

 ! تحتسب السیاحة من أهّم القطاعات التجارة الدولّیة (2

م ثقافتنا (3
ّ
وس الکورونا، تتقد  تعّرفنا من فب 

 !  عندما یکبر

ر عیل األقتصاد (4
ّ
ه یؤث

ّ
دد الدول لقاح الکورونا برسعة ألن  !  لتسبر

 

 األنسب لعنوان النص: عّیی  
خری  (1

ُ
 السیاحة و إرتباطها مع األشیاء اال

 تاثب  السیاحة عیل اإلقتصاد (2

 إرتباط الدول بوسیلة السیاحة  (3

 الجاذبّیات السیاحة فی البالد  (4
 

 »ترتبط«:   

 له حرفان زائدان/ جملۀ وصفیّۀ   -للمفرد المذکر المخاطب  - فعل مضارع (1

 مزید ثالثی من باب »إفتعال«/ فعل و فاعله ضمیر  -للغائبۀ   -فعل  (2

 معلوم/ صفۀ جملۀ - مزید ثالثی )حروفه األصلیّۀ: رت ب( -فعل  (3

 مزید ثالثی )حروفه الزائدة: ت، ت(/ فعل و مع فاعله جملۀ فعلیۀ  - مضارع( 4
 

اح«:   یا  »السا

 معرفۀ/ مجرور بحر الجارّة -جمع سالم  - اسم (1 

 اسم الفاعل/ للسیّاح: جار و مجرور  -مذکّر  - جمع تکسیر - اسم (2 

 معرّف بـ»ال«/ جار و مجرور -مذکر  -مفرد  - اسم (3 

 نکرة/ مضاف الیه  -اسم المفعول  - اسم (4 
 

ی    ضبط الحرکات أوقراءة الکلمات:  الخطاءعّیا
ی

 ف

1)  
 
د
َ
ة إشت ة اإلسالمی 

َ
دول

ّ
قل إیل الَعَربّیه بعد إنِضمام إیران إیل ال

ّ
 !الن

بات ...«  (2 َبة ُیَسّم »ُمعَجم الُمَعر   یضّمم الکِلمات الفاِرسّیة الُمَعر 
 
َف کتابا

َّ
 هو أل

وَصف (3
َ
 ِنهایة َمَمرِّ الُمٛست

ی
 ف

َ
ناک

ُ
نر ه

ّ
ة ال  الَصیدلی 

ی
ِلم أدوَیتک ف

َ
 ! إست

 یه  (4
 
ا  و ُمعِجَبة بإیران کثب 

یَ ِقی 
رسر
َ
 ِمن أشَهر الُمست

ُّ
َعد
ُ
 !ت

 

ی    : الصحیح عّیا

شف  (1  قطعة قماش توضع عیل األرض: الرسر

م فی میادین العلم و الصناعة: الثقافة (2
ّ
 مظاهر التقد

3)  ّ م بصوت خفی
ّ
ذی یتکل

ّ
 : الهمس ال

ء: الّصمد  (4  من ال یحتاج أّی شخص و أّی شر
 

ی ما     ألفعال الناقصه: فیه من ا لیس عّیا

ه مجنون و کعبه لییل (1
ّ
 کأن
 
ه مبتسما

ّ
 ! سار أبر إیل مک

 مع والدیک (2
 
 حیاتک صادقا

ی
 !قلت زمییل: کن ف

مّ  (3
ُ
ء أحسن من وجه اال  !لیس شر

ی  (4  تصبحوا تالمیذ مثالّیی 
 
 ! إن تدرسوا جّیدا
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جم إیل المضارع:    ییی
ً

ی مضارعا  عّیا

ث هذا الّسائح قائد  (1
ّ
 !الفریقلم یتحد

 ! کنت أقرأ القرآن فی شهر رمضان کل الیوم (2

 یلّون أخوه فی الّصباح (3
 
 ! لّون ولدی کتابا

 ال أسمع صوتک (4
 ! ال تهمس میع ألبیّ

 

ی الم األمر:    عّیا

1)  
 
موا دروسهم جّیدا

ّ
المیذ لیتعل

ّ
م کّل الت

ّ
 !یساعد معل

2)  
 
 جلسنا أمام التلفاز معا

 
 رائعا

 
 ! لنشاهد فلما

فت  (3
ّ
 ! غرفة ولدی لیدرس فیها مع زمیله نظ

 !درجتنا فی الّصف قلیلة مع األسف فلنحاول اکبر  (4
 

  : جم بحالتّیی  ییی
ً

ی فعال  عّیا

1)  
 
ی فی هذه الکتب شیئا  ال تکتیر

 ! صدیقابر

 !تجری الریاح بما ال تشتیه السفن (2

3)  
 
ا مک و إن کنت أمب 

ّ
 ! قم عن مجلسک ألبیک و معل

 !ساحة المدرسةکان األطفال یلعبون فی  (4
 

  :
ً

ی مستثتی منه فاعال  عّیا

حون المجتهدون (1
ّ
 الفّل

ّ
 ! ما غرس األشجار المثمرة إّل

ی منهم (2  ! إعتمد الناس عیل نفوسهم إال الخائفی 

 إیمان باهلل (3
ّ
 إّل
 
 !لم یمتلک مجاهدونا سالحا

ی  (4  رّب العالمی 
ّ
 فی الحیاة إّل

 
 !ال یدعو المؤمنون أحدا
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کنندۀ این وظیفۀ فقیهان است که پس از کسب علم به شهرهای خود بروند و قوانین اسالم کدام عبارت قرآنی تشریح -41
 را به مردم بیاموزند؟ 

1) « 
 
ة
َّ
اف
َ
ِفُروا ك

ْ
ة  » (2 «ِلَين

َ
لِّ ِفْرق

ُ
َر ِمْن ك

َ
ف
َ
 « ن

ُهْم  » (3
ْ
 ِمن

 
ة
َ
اِئف

َ
ُهوا  ط

َّ
ق
َ
ف
َ
ين  ِلَيت

ّ
ي الد ِ

ْوَمُهْم » (4 « ف 
َ
ِذُروا ق

ْ
 « ِلُين

 

 های زیر به ترتیب به کدام موضوع در زمینۀ ازدواج اشاره می کند؟ هر یک از گزاره -42
 تر باشد، شایستگی او برای همسری بیشتر است.هر قدر ایمان یک فرد قوی  - الف

 خواهد که به هیچ وجه در پی رابطۀ غیرشرعی با جنس مخالف نباشند. قرآن کریم از دختران و پسران می  - ب
 رسند. بر اثر ازدواج و پاسخ صحیح به این نیاز، هر کدام از مرد و زن به یک آرامش روانی می  - ج
 رشد اخالقی و معنوی   -توجه به اهداف ازدواج  - ( انتخاب همسر و مسئولیت آینده1
 انس با همسر - قویت عفاف و پاکدامنیت - ( انتخاب همسر و مسئولیت آینده2
 رشد و پرورش فرزندان  - توجه به اهداف ازدواج - ( معیارهای همسر شایسته3
 پاسخ به نیاز جنسی   -تقویت عفاف و پاکدامنی  - ( معیارهای همسر شایسته4

 

ء  راه محفوظ ماندن از آفات » -43
ی

بُّ الَّش
ُ
خصوصیات افراد در ازدواج را « چیست و علت اینکه والدین بهتر می توانند  ح

 دریابند، کدام است؟
 عالقه و محبت به فرزند   -( مشورت 1
 عالقه و محبت به فرزند  -( تعقل 2
 تجربه و پختگی  -( مشورت 3
 تجربه و پختگی  -( تعقل 4

 

 ثمرۀ مبارک وجود عزت نفس در انسان و مولّد آن به ترتیب کدام است؟  -44
 زم و تصمیم پایداری در ع - ( حفظ پیمان با خداوند1
 تسلیم و بندگی خداوند  -( احساس حضور در پیشگاه خدا2
 پایداری در عزم و تصمیم   -( احساس حضور در پیشگاه خدا3
 تسلیم و بندگی خداوند - ( حفظ پیمان با خداوند4

 

بان حدیث شریف پیامبر اعظم )ص( که فرمود: »برترین جهاد، سخن حقی است که انسان در مقابل سلطانی ستمگر بر ز -45
آورد« و کالم قرآن که طرد کنندگان یتیمان از خود را تکذیب کنندۀ دین می نامد، به ترتیب یادآور توجه به کدام 

 معیارهای تمدن اسالمی است؟
 توجه به قسط و عدل  - ( نفی حاکمیت طاغوت و پذیرش والیت الهی1
 التفات به علم و دانش - ( نفی حاکمیت طاغوت و پذیرش والیت الهی2
 توجه به قسط و عدل  - ها( برپایی جامعۀ عدالت محور و به دور از تبعیض3
 التفات به علم و دانش  - ها( برپایی جامعۀ عدالت محور و به دور از تبعیض4

 

جمعی برای تقویت رابطۀ صمیمانه میان خویشان و همسایگان چه حکمی های دستهها و ورزشپیش قدم شدن در بازی -46
 که به نفع دولت صهیونیستی باشد محکوم به چیست؟   دارد و خرید کاالیی 

 بنابر احتیاط جایز نیست  -( پاداش اخروی دارد 1
 حرام است -( پاداش اخروی دارد 2
 حرام است -( واجب کفایی است 3
 بنابر احتیاط جایز نیست  -( واجب کفایی است 4

 

وق است و راه جبران آن، در صورتی که به  ایجاد بدبینی در دیگران نسبت به دین الهی، مربوط به کدام دسته از حق -47
 شده به دین الهی دسترسی نداریم، چیست؟شخصِ بدبین

 ت از او صدقه بدهیم. ببه نیا -( حقوق الهی 1
 ت از او صدقه بدهیم. ببه نیا -( حقوق مردم 2
 برای او دعای خیر و طلب آمرزش کنیم.  -( حقوق الهی 3
 آمرزش کنیم. برای او دعای خیر و طلب  -( حقوق مردم 4
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 دارد؟حذر می  در کدام کالم شریف، قیمت حقیقی انسان معرفی شده است و خودشناسی انسان، او را از کدام امر بر  -48
1 )» وا الُحسن 

ُ
حَسن

َ
ُهم«  - »ا

َ
ُق ُوجوه

َ
 »َو ال َیره

2 )» وا الُحسن 
ُ
حَسن

َ
 ِبها«  - »ا

ّ
بیعوها ِاّل

َ
ال ت

َ
 »ف

3 ) 
ّ
َمن  ِاّل

َ
«»ث

َ
ة
َّ
 ِبها«  - الَجن

ّ
بیعوها ِاّل

َ
ال ت

َ
 »ف

4 )»
َ
ة
َّ
 الَجن

ّ
َمن  ِاّل

َ
ُهم«  - »ث

َ
ُق ُوجوه

َ
 »َو ال َیره

 

 همراه باشد، در قرآن به هر دوی زن و مرد اشاره دارد«؟  "انسان"ای که با کلمۀ  گوییم: »هر آیهبه کدام دلیل می   -49
 ن را در وجود خود پرورش دهد. تواند آها به تقواست و هر انسانی می( مالک برتری انسان1
 دهد و روح انسان نه مذکر است و نه مؤنث.( حقیقت انسان را روح او تشکیل می 2
 اند که زوج هم باشند و در کنار هم، یکدیگر را کامل کنند. ای آفریده شده( زن و مرد به گونه3
 ها شده است.انسانهای مشترک برای های فطری مشترک انسان، موجب تعلق گرفتن نقش ( ویژگی4

 

 کند؟ های شناخت مرجع تقلید کدام است و وجود چه خصوصیتی در او، نسبت به ولیّ فقیه تمایز ایجاد مییکی از راه -50
 شناس بودن زمان - ( یکی از فقیهان در میان اصحاب رسانه بسیار مشهور باشد. 1
 بودن اعلم  - ( یکی از فقیهان در میان اصحاب رسانه بسیار مشهور باشد. 2
 اعلم بودن -کردن فقیه توسط دو نفر عادل و مورد اعتماد که بتوانند فقیه واجد شرایط را تشخیص دهند.  ( معرفی3
شناس  زمان  –کردن فقیه توسط دو نفر عادل و مورد اعتماد که بتوانند فقیه واجد شرایط را تشخیص دهند.  ( معرفی 4

 بودن
 

برابری و مساوات را بر گُردۀ چه کسانی نهاده و برای امدادرسانی، چه امکاناتی را فراهم پرودگار عالم برقراری فرهنگ   -51
 نموده است؟ 

اس»( 1
ّ
ْم  َو » - «الن

ُ
ك
ْ
ْمر  ِمن

َ ْ
وِلي اْل

ُ
 «أ

نا »( 2
َ
ْم  َو » - «ُرُسل

ُ
ك
ْ
ْمر  ِمن

َ ْ
وِلي اْل

ُ
 «أ

نا »( 3
َ
 »   - «ُرُسل

َ
ان  «... الِکتاَب َو المی  

اس»( 4
ّ
 ... »   - «الن

َ
ان  «الِکتاَب َو المی  

 

های ایشان در عمل به کدام نقشبه ترتیب  تر آن توسط رهبر با امدادرسانی مردم  تر جامعه و هدایت آسانادارۀ موفق -52
 شود؟محقق می

 مشارکت در نظارت همگانی  -( اولویت دادن به اهداف اجتماعی 1
 کاهش بیکاری خرید کاالی ایرانی و   -( اولویت دادن به اهداف اجتماعی 2
 خرید کاالی ایرانی و کاهش بیکاری  -( مشارکت در نظارت همگانی 3
 اولویت دادن به اهداف اجتماعی  -( مشارکت در نظارت همگانی 4

 

 زمینه ساز »فکر کردن« و »کفران و ناسپاسی نکردن« به ترتیب کدام آیات و نعمات الهی هستند؟ -53
وَ »( 1

ْ
ز
َ
ْم أ

ُ
ِسك

ُ
ف
ْ
ن
َ
ْم ِمْن أ

ُ
ك
َ
 ل
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ق
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ل
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َ
وا ِإل

ُ
ن
ُ
ْسك

َ
ْم »  -« ِلت

ُ
ك
َ
  َو َجَعَل َبْين

 
 َو َرْحَمة

 
ة
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 « َمَود
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ُ
ف
ْ
ن
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ك
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ق
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ل
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ْ
ز
َ
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ُ
ك
َ
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ة
َ
د
َ
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ْ
ز
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ُ
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ة
َ
د
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ْ
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ُ
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ُ
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 َو َرْحَمة

 
ة
َّ
 « َمَود

 

 ها هستند؟ چرا تمایالت مادی و دنیوی، مورد عالقه و میل طبیعی انسان -54
 اند، اما نباید به عنوان اهداف فرعی انسان قرار گیرند.ضروری( زیرا نه تنها بد نیستند، بلکه خوب و  1
 شود.شود زندگی کرد یا زندگی مشکل می ( زیرا الزمۀ زندگی در دنیا هستند و بدون آنها یا نمی 2
 رسد.مندی درست از آنها، انسان به رشد و کمال واقعی خود می( زیرا با بهره3
 ترند و قابل مقایسه با آن تمایالت نیستند.ناچیز و پایین( زیرا نسبت به تمایالت عالی بسیار 4
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آورد شوم چیست و ممانعت از گسترش گناه در تمام دار شدن انحراف از حق، رهدشواری اصالح جامعه در اثر ریشه -55
 شود؟سطوح جامعه، در چه صورت انجام می

 مردم در برابر گناهان اجتماعی حساسیت به خرج دهند.  -زیربنایی های های بزرگ و فعالیت( انجام ندادن تالش1
 مردم در برابر گناهان اجتماعی حساسیت به خرج دهند. - ( کوتاهی در وظیفۀ مقدس امر به معروف و نهی از منکر2
 اصالح شوند.های اجتماعی در مراحل ابتدایی خود انحراف - ( کوتاهی در وظیفۀ مقدس امر به معروف و نهی از منکر3
 های اجتماعی در مراحل ابتدایی خود اصالح شوند.انحراف -های زیربنایی های بزرگ و فعالیت( انجام ندادن تالش4

 

استفاده   های اجتماعی چگونه جهت تسلط بر کشورهای موردنظر سوءگر، از وسایل ارتباطی و رسانهکشورهای سلطه -56
 کنند؟می
 علیه کشورها  های دقیقگیریتجزیه و تحلیل اطالعات برای تصمیم   -و داخلی کشورها   های بومی( نابود کردن زیرساخت1
 های بیگانههای رسانهها به برنامهمسحور ساختن ملت  -های بومی و داخلی کشورها ( نابود کردن زیرساخت2
 بیگانههای  های رسانهها به برنامهمسحور ساختن ملت -( به دست آوردن اطالعات محرمانۀ کشورها 3
 های دقیق علیه کشورها گیریتجزیه و تحلیل اطالعات برای تصمیم  -( به دست آوردن اطالعات محرمانۀ کشورها 4

 

پیام مستفاد از کالم نورانی حضرت فاطمۀ زهرا )س(: »مزد من در برابر هر سؤالی که پاسخ دهم، از مجموع مرواریدهایی  -57
های تو احساس رنج و زحمت نکنم.« ر است. پس سزاوار است که از پرسشکه فاصلۀ میان زمین و آسمان را پر کند بیشت

 کدام است؟ 
 گرایی را شکست.آموزی، سد جاهلیت و خرافههای دائمی پیشوایان دین به علم( تشویق1
 کند.های آن را آسان میآموزی، سختی( توجه به پاداش بزرگ علم2
 معلول دعوت مکرر قرآن به تدبّر بود. ترین جوامع، ( مشتاق علم شدن جاهل3
 ( مبارزۀ شدید قرآن و عترت با تلقی درجه دوم بودن زن، سبب ارتقای جایگاه بانوان گردید.4

 

 »آغازگر رسالت پیامبر )ص(« و »ابتدای دعوت ایشان« به ترتیب شامل چه موضوعاتی بود؟  -58
 گرایی معاد و آخرت -( توحید و یکتاپرستی 1
 توحید و یکتاپرستی  -( دانش و آموختن2
 خواهیعدالت  -( دانش و آموختن3
 خواهیعدالت  -( توحید و یکتاپرستی 4

 

دارد و این فرمایش ایشان رسول خدا )ص( برای مردی که زنی از محارم خود را شاد کند، کدام پاداش اخروی را بیان می  -59
 در راستای تحقق کدام هدف است؟

 انقالب عظیم در جایگاه خانواده و زن  -د کرد.  ( خداوند، روز قیامت او را شاد خواه1
 ها به گروهی محدود عدم انحصار نعمت  -( خداوند، روز قیامت او را شاد خواهد کرد.  2
 ها به گروهی محدود عدم انحصار نعمت -( در این صورت، او در بهشت با ما خواهد بود.  3
 انقالب عظیم در جایگاه خانواده و زن  -( در این صورت، او در بهشت با ما خواهد بود.  4

 

شوی آن، نتیجۀ چیست و اگر مقرون با چه اموری شود، خداوند گناهان را به وخارج شدن گناه از قلب انسان و شست -60
 نماید؟ حسنات تبدیل می

 ایمان و عمل صالح  - ( پشیمانی1
 تصمیم بر تکرار نکردن گناه  - ( پشیمانی2
 ن گناه تصمیم بر تکرار نکرد  -( توبه3
 ایمان و عمل صالح  -( توبه4
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Part A: Grammar and Vocabulary  
Directions: Questions 61-67 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words or 

phrases marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one  word or phrase that best completes the sentence. 

Then mark your answer sheet. 

 Which sentence is grammatically correct: 

1) If the lake freezes, neighborhood teens like to skate on it.   

2) If the lake freezes, neighborhood teens like to skate on.    

3) If the lake freezes, neighborhood teen likes to skate on.   

4) If the lake freezes, neighborhood teens likes to skate on it. 
 

 When we were  students two years ago, teachers encouraged us ---------- our studies strictly to 

achieve whatever we decided to. 

1) following 2) to follow   
3) to be followed      4) followed 
 

 Would you return the money you had borrowed if you ---------- a rich man in your life? 

1) become   2) had become  
3) can become  4) became  
 

 We all got ---------- when we encountered the ---------- door of our manager office in the first day 

of the classes we wanted to begin. 

1) disappointed-closing 2) disappointing-closing    
3) disappointed-closed 4) disappointing-closed 
 

  People with the virus may feel perfectly fine, but they can still infect others since this virus is so 

powerful which can be ---------- to others momentarily and without any miniature sign.  

1) converted  2) transmitted  3) transformed  4) compiled 
 

 In the remaining time until the Konkur, students must avoid doing other activities and just focus 

on their lessons and they must ---------- on the mistakes they've made and try not to do them 

again. 

1) remember  2) decrease 3) conclude  4) reflect 
 

 Ordinary people expected to ---------- the money they invested in Bourse last summer. Their asset 

has been decreased greatly due to unknown reasons. 

1) generate 2) cultivate 3) appreciate  4) motivate 
 

Part B: Cloze Test  
Directions: Questions 68-72 are related to the following passage. Read the passage and decide which 

choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 
 

    For someone from Tokyo, Japan, it (68) ---------- time to adjust to living in New York City. 
Even though Tokyo is an expensive city, I was surprised to see how much everything (69) ---
------- in New York. It is difficult for a student (70) ---------- an inexpensive place to live, and 
the food in grocery stores is expensive too. A major difference I (71) ---------- between Tokyo 
and New York is the diversity. In New York, you see people from every background and 
culture, and you hear languages from all over the world. It's impossible to feel (72) ---------- 
an outsider in New York because everyone is different. 

 1) takes   2) lasts  3) spends  4) wastes 
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 1) expands  2) costs  3) values  4) needs 

 1) finding  2) finds  3) to find  4) found  

 1) made   2) absorbed  3) noticed  4) understood 

 1) like   2) liklihood  3) alike  4) likely 
 

Part C: Reading Comprehension  

Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed 

by four questions. Answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). 

Then mark your answer sheet. 

PASSAGE 1: 
      All of our energy comes from the sun, which is our nearest star. The sun sends out huge amounts 
of energy through its rays every day. We call this energy solar energy or radiant energy. Without the 
sun, life on earth would not exist, since our planet would be totally frozen. We use this solar energy 
in many different ways. The sunlight lets us see and warms us. Plants use the light from the sun to 
grow. They store it as chemical energy. This process is called photosynthesis. The energy is stored in 
their roots, fruits, and leaves. This energy feeds every living thing on the earth. When humans and 
animals eat plants, and the food made from plants, they store the energy in their bodies, in their 
muscles and in their brain cells.  
The sun’s energy is stored in coal, natural gas, water and wind. Coal, oil, and natural gas are known 
as fossil fuels. Fossil fuels were formed over millions of years ago when the remains and fossils of 
prehistoric plants and animals sank to the bottom of swamps and oceans. These animal and plant 
remains were slowly covered and crushed by layers of rock, mud, sand, and water. The pressure of 
all those layers caused the plants and animals to break down and change into coal, oil and natural gas. 
We use the energy in these fossil fuels to make electricity. We use electricity in many different ways. 
We light and heat our homes, schools and businesses using electricity, and to run computers, 
refrigerators, washing machines, and air conditioners. Our cars and planes run on gasoline, which 
comes from oil. As of the year 2013, most of the energy we use comes from fossil fuels. 
 

 Based on the evidence in the passage, how can the sun best be described? 

1) Crucial for life on earth. 

2) An important mythological object. 

3) A developing black hole 

4) The biggest star in the universe 
 

 All of the following can be true about sunlight EXCEPT----------. 

1) it makes the world visible for us.  

2) it makes plants to grow.   

3) it stores enough heat to warm us.   

4) the roots and leaves of the plants are the sources of sun's energy. 
 

 The underlined word "it" in line 5 refers to ---------- . 

1) light                         2) fossil fuel   3) photosynthesis  4) sun 
 

 What is this passage mostly about? 

1) How long it takes for light from the sun to reach the earth. 

2) The importance of energy for human life and where energy comes from. 

3) Different types of non-renewable sources of energy. 

4) How fossil fuels were formed. 
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PASSAGE 2: 
      Culture shock refers to the feeling of disorientation experienced by people when they move to an 

unfamiliar cultural environment or when they are suddenly exposed to a different way of life or set of 

attitudes. This can be the result of immigration or a visit to a new country, a move between social 

environments, or simply a transition to another type of life. Culture shock consists of four distinct 

stages: honeymoon, negotiation, adjustment, and adaptation. The honeymoon stage occurs when the 

individual sees the differences between the old and new culture in a romantic light. In the negotiation 

stage, the differences between the old and new culture become apparent and may create anxiety. The 

adjustment stage refers to the period when the individual grows accustomed to the new culture and 

develops routines. Finally, in the adaptation stage, individuals are able to participate fully and 

comfortably in the host culture. Adaptation or acceptance does not mean total conversion; people 

often keep many traits from their earlier culture, such as accents and languages. It is often referred to 

as the bicultural stage. 
 

 Getting familair with another kind of life can be the effect of ---------- 

1) immigration   2) disorientation    3) negotiation  4) cultur shock  
 

 In the ---------- stage, the clarity between the old and new culture appears. 

1) honeymoon  2) negotition  3) adjustment  4) adaptation 
 

 All of the following can be inferred from the passage EXCEPT---------- 

1) Negotition stage makes individuals to feel stressed. 

2) Immigration can be the result of the culture shock. 

3) Accents can be features taken from individuals' previous culture. 

4) The initial stage in culture shock is honeymoon. 
 

 The underlined word " accustomed to " in line 8 refers to: 

1) interested in  2) used to  3) took place  4) attended in 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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

 

 الف

 1401آمادگی کنکور 

 گروه آموزشی ماز

 کنيد طی آسان را کنکور مارپيچ ما با

www.biomaze.ir 
 

 دقيقه 145 گویی:مدت پاسخ  120 تعداد سؤال: 

 

 گروه آزمایشی علوم تجربی ختصاصیا دفترچه  

 آزمون ماز 
 
 

 زمان تا شماره  از شماره  ال تعداد سؤ درس 

 دقيقه 10 90 81 10 شناسيزمين

 دقيقه 35 110 91 20 ریاضي

 دقيقه 35 150 111 40 شناسيزیست 

 دقيقه 15 160 151 10 فيزیک)دوازدهم( 

 دقيقه 15 180 161 10 فيزیک)پایه( 

 دقيقه 20 195 181 15 شيمي)دوازدهم( 

 دقيقه 15 225 191 15 شيمي
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    اند؟ کدام  جدید  به   قدیم  از  ترتیب  به   زیر،   شکل  تشکیل  برای   اصلی  تأثیرگذار  هایتنش  نوع -81
 فشاری   ،کششی (1
 فشاری   فشاری،  (2
 کششی  فشاری، (3
 کششی       کششی، (4
 
 

 

 دارد؟   بیشتری   مطابقت  زیر،  عبارت  با   گزینه   کدام -82

 .«کندمی عبور  جامد  هایمحیط از  فقط   لرزه،  زمین  موج این»
 . شودنمی تولید لرزه  زمین کانون در  (1
 . شودمی ثبت نگارهالرزه توسط  عرضی  موج از پس  (2
 .دارد امواج بین  در  را سرعت  بیشترین طولی موج از  بعد (3
 . شودمی ایجاد  زمین  سطح  و هاالیه مشترک فصل با  درونی  امواج برخورد از (4

 

  است؟  «ناودیس»توان دریافت شکل مقابل یک  بر اساس کدام مورد می -83

1 )A،دونین:B،اردووسین:Cکرتاسه: 
2 )A،سیلورین:B،کربنیفر:Cپرمین: 
3 )A،تریاس:B،سیلورین:C کربنیفر: 
4 )A،ترشیاری:B،کرتاسه:Cتریاس: 
 

 :جز  به  ، باشد  «هاآتشفشان  فواید»  تواند ازهمۀ موارد ذکر شده می                       -84
 کره  سنگ های ورقه نسبی آرامش( 2 پوستی  های بیماری درمان (1
 اقیانوسی میان  هایکوه رشته ایجاد( 4 زمین گردشگری  ۀتوسع (3

 

 کند؟می  بیان  درستی  به   را  «مرکزی  ایران پهنۀ  اقتصادی  منابع   و   اصلی   هایسنگ»  موارد  کدام -85
 چغارت  آهن  معدن و آذرین  هایسنگ(  الف

  ایرانکوه   سرب  معدن  و  رسوبی  هایسنگ(  ب
 آباد مهدی   روی  معدن و دگرگونی  هایسنگ(  ج
  سرچشمه  مس  معدن  و  رسوبی  هایسنگ(  د
 ج  و ب ( 4 د  و  ج( 3 ب  و  الف( 2 ج  و  الف( 1

 

 دارد؟  مغایرتهای ایران«  های »آتشفشانکدام عبارت با ویژگی -86
 .اندگرفته دختر قرار  ی جوان، در امتداد نوار ارومیه ـهای آتشفشان بیشتر فعالیت( 1
 .شوندهای آذرآواری تشکیل میها، سنگ شدن آن با فرونشینی مواد جامد و سخت (2
 . شودها، به صورت خروج گازهای گوگردی مشاهده میهای اغلب آتشفشانآثار فعالیت (3
 .تهای آتشفشانی را به وجود آورده اس، توفرهای آتشفشانی در محیط دریاییخاکست ی نشین ته (4

 

 های ذکرشده، به درستی بیان شده است؟و محل استخراج آن، براساس مؤلفه در کدام گزینه، نام عنصر   -87

   باشد.«درصد می  1/0تا    1بوده و غلظت آن در پوسته بین  یک عنصر اساسی  »
 شهرستان گلپایگان در اصفهان ←( طال  2 کرماندر استان  شهربابکشهرستان   ←مس   (1
 یزددر استان  مهریزشهرستان  ←روی  (4 رباط کریم در استان تهران   شهرستان  ← منگنز  (3
 

 کدام   است،  داده  رخ  «مرکزی   ایران زیر  به   نوین  تتیس  فرورانش »  ایران،  ساختی  زمین  هایپهنه  از  یکی  گذشتۀ  در -88
 است؟  به درستی بیان شده  پهنه  این   با  رابطه  در  گزینه

 . است گازی ذخایر دارای زاگرس پهنۀ ( همانند1
 .است سنگی  زغال عظیم  هایرگه  دارای  البرز پهنۀ ( برخالف2
 .است  فلزی  ذخایر  دارای  و بوده آذرین نوع از آن اصلی های ( سنگ 3
 .است منیزیت معادن  دارای  و بوده دگرگونی نوع از آن اصلی های ( سنگ 4
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 است؟   «رود  هلیل»  گسل  همانند  تقریبا   هاگسل  کدام  امتداد -89

 کپه داغد(    ج( ترود   سبزوارانب(    انار الف(  
 ( ب و ج 4 ( ب و د 3 ( الف و ج  2 ( الف و ب 1

 

 کشورمان ایران از نظر ذخایر گازی در ردۀ چندم جهان قرار دارد و بزرگترین میدان نفتی آن کدام است؟  -90

 های نفتی جهان قرار دارد.میدان نفتون که در ردۀ چهارمین میدان -( دوم 1
 های نفتی جهان قرار دارد. میدان نفتون که در ردۀ سومین میدان - ( سوم2
 های نفتی جهان قرار دارد. میدان اهواز که در ردۀ سومین میدان -( دوم 3
 های نفتی جهان قرار دارد.میدان اهواز که در ردۀ چهارمین میدان - سوم( 4
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مجموع طول نقاط مشتق ناپذیر تابع   aبرای کدام مقدار   -91 g(x) | ax x | x x= − )در بازه   2− , )0 برابر   3
7
2

  

 نماد جزء صحیح است.(  [ ]است؟ )
1 )1 2)2 3)3 4 )4 

 

اگر  -92 f (x) x x x= + −2 3 باشد، حاصل   4
f ( )

f ( )

−

+

 −



4
1

 نماد جزء صحیح است.(   ] [کدام است؟ )  

1 )3 2 )5 3 )4  4 )2 

fدر تابع -93 (x) ( x)

x

= − 3
3 2

2
، حاصل 

x

f (x) f ( )
lim

x→−

− −

+1

1
1

 ، کدام است؟ 

1 )18 2 )9 3 )9 -  4 )18 - 

)اگر  -94 )f x x x= )و   2+ )g x x | x |= −
2 1
3 3

 کدام است؟  fogباشند، مشتق تابع    

 ( مشتق ندارد 4  3( 3 2( 2   1( 1
 

)ی خط گذرا بر دو نقطه -95 ),− −1 )و   15 ),−2 )ی ، بر منحنی پیوسته6 )y f x=  ی در نقطهx = مماس است.   2

حد عبارت  
( ) ( )f x f x

x

+ −

−

2 5 6

2
xوقتی     کدام است؟   2→

1 )21   2 )15 3 )3  4 )6 

)ی در تابع با ضابطه -96 )f x x
x

= +
−

4
1

تغییر کند،   h+3به عدد   3، آهنگ متوسط تغییر تابع وقتی متغیر از عدد  

برابر 
1
3

hکدام است؟) hاست.    0) 

1  )−3  2)4 3 )1  4  )2 

yتابع   mبه ازای چه مقادیری از   -97 x mx x= + + +3 23 2 4  اکیداً یکنواست؟  20

1 )m−  3 2 3 2   2 )m−  3 3 

3)m−  2 2 2 2   4 )m−  2 2 
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تابع    -98
x x x

f (x)
x x

 − + 
= 

− 


2

2

8 7 2

9 2
 چند نقطه بحرانی دارد؟  

1 )3 2 )4 3 )5  4 )6 
 

طول پاره خط واصل بین نقاط اکسترمم مطلق تابع  -99 f (x) x sin x=   ی در بازه( , )−1 نماد   [ ]؟ )کدام است؟  2
 جزء صحیح است.( 

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

fاگر داشته باشیم  -100 (x) | log (x ) |= +2 و   2 g(x) x x= −2 کدام   fog(x).آنگاه مینیمم و ماکزیمم مطلق  2
 نماد جزء صحیح است.(   [ ]؟ ) است؟

   2-وجود ندارد  (2 وجود ندارد  –( صفر 1
 صفر  - ( وجود ندارد 4 صفر -  2(3

yرو تابع رسم شده، در شکل روبه -101 x=  ترین مقدار مساحت مستطیل کدام است؟است. بیش  9+
 

1  )
+2 3
2

 2  )+1 3 

3  )3 3 4  )6 3 

 

3ای به شعاع دایره ترین مستطیلی که درون نیممساحت بزرگ -102 -محاط شده و یک ضلع مستطیل روی قطر نیم2
 ایره قرار داشته باشد، کدام است؟د

1 )8 2  )8 2 3  )18  4  )16 2 
 

 واحد محاط شده است. ارتفاع آن کدام است؟   6ترین حجم ممکن در یک کره به شعاع ای با بیشاستوانه -103

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

واحد مکعب باشد.   81ای شکل با ضخامت معین و در باز بسازیم که گنجایش آن  خواهیم یک قوطی فلزی استوانهمی -104
)ارتفاع قوطی کدام باشد تا مقدار فلز به کار رفته برای تولید آن مینیمم شود؟  )  3 

1 )3 2 )4 3 )6  4 )8 
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)اگر نمودار دو تابع  -105 ) ( )
x

xg x ,f x
 

= + = + 
 

2 1 23
2 10

4 2
از   Aی  متقاطع باشند، فاصله نقطه  A   یدر نقطه  

Bی نقطه ,
 
 
 

7
16

2
 کدام است؟  

1  )5 2  )5 3  )5 5  4  )25 
 

)دامنه تابع  -106 ) ( ) ( )
x x

f x
+

= − − −

2 2 16
5 2 9 4  شامل چند عدد صحیح است؟   5

 ( بی شمار 4  13( 3 12( 2 ( صفر 1
 

)اگر نمودار تابع  -107 ) ( )bf x log x a= −5 به صورت زیر باشد،   2
a

b
 کدام است؟  

1)  
15
4

 2  )
15
2

  

3  )
3
4

 4  )
3
2

 

 
 

 

)اگر  -108 ) ( ) x y x ylog x log y ,

−
+ +  

+ + =  =  
 

17
12 3 2 1

16 2 5 3 2 4
16

)باشد، حاصل    )log x y+2 2
5  

 (x,yکدام است؟ ) 

1)  
1
2

 2 )1 3)  
3
2

  4 )2 

logاگر  -109 k=2  کدام است؟   log500باشد، حاصل   5

1)  
k

k +2 1
 2)  

k

k

+

+

3 2
1

 3)  
k

k

+1
2

  4  )
k

k

+

+

2 1
1

 

)تابع  -110 ) ( )f x log ax b= xفقط برای   113+ ,
 

 + 
 

4
3

)قابل تعریف است. اگر    )f − =1 3 باشد،   5

b a+6  کدام است؟   8

1 )0 2  )1 3 )2  4  )
5
2

 

 
 

5 
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های دوالد )دیپلوئید(  تواند بدون انجام لقاح با جانور دیگر، زادهکدام عبارت، دربارۀ هر جانوری درست است که می -111
 تولید کند؟

 نمود )ژنوتیپ( خالص دارند. های آن ژن( همۀ زاده1
 کند. ( فرد ماده فقط گاهی اوقات به تنهایی تولیدمثل می2
 های دفاع اختصاصی، پادتن تولید کند. تواند توسط یاختهمی( 3
 توانند از نظر صفات با یکدیگر و با والد خود متفاوت باشند. های حاصل می( زاده4

 

 کند؟تکمیل می  نادرستیزیر را به    عبارت  ، کدام گزینه  -112
 ..............« »روزنه های هوایی یک گیاه .................. هستند. در این گیاه قطعاً ....

 دارندۀ آب وجود دارد. ها، ترکیبات نگه( در طول روز بسته ـ در محل ذخیرۀ پاداکسنده1
 شود. اکسید در دو مرحله و در دو یاخته انجام میدی( فقط در طول شب باز ـ تثبیت کربن2
 یابد. افزایش می های آزاد یاخته( در طول روز باز ـ همراه با مصرف نوعی نوکلئوتید، میزان فسفات3
 شود.می در بستره پرانرژی  نوعی پروتئین سبب افزایش میزان پیوندهایفعالیت ( فقط در طول روز بسته ـ  4

 

شود که همواره استفادۀ یاخته مصرف میعنوان انرژی رایج و قابلای بهساله، ماده۳۰مرد  یکهای  در همة اسپرم -113
 ............ 

  کنند. را تولید می های یاخته، با سه روش مختلف آن( آنزیم1
 شود. ( طی دو مرحله از تغییر آدنوزین مونوفسفات ساخته می2
  کند.  سپرم را فراهم می( انرژی الزم برای زنش تاژک موجود در دم ا3
 ای سیتوپالسم تولید شود. تواند در غیاب اکسیژن، در مادۀ زمینه( می4

 

 است؟  نادرستکدام گزینه، در ارتباط با زایمان طبیعی   -114

 روز پس از شروع آخرین قاعدگی او باشد.  284رود که زایمان مادر ( انتظار می1
 شود. کننده در اطراف جنین پاره میفظتهای محا( قبل از انجام زایمان یکی از پرده2
 شود. های دیوارۀ رحم متوقف میطور طبیعی بعد از خروج جنین از رحم، انقباض ماهیچه( به3
 شود.ای صاف میهای ماهیچه( نوعی پیک شیمیایی غیرعصبی موجب تحریک انقباض یاخته4

 

الد های تکاند، در نهایت یاختهرا آغاز کرده  هایی که تقسیم میوزطور طبیعی در بدن یک فرد، همة یاختهبه -115
 آورند. در ارتباط با این فرد، چند مورد به طور قطع صحیح است؟ وجود می)هاپلوئیدی( را به

 شود. هورمون جنسی فقط با تأثیر بر یک محل در مغز، سبب ایجاد سازوکار بازخورد منفی می  - الف
 های دستگاه تولیدمثل نقش دارد. م فرایندهبیش از دو نوع هورمون غیرجنسی در تنظی  - ب
 گیرد.های منفذدار صورت میهای جنسی در اندامی با مویرگترشح انواع هورمون  - ج
 شوند.های جنسیِ تاژکدار و متحرک در یک جفت غدۀ جنسی تولید مییاخته  - د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 

 کدام عبارت، درست است؟  -116

 به انرژی نور نیاز دارد. 2COکند، برای تثبیت  عنوان منبع الکترون استفاده می  ای که از گوگرد به( هر یاخته1
 کند. تولید می ATPسازد، به بیش از دو روش مختلف  نوعی مادۀ آلی می 2COای که ضمن مصرف ( هر یاخته2
را مصرف    NAD+هایی  آورد، در طی واکنشای که انرژی خود را فقط از اکسایش مواد آلی به دست می( هر یاخته3

 کند.می
کند، انرژی خود را از اکسایش مواد غیرآلی کسب  ای که بدون نیاز به نور خورشید مواد معدنی را تثبیت می( هر یاخته4

 کند.می
 

ای در یک یاختة گرۀ پیشاهنگ، هر ترکیب ..................توسط آنزیمی تولید فس یاختههای تنطور معمول، در واکنشبه -117
 شود که .................. دارد.می
 کربنی است و ثبات نسبی بعدی بخشی از آن، مکمل نوعی ترکیب پنج( چهار کربنی ـ شکل سه1
 کند و جایگاه فعال کول آلی متصل میای سیتوپالسم، فسفات را به مول کربنی ـ در مادۀ زمینه( سه2
 کند و پیوند هیدروژنی فسفات، انرژی الزم برای واکنش را تأمین می– کربنی ـ با شکستن پیوند فسفات( شش3
 های آلی منتقل کند و خارج از فضای بیرونی میتوکندری قرار تواند الکترون و پروتون را بین مولکول( دو کربنی ـ می4
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 نماید؟ ارت زیر را به درستی کامل میکدام گزینه، عب  -118

محافظتیِ کند، .................. پردۀ کننده در اطراف جنین که زوائد انگشتی ایجاد می»در انسان، نوعی پردۀ محافظت
 دیگر، ..................« 

   های جنین نقش دارد. در حفاظت از بافت -( برخالف1
 گیرد.وفوبالست منشأ میایِ ترهای یاختهاز الیه - ( همانند2
 های جنینی بعد از جایگزینی در رحم نقش دارد. در تغذیۀ یاخته - ( همانند3
 شود. با ترشح نوعی هورمون سبب حفظ جسم زرد تا اواخر بارداری می -( برخالف4

 

 های جانوران کدام گزینه صحیح است؟ در ارتباط با همة گونه -119

 دارند.  مشابهی( اساس تولیدمثل جنسی 1
 توانند جنسیت متفاوتی داشته باشند. های حاصل از آمیزش می( زاده2
 کنند. یافته برای لقاح، تولیدمثل میهای تخصص( فقط با وجود دستگاه تولیدمثلی با اندام3
 والدین خود به ارث ببرد. تواند صفاتی را از شود، می( هر فردی که به دنبال تولیدمثل جنسی ایجاد می4

 

 کند؟ کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می -120

 کند، قطعاً ..................«طور طبیعی، هر باکتری که .................. می»به
 نیازی به مصرف مواد آلی موجود در محیط ندارد. - ( نوعی مادۀ معدنی را تثبیت1
 در غشای تیالکوئید است.   aدارای سبزینۀ )کلروفیل(ِ   -( ضمن انجام فتوسنتز، اکسیژن تولید 2
 کند. هایی، مولکول آب را تجزیه میدر طی واکنش - ( با استفاده از باکتریوکلروفیل انرژی نور را جذب3
 ن به مواد آلی نقش دارد.در تثبیت نوعی مادۀ معدنی و تبدیل آ - ( نیتروژنِ مورد استفادۀ گیاهان را تولید4

 

اند، کدام گزینه، برای تکمیل دوازدهم کتاب درسی مطرح شده  پنج های تخمیر که در فصل  با توجه به انواع روش -121
 عبارت زیر صحیح است؟

 »در نوعی تخمیر که .................. نوع دیگر تخمیر، ..................«
 کند که خاصیت اسیدی دارد. الکترون مبادله می NAD+رکیبی با ( علت ورآمدن خمیر نان است، همانند ـ ت1
 شود.، اتانال تولید میNADHاکسید در سیتوپالسم است، برخالف ـ در پی اکسایش  ( همراه با آزاد شدن کربن دی2
گیاهی،  های  شود که تجمع آن در یاختهشود، همانند ـ ترکیبی تولید میهای ماهیچۀ اسکلتی انجام می( در یاخته3

 شود.  ها میمنجر به مرگ آن
، باعث تداوم  NADHیافتن نوعی ترکیب آلی توسط های شیری نقش دارد، برخالف ـ کاهش( در تولید فراورده4

 شود.  گلیکولیز )قندکافت( می
 

 ؟شودچند مورد، در ارتباط با هر جانوری درست است که تقسیمات یاختة تخم و رشد جنین درون بدن آن آغاز می -122

 گیرد.صورت مینمو جنین درون رحم    - الف
 کند. فقط یک نوع گامت نر یا ماده را تولید می  - ب
 رسد.به انجام می  آنمراحل نهایی رشد و نمو جنین در بدن   - ج
 به دلیل برقراری ارتباط غذایی، تخمک دارای اندوختة غذایی اندک است.   - د
 شود.های اولیة پس از لقاح توسط تخمک تأمین میروزمواد غذایی مورد نیاز جنین در   - ه
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 

 ..................   اً قطع..................،  که در طول موج    زهیرنگ  ینوع طور طبیعی در گیاهان،  به -123
 کربن دارد.   تیتثب  یالزم برا یانرژ ن یرا در تام ینقش اصل  -انومتر، حداکثر جذب خود را دارد ن 500تا  400( 1
  یانرژ ل یتبد یهافقط در مرکز واکنش سامانه  -دارد  ها زهیرنگ رینسبت به سا یشترینانومتر، جذب ب  ۷00تا  ۶00( 2

 قرار دارد.
را به مولکول   ختهیالکترون برانگ تواندینم - دارد هادینسبت به کاروتنوئ یشتری ب نانومتر، حداکثر جذبِ 500تا  400( 3

 منتقل کند. ی نیپروتئ
  ییغشا ی هاسامانه یرا در غشا  یفراوان ن یشتریب - کندینور جذب م هازهیرنگ  رینانومتر، کمتر از سا ۶00تا  500( 4

 )کلروپالست(ها دارد.   سهیسبزد
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 ت کربن هستند؟ کدام گزینه در ارتباط با نوعی از گیاهان درست است که فقط توسط یک نوع آنزیم قادر به تثبی -124

 کاهد. در تیالکوئید می H+سازد، از غلظت  می ATPها ( هر مجموعۀ پروتئینی که ضمن انتشار پروتون1
( هر زنجیرۀ انتقال الکترون که در تأمین انرژی پمپ پروتون نقش دارد، الکترون را از ناقلی بین دو الیۀ غشا عبور  2

 دهد. می
مصرف   ATPهای ساخت  شود، در واکنشکربنی حاصل میاز تجزیۀ ترکیب ششدار که کربنی فسفات( هر ترکیب سه3

 شود.می
شود، قطعاً مولکولی برای اتصال به نوعی کوآنزیم  آزاد می 2COکربنی ( در طی هر واکنشی که از تجزیۀ ترکیب سه4

 شود.تولید می
 

 است؟  نادرستبا توجه به شکل زیر، کدام گزینه   -125

 حاوی ترکیبات سازندۀ جدار لقاحی است. 2برخالف  1( بخش 1
 دهندۀ جنین است.های تشکیلمنشأ بافت 3همانند  4( بخش 2
 کننده نقش دارد.ی هضمهادر ترشح آنزیم  3برخالف  2( بخش 3
 گیرد. در هنگام جایگزینی به سمت دیوارۀ رحم قرار می  2برخالف  3( بخش 4

 

دهند. چند مورد،  ها که در میتوکندری )راکیزه( قرار دارند، زنجیرۀ انتقال الکترون را تشکیل میای از مولکولمجموعه -126
 های یک زنجیره صحیح است؟دربارۀ مولکول

 بعدی یکسانی دارند.کنند، شکل سهرا وارد فضای بیرونی می  H+هایی که  همة پروتئین  - الف
 کنند. ها عبور می، از همة این مولکولNADHهای  همانند الکترونFADH2های الکترون  - ب
 کند.الکترون دریافت مینوعی پروتئین که با دو الیة فسفولیپیدیِ غشا در تماس است، از دو مولکول آلی    - ج
 کنند، در سراسر عرض غشا قرار گرفته است. هر مولکولی که با ترکیبی در خارج از زنجیره الکترون را مبادله می  - د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 

 در یک زن بالغ، درست است؟   FSHهمانند هورمون    LHکدام عبارت، دربارۀ هورمون  -127

 دهد. ها را افزایش میاز آن استروژنهای فولیکولی گیرنده دارد و ترشح ( بر روی یاخته1
 شود.ای و ترشحی میای یاختهماندۀ فولیکول در تخمدان، منجر به ایجاد توده( با اثر بر روی باقی2
 گردد. یهای جنسی زنانه در انتهای یک دورۀ جنسی، سبب افزایش ترشح آن م( کاهش ترشح هورمون3
 شود. ، به درون خون ترشح میهای بلند هیپوتاالموس تشکیل شده استاز آکسون( از بخشی از غدۀ هیپوفیز که 4

 

کربنیِ دو فسفاته  .................. پنج  هایی که به دنبال مصرف یک ترکیبدر یک یاختة میانبرگ گل رز، در همة واکنش -128
 شود................... میگردد، قطعاً  تولید می

 کربنی برای ساخت مواد آلی یاخته حاصل  نوعی قند سه - ( ترکیبی ناپایدار1
 فسفات منتقل  گروه فسفات از نوعی مادۀ آلی به آدنوزین دی - اکسیددی( کربن2
 دار فراهم  شرایط برای انتقال الکترون به نوعی ترکیب کربن -دارکربنیِ فسفات( ترکیبات سه3
 بازسازی  PNAD+فسفات، مولکول تریبه دنبال مصرف هر آدنوزین -کربنه( نوعی ترکیب اسیدی و سه4

 

 است؟   نامناسبکدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر   -129

 دهد.«طور طبیعی در .................. به علت .................. رخ می»به
 ها به درون آب تالش برای همزمانی ورود گامت - جنس ( آبزیان، ترشح مواد شیمیایی توسط هر دو1
 حفاظت از جنین  - خوابند، وجود پوستۀ ضخیم در اطراف تخم های خود می( همۀ جانورانی که بر روی تخم2
 وجود اندامِ جفت  -کنند، تکمیل مراحل نمو در رحم شیری تغذیه می ( همۀ جانورانی که نوزاد خود را با غدد 3
 مهیانبودن شرایط رحم برای تکمیل مراحل رشد و نمو جنین  -ای روی شکم مادر وزاد در کیسه( کانگورو، قرارگیری ن4

 

 چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  -130

 طور طبیعی در فرایند لقاح در انسان، قبل از ..................« »به
 کند. اند، عبور میدیپلوئید( که به هم متصلهایی دوالد )تن )آکروزوم(، اسپرم از میان یاختهشدن تارکپاره  - الف

 گیرند. های حاوی مواد سازندۀ جدار لقاحی در نزدیکی غشا قرار نمیورود هستة اسپرم به اووسیت، ریزکیسه  - ب
 نماید. را تکمیل می  2یاخته )اووسیت(، هستة اووسیتِ ثانویه تقسیم میوز )کاستمان(  ورودِ سرِ اسپرم به مام - ج
 شود.های اسپرم و تخمک، جدار لقاحی در سطح بیرونی غشای تخمک تشکیل نمیادغام هسته  - د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
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 های قرمز بالغ، درست است؟ ای در گویچهتنفس یاخته  مرحلةکدام عبارت، دربارۀ نخستین   -131
 شود.  یکنندۀ انرژی در یاخته تولید نم ( در مرحلۀ دوم همانند مرحلۀ سوم، مولکول ذخیره1
 کند. دار در یاخته افزایش پیدا می( در مرحلۀ اول برخالف مرحلۀ سوم، تعداد ترکیبات فسفات2
 کند.  کربنی تغییر میدهندۀ سه( در مرحلۀ چهارم برخالف مرحلۀ سوم، تعداد فسفات در واکنش3
 شود. بر تبدیل می( در مرحلۀ اول همانند مرحلۀ سوم، نوعی قند به قندی دیگر با تعداد کربن برا4

 

چه   قطعاً یاختک )اسپرماتید(هایی که دارای هستة فشرده هستند،  ، زاممرد یک    غدد جنسیدر  طور طبیعی  به -132
 ای دارند؟مشخصه

 ( به یکدیگر متصل هستند.1
 هستند.  FSH( فاقد تماس با یاختۀ هدف  2
 ( سیتوپالسم کمتری نسبت به زامه )اسپرم( بالغ دارند. 3
 ساز قرار گرفته است.ها به سمت مرکز لولۀ اسپرمآن ( تاژک4

 

 نماید؟ تکمیل می  نادرستیکدام گزینه، عبارت زیر را به   -133

 »جانوری که ..................، به منظور .................. الزم است ..................« 
 های قلب داشته باشد. طنای کامل بین بدیوارهخوابد ـ گردش مواد در بدن ـ های خود می( روی تخم1
 ای واجد قیف مژکدار در جلو داشته باشد. دهد ـ دفع مواد زائد از بدن ـ لوله( لقاح دوطرفی انجام می2
 ای استفاده کند. رودهایستایی بدن ـ از غدد راستپوشاند ـ حفظ همهای خود را با خاک و ماسه می( تخم3
 دهد ـ آگاهی از محیط اطراف ـ تصویری موزاییکی از محیط ایجاد کند. انجام می( تولید گامت را با تقسیم میتوز 4

 

 چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  -134

ای از زندگی جنین انسان که اندامِ رابط بین بند ناف و دیوارۀ رحم در حال تشکیل و تمایز است،  .................. »در برهه 
 .«دهدنمیرخ  
 های دست و پای جنین ظاهرشدن جوانه  - ب   های بدن جنینشروع فعالیت اندام  - الف

 های اصلی جنینآغاز تشکیل اندام  - د  های جنسی جنینشدن انداممشخص - ج
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ -135

 شود.«ال .................. میتوان گفت که به دنب»در ارتباط با دورۀ جنسی در زنان، می
 های دارای توانایی لقاح، فعالیت ترشحی جسم زرد، بیشتر ( عدم برخورد اسپرم به یاخته1
 شود، ترشحات هیپوفیز و دورۀ جنسی بعدی، آغاز ( کاهش هورمونی که سبب رشد جسم زرد می2
 وماتیدی، سلول تخم در جدا رحم، جایگزین های دوکرهای دیپلوئید و دارای کروموزوم( برخورد اسپرم به یاخته3
 یافته، بیشتر ( افزایش فعالیت ترشحی دیوارۀ رحم و کاهش سرعت رشد آن، آمادگی رحم برای پذیرش تخمک لقاح4

 

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ -136

 ......« مانند درون کلروپالست، هر فتوسیستمی که ............»در غشای ساختارهای کیسه
های خود را، مستقیماً از تجزیۀ نوعی مادۀ معدنی  کند، همواره کمبود الکترون( انرژی نورانی خورشید را جذب می1

 کند.تامین می
های برانگیختۀ خود، نوعی پروتئین را  شود، با واسطۀ الکترون( موجب کاهش غلظت یون هیدروژن در فضای بستره می2

 دهد. کاهش می
های برانگیخته را در بخش آنتن  تواند الکترونکند، نمیم را برای فعالیت پمپ هیدروژن فراهم می( انرژی الز 3

 های نوری ایجاد کند.گیرنده
تواند با افزودن فسفات به ترکیبی دوفسفاته، شکل رایج انرژی در  شود، می( سبب کاهش نوعی ترکیب نوکلئوتیدی می4

 یاخته را تولید کند. 
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کردن صحیح . چند مورد، برای تکمیلندارندگروهی از جانداران دارای زنجیرۀ انتقال الکترون، توانایی تثبیت کربن را   -137
 عبارت زیر دربارۀ این جانداران مناسب است؟ 

ای، همواره در محلی از یاخته اکسایش یاختهای یک جاندار تک»ترکیب نهایی تولیدشده در مرحلة اول تنفس یاخته
 ابد که ............« یمی
 تواند واکنش سنتز آبدهی را تسریع کند. پلیمراز( میDNAآنزیم دِنابسپاراز ) - الف

 باشد. های دارای جایگاه فعال میدر اطراف آن، غشایی وجود دارد که واجد پروتئین  - ب
 خورده است.  توسط نوعی غشا احاطه شده است که دارای دو الیة فسفولیپیدی چین  - ج
 شود. کربنی فسفاته تبدیل میفسفاته به قند ششدر آن، گلوکز در حضور ترکیب سه  - د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 

 ............. شود، .....یک زن بالغ، در روزی که .................. می  چرخة جنسیطور طبیعی در  به -138
 یابد.جسم زرد تحلیل می - ( تخریب دیوارۀ داخلی رحم و دفع خون آغاز1
 رسد. ضخامت دیوارۀ رحم به حداکثر خود می  -( اووسیت ثانویه به لولۀ رحمی وارد 2
 کند. را تحریک می FSHو   LHیک نوع هورمون آزادکننده ترشح  -های خونی رحم مشاهده ( کمترین طول رگ3
تولید   افزایش نوعی بازخورد مثبت سبب -کنندۀ هورمون جنسی در تخمدان مشاهده های ترشحن تعداد یاخته( بیشتری4

LH شود.می 
 

 کدام عبارت، در ارتباط با انسان درست است؟ -139

 شود. های جنسی سالم تولید نمیهایی که مشکل ناباروری دارند، قطعاً یاختهج( در زو1
 اند.متعدد از یک تخمدان ایجاد شده های اووسیت( دوقلوهای ناهمسان قطعاً در پی آزادشدن 2
 اند. های بالستوسیست تشکیل شدههم چسبیده قطعاً در پی جداشدن یاخته( دوقلوهای به3
 توانند محتوای ژنی متفاوت داشته باشند.چسبیده میهمهای جنسی در دوقلوهای به( کروموزوم4

 

 م گزینه، در ارتباط با جانوران به درستی بیان شده است؟کدا -140

 گیرد. ها صورت می( در کرم کبد، رشد و نمو جنین در محلی بین تخمدان و بیضه1
 کند.ای در بدن جنس نر منتقل میماهی، جانور ماده یاختۀ تخم را به درون حفره( در اسبک 2
 کوتاه، میزان اندوختۀ غذایی تخمک اندک است. گذار به علت دورۀ جنینی ( در بعضی جانوران تخم3
 های جنسیِ نر و ماده به درون آب نقش دارند. ( در بیشتر جانوران آبزی، عوامل متعددی در ورود همزمان یاخته4

 

های شُش که تا قبل از خوار(های مستقر در حبابکای در ماکروفاژ )درشتچند مورد، دربارۀ بخشی از تنفس یاخته -141
 است؟   نادرست شود،  های آنزیمی انجام میز واکنشای اچرخهشروع  

 کربنی است. دهد، نوعی قند سههر ترکیبی که الکترون از دست می  - الف
 کربنی است. شود، نوعی قند سههر ترکیبی که به نوعی ترکیب اسیدی تبدیل می  - ب
 کربنی است.  قند ششکند،  هر ترکیبی که در حضور ترکیب نوکلئوتیدی، فسفات دریافت می  - ج
 دهد.  ای سیتوپالسم را کاهش میمادۀ زمینه pHهر ترکیبی که بیش از یک گروه فسفات دارد،    - د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 

 های مستقل از نور در گیاه لوبیا، به طور درستی بیان شده است؟کدام عبارت، در ارتباط با واکنش -142

 شود. کربنه و دارای فسفات ایجاد مینخستین ترکیب تولید شده، نوعی قند سه( به دنبال تغییر در پیوندهای 1
 شوند. های قندی و سه کربنه تشکیل میهای مولکول حامل الکترون به اسید فسفاته، مولکول( در پی انتقال الکترون2
ی نوعی نوکلئوتید، دور از انتظار  کربنه، ایجاد تغییر در پیوندهای پرانرژکربنه به قند سه( همزمان با تبدیل اسید سه3

 است.
در چرخۀ کالوین، ترکیب الزم برای ساخت گلوکز و ترکیبات آلی دیگر تشکیل   ATP( به دنبال مصرف هر مولکول  4

 شود.می
 

  است؟  حیهمواره صح   ، مختلف   اهانیدر گ د یاکسیدکربن  تیواکنش تثب ن یدر رابطه با اول  ، نه یکدام گز -143

 . شودیم  هیمجاور به دو مولکول تجز ۀاختی در   هیاول تی مولکول حاصل از تثبهر ، CAMف برخال 4C اهان ی( در گ 1
 یابد. کاهش میانجام آن  ، میزانباال یها و دما دینور خورش د یتابش شد ط ی، در شرا3Cهمانند  4C اهان ی( در گ 2
 شود.یم یمانع از تنفس نور سکو یدر اطراف روب 2COسطح  داشتنباال نگه  ،3Cبرخالف  4C اهان یدر گ ( 3
 . ردیگیصورت م   می فاقد قدرت تقس یها اختهیدرون    تثبیت اولیه ،3Cهمانند   CAM اهان یدر گ ( 4
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در نوعی یاختة یوکاریوتی که میتوکندری )راکیزه( دارد، ............ نوعی یاختة یوکاریوتی که میتوکندری )راکیزه(  -144
 ندارد، ............ 

 تواند مصرف شود.  کند، فقط در محل تولید خود می( همانند ـ ترکیبی که دو الکترون پرانرژی را حمل می1
 تواند پس از اکسایش مادۀ آلی انجام شود.  و فسفات، می  ADP( برخالف ـ تشکیل پیوند اشتراکی )کوواالنسی( بین 2
 تواند تداوم یابد. استفادۀ یاخته نمی، تولید انرژی قابل( برخالف ـ در صورت عدم حضور مقدار کافی اکسیژن در یاخته3
تواند با ترکیب دو نوکلئوتیدی الکترون مبادله  ای، می( همانند ـ محصول نهایی تولیدشده در مرحلۀ اول تنفس یاخته4

 کند. 
 

 

مادۀ معدنی هستند. وجه گروهی از جانداران برای تولید مواد آلی از کربن معدنی نیازمند برداشت الکترون از نوعی  -145
 مشترک همة این جانداران کدام است؟ 

 کنند. اکسید، مولکول آب تولید میدیهای تثبیت کربن( در واکنش1
 کنند. ( بدون نیاز به نور، انرژی مورد نیاز برای ساخت مواد آلی را تأمین می2
 دیل کنند.توانند آمونیوم را از محیط جذب کرده و به نیترات تب ( در شرایطی می3
 کنند. ای را بیان میهای مؤثر درتنفس یاختهتن )کروموزوم(ِ خطی خود، ژن( در فام4

 

 

 ساله، کدام گزینه درست است؟  25در ارتباط با یک زن   -146

 ( جسم زرد و جسم سفید اندازۀ بزرگتری نسبت به انبانک )فولیکول( بالغ در تخمدان دارند.1
 گیرد. ابتدای هر لولۀ رحمی، در تماس با یک غدۀ جنسی قرار میمانند در ( زوائد انگشت2
 ، قطعاً بیش از دو مجموعۀ کروموزمی در اووسیت ثانویه وجود دارد. 2میوز  اواخر( در 3
 شود. ( در صورت لقاح، بعد از فرایند جایگزینی، ایجاد رابطۀ خونی با مادر آغاز می4

 
 

 کند؟ ل میکام   نادرستیچند مورد، عبارت زیر را به   -147

در خون مادر   ، مکیدن نوزاد  توسط های موجود در غدد شیری  »در انسان هر هورمونی که به دنبال تحریک گیرنده
 یابد، ..................«افزایش می

 در تنظیم فرایندهای دستگاه تولیدمثلی مادر نقش دارد.  - الف
 است.ریز  های برونای پروتئینی در غشای یاختهدارای گیرنده  - ب
 شود.های مننژ قرار دارد، ترشح میتوسط اندامی که در تماس با پرده  - ج
 یابد. با افزایش انقباضات دیوارۀ رحم در هنگام زایمان، ترشح آن افزایش می  - د
 تواند در پی بازخورد مثبت در اثر نوعی محرک، بیشتر ترشح شود. در شرایطی می  - ه
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 

 کند؟ گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل میکدام   -148

 طور حتم ..................«»در بخشی از اسپرم انسان که ..................، به
 هایی وجود دارند که در تعیین صفات فرزندان نقش دارند. ژن  -گیرد صورت می  ATP( تولید اکسایشی  1
 تن )آکروزوم( وجود دارد. تارک -کنند روی دِنای خطی فعالیت میپلیمراز( بر DNAهای دِنابسپاراز )( آنزیم2
 یک نوع کروموزوم جنسی وجود دارد. -شود می ATPهای آب صرف جداشدن فسفات از  ( بیشترین تعداد مولکول3
 گیرد. ماده صورت میدر سطح پیش ATPساخت    -رسد( اکسایش محصول نهایی قندکافت )گلیکولیز( به انجام می4

 

 کدام گزینه درست است؟    باشد، مربوط به میزان فتوسنتز در دو گیاه مختلف می  کهتوجه به  شکل زیر  با     -149

 کربن در مصرف اکسیژن ناتوان است. کنندۀ ، هر آنزیم تثبیت2برخالف گیاه  1( در گیاه 1
اکسید فقط در طول روز مشاهده  دیهای کربن، تثبیت مولکول1برخالف گیاه  2( در گیاه 2

 شود.می
، افزایش میزان نور تا حدی سبب افزایش میزان دومین مرحلۀ  2همانند گیاه  1( در گیاه 3

 شود. تثبیت کربن می
های  ، تولید اولین ترکیب پایدار حاصل از تثبیت کربن در یاخته1همانند گیاه  2( در گیاه 4

 شود. انجام می میانبرگ
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 تواند ..................کند، میمیتوکندری )راکیزه( که .................. میهر پروتئینی در غشای درونی  -150
 ، انتقال فعال را انجام دهد. ATPها را به مولکولی پروتئینی منتقل ـ بدون مصرف انرژی ( الکترون1
 ند.  تولید ک ATPجا ـ توسط پروتئینی در فضای درونی میتوکندری، ها را در عرض غشا جابه( پروتون2
 ( از نوعی ترکیب نوکلئوتیددار الکترون دریافت ـ با سر فسفولیپیدهای هر دو الیۀ غشا در تماس مستقیم باشد.  3
( در واکنش تبدیل اکسیژن مولکولی به یون اکسید شرکت ـ از پروتئینی در نزدیکی سطح خارجی غشا الکترون  4

   دریافت کند.
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 دهی به این سؤاالت اجباری است.پاسخ  - (160تا   151فیزیک دوازدهم )سواالت  

ی در سیمی با چگال 
/

g / cm
37 ع و سطح مقط 8

/
mm

20 کشیده شده است، موجی عرضی با   N156ی که بین دو نقطه با نیرو 5

 کنیم. بیشینۀ تندی ذرات این سیم چند متر بر ثانیه است؟ایجاد می m2ج طول مو و cm4دامنۀ 

1)− 48 10    2)8    3)− 416 10    4)16    
 

،  کند می برود، تراز شدت صوتی که دریافت    Bقرار دارد. اگر شخص به نقطۀ    Aمتری از یک بلندگو در نقطۀ    4شخصی در فاصلۀ   

؟کندمی  تغییر چند دسی بل 
/

(Log )=2 0 3  

1 )2/0 

2) 3/0 

3) 2   

4) 4    
 

           

تندی صوت در هوا را )ترین فاصلۀ بین شما و یک دیوار بلند چقدر باشد تا پژواک صدای خود را از صدای اصلی تمیز دهید؟  کم   

m
s

 (در نظر بگیرد.  340

1 )17  

2) 34  

3) 170   

4) 340   
 

 

 کنند؟پدیدۀ دوپلر امواج صوتی کار می  اساس بر های زیر  یک از دستگاهکدام  

  ( میکروفون سهموی2 ( لیتوتریسپی 1
 های بشقاب ( آنتن4 سنج شارش خون ( تندی3

 

به   SI2و  SI1زاویۀ تابش پرتوهای   د. آینبر سطح آینه تختی فرود می   sکه از نقطۀ نورانی    دهدمیرا نشان    هاییشکل روبرو پرتو 

 آینه به ترتیب چند درجه است؟ 

1 )35 ،55  

2 )55 ،35  

3 )40 ،60  

4 )60 ،40  
 

 

 

 

 

 

 

 

    

s 
  

m4 A 

B 

m3 

 

    
  

   
  

d 
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های متوالی، از فضای بین دو آینه خارج  تابد و پس از بازتاب به یکی از دو آینۀ تخت بسیار بلند می  SI  مطابق شکل روبرو، پرتو نور  

 سازد؟زاویۀ چند درجه می   SIامتداد پرتو  با شود، امتداد پرتو بازتاب نهاییمی

1) 120  

2) 140 

3) 160 

4) 180 

 

به ناحیۀ عمیق آب در یک تشت موج به درستی رسم شده است؟  در کدام گزینه عبور یک موج مکانیکی تخت از ناحیۀ کم عمق   

 های موج تخت هستند.(چین بیانگر جبهه )خط

 

 
 
1)   2) 3) 4)  
 
 
 

 
 

 طور تقریبی چند هرتز است؟ به   1/ 5 بنفش در شیشه به ضریب شکست  بسامد نور 

1) 145 10   2)/ 
147 5 10   3)− 158 10

9   4)− 154 10
3   

 

  2به زمان عبور آن از محیط    1شود. زمان عبور این پرتو از محیط  های شفافی می مطابق شکل روبرو، از هوا وارد محیط پرتو نوری   

 کدام است؟ 

1)
sin

sin




1

2

    

2)
sin

sin




1

2

2
2

    

3)
sin

sin




2

1

   

4)
sin

sin




2

1

2
2

   

راستاهای    ۀتابد. فاصلمی  3ت و ضریب شکس  cm30تالسطوح به ضخام از هوا به یک تیغۀ متوازی  60تابش   ۀزاویپرتویی با   

 متر است؟  رودی به آن چند سانتی و پرتو خروجی از تیغه تا پرتو 

1)10 3   2) 15   3)15 2   4)30 3   

 

 

 

 

 

 

 )عمیق(

 (عمقکم)

 )عمیق(

 (عمقکم)

 )عمیق(

 (عمقکم)

 )عمیق(

 (عمقکم)

 )عمیق(

 h (1)محیط

h 

  

 (2)محیط  

 هوا

O 
  I 

s 

(1) 

(2) 
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 دلخواه انتخاب کنید.توانید بین فیزیک پایه دهم و یازدهم یک پایه را بهشما می  - (170تا   161فیزیک دهم )سؤاالت  

اگر مطابق شکل )ب( انگشت    دهد. ر دارد و ترازو عددی را نشان می ای قرادر شکل )الف( ظرف محتوی آب روی ترازوی عقربه  

 .( زدیری نمآبی از ظرف بیرون )؟ کندی مدست را وارد آب ظرف نماییم عدد ترازو نسبت به قبل، چه تغییری 

 . یابدمی( افزایش 1 

 . یابدمی( کاهش 2 

 .کندنمی( تغییر 3 

( ممکن است درست 3( و یا )2(، )1) های گزینههر یک از  جا شدهجابه( بسته به حجم آب 4 

 باشد.
 

)مانند شکل الف( و بار دیگر از زیر    آهنی را یک بار روی چوب   یوزنه   یک  . دهیممی یک قطعه چوب را روی آب درون ظرفی قرار   

 زیر درست است؟  یگزینه کدام  این صورت  در . کنیممی چوب )مانند شکل ب( آویزان 

1)h h=1 dو  2 d=1 2   2)h h=1 dو  2 d1 2 
3)h h=1 dو  2 d1 2   4)h h1 dو  2 d=1 2 

 

 
 

/اگر تندی آب ورودی از لوله به شیر   . دهدمی آتش نشانی را نشان    یلولهشکل مقابل شیر متصل به انتهای     m/s2 و تندی آب   4

 باشد، قطر قسمت ورودی چند برابر قطر قسمت خروجی است؟  m/s60 هخروجی از لول

1) 12   2) 6/9   

3 )6/7   4) 5 

 

 
 

 kg6و  kg2( در هر دقیقه، به ترتیب 3( و ) 2و جرم آب خروجی از قسمت )   گذردی م  هالوله از    یاه یال ،  جریان  رو روبه در شکل   

12اگر   . است 9vv  ای است.( ها، دایره)سطح مقطع لوله ( است؟2) یلوله ( چند برابر قطر 1) یلولهباشد، قطر  =

1 )6   2)4 3    
3)3 3    4)/7 5 
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 زیر، اصل برنولی، برقرار است؟  یهاشکل در چند شکل از  

 
  

1) 2   2) 3   3 )4   4) 5 
 

. دمای  کندی مدرصد تغییر    45درصد افزایش یابد، دمای جسم بر حسب فارنهایت    65اگر دمای یک جسم بر حسب سلسیوس   

 فارنهایت بوده است؟ یدرجه جسم چند  یهیاول

1) 86   2) 92   3 )104   4) 112 
  

 زیر درست است؟  یهاعبارت چند عبارت از   

 Cچگالی آب در دمای   - الف
  .بیشترین مقدار است 

 ، تغییر کمیت دماسنجی است. هادماسنج اساس کار  -ب 

 معیار برای کارهای علمی دانشمندان است.  یهادماسنج دماسنج ترموکوپل، یکی از  -ج 

 ضریب انبساط حجمی یک ماده به حجم آن بستگی دارد.  -د

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17صفحه   )دفترچه اختصاصی(  ماز   آزمون فیزیک

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

 

 C را Lآهنی به طول  یله یماگر دمای یک   
30  آهنی به   یله یمدمای یک  اگر . ابدیی مدرصد افزایش  0/ 2افزایش دهیم، طول آن

 C  را از  متر ی سانت 80طول 
20 به  C 

140  ؟ابدییم برسانیم، طول آن چند درصد افزایش 

1) 6/0   2) 75/0   3 )8/0   4) 2/1 
 

  ی  اندازه ی فلزی را به  ورقهدمای    اگر   ی فلزی، یک مربع و یک دایره برداشته شده است. ورقهیک    در سطح  در شکل مقابل، 

 ؟ ابدییم  ی فلزی چند درصد افزایشورقه این صورت مساحت  در . کندی متغییر   متری لیمیک   MNی فاصله افزایش دهیم،  

1) 2/0   2) 2   

3 )5/0   4) 5 

 
 
 

C یاندازه را به    متر ی سانت  8فلزی به شعاع    یکره اگر دمای یک   
180  ،افزایش    مربع  متری سانتسطح آن یک    مساحت   افزایش دهیم

 ؟ابدیی ممکعب افزایش   متری سانت. در این صورت، حجم این کره، چند  ابدییم

1) 4   2) 6   3 )5/7   4 )9 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cm4

M N



 18صفحه   )دفترچه اختصاصی(  ماز   آزمون فیزیک

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

 

 دلخواه انتخاب کنید.توانید بین فیزیک پایه دهم و یازدهم یک پایه را بهشما می  - (180تا    171فیزیک یازدهم )سؤاالت  

قطب ............ مغناطیسی است و قطب    yقطب ............ مغناطیسی و    xمطابق شکل زیر است.    Oمیدان مغناطیسی برآیند در نقطۀ   

 تر است. ........... از قطب ........... قوی

   x  – y  –جنوب  –( شمال  1

   y  – x  –جنوب  –( شمال  2

  x – y  –شمال  –( جنوب  3

 y  – x  –شمال  –( جنوب  4

 

روبرو را می  مغناطیسی، مسیرهایی مطابق شکل  میدان  از درون  بار  سه ذره هنگام عبور  گزینه در مورد عالمت  پیمایند. کدام 

 به ترتیب درست است؟  3و   2،    1الکتریکی ذرۀ 

  مثبت  – خنثی  –( منفی 1

 منفی  – خنثی  –( مثبت 2

  مثبت  – خنثی  – مثبت ( 3

 مثبت   –منفی   –( مثبت 4

 

qباردار ذرۀ    C= − 6  با سرعتv i j= +300 Bوارد میدان مغناطیسی 400 / j= 0 شود. بزرگی نیروی مغناطیسی وارد بر  می 5

 هستند.( SIاین ذره چند نیوتون است؟ )تمامی واحدها در 

1)3×10-4 2)9×10−4 3)1/2×10−3 4)1/5×10−3 
 

به طوری    در باالی سطح زمین و به صورت موازی با سطح زمین در حرکت است C20و بار الکتریکی   mg20 /0یک ذرۀ به جرم   

mهای زیر )بر حسب که برآیند نیروی مغناطیسی با وزن ذره صفر است. سرعت ذره کدام یک از گزینه
s

تواند باشد؟ )میدان  ( می

 در نظر بگیرید.(  G5 /0مغناطیسی زمین را  

1 )190 2 )1900 3 )16 4 )160 

Nبه بزرگی  Eمطابق شکل زیر، میدان الکتریکی 
C

بر هم عمود هستند. ذرۀ باردار   G200به بزرگی   Bو میدان مغناطیسی  2000

q / mC= +2 تریکی از لحظۀ  شود. اگر جابجایی این ذره در راستای میدان الکدر فضای این دو میدان رها می  mg4به جرم   5

چند نیوتون    Mسانتی متر باشد، نیروی مغناطیسی وارد بر ذره در نقطۀ    40کند، برابر  عبور می  Mای که از نقطۀ  رها شدن تا لحظه

 است؟ )از نیروی وزن ذره صرف نظر شود.(

1)5×10−2 2)5×10−4   

3)2/5×10−2 4)2/5×10−4 

 

 

 

M 
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قرار دارد، جریان   T2به بزرگی   Bکه به شکل یک نیم دایره درون میدان مغناطیسی متر  6مطابق شکل زیر، از سیمی به طول 

A3 وارد بر این سیم از طرف میدان مغناطیسی کدام است؟ کند. اندازه و جهت نیروی عبور می 

1 )N72   - 2 )N72   - 

3 )N36   - 4 )N36   - 

 

 

Bاز میدان مغناطیسی یکنواخت مطابق شکل، مقطعی    G=250   به شکل یک مستطیل است و سیم راستی که از آن جریانA2  

 کند، درون این میدان قرار دارد. بزرگی نیروی مغناطیسی وارد بر این سیم چند نیوتون است؟عبور می

 

1)−210 2)−21/5×10 

3)−22×10 4)−22/5×10 

 

  A5آوریم. اگر جریان عبوری از سیملوله  درمی   cm25و طول    cm2ای به شعاع مقطع  را به صورت سیملوله  m4سیمی به طول   

T.mباشد، بزرگی میدان مغناطیسی روی محور سیملوله چند گاوس است؟ )
A

− =  7
0 4 10) 

1 )2 2 )4 3 )8 4 )16 
 

  Mدر وسط این دو سیم قرار دارد. اگر از نقطۀ  Mهستند و نقطۀ  Iو  I2های ، حامل جریان2و  1مطابق شکل زیر، دو سیم موازی   

 کند؟ حرکت کنیم، بزرگی میدان مغناطیسی چگونه تغییر می 2به طرف سیم 

 یابد. ( پیوسته کاهش می1

 یابد.( پیوسته افزایش می2

 یابد. کاهش و سپس افزایش می  ( ابتدا3

 یابد. ( ابتدا افزایش و سپس کاهش می4
 

 

 

 است؟  نادرستهای زیر کدام یک از گزینه 

 شود.( یک مادۀ دیامغناطیس توسط یک آهنربای قوی، دفع می 1

 گیرند.قرار می های مغناطیسی در جهت میدان با قرار گرفتن مواد پارامغناطیسی در میدان مغناطیسی خارجی، حوزه( 2

 شود. برای ساخت آهنربای دائمی از مواد فرومغناطیس سخت استفاده می( 3

 آلومینیم جزء مواد پارامغناطیس است. ( 4
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 دهی به این سواالت اجباری است. پاسخ – سوال(   15شیمی دوازدهم)

𝑶)  های داده شده نادرست است؟یک از عبارت کدام   = 𝑪 و 1۶ = 𝑯 و 1۲ = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1 )

 .ببریم  بهره  مختلف  مواد  از  هوشمندانه  صورت  به  زیبا  و  هنرمندانه  آثار  خلق  در  تا  کندمی  کمک  ما  به  شیمی(  1

 .است  درصد  40  با  برابر  ،آن  مولکول  هر  در  کربن  جرمی  درصدها را تامین کرده و  گلوکز، انرژی مورد نیاز یاخته (  2

 . دارد  وجود  نیز  بوکسیت  سنگ  در  ناخالص  صورت  به  اکسید فلزی است که  ،رس  خاک  در  موجود  اکسید  ترینفراوان (  3

 .الکترون ظرفیتی دارد  6در آرایش الکترونی خود    پذیری باالیی داشته وواکنش   زمین،  جامد  پوسته  در  موجود  فراوان  عنصر  اولین(  4

 

  در   موجود  آب   از  % 80  اگر.  است  %۲5  و  % 38  با   برابر   ترتیب  به   آب   و  اکسید  آلومینیم  جرمی   درصد   رس،   خاک  از   نمونه   یک   در 

چقدر    شده  پخته  هایسفالینه  در  اکسید  آلومینیم  جرمی  درصد  شود،  تبخیر  آن  از  ساخته شده  هایسفالینه   پختن  با  این خاک

؟شودگرمی برابر با چند گرم می  800ی ی پخته شدهشده و تفاوت جرم آب و آلومینیم اکسید موجود در یک سفالینه 

1  )5/47  –  5/412 2  )5/47  -  330 3  )2/44  –  5/412 4  )2/44  -  330

 

چه تعداد از مطالب داده شده درست هستند؟ 

 . اندکرده  استفاده تغییر، ایجاد بدون  را  هاآن  و آورده  بدست  طبیعت  از را خود نیاز  مورد  مواد گذشته  هایانسان آ( 

 . اندشده  متصل یکدیگر  به  اشتراکی  پیوند توسط که شودمی  اتم  زیادی  شمار  شامل سیلیس،  همانند  گرافیت،ب( 

 . است مواد  این در سیلیس وجود بخاطر ها،آن  روی نقشکندهای و سنگی هایسازه  ماندگاری و استحکام پ( 

 . است شده  متصل  دیگر اتم 3  به  کربن اتم هر آن  ساختار  در و  بوده بعدی دو کوواالنسی جامد یک  گرافنت( 

. است برابر  هم با  انرژی الزم برای شکستن همه پیوندها کربید، سیلیسیم  برخالف  ، سیلیس ساختار درث( 

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

 

یک از مطالب داده شده نادرست است؟ کدام  

 .هستند  ایجدول دوره   14متعلق به گروه    طبیعت،  در  هاآن   یسازنده   اصلی  عناصر  و  بوده   دیرگداز  کوواالنسی  جامدهای(  1

 . کرد  استفاده((  مولکولی  بین  نیروهای))  واژه   از  توانمی   پروپن،پلی   ذرات  همانند  اسید،  فورمیک  هایویژگی  توصیف  برای(  2

 شود. به اتم فلوئور بار جزئی منفی نسبت داده می   ،𝑂𝐹2همانند مولکول    ،هیدروژن فلوئورید  گاز  های سازنده در مولکول (  3

 کنند.گیری پیدا می ها در میدان الکتریکی جهت ، توزیع بار متقارن نبوده و این مولکول 𝐶𝑂2  های سازنده در مولکول (  4

 

است. در صورت حل    %10/ 8گرم، درصد جرمی آلومینیم برابر با    ۲5در مخلوطی از منیزیم نیترات و آلومینیم نیترات به جرم   

شود؟لیتر آب خالص، غلظت یون نیترات در محلول حاصل برابر با چند مول بر لیتر می  7این مخلوط در   کردن

(𝑨𝒍 = 𝑴𝒈 و ۲7 = 𝑶 و ۲۴ = 𝑵 و 1۶ = 1۴ ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1) 

1)  05/0 2  )1/0 3  )02/0 4  )4/0 

 

مولکول   میان  نقشهاز  در  زیر،  پتانسیل  های  و  ی  داده شده  نشان  قرمز  رنگ  به  مرکزی  اتم  مورد   ............... الکترواستاتیکی 

کنند. گیری پیدا می ها در حضور میدان الکتریکی جهت ................ مورد از مولکول

تترافلوئورواتن« -آمونیاک   –اکسید گوگرد تری   –»هیدروژن سولفید 

1)  3  -  3  2  )3  -  2 3  )2  -  3 4  )2  -  2 
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های داده شده درست هستند؟ کدام موارد از عبارت  

 . است  صفر  برابر شده، تشکیل یکدیگر به  یکسان هایاتم  اتصال  از که مولکولی هر دوقطبی گشتاور آ( 

 ها به رنگ آبی است. ناقطبی بوده و  اتم مرکزی در نقشه پتانسیل الکترواستاتیکی آن  𝑺𝑶3های  مولکولب( 

 . کندمی  ذخیره شب  در استفاده برای   و کرده جذب  را   خورشید انرژی  یونی یشاره  خورشیدی، هاینیروگاه  درپ( 

 . کندنمی   گیریجهت  الکتریکی  میدان  در  شود،ختم می 3𝒑3دار عنصری که آرایش الکترونی آن به  هیدروژن  ترکیبت( 

 آ و ت(  4 پ و ت (  3 ب و پ (  2 آ و ب(  1

 

  هیدروکربن گرم باشد، جرم    90برابر با    هاآلکان   سومین عضو خانواده های تولید شده در واکنش سوختن  اگر تفاوت جرم فراورده  

............... گرم بوده و مقدار گشتاور دوقطبی ............... درصد از مولکول  تولید شده مشابه به    های فراورده مصرف شده برابر با 

𝑶 است.)  هیدروکربن مصرف شدهمقدار گشتاور دوقطبی  = 𝑪 و 1۶ = 𝑯 و 1۲ = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1)

1  )66  –  8/42 2  )132  –  8/42 3  )66  –  2/57 4  )132  –  2/57 

 

یک از مطالب زیر درست هستند؟کدام  

 . است  ، کمترسولفید  سدیم  ی بلورشبکه   فروپاشی  آنتالپی  در مقایسه با  کلرید  منیزیم  ی بلور شبکه  فروپاشی  آنتالپی  (1

 . شوند می  تجزیه  خود  سازنده  عناصر  به  طی این فرایند،  و  داده  عبور  را  برق  جریان  مذاب  حالت  در  یونی  هایترکیب  (2

 است.   𝑆𝑂3ناپیوندی به پیوندی در یون سیلیکات، مشابه مقدار این نسبت در    نسبت میان شمار جفت الکترون (  3

 . است  یونی  مواد  از  بیشتر  نیز  کوواالنسی  مواد  شمار  و  بوده  کوواالنسی  مواد  از  بیشتر  مولکولی  مواد  شمار  کلی،  طور  به(  4

 

های داده شده درست هستند، بجز ...............ی عبارت همه 

 . شوند می  بازتاب  هاآن  توسط  سفید،  اجسام  به  برخورد  از  پس  لیتیم،  فلز  خطی-نشری  طیف  در  موجود  مرئی  پرتوهای(  1

 ها است. ی آن شیمیایی مشترک همه  رفتارهای  جمله  از  اکسایش  اعداد  جای داشته و تنوع  و    ،  ،  های  فلزها در دسته(  2

 . شودمی  ذوب  باالتری  دمای  در  کلرید  سدیم  با  مقایسه  در  آن  از  نمونه  یک  و  بوده  فلزی  هایجامد ی  ، عضوی از خانواده تیتانیم(  3

 شود که به آلیاژ هوشمند معروف است. می   تهیه  ایماده با استفاده از    ها،همانند قاب برخی از عینک   ها،رگ  دراستنت استفاده شده  (  4

 

ی سدیم فلوئورید است. اگر مقدار انرژی برابر به  برابر آنتالپی فروپاشی شبکه  ۶ی آلومینیم فلوئورید،  آنتالپی فروپاشی شبکه  

چند برابر شمار    ی آلومینیم فلوئوریدهای گازی تولید شده بر اثر فروپاشی شبکه مقدار کافی از این دو ماده بدهیم، شمار یون 

شود؟ ی سدیم فلوئورید می های گازی حاصل از فروپاشی شبکه یون

1  )5/1 2  )5/0 3  )2 4  )33/0

 

یک از مطالب داده شده نادرست است؟ کدام  

 .رودبه شمار می  شیمیایی  کودهای  جمله  از  آمونیاک،  همانند  و  شده  تولید  شیمیایی  هایفناوری   از  استفاده  با  اوره،(  1

 .شودمی   هاساختمان  فرسودگی  سرعت  افزایش  موجب  و  بوده  معلق  ذرات  و  فرار  آلی  مواد  محتوی  آلوده  هوای(  2

 تولید شده است.   𝐶𝑂تولید شده بیشتر از مقدار گاز    نیتروژن مونوکسیدحرک، مقدار گاز  متدر یک خودرو  (  3

. هستند  خودروها  اگزوز  از  شده  خارج  قطبی  هایآالینده   جمله  از  اکسید،دی   گوگرد  و  مونوکسید  نیتروژن(  4

 

 

 

 



 22صفحه               آزمون ماز )دفترچه اختصاصی(                                                                شیمی         

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

 
 

های داده شده درست هستند؟چند مورد از عبارت  

 . دنمان می  باقی   نخورده دست  صورت  به   نیز واکنش پایان در و نکرده شرکت هاواکنش  در هاکاتالیزگرآ( 

 . است ترین عنصر موجود در جهانفراوان واکنش سوختن   از  بیشتر  سفید،  فسفر  سوختن واکنش  𝑬𝒂مقدار  ب( 

 شود.سنجی کاربرد داشته و برای خنک کردن قطعات آن از گاز هلیم استفاده می ، طیف 𝑴𝑹𝑰در دستگاه  پ( 

 شهرها وجود دارد. کالن  اکسید، تنها اکسیدی از نیتروژن است که در هوای آلوده ای رنگ نیتروژن دی گاز قهوه ت( 

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

 

پیشرفت مقابل را در نظر بگیرید:-نمودار انرژی  

𝑨(𝒈)سازی واکنش  اگر انرژی فعال  + 𝑩(𝒈) → 3𝑪(𝒈)    با ب  ۶0𝒌𝑱برابر  تولید    ا باشد، 

شود؟ مبادله می   در شرایط استاندارد، چند کیلوژول گرما 𝑪  از گاز ۲۲۴𝒎𝑳شدن  

1  )2/0 2  )4/0 

3  )6/0 4  )8/0 

 

داده شده نادرست است؟ یک از مطالب کدام  

 دهد. کاهش می  کمتریرا به مقدار    گاز هیدروژنسازی واکنش سوختن  فلز روی، در مقایسه با فلز پالتین، انرژی فعال (  1

 شوند. خطر مثل آمونیاک تبدیل میخودرو دیزلی، اکسیدهای نیتروژن به مواد کماستفاده شده در  در مبدل کاتالیستی  (  2

 شوند. نشان داده می  𝑃𝑡و    𝑅ℎ  ،𝑃𝑑است که با نمادهای    مختلف  نوع کاتالیزگر فلزی  3ودروها دارای  مبدل کاتالیستی خ(  3

. یابدمی   افزایش  هااین مبدل   کارایی  بسازند،  مش  شکل  به  را  ی غیردیزلیخودروها   کاتالیستی  مبدل  در  موجود  سرامیک  اگر(  4
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 توانید بین شیمی پایه دهم و یازدهم، یک پایه را به دلخواه انتخاب کنید. شما می  –سوال(   15شیمی دهم) 

𝑨𝒓)  های داده شده نادرست است؟یک از عبارت کدام   = 𝑶 و ۴0 = 1۶ ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1 )

 نسبت داد.    ی این مادهذرات سازنده توان به  اوزون، آلوتروپی از اکسیژن بوده و ساختار مقابل را می (  1

 . دارد  را  جوش  ینقطه   باالترین  آمونیاک  هابر،  فرایند  یمحفظه  در  موجود  مواد  یهمه  میان  از(  2

 چگالی گاز اکسیژن است. برابر    25/1در دما و فشار یکسان، چگالی یک نمونه از گاز آرگون،  (  3

 . شود می  زمین  سطح  به  خورشید  فرابنفش  تابش  از  ایعمده   بخش  ورود  مانع  اوزون  هایمولکول (  4

 

𝑪𝒂𝑪𝑶3(𝒔)ی  بر اساس معادله  ℃۲73گرم کلسیم کربنات را در دمای    150  → 𝑪𝒂𝑶(𝒔) + 𝑪𝑶۲(𝒈)    تجزیه کرده و در دمای

شده  کنیم. فشار گاز در مخزن مورد نظر برابر با چند اتمسفر لیتر می 11/ ۲ثابت، گاز تولید شده را وارد یک مخزن خالی به حجم 

؟دهدموالر هیدروکلریک اسید به طور کامل واکنش می  0/ ۲جامد تولید شده در این فرایند، با چند لیتر محلول  و فراورده 

(𝑪𝒂 = 𝑶 و ۴0 = 𝑪 و 1۶ = 1۲ ∶ 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1)  𝑪𝒂𝑶(𝒔) + ۲𝑯𝑪𝒍(𝒂𝒒) → 𝑪𝒂𝑪𝒍۲(𝒂𝒒) + 𝑯۲𝑶(𝒍)

1  )3  –  5/7 2  )3  -  15 3  )6  –  5/7 4  )6  -  15

 

سوزانیم.  در مجاورت با مقدار کافی اکسیژن به طور کامل می   وارد یک مخزن کرده و   های برابر از گازهای متان و پروپان را حجم 

اکسید تولید شده است؟ دیکربنگاز  حجم بخار آب تولید شده طی این فرایند، چند برابر حجم 

1)  1   2  )5/1 3  )75/0 4  )2 

 

چه تعداد از مطالب داده شده درست هستند؟ 

 . است اکسیژن از بیشتر شیمیایی،  یماده  این جوش ینقطه   برخالف   اوزون، هایمولکول در اشتراکی پیوندهای  شمارآ( 

 . شودمی تولید  نیتروژن  و اکسیژن گازهای   میان مستقیم  واکنش  طی  و برق  و رعد  اثر   بر  اکسید،دی  نیتروژن  گازب( 

 . شودمی  تامین جانور  این  نیاز مورد  انرژی  و آب مقداری از   شتر، کوهان در شده  ذخیره چربی اکسایش بر اثرپ( 

𝝁های دواتمی، به طور کامل به یک فراورده با  در فرایند هابر، مخلوطی از مولکولت(  >  شوند. تبدیل می  0

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

 

یک از مطالب داده شده نادرست است؟ کدام  

 رسد.برای تنظیم باد خودرو، درصد اکسیژن در باد داخل تایر به صفر می  𝑁2هنگام استفاده از گاز  (  1

 . است  برابر  هم  با  گوناگون  گازهای  از  مول  یک  حجم  یکسان،  فشار  و   دما  در  آووگادرو،  قانون  اساس  بر(  2

 . سوزدمی  ناقص  صورت  به  ،است  کم  اکسیژن  که  محیطی  در  و  شده  تشکیل  متان  ازعمدتا    شهری  گاز(  3

𝑙الکترون با    6کاتالیزگر فرایند هابر، یک عنصر فلزی است که در آرایش الکترونی خود  (  4 =  دارد.  2

 

گاز کربن    . شودمی  تولید  جامد  کربنات   سدیم  و  آب   بخار،  اکسیددی   کربن  گاز  کربنات، هیدروژن  سدیم  گرمایی  یتجزیه   اثر  بر 

شود؟ اتر تولید می متیل گرم سدیم هیدروژن کربنات، بر اثر سوزاندن کامل چند گرم دی   1۲۶ی گرمایی  اکسید حاصل از تجزیه دی

(𝑵𝒂 = 𝑶 و ۲3 = 𝑪 و 1۶ = 𝑯 و 1۲ = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1)

1)  25/17   2  )5/34 3  )75/5 4  )5/11 
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واکنش    𝑲𝑩𝒓در  + 𝑲𝑩𝒓𝑶3 + 𝑯𝑪𝒍 → 𝑩𝒓۲ + 𝑲𝑪𝒍 + 𝑯۲𝑶 مجموع برابر  چند  موازنه  از  پس  مواد  ضرایب  مجموع   ،

شود؟ها در واکنش سوختن کامل یک نمونه از استیرن میضرایب فراورده 

1)  2   2  )3 3  )4 4  )5/4 

 

های داده شده درست هستند؟ یک از عبارت کدام  

 موجود در آن است.    اکسیژنهای  های موجود در آب آشامیدنی بوده و بار منفی آن فقط متعلق به یکی از اتمیون نیترات، یکی از یون(  1

 . کرد  استفاده  نیترات  نقره  محلول  از  توانمی   آشامیدنی،آب    مقداری از  در  ترین یون موجود در آب دریافراوان   وجود  بررسی  برای(  2

 . شوندمی   داده  قرار  کرهسنگ   و  کرهآب   هواکره،  بخش  سه  در  فقط  آن  اجزای  که  است  بزرگ  ایسامانه   همانند  زمین  یکره  (3

.است  یونی  نوع  از  مختلف،  هایاتم  بین  شده  ایجاد  پیوندهای  یهمه  سولفید،  آمونیوم  از  خالص  ینمونه  یک  در(  4

 

.1𝒈موالر، با مقداری محلول سدیم کلرید با چگالی    0/ ۴لیتر و غلظت    ۲محلولی از نقره نیترات با حجم    𝒎𝑳−1    به طور کامل

.0/08𝒎𝒐𝒍دهد. اگر غلظت یون سدیم در محلول نهایی حاصل از این فرایند برابر با  واکنش می  𝑳−1   باشد، غلظت یون کلرید در

𝑪𝒍چقدر بوده است؟ )  𝒑𝒑𝒎محلول سدیم کلرید بر حسب   = 35/5 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1)

1  )2350 2  )1175   3  )3550 4  )1775

 

های زیر درست هستند؟مورد از عبارت  دچن 

 . است یکنواخت و  یکسان آن  سرتاسر در  فیزیکی  حالت و بوده  آب  در  آلی یماده چند از  همگن  محلولی  گالب،آ( 

15کره تقریبا برابر با  جرم آب ب(  ×  % سطح زمین توسط آب پوشیده شده است. ۶0تن بوده و نزدیک به  1018

 .دهدمی قرار گیاهان اختیار در را  گوگرد و  نیتروژن  عنصر دو  و بوده شیمیایی کود  یک سولفات  آمونیومپ( 

.شودمی  نصف  محلول  آن  در شونده حل جرمی درصد محلول، یک در  حالل جرم شدن  برابر  دو بات( 

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

 

های داده شده نادرست است؟ یک از عبارت کدام  

 کنند.را احاطه می   +𝑁𝑎های  خود یون  اکسیژنهای آب از سمت اتم  در محلول سدیم سولفات، مولکول (  1

 زمین استفاده کرد.  های شور موجود در کره توان از آببرای مصارف خانگی و صنعتی، برخالف کشاورزی، نمی (  2

 .کنندمی  تجزیه   سازنده   عناصر  به  برق  جریان  کمک  به  را  مذاب  کلرید  منیزیم  دریا،  آب  از  منیزیمفلز    استخراج  برای(  3

 است.   ثابت  تقریباً  زمین  کره  هایآب   در  شده  حل  مواد  کل  جرمکره، اما  به آب  کرهسنگ  از  گوناگون  مواد  با وجود وارد شدن(  4

 

درصد جرمی از این نمک با چگالی    3۴لیتر محلول موالر سدیم نیترات، باید چند میلی   0/ 9لیتر محلول  میلی   500ی  برای تهیه  

𝑵𝒂مخلوط کنیم؟ ) خالص لیتر را با مقدار کافی آب گرم بر میلی  1/ ۲5 = 𝑶 و ۲3 = 𝑵 و 1۶ = 1۴ ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1)

1  )54 2  )60   3  )90 4  )100

 

درست است؟  های حاصل از آنرکیب و ت در رابطه با یون کربنات  یک از مطالب داده شدهکدام  

 گیرند.ها در یک صفحه قرار میی اتم، همه یون آمونیومدر ساختار این یون چنداتمی، همانند    (1

 است.   اتانولها به شمار عناصر در آمونیوم کربنات، برابر با مقدار این نسبت در  نسبت میان شمار اتم (  2

   شود.  با ریختن آن روی شعله آتش، رنگ شعله زرد میلیتیم کربنات، یک ترکیب یونی چندتایی بوده و  (  3

 ترین آلکین است.ی اشتراکی در ساده برابر تعداد پیوندها   8/0تعداد پیوندهای اشتراکی موجود در این یون،  (  4
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کنیم. غلظت مولی یون سدیم  موالر سدیم سولفات مخلوط می   0/ ۲لیتر محلول    3موالر سدیم نیترات را با    0/ ۲لیتر محلول    ۲ 

.𝒎𝒐𝒍در محلول حاصل از این فرایند برابر با چند   𝑳−1   موالر باریم    0/ 5لیتر محلول  شده و هر لیتر از این محلول، با چند میلی

دهد؟کلرید به طور کامل واکنش می 

1  )32/0  –  5/1 2  )4/0  –  5/1 3  )32/0  –  2/1 4  )4/0  –  2/1

 

های داده شده نادرست است؟ یک از عبارت کدام  

 کره هستند.بخار موجود در هوا، از جمله منابع غیراقیانوسی آب های یخ و  های زیرزمینی، کوه آب(  1

 کاربرد دارد.  هیدروژن  گاز  و  سدیم، سودسوزآور  فلز  کلر،  گاز  تهیۀبیشترین مقدار سدیم کلرید مصرف شده، در  (  2

 شود. استفاده می  𝑝𝑝𝑚معدنی از مقیاس    آب  در  هاکاتیون   غلظت  مانند  رقیق  بسیار  هایمحلول   غلظت  ترساده   بیان  برای(  3

 شود. می   مدیترانهای از آب دریای سرخ، درصد جرمی این محلول برابر با درصد جرمی آب دریای  با تبخیر مقداری از حالل در نمونه(  4
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 توانید بین شیمی پایه دهم و یازدهم، یک پایه را به دلخواه انتخاب کنید. شما می – سوال(   15دهم)یازشیمی 

های داده شده نادرست است؟ یک از عبارت کدام  

 . کرد  گیریاندازه   هاآن  فشار  تغییر  گیریاندازه   با  توانمی   را  واکنش  در  کننده  شرکت  گازی   مواد  مصرف  یا  تولید  سرعت(  1

 .دارد  وجود   هااتم  بین  اشتراکی  پیوند  46  نیز  آن  مولکول  هر  در  و  شده  یافت  گندم  جوانه   در  ، قندی است کهمالتوز(  2

 .دهدمی  افزایش  را  هاآن   ماندگاری  زمان  ،این مواد  داخل  به  نور  ورود  از  جلوگیری  با  فقط  خشکبار،  و  هامیوه   پوست(  3

 . دارد  وجود  هندوانه  در  و  شده  ساخته  کربن  و  هیدروژن  هایاتم  از  که  است  آلی  هایبازدانده   از  یکی  لیکوپن،(  4

 

𝑪𝑯۴(𝒈) :  را در نظر بگیرید  مقابلی واکنش موازنه نشده   + 𝑵𝑯3(𝒈) + 𝑶۲(𝒈) → 𝑯𝑪𝑵(𝒈) + 𝑯۲𝑶(𝒈)

.0/0۴𝒎𝒐𝒍برابر با    مورد نظر  اگر سرعت متوسط مصرف گاز متان در واکنش  𝒔−1    باشد، سرعت متوسط تولید بخار آب در این

𝑶شود؟ ) فرایند برابر با چند گرم بر دقیقه می = 𝑯 و 1۶ = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1)

1  )6/129 2  )2/97   3  )8/64 4  )6/48

 

جدول مقابل را در نظر بگیرید: 

انجام شدن ۲𝑪𝑯۴(𝒈)واکنش    با  + 3𝑶۲(𝒈) → ۲𝑪𝑶(𝒈) + ۴𝑯۲𝑶(𝒈)  در  ،

لیتر گاز متان در   33/ ۶با مصرف  شود. کیلوژول گرما آزاد می  89/ ۶طول هر دقیقه 

سرعت متوسط    ، چند کیلوژول گرما مبادله شده ودر شرایط استاندارد  این واکنش

.𝒎𝒐𝒍تولید گاز کربن مونوکسید در این واکنش برابر با چند   𝒉−1 ؟است

1  )6/537  -  15 2  )6/537  -  12 

3  )2/1075  -  15 4)  2/1075  -  12 

 

چه تعداد از مطالب داده شده درست هستند؟ 

 . شوندمی  بررسی  ترمودینامیک علم در  از جمله مواردی است که شیمیایی، هایواکنش انجام  چگونگی و  شرایطآ( 

 . دهدمی  واکنش سرد آب   با بیشتری  سرعت   با  روبیدیم فلز    با مقایسه  در استرانسیمفلز   یکسان، شرایط  درب( 

 . دارد  کمتری  سرعت انفجار  فرایند   با مقایسه در  نیترات،  نقره  و کلرید سدیم هایمحلول  میان  واکنشپ( 

 ها هستند. هایی از آن نمونه  𝑵𝑶و   𝑵𝑶۲  ،𝑪𝑶ها سطح انرژی بسیار باالیی داشته و گازهای  رادیکال ت( 

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

 

یک از مطالب داده شده نادرست است؟ کدام  

 . است  بنزآلدهید  در  اشتراکی  پیوندهای  شمار  از  بیشتر  واحد  یک  اسید،  بنزوئیک  در  موجود  اشتراکی  پیوندهای  شمار(  1

 . رودمی  بین  از  نهایت  در  محلول  رنگ  پرمنگنات،  پتاسیم  محلول  روی  مثل استیک اسید  آلی  اسید  یک  ریختن  با(  2

 است.   اکسیدکربن دی   برابر سرعت تولید گاز  75/1مقابل،  سرعت تولید بخار آب در واکنش سوختن ترکیب  (  3

 . است  نیاز  شوند،می   دهی نام  غذایی  صنایع  مجموع  در  که   صنعتی  هایفعالیت   به  انبوه،  حجم  در  غذا  تولید  برای(  4
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به گازهای    𝑺𝑶3تجزیه گاز  ها در واکنش  ، روند تغییر غلظت فراورده مقابل  نمودار  

𝑺𝑶۲    و𝑶۲   لیتر باشد، سرعت متوسط    5دهد. اگر حجم ظرف واکنش برابر  را نشان می

𝒕 انجام شدن این واکنش از لحظه  = 0𝒔   تا انتهای کار، برابر چند مول بر دقیقه است؟

1  )3 2  )6 

3  )9 4  )12 

 

شود؟یک از شرایط زیر با سرعت بیشتری انجام می ی آن در کدام مول آمونیاک از عناصر سازنده  0/ 5واکنش تولید  

 آهن   پودر  غیابلیتری در    1در یک ظرف    ℃20( در دمای  2 آهن   پودرلیتری در حضور    5در یک ظرف    ℃80در دمای  (  1

 آهن   پودرلیتری در حضور    1ک ظرف  در ی  ℃80( در دمای  4 آهن   پودر  غیابلیتری در    5در یک ظرف    ℃20( در دمای  3

 

های داده شده درست هستند؟ یک از عبارت کدام  

 .هستند  غذایی  صنایع   در  شده  ایجاد  آشکار  ردپاهای  جزو   شوند،می   مصرف  سفره  سر  تا  کار  آغاز  از  غذا  تولید  برای  که  منابعی(  1

 .کندمی   پیدا  کاهش  زمان  گذشت  با  واکنش  سرعت  اسید،  هیدروکلریک  محلول  با  کربنات  کلسیم   قطعه  یک  میان  واکنش  در(  2

 . کندرا تولید می  𝐻2شده و گاز    تجزیه  آرامی  به  کاتالیزگر،  حضور  به  نیاز  بدون  و  اتاق   دمای  در  ،آب اکسیژنه  محلول  (3

 کند.می ، آهن شروع به سوختن  چینی  کپسول  یک  در  موجود  آهن  گردِ  مقداری از  ی آتش بر رویبا گرفتن شعله(  4

 

 های مولکول ، با جرم مولی  شودپلیمری که از آن برای ساختن کفی اتو استفاده می یک نمونه از    یسازنده   هایمولکول جرم مولی   

، چند برابر  پلیمر اولهای  پروپن برابر است. در این شرایط، شمار واحدهای تکرار شونده در مولکولپلی   یک نمونه از  یسازنده 

𝑭)  پروپن است؟های پلی شمار واحدهای تکرار شونده در مولکول = 𝑪 و 19 = 𝑯 و 1۲ = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1 )

1)  27/2 2  )42/0 3  )41/1 4  )71/0 

 

هستند؟های زیر درست چند مورد از عبارت  

 اند. های گلوکز به یکدیگر حاصل شدهدر ساختار کاغذ، پلیمری وجود دارد که ذرات آن از اتصال مولکولآ( 

 . کردند استفاده خود هایپوشش  تولید برای   گیاهی هایبافت  از  جانوران،  پوست و مو پشم،  از پس هاانسان ب( 

 . شوندمی  تبدیل پوشاک انواع  تولید برای   نیاز مورد هاینخ   به  بافندگی  فرایند در  پنبه، در  موجود سلولزی  الیاف پ( 

الیاف مورد نیاز بشر با استفاده از الیاف طبیعی مثل پشم و پنبه تامین شدند.  %50میالدی، بیشتر از   ۲01۴در سال  ت( 

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

 

های داده شده نادرست است؟ یک از عبارت کدام  

 . شودمی  استفاده  پالستیکی  ظروف  و  پرده  ها،پوشش   انواع  تهیه  در  پوشاک،  و  پارچه  تهیه  بر  عالوه  مصنوعی  الیاف  از(  1

 . روندمی   شمار  به  پلیمر  نوعی  انسولین،  همانند  و  داشته  باالیی  بسیار  مولی  جرم  زیتون  روغن  سازنده  هایمولکول (  2

 .اند شده   متصل  یکدیگر  به  مارپیچی  صورت  به  ی سازندهمونومرها  سلولز،  ساختار  برخالف  نشاسته،  ساختار  در(  3

 . شودمی   اتم  هزار  هاده  شامل  و  بوده  بزرگ  بسیار  ابریشم،  و  پشم  در  موجود  پروتئین  مثل  هاترکیب  برخی  مولکول(  4
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کنیم. سرنگ را با مقدار کافی برم مایع وارد واکنش می   یپلیمر سازنده  تولیدبرای  از مونومر مصرف شده    یگرم  1۲/ ۶ی  یک نمونه  

شود؟باشد، طی این فرایند چند گرم فراورده تولید می  %50به شرطی که بازده درصدی واکنش انجام شده برابر با 

(𝑩𝒓 = 𝑪 و 80 = 𝑯 و 1۲ = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1)

1  )3/30 2  )6/36 3  )6/60 4  )3/18

 

است؟  یک از مطالب داده شده درستکدام  

 . است  برابر  هگزن-2  مولکول  در  عنصر  این  هایاتم  جرمی  درصد  با  اتنپلی  در  کربن  هایاتم   جرمی  درصد  (1

 . است  متانول  در  مولکولی  بین  نیروی  نوع  به  مشابه  اتن،پلی  از  نمونه  یک  در  غالب  مولکولی  بین  نیروی  نوع(  2

 تواند در واکنش بسپارش شرکت کند.پیوند دوگانه باشد، میهر ترکیب آلی که در ساختار خود دارای حداقل یک  (  3

 شوند. اوره، در ساختار مونومر استفاده شده برای تولید پلیمر سازنده پتو یافت می  مولکولی  های موجود در ساختاراتم  همه(  4

 

سوزاندن کامل این پلیمر، چند لیتر    استیرن، به چند مولکول مونومر نیاز داریم و برایگرمی از پلی   5/ ۲ی  برای تولید یک نمونه  

اکسید استیرن، فقط بخار آب و کربن دی پلی  کامل یک نمونه از  شود؟ )از سوختنگاز اکسیژن در شرایط استاندارد مصرف می 

𝑪. شودتولید می = 𝑯 و 1۲ = 1 ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−1)

1  )3/01 × 1022  –  2/11 2  )1/505 × 1022  –  2/11 3  )3/01 × 1022  –  4/22 4  )1/505 × 1022  –  4/22

 

های داده شده نادرست است؟ یک از عبارت کدام  

 است.  در ساختار خود  اتم کربن  3𝑛شود، دارای  واحد تکرارشونده می  𝑛ی پتو که شامل  یک مولکول از پلیمر سازنده (  1

 . شودمی  برقرار  هیدروژنی  پیوند  آن  یسازنده   هایمولکول   بین  و  بوده  سردکننده  های گاز  نوع از  یک  تترافلوئورواتن،(  2

 . است  سبک  اتنپلی  در  مولکولی  بین  نیروی  از  ترقوی   سنگین،  اتنپلی  یک نمونه از  در  مولکولی  بین  نیروی(  3

 . نیست  ممکن  پروپنپلی   مولکول  یک  تولید  واکنش  در  کننده  شرکت  مونومرهای  دقیق  تعداد تعیین(  4

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  شود مي رفتار مقررات برابر متخلفين  با و باشد مي مجاز «ماز گروه» مجوز با تنها حقوقي و حقيقي اشخاص تمامي براي آزمون برگزاري از پس...(  و  الکترونيکي) روش هر به سؤاالت تکثير و چاپ حق
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 های زیر باشد؟تواند معانی مناسبی برای تعداد بیشتری از واژهکدام گزینه می 
 »کُربت، خَستن، عفاف، ارتفاع، سپردن، خیره سر« 

 جور، پارسایی، عایدات و درآمدهای مملکت، گستاخ  ( 1

 مملکت، لجوج  درآمدهای و ناتوان شدن، پرهیزکاری، عایدات( 2

 شرم  های زراعتی، بیاندوه، مجروح کردن، محصول زمین( 3

 مملکت  درآمدهای و ظلم، مجروح کردن، پرهیزکاری، عایدات( 4

   3گزینۀ پاسخ:   1

 « تمام معانی آمده برای واژگان صورت سوال مناسب است:  3در گزینۀ »

 کربت: غم، اندوه / کربت جور: اندوه حاصل از ظلم و ستم.

 خستن: مجروح کردن، زخمی کردن  

 عفاف: رعایت اصول اخالقی، پرهیزکاری، پارسایی 

 مملکت  درآمدهای و زراعتی؛ ارتفاع والیت: عایدات هایزمین ارتفاع: محصول

 سپَردن: طی کردن، پیمودن  

 شرم، لجوج سر: گستاخ و بیخیره

 انگیز، نابودی، گرمی و حرارت« به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟غممعادل معنایی واژگان »سایه موهوم از کسی یا چیزی،  

  روح توّـق در شـــتپ زــــج داریــن               روحـمج تو اندستیـبم  خنـگل نــای در -الف
 گیرد  زوال رنگش رددـگ  اهـــتب ویشــب               را مـگل  چون روی تا او  است کرده گلگونه  -ب
    خویش حزین صوت به ردهــک  پست آهنگ               دام  ادهـنه سوری گل بر ودهـس مشک وز   -ج
 بــه  قهـــر او که بــر کوه سایه اندازد               شود به  رنگ  شبح تیره  رنگ  لعل گلناری     –د
 ( د، ب، الف، ج   4 ( د، ج، ب، الف 3 ( الف، د، ج، ب 2 ( ج، الف، ب، د 1

 

   3گزینۀ پاسخ:   2

 حرارت  و  زوال: نابودی/ »الف« تپش: گرمی ⬅انگیز / »ب« حزین: غم ⬅شبح: سایه موهوم از کسی یا چیزی/ »ج«  ⬅»د« 

 آمده است؟  نادرستمعنی چند واژه  

 ( اندوه: تأثّر)( کارگی بی: ( )کذا: معلوم( )رَستن: رهاندن( )حشر: قیامت( )هول: هراس( )مُهملیکمین: القُ)
 فرمانبرداری( : دشواری( )مناصحت و خطر: آموختن( )ورطه :خوشی( )تلمّذ: )مخاطره: خطر( )شَعف

 ( پنج 4 ( چهار 3 ( سه 2 ( دو1

 2گزینۀ پاسخ:   3

 « پاسخ صحیح است.  2گزینۀ »

 های غلط:واژه

 دادن  اندرز : مناصحت/   شدن رها  یافتن، نجات: ستنرَ/  چنان چنانی، آن : کذا 

 شود؟می یافت امالیی نادرستی چند زیر عبارت در 

 و عهد  کرم  و گیر، دست روزگار حوادث در مرا تو  تمودّ حصول و ذات بقای و  ؟سیری چه تو  خوردن از مرا که بیندیش نیکو و کن رجوع  خود عقله ب: گفت زاغ 
 که نهی من سینه بر رد دست و بگردانی من از روی کنم پشت  پس دور راه  تو  مقاربت طلب در چون که نسزد مروت  از و. مردپای  زمانه نوایب در تو طبع لطف

  راه آخر رود جد آن داشتن ورمسط در هرچند که مشک نسیم چون نماند پنهان هرگز خود هنر  و. نمود منه ب ایام  گردش تو باطن پاکیزگی و سیرت حسن
  ابتدای در مدافعت این و خریدارم،  جانه ب ترا مواالت: گفت موش .اریگز ایعز من هجرت حق که نخورد  در تو اخالق  محاسن در و .گرداند رمعطّ جهان و جوید
 . باشم معذور خویش بنزدیک باری من اندیشی دریق اگر تا کردم  بدان سخن

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

 3گزینۀ پاسخ:    4

 شود:  چهار غلط امالیی در متن دیده می 

غدر ) مکر   ⬅قدر )اندازه و مقدار (    -4گذاری ) رها کنی (    ⬅ردی(  گزاری ) به جا آو  -3ضایع ) فاسد  ⬅زایع     -2مستور ) پنهان( /  ⬅مسطور ) نوشته شده(   -1

 و فریب(  

 : فارسی یازدهم( 18تا  15امالیی) درس   مهم کلمات  برخی
 آب، زه تبجیل، دها،، واسلحه سالح صالح، و صواب وتخّلص، وخالص استخالص مطاوعت، مطّوقه، حّبه، متواتر، ریاحین، منّزه، و نزه مرغزار، صید، متصّیدو

معذرت،   اعتذارو موثق، و ثقت  وقیعت، طعنه، و طاعن آسایش، و فراغ اهمال، َادا، سیادت، ومظاهرت، معونت  حقوق، گزاردن  مناصحت، التفات، ورطه،
  غلیان)  قلیان نی مطمئن، ضّحاک، و مضحک  ُسخره، و مسخره( بغچه )=  بقچه قال، کذا،  خواندن، روضه ُمهملی، هپو، و هپل شماتت، یزید، َعَلم مآبی، فرنگی

 و حوزه حقیر، و محّقر  – التفات صحن، ُبهت، و مبهوت مهابت، و مهیب  غلیظ، ساحر، و مسحور  التذاذ، و لّذت ، نزدیک و قریب  یغور، ظن، سوء( جوشش و
  ذالل، گمراهی،  و ضالل)  زالل چشمۀ عدل، خوان رغبت، وضمانت، تضّمن وشّدت، سپاسگزاری، حّدت ،(وباغ ضیاع)  ضیا  سّید تلمیذ، و تلّمذ قّداره، طاّلب،

 (احوال و حول)  ترس و هول محشر، و حشر  معصیت، و عصیان مقّید، و  قید ،(تمسخر و ِسخره)  سنگ و صخره  به، راجع طنین، هلهله، ،(ذلیل و ذّلت 
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 شود؟ در کدام بیت غلط امالیی دیده می 

 ابی ـــنی  وائیـــن  ه ــخان مرغ از که  را ـصح وحش  و  تـغرب  تنه یک   و تو( 1

 وی ـگربــچ  زبان و جوی  آزرم دل  روی  رگـگلب چو  و موی افور ـ ک چو ( 2

 ور ــن   را  دهـــ دی و اب ــ آفت را ک ـفل  ور ــح را هـ روض  و داد سرو  را  چمن( 3

 مگذار  شنیدن  انداز  به   درگوش پنبه  ن ـ به پیری مفک مالحاتوبه ز  ۀ وعد( 4

 4گزینۀ  پاسخ:   5

 شود:« غلط امالیی دیده می4تنها در بیت گزینۀ »

 اهمال )سستی کردن(  ⬅احمال )حمل کردن(

 فارسی دوازدهم(:   12تا   10برخی کلمات مهم امالیی) درس 
  –لحن و الحان   –آوا : شبه( شبح ) هم  - متقاعد –طفره  –مطمئن  –حمایل   –تّل خاکی  - مِصرو اصرار - زخمه –سپاسگزاری  –داعیه  –غربت و داغ دوری 

 زوال  - تطاول کربت  - غو و غوغا –هیون  –خوار و سبک  – آزرم  - مالحظه  - َتَشر  –انهدام   –ذّله  –هضم ) هم آوا: حزم(  - مهیب –حزین 

 هر یک از آثار زیر به ترتیب از چه کسانی است؟ 

 شرقی، پیامبر و دیوانه«  -ای به نام آذرباد، دیوان غربی»پرنده 
 جبران  خلیل بران ج،  گوته  ولفگانگ، باخ  چاردری( 1

 کوپه  فرانسوا ،  ژید آندره ( تولستوی، 2

 جبران  خلیل جبران گوته،  ولفگانگ، تولستوی( 3

 جبران  خلیل جبران   ،تولستوی، باخ  ریچارد( 4

 1گزینۀ پاسخ:    6

   پرتوی سودابه ترجمۀ  باخ،   ریچارد :آذرباد نام به ایپرنده

  گوته ولفگانگ  یوهان شرقی،  ـ  غربی دیوان 

 جبران  خلیل جبران دیوانه، و  پیامبر 
 جز:است، بهها تماماً درست آمدهگزینه ۀنوش شما« در هم ۀرود آب حیات از چشمپوش شما / می برد خورشید شبهای بیت »آب آتش می آرایه 

 حسن تعلیل  -ایهام -( تشبیه2 ایهام تناسب  -تضاد - ( جناس همسان1
 تلمیح  -ایهام - ( کنایه4 آرایی واج - جناس ناهمسان -ره ( استعا3

   2گزینۀ پاسخ:    7

 ها همگی وجود دارند.شود و سایر آرایه»حسن تعلیل« دیده نمی ۀ در این بیت آرای

 ها:بررسی سایر آرایه

 بخش( آب )آبرو( و آب )مایع زندگیجناس همسان: 

 آب و آتشتضاد: 

 آبرو درست است و معنی غیر قابل قبول آن با آتش تضاد دارد و با چشمه تناسب. آب اول به معنی ایهام تناسب:  

نوش یار )استعاره از دهان یار( با آب حیات مقایسه شده و    ۀ است، همچنین چشم شدهیار( با آتش مقایسه شده و بر آن برتری داده   ۀ خورشید )استعاره از چهرتشبیه: 

 است. بر آن برتری داده شده

 نوش استعاره از دهان اوست.  ۀیار و چشم ۀ خورشید استعاره از چهراستعاره: 

 پوش و نوش جناس ناهمسان: 

 است. آرایی کردهبار( ایجاد واج ۸»ش« ) حرف تکرار آرایی: واج

 اعتبارکردن آن است.کنایه از بیآب چیزی را بردن کنایه: 

 ریزد. نوش تو می  ۀآب حیات از دهان مانند چشم  -2رود. نوش تو می ۀ آبروی زندگی در برابر چشم  -1آب در مصراع دوم ایهام دارد: ایهام: 

 آب حیات تلمیح: 

 : تناسب  ایهام و ایهام تفاوت#
 یک  حداقل اگر  البته. )دارد تناسب   بیت  از  کلمه  چند یا  یک با دیگر  معنی  و دارد مصداق معنی یک تناسب   ایهام در  اما دارد مصداق معنی هردو ایهام در 

 .(  داشت  نخواهد وجود هم تناسبی باشد ایهام نداشته وجود متناسب  یواژه
 : مثال

 .  ندارد تناسب  ایهام  (باز. ) رویممی مدرسه به باز 
 : تناسب   ایهام برای مثال چند*
   افکند ما در  تو شور  و خوش داد شربتی  /شیرین زبان به را ما تو عشق ساقی - 

   غوغا و هیحان: بیت  در  کاررفته  به معنی - 1: شور
 .  داشت می تناسب ( شیرین )  با رفت،می کار   به معنی این به  اگر  که  شور  یمزه: نرفته کار   به معنی - 2
 قابل بگیریم تناسب   ایهام هم را شربت  اگر .(  ندارد شیرین و تلخ با تناسبی و است   رفته بکار  شراب و جرعه معنی به بیت  این در ( شربت )  که  رسدمی نظر  به) 

 . است  دفاع
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 . باید می بازار  سر  بر  کنعان  ماه قماش/گوهر  قیمت  بلندی گیرد  مشتری جوش ز -  
 .  دارد تناسب  ماه با مشتری سیاره یعنی نرفته کار   به و  دیگر  معنی در  اما است  رفته کار   به خریدار  معنی در  فقط بیت  این  در  مشتری

   دگر  کاهم  می شمع چون من و گشت   افزون دم هر /نو ماه  چون دلم  بر  تابان  خورشید آن مهر -  
 . دارد تناسب   ماه و خورشید با خورشید یعنی  دیگر   معنی در   اما است  رفته کار   به محبت  معنی به فقط بیت   این در : مهر 
  بود ماه و سال عمر  چون مدد با/ من ماه بقای و حسن مدت- 
 .  دارد تناسب  ایهام ماه  واژه هردو بیت  این در  

 .  دارد تناسب   دوم مصراع ماه و سال با روز  سی یعنی  دیگر  معنی در  اما است  یار   از  استعاره و قمر  معنی به: اول ماه
 .  دارد تناسب  اول  مصراع ماه با قمر  یعنی  دیگر  معنی در  اما است  رفته کار   به روز  سی معنی به: دوم ماه

 :  نکته چند*
 .  شود اشتباه  ایهام با نباید هرگز  و است   مستقلی آرایه تناسب  ایهام- 1 
  مکر  /دستها))  ایهام(( دستان))  زیر  بیت  در  مثال. نداریم تناسب  ایهام  آرایه باشد داشته تناسب   دیگر  کلمات  با معنی هر  در  اگر  دارد  ایهام که  کلمه  یک اگر - 2 
 : دارد((  حیله  و
 نبود  دستانت  دست  هم چون کرد  گم  پی  صبر /  نبود میدانت  مرد چون عنان آخر  کشید  دل* 

 . شود دستان تناسب   ایهام سبب  تواند نمی دست  و پی کلمات  وجود دارد، ایهام دستان چون: گوییم  می اینگونه حال
 . کردیم  را کار   این ما(( باز))  واژه در  که  همانطور  ساخت  هم تناسب   ایهام توان  می سازند ایهام که  کلماتی  همه با- ۳ 

 آمیزی، ایهام تناسب، اسلوب معادله، مجاز و استعاره« در کدام بیت درست است؟های »حسترتیب آرایه 

 گفـتهزار نکتۀ رنگین به یک دهن می  داشتچو غنچه مشت زری عندلیب اگر می( الف
 شود دزد از تغییر رنگ خویش رسوا می  ابایـد قیامــت پیشه رشاهد از خـارج نمی( ب
 چنان شور شکر خندۀ شیـرین دارد هم  گرچه فرهاد به تلخی ز جهان رفـت ولیــک ( ج
 ام دیدۀ شیر است کرم شب چراغ بیشه  ای از کلک مــنداغ جان سوزی بود هر نقطه ( د

 محنت او روزافزون مهر رخسار تو چون   هـ( هست یاقوت تو چون گفتۀ خواجو شیــرین
 ( هـ، ج، ب، الف، د 4 ( الف، ج، ب، د، هـ 3 ( ج، هـ، د، ب، الف 2 ( الف، ج، د، ب، هـ 1

 3 ه: گزینپاسخ 8

 آمیزی: نکتۀ رنگین الف( حس

 مزۀ شور )تناسب با شکر و شیرین(  -2هیجان )معنای موردنظر(  -1ج( ایهام تناسب: شور: 

 اقی برای مفهوم مصراع اول است. ب( اسلوب معادله: مصراع دوم معادل و مصد

 د( مجاز: کِلک )قلم( مجاز از سخن و شعر

 هـ( استعاره: یاقوت استعاره از لب 

   تناقض■ 
 . واحد یلحظه در  نفر  یک یا  چیز  یک  در  متضاد امر  دو کردن  جمع.

  یکجا در   متضاد امر   دو کردن  جمع ادبیات در  اما(  است  محال نقیضین اجتماع. )نیست  ممکن یکجا در  یکدیگر  ناقض یا  متضاد  امر  دو کردن  جمع منطق در 
 . زیبا و است  ممکن

   تضاد= فرفری  مو تو هستم کچل  من
 . است  آمده متفاوت نفر  دو در  فرفری مو و کچل  ویژگی دو  زیرا
 : گویممی مخاطب  به من حال
 خواندی؟  خوب را خود درس موفرفری، کچل
   چرا؟. است   تناقض این

 ! باشد موفرقری هم کچل  هم واحد آن  در  نفر  یک که  نیست  پذیرفته  منطق  ازنظر . امآورده نفر  یک  برای را موفرفری کچل  من چون
 . ماندمی یاد به همیشه اما است  افتاده پا پیش و ساده مثال کنممی گمان

 : رودمی کار   به زیر  شکل دو  به معموال تناقض* 
   ترکیب ( الف 

 ... و آفتاب  یسایه آتش، دریای غایب، حاضر  ،(الل)ناگویا گویای  آفتابی، شب - 
 (:  آفتاب  یسایه)  تناقض اثبات
 .است   سایه وجود ناقض آفتاب وجود دیگر  عبارت به. نیست  آفتاب هست، سایه که  آنجا و نیست  سایه است   آفتاب که  آنجا

   ترکیبی غیر ( ب 
 . باشیم  بلد  را بیت  معنی ها،آرایه از  بسیاری مثل باید هاتناقض گونه  این در - 

 : مثال
 عنایت  یسایه در  بگنجان ساعتم یک  /اندرونم جوشدمی  خوبان آفتاب ای* 

 ! دارد؟  امکان چیزی چنین مگر ! خواهدمی( سایه )  آفتاب از   سپس داند می (آفتاب ) را خود محبوب اول شاعر 
 : نمونه چند

 کرد  طهارت جگر  خون و دیده آب به* 
 . است  تناقض است، نجس شرعا که  خون با کردن  طهارت

 یافت  استادی هزار  نادانی در * 
 .است   تناقض نادانی، دل در   استادی یافتن

 توست  مردن در  تو  جان حیات* 
 . است  متناقض  بیانی باشد، حیات سبب  مردن اینکه از 
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 : تضاد  با تناقض هایتفاوت برخی ■ 
 : جمله از  برشمرد توانمی تفاوت چندین آرایه دو این برای

 واحد  آن  در  چیز  یک یا نفر   یک در  تناقض اما است  متفاوت چیز  دو یا دونفر  در  تضاد - 
 . شوندمی جمع نفر  یک  یا یکجا در  و. شوندمی نزدیک  هم به واژه دو همان تناقض در  اما شوندمی دور  هم از  واژه دو تضاد در  - 

 : آرایه این در  ما  آموزاندانش مشکالت علت  ■ 
 : دهممی شرح آیدمی کنکور   در  چون اما   .ندارم قبول را موارد این خودم و. محتوایی نه است  ظاهری تناقض گاهی-  
 ! تناقض  از  نمایشی یعنی شاید. است  نمامتناقض پارادوکس، بر  عالوه تناقض  دیگر  نام 

 : است   چنین جمله معنی و بسیاراست  معنی به سخت ( بود آسان سخت  برایش این) ینمونه در 
   گرفت؟  تناقض کنکور   چرا اما نیامد وجود به تناقضی  هیچ جمله معنی در   بینیممی. بود آسان بسیار  برایش این 

 ! است  تناقض از   نمایشی زیرا
 .من نه چیست  کنکور   نظر  ببینید باید شما اما است  متفاوت خودم نظر  بودم کرده  عرض 

 : دیگر  مشکل
 : کنم  عرض کالم  یخالصه.نیست  ممکن برعکس  اما  دارد وجود تضاد هاتناقض غالب  در 
 . بگیریم هم تضاد  تناقض، بر  عالوه توانیممی باشند،( محتوایی نه)  لفظی  نوع از  تضاد که  باشند  داشته وجود واژه دو دارد تناقض  که  عبارتی در  اگر 

 ( دید که  تریاقی و زهری نی همچو)  در  مثال
  تناقض واحد آن  در  چیز  یک  پادزهربودن و زهر  یعنی.پادزهر هم باشد زهر  هم که  ندید نی چون ایوسیله  حال تا هیچکس که  است  معتقد شاعر  که  بینیممی

 . نیست   تناقضش  نفی گرفتنش  تضاد. است  گرفته  تضاد را آن کنکور   اما. است 
 : مفهومی دیگر  مهم ینکته

 . است  اساس  ناقض و دوم امر  غالبا دارد  تناقض که  عبارتی مفهوم کسب   در - 
 : نمونه

 . داشت  لباس  که  آن نه بود  عریان: داشت  تن بر  عریانی لباس* 

 های »ایهام تناسب، استعاره، حسن تعلیل و تشبیه« تماماً در کدام گزینه آمده است؟ آرایه 
 کشان پوشیده، جایش بر سر است هرکه سرّ می  ای ـــرق جـ( پنبه را دانی چرا مینا دهد بر ف1
 اده است ــم بگشــی راز دلـر کسـ زانکه پیش ه  اشکم ز چشم افتاده است دانی چرا  ( هیچ می2

 رش ــان بر سـد مرغــ دارن اد میــزان سبب فری  رورش ــ ( سر و جان داد از هوای قامت جان پ3

 دم ـــاد و زر شــ م افتــق بر مســ ر عشیـــاکس  دی که زرد کردــ رخ تو سعــ ( گویند روی س4

 4پاسخ: گزینه   9

 ( فلز روی )با مس و زر تناسب دارد( 2( چهره )معنای موردنظر( 1 ←ایهام تناسب: روی  

 ارزش وجود مادی و بی ←: مس  استعاره

 سالی است نه عشق ( برای زردرویی چهرۀ شاعر دلیل ادبی و غیر واقعی ذکر شده است ) دلیل زردی چهره پیری و کهن  ← حسن تعلیل

 زر شدم )مانند زر باارزش شدم(  -ی(تشبیه: اکسیر عشق )اضافۀ تشبیه

 تضاد   انواع■ 
 لفظی  تضاد- 1

  معنی بیایند عبارت یا بیت  هر  در  معموال کلمات،  این. دارند  مقابل معنی لغوی  نظر  از  یا است   شده ضبط هم مقابل معنی  آنها  برای  نامه لغت  در  که  واژه دو
 :  مثل.  دارند متضاد
 ...  و /انبساط  و  انقباض/  بسط و قبض/  زیبا و زشت 

 : کنکور  در   نوع این از   رفته کار   به تضاد دشوارترین
 : مثال .فهمیممی را آن عبارات یا ابیات   بازگردانی از  پس  ما که  افتدمی  فاصله فعل و ساز  منفی عالمت  بین گاهی

 (( دارد))  دواپذیر ((  نه))   دردی (( /دارد)) اسیر  دل که  دانست * 
 : دیگر مثال
    عمر  کار   پیداست  نه که  ما کار   دریاب/  است  ممکن دیدار  مهلت  که  دم دو  یک این
 .  گرفته  فاصله(( است )) از ((  نه ))  که  بینیم می هم نمونه این در 

  نیست  پیدا عمر   کار :  شودمی چنین جمله بازگردانی از  پس
   دارد تضاد اول  مصراع(( است ))  با(( نیست ))  گوییممی حال

 مفهومی  یا محتوایی تضاد- 2
  را آنها گوینده  که  فهمیممی عبارت یا بیت  مفهوم و معنی  به توجه  با بلکه ندارند مقابل معنی اینامه لغت  و لفظی نظر   از  متضاد یواژه دو تضاد، نوع این در 
 : مثال. ندارند متضاد  و مقابل معنی جمله آن  از  خارج در  دیگر  عبارت به.است  قرارداده هم مقابل در 
 بجوی  دانش(( عمر انتهای))  گور   تا(( عمر  ابتدای)) گهواره  ز * 
  را واژه دو این شاعر  فهمیممی مصراع مفهوم  و معنی به توجه با جا این در  اما  ندارند متضاد و مقابل معنی نامهلغت  در  و جمله این از  خارج در  گور   و گهواره  - 

 . است   داده قرار  هم مقابل
 : دیگر مثال: 
  راست  و انداز ( کم)   یک هوشمندی اگر /  خطاست  صد هر  و تیر   انداختی(  زیاد)صد*
 ( راست  و خطا: دارد هم لفظی تضاد)

 : دیگر مثال
   ملکا( زمین)= ماهی به تا راست  تو(  آسمان)=  ماه وز * 
 :است  آمده محتوایی تضاد هم کنکور   در -
 شرم  همچون بود روشن و گرم  خانه قهوه /ترس همچون  سرد، و بود تیره بیرون گرچه*   
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   تیره را دیگری و داندمی روشن را یکی  یا متضادند پس سرد، را ترس  و داند می گرم  را شرم شاعر  دیگر  سوی  از  دارد  تضاد(درون )  خانه قهوه با بیرون
 .( دانندمی کمتر   یا  دانندنمی  بقیه که  بداند را چیزی که  است  تر موفق کنکور   در   آموزیدانش. دانندمی همه است  تضاد گرم  با  سرد یا روشن با تیره  که  را این)

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

 در کدام  بیت شیوۀ بالغی دیده می شود ؟  

 دارد  پریشان  حال دلم  که کن نظری  شب  یک  جانم  و دل رـ ب   دهنهـپست بت   ای( 1

 دارد  ان ـّ حس ایهـ پ او که  گفت  نتوان   ولی است،  اللـ ح سحر  مثل به خسرو شعر( 2
     دارد دانـخن ۀ پست نمک  زیر بسی  که  است  نمک   پر دلی  تنگ از تو دان ــ خن لب( 3
   دارد بریان و ـت شور رـ پ لب   نـم دل  دارد  گریان  تو شیرین  ندۀــخ  ن ـم م ـچش( 4

 4گزینۀ    : پاسخ 10

ها  « مفعول )چشم( بر نهاد )خنده( مقدم شده است. شیوۀ عادی مصراع چنین است: خندۀ شیرین تو چشم من را گریان دارد .در سایر گزینه 4مصراع نخست گزینۀ »در  

 شود. شیوۀ بالغی دیده نمی

 شیوۀ بالغی  -شیوۀ عادی
 

 :و فعل در پایان قرار گیرد )البّته منادا استثنا است(؛ مثالها در ابتدا در این شیوه، اصل بر این است که نهاد جمله  عادی:  ۀشیو- 1
 هنرور چنین زندگانی کند جفا بیند و مهربانی کند  -
 جهیوی آن که هم چو تیر از این چرخ می                    روی ای جان آشنا که در آن بحر می  -
 بسوخت شیرینی اش می که دلها ز                         فروخت شکر خندهای انگبین می  -
 :مثال .کالم بیشتر گردد شود تا شیوایی و رساییجا می در این شیوه، اجزای کالم برای تأثیر بیشتر سخن، بنابر تشخیص نویسنده جابه  :بالغی ۀشیو2-
 ( مقّدم شدن فعل بر سایر اجزا) که با شیر جنگی سگالد نبرد                         َدرد مست نادان گریبان مرد -
 ( مقّدم شدن متمم و فعل بر سایر اجزا )  زند در گریبان نادان مست                      ز هشیار عاقل نزیبد که دست  -
 ( و فعل بر سایر اجزامقّدم شدن مسند )  تا هر دو یکی شود ِکه و ِمه                          یک رنگ کند شراب ما را  -
 ( مقّدم شدن مفعول و فعل بر سایر اجزا) وین منزلت از خدای میخواست                      جان در قدم تو ریخت سعدی -

مقدم شدن فعل بر  بیان )  ۀشیو در آغاز عبارت یا بیت یا مصراع قرار بگیرد، الزامًآ دلیل بر بالغی بودن –که خود در حکم یک جمله باشد  –: اگر فعل  1نکته 
 :مثال. سایر اجزا( در آن عبارت نخواهد بود

 بیا رخ بر رخان زرد من ِنه                           بیا دل بر دل پر درد من ِنه -
 .عادی است  ۀمستقل است و در این بیت، ترتیب اجزای جمله به شیو ۀدر آغاز هر دو مصراع در حکم یک جمل« بیا» فعل

 برخیز و قماش ما گرو ِنه                   هزار جان بهیک جام ز صد  -
 .عادی است  ۀمستقل است و ترتیب اجزای بیت به شیو  ۀدر آغاز مصراع دوم، در حکم یک جمل« برخیز» فعل

 :مثال . بالغی است  ۀجایی )جهِش( ضمایر پیوسته در ابیات یا عبارات نیز مصداقی برای شیوجابه  : 2نکته 
 که میگفت و فرماندهش میفروخت                            ای دل بسوخت نده یکم روز بر ب  -

 .جایی صورت گرفته است  »دل« است اما پس از »یک« قرار دارد و جا به ۀضمیر »م« وابست
 تا تو دستم به خون نیاالیی                       من ز دست تو خویشتن بکشم  -

 .است اّما بعد از »دست« قرار گرفته است  »خون« ۀضمیر »م« در مصراع دوم وابست 
 کالهی عار نیست گفت: آگه نیستی کز سر در افتادت کاله گفت: در سر عقل باید، بی  -

 .»سر« است اّما پس از فعل »درافتاد« قرار گرفته است  ۀضمیر »ت« وابست 

 ست؟ها آمده اهای پیشین و پسین در کدام گزینه متفاوت با سایر گزینه تعداد وابسته  

 دارد  برنمی برــمعن  فـ زل آن ه، ــشان بارِ  که غافل         این   از چاك کردم امید  صد به  را خود  دل( 1

 دارد      نمی بر نمکدان  هر  پیش مهر لب از  ردم         که ـگ تنــخویش   داغ ای ــهسیرچشمی هالك ( 2

 دارد  دنی ــ چی نـدام فکر  صائب گلزار  ش         ازینــ سیراب   گلهای  خس و خار  زخم به   ارزد نمی( 3

 دارد  یـنم پرور انـج  ریحان  این خلد   باغ را         که  ان ــسبزخط الـ وص عالم این  در دان غنیمت( 4

 3گزینۀ   : پاسخ 11

 ها دارای پنج وابستۀ پیشین و پسین هستند.  « شش وابستۀ پسین و پیشین دارد سایر گزینه3تنها گزینۀ »

   «:3های بیت گزینۀ »وابسته

 فکر دامن چیدن  -6این گلزار  -5های)ــَ ش ( او  گل-4های سیراب گل - 3زخم خس   - 2زخم خار  -1

 ها:بررسی سایر گزینه
 زلف معنبر -5آن زلف  -4بار سانه   -3صد امید  - 2دل خود -1«: 1گزینۀ »

 هر نمکدان  - 5پیش نمکدان  - 4های خویشتن سیرچشمی -3های داغ سیرچشمی  -2ها «: هالك  سیرچشمی2گزینۀ »

 پرور ریحان جان -5این ریحان  -4باغ خلد - 3وصال سبزخطان  - 2«: این عالم  4گزینۀ »

 کنید   حفظ و دیبفهم دقیق  را زیر  مطالب  بگیرید، یاد و بفهمید آسانی به را هاوابسته یوابسته ای اضافی یا وصفی هایترکیب   خواهیدمی اگر 
 : پیشین  هایوابسته_ 1✅

 ....  چنان، چنین، همان، همین، آن، این،: اشاره صفت _الف
 ...  کدام،  چند، چه،: پرسشی صفت _ ب
 ... بعضی، فالن، چند، هر،: مبهم صفت _  ج
 عجب  و چه : تعجبی صفت _ د
 ترین : .......+  عالی صفت _ ه



 6صفحه  گروه آموزشی ماز  ادبیات درس:  

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

از 
 م

ون
زم

ه آ
ام

خن
اس

پ
 

 ترکیب   نوع تشخیص یشیوه دو__2✅
 ( وصفی اضافی،)

 است  وصفی  بگیرد نکره »ی« ترکیب  اگر _ الف
 : مثال 

 .( است  وصفی است، گرفته  نکره»ی«  ترکیب  چون)  دیگر  راهی ⬅ دیگر  راه
 است   وصفی بگیرد »است« ترکیب  اگر _ ب
 ( است  ضروری بسیار  اشیادگیری ) کلمه  یک بدون صفت  یا اسمتشخیص _۳✅
 : تشخیص های راه) ��
 دهیم،  تشخیص را کلمات  از  بسیاری  بودن صفت   یا اسم توانیممی داریم کار   سرو زبان این با کودکی  از  که  این به توجه با زبان فارسی یک عنوان به
 ( است  اسم قطعا نگیرد که  ان و) است   صفت  بگیرد»تر«  که  ایکلمه_  ب
 : است  این روش بهترین داریم تردید کلمه  یک بودن صفت  یا  اسم تشخیص در  هرگاه_ب

 صفت  یا است   اسم《 آهنی 》دانیمنمی الثم، داریم اسم است  اضافی ترکیب  اگر  و داریم صفت  است  وصفی ترکیب  اگر  بریممی ترکیب  به را نظر  مورد یواژه
 : سازیممی ترکیب 
 آهنی   ایپنجره ⬅ آهنی یپنجره
 .است  صفت »آهنی«  پس است، وصفی ترکیب 
 : دیگر ینمونه
 : سازیممی ترکیب  پس صفت، یا است  اسم»دیگر«  دانیمنمی

 . است  صفت »دیگر«  پس، است  وصفی ترکیب   ⬅ دیگر  نوبتی ⬅ دیگر  نوبت 
 : گری د ینمونه
 . سازیممی ترکیب  صفت،  یا است  اسم»خوبی«   میدان نمی

 . است  صفت »دیگر«  پس است  وصفی ترکیب   ⬅ دیگر  نوبتی ⬅ دیگر  نوبت 
 : گری د ینمونه
 : سازیممی ترکیب  پس صفت،  یا است  اسم»خوبی«   میدان نمی

   خوبی ارزشی ⬅ خوبی ارزش
 . است  اسم»خوبی«  است، اضافی ترکیب  چون و .است  اضافی پس  گیردنمی نکره»ی«  ترکیب 

 ))صفت جانشین اسم(( چیست؟ 
 . گیردمی اسم نقش جمله  در  اما است  صفت  نوعا که  ایست  کلمه
 : ساده مثال
 اسم؟  یا  دارد صفت  نقش زیر  هایجمله در  آیا اما است، فاعلی صفت ((  نویسنده))  یواژه دانیممی

 نهاد : آمد نویسنده
 مفعول: دیدم  را نویسنده

 الیه   مضاف: نویسنده نظر 
 .نداشت  صفت  نقش نویسنده که  اینجا تا

 . اسم جانشین صفت  است  این
 ●●●●●● 

 . باشد داشته صفت  نقش(( نویسنده ))  که  آوریممی  مثالی حال
 . نداشتیم هم صفت  پس نداشتیم موصوف باال هاینمونه در . باشیم داشته هم موصوف که  داریم صفت  نقش زمانی که  بدانیم باید اول
 : داریم صفت  نقش داریم  موصوف  چون زیر  ینمونه در  حال
 . دارد(  موصوف )=  مرد براِی  صفت  نقش نویسنده: نویسنده مرد

 : که  بفهمیم چگونه حال ■ 
 است؟  اسم جانشین صفت  نویسنده و است   اضافی ترکیب ((  نویسنده  نظر )) 
 متداول  هایشیوه همان طریق از  - 1
 . نویسنده  از  قبل پیشین ی یا  ((هر))  آوردن با - 2

 نویسنده  هر  نظر < ----  نویسنده نظر 
 مضاف الیه : نویسنده

 . گیردنمی(( هر))  باشد، وصفی اگر  اما
 ( اسم جانشین  صفت  دارای) اضافی ترکیب  کدام  و است   وصفی ترکیب  کدام  بگویید شما حال
 سخنران  مرد - الف
 سخنران  صدای  - ب

 است؟ نادرستبا توجه به ابیات زیر کدام گزاره   

 با تنی پرهول و با شکلی مهیب   گر شد در برم شخصی غریبجلوه 
 می سرود نقشیبا سرِ انگشت،    بر سر خاکی که  بود غمگینداشت 

 شود.  در ابیات سه ترکیب وصفی و سه ترکیب اضافی دیده می( 1

 حرف »واو« در بیت نخست »حرف عطف« است.( 2

 باشد.   های مشخص شده به ترتیب »قید« و»مفعول« مینقش واژه( 3

 اول »ماضی ساده« و فعل جملۀ آخر »ماضی استمراری« است.فعل جملۀ  ( 4
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 4گزینۀ    : پاسخ 12

 « نادرست است.  4گزینۀ »

 افتد.( )توجه داشته باشید گاهی بین فعل کمکی و فعل اصلی فاصله می .فعل جملۀ آخر »داشت می سرود« است و زمان آن »ماضی مستمر« است

 ها:بررسی سایر گزینه

 سرِ انگشت   -3سر خاك   -2برِ من  - 1شکل مهیب  / ترکیب های اضافی :   -3تن پرهول  - 2شخص غریب  -1های وصفی عبارتند از: «: ترکیب1گزینۀ »

 مرتبط کرد نه دو جمله را.  «: واو عطف است چون دو اسم را به هم 2گزینۀ »

 سرود.«: » غمگین« حالت شخص را بیان می کند و » قید« است .» نقش نیز مفعول است: » نقشی« را می3گزینۀ »

 : یابی نقش  مراحل
 .( آیدمی  جمله پایان در  غالبا و دارد شناسه که  همانی)  کنیممی پیدا را فعل - 1* 

 : مثال
 ؟ ((بازآید ))  رفته روز  آن هرگز (( / بودیم) ) خوش تو با که  روزی((  رفت * )) 

 .( التزامی ماضی در  مگر  است  محذوف شناسه هاماضی مفرد شخص سوم در ) 
 : نکته چند ■ 
 : مثال. شودمی حذف معنوی یا لفظی  یقرینه به فعل گاهی  - 1

 : [است ]  منبرِ  دل صد دو از  ِبه من دلبر  یک/  من دلبر  بی مباش من برِ [ گویم می تو به] دل ای* 
 .است  شده حذف معنوی یقرینه  به فعل هردو

 .است   آمده عبارت در  بار  یک(( است )) لفظ عین زیرا. است  شده حذف  لفظی یقرینه به[ است ] : [است ] ملوک با اجرا و است  وکیالن با قانون وضع* 
 : مثال . باشد  همراه(( باید))  با اگر   ویژه به. آیدمی مصدر  صورت به فعل گاهی  - 2
 شنیدن  باید جان ز  هایمسخن* 

 شنید  باید: شنیدن باید
 شنیدن؟  توان  چه دیدن شاید چه* 

 شنید : شنیدن/   دید: دیدن
 : مثال. نیستند فعل اما  دارند فعل ظاهر  کلمات  بعضی گاهی  - ۳
 ها  آرمیدن  از  خاطرم غبار  گیر   زمین* 
 . نشود اشتباه فعل با(( گیرزمین)) 
 ( نابود )=  نیست  شوند گر *
 (.کن  هست  مرا)  هستم خودت عشق از  کن*
 افتاد پیش در   اشک تو آرزوی از /  برخاست  رویت  جوی و جست  به دیده چون* 
 .است  اسم  اینجا در  چشم معنی به((   دیده)) 
 : مثال!  نیایند چشم به شاید که  هستند حجم کم  و کوچک  قدر  آن افعال گاهی  - ۴
 ((  بر ))  ام لیلی سوی به دزدیده* 
 ((  آ))   پرواز  به* 
 . شودمی فعل مخفف گاهی  - 5
 / ....(  یم< ----  هستیم /ست < ----  هست /  ی< --- هستی/  م< ّ---  هستم) 

 : مثال
 (هستم=  م) ّ مستم من و( هستند= ند)   مستند جهان مخمورش چشم از  دور  به
 نهاد *

 نهاد =  فعل؟+  چیزها چه /چیز چه /کسان   چه/ کسی  چه بپرسیم؛ فعل از  است  کافی  است  کار   یکننده  غالبا که  «نهاد»  آوردن دست   به برای
   دلیر  مرد جهاندیده نبیند  آن️▪

   مرد جهاندیده  یا دلیر  مرد جهاندیده نبیند؟ کسی  چه
   خویش دفتر   در  نگاه بسی کرد  دل    

 دل  کرد؟  نگاه چیزی چه کسی؟  چه
   شما  پوش شب  خورشید برد می آتش آب   

 خورشید  برد؟  می را آتش آب چیزی چه/؟ کسی  چه
 : مثال. داد را نقش  یک توانمی هم گروه  کل  به چه اگر  دهندمی گروه  یهسته به را نقش معموال: نکته ��
  شما پوش شب ( نهاد) خورشید��
 ( نهاد)  شما پوش شب  خورشید��

 : مثال. بپرسیم فعل و مسند از  را« کس  چه و چیز   چه» است  بهتر  است، اسنادی فعلش که  یاجمله  در  نهاد آوردن دست   به برای
 : شد تاب در  شما پوش مه هندوی   

 هندو  شد؟ تاب در  چیز  چه
 : دیگر نکته چند

  : مثال. است   محذوف نهاد، گاهی- 
  مکن  شیدا مرا عقل من، ابروی هالل ماه

  مکن ما جان آهنگ سومیا، زین زنان غمزه
  مکن  شیدا مرا عقل[ تو]  من ابروی هالل ماه

  مکن ما جان آهنگ[  تو]  میا، زنان غمزه[  تو]
 : مثال. است  بازگردانی به  نیاز  نهاد آوردن دست  به برای گاهی- 



 8صفحه   گروه آموزشی ماز  ادبیات درس:  

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

از 
 م

ون
زم

ه آ
ام

خن
اس

پ
 

 .  است  نهاد «جان: » رودمی بیرون  من جان=بیرون  رود می جان مرا
 . است  نهاد «این:» است  یاد چه این تا=   این است   یاد چه تا
 : کنیم  دقت  جالب  ینمونه این به ��
   بردن احسان به محتاج مومن حاجت /   بردار  فرمان ی بنده صد آزادی ز  ِبه
 !   است  «نهاد» بیت  دوم مصراع که  فهمیممی بازگردانی از  پس: [است ] بردار  فرمان یبنده صد آزادی از   به بردن احسان به محتاج مومن حاجت : گردانی  باز 

 :  زیر یشیوه به باشید ریلکس هاامروزی قول به .باشید ساختارگرا کمی.نیست  وتفکر  تعمق به نیازی چندان هانقش آوردن دست  به برای- 
 ؟  نیست  الزم چیزی چه= کردن  درازتر  را سخن است  الزم چه

 (  نهاد) کردن  درازتر  را سخن
 است؟  شده نهاد  چرا است  آمده «را» سخن یواژه از  پس وقتی که  نکنید فکر  ساعت  دو هی

 ( است   واژه یک« کردن  درازتر   را سخن» البته) 
 :  دیگر مثال��
 (   است  الزم)= باید همی سلمان را تو نگشاید هیچ در  این از 

  رفتن  فرا کاری  پی کردن،  طلب  راهی سر 
 (  نهاد )  هیچ: نگشاید چیزی چه
 .  است  الزم(  نهاد )  رفتن کاری  پی و کردن  طلب  راهی سر ( : است  الزم)  باید همی چیزی چه

 دربارۀ عبارت زیر صحیح است؟کدام گزینه  
آموزد. در بازگشت سر کیانی است که پس از تولّد رستم او را به زابل برده و رسم پهلوانی، فرهیختگی و رزم و بزم به او میخیره سیاووش، فرزندِ کاووس، شاه 

 . شودابه متهم میسپارد و به همین دلیل از جانب سودبندد اما سیاوش تن به گناه نمیسودابه به سیاوش دل می

 گروه اسمی »فرزند کاووس« نقش تبعی بدل  دارد.  -الف
 سر«  و »کیانی« به ترتیب »صفت مطلق« و »صفت نسبی« است.نوع  صفت بیانی »خیره -ب
 اند.و »متّهم« در نقش مسندی به کار رفته « سرِکیانی خیره شاهِ» اسمی هایگروه -ج
 شود.ساز در متن دیده می پایهوابسته ساز و »سه« حرف ربط همدر مجموع »یک« حرف ربط -د
 ( ب، د  4 ( ب، ج 3 ( الف، ج 2 ( الف، ب 1

 4گزینۀ  پاسخ:   13

 « صحیح است. 4گزینۀ »

است که از »کی« به     ی» کیانی« نیز صفت نسب  .گیردهای » فاعلی ف مفعولی، لیاقت و نسبی« قرار نمیسر« صفت مطلق است چون در دستهشمارۀ »ب«: واژۀ »خیره

 معنای » شاه« و »انی« ساخته  شده است مثل جسمانی / نورانی.  

رستم، او را به زابل برده و   - 1گردند : :ساز محسوب میپایهها » همساز این عبارت » که« است. حروف » و« و »اما « در این  جملهشمارۀ »د«: تنها حرف ربط وابسته

 به  سیاوش دل می بندد اما ... -3سپرد و .... تن به گناه نمی -2. ... 

 ها:بررسی سایر گزینه
 باشند زیرا »فرزند کاووس« نقش مسندی دارد و » شاه خیر سر کیانی « بدل از » کاووس« است.  شمارۀ »الف« و »ج« نادرست می

 نقش تبعی بدل 
 

 دهد توضیح  آن ۀدربار  یا باشد خود از  قبل اسمی گروه  جانشین یا معادل که  شودمی گفته  اسمی گروه  یا اسم  به بدل: بدل
 : مثال چند. باشد آن دستوری نقش تابع و

 .است  شده آلوده )بدل از نهاد( بسیار  ایران کشور   پرجمعّیت  نهاد( پایتخت تهران ) 
 . ستوده اند را)بدل از مفعول( فارسی نثر  و شعر  مسّلم فرمانروای )مفعول( سعدی ایدوره  هر  در  مردم

 . بالیممی خود) بذل از متمم ( ۀپرآواز  و دیرینه سرزمین ایران) متمم( به ما
 . است  تو از  بدل «خود»  توست   ۀتازیان رام فلک چو توسنی که  کار شیرین  ر شهسوا ای لعبتی چه خود تو

 . است  سالکان و طالبان از  بدل «جمله».  تو شاه و چاکرند همچون جمله   تو  راه در  سالکان و طالبان
 . است  زمین و آسمان از  بدل «دو هر  » برجاست  زو زمین و برپا او از  آسمان  حق   آیت   بزرگ دو هر  زمین و است  آسمان

 . قرارداد آن از  قبل را «یعنی»  ۀواژ  میتوان غالباً  جانشین سازی، بر  عالوه بدل،  نقش تشخیص برای: نکته

 مفهوم کدام گزینه با بیت زیر متناسب است؟ 

 تفاوت است اگر راه و چاه را حتی«  ام که نشــناسم »به دیـدن تـو چـنان خیــره
 جایی که حیرت آمد سمع و بصر نباشد   س ـویی بــام تهــ اندیشد با کس ــ( هوشم نمان 1
 د ــرستا نگردد راه گم کی رهنمایی می  رسد ( عاشق از حیرت در این وادی به جایی می2
 د ــ م باز باشــجز روی تو نبیند گر چش  ق ــ د، عاشــ ان جلوه دهنــ( آنجا که حسن خوب 3
 د ـپای بلبل نتوان بست که بر گل نسرای  د ـوق نبینــ( چشم عاشق نتوان دوخت که معش4

   1گزینۀ پاسخ:   14

 دهد. شود که راه و چاه را تشخیص نمی( این است که عاشق چنان مجذوب یار می1)  ۀمفهوم مشترك بیت سوال و گزین

 ها: مفهوم سایر گزینه

 رسد. ( تا عاشق به حیرت نرسد، به جایی نمی2

 کند.دیگر توجه نمیهای ( عاشق به جز روی یار به زیبایی3

 توان عاشق را از عشق دور نگاه داشت.( نمی4
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 مفهوم کدام گزینه با مفهوم بیت »شاهد نیاز نیست که در محضر آورند / در دادگاه عشق رگ گردنت گواه« تناسب دارد؟  

 حاجت به شمع نیسـت مــزار شهیــد را   ( گلگونۀ شفـق رخ خورشیــد را بــس اســت 1
 بر شهید تــو کفـن جامـۀ احـرام شــود   رهنـــوردان تـــو را مــرگ نگیـــرد دامـن ( 2
 شهید عشق نخواهد نه شاهدی نه گواهی   ( به غیر سینۀ صدچاك خویش در صف محشر 3
 کنیپس حساب کشتگان عشق را کی می  آیـی به دیــوان حســاب ( روز محشر هم نمی4

 3گزینۀ پاسخ:   15

 عاشق در روز قیامت نیازی به دلیل و گواه ندارد. مانند بیت سوال سخن از این است که ( ه3)  ۀدر گزین 

 ها: مفهوم سایر گزینه

 شهید عشق نیاز به زینت و زیور ندارد. ( 1

 دارد.( عاشق حتی با مرگ هم دست از حرکت به سوی معشوق برنمی۲

 ود. شدادن حساب کشتگانش حاضر نمی ( معشوق حتی در قیامت برای پس۴

 مفهوم همۀ ابیات یکسان است؛ به جز:  
 در بساط آسیا یـک دانـۀ نشکسـته نیــست  یک دل آسوده نتوان یافـت در زیر فلـک ( 1
 هیـچ کار مـا ز دور او سـرانجــامی نیافــت  چون ننالم از جفای گردش گـردون دون( 2
 دانم گوشمال چرخ را چون سـاز میکه قدر    نه کافر نعمتم تا نالم از ناسـازی گـردون( 3
 چگونه راست کند قد در این خـراب نفــس   بنای خانۀ گردون چو همتش پست است ( 4

 3 هپاسخ: گزین 16

 ابیات مرتبط: شکوه از گردش روزگار و سرنوشت مفهوم مشترك 

 ر ابیات( : نالیدن از گردش روزگار، کفر نعمت داشته شده است )مفهوم مقابل سای3ی مفهوم بیت گزینه

 ؟ نداردمفهوم کدام بیت با عبارت زیر قرابت  
 »مطوقه گفت: حالی صواب باشد که جمله به طریق تعاون قوتی کنیم تا دام از جای برگیریم.«

 چون به هم پیوسته گردد ذوالفقار آید به چشم  شونــد از اتفـاق صاحب هیبت ضعیفان می( 1

 شــود اش یک چشم بینــا می نه فلک در دیده   اتّحـاد دیدۀ هر کس که روشن شد به نـور ( 2
 ورنه از تدبیر یک ناخن گـــره نتــوان گشــود  اتفاق است آن که هر دشوار را آسان نمـود( 3

 تا بدین تدبیر عالـی مالـــک کیــهان شـــویم   خوش بود تا اتحاد آریم و همدستان شویم ( 4
1۸-   

 2پاسخ: گزینه  17

 نیز مطرح شده است.   4و  3و   1های بستگی برای رسیدن به مقصود« است؛ این مفهوم در ابیات گزینهیانگر »اتحاد و همکاری و همعبارت صورت سؤال ب 

 : هر کس به مرحلۀ اتحاد عرفانی و فقر و فنا برسد، پر از بصیرت و آگاهی خواهد شد.2 مفهوم بیت گزینه

 مفهومی دارد؟ کدام گزینه با عبارت شعری زیر قرابت  
 و شکر او کن به وقت رستن از رنج«   »و تو شکر خدا کن، به هنگام رنج

 تــا بیــش از آن جزات دهـــد کردگـــار تو   بر هر چــه کردگار تـــو را داد شــــکر کـن ( 1
 گرفــت گاه از خون عدو رطل گــران بایـــد   گاه بر خوان طرب، شـکر نعـم بایــد نمـــود ( 2
 گر زانکه بتـر کنــد کــه گویـــد که مکـــن   بـــاری همــه حــال شــکر بــاید کـــردن ( 3
 کنمشکر غمت به خوش دلی در همه حال میل  ( خواه که سوزیم ز غم خواه که خون کنی دلم4

 

                                                                                                                                                                                                  3پاسخ: گزینه   18

 «: ضرورت شکرگزاری خداوند در همۀ احوال )چه هنگام راحتی و چه هنگام رنج(.3مفهوم مشترك عبارت شعری صورت سؤال و بیت گزینۀ »

 ر ابیات: مفاهیم سای

 های خداوند ( ضرورت شکر نعمت1

 ( شکر نعمت هنگام شادی و هنگام غلبه بر دشمن 2

 ( دلپذیر بودن رنج و غم عشق یار 4

 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟ 
 که گل به شاخ ســـوار اســت اگر پیــاده بود   کف گشــاده محــال است زیردسـت شــود ( 1
 دســـت گشـــاده را سپـــر حــادثــات کـن   بنــای دولت خـود با ثبــات کــن ز احسان  ( 2
 در خوشه رسیـــدیم گـــر از دانـه گذشــتیم  نقصان نکند هیچ کس از جــود و سخــاوت ( 3
 که سنگ بر در نابسته هیــچ کس نــزده است   گشاده روی شـو از حادثـــات ایمـن بــاش ( 4

 4پاسخ: گزینه   19

 توصیه به سخاوت و بخشندگی فهوم مشترك ابیات مرتبط: م

 رویی و مهربانی توصیه به خوش«: 4ی »مفهوم بیت گزینه

 نظرت چیه نکات مهم رو یادداشت یا هایالیت کنی؟ تو کنکور میادا! نگی نگفتیم؛(
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 در کدام بیت شاعر به پیام بیت زیر اشاره کرده است؟ 
 کمترین صدا برخیزید.« چنان که بیاما ولی سیر نخوابید، ایستاده یا نشسته بخوابید آن »خواب را مزمزه کنید بچشید 

 مــدن دهیــ گزیب به ـــجا لـ شمع صفت تا ک  ( عبـرت ایــن انجــمن خــورد ســراپای ما 1

 یم ـده  دنــ دی ۀژدــود مـــی اگر واشـمــچش  ور ــشع  کفیلتـ نیس قــ خل  ارــ سرش غفلت ( 2

 م ـدن دهیـل به دمیــگ  یــا دمـــ کو تهـــآبل  ال ــخی  اغ ـــ ب   هــ ب  رزه ـــه دودمی ما شه ( ری3

 مــدهی دنــدوی ه ـب رـ س د ـرس یـپای به   کاش  د ـچن تاز  انــجه ک ـاش کشدمژگان زحمت ( 4
 2گزینۀ پاسخ:   20

 است.  هشیاری به  دعوتو  غفلت از پرهیز  به توصیه « 2مفهوم مشترك صورت سوال و بیت گزینۀ »

 مفهوم سایر ابیات:  

   مداوم  ندامت   ابراز  از  بیزاری«: 1گزینۀ »

 رفتن  عشق  راه سختی استقبال به   و عملی عشق به   تمایل«: 3گزینۀ »

 «: میل به وصال یار 4گزینۀ »
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 قلوبهم و هللا أعلم بما یکتمون-21
ی

 : یقولون بأفواههم ما لیس ف
 کنید!گویید و خداوند داناتر است به آنچه پنهان میهایتان میهایتان وجود ندارد، با دهانهر چه را در قلب  (1
 داند! کنند میکتمان میهایشان نبود و خداوند آنچه را  های خود هر چیزی را گفتند در قلببا دهان  (2
 کنند داناتر است! گویند و خداوند به آنچه پنهان میآنچه را در دلشان نیست با دهانشان می  (3
 کنند! تر است به آنچه پنهان میگویند که در دلهایشان نیست و خداوند آگاههای خود چیزی را میبا دهان  (4

 ) هترجم -متوسط -117(   4پاسخ: گزینه   
 

 فعل مضارع صیغۀ للغائب ( 2و  1های گویند )رد گزینهمی: یقولون

 باشدمی للغائب مناسب ضمیر  «هم» به جمع و مفرد بودن کلمات دقت کنید( 3و   1های هایشان )رد گزینهن: دها أفواههم

 ( 2: نیست )رد گزینه لیس

 ( 2: آگاه تر )رد گزینه أعلم

 لکن لم یحصل عیل الشهادة -22
ً
ا
ا

 أبحاثهم جد
ی

بی ف
ا

ذین ال ینامون اللیل و ال یعملو  الدکتوراهقد عمل طّل
ّ
 بعضهم ال

ا
باح عیل أبحاثهم إّل ن حتی الصا

 ة! یا العلم
های عالی خود  پژوهش  کنند، برخوابند و تا صبح کار میاند اما فقط بعضی از آنها که شب را نمیهای خود کار کردهدانشجوهای من در پژوهش  (1

 آورند. مدرک دکترا را به دست می
های علمی خود کار  خوابیدند و تا صبح روی پروژهاند اما فقط بعضی از آنها که شب را نمیهای خود کار کردهدانشجوهای من بسیار در پژوهش   (2

 کردند مدرک دکترا را به دست آوردند. می
ها را نخوابیدند و تا صبح بر  کردند اما مدرک دکترا را به دست نیاوردند مگر بعضی از آنها که شبهایشان کار میدانشجوهای من بسیار در پژوهش   (3

 های علمی خود کار کردند! پژوهش
-های علمی کار مید و تا صبح روی پژوهشخوابن اند اما فقط بعضی از کسانی که شب را نمیهای خود کارکرده دانشجوهای من بسیار در پژوهش (  4
 آورند! نند مدرک دکترا را به دست میک

 )ترجمه -متوسط -123و  116(    2پاسخ: گزینه  

 ( 3اند )رد گزینه : کار کردهقد عمل

 بعضهم
ا
 ( 4و  1های : فقط بعضی از آنها ... به دست آوردند، به دست نیاوردند ... مگر بعضی از آنها )رد گزینهلم یحصل إّل

  (4و  1های خوابیدند )رد گزینه: نمی الینامون: ماضی منفی( لم یحصل)

ة  ( 4های علمی خود )رد گزینه : پژوهشأبحاثهم العلمیا

م و أحسن کما تحبا أن یحَسن إلیک: -23
َ
 ال تظلم کما التحبا أن تظل

 ی بر تو نیکی شود، نیکی کن!دارهمچنان که دوست نداری به تو ستم شود، ستم نکن و آنچنان که دوست می  (1
 ستم نکن تا آن کسی را که دوست نداری به تو ستم نکند و نیکی کن تا آن کسی را که دوست داری به تو نیکی کند!  (2
 داری به تو نیکی کند، نیکی کن!به کسی که دوست نداری به تو ستم کند، ستم نکن و به کسی که دوست می  (3
 ه دوست نداری به تو ستم شود و نیکی کن آنچنان که دوست داری به تو نیکی کنند!طور کنباید ستم کنی همان  (4

 )ترجمه -متوسط -116(    1گزینه :  پاسخ 

 نهی  ← مجزوم مضارع + ال( 4: ستم نکن )رد گزینه تظلم ال 

 ( 3و  2های طور که )رد گزینه: همانکما

م
َ
ظل
ُ
 ( 3و  2های : به تو ستم شود )رد گزینهت

 نیکی کن : أحِسن

 ها( : به تو نیکی شود )رد سایر گزینه ُیحَسن

 البالد!: -24
ی

ه ف  مباراة اللغة العربیا
ی

ا ف  مثالیا
ً
ت أحوالهم بعد أن یفهموا تلمیذهم المجد أصبح تلمیذا مون تغّیا

ّ
 هؤالء المعل

 آموز نمونه در مسابقات زبان عربی در کشور شده است! آموزشان که کوشا است، دانشها احوالشان تغییر کرد بعد از اینکه فهمیدند دانش این معلم  (1
آموزی نمونه در مسابقات زبان عربی در کشور  آموز تالشگرشان دانش ر دادند بعد از اینکه فهمیدند دانش یها معلّمانی هستند که احوالشان را تغیاین  (2

 شده است! 
 آموزی نمونه در مسابقۀ زبان عربی در کشور شده است! آموز تالشگرشان دانش ها احوالشان تغییر کرد بعد از اینکه فهمیدند دانش این معلم  (3
 باشد! آموزی نمونه در مسابقه زبان عربی در کشور میآموز کوشا، دانشها معلّمانی هستند که احوالشان تغییر کرد بعد از اینکه فهمیدند دانشاین  (4

 )ترجمه -متوسط -117و  116(   3پاسخ: گزینه  

مون هؤالء
ّ
ها ... اسم اشاره شود. مثال: هؤالء المعّلمون: این معّلمباهم ترجمه می ←اسم اشاره + اسم ال دار (  4و 2هایها )رد گزینه: این معلّمالمعل

 هستند. ها معلّمانی شوند. مثال: اینجدا جدا ترجمه می ←  + اسم بدون ال

ت  ( 2: تغییر کرد )رد گزینه تغّیا

د ترکیب وصفی اضافی (  4و   1های الشگرشان )رد گزینهآموز ت دانش: تلمیذهم المجا ←       ⏟اسم ال دار 

صفت 

+   ⏟ضمیر 

مضافالیه

+         ⏟اسم بدون ال 

    مصاف و موصوف    

 

 ( 4: شده است )رد گزینه أصبح

 
 
  تلمیذا

 
ا  ( 1دانش آموزی نمونه )رد گزینه  : مثالیا
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شود. امیدوارم در سریع ترین زمان، واکسن به دکترها و پرستارها برسد و خبر من باور نمی کردم که واکسن کرونا در کمتر از یک سال ساخته -25
 فوت فردی از کادر درمان را نشنویم!:

 أقلا من عام واحد، و أتمنیا أن   (1
ی
ق أن ُیصنع لقاح الکورونا ف

ا
صد

ُ
اء و الممأنا ما کنت ال ا قاح إیل األطبا

ّ
 أرسع الوقت و ال  را یصل الل

ی
ضات ف

 وفاة أیا من الفریق العالج! نسمع خیر  

 الوقت الرسی    ع اللق (2
ی
 أقلا من سنة واحد، و أتمنیا أن یصل ف

ی
ق أن َیصنع لقاح الکورونا ف

ا
صد

ُ
ضات و ال  را اح إیل األطباء و الممأنا ما کنت ا

 نستمع خیر وفاة أیا من فریق العالج! 

 أقلا من سنة وا  (3
ی
ق أن ُیصنع لقاح الکورونا ف

ا
صد

ُ
 أرسع الو أنا کنت ال ا

ی
قاح إیل األطباء و ممحدة، و لعلا ف

ّ
ضات و ال نسمع خیر را قت یصل الل

 وفاة أیا من فریق العالج! 

 أرسع ال (4
ی
 أقلا من عام واحد أرجو أن یصل ف

ی
ق أن یصنع لقاح الکورونا ف

ا
صد

ُ
ن ا

ُ
اء و الممأنا لم أک قاح إیل األطبا

ّ
ضات و ال نسمع خیر را وقت الل

 الج! وفاة أیا من فریق الع 

 )تعریب  -دشوار  -ترکیبی(  4پاسخ: گزینه   

 کردم: باور نمی
ُ
قلم أکن ا

ا
صد

ُ
ق، کنت ال ا

ا
صد

ُ
ق، ما کنت ا

ا
 ( 1)رد گزینه   صد

 (  2)رد گزینه  عام واحد، سنة واحدة یک سال:

 و تمام اعداد ترتیبی صفت هستند و باید از نظر جنس, معرفه نکره و تعداد یکسان باشند  2و  1اعداد 
 ساخته شود:  

َ
 ( 2)رد گزینه  عُیصن

 ( 3رد گزینه )  أرجو، أتمنیا امیدوارم: 

رضاتپرستارها:   ( 3) رد گزینه   المما

 گیرد نمی ال هرگز  مضاف(  1)رد گزینه  فریق العالجکادر درمان: 

ی الصحیح: -26  عّیا
ی زمییل رسا نجاحه!:   (1 ة بّیا  اش را آشکار کرد! در اتاق مصاحبه، همکارم راز پیروزی   فی غرفة المحاضی
2)   :! ذی مصاب بکورونا عنده الحّما

ّ
 کند!کسی که مبتال به کرونا است، تب می  ال

3)   :!
 
دا  فی إمتحاننا لندرٛس جیا

َ
 باید در امتحانمان پیروز شویم تا خوب درس بخوانیم!  لننجح

 أحد﴾:   (4
 
 نبوده است. وکسی برایش همتا    ﴿ولم یکن له کفوا

 )ترجمه -متوسط -ترکیبی(  4پاسخ: گزینه   

ة: 1گزینه   : مصاحبهالمقابلة: سخنرانی المخاضی

 باشد « به معنای »دارد« میله« و »عنده: تب دارد گاهی » عنده الحّما : 2گزینه 

 : 3گزینه 
َ
 : باید درس بخوانیملندرس: برای اینکه پیروز شویم / لننجح

ی -27  : الصحیح عّیا
 جوجه برناکل به پایین کوه پرید!  فراخ برناکل إیل أسفل الجبل!: قفزت   (1
شف من القماش األحمر!:   (2  رسر

ا
یت من السوق إّل  ای از پارچۀ قرمز خریدم! فقط از بازار مالفه  ما إشیر

3)   :!  الساعة الثانیة عرسر
ی
 در این درمانگاه در ساعت دوازده بسته شده بود!  باب هذا المستوصف کان مغلق ف

ت طفولتها فی شّیاز!:   (4 یم فی طهران و مرا
ُ
 مادرم در تهران به دنیا آمد و کودکی را در شیراز گذراند!   ولدت ا

   )ترجمه  -دشوار  -ترکیبی(   3: گزینه پاسخ 

   به مفرد و جمع بودن کلمات دقت کنیدها : جوجهفراخ: 1گزینه 

دقیقا قبل در اسلوب حصر هرگاه بخواهیم جمله را مثبت ترجمه کنیم, کلمه »فقط« و »تنها« را باید    ای از پارچۀ قرمز خریدم : از بازار فقط مالفه 2گزینه  
 از مستثنی بیاوریم

 به ترجمه شدن تمامی کلمات از جمله ضمائر دقت کنید اش: کودکیطفولتها: 4گزینه 

 المفهوم: -28
ی

ی األنسب ف ذین یمشون عیل األرض هونا﴿عّیا
ّ
 ﴾و عباد الرحمن ال

 ه رود ـــــته رود /  رهرو آن است که آهسته و پیوستـرهرو آن نیست که گه تند و گهی خس  (1
 ی ـت  /  رهروی باید جهان سوزی نه خامی بی غمــ دان راه نیســاهل ناز و کام را در کوی رن  (2
 نه راــل این گنجیـ/  هست پیچیدن کلید قف    انـرا از دوست کی یابی نشنشکنی تا خویش    (3
 د ــ ر نشــ ن سیـــ ی زمیـــوردن آدمـ/  وز خ    د  ــ ی چیر نشـــچ کســــــبر چرخ فلک هی  (4

 )مفهوم -متوسط -ترکیبی(    3پاسخ: گزینه  

 تناسب دارد.  3دارند« تنها با گزینه خداوند بخشنده کسانی هستند که برروی زمین با تواضع گام بر می ترجمه عبارت »و بندگان 

 
 درک مطلب: 

ة من إجتمایع و حضاری، یه ح  التجارة الدولیا
ی

 العالم، فقد أصبحت الیوم من أهما القطاعات ف
ی

یة »تعتیی السیاحة من أکیر الصناعات نموا ف
ّ
رکة دینامیک

   ترتبط
ا

لتقد ه لألمم و الشعوب، و محصلة طبیعیة  المعارف اإلنسانیا الثقافات و  بّیی  للتواصل  ة لإلنسان. فیه جرس 
ا
ة و الحضاری الثقافیا م بالجوانب 

لل   
ً
 جاذبا

ً
السیاحة عامال تعتیی  المحییطا  المجال  الفرد. و عیل  إرتفاع مستوی معیشة  ة و  السیاحیا احالمجتمعات  إشباع رغباتهم من حی  سیا ث زیارة  و 

المجتمعات المحلیة للتعرف الفطریة، باإلضافة إیل زیارة  نباتاتها و حیاتها  التعرف عیل تضاریسها )مرتفعاتها( و عیل  الطبیعیه  عیل عاداتها و   األماکن 
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إعادة المجتمع إیل حالته السابقة تقالیدها واليوم، بعد أن أصاب فّیوس كورونا البالد و فشلت سياحة البالد و اقتصاداتها، تحاول العديد من الحكومات  
ة أخرى. ..«  ي أرسع وقت ممكن حتی تزدهر السياحة مرا

ی
 عن طريق استّیاد )واردات( لقاح )واکسن( الكورونا ف

 ترجمه متن:  
 حرکتی تمدنی، و اجتماعی ی جنبه از. است  شده دولتی تجارت  در  هابخش ترین مهم  جزو امروزه،   که آید،می حساب به   جهان  در صنایع رشدترین  روبه  از  گردشگری»

  ها ملت   و   جوامع  برای  انسانی  معارف  و  هافرهنگ  بین  کردن  برقرار   ارتباط  برای   است  پلی(  گردشگری )  پس .  دارد  ارتباط   انسان   تمدنی  و  فرهنگی  هایجنبه  به  که   پویاست

  آوردن  فراهم   و   گردشگران  برای  کنندهجذب  عاملی  گردشگری   محیطی،  سطح  در  و.  فرد  زندگی   سطح   بردن  باال  و   گردشگری  جوامع  پیشرفت  برای  طبیعی  عاملی  و

  با  آشنایی  برای  محلی جوامع از  بازدید یعالوه به  فطری،  زندگی و گیاهانشان و هایشانناهمواری با آشنایی  و طبیعی هایمکان دیدن جهت  از هایشانخواسته(  اشباع)

 . است هایشانسنت  و عادات

  ها دولت  از  بسیاری  است کرده نابود را کشورها اقتصاد و است  شده  مواجه شکست  با کشورها  در  گردشگری و است کرده خود درگیر  را  کشورها کرونا ویروس  که امروزه

 « گیرد. رونق دوباره  گردشگری تا  برگردانده خود قبلی حالت  به   را  جامعه  اوضاع کرونا  واکسن سریعتر  هرچه واردات  با   کوشندمی

ی الصحیح:   -29  عّیا
 هذا البلد!  (1

ی
ات المحیطیة ف ب أن ندرک الجاذبیا  السفر یسبا

ث هناک!  (2  سفر کثّی من األشخاص إیل مکان زاد التلوا
 بالد العالم!   (3

ی
 ال یوجد صنعة أکیر من السیاحة ف

 تخریب صنعة السیاحة!  (4
ی
 لیس عامل أهما من شیوع الکورونا ف

 )درک مطلب  -متوسط(   1: گزینه  پاسخ 

 های محیطی در آن سرزمین را بشناسیم!شود که جاذبهسفر باعث می -1

 کند!سفر افراد زیاد به یک مکان آلودگی را در آنجا زیاد می -2

 شود!یافت نمیصنعتی بزرگتر از گردشگری در کشورهای دنیا  -3

 عاملی مهمتر از شیوع کرونا در تخریب صنعت گردشگری وجود ندارد! -4

 نشده است(   4و  3،  2های )در من اشاره به گزینه

ی -30  الخطأ: عّیا

 ال (1
ّ
خری! ل

ُ
ة ا  قاح الکورونا یساعد إزدهار السیاحة لمرا

ة!  (2  تحتسب السیاحة من أهما القطاعات التجارة الدولیا

م ثقافتنا!   (3
ا
فنا من فّیوس الکورونا، تتقد  عندما یکیر تعرا

ر عیل األقتصاد!  (4
ا
ه یؤث

ا
دد الدول لقاح الکورونا برسعة ألن  لتسیر

 )درک مطلب  -متوسط(   3 گزینه:  پاسخ 

 کند!واکسن کرونا به رونق گردشگری یک بار دیگر کمک می -1

 آید!های تجارت دولتی به حساب میترین بخشگردشگری از مهم -2

 کند!شود جامعه ما پیشرفت میهنگامی که شناخت ما از ویروس کرونا زیاد می -3

 گذارد!ها باید به سرعت واکسن کرونا را وارد کنند زیرا آن بر اقتصاد تاثیر میدولت -4

 عّیی األنسب لعنوان النص:   -31
خری   (1

ُ
 السیاحة و إرتباطها مع األشیاء اال

 تاثّی السیاحة عیل اإلقتصاد   (2
 إرتباط الدول بوسیلة السیاحة   (3
ات السیاحة فی البالد   (4  الجاذبیا

 )درک مطلب  -ساده(    1 گزینه:  پاسخ 

 گردشگری و ارتباط آن با چیزهای دیگر  -1

 اقتصاد تاثیر گردشگری بر   -2

 ها به وسیله گردشگری ارتباط دولت-3

 های گردشگری کشورها جاذبه -4

 »ترتبط«: -32
 له حرفان زائدان/ جملۀ وصفیّۀ   -للمفرد المذکر المخاطب  -فعل مضارع  (1
 مزید ثالثی من باب »إفتعال«/ فعل و فاعله ضمیر  - للغائبۀ  -فعل  (2
 صفۀ جملۀ   معلوم/  -مزید ثالثی )حروفه األصلیّۀ: رت ب(  -فعل  (3
 مزید ثالثی )حروفه الزائدة: ت، ت(/ فعل و مع فاعله جملۀ فعلیۀ  -مضارع(  4

 )تحلیل صرفی -طمتوس(   2 گزینه:  پاسخ 

 المؤنث الغائب   المذکر المخاطب   -1

 ر ب ط  ر ت ب   -3
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 إ ت   ت، ت   -4

اح«:   -33 یا  »السا
 معرفۀ/ مجرور بحر الجارّة   -جمع سالم  -اسم  (1  
 اسم الفاعل/ للسیّاح: جار و مجرور   -مذکّر  -جمع تکسیر  -اسم  (2  
 معرّف بـ»ال«/ جار و مجرور   -مذکر  -مفرد  -اسم  (3  
 نکرة/ مضاف الیه  -اسم المفعول  -اسم  (4  

 )تحلیل صرفی  -ساده(   2 گزینه:  پاسخ 

 مکسّر   سالم -1

 مجرور به حرف جر  جار و مجرور  -3

 مجرور بحر الجارّة  مضاف الیه /إسم الفاعل  إسم المفعول   -4

ی -34  ضبط الحرکات أوقراءة الکلمات:  الخطاءعّیا
ی

 ف
ة!   (1 ة اإلسالمیَّ

َ
دول

ّ
ه بعد إنِضمام إیران إیل ال قل إیل الَعَربیا

ا
 الن

َّ
د
َ
 إشت

َبة یُ   (2 ة الُمَعرَّ م الکِلمات الفاِرسیا  یضما
 
َف کتابا

َّ
بات ...« هو أل  َسّما »ُمعَجم الُمَعرَّ

وَصف!   (3
َ
 ِنهایة َمَمرِّ الُمٛست

ی
 ف

َ
ناک

ُ
نر ه

ّ
ة ال  الَصیدلیَّ

ی
ِلم أدوَیتک ف

َ
 إست

4)   !
 
قّییَ و ُمعِجَبة بإیران کثّیا ِ

رسر
َ
 ِمن أشَهر الُمست

ُّ
َعد
ُ
 یه ت

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

 باشد. باشد زیرا اسم مفعول مزید باب »إفعال« می« صورت صحیح این کلمه میبةَج ُمع» 

 مهم ترین نکات سؤاالت ضبط حرکات: 
 مورد زیر باید دقت کنیم: 5در سؤاالت ضبط حرکات اصواًل به 

 . حرکات فعل ها و مصدرهای ثالثی مزید ) مخصوصًا حرکات عین الفعل ( 1
 کر سالم ) وَن ، یَن ( . حرکات حرف »نون« در اسم های مثنی ) اِن ، یِن ( و جمع مذ 2
 . حرکات اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم تفضیل و اسم مکان )هم در ثالثی مزید و هم در ثالثی مجرد(3
 های مجهول . حرکات فعل4
 شوند مانند:هایی که در فارسی و عربی متفاوت استفاده می. حرکات اسم5

» ُمزارع ) کشاورز ( / َمزارع )  -َنشاط  –َمدَرَسة  –ِنقاط  –َنظافة  –ِنهایة  -ُبرُتقال ) پرتقال (  - یالّی خَ  –»آَخر )دیگر( / آِخر ) پایان ( « –َکثَرة 
  -ساَمّراء –ایوان ِکسَری  -الَعشاء  –َجنوب  –الَشمالّی  –ِصناَعة  –» َذَنب ) ُدم ( / َذْنب ) گناه ( «   -ِبقاع ) جمع ُبقعة (  - جمع مزرعه ( « 

فاِرسّی  –َتجِرَبة  – َفْیَلسوف  - َفلَسَفة  - َتفِرَقة  –َترَجَمة  - »عاِلم )دانشمند( / عاَلم )جهان( «  -َنْوروز  –َنوع  –َمْوجودات  –ِامِتحان  – ِدَمشقیّ 
ْفَرة  –ِجهاز  –َاحیانًا  –ِمنَطَقة  –َحَیوان  –َاِمریکا  –َخصَلة  – ُنحَن  -الَغَرق )غرق شدن(  -رَوة ثَ  –ِامِتحان  –ِنْفط ) نفت (  -ِمساَحة  –السَّ

  –َانفاق )جمع َنَفق : تونل(  -ِنسرین  –َهنَدَسة  –ِسرداب  –ُدستور  –َوفقًا  –ِعراق  –ِدماغ ) مغز(  -ِفرار  –ِسنجاب  –َمیَثم  –)شیون کردند( 
َسة   َصداقة -َعداوة  –الُکَویت  –ِرجل ) پا (  -َرْوح ) رحمت (   -ِفرار  –ِقراءة   –َعفاف  –َخَلل  –َنجاة  –ُمَؤسَّ

ی -35  : الصحیح عّیا
شف   (1  قطعة قماش توضع عیل األرض: الرسر
م فی میادین العلم و الصناعة: الثقافة   (2

ا
 مظاهر التقد

ا   (3 م بصوت خفی
ّ
ذی یتکل

ّ
 : الهمسال

مد   (4 ء: الصا  من ال یحتاج أیا شخص و أیا شر
 )لغت  -متوسط -یترکیب(  4پاسخ: گزینه   

 ( : تختالرسیرشود: )پهن می زمینای پارچه که بر  قطعه ه مالف: 1گزینه  

 (: تمدّن حضارة)  فرهنگ های علم و صنعت: های پیشرفت در زمینه: نشانه2گزینه 

 ( الهامسکند: آهسته سخن گفتن )با صدای آرام صحبت می  کسی که: 3گزینه 

 نیاز ندارد: بی : کسی که به هیچ شخص و هیچ چیزی نیاز  4گزینه 

ی ما -36  فیه من األفعال الناقصه:  لیسعّیا
ه مجنون و کعبه لییل!   (1

ا
 کأن
 
ه مبتسما

ّ
 سار أبر إیل مک

 مع والدیک!   (2
 
 قلت زمییل: کن فی حیاتک صادقا

3)   ! ما
ُ
ء أحسن من وجه اال  لیس شر

4)   ! ّیی  تصبحوا تالمیذ مثالیا
 
دا  إن تدرسوا جیا

 )دعقوا -متوسط -117(    1پاسخ: گزینه  

 : بود« که افعال ناقصه هستند اشتباه نگیرید. کان: گویا« را که حرف مشبه است با »کأّن : شد« و »صار: رفت« را با »سار» 
 : می شوید« افعال ناقصه هستند.تصبحوا: نیست« و »لیس: باش«، »کنها به ترتیب: »در سایر گزینه
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 َاصَبَح ) گردید ، شد (  –َلیَس ) نیست (    –صاَر ) شد (  –: کاَن ) بود ( افعال ناقصه عبارتند از 
های معمولی فرق دارد؛ به صرف  شود ولی بقیه افعال ناقصه صرفشان با فعلدر بین افعال ناقصه فعل » َاصَبَح « مانند افعال عادی صرف می

 : های تستی طراحان نیفتیدتا در تلهها که در جدول زیر آمده دقت کنید این فعل
 الف( صرف ماضی: 

َو 
ُ
ما ه

ُ
م ه

ُ
ما یِهَ  ه

ُ
نَّ  ه

ُ
  ه

َ
نت

َ
ما ا

ُ
نت
َ
م  ا

ُ
نت
َ
نِت  ا

َ
ما ا

ُ
نت
َ
یَّ  ا نیر

َ
ا ا

َ
ن
َ
حنُ  ا

َ
 ن

 
َ
ت  کانوا کانا  کان

َ
تا  کان

َ
نَّ  کان

ُ
  ک

َ
نت

ُ
ما  ک

ُ
نت
ُ
م ک

ُ
نت
ُ
نِت  ک

ُ
ما  ک

ُ
نت
ُ
یَّ  ک

ُ نیر
ُ
  ک

ُ
نت

ُ
ا  ک

ا
ن
ُ
 ک

  صاَرتا  صاَرت  صارو  صارا  صاَر 
َ
  ِضن

َ
ما ِضت

ُ
م ِضت

ُ
ما ِضِت  ِضت

ُ
نَّ  ِضت

ُ
  ِضت

ُ
 ِضنا ِضت

یَس 
َ
یسا  ل

َ
یسوا  ل

َ
  ل

 
یَست

َ
یَستا  ل

َ
سنَ  ل

َ
  ل

َ
ست

َ
ما  ل

ُ
ست

َ
م  ل

ُ
ست

َ
سِت  ل

َ
ما  ل

ُ
ست

َ
یَّ  ل

ُ سیر
َ
  ل

ُ
ست

َ
سنا  ل

َ
 ل

 صرف مضارع: ب (  
وَ 
ُ
ما  ه

ُ
م ه

ُ
ما  یِهَ  ه

ُ
نَّ  ه

ُ
  ه

َ
نت

َ
ما ا

ُ
نت
َ
م ا

ُ
نت
َ
نِت  ا

َ
ما ا

ُ
نت
َ
یَّ  ا نیر

َ
ا ا

َ
ن
َ
حنُ  ا

َ
 ن

 
ُ
  َیکوناِن  َیکون

َ
  َیکونون

ُ
کون

َ
کوناِن  ت

َ
نَّ  ت

ُ
  َیک

ُ
کون

َ
کوناِن  ت

َ
  ت

َ
کونون

َ
کونّییَ  ت

َ
کوناِن  ت

َ
نَّ  ت

ُ
ک
َ
  ت

ُ
کون

َ
  ا

ُ
کون

َ
 ن

  َیصّیاِن  َیصّیُ 
َ
صّیُ  َیصّیون

َ
صّیاِن  ت

َ
  ت

َ
صّیُ  َیِِصن

َ
صّیاِن  ت

َ
  ت

َ
صّیون

َ
صّییَن  ت

َ
صّیاِن  ت

َ
  ت

َ
ِِصن

َ
صّیُ  ت

َ
صّیُ  ا

َ
 ن

 : صرف امرج (  
َو 
ُ
ما ه

ُ
م ه

ُ
ما یِهَ  ه

ُ
نَّ  ه

ُ
  ه

َ
نت

َ
ما ا

ُ
نت
َ
م  ا

ُ
نت
َ
نِت  ا

َ
ما ا

ُ
نت
َ
یَّ  ا نیر

َ
ا ا

َ
ن
َ
حنُ  ا

َ
 ن

ن
ُ
ن   ِلَیکونوا ِلَیکونا  ِلَیک

ُ
ک
َ
کونا  ِلت

َ
نَّ  ِلت

ُ
ن   ِلَیک

ُ
نَّ  کونا کوبی  کونوا  کونا ک

ُ
ن   ک

ُ
ک
َ
ن   اِل

ُ
ک
َ
 ِلن

ِِص   ِلَیصّیوا ِلَیصّیا ِلَیِِص  
َ
صّیا ِلت

َ
  ِلت

َ
  صّیا صّیی  صّیوا صّیا ِض   ِلَیِِصن

َ
ِض   ِضن

َ
ِِص   اِل

َ
 ِلن

 »کاَن« را با »کأّن« اشتبه نگیرید.  :1هشدار 
 »لیس« را با »لیت « اشتباه نگیرید. : 2هشدار 
 »سار« را با »صار« اشتبه نگیرید. : 3هشدار 
 »صار« اگر به بابی بروند، دیگر فعل ناقصه نیستند بنابراین افعال زیر جزو افعال ناقصه نیستند:»کان« و : 4هشدار 

 َیتکّون  –َتَکّون  –ُیصّیر  –َصّیَر  –یکّوُن  –َکّوَن 

جم إیل المضارع: -37  ییی
ً
ی مضارعا  عّیا

ائح قائد الفریق!   -1 ث هذا السا
ا
 لم یتحد

 کنت أقرأ القرآن فی شهر رمضان کل الیوم!   -2
باح!   -3 ن أخوه فی الصا  یلوا

 
ن ولدی کتابا  لوا

 ال أسمع صوتک!   -4
 ال تهمس میع ألبیا

 )دعقوا -متوسط -ترکیبی(  4پاسخ: گزینه   

ث: 1گزینه  
ا
 ماضی منفی ←لم + مضارع سخن نگفت  :لم یتحد

 ماضی استمراری  ←کان + مضارع خواندم می :کنت أقرأ: 2گزینه 

ن ]: 3گزینه  ن[ لوا  ماضی استمراری  ←ماضی + مضارع کرد رنگ می: یلوا
  مضارع منفی ←ال + مضارع شنوم : نمیأسمع ال : 4گزینه 

دهند عبارتند از: » َلم، َلّما، کان، َس، سوَف، َلن«، همچنین فعل مضارع در اسلوب جمله وصفیه و جمله  اداتی که زمان فعل مضارع را به زمانی دیگر تغییر می
 تواند تغییر کند. حالیه می
 َلم ) یا َلّما ( + مضارع: ماضی منفی ساده یا نقلی  ✒

 مثال: َلم َیذهب: نرفت یا نرفته است  
 کان + مضارع: ماضی استمراری  ✒

 رفت مثال: کان + یذهب: می
 سوف ) یا َسـ ( + مضارع: آینده مثبت ✒

 مثال: سوَف + یذهب: خواهد رفت 
 َلن + مضارع: آینده منفی ✒

 مثال: َلن + یذهب: نخواهد رفت 
 در اسلوب جمله وصفیه : 

 فعل ماضی + اسم نکره + فعل مضارع: فعل دوم به صورت ماضی استمراری
 .رفتمیمثال : رأیت رجاًل یذهب الی المسجد: مردی را دیدم که به مسجد 

 در اسلوب جمله حالیه : 
 فعل ماضی+ اسم معرفه + فعل مضارع: فعل دوم به صورت ماضی استمراری

 کرد.گریه میمثال: رأیت علّیًا یبکی بکاء شدیدًا: علی را دیدم در حالیکه به شدت  
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ی الم األمر: -38  عّیا
! یساعد م   (1

 
دا موا دروسهم جیا

ّ
المیذ لیتعل

ا
ّم کلا الت

ّ
 عل

2)   !
 
 جلسنا أمام التلفاز معا

 
 رائعا

 
 لنشاهد فلما

فت غرفة ولدی لیدرس فیها مع زمیله!   (3
ّ
 نظ

4)   ! ف قلیلة مع األسف فلنحاول اکیر  الصا
ی
 درجتنا ف

 )دعقوا -اردشو -116(  4پاسخ: گزینه   

   باشد.الم امر )الم جازمه( المی است که به معنی »باید« می 
 باشد گوییم( به معنی »برای اینکه، تا اینکه« میالم ناصبه ) که به آن الم تعلیل نیز می

 باشد، داریم. اینکه« میها الم تعلیل )الم ناصبه( که به معنی »برای اینکه، تا باشد و در سایر گزینهالم به معنی »باید« می 4فقط در گزینه 

« داریم: جاّره، ناصبه و جازمه  ـِ  سه نوع حرف »ل
 باشد:اگر بعد از حرف الم، اسم ) و یا ضمیر ( بیاید، الم حرف جر می✒

اِرع :برای کمک به فقّیان به خیابان رفتم ) 
ا
 ِایَل الش

ُ
بت

َ
ه
َ
 (الم جاره  -ُمساعدة مصدر و اسم میباشد لِمساعدِة الفقراِء ذ

توان به باشد. عالوه بر آن، میالم به معنی »برای اینکه، تا، تا اینکه « باشد الم ناصبه و اگر به معنی »باید« باشد الم جازمه می اگر  ✒
 نکات زیر نیز اشاره کرد:

   «  ـِ + فعل مضارعاگر فعل جمله فقط ـِ + فعل مضارع« بوده و فعل دیگری در جمله نباشد در آنصورت »   ل است چه در اول  جازمه«  ل
 جمله بیاید، چه بعد از مبتدا و چه در وسط جمله: 

 ِاّن المؤمنیَن ِلیعُبدوا اهلَل: مومنان باید خدا را عبادت کنند  
 )اینجا الم جازمه است و به غیر از امر غایب فعل دیگری در جمله نیست(

  .... ـِ + مضارع ....+ ) حروف ناصبه به جز َلْن ( + مضارع  ) امر ( است  جازمر چنین عباراتی د =  المل
 ِلُیحاوْل َحّتی َیفوَز فی الّدرس: باید تالش کند تا در درس موفق شود.

 امر ( است.  جازم=  الم  )  َفـ ، َو ، ُثّم  ( + ْلـ + مضارع ( 
 َفْلَینُظِر ااِلنساَن ِالی َطعاِمِه: پس انسان باید به غذایش بنگرد. 

 دهد. است و معنی تا و تا اینکه می الم ناصبه=  لـ ِ+ مضارع اول جمله +....... + ) َعلی + اسم یا ضمیر ( یا فعل َیِجب 
 (الم ناصبه ِلننجَح فی الحیاِة َعلینا َان ُنحاوَل کثیرًا: ما باید بسیار تالش کنیم تا در زندگی موفق شویم ) 

  ـِ +مضارع + ......+ فعل ماضی یا ا  . است الم ناصبه= غالبًا  مر ) یا گاهی مضارع ساده (ل
 برای اینکه در مسابقات موفق بشوند بسیار تالش کردند. :ِلیفوزوا فی الُمباراِة حاَوُلوا کثیراً 

39- : جم بحالتّیی  ییی
ً
ی فعال  عّیا

1)   !
 
ی فی هذه الکتب شیئا  ال تکتیر

 صدیقابر
 تجری الریاح بما ال تشتیه السفن!   (2
! قم عن    (3

 
مک و إن کنت أمّیا

ّ
 مجلسک ألبیک و معل

 کان األطفال یلعبون فی ساحة المدرسة!   (4
 )دعقوا -دشوار -116(    1پاسخ: گزینه  

ی    ننویسید    –نویسید : نمیال تکتیر

این فعل را  باشد. لذا ها دقیقا مثل هم می هایی هستند که فعل مضارع منفی و نفی آنهای صیغه للغائبات و للمخاطبات تنها فعلفعل
  توان به دو صورت خواند.می

40- :
ً
ی مستثتی منه فاعال  عّیا

حون المجتهدون!   (1
ا
 الفّل

ا
 ما غرس األشجار المثمرة إّل

 إعتمد الناس عیل نفوسهم إال الخائفّیی منهم!   (2
 إیمان باهلل!   (3

ا
 إّل
 
 لم یمتلک مجاهدونا سالحا

 ربا   (4
ا
 فی الحیاة إّل

 
! ال یدعو المؤمنون أحدا  العالمّیی

 )دعقوا -متوسط -123(    2پاسخ: گزینه  

 باشد و اسلوب حصر داریم. : در این گزینه مستثنی منه محذوف می1گزینه 

 « می باشد.إعتمد« مستثنی منه و فاعل »الناس: »2گزینه 

 : »3گزینه 
 
 « است. مجاهدونا« مستثنی منه و مفعول می باشد. فاعل »سالحا

 : »4گزینه 
 
 « فاعل می باشد. المؤمنونمستثنی منه و مفعول می باشد. »« أحدا
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 شرایط ویژه مستثنی منه: 
 آید:  وقتی مستثنی منه قبل از ااّل می

جاء    مثال: جاء التالمیُذ ااّل علّیًا کند. باشد. یعنی اگر بعد از ااّل را از جمله حذف کنیم جمله نقصی پیدا نمی.  ارکان جمله قبل از ااّل کامل می1
 التالمیُذ )دانش آموزان آمدند.(

(، در مثنی با ـیِن، در جمع - --ً( یا تنوین نصب )- --َدر مفردو جمع مکّسر، فتحه ) شود یعنی.  مستثنی ) کلمه بعد از ااّل (، همواره منصوب می2
 شود.همراه می  مذکر سالم با ـیَن و در جمع مونث سالم با )اِت ، اٍت(

 مثال: ما قرأُت آثار هذه الکاتب ااّل واحدًا ِمنها: واحدًا مستثنی و آثار مستثنی منه  
کلمه بعد از ِااّل مرفوع یا مجرور باشد حتمًا مستثنی منه نداریم.   : هرگاهنتیجه 

 .باشد بنابراین در جمله مستثنی منه نداریممثال: الیفوز فی هذه االمتحان ااّل الُمجّدوَن: المجدوَن با )وَن( آمده و مرفوع می
 . ُمستثَني منه بايد جمع و یا مثنی و یا یک اسم مفردی باشد که مفهوم کلی داشته باشد، در غیر اینصورت جمله درست نیست. 3

 باشد که سعید از آن خارج شده است.شاهدُت َاصِدقائی فی الملَعب ااّل َسعیدًا: اصدقاء مستثنی منه و جمع می
 اگر جمله قبل از ااّل مثبت بوده و سوالی هم نباشد، حتمًا مستثنی منه داریم. ✓
اگر جمله قبل از ااّل خالي از عوامل منفي و سوالی } َلْم، َلّما، ال، َلْن، ما، َليَس، َهْل، َا{ باشد مستثنی منه داریم.نتیجه : 
 شوند.{ قبل از ااّل بیایند، غالبًا مستثنی منه میبعض، جمیع، كّل، واحد، واحدة، أحد، شیء هاي مثبتي كه يكي از كلمات } در عبارت ✓

 مانند: ُكلُّ َشيٍء هاِلٌك إاّل َوجَهُه )مستثنی منه: کّل ( / الُیفَلُح احٌد اال الصادَق )مستثنی منه: احد( 
 ه نداریم. بیاید مستثنی من فعلاگر بعد از ااّل ✓

 ما ِمن َرُجٍل َیغِرُس َغرسًا ااّل َکَتَب اهلل َلُه ِمن االجِر: بعد از ااّل کتب آمده بنابراین مستثنی منه نداریم. 
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 کنندۀ این وظیفۀ فقیهان است که پس از کسب علم به شهرهای خود بروند و قوانین اسالم را به مردم بیاموزند؟ کدام عبارت قرآنی تشریح
1 )« 

 
ة
َّ
اف
َ
ِفُروا ك

ْ
ة  »( 2 « ِلَين

َ
لِّ ِفْرق

ُ
َر ِمْن ك

َ
ف
َ
 « ن

3« ) 
 
ة
َ
اِئف

َ
ُهْم ط

ْ
ُهوا  ِمن

َّ
ق
َ
ف
َ
ين  ِلَيت

ّ
ي الد ِ

ْوَمُهْم ( »4 « ف 
َ
ِذُروا ق

ْ
 « ِلُين
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ِذُروا    »  عبارت
ْ
ْيِهْم ِلُين

َ
ا َرَجُعوا ِإل

َ
ْوَمُهْم ِإذ

َ
بازگشت  »تا قومشان را هشدار دهند هنگامی که به سوی آنان بازگشتند« به وظیفۀ فقیه در آموزش دین به دیگران پس از   «:ق

 از اعزام به تفقّه اشاره دارد.

 :به روابط علت و معلولی در آیۀ »تفقه« توجه فرمایید

 عمیق در دین                   هشدار دادن به مردم  تفقه و تفکر               کوچ کردن و اعزام شدن گروهی از مردم     

ُهوا )                    ِفْرَقٍة منهم( َنَفَر ِمْن ُكلِّ ) يِن( ِلَيَتَفقَّ  )ِلُيْنِذُروا َقْوَمُهْم(    ِفي الدِّ

 های زیر به ترتیب به کدام موضوع در زمینۀ ازدواج اشاره می کند؟ هر یک از گزاره 
 تر باشد، شایستگی او برای همسری بیشتر است. هر قدر ایمان یک فرد قوی -الف

 پی رابطۀ غیرشرعی با جنس مخالف نباشند.  خواهد که به هیچ وجه دردختران و پسران میقرآن کریم از  -ب
 رسند. بر اثر ازدواج و پاسخ صحیح به این نیاز، هر کدام از مرد و زن به یک آرامش روانی می -ج

 رشد اخالقی و معنوی -توجه به اهداف ازدواج  - ( انتخاب همسر و مسئولیت آینده1
 انس با همسر  -تقویت عفاف و پاکدامنی - و مسئولیت آینده( انتخاب همسر 2
 رشد و پرورش فرزندان   -توجه به اهداف ازدواج -ی همسر شایستهها( معیار3
 پاسخ به نیاز جنسی -تقویت عفاف و پاکدامنی -ی همسر شایستهها( معیار4
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 تر باشد، شایستگی او برای همسری بیشتر است.باایمان بودن اوست. هر قدر ایمان یک فرد قویترین معیار همسر شایسته،  مهم

خواهد که به  خواهد که قبل از ازدواج، حتماً عفاف پیشه کنند تا خداوند به بهترین صورت زندگی آنان را سامان دهد. همچنین میقرآن کریم از دختران و پسران می

 شرعی، چه پنهان و چه آشکار با جنس مخالف نباشند. هیچ وجه در پی رابطۀ غیر

 رسند.بر اثر ازدواج و پاسخ به نیاز جنسی، هر کدام از مرد و زن به یک آرامش روانی می 

شناخت تیترها و عناوین اصلی و فرعی درس و عبارات متناسب با آنها در قالب نمودار درختی، کمک شایان توجهی به یادگیری و تسلط شما بر 
 درس خواهد کرد: 

 

 

 

 

 

 

 
ء  ماندن از آفات » حفوظراه م

ی
بُّ الَّش

ُ
 والدین بهتر می توانند خصوصیات افراد در ازدواج را دریابند، کدام است؟ « چیست و علت اینکه ح

 عالقه و محبت به فرزند  -( مشورت1
 عالقه و محبت به فرزند  -( تعقل2
 تجربه و پختگی  -( مشورت3
 تجربه و پختگی  -( تعقل4
 

 پاسخگوئه تماس بگیری تا سریع مشکلت رفع بشه:(  تونی با پشتیبانی ماز که با سی خطتو طول آزمون اگه مشکلی پیش اومد یادت باشه می 
 
 
 

  

 

 

 پیوند مقدس= ازدواج 

 

 آمادگی برای ازدواج          
 
 
 
 

 
         
 مسئولیت انتخاب همسر        

 تقویت عفاف و پاکدامنی: نداشتن رابطۀ غیرشرعی با جنس مخالف      
 
 
 

 توجه به اهداف ازدواج     
      

 معیارهای همسر شایسته: باایمان بودن        
 
 
 

 های شناخت همسر: تحقیقراه        

 پاسخ به نیاز جنسی: رسیدن به آرامش روانی -1
 انس با همسر -2
 پرورش فرزندانرشد و  -3
 رشد اخالقی و معنوی -4

 به هدف  

 

 به هدف  
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راند. این سخن زیبای امام علی )ع( مربوط به مواردی از همین قبیل بندد و عقل را به حاشیه میایم که عالقه و محبت به یک شخص، چشم و گوش را میهمواره دیده 

 است: 

ْ ِء ُیْعیمُحبُّ »
َّ

اند که در مورد همسر آینده با پدر و مادر خود کند.« از این رو پیشوایان دین از ما خواسته «: »عالقۀ شدید به چیزی، آدم را کور و کر میُیِصمُّ   َو  الَّش

 راد را دریابند و عاقبت ازدواج را پیش بینی کنند.توانند خصوصیات اف مشورت کنیم تا به انتخابی درست برسیم. پدر و مادر به علت تجربه و پختگی شان، بهتر می

 

 

 

 انسان و مولّد آن به ترتیب کدام است؟ثمرۀ مبارک وجود عزت نفس در 
 پایداری در عزم و تصمیم - ( حفظ پیمان با خداوند1
 تسلیم و بندگی خداوند  -( احساس حضور در پیشگاه خدا2
 پایداری در عزم و تصمیم -( احساس حضور در پیشگاه خدا3
 تسلیم و بندگی خداوند  - ( حفظ پیمان با خداوند4
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 حفظ پیمان با خدا و رسول و پایداری در عزم و تصمیم ←عزت نفس  

 عزت نفس  ←تسلیم و بندگی خداوند  

 ت نفس اهمیت دارد: ل معلولی در عزت و ذدرک روابط علت و 

 

 

 

 

 

 

 

شریف پیامبر اعظم )ص( که فرمود: »برترین جهاد، سخن حقی است که انسان در مقابل سلطانی ستمگر بر زبان آورد« و کالم قرآن که طرد  حدیث
 کنندگان یتیمان از خود را تکذیب کنندۀ دین می نامد، به ترتیب یادآور توجه به کدام معیارهای تمدن اسالمی است؟

 توجه به قسط و عدل  -پذیرش والیت الهی( نفی حاکمیت طاغوت و 1
 التفات به علم و دانش   -( نفی حاکمیت طاغوت و پذیرش والیت الهی2
 توجه به قسط و عدل -( برپایی جامعۀ عدالت محور و به دور از تبعیض ها3
 التفات به علم و دانش  -( برپایی جامعۀ عدالت محور و به دور از تبعیض ها4
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فرمود: کرد. به طور مثال به مردم میای عدالت محور بوده و ایشان در این راستا از هیچ تالشی فروگذار نمییکی از مهمترین اهداف پیامبر اکرم )ص(، برپایی جامعه

 »برترین جهاد، سخن حقی است که انسان در مقابل سلطانی ستمگر بر زبان آورد.«

کنندگان دین را معرفی خواهد تکذیبها بوده و قرآن کریم نیز در همین راستا، آنجا که میهت برپایی جامعۀ عدالت محور و به دور از تبعیضپس این کالم ایشان در ج 

 نمایند. کنند( و دیگران را به اطعام مساکین تشویق نمی رانند )طرد میکند که یتیمان را از خود می کند، از کسانی یاد می

 در اموال برای یتیمان و مساکین  یمعین قرار دادن حق   ←ان اوصاف نمازگزار 

 راندن یتیمان از خود و تشویق نکردن به اطعام مساکین  ←اوصاف تکذیب کنندگان دین 

کاالیی که به  های دسته جمعی برای تقویت رابطۀ صمیمانه میان خویشان و همسایگان چه حکمی دارد و خرید  ها و ورزشدر بازی پیش قدم شدن  
 نفع دولت صهیونیستی باشد محکوم به چیست؟ 

 بنابر احتیاط جایز نیست  - ( پاداش اخروی دارد1
 حرام است  - ( پاداش اخروی دارد2
 حرام است   -( واجب کفایی است3
 بنابر احتیاط جایز نیست   -( واجب کفایی است4
 

 مصلحت اندیشی ←محبت و خیرخواهی  -1             

 در ازدواج  به فرزند ویژگی های والدین جهت شایستگی در مشورت دادن

 پیش بینی و عاقبت ازدواج ←تجربه و پختگی  -2             

 حفظ پیمان با خدا            تسلیم و بندگی خداوند   
 عزت نفس  تقویت       :   1مثال 

 دوری از گناهان            احساس حضور خداوند  

 شکستن پیمان با خدا           
     ت نفس لذ  ←:  غفلت از یاد خدا 2مثال 

 افتادن در دام گناهان           
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شوند، از پاداش  جمعی پیش قدم می های دستهها و ورزشرابطۀ صمیمانه میان خویشان و همسایگان و سالمت اخالقی افراد خانواده در بازیکسانی که برای تقویت  

 مند خواهند شد.اخروی بهره

 هر نوع تجارتی که به نفع دولت غاصب صهیونیستی که دشمن اسالم و مسلمین است تمام شود، حرام است.  

 بندی شده یاد بگیرید:مربوط به احکام را استخراج کنید و دستههای کلید واژه

حکم "حرام" را   ، »لهوی«، »تحریک« و »شهوت«»شرط بندی«  ،کلمات »صهیونیستی«، »لهو و لعب«، »لهو و گناه«، »مطرب«، »قمار«:  1مثال  
 سازند. می

 سازند. حکم "واجب کفایی" را میکلمات »ضروری«، »ضرورت«، »مبارزه با تهاجم فرهنگی« و »توانایی«   :2مثال 

شده به دین الهی بدبین ایجاد بدبینی در دیگران نسبت به دین الهی، مربوط به کدام دسته از حقوق است و راه جبران آن، در صورتی که به شخصِ
 دسترسی نداریم، چیست؟ 

 به نیابت از او صدقه بدهیم.   -( حقوق الهی1
 به نیابت از او صدقه بدهیم.  -( حقوق مردم 2
 برای او دعای خیر و طلب آمرزش کنیم.  -( حقوق الهی3
 برای او دعای خیر و طلب آمرزش کنیم. -( حقوق مردم 4
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هاست. اگر رفتار ناپسند برخی افراد، سبب بدبینی دیگران به دین شده، در واقع حقوق معنوی افراد تر است، حقوق معنوی آنحقوق مردم که بسیار مهماز  ای  دسته

 کار به آنان دسترسی ندارد، باید برای توبه، برایشان دعای خیر و طلب آمرزش نماید.ضایع شده است و در صورتی که انسان گناه

 (.2و  1های  ن حقوق مادی است، نه معنوی )دلیل نادرستی گزینهدقت شود که دادن صدقه به نیابت از دیگران، برای جبرا 

 راه جبران  

 های از دست رفتهقضای نماز و روزه حقوق الهی 

 کسب رضایت از صاحبان حق حقوق مردم 

 دادن به نیابت از ایشان   صدقه ←حقوق مادی  -1                                                        

 در صورت عدم دسترسی به صاحب حق    

 آمرزش                         طلب  دعای خیر و  ←حقوق معنوی  - 2                                                       

 دارد؟ حذر می کدام امر بردر کدام کالم شریف، قیمت حقیقی انسان معرفی شده است و خودشناسی انسان، او را از  
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    فرماید: » امام علی )ع( دربارۀ اهمیت شناخت ارزش خود )خودشناسی( و نفروختن خویش به بهای اندک می 
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 شناخت ارزش خود و نفروختن خویش به بهای اندک )خودشناسی(:  -1

 « ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم ... و بر بسیاری از مخلوقات برتری دادیم.»آیه:                                                        

 حدیث قدسی: ای فرزند آدم، این مخلوقات را برای تو آفریدم و تو را برای خودم                                                       

ةُ   راههای تقویت عزت نفس                     حدیث امام علی )ع(: » ْنُفِسُكْم َثَمٌن ِإَّلَّ اْلَجنَّ ُه َلْيَس ِِلَ                        وَها ِإَّلَّ ِبها«َفاَل َتبيعُ  ِإنَّ

                                                                                                          

 توجه به عظمت خدا و تالش برای بزرگی او: - 2                                                    

خالق جهان در نظر آنان بزرگ است، از این جهت غیرخدا                   »حدیث امام علی )ع(:                    
 «در نظرشان کوچک است.                    

                                «بندۀ کسی مثل خودت نباش، زیرا خداوند تو را آزاد آفرید.»حدیث امام علی )ع(:                    
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 همراه باشد، در قرآن به هر دوی زن و مرد اشاره دارد«؟ "انسان"به کدام دلیل می گوییم: »هر آیه ای که با کلمۀ  
 تواند آن را در وجود خود پرورش دهد.ها به تقواست و هر انسانی می( مالک برتری انسان1
 مؤنث.دهد و روح انسان نه مذکر است و نه ( حقیقت انسان را روح او تشکیل می2
 اند که زوج هم باشند و در کنار هم، یکدیگر را کامل کنند.ای آفریده شده( زن و مرد به گونه3
 ها شده است. های مشترک برای انسانهای فطری مشترک انسان، موجب تعلق گرفتن نقش( ویژگی4
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ای که با این کلمات همراه باشد، به زن و مرد، هر دو مربوط قرآن کریم اختصاص به جنس خاصی ندارد و هر آیه کلمات »انس«، »انسان«، »بنی آدم« و »ناس« در  

 دهد و روح انسان نه مذکر است و نه مؤنث.شود؛ زیرا حقیقت انسان را روح او تشکیل میمی
و مرد موردنظر است و جنسیت خاصی بر دیگری برتری    در آیاتی که کلمات »انس«، »انسان«، »بنی آدم« و »ناس« موجود باشد، هر دوی زن

 ندارد، و این به مفهوم یکسانی منزلت انسانی زن و مرد است: 
ْنُس  : »ُقْل َلِئنِ 1مثال   َعَلى َأْن َيْأُتوا ِبِمْثِل َهَذا اْلُقْرآِن ...«  اْلِجن   وَ  اْجَتَمَعِت اْْلِ
ْنَساَن َلِفي  َواْلَعْصر *: »2مثال   «ُخْسٍر ...ِإنَّ اْْلِ
ْيَطاَن ...« : »3مثال   َأَلْم َأْعَهْد ِإَلْيُكْم َيا َبِني آَدَم َأْن ََّل َتْعُبُدوا الشَّ
اُس َأْنُتُم اْلُفَقراُء ِإَلى اهَّللِ: »4مثال  َها النَّ  ...« يا َأي 

 کند؟ فقیه تمایز ایجاد میهای شناخت مرجع تقلید کدام است و وجود چه خصوصیتی در او، نسبت به ولیّ یکی از راه
 شناس بودن زمان  -( یکی از فقیهان در میان اصحاب رسانه بسیار مشهور باشد. 1
 اعلم بودن   -( یکی از فقیهان در میان اصحاب رسانه بسیار مشهور باشد. 2
 اعلم بودن  -دهند. ( معرفی کردن فقیه توسط دو نفر عادل و مورد اعتماد که بتوانند فقیه واجد شرایط را تشخیص 3
 شناس بودن زمان  –( معرفی کردن فقیه توسط دو نفر عادل و مورد اعتماد که بتوانند فقیه واجد شرایط را تشخیص دهند. 4
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 دو راه برای شناخت مرجع تقلید وجود دارد:

 را تشخیص دهد، بپرسیم. از دو نفر عادل و مورد اعتماد که بتواند فقیه واجد شرایط -1

 چنان مشهور باشد که انسان مطمئن شود و بداند که این فقیه، واجد شرایط است.یکی از فقیهان در میان اهل علم )نه اصحاب رسانه( آن -2

 اعلم باشد.  -4شناس باشد، زمان  -3عادل باشد،  - 2باتقوا باشد،  -1شرایط مرجع تقلید: 

  فقیه ضروری نیست. وجود شرط »اعلم بودن« در ولیّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های مشترک ویژگی های مخصوص ویژگی 

 عادل باشد -1 اعلم باشد  مرجع تقلید

 باتقوا باشد  -2

 شناس باشد زمان -3
 ولی فقیه 

 مدیر و مدبر باشد 

 شجاعت و قدرت روحی داشته باشد

 برقراری فرهنگ برابری و مساوات را بر ُگردۀ چه کسانی نهاده و برای امدادرسانی، چه امکاناتی را فراهم نموده است؟ پرودگار عالم 
اس« ( 1
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 از دو نفر عادل مورد اعتماد که بتوانند تشخیص دهند بپرسیم.  -1    

 شناخت مرجع تقلید           

 علم مشهور باشد. میان اهلیکی از فقیهان در  -2     

 راههای

 ها  ای= مستقیم= حضور در اجتماعات و راهپیمایییک مرحله -1     

 )مانند انتخاب امام خمینی(  انتخاب ولی فقیه          

 ای= غیرمستقیم= انتخاب نمایندگان خبره  دومرحله -2

 ای()مانند انتخاب آیت اهَّلل خامنه
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نا»براساس آیۀ شریفۀ  
َ
رَسلنا ُرُسل

َ
د أ

َ
ق
َ
اُس بِ  ل

ّ
 ِلَيقوَم الن

َ
ان نَزلنا َمَعُهُم الِكتاَب َو المی  

َ
ناِت َو أ «، برپایی عدالت و فرهنگ برابری و مساوات، بر دوش مردم  الِقسِط ِبالَبيِّ

 رسانی به مردم، پیامبران را همراه با دالیل روشن، کتاب و میزان ارسال و نازل نموده است. است و خداوند جهت یاری

 دقت در جزئیات آیه، بسیار راهگشا خواهد بود.
 ارسال رسوَّلن با دَّلیل روشن، کتاب و میزان  ←ساز عدالت زمینه

 مردم ←برقرارکنندۀ عدالت 

 شود؟ های ایشان محقق میدر عمل به کدام نقش به ترتیب تر آن توسط رهبر با امدادرسانی مردم تر جامعه و هدایت آسانادارۀ موفق -
 مشارکت در نظارت همگانی  - ( اولویت دادن به اهداف اجتماعی1
 خرید کاالی ایرانی و کاهش بیکاری  - دادن به اهداف اجتماعی( اولویت 2
 خرید کاالی ایرانی و کاهش بیکاری   -( مشارکت در نظارت همگانی3
 اولویت دادن به اهداف اجتماعی  -( مشارکت در نظارت همگانی4
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های داخلی به تولید خود ادامه دهند و  شود که کارخانهاهداف اجتماعی تالش کنیم؛ مثالً خرید کاالی ایرانی سبب میباید بتوانیم از منافع فردی خود بگذریم و برای 

ادارۀ جامعه موفق  مانع بیکاری صدها هزار کارگر شود. این عمل، به طور غیرمستقیم سبب کاهش بیکاری شده و کمک خوبی به حکومت و رهبری است که بتوانند در  

 د.تر باشن

شود که رهبر، همۀ افراد جامعه را پشتیبان خود بداند و هدایت جامعه به سمت وظایف اسالمی مشارکت در نظارت همگانی )امر به معروف و نهی از منکر( سبب می

 تر شود.برای رهبر آسان
 به »تر«ها و »ترین«ها در متن درس بیشتر توجه کنیم: 

 ردم به اهداف اجتماعی است.اولویت دادن م ادارۀ موفق جامعه، معلولِ 
 مشارکت مردم در نظارت همگانی است. هدایت آسانتر جامعه، معلولِ 

 »فکر کردن« و »کفران و ناسپاسی نکردن« به ترتیب کدام آیات و نعمات الهی هستند؟ زمینه ساز 
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 َو َرْحمَ هایی برای تفکر انسان در آیۀ: »بخش به عنوان نشانهآفرینش همسرانی آرامش 
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 مقایسۀ آیات مربوط به ازدواج: 

 تفاوت در آخر  تفاوت در ادامه  اشتراک در میان  تفاوت در میان  اشتراک در میان   تفاوت در آغاز 

إنَّ فی ذلک آلیات لقوم   بینکم مودة و رحمة  َجَعلَ َو  لتسکنوا الیها  لکم من انفسکم ازواجا   َو من آیاته أن خلق 
 یتفکرون 

 َو اهَّلُل َجَعلَ 
 - 

لکم من ازواجکم بنین 
و حفدة و رزقکم من 

 الطیبات 

أفبالباطل یؤمنون و 
 بنعمة اهَّلل هم یکفرون 

 

: همسرانی  آیات الهی   مودة و رحمة: دوستی و مهربانی  لتسکنوا: انس و آرامش  َازواجا 

: همسرانی  الهی نعمات   رزقکم من الطیبات: روزی رسان  بنین و حفدة: فرزندان و نوادگان  َازواجا 

 ها هستند؟ چرا تمایالت مادی و دنیوی، مورد عالقه و میل طبیعی انسان
 اند، اما نباید به عنوان اهداف فرعی انسان قرار گیرند. ( زیرا نه تنها بد نیستند، بلکه خوب و ضروری1
 شود.شود زندگی کرد یا زندگی مشکل میالزمۀ زندگی در دنیا هستند و بدون آنها یا نمی ( زیرا 2
 رسد. مندی درست از آنها، انسان به رشد و کمال واقعی خود می( زیرا با بهره3
 ترند و قابل مقایسه با آن تمایالت نیستند.( زیرا نسبت به تمایالت عالی بسیار ناچیز و پایین4
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توان زندگی ها الزمۀ زندگی در دنیا هستند و بدون آنها یا نمیدهند؛ زیرا اینها به طور طبیعی به امور دانی و تمایالت دنیوی و مادی میل دارند و عالقه نشان میانسان

 شود. کرد یا زندگی سخت و مشکل می

 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=30&AID=21
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=30&AID=21
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=30&AID=21
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=30&AID=21
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 مقایسۀ تمایالت عالی و دانی: 

 اشتراکوجه  وجه تمایز  

تمایالت عالی )روحی و  
 معنوی( 

 بسیار برترند و باید اصل قرار گیرند. 
اند و  هر دو خوب و ضروری 

 رسیدن

تمایالت دانی )مادی و  به آنها احساس لذت دارد. 
 دنیایی(

َّلزمۀ زندگی در دنیا هستند اما نباید مانع رشد 
 تمایالت عالی شوند.

آورد شوم چیست و ممانعت از گسترش گناه در تمام سطوح جامعه، در چه صورت دار شدن انحراف از حق، رهدر اثر ریشه دشواری اصالح جامعه  -
 شود؟ انجام می

 مردم در برابر گناهان اجتماعی حساسیت به خرج دهند. -های زیربناییهای بزرگ و فعالیت( انجام ندادن تالش1
 مردم در برابر گناهان اجتماعی حساسیت به خرج دهند. -وظیفۀ مقدس امر به معروف و نهی از منکر( کوتاهی در 2
 های اجتماعی در مراحل ابتدایی خود اصالح شوند.انحراف -( کوتاهی در وظیفۀ مقدس امر به معروف و نهی از منکر3
 جتماعی در مراحل ابتدایی خود اصالح شوند. های اانحراف -های زیربناییهای بزرگ و فعالیت( انجام ندادن تالش4
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ز حق ریشه بدواند، اصالح  اگر مردم در انجام وظیفۀ مقدس امر به معروف و نهی از منکر کوتاهی کنند و اقدامات دلسوزان جامعه به جایی نرسد و به تدریج انحرافِ ا

 شود.آن مشکل می

 اجتماعی باید در همان مراحل ابتدایی خود اصالح شوند تا گسترش نیابند و ماندگار نشوند. های انحراف

 (: حساسیت مردم در برابر گناهان اجتماعی، موجب آسان شدن ممانعت از گناهان اجتماعی است. 2و  1های )دلیل نادرستی گزینه

 کند.شود و در تمام سطوح نفوذ میتر میتر و محکمی گناه اجتماعی قو  ←کوتاهی در انجام امر به معروف و نهی از منکر 
 شود.تر میاصالح گناهان اجتماعی آسان ←حساسیت در برابر گناهان اجتماعی 

 

 شوند.یابند و ماندگار نمیگناهان گسترش نمی  ←اگر در همان مراحل ابتدایی گناهان اجتماعی اصالح شوند 
 شود. های اساسی و زیربنایی میاصالح آنها مشکل و نیارمند فعالیت ←اگر گناهان اجتماعی و انحراف از حق ریشه بدواند 

 کنند؟ های اجتماعی چگونه جهت تسلط بر کشورهای موردنظر سوء استفاده میگر، از وسایل ارتباطی و رسانهکشورهای سلطه 
 های دقیق علیه کشورها گیریتجزیه و تحلیل اطالعات برای تصمیم -داخلی کشورهاهای بومی و ( نابود کردن زیرساخت1
 های بیگانه های رسانهها به برنامهمسحور ساختن ملت -های بومی و داخلی کشورها( نابود کردن زیرساخت2
 انه های بیگهای رسانهها به برنامهمسحور ساختن ملت - ( به دست آوردن اطالعات محرمانۀ کشورها3
 های دقیق علیه کشورها گیریتجزیه و تحلیل اطالعات برای تصمیم - ( به دست آوردن اطالعات محرمانۀ کشورها4
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فرهنگی کشورها و تجزیه و تحلیل گر برای تسلط بر کشورها اقداماتی از قبیل: به دست آوردن اطالعات محرمانۀ اقتصادی، سیاسی، نظامی و  های کشورهای سلطهدولت

 دهند. های دقیق علیه کشورهای مورد هدف را انجام میگیریآنها برای تصمیم

 بهتر به خاطر بسپارید. ها را توانید آنبندی نکات، میبا شماره

 

 

 

مستفاد از کالم نورانی حضرت فاطمۀ زهرا )س(: »مزد من در برابر هر سؤالی که پاسخ دهم، از مجموع مرواریدهایی که فاصلۀ میان زمین و  پیام 
 های تو احساس رنج و زحمت نکنم.« کدام است؟ آسمان را پر کند بیشتر است. پس سزاوار است که از پرسش

 گرایی را شکست.آموزی، سد جاهلیت و خرافههای دائمی پیشوایان دین به علمق( تشوی 1
 های آن را آسان می کند.آموزی، سختی( توجه به پاداش بزرگ علم2
 ترین جوامع، معلول دعوت مکرر قرآن به تدّبر بود.( مشتاق علم شدن جاهل3
 سبب ارتقای جایگاه بانوان گردید.( مبارزۀ شدید قرآن و عترت با تلقی درجه دوم بودن زن، 4
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های آموزی )بیش از مرواریدهای پرکنندۀ فاصلۀ میان زمین و آسمان( است که موجب احساس نکردن سختیزهرا )س(، بیانگر پاداش بزرگ علماین سخن حضرت فاطمه

 شود. راه علم آموزی می

 احادیث درس را به خوبی استخراج کنید:مفاهیم عمیق نهفته در 
-2و منزلت علمی آن حضرت و هم    »بصیرت«  بینش روشن  -1:  داستان بیان شده در مورد پرسش زن از حضرت فاطمه )س( هم بیانگر  مثال:

ان را برای پاسخ دادن تر از مجموع مرواریدهای پرکنندۀ فاصلۀ میان زمین و آسموجه به معرفت و تفکر است. آنگاه که حضرت، پاداش بزرگت 
 آموزی دانست.های علمبه هر پرسش بیان نمود، توجه به پاداش علم آموزی را موجب آسان شدن سختی

 

 به دست آوردن اطالعات محرمانۀ کشورها -1
 سلطه بر کشورها های راه

 تجزیه و تحلیل اطالعات برای استفاده در شرایط خاص -2
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 رسالت پیامبر )ص(« و »ابتدای دعوت ایشان« به ترتیب شامل چه موضوعاتی بود؟ آغازگر »
 گرایی معاد و آخرت -( توحید و یکتاپرستی1
 یکتاپرستیتوحید و   -( دانش و آموختن2
 خواهی عدالت -( دانش و آموختن3
 خواهی عدالت -( توحید و یکتاپرستی4
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 اولین آیاتی که بر رسول خدا )ص( نازل شد و آغازگر رسالت وی بود، دربارۀ دانش و آموختن بود. 

 نمود.رسول خدا )ص( از همان ابتدای دعوت مردم را به یکتاپرستی دعوت 

 : بندی کنار هم یادداشت نماییدنکات مشابه درس را استخراج کنید و با طبقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دارد و این فرمایش ایشان در راستای تحقق کدام  )ص( برای مردی که زنی از محارم خود را شاد کند، کدام پاداش اخروی را بیان میرسول خدا 
 هدف است؟ 

 انقالب عظیم در جایگاه خانواده و زن -( خداوند، روز قیامت او را شاد خواهد کرد. 1
 ها به گروهی محدودعدم انحصار نعمت -خداوند، روز قیامت او را شاد خواهد کرد. ( 2
 ها به گروهی محدود عدم انحصار نعمت -( در این صورت، او در بهشت با ما خواهد بود. 3
 انقالب عظیم در جایگاه خانواده و زن  -( در این صورت، او در بهشت با ما خواهد بود. 4
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فرمود: »هیچ مردی نیست که زنی از محارم  رسول خدا )ص( با گفتار و رفتار خویش انقالبی عظیم در جایگاه خانواده و زن پدید آورد. آن حضرت به یاران خود می

 خود را شاد کند، مگر آنکه خداوند، روز قیامت او را شاد خواهد کرد.«

 خود، انقالبی عظیم در جایگاه خانواده و زن پدید آورد:رسول خدا )ص( با گفتار و رفتار 

 هیچ مردی نیست که زنی از محارم خود را شاد کند، مگر آنکه خداوند، روز قیامت او را شاد خواهد کرد. -1                              

 ف، آمادۀ کمک به پدر و مادر، ُانس گیرنده، باعث برکت،  دختران چه فرزندان خوبی هستند، سرشار از لط -2گفتار پیامبر )ص(:           

 . کارریزبین، هنرمند و ظریف                                 

                                  

 کرد.صبح به دخترش سالم می  - 1                                

 بوسید.دست دخترش را همواره می -2ر فتار پیامبر )ص(:         

 کرد.  هرگاه قصد سفر داشت، آخرین نفر با دخترش خداحافظی می  -3                                

 پرسید، دخترش بود. آمد و حال او را میبه سراغش می پیامبر  گشت، اولین کسی کهز سفر برمیهرگاه ا   -4                                

 شوی آن، نتیجۀ چیست و اگر مقرون با چه اموری شود، خداوند گناهان را به حسنات تبدیل می نماید؟ وگناه از قلب انسان و شستخارج شدن  
 ایمان و عمل صالح  -( پشیمانی1
 تصمیم بر تکرار نکردن گناه -پشیمانی( 2
 تصمیم بر تکرار نکردن گناه  -( توبه3
 ایمان و عمل صالح   -( توبه4

 
 

 آغازگر رسالت پیامبر = دانش و آموختن               
 : 1نکته 

 ابتدای دعوت پیامبر = توحید و یکتاپرستی               

 مبنای جامعۀ اسالمی = قوانین و دستورات الهی               
 : 2نکته 

 مبنای زندگی مردم = تفکر و علم               

 معیار وَّلیت الهی ←اولی اَّلمر                 
 : 3نکته 

 معیار علم آموزی و عقل گرایی ←اولی اَّللباب                 
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کند، بلکه به کمک ایمان و  گویند. توبه نه تنها گناه را پاک میدهد. این عمل را »پیرایش« و »تخلیه« میشو میوتوبه، گناهان را از قلب خارج می کند و آن را شست

 سازد. عمل صالح، گناهان را به حسنات تبدیل می

 پاکی= تخلیه = پیرایش = تزکیه  اثر حداقلی توبه 
 تبدیل گناهان به حسنات به شرط »ایمان و عمل صالح«  اثر حداکثری توبه
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 Which sentence is grammatically correct : 
1) If the lake freezes, neighborhood teens like to skate on it.   
2) If the lake freezes, neighborhood teens like to skate on.   
3) If the lake freezes, neighborhood teen likes to skate on.   

 4) If the lake freezes, neighborhood teens likes to skate on it.    
 ( 1شرطی نوع مربوط به بحث  یازدهم 3درس  grammar-113-)سخت  1: گزینه پاسخ 61

EDUCATIONAL BOX 
 در تحلیل این سوال به نکات زیر توجه فرمایید:

 شود.به دلیل عدم تطابق بین فاعل و فعل رد می 4گزینه .  1
 شود. در آخر جمله رد می  it هم به دلیل عدم تطابق فعل و فاعل و هم به دلیل نبود  3گزینه .  2
 شود. در آخر جمله رد می itهم به دلیل نبود  2گزینه .  3

ایجاد   شود، الزم است که ضمیر یا اسمی وجود داشته باشد تا ارتباط بین متنیمله دوم شروع میج andبا توجه به اینکه بعد از نکته: 
 در آخر جمله(  it گردد.)لزوم وجود

 When we were  students two years ago, teachers encouraged us ---------- our studies strictly to achieve whatever 

we decided to. 
1) following          2) to follow             3) to be followed       4) followed 

 

 ( infinitivesیازدهم مربوط به  3درس   writing  – 113 - متوسط)    2پاسخ: گزینه  62

EDUCATIONAL BOX 
 تست فوق:   نکته

 infinitive یا همان  to ( از مصدر با 103)رجوع شود به صفحه...,encourage,expect,try,promise,want,planبعد از برخی افعال مثل 
 شود.استفاده می

 Would you return the money you have borrowed if you ............. a rich man in your life? 
1) become  2) had become  
3) can become  4) became  

 (  شرطی نوع دومبحث مربوط به  دوازدهم  2درس  see also  - 122 - سخت)    4پاسخ: گزینه  63

EDUCATIONAL BOX 
 ifتوانیم تشخیص بدهیم که قسمت می would+returnجمله با توجه به اینکه شرطی نوع دوم است و سوالی می باشد از ترکیب 

clause   گذشته باشد. باید 

 We all got ............... when we encountered the .............. door of our manager in the first day of classes we wanted 

to begin . 
1) disappointed-closing 2) disappointing-closing    
3) disappointed-closed 4) disappointing-closed 

 ( 98صفحه   به صفات مفعولیمربوط  یازدهم 3درس  see also -113 –  متوسط)     3پاسخ: گزینه  64
 

EDUCATIONAL BOX 
 مفعولی یک نکته خفن بهتون میگم: برای درک صفات فاعلی و 

 صفات فاعلی تاثیرگذار هستند. 
 صفات مفعولی تاثیرپذیر هستند. 

 در مثال زیر چون فیلم تاثیرگذار بوده، من تاثیر پذیرفتم.

Example: I got surprised because the film was surprising.  

 People with the virus may feel perfectly fine, but they can still infect others since this virus is so poweful which 

can be ----------- to others momentarily and without any miniature sign. 

1) converted  2) transmitted 3) transformed  4) compiled 
 

 (  دوازدهمکتاب اصلی   67صفحه  دولغت مربوط به درس  -122  – متوسط)       2پاسخ: گزینه  65

خیلی   ویروس  این زیرا کنند  آلوده را دیگران توانند می  هم هنوز اما  باشند،  داشته خوبی احساس است ممکن ویروس  به مبتال افرادترجمه: 

 . شود منتقل دیگران به کوچک  عالمت  هیچ بدون و ایلحظه صورت به تواندمی که است قدرتمند
ی مازه! تو تموم دروس تخصصی با اساتید کار بلد دیگه مشکلی های حل تست پیشرفته های سخت مشکل داری پیشنهاد ما بهت کالساگه تو حل تست 
 نخواهی داشت:( 
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 In the remaining time until the Konkur, students must avoid doing other activities and just focus on their 

lessons and they must ---------- on the mistakes they've made and try not to do them again. 

1( remember  2) decrease   3) conclude   4) reflect 

 (  یازدهم اصلی کتاب  89صفحه سه به درس  لغت مربوط  -113  – سخت)     4: گزینه پاسخ 66

  و باشد هایشاندرس روی شانتمرکز  فقطو   کنند اجتناب دیگر هایفعالیت انجام  از باید آموزان دانش کنکور  تا ماندهباقی زمان در ترجمه

 باید  در مورد اشتباهاتی  که مرتکب شدهاند  تأمل  کنند  و سعی  کنند دیگر آنها را تکرار نکنند. 

EDUCATIONAL BOX 
Reflect on something= To think about something 

 Ordinary people expected to -------------- the money they invested in Bourse last summer. Their asset has been 

decreased greatly due to unknown reasons. 

1) generate 2) cultivate 3) appreciate  4) motivate 

 (  یازدهم کتاب اصلی  89صفحه  3درس  لغت مربوط به -113 –)سخت     3پاسخ: گزینه   67

ها بدلیل های آنگذاری کرده بودند را داشتند. داراییهایی که تابستان گذشته در بورس سرمایهپول افزایشمردم معمولی انتظار ترجمه: 

 یافت.  دالیل نامشخصی به طور زیادی کاهش

EDUCATIONAL BOX 
یکی از معانی این کلمه که که در کتاب هم اشاره شده به معنی قدردانی کردن و ارزش چیزی را دانستن است. ولی یکی دیگر از معانی که 

رفته: برند همین معنایی هست که در این تست به کار ش آموزان پنهان است ولی طراحان به زیرکی از آن بهره می از دید دان  
Appreciate= to rise in value and gradually become more valuable 

    For someone from Tokyo, Japan, it (68)................. time to adjust to living in New York City. Even though Tokyo is an 
expensive city, I was surprised to see how much everything (69)................. in New York. It is difficult for a student 
(70)................. an inexpensive place to live, and the food in grocery stores is expensive too. A major difference I 
(71)................. between Tokyo and New York is the diversity. In New York, you see people from every background and 
culture, and you hear languages from all over the world. It's impossible to feel (72)................. an outsider in New York 
because everyone is different. 

 

 ترجمه متن کلوز:
زمانی    کردم  تعجب  من  است،  های سنگین()با هزینه  قیمت گران  شهری توکیوچه    اگر.  کشدمی  طول  نیویورک  شهر  در  زندگی با سازگاری  ژاپن، توکیو،  از  شخصی  برای

  گران  نیز  هایفروشگاه  در  غذایی   مواد  و  است  دشوار  دانشجویک    برای  زندگی  برای   ارزان   مکان   یافتن .  )گران است(دارد  هزینه  چقدر   نیویورک  در  چیز  همه  دیدمکه  

  جهان  سراسر   از  را   یی ها زبان  و  بینید، می  را  فرهنگ   و   زمینه  هر  از  مردم   نیویورک،   در .  است  تنوع   کردم،   مشاهده   نیویورک   و  توکیو   بین  من   که   ایعمده   تفاوت .  است

 . هستند متفاوت همه زیرا نمایید  بودن خارجی  غیر احساس نیویورک در این امر غیر ممکن است که . شنویدمی

 1) takes   2) lasts   3) spends  4) wastes 

 (       متوسط)     1پاسخ: گزینه  68

✓ Take time=زمان بردن 

 1) expands  2) costs   3) values  4) needs 

 (       متوسط)      2پاسخ: گزینه  69
 نیاز داشتن ( 4  ارزش داشتن ( 3  هزینه کردن ( 2   گسترش دادن ( 1

 1) finding  2) finds   3) to find  4) found  

        ( متوسط)     3: گزینه پاسخ 70
It's+adjective+......+infinitive 
It's difficult for students to find... 

 1) made   2) absorbed  3) noticed  4) understood 

      (  )متوسط    3: گزینه پاسخ 71
 فهمیدن  (4  شدن توجه م( 3  جذب شدن ( 2   درست کردن ( 1

 1) like   2) liklihood  3) alike  4) likely 

       (متوسط)      1: گزینه پاسخ 72
 .دهند این معنا را نمیاست و بقیه گزینه ها    "مانند"به معنای    1تنها گزینه  

 

All of our energy comes from the sun, which is our nearest star. The sun sends out huge amounts of energy 
through its rays every day. We call this energy solar energy or radiant energy. Without the sun, life on 
earth would not exist, since our planet would be totally frozen. We use this solar energy in many different 
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ways. The sunlight lets us see and warms us. Plants use the light from the sun to grow. They store it as 
chemical energy. This process is called photosynthesis. The energy is stored in their roots, fruits, and 
leaves. This energy feeds every living thing on the earth. When humans and animals eat plants, and the 
food made from plants, they store the energy in their bodies, in their muscles and in their brain cells  . 
The sun’s energy is stored in coal, natural gas, water and wind. Coal, oil, and natural gas are known as 
fossil fuels. Fossil fuels were formed over millions of years ago when the remains and fossils of prehistoric 
plants and animals sank to the bottom of swamps and oceans. These animal and plant remains were slowly 
covered and crushed by layers of rock, mud, sand, and water. The pressure of all those layers caused the 
plants and animals to break down and change into coal, oil and natural gas. We use the energy in these 
fossil fuels to make electricity. We use electricity in many different ways. We light and heat our homes, 
schools and businesses using electricity, and to run computers, refrigerators, washing machines, and air 
conditioners. Our cars and planes run on gasoline, which comes from oil. As of the year 2013, most of the 
energy we use comes from fossil fuels . 

 ترجمه متن اول: 
  انرژی   این  ما.  فرستدمی  شاشعه   طریق  از  انرژی  زیادی  مقدار  روز  هر  خورشید.  شودمی  تأمین  ست،ا  ما  ستاره  تریننزدیک  که  خورشید،  از  ما  انرژی  تمام

  انرژی   این  از  ما.  زندمی  یخ  کامالً  ما  سیاره  زیرا  داشت،  نخواهد  وجود  زمین  روی  زندگی  خورشید،  بدون.  نامیممی  تابشی  انرژی  یا  خورشیدی  انرژی  را

  استفاده  رشد  برای  خورشید  نور  از  گیاهان.  دهدمی  را  شدن  گرم  و  دیدن  امکان  ما  به  خورشید  نور.  کنیممی  استفاده  مختلف  هایشیوه  به  خورشیدی

  ذخیره  آنها  هایبرگ  و  هامیوه  ها،ریشه  در  انرژی.  شودمی  نامیده  فتوسنتز  فرآیند  این.  کنندمی  ذخیره  شیمیایی  انرژی  عنوان  به   را  آن  آنها.  کنندمی

  آنها  خورند،می   را  گیاهان  از  شده  تهیه  غذای   و  گیاهان  حیوانات  و  انسان  که  هنگامی.  کندمی  تغذیه  را  زمین  روی  زنده  موجود  هر  انرژی  این.  شودمی

 .  کنندمی  ذخیره  خود  مغز  های سلول  و  عضالت  بدن،  در  را  انرژی

.  شوندمی  شناخته  فسیلی  هایسوخت  عنوان  به  طبیعی  گاز  و  نفت  سنگ،  ذغال.  شودمی  ذخیره  باد  و  آب  طبیعی،  گاز  سنگ،  ذغال  در  خورشید  انرژی

  هااقیانوس   و  هاباتالق  ته   در   تاریخ  ماقبل  حیوانات  و  گیاهان  هایفسیل  و  بقایا  که  زمانیگرفتند    شکل  پیش  سال  هامیلیون  از  بیش  فسیلی  هایسوخت

  تجزیه   باعث  ها الیه  این  همه  فشار.  ندشدمی  خرد  و  پوشانده  آب  و  شن  گل،  سنگ،  از  هاییالیه   توسط  آرامی  به  گیاهان  و  حیوانات  بقایای  این.  شدند  غرق

.  کنیممی  استفاده  برق  تولید  برای  فسیلی  هایسوخت  این  در  موجود  انرژی  از  ما.  شد  طبیعی  گاز  و  روغن  سنگ،  زغال  به  آنها  تبدیل  و  حیوانات  و  گیاهان

  رایانه،  اندازیراه  از آن جهت  و  ،کنیممی  گرم  و  روشن  را  خود  مشاغل  و  مدارس  ها،خانه  ما  برق  از  استفاده  با.  کنیممی   استفاده  مختلف  طرق  به  برق  از  ما

  بیشتر   ،2013  سال  از.  است  نفت   از  ناشی  که  کنندمی  کار  بنزین  با  ما   هایهواپیما  و   اتومبیلهاکنیم.  استفاده می هوا  تهویه  و  لباسشویی  ماشین   یخچال،

 .  شودمی  استفاده  فسیلی  هایسوخت  از  ما  انرژی

 Based on the evidence in the passage, how can the sun best be described? 
1) Crucial for life on earth. 
2) An important mythological object. 
3) A developing black hole 
4) The biggest star in the universe 

 (      متوسط )    1پاسخ: گزینه  73
 کرد؟  توصیف  توان  می  وجه  بهترین  به  را  خورشید  چگونه  بخش،  این  در  موجود  شواهد  به  توجه  با.  73

 ضروری برای زندگی روی زمین (  1

 ای مهمیک جسم اسطوره (  2

 سیاه چاله در حال توسعه (  3

 بزرگترین ستاره در جهان (  4

 All of the following can be true about sunlight EXCEPT..................... 
1) it makes the world visible for us.  
2) it makes plants grow.   
3) it stores enough heat to warm us.   
4) the roots and leaves of the plants are the sources of sun's energy. 

       (متوسط )    3: گزینه پاسخ 74
 . باشند  درست.....................    استثنای  به  خورشید  نور  مورد   در  توانندمی  زیر  موارد  همه.  74

  ) کامال درست است.( کندجهان را برای ما قابل مشاهده می.  1

   ) براساس متن درست است( شود یباعث رشد گیاهان م.  2

 کند!!!( ای ذخیره نمیکند تا ما را گرم کند)نور خورشید هیچ انرژیی ذخیره میبه اندازه کافی انرژ.  3

های گیاهان نور خورشید را به شکل انرژی شیمیایی ها و میوهها، برگانرژی خورشید هستند) بر اساس متن ریشهای گیاهان منابع  هها و برگریشه.  4

 کنند.( ذخیره می

 The underlined word "it" in line 5 refers to ------------ . 
1) light  2) fossil fuel 3) photosynthesis  4) sun 
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 (      متوسط )    1پاسخ: گزینه  75
  ------------اشاره دارد به    5در سطر    "it"کلمه  .  75

 خورشید .  4  فتوسنتز.  3  سوخت فسیلی   .2  نور.  1

 What is this passage mostly about? 
1) How long it takes for light from the sun to reach the earth. 
2) The importance of energy for human life and where energy comes from. 
3) Different types of non-renewable sources of energy. 
4) How fossil fuels were formed. 
 

       ( متوسط)   2: گزینه پاسخ 76
 کند؟متن عمدتا در مورد چه چیزی صحبت می.  76

 . برسد  زمین  به  خورشید  نور  تا  کشدمی  طول  مدت  چه(  1

 . شودمی  أمینت  از کجا  انرژی  اینکه  و  بشر  زندگی  برای  انرژی  اهمیت(  2

 ناپذیر   تجدید  انرژی  مختلف  انواع(  3

 .های فسیلی چگونه شکل گرفتندسوخت  (4

Culture shock refers to the feeling of disorientation experienced by people when they move to an unfamiliar cultural 

environment or when they are suddenly exposed to a different way of life or set of attitudes. This can be the result of 

immigration or a visit to a new country, a move between social environments, or simply a transition to another type of life. 

Culture shock consists of four distinct stages: honeymoon, negotiation, adjustment, and adaptation. The honeymoon stage 

occurs when the individual sees the differences between the old and new culture in a romantic light. In the negotiation stage, 

the differences between the old and new culture become apparent and may create anxiety. The adjustment stage refers to 

the period when the individual grows accustomed to the new culture and develops routines. Finally, in the adaptation stage, 

individuals are able to participate fully and comfortably in the host culture. Adaptation or acceptance does not mean total 

conversion; people often keep many traits from their earlier culture, such as accents and languages. It is often referred to as 

the bicultural stage. 

 ترجمه متن دوم:
  شیوه   معرض  در  ناگهانیبه صورت    یا  وکنند  تجربه می  ناآشنا  فرهنگی  محیطیک    به  انتقال  هنگام  افراد  اشاره دارد که  گمراهی  احساس  به  فرهنگی  شوک

  یا اجتماعی   هایمحیط بین جابجایی ،اشدب جدید کشور یک به سفر یا مهاجرت نتیجه تواندمی این. گیرندقرار می هانگرش مجموعه یا زندگی متفاوت

 مرحله .  سازگاری  و  تنظیم  مذاکره،  عسل،  ماه:  است  شده  تشکیل  مشخص  مرحله  چهار  از  فرهنگی  شوک.  باشد  زندگی  از  دیگری  نوع  به  انتقال  سادگی  به

  جدید  و  قدیم   فرهنگ  بین  تفاوت  مذاکره،  مرحله  در.  ببیند  عاشقانه  منظر  از  را  جدید  و   قدیم  فرهنگ  هایتفاوت  فرد  که  افتدمی  اتفاق  زمانی  عسل  ماه

  را  روزمره   هایروال  و  کرده  عادت  جدید  فرهنگ   به  فرد  که  شودمی   اطالق  ای دوره  به  سازگاری  مرحله.  کند  ایجاد  اضطراب  است  ممکن  و  شود  می  آشکار

  تبدیل  معنای  به  پذیرش  یا  سازگاری.  کنند  شرکت  میزبان  فرهنگ  در  راحت  و   کامل  طور  به  توانندمی  افراد  سازگاری،  مرحله  در  ،آخراالمر .  کندمی  ایجاد

  مرحله عنوان به آن از اغلب. کنندمی حفظ خود قبلی فرهنگ از راها زبان و هالهجه ی از قبیلصفات از بسیاری مردم. نیست )به فرهنگ میزبان( کامل

 . شودمی  یاد  فرهنگی  دو

 Getting familair with another kind of life can be the effect of ................ 

1) immigration   2) disorientation    3) negotiation  4) cultur shock 
       )متوسط(   4: گزینه پاسخ 77

 . باشد................    تأثیر  تواند  می  زندگی  از  دیگری  نوع  با  آشنایی.  77

 ( شوک فرهنگی 4  ( مذاکره  3 ( گمراهی  2  ( مهاجرت 1

 In the ---------- stage, the clarity between the old and new culture appears. 

1) honeymoon  2) negotition  3) adjustment  4) adaptation 

       (سخت )    2: گزینه پاسخ 78
 . شودمی  نمایان  جدید  و  قدیم  فرهنگ  وضوح  ----------  مرحله  در.  78

 ( سازگاری 4  ( تنظیم 3 ( مذاکره  2  ( ماه عسل1

 All of the following can be inferred from the passage EXCEPT---------- 
1) Negotition stage makes individuals to feel stressed. 
2) Immigration can be the result of the culture shock. 
3) Accents can be features taken from individuals' previous culture. 
4) The initial stage in culture shock is honeymoon. 

       (سخت )    2گزینه   پاسخ: 79
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 ------------ همه موارد زیر را میتوان از متن استنباط کرد به جز  .  79

 ( مرحله مذاکره افراد را دچار استرس می کند.1

 ( مهاجرت می تواند نتیجه شوک فرهنگی باشد. 2

 ( لهجه ها می توانند ویژگی های گرفته شده از فرهنگ قبلی افراد باشند. 3

 است. ( مرحله اولیه شوک فرهنگی ماه عسل  4

 The underlined word "accustomed to" in line 8 refers to: 

1) interested in  2) used to  3) took place  4) attended in 
       (متوسط )    2: گزینه پاسخ 80

 که زیر آن خط کشیده شده اشاره دارد به:   8در خط     "  accustomed to ". کلمه  80

 حضور یافتن در(  4  صورت گرفتن(  3  کردن بهعادت  (  2  عالقه مند به (  1
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    اند؟کدام  جدید به قدیم از ترتیب به زیر،  شکل تشکیل برای اصلی تأثیرگذار هایتنش نوع -81
 فشاری  ،کششی (1
 فشاری  فشاری، (2
 کششی  فشاری، (3
 کششی       کششی، (4

 
   ( 91صفحۀ  -متوسط باال  -6 فصل)   3گزینه   :پاسخ 81

 عادی  گسل شده و پایین   سمت  به   ها الیه  حرکت  سبب  تنش کششی  سپس   و   شده  هاالیه  خوردگی چین   و   شدنمتراکم   سبب   فشاری   تنش  ابتدا   سؤال،   شکل با توجه به 

 است. کرده  ایجاد

 

 
 دارد؟  بیشتری مطابقت زیر،  عبارت با کدام گزینه -82

 .«کندمی عبور جامد هایمحیط از فقط لرزه،  زمین موج این»

 .شودنمی  تولید لرزه زمین کانون در (1
 . شودمی ثبت نگارها لرزه توسط عرضی موج از پس  (2
 .دارد امواج بین در را سرعت بیشترین طولی موج از بعد  (3
 . شودمی ایجاد زمین سطح و  هاالیه مشترک  فصل  با درونی امواج برخورد از (4
    (94 صفحۀ -متوسط  -6 فصل)    3پاسخ: گزینه  82

 باشد. ( می Sرابطه با موج عرضی ) توضیحات صورت سوال، در  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  توان دریافت شکل مقابل یک »ناودیس« است؟بر اساس کدام مورد می -83

1 )A،دونین:B،اردووسین:C کرتاسه: 
2 )A،سیلورین:B،کربنیفر:Cپرمین: 
3 )A،تریاس:B،سیلورین:C کربنیفر: 
4 )A،ترشیاری:B،کرتاسه:Cتریاس: 

 

 ( 96صفحۀ   -متوسط باال -6 فصل)     2پاسخ: گزینه  83
  باشند،   پرمین  :C  -کربنیفر  :B  - سیلورین  :A  چین   مرکز  طرف   به   خارج  از   ترتیب  به  هاالیه  اگر   .است  ناودیس  یک   چین  باشد،  چین  اطراف  از   جدیدتر   چین  مرکز   اگر

 .بود خواهد  ناودیس  یک چین

 

 : جز به ، باشد «هاآتشفشان فواید» تواند ازهمۀ موارد ذکر شده می         -84
 کره  سنگ  های  ورقه  نسبی  آرامش(  2 پوستی   هایبیماری  درمان  (1
 اقیانوسی  میان  هایکوه  رشته  ایجاد(  4 زمین گردشگری   ۀتوسع  (3

Sموج   

(ثانویه، عرضی)

.ددر کانون زمین لرزه ایجاد می شود و در داخل زمین منتشر می گرد

.دومین موجی است که توسط دستگاه لرزه نگار ثبت می شود

.بیشترین سرعت را بین امواج داردPبعد از موج 

.فقط از محیط های جامد عبور می کند
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   (100   صفحۀ -متوسط  -6فصل )   4گزینه   :پاسخ 84
 ها:بررسی گزینه

-هایی که درون پوسته هستند، گرم شده و از طریق شکستگیباشند. آبگرم معدنی می های آبتشکیل چشمهها، مناطق مناسبی برای اطراف آتشفشان  (:3( و )1)

های پوستی و آرامش عضالنی ها از نظر بهداشتی برای درمان بیماریهشوند. آب این چشم های آب گرم در سطح زمین ظاهر می صورت چشمه  ای سطح زمین، بهه

 . شوندان، سبب رونق اقتصاد محلی می مفید هستند و با جذب گردشگر

 . شوندکره می های سنگ ها، افزون بر خروج انرژی درونی زمین، منجر به آرامش نسبی ورقهآتشفشان (:2)

 . شودقیانوسی میجدید ا ۀپوست ( سبب تشکیل!اقیانوسی های میانکوه اقیانوسی )نه ایجاد رشته های میان کوه خروج مواد مذاب گوشته از محور میانی رشته  (:4)

 کند؟ می بیان درستی به را «مرکزی ایران پهنۀ اقتصادی منابع و اصلی هایسنگ» موارد کدام -85
 چغارت   آهن معدن و آذرین هایسنگ( الف

  ایرانکوه سرب معدن و رسوبی هایسنگ( ب
 آبادمهدی  روی معدن و دگرگونی هایسنگ( ج
   سرچشمه مس معدن و رسوبی هایسنگ( د

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

 ( 107 صفحۀ -متوسط باال -7 فصل)   1گزینه   :پاسخ 85
 اند. موارد )الف( و )ج( درست

 ویژگی های پهنه  منابع اقتصادی سنگ های اصلی نام پهنه 

 
 ایران مرکزی

 سنگ های رسوبی
 آذرین ـ دگرگونی 

 معادنی مانند: 
آهن چغارت و روی 

 مهدی آباد 

 
 هایی از پرکامبرین تا سنوزوییکسنگ 

 دارد؟  مغایرتهای ایران« های »آتشفشانبا ویژگی عبارتکدام  -86
 .اندگرفته دختر قرار ی جوان، در امتداد نوار ارومیه ـهای آتشفشانبیشتر فعالیت( 1
 . شوندهای آذرآواری تشکیل میها، سنگشدن آن با فرونشینی مواد جامد و سخت (2
 . شودها، به صورت خروج گازهای گوگردی مشاهده میهای اغلب آتشفشانفعالیتآثار  (3
 .های آتشفشانی را به وجود آورده است، توفرهای آتشفشانی در محیط دریایی خاکست ینشین ته (4

 

 (  114و  99  صفحۀ -متوسط باال -7و  6 فصل)    2پاسخ: گزینه  86
  آن   های فعالیت  آثار  و  بوده   فعال  گذشته  در  ایران،  آتشفشانی   ۀ قل  بلندترین  دماوند،.  هستند  سبالن  و   سهند  بزمان،  دماوند، تفتان،   ایران،  آتشفشانی   هایکوه  ترین مهم

.  شوندمی  پرتاب  به هوا   آتشفشانی  جامد   مواد  ،انفجاری  هایآتشفشان  در.  شودمی  دیده  آتشفشان   دهانه   نزدیک  های دامنه  در  گوگردی  گازهای  خروج  به صورت  هنوز

 آتشفشانی  های سنگ  از  گروهی مواد،  این  شدن و سخت  چسبیدن هم به   از زمین، سطح  بر آنها  فرونشینی با   (دانفجاری نیستن و  فعال ایران   هایآتشفشان دکنی توجه )

 . شودمی تشکیل آذرآواری های نام سنگ  به

 های ذکرشده، به درستی بیان شده است؟ و محل استخراج آن، براساس مؤلفهدر کدام گزینه، نام عنصر  -87

  باشد.«درصد می 1/0تا  1بوده و غلظت آن در پوسته بین یک عنصر اساسی »
 شهرستان گلپایگان در اصفهان  ←( طال  2 کرمان در استان    شهربابکشهرستان     ←مس   (1
 یزد در استان    مهریزشهرستان    ←روی    (4 رباط کریم در استان تهران   شهرستان  ←  منگنز  (3

 ( 110و  109و  76 صفحۀ -متوسط باال -7و 5 فصل)    3گزینه   :پاسخ 87
 اساسی می باشند.-جزو عناصر فرعی منگنز و فسفربا توجه به جدول زیر عناصر 

 
 

 

 

 

به  پهنه این  با رابطه  در گزینه کدام  است،  داده رخ «مرکزی ایران زیر به  نوین تتیس فرورانش» ایران،  ساختی زمین هایپهنه از یکی گذشتۀ در -88
 است؟  درستی بیان شده

 .است گازی ذخایر دارای زاگرس پهنۀ ( همانند 1
 . است سنگی  زغال عظیم هایرگه دارای البرز پهنۀ ( برخالف2
 .است فلزی ذخایر دارای و  بوده آذرین نوع از آن اصلی های( سنگ3
 .است منیزیت معادن دارای و بوده  دگرگونی نوع از آن اصلی های( سنگ4
 
 

 غلظت در پوسته  بندی عناصر طبقه
 

 اهمیت در بدن  عناصر 

 اساسی  منگنز و فسفر  درصد  1/0تا 1بین   فرعی
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 ( 107  صفحۀ -متوسط باال -7 فصل)   3 گزینه  :پاسخ 88
 بیان شده است. بزمان - سهنددر صورت سوال ویژگی پهنۀ  

 

 های پهنه ویژگی اقتصادی منابع   های اصلی سنگ نام پهنه 

 سهند ـ بزمان 
 دختر(  - )ارومیه

 فرورانش تتیس نوین به زیر ایران مرکزی ذخایر فلزی  های آذرین سنگ

 

 

 

 است؟  «رود هلیل» گسل همانند تقریبا هاگسل کدام  امتداد -89

 کپه داغ د(   ج( ترود  سبزواران ب(   انار الف( 

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

 ( 114 صفحۀ -سخت -7 فصل)   1  گزینه  :پاسخ 89
 اند. موارد )الف( و )ب( درست

های انار و سبزوران همانند گسل هلیل رود، به  های ایران، امتداد گسلبا توجه به نقشۀ گسل

 جنوبی است.-صورت شمالی 

                                                                               

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ایران از نظر ذخایر گازی در ردۀ چندم جهان قرار دارد و بزرگترین میدان نفتی آن کدام است؟  کشورمان -90

 های نفتی جهان قرار دارد. میدان نفتون که در ردۀ چهارمین میدان - ( دوم1
 های نفتی جهان قرار دارد.میدان نفتون که در ردۀ سومین میدان -م( سو2
 های نفتی جهان قرار دارد.میدان اهواز که در ردۀ سومین میدان - ( دوم3
 های نفتی جهان قرار دارد. میدان اهواز که در ردۀ چهارمین میدان -سوم( 4

 

 ( 112  صفحۀ -متوسط  -7 فصل)   3  گزینه  :پاسخ 90
 . دارد قرار   جهان  دوم رده در  ذخایرگاز، نظر   از  و چهارم رده  در جهان،  نفت   از درصد10حدود بودن دارا  با   ایران

 دارد. قرار جهان  عظیم  نفتی  هایمیدان سومین  رده  در که   است  اهواز میدان ایران،  نفتی میدان بزرگترین 
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مجموع طول نقاط مشتق ناپذیر تابع   aبرای کدام مقدار   g(x) | ax x | x x= − −2
)در بازه   , )0 برابر   3

7
2

 نماد جزء صحیح است.( ] [است؟ ) 

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

 ، متوسط( 124) 2پاسخ: گزینه  91
 روش اول:

ناپذیر است. با توجه به نماد قدر مطلق و جزء صحیح  شرط الزم برای وجود مشتق، پیوستگی است یعنی اگر تابعی در یک نقطه پیوسته نباشد، حتما در آن نقطه مشتق

xنقطه   4باید بررسی شوند  نقاط مهم برای تابع فوق که در بازه داده شده  
a

=
1

xو  xو 0= = xو     2 xباشند.در نقاط  می   1= = xو     2 تابع براکتی   1=

xناپوستگی ایجاد می کند )نقاط مرزی( و در نقاط  
a

=
1

xو   طرف دیگر اگر   تابع قدرمطلقی ناپیوستگی ایجاد می کند )ریشه های تابع درون قدرمطلق( از  0=

a aیا   1= =
1
2

xباید بررسی کنیم که آیا تابع نهایتا در  آنگاه   = xو     2 aپیوسته خواهد بود یا نه )چون اگر     1= aیا   1= =
1
2

آنگاه با توجه به اینکه   

xهای درون قدرمطلق  یکی از ریشه
a

=
1

xاست    xیا    1= = ریشه قدرمطلق نیز شده و ممکن است ناپیوستگی ایجاد شده توسط براکت را برطرف کند(.اما   2

 باال و همچنین مجموع داده شده باید داشته باشیم :نیازی به بررسی این موضوع نداریم )چرا؟*( پس با توجه به بازه داده شده و نقاط مشتق ناپذیر 

a
a a

+ + = → = → =
1 7 1 1

1 2 2
2 2

 

تواند  *چون در این صورت مجموع طول نقاط مشتق ناپذیر نمی
7
2

 باشد.  

 روش دوم:

 ها !امتحان گزینه

اگر   f (x) x x x= + −2 3 باشد، حاصل  4
f ( )

f ( )

 −−
+

4
1

 نماد جزء صحیح است.( ] [کدام است؟ ) 

1 )3 2 )5 3 )4 4 )2 
 ، متوسط( 124) 2پاسخ: گزینه  92

ی مورد نظر، مقدار عبارت جزء صحیح و عالمت عبارت قدرمطلق را تعیین کنیم و تابع را  گیری یک طرفه در چنین توابعی، کافی است در همسایگی نقطهبرای مشتق

 نمادهای جزء صحیح و قدرمطلق بازنویسی کنیم. سپس از تابع به دست آمده مشتق بگیریم.   بدون 

شود. در این سوال تابع در نقاط خواسته شده ها هم مشتق وجود ندارد دیده نمی  شود و متاسفانه در گزینه یوضوع پیوستگی توجه نمالبته در برخی از تستها، به م

 مشتق چپ و مشتق راست دارد. با توجه به توضیحات فوق در این سوال داریم:پیوسته است و در نتیجه 

x ( ) : f (x) ( )(x x ) x x−→ − = − + − = − − +2 24 5 3 4 5 15 20 

'f ( ) ( x x ) x
x x

 − = − − + = − − =−
= − = −

24 5 15 20 10 15 25
4 4

 

x ( ) : f (x) ( )(x x ) x x+→ = + − = + −2 21 1 3 4 3 4 

'f ( ) (x x ) x
x x

 = + − = + =+
= =

21 3 4 2 3 5
1 1

 

f ( )

f ( )

 −− = =
+

4 25
5

1 5
 

fدر تابع   (x) ( x)

x

= −
2 3

3 2
، حاصل  

f (x) f ( )
lim

xx

− −

+→−

1
11

 ، کدام است؟

1 )18 2 )9 3 )9 -  4 )18 - 
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 ، متوسط( 124) 2پاسخ: گزینه  93
 است زیرا:  - 1عبارت خواسته شده در صورت سوال در واقع همان مشتق تابع در نقطه 

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

x x ( )x x

− − − −
=

+ − −→− →−

1 1
1 11 1

 

 

 پردازیم: پس اکنون به محاسبه ی مشتق تابع می 

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

x x x x

f ( ) ( ( )) (( )( ) ) ( )

− −
 = − − = − − = − − −

→ − = − − − − − =   =

2 5
2 2 2 2 22 2 23 33 3 2 3 2 1

3 3 3 3 32 2 2 2

4 121 3 2 1 1 1 3 9 9
3 3

 

)اگر   )f x x x= )و  2+ )g x x | x |= −
2 1
3 3

 کدام است؟ fogباشند، مشتق تابع  

 ( مشتق ندارد 4  3( 3 2( 2   1( 1

 ، متوسط( 124) 1پاسخ: گزینه  94
 را با حذف قدرمطلق بازنویسی کنیم: gو  fدهیم. برای این کار ابتدا باید توابع را تشکیل می fogتابع 

( ) ( )
x x x x x

f x f x
x x x x x

+   
=  = 

−   

2 0 3 0

2 0 0
 

( ) ( )
x x x

x x
g x g x

x xx x x


−    

=  = 
  +  

2 1
10

03 3
3

2 1
00

3 3

 

 برابر است با: fogپس ضابطه 

( )( ) ( )( ) ( ) ( )
x x( x) x

f g x fog x x fog x
x x

x x


  = =  =  = 
 

1
03 0

13
0

0
 

)ی خط گذرا بر دو نقطه   ),− −1 )و  15 ),−2 )ی ، بر منحنی پیوسته6 )y f x=  ی در نقطهx = مماس است. حد عبارت  2

( ) ( )f x f x

x

+ −

−

2 5 6

2
xوقتی     کدام است؟ 2→

1 )21   2 )15 3 )3  4 )6 

 صورت آگاهی به نکته متوسط( ، سخت در 124) 1پاسخ: گزینه  95

)ی  خط گذرا از دو نقطه ),− −1 )و   15 ),−2 xدر  6 =  توان به شکل زیر بدست آورد:دانیم معادله خط را میمماس است. می fبر منحنی  2

( ) ( )
(y y ) m(x x ) (y ) (x ) y x

( )

− − −
− = − → + = − → = −

− −

6 15
6 2 3 120 0 2 1

 

 پس: 

( ) ( )

( )

f y

f m

= = −

 = =

2 2 6

2 3
 

( ) ( ) ( )( ) ( )( )
( )

f x f xf x f x LimxLimx xx

+ −+ − = →→ − −−

2 6 15 6
22 22  
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( ) ( )( )f x ( )
Lim f xLim xx

x

− −
 − −= →→

−

6 122 2  

( ) ( )( ) ( )( )f f=  − + ⎯⎯→ + =2 2 1 3 6 1 21 

)ی در تابع با ضابطه  )f x x
x

= +
−

4
1

تغییر کند، برابر  h+3به عدد   3، آهنگ متوسط تغییر تابع وقتی متغیر از عدد 
1
3

hکدام است؟)hاست.    0) 

1  )−3  2 )4 3 )1  4  )2 
 ، متوسط( 124)3پاسخ: گزینه  96

( ) ( ) h ( ) hf h f h h

h h h

+ + − + + + −+ − + − − +=  =  =

4 4 4
3 3 3 53 3 1 1 13 1 3 1 2

3 3 3
 

h
h h h h

h h h

− − + +
 = + −  = + → =

+ + +

1 4 2 4 2 4 4 2
2 2

3 2 3 2 3 2  

h h
h h

h h


→ = ⎯⎯⎯→ = → =

+ +

2 2 2 20
1

3 2 3 2
 

yتابع   mبه ازای چه مقادیری از   x mx x= + + +3 23 2 4  اکیداً یکنواست؟  20

1  )m−  3 2 3 2   2  )m−  3 3 

3  )m−  2 2 2 2   4  )m−  2 2 
 ، متوسط در صورت آگاهی به نکته ساده( 125) 2پاسخ: گزینه  97

 یک تابع پیوسته هنگامی یکنواست که عالمت مشتق در آن تغییر نکند. 

y x mx = + +29 4 4 

جا یک تابع درجه دوم است تغییر عالمت ندهد، یعنی  پس باید مشتق عبارت که در این  0   .باشد 

( m) ( )( ) ( )(m ) m m m  −   −   −    −  2 2 2 20 4 4 36 0 16 9 0 9 0 9 3 3 

تابع   
x x x

f (x)
x x

 − + 


= 
− 



2 8 7 2

2 9 2
 چند نقطه بحرانی دارد؟  

1 )3 2 )4 3 )5  4 )6 

 ، متوسط در صورت آگاهی به نکته ساده( 125) 1پاسخ: گزینه  98
نقاط بحرانی هستند.    -3نقطه بحرانی است و در تابع پایینی نقاط صفر و    4در ضابطه اول فقط نقطه به طول  

با اینکه نقطه تغییر ضابطه و نقطه مرزی است، به دلیل اینکه در دامنه تابع قرار ندارد نقطه    2نقطه به طول  

نقطه مشتق ناپذیر دارد و در دو نقطه    بحرانی نیست. همانطور که در شکل مقابل مشخص است، این تابع یک

 مشتق تابع برابر صفر است.  
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طول پاره خط واصل بین نقاط اکسترمم مطلق تابع    f (x) x sin x=    در بازه ی( , )−1  نماد جزء صحیح است.( [ ])کدام است؟ 2

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

 ، متوسط( 125) 1پاسخ: گزینه  99
 گیریم: با توجه به کتاب درسی و اینکه مشتق توابع مثلثاتی را بلد نیستیم از رسم نمودار تابع برای حل آن بهره می

yنمودار سمت راست در واقع نمودار تابع   sin x=  ی مطرح شده در سوال رسم  دوره تناوب آن در بازهوجه تاست که با

 شده است. 

اکنون نمودار تابع   f (x) x sin x=   کنیم:ای کردن رسم میرا با بازه بندی و چند ضابطه 

sin x x

f (x) x

sin x x

−  −  


=  
   

1 0

0 0 1

1 2

 

 

xبا توجه به نمودار و ضابطه تابع در نقاط   = −
1
2

xو   =
3
2

 به ترتیب ماکزیمم و مینیمم مطلق داریم. 

)با جایگذاری در ضابطه به نقاط   , ), ( , )− −
1 3
1 1

2 2
اکنون برای محاسبه طول پاره خط واصل بین این دو   رسیم.می 

 بریم: نقطه از رابطه زیر بهره می

 نقطه:فاصله بین دو  

d (x x ) (y y )= − + −2 2
2 1 2 dشود: پس طول خط واصل می 1 ( ( )) ( )= − − + − − = + =

3 1 2 21 1 4 4 2 2
2 2

 

fاگر داشته باشیم   (x) | log (x ) |= و  22+ g(x) x x= −2 نماد جزء صحیح   [ ])کدام است؟ fog(x).آنگاه مینیمم و ماکزیمم مطلق  2
 است.( 

 صفر  - ( وجود ندارد 4  صفر   - 2(3 2-(وجود ندارد2    وجود ندارد  – ( صفر 1

 ، سخت در صورت آگاهی به نکته ساده(125) 1پاسخ: گزینه  100

 کنیم. و از رسم نمودار استفاده میfog(x)از تعریف تابع  

yابتدا نمودار   log (x )= fکنیم و سپس به کمک آن  ا رسم میر22+ (x) | log (x ) |=  کنیم.را رسم می 22+

 

yنمودار   log (x )= +22 

fبرای رسم   (x) | log (x ) |=  کنیم: ها واقع شده را قرینه می  xقسمتی که زیر محور  22+
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اکنون برد تابع   g(x) x x= −2  کنیم:را حساب می 2

x [x] [x] x ([x] x) −  → −  −  → −  − 0 1 1 0 2 2 0 

پس با توجه به تعریف تابع مرکب برد تابع   g(x) x x= −2 fدر واقع مقادیری است که   2 (x) | log (x ) |= دریافت می کند.در نتیجه با تابع   22+

fمتناوبی روبرو هستیم که از تکرار شدن نمودار   (x) | log (x ) |= )در بازه   22+ , ]−2  بدست می آید.  0

fبا توجه به نمودار   (x) | log (x ) |= )در بازه   22+ , ]−2  کزیمم مطلق نداریم.مقدار مینیمم مطلق صفر و ما 0

yرو تابع رسم شده،  در شکل روبه  x=  ترین مقدار مساحت مستطیل کدام است؟است. بیش 9+

1  )
+2 3
2

   2  )+1 3 

3  )3 3   4  )6 3 

 ، متوسط(   125)   4پاسخ: گزینه  101

a (a ) a a
S a a S a

a a a

a S | | Smax max

+ + +
= +  = + + = = =

+ + +

= −  = −  =

2 9 3 18
9 9 0

2 9 2 9 2 9

6 6 3 6 3

 

 

3ای به شعاع دایرهترین مستطیلی که درون نیممساحت بزرگ   دایره قرار داشته باشد، کدام است؟ محاط شده و یک ضلع مستطیل روی قطر نیم2

1 )8 2)  8 2 3)  18  4)  16 2 

 ، متوسط(     125) 3پاسخ: گزینه  102

yدایره به صورت ی نیمدایره باشد. معادلهها، محور تقارن نیمyکنیم محور  فرض می x= − ترین مقدار مساحت مستطیل تواند باشد. برای تعیین بیشمی 218

 کنیم: به صورت زیر عمل می

x x=  − 22  Sمستطیل  18

x x
S x x S x x

......

x max(S) ( )

−
= − → =  =  =  =

=  =  =

336 42 4 22 18 0 0 4 36 3

3 2 3 9 18
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 واحد محاط شده است. ارتفاع آن کدام است؟  6ترین حجم ممکن در یک کره به شعاع  ای با بیش استوانه 

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

 ، سخت در صورت آگاهی به نکته ساده(125) 2پاسخ: گزینه  103
 داریم:  OAHنامیم. در مثلث می  hو ارتفاع استوانه را  rشعاع قاعده 

h h
r r

 
+ =  = − 
 

2 2
2 26 6

2 4
 

 

Vحجم استوانه   r h=  پس   2
h

V h
 
 =  −
 
 

3
6

4
   

صفر است،   hنسبت به   Vشرط ماکزیمم حجم، مشتق 
h

h− =  =
23 26 0 8
4

   

hپس   = 2 2 . 

واحد مکعب باشد. ارتفاع قوطی کدام باشد تا مقدار فلز به کار  81ای شکل با ضخامت معین و در باز بسازیم که گنجایش آن فلزی استوانهخواهیم یک قوطی می 
)رفته برای تولید آن مینیمم شود؟   )  3 

1 )3 2 )4 3 )6 4 )8 

 ، متوسط( 125) 1پاسخ: گزینه  104
 آید:  بین ارتفاع و شعاع استوانه به صورت زیر به دست می با توجه به حجم قوطی، رابطة 

V r h r h r h h
r


=    = ⎯⎯⎯→ =  =

2732 2 281 27
2

 

 ترین مقدار ممکن گردد. طبق صورت سؤال، باید مساحت کل استوانه موردنظر کم

r rh=  + 2 Sمساحت کل استوانه   =مساحت جانبی + مساحت قاعده   2 = 

S r ( ) (r )
r r

=  +  =  +
54 542 2

 

 آید: اگر مشتق مساحت بر حسب شعاع را برابر با صفر قرار دهیم، شعاع مطلوب به دست می

 

'S r
r

r r r h
r

 
=  − = 

 

 =  =  =  =

54
2 0

2

54 32 27 3 3
2
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)اگر نمودار دو تابع    ) ( )
x

xg x , f x
 

= + = + 
 

1 2322 10
4 2

Bی  از نقطه  Aی متقاطع باشند، فاصله نقطه  A  یدر نقطه  ,
 
 
 

7
16

2
 کدام است؟ 

1)  5 2)  5 3  )5 5  4  )25 
 

 ، متوسط( 115) 2پاسخ: گزینه  105
 

 

x xx
txf (x) g(x) t t

t t

( t)
t t

xt ( ) x
( )

( ) ( )( )

t
( )

A , , B , AB ( )

= = 
= → + = + ⎯⎯⎯⎯⎯→ + = + → − − = 

 


⎯⎯⎯→ − − =

+
= = → = → =


 = − − − = → 

− = = −


     
→ = − + − =     

     

21 23 1 23 3 12 422 10 10 0
4 2 2 2

2 22 3 2 0

3 5 1
2 4 21 2 2 223 4 2 2 25

3 5 1
2 2 2 2

21 7 7 1 212 16 16 12
2 2 2 2

5

 

)دامنه تابع    ) ( ) ( )
x x

f x
+

= − − −

2 2 16
5 2 9 4  شامل چند عدد صحیح است؟  5

 ( بی شمار 4  13( 3 12( 2 ( صفر 1

 ، متوسط( 115) 3پاسخ: گزینه  106

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
x x x x

x x x x x

+ +
− = − → − − −   −  −

 − 
⎯⎯⎯⎯⎯→  + → − −   −  

2 22 4 32 4 32
9 4 5 5 2 5 2 5 2 0 5 2 5 2

0 5 2 1 2 24 32 4 32 0 4 8

 

 
}عدد صحیح   13که در این بازه  , , , , , , , , , , , , }− − − −4 3 2 101 2 3 4 5 6 7  را داریم 8

)اگر نمودار تابع    ) ( )f x log x ab= −5 به صورت زیر باشد،   2
a

b
 کدام است؟ 

1  )
15
4

 2  )
15
2

  

3  )
3
4

 4  )
3
2

 

 

 

 
 

 ، متوسط( 115) 2پاسخ: گزینه   107
xبا توجه به دامنه تابع نمایی باید   a− 2 −aپس  0 =6 2  و در نتیجه داریم :  0

a = 3 

 

 

 
 

5 

 

 غ ق ق

f log log
b b

b

 
= → =  = 

 

→ =

32 2 2
5 5 5 1

5 5 5

2
5
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a

b
⎯⎯→ = =

3 15
2 2
5

 

)اگر   ) ( ) x y x ylog x log y ,
−

 + ++ + =  =  
 

17112 3 216 2 5 3 2 4
16

)باشد، حاصل   )log x y+2 2
,xکدام است؟ ) 5 y) 

1  )
1
2

 2 )1 3  )
3
2

  4 )2 

 ، سخت( 115) 4پاسخ: گزینه  108

( )( ) ( )( )

( ) ( )

( )

log x y log x y

x y x y x y x y

x
x , y

y

log x y log log

+ = → + = 
+ + = → + = → + + = 

+ = 
 = =

= 

+ = = =

16 2 5 1000 16 2 5 1000

12 3 4 2 682 2 2 16 5 68 16 2 5 70

16 2 50
3 4

5 20

2 2 225 5 25 5 2

 

logاگر   k=52  باشد، حاصلlog500 کدام است؟ 

1  )
k

k +2 1
 2  )

k

k

+

+

3 2
1

 3  )
k

k

+1
2

  4  )
k

k

+

+

2 1
1

 

 ، متوسط( 115) 2پاسخ: گزینه  109

 

 

 
 

 

 

)تابع    ) ( )f x log ax b= +3 xفقط برای   11 ,
 

 + 
 

4
3

)قابل تعریف است. اگر    )f − =1 3 bباشد،   5 a+6  کدام است؟ 8

1 )0 2  )1 3 )2  4  )
5
2

 

 ، متوسط( 115)  1پاسخ: گزینه  110

)نکته: هرگاه دامنه تابع  )log ax b+   به صورت( ), k−   یا به صورت( )k,+   باشد؛x k=   ریشهax b+ !است 

 روش اول:

a
x b b a

f ( ) f ( )

b a
log ( a b) log ( a b) a b a , b

a b

= ⎯⎯→ + = → + =

− =  =

+ =
 + =  + =  + = → → = = −

+ =

4 4
0 3 4 0

3 3
1 3 5 5 3

3 4 0
3 5 3 5 1 5 11 3 411 11 5 11

 

 روش دوم:

bبا توجه به نکته مذکور به دست آوردیم   a+ =3 4 0 

 خواهد بود!اگر دقت کنید عبارت خواسته شده در واقع دو برابر این عبارت است که باز هم صفر 

 

log log log log log log log

log k
log

klog log log log

= + = + = − + = −

=
= = = ⎯⎯⎯⎯⎯→

+ +

2

100
500 50 10 1 100 2 1 3 2

2

1 1 1 15
2

110 2 5 2 52 2 2 2

 
k

k k

+
 − =

+ +

1 3 2
3

1 1
 

 صدق
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 های دوالد )دیپلوئید( تولید کند؟ تواند بدون انجام لقاح با جانور دیگر، زادهکدام عبارت، دربارۀ هر جانوری درست است که می

 نمود )ژنوتیپ( خالص دارند.های آن ژن( همۀ زاده1
 کند.( فرد ماده فقط گاهی اوقات به تنهایی تولیدمثل می2
 های دفاع اختصاصی، پادتن تولید کند. تواند توسط یاختهمی( 3
 توانند از نظر صفات با یکدیگر و با والد خود متفاوت باشند.های حاصل می( زاده4

 ترکیبی(  -سخت  -117)   4پاسخ: گزینه   111

لید کند: کرم کبد )جانوری هرمافرودیت( و مار )جانوری با توانایی )دیپلوئید( تو  دوالد های تواند بدون انجام لقاح با جانور دیگر، زاده تعبیر: هر جانوری که می 
 بکرزایی( 

و    AA  ،ABهای  هایی با ژنوتیپباشند. در نتیجۀ وقوع هرمافرودیت در کرم کبد، امکان تولد زاده  ABفرض کنید که کرم کبد و مار، برای نوعی صفت دارای ژنوتیپ  

BB  های  هایی با ژنوتیپده نیز، امکان تولد زادهوجود دارد. در نتیجۀ بکرزایی در مار ماAA    یاBB  با  های حاصل میوجود دارد. بنابراین زاده توانند از نظر صفات 

 یکدیگر و با والد خود متفاوت باشند. 

 ها:بررسی سایر گزینه

 نباشند.کبد، خالص  های حاصل از هرمافرودیت در کرمطور که ذکر شد ممکن است زادههمان( 1

 معنی است! )هر فرد هم نر است و هم ماده!!!( در مورد کرم کبد، فرد ماده یا فرد نر، بی( 2

 .شود دیده می داران مهره در اساسا   اختصاصی و تولید پادتن  ایمنی( 3
 ( 99-98ها )بخشی از دورۀ دوپینگ سال تحصیلی یازدهم! مخصوص مازی   7فصل  4گفتار عصارۀ نکات تستی  

حواست هست که نوزاد دوزیست، گردش خون ساده دارد و  تواند با انجام میوز، تعداد زیادی گامت تولید کند. انور دارای گردش خون ساده، نمیهر ج - 1
گیر انداختن ها دارن که جون میده واسه  کاًل خیلی به نوزاد دوزیست و دوزیست بالغ توجه کن چون خیلی تفاوت  توقع نداری که یک نوزاد گامت تولید کنه!

 آموزان!  دانش 
های داخلی اشاره  ! و لقاح خارج از بدن جانور نر به لقاح خارجی و یا اغلب لقاحیا لقاح در بدن فرد نر یا لقاح خارجی است لقاح خارج از بدن جانور ماده،   - 2

 دارد. 
شود ولی در هر دو تقسیم، کروماتیدهای خواهری از تقسیم میتوز حاصل میها از تقسیم میوز و در برخی دیگر )زنبور عسل نر( از در اغلب جانوران، گامت   - 3

 شوند. هم جدا می
 همۀ جانورانی که لقاح داخلی دارند، الزامًا استخوان ندارند. مانند ماهیان غضروفی!  - 4
 نمود یکسانی دارند. ها ژنکنندۀ گامت های تولیدهایی مثل کرم کبد، یاختهدر هرمافرودیت  - 5
 شود.  های نر و ماده به محیط میدر جانورانی که لقاح خارجی دارند، نوعی رفتار و آزادسازی ترکیبات شیمیایی، باعث آزاد شدن همزمان گامت   - 6
 توانند خودلقاحی )مثل کرم کبد( و یا دگرلقاحی )مثل کرم خاکی( انجام دهند.  جانوران هرمافرودیت )نرماده( می  - 7
 شوند.  ها وارد دستگاه تولیدمثلی فرد ماده میآبزی با اسکلت داخلی غضروفی است. این جانور لقاح داخلی داشته و اسپرم نوعی جانور  کوسه  - 8
 شود. نیافته ایجاد میتواند حاصل لقاح بین اسپرم و تخمک نباشد؛ در واقع در بعضی مارها بکرزایی وجود دارد که در آن، فرد از تخمک لقاحمار می - 9

 نمود خالص دارد.  خود، ژن ایهسته  بوده ولی در همۀ صفات n2تون باشه که مار حاصل از بکرزایی، حواس
 اساس تولیدمثل جنسی  در همۀ جانوران مشابه است.   - 10
 ترین دستگاه گردش خون بسته و تنفس پوستی است.  ای مثل کرم خاکی دارای متانفریدی، ساده جانور نرماده - 11
 شود. زی و گروهی از جانوران آبزی مشاهده میلقاح داخلی در همۀ جانوران خشکی  - 12
 ها همتا است.   ارای کروموزومدر تولیدمثل جانوران، جانور بکرزا توانایی انجام میوز دارد؛ بنابراین قطعًا د - 13

 

 کند؟ تکمیل می نادرستیزیر را به  عبارت ، کدام گزینه
 »روزنه های هوایی یک گیاه .................. هستند. در این گیاه قطعاً ..................« 

 دارندۀ آب وجود دارد.ها، ترکیبات نگه( در طول روز بسته ـ در محل ذخیرۀ پاداکسنده1

 شود. اکسید در دو مرحله و در دو یاخته انجام میدیفقط در طول شب باز ـ تثبیت کربن( 2

 یابد. های آزاد یاخته افزایش می( در طول روز باز ـ همراه با مصرف نوعی نوکلئوتید، میزان فسفات3

 شود. بستره می( فقط در طول روز بسته ـ فعالیت نوعی پروتئین سبب افزایش میزان پیوندهای پرانرژی در 4

 ترکیبی(  -متوسط -126)    2پاسخ: گزینه  112

ها فقط در شب باز  ، روزنهCAMها در طول روز بسته و در شب بازند. به عبارتی دیگر، فقط در گیاهان  ، برای جلوگیری از هدر رفتن آب، روزنهCAMدر گیاهان  

 شود.های متفاوت انجام میبارتی تقسیم مکانی نشده، بلکه در زمانهای متفاوت نیست و به عهستند. تثبیت کربن در این گیاهان در یاخته

 ها:بررسی سایر گزینه

 دارند.  های خود ترکیباتی دارند که آب را نگه میدر طول روز بسته هستند. این گیاهان در کریچه CAMهای هوایی گیاه ( روزنه1

 دیسه، پاداکسنده )آنتی اکسیدان( هستند. مشخص شده است که ترکیبات رنگی در کریچه و رنگ [1دهم: گفتار  6]فصل ترکیب 
 های دیگر موثر است.مغز و اندام ترکیبات پاداکسنده در پیشگیری از سرطان و نیز بهبود کارکرد

های قند سه کربنه در چرخۀ کالوین،  کربنه به مولکولهای اسید سهند باز باشد. هنگام تبدیل مولکولتوادر طول روز می  CAMگیاهان به جز گیاهان    های همۀروزنه(  3

 شود.نیز تولید می +NADPیابد و مولکولفزایش میهای آزاد یاخته ا ( در بستره، میزان فسفات)نوکلئوتید  ATPهای با مصرف مولکول

کند. در پی تولید مولکول را تولید می  ATPدر بستره، مولکول    ADPساز با افزودن فسفات به مولکول    ATPگیاهان، آنزیم    های تیالکوئیدی در همۀدر واکنش(  4

ATPشودهای فسفات آن نیز بیشتر می، میزان پیوندهای پر انرژی بین گروه. 
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 (99-98ها )بخشی از دورۀ دوپینگ سال تحصیلی ! مخصوص مازی دوازدهم 6فصل  3گفتار عصارۀ نکات تستی  
 کربنی و ناپایدار است.    5کربنی و ناپایدار و در فعالیت اکسیژنازی مولکولی   6محصول آنزیم روبیسکو در فعالیت کربوکسیالزی، مولکولی  - 1
دو مرحله  اکسید در روز و در کربن دی  4Cشود ولی در گیاهان اکسید کربن طی یک مرحله توسط روبیسکو و آن هم در روز تثبیت می، دی 3Cدر گیاهان  - 2

نیز یک بار یک بار توسط آنزیمی به غیر از روبیسکو در    CAMشود )یک بار توسط آنزیمی غیر از روبیسکو و بار دوم توسط روبیسکو( و در گیاهان تثبیت می
 شود.  طی شب و بار دوم توسط روبیسکو در طی روز تثبیت می

 شود.  و توسط آنزیم روبیسکو تثبیت می اکسید فقط یکبار و آن هم در روز کربن دی  C3در گیاهان  - 3
 شود.  یاختۀ میانبرگ می pHگیرد و موجب کاهش در شب انجام می CAMاکسید در گیاهان تثبیت اولیۀ کربن دی - 4
 کنند.  ای اکسیژن مصرف میکلروپالست در تنفس نوری و میتوکندری در تنفس یاخته  - 5
 شود.  اکسید تولید مین دیدر میتوکندری طی تنفس هوازی و نوری کرب - 6
 شود. های غالف آوندی انجام میهای غالف آوندی کلروپالست دارند ولی چرخۀ کالوین فقط در یاختههای میانبرگ و هم یاختههم یاخته 4Cدر گیاهان   - 7
 کند.  اکسید را تثبیت میهر یاختۀ فتوسنتزکننده، فقط در روز کربن دی 4Cدر گیاهان  - 8
 کاهد. کند و از میزان فتوسنتز میزمینه را برای انجام تنفس نوری مهیا می 3Cهای میانبرگ گیاه افزایش اکسیژن در یاخته - 9
تواند فتوسنتز  ای است که کلروپالست دارد و در حضور نور می یاختهنوعی آغازی تک  ای و سبز( توانایی فتوسنتز دارند اما اوگلناها )قرمز، قهوهانواع جلبک - 10

 نماید، اما جلبک نیست. 
 زا!   کنند نه هر باکتری غیراکسیژنبه عنوان منبع الکترون استفاده می  S2Hهای فتوسنتزکنندۀ گوگردی از  باکتری - 11
 کنند.  کسب میساز از اکسایش مواد انرژی  های نیتراتباکتری - 12
  3Cکند، قطعًا گیاه فتوسنتز نمی 4Cکه گیاه   2COهایی از  چنین در غلظت باشد. هم 3Cتواند حدود دو برابر گیاه می  4Cدر شدت نور باال میزان فتوسنتز گیاه  - 13

 کند.  نیز فتوسنتز نمی
 کنند.  کنند؛ بنابراین طی فتوسنتز گاز اکسیژن آزاد میعنوان منبع الکترون استفاده میسیانوباکتری، اسپیروژیر و اوگلنا و گیاهان فتوسنتزکننده از آب به  - 14
کند. بنابراین در  کربنه اسیدی می4اکسید و ساخت ترکیب های خود را باز کرده )تورژسانس( و شروع به جذب کربن دی در آغاز تاریکی روزنه CAMگیاه   - 15

ساخته نشده است ولی تولید این مولکول تا آغاز روشنایی ادامه دارد و عصاره برگ این گیاه در آغاز روشنایی کمترین   آغاز تاریکی هنوز مولکول اسیدی زیادی 
pH   .را دارد 
 شود.  این تثبیت در دو زمان متفاوت انجام می CAMگیرد ولی در گیاهان مثل ذرت، تثبیت کربن در دو نوع یاخته صورت می 4Cدر گیاهان  - 16
 گیرد.  تثبیت اولیه توسط آنزیم روبیسکو انجام نمی  CAMو  4Cگیاهان در   - 17
 شود.  های هوایی موجب فراهم شدن شرایط برای انجام تنفس نوری میکنندۀ رشد در گیاهان است که با بستن روزنهاسید نوعی تنظیمآبسیزیک  - 18
 های غالف آوندی هستند.  به یاخته های میانبرگ دارای کلروپالست کمتری نسبت یاخته 4Cدر گیاهان  - 19

        

 شود که همواره ............ یاخته مصرف می  ۀاستفادعنوان انرژی رایج و قابلای بهساله، ماده۳۰مرد  یکهای اسپرم ۀدر هم
  کنند.  را تولید می های یاخته، با سه روش مختلف آن( آنزیم1
 شود. ( طی دو مرحله از تغییر آدنوزین مونوفسفات ساخته می2
  کند.  ( انرژی الزم برای زنش تاژک موجود در دم اسپرم را فراهم می3
 ای سیتوپالسم تولید شود.زمینه ۀتواند در غیاب اکسیژن، در ماد( می4
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ATP  ها است.  انرژی در یاخته ۀاستفادفسفات، شکل رایج و قابلیا آدنوزین تری 
 ها:بررسی همه گزینه

شدن  شدن نوری. ساختهـ ساخته3شدن اکسایشی،  ـ ساخته2ماده،  در سطح پیش  ATPشدن  ـ ساخته1وجود دارد:    ATPشدن  طور کلی، سه روش برای ساخته( به1

صورت  کربس( و به  ۀماده )در گلیکولیز و چرخدر سطح پیش  ATPشود. در اسپرم، تولید  های فتوسنتزکننده و طی فرایند فتوسنتز دیده می، فقط در یاختهATPنوری  

 شود. میتوکندری( انجام می انتقال الکترون درون  ۀ اکسایشی )با کمک زنجیر
 در یاخته  ATPهای تولید  انواع روش

 نوری اکسایشی  ماده در سطح پیش  نوع یاخته 

 ✘ *✘ ✓ های قرمز بالغ، مخمرها ها، گویچه بعضی از باکتری  هوازی بی غیرفتوسنتزکننده 

های جانوری، ها، اغلب یاخته ها، آغازیان و قارچبعضی از باکتری  هوازی
 الست گیاهان، اوگلنا )در شرایط نبود نور( پهای فاقد کلرویاخته 

✓ ✓ ✘ 

 ✓ ✘ ✓ هابعضی از باکتری  هوازی بی فتوسنتزکننده 

 ✓ ✓ ✓ آغازیان و گیاهان  ۀهای فتوسنتزکنندها، یاخته بعضی از باکتری  هوازی

 شود. صورت اکسایشی تولید نمیبه  ATPهوازی، های بیشود. در سایر یاختهنیز دیده می ATPشدن اکسایشی هوازی، ساختهبی ۀهای شیمیوسنتزکننددر باکتری *

  ATPفسفات( و در نهایت  )آدنوزین دی  ADP)آدنوزین مونو فسفات(، سپس    AMPدهد. در نتیجه، در ابتدا شدن فسفات به آدنوزین در سه مرحله روی می( افزوده2

 (.AMPشود )نه طی دو مرحله از ساخته می  ADPطور معمول از به  ATPشود. دقت داشته باشید که در یاخته، فسفات( تشکیل میآدنوزین تری)

با حرکات خود، اسپرم را به3 پرم، تعداد زیادی میانی اس  ۀراند. در تنه یا قطع جلو می  ( اسپرم )زامه(ها سه قسمت سر، تنه و دم دارند. دم اسپرم، تاژکی است که 

 زیر در کتاب یازدهم دقت کنین:  ۀحاال چرا این گزینه غلطه؟ به نکتکنند. الزم برای زنش تاژک را فراهم می ATPمیتوکندری )راکیزه( وجود دارند که با فعالیت خود، 

نام اپیدیدیم )برخاگ(  ای پیچیده و طویل به ها از بیضه خارج و به درون لوله ساز، آن های اسپرم پس از تولید اسپرم در لوله [ 1یازدهم: گفتار  ۷ترکیب ]فصل 
 ها ایجاد شود.   ساعت در آنجا بمانند تا توانایی حرکت در آن  18ها ابتدا قادر به حرکت نیستند و باید حداقل شوند. این اسپرم منتقل می 



 44صفحه  گروه آموزشی ماز  شناسی زیست درس:  

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

از 
 م

ون
زم

ه آ
ام

خن
اس

پ
 

آخر گلیکولیز،    ۀشود و برای انجام آن، نیازی به حضور اکسیژن نیست. در مرحل ای سیتوپالسم انجام میزمینه  ۀای است که در ماداول تنفس یاخته  ۀمرحل   ( گلیکولیز،4

ATP شود.  ماده تولید میدر سطح پیش 

 است؟ نادرستکدام گزینه، در ارتباط با زایمان طبیعی 

 روز پس از شروع آخرین قاعدگی او باشد. 284رود که زایمان مادر ( انتظار می1
 شود.کننده در اطراف جنین پاره میهای محافظت( قبل از انجام زایمان یکی از پرده2
 شود.های دیوارۀ رحم متوقف میطور طبیعی بعد از خروج جنین از رحم، انقباض ماهیچه( به3
 شود.ای صاف میهای ماهیچه( نوعی پیک شیمیایی غیرعصبی موجب تحریک انقباض یاخته4
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  خارج  رحم   از   آن،  با  مرتبط   اجزای   و  جفت   رحم،   انقباض  ادامۀ   با  بعد  مرحلۀ  در.  شودمی  رحم خارج   از  بدن   بقیۀ   سپس   و   سر  ابتدا  در هنگام زایمان،  طبیعی  طور   به 

 ماند. های دیوارۀ رحم متوقف شود، جفت و اجزای مرتبط با آن در رحم باقی میرحم، انقباض ماهیچهبعد از خروج جنین از در صورتی که   .شودمی
 ها:بررسی سایر گزینه

 . کنندمی  اضافه مادر  قاعدگی آخرین شروع  زمان  به روز را 284 نوزاد،   تولد زمان بینی پیش در  زایمان  و زنان متخصصان( 1

چرخۀ جنسی است.  14گذاری در روز شود به علت، تخمکروزی که به شروع آخرین قاعدگی اضافه می  14روز است.  270یا ماه   9مدت زمان بارداری طبیعی، 
 شود(گذاری انجام می روز بعد از شروع آخرین قاعدگی تخمک  14)یعنی 

 کننده در اطراف جنین محافظتهای آمنیون= یکی از پرده( 2

  نشانۀ  مایع،  این  خروج .  شودمی  رانده  بیرون به  مرتبه  یک  ایشامه   مایع درون  نتیجه،  در.  کندمی  پاره  را   شامه درون  کیسۀ  و  وارد  فشار  پایین  سمت  به  جنین سر  ابتدا   در

 .است   زایمان بودن   نزدیک

 شود. یمهای ماهیچۀ صاف رحم ( است، سبب تحریک انقباض یاختهریزهورمون )پیک شیمیاییِ دستگاه درونتوسین که نوعی اکسی( 4

 ( 99-98ها )بخشی از دورۀ دوپینگ سال تحصیلی یازدهم! مخصوص مازی   7فصل  3عصارۀ نکات تستی گفتار 
 شود. های بندناف پردۀ کوریون وجود ندارد، بلکه پردۀ آمنیون مشاهده میاطراف رگ - 1
 های خونی مادر و جنین، پردۀ کوریون قرار دارد نه آمنیون!  در جفت، حدفاصل رگ - 2
 کنندۀ جسم زرد است.  های بارداری و حفظشود و اساس تست از پردۀ کوریون آزاد می HCGهورمون  - 3
 ن هستند. )نه فقط!( آنها کوریون و آمنیو ترینمهمشود که کننده در اطراف جنین تشکیل میهای محافظت بعد از جایگزینی، پرده - 4
و  Xدهندۀ کروموزوم شود. در این حالت، کروماتیدهای خواهری تشکیلدر اووسیت ثانویه کامل می  2پس از ورود هسته اسپرم به اووسیت ثانویه، میوز - 5

 Xجنسی اسپرم، دو یا سه کروموزوم شود. به این ترتیب، بسته به نوع کروموزوم تن ایجاد میها از هم جدا شده و دو کروموزوم از هر نوع فامسایر کروموزوم
 شود. درون اووسیت ثانویه مشاهده می

در این حالت،   ←یابد: )الف( در زمان ادغام غشای اسپرم با غشای اووسیت ثانویه در زمان لقاح، در دو حالت مساحت غشای اووسیت ثانویه افزایش می  - 6
های حاوی مواد سازندۀ جدار  در این حالت، ریزکیسه ←شود. )ب( در زمان ایجاد جدار لقاحیمیدرون اووسیت ثانویه برای این افزایش غشا، انرژی مصرف ن

 شود.  شوند، بنابراین در این یاخته انرژی مصرف میلقاحی، با اگزوسیتوز به غشای اووسیت ثانویه افزوده می
در واقع، لقاح به  کنندۀ جدا لقاحی جزء لقاح نیست. های تجزیه شدن آنزیمشدن آکروزوم و آزاد های فولیکولی و پاره حرکت اسپرم از بین یاخته - 7

 شود.  اتفاقات پس از ورود هستۀ اسپرم به اووسیت ثانویه گفته می
مادر را ایجاد  شود به همراه بخشی از دیوارۀ رحم، رابط بین جنین وشامۀ جنین( که از تروفوبالست )الیۀ خارجی بالستوسیست( ایجاد میکوریون )برون  - 8

 کند.  می
 توانند منشأ تشکیل دوقلوهای همسان باشند.  های تودۀ درونی بالستوسیست، می ای موروال و یاختهتودۀ پریاخته  - 9
 دهنده با هم تفاوت دارند.  های تشکیلموروال و بالستوسیست در اندازه و تعداد یاخته - 10
 کنندۀ جدار رحم را دارند.  های هضمها توانایی ترشح آنزیمدهند. این یاختهسیست را تشکیل میهای تروفوبالست، الیۀ خارجی بالستویاخته - 11
 گیرند.  الیه( منشأ می 3های زایندۀ جنینی )های تودۀ درونی بالستوسیست، الیهاز یاخته - 12
 گیرد.  نجام میتر است، امانند نزدیک لقاح درون لولۀ فالوپ و در بخشی از آن که به زوائد انگشت  - 13

آورند.  وجود میالد )هاپلوئیدی( را بههای تکاند، در نهایت یاختههایی که تقسیم میوز را آغاز کردهطور طبیعی در بدن یک فرد، همۀ یاختهبه
 در ارتباط با این فرد، چند مورد به طور قطع صحیح است؟

 شود.ایجاد سازوکار بازخورد منفی میهورمون جنسی فقط با تأثیر بر یک محل در مغز، سبب  -الف
 های دستگاه تولیدمثل نقش دارد. بیش از دو نوع هورمون غیرجنسی در تنظیم فراینده -ب
 گیرد.های منفذدار صورت میهای جنسی در اندامی با مویرگ ترشح انواع هورمون  -ج
 .شوندهای جنسیِ تاژکدار و متحرک در یک جفت غدۀ جنسی تولید مییاخته -د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
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  موارد ب و ج صحیح است.

های اولیه که های اولیه، توانایی تولید اسپرم را دارند. اما در بدن زنان، فقط بعضی از اووسیت تعبیر صورت سوال= مردان؛ چون در مردان همۀ اسپرماتوسیت 
 روند. ها، بدون تکمیل کردن تقسیم میوز خود، از بین میولید گامت دارند و بعضی دیگر از آناند توانایی تمیوز را آغاز کرده 
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را تحت تأثیر قرار    FSHو    LHهای  طور مستقیم ترشح هورمونرا دارد؛ پس هم به  هیپوفیز و هیپوتاالموسالف( تستوسترون )هورمون جنسی مردانه( توانایی اثر بر  

 ها!بر هورمون آزادکنندۀ آن دهد و هم از طریق تأثیرمی

 + پروالکتین LH +FSHمثلی مرد= غیرجنسی موثر در تنظیم فرایندهای دستگاه تولید هایهورمون ب(

 کند. های جنسی زنانه و مردانه را در هر دو جنس ترشح میهای منفذدار(، هورمونبخش قشری غدۀ فوق کلیه )حاوی مویرگج(  

های تولید شده  های تاژکدار هستند. اما توجه داشته باشید که اسپرمشود. اسپرم یاختهجنسی مرد( اسپرم تولید می  )غدۀ   بیضه د( در  

 آورند.بدست می )خارج از بیضه(   هستند و توانایی حرکت خود را در اپیدیدیمدر بیضه فاقد توانایی حرکت 

 

 

 

 

 

 ( 99-98ها )بخشی از دورۀ دوپینگ سال تحصیلی یازدهم! مخصوص مازی  7فصل  1گفتار عصارۀ نکات تستی  
 ها درون بیضه توانایی حرکت ندارند.  )تاژک( هستند. این یاختهزایی یک اسپرماتوسیت اولیه، دارای دم های اسپرماتید و اسپرم حاصل از اسپرمیاخته - 1
 23کروموزوم )  23ها دارای زایی یک اسپرماتوسیت اولیه، دارای کروموزوم تک کروماتیدی هستند. این یاختههای اسپرم و اسپرماتید حاصل از اسپرمیاخته - 2

 سانترومر( در هسته هستند؛  
ها فقط یک نوع کروموزوم کروموزوم غیرجنسی و یک کروموزوم جنسی دارند؛ هر یک از این یاخته   22عۀ کروموزومی با ها هر کدام یک مجمواین یاخته

 ( دارند. yیا  xجنسی )
ارۀ لولۀ  ها در دیوزایی یک اسپرماتوسیت اولیه، هاپلوئید هستند. همۀ این یاختهاسپرم های اسپرماتوسیت ثانویه، اسپرم و اسپرماتید حاصل از یاخته - 3

 شوند.  ساز ایجاد میاسپرم
های اسپرماتید و اسپرم،  های دوکروماتیدی و یاختههای اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه و ثانویه دارای کروموزومساز، یاختهدر دیوارۀ لولۀ اسپرم - 4

 شوند.  دار میکنند، تاژکوقتی شروع به تمایز میاسپرماتیدها قبل از شروع تمایز فاقد تاژک )دم( و  - 5کروموزوم تک کروماتیدی دارند. 
 ها محل ایجاد و کسب توانایی حرکت کردن در آنها، متفاوت است. اسپرماتیدها محل تولید و تمایز یکسانی دارند ولی در اسپرم - 6
 ، یک سانترومر دارد. تعداد کروموزوم با تعداد سانترومر همواره برابر است؛ چون هر کروموزوم )تک یا دو کروماتیدی(  - 7
 های اسپرماتوسیت ثانویۀ ایجاد شده از یک اسپرماتوسیت اولیه از نظر داشتن کروموزوم جنسی به هم شباهت دارند ولی از نظر نوع کروموزومیاخته - 8

 جنسی،  تفاوت دارند.  
توانند متحرک یا فاقد توانایی دیدیم می دار موجود در اپیهای دماختهساز فاقد توانایی حرکت هستند. ولی یدار در دیوارۀ لولۀ اسپرمهای دمهمۀ یاخته - 9

 حرکت باشند. 
 شود که خارج از بیضه )غدۀ جنسی( است.  دیدیم ایجاد میاسپرِم قادر به حرکت و انجام لقاح، درون اپی - 10
 های تک کروماتیدی در هسته هستند.  اسپرماتیدها همانند دومین جسم قطبی، دارای کروموزوم - 11
های اولین جسم قطبی دو کروماتیدی ولی اسپرم،  اسپرم نسبت به نخستین جسم قطبی دارای تعداد کمتری کروماتید در هسته است؛ چون کروموزوم - 12

 تک کروماتیدی هستند.   
 شود.  وارد میزراه میبر به طور مستقیم ترشحات غدد پیازی میزراهی بدون ورود به مجرای اسپرم - 13
ها غدۀ  رسد. این بخشساز( ترشح شده و از طریق خون به هیپوتاالموس و هیپوفیز پیشین می های بینابینی )خارج از لولۀ اسپرمتستوسترون از یاخته - 14

 ریز هستند و مویرگ منفذدار دارند. درون
 در آنجا بمانند تا توانایی حرکت در آنها ایجاد شود.   ساعت  18حداقل باید  دیدیم قادر به حرکت نیستند وها پس از ورود به اپیاسپرم - 15
ها جذب  شده از غدد وزیکول سمینال توسط اسپرمکند. از طرفی، فروکتوز ترشح ترشحات پروستات مسیر رسیدن اسپرم به اووسیت ثانویه را قلیایی می - 16

سمینال در رسیدن  پروستات و غدد وزیکول نه غدد( )کند؛ بنابراین ترشحات غدۀ ه را تأمین میشده و انرژی الزم برای رسیدن اسپرم به اووسیت ثانوی 
 اسپرم به اووسیت ثانویه نقش دارند.  

ها نیز نقش  باکتریخواری ها در بیگانه کنند. این یاختهها را هدایت میساز هستند، تمایز اسپرمهای سرتولی که در دیوارۀ لولۀ اسپرمترشحات یاخته - 17
 دارند.  

 کنند.  بر از کنار و پشت مثانه عبور میمجاری اسپرم - 18
حواستون باشه مایع غنی از فروکتوز به  کنند.  کننده را دریافت میها ابتدا مایع غنی از فروکتوز، سپس مایعی شیری رنگ و در نهایت ترشحات رواناسپرم - 19

   شود.کننده به میزراه وارد میگ و ترشحات روانبر ولی مایع شیری رنمجاری اسپرم
 هستند.   Xهای قطبی دارای کروموزوم هستند ولی همۀ گویچه Xنیمی از اسپرماتیدهای طبیعی در بدن یک فرد فاقد کروموزوم  - 20

 کدام عبارت، درست است؟

 به انرژی نور نیاز دارد.  2COیت کند، برای تثبای که از گوگرد به عنوان منبع الکترون استفاده می( هر یاخته1
 کند.تولید می ATPسازد، به بیش از دو روش مختلف نوعی مادۀ آلی می  2COای که ضمن مصرف ( هر یاخته2
 کند.را مصرف می  NAD+هایی آورد، در طی واکنشای که انرژی خود را فقط از اکسایش مواد آلی به دست می( هر یاخته3
 کند.کند، انرژی خود را از اکسایش مواد غیرآلی کسب میای که بدون نیاز به نور خورشید مواد معدنی را تثبیت می( هر یاخته4
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ها فرایند قندکافت رخ  آورند. در همۀ یاختههایی که فتوسنتزکننده و یا شیمیوسنتزکننده نیستند، انرژی مورد نیاز خود را فقط از اکسایش مواد آلی به دست مییاخته

 شود.مصرف می NAD+دهد که در طی آن، می
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 ها:بررسی سایر گزینه
گرد تولید  ها هیدروژن سولفید را تجزیه و گوکنند؛ نه گوگرد!! این باکتری( به عنوان منبع الکترون استفاده میS2Hسولفید )های گوگردی از هیدروژن  ( باکتری1

 کنند. می

کنند. سه  میرا مصرف و به نوعی مادۀ آلی تبدیل    2COهای کبد در انسان،  کنندۀ کربن )فتوسنتزکننده + شیمیوسنتزکننده( و همچنین یاختههای تثبیت( یاخته2

های شیمیوسنتزکننده قادر به ساخت  های کبد و یاخته( به روش نوری. یاخته3( به روش اکسایشی  2ماده  ( در سطح پیش1وجود دارد:    ATPروش برای ساخت  

 نیستند.  ATPنوری 

ها انرژی ها برخالف ریزوبیومکنند. شیمیوسنتزکنندها تثبیت میها بدون نیاز به نور خورشید، نوعی مادۀ معدنی ر های شیمیوسنتزکننده و همچنین ریزوبیوم( یاخته4

 آورند.  خود را از اکسایش مواد غیرآلی به دست می

 زبـــل بـــازی                          
 ، روشی که ...................  ATPهای تولید با انواع روشدر ارتباط  الف(

 شود:  در آن از شیب غلظت یون هیدروژن استفاده می  -2شود:                                           یاخته استفاده میدر آن از فسفات آزاد درون   -1

 ود:  ش می ATPای منجر به تولید بدون نیاز به تنفس یاخته -4برای انجام آن حضور اکسیژن الزامی است:                                                   -3

 ای سیتوپالسم تولید شود:                تواند درون مادۀ زمینه های یوکاریوتی نمیدر یاخته -5

 ای که ...................  ، یاختهATPهای تولیدکننده با انواع یاختهارتباط ب( در 

 تولید کند:   ATPتواند به سه روش مختلف می -2تولید کند:                                               ATPتواند یوکاریوتی بوده و فقط به یک روش می -1

 ATPاکسید، تواند همراه با تولید کربن دیمی -4ای سیتوپالسم انجام دهد:                 ماده را فقط در مادۀ زمینه در سطح پیش ATPتواند تولید می -3
 کند: نیز تولید 

 تولید کند:                                          ATPتواند به روش نوری  واجد پالست است ولی نمی -5

 ها: پاسخ

 الف( 

      اکسایشی + نوری -5    فسفات + نوریماده استفاده از کراتیندر سطح پیش -4     اکسایشی  -3   اکسایشی و نوری -2    اکسایشی و نوری -1

 ب( 

                                   های دارای نشادیسه یاخته -5های هوازی    یاخته  -4ها      باکتری -3های فتوسنتزکننده      یاخته -2گویچۀ قرمز بالغ       -1

 

شود که ..................  سط آنزیمی تولید میای در یک یاختۀ گرۀ پیشاهنگ، هر ترکیب ..................توهای تنفس یاختهطور معمول، در واکنشبه
 دارد. 

 کربنی است و ثبات نسبی بعدی بخشی از آن، مکمل نوعی ترکیب پنج( چهار کربنی ـ شکل سه1
 کند و جایگاه فعال ای سیتوپالسم، فسفات را به مولکول آلی متصل میکربنی ـ در مادۀ زمینه( سه2
 کند و پیوند هیدروژنی فسفات، انرژی الزم برای واکنش را تأمین می–ات کربنی ـ با شکستن پیوند فسف( شش3
 های آلی منتقل کند و خارج از فضای بیرونی میتوکندری قرار تواند الکترون و پروتون را بین مولکول( دو کربنی ـ می4
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طور معمول هم واسه این گفتیم که شرایط اون بههای بافت هادی قلب )نظیر یاختۀ گرۀ پیشاهنگ(، نوعی یاختۀ ماهیچۀ قلبی هستند و فقط تنفس هوازی دارند. یاخته
قبل از اینکه بریم سراغ بررسی   ل الکترون است.انتقا ۀکربس و زنجیر ۀتنفس هوازی شامل گلیکولیز، اکسایش پیرووات، چرخ   کمبود اکسیژن رو دیگه نخوایم در نظر بگیریم. 

های پروتئینی، در ساختار خود، پیوند هیدروژنی دارند  همۀ آنزیمگه.  ها رو می ویژگی کلی آنزیم( رو بررسی کنیم که داره  3( تا )1های )خوایم قسمت آخر گزینه ها، میگزینه 

ها در ساختار سوم، ثبات نسبی ها، ساختار سوم یا چهارم است و پروتئینشود. ساختار نهایی پروتئین ل میها، پیوند هیدروژنی تشکی)در ساختار دوم و سوم پروتئین

بعدی آن مکمل های آنزیمی، بخشی به نام جایگاه فعال نیز وجود دارد که شکل سهها دارای ثبات نسبی هم هستند. در مولکولکنند. بنابراین، همۀ پروتئینپیدا می

 زیم است. مادۀ آن پیش
 ها:بررسی گزینه

اکسید از  کربنی یک کربن دیشود که مولکول پنجشوند. اولین مولکول چهار کربنی زمانی تشکیل می( در چرخۀ کربس انواعی از ترکیبات چهار کربنی تولید می1

های چهار کربنی به یکدیگر،  ترکیب  مولکول آغازگر چرخه( از تبدیلهای چهار کربنی )نظیر  شود. سایر مولکولدهد و به مولکول چهار کربنی تبدیل میدست می

مولکول    کربس چند تا ترکیب چهار کربنی داریم؟ طبق شکل کتاب، حداقل سه نوع ترکیب چهار کربنی داریم. چرا؟ چون مولکول چهار کربنی مستقیماً به  ۀ اگه گفتین توی چرخشوند.  می  تشکیل

 شه. ای هم انجام میشه و اون وسط، واکنش دیگهنمی  چهار کربنی آغازگر چرخه تبدیل

شوند. تمامی این ترکیبات، طی فرایند  کربنی هستند که در تنفس هوازی دیده میکربنی دو فسفاته و پیرووات، ترکیبات سهفسفاته، اسید سهکربنی تک( قند سه2

. کند میکربنی اضافه  شود که یک گروه فسفات را به قند سهکربنی دو فسفاته توسط آنزیمی تولید میاسید سه  د.ن شو ای سیتوپالسم تولید میگلیکولیز و در مادۀ زمینه
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شود که  فسفاته توسط آنزیمی انجام میکربنی تککند. اما تولید قند سهمنتقل می ADPکربنی به شود که فسفات را از اسید سهپیرووات نیز توسط آنزیمی تولید می

 دهد.  شکند و فسفات را انتقال نمیسفاته را میفروکتوز ف

کربنی هستند که در تنفس هوازی وجود دارند. این گزینه، فقط دربارۀ فروکتوز فسفاته  کربنی در چرخۀ کربس، ترکیبات شش( گلوکز، فروکتوز فسفاته و مولکول شش3

سازی الزم  ترتیب، انرژی فعالشکند و بدینرا می ATPهای فسفات در مولکول  ژی بین گروهشود که پیوند پر انردرست است. فروکتوز فسفاته توسط آنزیمی تولید می

 شود  های تجزیۀ گلوکز تأمین میبرای واکنش

ن را از پیرووات  تواند الکترون و پروتوشود که میشود. این ماده، توسط آنزیمی تولید می( بنیان استیل، نوعی ترکیب دو کربنی است که در تنفس هوازی تولید می4

خُب االن شاید شود. شود، در بخش درونی میتوکندری انجام میتولید شود. واکنش اکسایش پیرووات که منجر به تولید استیل می NADHانتقال دهد تا   NAD+به 

گردیم فصل ن داره یا بیشتر؟ برای جواب به این سؤال، برمیدو کرب  Aشه؟ در جواب این سؤال باید بپرسیم که آیا استیل کوآنزیم  چی می  Aسؤال بپرسین که استیل کوآنزیم  
 ( دوازدهم تا اصاًل ببینیم کوآنزیم چی هست.1)

ها نیاز دارند. به مواد آلی که های فلزی مانند آهن، مس و یا مواد آلی مثل ویتامین ها برای فعالیت به یون بعضی آنزیم [ ۳دوازدهم: گفتار  1ترکیب ]فصل 
 گویند. کنند، کوآنزیم می ی به آنزیم کمک م

 ها هم دارای کربن هستند.  همۀ ترکیبات آلی در ساختار خود کربن دارند. بنابراین، همۀ آنزیم نکته: 
 ، بیش از دو کربن داره. Aهم دارای کربن هست و بنابراین، استیل کوآنزیم  Aشیم که کوآنزیم باال، متوجه می ۀبا توجه به نکت

 زبـــل بـــازی                          
 چرخۀ کربس، ترکیبی ..........در ارتباط با  

 ؟  واکنش دهد Aتواند با استیل کوآنزیم  که می -2         ؟                                  یابدهای کربن آن کاهش میکه تعداد اتم -1

 ؟   که برای تشکیل شدن نیاز به دریافت دو الکترون دارد -4                                              ؟ پرانرژی با دو نوکلئوتید در ساختار خود -3

پرانرژی که برای تشکیل شدن دو الکترون و یک پروتون دریافت   -6         ؟                      شود ماده تولید می پرانرژی که به روش در سطح پیش  -5
 ؟  کندمی

که ایجاد آن وابسته به تغییر تعداد اتم کربن در ترکیب قبل خود   – 8؟            که ایجاد آن وابسته به تغییر تعداد اتم کربن در ترکیب قبل خود است  -7
  ؟ نیست

 ند خارج از راکیزه نیز تولید شود:  تواپرانرژی که می -10قندکافت:                                  1با تعداد اتم مشابه با محصول قندی مرحلۀ  -9

 ها: پاسخ

    2FADH    5- ATP      6- NADHو   2FADH     4- NADHو   NADH -3      کربنه4ترکیب  -2    کربنه6کربنه و 5های ترکیب -1
                                     ATP  وNADH  -10کربنه         6ترکیب  -9کربنی در انتهای چرخه  4ترکیب  -8   کربنه5کربنه و 4 اولین ترکیب -7

 

 کربس  اکسایش پیرووات  قندکافت 

 شوند! های هوازی انجام میفقط در یاخته شود. در هر یاختۀ زندۀ انجام می

سیتوپالسم  ای در هر یاختۀ زنده در مادۀ زمینه

 شود.  انجام می

های پروکاریوتی در سیتوپالسم انجام  های یوکاریوتی درون راکیزه )فضای داخلی( و در یاختهدر یاخته

 شود. می

 شود.  دو نوع حامل الکترونی تولید می شود. ها تولید می( در این واکنشNADHیک نوع حامل الکترونی )فقط 

وابستگی به حضور اکسیژن ها انجام این واکنش

 ندارد 

 ها وابستگی به حضور اکسیژن دارد انجام این واکنش

ATP  ماده، تولید  به روش تولید در سطح پیش

 شود. می

ماده، تولید  به روش تولید در سطح پیش  ATP   ATPعدم تولید 

 شود. می

 شود. اکسید تولید میها کربن دیدر این واکنش اکسید  عدم تولید کربن دی

های درگیر در این  ها ژن سازندۀ آنزیمدر یوکاریوت

  2ها درون دنای خطی و توسط رنابسپاراز واکنش

 شوند!  رونویسی می

توانند درون دنای خطی و یا در دنای ها میهای درگیر در این واکنشها ژن سازندۀ آنزیمدر یوکاریوت

-و یا رنابسپاراز درون راکیزه رونویسی می 2توسط رنابسپاراز ها حلقوی راکیزه باشند؛ در نتیجه این ژن 

 وند! ش

 شود.  کربنی مشاهده می   4و  5، 6در مولکول  شود.  کربنی مشاهده می  2و  3در مولکول  شود.  کربنی مشاهده می  3و  6در مولکول 
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هم تولید و هم مصرف   ATPدر این فرایند مولکول 

 شود!  می

 شود! فقط تولید می ATPدر این فرایند مولکول  ATPعدم تولید 

 

 نماید؟کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می

 دیگر، ..................« محافظتیِ کند، .................. پردۀ کننده در اطراف جنین که زوائد انگشتی ایجاد می»در انسان، نوعی پردۀ محافظت 
   های جنین نقش دارد.در حفاظت از بافت -برخالف( 1
 گیرد. ایِ تروفوبالست منشأ میهای یاختهاز الیه - ( همانند2
 های جنینی بعد از جایگزینی در رحم نقش دارد.در تغذیۀ یاخته - ( همانند3
 شود.با ترشح نوعی هورمون سبب حفظ جسم زرد تا اواخر بارداری می  -( برخالف4
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های دیگری که اسمشان شامه(+ پرده شامه(+ آمنیون )درونتعبیر: هر پردۀ اطراف جنین= کوریون )برون
 در کتاب نیامده است. 

است=  ها صحبت شدهتعبیر: هر پردۀ محافظت کنندۀ اطراف جنین که در کتاب درسی در مورد آن
 کوریون+ آمنیون 

 کند= کوریون مانند اطراف جنین را ایجاد میکه زوائد انگشت ای  تعبیر: پرده 
  دخالت ناف    بند  و   جفت  تشکیل  در  جنین  شامۀ برون .  دارد  نقش   جنین  و تغذیۀ  حفاظت  در  جنین  شامۀ درون

پس هر دو    جفت و بندناف در تغذیۀ جنین نقش دارند.  .است  رحم  دیوارۀ   و  ناف   بند  بین  رابط   جفت.  کندمی

 نوع پرده در تغذیۀ جنین نقش دارد.
 ها:بررسی سایر گزینه

 های جنین نقش دارد. حفاظت از بافتآمنیون نیز در ( 1

  )پرده  شامۀ جنین برون بعدی  مراحل  در که  دارد تروفوبالست نام به   بیرونی  الیۀ یک بالستوسیست،(  2

 .سازدمی را  کوریون(

  اساس  و  شودمی  مادر  وارد خون  که  کندمی  ترشح  HCG  نام   به  هورمونی   ، )کوریون(  جنین  شامۀبرون(  3

. شودآن می  از پروژسترون  هورمون  ترشح   تداوم  و  زرد  جسم   حفظ  هورمون سبب  این. است بارداری هایتست

  جسم   دهد،  رخ  بارداری  اگر  .کندمی  جلوگیری   مجددگذاری  تخمک  و  قاعدگی  از   خون،  در  هاهورمون  این  وجود

  در  رحم و  جدار هاهورمون  این  با   و دهد می ادامه بارداری!!!!(  یا اواخر  مدتی )نه تا پایان  تا  خود  فعالیت  به   زرد

 دورۀ جنسی  اواخر  در  زرد  ،جسم   ندهد   رخ  بارداری  اگر.  شودمی  حفظ  آن  در  شده  جایگزین  جنین  نتیجه

 . شودمی تبدیل سفید  جسم نام  به  غیرفعال جسمی به و رودمی تحلیل
 

 های جانوران کدام گزینه صحیح است؟ در ارتباط با همۀ گونه

 دارند. مشابهی ( اساس تولیدمثل جنسی 1
 توانند جنسیت متفاوتی داشته باشند.های حاصل از آمیزش می( زاده2
 کنند. ه برای لقاح، تولیدمثل مییافتهای تخصص( فقط با وجود دستگاه تولیدمثلی با اندام3
 تواند صفاتی را از والدین خود به ارث ببرد.شود، می( هر فردی که به دنبال تولیدمثل جنسی ایجاد می4
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 دارد.  وجود هاییتفاوت  جنین، تغذیۀ  و و حفاظت  آن مراحل انجام،  چگونگی  در ولی است،  مشابه  جانوران  همۀ  در  جنسی تولیدمثل اساس 

 ها:بررسی سایر گزینه
 دیپلوئید و ماده هستند. هموارههای حاصل از آمیزش زنبورعسل نر و زنبور مادۀ ملکه، در زنبورعسل، زاده( 2

  مهرگان بی  و  دوزیستان  ها،ماهی  مثل  آبزیان  لقاح است. دربرای    یافته  تخصص  های  اندام  با  تولیدمثلی  های  نیازمند دستگاه  برخالف لقاح خارجی،  لقاح داخلی  انجام(  3

 شود.می  دیده خارجی  لقاح آبزی

 کنند. های حاصل صفاتی را از یک والد خود )نه والدین!( دریافت میباشد که زادهبکرزایی نوعی تولیدمثل جنسی می ( 4

 کند؟ کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می

 کند، قطعاً ..................« باکتری که .................. میطور طبیعی، هر »به
 نیازی به مصرف مواد آلی موجود در محیط ندارد. -( نوعی مادۀ معدنی را تثبیت1
 در غشای تیالکوئید است.  aدارای سبزینۀ )کلروفیل(ِ   - ( ضمن انجام فتوسنتز، اکسیژن تولید2
 کند.هایی، مولکول آب را تجزیه میدر طی واکنش -ژی نور را جذب( با استفاده از باکتریوکلروفیل انر3
 در تثبیت نوعی مادۀ معدنی و تبدیل آن به مواد آلی نقش دارد.  -( نیتروژنِ مورد استفادۀ گیاهان را تولید 4
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با تجزیۀ آب و  ATPشود. و فرایند تجزیۀ تولید و تجزیه می  ATPزا دارای باکتریوکلروفیل هستند. در همۀ جانداران، های فتوسنتزکنندۀ غیراکسیژن باکتری 

 فرایند تولید آن، با سنتزآبدهی همراه است. 
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 ها:بررسی سایر گزینه
ها و ریزوبیوم( قادر به تثبیت نوعی مادۀ  کنندۀ نیتروژن )سیانوباکتریهای تثبیت و همچنین باکتریکنندۀ کربن )فتوسنتز + شیمیوسنتز(  های تثبیت ( باکتری 1

 ها فتوسنتزکننده نیستند و برای تأمین مواد آلی مورد نیاز خود باید از مواد آلی محیط استفاده کنند. معدنی هستند. ریزوبیوم 

 ها اندامک ندارند.  کنند. تیالکوئید مربوط به کلروپالست است؛ در حالی که باکتری ید می ها ضمن انجام فتوسنتز، اکسیژن تول( سیانوباکتری 2

 ( بیشتر نیتروژن مورد استفادۀ گیاهان به صورت یون آمونیوم یا نیترات است.  4

ژن که مولکول نیتروژن جو را به آمونیوم تبدیل  کنندۀ نیتروهای تثبیت باکتری  -1ها در تأمین نیتروژن مورد استفادۀ گیاهان نقش دارند: سه دسته از باکتری 

کنند.  ساز که آمونیوم را به نیترات تبدیل می های نیترات باکتری  -3کنند. های آمونیاک ساز که ضمن مصرف مواد آلی، آمونیوم تولید میباکتری  -2کنند. می

 و تبدیل آن به مادۀ آلی نیستند.    ساز برخالف دو دستۀ دیگر، قادر به تثبیت مادۀ معدنیهای آمونیاک باکتری 

 

 اند، کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر صحیح است؟ دوازدهم کتاب درسی مطرح شده پنجهای تخمیر که در فصل با توجه به انواع روش
 »در نوعی تخمیر که .................. نوع دیگر تخمیر، ..................« 

 کند که خاصیت اسیدی دارد.الکترون مبادله می NAD+( علت ورآمدن خمیر نان است، همانند ـ ترکیبی با 1
 شود.، اتانال تولید میNADHاکسید در سیتوپالسم است، برخالف ـ در پی اکسایش ( همراه با آزاد شدن کربن دی2
 شود.  ها میهای گیاهی، منجر به مرگ آنشود که تجمع آن در یاختهتولید می شود، همانند ـ ترکیبیهای ماهیچۀ اسکلتی انجام می( در یاخته3
 شود.  ، باعث تداوم گلیکولیز )قندکافت( میNADHیافتن نوعی ترکیب آلی توسط های شیری نقش دارد، برخالف ـ کاهش( در تولید فراورده4
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ی، دو نوع تخمی دهدر کتاب درـس داشوتیم و با   99راجع به صوورت سوؤال هم این توحویح رو بدم که ربارتی مشوابه این ربارت در کنکور  اند.  ر الکلی و الکتیکی مطرح ـش

  بودنش، باید بهش رادت کنیم.وجود رجیب
 ها:بررسی گزینه

فسفاته  کربنی تکسه  قند  شود که در طی آنفرایند قندکافت انجام می  الکتیکی،( تخمیر الکلی، علت ورآمدن خمیر نان است. در هر دو نوع تخمیر الکلی و  1

 دهد.  الکترون می  NAD+به  

 شود.  یابد و اتانال به اتانول تبدیل میاکسایش می  NADHشود. در تخمیر الکلی،  ای سیتوپالسم تولید میاکسید در مادۀ زمینه( در تخمیر الکلی، کربن دی2

ـشود. تجمع الکتات و  ـشود. در تخمیر الکتیکی، الکتات و در تخمیر الکلی، الکل )اتانول( تولید میماهیچۀ اـسکلتی، تخمیر الکتیکی انجام می  های( در یاخته3

 شود.  ها میهای گیاهی، منجر به مرگ آنالکل در یاخته

  NAD+، منجر به بازسـازی  NADHیافتن نوعی ترکیب آلی توسـط  هشهای شـیری نقش دارد. در همۀ انواع تخمیر، کا( تخمیر الکتیکی در تولید فراورده4

 یابد.  ترتیب، گلیکولیز )قندکافت( تداوم میشود و بدینمی

 تخمیر الکتیکی   تخمیر الکلی  

 گیرد. ای سیتوپالسم و در غیاب اکسیژن انجام میها در مادۀ زمینهبا قندکافت آغاز و تمام مراحل آن 

 شود. اکسید تولید نمیکربن دی اکسید است.  کربن دیهمراه با تولید  

 پذیرندۀ نهایی الکترون نوعی مولکول آلی و سه کربنه )پیرووات( است.   پذیرندۀ نهایی الکترون نوعی مولکول آلی و دو کربنه )اتانال( است.  

 شود.  الزامن سبب کاهش )احیا( یک نوع مولکول آلی میشود و ( وارد زنجیرۀ انتقال الکترون نمیNADHهای حامل الکترونی )الکترون 

 محصول نهایی ترکیبی با خاصیت اسیدی و سه کربنه است.  محصول نهایی ترکیبی با خاصیت الکلی و دو کربنه است. 

 شود. تولید می ATPماده  چون مرحلۀ اول تخمیر، واکنش قندکافت است؛ در نتیجه در تخمیر به روش در سطح پیش

 شود.  ای سبب درد عضالنی میهای ماهیچهتجمع محصول نهایی این نوع تخمیر در یاخته گذارد.  حصول نهایی این نوع تخمیر بر سیستم عصبی مرکزی اثر میم

 و تداوم فرایند قندکافت است.  NAD+های تخمیر، بازسازی هدف از انجام واکنش

چنین اتانال تجزیه  قندفسفاته و همکربن در زمان تولید -پیوند کربن 
 شود. می

 شود. کربن فقط در زمان تولید قندفسفاته شکسته می-پیوند کربن 

 در زمان تبدیل قندفسفاته به اسید دوفسفاته در قندکافت  ←شود کربنی مشاهده می3اکسایش ترکیب 

 شود. له به محصول نهایی تبدیل میپیرووات طی یک مرح شود.  پیرووات طی دو مرحله به محصول نهایی تبدیل می

 و مولکول ایجاد حاصل، برابر است.  NADHهای کنندۀ الکترون تعداد کربن در مولکول دریافت 

 توانند در محصوالت غذایی کاربرد داشته باشند.  می

-های گیاهی میها و یاختهیاختۀ ماهیچۀ اسکلتی، انواعی از باکتریدر گویچۀ قرمز بالغ،  شود.  تواند انجام های گیاهی میای مخمر و یاختهدر قارچ تک یاخته 
 تواند انجام شود.  
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 زبـــل بـــازی                          
 های الکلی و الکتیکی، نوری از تخمیر که .......................  تخمیردر ارتباط با  

 شود؟اکسید تولید میکربن دی 2از یک مولکول گلوکز،  -2شود؟                                                             سبب ایجاد درد رضالنی می -1

 گیرد؟   حمن کاهش )احیاء( پیرووات انجام می  NAD+بازسازی   -4است؟                                گیرندۀ نهایی الکترون نوری ترکیب آلی دو کربنه  -3

 در ورآمدن نان نقش دارد؟  -6شود؟                                                             سبب ترش شدن شیر می  -5

 گیرندۀ نهایی الکترون نوری ترکیب آلی سه کربنه است؟     -8شود؟                             پیرووات بدون کاهش و یا اکسایش یافتن مصرف می -7

دار سدیمی در گیرندۀ حسی فاقد پوشش سبب بازشدن کانال دریچه  -10شود؟                            ای انجام می دار واجد دیوارۀ یاخته های سبزدیسهدر یاخته -9 
 شود؟می

 در تولید خیارشور و محصوالت لبنی نقش دارد؟   -12شود:                                                   رون بیشترین یاختۀ خونی انجام مید -11 

 پاسخ: 

 -12الکتیکی     -11الکتیکی    -10الکلی و الکتیکی   -9الکتیکی    -8الکلی    -7الکلی     -6الکتیکی    -5الکتیکی    -4الکلی     -3الکلی  -2   الکتیکی  -1
 الکتیکی 
 

 شود؟ چند مورد، در ارتباط با هر جانوری درست است که تقسیمات یاختۀ تخم و رشد جنین درون بدن آن آغاز می

 گیرد.صورت مینمو جنین درون رحم  -الف
 کند. فقط یک نوع گامت نر یا ماده را تولید می -ب
 رسد.به انجام می آنمراحل نهایی رشد و نمو جنین در بدن  -ج
 به دلیل برقراری ارتباط غذایی، تخمک دارای اندوختۀ غذایی اندک است.  -د
 شود.س از لقاح توسط تخمک تأمین میهای اولیۀ پمواد غذایی مورد نیاز جنین در روز -ه
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
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 فقط مورد ه درست است.

  - 2دار پستانداران جفت  - 1از جمله:  جانوران دارای لقاح داخلی شود؛ها آغاز میشد جنین درون بدن آن تعبیر: جانورانی که تقسیمات یاختۀ تخم و ر 
 کرم کبد که رحم دارد.   - 4کند. گذاری می دارد و چند روز مانده به تولد نوزاد، تخم پوس که تخم را در بدن خود نگه می پالتی  - 3دار و پستانداران کیسه 

 گذار و فاقد رحم است.پوس تخمپالتیالف(  

 نوع گامت نر و ماده را دارند.  که لقاح داخلی دارند، اما توانایی تولید هر دوبا این  مثل کرم کبد  ب( جانوران هرمافرودیت

ـــتاندار   مراحل  تا  خوابدمی  آنـها  روی و  کـندمی  گذاریتخم  نوزاد،  به تولد  مانده  روز  چـند  و  داردمی  نـگه  خود  بدن  در  را  تخم  پوس،پالتی  مـثل  گذاریتخم  ج( پسـ

   .شود طی در خارج از بدن مادر  نمو و رشد نهایی 

 .ندارد  وجود  جنین  و  مادر  بین  غذایی  ارتباط  دوران جنینی  در  زیرا  است؛  زیاد  تخمک  غذایی  باشند، اندوختهلقاح داخلی می  که دارایگذارتخم  جانوران  د( در

زیستان به علت دورۀ جنینی کوتاه، میزان اندوختۀ غذایی ها و دودار به علت ارتباط خونی بین مادر و جنین و در ماهیدار و جفت در پستانداران کیسه 
 تخمک کم است. 

 گذار هستند. گذار نیستند؛ بلکه تخمک ها و دوزیستان، تخم ماهی

 .شودمی  تخمک تأمین  غذایی  اندوختۀ  از  تخم  تشکیل  و  لقاح از پس روز چند تا  جنین  نیاز  مورد  غذایی  مواددر همۀ جانوران،  ه(  

 .دارد  اندوخته  میزان  به  مختلف بستگی  جانوران  در  تخمک  اندازۀ.  است  متفاوت  مغذی  مواد  از  مخلوطی  اندوخته  این  

 ..................  اًقطع..................، که در طول موج  زهی رنگ ینوع طور طبیعی در گیاهان، به
 کربن دارد. تیتثب یالزم برا یانرژ  نیرا در تام ینقش اصل  -انومتر، حداکثر جذب خود را داردن  ۵۰۰تا  4۰۰( 1
 قرار دارد. یانرژ  لیتبد ی هافقط در مرکز واکنش سامانه - دارد هازهیرنگ ری نسبت به سا یشترینانومتر، جذب ب  ۷۰۰تا  ۶۰۰( 2
 منتقل کند. ینیرا به مولکول پروتئ خته یالکترون برانگ تواندینم  -دارد ها دینسبت به کاروتنوئ  یشتری ب  نانومتر، حداکثر جذبِ   ۵۰۰تا  4۰۰( 3
 )کلروپالست(ها دارد. سهی سبزد یی غشا ی هاسامانه  یرا در غشا یفراوان  نیشتر یب  - کندینور جذب م  هازهیرنگ  رینانومتر، کمتر از سا  ۶۰۰تا  ۵۰۰( 4
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تواند الکترون برانگیخته را به مولکول ناقل  ای که می، حداکثر جذب بیشتری نسبت به کاروتنوئیدها دارند. رنگیزهbو    aنانومتر، کلروفیل    ۵۰۰تا    4۰۰در طول موج  

، حداکثر 1نانومتر و در فتوسیستم    ۶8۰  ، حداکثر جذب در طول موج2در مرکز واکنش فتوسیستم    aدر مرکز واکنش است. کلروفیل    aپروتئینی منتقل کند، کلروفیل  

نانومتر حداکثر جذب را دارد، در آنتن گیرندۀ نور قرار دارد و نه    ۵۰۰تا    4۰۰که در بازۀ طول موج    aنانومتر دارد. بنابراین، نوعی کلروفیل    ۷۰۰جذب در طول موج  

 مرکز واکنش.  
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 ها:بررسی سایر گزینه
نانومتر، حداکثر جذب خود را دارند.   ۵۰۰تا  4۰۰یدها در طول موج و کاروتنوئ  b، کلروفیل a( کلروفیل 1

 های فتوسنتزی دارند.  را در تأمین انرژی الزم برای تثبیت کربن در واکنش ها نقش اصلی فقط کلروفیل

ها دارد.  حداکثر جذب بیشتری نسبت به سایر رنگیزه  aنانومتر، کلروفیل    ۷۰۰تا    ۶۰۰( در طول موج  2

 م در مرکز واکنش و هم در آنتن گیرندۀ نور وجود دارد. ه aکلروفیل 

ها بیشترین  نانومتر، میزان جذب نوری کاروتنوئیدها صفر است. اما کلروفیل  ۶۰۰تا  ۵۰۰( در طول موج 4

 ها دارند.  فراوانی را در غشای تیالکوئیدهای کلروپالست

 

 

 

 توسط یک نوع آنزیم قادر به تثبیت کربن هستند؟  کدام گزینه در ارتباط با نوعی از گیاهان درست است که فقط

 کاهد.در تیالکوئید می  H+سازد، از غلظت می ATPها  ( هر مجموعۀ پروتئینی که ضمن انتشار پروتون1
 دهد.( هر زنجیرۀ انتقال الکترون که در تأمین انرژی پمپ پروتون نقش دارد، الکترون را از ناقلی بین دو الیۀ غشا عبور می2
 شود.مصرف می ATPهای ساخت شود، در واکنشکربنی حاصل میدار که از تجزیۀ ترکیب ششکربنی فسفاتهر ترکیب سه( 3
 شود.شود، قطعا  مولکولی برای اتصال به نوعی کوآنزیم تولید میآزاد می 2COکربنی ( در طی هر واکنشی که از تجزیۀ ترکیب سه4
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های  اکسید است. در این گیاهان، یک نوع زنجیرۀ انتقال الکترون در غشای تیالکوئید و زنجیرهدی، فقط یک نوع آنزیم یعنی روبیسکو قادر به تثبیت کربن3Cدر گیاهان  

د. که در هر دو، الکترون از ناقلی که بین دو الیۀ  جاکنندۀ یون هیدروژن( نقش دارن جابه  انتقال الکترون در غشای میتوکندری در تأمین انرژی پمپ پروتون )پروتئین

 کند. است، عبور می  غشا قرار گرفته
 ها:بررسی سایر گزینه

سازد. مجموعۀ  می  ATPها  ( در این گیاهان یک مجموعۀ پروتئین در غشای تیالکوئید و یک مجموعۀ پروتئینی در غشای داخلی میتوکندری، ضمن انتشار پروتون1

 کاهد.های موجود در فضای بین دو غشای میتوکندری میشای داخلی میتوکندری، از غلظت پروتونپروتئینی در غ

 شود. تولید نمی ATPشود. در کالوین برخالف قندکافت، کربنی حاصل میدار از تجزیۀ ترکیب ششکربنیِ فسفات( هم در کالوین و هم در قندکافت، ترکیبِ سه3

های اکسایش  شود. در حالی که فقط در واکنشاکسید آزاد میدیکربنی، کربنهای اکسایش پیرووات و هم در تخمیرالکلی، از تجزیۀ یک ترکیب سه( هم در واکنش4

 گردد.متصل می Aشود که در مرحلۀ بعدی به کوآنزیم پیرووات، استیل تولید می
 

 ست؟ا نادرستبا توجه به شکل زیر، کدام گزینه 

 حاوی ترکیبات سازندۀ جدار لقاحی است.  2برخالف    1( بخش 1
 دهندۀ جنین است. های تشکیل منشأ بافت 3همانند  4( بخش 2
 کننده نقش دارد. های هضمدر ترشح آنزیم 3برخالف    2( بخش 3
 گیرد. در هنگام جایگزینی به سمت دیوارۀ رحم قرار می 2برخالف    3( بخش 4
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دهندۀ تروفوبالست است که سازندۀ پردۀ کوریون در  ، نشان4و  2باشد. ای اطراف آن است که در حال جدا شدن می، الیۀ ژله1دهندۀ بالستوسیست است. شکل نشان

 باشد. دهندۀ تودۀ درونی می ، نشان3باشد و مراحل بعدی می

 .گیرندمنشأ می( 3)مورد  بالستوسیستتودۀ درونیِ ازدهندۀ جنین، های تشکیلبافت
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ای اطراف بالستوسیست، حاوی ترکیبات سازندۀ جدار لقاحی است که پس از ورود هستۀ اسپرم به  الیۀ ژله( 1

 کند. ها جلوگیری میشود و از ورود سایر اسپرمثانویه تشکیل میاووسیت

-یاخته که  کنندمی  ترشح  را ای های هضم کنندهآنزیم  بالستوسیست )تروفوبالست(،  بیرونی  الیه   هاییاخته(  3

و  را  رحم  جدار  ایه   فرایند  این  به  .گیردمی  جای  آن  در  بالستوسیست   که  کنندمی  ایجاد  ایحفره  تخریب 

هضم   های بافت  این  از  را  خود نیاز  مورد  مغذی  مواد  این مرحله  در  جنین هاییاخته. شودمی گفته جایگزینی

 آورند.می به دست   شده

گونه که در شکل روبرو مشخص است، در هنگام جایگزینی، تودۀ درونی به سمت دیوارۀ رحم قرار  همان (  4

 دارد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های یک  مولکول ۀدهند. چند مورد، دربارانتقال الکترون را تشکیل می ۀها که در میتوکندری )راکیزه( قرار دارند، زنجیرای از مولکولمجموعه
 زنجیره صحیح است؟ 

 بعدی یکسانی دارند.کنند، شکل سهرا وارد فضای بیرونی می H+هایی که پروتئین  ۀهم -الف
 کنند.  ها عبور میاین مولکول  ۀ، از همNADHهای  همانند الکترون 2FADHهای الکترون  -ب
 کند.روتئین که با دو الیۀ فسفولیپیدیِ غشا در تماس است، از دو مولکول آلی الکترون دریافت مینوعی پ -ج
 کنند، در سراسر عرض غشا قرار گرفته است. هر مولکولی که با ترکیبی در خارج از زنجیره الکترون را مبادله می  -د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

  مفهومی(  -سخت  -125)    1پاسخ: گزینه  126

 مورد )ج(، صحیح است.  فقط  

هایی تشکیل شده است که در غشای درونی میتوکندری  انتقال الکترون، از مولکول   ۀزنجیر

برای اینکه بتونین به این توانند الکترون بگیرند یا از دست بدهند. )راکیزه( قرار دارند و می 

 انتقال الکترون رو بررسی کرده باشین. ۀسؤال جواب بدین، حتماً باید خیلی خوب شکل زنجیر

  ۀساز جزء زنجیر ATPتئينی آنزیم  پرو ۀ، اکسیژن مولکولی و مجموعNADH ،2FADHنکته: 
 انتقال الکترون نیستند. 

 بررسی همه موارد: 
توانند یون هیدروژن  انتقال الکترون وجود دارند که می   ۀالف( سه پمپ غشایی در زنجیر

(+Hرا وارد فضای بیرو ) بعدی یکسانی ندارند.  نی کنند. همانطور که در شکل کتاب درسی هم مشخص است، این سه نوع پروتئین شکل سه 

 انتقال الکترون غشای درونی میتوکندری )راکیزه(، سه نوع پمپ غشایی متفاوت وجود دارند.    ۀدر زنجیر نکته: 
 کنند.  شوند و بنابراین، از اولین پروتئین عبور نمیانتقال الکترون منتقل می  ۀبه دومین پروتئین زنجیر  2FADHهای  ب( الکترون 

و اولین    2FADHانتقال الکترون، نوعی پروتئین غیرسراسری است که تقریبا  در وسط غشای درونی قرار دارد. این پروتئین از    ۀج( دومین پروتئین زنجیر 

 کند.  ون دریافت می پروتئین زنجیره، الکتر

کنند. پروتئین اول و پنجم، پروتئین سراسری  انتقال الکترون، با مولکولی در خارج از زنجیره الکترون مبادله می  ۀد( اولین، دومین و پنجمین پروتئین زنجیر

 هستند اما پروتئین دوم، سراسری نیست.  
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 در یک زن بالغ، درست است؟  FSHهمانند هورمون  LHکدام عبارت، دربارۀ هورمون 

 دهد.ها را افزایش میاز آن  استروژنهای فولیکولی گیرنده دارد و ترشح ( بر روی یاخته1
 شود.ای و ترشحی میای یاختهماندۀ فولیکول در تخمدان، منجر به ایجاد توده( با اثر بر روی باقی2
 گردد.یهای جنسی زنانه در انتهای یک دورۀ جنسی، سبب افزایش ترشح آن م( کاهش ترشح هورمون3
 شود. ، به درون خون ترشح میهای بلند هیپوتاالموس تشکیل شده استاز آکسون( از بخشی از غدۀ هیپوفیز که 4
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کند که شروع  را آغاز می  LHو    FSHهای جنسی زنانه(، روی هیپوتاالموس اثر کرده و ترشح مجدد هورمون آزادکننده،  کاهش پروژسترون و استروژن )هورمون 

 دورۀ جنسی بعدی است. 

 های جنسی پروژسترون و استروژن است. شود، کاهش غلظت هورموناز هیپوتاالموس می  FSHو  LHهای عاملی که سبب ترشح هورمون نکته: 
 ها: بررسی سایر گزینه 

 شود. این اتصال فولیکول را تحریک کرده تا بزرگ و بالغ شود.  ها متصل می به آن   FSHهایی وجود دارند که  های فولیکولی، گیرنده ( در سطح یاخته 1

 های فولیکولی گیرنده دارد.، بر روی یاختهLHبرخالف هورمون   FSHهورمون نکته:  
ماندۀ فولیکول در تخمدان به  گذاری، باقی گذاری است. به دنبال تخمک دهد، عامل اصلی تخمک می   که در اثر افزایش ترشح استروژن رخ  LH( زیاد شدن  2

 گویند. جسم زرد توانایی ترشح هورمون استروژن و پروژسترون را دارد.آید که به آن جسم زرد می ای در می صورت تودۀ یاخته 

از هیپوفیز پیشین    FSHو    LHهیپوفیز پسین است در حالی که هورمون  همان  ،  یل شده است های بلند هیپوتاالموس تشکاز آکسون ( بخشی از هیپوفیز که  4

 شوند. وارد جریان خون می 

گردد، قطعاً کربنیِ دو فسفاته  .................. تولید می پنج هایی که به دنبال مصرف یک ترکیبدر یک یاختۀ میانبرگ گل رز، در همۀ واکنش
 شود.ی .................. م

 کربنی برای ساخت مواد آلی یاخته حاصل  نوعی قند سه  -( ترکیبی ناپایدار 1
 فسفات منتقل  گروه فسفات از نوعی مادۀ آلی به آدنوزین دی -اکسیددی( کربن2
 دار فراهم  شرایط برای انتقال الکترون به نوعی ترکیب کربن - دارکربنیِ فسفات( ترکیبات سه3
 بازسازی   PNAD+فسفات، مولکول تریبه دنبال مصرف هر آدنوزین  -کربنه( نوعی ترکیب اسیدی و سه4
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صرف برسد. که  های تنفس نوری به مهای چرخۀ کالوین و یا در واکنشتواند در واکنشفسفات( می دوفسفاته )ریبولوزبیس ِکربنی ۵در یک یاختۀ گل رز، یک ترکیب 

شود. در تنفس نوری نیز، ابتدا یک ترکیب تجزیه می دارکربنیِ فسفاتدو ترکیبِ سه کربنیِ ناپایدار حاصل شده و سپس به در چرخۀ کالوین ابتدا یک ترکیب شش

دار اشاره کرده، کربنیِ فسفاتسه  ترکیباتِکه به    3شود. پس گزینه  کربنی تجزیه میکربنیِ ناپایدار حاصل شده و سپس به یک ترکیب دوکربنی و یک ترکیبِ سه  ۵

شود. در چرخۀ کالوین شرایط برای انتقال  دار تجزیه میکربنیِ فسفاتسه  دو ترکیبکربنی به  فقط دربارۀ چرخۀ کالوین درست است که در طی آن یک ترکیب شش

 شود.  دار فراهم میکربنیِ کربنبه ترکیب سه NADPHالکترون از 

 ها:بررسی سایر گزینه
 شود. کربنی ایجاد میشود. در حالی که فقط در چرخۀ کالوین قند سه( هم در چرخۀ کالوین و هم در تنفس نوری، ترکیبی ناپایدار ایجاد می1

 شود. تولید نمی ATPشود. در تنفس نوری  اکسید تولید میدی( در تنفس نوری برخالف کالوین، کربن2

کالوین 4 در چرخۀ  میترکیب سه  (  اسیدی حاصل  سهکربنیِ  اسید  تبدیل  هنگام  به  کالوین  چرخۀ  در  قند سهشود.  به  تبدیل کربنی  هنگام  در  و همچنین  کربنی 

 شود. کربنی دیده میکربنی به قند سهفقط در هنگام تبدیل اسید سه NADPHشود؛ در حالی که مصرف  مصرف می ATPفسفات ریبولوزفسفات به ریبولوزبیس

 است؟  نامناسبدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر ک 

 دهد.« طور طبیعی در .................. به علت .................. رخ می»به
 ها به درون آب تالش برای همزمانی ورود گامت -جنس ( آبزیان، ترشح مواد شیمیایی توسط هر دو1
 حفاظت از جنین  -جود پوستۀ ضخیم در اطراف تخمخوابند، وهای خود می( همۀ جانورانی که بر روی تخم2
 وجود اندامِ جفت  -کنند، تکمیل مراحل نمو در رحم شیری تغذیه می  ( همۀ جانورانی که نوزاد خود را با غدد3
 مهیانبودن شرایط رحم برای تکمیل مراحل رشد و نمو جنین  -ای روی شکم مادر( کانگورو، قرارگیری نوزاد در کیسه4

   

 ساز  ATPآنزیم   پمپ هیدروژنی درون زنجیرۀ انتقال الکترون  

 باشند. گریز می های سراسری غشا هستند؛ در نتیجه دارای بخش آبدوست و آباز نوع پروتئین

 انتقال پروتون از فضای بین دو غشا به فضای داخلی   انتقال پروتون از فضای داخلی به فضای بین دو غشا 

 کند. جا میهای هیدروژن را جابهشده یون انتشار تسهیلبه روش  کند. جا میهای هیدروژن را جابهبه روش انتقال فعال یون 

 کنند!  استفاده نمی ATPبرای انجام نقش خود از مولکول 

 کنند.  از انرژی شیب غلظت یون هیدروژن برای فعالیت خود استفاده می کنند. برای انجام فعالیت خود استفاده می از انرژی الکترون 

 لی و بین دو غشای راکیزه هستند.  فضای داخ pHقادر به تغییر 

 جا کنند.  توانند الکترون را جابهنمی جایی الکترون و پروتون هستند.  قادر به جابه
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 پستانداران همۀ کنند= تعبیر: جانورانی که نوزاد خود را با غددشیری تغذیه می 
 دار تعبیر: جانوران دارای جفت= پستانداران جفت 

 فقط گروهی از پستانداران جفت دارند.  توجه داشته باشید که 
 ها:بررسی سایر گزینه

برخورد    احتمال  افزایش  برای.  گیردمی  صورت  آب  در  لقاح  و  ریزندمی  آب  در  را  خود  هایگامت  روش، والدین  این  دارای لقاح خارجی هستند. در   بیشتر جانوران آبزی(  1

  محیط،  دمای  جمله   از  دارد  دخالت  متعددی  عوامل  آب  به  های جنسییاخته  ورود  شدن  زمان  هم  برای.  کنندمی  آب  وارد  زمان   هم   را  گامت  زیادی  تعداد  والدین  ها،گامت

 ها. ماهی در عروسی رقص مثل رفتارها  بعضی بروز   یا  ماده یا نر شیمیایی توسط مواد کردن   آزاد روز، طول

  با  هاتخم  پشــتالک  مثل  خزندگانی  در  محافظت بیشــتر  برای  البته.  کندمی  محافظت  جنین  از  تخم  اطراف  در  ضــخیم  پوســتۀ  وجود  گذارتخم  در جانوران(  2

ه انده  خاک و  ماـس وندمی  پوـش تاندار  و  خوابندها میتخم  روی  پرندگان.  ـش به    مانده  روز  چند و  داردمی  نگه  خود  بدن  در  را  تخم  پوس،پالتی  مثل  گذاریتخم  پـس

 شود.  طی  نمو  و  رشد  نهایی  مراحل  تا  خوابدمی  آنها  روی  و  کندمی  گذاریتخم  نوزاد،  تولد

 و  شودمی  متولد  نارس  صورت  به  شرایط  نبودن  مهیا  دلیل  به  .کندمی  آغاز  را  نمو  و  رشد  مادر  ابتدایی  رحم  درون  ابتدا  جنین  کانگورو   مثل  دار،کیسه  پستانداران  در(  4

 . کند کامل نمو را و رشد  مراحل تا کندمی تغذیه  آن  درون شیری  غدد از  حفاظت، ضمن  آنجا در. رساندمی است   شکم مادر روی  بر که ایکیسه  درون به را  خود

 چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 

 طور طبیعی در فرایند لقاح در انسان، قبل از ..................« »به
 کند.اند، عبور میهایی دوالد )دیپلوئید( که به هم متصلتن )آکروزوم(، اسپرم از میان یاختهشدن تارکپاره -الف
 گیرند.های حاوی مواد سازندۀ جدار لقاحی در نزدیکی غشا قرار نمیاووسیت، ریزکیسهورود هستۀ اسپرم به  -ب
 نماید. را تکمیل می 2یاخته )اووسیت(، هستۀ اووسیتِ ثانویه تقسیم میوز )کاستمان(  ورودِ سرِ اسپرم به مام  -ج
 شود.میهای اسپرم و تخمک، جدار لقاحی در سطح بیرونی غشای تخمک تشکیل نادغام هسته -د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
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 فقط مورد الف درست است.  

 های انبانکی )فولیکولی(  های دیپلوئید متصل بهم در اطراف اووسیت ثانویه= یاختهالف( تعبیر: یاخته

  کننده را   هضم  هایشده، آنزیم  پاره  تنسپس تارک  .برسد   ثانویه  یاختۀای مام   ژله  الیۀ  هب   تا  شودوارد می  های دیپلوئید(انبانکی )یاخته  هایبین یاخته  در  فشار  با  زامه

 .کند را هضم  ایژله  الیۀ تا آزاد

ثانویه، در نزدیکی غشا قرار دارند و پس از ورود هستۀ اسپرم به اووسیت  از قبل  های حاوی مواد سازندۀ جدار لقاحیریزکیسهبینید،  طور که در شکل زیر میهمانب(  

 شود. دیگر تشکیل می  های ورود زامه  از برای جلوگیری جدار لقاحی ها با غشا ادغام شده و  این ریزکیسه

 .شودمی تبدیل تخمک به و کندمی تکمیل را  کاستمان یاختۀ ثانویه، مام حال، همین  در. شودمی وارد سیتوپالسم درون به آن هستۀ یاخته،مام  به  زامه سرِ ورود ج( با

 شود.دیگر تشکیل می های ورود زامه  از برای جلوگیری  های اسپرم و تخمک(، جدار لقاحیثانویه )قبل از ادغام هستهپس از ورود هستۀ اسپرم به اووسیتد( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های قرمز بالغ، درست است؟ای در گویچهتنفس یاخته  ۀمرحلنخستین  ۀکدام عبارت، دربار
 شود.  انرژی در یاخته تولید نمی ۀکنندسوم، مولکول ذخیره ۀ دوم همانند مرحل ۀ( در مرحل 1
 کند.  دار در یاخته افزایش پیدا میسوم، تعداد ترکیبات فسفات  ۀاول برخالف مرحل  ۀ( در مرحل 2
 کند. کربنی تغییر میسه ۀدهندتعداد فسفات در واکنش سوم،  ۀچهارم برخالف مرحل  ۀ( در مرحل 3
 شود.  سوم، نوعی قند به قندی دیگر با تعداد کربن برابر تبدیل می ۀ اول همانند مرحل ۀ( در مرحل 4
 



 55صفحه   گروه آموزشی ماز  شناسی زیست درس:  

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

از 
 م

ون
زم

ه آ
ام

خن
اس

پ
 

 مفهومی(  -سخت  -125)    2پاسخ: گزینه  131

هوازی(، گلیکولیز  ای )هوازی و بیتنفس یاخته  ۀی اسـت. در نخسـتین مرحلهوازصـورت بیها بهآن  های قرمز بالغ، میتوکندری )راکیزه( ندارند و تنفسگویچه

 دهد:مراحل گلیکولیز را نشان می  ۀشود. جدول بعدی، خالص)قندکافت( انجام می

 مراحل گلیکولیز )قندکافت(   ۀ خالص 
 توضیحات  فراورده  دهنده واکنش  مرحله 

۱ 
 کربنی بدون فسفات( گلوکز )قند شش 

 ATPمولکول  ۲ +
 فروکتوز دو فسفاته 

 کربنی فسفاته( )قند شش 
  ۀ های مربوط به تجزیسازی الزم برای واکنش انرژي فعال 

 شود.تأمین می  ۱ ۀدر مرحل  ATP  ۀگلوکز، از تجزی

۲ 
 فروکتوز دو فسفاته 

 کربنی فسفاته( )قند شش 
 فسفاته  کربنی تک قند سه  ۲

های میانی فروکتوز را تجزیه  کربن نوعی آنزیم، پیوند بین  
 کند.می 

۳ 
 فسفاته کربنی تک قند سه  ۲

  NAD+مولکول  ۲ +
 گروه فسفات  ۲ +

 فسفاته کربنی دو اسید سه  ۲
 پروتون  NADH + ۲مولکول  ۲ +

پروتون دریافت   ۲الکترون و    ۲از یک قند،    NAD+ـ هر  ۱
 شود. کند و یک پروتون تولید می می 

تک ۲ قند  هر  فسفات ـ  یک گروه  از سیتوپالسم  فسفاته، 
 کند.  آزاد دریافت می 

۴ 
 فسفاته کربنی دو اسید سه  ۲

 ADPمولکول  ۴ +
 کربنی بدون فسفات( پیرووات )اسید سه  2

 ATPمولکول  ۴ +
، فسفات انتقال  ADPهر اسید دو فسفاته، به دو مولکول  

 شود.ماده تولید می در سطح پیش  ATPدهد و می 

 کربنی بدون فسفات( گلوکز )قند شش  خالصه 
 کربنی بدون فسفات( پیرووات )اسید سه  2

 ATPمولکول  ۲ +
شود  تولید می   ATPطور خالص، دو مولکول  در گلیکولیز، به 

 شود. و پیرووات )محصول نهایی( وارد مرحله بعدی می 

 کنیم. ها رو بررسی میحاال با توجه به جدول، گزینه

 ها:بررسی همه گزینه
1  )NADHشده در  شود. از انرژی ذخیرهسوم تولید می  ۀ انرژی است که در مرحل  ۀکنند، نوعی ترکیب ذخیرهNADH  توان برای انتقال الکترون می  ۀبا کمک زنجیر

 استفاده کرد.   ATPتولید 

ی سوم، نوع   ۀ شود. اما در مرحلدار یاخته زیاد میدار تبدیل شده و تعداد ترکیب فسفاتاول گلیکولیز، یک ترکیب بدون فسفات به نوعی ترکیب فسفات  ۀ( در مرحل2

 کند.  دار یاخته تغییری نمیشود و تعداد ترکیبات فسفاتدار دیگر تبدیل میدار به ترکیب فسفاتترکیب فسفات

کربنی کربنی دو فسفاته به ترکیب سهچهارم نیز ترکیب سه  ۀشود. در مرحلکربنی دو فسفاته تبدیل میفسفاته به ترکیب سهکربنی تکسوم، ترکیب سه  ۀ( در مرحل 3

 شود. سفات تبدیل میبدون ف

کربنی کربنی به اسید )نه قند( سهسوم، قند سه  ۀ شود. اما در مرحلکربنی فسفاته تبدیل میکربنی بدون فسفات به قند ششاول گلیکولیز، قند شش  ۀ( در مرحل 4

 شود.  تبدیل می

 ای دارند؟ چه مشخصه قطعاًیاختک )اسپرماتید(هایی که دارای هستۀ فشرده هستند، ، زاممردیک  غدد جنسیدر طور طبیعی به

 ( به یکدیگر متصل هستند.1
 هستند. FSH( فاقد تماس با یاختۀ هدف 2
 ( سیتوپالسم کمتری نسبت به زامه )اسپرم( بالغ دارند.3
 ساز قرار گرفته است. ها به سمت مرکز لولۀ اسپرمآن ( تاژک4
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 و  جدا هم  از  ها یاخته  که  صــورت  این  به.  شــوند  تبدیل  به زامه  تا  دهدمی  رخ  آنها  در  تمایزی  ســاززامه  هایلوله  وســط  ســمت  به  هایاختکزام  حرکت  حین  در

وند؛می  دارتاژک م  زیادی  مقدار  سپپس  ـش یتوپالـس ت  از  را  خود  از ـس تۀ.  دهندمی  دـس   هـس

  پیدا  کشــیده  حالت  یاخته گیرد ومی  قرار  مجزا  صــورت  به  زامه  ســر  در  شــده  فشــرده  آن

به     در حال تمایزهای اـسپرماتیدِ گونه که در ـشکل قابل مـشاهده اـست، تاژکهمان  .کندمی

 ساز قرار گرفته است.سمت مرکز لولۀ اسپرم

 ها: بررسی سایر گزینه
 شوند. دار می ، اسپرماتیدها از هم جدا و تاژک که هستۀ اسپرماتیدها فشرده شود( قبل از آن1

ــت. هـمۀ ـیاخـته FSHـیاخـتۀ ـهدف ( 2 ــرتولی اسـ ــیر  هـمانـند ـیاخـتۀ سـ ـهایی ـکه در مسـ

 شود، با یاختۀ سرتولی در تماس هستند.زایی تولید میاسپرم

بیـشتر    ی در حال تمایزطور که در ـشکل مـشخص اـست، ـسیتوپالـسم اـسپرماتیدهاهمان(  3

 است!  اسپرماز سیتوپالسم  
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 نماید؟تکمیل می نادرستیکدام گزینه، عبارت زیر را به 

 »جانوری که ..................، به منظور .................. الزم است ..................« 
 های قلب داشته باشد. ای کامل بین بطندیوارهخوابد ـ گردش مواد در بدن ـ های خود می( روی تخم1
 ای واجد قیف مژکدار در جلو داشته باشد.دهد ـ دفع مواد زائد از بدن ـ لولهلقاح دوطرفی انجام می( 2
 ای استفاده کند. رودهایستایی بدن ـ از غدد راستپوشاند ـ حفظ همهای خود را با خاک و ماسه می( تخم3
 اطراف ـ تصویری موزاییکی از محیط ایجاد کند. دهد ـ آگاهی از محیط ( تولید گامت را با تقسیم میتوز انجام می4
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ها، دارای  که ساکن آب شور هستند، عالوه بر کلیه ها!(  )نه الکپشت   ماهیان غضروفی شود.  ها با ماسه و خاک پوشانده می مانند الکپشت، تخم   خزندگانی در  

 کنند.  یار غلیظ را به روده ترشح می هستند که محلول نمک بس  ایروده راست غدد  

 ها:بررسی سایر گزینه
کند  یم  یگذاردارد و چند روز مانده به تولد نوزاد، تخم یپوس، تخم را در بدن خود نگه می مثل پالت  یگذار تخم   پستاندارخوابند و  ی ها متخم  یرو  پرندگان(  1

 دهد.ها رخ می ها در پرندگان و پستانداران و برخی خزندگان مانند کروکودیل . جدایی کامل بطن شود  یرشد و نمو ط  ییخوابد تا مراحل نهای ها مآن  یو رو

ای است که در جلو، قیف مژکدار و در نزدیک انتها، دارای مثانه است که  شود.؛ متانفریدی لولهخاکی، لقاح دو طرفی انجام میهای حلقوی مثل کرم کرمدر  (  2

تنان،  خاکی و نرمهای حلقوی نظیر کرم شود. دهانۀ این قیف به طور مستقیم با مایعات بدن ارتباط دارد. بیشتر کرم ادراری در خارج از بدن ختم میبه منفذ  

 سامانۀ دفعی متانفریدی دارند. 

 کند.  که تصویری موزاییکی از محیط ایجاد میکند. چشم مرکب در حشرات وجود دارد  ( زنبور عسل نر، از تقسیم میتوز برای تولید گامت استفاده می 4

 کی یک قرنیه،  ،یینای شده است. هر واحد ب  ل یتشک یینای واحد ب یادیشود، از تعداد زیم دهیدچشم مرکب که در حشرات   [۳یازدهم: گفتار  2ترکیب ]فصل 

اطالعات را    نیجانور، ا  ی کنند. دستگاه عصبیم  جادیرا ا  یینای ب  دان یاز م   یاز بخش   یکوچک   ر یها تصوواحد  نیاز ا  کیدارد. هر    ینور  ۀرندی گ  یو تعداد  یعدس

 کند.ی ایجاد میک ییموزا یر یو تصو کپارچهی

 چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 

 .«دهدنمی،  .................. رخ ای از زندگی جنین انسان که اندامِ رابط بین بند ناف و دیوارۀ رحم در حال تشکیل و تمایز است»در برهه
 های دست و پای جنینظاهرشدن جوانه  -ب   های بدن جنین شروع فعالیت اندام  -الف

 های اصلی جنینآغاز تشکیل اندام  -د   های جنسی جنینشدن اندام مشخص -ج
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
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 دهد. نمیموارد الف و ج رخ  

 تعبیر: انداِم رابط بین بند ناف و دیوارۀ رحم= جفت 

 .دارد  ادامه  ماه و دو هفته(  2)یعنی تقریبا     دهم هفتۀ تا  ولی  شود،  می  شروع  لقاح از بعد دوم هفتۀ  از  جفت  تمایز

 کنند.  های آن شروع به عمل میکند و اندام، جنین به سرعت رشد میدر سه ماهۀ دوم و سومالف(  

  سپس  کنندمی نمو  به  شروع  روده  و  خونی  هایرگ  ابتدا.  شودمی  آغاز  قلب  ضربان  و  کنندشدن می  تشکیل  به  شروع  اـصلی  هایاندام  اول  ماه  انتهای  ب و د( در

   .شوندمی  ظاهر  پا  و  های دستجوانه

 .شودمی  تشخیص  قابل  بدنی  هایویژگی  دارای  جنین  و  شده  مشخص  جنسی  هایاول اندام  ماه  سه  انتهای  ج( در

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 

 شود.«توان گفت که به دنبال .................. می»در ارتباط با دورۀ جنسی در زنان، می
 توانایی لقاح، فعالیت ترشحی جسم زرد، بیشترهای دارای ( عدم برخورد اسپرم به یاخته1
 شود، ترشحات هیپوفیز و دورۀ جنسی بعدی، آغاز ( کاهش هورمونی که سبب رشد جسم زرد می2
 های دوکروماتیدی، سلول تخم در جدا رحم، جایگزین های دیپلوئید و دارای کروموزوم( برخورد اسپرم به یاخته3
 یافته، بیشتر حم و کاهش سرعت رشد آن، آمادگی رحم برای پذیرش تخمک لقاح( افزایش فعالیت ترشحی دیوارۀ ر4
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  ن یا  ۀجی. نتابدیی م  شیافزا   آن  یترشح  تی فعال  یشود ولی. پس از آن، سرعت رشد آن کم مابدیی دوره هم ادامه م  ۀمیتا بعد از ن  یداخل  ۀوار یرشد و نمو د 

  ه یثانو   تیمجاورت اووس  راسپرم د   یجنس  ۀ دور  ۀمیهمان تخم است. اگر در حدود ن  ای  افتهیو پرورش تخمک لقاح   رشیپذ  یآماده شدن جدار رحم براها  ت یفعال

  نیگزی جدار رحم جا   یهای از فرورفتگ  یکی در    ،یرحم   ۀدر لول  یماتیو تخم پس از انجام تقس  ردیپذ ی لقاح صورت م  ییزامراحل تخمک   لیپس از تکم  رد،یقرار گ

 . کنندی آماده م  یاحتمال   یباردار   یکار، رحم را برا  نیشدن آن شده و با ا  میرحم و ضخ  یداخل  ۀوار یاستروژن و پروژسترون باعث رشد د   .شودیم

 ها:بررسی سایر گزینه
شود.  ی شده در آن حفظ م  نیگز یجا  نیجن  جهیر رحم و در نتها جداهورمون   نیدهد و با ا یادامه م  یخود تا مدت  تیرخ دهد، جسم زرد به فعال  یاگر باردار (  1

جسم زرد باعث    شدنفعال ریشود. غی م  لی تبد  دیبه نام جسم سف  رفعالیغ  یرود و به جسمی م  لیتحل یجنس ۀجسم زرد در اواخر دور، رخ ندهد  یاگر باردار 
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  یجنس   ۀشود که عالمت شروع دور یآن م  زشیو ر  بیجدار رحم و تخر   یداریناپا ها موجب  هورمون   نیشود. کاهش ایکاهش استروژن و پروژسترون در خون م

 .  است  یبعد

شود؛ زیرا جسم زرد تخریب  یابد و در ادامه متوقف میثانویه صورت نگیرد، فعالیت جسم زرد کاهش می  اووسیت در صورتی که لقاح بین اسپرم و نکته: 
 شود.  می 
های استروژن و پروژسترون در انتهای دوره، روی هیپوتاالموس اثر کرده و د. در حالی که کاهش ترشح هورمونشوموجب رشد جسم زرد می LH( هورمون 2

 کند که همان شروع دورۀ جنسی بعدی است. را آغاز می  LHو    FSHترشح مجدد هورمون آزادکننده،  

های  اووسیت ثانویه، هاپلوئید است نه دیپلوئید! که دارای کروموزوم   شود؛ دقت کنید کهثانویه، موجب تشکیل سلول تخم می   اووسیت( برخورد اسپرم به  3

 باشد. مضاعف در هستۀ خود می 

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 

 مانند درون کلروپالست، هر فتوسیستمی که ..................« »در غشای ساختارهای کیسه
 کند. های خود را، مستقیما  از تجزیۀ نوعی مادۀ معدنی تامین میکند، همواره کمبود الکترونمی( انرژی نورانی خورشید را جذب 1
 دهد. های برانگیختۀ خود، نوعی پروتئین را کاهش میشود، با واسطۀ الکترون( موجب کاهش غلظت یون هیدروژن در فضای بستره می2
 های نوری ایجاد کند. های برانگیخته را در بخش آنتن گیرندهتواند الکترونکند، نمی( انرژی الزم را برای فعالیت پمپ هیدروژن فراهم می3
 تواند با افزودن فسفات به ترکیبی دوفسفاته، شکل رایج انرژی در یاخته را تولید کند.شود، می( سبب کاهش نوعی ترکیب نوکلئوتیدی می4
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الکترون برانگیخته ایجاد و آن را به نوعی ناقل پروتئینی در غشـای تیالکوئید منتقل    هر دو نوع فتوسـیسـتمغشـای تیالکوئیدها قرار دارند.  ها در  فتوسـیسـتم

ــوند.  کنند که با انتقال الکترون به پروتئین موجب کاهش آن میمی ــتم  )ناقل پروتئینی   ش ــیس ــای  کند بین دو الیدریافت می 2که الکترون را از فتوس ۀ غش

 کند، در سطح خارجیِ غشای تیالکوئید قرار دارد.دریافت می  1تیالکوئید و ناقل الکترونی که الکترون را از فتوسیستم  

 ها:بررسی سایر گزینه
ــید را دارند؛  1 ــتم، توانایی جذب انرژی نوری خورش ــیس ( هر دو فتوس

تم  کمبود الکترون یـس ران  از از تجزیۀ آب )مادۀ معدنی( جب  2های فتوـس

ود و کمبود الکترونمی تم  ـش یـس هایی که از  نیز، از الکترون  1های فتوـس

 شود.آیند، تامین میمی  2فتوسیستم  

، انرژی الزم برای  2های فتوـسیـستم  ( به ـشکل باال دقت کنید! الکترون3

های هیدروژن به درون تیالکوئید  کند تا یونپمپ هیدروژن را فراهم می

های برانگیخته در  توانند الکترونها، میوسیستموارد ـشوند. همۀ انواع فت

 های گیرندۀ نوری خود ایجاد کنند.آنتن

، ســبب کاهش این  NADP+ها به  با انتقال الکترون 1( فتوســیســتم  4

ســاز  ATPمربوط به آنزیم    ATPشــود. تولید  ترکیب نوکلئوتیدی می

 شود.است که جز زنجیرۀ انتقال الکترون محسوب نمی

های هیدروژن از درون تیالکوئید به درون فضای بستره، فسفات را به شود؛ این آنزیم ضمن عبور یون ساز جز زنجیرۀ انتقال محسوب نمی ATP آنزیمنکته: 
ADP  افزاید و میATP  دهد. را تشکیل می 

کردن صحیح عبارت زیر دربارۀ این  برای تکمیل. چند مورد، ندارندگروهی از جانداران دارای زنجیرۀ انتقال الکترون، توانایی تثبیت کربن را 
 جانداران مناسب است؟

 یابد که ............« ای، همواره در محلی از یاخته اکسایش مییاختهای یک جاندار تک »ترکیب نهایی تولیدشده در مرحلۀ اول تنفس یاخته
 سریع کند. تواند واکنش سنتز آبدهی را تپلیمراز( میDNAآنزیم دِنابسپاراز ) -الف
 باشد. های دارای جایگاه فعال میدر اطراف آن، غشایی وجود دارد که واجد پروتئین  -ب
 خورده است. توسط نوعی غشا احاطه شده است که دارای دو الیۀ فسفولیپیدی چین  -ج
 شود. کربنی فسفاته تبدیل میفسفاته به قند شش در آن، گلوکز در حضور ترکیب سه -د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
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 موارد )الف( و )ب(، صحیح هستند.

شود. در جانداران دارای تنفس هوازی،  اسید( تولید میای، گلیکولیز )قندکافت( است. در انتهای گلیکولیز، پیرووات )بنیان پیروویک مرحلۀ اول تنفس یاخته 

در جانداران پروکاریوت، اکسایش    شود. امایابد. اگر جاندار یوکاریوت باشد، اکسایش پیرووات در بخش درونی میتوکندری )راکیزه( انجام میپیرووات اکسایش می

های یوکاریوت های هوازی و بخش درونی میتوکندری یاخته ای سیتوپالسم باکتری زمینه   ۀپس سؤال راجع به ماددهد.  ای سیتوپالسم رخ می پیرووات در همان مادۀ زمینه 

 هوازی است. 
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شود. جانداران فتوسنتزکننده و شیمیوسنتزکننده، توانایی تثبیت کربن را دارند.  دیده می زنجیرۀ انتقال الکترون در تنفس هوازی، فتوسنتز و شیمیوسنتز نکته: 
 تواند کربن را تثبیت کند، قطعًا جانداری هوازی است.  بنابراین، جانداری که زنجیرۀ انتقال الکترون دارد ولی نمی 

 ای هستند. یاخته ثاًل، گروهی از آغازیان )نظیر آمیب و اوگلنا( تکتوانند یوکاریوت یا پروکاریوت باشند؛ مای می یاخته جانداران تک نکته: 
 یابد و ممکن است کاهش یابد )در تخمیر الکتیکی(. هوازی، پیرووات اکسایش نمی یابد ولی در تنفس بی در تنفس هوازی، پیرووات اکسایش می نکته: 

 بررسی همه موارد:  
پلیمراز( در فرایند همانندـسازی،  DNAتوانند ـسرعت واکنش ـشیمیایی خاـصی را زیاد کنند. آنزیم دِنابـسپاراز )میها، کاتالیزورهای زیـستی هـستند و الف( آنزیم

اسـتر بین نوکلئوتیدها، با کمک واکنش سـنتز آبدهی اسـت. هم در مادۀ  دهد. تشـکیل پیوند فسـفو دیاسـتر بین نوکلئوتیدها را تشـکیل میپیوند فسـفو دی

 شود.  ( انجام میDNAها، همانندسازی دِنا )کتری و هم بخش درونی میتوکندری )راکیزه( یوکاریوتای سیتوپالسم بازمینه

های ـ میتوکندری )راکیزه( یاخته 2های یوکاریوت، ـ هستۀ یاخته 1توان همانندسازی و رونویسی را مشاهده کرد؛ طور کلی، در چهار محل می به نکته: 
 ها(. های پروکاریوت )باکتریای سیتوپالسم یاخته ـ مادۀ زمینه 4های یوکاریوت و یاخته ـ کلروپالست )سبزدیسه(  3یوکاریوت، 

ای وجود دارد و در اطراف بخش درونی میتوکندری )راکیزه(، غشـای درونی میتوکندری  ای سـیتوپالسـم باکتری، غشـای یاختهب و ج( در اطراف مادۀ زمینه

خورده اسـت اما  های آنزیمی )واجد جایگاه فعال( هسـتند )درسـتی مورد ب(. غشـای درونی میتوکندری، چیننشـود. هر دو نوع غشـا، دارای پروتئیدیده می

 خورده نیست )نادرستی مورد ج(.  ای باکتری، چینغشای یاخته

ـشود. گلیکولیز،  فـسفاته( تبدیل می  کربنی دوفـسفاته( به فروکتوز فـسفاته )قند ـشش)ترکیب ـسه  ATPد( در مرحلۀ اول گلیکولیز )قندکافت(، گلوکز در حـضور  

 شود.  انجام می  ای سیتوپالسمزمینه ۀمادهمواره در  

 

NADH   2FADH   
 اند.  های پرانرژی هستند که ماهیت آلی داشته و از دو نوکلئوتید متصل به هم تولید شدهکنندۀ الکترون مولکول حمل

 کنندۀ دو الکترون و دو پروتون است. حمل کنندۀ دو الکترون و یک پروتون است. حمل

 ( باز آلی آدنین )از نوع پورین( وجود دارد.  ATPدر ساختار هر دو همانند منبع انرژی رایج یاخته ) 

شود.)یعنی تنفس  در قندکافت، اکسایش پیرووات و چرخۀ کربس تولید می
 هوازی(  هوازی و بی

 شود.)فقط در تنفس هوازی!(  در چرخۀ کربس تولید میفقط 

تواند درون )فضای داخلی( و یا بیرون از راکیزه تولید  در یاختۀ یوکاریوتی می 
 شود. 

 شود. در یاختۀ یوکاریوتی فقط درون راکیزه )فضای داخلی( تولید می

-د می ای سیتوپالسم تولی هوازی( در مادۀ زمنیهها )هوازی و بیدر باکتری
 شود. 

 شود.  ای سیتوپالسم تولید میو در مادۀ زمینه هوازیهای فقط در باکتری

 شود. منتقل مینه اتمی(  )هایشان )هر کدام دو الکترون( وارد زنجیرۀ انتقال الکترون شده و در نهایت به اکسیژن مولکولی در تنفس هوازی، الکترون 

مستقیم به اولین بخش زنجیرۀ انتقال الکترون های خود را به صورت الکترون 
 دهد. )اولین پمپ هیدروژنی زنجیره( می 

های خود را به صورت مستقیم به دومین بخش زنجیرۀ انتقال  الکترون 
 دهد. الکترون )اولین بخش غیرپمپی زنجیره( می

کربنه )تخمیر  2های خود را به نوعی مادۀ آلی هوازی، الکترون در تنفس بی
 دهد.  کربنه )تخمیر الکتیکی( انتقال می3ی( و یا الکل

 شود. هوازی اصلن تولید نمیدر تنفس بی

نقش داشته    ATPتواند در تولید اکسایشی کند، میهایی که حمل میالکترون 
 باشد. 

 نقش دارند.  ATPکند، قطعن در تولید اکسایشی هایی که حمل میالکترون 

 

 شود، .................. زن بالغ، در روزی که .................. می   یک چرخۀ جنسیطور طبیعی در به
 یابد. جسم زرد تحلیل می - ( تخریب دیوارۀ داخلی رحم و دفع خون آغاز1
 رسد.ضخامت دیوارۀ رحم به حداکثر خود می  -( اووسیت ثانویه به لولۀ رحمی وارد2
 کند.را تحریک می FSHو  LHیک نوع هورمون آزادکننده ترشح   - های خونی رحم مشاهده( کمترین طول رگ3
 شود.می LHتولید  افزایش   نوعی بازخورد مثبت سبب  -کنندۀ هورمون جنسی در تخمدان مشاهدههای ترشح( بیشترین تعداد یاخته4
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رســد. در  های خونی آن به حداقل میبینید، چند روز پس از شــروع دورۀ جنســی ضــخامت دیوارۀ داخلی رحم و طول رگرو میطور که در شــکل روبههمان

کند تا میزان  را تحریک می  FSHو   LHیک نوع هورمون آزادکننده ترشـح  ابتدای دورۀ جنسـی،  

  ها در خون افزایش یابد.آن

 ا:هبررسی سایر گزینه
دهد؛ اما دقت داشته باشید که تحلیل رفتن جسم زرد  می  رخ  دوره  هر  اول  روزهای  در  قاعدگی(  1

 مربوط به انتهای دورۀ قبلی است.

ی به لولۀ رحمی وارد می2 یت ثانویه در روز چهاردهم چرخۀ جنـس ود، در حالی که  ( اووـس پس  ـش

ابد و در نیمۀ دوم دورۀ جنسـی  یچنان ضـخامت دیوارۀ رحم افزایش میاز نیمۀ دورۀ جنسـی، هم

 رسد.ضخامت دیوارۀ رحم به حداکثر خود می
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ـشود= هنگام به حداکثر رـسیدن اندازۀ جـسم زرد که پس از  کنندۀ هورمون جنـسی در تخمدان مـشاهده میهای ترـشحبیـشترین تعداد یاخته  تعبیر: روزی که(  4

 نیمۀ دورۀ جنسی است.
 شود، قبل از نیمۀ دورۀ جنسی است.  LHبازخورد مثبتی که سبب افزایش ترشح  در حالی که  

 

 کدام عبارت، در ارتباط با انسان درست است؟

 شود.های جنسی سالم تولید نمیهایی که مشکل ناباروری دارند، قطعا  یاختهج( در زو1
 اند.مدان ایجاد شدهمتعدد از یک تخ هایاووسیت( دوقلوهای ناهمسان قطعا  در پی آزادشدن  2
 اند.های بالستوسیست تشکیل شدههم چسبیده قطعا  در پی جداشدن یاخته( دوقلوهای به3
 توانند محتوای ژنی متفاوت داشته باشند. چسبیده میهمهای جنسی در دوقلوهای به( کروموزوم4
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 Yو  Xهای ای ژنی متفاوت= کروموزومهای جنسی با محتوتعبیر: کروموزوم
 (Yو   Xهای های متفاوتی است= پسر )حاوی کروموزومهای جنسی آن، حاوی ژنتعبیر: فردی که کروموزوم

دوقلوها ممکن  های جنـسی در هر یک از این  مپس کروموزو  دختر باـشند.هر دو  پـسر یا  هم چـسبیده جنـسیت یکـسان دارند، اما ممکن اـست هر دو  دوقلوهای به

 است محتوای ژنی متفاوت داشته باشد.

 ها: بررسی سایر گزینه
  موـضوع  ـصورت،  این  در.  نشپود  انجام  موفقی   لقاح  تخمک،  زامه و  بین دالیلی  به  یا  نشپود  تولید  جنـسی  یاختۀ  مردان،  یا  زنان  از  بعـضی  در  اـست  ممکن(  1

 پس نازایی الزاما  به معنای عدم تولید یاختۀ جنسی نیست.  .کنندمی  برطرف  را  آنها  از  بعضی  فناوری،  و کمک  هاروش  با  که  شودمی  مطرح  ناباروری

ت  ممکن(  2 یت  ثانویه  یاختۀ  مام  یک  از  بیش  دوره  یک  در  فرد  یک  هایتخمدان  اـس ه که از تخمدان، اووـس ت باـش ه، نه تخمک!!!!!( آزاد)حواـس   ثانویه آزاد میـش

  اسـت ممکن  که  شـوندمتولد می  ناهمسـان  قلوهای  چند  یا  دوقلو  شـود،  کامل  آنها  در نمو  و  رشـد  مراحل  اگر  حالت،  این  در.  شـود  لقاح انجام  چند  یا  دو و  کنند

 توانند از هر دو تخمدان آزاد شده باشند؛ نه فقط یک تخمدان!ها میاین اووسیت  باشند.  متفاوت  هم  جنسیت  لحاظ  از  وحتی  نداشته  هم  به  شباهتی

یمات  حین  در(  3 ت  ممکن  تخم  اولیۀ  تقـس وند  جدا  هم  از  بنیادی  های  یاخته  اـس ت  تودۀ  یا  ،ـش یـس توـس مت  چند  یا  دو  به  درونی بالـس یم  قـس ود  تقـس   این  در.  ـش

کل  جنین  یک  از  بیش  حالت، ان  هااین جنین  که  گیرندمی  ـش وند،  جدا  هم  از  کامال   هاجنین  این  اگر.  اندهمـس بیده  همبه  نـش وندمی  متولد  چـس بنابراین برای    .ـش

 تشکیل دوقلوهای بهم چسبیده، دو روش وجود دارد.

 کدام گزینه، در ارتباط با جانوران به درستی بیان شده است؟ 

 گیرد. ت میها صور ( در کرم کبد، رشد و نمو جنین در محلی بین تخمدان و بیضه1
 کند.ای در بدن جنس نر منتقل میماهی، جانور ماده یاختۀ تخم را به درون حفره( در اسبک2
 گذار به علت دورۀ جنینی کوتاه، میزان اندوختۀ غذایی تخمک اندک است.( در بعضی جانوران تخم3
 و ماده به درون آب نقش دارند.  های جنسیِ نر( در بیشتر جانوران آبزی، عوامل متعددی در ورود همزمان یاخته4
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  احتمال  افزایش  برای.  گیردمی  صورت  آب  در  لقاح و  ریزندمی  آب  در  را  خود  هایگامت  روش، والدین  این  دارای لقاح خارجی هستند. در   جانوران آبزی  بیشتر

  از  دارد  دخالت  متعددی  عوامل  آب  به  های جنسـییاخته  ورود  شـدن  زمان  هم  برای.  کنندمی  آب  وارد  زمان  هم  را  گامت  زیادی  تعداد  والدین  ها،برخورد گامت

  ها.ماهی  در  عروسی  رقص  مثل  رفتارها  بعضی   بروز  یا  ماده  یا  نر  شیمیایی توسط  مواد  کردن  آزاد  روز،  طول  محیط،  دمای  جمله

 ها:بررسی سایر گزینه
بین تخمدان و    )محل رشـد و نمو جنین(  مقابل مشـخص اسـت، رحمطور که در شـکل  همان(  1

 .ها قرار نداردبیضه

ــبک  در(  2   منتقل نر  جنس  بدن  در  ایحفره  به درون  را  تخمک )نه تخم!!!(  ماده،  جانور  ماهی  اسـ

ــودمی  انـجام نر  بدن  در  لـقاح.  کـندمی   از  پس  دارد،می  نـگه  خود بدن  را در  هاجنین نر،  جنس و  شـ

 .شوندمی  متولد  نوزادان  ،نمو  و  رشد  مراحل  طی

 .ندارد  وجود  جنین  و  مادر  بین  غذایی  ارتباط  دوران جنینی  در  زیرا  است؛  زیاد  تخمک  غذایی  اندوختۀ  گذارتخم  جانوران  در(  3

ز  ای اشروع چرخههای شُش که تا قبل از خوار(های مستقر در حبابکای در ماکروفاژ )درشتچند مورد، دربارۀ بخشی از تنفس یاخته
 است؟ نادرستشود، های آنزیمی انجام میواکنش

 کربنی است. دهد، نوعی قند سههر ترکیبی که الکترون از دست می -الف
 کربنی است. شود، نوعی قند سههر ترکیبی که به نوعی ترکیب اسیدی تبدیل می -ب
 کربنی است. کند، قند ششهر ترکیبی که در حضور ترکیب نوکلئوتیدی، فسفات دریافت می -ج
 دهد.  ای سیتوپالسم را کاهش میمادۀ زمینه  pHهر ترکیبی که بیش از یک گروه فسفات دارد،  -د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
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 هر چهار مورد این سؤال، نادرست است.

 شود.  ای، چرخۀ کربس است. تا قبل از چرخۀ کربس، گلیکولیز و اکسایش پیرووات انجام میهای آنزیمی در تنفس یاختهای از واکنشمنظور از چرخه

 بررسی همه موارد: 
ایند اکسـایش پیرووات نیز  شـود. در فرتبدیل می  NADHبه    NAD+دهد و فسـفاته الکترون از دسـت میکربنی تکالف( در مرحلۀ سـوم گلیکولیز، قند سـه

+NAD  گیرد و به  از پیرووات الکترون میNADH  کربنی است.  شود. پیرووات، نوعی بنیان اسیدی )نه قند( سهتبدیل می 

وم گلیکولیز،   هتک  کربنی قند سپهب( در مرحلۀ ـس ید ـس فاته به اـس فاته تبدیل میفـس ود. اما در مرحلۀ چهارم گلیکولیز  کربنی دو فـس دو    کربنی اسپید سپهـش

 شود.  کربنی بدون فسفات( تبدیل میفسفاته به پیرووات )بنیان اسیدی سه

ش ور  ج( در مرحلۀ اول گلیکولیز، گلوکز )قند ـش فات دریافت می  ATPکربنی( در حـض فاته تبدیل می)ترکیب نوکلئوتیدی( فـس ود. اما  کند و به فروکتوز فـس ـش

 کند.  )ترکیب دو نوکلئوتیدی( فسفات دریافت می  NAD+فسفاته در حضور  کربنی تکدر مرحلۀ سوم گلیکولیز، قند سه

ای  مادۀ زمینه  pHکربنی، خاـصیت اـسیدی دارد و خود دارند. اـسید ـسه  کربنی دو فـسفاته، بیش از یک گروه فـسفات در ـساختارد( فروکتوز فـسفاته و اـسید ـسه

م )محل انجام گلیکولیز( را کاهش می یتوپالـس ت.  ـس فاته، نوعی ترکیب قندی اـس هم   NADHو  ATP ،ADP ،+NADحواسوتون باشوه که  دهد اما فروکتوز فـس

 سی اونا نبود.بیش از یک گروه فسفات دارن اما برای رد کردن این مورد، نیازی به برر

 زبـــل بـــازی                          
 قندکافت، ترکیبی .......... در ارتباط با  

 کربن:   6قندی با   -4دار:                 غیرقندی و فسفات -3غیرقندی و سه کربنه:               -2دهد:                                  که کربن از دست می -1

دونوکلئوتیدی که   -8که فاقد فسفات است:                 -7دوفسفاته:                             -6سازی واکنش است:         کنندۀ انرژی فعالکه تأمین -5
 یابد:کاهش می

دار،  که فسفات را از یک مولکول فسفات  -11دهد:           که الکترون و پروتون از دست می -10     کند:                      که فسفات آزاد دریافت می -9
 کند:  دریافت می

 غیرنوکلئوتیدی و دوفسفاته:  -12

 ها: پاسخ

  -ATP      6 -5     فروکتوزفسفاتهگلوکز +   -ATP  +ADP       4اسید دوفسفاته +    -3       اسید دوفسفاته + پیرووات -2    نداریم! -1
اسید  -ADP    12 گلوکز + -11قندفسفاته   -10قندفسفاته     -NAD    9+ - 8         گلوکز + پیرووات -ADP   7فروکتوزفسفاته+ اسید دوفسفاته +

                                    دوفسفاته و فروکتوزفسفاته 
 

 های مستقل از نور در گیاه لوبیا، به طور درستی بیان شده است؟ واکنشکدام عبارت، در ارتباط با  

 شود. کربنه و دارای فسفات ایجاد می( به دنبال تغییر در پیوندهای نخستین ترکیب تولید شده، نوعی قند سه1
 شوند. تشکیل میهای قندی و سه کربنه های مولکول حامل الکترون به اسید فسفاته، مولکول( در پی انتقال الکترون2
 کربنه، ایجاد تغییر در پیوندهای پرانرژی نوعی نوکلئوتید، دور از انتظار است. کربنه به قند سه( همزمان با تبدیل اسید سه3
 شود.در چرخۀ کالوین، ترکیب الزم برای ساخت گلوکز و ترکیبات آلی دیگر تشکیل می ATP( به دنبال مصرف هر مولکول 4
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ت. الکترونمنظور از واکنش تقل از نور، چرخۀ کالوین اـس ه  NADPHهای مولکول حامل الکترون  های مـس ید ـس فاتبه اـس منتقل و موجب تولید    دارکربنۀ فـس

 شود.  کربنۀ فسفاته میقند سه

 ها:بررسی سایر گزینه
ده در چرخۀ کالوین، ترکیب ـشش1 تین ترکیب تولید ـش ت که از ترکیب ریبولوز  ( نخـس کربنه اـس

کربنه، ابتدا  آید و ناپایدار اسـت. از شـکسـتن این ترکیب شـشبه وجود می  2COفسـفات با  بیس

 کربنه!د نه قند سهنآیکربنه به وجود میاسیدهای سه

  ATPربنه، ابتدا پیوندهای پرانرژی در مولکول  ککربنه به قند ســه( در زمان تبدیل اســید ســه3

ــپس  تـبدـیل می  ADPـیاـبد و ـبه  کـند و ـکاهش میتغییر می ــود. سـ   +NADPـبه    NADPHشـ

 گردد.تبدیل می
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لوکز و  کربنۀ تولید ـشده در آن، ـصرف ـساخت گـشود و تعداد کمی قندهای ـسهمـصرف می  ATPکربنه، مولکول  کربنه به قند ـسه( همزمان با تبدیل اـسید ـسه4

 شود!شود ولی قند تولید نمیفسفات نیز مصرف میهنگام تبدیل ریبولوزفسفات به ریبولوز بیس  ATPشود. اما دقت کنید که  سایر ترکیبات آلی می

بولوزفسفات به ـ هنگام تبدیل ری2کربنه  کربنه به قند سه ـ هنگام تبدیل اسید سه 1شود: در دو نقطه از چرخۀ کالوین مصرف می  ATPمولکول  نکته:
 فسفات. بیس ریبولوز 

   است؟ حیهمواره صح  ، مختلف اهانیدر گ  دی اکسیدکربن تیواکنش تثب نیدر رابطه با اول  ، نهیکدام گز

 . شودیم ه یمجاور به دو مولکول تجز  ۀاختیدر   ه یاول تیمولکول حاصل از تثبهر ، CAMبرخالف   4C اهانی ( در گ1
 یابد. کاهش میانجام آن  ، میزانباال ی هاو دما دینور خورش  دی تابش شد ط یشرا ، در  3Cهمانند  4C اهانی ( در گ2
 شود.یم یمانع از تنفس نور سکویدر اطراف روب  2COسطح   داشتنباال نگه   ،3Cبرخالف   4C اهانی در گ( 3
 .ردیگیصورت م میفاقد قدرت تقس  یهااختهی درون  تثبیت اولیه  ،3Cهمانند  CAM اهانی در گ( 4
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دهد.  های میانبرگ رخ می، تثبیت کربن فقط از طریق چرخۀ کالوین و در یاخته3Cاولین واکنش تثبیت کربن در گیاهان مختلف، متفاوت اســـت. در گیاهان  

سازد.  د سه کربنی ترکیب شده و یک اسید چهار کربنی میبا یک اسی  2COشود و طی آن  های میانبرگ انجام می، اولین تثبیت کربن در یاخته4Cدر گیاهان  

 پذیرد و فقط زمان آنها متفاوت است.صورت می  4Cنیز اولین مرحلۀ تثبیت کربن همانند گیاهان    CAMدر گیاهان  

 گیرد.در شب صورت می  CAMدر روز، و در گیاهان    4Cو    3Cاولین تثبیت کربن در گیاهان   

 شوند.های هوایی بسته می، در شرایطی که شرایط محیطی مناسب نباشد، روزنهC3و هم در گیاهان    C4هم در گیاهان  

 به گیاه کاهش  2COهای هوایی بسپته باشپند و ورود  شپود  پس در صپورتی که روزنهجو انجام می   2COاولین تثبیت در همۀ گیاهان با جذب   

 یابد.اولیۀ تثبیت کربن نیز کاهش می  هایو میزان انجام واکنش ،یابدمی 

 اند از: دمای باال، شدت نور زیاد و کمبود آب.شرایط محیطی نامناسب عبارت 

 ها:بررسی سایر گزینه
ــود. در گیاهان  های میانبرگ انجام می، تثبیت کربن فقط در یک مرحله و درون یاخته3C( در گیاهان  1   یها اخته یکربن در دو مرحله، ابتدا در    تیتثب،  4Cش

  ید یاسـ   جهیو در نت  بیترک  یـسه کربن  یدیبا اسـ   انبرگیم  یها اختهیدر    2COاین گیاهان ابتدا  در  .  ـشودیانجام م  یآوند  غالف  ی هااختهیو ـسپس در    انبرگیم

ــ ؛ ســپس  شــودیم  جادیا  یچهار کربن   نیدر ا و  شــودیمنتقل م  یغالف آوند  یها اختهی  به  ها پالســمودســم  قیاز طر  انبرگیم  یها اختهیاز    یچهار کربن  دیاس

های  . دقت کنید که همۀ یاخته گرددیبرم  انبرگیم  یها هاختیبه   زین  ماندهیباق  یکربن  ســه دیاســ  شــود ومیآزاد    یچهار کربن  دیاز اســ   2CO  ها، مولکولاختهی

های غالف آوندی قرار ندارند و ممکن اسـت در فاصـلۀ دورتری از آن قرار گرفته باشـند؛ در  ختهدهند در مجاورت یامیانبرگ که مرحلۀ اول تثبیت را انجام می

 این شرایط اسید چهار کربنی برای رسیدن به یاختۀ غالف آوندی باید از چندین یاختۀ میانبرگ نیز عبور کند.

ــ  و  کربن  تیگوناگون در تثب  یهامیعملکرد آنز  با وجود  4C  اهانیدر گ(  3 به    ســکو،یروب  میآنز  تیدر محل فعال  2CO  زانیم  ،اختهیآن در دو نوع    یمکان  میتقس

 دهد.یم  یرو  اهانیگ  نیدر ا  ندرت  به  یتنفس نور  ن،ی. بنابرااست  نوری  تنفس  ۀشود که بازدارندیباال نگه داشته م  یااندازه

  3C، کارایی این گیاهان در شرایط نامناسب محیطی مانند دماهای باال و شدت نور زیاد، نسبت به گیاهان 4Cای در گیاهان دلیل تثبیت دو مرحله به نکته: 
 بیشتر است. 

ها نیز قدرت  ( اـست و این یاختهآکنههای پارانـشیمی )نرمگیرد. میانبرگ ـشامل یاختههای میانبرگ ـصورت می( در همۀ گیاهان، اولین تثبیت کربن در یاخته4

 تقسیم دارند.

 یکارهاپارانشیمی  کنند. بافت نرم ی م میشوند و آن را ترم ی م میتقس پارانشیمی  یهااخته ی شود،ی م یزخم اهیگ  یوقت  [۲دهم: گفتار  6]فصل ترکیب 
 دهد. ی انجام منیز مواد و فتوسنتز   ۀر یمانند ذخ ،یمتفاوت 

 یوکاریوتی که میتوکندری )راکیزه( ندارد، ............  ۀیوکاریوتی که میتوکندری )راکیزه( دارد، ............ نوعی یاخت ۀدر نوعی یاخت
 تواند مصرف شود.  کند، فقط در محل تولید خود می( همانند ـ ترکیبی که دو الکترون پرانرژی را حمل می1
 آلی انجام شود.   ۀ تواند پس از اکسایش مادو فسفات، می ADPبین ( برخالف ـ تشکیل پیوند اشتراکی )کوواالنسی( 2
 تواند تداوم یابد. یاخته نمی  ۀاستفاد( برخالف ـ در صورت عدم حضور مقدار کافی اکسیژن در یاخته، تولید انرژی قابل3
 تواند با ترکیب دو نوکلئوتیدی الکترون مبادله کند.ای، میاول تنفس یاخته ۀ( همانند ـ محصول نهایی تولیدشده در مرحل 4
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 هوازی است.  یوکاریوتی که میتوکندری )راکیزه( ندارد، تنفس بی   ۀ. اما در یاخت دهدمی یوکاریوتی که میتوکندری )راکیزه( دارد، تنفس هوازی انجام    ۀیاخت

 ها:گزینه  بررسی همه
1  )NADHتواند دو الکترون پرانرژی را حمل کند. در تنفس هوازی،  ، ترکیبی است که میNADH   ای سیتوپالسم و بخش درونی میتوکندری  زمینه   ۀدر ماد

  ۀ در ماد  NADHام شود، شود؛ البته، در صورتی که یاخته اکسیژن کافی نداشته باشد و تخمیر انجشود ولی در بخش درونی میتوکندری مصرف می تولید می 

ای سیتوپالسم تولید شده و در همان  زمینه   ۀفقط در ماد  NADHهوازی، شود. در تنفس بی ای سیتوپالسم تولید شده و در همان محل نیز مصرف می زمینه 

 شود.  محل نیز مصرف می

های اره در محل تولید خود )بخش درونی میتوکندری یاخته همو 2FADHتواند دو الکترون پرانرژي را حمل کند. نیز ترکیبی است که می  2FADHنکته: 
 شود. های پروکاریوتی(، مصرف می ای سیتوپالسم یاخته زمینه  ۀیوکاریوتی یا ماد 
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شدن  یعنی حواستون باشه فقط در ساختهشود.  تولید می  ATPیابد و از انرژی حاصل از اکسایش مواد آلی،  آلی اکسایش می   ۀای، ماد طور کلی، در تنفس یاخته ( به 2

آلی   ۀپس از اکسایش ماد  ATPای هم  ماده در تنفس یاختهدر سطح پیش  ATPشدن  شه. در ساختهآلی تولید می  ۀپس از اکسایش ماد  ATPنیست که    ATPاکسایشی  

فسفات ای از انتقال فسفات از کراتینماهیچه   ۀدر یاخت  ATPتونه باشه. مثاًل زمانی که  آلی هم می  ۀماده بدون اکسایش ماددر سطح پیش   ATPشدن  شه. البته، ساختهتولید می

 شه.  تولید می ADPبه 

ای بازسازی شود. در تنفس هوازی،  شده در تنفس یاخته مصرف  NAD+یاخته( بتواند تداوم یابد، الزم است که    ۀاستفاد )انرژی قابل   ATPتولید  ( برای اینکه  3
+NAD   هوازی نیز  شود و در تنفس بی انتقال الکترون بازسازی می   ۀدر زنجیر+NAD  زی، در  های هواشود. در بعضی از یاخته در فرایند تخمیر بازسازی می

ای در صورتی  های ماهیچه شود. مثال ، در یاخته بازسازی می   NAD+ترتیب،  صورتی که اکسیژن کافی در یاخته وجود نداشته باشد، تخمیر انجام شده و بدین 

 یابد.  تداوم می  ATPشود و تولید  که اکسیژن کافی وجود نداشته باشد، تخمیر الکتیکی انجام می 

  NAD+های عصبی(، در صورت عدم حضور مقدار کافی اکسیژن، ای هوازی باشد ولی توانایی تخمیر نداشته باشد )مثل یاخته در صورتی که یاخته نکته: 
 شود. متوقف می  ATPشود و تولید  نمی
الکترون    NAD+یابد و به  ی ای، گلیکولیز )قندکافت( است و محصول نهایی آن، پیرووات است. در تنفس هوازی، پیرووات اکسایش ماول تنفس یاخته   ۀ( مرحل4

کند و به الکتات تبدیل  الکترون دریافت می  NADHهوازی نیز در تخمیر الکتیکی، پیرووات از شود. در تنفس بیدهد و به بنیان استیل تبدیل میانتقال می 

 شود. می

 تواند الکترون مبادله کند.  پیرووات هم در تنفس هوازی و هم تخمیر الکتیکی، می نکته: 
 

ان  گروهی از جانداران برای تولید مواد آلی از کربن معدنی نیازمند برداشت الکترون از نوعی مادۀ معدنی هستند. وجه مشترک همۀ این جاندار 
 کدام است؟ 

 کنند. اکسید، مولکول آب تولید میدیهای تثبیت کربن( در واکنش1
 کنند. به نور، انرژی مورد نیاز برای ساخت مواد آلی را تأمین می  ( بدون نیاز2
 توانند آمونیوم را از محیط جذب کرده و به نیترات تبدیل کنند. ( در شرایطی می3
 کنند. ای را بیان میهای مؤثر درتنفس یاختهتن )کروموزوم(ِ خطی خود، ژن( در فام4
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ها، گیاهان و دارند. سـیانوباکتریآورند؛ یعنی از مواد معدنی الکترون بر میهای شـیمیوسـنتزکننده انرژی خود را از اکسـایش مواد معدنی به دسـت میباکتری

های گوگردی نیز الکترون  ریکنند. باکتهای خود را از آب )نوعی مادۀ معدنی( تأمین میهای نوری فتوســنتز، الکترونآغازیان فتوســنتزکننده نیز در واکنش

کنند و در  کنند. پس منظور سـوال، همۀ این جانداران اسـت. همۀ این جانداران کربن را تثبیت میخود را از هیدروژن سـولفید )نوعی مادۀ معدنی( تأمین می

 شود.  های تثبیت کربن، آب تولید میواکنش

 مقایسه قندکافت و اکسایش پیرووات 

 اکسایش پیرووات  قندکافت  

 ها در فضای داخلی راکیزه در یوکاریوت ای سیتوپالسم در هر یاختۀ زنده در مادۀ زمینه محل انجام 

 کربن( 3پیرووات ) مولکول غیرقندی با  کربنه(   6گلوکز )مولکول قندی  هامولکول آغازکنندۀ واکنش

 A  / +NADکوآنزیم   / پیرووات  ATP  / ADP  / +NAD / فسفات  / گلوکز  مصرفی های مولکول

 Aاستیل کوآنزیم  پیرووات  محصول نهایی واکنش 

 NADHیک نوع فقط  (  NADHو  ATPنوع  )  2 تولید چند نوع مولکول پرانرژی؟ 

 NADHیک نوع فقط  NADHیک نوع فقط  تولید چند نوع حامل الکترون؟ 

 شودبه ازای هر پیرووات یک عدد تولید می  شود نه مصرف و نه تولید می اکسید !؟ اربتاط کربن دی  

 شود نه مصرف و نه تولید می ارتباط با اکسیژن !؟ 

ای است یاختههوازی تنفس قندکافت مرحلۀ بی 

برای انجام اکسایش پیرووات، وجود اکسیژن کافی الزامی  
 است. 

-البته این مولکول اول دوفسفاته می  )  قندفسفاته  دهد؟ مولکولی که الکترون از دست می
 دهد!( ود وسپس الکترون از دست میش

شود و البته پیرووات ابتدا دوکربنه می ) پیرووات 
 دهد!( سپس الکترون از دست می 

 کند.  که دو الکترون و دو پروتون دریافت می  NAD+مولکول  گیرد؟  مولکولی که الکترون می

قندکافت    4به روش در سطح پیش ماده ) در مرحله ی  ؟ ATPتولید 
) 

 تولید انرژی زیستی به شکل مستقیم را ندارد. 

-ها بیان می ها در همۀ یاختهژن سازندۀ این آنزیم   های درگیر در فرایند آنزیم
 ود.ش

 ها یکسان است. محل تولید و فعالیت این آنزیم 

   یوکاریوتژن سازندۀ آن در  دنای خطی ها  ها درون 
و عوامل    2هسته است و برای بیان شدن آن، رنابسپاراز 

 رونویسی فعالیت دارند!  

  ها فقط در یاختۀ هوازی بیان می  ژن سازندۀ این آنزیم
 شود.

  کن است درون دنای ها ممژن سازندۀ آنها در یوکاریوت
 خطی یا دنای حلقوی باشد. 
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 ها:بررسی سایر گزینه
 ر نیاز دارند.( جانداران فتوسنتزکننده به نو2

 کنند.  ساز، آمونیوم را به نیترات تبدیل میهای نیترات( فقط باکتری3

 ها دارای دِنای حلقوی هستند.( باکتری4

 ساله، کدام گزینه درست است؟ 25در ارتباط با یک زن 

 ( جسم زرد و جسم سفید اندازۀ بزرگتری نسبت به انبانک )فولیکول( بالغ در تخمدان دارند. 1
 گیرد. مانند در ابتدای هر لولۀ رحمی، در تماس با یک غدۀ جنسی قرار میوائد انگشت( ز2
 ، قطعا  بیش از دو مجموعۀ کروموزمی در اووسیت ثانویه وجود دارد.2میوز  اواخر ( در  3
 شود. ( در صورت لقاح، بعد از فرایند جایگزینی، ایجاد رابطۀ خونی با مادر آغاز می4
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ها در یک قطب سـلول قرار  شـود که هر کدام از این هسـته، دو هسـتۀ هاپلوئید ایجاد می2را دارد. در انتهای میوز    2اووسـیت ثانویه توانایی انجام دادن میوز  

م  می یتوپالـس دن ـس یم ـش گیرند. پس در مجموع دو مجموعۀ کروموزومی تا قبل از تقـس

دهد که  را انجام می 2اما اووـسیت ثانویه در ـشرایطی میوز    دارد.  ثانویه وجوددر اووـسیت

ــپرم درون آن قرار دارد؛ پس در اواخر میوز   ـــتۀ اسـ ــه    2هسـ )مرحـلۀ آنافاز به بعد( سـ

 مجموعۀ کروموزومی درون اووسیت ثانویه وجود دارد.

  ها:بررسی سایر گزینه
اهده می(  1 کل روبرو مـش فید کوچکتر از انبانک  کنید، اندازه جسـ همانطور که در ـش م ـس

 )فولیکول( بالغ است.

  دارای  شــیپورمانند و  ها،لوله  این  )نه ابتدا!!!(  انتهای.  گویندمی  فالوپ(  های)لوله  رحم  هایلوله  آنها  به  که  اســت  لوله متصــل  دو  به  رحم  باالی و  پهن  بخش(  2

 .است  مانندانگشت  زوائدی

ورت  لقاح  زایی  تخمک  تکمیل مراحل  از  پس  گیرد،  قرار  ثانویه  یاخته  مام  مجاورت  در  زامه  جنسـی  دورۀ  نیمۀ  حدود  در  اگر(  4   انجام  از  پس  تخم و  پذیردمی  ـص

  و  خونی  ایجاد رابطۀ و  رحم  جدار  درون  به  جنین  نفوذ  شــامل  جایگزینی.  شــودمی  جایگزین  رحم  جدار  هایاز فرورفتگی  یکی  در  رحمی،  لولۀ  در  تقســیماتی

 بعد از آن!!!  ای  مرحلهجایگزینی است، نه    بخشی ازای با مادر،  بنابراین ایجاد رابطۀ خونی و تغذیه  .است  مادر  با  ای  تغذیه

 کند؟ کامل می  نادرستیچند مورد، عبارت زیر را به 

 ..................«یابد، در خون مادر افزایش می ،مکیدن نوزاد  توسطهای موجود در غدد شیری  »در انسان هر هورمونی که به دنبال تحریک گیرنده

 در تنظیم فرایندهای دستگاه تولیدمثلی مادر نقش دارد.  -الف
 ریز است.های برون ای پروتئینی در غشای یاختهدارای گیرنده  -ب
 شود.های مننژ قرار دارد، ترشح می توسط اندامی که در تماس با پرده  -ج
 یابد. زایمان، ترشح آن افزایش می با افزایش انقباضات دیوارۀ رحم در هنگام  -د
 تواند در پی بازخورد مثبت در اثر نوعی محرک، بیشتر ترشح شود.در شرایطی می -ه
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
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 فقط مورد ه درست است.  

 توسین+ پروالکتین یابد= اکسیمکیدن نوزاد در خون مادر افزایش می های موجود در غدد شیری با تعبیر: هورمونی که به دنبال تحریک گیرنده 
ترون( و هورمونالف( هورمون تروژن+ پروژـس ی زنانه )اـس تگاه تولیدمثلی مادر نقش دارند. همدر    FSHو   LHهای  های جنـس چنین دقت  تنظیم فرایندهای دـس

 نقش دارد.  مردانداشته باشید که پروالکتین در تنظیم فرایندهای تولیدمثلی  

 توسین= ماهیچۀ رحم+ ماهیچۀ قرار گرفته در اطراف غدد شیریب( تعبیر: هر یاختۀ هدف هورمون اکسی

 ریز در غدد شیری است.های بروناما یاختۀ هدفِ پروالکتین، یاخته  .ریز نیستتوسین، یاختۀ برونپس یاختۀ هدف اکسی

 ها!  مننژ در تماس است؛ نه پردهالیۀ    تریندرونی با  فقط  شود. هیپوفیز  هیپوفیزپیشین ترشح می  توسین توسط هیپوفیز پسین و پروالکتین توسطج( اکسی

ودمی  باز  بیشـتر  انقباض،  هربار  در  رحم  دهانۀدر هنگام زایمان،  د(   ر جنین و  ـش ات  افزایش با.  آوردمی  فشـار  آن  به  بیشـتر  ـس ح  انقباـض ین )نه    اکسـی  ترـش توـس

 پروالکتین در فرایندهای زایمان طبیعی نقشی ندارد.  .شود  خارج  رحم  از  زودتر  و  ترآسان  نوزاد  شودمی  باعث  یافته و  افزایش  مثبت  بازخورد  با  پروالکتین!!(

توسـین و پروالکتین در بدن مادر افزایش  شـود و با ایجاد بازخورد مثبت، ترشـح اکسـیهای موجود در غدد شـیری میه( مکیدن نوزاد موجب تحریک گیرنده

 یابد.  می
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 کند؟ کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می

 ..............« طور حتم ....»در بخشی از اسپرم انسان که ..................، به 
 هایی وجود دارند که در تعیین صفات فرزندان نقش دارند. ژن -گیردصورت می  ATP( تولید اکسایشی 1
 تن )آکروزوم( وجود دارد.تارک -کنندپلیمراز( بر روی دِنای خطی فعالیت میDNAهای دِنابسپاراز )( آنزیم2
 یک نوع کروموزوم جنسی وجود دارد.  - شودمی ATP های آب صرف جداشدن فسفات از ( بیشترین تعداد مولکول3
 گیرد. ماده صورت میدر سطح پیش  ATPساخت   -رسد( اکسایش محصول نهایی قندکافت )گلیکولیز( به انجام می4
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 تعبیر: محصول نهایی قندکافت= پیرووات 
 میتوکندری تعبیر: محل اکسایش پیرووات در اسپرم= 

 ماده در اسپرم= مرحلۀ آخر قندکافت+ چرخۀ کربس در سطح پیش  ATPهر روش ساخت 
 شود.ماده مشاهده میدر چرخۀ کربس به روش در سطح پیش  ATPها، تولید  در میتوکندری اسپرم

  ها:بررسی سایر گزینه
 که در بخش تنه قرار دارد  در اسپرم= میتوکندری  ATPمحل تولید اکسایشی  (  1

ها در تنۀ اـسپرم قرار دارند، و  ـشود؛ در حالی که میتوکندریفقط ـسر اـسپرم هنگام لقاح وارد اووـسیت ثانویه می

یت وارد نمی وند؛ پس ژنبه اووـس ل بعد منتقل نمیـش پرم، به نـس ی در  های درون میتوکندری اـس وند و نقـش ـش

 کند.های سیتوپالسمی خود را از مادر دریافت میصفات فرزند ندارند. پس یک فرد تمام ژن

دِنابسپاراز    گیرد. پس آنزیمـشود و در هـستۀ آن همانندـسازی ـصورت نمیتن )آکروزوم( درون ـسر اـسپرم قرار دارد. اما دقت کنید که اـسپرم تقـسیم نمی( تارک2

 کند.  در هستۀ آن فعالیت نمی

پرم در حرکت آن نقش دار3 ترین مـصرف  ( دم )تاژک(ِ اـس ورت می  ATPد؛ پس بیـش پرم قرار  توـسط دم ـص رم اـس گیرد؛ در حالی که کروموزومِ جنـسی درون ـس

 دارد.

 کدام گزینه درست است؟  باشد، مربوط به میزان فتوسنتز در دو گیاه مختلف می کهبا توجه به  شکل زیر  

 مصرف اکسیژن ناتوان است. کربن در کنندۀ ، هر آنزیم تثبیت 2برخالف گیاه   1( در گیاه 1
 شود. اکسید فقط در طول روز مشاهده میدیهای کربن، تثبیت مولکول1برخالف گیاه   2( در گیاه 2
 شود. ، افزایش میزان نور تا حدی سبب افزایش میزان دومین مرحلۀ تثبیت کربن می2همانند گیاه  1( در گیاه 3
 شود.انجام می های میانبرگ یب پایدار حاصل از تثبیت کربن در یاخته، تولید اولین ترک1همانند گیاه  2( در گیاه 4
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 شوند.های میانبرگ تولید میاست. در هردوی این گیاهان اولین ترکیب پایدار حاصل از تثبیت کربن، در یاخته   4Cنوعی گیاه    2و گیاه   3Cنوعی گیاه    1گیاه  

 ها:گزینهبررسی سایر  
 گیاهان نیز امکان فعالیت اکسیژنازی روبیسکو وجود دارد.  گیرد پس در اینتنفس نوری به ندرت انجام می 4C( در گیاهان  1

 شود.( تثبیت کربن در هر دوی این گیاهان در طول روز انجام می2

 دهند.فقط در یک مرحله تثبیت کربن انجام می   3C( گیاهان  3

 تواند .................. کند، میهر پروتئینی در غشای درونی میتوکندری )راکیزه( که .................. می 
 ، انتقال فعال را انجام دهد.ATPها را به مولکولی پروتئینی منتقل ـ بدون مصرف انرژی ( الکترون1
 تولید کند.   ATPجا ـ توسط پروتئینی در فضای درونی میتوکندری، عرض غشا جابه ها را در( پروتون2
 ( از نوعی ترکیب نوکلئوتیددار الکترون دریافت ـ با سر فسفولیپیدهای هر دو الیۀ غشا در تماس مستقیم باشد.  3
 خارجی غشا الکترون دریافت کند.  ( در واکنش تبدیل اکسیژن مولکولی به یون اکسید شرکت ـ از پروتئینی در نزدیکی سطح4
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 ساز وجود دارند.  ATPهای زنجیرۀ انتقال الکترون و مجموعۀ پروتئینی آنزیم  ها نظیر پروتئیندر غشای درونی میتوکندری )راکیزه( انواعی از پروتئین

 ها:بررسی گزینه
ها را به مولکول پروتئینی بعدی منتقل کنند.  توانند الکترونهای زنجیره میر زنجیرۀ انتقال الکترون، ـسایر پروتئینجز آخرین مولکول پروتئینی موجود د( به1

ها را در  توانند پروتونها، میو با اـستفاده از انرژی الکترون  ATPهای ـسراـسری و پمپ غـشایی هـستند و بدون مـصرف انرژی  ها، پروتئیندو نوع از این پروتئین

ا انتقال دهند. دو نوع پروتئین دیگر، ـسراـسری نیـستند و در انخال تقال فعال  ف جهت ـشیب غلظت و با روش انتقال فعال از فـضای درونی به فـضای بین دو غـش

 ها نقشی ندارند.  پروتون

جا کنند. فقط مجموعۀ پروتئینی  ر عرض غشا جابهها را دتوانند پروتونساز، میATP( سه پمپ غشایی در زنجیرۀ انتقال الکترون و مجموعۀ پروتئینی آنزیم  2

 را تولید کند.    ATPتواند  ساز است که با کمک پروتئینی که در فضای درونی میتوکندری دارد، میATPآنزیم  
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ال الکترون، می3 ـیاـفت کنـند. اولین پروتئین،  ( الکترون در2FADHو   NADHترتـیب  دار )ـبهتوانـند از ترکـیب نوکلئوتـید( اولین و دومین پروتئین زنجیرۀ انتـق

سر فسفولیپیدها    نوعی پروتئین سراسری است و با سر فسفولیپیدهای هر دو الیۀ غشا در تماس مستقیم هست اما دومین پروتئین، در میانۀ غشا قرار دارد و با

 تماسی ندارد.

ـشود. قبل از این پروتئین، مولکول پروتئینی دیگری قرار دارد که  با انتقال الکترون به اکـسیژن مولکولی، باعث تولید یون اکـسید می  وتئین زنجیره( آخرین پر4

 در نزدیکی سطح خارجی غشای درونی میتوکندری قرار دارد.  

 زبـــل بـــازی                          
 ساز درون غشای داخلی راکیزه، .......... ATPنزیم زنجیرۀ انتقال الکترون و آدر ارتباط با  

های آن فقط از دو پمپ ربور  نوری حامل الکترونی که الکترون -2؟                کند پمپ غشایی ربور می 3های آن از نوری حامل الکترونی که الکترون -1
 ؟ کندمی

    دهد؟  را انجام می FADبخشی از زنجیره که واکنش بازسازی  -4     ؟                        دهدرا انجام می NAD+بخشی از زنجیره که واکنش بازسازی  -3

 ؟  جایی الکترون و پروتون را دارند انایی جابههایی که تومولکول -6                      ؟                     جایی پروتون را دارندهایی که توانایی جابهمولکول -5

بخشی که الکترون را به سمت فضای داخلی راکیزه حرکت   – 8                                      ؟       گریزی داردبخشی از زنجیره که فقط خاصیت آب -7
  ؟ دهدمی

 جز زنجیرۀ انتقال الکترون نیست؟  -10شود؟                   مونواکسید دچار اختالل میبخشی که رملکرد آن با اثر سیانید و کربن  -9

 تواند از ذرات دارای بار منفی درون بخش داخلی راکیزه بکاهد؟  بخشی که می -11

 ها: پاسخ

1-NADH   2-  2FADH    3-    های درون زنجیره و آنزیم پمپ -5 دومین بخش زنجیره )اولین مولکول غیرپمپی زنجیره(  -4پمپ اولATPساز  
ساز  ATPآنزیم  -10پمپ سوم زنجیره   -9پمپ سوم زنجیره   -8 دومین بخش زنجیره )اولین مولکول غیرپمپی زنجیره(  -7های درون زنجیره  پمپ -6
                           ساز ATPآنزیم  -11
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/در سیمی با چگالی  g / cm37 /و سطح مقطع   8 mm205  که بین دو نقطه با نیرویN156 کشیده شده است، موجی عرضی با دامنۀcm4 و طول موجm2   ایجاد
 کنیم. بیشینۀ تندی ذرات این سیم چند متر بر ثانیه است؟ می

1)− 48 10   2)8   3)− 416 10   4)16   
 محاسباتی( –متوسط  – 123) 2 ۀپاسخ: گزین 151

 های زیر قابل محاسبه است: تندی انتشار امواج عرضی در سیم یا طناب از رابطه

F m FL F
v , V

L m A
= = → = =

 
 

 در رابطۀ باال سطح مقطع سیم است.(  A) میکنکه با توجه به اطالعات عددی تست، رابطۀ آخر را انتخاب می

/ / / /g / cm kg / m , A mm ( m) m− −= = = =  = 3 3 2 3 2 6 27 8 7800 05 05 10 05 10 

/

F m
v

A s( )−
= = =

   6
156 200

7800 05 10
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v
f Hz

f f

m
v A A( f) ( ) ( )

s
−

= → = → =

= =  =    = 2

2002 100
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کند؟ می  تغییر، چند دسی بل  کندمیبرود، تراز شدت صوتی که دریافت    Bقرار دارد. اگر شخص به نقطۀ    Aمتری از یک بلندگو در نقطۀ    4شخصی در فاصلۀ   

/(Log )=2 03  

1  )2/0 
2)  3/0 
3)  2   
4)  4   
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 شدت صوت با مربع فاصله از چشمه صوت نسبت عکس دارد پس: 

B A

A B

I r
( ) ( )

I r
= = =2 24 64

5 100
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mتندی صوت در هوا را ) ترین فاصلۀ بین شما و یک دیوار بلند چقدر باشد تا پژواک صدای خود را از صدای اصلی تمیز دهید؟ کم 
s

 ( در نظر بگیرد. 340

1  )17  
2  )34  
3  )170   
4  )340   

 
 

 کتاب درسی(   8-3)تمرین  محاسباتی( –متوسط  – 123) 1 ۀپاسخ: گزین 153
/است. زمان رفت و برگشت صدا باید بیشتر از   L وار ید ات تا کن فاصلهفرض  s01  .طول بکشد تا پژواک صدا از خود صدا قابل تشخیص باشد 
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 کنند؟پدیدۀ دوپلر امواج صوتی کار می اساس  برهای زیر یک از دستگاهکدام  

 های بشقاب ( آنتن4 سنج شارش خون ( تندی3 ( میکروفون سهموی 2 ( لیتوتریسپی 1

 مفهومی(  – آسان  – 123) 3 ۀپاسخ: گزین 154
را تشخیص داد. بقیۀ    هاگلبولتوان سرعت  ارسالی میصوتی  بازتابیده نسبت به موج    صوتی  ها از تغییر بسامد موجگیری تندی شارش خون در رگدر فناوری اندزه

 کنند.شدت موج کار می  شی افزاتمرکز امواج روی یک نقطه و  اساس بر وسایل صرفاً  

 به آینه به ترتیب چند درجه است؟  SI2و  SI1زاویۀ تابش پرتوهای  د.آینبر سطح آینه تختی فرود می sکه از نقطۀ نورانی  دهدمیرا نشان  هاییشکل روبرو پرتو  

1  )35  ،55  
2  )55  ،35  
3  )40  ،60  
4  )60  ،40 
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 با توجه به شکل روبرو و به کارگیری قضایای سادۀ هندسی داریم: 

( ) + + = → + = 1 2 1 290 180 90 1 

( )= − → − = 1 2 1 2 20  زاویۀ بین دو پرتو 2

( ) ( ) ,+ =  = → =   = 1 1 21 2 2 110 55 35 

i i i

i i i

+ = → + = → = 

+ = → + = → = 

1 1 1 1

2 2 2 2

90 55 90 35

90 35 90 55
 

 شود، امتداد پرتو بازتاب نهاییهای متوالی، از فضای بین دو آینه خارج میتابد و پس از بازتاب به یکی از دو آینۀ تخت بسیار بلند می   SI  مطابق شکل روبرو، پرتو نور 
 سازد؟زاویۀ چند درجه می  SIامتداد پرتو  با

1)  120  

2)  140 

3)  160 

4)  180 

 

 

 محاسباتی( –دشوار   – 123) 3 ۀپاسخ: گزین 156
 ( 1باید مسیر نور را تعقیب کنیم، با توجه به شکل )

O M I ( i ) i r

O M N ( )

i





 = 

= + + + = → = → = 

= + + = → + − + = 

→ = − = 

1

1 2 2 2

4 3 3

3 3

40

40 90 180 100 10

40 180 40 90 30 180

90 30

 

  

M N P (r ) (i r )


= +  + + + = → + + = → = 2 3 3 4 4 490 180 100 60 180 20 

 ایم. ها یک چهارضلعی درست کرده( با پرتوهای ورودی، خروجی و سطح آینه2در شکل )

 شود.  360جمع زوایای داخلی این چهارضلعی باید 

 

 D' D'+ + + = → = 40 160 140 360 20 
 

 

 

 

 

 

Dنشان داده شده که مکمل زاویۀ    Dزاویۀ انحراف پرتوی خروجی نسبت به پرتوی ورودی با   است: '
 D D'= − = − = 180 180 20 160 

    

s 

  

      
    

O 
  

I 

s 

(1) 

(2) 

 

  
 N 

P 

M 

  

  

    

     
  

 (1)شکل

I 
(1) 

(2) 

 

  

P 

 

  
M 

 

O 
  

 (2)شکل

D 

    

s 
  

O   I 

s 

(1) 

(2) 
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های موج چین بیانگر جبههعمق به ناحیۀ عمیق آب در یک تشت موج به درستی رسم شده است؟ )خطدر کدام گزینه عبور یک موج مکانیکی تخت از ناحیۀ کم   
 تخت هستند.(

 

 
 
1)   2) 3) 4)  
 
 
 

 

 مفهومی(  –متوسط  – 123) 4 ۀپاسخ: گزین 157
 ها رو یا جور یادت بدم که یاد بگیری!!! مراحل زیر رو دنبال کن.خواهم رسم پرتوها و جبههمی

 ( 1( زاویۀ تابش را رسم کن، شکل )1

 

 

 

، موج از  خب  شه! می  بیشترشه، سرعتش  شه، سرعتش کم، وقتی موج از ناحیۀ کم عمق وارد ناحیه پرعمق می( وقتی موج از ناحیۀ عمیق وارد ناحیۀ کم عمق می2

 ( 2شه )شکل تر از زاویۀ تابش میشکست بزرگ  عمومی، زاویۀ شکستو بر طبق قانون  شدهیمعمق وارد ناحیۀ عمیق شده، مسیر سرعتش زیاد ناحیۀ کم

(v ,v )v sin

v sin


= ⎯⎯⎯→ 


2 12 2

2 1
1 1

 

 

 

 

 شه.های موج متوالی( بیشتر میفاصلۀ جبهه) کنه، طول موج میعمق حرکت تر از آب کم( چون موج در آب عمیق سریع3

(v v )

(f ,f )

v
f

= ⎯⎯⎯→ 2 1

2 1 2 1 

 

 

 

 

 به طور تقریبی چند هرتز است؟ 5/1 بنفش در شیشه به ضریب شکست بسامد نور 

1) 145 10   2)/ 
147 5 10   3)− 158 10

9   4)− 154 10
3   

 محاسباتی(  – آسان  – 123) 2 ۀپاسخ: گزین 158

nmدر خال تقریباً  بنفش   نورطول موج  m−= =  7400 4  است. بسامد این نور برابر است با: 10

/

c c
f Hz

f −


= → = = = 

 

8
14

7
3 10 7 5 10
4 10

 

 ماند.کند، اما بسامد آن ثابت میتغییر میبا تغییر محیط نور، تندی و طول موج آن 

 کدام است؟ 2به زمان عبور آن از محیط  1شود. زمان عبور این پرتو از محیط های شفافی میپرتو نوری مطابق شکل روبرو، از هوا وارد محیط 

1)sin

sin




1

2

    

2)sin

sin




1

2

2
2

    

3)sin

sin




2

1

   

4)sin

sin




2

1

2
2

   

 

 

 

 

(1) 

  

(2) 

  

   

(3) 

  

 (عمیق)

 (عمقکم)
  

   

 )عمیق(

 (عمقکم)

 )عمیق(

 (عمقکم)

 )عمیق(

 (عمقکم)

 )عمیق(

 (عمقکم)

 )عمیق(

 h (1)محیط

h 

  

  
 (2)محیط

 هوا
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 محاسباتی( –دشوار   – 123) 4 ۀپاسخ: گزین 159
 داریم: کند، با توجه به شکل روبروطی می t2مدت  در  2را در محیط  d2و مسافت   t1در مدت  1را در محیط  d1فرض کنید نور مسافت 

   

n hh c
d v t t t

cos n c cos

n hh c
d v t t t

cos n c cos

= → = → =
  

= → = → =
  

1
1 1 1 1 1

1 1 1

2
2 2 2 2 2

2 2 2

 

       

t n cos

t n cos


= 


1 1 2

2 2 1

 

n sin
n sin n sin

n sin

sin
t sin cos sin cos sin

t sin cos sin cos sin sin


 =  → =




    

=  = = =
     

1 2
1 1 2 2

2 1

2

1 2 2 2 2 2

2 1 1 1 1 1 1

2
22

2 2
2

 

 
 

رودی  وراستاهای پرتو خروجی از تیغه تا پرتو    ۀتابد. فاصلمی 3تو ضریب شکس cm30تالسطوح به ضخاماز هوا به یک تیغۀ متوازی  60ۀ تابش پرتویی با زاوی 
 متر است؟  به آن چند سانتی

1)10 3   2) 15   3)15 2   4)30 3   

 محاسباتی( –دشوار   – 123) 1 ۀپاسخ: گزین 160
زیر حساب    توان به روش( را میBC) یخروج و   یدوکند. فاصلۀ راستای پرتوهای ورالسطوح طی میرا داخل تیغۀ متوازی  ABفاصلۀ   ، فرض کنید نور مطابق شکل زیر

 کرد.

n sin n sin

sin sin sin sin

AH
cos cos AB cm

AB AB AB

 = 

 =  → =  →  = → = 

 = → = → = → =

1 1 2 2

2 2 2 2

2

3 11 60 3 3 30
2 2

30 3 3030 20 3
2

 

D

BC BC BC
sin D sin BC cm

AB

= − = − = 

= → = → = → =

1 2 60 30 30

130 10 3
220 3 20 3

 

اگر مطابق شکل )ب( انگشت دست را وارد آب ظرف نماییم عدد    دهد.ای قرار دارد و ترازو عددی را نشان میدر شکل )الف( ظرف محتوی آب روی ترازوی عقربه  
 .(زدیری نمآبی از ظرف بیرون )؟  کندی مترازو نسبت به قبل، چه تغییری 

 . یابدمی ( افزایش  1  
 یابد. می( کاهش  2  
 کند.نمی( تغییر  3  

 ( ممکن است درست باشد. 3( و یا )2(، )1)  هایگزینههر یک از    جا شدهجابه( بسته به حجم آب  4  
 

 

 ( مفهومی – آسان – 103) 1 ۀپاسخ: گزین 161
 ، شودیماز طرف آب به انگشتِ دست نیروی شناوری رو به باال وارد 

 .کندیموارد طبق قانون سوم نیوتون انگشت دست هم به آب نیروی رو به پایین 

 افزایش خواهد یافت. ی نیروی شناوریبه اندازه  ،عدد ترازو نسبت به قبل جهیدرنت

 

 

 

 
 

  

    

  

A 

D 

C 

B H 

 h (1)محیط

h 

  

  
 (2)محیط

 هوا
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بار روی چوب )مانند شکل الف( و بار دیگر از زیر چوب )مانند شکل ب( آویزان    یوزنه  یک  .دهیممییک قطعه چوب را روی آب درون ظرفی قرار    آهنی را یک 
 زیر درست است؟  یگزینهکدام  این صورت در . کنیممی

1 )h h=1 dو 2 d=1 2  2 )h h=1 dو 2 d1 2 
3 )h h=1 dو 2 d1 2  4 )h h1 dو 2 d=1 2 

 

 
 
 

 مفهومی(  –متوسط  – 103) 3 ۀپاسخ: گزین 162
 ی جرم و وزنه، یکی وزن مجموعه و دیگری نیروی مجموعهدر هر دو شکل، نیروی وارد بر 

 ی دو جسم برابراست مجموعهمجموعه ساکن است، نیروی شناوری با وزن  چون شناوری است.

 یکی است،  شده   جاجابهیکی بوده و بنابراین، حجم آب    شده جاجابهوزن آب  جه یدرنتو 

 ، دیآیمنتیجه گرفت که سطح آب در هر دو ظرف به یک اندازه باال  توان یمپس 

hیعنی h=1  است. 2

 گفت  توان یم ردیگیمی بررسی حجم قسمتی از چوب که درون مایع قرار اما برا

 در شکل )الف(، نیروی شناوریِ وارد بر چوب با مجموع نیروی وزن چوب و وزنه برابراست. 

 با وزن چوب و نیروی کشش نخ برابراست.  چوب  بر اما در شکل )ب(، نیروی شناوری وارد   

 که مجموع نیروهای کند یمشکل )ب( وزنه را در نظر بگیریم سه نیرو بر آن اثر  اگر در 

یکشش نخ و نیروی شناوری وارد بر وزنه با وزن وزنه برابراست یعن
bT mg-f= 

 میتوانیمبنابراین   ؛ی کوچک کمتراستوزنهنیرویِ کشش نخ از نیروی وزن    جهیدرنت

ی )یعن شناوریِ وارد بر چوب در شکل )ب(نتیجه بگیریم که نیروی 
bF2) 

 و این یعنی چوب در شکل )الف(  کمتر از نیرویِ شناوری وارد بر چوب در شکلِ )الف( است

 .رودیم نسبت به شکل )ب( بیشتر در آب فرو 

  d d1 2
b

b b

b b

F (M m)g
F F

F Mg T Mg (mg-f )

= +
 

= + = +

1
1 2

2

 

/اگر تندی آب ورودی از لوله به شیر  .دهدمیآتش نشانی را نشان   یلولهشکل مقابل شیر متصل به انتهای    m / s2 m ه و تندی آب خروجی از لول 4 / s60   ،باشد
 قطر قسمت ورودی چند برابر قطر قسمت خروجی است؟

1) 12   2) 6/9   
3 )6/7   4) 5 

 

 

 
 

 محاسباتی( –متوسط  – 103) 4 ۀپاسخ: گزین 163
 ثابت است، بنابراین داریم: (Av) با توجه به قانون پیوستگی، مقدارِ

d d v d
A v A v R .v R .v ( ) .v ( ) .v ( )

v d
=  =  =  =2 2 2 2 21 2 2 1

1 1 2 2 1 1 2 2 1 2
1 22 2

 

d

d
 =1

2

5 v d d d
( ) ( ) ( )

v d / d d
 =  =  =2 2 22 1 1 1

1 2 2 2

60 25
2 4

 

 

 

 

 

vاگر   .است kg6و  kg2( در هر دقیقه، به ترتیب3( و )2و جرم آب خروجی از قسمت )   گذردیم  هالوله از    یاه یل ،  جریان  روروبه در شکل    v=2  ی لوله باشد، قطر   19
 ای است.( ها، دایره)سطح مقطع لوله ( است؟2) یلوله( چند برابر قطر 1)

1 )6   2 )4 3  

3 )3 3  4 )/7 5 

 

 
 

2v

2d

1v
1d

2v

2d

1v
1d

1v
2v

3v
1D 2D

)(1

)(3

)(2
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 محاسباتی و مفهومی( –دشوار  – 103) 1 ۀپاسخ: گزین 164
 . نامندیمرا آهنگ شارش  گذردیممقدار حجمی از شاره که در یکای زمان از یکای سطح  شاره: شارش آهنگ

 که  دهدیم نشان را  یاشاره یکنواخت شکل مقابل جریان

 از  Aمقطع  سطح با  یا لوله درون  است و حرکت در  V تندی  با

 طولی از مایع  tعبورمی کند، فرض کنید در مدتِ  لوله این 

 بگذرد، در این صورت حجمِ   Aاز سطح مقطع  L ی اندازهبه  

 : عبور کرده است برابر خواهد بود با Aمایعی که در این مدت از 

 مساحت مقطع = حجم مایع عبور کرده  × طول ستون عبوری 

 توجه به تعریفِ آهنگ شارش خواهیم داشت: با برابر با حجم مایع عبوری خواهد بود.  AL جهیدرنت

AL
t

 آهنگ شارش شاره  =

Lی که مسافت طی شده در یکای زمان، همان تُندی است، یعن میدان یم
v

t
 تندی مایع است، بنابراین خواهیم داشت: =

Av= آهنگ شارش شاره 

 زمان مدت  در  و پایا حالت در .است حرکت در  متفاوت، مقطع  دو سطح با یالوله در  که دهدیم نشان را ی اهیال  جریان با ی اشارهشکل مقابل    :تگیپیوس معادلۀ

 لوله  دلخواه مقطع  سطح هر از شاره،  از یکسانی  جرم و حجم یکسان، 

 .گذردیم 

 A L A L=1 1 2 2 

 

 

 

 

 

 :شودیمبیان  زیر صورتبه   که یافت دست ناپذیر تراکم  یشاره برای  معادله پیوستگی به توان یم سادگی به  موضوع، این  از

A v A v=1 1 2 2 

 :نشان دهیم خواهیم داشت D2و  D1با  را   هامقطع قطر اگر توجه: 

V D
VD VD ( )

V D
=  =2 2 22 1

1 1 2 2
1 2

 

 کیلوگرم است.  8( برابر با 1) ی لولهنتیجه گرفت که جرم آب ورودی از طرف   توانیمبا توجه به پایستگی جرم، 

 آهنگ شارش ورودی به محل انشعاب با آهنگ شارش خروجی برابر است، بنابراین خواهیم داشت:

VA V A V A= +1 1 2 2 3 3 

VA V A V A VA V A= +  =3 41 1 1 12 2 2 2 2 2 
V A V A=

⎯⎯⎯⎯⎯⎯→
33 3 2 2 

 
 

 متناسب است،  ها لولهبا مجذور قطرِ    هالولهبا توجه به این که مساحت مقطع 

 نتیجه گرفت:  توانیم

 VA VA A A =   =4 9 361 1 1 12 2
V V=

⎯⎯⎯→
9 13 

 
D

A D D
D D

=
⎯⎯⎯→ =   =

2 2 2
2 21 24
1 236 36

4 4
 

 D

D
=1

2

6  D
( )
D

=21

2

36 

 زیر، اصل برنولی، برقرار است؟  یهاشکل در چند شکل از  

 
   

1) 2   2) 3   3 )4   4) 5 

1v
2v

3v
1D 2D

)(1

)(3

)(2

  
  

AL

v
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 مفهومی(  –آسان  – 103) 2 ۀپاسخ: گزین 165
 .ابدییم کاهش آن  فشار شاره، تندی افزایش با شاره، حرکت مسیرِ در  کندیم حرکت  افق امتداد در و ی اهی ال طور به که یاشاره برای ، برنولی اصلطبق 

  ؛با اصل برنولی ندارد یارتباط ی )الف( و )پ( نیروی شناوری )نیروی ارشمیدسی( عامل نیرویِ روبه باال از طرف شاره )مایع( بر جسم موجود در شاره است.هاشکلدر 

 استفاده کرد.  هادهی پدضیح این از اصل برنولی برای تو توان یمشکل دیگر  3اما در 

 که فشار هوا در باالی پوشش برزنتی از فشار هوای زیر پوشش کمتر شده و پوشش به باال کشیده شود.  شود یمب( جریان هوا در باالی پوشش برزنتی باعث  )  شکل در  

 به سمت هم کشیده شوند.  ها قی قاکه فشار مایع در بین دو قایق کمتر از فشار آب در طرفین دو قایق شده و  شودیمت( جریان مایع در بین دو قایق باعث )  شکلدر 

که فشار هوا درون لوله نسبت به فشار هوای باالی مایعِ درون ظرف و خارج لوله کاهش    شود یممخزن پالستیکی جریان هوا در باالی لوله باعث    ج( با فشردن )  شکلدر  

 که مایع به باال کشیده شود. شود یمیافته و این اختالف فشار باعث 

 
فارنهایت   یدرجه سم چند  ج  یه یاول. دمای  کندیمدرصد تغییر    45درصد افزایش یابد، دمای جسم بر حسب فارنهایت    65اگر دمای یک جسم بر حسب سلسیوس  

 بوده است؟ 

1) 86   2) 92   3 )104   4) 112 

 محاسباتی( –متوسط  – 104) 3 ۀپاسخ: گزین 166
 سلسیوس، کلوین و فارنهایت به صورت زیر است. ی هایبنددرجهبین   یرابطه

F= +
9 32
 T=+273  و  5

Fصورت بهبین تغییر دماهای سلسیوس و فارنهایت   ی رابطه  فارنهایت و سلسیوس،  یهایبنددرجهبین   یرابطهبا توجه به  = 
9
 خواهد بود.5

 
   سوال خواهیم داشت:  یدادهبا توجه به 

F / F = 10 =/و  45 10 65 

Fی رابطهبا توجه به  = 
9
 داریم: 5

  F F F =  =    = 1 1 1 1
9 45 9 65 13
5 100 5 100 5 

  F
 C

= +
⎯⎯⎯⎯→  + =    =  =1 1 1 1

9 325 9 13 432 32 40
5 5 5

 

F  C=1 104   F=  +
9 40 32
5   F= +

9 32
5 

 زیر درست است؟ یهاعبارتچند عبارت از  

 بیشترین مقدار است.  C چگالی آب در دمای  -الف

 ، تغییر کمیت دماسنجی است.هادماسنجاساس کار  -ب

 معیار برای کارهای علمی دانشمندان است.  یهادماسنج دماسنج ترموکوپل، یکی از  -ج

 دارد.ضریب انبساط حجمی یک ماده به حجم آن بستگی  -د

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

 مفهومی(  –آسان  – 104) 1 ۀپاسخ: گزین 167
 )ب( درست است.  عبارتفقط 

 گزینه )الف( نادرست است. نی بنابرا بیشترین مقدار است. C4 چگالی آب در دمای 

 است. درست گزینه )ب( 

 از دماسنج گازی، دماسنج مقاومت پالتینی و تف سنج. اندعبارتمعیار  ی هادماسنج



 73صفحه   گروه آموزشی ماز  فیزیک درس:  

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

از 
 م

ون
زم

ه آ
ام

خن
اس

پ
 

 ضریب انبساط حجمیِ یک ماده به جنسِ آن بستگی دارد و به حجمِ آن بستگی ندارد. 

 C20   را از  متریسانت 80آهنی به طول  یلهیم دمای یک  اگر .ابدییمدرصد افزایش  2/0افزایش دهیم، طول آن  C30   را Lآهنی به طول   یلهیماگر دمای یک  
 ؟ ابدییمبرسانیم، طول آن چند درصد افزایش   C140  به

1) 6/0   2) 75/0   3 )8/0   4) 2/1 

 محاسباتی( –آسان  – 104) 3 ۀپاسخ: گزین 168
L   تغییر طول یک میله در اثر تغییر دمایِ آن برابر است با: L. . = 1 

 را بین دو وضعیت به صورت زیر نوشت:  ی اسهیمقا  یرابطه  توانیم جهیدرنت

  L LL L
.

L L / L L

      −
 =  = 

 
1 1

1 1 1

140 20
0 002 30

 

  L
/ %

L


=

1
0 8   L

/
L


 =

1
100 0 8

L
L / L /

L

  =  =
1
1

0 008 0 008 

  MNی  فاصله افزایش دهیم،    یاندازهفلزی را به    یورقهدمای    اگر  فلزی، یک مربع و یک دایره برداشته شده است.  یورقهیک    در سطح  در شکل مقابل، 
 ؟ابدیی م فلزی چند درصد افزایش یورقهاین صورت مساحت  در .کندیمتغییر  متریلیمیک 

1) 2/0   2) 2   
3 )5/0   4) 5 

 

 

 محاسباتی( –متوسط  – 104) 4 ۀپاسخ: گزین 169

MN MNL L . . / . . =  = =
10 1 4
40 

A
A A . . .

A


 =  = =  =1
1

1 12 2 2
40 20 

A
%

A


=
1

5  
A

A


  =  =
1

1100 100 5
20 

 

. در این صورت، حجم ابدییمافزایش    مربع  متر یسانتسطح آن یک    مساحت  افزایش دهیم، C180 یاندازهرا به    متریسانت  8فلزی به شعاع    یکرهاگر دمای یک   
 ؟ابدییم مکعب افزایش  متری سانتاین کره، چند 

1) 4   2) 6   3 )5/7   4 )9 

 محاسباتی( –دشوار  – 104) 1 ۀپاسخ: گزین 170
A

A A . .
A .


 = =
1

1

2
2 

V. AA
V V. . V V.

A. A


 =  =  =


1

1 1
1 1

3
3 3

2 2
 

Aسطح کره برابر با  ی هیاولمساحت  R=  2
1 Vکره برابر با  یهیاولو حجم  14 R=  2

1 1
4
 است. 3

 V cm = 34V =
8
2

 
R R

V
R

  
 = =

 

3
1 1
2
1

43 13
22 4

 

تر قطب ............ مغناطیسی است و قطب ........... از قطب ........... قوی  yقطب ............ مغناطیسی و    xمطابق شکل زیر است.    Oمیدان مغناطیسی برآیند در نقطۀ   
 است. 

  x  –  y  –جنوب    –( شمال  1
  y  –  x  –جنوب    –( شمال  2
   x  – y  –شمال    –( جنوب  3

 y  –  x  –شمال    –( جنوب  4

 مفهومی( –آسان  –  113) 1 ۀپاسخ: گزین 171
 است.   Sبه قطب   Nجهت میدان مغناطیسی در بیرون آهنربا از قطب 

 است. y ،Sو قطب  x  ،Nبنابراین قطب  

 Nتوجه داشته باشید که منظور از شمال مغناطیسی همان 

 است. Sو منظور از جنوب مغناطیسی همان  

 

 

  

cm4

M N

 

 
  

cm4

M N
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در آن نقطه برابر است. همچنین   Sو  Nتوان نتیجه گرفت میدان مغناطیسی دو قطب به صورت افقی قرار دارد می Oاز آنجایی که برآیند میدان مغناطیسی در نقطۀ 

 تر باشد.قوی Nتوان نتیجه گرفت باید قطب بیشتر است می  Nاز قطب  Oاز آنجایی که فاصلۀ نقطۀ  

به ترتیب درست   3و    2،    1پیمایند. کدام گزینه در مورد عالمت بار الکتریکی ذرۀ  ن میدان مغناطیسی، مسیرهایی مطابق شکل روبرو را میسه ذره هنگام عبور از درو 
 است؟ 

 منفی  –خنثی  – ( مثبت 2 مثبت  –خنثی  – ( منفی 1
 مثبت  –منفی  – ( مثبت 4 مثبت  –خنثی  – ( مثبت 3

 

 

 

 

 مفهومی( –آسان  –  113) 3 ۀپاسخ: گزین 172
بنابراین طبق    وارد شده و سپس به سمت پایین خم شده است. بنابراین نیروی وارد بر این ذره به سمت پایین است.  راست از سمت    :1ذرۀ  

قاعدۀ دست راست، بار این ذرۀ مثبت است. )چون اگر از دست چپ استفاده کنیم جواب اشتباه در میاد ولی اگر از دست راست استفاده کنیم 

 ق شکل نیرو به سمت پایین خواهد بود.(طب

 

 

بدون تغییر جهت به حرکت خود ادامه داده است؛ بنابراین نیرویی از طرف میدان مغناطیسی بر این ذره وارد نشده است؛ بنابراین    :2ذرۀ  

 این ذره خنثی است. 

وارد بر این ذره به سمت باال است. بنابراین طبق قاعدۀ  از سمت چپ وارد شده و سپس به سمت باال خم شده است. بنابراین نیروی    :3ذرۀ  

 دست راست، بار این ذره مثبت است. 

 

 

 

qذرۀ باردار   C=− 6 با سرعتv i j= +300 Bوارد میدان مغناطیسی 400 / j=0 تون است؟ )تمامی شود. بزرگی نیروی مغناطیسی وارد بر این ذره چند نیومی 5
 هستند.( SIواحدها در 

1)-
3×10

4 2)−
9×10

4 3)−
1/2×10

3 4)−
1/5×10

3 

 محاسباتی(  – متوسط  –  113) 2 ۀپاسخ: گزین 173
F آید: مغناطیسی از رابطۀ مقابل به دست مینیروی مغناطیسی وارد بر ذرۀ باردار متحرک در میدان  qvBsin=  

 شود.(، نیرویی بر ذره وارد نمی =0اگر جهت حرکت در راستای میدان مغناطیسی باشد) 

 وارد بر این ذره ندارد. ای از بردار سرعت که در راستای میدان مغناطیسی قرار دارد تاثیری در نیروی داده شود، مولفه jو  iاگر بردار سرعت بر حسب 

 کنیم.از بردار سرعت را لحاظ می iقرار دارد؛ بنابراین برای محاسبه نیروی مغناطیسی فقط مولفۀ   jمیدان مغناطیسی در راستای محور 

 F qvB  F / N− −=  =    = 6 46 10 300 0 5 9 10 

در بالی سطح زمین و به صورت موازی با سطح زمین در حرکت است به طوری که برآیند نیروی مغناطیسی با وزن   C20و بار الکتریکی  mg02/0م یک ذرۀ به جر 

mهای زیر )بر حسب ذره صفر است. سرعت ذره کدام یک از گزینه
s

 در نظر بگیرید.(  G5/0تواند باشد؟ )میدان مغناطیسی زمین را ( می

1  )190 2  )1900 3  )16 4  )160 

 محاسباتی(  –دشوار  –  113) 2 ۀپاسخ: گزین 174
mg برآیند نیروی مغناطیسی با وزن ذره، صفر است: qvB sin=  

 توان نوشت:بنابراین می

 / / vsin− − −  =     6 6 40 02 10 10 20 10 0 5 10 

 vsin=200 

 است. 200بزرگتر از   2باشد که تنها گزینۀ  200بزرگتر از   vاست( باید   1است )عددی کوچکتر از   1عددی بین صفر و  sinاز آنجایی که 
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Nبه بزرگی  Eمطابق شکل زیر، میدان الکتریکی 
C

qبر هم عمود هستند. ذرۀ باردار  G200به بزرگی   Bو میدان مغناطیسی  2000 / mC=+2 در    mg4به جرم   5

سانتی متر  40کند، برابر  عبور می Mای که از نقطۀ تریکی از لحظۀ رها شدن تا لحظهشود. اگر جابجایی این ذره در راستای میدان الکفضای این دو میدان رها می

 چند نیوتون است؟ )از نیروی وزن ذره صرف نظر شود.(  Mباشد، نیروی مغناطیسی وارد بر ذره در نقطۀ 

1)− 25 10  2)  − 45 10 
3)/ − 22 5 10  4)/ − 42 5 10  

 

 

 

 محاسباتی(  –دشوار  –  113) 1 ۀپاسخ: گزین 175
 از آنجایی که نیروی مغناطیسی وارد بر ذره در هر لحظه عمود بر بردار سرعت ذره است، کار نیروی میدان مغناطیسی روی ذره، صفر است. 

  توان نوشت: انرژی جنبشی می – طبق قضیۀ کار 

T E B EW W W K  W K= + =  = 

 E q d m(v v ) / v− − = −     =   2 2 3 6 2
2 1

1 40 12000 2 5 10 4 10
2 100 2 

 
m

v
s

 =1000 

F آید: نیروی مغناطیسی وارد بر ذره از رابطۀ مقابل به دست می qvB= 

  بنابراین:

F / N− − −=     = 3 4 22 5 10 1000 200 10 5 10 
 

کند. اندازه و جهت عبور می  A3قرار دارد، جریان    T2به بزرگی   Bمتر که به شکل یک نیم دایره درون میدان مغناطیسی  6سیمی به طول مطابق شکل زیر، از   
 نیروی وارد بر این سیم از طرف میدان مغناطیسی کدام است؟ 

1 )N72  - 2 )N72  - 
3 )N36  - 4 )N36  - 

 

 

 

 محاسباتی(  – متوسط  –  113) 2 ۀپاسخ: گزین 176
F آید:نیروی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی از رابطۀ مقابل به دست می I Bsin=  

FعمودیBتوان از رابطۀ  شان با میدان مشخص نیست میهایی که شکل پیچیده دارند یا زاویهبرای پیدا کردن نیروی وارد بر سیم I= .استفاده کرد 

 را پیدا کنیم و سپس نیروی وارد بر سیم را محاسبه کنیم. عمودی برای این کار باید ابتدای سیم را به انتهای آن وصل کنیم تا 

 

r: r، بنابراین محیط نیم دایره برابر است با r2محیط دایره برابر است با    r =   =6 6 

 است. m12است،  عمودی بنابراین قطر نیم دایره که همان 

 

F نیروی وارد بر سیم برابر است با: N=   =3 12 2 72 

 
 
 

 

 
  را پیدا کرد:توان جهت نیروی وارد بر سیم با استفاده از قاعدۀ دست راست می

 
 
 

 
 

 

 

 

M 
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Bمطابق شکل، مقطعی از میدان مغناطیسی یکنواخت   G=250   به شکل یک مستطیل است و سیم راستی که از آن جریانA2 کند، درون این میدان قرار  عبور می
 دارد. بزرگی نیروی مغناطیسی وارد بر این سیم چند نیوتون است؟ 

 

1)−210  2)/ − 21 5 10  
3)− 22 10  4)/ − 22 5 10/ − 22 5 10  

 

 
 

 

 محاسباتی(  – متوسط  –  113) 4 ۀپاسخ: گزین 177
درجه است. )در این شکل   90میدان مغناطیسی  با توجه به شکل، سیم روی صفحه قرار دارد و میدان مغناطیسی عمود بر صفحه است؛ بنابراین زاویۀ بین جریان و  

 کاربرد ندارد.( 

  طول سیم برابر است با: 

 cm / m= + = =2 230 40 50 0 5 

  بنابراین:

F I Bsin F / / N− −=  =     = 4 22 0 5 250 10 1 2 5 10 
باشد، بزرگی میدان مغناطیسی روی   A5آوریم. اگر جریان عبوری از سیملوله  درمی  cm25و طول    cm2ای به شعاع مقطع  را به صورت سیملوله  m4سیمی به طول   

T.mمحور سیملوله چند گاوس است؟ )
A

− =  7
0 4 10 ) 

1  )2 2  )4 3  )8 4  )16 

 محاسباتی(  – متوسط  –  113) 3 ۀپاسخ: گزین 178

N آید:میدان مغناطیسی درون سیملوله و بر روی محور آن از رابطۀ مقابل به دست می
B I= 0 

l ( را به دست آوریم:Nکنیم تا تعداد دور )ابتدا طول سیم را بر محیط استوانه تقسیم می
N N

r −
=  = =

   2
2 100

2 2 2 10
 

 العات داده شده، بزرگی میدان مغناطیسی را محاسبه کنیم:توانیم طبق اطحال می

 N
B I  B T  G− −

−
=   =    =  =


7 4
0 2

100
4 10 5 8 10 8

25 10
 

حرکت کنیم،   2به طرف سیم    Mدر وسط این دو سیم قرار دارد. اگر از نقطۀ    Mهستند و نقطۀ    Iو    I2های  ، حامل جریان2و    1مطابق شکل زیر، دو سیم موازی   
 کند؟ بزرگی میدان مغناطیسی چگونه تغییر می

 یابد. ( پیوسته کاهش می1
 یابد. ( پیوسته افزایش می2
 یابد. ( ابتدا کاهش و سپس افزایش می3
 یابد. ( ابتدا افزایش و سپس کاهش می4

 

 

 مفهومی( –آسان  –  113) 3 ۀپاسخ: گزین 179
ای بین این دو سیم میدان مغناطیسی برآیند، صفر است. همچنین بخاطر  یک جهت هستند؛ بنابراین در نقطههای این دو سیم در جریان 

 )جریان کمتر( قرار دارد.   1توان نتیجه گرفت این نقطه نزدیک سیم است می 1، کمتر از جریان سیم 2این که جریان سیم 

 یابد. ی ابتدا کاهش و سپس افزایش می، میدان مغناطیس2به سمت سیم   Mبنابراین با حرکت از نقطۀ 

 

 

 

 

 

 است؟ نادرستهای زیر کدام یک از گزینه 

 شود. ( یک مادۀ دیامغناطیس توسط یک آهنربای قوی، دفع می1
 گیرند. های مغناطیسی در جهت میدان قرار می( با قرار گرفتن مواد پارامغناطیسی در میدان مغناطیسی خارجی، حوزه2
 شود.ای دائمی از مواد فرومغناطیس سخت استفاده می( برای ساخت آهنرب 3
 ( آلومینیم جزء مواد پارامغناطیس است. 4
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 مفهومی(  – متوسط  –  113) 2 ۀپاسخ: گزین 180

 ساختمان مغناطیسی مواد:
 .شوندی مدیامغناطیس و فرومغناطیس تقسیم  ،مواد مغناطیسی به سه گروه پارامغناطیس

 
  یا کاتوره  طور به ، هاآن مغناطیسی وابسته به   ی هایدوقطبمواد پارامغناطیسی، خاصیت مغناطیسی دارند اما  ی هااتم مواد پارامغناطیس:

 . کنندینمو میدان مغناطیسی خالصی ایجاد  اندکرده  ی ریگسمت 
 

 مغناطیسی ی هایدوقطببا قرار دادن مواد پارامغناطیس درون میدان مغناطیسی خارجی قوی،  
 و به مقدار مختصری در راستای  کنندی نما در نزدیکی آهنربا رفتار مها، مانند عقربه قطب آن

 مغناطیسی ی های. با دور کردن آهنربا از این مواد، دوقطبشوندیمیدان مغناطیسی منظم م ی هاخط
 . کنندیم ی ریگسمت ی اکاتوره  طور به ، دوباره هانآ 

.  کنندیممغناطیسی قوی، خاصیت مغناطیسی ضعیف و موقت پیدا  ی هادانیمدر حضور  سیپارامغناطگفت مواد   توانی مبه این ترتیب 
 . پارامغناطیسی اند اورانیوم، پالتین، آلومینیوم، سدیم، اکسیژن و اکسید نیتروژن از جمله مواد 

 
 .ذاتی فاقد خاصیت مغناطیسی اند طور به مواد دیامغناطیس، نظیر مس، نقره، سرب و بیسموت،  ی هااتم  مواد دیامغناطیس:

مغناطیسی خالصی نیستند. با وجود این، حضور میدان مغناطیسی خارجی،   یدوقطباین مواد، دارای  یهااتمبه عبارت دیگر، هیچ یک از 
 .مغناطیسی در خالف سوی میدان خارجی، در مواد دیامغناطیسی شود ی هایدوقطببب القای س  تواندیم
 

 .دهندیممغناطیسی تشکیل  ی هاحوزهگروهی،   صورتبهمغناطیسی  ی هایدوقطبدر این مواد  مواد فرو مغناطیس:
و ماده خاصیت    ابندی یمدر راستای میدان است گسترش    هاآن  ی هایدوقطبکه    ییهاحوزهبا قرار گرفتن این مواد در میدان مغناطیسی،  

 رند یگیمدر راستای میدان قرار  هایدوقطب، در حالت اشباع تمام کندیممغناطیسی پیدا 
 

 :شوندی مواد فرو مغناطیس به دو دسته نرم و سخت تقسیم م
 موادی مانند آهن و کبالت و نیکل فرو مغناطیس نرم  

 مانند فوالد، فرومغناطیس سخت هستند هاآنو آلیاژ 
خاصیت آهنربایی خود را از   آهنربا شده و پس از خروج از میدان، زودتر   تر راحتدر میدان مغناطیسی، مواد فرومغناطیسی نرم،    نکته:

 .دهدی مدست 
 .شودیمالکتریکی استفاده  ی آهنرباهاها و ساخت  و سیملوله  هاچهیپ در هسته  مواد فرو مغناطیسی نرم 

 غلط است. 2های مغناطیسی ندارند؛ بنابراین عبارت گزینۀ مواد پارامغناطیسی حوزه

 ها بررسی سایر گزینه 
ها درخالف سوی میدان مغناطیسی القا کند. جهت این دو قطبیهای مغناطیسی موقت  تواند در مواد دیامغناطیسی دوقطبیمیدان مغناطیسی خارجی می:  1گزینۀ  

 .شوندخارجی است؛ بنابراین این مواد توسط آهنربا دفع می

می:  3گزینۀ   آهنربا  به سختی  فرومغناطیس سخت،  میمواد  را حفظ  آهنربایی خود  ولی خاصیت  مواد شوند  از  دائمی  آهنربای  برای ساخت  دلیل  به همین  کنند. 

 کنند.سخت استفاده می فرومغناطیس

 . اورانیوم، پالتین، آلومینیوم، سدیم، اکسیژن و اکسید نیتروژن از جمله مواد پارامغناطیسی اند: 4گزینۀ 

 

 میدان  غیابدر  در حضور میدان 

 میدان  غیابدر  در حضور میدان 



 77صفحه   گروه آموزشی ماز  شیمی درس:  

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

از 
 م

ون
زم

ه آ
ام

خن
اس

پ
 

𝑶های داده شده نادرست است؟ )یک از عبارتکدام = 𝑪 و ۱۶ = 𝑯 و ۱۲ = ۱ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) 

 .ببریم  بهره  مختلف  مواد  از  هوشمندانه  صورت  به  زیبا  و  هنرمندانه  آثار  خلق  در  تا  کندمی  کمک  ما  به  شیمی(  1
 .است  درصد  40  با  برابر  ،آن  مولکول  هر  در  کربن  جرمی  درصدها را تامین کرده و  گلوکز، انرژی مورد نیاز یاخته (  2
 . دارد  وجود  نیز  بوکسیت  سنگ  در  ناخالص  صورت  به  اکسید فلزی است که  ،رس  خاک  در  موجود  اکسید  ترینفراوان (  3
 .الکترون ظرفیتی دارد  6پذیری باالیی داشته و در آرایش الکترونی خود  واکنش   زمین،  جامد  پوسته  در  موجود  فراوان  عنصر  اولین(  4

 ( 123 -مساله و مفهومی  –)سخت        3گزینه پاسخ:   181
  در  موجود  اکسید  ترینفراوان  اکسید)سیلیس(،دارد. این ترکیب یونی، پس از سیلیسیم دی  وجود  بوکسیت  معدن  سنگ  در  ناخالص  صورت  به  اکسید،  آلومینیم

 ترتیب درصد جرمی مواد موجود در خاک رس به صورت زیر است:  .است  رس  هایاکخ

 
 ها: بررسی سایر گزینه 

  یجا   به  آثار  از  کی  هر  .ببریم  بهره  مختلف  مواد  از  هوشیمندانه  صیورت  به  زیبا  و  هنرمندانه  آثار  خلق  در  تا  کندمی  کمک  هاانسیان  به  که  اسیت  دانشیی  شییمی(  1

 .رودیم  شمار  به  زین  اثر  آن  یماندگار  از  یبازتاب  ،ییبایز  بر  افزون  که  دانست  شیخو  زمان  هنر  از  ینماد  توانیم  را  جهان  در  ازگذشتگان  مانده

 . است  درصد  40  با  برابر  ،(𝐶6𝐻12𝑂6) گلوکز  مولکول  هر  در  موجود  کربن  هایاتم   جرمی  درصد(  2

 کنیم: ی زیر استفاده میشود؛ از رابطه می  𝐴اتم   𝑛که هر واحد فرمولی آن شامل    𝑋در ترکیب    𝐴ی درصد جرمی عنصر  برای محاسبه 

𝐴  درصد  جرمی  عنصر =
𝑛 × 𝐴  جرم  مولی عنصر

𝑋  جرم  مولی ترکیب
× 100 

 کنیم:میهای کربن در گلوکز به صورت زیر عمل  ی درصد جرمی اتم برای محاسبه 

درصد  جرمی  کربن در  گلوکز  =
6 × 12

180
× 100 =  درصد  40

  نیز   سیلیسیم  .است  تناوبی  جدول  16  گروه  از  پذیرواکنش  بسیار  نافلز  یک  است. اکسیژن،  اکسیژن  عنصر،  زمین  جامد  یپوسته   در  موجود  عنصر  ترینفراوان(  4

.  دهندمی   تشکیل  را  زمین  جامد  یپوسته %    90  از  بیش  ،سیلیسیم و اکسیژن  گوناگون  هایترکیب .  است  ی جامد زمینپوسته   در  موجود  فراوان  عنصر  دومین

  زمین  جامد  یپوسته   در موجود  عنصر  ترینفراوان   اکسیژن  که  داریم  توجه  البته،  .رودمی   شمار به  زمین  جامد  یپوسته  در  موجود  اکسید  ترینفراوان   سیلیس،

الکترون   6ای بوده و در ساختار هر اتم آن جدول دوره  16اکسیژن متعلق به گروه  .است آهن زمین، یکره  کل در  موجود عنصر ترینفراوان  که درحالی  است؛

 ظرفیتی وجود دارد. 

  پختن با این خاک در  موجود آب از %80 اگر. است %۲5 و %38 با برابر ترتیب به آب و اکسید آلومینیم جرمی درصد رس،  خاک از نمونه یک در
شده و تفاوت جرم آب و آلومینیم چقدر  شده پخته هایسفالینه در اکسید آلومینیم جرمی درصد شود،  تبخیر آن از ساخته شده هایسفالینه 

 ؟ شودگرمی برابر با چند گرم می 800ی ی پخته شدهاکسید موجود در یک سفالینه

1  )5/47  –  5/412 2  )5/47  -  330 3  )2/44  –  5/412 4  )2/44  -  330 

 ( 123 -مساله  – )متوسط        2گزینه پاسخ:   182
ی  درصد از آب موجود در این نمونه   80گرم آلومینیم اکسید وجود دارد. با تبخیر شدن    38گرم آب و    25گرم از این نوع خاک رس،    100در یک نمونه به جرم  

  80رسد. در گرم می 80ی باقیمانده به های آب تبخیر شده و جرم نمونه گرم از مولکول  20گرم آب موجود در خاک رس اولیه(،  25درصد از  80خاک رس)

ی خشک شده و جرم آلومینیم اکسید موجود در آن، درصد  گرم آلومینیم اکسید وجود دارد. با توجه به جرم نمونه   38گرم آب و    5گرم از خاک باقیمانده،  

 کنیم. جرمی این ماده را محاسبه می

ی زیر  ی درصد جرمی یک ماده در نمونه، از رابطه دهد. برای محاسبه ی مورد نظر نشان می ی هر ماده در نمونه، گرم آن ماده را درصد گرم از نمونه درصد جرم

 کنیم:استفاده می 

درصد  جرمی  ماده  =
جرم  ماده ی مورد  نظر  در  نمونه

جرم  نمونه
× 100 

 و مخرج کسر باید یکسان باشد. ی باال، مقیاس جرمی استفاده شده در صورت  در رابطه 

درصد  جرمی  آلومینیم اکسید  =
جرم  آلومینیم اکسید 

جرم  نمونه
× 100 =

38
80
× 100 = 47/5 

گرم از خاک    80رسد. همانطور که گفتیم، در هر  درصد می   5/47ی حاصل به  با توجه به محاسبات انجام شده، درصد جرمی آلومینیم اکسید در سفالینه 

گرمی از خاک خشک شده، تفاوت جرم آب و آلومینیم    80ی  توان گفت در یک نمونه گرم آلومینیم اکسید وجود دارد؛ پس می   38گرم آب و    5باقیمانده،  

 گرم است. بر این اساس، داریم:  33اکسید برابر با  
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? 𝑔  تفاوت  جرم = 800 𝑔  خاک ×
33 𝑔  تفاوت  جرم

80 𝑔  خاک
= 330 𝑔 

 گرم است.  330آلومینیم اکسید موجود در این نمونه از خاک رس برابر با    با توجه به محاسبات انجام شده، تفاوت جرم آب و

 چه تعداد از مطالب داده شده درست هستند؟ 

 .اندکرده استفاده تغییر،  ایجاد بدون را هاآن و آورده بدست طبیعت  از را  خود  نیاز مورد مواد گذشته  هایانسانآ( 
 .اندشده متصل یکدیگر به اشتراکی پیوند توسط که شودمی اتم زیادی شمار  شامل سیلیس،  همانند گرافیت، ب( 
 . است مواد این در سیلیس وجود بخاطر ها، آن روی نقشکندهای و سنگی هایسازه ماندگاری و استحکامپ( 
 . است شده متصل دیگر اتم 3 به کربن اتم هر آن ساختار در و بوده بعدی دو کوواالنسی  جامد یک گرافنت( 
 .است برابر هم با انرژی الزم برای شکستن همه پیوندها کربید،  سیلیسیم برخالف ، سیلیس ساختار درث( 

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

 ( 123 -مفهومی  – )متوسط        3گزینه پاسخ:   183
 های )ب(، )پ( و )ت( درست هستند. عبارت 

 بررسی پنج عبارت: 

  تغییر  را آنها ،نیاز رفع برای و کرده تأمین زمین جای جای در شده گسترده الهی هاینعمت  از را خود زندگی برای ضروری مواد های گذشتهزمان  از انسانآ( 

 . اند داشته   نقش نیز هاافسانه  و ادبیات حتی  و رسوم و آداب ها،آیین  زندگی، شیوۀ و محیط بر افزون مواد، این تغییر در  که دهدمی  نشان هاپژوهش . است داده

  زیاد   استحکام  کم،  پذیری  واکنش  باید  بودن،  دسترس  در  و   فراوانی  بر   افزون  اند،های گذشته باقی مانده که از زمان   آثاری  ساخت  برای  ی مصرف شدهاولیه   مواد

 . باشند  داشته  مناسبی  پایداری  و

  اشتراکی   پیوندهای  توسط  که  شوندمی  هااتم   از  زیادی  بسیار  شمار  شامل  کوواالنسی  جامدهای.  است  کوواالنسی  جامد  یک  ،(𝑆𝑖𝑂2) سیلیس   همانند  گرافیت،ب(  

عالوه بر سیلیس و گرافیت، سیلیسیم کربید و الماس نیز از جمله جامدهای کوواالنسی هستند. البته، توجه داریم که در ساختار    .اندشده   متصل  یکدیگر  به

 شود. دروالسی هم یافت می گرافیت عالوه بر پیوندهای اشتراکی، نیروهای وان 

 ساختار این ماده به صورت زیر است:  ی جامدهای کوواالنسی است.اکسید، عضوی از خانواده سیلیس یا سیلیسیم دی پ(  

 
  ماندگاری   استحکام و  باعث  ماده  این  وجود.  است  ماسه  و  شن  نیز  و  هاصخره   ها،سنگ   از  بسیاری  های اصلیسازنده   از  یکی  رس،  هایبرخاک   سیلیس افزون

در ساختار این ماده، هر اتم سیلیسیم به چهار اتم اکسیژن و هر اتم اکسیژن نیز به دو اتم سیلیسیم متصل    .است  شده  آنها  روی  نقشکندهای  و  سنگی  هایسازه 

  هاینمونه  جمله از ماسه و خالص هاینمونه شده است. با توجه به ساختار نشان داده شده، این ماده مقاوت باالیی در برابر سایش و گرما دارد. کوارتز از جمله

 .رودمی   کار  به  هاعدسی   منشورها و  ساخت  در  ویژه،  نوری  داشتن خواص  دلیل  به  خالص  سیلیس  .است  سیلیس  ناخالص

اتم    یک   با  و  گانهی  پیوندهای  توسط  اتم  دو   با)دیگر  اتم  3  به  کربن  اتم  هر  آن  ساختار  در  و  بوده  بعدی  دو  و  ایورقه   ساختار  با  کوواالنسی  جامد  یک  گرافنت(  

 ساختار گرافن به صورت زیر است:   .است  شده  متصل  اشتراکی  پیوند  توسط  (دوگانه  پیوند  توسط

 
های کربن توسط پیوندهای اشتراکی به یکدیگر متصل شده  شود. در ساختار گرافن، اتمهای کربنی موجود در ساختار گرافیت، گرافن گفته میبه هریک از الیه 

  در این ماده  کششی  مقاومت  که  طوری  به  دارد؛  ایویژه   عسل، استحکام  زنبور  کندوی  مانند  الگویی  با  گرافنساختار    آورند.گوشه را پدید می های شش و حلقه 

گرافن، یک    بعدی دانست.  دو  شیمیایی  گونه  یک  را  این ماده  توانمی   است،  کربن  اتم  یک  یاندازه   به  گرافن  ضخامت  چون  .است  فوالد  برابر بیشتر از  100  حدود

های موجود در  ، همانند گرافیت، رسانای جریان الکتریسیته است. چون رسانایی الکتریکی این ماده توسط الکترون این ماده  .است پذیرانعطاف  و ی شفافگونه 

  هایی الیه  نجداکرد برای گرافیت و نوارچسب از استفاده گرافن، یتهیه   ساده برای روش  یک رود.شود، گرافیت یک رسانای الکترونی به شمار می آن انجام می 

 . است  گرافن  همان  که  شودمی  ایجاد  سطح نوارچسب  در  کربن  هایاتم   از  نانومتر  ضخامت  به  ایالیه   کار،  این  با.  است  آن  از

ها کامال یکسان هستند و به همین خاطر، میانگین  ی پیوندهای اشتراکی موجود بین اتم اکسید، همانند سیلیسیم کربید، همه در ساختار سیلیسیم دی ث(  

𝑆𝑖اکسید فقط پیوند  اکسید با هم برابر است. در بلور سیلیسیم دی ی پیوندهای اشتراکی موجود در بلور سیلیسیم دی آنتالپی همه  − 𝑂    در بلور سیلیسیم  و
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𝑆𝑖کربید نیز فقط پیوند   − 𝐶    وجود دارد. چون آنتالپی پیوند𝑆𝑖 − 𝑂    بیشتر از آنتالپی پیوند𝑆𝑖 − 𝐶   ی  ی سختی بلور سیلیس بیشتر از درجه است، درجه

 دهد: تصویر زیر، ساختاری از سیلیسیم کربید را نشان می   شود.سختی بلور سیلیسیم کربید می 

 
 لب داده شده نادرست است؟یک از مطاکدام

 .هستند  ایجدول دوره   14متعلق به گروه    طبیعت،  در  هاآن   یسازنده   اصلی  عناصر  و  بوده   دیرگداز  کوواالنسی  جامدهای(  1
 . کرد  استفاده((  مولکولی  بین  نیروهای))  واژه   از  توانمی   پروپن،پلی   ذرات  همانند  اسید،  فورمیک  هایویژگی  توصیف  برای(  2
 شود. به اتم فلوئور بار جزئی منفی نسبت داده می   ،𝑂𝐹2همانند مولکول    ،هیدروژن فلوئورید  گاز  های سازنده مولکول در  (  3
 کنند.گیری پیدا می ها در میدان الکتریکی جهت ، توزیع بار متقارن نبوده و این مولکول 𝐶𝑂2  های سازنده ( در مولکول 4

 ( 123 -مفهومی  – )متوسط        4گزینه پاسخ:   184
و خنثی شدن بردارهای بار الکتریکی    هااین مولکول  نیست، اما با توجه به ساختار متقارن  یکسان  𝐶𝑂2  ی مولکولهای سازنده بر روی اتم  الکتریکی  توزیع بار

اکسید  های کربن دی بار الکتریکی را در مولکول   تصویر زیر، توزیع  کنند.می نگیری پیدا  میدان الکتریکی جهت   حضور یک  در  های مورد نظرها، مولکول در آن 

 دهد: نشان می 

 
 ها: بررسی سایر گزینه 

  هستند.  دیرگداز  ها پیوند اشتراکی قرار گرفته است و به همین خاطر، این موادی اتم )مثل الماس و سیلیس(، بین همه کوواالنسی  جامدهای( در ساختار  1

ها تا به حال هیچ یون  بوده و از آن   14کربن و سیلیسیم، متعلق به گروه    .هستند  سیلیسیم  و  کربن  طبیعت،  در  جامدهای کوواالنسی  یسازنده   اصلی  عناصر

 اتمی پایداری یافت نشده است. تک 

های  واژه   از  توانمی های مواد مولکولی  دانید، برای توصیف ویژگی روند و همانطور که می های مولکولی به شمار می از جمله ترکیب   پروپن،پلی   و  اسید  فورمیک(  2

 روند.هایی از مواد مولکولی به شمار می توجه داریم که انواع پلیمرهای طبیعی و مصنوعی، نمونه   .کرد  استفاده((  مولکولی  بین  نیروهای))  رایج مثل

)اتمی با خاصیت نافلزی  هیدروژن  اتم  به  و  (−𝛿) منفی  جزئی  بار  )اتمی با خاصیت نافلزی بیشتر(فلوئور  اتم  به  فلوئورید،  هیدروژن  اتمی  دو  هایمولکول   در(  3

 به   و  (−𝛿منفی)   جزئی  بار  فلوئور  اتم  بهنیز چون خاصیت نافلزی فلوئور بیشتر از اکسیژن است،    𝑂𝐹2در مولکول    .شودمی   داده  نسبت  مثبت  جزئی  بار  کمتر(

 شود. اکسیژن نیز بار جزئی مثبت نسبت داده می   اتم

لوط در  این مخ است. در صورت حل کردن %۱0/ 8گرم، درصد جرمی آلومینیم برابر با   ۲5در مخلوطی از منیزیم نیترات و آلومینیم نیترات به جرم 
 شود؟ لیتر آب خالص، غلظت یون نیترات در محلول حاصل برابر با چند مول بر لیتر می  7

(𝑨𝒍 = 𝑴𝒈 و ۲7 = 𝑶 و ۲۴ = 𝑵 و ۱۶ = ۱۴ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) 
1)  05/0 2  )1/0 3  )02/0 4  )4/0 

 ( 123 -مساله   – )سخت       1گزینه پاسخ:   185
 کنیم.اولیه، جرم منیزیم نیترات و آلومینیم نیترات موجود در این مخلوط را محاسبه می با توجه به درصد جرمی آلومینیم در مخلوط  

?  𝑔 𝐴𝑙(𝑁𝑂3)3 = 25 𝑔 مخلوط ×
10/8 𝑔 𝐴𝑙

100 𝑔 مخلوط
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙
27 𝑔 𝐴𝑙

×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙(𝑁𝑂3)3

1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙
×

213 𝑔 𝐴𝑙(𝑁𝑂3)3
1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙(𝑁𝑂3)3

= 21/3 𝑔 

جرم منیزیم نیترات  = جرم مخلوط اولیه  − جرم آلومینیم نیترات  = 25 − 21/3 = 3/7 𝑔 

  025/0گرم منیزیم نیترات)معادل با    7/3مول آلومینیم نیترات( و    1/0گرم آلومینیم نیترات)معادل با    3/21با توجه به محاسبات انجام شده، مخلوط اولیه شامل  

مول یون نیترات    2مول یون نیترات و از انحالل هر مول منیزیم نیترات در آب نیز    3ل آلومینیم نیترات در آب،  شود. از انحالل هر مومول منیزیم نیترات( می

 شود. بر این اساس، داریم:در محلول آزاد می 

شمار مول های نیترات  = 3 × شمار مول های آلومینیم نیترات  + 2 × شمار مول های منیزیم نیترات  = 3 × 0/1 + 2× 0/025 = 0/35 𝑚𝑜𝑙 

 کنیم.آخر، غلظت یون نیترات را در محلول نهایی محاسبه می   در قدم

[𝑁𝑂3
−] =

شمار مول های یون نیترات 

لیتر محلول
=

0/35 𝑚𝑜𝑙
7 𝐿

= 0/05 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 
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 های یونی چندتایی هستند. توجه داریم که منیزیم نیترات و آلومینیم نیترات، از جمله ترکیب 

الکترواستاتیکی ............... مورد اتم مرکزی به رنگ قرمز نشان داده شده و ................ مورد از   ی پتانسیلهای زیر، در نقشهاز میان مولکول
 کنند.گیری پیدا میها در حضور میدان الکتریکی جهتمولکول

تترافلوئورواتن« -آمونیاک   –اکسید گوگرد تری   –»هیدروژن سولفید 
1)  3  -  3  2  )3  -  2 3  )2  -  3 4  )2  -  2 

 ( 123 -مفهومی  – آسان)       4گزینه پاسخ:   186
ی پتانسیل الکترواستاتیکی مواردی که عدد اکسایش اتم مرکزی منفی باشد)اتم مرکزی دارای بار جزئی منفی باشد(  های داده شده، در نقشه از میان مولکول 

، اتم مرکزی بار نسبی منفی داشته و این اتم در  آمونیاک  و  سولفید  روژنهیدهای داده شده، در  شود. از میان مولکولاتم مرکزی به رنگ قرمز نشان داده می

اکسید و آمونیاک به صورت زیر  ی پتانسیل الکترواستاتیکی گوگرد تری شود. به عنوان مثال، نقشه ی پتانسیل الکترواستاتیکی به رنگ قرمز نشان داده می نقشه 

 است: 

 
گیری پیدا  دارای ساختار قطبی بوده و در حضور میدان الکتریکی جهت   آمونیاک  و   سولفید  هیدروژنهای  های داده شده، مولکولاز طرف مقابل، از میان مولکول

وده و در مجاورت با یک میدان  ها ناقطبی هستند. به عنوان مثال، چون گاز تترافلوئورواتن ساختاری متقارن دارد، ناقطبی بکنند، درحالی که سایر مولکول می

 کند. گیری پیدا نمیالکتریکی، جهت 

  مصرف  آنها  که  گازهایی  از  یکی.  کردند  کشف  اتفاقی  طور  به  را  تفلون  ،مواد سردکننده  انواع  روی  بر  خود  مطالعات  و  هابررسی   طی  او  پژوهشی  تیم  و  النکتپ

  در  مناسب  شرایط  در  تترافلوئورواتن  گاز  های ناقطبی تشکیل شده و ساختار آن مشابه به ساختار گاز اتن است. این گاز از مولکول  .بود  تترافلوئورواتن  کردند،می

واتن  تترافلوئور(، پلی𝐶2𝐹4های تترافلوئورواتن) پلیمر حاصل از بسپارش مولکول   .شودمی  تبدیل  تفلون  به  و  شده  بسپارش  واکنش  وارد  آزمایشگاهی  هایکپسول 

 یا تفلون نام دارد. واکنش تولید این پلیمر به صورت زیر است:

 
  آلی  هایحالل   در  و  دهدنمی   واکنش  شیمیایی  مواد  با  و  بوده  اثر  بی  شیمیایی  نظر  از  پلیمر  این.  است  مقاوم  گرما  برابر  در   و  داشته  باالیی  ذوب  ینقطه   تفلون،

از این مواد برای تولید ظرف آشپزخانه و کفی اتو استفاده    .است  مختلف  صنایع  در   پلیمر  این  وسیع  کاربرد  دلیل  هاویژگی   این.  است  نچسب  و  شودنمی  حل  نیز

 شود. می

 های داده شده درست هستند؟ کدام موارد از عبارت

 .است صفر برابر شده،  تشکیل یکدیگر به یکسان هایاتم اتصال از که مولکولی هر دوقطبی گشتاورآ( 
 ها به رنگ آبی است. ناقطبی بوده و  اتم مرکزی در نقشه پتانسیل الکترواستاتیکی آن 𝑺𝑶3های  مولکولب( 
 .کندمی ذخیره شب در استفاده برای و کرده جذب را خورشید انرژی یونی یشاره خورشیدی،  هاینیروگاه درپ( 
 . کندنمی گیریجهت الکتریکی میدان در شود،ختم می 3𝒑3دار عنصری که آرایش الکترونی آن به هیدروژن ترکیبت( 

 آ و ت(  4 پ و ت (  3 ب و پ (  2 آ و ب(  1

 ( 123 -مفهومی  – )متوسط        2گزینه پاسخ:   187
 های )ب( و )پ( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

(  𝑂3های اوزون) به عنوان مثال، مولکول  .تر از صفر استبزرگ   ،اندشده   تشکیل  یکدیگر  به  یکسان  هایاتم   اتصال  از  که  یهای مولکول  برخی از  دوقطبی  گشتاورآ(  

 ها به صورت زیر است: را در نظر بگیرید. ساختار لوویس این مولکول 

 
های  شود. با توجه به ساختار باال، مولکولتر از صفر میها بزرگ اور دوقطبی آن ها، گشتهای ناپیوندی بر روی اتم مرکزی این مولکولبا توجه به وجود الکترون 

 کنند. گیری پیدا میاوزون در حضور میدان الکتریکی جهت 

ها اتم  تاتیکی آن و در نقشه پتانسیل الکترواس  ناقطبی بودهها در مجموع  ، بردار بارهای الکتریکی همدیگر را خنثی کرده و این مولکول𝑆𝑂3های  ب( در مولکول 

 دهد:ها نشان می شود. تصویر زیر، توزیع بار الکتریکی را در این مولکولمرکزی به رنگ آبی دیده می 
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  در   ، یابر   یروزها  طول  در  ای   و  شب   طول  در   استفاده  یبرا  و  کرده   جذب  را  دیخورش  یانرژ(  مذاب  د یکلر   میسد ) یونی  یشاره   ،ید یخورش  یهاروگاه ین  درپ(  

  به  را  پرتوها نیا یانرژ و کرده متمرکز رندهیگ برج یرو بر را دی خورش یپرتوها  هانه یآها در این نیروگاه  واقع، در .کندیم رهیذخ ییگرما  یانرژ یره یذخ  منبع

 دهد: تصویر زیر، نمایی از یک نیروگاه خورشیدی حرارتی را نشان می   .کنندی م  منتقل  یونی  یشاره 

 
𝑃15های فسفر) ت( آرایش الکترونی اتم 

ای با فرمول معادل با فسفر است. فسفر در ترکیب با هیدروژن، ماده   𝑋شود؛ پس اتم  ختم می  3𝑝3ی  ( به زیرالیه  

تر از صفر است. بر این های آن بزرگ تاری غیر مسطح بوده و به همین خاطر، گشتاور دوقطبی مولکول کند. این مولکول دارای ساخرا ایجاد می   𝑃𝐻3مولکولی  

 کنند. گیری پیدا میدر یک میدان الکتریکی جهت   𝑃𝐻3های  توان گفت مولکول اساس، می 

مصرف شده برابر  هیدروکربنگرم باشد، جرم  90 برابر با هاآلکان سومین عضو خانوادههای تولید شده در واکنش سوختن اگر تفاوت جرم فراورده
هیدروکربن  تولید شده مشابه به مقدار گشتاور دوقطبی   های فراوردهبا ............... گرم بوده و مقدار گشتاور دوقطبی ............... درصد از مولکول

𝑶 است.) مصرف شده = 𝑪 و ۱۶ = 𝑯 و ۱۲ = ۱ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) 

1  )66  –  8/42 2  )132  –  8/42 3  )66  –  2/57 4  )132  –  2/57 

 ( 123 -مساله  –)متوسط       1گزینه پاسخ:   188
 ( به صورت زیر است: 𝐶3𝐻8ی سوختن پروپان) معادله 

𝐶3𝐻8(𝑔) + 5𝑂2(𝑔) → 3𝐶𝑂2(𝑔) + 4𝐻2𝑂(𝑔) 
مول بخار    4اکسید( و  گرم گاز کربن دی   132اکسید)معادل با  دی مول کربن    3مول پروپان،    1ی این واکنش شیمیایی، به ازای مصرف شدن  با توجه به معادله 

شود.  گرم می  60مول گاز پروپان، برابر با    1های تولید شده در این واکنش به ازای مصرف  شود؛ پس تفاوت جرم فراورده گرم بخار آب( تولید می  72آب)معادل با  

 بر این اساس، داریم: 

? 𝑔 𝐶3𝐻8 = 90 𝑔  تفاوت  جرم ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻8

60 𝑔  تفاوت  جرم
×

44 𝑔 𝐶3𝐻8

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻8
= 66 𝑔 

ی پتانسیل  هایی با گشتاور دوقطبی صفر( تشکیل شده است. تصویر زیر، نمایی از نقشه های ناقطبی)مولکول پروپان، یک هیدروکربن سیرشده بوده و از مولکول 

 دهد: الکترواستاتیکی مولکول پروپان را نشان می

 
برابر   33/1ها برابر صفر است( تولید شده در این فرایند، هایی که گشتاور دوقطبی آن اکسید)مولکول های کربن دی ی نوشته شده، شمار مولمعادله  با توجه به

درصد    8/42حدود    توان گفت درتر از صفر است( تولید شده در این فرایند است؛ پس میها بزرگ هایی که گشتاور دوقطبی آن های بخار آب)مولکول شمار مول

های ناقطبی با گشتاور دوقطبی صفر  های تولید شده در این فرایند از نظر گشتاور دوقطبی مشابه به پروپان هستند. نمودار زیر، برخی از انواع مولکولاز فراورده 

 دهد:را نشان می 
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 یک از مطالب زیر درست هستند؟ کدام

 . است  ، کمترسولفید  سدیم  ی بلورشبکه   فروپاشی  آنتالپی  در مقایسه با  کلرید  منیزیم  ی بلور شبکه  فروپاشی  آنتالپی  (1
 . شوند می  تجزیه  خود  سازنده  عناصر  به  طی این فرایند،  و  داده  عبور  را  برق  جریان  مذاب  حالت  در  یونی  هایترکیب  (2
 است.   𝑆𝑂3مقدار این نسبت در  ناپیوندی به پیوندی در یون سیلیکات، مشابه    نسبت میان شمار جفت الکترون (  3
 . است  یونی  مواد  از  بیشتر  نیز  کوواالنسی  مواد  شمار  و  بوده  کوواالنسی  مواد  از  بیشتر  مولکولی  مواد  شمار  کلی،  طور  به(  4

 ( 123 -مفهومی  – )متوسط        2گزینه پاسخ:   189
  تجزیه خود  سازنده عناصر به شود. در واکنش برقکافت، مواد یونی طی این فرایند، برقکافت نیز می  و داده  عبور را  برق جریان  مذاب حالت  در  یونی هایترکیب 

دهند. توجه داریم که این مواد در حالت جامد و یا  های یونی در حالت محلول در آب نیز جریان برق را از خود عبور می عالوه بر حالت مذاب، ترکیب   .شوندمی

 یسیته نیستند.گاز، رسانای جریان الکتر

 ها: بررسی سایر گزینه 

شود. می   گفته  شبکه  فروپاشی  آنتالپی  مجزا،  گازی  های  یون  به  آن  تبدیل  و  ثابت  فشار  در  یونی  جامد  مول  یک  بلوری  شبکۀ  فروپاشی  برای  الزم  انرژی  به(  1

شبکه  فروپاشی  آنتالپی  میمقدار  گزارش  مول  بر  کیلوژول  مقیاس  در  یونی  ترکیب  هر  کلرید) ی  منیزیم  بلور  در  سدیم  𝑀𝑔𝐶𝑙2شود.  بلور  همانند   ،)

دو ترکیب، باید شعاع یونی    آنتالپی فروپاشی این  است؛ پس برای مقایسه   3ها با هم برابر و معادل  (، مجموع قدرمطلق بارهای الکتریکی یون 𝑁𝑎2𝑆سولفید) 

کند. به  های حاصل از عناصر موجود در یک تناوب، با افزایش عدد اتمی، شعاع یونی کاهش پیدا می ها را با هم مقایسه کنیم. از میان آنیون ی آن ذرات سازنده 

توان گفت  کند. بر این اساس، می شعاع یونی کاهش پیدا می   های حاصل از عناصر موجود در یک تناوب نیز با افزایش عدد اتمی،طریق مشابه، از میان کاتیون 

توان گفت  تری دارد. بر این اساس، می تری داشته و یون منیزیم نیز در مقایسه با یون سدیم شعاع کوچک یون کلرید در مقایسه با یون سولفید شعاع کوچک 

 . است  سولفید  سدیم  ه شبک  فروپاشی  آنتالپی  از  بیشتر  کلرید،  منیزیم  شبکه   فروپاشی  آنتالپی

𝑆𝑖𝑂4های پیوندی در یون سیلیکات با فرمول شیمیایی  های ناپیوندی به شمار جفت الکترون ( نسبت میان شمار جفت الکترون 3
است. توجه داریم    3، برابر با  −4

 شود. ساختار یون سیلیکات به صورت زیر است: می 2، برابر با  𝑆𝑂3که مقدار این نسبت در  

تصویر زیر، تنوع انواع مواد    .است  کوواالنسی  مواد  از  بیشتر  یونی نیز  مواد  شمار  و  تنوع  و  یونی بوده  مواد  از  بیشتر  مولکولی  مواد  شمار  و  تنوعور کلی،  ( به ط4

 دهد:جامد را در مقایسه با یکدیگر نشان می

 
 های داده شده درست هستند، بجز ............... ی عبارتهمه

 . شوند می  بازتاب  هاآن  توسط  سفید،  اجسام  به  برخورد  از  پس  لیتیم،  فلز  خطی-نشری  طیف  در  موجود  مرئی  پرتوهای(  1
 ها است. ی آن شیمیایی مشترک همه  رفتارهای  جمله  از  اکسایش  اعداد  جای داشته و تنوع  fو    s  ،p  ،dهای  فلزها در دسته(  2
 . شودمی  ذوب  باالتری  دمای  در  کلرید  سدیم  با  مقایسه  در  آن  از  نمونه  یک  و  بوده  فلزی  هایجامد ی  ، عضوی از خانواده تیتانیم(  3
 شود که به آلیاژ هوشمند معروف است. می   تهیه  ایماده با استفاده از    ها،همانند قاب برخی از عینک   ها،رگ  دراستنت استفاده شده  (  4

 ( 123 -مفهومی  – )متوسط        2گزینه پاسخ:   190
  هایدسته مربوط به برخی از فلزهای موجود در    شیمیایی  رفتارهای  جمله  از  اکسایش  اعداد  تنوع  دارند، اما  جایجدول تناوبی      و    ،  ،  هایدسته  در  فلزها

هایی با بار الکتریکی متفاوت را  توانند یون حضور دارند)مثل قلع، سرب و گالیم( نیز می ی توجه داریم که برخی از فلزهای اصلی که در دسته  .است  و   ،

 ایجاد کنند.

 ها: بررسی سایر گزینه 

خطی لیتیم را  -شوند. تصویر زیر، طیف نشریمی  های بنفش، آبی، زرد و قرمز دیدهخطی لیتیم، به ترتیب به رنگ -( پرتوهای مرئی موجود در طیف نشری1

 دهد: نشان می 

ی
طب

ناق
ی 

ها
ول 

لک
مو

مولکول های دو اتمی جورهسته مثل کلر و ید

مولکول های سه اتمی خطی که در آن ها اتم های کناری یکسان هستند مثل کربن دی اکسید

که در آن ها اتم های کناری یکسان هستند مثل گوگرد تری اکسید( غیر برآمده)مولکول های چهار اتمی مسطح

مولکول های پنج اتمی که در آن ها اتم های کناری یکسان هستند مثل متان

اغلب هیدروکربن ها مثل اتان و پروپان و پروپین

تنوع کمتر مواد کوواالنسی مواد فلزی مواد یونی مواد مولکولی تنوع بیشتر
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رسند. در چنین شرایطی، جسم مورد نظر  ها توسط جسم مورد نظر بازتاب شده و به چشم ما میی آن پس از تابیده شدن این پرتوها به یک جسم سفید، همه 

 شود. ی فلز لیتیم( دیده می به رنگ قرمز)مشابه رنگ شعله 

توجه داریم که نقطه ذوب فوالد    شود.ذوب می  ℃801شود؛ درحالی که سدیم کلرید در دمای  ذوب می  ℃1667یک جامد فلزی است که در دمای    تیتانیم(  3

 نیز از نقطه ذوب سدیم کلرید بیشتر است.

با استفاده    ها،های استفاده شده برای اورتودنسی دندان ها و سازه همانند قاب برخی از انواع عینک   ها،ی رگ استنت استفاده شده برای کار گذاشتن در دیواره (  4

توجه داریم که نیکل و تیتانیم، دو   .بوده و با استفاده از نیکل و تیتانیم ساخته شده استشود. این آلیاژ فلزی به آلیاژ هوشمند معروف  از نیتینول ساخته می 

 فلز واسطه از تناوب چهارم هستند. 

ی سدیم فلوئورید است. اگر مقدار انرژی برابر به مقدار کافی از این برابر آنتالپی فروپاشی شبکه ۶ی آلومینیم فلوئورید، آنتالپی فروپاشی شبکه 
وپاشی های گازی حاصل از فری آلومینیم فلوئورید چند برابر شمار یونهای گازی تولید شده بر اثر فروپاشی شبکه دو ماده بدهیم، شمار یون

 شود؟  ی سدیم فلوئورید میشبکه

1  )5/1 2  )5/0 3  )2 4  )33/0 

 ( ۱۲۳ -مساله  – )متوسط        ۴گزینه پاسخ:   191
 توان به صورت زیر نوشت: ی فروپاشی شبکه آلومینیم فلوئورید و سدیم فلوئورید را می با توجه به اطالعات داده شده، معادله 

آلومینیم فلوئورید  ∶  𝐴𝑙𝐹3(𝑠) → 𝐴𝑙
3+(𝑔) + 3𝐹−(𝑔)   ,    ∆𝐻 = 6𝑥 𝑘𝐽 

سدیم  فلوئورید  ∶  𝑁𝑎𝐹(𝑠) → 𝑁𝑎+(𝑔) + 𝐹−(𝑔)        ,      ∆𝐻 = 𝑥 𝑘𝐽 

 کنیم.های گازی تولید شده را محاسبه می کیلوژول در نظر گرفته و بر این اساس، مقدار یون   𝑄شود را برابر با  مقدار انرژی که به هر ترکیب داده می 

آلومینیم فلوئورید  ∶ ?  𝑚𝑜𝑙  یون = 𝑄 𝑘𝐽  انرژی ×
4 𝑚𝑜𝑙  یون

6𝑥 𝑘𝐽  انرژی
=

2𝑄
3𝑥
 𝑚𝑜𝑙 

سدیم  فلوئورید  ∶ ?  𝑚𝑜𝑙  یون = 𝑄 𝑘𝐽  انرژی ×
2 𝑚𝑜𝑙  یون

𝑥 𝑘𝐽  انرژی
=

2𝑄
𝑥
 𝑚𝑜𝑙 

 کنیم.های تولید شده در هر فرایند را محاسبه می در قدم آخر، شمار یون 

شمار یون های تولید شده بر اثر فروپاشی آلومینیم فلوئورید 

شمار یون های تولید شده بر اثر فروپاشی سدیم فلوئورید 
=

2𝑄
3𝑥  𝑚𝑜𝑙

2𝑄
𝑥  𝑚𝑜𝑙

=  برابر 0/33

 یک از مطالب داده شده نادرست است؟کدام

 .رودبه شمار می  شیمیایی  کودهای  جمله  از  آمونیاک،  همانند  و  شده  تولید  شیمیایی  هایفناوری   از  استفاده  با  اوره،(  1
 .شودمی   هاساختمان  فرسودگی  سرعت  افزایش  موجب  و  بوده  معلق  ذرات  و  فرار  آلی  مواد  محتوی  آلوده  هوای(  2
 تولید شده است.   𝐶𝑂تولید شده بیشتر از مقدار گاز    نیتروژن مونوکسیدحرک، مقدار گاز  متدر یک خودرو  (  3
 . هستند  خودروها  اگزوز  از  شده  خارج  قطبی  هایآالینده   جمله  از  اکسید،دی   گوگرد  و  نوکسیدمو  نیتروژن(  4

 ( 124 -مفهومی  –)آسان        3گزینه پاسخ:   192
دهد: های خارج شده از اگزوز خودروها را در شرایط مختلف نشان می جدول زیر مقدار آالینده 

 
 تولید شده است.   𝐶𝑂تولید شده در یک خودرو در حال حرکت، کمتر از مقدار گاز    𝑁𝑂با توجه به این جدول، مقدار گاز  

 ها: بررسی سایر گزینه 

  1923های ترتیب در سال های شیمیایی تولید شدند. این دو ترکیب شیمیایی به ( اوره و آمونیاک، از جمله کودهای شیمیایی است که با استفاده از فناوری 1

های بعد از انقالب صنعتی ایجاد شدند، به صورت زیر است: های شیمیایی که در سال میالدی تولید شدند. ترتیب زمانی برخی از فناوری   1913و  

 
اند؛ در حالی که هوای آلوده افزون بر این مواد، حاوی  شده   هوای خشک و پاک، مخلوطی از گازهای گوناگون است که به طور یکنواخت در هواکره پخش(  2

ها، هوای آلوده بوی بدی  های معلق و مواد آلی فرّار است. به دلیل وجود این آالینده اکسید، اکسیدهای نیتروژن، اوزون، ذره گازهای گوناگونی مانند گوگرد دی 
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های تنفسی ازجمله برونشیت،  بخشد و سبب ایجاد و تشدید بیماری یدگی خودروها را سرعت می ها و پوس کند، فرسودگی ساختمان شهر را زشت می   چهره   دارد،

 شود.آسم، سرطان ریه و حتی مرگ می

  اکسیدهای قطبی خارج شده از اگزوز خودروها بوده و کربن دی اکسید، از جمله آالینده اکسید، نیتروژن مونوکسید، نیتروژن دی ( کربن مونوکسید، گوگرد دی 4

های کاتالیستی در خودروها، مقدار برخی از  ( نیز از جمله مواد ناقطبی خارج شده از اگزوز خودروها هستند. با نصب مبدل𝐶𝑥𝐻𝑦های نسوخته) و هیدروکربن 

 کند. ها در بین گازهای خروجی از اگزوز خودروها کاهش پیدا می این آالینده 

 های داده شده درست هستند؟ چند مورد از عبارت

 . دنمانمی باقی نخورده دست صورت به نیز واکنش پایان در و نکرده شرکت هاواکنش در هاکاتالیزگرآ( 
 . است ترین عنصر موجود در جهانواکنش سوختن فراوان از بیشتر سفید،  فسفر سوختن واکنش 𝑬𝒂ب( مقدار  

 شود.از گاز هلیم استفاده میسنجی کاربرد داشته و برای خنک کردن قطعات آن ، طیف𝑴𝑹𝑰در دستگاه  پ( 
 شهرها وجود دارد. کالن اکسید، تنها اکسیدی از نیتروژن است که در هوای آلودهای رنگ نیتروژن دیگاز قهوهت( 

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

 ( 124 -مفهومی  –)متوسط       1گزینه پاسخ:   193
 )پ( درست است.  فقط عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

دهند؛ اما این مواد در پایان واکنش،  ها را افزایش می سازی، سرعت این واکنش های شیمیایی شرکت کرده و با کاهش مقدار انرژی فعالواکنش   آ( کاتالیزگرها در

شود، در  کنش مصرف میتوان کاتالیزگرها را بارها و بارها به کار برد. در واقع همان مقداری از کاتالیزگر که در وامانند. از این رو میدر ظرف واکنش باقی می

ماند. همچنین استفاده از کاتالیزگرها در صنایع گوناگون، با کاهش مقدار  نهایت تولید شده و به همین خاطر، مقدار این مواد در طول واکنش ثابت باقی می

 شود. انرژی مصرفی در این صنایع، سبب کاهش آلودگی محیط زیست می 

ختن هیدروژن و فسفر سفید هستند:ب( نمودارهای زیر، مربوط به واکنش سو

 
ترین عنصر موجود در جهان( با  چون تغییر آنتالپی واکنش سوختن فسفر سفید کمتر است، این واکنش در مقایسه با واکنش سوختن گاز هیدروژن)فراوان 

 شود. سرعت بیشتری انجام می 

ها در  هایی مانند کربن مونوکسیید و اکسییدهای نیتروژن در هواکره و نیز شیناسیایی برخی از مولکولآالیندهتوان برای شیناسیایی  سینجی فروسیرم میپ( از طیف

کنش پرتوهای فرابنفش، نور مرئی و امواج رادیویی نیز برای شیناسیایی مواد  توان از برهمسینجی فروسیرم، میای اسیتفاده کرد. افزون بر طیففضیای بین سیتاره

 سنجی در علم پزشکی است.ای از کاربرد طیفدستگاه ام.آر.آی، نمونهگوناگون بهره برد.  

شود. مهم تر از همه، چون این ماده ظرفیت  های هواشناسی، تفریحی، تبلیغاتی و کپسول غواصی، در جوشکاری نیز استفاده می از هلیم، افزون بر پرکردن بالن 

 شود.استفاده می  𝑀𝑅𝐼های تصویربرداری مانند  گرمایی باالیی دارد، از آن برای خنک کردن قطعات الکترونیکی در دستگاه 

شهرها در طول روز وجود دارد. عالوه بر این گاز،  ی کالن (، یکی از اکسیدهای نیتروژن است که در هوای آلوده 𝑁𝑂2اکسید) ای رنگ نیتروژن دی گاز قهوهت( 

اکسید و نیتروژن  دی   ی شهرها وجود دارند. توجه داریم که گازهای نیتروژنبرخی از اکسیدهای دیگر نیتروژن مثل نیتروژن مونوکسید نیز در هوای آلوده 

 شوند. هایی هستند که از اگزوز خودروها خارج میمونوکسید، از جمله آالینده 

 پیشرفت مقابل را در نظر بگیرید:-نمودار انرژی

𝑨(𝒈)سازی واکنش اگر انرژی فعال + 𝑩(𝒈) → 3𝑪(𝒈)  ۶0برابر با𝒌𝑱 تولید شدن   اباشد، ب
۲۲۴𝒎𝑳 از گاز  𝑪 شود؟ مبادله می در شرایط استاندارد، چند کیلوژول گرما 

1  )2/0 2  )4/0 
3  )6/0 4  )8/0 
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نشان داده   𝐸𝑎سازی واکنش با نماد  گویند. انرژی فعالسازی واکنش میبرای آغاز هر واکنش شیمیایی، مقدار معینی از انرژی الزم است که به آن انرژی فعال

های شیییمیایی صییرف نظر از اینکه گرماده یا گرماگیر  ها اسییت. جالب اینکه واکنشدهنده های تأمین این انرژی، گرما دادن به واکنشیکی از روش  شییود.می

 باشند، برای آغاز شدن به انرژی نیاز دارند.

سازی واکنش در جهت  کیلوژول( از انرژی فعال  60کنش در جهت رفت)در اینجا برابر با  سازی واتغییر آنتالپی یک واکنش شیمیایی، برابر با تفاضل انرژی فعال

 کیلوژول( است. در قدم اول، باید تغییر آنتالپی واکنش مورد نظر را محاسبه کنیم.  180برگشت)در اینجا برابر با  

∆𝐻 = −انرژی  فعالسازی  180
 
⇒∆𝐻 = 60− 180 = −120 𝑘𝐽
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 کنیم.سازی واکنش، مقدار گرمای مبادله شده را محاسبه می فعال با توجه به انرژی  

?  𝑘𝐽  انرژی = 224 𝑚𝐿 𝐶 ×
1 𝐿 𝐶

1000 𝑚𝐿 𝐶
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶
22/4 𝐿 𝐶

×
120 𝑘𝐽  انرژی

3 𝑚𝑜𝑙 𝐶
= 0/4 𝑘𝐽 

ازی واکنش سیوختن فسیفر سیفید کمتر از  سی سیازی واکنشیی بیشیتر باشید، سیرعت آن واکنش کمتر اسیت. به عنوان مثال، چون انرژی فعالهرچه انرژی فعال

سوزد.سازی واکنش سوختن گاز هیدروژن است، یک نمونه از این ماده برخالف گاز هیدروژن در دمای اتاق میانرژی فعال

 یک از مطالب داده شده نادرست است؟کدام

 دهد. کاهش می  کمتریرا به مقدار    گاز هیدروژنسازی واکنش سوختن  فلز روی، در مقایسه با فلز پالتین، انرژی فعال (  1
 شوند. خطر مثل آمونیاک تبدیل میخودرو دیزلی، اکسیدهای نیتروژن به مواد کماستفاده شده در  در مبدل کاتالیستی  (  2
 شوند. نشان داده می  𝑃𝑡و    𝑅ℎ  ،𝑃𝑑است که با نمادهای    مختلف  نوع کاتالیزگر فلزی  3مبدل کاتالیستی خودروها دارای  (  3
 . یابدمی   افزایش  هااین مبدل   کارایی  بسازند،  مش  شکل  به  را  ی غیردیزلیخودروها   کاتالیستی  مبدل  در  موجود  سرامیک  گرا(  4
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دهد: تصویر زیر، نمایی از مبدل کاتالیستی خودروهای دیزلی را نشان می 

 
خطرتر مثل نیتروژن  اکسید( با آمونیاک واکنش داده و به مواد کم اکسیدهای نیتروژن)گازهایی نیتروژن مونوکسید و نیتروژن دی های کاتالیستی،  در این مبدل 

 شوند.و بخار آب تبدیل می 

 بررسی چهار عبارت: 

 دهد:( تصویر زیر، شرایط مختلف واکنش میان گازهای هیدروژن و اکسیژن را نشان می1

 
دهد. به همین خاطر، واکنش  را به مقدار کمتری کاهش می  𝐻2سازی واکنش سوختن  ق، فلز روی در مقایسه با فلز پالتین، انرژی فعال با توجه به تصویر فو

 شود. مورد نظر در حضور فلز روی، با سرعت کمتری انجام می 

)پالتین(، قرار دارند. وجود این کاتالیزگرها موجب کاهش سطح انرژی فعالسازی  𝑃𝑡)پاالدیم( و  𝑃𝑑)رودیم(،  𝑅ℎهای کاتالیستی، فلزهای  در ساختار مبدل ( 3

 شود. ها میهای مربوط به حذف آالینده واکنش 

ن  آورند و کاتالیزگرها را روی سطح آهای ریز( درمی مِش)دانه   ها را به شکلهای کاتالیستی، گاهی سرامیک موجود در این دستگاه ( برای افزایش کارایی مبدل 4

های نسوخته، اکسیدهای نیتروژن و گاز کربن مونوکسید( بیشتر شده و بر این اساس،  نشانند. با این کار، سطح تماس کاتالیزگر با گازهای آالینده)هیدروکربن می

 کند. ها افزایش پیدا میسرعت حذف آالینده 

𝑨𝒓های داده شده نادرست است؟ )یک از عبارتکدام = 𝑶 و ۴0 = ۱۶ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) 

 نسبت داد.    ی این مادهذرات سازنده توان به  اوزون، آلوتروپی از اکسیژن بوده و ساختار مقابل را می (  1
 . دارد  را  جوش  ینقطه   باالترین  آمونیاک  هابر،  فرایند  یمحفظه  در  موجود  مواد  یهمه  میان  از(  2
 برابر چگالی گاز اکسیژن است.   25/1در دما و فشار یکسان، چگالی یک نمونه از گاز آرگون،  (  3
 . شود می  زمین  سطح  به  خورشید  فرابنفش  تابش  از  ایعمده   بخش  ورود  مانع  اوزون  هایمولکول (  4
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توان به  اکسیییژن اسییت و سییاختار مقابل را می(، آلوتروپ  𝑂3شییود. اوزون)های مختلف بلوری یا مولکولی از یک عنصییر خاص گفته میآلوتروپ، به شییکل

های سه اتمی آن نسبت داد:مولکول

 ها در یک راستا قرار نگرفته است.های موجود در آنهای این ماده ساختار خمیده داشته و اتمهمانطور که مشخص است، مولکول

 ها: بررسی سایر گزینه 
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دهد. همانطور که مشخص است، آمونیاک  ایند هابر را نشان می( جدول مقابل، نقطه جوش ترکیبات شرکت کننده در فر2

ی جوش بین ترکیبات مورد نظر است. از این ویژگی آمونیاک، برای خارج کردن آمونیاک تولید شده در  دارای باالترین نقطه 

 شود. فرایند هابر از ظرف واکنش استفاده می 

توان به گشتاور دوقطبی باالی این ماده و امکان  ن و نیتروژن را می دمای جوش باالتر آمونیاک در مقایسه با گازهای هیدروژ

 های آن نسبت داد. برقراری پیوند هیدروژنی بین مولکول

شود. در شرایط یکسان، نسبت میان چگالی گازهای مختلف برابر با نسبت میان جرم مولی  های دو اتمی دیده می( توجه داریم که اکسیژن به شکل مولکول3

 گازها است. بر این اساس، داریم: این  

چگالی  آرگون 

چگالی  اکسیژن 
=

جرم  مولی آرگون 

جرم  مولی اکسیژن 
=

40
32
=  برابر 1/25

بیشیترین غلظت این    اسیت.  کرده  احاطه  را  نیزم  ۀکر  یپوشیشی   ماننداسیت که    ( اسیتراتوسیفر)هواکره  ییباال  یهاهیال  در  یاتم  سیه  یهامولکول  با  یگاز  اوزون،(  4

  انباریز  آثار  از  زنده  موجودات  تا  شیودیم  نیزم  سیطح  به  دیخورشی   فرابنفش  تابش  از  یاعمده  بخش  ورود  مانع  اوزون  یهامولکولی اوزون وجود دارد.  گاز در الیه

 .بمانند  امان  در  تابش  نیا

𝑪𝒂𝑪𝑶3(𝒔)ی بر اساس معادله  ℃۲73گرم کلسیم کربنات را در دمای   ۱50 → 𝑪𝒂𝑶(𝒔) + 𝑪𝑶۲(𝒈)  تجزیه کرده و در دمای ثابت، گاز تولید
جامد تولید شده در   شده و فراوردهکنیم. فشار گاز در مخزن مورد نظر برابر با چند اتمسفر لیتر می  ۲/۱۱شده را وارد یک مخزن خالی به حجم 

 ؟ دهدهیدروکلریک اسید به طور کامل واکنش میموالر  ۲/0این فرایند، با چند لیتر محلول  

(𝑪𝒂 = 𝑶 و ۴0 = 𝑪 و ۱۶ = ۱۲ ∶ 𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱)  𝑪𝒂𝑶(𝒔) + ۲𝑯𝑪𝒍(𝒂𝒒) → 𝑪𝒂𝑪𝒍۲(𝒂𝒒) + 𝑯۲𝑶(𝒍)

1  )3  –  5/7 2  )3  -  15 3  )6  –  5/7 4  )6  -  15 
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 ی واکنش انجام شده به صورت زیر است: معادله 

𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) → 𝐶𝑎𝑂(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔) 
 کنیم. های کلسیم اکسید تولید شده را محاسبه میی گازی و تعداد مولهای فراورده ی این واکنش، مقدار مولبا توجه به معادله 

?𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2 = 150 𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝐶𝑂3

100 𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝐶𝑂3
= 1/5 𝑚𝑜𝑙 

?𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝑂 = 150 𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝐶𝑂3

100 𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝑂
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝐶𝑂3

= 1/5 𝑚𝑜𝑙 

ه است.  لیتری شد  2/11گراد، وارد یک مخزن  ی سانتی درجه   273ی گازی با دمای  مول ماده   5/1توان گفت طی فرایند مورد نظر  با توجه به محاسبات فوق، می

 کنیم. ، فشار گازهای موجود در آن را محاسبه می𝑆𝑇𝑃ی شرایط این مخزن با شرایط  با مقایسه 

𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇
                
⇒    

𝑃مخزن

𝑃𝑆𝑇𝑃
=
𝑛مخزن

𝑛𝑆𝑇𝑃
×
𝑇مخزن

𝑇𝑆𝑇𝑃
×
𝑉𝑆𝑇𝑃
𝑉مخزن

                
⇒    

𝑃مخزن

1
=

1/5
1
×

273+ 273
273

×
22/4
11/2

                
⇒    𝑃مخزن = 6 𝑎𝑡𝑚 

ی زیر  اتمسفر است. کلسیم اکسید تولید شده در این واکنش نیز بر اساس معادله   6با توجه به محاسبات انجام شده، فشار گازهای موجود در این مخزن برابر با  

 دهد:با هیدروکلریک اسید واکنش می 

𝐶𝑎𝑂(𝑠) + 2𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) → 𝐶𝑎𝐶𝑙2(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂(𝑙) 
 کنیم.محلول اسیدی مصرف شده را محاسبه می   ی باال، مقداربا توجه به معادله 

? 𝐿  محلول اسیدی = 1/5 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝑂 ×
2 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝑂

×
1 𝐿  محلول اسیدی

0/2 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙
= 15 𝐿

سوزانیم. حجم بخار آب در مجاورت با مقدار کافی اکسیژن به طور کامل می وارد یک مخزن کرده و های برابر از گازهای متان و پروپان راحجم
 اکسید تولید شده است؟دیکربنگاز  تولید شده طی این فرایند، چند برابر حجم 

1)  1   2  )5/1 3  )75/0 4  )2 
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 پروپان به صورت زیر است:ی سوختن گازهای متان و  واکنش موازنه شده 

𝐶𝐻4 + 2𝑂2 → 2𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2                     𝐶3𝐻8 + 5𝑂2 → 4𝐻2𝑂 +  3𝐶𝑂2 
های برابری دارند؛ پس وقتی حجم گازهای پروپان و متان در ابتدای  دانیم که طبق قانون آووگادرو، هر مول از گازهای مختلف در دما و فشار مشخص، حجم می

 1های اولیه متان و پروپان را به طور فرضی برابر ها نیز برابر بوده است. برای راحتی در کار محاسبات، شمار مولهای آنیعنی شمار مولکار برابر بوده است، 

 3و    𝐻2𝑂مول   4مول پروپان نیز    1شود. از سوختن  تولید می  𝐶𝑂2مول    1و    𝐻2𝑂مول   2مول متان،    1گیریم. در این صورت، از سوختن  مول در نظر می

شود و با توجه به  تولید می  𝐶𝑂2مول   4و    𝐻2𝑂مول    6توان گفت در مجموع این دو واکنش  شود. با توجه به مقدارهای گفته شده، می تولید می   𝐶𝑂2مول 
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برابر حجم اشغال شده توسط گاز    5/1اکسید است، پس حجم اشغال شده توسط بخار آب نیز  دی های کربن برابر شمار مول   5/1های بخار آب،  اینکه شمار مول 

𝐶𝑂2  شود. می 

 چه تعداد از مطالب داده شده درست هستند؟ 

 .است اکسیژن از بیشتر شیمیایی،  یماده این جوش  ینقطه برخالف اوزون،  هایمولکول در اشتراکی پیوندهای شمارآ( 
 .شودمی تولید نیتروژن و اکسیژن گازهای  میان مستقیم واکنش طی و برق و رعد اثر بر سید، اک دی  نیتروژن گازب( 

 .شودمی تامین جانور  این نیاز مورد انرژی و آبمقداری از  شتر،  کوهان در شده ذخیره چربی اکسایش پ( بر اثر
𝝁های دواتمی، به طور کامل به یک فراورده با در فرایند هابر، مخلوطی از مولکولت(  >  شوند. تبدیل می 0

1)  1 2  )2 3  )3 4  )4 
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 فقط عبارت )پ( درست است.

 بررسی چهار عبارت: 

 ی این مواد به صورت زیر است: های سازنده ساختار مولکول   اکسیژن هستند.هایی از عنصر  ها یا دگرشکل آ( اوزون و اکسیژن، آلوتروپ 

 
گراد است. همانطور که مشخص  ی سانتی درجه   -183گراد و دمای جوش اکسیژن نیز تقریبا برابر با  ی سانتی درجه   -112دمای جوش اوزون تقریبا برابر با  

توان  ی جوش این ماده نیز بیشتر از اکسیژن است. دمای جوش بیشتر اوزون را می بیشتر بوده و نقطه است، در ساختار مولکول اوزون، شمار پیوندهای اشتراکی  

 های این ماده نسبت داد. به جرم مولی باالتر و گشتاور دوقطبی بیشتر مولکول 

ی بعد، این گاز با اکسیژن هوا وارد  در مرحله   .شودمی   تولید  نیتروژن  و  اکسیژن  میان  مستقیم  واکنش  طی  و  برق  و  رعد  اثر  بر  اکسید،مونو  نیتروژن  گازب(  

 های انجام شده به صورت زیر هستند. شود. واکنش تولید می   اکسیددی   نیتروژنشود و گاز  واکنش می 

 
ی معادله   .شودمی  تامین  جانور  این  نیاز  مورد  انرژی  و  آب  ،است  𝐶57𝐻110𝑂6که فرمول شیمیایی آن به صورت    شتر  کوهان  در  شده  ذخیره  چربی  اکسایش  ازپ(  

 اکسایش این ترکیب به صورت زیر است:

 
کند. تفاوت واکنش اکسایش و سوختن، فقط در سرعت  سوزد بلکه اکسایش پیدا می توجه داریم که چربی در بدن شتر و یا قند خون)گلوکز( در بدن انسان، نمی 

 ها است. انجام شدن این واکنش 

شوند. توجه داریم که این  های دو اتمی نیتروژن و هیدروژن با یکدیگر واکنش داده و مقداری از این گازها به آمونیاک تبدیل می مولکولت( در فرایند هابر،  

 شوند. ها طی این فرایند به فراورده تبدیل می دهنده توان گفت کل واکنش کند، پس نمیدرصد( پیشرفت نمی  100واکنش تعادلی بوده و به طور کامل)

 یک از مطالب داده شده نادرست است؟کدام

 رسد.برای تنظیم باد خودرو، درصد اکسیژن در باد داخل تایر به صفر می  𝑁2هنگام استفاده از گاز  (  1
 . است  برابر  هم  با  گوناگون  گازهای  از  مول  یک  حجم  یکسان،  فشار  و   دما  در  آووگادرو،  قانون  اساس  بر(  2
 . سوزدمی  ناقص  صورت  به  ،است  کم  اکسیژن  که  محیطی  در  و  شده  تشکیل  متان  ازعمدتا    شهری  گاز(  3
𝑙الکترون با    6کاتالیزگر فرایند هابر، یک عنصر فلزی است که در آرایش الکترونی خود  (  4 =  دارد.  2
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 گاز نیتروژن پر شده است: دهد که با  تصویر مقابل، نمایی از تایر یک خودرو را نشان می 

همانطور که مشخص است، مقداری گاز اکسیژن نیز در میان مواد موجود در داخل تایر وجود دارد. در واقع با استفاده از  

رسد و فقط  رسد؛ اما مقدار گاز اکسیژن موجود به صفر نمیگاز نیتروژن، مقدار بخار آب موجود در تایر خودرو به صفر می

 کند.یدا می درصد آن کاهش پ

 ها:بررسی سایر عبارت 

 .است  برابر  هم  با  گوناگون  گازهای  از  مول  یک  حجم  یکسان،  فشار  و  دما  در  آووگادرو،  قانون  اساس  بر(  2

  دیتول گرما و نور د،یمونوکس کربن آب، بخار و سوزدیم ناقص صورت به ،است کم ژنیاکس که یطیمح در و شده لیتشک متان از عمده طور به یشهر گاز( 3

کند. تصویر زیر، نمایی از واکنش سوختن  ی مورد نظر کاهش پیدا میبا سوختن ناقص گاز شهری، رنگ شعله از آبی به نارنجی تغییر کرده و دمای شعله   .کندیم

 دهد:ی نارنجی را نشان می ناقص گاز شهری با شعله 
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شود. آرایش الکترونی آهن به  ی واکنش، موجب افزایش سرعت انجام شدن واکنش مورد نظر می امانه ( گاتالیزگر فرایند هابر، فلز آهن است. افزودن آهن به س4

 صورت زیر است: 

𝐹𝑒26
 ∶ 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑64𝑠2 

lهایی با  )زیرالیه dهای  الکترون در زیرالیه   6همانطور که مشخص است، در آرایش الکترونی آهن فقط   =  اند.( قرار گرفته 2

اکسید حاصل از  گاز کربن دی .شودمی تولید جامد کربنات سدیم و آب  بخار، اکسید دی کربن گاز  کربنات،  هیدروژن سدیم گرمایی یتجزیه  اثر بر
𝑵𝒂شود؟ )اتر تولید میمتیلگرم سدیم هیدروژن کربنات، بر اثر سوزاندن کامل چند گرم دی ۱۲۶ی گرمایی تجزیه  = 𝑶 و ۲3 = 𝑪 و ۱۶ =

𝑯 و ۱۲ = ۱ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) 

1)  25/17   2  )5/34 3  )75/5 4  )5/11 
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( به صورت زیر است: 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3ی سدیم هیدروژن کربنات) واکنش تجزیه 

2𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3(𝑠) → 𝑁𝑎2𝐶𝑂3(𝑠) + 𝐻2𝑂(𝑔) + 𝐶𝑂2(𝑔) 
 کنیم.گرم سدیم هیدروژن کربنات را محاسبه می   126اکسید تولید شده بر اثر تجزیه  مقدار گاز کربن دی 

?𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2 = 126 𝑔 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3

84 𝑔 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

2 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3
= 0/75 𝑚𝑜𝑙 

𝐶𝐻3اتر، یک ترکیب اتری با فرمول مولکولی  دی متیل  − 𝑂 − 𝐶𝐻3  ی شیمیایی زیر به طور کامل  و بر اساس معادله  است. این ماده ایزومری از اتانول بوده

 سوزد: می

𝐶2𝐻6𝑂 + 3𝑂2 → 2𝐶𝑂2 + 3𝐻2𝑂 
 کنیم.را محاسبه می   𝐶𝑂2مول گاز    75/0متیل اتر مصرف شده به منظور تولید  ی واکنش انجام شده، جرم دی با توجه به معادله 

? 𝑔 𝐶2𝐻6𝑂 = 0/75 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻6𝑂

2 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2
×

46 𝑔 𝐶2𝐻6𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻6𝑂
= 17/25 𝑔 

+𝑲𝑩𝒓در واکنش   𝑲𝑩𝒓𝑶3 +𝑯𝑪𝒍 → 𝑩𝒓۲ +𝑲𝑪𝒍 + 𝑯۲𝑶ها ، مجموع ضرایب مواد پس از موازنه چند برابر مجموع ضرایب فراورده
 شود؟ در واکنش سوختن کامل یک نمونه از استیرن می

1)  2   2  )3 3  )4 4  )5/4 

 ( 102 -مفهومی  – آسان)      1گزینه پاسخ:   202
 ی واکنش مورد نظر به صورت زیر است:ی موازنه شده معادله 

5𝐾𝐵𝑟 + 𝐾𝐵𝑟𝑂3 + 6𝐻𝐶𝑙 → 3𝐵𝑟2 + 6𝐾𝐶𝑙 + 3𝐻2𝑂 
کنیم. همانطور  ی واکنش را با دادن ضریب یک به این ماده آغاز می ها است، موازنهدر مقایسه با سایر مواد دارای تعداد و تنوع بیشتری از اتم   𝐾𝐵𝑟𝑂3چون  

بنزنی( بوده    ه یک ترکیب هیدروکربنی و آروماتیک)دارای یک حلق   نیز  استیرناست.    24ی این واکنش برابر با  که مشخص است، مجموع ضرایب مواد در معادله 

𝐶ی  پیوند دوگانه   4و در هر مولکول آن   = 𝐶 با شرکت مولکول .  وجود دارد (های استیرن𝐶8𝐻8در واکنش پلیمری )شود. واکنش  استیرن تولید میشدن، پلی

 تولید این پلیمر به صورت زیر است: 

 
 ی سوختن استیرن به صورت زیر است: معادله   شود.بار مصرف استفاده می استیرن یک پلیمر ساختگی است و از آن در تهیه و تولید انواع ظروف یکپلی 

𝐶8𝐻8(𝑔) + 10𝑂2(𝑔) → 8𝐶𝑂2(𝑔) + 4𝐻2𝑂(𝑙)

 است.  12ی این واکنش برابر با  ها در معادله همانطور که مشخص است، مجموع ضرایب فراورده 

 های داده شده درست هستند؟ یک از عبارتکدام

 موجود در آن است.    اکسیژنهای  های موجود در آب آشامیدنی بوده و بار منفی آن فقط متعلق به یکی از اتمیون نیترات، یکی از یون(  1
 . کرد  استفاده  نیترات  نقره  محلول  از  توانمی   آشامیدنی،آب    مقداری از  در  ترین یون موجود در آب دریافراوان   وجود  بررسی  برای(  2
 . شوندمی   داده  قرار  کرهسنگ   و  کرهآب   هواکره،  بخش  سه  در  فقط  آن  اجزای  که  است  بزرگ  ایسامانه   همانند  زمین  یکره  (3
 .است  یونی  نوع  از  مختلف،  هایاتم  بین  شده  ایجاد  پیوندهای  یهمه  سولفید،  آمونیوم  از  خالص  ینمونه  یک  در(  4
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 ( 103 -مفهومی  – )متوسط        2گزینه پاسخ:   203
  وجود  یبررس  یبراترین یون موجود در یک نمونه از آب دریا، یون کلرید است. پس از یون کلرید، یون سدیم دارای بیشترین فراوانی در آب دریاها است.  فراوان

  رسوب  نظر،  مورد  محلول  یرو  بر  تراتین  نقره   محلول  ختنیر  با  اگر.  کرد  استفاده  تراتین  نقره  محلول  از  توانی م  ،یدنیآشام  آب  نمونه  کی   در  موجود  دی کلر  ونی

 ی واکنش انجام شده به صورت زیر است: معادله   .است  داشته  وجود  دی کلر  ونی  محلول  آن  در  یعنی   شود،  جادیا  درنگی سف

𝐴𝑔+(𝑎𝑞) + 𝐶𝑙−(𝑎𝑞) → 𝐴𝑔𝐶𝑙(𝑠) 
 ها: بررسی سایر گزینه 

  ها ون ی  نیا  در  موجود  یهااتم   از  یکی  به  متعلق  فقط  ،یاتم  چند  یها ون ی  یکی الکتر  بار.  است  یدن یآشام  آب  در  موجود  یاتم  چند  یهاون ی   از  یکی  ترات،ین  ونی(  1

آنیونی  یون   .دارد  تعلق  ونی  آن   در  موجود  یهااتم   کل  به  و  نبوده آمونیوم، هیدروکسید، هیدرونیوم و حتی بخش  کربنات، سولفات،  نیترات،  های فسفات، 

 های چنداتمی هستند.های صابونی و غیرصابونی، از جمله یون کننده پاک 

  این  درون.  است  کره  زیست  و  کره  سنگ  کره،   آب  کره،  هوا  بخش  چهار  شامل  ی آناجزای سازنده   که  گرفت  نظر  در  بزرگ  ایسامانه   توانمی  را  زمین  یه کر(  3

  صورت   به  و  شودمی   هواکره  وارد  و  بخار  دریاها  آب  از  عظیمی  حجم  ساالنه  نمونه  برای  .شودمی   مبادله  گوناگونی  مواد  پیوسته   بخش،  چهار  این  بین  و  سامانه

  در   محلول  اکسیژن  گاز  از  زیادی  بسیار  مقدار  و  هواکره  وارد  را  اکسیددی  کربن  تن   میلیاردها  ساالنه  آبزی  جانداران.  آیدمی  فرود  کرهسنگ   یا  کرهآب   در  بارش

   .کنندمی   مصرف  را  آب

ها، موادی  درشیت مولکول  .کنندیم  فایا  یاسیاسی   نقش  هامولکول  درشیت  آنها  یهاواکنش  در.  اسیت  نیزم  ۀکر  یرو  جانداران  شیامل  کرهسیتیزتوجه داریم که  

ها نیز ی بسییار بزرگی دارد و جرم مولی آنها اندازههای آنها تشیکیل شیده و مولکولها از اتصیال تعداد بسییار زیادی از اتمی آنهای سیازندهمولکولهسیتند که  

های کربن،  ، از اتصیال تعداد بسییار زیادی از اتمهااکه هر مولکول آند چرنگیردر این گروه از مواد قرار می  هاو پروتئین  بسییار زیاد اسیت. به عنوان مثال، سیلولز

 هیدروژن و اکسیژن به یکدیگر تشکیل شده است.

𝑁𝐻4های موجود در یون آمونیوم)یون  ها پیوند یونی برقرار است و بین اتمها و آنیون(، بین کاتیون 2𝑆(𝑁𝐻4)( در آمونیوم سولفید) 4
( نیز پیوند اشتراکی  +

 رار است. ساختار این یون چنداتمی به صورت زیر است: برق

 
دهد. اگر  به طور کامل واکنش می ۱𝒈.𝒎𝑳−۱موالر، با مقداری محلول سدیم کلرید با چگالی  ۴/0لیتر و غلظت  ۲محلولی از نقره نیترات با حجم 

.0/08𝒎𝒐𝒍غلظت یون سدیم در محلول نهایی حاصل از این فرایند برابر با  𝑳−۱   باشد، غلظت یون کلرید در محلول سدیم کلرید بر حسب
𝒑𝒑𝒎  ( چقدر بوده است؟𝑪𝒍 = 35/5 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) 

1  )2350 2  )1175   3  )3550 4  )1775
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 ی واکنش انجام شده به صورت زیر است: معادله 

𝐴𝑔𝑁𝑂3(𝑎𝑞) + 𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑎𝑞) → 𝑁𝑎𝑁𝑂3(𝑎𝑞) + 𝐴𝑔𝐶𝑙(𝑠) 
های سدیم کلرید مصرف شده در این  شود. در قدم اول، شمار مولی موجود در یک محلول استفاده می های نقره از این واکنش شیمیایی برای شناسایی یون 

 کنیم.واکنش را محاسبه می 

?  𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑙 = 2 𝐿  محلول نقره  نیترات×
0/4 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔𝑁𝑂3

1 𝐿  محلول نقره  نیترات
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑙
1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔𝑁𝑂3

= 0/8 𝑚𝑜𝑙 

مول یون سدیم در محلول مورد   8/0ایند، توان گفت در انتهای این فرمول سدیم کلرید وارد واکنش شده است؛ پس می  8/0با توجه به محاسبات انجام شده، 

 کنیم.  مول بر لیتر است. بر این اساس، حجم محلول نهایی را محاسبه می   08/0نظر وجود دارد. غلظت یون سدیم نیز در محلول نهایی برابر با  

[𝑁𝑎+] =
𝑁𝑎+ مول

لیتر محلول

               
⇒    0/08 =

0/8
𝑉

              
⇒    𝑉 = 10 𝐿 

لیتر    8توان گفت حجم محلول سدیم کلرید مصرف شده برابر با  لیتر است، پس می   10لیتر بوده و حجم محلول نهایی نیز برابر با    2ابر با  حجم محلول اولیه بر

کنیم.این یون را محاسبه می   𝑝𝑝𝑚بوده است. بر این اساس، ابتدا جرم یون کلرید موجود در این محلول و سپس غلظت  

?  𝑔 𝐶𝑙− = 0/8 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑙 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙−

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑙
×

35/5 𝑔 𝐶𝑙−

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙−
= 28/4 𝑔 
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𝑝𝑝𝑚 =
𝐶𝑙−  جرم  یون

جرم  محلول
× 106 =

28/4 𝑔 𝐶𝑙−

8 𝐿 محلول ×
1000 𝑚𝐿 محلول

1 𝐿 محلول
×

1 𝑔 محلول

1 𝑚𝐿 محلول

× 106 = 3550 

 شود. رنگ سفید دیده می رسوب نقره کلرید طی این واکنش با سرعت بسیار زیادی تولید شده و به  

 های زیر درست هستند؟ چند مورد از عبارت

 .است یکنواخت و یکسان آن  سرتاسر در فیزیکی حالت و بوده آب در آلی یماده چند از همگن محلولی گالب، آ( 
۱5کره تقریبا برابر با  جرم آبب(  ×  % سطح زمین توسط آب پوشیده شده است. ۶0تن بوده و نزدیک به  ۱0۱8
 . دهدمی قرار گیاهان اختیار در را  گوگرد و نیتروژن عنصر دو و بوده شیمیایی کود یک سولفات آمونیومپ( 
 .شودمی نصف محلول آن در  شونده حل جرمی  درصد محلول،  یک در حالل  جرم شدن برابر دو بات( 

1  )1 2  )2 3  )3 4  )4 
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 های )آ( و )پ( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

 . است  یکنواخت  و  یکسان  آن  سرتاسر  در  فیزیکی  حالت  این محلول همگن است،  که  . از آنجااست  آب  در  آلی  ی ماده   چند  از  همگن  محلولی  گالب،آ(  

×1/5کره تقریبا برابر با  جرم آب ب(   ×5ها نیز تقریبا برابر با  های حل شده در این آب و مجموع جرم نمک تن    1018 توان  بر این اساس، می   تن است.  1016

سطح  از    %75  به  نزدیک  زیرا  شود؛  می  دیده  آبی  رنگ  به  فضا  در  زمین  است.  %3کره تقریبا برابر با  های حل شده در آب گفت به طور میانگین درصد جرمی نمک 

 توسط آب پوشیده شده است.   آن

  قرار  گیاهان  اختیار  در  را  گوگرد   و  نیتروژن  عنصر  دو  است. این کود شیمیایی،  شیمیایی  کود  یک  ،2𝑆𝑂4(𝑁𝐻4)با فرمول شیمیایی    سولفات  آمونیومپ(  

از کودها و سایر مواد موجود در خاک، این نیازهای خود  ، گیاهان به عناصر فسفر و پتاسیم نیز احتیاج دارند که با استفاده گوگرد و  نیتروژنعالوه بر   .دهدمی

 کنند. را برطرف می

 آید:ی زیر بدست می ت( درصد جرمی هر محلول، با استفاده از رابطه 

درصد  جرمی  =
جرم  حل شوده 

جرم  محلول
× 100 =

جرم  حل شوده 

جرم  حالل  + جرم  حل شونده 
× 100 

یک محلول را دو برابر کنیم، جرم محلول مورد نظر به کمتر از دو برابر حالت اولیه افزایش پیدا  ی درصد جرمی، اگر جرم حالل موجود در  با توجه به رابطه 

جرمی سدیم کلرید دو برابر    %40شود. به عنوان مثال، اگر جرم حالل را در محلول  کند؛ پس درصد جرمی این محلول نیز بیشتر از نصف حالت اولیه می می

 رسد. همانطور که مشخص است، درصد جرمی محلول جدید بیشتر از نصف حالت اولیه شده است. می  %25کنیم، درصد جرمی محلول به  

 های داده شده نادرست است؟یک از عبارتکدام

 کنند.را احاطه می   +𝑁𝑎های  خود یون  اکسیژنهای آب از سمت اتم  در محلول سدیم سولفات، مولکول (  1
 زمین استفاده کرد.  های شور موجود در کره توان از آبرزی، نمی برای مصارف خانگی و صنعتی، برخالف کشاو(  2
 .کنندمی  تجزیه   سازنده   عناصر  به  برق  جریان  کمک  به  را  مذاب  کلرید  منیزیم  دریا،  آب  از  منیزیمفلز    استخراج  برای(  3
 است.   ثابت  تقریباً  زمین  کره  هایآب   در  شده  حل  مواد  کل  جرمکره، اما  به آب  کرهسنگ  از  گوناگون  مواد  با وجود وارد شدن(  4
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  دن، ی آشام  برای  نیریش  آب  یۀته  . به همین خاطر،کرد  استفاده  یصنعت  و  یخانگ مصارف  ،یکشاورز   در  آنها  از  توانینم  و  بوده  شور  نیزم  یرو  یهاآب   شتریب

 .است  جهان  سطح  در  یاساس   یهاچالش   از  یکی   ،هاحوزه   گرید  و  صنعت،  یکشاورز  استفاده در

 ها: بررسی سایر گزینه 

 کنند. را احاطه می   +𝑁𝑎های  یون (  𝑂اتم    سر منفی خود)از سمت  های آب از سمتدر محلول سدیم سولفات، مولکول (  1

منیزیم هیدروکسید    نامحلول  و  جامد  ماده  صورت  به  را  منیزیم  ابتدا  آن،  جداسازی  و  استخراج  برایوجود دارد.    +𝑀𝑔2یون    شکل  به  دریا  آب  در  منیزیم(  3

  آنی سازنده  عنصرهای به را مذاب کلرید منیزیم برق، جریان ازی بعد، با استفاده و در مرحله  کنندمی تبدیل کلرید منیزیم به را آن سپسدهند.  می رسوب

 مراحل استخراج فلز منیزیم از آب دریا به صورت زیر است:  .کنندمی   تجزیه
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  دی با  پس  اسیت،  ثابت  باًیتقر  نیزم  کره  یهاآب  در  شیده  حل  مواد  کل  جرم  که  آنجا  از.  شیوندیم  کره  آب  وارد  کرهسینگ  از  گوناگون  مواد  تن  اردهایلیم  سیاالنه(  4

 .شوند  خارج  ها  انوسیاق  و  اهایدر  آب  از  زین  ماده  مقدار  نیهم

گرم بر  ۲5/۱درصد جرمی از این نمک با چگالی  3۴لیتر محلول موالر سدیم نیترات، باید چند میلی 9/0لیتر محلول میلی 500ی برای تهیه
𝑵𝒂مخلوط کنیم؟ ) خالص لیتر را با مقدار کافی آب میلی = 𝑶 و ۲3 = 𝑵 و ۱۶ = ۱۴ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) 

1  )54 2  )60   3  )90 4  )100
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 کنیم.موالر سدیم نیترات را محاسبه می 9/0لیتر محلول  میلی  500ی  ابتدا جرم سدیم نیترات مورد نیاز برای تهیه 

? 𝑔 𝑁𝑎𝑁𝑂3 = 500 𝑚𝐿 محلول×
1 𝐿 محلول

1000 𝑚𝐿 محلول
×

0/9 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑁𝑂3

1 𝐿 محلول
×

85 𝑔 𝑁𝑎𝑁𝑂3

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑁𝑂3
= 38/25 g 

 کنیم. درصد جرمی از این ترکیب را محاسبه می  34ی بعد، با توجه به جرم سدیم نیترات مورد نیاز، حجم محلول  در مرحله 

?𝑚𝐿 محلول =  38/25 g 𝑁𝑎𝑁𝑂3 ×
100 𝑔 محلول

34 𝑔 𝑁𝑎𝑁𝑂3
×

1 𝑚𝐿 محلول

1/25 𝑔 محلول
= 90 𝑚𝐿 

 های حاصل از آن درست است؟ ر رابطه با یون کربنات و ترکیبیک از مطالب داده شده دکدام

 گیرند.ها در یک صفحه قرار میی اتمدر ساختار این یون چنداتمی، همانند یون آمونیوم، همه   (1
 ها به شمار عناصر در آمونیوم کربنات، برابر با مقدار این نسبت در اتانول است. نسبت میان شمار اتم (  2
 شود.   ، یک ترکیب یونی چندتایی بوده و با ریختن آن روی شعله آتش، رنگ شعله زرد میلیتیم کربنات(  3
 ترین آلکین است.برابر تعداد پیوندهای اشتراکی در ساده   8/0تعداد پیوندهای اشتراکی موجود در این یون،  (  4
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 است:ساختار یون کربنات به صورت زیر  

 
پیوند    𝐶2𝐻2  ،5ها( با فرمول مولکولی  ی آلکینترین عضو خانواده پیوند اشتراکی وجود دارد، درحالی که در ساختار اتین)ساده   4در ساختار این یون چنداتمی،  

 ها برقرار شده است. اشتراکی بین اتم

 ها: بررسی سایر گزینه 

 است: ( ساختار یون کربنات و یون آمونیوم به صورت زیر  1

 
ی  های سازنده گیرند، درحالی که یون آمونیوم ساختار هرمی داشته و اتم ها بر روی یک صفحه قرار می ی اتم همانطور که مشخص است، در یون کربنات همه 

 گیرند.آن در سه بعد قرار می 

  کربنات   ومیآمون  در  عناصر  شمار  به  هااتم   شمار  انیم  نسبتاست.    2𝐶𝑂3(𝑁𝐻4)و   𝐶2𝐻5𝑂𝐻( فرمول مولکولی اتانول و آمونیوم کربنات به ترتیب به صورت  2

 است.  3و    5/3به ترتیب برابر با    اتانولو  

دار  های لیتیمها لیتیم وجود دارد، مشابه هم و قرمز است. بر این اساس، با پاشیدن ترکیب های یونی که در ساختار آن ی ترکیبی فلز لیتیم و همه( رنگ شعله 3

 شود. ی آتش، رنگ شعله قرمز میروی شعله مختلف بر  

کنیم. غلظت مولی یون سدیم در محلول حاصل از  موالر سدیم سولفات مخلوط می ۲/0لیتر محلول  3موالر سدیم نیترات را با  ۲/0لیتر محلول  ۲
.𝒎𝒐𝒍این فرایند برابر با چند  𝑳−۱ دهد؟ موالر باریم کلرید به طور کامل واکنش می 5/0لیتر محلول شده و هر لیتر از این محلول، با چند میلی 

1  )32/0  –  5/1 2  )4/0  –  5/1 3  )32/0  –  2/1 4  )4/0  –  2/1
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 کنیم.های داده شده را محاسبه می های یون سدیم در هریک از محلولدر قدم اول، شمار مول 

سدیم  نیترات  ∶ ?𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎+ = 2 𝐿 محلول ×
0/2 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑁𝑂3

1 𝐿 محلول
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎+

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑁𝑂3
= 0/4 𝑚𝑜𝑙 

سدیم  سولفات  ∶ ?𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎+ = 3 𝐿 محلول×
0/2 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎2𝑆𝑂4

1 𝐿 محلول
×

2 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎+

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎2𝑆𝑂4
= 1/2 𝑚𝑜𝑙  
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شود. با توجه به حجم محلول  لیتر می   5آن برابر با  لیتری بدست آمده است؛ پس حجم    3لیتری با یک محلول    2محلول نهایی بر اثر مخلوط کردن یک محلول  

 کنیم. های یون سدیم موجود در آن، غلظت این یون را محاسبه مینهایی و شمار مول

[𝑁𝑎+] =
مول یون  سدیم 

لیتر محلول
=

0/4 𝑚𝑜𝑙 + 1/2 𝑚𝑜𝑙
2 𝐿 + 3 𝐿

=
1/6 𝑚𝑜𝑙

5 𝐿
= 0/32 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

 دهد: سولفات موجود در محلول نهایی واکنش میی زیر، با یون  یون باریم بر اساس معادله 

𝐵𝑎2+(𝑎𝑞) + 𝑆𝑂4
2−(𝑎𝑞) → 𝐵𝑎𝑆𝑂4(𝑠) 

مول یون سولفات وجود دارد. بر این    6/0توان گفت در محلول نهایی نیز مول سدیم سولفات وجود داشته است، پس می   6/0در محلول سدیم سولفات اولیه،  

 کنیم.محاسبه می اساس، حجم محلول باریم کلرید مصرف شده را  

? 𝐿 محلول = 0/6 𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑂4
2− ×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐵𝑎2+

1 𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑂4
2− ×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐵𝑎𝐶𝑙2
1 𝑚𝑜𝑙 𝐵𝑎2+ ×

1 𝐿 محلول

0/5 𝑚𝑜𝑙 𝐵𝑎𝐶𝑙2
= 1/2 𝐿 

 های داده شده نادرست است؟یک از عبارتکدام

 کره هستند.های یخ و بخار موجود در هوا، از جمله منابع غیراقیانوسی آب های زیرزمینی، کوه آب(  1
 کاربرد دارد.  هیدروژن  گاز  و  سدیم، سودسوزآور  فلز  کلر،  گاز  تهیۀبیشترین مقدار سدیم کلرید مصرف شده، در  (  2
 شود. استفاده می  𝑝𝑝𝑚معدنی از مقیاس    آب  در  هاکاتیون   غلظت  مانند  رقیق  بسیار  هایمحلول   غلظت  ترساده   بیان  برای(  3
 شود. ای از آب دریای سرم، درصد جرمی این محلول برابر با درصد جرمی آب دریای مدیترانه می با تبخیر مقداری از حالل در نمونه(  4

 ( 103 -مفهومی  –)سخت        4گزینه پاسخ:   210
 دهد:آب دریاهای مختلف را نشان میهای حل شده در  تصویر زیر، درصد جرمی نمک 

 
آب    یمقدار   افزودن  باهای حل شده در آب دریای مدیترانه است،  های حل شده در آب  دریای سرم بیشتر از درصد جرمی نمک چون درصد جرمی نمک 

 . شودی م  مدیترانه  یای در  آب  یجرم  درصد  با  برابر  محلول  نیا  ها درنمک   یجرم  درصد  سرم،  یای در  آب  از  یانمونه   ل( بهحالخالص)

 ها: بررسی سایر گزینه 

  هستند  کرهآب   یانوس یراقیغ  منابع  جمله  از های زیرزمینی،  ها و آب ، آب نهرها و جویهوا  در  موجود  آب  بخار،  خاک  رطوبت  ها،اچه ی در  شور  آب  و  نیر یش  آب(  1

 اند.ها تجمع پیدا کرده های بجز اقیانوس که در مکان 

 دهد.ی آن تجزیه کرد. نمودار زیر، کاربردهای سدیم کلرید را نشان می توان با استفاده از فرایند برقکافت به عناصر سازنده را می  سدیم کلرید(  2

 
 .است  هیدروژن  گاز  و  سودسوزآورسدیم،    فلز  کلر،  گاز  تهیۀ بیشترین کاربرد نمک خوراکی در  

  ی اهیگ یها بافت جانداران، بدن ا،ی در آب ، یدنی آشام آب ،یمعدن آب در هاونیآن و هاون ی کات غلظت مانند قیرق اریبس یهامحلول غلظت ترساده  انیب یبرا( 3

 شود. ( استفاده می 𝑝𝑝𝑚کمیت قسمت در میلیون)   از  هوا  یها  ندهیآال  مقدار  و

 

 

 

کاربردهای سدیم کلرید

تولید مواد مختلف

تهیه ی گازهای کلر و هیدروژن

تهیه ی فلز سدیم با استفاده از برقکافت

تهیه ی سود سوزآور و سدیم کربنات

تولید مواد شیمیایی دیگر

مصارف دیگر

فراوری گوشت و تهیه کنسرو

تهیه ی خمیر کاغذ، پارچه و رنگ و صنعت نفت

مصارف خانگی و تغذیه جانوران

ذوب کردن یخ در جاده ها
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 های داده شده نادرست است؟یک از عبارتکدام

 . کرد  گیریاندازه   هاآن  فشار  تغییر  گیریاندازه   با  توانمی   را  واکنش  در  کننده  شرکت  گازی   مواد  مصرف  یا  تولید  سرعت(  1
 .دارد  وجود   هااتم  بین  اشتراکی  پیوند  46  نیز  آن  مولکول  هر  در  و  شده  یافت  گندم  جوانه   در  ، قندی است کهمالتوز(  2
 .دهدمی  افزایش  را  هاآن   ماندگاری  زمان  ،این مواد  داخل  به  نور  ورود  از  جلوگیری  با  فقط  خشکبار،  و  هامیوه   پوست(  3
 . دارد  وجود  هندوانه  در  و  شده  ساخته  کربن  و  هیدروژن  هایاتم  از  که  است  آلی  هایبازدانده   از  یکی  لیکوپن،(  4

 ( 112 -حفظی و مفهومی  – )متوسط        3گزینه پاسخ:   211
  را هاآن  یماندگار زمان ها،وه یم داخل به ها()میکروب هاسم ی کروارگانیم و ژنیاکس دنی رس از یر یجلوگ با یک عامل طبیعی است که خشکبار، و هاوه یم پوست

 ها است. ها، خشک کردن آن های افزایش مدت زمان ماندگاری میوه یکی دیگر از راه   .دهدی م  شیافزا

 ها:بررسی سایر عبارت 

یا تغییر جرم و تعداد مولفشار  تغییر  گیریاندازه   با  توانمی   را  واکنش  در  کننده  شرکت  گازی   مواد  مصرف  یا  تولید  سرعت(  1   ها آن   های، تغییر غلظت و 

 . کرد  گیریاندازه 

شود.  است. این ماده در اثر واکنش با آب، به گلوکز تجزیه می  𝐶12𝐻22𝑂11ی گندم است. فرمول شیمیایی مالتوز به صورت  لتوز، قند موجود در جوانه ( ما2

 ی واکنش تجزیه مالتوز به صورت زیر است: معادله 

واکنش تجزیه مالتوز  ∶ 𝐶12𝐻22𝑂11 +𝐻2𝑂 → 2𝐶6𝐻12𝑂6 

 کنیم.ی زیر استفاده می پیوندهای اشتراکی موجود در مالتوز، از رابطه ی تعداد  برای محاسبه 

تعداد پیوندهای اشتراکی  =
(4× 12) + (1× 22) + (2× 11)

2
=  پیوند  46

  یها کال یراد   جذب  با  که  هستند  ییها مولکول  هابازدارنده .  دارد  وجود  یفرنگ  گوجه  و  هندوانه  در  که  است  رنشدهیس  یآل   یهابازدانده   انواع  از  یکی  کوپن،یل(  4

 . کنندیم  یری جلوگ  هابافت   به  دنی رس  بی آس  از  آزاد،

𝑪𝑯۴(𝒈) :  را در نظر بگیرید مقابلی واکنش موازنه نشده + 𝑵𝑯3(𝒈) + 𝑶۲(𝒈) → 𝑯𝑪𝑵(𝒈) + 𝑯۲𝑶(𝒈) 

.0/0۴𝒎𝒐𝒍برابر با  مورد نظر اگر سرعت متوسط مصرف گاز متان در واکنش 𝒔−۱  باشد، سرعت متوسط تولید بخار آب در این فرایند برابر با چند
𝑶شود؟ ) گرم بر دقیقه می = 𝑯 و ۱۶ = ۱ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) 

1  )6/129 2  )2/97   3  )8/64 4  )6/48 

 ( 112 -مساله  –)متوسط       1گزینه پاسخ:   212
 ی واکنش مورد نظر به صورت زیر است:ی موازنه شده معادله 

2𝐶𝐻4(𝑔) + 2𝑁𝐻3(𝑔) + 3𝑂2(𝑔) → 2𝐻𝐶𝑁(𝑔) + 6𝐻2𝑂(𝑔) 
 کنیم.در قدم اول، مقدار گاز متان مصرف شده در طول یک دقیقه را محاسبه می 

?𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4 = 1min زمان  ×
60 𝑠  زمان

1min زمان 
×

0/04 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4

1 𝑠  زمان
= 2/4 𝑚𝑜𝑙 

 کنیم. میی زمانی را محاسبه  در قدم بعد، جرم بخار آب تولید شده در طول همین بازه 

?  𝑔 𝐻2𝑂 = 2/4 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4 ×
6 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

2 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4
×

18 𝑔 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂
= 129/6 𝑔 

 کنیم. های آب را محاسبه میدر قدم آخر، سرعت متوسط تولید مولکول

�̅�𝐻2𝑂 =
∆𝑚(𝐻2𝑂)

∆𝑡
=

129/6 𝑔 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑖𝑛
= 129/6 𝑔.𝑚𝑖𝑛−1 

بگیرید: جدول مقابل را در نظر 
۲𝑪𝑯۴(𝒈)واکنش   با انجام شدن + 3𝑶۲(𝒈) → ۲𝑪𝑶(𝒈) + ۴𝑯۲𝑶(𝒈) در طول هر دقیقه ،

لیتر گاز متان در این واکنش در شرایط استاندارد، چند    ۶/33با مصرف  شود.کیلوژول گرما آزاد می ۶/89
سرعت متوسط تولید گاز کربن مونوکسید در این واکنش برابر با چند   کیلوژول گرما مبادله شده و

𝒎𝒐𝒍. 𝒉−۱ ؟است 

1  )6/537  -  15 2  )6/537  -  12 

3  )2/1075  -  15 4)  2/1075  -  12 
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 ی این واکنش به شکل زیر است: شده صورت موازنه  

2𝐶𝐻4 + 3𝑂2 → 2𝐶𝑂 + 4𝐻2𝑂 
 ی ساختاری واکنش مورد نظر نیز به صورت زیر است:معادله 
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 کنیم.ی زیر استفاده میبرای بدست آوردن تغییر آنتالپی واکنش، از رابطه 

 
 کنیم.محاسبه می با توجه به رابطه باال، تغییر آنتالپی واکنش را  

∆H = (2× 4∆H(C − H) + 3∆H(O = O)) − (2∆H(C ≡ O) + 4× 2∆H(O − H))
= (8× 415 + 3× 495) − (2× 908/9+ 8× 463) = −716/8 kJ 

های گاز کربن مونوکسید تولید  شود. بر این اساس، شمار مول کیلوژول گرما آزاد می   8/716مول گاز متان،    2با توجه به محاسبات باال، از سوختن ناقص هر  

 کنیم.اسبه می شده در طول هر دقیقه را مح

?𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂 = 89/6 𝑘𝐽  انرژی ×
2 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂

716/8 𝑘𝐽  انرژی
= 0/25 𝑚𝑜𝑙 

 کنیم.در قدم بعد، سرعت متوسط تولید گاز کربن مونوکسید را محاسبه می

𝑅𝐶𝑂̅̅ ̅̅ ̅ =
∆𝑛𝐶𝑂

∆𝑡
=

0/25 𝑚𝑜𝑙

1 𝑚𝑖𝑛 ×
1 ℎ

60 𝑚𝑖𝑛

= 15 𝑚𝑜𝑙. ℎ−1 

 کنیم.لیتر گاز متان را محاسبه می   6/33ازای مصرف  در قدم آخر، مقدار انرژی آزاد شده به  

? 𝑘𝐽  انرژی = 33/6 𝐿 𝐶𝐻4 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4

22/4 𝐿 𝐶𝐻4
×

716/8 𝑘𝐽  انرژی

2 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4
= 537/6 𝑘𝐽 

 چه تعداد از مطالب داده شده درست هستند؟ 

 . شوندمی بررسی رمودینامیکت علم در از جمله مواردی است که شیمیایی،  هایواکنش انجام چگونگی و شرایطآ( 
 .دهدمی واکنش سرد آب با بیشتری سرعت با روبیدیمفلز  با مقایسه در استرانسیمفلز  یکسان،  شرایط درب( 
 .دارد کمتری سرعت انفجار فرایند با مقایسه در نیترات،  نقره و کلرید سدیم هایمحلول میان واکنشپ( 
 ها هستند. هایی از آننمونه 𝑵𝑶و  𝑵𝑶۲ ،𝑪𝑶ها سطح انرژی بسیار باالیی داشته و گازهای  رادیکالت( 

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

 ( 112 -مفهومی  –)متوسط       1گزینه پاسخ:   214
 فقط عبارت )پ( درست است.

 بررسی چهار عبارت: 

نمودار زیر، مواردی که در علم سینتیک    .شوند می   بررسی  شیمیایی  سینتیک  علم  دراز جمله مواردی است که    شیمیایی،  هایواکنش   انجام  چگونگی  و  شرایطآ(  

 دهد: شوند را نشان می بررسی می 

 
پذیری  واکنش ( از تناوب پنجم است. به طور کلی، در یک تناوب  1( از تناوب پنجم و روبیدیم یک فلز قلیایی)گروه  2ب( استرانسیم یک فلز قلیایی خاکی)گروه  

دهد. به توان گفت روبیدیم در مقایسه با استرانسیم با شدت بیشتری با آب سرد واکنش میپذیری فلز قلیایی خاکی است؛ پس میفلز قلیایی بیشتر از واکنش

کند. با افزایش خاصیت  افزایش پیدا می طور کلی، در یک گروه با حرکت از باال به پایین و در یک تناوب، با حرکت از سمت راست به چپ، خاصیت فلزی عناصر  

 کند.پذیری این مواد نیز افزایش پیدا می فلزی عناصر فلزی، واکنش 

ی سرعت کیفی بعضی  پ( سرعت انجام شدن واکنش انفجار، بیشتر از سرعت انجام شدن واکنش میان محلول نقره نیترات و محلول سدیم کلرید است. مقایسه 

 کتاب درسی به شرح زیر است: های مطرح شده در  از واکنش 

 
ها نیز بیشتر از سرعت زنگ زدن آهن است.  ها و سرعت واکنش میان محلول با توجه به نمودار باال، سرعت واکنش انفجار بیشتر از سرعت واکنش میان محلول

 ها است. از بین موارد داده شده، سرعت پوسیدن کاغذ کمتر از سرعت سایر واکنش 

مواردی که در علم سینتیک شیمیایی بررسی می شوند

شرایط انجام واکنش های شیمیایی

چگونگی انجام شدن واکنش های شیمیایی

عوامل موثر بر سرعت واکنش های شیمیایی

سرعت 
کمتر

پوسیده شده کاغذ

(بسیار کند)

زنگ زدن آهن

(کند)

واکنش بین محلول ها

(سریع)

واکنش انفجار

(بسیار سریع)

سرعت 
بیشتر
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  هستند هاییاتم  ها محتویواقع، رادیکال  در  دارند. نشده جفت الکترون ساختار آن های موجود دربرخی از اتم  که است ناپایداری و  فعال یگونه  رادیکال،ت( 

 کنید: ( دقت  𝑁𝑂2اکسید) ( و نیتروژن دی 𝑁𝑂های نیتروژن مونوکسید) به عنوان مثال، به ساختار مولکول .  کنندنمی  پیروی  تاییهشت   یقاعده   از  که

 
در    شوند.ها رادیکال محسوب می ها دارای یک الکترون جفت نشده هستند؛ پس این ترکیب های نیتروژن موجود در این ترکیب همانطور که مشخص است، اتم 

 به صورت زیر است:  ی مقابل، در ساختار گاز کربن مونوکسید الکترون جفت نشده وجود ندارد؛ پس این ماده یک رادیکال نیست. ساختار این گازنقطه 

 
  انجام   دلیل  بهنیز    ما  بدن  در  .دارند  باالیی  بسیار   پذیریهای شیمیایی واکنش این گونه   ها،با توجه به حضور یک یا چند الکترون جفت نشده در ساختار رادیکال 

آسیب    بدن  هایبافت   به  سریع  هایواکنش   انجام  با  توانندمی   ها خنثی نشود،اگر تاثیر آن  که  آیند  می  وجود  به  هاییرادیکال   پیچیده،  و  متنوع  هایواکنش 

 . برسانند

 یک از مطالب داده شده نادرست است؟کدام

 . است  بنزآلدهید  در  اشتراکی  پیوندهای  شمار  از  بیشتر  واحد  یک  اسید،  بنزوئیک  در  موجود  اشتراکی  پیوندهای  شمار(  1
 . رودمی  بین  از  نهایت  در  محلول  رنگ  پرمنگنات،  پتاسیم  محلول  روی  مثل استیک اسید  آلی  اسید  یک  ریختن  با(  2
 است.   اکسیدکربن دی   برابر سرعت تولید گاز  75/1سرعت تولید بخار آب در واکنش سوختن ترکیب مقابل،  (  3
 . است  نیاز  شوند،می   دهی نام  غذایی  صنایع  مجموع  در  که   صنعتی  هایفعالیت   به  انبوه،  حجم  در  غذا  تولید  برای(  4

 ( 112 -مساله و مفهومی  – )متوسط        3گزینه پاسخ:   215
𝐶7𝐻8𝑂2ی سوختن ترکیب مورد نظر به صورت  معادله  + 8𝑂2 → 7𝐶𝑂2 + 4𝐻2𝑂   برابر    75/1ی این واکنش  اکسید در معادله است. چون ضریب کربن دی

 برابر سرعت تولید بخار آب است.   75/1سید در واکنش سوختن آن نیز  اکتوان گفت سرعت تولید گاز کربن دی ضریب بخار آب است؛ پس می 

ی واکنش مورد نظر  ی موازنه شده در یک واکنش شیمیایی، سرعت متوسط تولید یا مصرف مواد مختلف، متناسب با ضریب استوکیومتری این مواد در معادله 

2𝐴(𝑠)کننده در واکنش  تغییر مقدار مواد شرکت   𝑡∆ی زمانی  است. به عنوان مثال، اگر در طول بازه → 𝐶(𝑠) + 4𝐵(𝑔)     را بررسی کنیم، با توجه به

|𝑛𝐴∆2| ضرایب مواد شرکت کننده در آن، رابطه  = |4∆𝑛𝐶| = |∆𝑛𝐵|    ،ی  رابطه توان گفت  می بین مقدار تغییر غلظت این مواد برقرار است. بر این اساس

|2�̅�𝐴| = |4�̅�𝐶| = |�̅�𝐵|  شود؛ پس داریم: ولید مواد نیز برقرار میبین سرعت متوسط مصرف یا ت 
�̅�𝐴

�̅�𝐵
=

2

4
= 0/5                                    

�̅�𝐴

�̅�𝐶
=

2

1
= 2                                             

�̅�𝐶

�̅�𝐵
=

1

4
= 0/25                                              

 ها: بررسی سایر گزینه 

 ها وجود دارد. ساختار مولکولی بنزآلدهید نیز به صورت زیر است:پیوند اشتراکی بین اتم   19اسید،    ( در هر مولکول بنزوئیک1

 
شود. توجه داریم که بنزوئیک  دار، در بادام یافت می ها وجود دارد. این ترکیب آلی اکسیژن پیوند اشتراکی بین اتم   18در هر مولکول از این ترکیب آلدهیدی،  

 شوند. بندی میهای آروماتیک دسته سید و بنزآلدهید، هر دو جزو ترکیب ا

از بین رفته و محلول    محلول  این  بنفش  رنگ  پرمنگنات،  پتاسیم  محلول   روی  بر   آلی   اسید  یک  ریختن  با( استیک اسید)اتانوئیک اسید(، یک اسید آلی است.  2

 . شودبی رنگ می   نهایت  در

برای تولید   که هاییحوزه   مجموعه. است  نیاز فراوری و نگهداری ونقل، حمل تولید، از جمله گوناگون  صنعتی هایفعالیت  به ،انبوه حجم  در  غذا تولید برای( 4

 و   بایر  هایزمین   از  وسیعی  سطح  بسیار،  شیمیایی  منابع  ،صنایع  دیگر  همانند  نیز  صنعت  این  در.  شوندمی   نامیده  غذایی  صنایع   کنند، در مجموعغذا فعالیت می 

  سهم  که  چنان  آنشود؛  اکسید تولید می در این گروه از صنایع، مقدار زیادی گاز کربن دی   .شودمی   مصرف  کشاورزی  در  استفاده  قابل  های  آب  از  عظیمی  حجم

 .است  اهکارخانه   و  خودروها   در  هاسوخت   سوختن  از  تربیش  مراتب  به  ،غذا  ردپای  در  گاز  این  تولید

دهد. را نشان می 𝑶۲و  𝑺𝑶۲به گازهای  𝑺𝑶3تجزیه گاز  ها در واکنش ، روند تغییر غلظت فراوردهمقابل  نمودار
𝒕  لیتر باشد، سرعت متوسط انجام شدن این واکنش از لحظه 5اگر حجم ظرف واکنش برابر  = 0𝒔  تا انتهای

 کار، برابر چند مول بر دقیقه است؟  

1  )3 2  )6 

3  )9 4  )12 
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 ی واکنش انجام شده به صورت زیر است: معادله 

2𝑆𝑂3(𝑔) → 𝑂2(𝑔) + 2𝑆𝑂2(𝑔) 
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مول بر لیتر تغییر کرده است. چون ضریب    3/0ی  مول بر لیتر و غلظت یکی از مواد به اندازه   6/0ی  با توجه به نمودار داده شده، غلظت یکی از مواد به اندازه 

بوده است. ابتدا با توجه به    𝑆𝑂2مول بر لیتر مربوط به گاز    6/0توان گفت تغییر غلظت  است، پس می   𝑂2برابر ضریب گاز    2ی واکنش  در معادله   𝑆𝑂2گاز  

 کنیم.را محاسبه می   𝑆𝑂2های گاز  حجم ظرف واکنش، مقدار تغییر شمار مول

∆[𝑆𝑂2] =
𝑆𝑂2  تغییر  شمار  مولهای

حجم  ظرف

            
⇒   0/6 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 =

𝑆𝑂2  تغییر  شمار  مولهای

5
             
⇒   𝑆𝑂2  تغییر  شمار  مولهای = 3 𝑚𝑜𝑙 

ی واکنش است. به  ی موازنه شده ها در واکنش، متناسب با ضریب استوکیومتری آن ماده در معادله کننده ن برای هریک از مواد شرکت زما-شیب نمودار مول

تر روند  ها برای درک آسان دان ها یکسان نباشد، سرعت متوسط آنها متفاوت از یکدیگر خواهد بود. شیمی کننده عبارت دیگر، اگر ضریب استوکیومتری شرکت 

کنند. سرعت واکنش، از تقسیم سرعت متوسط مصرف یا تولید  ها در واحد زمان، از یک مفهوم کاربردی به نام سرعت واکنش استفاده می پیشرفت واکنش 

 آید. بر این اساس، داریم: کننده در واکنش بر ضریب استوکیومتری آن ماده بدست میهریک از مواد شرکت 

�̅�واکنش =
|∆𝑛𝑆𝑂2

|

×ضریب  ∆𝑡
=
|∆𝑛𝑆𝑂2

|

2 × ∆𝑡
=

3 𝑚𝑜𝑙

2 × (15𝑠 ×
1 𝑚𝑖𝑛
60 𝑠 )

= 6 𝑚𝑜𝑙.𝑚𝑖𝑛−1 

ها زیاد بوده و واکنش مورد نظر نیز با سرعت  دهنده شیمیایی، غلظت واکنش   مطابق با نمودار مقابل، در ابتدای یک واکنش 

ت کننده در آن واکنش زیاد  زمان در ابتدای واکنش برای مواد شرک-زمان یا غلظت-شود، پس شیب نمودار مولزیادی آغاز می 

یابد و به دنبال آن، سرعت انجام شدن واکنش نیز کمتر ها به مرور کاهش می دهنده است. با گذشت زمان، غلظت واکنش 

زمان یا غلظت زمان در مقایسه ابتدای واکنش به مرور کاهش پیدا کرده و در نهایت  -شود. بر این اساس، شیب نمودار مولمی

 رسد.  به صفر می 

زمان برای مواد شرکت کننده در آن واکنش شیمیایی برابر با صفر شده و نمودار مورد  -زمان یا مول-پس از پایان یک واکنش شیمیایی، شیب نمودار غلظت

 آید.نظر به صورت یک خط راست در می

 شود؟ ی انجام مییک از شرایط زیر با سرعت بیشتری آن در کداممول آمونیاک از عناصر سازنده 5/0واکنش تولید 

 آهن   پودر  غیابلیتری در    1در یک ظرف    ℃20( در دمای  2 آهن   پودرلیتری در حضور    5در یک ظرف    ℃80در دمای  (  1
 آهن   پودرلیتری در حضور    1در یک ظرف    ℃80( در دمای  4 آهن   پودر  غیابلیتری در    5در یک ظرف    ℃20( در دمای  3
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 دهند:ها را نشان می نمودار زیر، عوامل موثر بر سرعت واکنش

 
 بر اساس نمودار رسم شده، تاثیر عوامل گفته شده بر روی سرعت واکنش مورد نظر به شرح زیر است: 

کند. توجه داریم که چون پودر آهن  دا میکاتالیزگر فرایند هابر، فلز آهن است. با قرار دادن فلز آهن در مخزن، سرعت انجام واکنش افزایش پی   ←کاتالیزگر 

 دهد. ی آهنی سطح تماس بیشتری دارد، سرعت انجام شدن واکنش را به مقدار بیشتری افزایش میدر مقایسه با یک ورقه 

 شود.ی واکنش، سرعت تولید آمونیاک نیز بیشتر میبا افزایش دمای سامانه   ←دما  

توان گفت  شود. بر این اساس، می ها بیشتر بوده و واکنش نیز با سرعت بیشتری انجام میدهنده لظت واکنش لیتری، غ  1با انجام واکنش در ظرف    ←غلظت  

 لیتری است.   5لیتری بیشتر از ظرف    1سرعت انجام واکنش در ظرف  

های داده شده با سرعت  ر حالت نسبت به سای  آهن  پودرلیتری در حضور    1در یک ظرف    ℃80دمای  با توجه به توضیحات داده شده، واکنش مورد نظر در  

 شود. بیشتری انجام می 

 های داده شده درست هستند؟ یک از عبارتکدام

 .هستند  غذایی  صنایع   در  شده  ایجاد  آشکار  ردپاهای  جزو   شوند،می   مصرف  سفره  سر  تا  کار  آغاز  از  غذا  تولید  برای  که  منابعی(  1
 .کندمی   پیدا  کاهش  زمان  گذشت  با  واکنش  سرعت  اسید،  هیدروکلریک  محلول  با  کربنات  کلسیم   قطعه  یک  میان  واکنش  در(  2
 . کندرا تولید می  𝐻2شده و گاز    تجزیه  آرامی  به  کاتالیزگر،  حضور  به  نیاز  بدون  و  اتاق   دمای  در  ،آب اکسیژنه  محلول  (3
 کند.شروع به سوختن می ، آهن  چینی  کپسول  یک  در  موجود  آهن  گردِی آتش بر روی مقداری از  با گرفتن شعله(  4

 

سرعت واکنش

افزایش دما

افزایش غلظت

نوع واکنش دهنده ها

افزایش سطح تماس

افزودن کاتالیزگر

عوامل افزاینده
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  به ها،دهنده واکنش  غلظت کاهش و زمان  گذشت با واکنش سرعت  ،ییا یمیش یها واکنش  اغلب همانند د،ی اس کی دروکلری ه با کربنات  میکلس انیم واکنش در

 . کندی م  دای پ  کاهش  جیتدر 

 است:  زیربه صورت    کربنات و هیدروکلریک اسیدمیان کلسیم  ی واکنش  معادله 

𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) + 2𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) → 𝐻2𝑂(𝑙) + 𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐶𝑎𝐶𝑙2(𝑎𝑞) 
گیرد. این ترکیب به تدریج با محلول هیدروکلریک اسید  کلسیم کربنات مصرف شده در این واکنش، یک ترکیب نامحلول در آب بوده و در کف ظرف قرار می 

اکسید تولید شده نیز از ظرف واکنش خارج شده و موجب کاهش جرم محتویات این ظرف  کند. کربن دی اکسید را تولید می واکنش داده و گاز کربن دی 

 کند. محلول موجود در ظرف نیز افزایش پیدا می   𝑝𝐻ی آن،  شود. طی این فرایند، غلظت محلول هیدروکلریک اسید نیز کاهش یافته و در نتیجه می

 ها: بررسی سایر گزینه 

 و  ابزار  فراوری،  انرژی،  و  اولیه  مواد  تأمین  و  تولید  برای  انسانی  نیروی  منابع،  مدیریتشوند مثل  ( منابعی که برای تولید غذا از آغاز کار تا سر سفره مصرف می 1

 ایجاد شده در صنایع غذایی هستند. ، جزو ردپاهای پنهان  بایر  های  زمین  مصرفی و  انرژی  و  آب  نقل،  و  حمل  بندی،  بسته  نیاز،  مورد  های  دستگاه

2𝐻2𝑂2(𝑎𝑞)  ( محلول هیدروژن پراکسید، در دمای اتاق و بدون حضور کاتالیزگر، به آرامی بر اساس معادله 3 → 2𝐻2𝑂(𝑔) + 𝑂2(𝑔)  شود؛  تجزیه می

 رود. تجزیه این ماده باالتر می اما با افزودن مقداری از یک کاتالیزگر مناسب به آن)مثال محلولی که حاوی یون یدید باشد(، سرعت واکنش  

تولید این ماده از واکنش مستقیم میان گازهای اکسیژن و هیدروژن    رسد.ای است که با نام تجاری آب اکسیژنه به فروش میماده   ،(𝐻2𝑂2پراکسید) هیدروژن  

ری دارد)پایدارتر است(، گازهای هیدروژن و اکسیژن بر اساس  ت( در مقایسه با هیدروژن پراکسید سطح انرژی پایین 𝐻2𝑂پذیر نیست. در واقع، چون آب) امکان 

2𝐻2(𝑔)ی  معادله  + 𝑂2(𝑔) → 2𝐻2𝑂(𝑙)  شود. آب تولید می   بجای هیدروژن پراکسید،  واکنش داده و 

افزایش یافته و واکنش مورد  ی این مواد  کننده در یک فرایند، تعداد برخوردهای میان ذرات سازنده های شرکت دهنده با افزایش سطح تماس میان واکنش (  4

ی آتش را روی گرد اهن موجود در کپسول چینی بگیریم، آهن موجود در ظرف داغ و اگر شعله   بر این اساس،  شود.نظر نیز با سرعت بیشتری انجام می 

موجود    به افزایش سطح تماس آهن با اکسیژن  ی آتش بپاشیم، با توجهی مقابل، اگر گرد آهن را بر روی شعله سوزد. در نقطه شده اما نمی   )سرم رنگ(گداخته 

 سوزد. هوا، گرد آهن می  در

یک   یسازنده های، با جرم مولی مولکولشودپلیمری که از آن برای ساختن کفی اتو استفاده مییک نمونه از  یسازنده هایجرم مولی مولکول
، چند برابر شمار واحدهای تکرار شونده در  پلیمر اول های ونده در مولکولپروپن برابر است. در این شرایط، شمار واحدهای تکرار شپلی نمونه از
𝑭) پروپن است؟های پلیمولکول = 𝑪 و ۱9 = 𝑯 و ۱۲ = ۱ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱ ) 

1)  27/2 2  )42/0 3  )41/1 4  )71/0 
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فرمول شیمیایی تفلون  . شودیم استفاده هالوله  یبندآب نوار عنوان  به و اتو یکف نچسب، ظروف دندان، نخ  یه یته در آن  از و بوده یساختگ مریپل کی  تفلون

است. با توجه به فرمول شیمیایی این پلیمرها، جرم مولی یک نمونه از تفلون با    ′𝑛(𝐶3𝐻6)پروپن نیز به صورت  و فرمول شیمیایی پلی   𝑛(𝐶2𝐹4)به صورت  

n    100واحد تکرار شونده، برابر با× 𝑛  پروپن با  گرم و جرم مولی یک نمونه از پلیn′    42واحد تکرار شونده برابر با× n′  شود. با توجه به جرم مولی  گرم می

 کنیم. ها را با هم مقایسه میجود در آن ی موهر ترکیب، شمار واحدهای تکرار شونده 

جرم  مولی پلی  پروپن  = جرم  مولی تفلون 
            
⇒   42× n′ = 100 × 𝑛

            
⇒   

𝑛

𝑛′
= 0/42 

 پروپن است. برابر شمار واحدهای تکرارشونده در پلی  0/ 42با توجه به محاسبات فوق، شمار واحدهای تکرارشونده در مولکول تفلون،  

 های زیر درست هستند؟ عبارتچند مورد از 

 اند. های گلوکز به یکدیگر حاصل شدهآ( در ساختار کاغذ، پلیمری وجود دارد که ذرات آن از اتصال مولکول
 . کردند  استفاده خود هایپوشش تولید برای گیاهی هایبافت از جانوران،  پوست و مو پشم،  از پس هاانسانب( 
 .شوندمی تبدیل پوشاک انواع تولید برای نیاز  مورد هاینخ به بافندگی فرایند در پنبه،  در موجود سلولزی الیافپ( 
 الیاف مورد نیاز بشر با استفاده از الیاف طبیعی مثل پشم و پنبه تامین شدند. %50میالدی، بیشتر از   ۲0۱۴در سال ت( 

1  )1 2  )2 3  )3 4  )4 
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 های )آ( و )ب( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

 : دهدمی   نشان  را  سلولزی  الیاف  از  نمایی  ،زیر  تصویر  های سلولز وجود دارد.آ( در ساختار کاغذ، مولکول 
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 استفاده شده است. های گلوکز به عنوان مونومر  در مراحل تولید این پلیمر، از مولکول 

.  کنند  تهیه  جانوران  پوست  و  مو  پشم،  از  استفاده  با  را  خود  هایپوشش   نخستین  توانستند  طبیعت،  از  حاصل  هایتجربه   و  خود  هوش  از  مندیبهره  با  هاانسان ب(  

  پیشرفت  نیز  هاانسان   پوشش  بشری،  جوامع تشکیل  و  زمان  گذر  در.  کردند  استفاده  خود  پوشش  یتهیه   برای  نیز  گیاهی  هایبافت   از  هاانسان   زمان،  گذشت  با

 و   رسوم   و  آداب  فرهنگ،  هوایی،  و  آب  شرایط  به  پوشاک  امروزه  که  طوری  به  شد؛  گوناگونی  و  تنوع  دچار  پوشاک،  نام  به  صنعتی  به  شدن  تبدیل  بر عالوه  و  کرد

 . دارد  بستگی  جامعه  هر  باورهای

پردازد؛ اما موفقیت این صنعت در تولید پوشاک، در گرو تامین الیاف مورد نیاز آن است.  های نو به تولید پوشاک می فناوریصنعت نساجی با استفاده از  پ(  

 دهد: تصویر زیر، مراحل مختلف تولید پوشاک را نشان می

 
در  . نبود جامعه  و نساجی صنایع نیاز پاسخگوی زمان  گذر در  شده  تولید  طبیعی  الیاف  پشم،  و پنبه  جمله  از الیاف تولید  طبیعی  منابع بودن محدود به توجه با

  ها،دان شیمی   تالش  و  زمان  گذشت  با.  کردند  نساجی  های  شرکت  راهی  و  کرده  تولید  جدید  الیافی)نفت(  سیاه  طالی  گیریکار   به  با  هادان شیمی   چنین شرایطی،

 .  شد  تولید  و  شناسایی  نفت  پایۀ   بر  ساختگی  الیاف  از  گوناگونی  انواع

  تهیه  پنبه  از  جهان  در  تولیدی  هایلباس   از   نیمی  حدود  که  دهدمی   نشان  آمارها.  شوندمی   یافت  طبیعت  در  که  هستند  طبیعی  الیاف  از  انواعی  پشم  و  پنبه

  هر   و  است  شده  تشکیل  سلولز  الیاف  از  پنبه.  شودمی   استفاده  نیز  استریل  گاز  و  ماهیگیری  تور  پرده،  مبل،  رویۀ  تولید  در  پوشاک،   تولید  بر  افزون  پنبه  از.  شودمی

.  شودمی  ساخته  یکدیگر  به  (𝐶6𝐻12𝑂6) گلوکز  مولکول  زیادی  بسیار  شمار  اتصال  از  که  است  بلندی  بسیار  زنجیر  نیز  سلولز  یرشته 

 دهد: شوند را نشان میت( نمودار زیر، انواع الیافی که در صنایع مختلف استفاده می 

 
آن توسط الیاف طبیعی   %33. از این مقدار الیاف، نزدیک به است شده مصرف و  تولید جهان در الیاف انواع تن میلیون  صد به نزدیک ،میالدی 2014 سال در

 تامین شده است.

 های داده شده نادرست است؟یک از عبارتکدام

 . شودمی  استفاده  پالستیکی  ظروف  و  پرده  ها،پوشش   انواع  تهیه  در  پوشاک،  و  پارچه  تهیه  بر  عالوه  مصنوعی  الیاف  از(  1
 . روندمی   شمار  به  پلیمر  نوعی  انسولین،  همانند  و  داشته  باالیی  بسیار  مولی  جرم  زیتون  روغن  سازنده  هایمولکول (  2
 .اند شده   متصل  یکدیگر  به  مارپیچی  صورت  به  ی سازندهمونومرها  سلولز،  ساختار  برخالف  نشاسته،  ساختار  در(  3
 . شودمی   اتم  هزار  هاده  شامل  و  بوده  بزرگ  بسیار  ابریشم،  و  پشم  در  موجود  پروتئین  مثل  هاترکیب  برخی  مولکول(  4
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چون    توان گفت روغن زیتون نوعی درشت مولکول است.اند؛ پس میاز تعداد زیادی اتم ساخته شده   و  داشته  باالیی  بسیار  مولی  جرم  زیتون  روغن  هایمولکول

این درحالی است که انسولین، نشاسته و سلولز، انواعی از    .شودمحسوب نمی   پلیمر  نوعی  این ماده  ،وجود ندارد  تکرارشونده  واحدهای  در ساختار روغن زیتون

ها نیز واحدهای تکرارشونده وجود دارند. جدول زیر، اطالعات کلی مربوط به روغن زیتون و انسولین را نشان  تار مولکولی آن پلیمرها به شمار رفته و در ساخ

 دهد:می

انواع الیاف
طبیعی برخی از انواع پلی آمیدها-نشاسته -سلولز -پشم -پنبه 

مصنوعی برخی از انواع پلی آمیدها-تفلون -پلی وینیل کلرید -پلی استر -پلی اتن 
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 ها: بررسی سایر گزینه 

  اغلب  واقع  در.  شوندی م  دیتول  یمیپتروش  یها شرکت   در  ییا یمیش  مواد  نیب  واکنش  از  بلکه  شوند؛ی نم  افتی  عتیطب  در  که  هستند  یافی ال  ،یساختگ  افیال(  1

  طور  به  پوشاک،  و  پارچه  یه یته  بر  افزون  افیال  نیا  از.  روندی م  کار  به...    و  لونینا   استر،ی پل  مانند  افی ال  گوناگون  انواع  دی تول  یبرا  ییای میپتروش  یها فراورده 

 . شودی م  استفاده...    و  پرده  فرش،  ،یک یپالست  و  مصرف  کباری  ظروف  نچسب،  ظروف  ها،پوشش   انواع  یه یته   در  یاگسترده 

 ( ساختار نشاسته و سلولز به صورت زیر است: 3

 
ی مقابل، در ساختار سلولز مونومرها به صورت خطی به یکدیگر متصل شده  در نقطه   .هستند  متصل  یکدیگر  به  مارپیچی  صورت  به  مونومرها  نشاسته،  ساختار  در

 اند.آسای پلیمر را ایجاد کرده های غول و مولکول

  ها ده   به  آنها  هایاتم   شمار  و  بوده  بزرگ  بسیار  استرها،اتن و پلی سلولز، پلی   ابریشم،  پشم و  در  موجود  پروتئین  مثل  هاترکیب   برخی  یهای سازنده مولکول (  4

 گیرند. ها قرار می ی درشت مولکولاین مواد در دسته   رسد.می   هزار

کنیم. به شرطی که سرنگ را با مقدار کافی برم مایع وارد واکنش می یپلیمر سازنده تولیدبرای از مونومر مصرف شده  یگرم ۶/۱۲ی یک نمونه
 شود؟ ولید میباشد، طی این فرایند چند گرم فراورده ت %50بازده درصدی واکنش انجام شده برابر با 

(𝑩𝒓 = 𝑪 و 80 = 𝑯 و ۱۲ = ۱ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱)

1  )3/30 2  )6/36 3  )6/60 4  )3/18
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 واکنش تولید پلیمر مورد استفاده برای ساختن سرنگ، به صورت زیر است: 

 
 دهد: ی زیر با گاز برم واکنش می اساس معادله ی مصرف شده در این فرایند، پروپن است. این ماده بر  دهنده واکنش 

𝐶3𝐻6 +𝐵𝑟2 → 𝐶3𝐻6𝐵𝑟2 
 کنیم.ی تولید شده را محاسبه می ی واکنش فوق، جرم فراورده با توجه به معادله 

? 𝑔 𝐶3𝐻6𝐵𝑟2 = 12/6 𝑔 𝐶3𝐻6 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻6

42 𝑔 𝐶3𝐻6
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻6𝐵𝑟2
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻6

×
202 𝑔 𝐶3𝐻6𝐵𝑟2
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻6𝐵𝑟2

×
50 𝑔 مقدار  عملی

100 𝑔  مقدار  نظری
= 30/3 𝑔 

 یک از مطالب داده شده درست است؟کدام

 . است  برابر  هگزن-2  مولکول  در  عنصر  این  هایاتم  جرمی  درصد  با  اتنپلی  در  کربن  هایاتم   جرمی  درصد  (1
 . است  متانول  در  مولکولی  بین  نیروی  نوع  به  مشابه  اتن،پلی  از  نمونه  یک  در  غالب  مولکولی  بین  نیروی  نوع(  2
 تواند در واکنش بسپارش شرکت کند.هر ترکیب آلی که در ساختار خود دارای حداقل یک پیوند دوگانه باشد، می(  3
 شوند. میهای موجود در ساختار مولکولی اوره، در ساختار مونومر استفاده شده برای تولید پلیمر سازنده پتو یافت  اتم  همه(  4
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رنگ به نام   سفید جامد های این ماده به عنوان مونومر در واکنش پلیمری شدن شرکت کرده و یکدهیم، مولکول  گرما باال فشار در را (𝐶2𝐻4هرگاه گاز اتن) 

 صورت زیر است:اتن به  آید. واکنش تولید پلی می   دست  به  اتن از این واکنشپلی 
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مولی این فراورده نشان    جرم  بودن  زیاد.  است   مول  بر  گرم  هزار  هاده   اغلب برابر با  اتن تولید شده در این واکنشپلی  مولی   جرم  که  دهد  نشان می  هابررسی 

هگزن، به ترتیب معادل با -2اتن و  فرمول مولکولی پلی    .دارند  در اتصال با یکدیگر وجود  هیدروژن  و  کربن  اتم  هزاران  آن  مولکول  هر  ساختار  در  که  دهدمی

(𝐶2𝐻4)𝑛   و𝐶6𝐻12   کربن  هایاتم   جرمی  درصدتوان گفت  های کربن در این دو ترکیب برابر است، می های هیدروژن به شمار اتم است. چون نسبت شمار اتم  

 .است  برابر  پروپن  مولکول  در  عنصر  این  هایاتم   جرمی  درصد  با  اتنپلی   در

 ها: بررسی سایر گزینه 

  بین  نیروی نوعدروالسی است. این درحالی است که از نوع وان  اتن،پلی  از نمونه یک   در غالب مولکولی بین نیروی نوعها، نوعی هیدروکربن هستند. اتن( پلی 2

 .است  متانول، از نوع پیوند هیدروژنی  یک نمونه از  در  مولکولی

ی  آلی بتواند به عنوان مونومر در واکنش مربوط به تولید پلیمرهای افزایشی شرکت کند، باید در ساختار خود حداقل یک پیوند دوگانه که یک ترکیب  برای آن (  3

𝐶کربن) -کربن = 𝐶  داشته باشد. در این حالت، پیوند )𝐶 = 𝐶   های  های مونومر در شرایط مناسب شکسته شده و پس از پیوستن مولکولموجود در مولکول

𝐶ای بجز پیوند  توجه داریم که اگر در یک مولکول پیوند دوگانه   شوند.های پلیمر حاصل میومر به یکدیگر، مولکول مون = 𝐶    وجود داشته باشد، آن مولکول

 تواند در واکنش بسپارش شرکت کند.نمی

های کربن، هیدروژن و نیتروژن وجود دارند  مولکولی سیانواتن، اتم   شود. در ساختارسیانواتن( استفاده می ( از سیانواتن برای تولید پلیمر موجود در پتو)پلی 4

 شوند. های کربن، هیدروژن، اکسیژن و نیتروژن یافت می درحالی که در ساختار مولکولی اوره، اتم

پلیمر، چند لیتر گاز اکسیژن در استیرن، به چند مولکول مونومر نیاز داریم و برای سوزاندن کامل این گرمی از پلی ۲/5ی  برای تولید یک نمونه
𝑪. شوداکسید تولید میاستیرن، فقط بخار آب و کربن دیپلی کامل یک نمونه از شود؟ )از سوختنشرایط استاندارد مصرف می = 𝑯 و ۱۲ =

۱ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) 

1  )3/01 × 1022  –  2/11 2  )1/505 × 1022  –  2/11 3  )3/01 × 1022  –  4/22 4  )1/505 × 1022  –  4/22
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𝐶ی  پیوند دوگانه  4بنزنی( بوده و در هر مولکول آن    اسییتیرن یک ترکیب هیدروکربنی و آروماتیک)دارای یک حلقه  = 𝐶  های  وجود دارد. با شییرکت مولکول

 یمر به صورت زیر است:شود. واکنش تولید این پلاستیرن تولید میشدن، پلی( در واکنش پلیمری𝐶8𝐻8استیرن)

 
شود. همانطور که مشخص است، در این نوع از واکنش  استیرن یک پلیمر ساختگی است و از آن در تهیه و تولید انواع ظروف یکبار مصرف استفاده می پلی 

ساختار مونومرها، در ساختار پلیمر حاصل   های موجود دری اتم پلیمری شدن، جرم پلیمر تولید شده با مجموع جرم مونومرهای مصرف شده برابر بوده و همه 

 گرم است؛ پس داریم:  2/5استیرن، برابر با  گرم پلی   2/5توان گفت جرم استیرن مورد نیاز برای تولید  کنند. بر این اساس، می نیز شرکت می 

𝐶8𝐻8 مولکول? = 5/2 𝑔 (𝐶8𝐻8)𝑛 ×
1 𝑚𝑜𝑙 (𝐶8𝐻8)𝑛
104𝑛 𝑔 (𝐶8𝐻8)𝑛

×
𝑛 𝑚𝑜𝑙 𝐶8𝐻8

1 𝑚𝑜𝑙 (𝐶8𝐻8)𝑛
×

6/02× 𝐶8𝐻8 مولکول 1023

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶8𝐻8
= 3/01 ×  مولکول 1022

استیرن به صورت زیر است:واکنش سوختن پلی 

(𝐶8𝐻8)𝑛 + 10𝑛𝑂2
 
→ 8𝑛𝐶𝑂2 + 4𝑛𝐻2𝑂 

 کنیم.ی این واکنش، حجم گاز اکسیژن مورد نیاز را محاسبه می با توجه به معادله 

?  𝐿 𝑂2 = 5/2 𝑔 (𝐶8𝐻8)𝑛 ×
1 𝑚𝑜𝑙 (𝐶8𝐻8)𝑛
104𝑛 𝑔 (𝐶8𝐻8)𝑛

×
10𝑛 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 (𝐶8𝐻8)𝑛
×

22/4 𝐿 𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2
= 11/2 𝐿 

 های داده شده نادرست است؟یک از عبارتکدام

 است.  در ساختار خود  اتم کربن  3𝑛شود، دارای  واحد تکرارشونده می  𝑛ی پتو که شامل  یک مولکول از پلیمر سازنده (  1
 . شودمی  برقرار  هیدروژنی  پیوند  آن  یسازنده   هایمولکول   بین  و  بوده  سردکننده  های گاز  نوع از  یک  واتن،تترافلوئور (  2
 . است  سبک  اتنپلی  در  مولکولی  بین  نیروی  از  ترقوی   سنگین،  اتنپلی  یک نمونه از  در  مولکولی  بین  نیروی(  3
 . نیست  ممکن  پروپنپلی   مولکول  یک  تولید  واکنش  در  کننده  شرکت  مونومرهای  دقیق  تعداد تعیین(  4
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های این ماده  های نیتروژن، فلوئور یا اکسیژن متصل باشد وجود ندارد، بین مولکول( هیچ اتم هیدروژنی که به یکی از اتم 𝐶2𝐹4چون در ساختار تترافلوئورواتن) 

 شود. پیوند هیدروژنی برقرار نمی 

 ها: بررسی سایر گزینه 

 شود. واکنش تولید این ماده به صورت زیر است: انواتن در تولید پتو استفاده مییس( از پلی 1



 101صفحه   گروه آموزشی ماز  شیمی درس:  

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

از 
 م

ون
زم

ه آ
ام

خن
اس

پ
 

 
  در ساختار مولکولی خود   واحد تکرارشونده  𝑛پلیمر که شامل    این  یک مولکول ازتوان گفت  اتم کربن وجود دارد؛ پس می  3ی این پلیمر،  در واحد تکرارشونده 

   اتم کربن است.  3𝑛، دارای  شود می

 دهد:اتن در کنار یکدیگر را نشان میهای پلی ی قرارگیری مولکول( تصاویر زیر، نحوه 3

 
  کنار  در  موازی  صورت  به  توانندمی   سبک  اتنپلی   دارشاخه   هایمولکول   خالف  بر  هامولکول   این  هستند،  شاخه  بدون  سنگین  اتنپلی   یسازنده   هایمولکول   چون

  تر قوی  سنگین  اتنپلی   در(  دروالسیوان   نیروهای)مولکولی  بین  نیروهای  قدرت  است،  بیشتر   هامولکول   بین  تماس   سطح  حالت   این  در  چون.  بگیرند  قرار  یکدیگر

 . دارد  سبک  اتنپلی   با  مقایسه  در  بیشتری  استحکام  سنگین  اتنپلی   خاطر،  همین  به  و  بوده

  مونومرهای  دقیق  تعداد  توجه داریم که تعیین.  نداآمده   پدید  واحد تکرارشونده  نام  به  𝐻 و  𝐶  هایاتم  از  ایمجموعه   تکرار  از  استیرن،پلیپروپن و  ، پلی اتنپلی(  4

  دلیل،   همین به. است نشده ارائه یکدیگر  مونومرها به شمار  اتصال برای ایقاعده   هیچ  تاکنون و نیست ممکن ،شدن یک ماده پلیمری در واکنش کنندهشرکت 

  نوشته کمانک درون  را  شونده تکرار  واحد  فرمول شیمیایی این مواد، نماد نمایش ها نیز برایدان دقیقی نوشت و شیمی   مولکولی  فرمول تواننمی  پلیمرها برای

 . شودمی   استفاده  سرنگ  تولید  و  تهیه  در  آن  از  و  بوده  ساختگی  پلیمر  یک  پروپنتوجه داریم که پلی   دهند. را در مقابل آن قرار می   𝑛زیروند    و

ای کنیم به نمودارهای زیر از کتاب گاج نقرهره. در این رابطه، توصیه مییخیر و معروف شیمی کنکور سراسری به شمار م سوال  ی خواص الماس و گرافیت، از اون قسمتای خیلیها، مقایسهبچه

 تالیف شده، توجه کنید! های دپارتمان شیمی ماز شیمی که توسط بر و بچه
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