
 

 

 ردیف  مواد امتحانی  تعداد سوال  از شماره تا شماره  زمان پاسخگویی مالحظات

 سوال   70

 دقیقه   74

 1 ریاضی 20 1 20 دقیقه   34

 2 شناسی زیست 50 21 70 دقیقه   40
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 تکمیل عبارت زیر مناسب است؟کدام گزینه، برای   

 »دوزیستان در .................. دوران زندگی خود، ..................« 

 ( بخشی از ـ برخالف بعضی از خزندگان، مخلوطی از خون تیره و روشن در قلب خود دارند.  ۱
 ها را دارند.   مهای اندادار به تمام مویرگ( کل ـ همانند همة ماهیان، انتقال یکبارة خون اکسیژن۲
 کنند.ها و پوست ارسال می( کل ـ برخالف همة پرندگان، خون تیره را ابتدا به سطوح تنفسی در آبشش۳
 دهند.بار گردش خون در بدن، آن را دو بار از قلب عبور می ( بخشی از ـ همانند بعضی از خزندگان، ضمن یک ۴

 

 است؟  نادرستکدام عبارت، دربارة انسان،   

 شود.( در صورت افزایش تعریق، دفع آب از طریق ادرار کم می۱
 آیند.  ایستایی پدید میخوردن همها در نتیجة برهم( همة بیماری۲
 ای ثابت نقش اساسی دارند.ها در حفظ وضعیت درونی بدن در محدوده( کلیه۳
 ها مشابه است.ها با فشار اسمزی مایع اطراف آن( فشار اسمزی مایع درون یاخته۴

 

 است؟  نادرستچند مورد، دربارة شکل مقابل   

 
 

 «، در تشکیل نوعی شبکة مویرگی نقش دارد. ۲« همانند رگ »۱رگ »  - الف
 اکسید است.«، حامل خون با مقدار باالی کربن دی۳« همانند رگ »۲رگ »  - ب
 تواند در افزایش مواد دفعی در نفرون مؤثر باشد. «، می۵« برخالف رگ »۴رگ »  - ج
 کند.را دریافت می  های ادرارسازلوله شده از  «، مستقیماً تمام مواد خارج۴« برخالف رگ »۵رگ »  - د
 ( چهار  ۴ ( سه ۳ ( دو ۲ ( یک۱

 

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 

 رود که ..................«..................، انتظار می  در نتیجة »در انسان،  
 ها ـ عالئم بیماری نقرس ظاهر شود.  اسید در کلیه( رسوب مقدار زیاد اوریک ۱
 ( کاهش شدید ترشح هورمون ضدادراری ـ فعالیت مرکز تشنگی در هیپوتاالموس افزایش یابد.۲
 های کبدی افزایش یابد.  اکسید در یاختهف کربن دیمدت مقادیر زیاد آمونیاک ـ مصر( تجمع طوالنی۳

 شده در خوناب )پالسما( ـ ترشح هورمون ضدادراری از هیپوتاالموس به خون افزایش یابد.  ( افزایش شدید غلظت مواد حل۴
 

 است؟   مناسبچند مورد، برای تکمیل عبارت زیر   

 اند، ..................«گرفتهمانند آن قرار  های بخشی از نفرون که بالفاصله بعد از بخش قیف»یاخته
 غشای مجاور فضای درون لوله دارند.  ی در نزدیکی(های عمود)میتوکندری  راکیزه  - الف
 شکل دارند.  ای کرویدر مجاورت غشای دارای ریزپرز، هسته  - ب
 کنند.ای میلوله  های دورِگلوکز و آمینواسید را وارد مویرگ  - ج
 دهند.  ساس اندازه انجام میجایی مواد را فقط بر ا جابه  - د
 ( چهار  ۴ ( سه ۳ ( دو ۲ ( یک۱

 

 باشد، درست است؟نور میدهندة سامانة گردش خون یک جاکدام عبارت، دربارة شکل مقابل که نشان 

 
تواند بیشتر حجم خون را در خود  دهندة رگی است که می«، نشان۴« برخالف بخش »۱( بخش »۱

 جای دهد.  
 شود.  « انجام می۱های قلبی توسط انشعابی از رگ »«، تغذیة یاخته۲( پس از تبادل گازها در بخش »۲
 باشد. ها، متفاوت می«، مشابه و کیفیت خون آن۱« و »۳» های( جهت جریان خون در بخش۳
 «، مستقیماً با یکی از حفرات قلب در ارتباط است.  ۳« برخالف بخش » ۴( بخش »۴
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 در نوعی اسفنج درست است؟ با توجه به مطالب کتاب درسی، چند مورد دربارة سامانة گردش آب   

 دهند.  شکل، منافذ ورود آب را تشکیل میایهای استوانهیاخته  - الف
 شوند.  دار، در سطح بیرونی پیکر اسفنج دیده میهای تاژکیاخته  - ب
 شوند.  دار، باعث حرکت آب در حفرة میانی پیکر جانور میهای یقهیاخته  - ج
 شوند. هایی در سطح خارجی مشاهده میئدههای مختلف پیکر جانور، زادر قسمت  - د
 ( چهار  ۴ ( سه ۳ ( دو ۲ ( یک۱

 

 است؟کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب  

 »در همة جانورانی که .................. دارند، .................. وجود دارد.« 
  های متصل به روده برای دفع مواد ـ تنفس نایدیسی ( لوله۱
 ( دستگاهی برای گردش مواد در بدن ـ ساختار تنفسی ویژه۲

  ای  دار ـ سازوکارهای تهویهای برای دفع مواد زائد نیتروژن( کلیه۳
 توانایی دفع برخی مواد از طریق آبشش را ـ سامانة گردشی بسته  (۴

 

کمیل عبارت زیر مناسب  کننده از کلیه در انسان، کدام گزینه برای تبا توجه به مطالب کتاب درسی دربارة ساختارهای محافظت 
 است؟

 طور حتم ..................«کننده از کلیه که ..................، به»نوعی ساختار محافظت
 ( از جنس نوعی بافت پیوندی است ـ در حفظ موقعیت کلیه نقش مهمی دارد.  ۱
 رد.  کند ـ در محافظت از کلیة راست نقش کمتری دا( فقط از بخشی از کلیه محافظت می۲
 شود.کند ـ در صورت تحلیل بیش از حد، منجر به تاخوردگی میزنای می( کلیه را از ضربه محافظت می۳
 توان منجر به افتادگی کلیه شود.  ها است ـ در صورت آسیب دیدن، میصورت پردة دربرگیرندة کلیه( به۴

 

 است؟  درستچند مورد، دربارة جانوران   

توانند با محیط تبادالت گازی داشته  ها با محیط بیرون ارتباط ندارند اما همگی میای، همة یاختهپریاختهدر نوعی جاندار    - الف
 باشند.

 شود. ای وجود دارد که با منفذی به بیرون باز شده و برای دفع و تنظیم اسمزی استفاده میمهره، لوله در نوعی جانور بی  - ب
 کند. چشم قرار دارد و مجرای غده، ترشحات نمکی را از طریق منقار دفع می  در نوعی پرنده، غدة نمکی در باالی   - ج
 شود.های بزرگی از بدن خارج میهایی در بدن جانور، از طریق سوراخدر نوعی اسفنج، آب پس از ورود به حفره  - د

 ( چهار  ۴ ( سه ۳ ( دو ۲ ( یک۱
 

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 

 »در انسان، .................. نسبت به .................. است.«
 ( سیاهرگ کلیة چپ ـ سرخرگ کلیة چپ، باالتر ۲ تر ( میزنای چپ ـ میزنای راست، کوتاه۱

 ( سیاهرگ کلیة راست ـ سیاهرگ کلیة چپ، دارای طول بیشتری۴ تر  ( سرخرگ کلیة راست ـ سرخرگ کلیة چپ، طویل۳
 

 کدام عبارت، دربارة شکل مقابل درست است؟  

 
 
 
 شود.  «، قسمتی از نفرون مشاهده می۲« برخالف بخش »۱( در بخش »۱
 شود.  «، ترکیب نهایی ادرار تعیین می۴« برخالف بخش »۳( در بخش »۲
 شود.  مانند مشاهده می«، ساختاری قیف۱« برخالف بخش »۴( در بخش »۳
 انجام است.«، تمام مراحل تشکیل ادرار قابل۱« برخالف بخش »۲( در بخش »۴
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 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 

 ......... یابد.« ها، .........رود در کلیه»در فردی که ..................، انتظار می
۱ )pH  کربنات افزایش است ـ دفع بی ۴/۷خون حدود 
 شدت زیاد شده است ـ ترشح یون هیدروژن کاهش ها به( تجزیة چربی۲
 شدت افزایش یافته است ـ ترشح یون هیدروژن افزایش آهنگ تنفس به (۳
 کربنات کاهش شدت زیاد است ـ دفع بیهای راکیزه )میتوکندری( به( فعالیت آنزیم۴

 

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 

به ابتدا  را  مواد  گوارش  که  جانورانی   .................. برون»در  بهیاختهصورت  سپس  و  درون ای  مییاختهصورت  انجام  دهند، ای 
 ».................. 

 ( همة ـ ساختاری پر از مایعات، وظیفة گردش مواد را برعهده دارد.  ۱
 کنند.  ( همة ـ انشعابات ساختار گوارشی به تمام نواحی بدن نفوذ می۲
 کنند.  جایی همولنف در بدن کمک می( فقط بعضی از ـ حرکات بدن به جابه۳
 شود.  ها میانقباض کل ماهیچهباعث تحریک یک نقطه از بدن، ( فقط بعضی از ـ ۴

 

 است؟   نامناسبچند مورد، برای تکمیل عبارت زیر   

 شوند، ..................«»همة موادی که وارد فضای درون نفرون می

 کنند.  به روش فعال و با صرف انرژی زیستی از غشا عبور می  - الف
 شوند.از نوعی شبکة مویرگی به درون نفرون وارد می  - ب
 شوند. ن وارد میای نفروابتدا به قسمتی از بخش لوله - ج
 شوند. کننده، وارد لگنچه میاز طریق مجرای جمع  - د
 ( چهار  ۴ ( سه ۳ ( دو ۲ ( یک۱

 

 کند؟ طور صحیحی کامل میکدام مورد، عبارت زیر را به 

 »در نوزاد انسان، پس از آنکه ..................« 
 شود.  ( ادرار وارد مثانه شد، انقباض نوعی دریچه مانع بازگشت ادرار به میزنای می۱
 شود. طور ارادی شُل میسید، ماهیچه به( ادرار به بندارة )اسفنکترِ( خارجی میزراه ر۲
 رود.  ( سازوکار تخلیة ادرار فعال شد، کشیدگی دیوارة مثانه از حد مشخصی فراتر می۳
 یابد.  ( پیام عصبی از نخاع به میزراه رسید، انقباض بندارة )اسفنکترِ( داخلی کاهش می۴

 

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 

 »در بندپایانی مانند ملخ، ..................«
 کند.  ( همولنف در سطح شکمی بدن از انتهای بدن به سمت سر حرکت می۱
 شود. ( پس از خروج همولنف از قلب، جریان مایع در سطح پشتی بدن جانور ایجاد می۲
 شود.  ( ورود همولنف به قلب و خروج همولنف از قلب، پس از عبور از نوعی دریچه انجام می۳
 های اطراف دهان است. ها تا آروارهدار تا بلندترین پای جانور، زیادتر از فاصلة آندریچه( فاصلة بیشتر منافذ ۴

 

 رین سامانة گردش بسته را دارد، درست است؟ تکدام عبارت، دربارة جانوری که ساده 

 ( ساختار ظاهری بدن جانور در سراسر طول آن یکسان است. ۱
 ( جهت جریان خون در رگ سطح پشتی و شکمی بدن جانور یکسان است.۲
 کنندة جریان خون وجود دارد.  طرفه( بین سیاهرگ و حفرة قلب، دریچة یک ۳
 گردد.  زیر پوست، خون ابتدا به قلب برمیهای ( پس از تبادل گازها در مویرگ۴
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 کدام عبارت، دربارة شکل مقابل درست است؟    

 
 
 
 ای وجود دارد.  الیه«، بافت پوششی مکعبی یک ۳« همانند بخش »۱( در بخش »۱
 شوند.  شده بازجذب می«، بخشی از مواد تراوش۶« برخالف بخش »۴( در بخش »۲
 های پوششی بیشتر است.خوردگی غشای یاخته«، چین۵« نسبت به بخش »۲( در بخش »۳
 شود.  «، مراحل بیشتری از فرایند تشکیل ادرار انجام می۵« نسبت به بخش »۱( در بخش »۴
 

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 

 شوند، این است که ..................«دقیقاً در جهت مخالف یکدیگر انجام می»وجه .................. دو مرحله از فرایند تشکیل ادرار که  

 رسند. خوردة دور به پایان می( تشابه ـ در لولة پیچ۱
 ها، در دفع همة سموم و داروها نقش دارد. ( تمایز ـ یکی از آن۲
  ( تشابه ـ در بیشتر موارد، همراه با صرف انرژی زیستی هستند.۳
 ای است.لوله ها، در ارتباط با شبکة مویرگی دورِ یکی از آن( تمایز ـ ۴

 

 داران بالغ درست است؟کدام عبارت، دربارة سامانة گردش مواد در مهره 

 ای وجود دارد.  های قلبِ چهارحفرهای بین بطن( در خزندگان همانند پرندگان، دیواره۱
 شود.( در پستانداران همانند ماهیان، خون سیاهرگی با عبور از یک دریچه وارد دهلیز می۲
 تواند پس از عبور از قلب، از آن خارج شود.  ( در ماهیان برخالف پستانداران، خون تیره می۳
 قلب از طریق دو حفرة متفاوت است.   ( در پرندگان برخالف دوزیستان، ورود خون تیره و روشن به۴

 

 است؟   نامناسبچند مورد، برای تکمیل عبارت زیر   

 .................. نیز است.«طور حتم واجد  »هر جانور دارای ..................، به
 ب( سامانة گردشی مضاعف ـ شش    الف( سامانة گردشی ساده ـ استخوان

 های خونید( آبشش ـ مویرگ  ج( کلیه ـ سامانة گردشی بسته
 ( چهار  ۴ ( سه ۳ ( دو ۲ ( یک۱

 

 است؟ کدام عبارت، دربارة شکل مقابل درست   

 
 
 «، دارای بافت پوششی سنگفرشی ساده است. ۱« همانند بخش » ۳( بخش »۱
 دار دارد.  «، مقدار بیشتری مواد دفعی نیتروژن۲« نسبت به بخش »۱( بخش »۲
 باشد.  «، در ارتباط با دو نوع شبکة مویرگی در کلیه می۱« همانند بخش » ۲( بخش »۳
 کند.های باریک متعددی ایجاد میهای بلند و پامانند فراوان، شکاف«، با داشتن رشته۴( بخش »۴

 

 است؟  نادرستمهرگان  های دفع مواد در بیچند مورد، دربارة روش 

 مهرگان دارای ساختار مشخصی برای دفع هستند.  همة بی  - الف
 کنند. مهرگان دارای نفریدی، از آن برای تنظیم اسمزی استفاده میهمة بی  - ب
 کنند.را دفع میپذیری باال در آب  دار با انحاللمهرگان، نوعی مادة نیتروژنهمة بی  - ج
 شوند.  مهرگان دارای ساختار دفعی، مواد دفعی با انتقال فعال از محیط داخلی خارج میدر همة بی  - د
 ( چهار  ۴ ( سه ۳ ( دو ۲ ( یک۱
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 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 

 طور حتم ..................« »در همة ماهیانی که ..................، به
 شوند.  بشش دفع میهای اضافی از طریق آ( اسکلت استخوانی دارند ـ بخشی از یون۱
 شود. صورت ادرار رقیق دفع مینوشند ـ مقدار زیادی از آب به( مقدار زیادی آب می۲
 شود.  روده ترشح میکنند ـ محلول نمک بسیار غلیظ به راست( در آب شور زندگی می۳
   رود.های آبششی میمنظور تبادل گازها، آب از دهان به فضای بین تیغه( کلیه دارند ـ به۴

 

 ، درست است؟سالم ترین مادة دفعی آلی در ادرار انساندربارة فراوانچند مورد،   

 شود.از کالفک )گلومرول( به فضای درون کپسول بومن ترشح می  - الف
 شود.در نتیجة تجزیة موادی مانند آمینواسیدها تولید می  - ب
 پذیر است. شدن آن و دفع با فواصل زمانی امکانانباشته - ج

 کردن و تشکیل بلور دارد. سوبتمایل زیادی به ر  - د
 ( چهار  ۴ ( سه ۳ ( دو ۲ ( یک۱

 

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 

 ..................«دارانی که .................. دارند،  »در همة مهره
 یابد. ها ـ در شرایطی، بازجذب آب از مثانه به خون افزایش میای برای ذخیرة آب و یون( مثانه۱
 شود.ها به روده انجام می( غددی برای تولید محلول غلیظ نمک ـ تنظیم اسمزی با کمک ترشح یون۲
 شوند.  ق غدد نزدیک چشم یا زبان دفع می( کلیه با توانمندی زیاد در بازجذب آب ـ نمک اضافی از طری ۳
 شود.  شدن محیط را ـ اندازة مثانه در محیط خشک بیشتر می( توانایی کاهش حجم ادرار به هنگام خشک ۴

 

 است؟   نادرستکدام عبارت، دربارة دستگاه ادراری در انسان،   

 شود. ( انقباضات ماهیچة صاف دیوارة میزنای، باعث ایجاد یک حلقة انقباضی در پشت ادرار می۱
 ( قطورتر بودن سرخرگ آوران نسبت به سرخرگ وابران، در ایجاد فشار کافی برای تراوش مؤثر است. ۲
 و کیفیت خون مشابهی دارند.  های خونی که در اطراف بخش صعودی و نزولی لولة هنله قرار دارند، اندازه ( رگ۳
 کند.  های متفاوتی مواد را دریافت میای که بالفاصله پس از آخرین بخش نفرون قرار گرفته است، از نفرون( لوله۴

 

 جانداران درست است؟چند مورد، دربارة تنوع دفع و تنظیم اسمزی در   

 شوند.  دار از سطح بدن جاندار دفع میدر بعضی جانداران، مواد دفعی نیتروژن  - الف

 فشار اسمزی محیط زندگی پارامسی نسبت به سیتوپالسم آن، بیشتر است.   - ب
 در پارامسی، انواع مختلفی واکوئول برای دفع مواد دفعی وجود دارد.   - ج
 شود. نظیم اسمزی با کمک انتشار انجام میها، تاییاختهدر همة تک  - د
 ( چهار  ۴ ( سه ۳ ( دو ۲ ( یک۱

 

 دار دارند، درست است؟کدام عبارت، دربارة جانورانی که سامانة دفعی متصل به روده برای دفع مواد زائد نیتروژن 

 شده از مخرج، مقدار بیشتری آب و یون دارد.  های مالپیگی نسبت به محتویات دفعشده از لوله( محتویات خارج۱
 تر است.  های مالپیگی، حجیمباشد نسبت به محل ورود محتویات لولهها می( بخشی از روده که محل بازجذب آب و یون۲

 کند.  های گوارشی تولید میای مالپیگی دارد همانند بخش قبلی خود، آنزیمه( بخشی از لولة گوارش که اتصال مستقیم به لوله۳
های  شود، یاختهشود نسبت به بخشی از روده که بازجذب در آن انجام میاسید ابتدا به آن وارد می( بخشی از روده که اوریک ۴

 تری دارد.  طویل
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شوند؛ کدام گزینه، برای تکمیل  ها تقسیم میها و پروکاریوتاران به دو دستة کلی یوکاریوت با توجه به این موضوع که جاند 
 عبارت زیر مناسب است؟

 »در گروهی از جانداران، ..................؛ در این جانداران، برخالف سایر جانداران، ..................«  
ها نقش اساسی  است ـ عوامل رونویسی در تعیین مقدار و زمان استفاده از ژنتغییر  های آغاز همانندسازی قابل( تعداد جایگاه۱

 .  دارند
انداز آغاز  مراز( به راهپلیRNA( وجود دارد ـ رونویسی با پیوستن رِنابسپاراز )DNA( فقط یک نقطة آغاز همانندسازی در دِنا ) ۲

 شود.می
است ـ امکان تنظیم فعالیت پروتئین از طریق تغییر در پایداری آن  های مختلفی تقسیم شده  وسیلة غشاها به بخش( یاخته به۳

 وجود دارد.  
انداز  کننده به راه(، به اتصال آنزیم رونویسیDNA(ی اصلی به غشا متصل است ـ اتصال نوعی پروتئین به دِنا )DNA( دِنا ) ۴

 کند.  کمک می
 

 درستی بیان شده است؟ کدام عبارت، دربارة علم ژنتیک و تاریخچة آن به 

 نسل بعدی هستند.   انتقال بهیک فرد جمعیت وجود دارند، قابل هایی که در ( بعضی از صفت۱
 هاست. ای از صفات والدین و حد واسطی از آن( بر اساس قوانین مندل، صفات فرزندان آمیخته۲
 های رنگ گل میمونی است. ( رابطة بین دگره )الل(های حالت موی انسان، مشابه رابطة بین دگره۳
 شود، رابطة بارزیت ناقص است. ها همراه با هم ظاهر میاللی( که در آن اثر دگرهای )( نوعی رابطة دگره۴

 

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 

 طور حتم ..................« »هر فردی که .................. دارد، به
 دارد.    Rhهای را ـ حداقل یک دگرة )اللِ( بارز در جایگاه ژن D( توانایی ساخت پروتئین  ۱

 های قرمز خود است. را ـ فاقد پروتئین در غشای گویچه Rhخونی گروه    ddنمود )ژنوتیپ( ( ژن۲
 است. ۱تن )کروموزوم( شمارة در فام Rhهای منفی ـ فاقد دگره )الل( در جایگاه ژن Rh( گروه خونی  ۳
 دارد.   Rhهای های قرمز خود ـ دو نوع دگرة )اللِ( مختلف در جایگاه ژنرا در غشای گویچه D( پروتئین ۴

 

 چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  

.................. قابل ..................، فقط در مرحلة  به نوعی پروتئین گروه خونی در انسان،  مشاهده  »در فرایند ترجمة ژنِ مربوط 
 ».................. 

 شدن ـ نیست.  الف( خالی ماندن دو جایگاه رِناتَن )ریبوزوم( ـ طویل
 کدونِ( مکمل خود ـ آغاز ـ است. به پادرمزة )آنتی  AUGب( اتصال رمزة )کدونِ(  

 ( ـ پایان ـ نیست. mRNAج( حرکت زیرواحد کوچک رِناتَن )ریبوزوم( روی رِنای پیک ) 
 شدن ـ است. رِناتَن )ریبوزوم( ـ طویل  Eی( بدون آمینواسید از جایگاه  tRNAد( خروج رِنای ناقلِ )

 ( چهار  ۴ ( سه ۳ ( دو ۲ ( یک۱
 

 ؟ نیستکدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب   

های آمینواسیدی که در نوعی پروتئینِ .................. وجود دارند،  ها( در بدن انسان، توالیساز )پالسموسیتهای پادتن»در یاخته 
 توانند ..................« می

 ژن( ایجاد کنند. ( واردشده به شبکة آندوپالسمی زبر ـ ساختاری مکمل با نوعی پادگِن )آنتی۱
 رانی )اگزوسیتوز( هدایت کنند.  شده از دستگاه گلژی ـ پروتئین را به سمت غشای یاخته برای برون( خارج۲
 ایی، در یاخته نگهداری شوند.یافته به دستگاه گلژی ـ پس از قرارگیری پروتئین در نوعی کیسة غش ( انتقال۳
 ( شوند. DNAای سیتوپالسم ـ پس از عبور پروتئین از منافذ هسته، باعث همانندسازی دِنا )( آزادشده در مادة زمینه۴
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 سازی، کدام عبارت درست است؟سرعت و مقدار پروتئینبا توجه به مطالب کتاب درسی دربارة   

 ( وجود دارد.RNAها، سازوکارهایی برای تغییر در پایداری )طول عمر( رِنا ) ها همانند یوکاریوت( در پروکاریوت۱
 شود. یمانندی در نتیجة تجمع رِناتَن )ریبوزوم(ها ایجاد مها، ساختارهای تسبیحها برخالف یوکاریوت( در پروکاریوت۲
 شدن رونویسی شروع شود.  زمان با مرحلة طویلتواند همها، مرحلة آغاز ترجمه میها برخالف پروکاریوت( در یوکاریوت۳
 (، زمان زیادی برای ترجمه وجود دارد.mRNAدلیل باال بودن طول عمر رِنای پیک )ها، بهها همانند پروکاریوت( در یوکاریوت۴

 

  نادرست ها بیان شوند و یا بیان نشوند،  کنند در چه هنگام، به چه مقدار و کدام ژنکدام عبارت، دربارة فرایندهایی که تعیین می 
 است؟

 ( و پروتئین تأثیر بگذارد.RNAتواند در هر یک از مراحل ساخت رِنا )، این فرایند مییو پروکاریوت ی های یوکاریوت( در یاخته۱
 شود. ( در پی کاهش نور در محیط اطراف یک گیاه فتوسنتزکننده، ژن سازندة نوعی آنزیم مورد استفاده در فتوسنتز غیرفعال می۲
های حاصل از تقسیم یاختة بنیادی میلوئیدی، انواع مختلفی از یاخته ایجاد  های متفاوت در یاختهشدن ژن( در نتیجة فعال۳

 شوند. می
یاخته۴ در  پ(  یاختههای  برخالف  پروتئینروکاریوتی  یوکاریوتی،  توالیهای  و  میها  متفاوتی  نوکلئوتیدی  تنظیم  های  در  توانند 

 رونویسی مؤثر باشند. 
 

 چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  

 توان گفت که هر گل .................. دارد.«»با توجه به نحوة وراثت صفت رنگ گلبرگ در گیاه گل میمونی، می
 RWنمود )ژنوتیپ(  واسط، ژن  نمود )فنوتیپ( حددارای رخ  - الف
 های سفید دارای فقط یک نوع دگره )الل(، گلبرگ  - ب
 نمود )ژنوتیپ( ناخالص، رنگ صورتیدارای ژن  - ج
   Rدارای رنگ قرمز، دو دگرة )اللِ(    - د
 ( چهار  ۴ ( سه ۳ ( دو ۲ ( یک۱

 

های مربوط به تجزیة الکتوز، کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر با توجه به مطالب کتاب درسی دربارة تنظیم رونویسی ژن 
 مناسب است؟ 

باکتری اشرشیا   به محیط کشت اضافه  »اگر  .................. و الکتوز  در آن گلوکز وجود  باشد که  کُالی در محیطی قرار داشته 
 رود که در باکتری ..................« ..................، انتظار می

 اشد.  انداز همانند قبل ادامه داشته بمراز( به راهپلیRNA( ندارد ـ شود ـ اتصال آنزیم رِنابسپاراز )۱
 ( دارد ـ شود ـ اتصال مهارکننده به نوعی توالی تنظیمی در مجاور ژن برخالف قبل انجام شود.۲
 ( برخالف قبل انجام نشود. DNAکننده روی دِنا ) وی آنزیم رونویسیر( ندارد ـ نشود ـ پیش۳
 کنندة بیان ژن همانند قبل رخ دهد.  ( دارد ـ نشود ـ تغییر شکل پروتئین تنظیم۴

 

 است؟   نامناسب، برای تکمیل عبارت زیر  کدام گزینه  

 ..................«   ABO، فردی که .................. فردی که برای صفت گروه خونی  Rh»برای صفت گروه خونی  

 پذیر است.  نمود )ژنوتیپ( مختلف امکاناست، دو ژن  Bمثبت دارد، همانند ـ دارای گروه خونی  Rh( گروه خونی  ۱
 شود.  است، هیچ پروتئینی برای گروه خونی ساخته نمی O( فقط دگرة )اللِ( نهفته دارد، برخالف ـ دارای گروه خونی ۲
 است.  است، توالی دگره )الل(های گروه خونی یکسان  ABنمود )ژنوتیپ( خالص دارد، برخالف ـ دارای گروه خونی  ( ژن۳
 سازد.  است، یک نوع پروتئین مربوط به گروه خونی را می Aنمود )ژنوتیپ( ناخالص دارد، همانند ـ دارای گروه خونی  ( ژن۴
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ساکاریدها در باکتری اشرشیا کُالی، کدام عبارت دربارة های مربوط به تجزیة دیبا توجه به فرایندهای تنظیم رونویسی ژن 
 شکل زیر قطعاً درست است؟

 
 
 استفاده هستند.  های ژن برای تجزیة الکتوز قابلراورده« به نوعی پروتئین متصل باشند، ف ۲« و »۱( اگر بخش »۱
 شود.  ( در سیتوپالسم آزاد میmRNA«، نوعی مولکول رِنای پیک )۳« از بخش »۴( بالفاصله بعد از عبور بخش »۲
 .  « محلی برای اتصال به مهارکننده دارد۲کنندة رونویسی عبور کند، بخش »های تنظیم« از همة توالی۴( اگر بخش »۳
 « متصل شود. ۱تواند به بخش »مراز( میپلیRNA« حاوی اطالعات الزم برای تجزیة مالتوز باشد، رِنابسپاراز )۳( اگر بخش »۴

 

 چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  

 اند، همواره ..................« (ی خطی قرار گرفتهDNAدِنا )هایی که در  »برای رونویسی ژن
 شود. انداز، مرحلة آغاز رونویسی شروع میپس از اتصال گروهی از عوامل رونویسی به نواحی خاصی از راه  - الف
 توانند سرعت و مقدار رونویسی را تنظیم کنند.  های افزاینده در فاصلة دوری از ژن میتوالی  - ب
 گیرند.(، انواع مختلف عوامل رونویسی در کنار هم قرار میDNAیجاد خمیدگی در دِنا ) با ا  - ج
 کند. انداز را شناسایی میمراز( راهپلیRNAابتدا آنزیم رِنابسپاراز )  - د
 ( چهار  ۴ ( سه ۳ ( دو ۲ ( یک۱

 

 است؟   نامناسببا توجه به مطالب کتاب درسی، کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر   

 های تنظیم بیان ژن .................. در همة روشهای یوکاریوتی،  های ذکرشده برای تنظیم بیان ژن در یاختهبا توجه به روش»
 ، ..................« شوندکه تا قبل از شروع فرایند ترجمه انجام میرونویسی  

 کند.  تن )کروموزوم( تغییر میهای خاصی از فام( قبل از ـ میزان فشردگی بخش۱
 گیرند.  اسید تحت تأثیر قرار میهای خاصی از نوعی نوکلئیک ( در مراحل غیر ـ بخش۲
 شوند.  ( متصل میDNAهای خاصی از دِنا ) عوامل رونویسی به بخش( هنگام ـ گروهی از  ۳
 شوند.  ( به توالی مکمل خود متصل میmRNAهای خاصی از رِنای پیک )( پس از ـ بخش۴

 

 طور صحیحی بیان شده است؟ به  ABOچند مورد، دربارة گروه خونی  

نمود )ژنوتیپ( ناخالص، فاقد کربوهیدرات گروه نمود )ژنوتیپ( خالص برخالف همة افراد دارای ژنبعضی از افراد دارای ژن  - الف
 خونی هستند.  

نوتیپ( ناخالص، دو نوع کربوهیدرات گروه خونی  نمود )ژبرخالف بعضی از افراد دارای ژن  ABهمة افراد دارای گروه خونی    - ب
 را دارند. 

را    ABO، دگرة )اللِ( نهفتة مربوط به گروه خونی  Aهمانند بعضی از افراد دارای گروه خونی    Oهمة افراد دارای گروه خونی    - ج
 دارند.

 را دارند.  ABOگرة )اللِ( گروه خونی  ، دو نوع دABهمانند همة افراد دارای گروه خونی    Bبعضی از افراد دارای گروه خونی    - د

 ( چهار  ۴ ( سه ۳ ( دو ۲ ( یک۱
 

 است؟   نامناسبکدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر   

 طور حتم .................. است.« پپتیدی، به( به زبان پلیRNAاسیدی رِنا )»در فرایند تبدیل زبان نوکلئیک
 دار  (، دارای نوکلئوتید آدنینmRNA( اولین نوکلئوتید رِنای پیک ) ۱
 AUGپپتیدی، مربوط به رمزة )کدونِ( ( اولین آمینواسید زنجیرة پلی۲
 ( آخرین رمزة )کدونِ( مورد استفاده، دارای بازهای آلی یوراسیل و آدنین ۳
 ( آزاد -COOHپپتید، دارای گروه کربوکسیل )( آخرین آمینواسید در پلی۴
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 چند مورد، دربارة یک یاختة یوکاریوتی درست است؟ 

 شود.  ( تشکیل میRNAها و نوعی رِنا )یکی از عوامل الزم برای ترجمه، پس از کنار هم قرار گرفتن پروتئین  - الف
 شود. نوکلئوتیدی ایجاد میای در رشتة پلی(، چهار بخش دو رشتهtRNAبرای ایجاد تاخوردگی اولیه در رِنای ناقل )  - ب
 شود.  ای در سیتوپالسم شناسایی میمختلف آن متفاوت است، توسط آنزیم ویژه  ( که در انواعtRNAنوعی توالی رِنای ناقل )  - ج
کدون( بیشترین فاصله را از توالی محل اتصال آمینواسید  (، توالی پادرمزه )آنتیtRNAبعدی رِنای ناقل )در ساختار سه  - د

 دارد. 
 ( چهار  ۴ ( سه ۳ ( دو ۲ ( یک۱

 

 است؟کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب  

پروتئین از  یکی  به  مربوط  فرایند ترجمة ژن  ناقلِ  »در  رِنای  که  زمان  )میتوکندری(، هر  راکیزه  الکترونِ  انتقال  زنجیرة  های 
(tRNAبه ،.................. )طور حتم ..................«ی 
 اند.مستقر شده Aدکننده در جایگاه شود ـ عوامل آزااز رِناتَن )ریبوزوم( خارج می Pجایگاه طریق  ( بدون آمینوسید از۱
 تشکیل شده است.  Aرِناتَن )ریبوزوم( قرار دارد ـ پیوند پپتیدی بین آمینواسیدها در جایگاه  P( حامل آمینواسید در جایگاه  ۲
 شود. می Aیگاه گیرد ـ رمزة )کدونِ( آمینواسید بعدی وارد جارِناتَن )ریبوزوم( قرار می  P( حامل توالی آمینواسیدی در جایگاه  ۳
دیده    Aرِناتَن )ریبوزوم( قرار دارد ـ رمزة )کدونِ( دومین آمینواسید در جایگاه  Pجایگاه   در UACکدونِ( ( دارای پادرمزة )آنتی۴

 شود.می
 

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 

ژن  رونویسی  تنظیم  در  »در  مالتوز  تجزیة  به  مربوط  وجود  E.coliهای  باکتری  اطراف  کشت  محیط  در  مالتوز  که  زمانی   ،
 ».................. 

 انداز را تسهیل کنند.  توانند اتصال نوعی آنزیم به راهساکارید می( دارد، مجموعة پروتئین و دی۱
 رسد.  مراز( با عبور از دو توالی تنظیمی به محل شروع رونویسی میپلیRNA( دارد، آنزیم رِنابسپاراز )۲
 انداز اتصال دارند.  تنظیمی قبل از راهکنندة بیان ژن به نوعی توالی های تنظیم( ندارد، انواعی از پروتئین۳
 کنندة محل صحیح شروع رونویسی را شناسایی کند.  تواند توالی ویژة مشخصکننده می( ندارد، آنزیم رونویسی۴

 

 درست است؟  ABOو   Rhهای خونی  چند مورد، دربارة گروه 

 نمود )ژنوتیپ( خود دارد.  دارد، حداقل دو دگرة )اللِ( بارز در ژن   A+فردی که گروه خونی    - الف
 نمود )ژنوتیپ( خود دارد.  دارد، حداکثر دو دگرة )اللِ( نهفته در ژن  AB-فردی که گروه خونی    - ب
 نمود )ژنوتیپ( خالص دارد. د، حداقل برای یکی از صفات گروه خونی، ژندار  O+فردی که گروه خونی    - ج
 نمود )ژنوتیپ( ناخالص دارد. دارد، حداکثر برای یکی از صفات گروه خونی، ژن  B-فردی که گروه خونی    - د
 ( چهار  ۴ ( سه ۳ ( دو ۲ ( یک۱

 

 تکمیل عبارت زیر مناسب است؟کدام گزینه، برای   

)رنگ    W)رنگ مشکی( و    B)اللِ(    کند، دو دگرةجایگاهی که رنگ موی بدن یک جانور را تعیین می»برای نوعی صفت تک
 سفید( وجود دارد. اگر بین این دو دگره، رابطة .................. وجود داشته باشد، ..................«

 ، رنگ خاکستری دارند.  BWنمود )ژنوتیپ(  ی ژنتوانی ـ افراد دارا( هم۱
 نمود )فنوتیپ( افراد ناخالص و بعضی از افراد خالص یکسان است.  ( بارزیت ناقص ـ رخ۲
 است. BBنمود )ژنوتیپ( توانی ـ رنگ بعضی از موهای افراد ناخالص مشابه با رنگ موی افراد دارای ژن( هم۳
 توان مشخص کرد.  نمود )فنوتیپ( وی با قاطعیت می( هر فرد را بر اساس رخنمود )ژنوتیپ( بارز و نهفتگی ـ ژن۴

 



 

 

 ردیف  مواد امتحانی  تعداد سوال  از شماره تا شماره  زمان پاسخگویی مالحظات

 سوال   70

 دقیقه   76

 1 فیزیک 25 71 95 دقیقه   32

 2 شیمی 30 96 125 دقیقه   32

 3 شناسیزمین 15 126 140 دقیقه   12

 

 9ـ مرحله  تجربی های آزمون الکترونیکی کنکوری 

 2آزمون اختصاصی ـ دفترچه 

 چهارشنبه

02/09/1401  
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به حرکت درمی  با شتاب ثابت روی خط راستی  از حال سکون  متحرک  متحرکی  1آید. اگر 

4
را در مدت       s3ابتدای مسیر 

4بپیماید، 
9

 پیماید؟ انتهای مسیر را در مدت چند ثانیه می  

۱  )−3 5 ۲  )1  ۳  )−6 2 5 ۴  )2 
 

3متحرکی     
4

mاول مسیر خود را با سرعت ثابت   
s

د تا متوقف شود. کنو بقیۀ مسیر را با شتاب ثابت کندشونده حرکت می 4
 سرعت متوسط متحرک در کل مسیر چند متر بر ثانیه است؟ 

 ۱  )/3 2 ۲)/4 5   ۳  )/3 5 ۳  )/4 2 
  

برابر سرعت متوسط   3ثانیۀ دوم،   4کند. اگر سرعت متوسط متحرک در  متحرکی با شتاب ثابت بر مسیر مستقیم حرکت می   
tثانیۀ دوم باشد، سرعت متحرک در لحظۀ   2متحرک در   s=9  چند برابر سرعت اولیۀ آن است؟ 

۱  )−5 ۲  )−4 ۳  )4 ۴  )5 
 

mمتحرکی از حال سکون با شتاب ثابت   
a ( )

s
= − 22 کند. اگر مدت زمان الزم برای در مسیر مستقیم شروع به حرکت می  1

رعت متحرک متر دوم مسیر، توسط متحرک باشد، س  dبیشتر از مدت زمان الزم برای پیمودن    s1متر ابتدای مسیر    dپیمودن  
 متر دوم چند متر بر ثانیه است؟   dدر انتهای 

 ۱  )1 ۲  )2 ۳  )2 ۴  )2 2 
 

mخودرویی با شتاب ثابت     

s
کند. اگر بیند و ترمز میمتری خود می  68در حرکت است. راننده ناگهان مانعی در فاصلۀ    24

mبیند  ای که راننده مانع را میسرعت خودرو در لحظه 
s

باشد، حداقل اندازۀ شتاب   s1العمل راننده  و زمان تأخیر در عکس  16
 کند شدن خودرو چند متر بر مجذور ثانیه باشد تا خودرو به مانع برخورد نکند؟ 

۱  )/2 5 ۲  )3 ۳  )/3 5 ۴  )4 
 

کند، مطابق شکل زیر است. سرعت اولیۀ متحرک چند  حرکت می  xزمان متحرکی که با شتاب ثابت روی محور    –  نمودار مکان 
 متر بر ثانیه است؟ 

۱  )9  
۲  )10  
۳  )12   
۴  )15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 

Aکنند، مطابق شکل زیر است. اگر شتاب متحرک  حرکت می  xکه بر روی محور    Bو    Aزمان دو متحرک    –نمودار سرعت    

  ،/1 tباشد و در بازۀ زمانی    Bبرابر شتاب متحرک    5 Ctتا    0= t=    جابجایی متحرکB  ،m8    بیشتر از جابجایی متحرکA  

mبرابر   Aای برحسب ثانیه سرعت متحرک باشد، در چه لحظه
s

 شود؟  می  17

۱  )3    
۲  )5    
۳  )6    
۴  )8 

 

با شتاب ثابت      mمتحرکی 

s
در لحظۀ    24 متحرک  tبر روی خط راست در حال حرکت است. اگر سرعت  mبرابر    0=

s
و   2

 ثانیۀ چهارم چند متر است؟  Tباشد، جابجایی متحرک در    m12ثانیۀ سوم برابر   Tجابجایی متحرک در 

۱  )8 ۲  )10 ۳  )14  ۴  )16 
 

mآهن با تندی ثابت  شخصی در کنار ریل مستقیم راه   
s

tدود. اگر در لحظۀ  می  8 که با شتاب   m84ابتدای قطاری به طول    0=

m

s
mکند به شخص برسد و تندی قطار در این لحظه حرکت می 24

s
طور کامل ای برحسب ثانیه قطار بهباشد، در چه لحظه 6

 کنند.(  گیرد؟ )قطار و شخص هر دو در یک جهت حرکت میاز شخص سبقت می

۱  )5 ۲  )6  ۳  )7 ۴  )8 
 

)خودروهای    )و    1( )از یکدیگر قرار دارند. خودرو    m900به فاصلۀ    2( tدر لحظۀ    1( )و خودرو    aبا شتاب ثابت    0= در   2(
tلحظۀ   s= متری از   600کنند. اگر این دو خودرو در فاصلۀ  از حال سکون به سمت یکدیگر حرکت می  a2با شتاب ثابت    10

)مکان اولیۀ خودرو   )از کنار یکدیگر عبور کنند، در این مکان، تندی خودرو    1( )چند برابر تندی خودرو    1(  است؟   2(

۱  )
1
2

  ۲  )1 ۳  )
3
2

 ۴  )2 
 

 

حذف شود جسم   F1شوند و جسم در حال سکون است. اگر نیروی وارد می  kg2به جسمی به جرم   F3و   F1  ،F2سه نیروی    
برابر شود، جسم با  F3  ،4دهد. اگر نیروی  به حرکت ادامه می i2حذف شود جسم با شتاب   F2و اگر نیروی   i−3با شتاب  

 هستند(   SIها در چه شتابی به حرکت ادامه خواهد داد؟ )شتاب

۱  )i2 ۲  )i3 ۳  )i−2  ۴  )i−3 
 

m، برابر kg5سرعت اولیۀ جسمی به جرم    
s

، در جهت سرعت اولیه بر جسم وارد شود، سرعت Fاست. اگر نیروی خالص   12

m، به s2جسم  پس از  
s

Fرسد. اگر نیروی خالص  می  18 (N)+3 را در خالف جهت سرعت اولیه بر جسم وارد کنیم، سرعت   5

mجسم پس از چند ثانیه برابر 
s

 شود؟  می  2

 ۱  )1 ۲  )2 ۳  )3 ۴  )4 
 
 
 
 
 
 

 



 

3 

است. اگر شخص به درون آب   kg140شخصی درون قایقی که بر روی آب ساکن است، قرار دارد و مجموع جرم شخص و قایق    

4شیرجه بزند و در لحظۀ جدا شدن از قایق، شتابش 
3

 برابر شتاب قایق باشد، جرم شخص چند کیلوگرم است؟   

 ۱ )60 ۲  )70 ۳  )80 ۴  )90 
 

)وزن جسم    )های  برابر مجموع وزن جسم  A  ،2  ۀسیارسطح  در    1( )و    1( )است. اگر وزن جسم    B  ۀسیارسطح  در    2( در   2(

B ،1  ۀسیارسطح  
3

)برابر وزن جسم    )باشد، جرم جسم   A  ۀسیارسطح  در    1( )چند برابر جرم جسم   2(  است؟  1(

۱  )1  ۲  )2 ۳  )3 ۴  )4 
 

شود. اگر بزرگی شتاب گلوله  طور مایل به سمت باال پرتاب میاز سطح زمین به kg2ای به جرم وزد، گلولهکه باد نمی روزیدر  

m در باالترین نقطه مسیر

s
2

mباشد، بزرگی نیروی مقاومت هوا در این نقطه چند نیوتن است؟ )   5/12  
g

s
= 210) 

۱ )75/۳ ۲ )۱5 ۳ )۲0 ۴ )۲5 
 

mرها شده و با تندی    Aمطابق شکل از نقطۀ    m2و طول    kg1آونگی به جرم   

s
گذرد. به ترتیب، اندازۀ انرژی می  Bاز نقطۀ    2

Nکدام است؟ )   SIتلف شده آونگ و کار نیروی طناب روی گلوله متصل به آونگ در  
g

kg
= cosو  10  =

160
2

cosو    / =37 0 8                  ) 

۱  )−2 6 
 صفر                                       6−(  ۲
۳  )−2 4 
 صفر 4−(  ۴

mبالنی با تندی  
s

متری سطح زمین از آن   40در ارتفاع   kg4ای شنی به جرم در راستای قائم در حال حرکت است. کیسه   10

mشود و با تندی  رها می
s

کند. اندازۀ کار نیروی مقاومت هوا بر روی کیسه شن از لحظۀ رها شدن تا به زمین برخورد می  25

Nلحظۀ برخورد با زمین چند ژول است؟ ) 
g

kg
= 10 ) 

۱  )550 ۲  )450 ۳  )350 ۴  )250 
 

آورد. تندی جسم وارد شده و آن را از حالت سکون به حرکت درمی  kg2بر جسمی به جرم    Fدر شکل زیر نیروی افقی   

mجایی به  جابه m5پس از  

s
چند  Fباشد، اندازۀ نیروی افقی   N8رسد. اگر اندازۀ نیروی اصطکاک بین جسم و سطح  می  4

 نیوتون است؟ 

۱  )/8 8 ۲  )/9 6 
۳  )/11 2 ۴  )/12 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60
37A

B

m2

Fkg2



 

4 

mکند و با سرعت  کیلوگرم از حال سکون  از باالی قله شروع به حرکت می  60یک اسکی باز با جرم    
s

به انتهای سطح شیب   10

دار می رسد . اگر  = نیوتون باشد، آنگاه اختالف ارتفاع نقطه  120متری برابر  200و نیروی مقاوم در طی این مسیر  باشد 30

Hدار )شروع حرکت تا انتهای سطح شیب h− ( چند متر است؟ )m
g

s
= 210  )  

۱ )۴۲ 
۲)۴0                          
۳)۴5  
۴)۳۲ 

 

Fدر شکل زیر، نیروی    N= m، جسم را با سرعت ثابت  20
s

دهد. توان این نیرو چند وات بر روی سطح افقی حرکت می  4
sinاست؟ )  / =37 0 6) 

۱  )48 
۲  )64 
۳  )54 
۴  )80 

 

1توان خروجی یک ماشین  
3

 توان تلف شدۀ آن است. بازده این ماشین چند درصد است؟   

۱  )/33 3 ۲  )20 ۳  )25 ۴  )/66 6 
 

متر باال کشیده و آن   10آب را از ته چاهی به عمق   min2 ،kg720است. این پمپ در مدت    kw3توان ورودی یک پمپ آب  

mرا باتندی 
s

Nکند. بازده این پمپ چند درصد است؟  از لبه چاه به بیرون سرریز می  5
g

kg
 

= 
 

10 

۱  )20 ۲  )/22 5 ۳  )25 ۴  )/27 5 
 

 افزایش یابد، تغییر دمای آن چند کلوین است؟   F302به   k300اگر دمای جسمی از   

۱ )۱۲۳ ۲ )۲75 ۳ )7۲ ۴ )۱50 
 

 شوند؟ هایی هستند که به عنوان دماسنج معیار در نظر گرفته میدر کدام گزینه هر دو مورد ذکر شده، دماسنج 

 سنج تَف - ( دماسنج گازی ۲ دماسنج ترموکوپل - سنج ( تَف۱
 ای دماسنج جیوه -( دماسنج ترموکوپل  ۴ ای دماسنج جیوه  -( دماسنج مقاومت پالتینی  ۳

 

درجۀ سلسیوس  مدرج شده ولی دیگری نامشخص است. اگر نمودار تغییرات دما برحسب    برحسبدو دماسنج داریم که یکی   
 دهند؟گاه کدام دما را هر دو دماسنج، یکسان نشان میدرجۀ سلسیوس و دماسنج نامشخص مطابق شکل باشد، آن

۱)/ C2 5   
۲)/ C− 2 5   
۳)/ C1 25   
۴)/ C− 1 25   
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 است؟  نادرستیک از مطالب زیر  کدام 

 .گیرندمی سرچشمه ماده الکتریکی ماهیت از  که  هستند هاییپدیده جمله  از  آذرخش، و تندر( 1
 . دهد واکنش فلزها  اغلب با  دارد تمایل اکسنده عامل عنوان به که  است فعال  نافلزهای از یکی  ( اکسیژن2
 . شودمی محقق  پیشرفته های فناوری  یسایه در  که است الکتروشیمی  از دستاوردی  ارزان،  الکتریکی انرژی ( تولید 3
 .شوندمی بررسی آن در برقکافت، فرایند  و سوختی  هایسلول  که  است  الکتروشیمی قلمروهای از  یکی ( تولید مواد جدید،4

 

 های زیر درست است؟چه تعداد از عبارت 

 . کرد  تبدیل  الکتریکی  انرژی  به   را  شیمیایی فلزها   انرژی  از بخشی  توانمی لیمو،   یک  در  مسی تیغه  دو  بردن  فرو   ( با آ

𝑪𝒍۲(𝒈)آن به صورت   واکنش کاهش در فرایند تولید نمک خوراکی از عناصر سازندهنیمب(   + ۲𝒆 → ۲𝑪𝒍−(𝒔)  .است 

 . است  الکتروشیمی دانش  از  گیریبهره  گرو   در  غذایی،   و  بهداشتی  دارویی،  هایفراورده  تولید  کیفیت  از  اطمینان  پ( کسب

 ها مشابه است.آن، آرایش الکترونی یون واکنش میان منیزیم و گاز اکسیژن، با تولید نور سفید همراه بوده و در فراوردهت(  

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

۱/۲۰۴یک قطعه از آخرین فلز واسطه موجود در تناوب چهارم که در ساختار خود دارای    × اتم است، با چند لیتر محلول   ۱۰۲۲
𝒑𝑯هیدروکلریک اسید با   = فراورده گازی در شرایط استاندارد   لیتربه طور کامل واکنش داده و طی این فرایند، چند میلی  ۱/۷

 شود؟تولید می

1 )2  - 448 2 )4  - 448 3 )2  - 896 4 )4  - 896  
 

۳/۰۱گرمی از فلز آهن،    8۴طی واکنش محلولی از هیدروکلریک اسید با یک قطعه    × های اکسنده و الکترون بین گونه  ۱۰۲۳
شود. اگر درصد جرمی واکنش، برای تولید نوعی آلیاژ استفاده میکاهنده مبادله شده و از فلز آهن باقیمانده پس از پایان این 

𝑭𝒆شود؟ ) باشد، جرم آلیاژ تولید شده برابر با چند گرم می  %۲5آهن در آلیاژ مورد نظر برابر با  = 5۶ 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−۱) 

1 )420 2 )210 3 )280 4 )140 
 

 درستی انجام شده است؟ های زیر به  در رابطه با فلزهای آهن و روی، چه تعداد از مقایسه 

آهنتمایل به از دست دادن الکترون:   ⚫ > 𝒍شمار الکترون با   ⚫                روی = آهندر اتم:   ۱ <  روی

آهنها در جرم برابر از فلزها: شمار اتم  ⚫ < آهندرصد فراوانی فلز در سیاره زمین:   ⚫              روی >  روی

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

 است؟  نادرستاز مطالب زیر در رابطه با واکنش فلز روی با محلول هیدروکلریک اسید،    یککدام 

 شود. دهنده در فرایند هابر مصرف میفراورده گازی تولید شده طی این فرایند، به عنوان یک واکنش( 1
 شوند.طه میهای آب احاهای روی توسط اتم اکسیژن مولکول( در محلول ایجاد شده طی این فرایند، کاتیون2
𝑙الکترون با   2واکنش اکسایش انجام شده، گونه کاهنده ( در نیم3 =  یابد. از دست داده و شعاع آن کاهش می ۰
 کند. ( با انجام شدن این واکنش شیمیایی در محلول، رسانایی الکتریکی محلول مورد نظر به تدریج افزایش پیدا می4
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 زیر درست است؟  هایچه تعداد از عبارت  

 . شودمی  آبی تدریج  به  نظر  مورد محلول  رنگ  سولفات،  منیزیم  از محلولی  در  مس   جنس  از فلزی  تیغه  یک  دادن  قرار  ( با آ

 .است اکسنده  کاهنده، بیشتر از گونه   گونه  الکتریکی  بار  تغییر  سولفات، (  𝑰𝑰) مس محلول با  آلومینیم فلز  واکنش  ب( در

 . کنیم  استفاده   به کمک مس   شده   ساخته  ظروف  از  توانیممی  ( سولفات، 𝑰𝑰آهن)   از محلول   نمونه   یک  نگهداری پ( برای

 کند. ها در محلول تغییر نمی( سولفات، مجموع غلظت کاتیون𝑰𝑰پس از قرار دادن فلز منیزیم در محلول مس) ت(  

 .شودمی آزاد  نیز   انرژی مقداری الکترون،   ستد  و  داد   بر  افزون کاهش، - اکسایش  های واکنش  انواع  یهمه   ث( در

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

۱/8۰۶( سولفات،  𝑰𝑰گرمی از جنس فلز روی درون بشر حاوی محلول مس)   ۱۰ای  اگر با وارد کردن تیغه   × الکترون بین   ۱۰۲۲
رض کنید تمام فلز تولید شده بر کند. )ف های اکسنده و کاهنده مبادله شود، جرم تیغه ............... گرم ............... پیدا میگونه

𝒁𝒏روی تیغه رسوب کند؛   = 𝑪𝒖 و ۶5 = ۶۴ ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−۱) 

 افزایش  – 03/0( 4 کاهش  -  03/0( 3 افزایش  -  015/0( 2 کاهش -  015/0( 1
 

 یک از مطالب زیر درست است؟کدام 

 سولفات را به مقدار بیشتری افزایش خواهد داد. ( 𝐼𝐼آهنی، دمای محلول آبی مس)  روی، در مقایسه با یک تیغه یک تیغه( 1

 .دارد وجود الکترون  چند یا یک  همراه به کاهنده گونه  کاهش در یک واکنش شیمیایی، واکنشنیم چپ معادله  سمت  ( در 2
 د. شونهایی با میزان پایداری بیشتر تولید میفلزی از جنس مس با محلول روی سولفات، فراورده ( در واکنش یک تیغه3

 یابد.  مینیترات کنیم، سرعت تغییر دمای محلول کاهش( اگر پودر منیزیم را بجای یک تیغه از این فلز وارد محلول نقره4
 

𝑨𝒍های زیر درست هستند؟ )کدام موارد از عبارت  = ۲۷ 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−۱) 

 یابد. با قرار دادن فلز آلومینیم در محلول منیزیم کلرید، دمای محلول افزایش میباشد،    +𝑴𝒈۲تر از اکسنده  +𝑨𝒍۳( اگر یون آ

 دهد.گرم فلز آلومینیم خالص به طور کامل واکنش می  5۴/۰( سولفات، با 𝑰𝑰موالر مس)  ۳/۰لیتر محلول  میلی  ۲۰۰ب( مقدار  

𝑪𝒓۲+(𝒂𝒒)واکنش پ( در نیم + ۴𝑪𝒖۲+(𝒂𝒒) → 𝑪𝒓۶+(𝒂𝒒) + ۴𝑪𝒖+(𝒂𝒒)  یون ، (کروم𝑰𝑰.در نقش کاهنده است ) 

 یافته است.  اکسایش گونه  آن   شود، می ترمثبت  یک گونه  الکتریکی  بار  هنگامی که  شیمیایی،   واکنش  هر  ت( در

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

 :های الکتروشیمیایی زیر و تغییر دمای ایجاد شده در ظرف مربوط به هر واکنش را در نظر بگیریدواکنش 

{

𝑭𝒆(𝒔) + 𝑴𝒏۲+(𝒂𝒒) → ⋯             ∆𝜽 = ۰℃        

𝑴𝒈(𝒔) + 𝑴𝒏۲+(𝒂𝒒) → ⋯          ∆𝜽 = ۷/۲℃    

𝑨𝒍(𝒔) + 𝑴𝒏۲+(𝒂𝒒) → ⋯             ∆𝜽 = ۳/۴℃   

 دهد؟ها را به درستی نشان میها مشابه هم باشد، کدام گزینه مقایسة قدرت کاهندگی گونهاگر شرایط انجام همه این واکنش

1  )𝐹𝑒 < 𝑀𝑛 < 𝑀𝑔 < 𝐴𝑙 2  )𝑀𝑔 < 𝐴𝑙 < 𝑀𝑛 < 𝐹𝑒
3  )𝐹𝑒 < 𝑀𝑛 < 𝐴𝑙 < 𝑀𝑔  4  )𝐴𝑙 < 𝑀𝑔 < 𝑀𝑛 < 𝐹𝑒
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𝑴𝒏𝑶۴  موازنه نشدهواکنش شیمیایی    
− + 𝑯+ + 𝑰− → 𝑴𝒏۲+ + 𝑰۲ + 𝑯۲𝑶  لیتر در حال    8، در یک محلول آبی به حجم

برسد، جرم ید تولید شده در این واکنش برابر با    ۱به    5/۰محلول از    𝒑𝑯انجام شدن است. اگر با انجام شده این واکنش، مقدار 
𝑰شود؟ ) چند گرم می = ۱۲۷ 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−۱ ) 

1 )5/190 2 )5/63 3 )254 4 )127 
 

میان یک قطعه فلز منیزیم با محلول آلومینیم سولفات، چند برابر ضریب گاز اکسیژن در    ها در واکنشمجموع ضرایب فراورده 
های اکسنده و گرم فلز منیزیم در این واکنش، چند مول الکترون بین گونه 8/۴واکنش سوختن پروپان بوده و به ازای مصرف 

𝑴𝒈شود؟ ) کاهنده مبادله می = ۲۴ 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−۱ ) 

1 )2/1 – 6/0 2 )2/1 – 4/0 3 )1 – 6/0 4 )1 – 4/0 
 

 است؟   نادرستیک از مطالب زیر در رابطه با فلز منیزیم  کدام 

 ها متفاوت است.های موجود در هسته آنشود که شمار نوترون می یک نمونه طبیعی از این عنصر، شامل انواع مختلفی اتم( 1
 شود. خطی این عنصر فلزی تشکیل می-( با عبور نور ایجاد شده در واکنش سوختن این ماده از یک منشور، طیف نشری 2
𝑙الکترون با   6( این عنصر، 3 =  در اتم خود داشته و در گذشته، برای ایجاد نور در هنگام عکاسی کاربرد داشته است.  ۰
 کند.صر در آب، غلظت مولی یون هیدروژن در آب افزایش پیدا می( پس از انحالل فراورده حاصل از سوختن این عن4

 

 های زیر درست است؟چه تعداد از عبارت 

 شوند.( عناصر نافلزی از جمله گوگرد و فلوئور، در واکنش با نافلزها کاهش یافته و به آنیون تبدیل میآ

 . دارند  کاهندگی نقش  محلول  در  موجود کلرید  های یون  قلع،   فلز  با  اسید  هیدروکلریک  محلول   واکنش  ب( در

 . است  واکنش نیم  این  در  شرکت  برای   روی   اتم  تمایل  از کمتر  اکسایش،  واکنشنیم  در شرکت  برای  طال  اتم   پ( تمایل

𝑺𝑶۲(𝒈)+𝑯۲𝑶(𝒍)واکنش ت( پس از موازنه معادله نیم → 𝑺𝑶۴
۲−(𝒂𝒒)+𝑯+(𝒂𝒒)+𝒆− ضریب ،𝑯+    شود.می ۲برابر 

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

 است؟  نادرستیک از مطالب زیر  کدام 

 .است آب  غیراقیانوسی منابع جمله از خاک،  در  موجود رطوبت و  یخ هایکوه همانند  ها،دریاچه شور  آب( 1
 . دهدمی قرار  گیاه  اختیار در  را  گوگرد و نیتروژن  عنصر نافلزی دو  و بوده شیمیایی  کود  یک سولفات ( آمونیوم2
 . کرد استفاده  نیتراتنقره محلول از  توانمی آشامیدنی،آب نمونه یک  در  موجود کلرید یون  وجود بررسی ( برای3
 سطح زمین توسط آب پوشیده شده است. %40تن بوده و نزدیک به  1018×1/5کره تقریبا برابر با  جرم آب( 4

 

 5به اضافه کردن آب خالص به آن، به    مول سدیم هیدروکسید را در مقداری آب حل کرده و حجم محلول مورد نظر را   ۰5/۰ 
لیتر شده باشد، غلظت یون سدیم در این گرم بر میلی  ۱5/۱رسانیم. اگر چگالی محلول حاصل از این فرایند برابر با  لیتر می

 دهد؟ نیتروژن پنتاکسید واکنش میشده و هر لیتر از این محلول، با چند مول دی  𝒑𝒑𝒎محلول برابر با چند 

(𝑵𝒂 = ۲۳ 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−۱) 

1 )400  -  5×10-3 2 )400  -  10-2 3 )200  -  5×10-3 4 )200  -  10-2 
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 های داده شده به ترتیب از راست به چپ، درست است؟ی گونههای ذکر شده در کدام دو ردیف از جدول زیر، برای همهنام  

 هانام ترکیب هافرمول شیمیایی ترکیب دیف ر

۱ 𝑪۱۰𝑯8  − 𝑵𝒂𝑵۳  −   𝑲𝑩𝒓   نفتالن   - سدیم نیترید   -پتاسیم برمید 

۲ 𝑪𝑶𝑭۲ −   𝑭𝒆(𝑵𝑶۳)۳  −   𝑲۲𝑺   پتاسیم سولفید-   (آهن𝑰𝑰𝑰  نیترات ) -   کربونیل فلوئورید 

۳ 𝑵۲𝑶 −   𝑪𝑶(𝑵𝑯2)۲  −   𝑽𝑶  (وانادیم𝑰𝑰  اکسید )–    نیتروژن مونوکسیددی  – اوره 

۴ 𝑵۲𝑶5 −   𝑴𝒏۳(𝑷𝑶۴)۲  −   𝑳𝒊۲𝑪𝑶۳   لیتیم کربنات-   (منگنز𝑰𝑽  فسفات ) -  نیتروژن پنتاکسید 

1 )1 ،2 2 )2 ،3 3 )1 ،3 4 )3 ،4 
 

۱/8۰۶ها برابر  ها و کاتیونگرم محلول آلومینیم سولفات، تفاوت شمار آنیون  ۴۰۰در    ×   ۱۴۲𝒎𝒈است. اگر به این محلول،    ۱۰۲۱
نظر خواهد بود؟ )از تغییر حجم محلول صرف  𝒑𝒑𝒎سدیم سولفات جامد اضافه کنیم، غلظت یون سولفات در محلول نهایی چند  

.𝒈 ۱کرده و چگالی محلول را برابر  𝒎𝑳−۱   در نظر بگیرید؛𝑺 = 𝑵𝒂 و ۳۲ = 𝑶 و ۲۳ = ۱۶ ∶ 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−۱) 

1 )720 2 )800   3 )2160 4 )2400 
 

۲۰٪گرم محلول منیزیم نیترات    ۲۰۰م نیترات را به  تقریبا چند مول منیزی  𝒘
𝒘⁄   اضافه کنیم تا درصد جرمی نمک در محلول

𝑴𝒈برابر حالت اولیه شود؟ )   5/۲مورد نظر   = 𝑶 و ۲۴ = 𝑵 و ۱۶ = ۱۴ ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−۱) 

1 )18/0 2 )36/0   3 )54/0 4 )81/0 
 

 های زیر درست است؟یک از عبارتکدام 

 شود. کره و هواکره مبادله ماده انجام نمیمختلف کره زمین، بین سنگ  های( در بخش1

 ها در اقیانوس آرام است.های حل شده در دریای سرخ کمتر از درصد جرمی نمک ( درصد جرمی نمک 2

 رسد. متر می 2( آب دریاها مخلوطی همگن بوده و اگر زمین مسطح باشد، ارتفاع آب در سطوح مختلف آن به 3
 ای از آب مقطر استفاده کرد. توان برای تهیه نمونهران تشکیل شده در هوای پاک، تقریبا خالص بوده و از آن می( آب با 4

 

های زیر در کدام  گزینه آمده است؟ )فرمول شیمیایی آلومینیم پرمنگنات و آلومینیم کرومات، به ترتیب  پاسخ درست پرسش 
𝒎𝒐𝒍−۱. 𝒈 :𝑶ت. اس  𝑨𝒍۲(𝑪𝒓𝑶۴)۳و   𝑨𝒍(𝑴𝒏𝑶۴)۳به صورت   = 𝑲و   ۱۶ = 𝑪𝒓و   ۳۹ = 5۲) 

 های نافلزی در پتاسیم پرمنگنات، چند برابر این نسبت در آمونیوم کرومات است؟های فلزی به شمار اتم( نسبت شمار اتمآ

 شود؟ مول پتاسیم کرومات، برابر با چند گرم می  ۲/۰موجود در    ب( تفاوت جرم عناصر فلزی و نافلزی 

1 )5/3 – 2/13 2 )7 – 2/13 3 )5/3 – 2/21 4 )7 – 2/21 
 

 است؟  نادرستیک از مطالب زیر  کدام 

 .دارند  یکسانی الکترونی آرایش  و بوده اتمی تک  هاییون دسته از  دریا، آب  در موجود  آنیون و  کاتیون ترینفراوان( 1
 . شودمی هادندان سالمت حفظ  سبب آشامیدنی، هایآب به فلوئورید اتمی  تک  یون  از کمی  بسیار  مقدار افزودن ( 2
 . است کلرید آمونیوم در  نسبت  این  مقدار به مشابه  کربنات،   کلسیم در  هاکاتیون به هاآنیون شمار میان  ( نسبت3
 .است یکسان  آن سراسر در  شیمیایی  ترکیب و فیزیکی  حالت و بوده آب  در آلی  ماده  چند از مخلوطی  ( گالب 4
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های زیر درست است؟چه تعداد از عبارت

 . کرد  استفاده  صنایع  در  تواننمی هاآن  از خاطر،   همین  به   و بوده  شور  آب  داری  هارودخانه  و   هاقنات  ( اغلب آ

 . شودمی  نصف   محلول  آن  در  شوندهحل  جرمی  درصد  محلول آبی، یک  در  حالل موجود  جرم  شدن  برابر   دو  ب( با

 اند.اتمی موجود در یک نمونه از آب آشامیدنی به آرایش الکترونی یک گاز نجیب رسیدههای تککاتیون  همهپ(  

 رود.به کار می  𝑯۲، سدیم، سود سوزآور و گاز 𝑪𝒍۲گاز   حدود نیمی از سدیم کلرید جداسازی شده از آب دریا، در تهیه ت(  

.است  دریا  آب آن،   تهیه  منبع  تنها  و   داشته  کاربرد  معدهشربت  و  آلیاژها   تهیه  در  منیزیم، عنصر فلزی از گروه دوم است کهث(  

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

های زیر درست هستند؟ کدام موارد از عبارت

.کنندمی  ایفا  نقش اساسی  هاولمولکدرشت  های انجام شده در آن،واکنش  در  شده و  زمین   کره جانداران   شامل  کره، ( زیستآ

 ب( با انحالل هر مول آلومینیم سولفات در آب، همانند هر مول کلسیم هیدروکسید، دو مول آنیون وارد محلول خواهد شد.

 هیدروکسید است.برابر نمک منیزیم  ۶/۱فسفات، ها به شمار عناصر در واحد فرمولی سدیمپ( نسبت میان شمار اتم

کند.نیترات، یک ترکیب یونی چندتایی بوده و با انحالل در آب، یک محلول زرد رنگ را ایجاد میت( نقره  

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

آید. درصد  درصد جرمی از این نمک به دست می  ۲۰گرم آب خالص، محلول    ۱۰8/8در    𝑴𝑺𝑶۴مول نمک    ۲/۰با حل کردن  
𝑺شود؟ ) این فلز با یون فسفات، تقریبا چقدر می  در ترکیب حاصل از  𝑴جرمی فلز  = 𝑶 و ۳۲ = ۱۶ ∶  𝒈. 𝒎𝒐𝒍−۱ )

1 )2/35 2 )2/31 3 )7/45 4 )7/38

𝑵𝒂𝑵𝑶۳(𝒔)  موازنه نشدهسدیم نیترات را بر اساس معادله    ای ازنمونه → 𝑵𝒂۲𝑶(𝒔) + 𝑶۲(𝒈) + 𝑵۲(𝒈)   تجزیه کرده و
.۱/۰۴𝒈و چگالی    ۱5𝑳کنیم تا محلولی به حجم  گازهای حاصل از این فرایند را در مقداری آب حل می 𝒎𝑳−۱   بدست بیاید. اگر

واحد باشد، جرم سدیم اکسید تولید شده طی   ۲5۰گازهای اکسیژن و نیتروژن در محلول نهایی برابر با    𝒑𝒑𝒎تفاوت غلظت  
𝑵𝒂شود؟ )چند گرم میاین فرایند برابر با   = 𝑶 و ۲۳ = 𝑵 و ۱۶ = ۱۴ ∶ 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−۱)

1 )3/9 2 )65/4 3 )2/6 4 )1/3

...............  های پیوندی به ناپیوندی در ساختار یون سولفات، مشابه به مقدار این نسبت در مولکولنسبت شمار جفت الکترون
بوده و ساختار فضایی این یون، مشابه به ساختار فضایی ............... است. 

1  )𝑃𝑂𝐶𝑙3 –  2  یون نیترات  )𝑆𝑂3 –  مولکول کربن تتراکلرید
3  )𝑂3 – 4 اکسیدمولکول گوگرد تری  )𝑆𝑂2𝐶𝑙2 –  مولکول متان

است؟  نادرستیک از مطالب زیر  کدام

شود که اتانول در آن نقش حالل را دارد. گلیکول را با هم مخلوط کنیم، محلولی ایجاد میبرابر از اتانول و اتیلن اگر جرم( 1
 .رودمی شمار  به شیمیایی مواد از  غنی  دریاچه منبع به همین خاطر، این بوده و غلیظ  بسیار  ارومیه  دریاچه آبی  ( محلول2
 های معدنی کاربرد دارد.آب در  هاکاتیون غلظت  مانند رقیق بسیار های محلول غلظت ترساده بیان  ، برای𝑝𝑝𝑚( مقیاس  3
شود.مول یون در محلول آزاد می 3لیتر آب،  1( منیزیم هیدروکسید، خاصیت بازی داشته و با ریختن هر مول از آن در 4
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.۱𝒈جرمی نیتریک اسید با چگالی    % ۹/۱8محلول    ۲۰۰𝒎𝑳های زیر، اگر  با توجه به واکنش   𝒎𝑳−۱    با مقدار کافی گاز𝑵𝑶   واکنش
، در شرایط استاندارد با چند لیتر گاز کربن مونوکسید به طور 𝑵𝑶۲تشکیل شده و این مقدار گاز   𝑵𝑶۲دهد، چند گرم گاز  

𝑶دهد؟ ) کامل واکنش می = 𝑵 و ۱۶ = 𝑯 و ۱۴ = ۱ ∶ 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−۱) 

𝑯𝑵𝑶۳(𝒂𝒒) + 𝑵𝑶(𝒈) → 𝑵𝑶۲(𝒈) + 𝑯۲𝑶(𝒍)                          . معادلة واکنش ها موازنه شود 

𝑵𝑶۲(𝒈) + 𝑪𝑶(𝒈) → 𝑵۲(𝒈) + 𝑪𝑶۲(𝒈) 
1 )7/20  – 16/20 2 )7/20  – 32/40 3 )4/41 – 16/20 4 )4/41 – 32/40 
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 هایرگهمثبت در    هنجاری بیدارای    توانندمیآتشفشانی    هایسنگبر یافت شدن در  عالوه  یرزاز مجموعه عناصر    یککدام  -126 
 سولفیدی باشند؟  هایکانی

 روی آرسنیک، ( سلنیم،2           آرسنیک                                  کادمیم،  ( فلوئور،1
 سلنیم  جیوه، ( کادمیم، 4            جیوه                    روی،  ( آرسنیک، 3

 

 اند؟تأثیرگذار اصلی برای تشکیل شکل مقابل، به ترتیب از قدیم به جدید کدام هایتنشنوع    -127

 ( فشاری، کششی، فشاری 1

 ( فشاری، فشاری، کششی 2

 ( فشاری، فشاری، فشاری 3

   ( فشاری، کششی، کششی 4

 

  ؟اندشدهبیانزمین زاد، درست    هایبیماری  با در رابطه    هاعبارت  کدام  -128

 .شناسایی شد، الداخ و تار  کشاورزان پاکستان  نخستین بار در برایـ بیماری سیلیکوسیس    الف

   عنصر طال از کانسنگ آن باشد.  جداسازیتواند ناشی از فعالیت در زمینۀ  میـ بیماری میناماتا    ب

 ها شود. تواند به طور هم زمان سبب آسیب کلیوی و نرمی استخوانـ بیماری ایتای ایتای نمی  ج

 ها به لثه شود.تواند سبب ایجاد خطی سیاه رنگ در محل اتصال دنداند ـ بیماری پلومبیسم می
   ج و د( 4           ( ب و ج      3                     ب( الف و 2 ( الف و ج            1

 

 است؟   دهندۀ »کالکوپیریت« درستکدام گزینه در رابطه با عناصر تشکیل    -129
 درصد در پوسته است.  1/0( دارای دو عنصر با غلظت کمتر از 2 ( دارای یک عنصر اصلی و دو عنصر فرعی است.  1
 سته است.درصد در پو 1/0تا  1( دارای یک عنصر با غلظت بین 4 ( دارای دو عنصر اصلی و یک عنصر جزئی است.3

 

 کند؟ توانند از محیط مایع نیز عبور میدهد که برخالف بقیۀ امواج، میلرزه را نشان میکدام گزینه حرکت موجی از زمین  -130

 
 

 دارد؟  مغایرت  «هاشکستگی  ۀمطالع»  اهمیت  دلیل  با  گزینه،   دامک  -131

 های متعدد کوهرشته آمدن  وجود ( به2                  زیرزمینی  منابع ( تجمع 1
          ها                درزه سطح  طرف دو  های سنگ  جاییجابه( 4 گرمابی        هایسنگ کان  ( تشکیل3

 

 ؟آورندمیبه دست    ترراحتدر کدام منطقه، جانداران معموالً سلنیم مورد نیاز خود را    -132
 ای قاره  ورقۀ دو  برخورد از حاصل  هایکوه( 2 روی       و سرب حاوی آهکی  هایسنگ  (1
 کم   بارندگی و  فرسایش با دریا   از دور  رسوبی  هایکوه (4 آتشفشانی  هایکوه  فعالیت  از حاصل  ( جزایر3
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پدیده کدام است؟   ترین جوانچند گسل وجود دارد و    مقابلر شکل  د  -133
گسل عادی و تنش کششی   ـگسل  3( 1
گسل عادی و تنش کششی ـ   گسل 2( 2
و تنش فشاری  معکوسگسل   ـگسل  3( 3
گسل معکوس و تنش فشاری   ـگسل  2( 4

بروز این عارضه  توانند دلیلمیمزمن تنفسی افزایش شدیدی داشته است، تمام موارد زیر    هایبیماریمیزان  ای  منطقهدر    -134
: جزبه،  باشند

کارخانۀ ساخت لنت ترمز ماشین وجود ( 2                 انفجاری هایآتشفشانفعالیت ( 1
ها بیابانگرفته از  منشأوفان گرد و غبار ( ت4 ها                          دوری از مناطق ساحلی و دریا( 3

« درست شود، کدام عبارت در رابطه با »هر عنصری که از طریق گیاهان به انسان منتقل میشناسیزمین  5به فصل    هبا توج  -135
است؟

  شوند.ث از بین بردن سوپر اکسیدها می( عمدتاً باع1
شوند. در پوستۀ زمین و بدن موجودات زنده به مقدار کم یافت می (2
شود.های دستگاه گوارش میبافت( افزایش مصرف این عناصر باعث آسیب به 3
.شوندبیماری می، باعث هاآنهای سالم بدن وجود دارند و کمبود یا مصرف بیش از اندازۀ بافت( در تمام 4

شده است؟  بیان  نادرست  هست. بر این اساس کدام گزینهبیانگر ویژگی یکی از عناصر معدنی  )ت(    تا )الف(    هر یک از موارد  -136
. شودمیاستفاده     Xتوسط پرتو  برداریعکسمحافظ در هنگام    هایلباسدر تهیه  :  Aعنصر   الف ـ

 .است  Zincکه نام قرص مکمل آن    هستزمینی    منشأ یک عنصر جزئی اساسی با :  Bعنصر   ب ـ
.آیدمی  به دستطال از کانسنگ آن    جداسازیکه طی فرایند    هستعنصری سمی  :  Cعنصر   پ ـ
 .شودمی  هااستخوانکه سبب تغییر شکل و نرمی    هستعامل بیماری ایتای ایتای  :  Dعنصر   ت ـ

 .شودمی بندیدستهگرمابی و رسوبی  های سنگ در گروه کانB همانند عنصر  Aعنصر   (1
 . شودمیدر زنجیره غذایی  Dباعث افزایش غلظت  Bهای حاوی عنصر استفاده از کود (2
 .کندمیدر زایمان و تولد نوزادان اختالل ایجاد  Cهمانند مسمومیت با  Aمسمومیت با   (3
 .شودمیسبب اختالل در سیستم ایمنی بدن  Bهمانند مسمومیت با  Cمسمومیت با   (4

دارد؟  مطابقت  مقابل  تصویر   در  ، تنش«  نوع  و   »ویژگی  با  گزینه   کدام  -137
. مایل بوده و کششی است به صورت  سطح گسل (1
.است فشاری و  به سمت باال حرکت کرده واره یفراد (2
. است کششیفرودیواره به سمت باال حرکت کرده و  (3
. فرادیواره به سمت پایین حرکت کرده و فشاری است( 4

؟ کندمینرا بیان    «اروپیمان و فلوئوریت»  هایکانیزیر وجه اشتراک عنصر اصلی    هایگزینهکدام یک از    -138
. شودمیمثبت این عناصر دیده  هنجاری بیآمریکا  متحدهایاالتغرب ( در آرژانتین و 1
. شوندمیآزاد  سنگزغالو بر اثر سوزاندن  هستآب   ها آنمسیر انتقال  ترینمهم( 2
. شودمیهای بدن و بافت هااندامسبب سخت شدن برخی از  هاآن( افزایش مصرف 3
شوند. که به شکل ترکیب با سایر مواد معدنی یافت می باشندمیضروری عناصری غیر( 4

133
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هم در    توانندمی   به طور قطع  . کدام دو عنصردهدمیمقدار ورود عناصر به آن را نشان    برحسب، میزان عملکرد بدن  زیرنمودار    -139 
 د؟  نقرار ده  تأثیرحت  بدن انسان را ت Bو هم در موقعیت Aموقعیت

 ( سرب و فسفر 1
 ( فلوئور و جیوه 2
 ( روی و فلوئور3
 ( سلنیم و روی 4

 

 ؟ کندمیتکمیل    نادرستی. کدام گزینه عبارت زیر را به  کنندمیرا بیان   لرزهزمینهرکدام ویژگی یکی از امواج    ، موارد زیر  -140
 «......است.......بر......عمود  ............راستای ارتعاش ذرات در امواج .....»

 .کندمیجامد عبور    هایمحیطیکی از امواج درونی است که فقط از الف ـ  
 . شودمییکی از امواج سطحی است که پس از موج ثانویه عرضی ثبت    ب ـ

 جهت انتشار موج  ب ـ( 2 جهت انتشار موج          الف ـ (1
 زمین  سطح ب ـ( 4 سطح زمین                     الف ـ( 3

 



 

 

 9ـ مرحله   تجربیهای پاسخنامه آزمون الکترونیکی کنکوری

 چهارشنبه

02/09/1401  
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 متوسط(  ـ 46تا  44ـ صفحۀ  1)ریاضی  4پاسخ: گزینه  
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 ـ متوسط(  38ـ صفحۀ 1)ریاضی  4پاسخ: گزینه  
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P(xنقطه   -3 , x )0  چه عددی است؟  tanدر ربع سوم روی دایره مثلثاتی قرار گرفته است. مقدار  03
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 متوسط(  ـ 39ـ صفحۀ  1)ریاضی  1پاسخ: گزینه  

    

cosروی دایره مثلثاتی قرار گرفته است، پس    Pچون  
P
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xای است که از زاویه   که در آن   باز شده است. در شکل دقت کنید:   Pتا نقطه    0=
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  P   در ناحیه سوم قرار گرفته است، پسx = −0
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 ـ متوسط(  86تا  97ـ صفحۀ  2)ریاضی   1 پاسخ: گزینه 

    

 کنیم و داریم: تر میابتدا فرض را ساده در  
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sin پس:   x cos x tan x= −  −= 22 
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−xاگر   -5   15 mبه طوری که   30
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 ـ متوسط( 39و  38صفحۀ ـ  1 )ریاضی 2پاسخ: گزینه  

    

xابتدا حدود زاویه   − 2  :کنیمرا با فرض داده شده مشخص می  15
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 واحد است؟   6آن برابر  maxو  minاست و اختالف مقادیر   4آن برابر  در کدام تابع دوره تناوب  -6

1  )f (x) cos x


= −4 2
2

  2  )f (x) sin x


= +2 4
2

 

3  )f (x) cos x


= −5 3
2

  4  )f (x) sin x


= +3 5
2

 

 ـ ساده(  35ـ صفحۀ  3)ریاضی    3پاسخ: گزینه  

    

Tکه دوره تناوب تابع  با توجه به آن اوالً:   =  است. پس:    4
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fبخشی از نمودار   -7 (x) a bcos x
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 ـ متوسط(  35ـ صفحۀ  3)ریاضی   2پاسخ: گزینه  
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xبخشی از نمودار تابع   -8
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 ـ متوسط(  35و  32ـ صفحۀ  3)ریاضی   4گزینه پاسخ:   

    

Axکه با توجه به آن  = Tخواهد شد. پس   4ها برابر  ا محورعرض ب  A، پس فاصله نقطه  4 = 4:   a

a

=

= 



2
24 

Ayاز طرفی  = f، پس 1− ( ) = −0 باید مثبت  bکند بنابراین ضریب توجه شود که چون نمودار تابع در شروع از صفر به صورت صعودی حرکت می   (، لذا:1
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sinxcosxاگر   -9 sinxو  0 cosx− 0  باشد، انتهای کمانx گیرد؟  در کدام ناحیه دایره مثلثاتی قرار می 
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 ـ ساده(  77ـ صفحه  2)ریاضی  2پاسخ: گزینه  

    

sinبا توجه   x cos x 0توان فهمید که  ، میsin x    وcos x  عالمت هستند یعنی  هم(sin x ,cos x ) 0 sin)یا    0 x ,cos x ) 0 دهنده  که این نشان0

 در ناحیه اول یا سوم مثلثاتی است. ببینید:    xاین است که انتهای کمان  
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 ، یعنی:  رنگ  بنابراین ناحیه موردنظر برابر است با اشتراک نواحی آبی
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 ـ متوسط( 87تا  79ـ صفحات   2)ریاضی  3پاسخ: گزینه  

    

 کنیم: های مثلثاتی را به صورت زیر ساده می ابتدا هر یک از نسبت 
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 کنیم: ت زیر بازنویسی میحال عبارت داده شده را به صور  
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cosبا توجه به فرض   x cos x توان فهمید که  ، میcos x 0    است و چونsin x =
2
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در ناحیه دوم مثلثاتی   xبوده و مثبت است پس انتهای کمان    
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 قابل قبول است.   

 

 

xتوابع   -11
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+= − 13 و  2
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)fمتقاطع هستند. مقدار   و   درنقاطی به طول    ) g( ) +    کدام است؟ 
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 ـ متوسط(  103ـ صفحۀ  2)ریاضی   4پاسخ: گزینه  

    

fابتدا معادله   (x) g(x)=  کنیم: را حل میx A=2 
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abاگر   -12
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 ـ متوسط(  111و  110ـ صفحۀ  2)ریاضی   4پاسخ: گزینه  
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هرگاه   -13
x y
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1  )2 2  )5 3  )6 4  )13 

 ـ متوسط(  111و  112ـ صفحۀ  2)ریاضی    3پاسخ: گزینه  

    

 کنیم و داریم:  عبارت داده شده را ساده می 
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−xهرگاه   -14 =1 327 9 x+72، مقدار لگاریتم 3  است؟  2در کدام پایه برابر  4
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 ـ متوسط( 111و 103ـ صفحۀ  2)ریاضی   2پاسخ: گزینه  
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+xپس:   =72 4 ) ، لذا:  8 x )log log+
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:  بنابراین = 2 2 

 

x)در معادله  x=3، عدد  aبه ازای کدام مقدار   -15 ) ( x )
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 ـ ساده(  112صفحۀ ـ  2)ریاضی  4پاسخ: گزینه  

    

xچون   =  کند. پس:  در معادله صدق می  3

 a a a a alog log log log log a+ =  − =  = =2 16 16 2 8 81 1 1 

 

32هرگاه لگاریتم    -16 4در پایه  16 a+15باشد، لگاریتم   aبرابر  2 4در پایه  2  چه عددی است؟   2
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 ـ متوسط(  111و  112ـ صفحۀ  2)ریاضی   1پاسخ: گزینه  
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b)نمودار تابع   -17 x)
f (x) a a log

−
= −

3
b)رو است. مقدار شکل روبه 2 )

alog
 چه عددی است؟  2+

1  )1  
2  )−1  

3  )−
1
2

 

4  )
1
2

 

 ـ متوسط(116و  511ـ صفحۀ  2)ریاضی   1پاسخ: گزینه  

    

fاوالً:   ( ) =0  : زیرا تابع از مبدأ مختصات عبور کرده است  0

 b b bf ( ) a a log a( log ) lo bg= −  = −  = =2 2 20 0 1 21 
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xجواب معادله  اگر   -18 x x x
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 ـ دشوار( 114تا  112ـ صفحۀ  2)ریاضی   4پاسخ: گزینه  

 
های لگاریتم به صورت یکی از ویژگی 
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log  دانیممی  اوالً:   x 0  توانیم  می   است پسlog x  :را حذف کنیم و داریم    

) ثانیاً:   )x
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هرگاه   -19
x( )

f (x) log
−

=
8 2
به طوری که   2

x
(a b )

f (x) log
−− =1

 کدام است؟  ab، مقدار  2

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

 ـ متوسط(116و  115ـ صفحۀ  2)ریاضی   2پاسخ: گزینه  

    

 
x( ) y x x yf (x) log

−
=  = −  + =

8 2
2 2 8 2 2 2 8 

fکند، پس:  عوض شود ضابطه فرق نمی  yو    xدقت کنید اگر جای   (x) f (x)− =1. 

fو    fپس با مقایسه ضابطه   aداریم   1− ,b= =8 ab. پس:  2 = 16 

 

1روز    15به طوری که هر    ، گرم از عنصری در اختیار داریم  24  -20
20

  گرم از عنصر   6چند روز فقط    تقریباً  دهد. پس از طیمانده را از دست می  باقی  جرم  

log)خواهد ماند؟  باقی / , log / )= =19 1 278 2 0 3 

1  )430 2  )189 3  )409 4  )207 

 ـ دشوار( 117ـ صفحۀ  2)ریاضی    3پاسخ: گزینه  

    

1بار  روز یک   15چون هر  
20
مانده جرم    باقی  رود پس مقدارجرم از دست می  

t

f (t) ( )= 1595
24

100
 

1زیرا  
20
95دهد. پس  را از دست می   

100
 ماند. میباقی  از جرم آن    
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 تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ کدام گزینه، برای   -21

 »دوزیستان در .................. دوران زندگی خود، ..................« 

 ( بخشی از ـ برخالف بعضی از خزندگان، مخلوطی از خون تیره و روشن در قلب خود دارند.  ۱
 ها را دارند.   مهای اندادار به تمام مویرگ( کل ـ همانند همة ماهیان، انتقال یکبارة خون اکسیژن۲
 کنند. ها و پوست ارسال می( کل ـ برخالف همة پرندگان، خون تیره را ابتدا به سطوح تنفسی در آبشش۳
 دهند.بار گردش خون در بدن، آن را دو بار از قلب عبور می  ( بخشی از ـ همانند بعضی از خزندگان، ضمن یک۴

 ـ نکات شکل(   خت ـ مقایسه ـ قید ـ ترکیبی ـ مفهومی داران ـ سـ گردش خون مهره  ۱۰۰۴) ۱پاسخ: گزینٔه  

نوزاد دوزیستان، دارای تنفس آبششی و سامانٔه گردشی ساده است. اما در دوزیستان بالغ، تنفس ششی و سامانٔه گردشی مضاعف دیده    ←
 شود.   می 

ها رخ نداده است و  شوند. در بعضی از خزندگان نیز جدایی کامل بطن ای وجود دارد و خون تیره و روشن در بطن مخلوط می حفره در دوزیستان بالغ، قلب سه 

 اند.  طور کامل از یکدیگر جدا شده ها بهشدن خون تیره و روشن وجود دارد. در سایر خزندگان، نظیر کروکودیل، بطن امکان مخلوط 

   
هاست. در نوزاد دوزیستان، سامانة گردشی ساده وجود دارد اما دوزیستان های اندام دار به تمام مویرگ( مزیت سامانة گردشی ساده، انتقال یکبارة خون اکسیژن ۲

 بالغ، سامانة گردشی مضاعف دارند.  

 .  ( نوزاد دوزیستان دارای تنفس آبششی هستند اما دوزیستان بالغ، تنفس ششی دارند۳

کند. دوزیستان پس از بلوغ، سامانة گردشی مضاعف دارند. همة  ( در سامانة گردشی مضاعف، خون ضمن یک بار گردش در بدن، دو بار از قلب عبور می۴

 خزندگان، پرندگان و پستانداران نیز سامانة گردشی مضاعف دارند.  

 
های سامانۀ گردش خون نوزاد دوزیستان، مشابه سامانۀ گردش خون ماهیان است. اما دوزیستان آبششی و گردش خون ساده دارد و ویژگی  نوزاد دوزیستان، تنفس

 بالغ، دارای گردش خون مضاعف هستند. 

 های کلی ویژگی
 ای است. دو دهلیز در باال دارد که به یک بطن مشترک راه دارند. حفرهسه  قلب:

 های بسته جریان دارد. خون که درون رگ  مایع سامانۀ گردشی:
 شود. دهند. تبادل گازها در شش و پوست انجام می بافتی تبادل مواد را انجام می ها و با کمک آب میان ها در کنار یاخته مویرگ  تبادل مواد و گازها:

 گردش دوزیستان ۀ  عمل سامان  ۀنحو 
 ـ گردش خون ششی و پوستی الف 
شده به  شوند و این خون مخلوط ریزد. در بطن، خون تیره و روشن مخلوط می شود و سپس به بطن میخون تیره وارد دهلیز راست قلب می  ـ خروج خون از قلب:۱

 رود.  سمت سطوح تنفسی )شش و پوست( می 
 شود.  شود و خون غنی از اکسیژن )روشن( ایجاد می در شش و پوست، تبادل گازهای تنفسی انجام می  فسی در شش و پوست:ـ تبادل گازهای تن۲

 ـ گردش خون عمومیب 
شده  طشوند و این خون مخلوریزد. در بطن، خون تیره و روشن مخلوط می گردد و سپس به بطن می خون روشن به دهلیز چپ قلب برمی   ها:رسانی بافت ـ خون ۳

 رود.  ها میبه سمت اندام 
 شود. شود و به دهلیز راست قلب وارد می های مختلف بدن جمع می خون تیره از اندام  ـ بازگشت خون به قلب:۴

اخۀ آن به  شود و یک ششود که این رگ، پس از خروج از قلب منشعب می شده )ترکیب روشن و تیره(، توسط یک رگ مشترک از بطن خارج می خون مخلوط نکته:  
 رود.  های بدن می های تنفسی و شاخۀ دیگر به سمت اندام سمت اندام 

 
 زیاد  اهمیت  دوزیستان  رده  * دارانمهره  شاخه جانوران  فرمانرو قورباغه  نام جاندار 

 دستگاه عصبی  دفع مواد  گردش مواد  تبادل گازها گوارش

 ـــــ 

 آبششی نوزاد: تنفس 
 بالغ: تنفس پوستی + ششی 

ای پمپ فشار  سازوکار تهویه 
 بلوغ دارند.   پس از مثبت 

 نوزاد: سامانۀ گردش خون ساده 
بالغ: سامانۀ گردش خون 

 مضاعف
ای )دو حفرهدارای قلب سه 

دهلیز + یک بطن( ـ 
شدن خون تیره و روشن مخلوط 

در قلب ـ خروج خون توسط 
 یک رگ از بطن 

 ها در مثانه یون ذخیرۀ آب و 
ـ  ۱شدن محیط خشک

ـ افزایش  ۲کاهش دفع ادرار، 
اندازۀ مثانه )برای ذخیرۀ بیشتر  

ـ افزایش بازجذب آب  ۳آب(، 
 از مثانه 

طناب عصبی پشتی که بخش  
جلویی آن برجسته است و 

 دهد.  مغز را تشکیل می 

 تولید مثل  ایمنی  تنظیم شیمیایی  اسکلت بدن  حواس
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ـ   ــــ

درونی ـ استخوانی است  اسکلت 
که غضروف نیز دارد ـ ساختار 
 استخوان شبیه استخوان انسان 

ـ   ــــ

دفاع اختصاصی و  
غیراختصاصی دارد ـ لنفوسیت  

B  وT  پادتن، یاختۀ خاطره و ،
سایر موارد مربوط به دفاع  

 اختصاصی را دارد. 

لقاح خارجی ـ آزاد کردن مواد  
  شیمیایی یا بروز رفتار 

زمان تعداد  آزادکردن هم
زیادی گامت نر و ماده ـ 

اندوختۀ کم تخمک و دیوارۀ  
 ای تخمک چسبناک و ژله 

جای آن، شاخۀ طنابداران وجود دارد. برای سادگی مطلب و جلوگیری از بیان مطالب خارج از داران وجود ندارد و بهبندی جانداران، شاخۀ مهره در نظام علمی رده  *
 داران استفاده کردیم. کتاب، ما از شاخۀ مهره 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 است؟ نادرستکدام عبارت، دربارة انسان،   -22

 شود.( در صورت افزایش تعریق، دفع آب از طریق ادرار کم می۱
 آیند.  ایستایی پدید میخوردن همها در نتیجة برهم( همة بیماری۲
 ای ثابت نقش اساسی دارند. ها در حفظ وضعیت درونی بدن در محدوده( کلیه۳
 ها مشابه است.ها با فشار اسمزی مایع اطراف آن( فشار اسمزی مایع درون یاخته۴

 ایستایی ـ آسان ـ عبارت ـ متن(  ـ هم ۱۰۰۵) ۲پاسخ: گزینٔه  

 آیند.  ایستایی پدید می خوردن همهمها در نتیجة بربسیاری از )نه همة( بیماری 

  
 د تا آب از دست رفته را جبران کند.  یابدهد، مقدار ادرار کاهش می کردن، بدن آب از دست می( زمانی که در نتیجة عرق ۱

ایستایی نقش اساسی  ها در همایستایی )هومئوستازی( نام دارد و برای تداوم حیات، ضرورت دارد. کلیهای ثابت، هم( حفظ وضعیت درونی بدن در محدوده ۳

 دارند.  

 ها مشابه باشد.  ها و یا به عبارت دیگر، فشار اسمزی آن یاخته  ظت درون اند و الزم است که غلظت این محیط با غلها توسط محیطی مایع احاطه شده ( یاخته۴

 
 است؟ نادرستچند مورد، دربارة شکل مقابل   -23

 
 

 «، در تشکیل نوعی شبکة مویرگی نقش دارد. 2« همانند رگ »1رگ » -الف

 اکسید است. «، حامل خون با مقدار باالی کربن دی3« همانند رگ »2رگ » -ب

 تواند در افزایش مواد دفعی در نفرون مؤثر باشد. «، می۵« برخالف رگ »۴رگ » -ج

 کند. را دریافت می های ادرارسازلولهشده از «، مستقیماً تمام مواد خارج۴« برخالف رگ »۵رگ » -د

 ( چهار  ۴ ( سه ۳ ( دو۲ ( یک ۱

 دار ـ مفهومی( ـ گردش خون کلیه ـ سخت ـ چندموردی ـ مقایسه ـ شکل  ۱۰۰۵) 3پاسخ: گزینٔه  

ـ سرخرگ آوران، ۱اند از: ترتیب عبارت شده در شکل، به های مشخص های مویرگی مرتبط با نفرون« است و بخش دهندٔه »شبکه شکل نشان  ←
 ای. لوله  ـ شبکٔه مویرگی دور  ۵کالفک )گلومرول( و ـ  ۴ـ انشعابی از سیاهرگ کلیه، ۳ـ سرخرگ وابران، ۲
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 فقط مورد )الف(، درست است. 

    

 ای نقش دارند.  لوله   الف( سرخرگ آوران، در تشکیل شبکة مویرگی گلومرول و سرخرگ وابران در تشکیل شبکة مویرگی دورِ

 ب( سرخرگ وابران، دارای خون روشن )غنی از اکسیژن( است.  

 توانند در افزایش مواد دفعی در نفرون مؤثر باشند.  ای، در فرایند ترشح نقش دارند و بنابراین، هر دو می لوله   های دورِایند تراوش و مویرگج( گلومرول، در فر

البته وارد مویرگ شوند. توانند مستقیماً شده از این قسمت نمیای وجود ندارند و بنابراین، مواد بازجذب لوله  های دورِکننده، مویرگ د( در اطراف مجاری جمع 
 بافتی و بعد مویرگ. طور کلی هم همیشه مواد اول میرن توی مایع میانبه

 
 

 سرخرگ آوران نسبت به سرخرگ وابران، قطر بیشتری دارد. 
 شود. نزدیک و دور و همچنین بخش باالروی هنله مشاهده می  ۀخوردپیچ های انشعابات سرخرگ وابران در اطراف لوله 

 روی هنله، انشعابات سرخرگ وابران وجود ندارد و اولین انشعاب از سیاهرگ کلیه، در اطراف  در اطراف بخش پایین 
 شود. روی هنله تشکیل می بخش پایین        

 نفرون، سرخرگ دارای خون روشن وجود دارد.   هایروی هنله، در مجاورت سایر بخش جز بخش پایین به 
 باشد. هنله با جریان خون در رگ مجاور آن برعکس می  ۀجهت جریان مواد در لول
 کننده، هیچ رگ خونی وجود ندارد.  در مجاورت مجرای جمع 

 

 
 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -2۴

 رود که ..................« ..................، انتظار می در نتیجة»در انسان، 

 ها ـ عالئم بیماری نقرس ظاهر شود.  اسید در کلیه( رسوب مقدار زیاد اوریک۱
 ( کاهش شدید ترشح هورمون ضدادراری ـ فعالیت مرکز تشنگی در هیپوتاالموس افزایش یابد. ۲
 های کبدی افزایش یابد.  اکسید در یاختهف کربن دیمدت مقادیر زیاد آمونیاک ـ مصر( تجمع طوالنی۳

 شده در خوناب )پالسما( ـ ترشح هورمون ضدادراری از هیپوتاالموس به خون افزایش یابد. ( افزایش شدید غلظت مواد حل۴

 ـ ترکیب ادرار و تنظیم آب ـ سخت ـ عبارت ـ مفهومی(   ۱۰۰۵) ۲پاسخ: گزینٔه  

شدن مرکز تشنگی و تمایل  شود که نتیجة آن فعالتحریک می   ب از حد مشخصی فراتر برود، مرکز تشنگی در هیپوتاالموسشده در خونااگر غلظت مواد حل 

شود اما از هیپوفیز پسین  دیگر ترشح هورمون ضدادراری است. دقت داشته باشید که هورمون ضدادراری در هیپوتاالموس ساخته می  طرفیبه نوشیدن آب و از  

شود. چنین حالتی به دیابت (. اگر بنا به عللی هورمون ضدادراری ترشح نشود، مقدار زیادی ادرار رقیق از بدن دفع می۴شود )نادرستی گزینة  به خون ترشح می

 (.  ۲نوشند )درستی گزینة  کنند )فعالیت مرکز تشنگی زیاد است( و مایعات زیادی میمزه معروف است. مبتالیان به این بیماری احساس تشنگی میبی

  
های  شود. نقرس یکی از بیماری باعث بیماری نقرس می   )نه کلیه(و در مفاصل    )نه نقرس(ها، باعث ایجاد سنگ کلیه  اسید در کلیه( رسوب بلورهای اوریک ۱

 ها همراه است.  شدن مفاصل و التهاب آن مفصلی است که با دردناک 

ش از کار افتادن و دیگه  اهای کبدیطبیعتاً کسی هم که مرده، یاخته  انجامد.سرعت به مرگ میون بهای بسیار سمی است و تجمع آمونیاک در خ( آمونیاک ماده ۳
 اکسید ترکیب کنن. تونن آمونیاک رو با کربن دینمی

 
 است؟  مناسبچند مورد، برای تکمیل عبارت زیر   -2۵

 اند، ..................« گرفتهمانند آن قرار های بخشی از نفرون که بالفاصله بعد از بخش قیف»یاخته

 غشای مجاور فضای درون لوله دارند.  ی در نزدیکی(های عمود )میتوکندری راکیزه -الف

 شکل دارند. ای کرویدر مجاورت غشای دارای ریزپرز، هسته -ب

 کنند. ای میلوله های دورِگلوکز و آمینواسید را وارد مویرگ -ج

 دهند.  ساس اندازه انجام میجایی مواد را فقط بر اجابه -د

 ( چهار  ۴ ( سه ۳ ( دو۲ ( یک ۱

 ـ تشکیل ادرار ـ سخت ـ چندموردی ـ مفهومی ـ نکات شکل(   ۱۰۰۵) ۱پاسخ: گزینٔه  

 خوردٔه نزدیک قرار دارد.   مانند نفرون، کپسول بومن است و بعد از آن، لولٔه پیچ منظور از بخش قیف ←
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 فقط مورد )ج(، درست است.  

    

خوردة نزدیک، در سمتی از یاخته که در مجاورت فضای درون لوله است، دارای  های لولة پیچ الف و ب( غشای یاخته

غشای   در نزدیکی صورت عمود ها به یاخته(، صاف و فاقد ریزپرز است. میتوکندری ریزپرز است و در سمت دیگر )قاعدة  

 قاعدة یاخته قرار دارند )نادرستی مورد الف(. هسته نیز در مجاورت همین غشا قرار گرفته است )نادرستی مورد ب(.

 گردند.  برمی   ایلوله   های دورِسیدها به مویرگ شود و مواد مفید مانند گلوکز و آمینواخوردة نزدیک، بازجذب انجام می ج( در لولة پیچ 

 خوردة نزدیک.شود نه لولة پیچگیرد. تراوش در کپسول بومن انجام می شوند و هیچ انتخاب دیگری صورت نمی د( در تراوش، مواد بر اساس اندازه وارد نفرون می

 
 باشد، درست است؟ نور میدهندة سامانة گردش خون یک جاکدام عبارت، دربارة شکل مقابل که نشان  -26

 
 
 تواند بیشتر حجم خون را در خود جای دهد.  دهندة رگی است که می«، نشان۴« برخالف بخش »۱( بخش »۱
 شود.  « انجام می۱های قلبی توسط انشعابی از رگ »«، تغذیة یاخته۲( پس از تبادل گازها در بخش »۲
 باشد.  ها، متفاوت می«، مشابه و کیفیت خون آن۱« و »۳» های( جهت جریان خون در بخش۳
 «، مستقیماً با یکی از حفرات قلب در ارتباط است. ۳« برخالف بخش »۴( بخش »۴

 دار ـ مفهومی ـ نکات شکل(  ـ گردش خون ماهی ـ سخت ـ مقایسه ـ شکل  ۱۰۰۴) ۲ پاسخ: گزینهٔ  

های ـ مویرگ ۲ـ سرخرگ پشتی،  ۱اند از:  ترتیب عبارتشده در شکل، به های مشخص دهندٔه »گردش خون ماهی« است و بخششکل نشان   ←
 ـ سرخرگ شکمی.  ۴ـ سیاهرگ شکمی و ۳آبششی، 

ین، پس از اینکه تبادل گازها در آبشش انجام  ای هوازی، نیاز به دریافت خون روشن )خون غنی از اکسیژن( دارند. بنابراها برای انجام تنفس یاختههمة اندام 

 رسانی قلب نیز نقش دارد.  شد و خون روشن وارد سرخرگ پشتی شد، انشعابی از سرخرگ پشتی در خون 

   
 «، نوعی سرخرگ هستند.  ۴« و »۱»  هایتوانند در خون جای دهند ولی بخش ها بیشتر حجم خون را می( سیاهرگ ۱

پشتی از سر به سمت انتهای بدن و در سیاهرگ شکمی، از انتهای بدن به سمت سر است. در سرخرگ پشتی، خون روشن  ( جهت جریان خون در سرخرگ  ۳

 و در سیاهرگ شکمی، خون تیره وجود دارد.  

سرخرگی است   شود. سرخرگ شکمی نیز در ارتباط با مخروط( سیاهرگ شکمی در ارتباط با سینوس سیاهرگی است و مستقیماً به دهلیز قلب متصل نمی۴

 و اتصال مستقیم با بطن قلب ندارد.  

 زیاد  اهمیت  ماهی رده  داران مهره  شاخه جانوران  فرمانرو ماهی نام جاندار 

 دستگاه عصبی  دفع مواد  گردش مواد  تبادل گازها گوارش

دارای لولۀ گوارش 
 )دستگاه گوارش کامل( 

از طریق آبشش ـ بسیار کارآمد ـ 
ها و  مویرگ جهت حرکت خون در 

های عبور آب در طرفین تیغه 
 آبششی، برخالف یکدیگر است. 

گردش خون بسته و ساده ـ  
ای در سطح  قلب دوحفره 

شکمی ـ عبور خون تیره از قلب 
ـ رساندن خون روشن به  

ها توسط سرخرگ پشتی  بافت 
ـ برگشت خون تیره به قلب 

 توسط سیاهرگ شکمی 

ای در ماهیان  روده غدد راست 
دفع ادرار رقیق و  غضروفی ـ

ننوشیدن آب زیاد در ماهیان  
آب شیرین ـ نوشیدن آب زیاد  

به ها از کلیه ها و دفع یون 
غلیظ یا از  ر صورت ادرا

 ها در ماهیان آب شور آبشش 

طناب عصبی پشتی که  
بخش جلویی آن برجسته  

است و مغز را تشکیل  
دهد. در ماهیان  می 

غضروفی، توسط غضروف و 
توسط  در سایر ماهیان، 

استخوان محافظت  
 شود.می 

 تولید مثل  ایمنی  تنظیم شیمیایی  اسکلت بدن  حواس

های مکانیکی در گیرنده 
ها در دو سوی بدن ماهی 

خط جانبی )کانالی در  
زیر پوست جانور که با 

هایی با محیط  سوراخ 
بیرون ارتباط دارد( ـ 

دار  های مژک یاخته 
 حساس به ارتعاش آب 

ـ در انواعی از  دارد اسکلت درونی 
ماهی، از ها مانند کوسه ماهی

جنس غضروف ـ در سایر ماهیان، 
استخوانی است که غضروف نیز  
دارد ـ ساختار استخوان شبیه  

 استخوان انسان 

ـ   ــــ

دفاع اختصاصی و  
غیراختصاصی دارد ـ لنفوسیت  

B  وTخاطره و   ، پادتن، یاختۀ
سایر موارد مربوط به دفاع  

 ختصاصی را دارد. ا

اغلب لقاح خارجی دارند ـ 
آزادکردن تعداد زیادی  

گامت نر و ماده ـ آزادکردن  
مواد شیمیایی یا بروز رفتار  

)رقص عروسی( برای  
زمان گامت ـ آزادکردن هم

 ماهیلقاح داخلی در اسبک 
 نر(  )ماده 
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 در نوعی اسفنج درست است؟با توجه به مطالب کتاب درسی، چند مورد دربارة سامانة گردش آب   -27

 دهند. شکل، منافذ ورود آب را تشکیل میایهای استوانهیاخته -الف

 شوند. دار، در سطح بیرونی پیکر اسفنج دیده میهای تاژکیاخته -ب

 شوند. دار، باعث حرکت آب در حفرة میانی پیکر جانور میهای یقهیاخته -ج

 شوند.  هایی در سطح خارجی مشاهده میئدههای مختلف پیکر جانور، زادر قسمت -د

 ( چهار  ۴ ( سه ۳ ( دو۲ ( یک ۱

 ـ سامانٔه گردش آب ـ سخت ـ چندموردی ـ مفهومی ـ نکات شکل(  ۱۰۰۴) ۳پاسخ: گزینٔه  

 
 دار های یقه یاخته های تاژک دار اسفنج = یاخته  •

 فقط مورد )ب(، نادرست است.  

    

شکل است و منفذ ورودی آب را  ای الف( همانطور که در شکل مشخص است، یاختة سازندة منفذ دارای ظاهری استوانه 

 دهد.  تشکیل می

دار در های یقهدارند )درستی مورد ج(. یاخته   دار هستند که تاژکهای یقه، یاخته در حفرة میانی  ب و ج( عامل حرکت آب

 اند )نادرستی مورد ب(.هسطح درونی بدن اسفنج قرار گرفت

 شود. هایی در سطح خارجی مشاهده میهایی از پیکر اسفنج، زائده د( همانطور که در شکل مشخص است، در قسمت

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 است؟ کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب   -28

 »در همة جانورانی که .................. دارند، .................. وجود دارد.« 

 ( دستگاهی برای گردش مواد در بدن ـ ساختار تنفسی ویژه ۲ های متصل به روده برای دفع مواد ـ تنفس نایدیسی ( لوله۱

 توانایی دفع برخی مواد از طریق آبشش را ـ سامانة گردشی بسته  (۴ ای  دار ـ سازوکارهای تهویهای برای دفع مواد زائد نیتروژن( کلیه۳

 ـ دفع مواد در جانوران ـ متوسط ـ قید ـ ترکیبی ـ مفهومی(   ۱۰۰۵) ۱پاسخ: گزینٔه  

 
 حشرات  دارند = های مالپیگی()= لوله های متصل به روده برای دفع مواد جانورانی که لوله  •
 جانوران دارای سامانٔه گردش آب، حفرٔه گوارشی، سامانٔه گردشی باز و سامانٔه گردشی بسته  واد در بدن دارند =جانورانی که دستگاهی برای گردش م •
 داران مهره  دار دارند =ای برای دفع مواد زائد نیتروژن جانورانی که کلیه  •
 ی پوستان + ماهیان دریایسخت  جانورانی که توانایی دفع برخی مواد از طریق آبشش را دارند = •
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 های مالپیگی و تنفس نایدیسی هستند.  حشرات دارای لوله 

   
ای برای تنفس وجود ندارد.  توانند با محیط تبادالت گازی داشته باشند، ساختار ویژه های بدن می ها و جانورانی مانند هیدر که همة یاختهای یاخته( در تک۲

 کند و در واقع، دستگاهی برای گردش مواد در بدن دارد.  اما هیدر از حفرة گوارشی برای گردش مواد در بدن استفاده می 

 شود اما ماهیان و نوزاد دوزیستان دارای تنفس آبششی هستند.  دار مشاهده می داران شش ای فقط در مهرهسازوکارهای تهویه  (۳

 پوستان، سامانة گردشی بسته وجود ندارد.  ( در سخت۴

 
 کمیل عبارت زیر مناسب است؟ کننده از کلیه در انسان، کدام گزینه برای تبا توجه به مطالب کتاب درسی دربارة ساختارهای محافظت  -29

 طور حتم ..................« کننده از کلیه که ..................، به»نوعی ساختار محافظت

 ( از جنس نوعی بافت پیوندی است ـ در حفظ موقعیت کلیه نقش مهمی دارد.  ۱
 رد.  کند ـ در محافظت از کلیة راست نقش کمتری دا( فقط از بخشی از کلیه محافظت می۲
 شود.کند ـ در صورت تحلیل بیش از حد، منجر به تاخوردگی میزنای می( کلیه را از ضربه محافظت می۳
 توان منجر به افتادگی کلیه شود.  ها است ـ در صورت آسیب دیدن، میصورت پردة دربرگیرندة کلیه( به۴

 ( ـ حفاظت از کلیه ـ متوسط ـ قید ـ عبارت ـ متن ۱۰۰۵) ۲پاسخ: گزینٔه  

 ها هستند.  کننده از کلیه ها، کپسول کلیه و بافت چربی، ساختارهای محافظت دنده  ←
 

 
 کننده از کلیه همٔه ساختارهای محافظت کننده از کلیه که از جنس نوعی بافت پیوندی است =  نوعی ساختار محافظت  •
 ها دنده کند = کننده از کلیه که فقط از بخشی از کلیه محافظت می نوعی ساختار محافظت  •
 هاچربی + دنده بافت کند = کننده از کلیه که کلیه را از ضربه محافظت می نوعی ساختار محافظت  •
 کپسول کلیهها است = کلیه ۀ  دربرگیرند ۀصورت پردکننده از کلیه که به نوعی ساختار محافظت  •

تر از کلیة چپ است، بخش کمتری از کلیة راست  پایین  کنند. با توجه به اینکه کلیة راست کمیها از بخشی از کلیه محافظت می دنده 

 شود.  ها محافظت می توسط دنده 

   
ه، نادرست  کننده از کلیحافظت م( چربی اطراف کلیه، در حفظ موقعیت کلیه نقش مهمی دارد. این گزینه با توجه به سایر عوامل  ۱

 است. 

سبب    )نه قطعًا(گیرند، ممکن است  کار میدر افرادی که برنامة کاهش وزن سریع و شدید به  )نه کپسول کلیه(( تحلیل بیشتر از حد چربی اطراف کلیه  ۴و    ۳

 .افتادگی کلیه و تاخوردگی میزنای شود

 
 است؟ درستچند مورد، دربارة جانوران   -30

 توانند با محیط تبادالت گازی داشته باشند. ها با محیط بیرون ارتباط ندارند اما همگی میای، همة یاختهپریاختهدر نوعی جاندار  -الف

 شود. ای وجود دارد که با منفذی به بیرون باز شده و برای دفع و تنظیم اسمزی استفاده میمهره، لولهدر نوعی جانور بی -ب

 کند.  چشم قرار دارد و مجرای غده، ترشحات نمکی را از طریق منقار دفع می در نوعی پرنده، غدة نمکی در باالی -ج

 شود.های بزرگی از بدن خارج میهایی در بدن جانور، از طریق سوراخدر نوعی اسفنج، آب پس از ورود به حفره -د

 ( چهار  ۴ ( سه ۳ ( دو۲ ( یک ۱

 ردی ـ ترکیبی ـ مفهومی ـ نکات شکل(  ـ دفع مواد در جانوران ـ سخت ـ چندمو ۱۰۰۵) ۴پاسخ: گزینٔه  

 .  هستندهر چهار مورد این سؤال، درست  

    

ها دستگاه گردش  ها با محیط بیرون ارتباط ندارند و الزم است در آنها، همة یاختهدلیل زیاد بودن تعداد یاختهای )مانند هیدر(، بهالف( در جانداران پریاخته 

توانند با محیط تبادالت های بدن میهای غذایی و دفع مواد زائد خود را با کمک آن برطرف کنند. اما در هیدر، همة یاختهها نیازوجود آید تا یاختهموادی به

  گازی داشته باشند.
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شود. نفریدی برای دفع، تنظیم اسمزی یا  ای است که با منفذی به بیرون باز و دفع از طریق آن انجام میب( نفریدی لوله 

 رود.  کار می هر دو مورد به  

شود  وارد منقار می دهشده در شکل، غدة نمکی در باالی چشم جانور قرار گرفته است. مجرای غ داده ج( در پرندة نشان 

 شوند.  های غلیظ نمکی ترشح میو از انتهای غده، قطره 

اسفنج از طریق سوراخ   ها،د( در  بیرون  از محیط  از آن از سوراخ یا  ارد  وهایی  های دیواره به حفره یا حفره آب  و پس 

 شوند.  تری خارج میهای بزرگ سوراخ 

 
 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -31

 »در انسان، .................. نسبت به .................. است.« 

 ( سیاهرگ کلیة چپ ـ سرخرگ کلیة چپ، باالتر ۲ تر ( میزنای چپ ـ میزنای راست، کوتاه۱

 ( سیاهرگ کلیة راست ـ سیاهرگ کلیة چپ، دارای طول بیشتری ۴ تر  ( سرخرگ کلیة راست ـ سرخرگ کلیة چپ، طویل۳

 ـ آناتومی انسان ـ سخت ـ مقایسه ـ نکات شکل(   ۱۰۰۵) ۳پاسخ: گزینٔه  

زیرین قرار گرفته است. بنابراین، سرخرگ    سیاهرگ همانطور که در شکل مشخص است، سرخرگ آئورت شکمی در سمت چپ بزرگ 

شود که طول سرخرگ کلیة راست از سرخرگ کلیة چپ  تر است و سیاهرگ، به کلیة راست. این موضوع باعث میبه کلیة چپ نزدیک

 (. ۴ة  و نادرستی گزین  ۳بیشتر باشد و طول سیاهرگ کلیة چپ نیز بیشتر از طول سیاهرگ کلیة راست باشد )درستی گزینة  

   
 تر است. بنابراین، طول میزنای چپ بیشتر از میزنای راست است.  ( کلیة راست نسبت به کلیة چپ، کمی پایین۱

 ترتیب سرخرگ، سیاهرگ و میزنای قرار دارند.  ها، از باال به پایین، بهها و میزنای به کلیه( در محل اتصال رگ ۲

 
 چپ دارد.  ۀراست طول بیشتری نسبت به سرخرگ کلی  ۀرگ کلیسرخ

 راست دارد.   ۀچپ طول بیشتری نسبت به سیاهرگ کلی  ۀسیاهرگ کلی
 راست دارد.   ۀچپ طول بیشتری نسبت به میزنای کلی ۀمیزنای کلی

 کلیه قرار دارند.  ترتیب میزنای، سرخرگ کلیه و سیاهرگ  جلو، به های خونی و کلیه، از عقب به در محل ارتباط رگ 
 ها قرار دارد. تر از کلیه ها دو شاخه هستند، پایین زیرین قرار دارد و محلی که این رگ  سیاهرگآئورت شکمی جلوتر از بزرگ 

 
 کدام عبارت، دربارة شکل مقابل درست است؟  -32

 
 
 
 شود. «، قسمتی از نفرون مشاهده می۲« برخالف بخش »۱( در بخش »۱
 شود. «، ترکیب نهایی ادرار تعیین می۴« برخالف بخش »۳( در بخش »۲
 شود.  مانند مشاهده می«، ساختاری قیف۱« برخالف بخش »۴( در بخش »۳
 انجام است. «، تمام مراحل تشکیل ادرار قابل۱« برخالف بخش »۲( در بخش »۴

 دار ـ مفهومی( ـ ساختار درونی کلیه ـ متوسط ـ مقایسه ـ شکل  ۱۰۰۵) ۲پاسخ: گزینٔه  

ـ یک هرم از  ۲ـ بخش قشری کلیه،  ۱اند از:  ترتیب عبارت شده در شکل، به های مشخص دهندٔه »برش طولی کلیه« است و بخش شکل نشان   ←
   ـ لگنچه.۴ـ لوب کلیه و ۳بخش مرکزی کلیه، 

 ریزد.  شود و پس از آن، ادرار به لگنچه میکننده ادرار تعیین میترکیب نهایی ادرار در مجاری جمع 

   
هایی از نفرون مثل  هایی از نفرون مانند کپسول بومن را مشاهده کرد. در بخش مرکزی کلیه هم امکان مشاهدة بخش توان قسمت( در بخش قشری کلیه، می ۱

گه که دونیم که توی کپسول بومن، گلومرول وجود داره. کتاب درسی هم میدونیم که کپسول بومن توی بخش قشری قرار داره؟ میاز کجا میلولة هنله وجود دارد.  
 شه. در نتیجه، کپسول بومن هم توی بخش قشری هست. گلومرول در بخش قشری تشکیل می

 شود. لگنچه نیز ساختاری شبیه به قیف دارد. یه مشاهده می مانند است که در بخش قشری کل( کپسول بومن، نوعی ساختار قیف ۳

 شود.  ( مرحلة اول تشکیل ادرار، تراوش است که در کپسول بومن و در بخش قشری کلیه انجام می ۴
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 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -33

 ......... یابد.« ها، .........رود در کلیه»در فردی که ..................، انتظار می

۱ )pH  کربنات افزایش است ـ دفع بی ۴/۷خون حدود 
 شدت زیاد شده است ـ ترشح یون هیدروژن کاهش ها به( تجزیة چربی۲
 شدت افزایش یافته است ـ ترشح یون هیدروژن افزایش آهنگ تنفس به (۳
 کربنات کاهش شدت زیاد است ـ دفع بیهای راکیزه )میتوکندری( به( فعالیت آنزیم۴

 خون ـ سخت ـ عبارت ـ ترکیبی ـ مفهومی(  pHـ تنظیم   ۱۰۰۵) ۴پاسخ: گزینٔه  

خون افزایش یابد، کلیه   pHکنند. اگر  ها یون هیدروژن را ترشح میخون کاهش یابد، کلیه  pHخون، نقش مهمی دارد. اگر    pHترشح در تنظیم میزان  

های میتوکندری )افزایش شدید تنفس  دارد. افزایش شدید فعالیت آنزیم خون را در محدودة ثابتی نگه می  pHکند و به این ترتیب  کربنات بیشتری دفع می بی

تر  آید که باعث اسیدی اسید پدید میاکسید در خون با آب ترکیب شده و کربنیکشود. کربن دی اکسید می ای هوازی(، باعث تولید مقدار زیاد کربن دییاخته

 یابد.  کربنات کاهش میاین شرایط، ترشح یون هیدروژن افزایش و دفع یون بیشود. در  شدن خون می

   
۱  )pH    ،است.    ۴/۷طبیعی خون 

 یابد.  شود و در نتیجه، ترشح یون هیدروژن کاهش میتر شدن خون می ها )مثالً در بیماری دیابت شیرین(، باعث اسیدی ( افزایش شدید تجزیة چربی ۲

ایش کربن  خُب وقتی افزیابد.  در خون کاهش می   2COشود و در نتیجه، غلظت  اکسید بیشتری از بدن دفع می( در نتیجة افزایش آهنگ تنفس، کربن دی ۳
 شه! شدن خون میاکسید هم باعث قلیاییتر شدن خون میشه، مشخصه که کاهش کربن دیاکسید باعث اسیدیدی

 کربنات دفع بی  ترشح یون هیدروژن  pHتغییر 

 کاهش افزایش  ( ۴/۷کمتر از   pHتر شدن خون = )اسیدی  pHکاهش 

 افزایش  کاهش ( ۷/ ۴بیشتر از  pHتر شدن خون = )قلیایی  pHافزایش 
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 ..................« دهند، ای انجام مییاختهصورت درونای و سپس بهیاختهصورت برون»در .................. جانورانی که گوارش مواد را ابتدا به

 ( همة ـ ساختاری پر از مایعات، وظیفة گردش مواد را برعهده دارد.  ۱
 کنند.  ( همة ـ انشعابات ساختار گوارشی به تمام نواحی بدن نفوذ می۲
 کنند.  جایی همولنف در بدن کمک می( فقط بعضی از ـ حرکات بدن به جابه۳
 شود. ها میانقباض کل ماهیچهباعث تحریک یک نقطه از بدن،  ( فقط بعضی از ـ ۴

 ـ حفرٔه گوارشی ـ متوسط ـ قید ـ ترکیبی ـ متن ـ مفهومی(   ۱۰۰۴) ۴پاسخ: گزینٔه  

شود. بنابراین، این سؤال درباره  ای انجام می یاختهصورت درون ای و سپس به یاخته صورت برون در حفرٔه گوارشی، گوارش ذرات غذا ابتدا به   ←
 های پهن آزادزی نظیر پالناریا( است. جانوران دارای حفرٔه گوارشی )مثل هیدر و کرم
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 شود.  در سراسر سطح آن منتشر می  تحریک هر نقطة بدنشبکة عصبی وجود دارد و  در هیدر،    

   
 بر گوارش، وظیفة گردش مواد را نیز برعهده دارد.  پر از مایعات است و عالوه های پهن آزادزی( )نه کرم( حفرة گوارشی در هیدر  ۱

(. در این جانوران، حرکات  ۲د )نادرستی گزینة  کننمثل پالناریا، انشعابات حفرة گوارشی به تمام نواحی بدن نفوذ می  )نه هیدر(های پهن آزادزی  ( در کرم۳و    ۲

شود  کنند. دقت داشته باشید که همولنف مربوط به سامانة گردشی باز است و در جانوران دارای حفرة گوارشی دیده نمیجایی مواد کمک می جابه   بدن به

 (.۳)نادرستی گزینة  

هر دو جانور )هیدر و پالناریا( صحیح نیست. حقیقتش اینه که ساختار حفرة  ها دربارة  که چرا این عبارت  ( شاید این سؤال براتون پیش بیاد۲( و )۱در ارتباط با گزینة )
 ته.  گوارشی توی هیدر و پالناریا با همدیگه متفاوته و به همین خاطر هم هست که توضیحات کتاب درسی دربارة حفرة گوارشی این دو جانور متفاو

 
 است؟  نامناسبچند مورد، برای تکمیل عبارت زیر   -3۵

 شوند، ..................« »همة موادی که وارد فضای درون نفرون می

 کنند.  به روش فعال و با صرف انرژی زیستی از غشا عبور می -الف

 شوند. از نوعی شبکة مویرگی به درون نفرون وارد می -ب

 شوند. ن وارد میای نفروابتدا به قسمتی از بخش لوله -ج

 شوند. کننده، وارد لگنچه میاز طریق مجرای جمع  -د

 ( چهار  ۴ ( سه ۳ ( دو۲ ( یک ۱

 ـ تشکیل ادرار ـ سخت ـ چندموردی ـ قید ـ مفهومی(   ۱۰۰۵) ۴پاسخ: گزینٔه  

 شود.  ورود مواد به فضای درون نفرون از طریق تراوش یا ترشح انجام می  ←

 هر چهار مورد این سؤال، نادرست است.  

    

 گیرد. به روش فعال و با صرف انرژی زیستی انجام می)نه همیشه( الف( ترشح در بیشتر موارد  

ای  لوله   های دورِمویرگ شوند. در ترشح، موادی که الزم است دفع شوند از  ب( در تراوش، مواد از شبکة مویرگی درون کپسول بومن )گلومرول( وارد نفرون می 

 شوند. به درون نفرون ترشح می   های نفرونیا خود یاخته

 ای آن.  مانند نفرون است نه بخش لوله شود که بخش قیفج( تراوش در کپسول بومن انجام می 

 شوند.  رکیب نهایی ادرار دیده نمیگردند و در نتیجه، در تدوباره به خون برمی   ،شوند، طی فرایند بازجذبد( بخشی از موادی که وارد نفرون می

 
 کند؟ طور صحیحی کامل میکدام مورد، عبارت زیر را به  -36

 »در نوزاد انسان، پس از آنکه ..................« 

 شود. ( ادرار وارد مثانه شد، انقباض نوعی دریچه مانع بازگشت ادرار به میزنای می۱
 شود.طور ارادی شُل میسید، ماهیچه به( ادرار به بندارة )اسفنکترِ( خارجی میزراه ر ۲
 رود. ( سازوکار تخلیة ادرار فعال شد، کشیدگی دیوارة مثانه از حد مشخصی فراتر می۳
 یابد.  ( پیام عصبی از نخاع به میزراه رسید، انقباض بندارة )اسفنکترِ( داخلی کاهش می۴

 دار ـ متن ـ مفهومی(  ـ تخلیٔه ادرار ـ سخت ـ عبارت ـ زمان  ۱۰۰۵) ۴پاسخ: گزینٔه  

شده در آن از حد مشخصی فراتر رود، کشیدگی دیوارة مثانه باعث  کند. چنانچه حجم ادرار جمع ای که ادرار را موقتاً ذخیره می ای است ماهیچه مثانه، کیسه 

شود. این  وجود دارد که به هنگام ورود ادرار باز می (. در محل اتصال مثانه به میزراه، اسفنکتری  ۳شود )نادرستی گزینة  شدن سازوکار تخلیة ادرار میفعال 

خارجی میزراه وجود    اسفنکتر، که اسفنکتر داخلی میزراه نام دارد، از نوع ماهیچة صاف و غیرارادی است. بعد از این اسفنکتر، اسفنکتر دیگری به نام اسفنکتر

طور کامل شکل نگرفته است، کل سازوکار تخلیة مثانه هنوز ارتباط مغز و نخاع آنان به  دارد که از نوع ماهیچة مخطط و ارادی است. در نوزادان و کودکانی که 

 (. ۴و درستی گزینة    ۲گیرد )نادرستی گزینة  صورت غیرارادی صورت میشود و تخلیة مثانه بهتوسط نخاع کنترل می 

   
، مانع بازگشت  ای باشد و منقبض شود( )نه اینکه ماهیچه ی دهانة میزنای است  خوردگی مخاط مثانه روای که حاصل چین( پس از ورود ادرار به مثانه، دریچه۱

 شود.  ادرار به میزنای می 
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 »در بندپایانی مانند ملخ، ..................«

 کند.  ( همولنف در سطح شکمی بدن از انتهای بدن به سمت سر حرکت می۱
 شود.( پس از خروج همولنف از قلب، جریان مایع در سطح پشتی بدن جانور ایجاد می۲
 شود.  ( ورود همولنف به قلب و خروج همولنف از قلب، پس از عبور از نوعی دریچه انجام می۳
 های اطراف دهان است. ها تا آروارهدار تا بلندترین پای جانور، زیادتر از فاصلة آندریچه( فاصلة بیشتر منافذ ۴

 ـ سامانٔه گردشی باز ـ سخت ـ عبارت ـ مفهومی ـ نکات شکل(   ۱۰۰۴) ۳پاسخ: گزینٔه  

شود. همانطور که  های متصل به قلب، از آن خارج می همولنف از طریق رگ 

ها، دریچه وجود دارد. بازگشت  ین رگدر شکل مشخص است، در ابتدای ا

 شود.  دار انجام می همولنف به قلب نیز از طریق منافذ دریچه

   
انتهای بدن به سمت سر و در سطح ۱ از  ( همولنف در سطح پشتی بدن، 

 کند.  شکمی، از سر به سمت انتهای بدن حرکت می

 یابد.  همولنف از قلب، همولنف در سطح شکمی بدن جریان می ( در ملخ، قلب و رگ در سطح پشتی بدن قرار دارد و پس از خروج  ۲

دار قلب ملخ در نزدیکی انتهای بدن قرار دارد و به پاهای عقبی ملخ )بلندترین پاها( نسبت به دهان  ( همانطور که در شکل مشخص است، بیشتر منافذ دریچه۴

 تر هستند.  جانور، نزدیک 

 
 رین سامانة گردش بسته را دارد، درست است؟تکدام عبارت، دربارة جانوری که ساده  -38

 ( ساختار ظاهری بدن جانور در سراسر طول آن یکسان است.  ۱
 ( جهت جریان خون در رگ سطح پشتی و شکمی بدن جانور یکسان است. ۲
 کنندة جریان خون وجود دارد. طرفه( بین سیاهرگ و حفرة قلب، دریچة یک۳
 گردد. زیر پوست، خون ابتدا به قلب برمیهای  ( پس از تبادل گازها در مویرگ۴

 ـ گردش خون کرم خاکی ـ متوسط ـ عبارت ـ ترکیبی ـ مفهومی ـ نکات شکل(   ۱۰۰۴) ۳پاسخ: گزینٔه  

 های حلقوی، نظیر کرم خاکی وجود دارد.  ترین سامانٔه گردش بسته در کرمساده ←

همانطور که در شکل مشخص است، هم بین سیاهرگ و قلب و هم بین قلب و سرخرگ،  

 کنندة جریان خون وجود دارد.  طرفهنوعی دریچة یک

   
رد اما  ( همانطور که در شکل مشخص است، سراسر بدن کرم خاکی ظاهر حلقوی دا۱

)بخش مشخص  دارد  وجود  جانور  بدن  میانی  در قسمت  آبی( که بخشی  با فلش  شده 

 ها دارد.ظاهری متفاوت با سایر قسمت 

 ( همانطور که در شکل مشخص است، جهت جریان خون در سطح پشتی و شکمی بدن کرم خاکی یکسان نیست.  ۲

رود. اما همانطور که در شکل مشخص  ها میگردد و سپس به اندام نفسی، ابتدا به قلب باز می( در سامانة گردشی مضاعف، خون پس از تبادل گازها در سطح ت۴

 کند.  است، در سامانة گردش خون کرم خاکی، در هر بار گردش خون در بدن، خون یک بار از قلب عبور می 
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 ای وجود دارد. الیه«، بافت پوششی مکعبی یک۳« همانند بخش »۱( در بخش »۱
 شوند. شده بازجذب می«، بخشی از مواد تراوش۶« برخالف بخش »۴( در بخش »۲
 های پوششی بیشتر است. خوردگی غشای یاخته«، چین۵« نسبت به بخش »۲( در بخش »۳
 شود.  «، مراحل بیشتری از فرایند تشکیل ادرار انجام می۵« نسبت به بخش »۱( در بخش »۴

 دار ـ مفهومی(  ـ ساختار نفرون ـ متوسط ـ مقایسه ـ شکل  ۱۰۰۵) ۳پاسخ: گزینٔه  

ـ لولٔه  ۲ـ کپسول بومن،  ۱اند از:  ترتیب عبارت شده در شکل، به های مشخص کننده« است و بخش دهندٔه »نفرون و مجرای جمع شکل نشان   ←
 کننده.  ـ مجرای جمع ۶خوردٔه دور و ـ لولٔه پیچ ۵ـ بخش صعودی لولٔه هنله، ۴ـ بخش نزولی لولٔه هنله، ۳خوردٔه نزدیک، پیچ 

شده در این قسمت از نفرون بیش از سایر  خوردة نزدیک، ریزپرزهای فراوان وجود دارد و به همین علت، مقدار مواد بازجذبلة پیچ های پوششی لودر یاخته

 هاست.  قسمت

   
 های پودوسیت تشکیل شده است.  ( دیوارة بیرونی کپسول بومن، دارای بافت پوششی سنگفرشی است و دیوارة درونی آن از یاخته۱

 شود.  کننده انجام میرایند بازجذب در مجاری جمع ( بخشی از ف۲

 انجام هستند.  خوردة دور، هم فرایند ترشح و هم بازجذب قابلشود اما در لولة پیچ( در کپسول بومن، فقط فرایند تراوش انجام می۴

 کپسول بومن 

 بیشتر فضای کپسول بومن با کالفک پر شده است.

نوع یاخته 
 ها

 در داخل کپسول
 یاختۀ پوششی سنگفرشی دیوارۀ بیرونی 

 یاختۀ پوششی دیوارۀ مویرگ 
 پودوسیت 

 مقایسه 

 پودوسیت  مورد مقایسه 
یاختۀ پوششی دیوارۀ  

 بیرونی 
 ترکوچک بزرگتر  اندازۀ یاخته 

در ساختار خود 
 کپسول

 یاختۀ پوششی سنگفرشی دیوارۀ بیرونی 
 پودوسیت 

 ترکوچک بزرگتر  اندازۀ هسته 

 بیشتر  کمتر تعداد 

 بندی دیگر: یک نوع تقسیم 

 دیوارۀ داخلی 
 جنس: 

 پودوسیت )نوعی یاختۀ پوششی( 

های شود. )درون رشته هستۀ پودوسیت در شکاف تراوشی مشاهده نمی 
 پامانند نیست(. 

 فقط این دیواره به کالفک متصل است. 

 دیوارۀ بیرونی 
 جنس: 

 یاختۀ پوششی سنگفرشی 

 خوردۀ نزدیک است. دیواره، در امتداد دیوارۀ لولۀ پیچ این 
 خوردۀ نزدیک: ! جنس دیوارۀ لولۀ پیچ 

 الیۀ ریزپرزدار. پوششی مکعبی تک 
غشای پایۀ این دیواره، ضخامت بیشتری نسبت به غشای پایۀ بین  

 ها دارد. های کالفک و پودوسیت های دیواره مویرگ یاخته 

سم 
مکانی

سهیل 
ی ت

ها
ش 
تراو

 

 های تراوشیشکاف 

 ها هستند. های کوتاه و پامانند پودوسیت های تراوشی در بین رشته شکاف 
 ! لزومًا بین پاهای دو پودوسیت نیست.

 شوند. ها باعث افزایش میزان حجم تراوش می این شکاف 

 های تراوشی، دیوارۀ درونی کپسول بومن وجود ندارد. در محل شکاف 

در  اختالف فشار 
های  سرخرگ 

 ورودی و خروجی

 تسهیل تراوش  اختالف فشار  ها اختالف قطر این سرخرگ 

 به کپسول بومن متصل هستند. های آوران و وابران هر دو از یک سمت سرخرگ 
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 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -۴0

 شوند، این است که ..................« دقیقاً در جهت مخالف یکدیگر انجام می»وجه .................. دو مرحله از فرایند تشکیل ادرار که 

 رسند.خوردة دور به پایان می( تشابه ـ در لولة پیچ۱
 ها، در دفع همة سموم و داروها نقش دارد.  ( تمایز ـ یکی از آن۲
  ( تشابه ـ در بیشتر موارد، همراه با صرف انرژی زیستی هستند.۳
 ای است.لوله ها، در ارتباط با شبکة مویرگی دورِ یکی از آن( تمایز ـ ۴

 ـ تشکیل ادرار ـ متوسط ـ مقایسه ـ متن ـ مفهومی(   ۱۰۰۵) ۳پاسخ: گزینٔه  

 شوند.  بازجذب و ترشح، دو مرحله از فرایند تشکیل ادرار هستند که در جهت مخالف یکدیگر انجام می ←

گیرد؛ گرچه بازجذب ممکن است غیرفعال باشد. ترشح نیز در بیشتر موارد به روش فعال و با  ب فعال است و با صرف انرژی انجام می در بیشتر مواد، بازجذ

 گیرد.  صرف انرژی زیستی انجام می 

   
ریزد، ادرار است.  و آنچه به لگنچه میدهند  کننده، تغییر میشده را هنگام عبور از نفرون و مجرای جمع ( دو فرایند بازجذب و ترشح، ترکیب مایع تراوش ۱

 خوردة دور. کننده است نه لولة پیچبنابراین، محل پایان مراحل تشکیل ادرار، مجرای جمع 

 شوند. وسیلة ترشح دفع میسموم و داروها به  (ه  )نه هم( بعضی  ۲

شوند. در ترشح، موادی که الزم است دفع شوند از  ترتیب به خون وارد می ای، دوباره جذب و به این  لوله   های دورِ( در بازجذب، مواد مفید از طریق مویرگ ۴

 شوند.  های نفرون به درون نفرون ترشح می ای یا خود یاخته لوله   های دورِمویرگ 

 
 داران بالغ درست است؟کدام عبارت، دربارة سامانة گردش مواد در مهره  -۴1

 ای وجود دارد.  های قلبِ چهارحفرهای بین بطن( در خزندگان همانند پرندگان، دیواره۱
 شود.( در پستانداران همانند ماهیان، خون سیاهرگی با عبور از یک دریچه وارد دهلیز می۲
 تواند پس از عبور از قلب، از آن خارج شود.  ( در ماهیان برخالف پستانداران، خون تیره می۳
 قلب از طریق دو حفرة متفاوت است.    ( در پرندگان برخالف دوزیستان، ورود خون تیره و روشن به۴

 داران ـ سخت ـ مقایسه ـ مفهومی ـ نکات شکل( ـ گردش خون مهره  ۱۰۰۴) ۱پاسخ: گزینٔه  

بطنی ناقص وجود دارد و در    ای دارند که در آن، دو بطن وجود دارد. در بعضی از خزندگان، دیوارة بین همة خزندگان، پرندگان و پستانداران، قلب چهارحفره 

 شود.  ها مشاهده میبطنی کامل تشکیل شده است و جدایی کامل بطن   سایر خزندگان )نظیر کروکودیل(، همة پرندگان و همة پستانداران، دیوارة بین

   
ستانداران، بین  شود. اما در پ( در ماهیان، بین سینوس سیاهرگی و دهلیز، یک دریچه وجود دارد و خون سیاهرگی با عبور از این دریچه وارد دهلیز می ۲

 ای وجود ندارد.  ها و دهلیز، دریچهسیاهرگ 

 شود.  شود و سپس از آن خارج میداران، خون تیره وارد قلب می( در همة مهره ۳

هم خون    داران، هم خون تیره و. در سایر مهره شهکنه و خون روشن وارد حفرات قلبی نمی در ماهیان فقط خون تیره از قلب عبور می حواستون باشه که:   
 شوند. روشن وارد قلب می 

 شود.  ( پرندگان و دوزیستان بالغ، دارای دو دهلیز چپ و راست هستند. خون تیره وارد دهلیز راست و خون روشن وارد دهلیز چپ می ۴

 
 است؟  نامناسبچند مورد، برای تکمیل عبارت زیر   -۴2

 .................. نیز است.« طور حتم واجد »هر جانور دارای ..................، به 

 ب( سامانة گردشی مضاعف ـ شش   الف( سامانة گردشی ساده ـ استخوان 

 های خونی د( آبشش ـ مویرگ ج( کلیه ـ سامانة گردشی بسته 

 ( چهار  ۴ ( سه ۳ ( دو۲ ( یک ۱

 ـ گردش مواد جانوران ـ متوسط ـ چندموردی ـ قید ـ ترکیبی ـ مفهومی(  ۱۰۰۴) ۲پاسخ: گزینٔه  

 
 ماهیان + نوزاد دوزیستان گردشی ساده =   ه  جانور دارای سامانهر  •
 دوزیستان بالغ + خزندگان + پرندگان + پستانداران  =  مضاعفگردشی   ه  هر جانور دارای سامان •
 داران مهره هر جانور دارای کلیه =  •
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 پوستان( + ماهیان + نوزاد دوزیستان مهرگان آبزی )نظیر ستارٔه دریایی و سخت بعضی از بی ر جانور دارای آبشش = ه •

 موارد )ب( و )ج(، درست هستند.  

    

 ماهی(، جزء ماهیان غضروفی هستند و استخوان ندارند.  ماهی و کوسهالف( گروهی از ماهیان )نظیر سفره 

 پرندگان و پستانداران، دارای شش هستند.    ب( دوزیستان بالغ، خزندگان،

تونیم بگیم که »هر جانور دارای شش، سامانٔه گردشی مضاعف دارد«. چرا؟ چون بعضی از  برعکس این مورد درست نیست. یعنی نمی حواستون باشه که:   
 زی نظیر حلزون هم دارای شش هستن ولی اصاًل سامانٔه گردشی بسته ندارن.  مهرگان خشکی بی

 داران سامانة گردشی بسته دارند.  داران وجود دارد و همة مهره کلیه فقط در مهره ج(  

 پوستان(، سامانة گردشی بسته ندارند.  مهرگان دارای آبشش )نظیر ستارة دریایی و سخت شود اما بید( مویرگ خونی فقط در سامانة گردشی بسته دیده می

 

 است؟کدام عبارت، دربارة شکل مقابل درست   -۴3

 
 
 «، دارای بافت پوششی سنگفرشی ساده است. ۱« همانند بخش »۳( بخش »۱
 دار دارد.  «، مقدار بیشتری مواد دفعی نیتروژن۲« نسبت به بخش »۱( بخش »۲
 باشد.  «، در ارتباط با دو نوع شبکة مویرگی در کلیه می۱« همانند بخش »۲( بخش »۳
 کند. های باریک متعددی ایجاد میهای بلند و پامانند فراوان، شکاف«، با داشتن رشته۴( بخش »۴

 دار ـ متن ـ مفهومی(  ـ کپسول بومن ـ مقایسه ـ شکل  ۱۰۰۵) ۱پاسخ: گزینٔه  

ـ ۲ـ سرخرگ وابران،  ۱اند از:  ترتیب عبارت شده در شکل، به های مشخص دهندٔه »گلومرول درون کپسول بومن« است و بخششکل نشان   ←
 ـ دیوارٔه درونی کپسول بومن )پودوسیت(. ۴ـ دیوارٔه بیرونی کپسول بومن و ۳سرخرگ آوران، 

 های خونی، از جنس بافت پوششی سنگفرشی ساده است.  دیوارة بیرونی کپسول بومن همانند سطح داخلی دیوارة رگ 

   
 شوند. بنابراین، مقدار مواد دفعی در سرخرگ وابران کمتر از سرخرگ آوران است.  دار از گلومرول وارد کپسول بومن می ( بخشی از مواد دفعی نیتروژن۲

ای  لوله   ط در ارتباط با شبکة مویرگی گلومرول است. اما سرخرگ وابران هم در ارتباط با شبکة مویرگی گلومرول و هم شبکة مویرگی دورِ( سرخرگ آوران، فق۳

 باشد.  می

 های باریک متعددی در فواصل بین پاها وجود دارد. و پامانند فراوان دارند و شکاف   )نه بلند(های کوتاه  ها رشته( هر یک از پودوسیت ۴

 
 است؟ نادرستمهرگان های دفع مواد در بیچند مورد، دربارة روش  -۴۴

 مهرگان دارای ساختار مشخصی برای دفع هستند.  همة بی -الف

 کنند. مهرگان دارای نفریدی، از آن برای تنظیم اسمزی استفاده میهمة بی -ب

 کنند. را دفع میپذیری باال در آب دار با انحاللمهرگان، نوعی مادة نیتروژنهمة بی -ج

 شوند. مهرگان دارای ساختار دفعی، مواد دفعی با انتقال فعال از محیط داخلی خارج میدر همة بی -د

 ( چهار  ۴ ( سه ۳ ( دو۲ ( یک ۱

 مهرگان ـ متوسط ـ چندموردی ـ قید ـ متن(  ـ دفع مواد در بی  ۱۰۰۵) ۴پاسخ: گزینٔه  

 هر چهار مورد این سؤال، نادرست است.  

    

 ای ساختار مشخصی برای دفع هستند. ارمهرگان د بی   (ه  )نه همالف( بیشتر  

 رود.  ب( نفریدی برای دفع، تنظیم اسمزی یا هر مورد به کار می

 پذیری کمی در آب دارد. اسید است که انحالل دار در حشرات، اوریک ج( مادة دفعی نیتروژن

 شوند.  ها دفع میدار با انتشار ساده، از آبشش پوستان، مواد دفعی نیتروژند( در سخت
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 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -۴۵

 طور حتم ..................« »در همة ماهیانی که ..................، به 

 شوند.  بشش دفع میهای اضافی از طریق آ( اسکلت استخوانی دارند ـ بخشی از یون۱
 شود.صورت ادرار رقیق دفع مینوشند ـ مقدار زیادی از آب به( مقدار زیادی آب می۲
 شود. روده ترشح میکنند ـ محلول نمک بسیار غلیظ به راست( در آب شور زندگی می۳
  رود.های آبششی میمنظور تبادل گازها، آب از دهان به فضای بین تیغه( کلیه دارند ـ به۴

 ـ دفع مواد در ماهیان ـ سخت ـ قید ـ ترکیبی ـ مفهومی(   ۱۰۰۵) ۴پاسخ: گزینٔه  

 
 ماهی(ماهی و سفرهجز ماهیان غضروفی )نظیر کوسههمٔه ماهیان به ماهیانی که اسکلت استخوانی دارند =   •
 ماهیان آب شور نوشند = ماهیانی که مقدار زیادی آب می  •
 ماهیان غضروفی + ماهیان استخوانی ساکن دریا کنند = ماهیانی که در آب شور زندگی می  •
 همٔه ماهیان ماهیانی که کلیه دارند =  •

همانطور که در شکل مشخص است، بخشی از آبی که از طریق دهان وارد بدن  

های  رود و برای تبادل گازهای تنفسی، از بین تیغهها میشود، به آبشش ماهی می 

 کند.  بششی عبور می آ

   
کنند. این مورد  ها دفع می ها را از طریق آبشش ( ماهیان آب شور، برخی از یون ۱

 دربارة ماهیان آب شیرین صادق نیست.  

کنند  صورت ادرار رقیق دفع می( ماهیان آب شیرین، حجم زیادی از آب را به۲

ر، مقدار زیادی آب  نوشند. ماهیان آب شواما این ماهیان، معموالً آب زیادی نمی

 کنند.  صورت ادرار غلیظ دفع میها را توسط کلیه بهنوشند و برخی از یونمی

کنند. این گزینه دربارة ماهیان استخوانی آب شور  ای وجود دارند که محلول نمک بسیار غلیظ را به روده ترشح میروده ( در ماهیان غضروفی، غدد راست ۳

 نادرست است. 

 
 ، درست است؟سالم ترین مادة دفعی آلی در ادرار انساندربارة فراوانچند مورد،    -۴6

 شود.از کالفک )گلومرول( به فضای درون کپسول بومن ترشح می -الف

 شود. در نتیجة تجزیة موادی مانند آمینواسیدها تولید می -ب

 پذیر است.  شدن آن و دفع با فواصل زمانی امکانانباشته -ج

 کردن و تشکیل بلور دارد. سوبتمایل زیادی به ر -د

 ( چهار  ۴ ( سه ۳ ( دو۲ ( یک ۱

 ـ ترکیب ادرار ـ متوسط ـ چندموردی ـ متن ـ مفهومی(  ۱۰۰۵) ۱پاسخ: گزینٔه  

 ترین مادٔه دفعی آلی در ادرار انسان، اوره است.  فراوان  ←

 فقط مورد )ج(، درست است.    

    

 شود.  می   )نه ترشح(الف( اوره از گلومرول به فضای درون کپسول بومن تراوش  

 کند. اکسید به اوره تبدیل میشود. کبد، آمونیاک را از طریق ترکیب آن با کربن دیتولید می   )نه اوره(ب( در نتیجة تجزیة موادی مانند آمینواسیدها، آمونیاک  

 پذیر است.  شدن آن و دفع با فواصل زمانی امکان بودن اوره از آمونیاک بسیار کمتر است و بنابراین، امکان انباشتهج( ویژگی سمی

 کردن و تشکیل بلور زیاد است.  ندارد؛ بنابراین تمایل آن به رسوب  پذیری زیادی در آبانحالل   )نه اوره(اسید  د( اوریک 
 دار انسان مواد دفعی نیتروژن 

 اسید اوریک  اوره  آمونیاک  دار ن ژسمی نیترو ۀنوع ماد

 منشأ تولید 
موادی مانند  ۀ  تجزی

 آمینواسیدها 
ترکیب آمونیاک و کربن 

 اکسید دی
 دار نیتروژن بعضی از ترکیبات ۀ  تجزی

 های مختلف بدن یاخته  کبد های مختلف بدن یاخته  محل تولید 
ـ  پذیری در آب انحالل   تمایل به رسوب و تشکیل بلور  کم  اسید بیشتر از اوریک  ـــــ
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ـ  بسیار کمتر از آمونیاک  زیاد  میزان سمّیت   ـــــ

 شودسرعت باعث مرگ می به  عوارض تجمع در بدن 
شدن آن در بدن  انباشته امکان  

و دفع با فواصل زمانی وجود  
 دارد 

 ها: سنگ کلیهدر کلیه 
التهاب و درد   در مفاصل: نقرس 

 مفصل 

  فراوانی در ادرار 
دفعی آلی   ۀترین مادفراوان 

 ادرار 
 از اوره  تر کم

 
 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -۴7

 ..................« دارانی که .................. دارند، »در همة مهره

 یابد.  ها ـ در شرایطی، بازجذب آب از مثانه به خون افزایش میای برای ذخیرة آب و یون( مثانه۱
 شود.ها به روده انجام می( غددی برای تولید محلول غلیظ نمک ـ تنظیم اسمزی با کمک ترشح یون۲
 شوند.  ق غدد نزدیک چشم یا زبان دفع می( کلیه با توانمندی زیاد در بازجذب آب ـ نمک اضافی از طری۳
 شود.  شدن محیط را ـ اندازة مثانه در محیط خشک بیشتر می( توانایی کاهش حجم ادرار به هنگام خشک۴

 داران ـ متوسط ـ قید ـ متن ـ مفهومی(ـ دفع مواد در مهره  ۱۰۰۵) ۱پاسخ: گزینٔه  

 
 دوزیستان  ها دارند =آب و یون  ه  ای برای ذخیر دارانی که مثانه مهره •
 ماهیان غضروفی + برخی خزندگان و پرندگان دریایی و بیابانی  دارانی که غددی برای تولید محلول غلیظ نمک دارند =مهره •
 خزندگان + پرندگان دارانی که کلیه با توانمندی زیاد در بازجذب آب دارند =مهره •

شود و سپس بازجذب  تر میشدن محیط، دفع ادرار کم، و مثانه برای ذخیرة بیشتر آب بزرگ هاست. به هنگام خشک یون مثانة دوزیستان محل ذخیرة آب و  

  )مثل انسان(  دارانشدن محیط در سایر مهره (. دقت داشته باشید که کاهش حجم ادرار هنگام خشک۱کند )درستی گزینة  آب از مثانه به خون افزایش پیدا می 

 (.  ۴شود و فقط مخصوص دوزیستان نیست )نادرستی گزینة  نیز مشاهده می 

   
کنند. در برخی از خزندگان و پرندگان  کلرید( بسیار غلیظ را به روده ترشح میای هستند که محلول نمک )سدیمروده ( ماهیان غضروفی، دارای غدد راست۲

 های غلیظ دفع کنند. صورت قطره از طریق غدد نمکی نزدیک چشم یا زبان، بهتوانند نمک اضافه را  دریایی و بیابانی نیز غدد نمکی وجود دارند و می 

 ی هستند.  ( کلیه در خزندگان و پرندگان توانمندی زیادی در بازجذب آب دارد اما فقط برخی از خزندگان و پرندگان دریایی و بیابانی دارای غدد نمک۳

 
 است؟  نادرستکدام عبارت، دربارة دستگاه ادراری در انسان،   -۴8

 شود.  ( انقباضات ماهیچة صاف دیوارة میزنای، باعث ایجاد یک حلقة انقباضی در پشت ادرار می۱
 ( قطورتر بودن سرخرگ آوران نسبت به سرخرگ وابران، در ایجاد فشار کافی برای تراوش مؤثر است. ۲
 و کیفیت خون مشابهی دارند.  های خونی که در اطراف بخش صعودی و نزولی لولة هنله قرار دارند، اندازه ( رگ۳
 کند.  های متفاوتی مواد را دریافت میای که بالفاصله پس از آخرین بخش نفرون قرار گرفته است، از نفرون( لوله۴

 ـ دستگاه ادراری انسان ـ سخت ـ عبارت ـ مفهومی ـ نکات شکل(   ۱۰۰۵) ۳پاسخ: گزینٔه  

تیره( و در اطراف بخش صعودی هنله، سرخرگ )دارای خون  در اطراف بخش نزولی هنله، سیاهرگ )دارای خون  

 روشن( وجود دارد.  

  
راند. در حرکت  پیش می  ( حرکت کرمی دیوارة میزنای، که نتیجة انقباضات ماهیچة صاف دیوارة آن است، ادرار را به۱

 راند.  شود و مواد را به جلو می کرمی، یک حلقة انقباضی در لوله ظاهر می

ای در نظر گرفته است. قطر سرخرگ  ( برای اینکه فشار تراوشی در گلومرول به حد کافی زیاد باشد، سازوکار ویژه۲

 دهد.  های گلومرول افزایش می ویرگآوران بیشتر از قطر سرخرگ وابران است و این، فشار تراوشی را در م

که در شکل    وجود دارد. همانطوره  کنندخوردة دور است و بعد از آن، مجرای جمع ( آخرین بخش نفرون، لولة پیچ ۴

 تواند با چند نفرون در ارتباط باشد.  می  هکنندمشخص است، مجرای جمع 
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 جانداران درست است؟ چند مورد، دربارة تنوع دفع و تنظیم اسمزی در   -۴9

 شوند.  دار از سطح بدن جاندار دفع میدر بعضی جانداران، مواد دفعی نیتروژن -الف

 فشار اسمزی محیط زندگی پارامسی نسبت به سیتوپالسم آن، بیشتر است. -ب

 در پارامسی، انواع مختلفی واکوئول برای دفع مواد دفعی وجود دارد. -ج

 شود.  نظیم اسمزی با کمک انتشار انجام میها، تاییاختهدر همة تک -د

 ( چهار  ۴ ( سه ۳ ( دو۲ ( یک ۱

 ـ دفع مواد در جانداران ـ سخت ـ چندموردی ـ قید ـ ترکیبی ـ متن ـ مفهومی(  ۱۰۰۵) ۲پاسخ: گزینٔه  

 موارد )الف( و )ج(، درست است.  

    

 شود.  سطح آن انجام می  ها تبادل گاز، تغذیه و دفع بین محیط و یاخته ازای یاختهالف( در تک 

دهد که فشار اسمزی در محیط اطراف پارامسی نسبت به سیتوپالسم آن کمتر  شود. این موضوع نشان میب( در پارامسی، آب در نتیجة اسمز وارد یاخته می 

 شود.  است و در نتیجه، آب از محیط وارد یاخته می 

 انجام است.  وئول انقباضی قابل ج( در پارامسی، دفع مواد از طریق واکوئول دفعی یا واک

 شود.  تنظیم اسمزی با کمک انتشار انجام می   ،هاای یاخته تک  (ه  )نه هم د( در بسیاری از  

 
 دار دارند، درست است؟کدام عبارت، دربارة جانورانی که سامانة دفعی متصل به روده برای دفع مواد زائد نیتروژن  -۵0

 شده از مخرج، مقدار بیشتری آب و یون دارد. های مالپیگی نسبت به محتویات دفعشده از لوله( محتویات خارج۱
 تر است.  های مالپیگی، حجیمباشد نسبت به محل ورود محتویات لولهها می( بخشی از روده که محل بازجذب آب و یون۲

 کند. های گوارشی تولید میای مالپیگی دارد همانند بخش قبلی خود، آنزیمه( بخشی از لولة گوارش که اتصال مستقیم به لوله۳
 تری دارد.  های طویلشود، یاختهشود نسبت به بخشی از روده که بازجذب در آن انجام میاسید ابتدا به آن وارد می( بخشی از روده که اوریک۴

 ترکیبی ـ مفهومی ـ نکات شکل(   های مالپیگی ـ سخت ـ مقایسه ــ لوله  ۱۰۰۵) ۱پاسخ: گزینٔه  

 های مالپیگی دارند.   حشرات سامانٔه دفعی متصل به روده به نام لوله  ←
 

 
 روده راست شود = باشد = بخشی از روده که بازجذب در آن انجام می ها میبخشی از روده که محل بازجذب آب و یون  •
اسید ابتدا به آن وارد های مالپیگی دارد = بخشی از روده که اوریک گوارش که اتصال مستقیم به لوله ه   های مالپیگی = بخشی از لول محل ورود محتویات لوله  •

 بخش ابتدایی روده شود = می 

شوند و سپس،  های مالپیگی وارد بخش ابتدایی روده می محتویات لوله 

شود. بنابراین، بخشی از آب ها انجام میروده بازجذب آب و یوندر راست 

یون  لولههو  از  که  شده ایی  روده  وارد  مالپیگی  راست های  در  روده  اند، 

شده  ها در مادة دفعگردند و مقدار آب و یون دوباره به محیط داخلی برمی 

 های مالپیگی، کمتر است.  شده از لوله از مخرج نسبت به محتویات خارج 

  
( همانطور که در شکل مشخص است، حجم بخش ابتدایی روده  ۴و    ۲

به گزینة  راست   نسبت  )نادرستی  است  بیشتر  یاخته۲روده  اما  های  (. 

های دیگر روده، طول بیشتری  روده نسبت به بخش ای در راست استوانه 

  (.  ۴دارند )نادرستی گزینة  

 شود و روده، نقشی در گوارش و جذب غذا ندارد.  ( در حشرات، جذب مواد در معده انجام می ۳

 

 شوند؛ کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ها تقسیم میها و پروکاریوتاران به دو دستة کلی یوکاریوتبا توجه به این موضوع که جاند  -۵1

 »در گروهی از جانداران، ..................؛ در این جانداران، برخالف سایر جانداران، ..................«  

 .  ها نقش اساسی دارنداست ـ عوامل رونویسی در تعیین مقدار و زمان استفاده از ژنتغییر های آغاز همانندسازی قابل( تعداد جایگاه۱
 شود. انداز آغاز میمراز( به راهپلیRNA( وجود دارد ـ رونویسی با پیوستن رِنابسپاراز )DNA( فقط یک نقطة آغاز همانندسازی در دِنا )۲
 است ـ امکان تنظیم فعالیت پروتئین از طریق تغییر در پایداری آن وجود دارد. های مختلفی تقسیم شده وسیلة غشاها به بخش( یاخته به۳
 کند.  انداز کمک میکننده به راه(، به اتصال آنزیم رونویسیDNA(ی اصلی به غشا متصل است ـ اتصال نوعی پروتئین به دِنا )DNA( دِنا )۴
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 ـ تنظیم بیان ژن ـ سخت ـ مقایسه ـ ترکیبی ـ متن ـ مفهومی(  ۱۲۰۲) ۱پاسخ: گزینٔه  

 
 ها یوکاریوت تغییر است =  های آغاز همانندسازی قابل ها تعداد جایگاه جاندارانی که در آن  •
 ها پروکاریوت ( وجود دارد = DNAآغاز همانندسازی در ِدنا ) ه  ها فقط یک نقطجاندارانی که در آن  •
 هایوکاریوت های مختلفی تقسیم شده است = غشاها به بخش   ه  وسیلها یاخته به در آن جاندارانی که  •
 هاپروکاریوت (ی اصلی به غشا متصل است = DNAها ِدنا )جاندارانی که در آن  •

 شوند.  ها دیده نمیها نقش دارند و در پروکاریوت عوامل رونویسی فقط در تنظیم رونویسی در یوکاریوت

   
 شود. انداز آغاز میها، رونویسی با پیوستن رِنابسپاراز به راه ها مانند پروکاریوت ت( در یوکاریو۲

 ها، امکان تنظیم فعالیت پروتئین از طریق تغییر در طول عمر )پایداری( آن وجود دارد.  ها و هم در یوکاریوت( هم در پروکاریوت ۳

ها نیز رِنابسپاراز فقط پس از  کند. در یوکاریوت انداز کمک می صالی خود، به اتصال رِنابسپاراز به راه کننده به جایگاه ات( در تنظیم مثبت رونویسی، اتصال فعال ۴

 انداز متصل شود.  تواند به راه انداز، می اتصال عوامل رونویسی به راه 

 
 درستی بیان شده است؟ کدام عبارت، دربارة علم ژنتیک و تاریخچة آن به  -۵2

 نسل بعدی هستند.   انتقال بهیک فرد جمعیت وجود دارند، قابل هایی که در ( بعضی از صفت۱
 هاست.  ای از صفات والدین و حد واسطی از آن( بر اساس قوانین مندل، صفات فرزندان آمیخته۲
 های رنگ گل میمونی است. ( رابطة بین دگره )الل(های حالت موی انسان، مشابه رابطة بین دگره۳
 شود، رابطة بارزیت ناقص است.  ها همراه با هم ظاهر میاللی( که در آن اثر دگرهای )( نوعی رابطة دگره۴

 ـ ژنتیک ـ متوسط ـ عبارت ـ متن(  ۱۲۰۳) ۳پاسخ: گزینٔه  

های  ن اللتوان گفت که رابطة بیواسط موی صاف و فر است و لذا می  دار، حددار یا فر دیده شود. موی موج حالت موی انسان ممکن است به شکل صاف، موج 

 های رنگ گل میمونی نیز رابطة بارزیت ناقص دارند.  حالت موی انسان، رابطة بارزیت ناقص است. الل 

   
 نامند.های ارثی جانداران را صفت میها به نسل بعد منتقل شوند. در علم ژنتیک، ویژگی هایی دارد که ممکن است این ویژگی ( هر یک از افراد جمعیت، ویژگی ۱

گن. پس شن. اما به هر ویژگی جانداران که ارثی هست، صفت میهای جانداران، ارثی نیستن و به نسل بعدی منتقل نمی بعضی از ویژگی حواستون باشه که:   
 تونن به نسل بعد منتقل بشن.  همٔه صفات، ارثی هستن و می 

هاست. مندل توانست قوانین  از صفات والدین و حد واسطی از آن  ایان، آمیختهبر آن بود که صفات فرزند صور( پیش از کشف قوانین وراثت توسط مندل، ت۲

 بینی کرد. شد صفات فرزندان را پیشبنیادی وراثت را کشف کند. به کمک این قوانین، می 

 شود.  های خالص مشاهده می حالت واسط    صورت حدناخالص، به   تشود. در بارزیت ناقص، صفت در حالها همراه با هم ظاهر میتوانی، اثر الل ( در هم۴

 

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -۵3

 طور حتم ..................« »هر فردی که .................. دارد، به

 دارد.  Rhهای  را ـ حداقل یک دگرة )اللِ( بارز در جایگاه ژن D( توانایی ساخت پروتئین ۱

 های قرمز خود است.  را ـ فاقد پروتئین در غشای گویچه Rhخونی گروه  ddنمود )ژنوتیپ( ( ژن۲
 است. ۱تن )کروموزوم( شمارة در فام Rhهای منفی ـ فاقد دگره )الل( در جایگاه ژن Rh( گروه خونی ۳
 دارد.   Rhهای های قرمز خود ـ دو نوع دگرة )اللِ( مختلف در جایگاه ژنرا در غشای گویچه D( پروتئین ۴

 ـ متوسط ـ قید ـ مفهومی(   Rhـ گروه خونی  ۱۲۰۳) ۱زینٔه پاسخ: گ 

 
 مثبت  Rhدارای گروه خونی را دارد =  Dفردی که توانایی ساخت پروتئین  •
 منفی  Rhدارای گروه خونی دارد = ا ر  Rhگروه خونی    ddنمود )ژنوتیپ( فردی که ژن  •
 مثبت  Rhدارای گروه خونی های قرمز خود دارد = را در غشای گویچه Dفردی که پروتئین   •

( است  Rhهای  جایگاه ژن  )دو نوع الل در   Dd( یا ژنوتیپ  Rhهای  ژن  )یک نوع الل در جایگاه   DDمثبت دارد، دارای ژنوتیپ    Rhفردی که گروه خونی  

 (. ۱( را دارد )درستی گزینة  D(. در هر دو حالت، فرد حداقل یک الل بارز )الل  ۴)نادرستی گزینة  
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های قرمز وجود ندارد. اما دقت داشته باشید که در ساختار غشا، پروتئین وجود دارد و  در غشای گویچه  Dمنفی، پروتئین    Rh( در افراد دارای گروه خونی  ۲

 های خود لیپید، پروتئین و کربوهیدرات دارند.  همة افراد، در غشای یاخته 

 .  )نه اینکه هیچ اللی وجود نداشته باشد(وجود دارد    ۱در کروموزوم شمارة    Rhهای  )الل نهفته( در جایگاه ژن   dمنفی، الل    Rh( در افراد دارای گروه خونی  ۳

 
 چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -۵۴

 ..................« مشاهده »در فرایند ترجمة ژنِ مربوط به نوعی پروتئین گروه خونی در انسان، ..................، فقط در مرحلة .................. قابل

 شدن ـ نیست. الف( خالی ماندن دو جایگاه رِناتَن )ریبوزوم( ـ طویل

 کدونِ( مکمل خود ـ آغاز ـ است. به پادرمزة )آنتی AUGب( اتصال رمزة )کدونِ( 

 ( ـ پایان ـ نیست.  mRNAج( حرکت زیرواحد کوچک رِناتَن )ریبوزوم( روی رِنای پیک )

 شدن ـ است. رِناتَن )ریبوزوم( ـ طویل Eی( بدون آمینواسید از جایگاه tRNAد( خروج رِنای ناقلِ )

 ( چهار  ۴ ( سه ۳ ( دو۲ ( یک ۱

 ـ مراحل ترجمه ـ سخت ـ چندموردی ـ قید ـ مفهومی ـ نکات شکل(  ۱۲۰۲) ۲پاسخ: گزینٔه  

 موارد )ج( و )د(، درست هستند.  

    

گیرند. در مرحلة  های ریبوزوم مورد استفاده قرار میهشدن، همة جایگا مانند. در مرحلة طویل خالی می  ریبوزوم  Eو    Pالف( فقط در مرحلة آغاز، دو جایگاه  

 شوند.  دیده می  Aقرار دارد و عوامل آزادکننده در جایگاه    Pپپتیدی در جایگاه  پایان، رِنای ناقل متصل به زنجیرة پلی

پپتیدی، آمینواسید متیونین است و بنابراین، همیشه در مرحلة آغاز  ره، اولین آمینواسید زنجیرة پلی ، مربوط به آمینواسید متیونین است. همواAUGب( کدون  

پپتیدی نیز قرار بگیرد و  های دیگر زنجیرة پلیتواند در قسمتکدون مکمل خود را مشاهده کرد. اما متیونین می به آنتی  AUGتوان اتصال کدون  ترجمه می

 ریبوزوم وجود دارد.    Aکدون مکمل خود در جایگاه  به آنتی  AUGشدن نیز امکان اتصال کدون  بنابراین، در مرحلة طویل

شدن نیز پس از تشکیل هر پیوند پپتیدی،  کند تا به کدون آغاز برسد. در مرحلة طویلحرکت می mRNAج( در مرحلة آغاز، زیرواحد کوچک ریبوزوم روی 

 شود.  جایی ریبوزوم انجام نمی مرحلة پایان، جابه شود. اما در  جایی ریبوزوم مشاهده میجابه 

شود و در مرحلة  شود. در مرحلة آغاز، خروج رِنای ناقل از ریبوزوم دیده نمیریبوزوم خارج می   Eشدن، رِنای ناقل بدون آمینواسید از جایگاه  د( در مرحلة طویل 

 شود.  ی ریبوزوم خارج م  Pپایان نیز رِنای ناقل بدون آمینواسید از جایگاه  
 های ریبوزوم در مراحل مختلف ترجمه وضعیت جایگاه 

 Eجایگاه  Pجایگاه  Aجایگاه  مرحله 
نای ناقل حامل متیونین  خالی  آغاز لۀ  مرح  خالی  ر 

  ۀمرحل
 شدن طویل 

 ۱حالت 
نای ناقل حامل آمینواسید دوم ۱  ـ ر 
نای ناقل حامل آمینواسید جدید ۲  ـ ر 

نای ناقل حامل ۱  متیونین ـ ر 
نای ناقل حامل زنجیر ۲  آمینواسیدی  ۀـ ر 

 خالی 

نای ناقل حامل زنجیر  خالی  ۲حالت   آمینواسیدی   ۀر 
نای ناقل بدون   ر 

 آمینواسید 
 ۳حالت 

نای   )قبل از ورود ر 
 ( Aناقل به جایگاه  

نای ناقل حامل زنجیر  خالی   خالی  آمینواسیدی   ۀر 

نای  عوامل آزادکننده  پایان ۀ  مرحل  خالی  آمینواسیدی   ۀناقل حامل زنجیر ر 

 
 ؟نیستکدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب   -۵۵

 توانند ..................« های آمینواسیدی که در نوعی پروتئینِ .................. وجود دارند، میها( در بدن انسان، توالیساز )پالسموسیتهای پادتن»در یاخته

 ژن( ایجاد کنند.  ( واردشده به شبکة آندوپالسمی زبر ـ ساختاری مکمل با نوعی پادگِن )آنتی۱
 رانی )اگزوسیتوز( هدایت کنند. شده از دستگاه گلژی ـ پروتئین را به سمت غشای یاخته برای برون( خارج۲
 ایی، در یاخته نگهداری شوند. یافته به دستگاه گلژی ـ پس از قرارگیری پروتئین در نوعی کیسة غش( انتقال۳
 ( شوند.  DNAای سیتوپالسم ـ پس از عبور پروتئین از منافذ هسته، باعث همانندسازی دِنا )( آزادشده در مادة زمینه۴

 ها ـ سخت ـ عبارت ـ ترکیبی ـ مفهومی ـ نکات شکل(  ـ سرنوشت پروتئین  ۱۲۰۲) ۴پاسخ: گزینٔه  

شوند. اما دقت  ای سیتوپالسم ساخته میهای مادة زمینههای مؤثر در همانندسازی، توسط ریبوزوم کنند، مانند آنزیمهایی که در هسته فعالیت میپروتئین 

 شود.  ها همانندسازی نمیای آن شوند و دِنای هستهها، تقسیم نمیداشته باشید که پالسموسیت 
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های موجود در سطح شبکة  های ترشحی یاخته، توسط ریبوزوم ( پروتئین۲و    ۱

روند و از  شوند و پس از آن، به دستگاه گلژی می آندوپالسمی زبر ساخته می

برون  برای  یاخته  غشای  سمت  به  گلژی،  ارسال  دستگاه  )اگزوسیتوز(  رانی 

ه دو جایگاه  (. پادتن، نوعی پروتئین ترشحی است ک۲شوند )درستی گزینة  می

 (. ۱ژن دارد )درستی گزینة  برای اتصال به آنتی

شوند، ممکن است در  هایی که وارد دستگاه گلژی می جایی مواد در یاخته نقش دارند. پروتئین های غشایی هستند که در نگهداری و جابه ها، کیسه( واکوئول ۳

 واکوئول قرار بگیرند.  

 
 سازی، کدام عبارت درست است؟سرعت و مقدار پروتئین با توجه به مطالب کتاب درسی دربارة   -۵6

 ( وجود دارد. RNAها، سازوکارهایی برای تغییر در پایداری )طول عمر( رِنا )ها همانند یوکاریوت( در پروکاریوت۱
 شود.یمانندی در نتیجة تجمع رِناتَن )ریبوزوم(ها ایجاد مها، ساختارهای تسبیحها برخالف یوکاریوت( در پروکاریوت۲
 شدن رونویسی شروع شود. زمان با مرحلة طویلتواند همها، مرحلة آغاز ترجمه میها برخالف پروکاریوت( در یوکاریوت۳
 (، زمان زیادی برای ترجمه وجود دارد.mRNAدلیل باال بودن طول عمر رِنای پیک ) ها، بهها همانند پروکاریوت( در یوکاریوت۴

 سازی ـ متوسط ـ مقایسه ـ متن ـ مفهومی(  تنظیم پروتئین ـ  ۱۲۰۲) ۱پاسخ: گزینٔه  

 از طریق تغییر در طول عمر )پایداری( آن وجود دارد.    RNAها، امکان تنظیم فعالیت  ها و هم در یوکاریوتهم در پروکاریوت 

   
 شود.  مشاهده می   mRNAها برای ترجمة یک  ها، تجمع ریبوزوم ها و هم در یوکاریوت( هم در پروکاریوت ۲

 
 شدن رونویسی، آغاز شود.  تواند پیش از پایان رونویسی و در مرحلة طویل، ترجمه میها()نه یوکاریوت ها  ( در پروکاریوت۳

 است.    کمهای پروکاریوتی  ( در یاختهmRNA( طول عمر رِنای پیک )۴

 
 است؟ نادرستها بیان شوند و یا بیان نشوند، کنند در چه هنگام، به چه مقدار و کدام ژنکدام عبارت، دربارة فرایندهایی که تعیین می  -۵7

 ( و پروتئین تأثیر بگذارد.RNAتواند در هر یک از مراحل ساخت رِنا )، این فرایند مییو پروکاریوت یهای یوکاریوت( در یاخته۱
 شود.  ( در پی کاهش نور در محیط اطراف یک گیاه فتوسنتزکننده، ژن سازندة نوعی آنزیم مورد استفاده در فتوسنتز غیرفعال می۲
 شوند.  های حاصل از تقسیم یاختة بنیادی میلوئیدی، انواع مختلفی از یاخته ایجاد میهای متفاوت در یاختهشدن ژن( در نتیجة فعال۳
 توانند در تنظیم رونویسی مؤثر باشند. های نوکلئوتیدی متفاوتی میها و توالیهای یوکاریوتی، پروتئینروکاریوتی برخالف یاختههای پ( در یاخته۴

 ـ تنظیم بیان ژن ـ متوسط ـ مقایسه ـ عبارت ـ متن ـ مفهومی(   ۱۲۰۲) ۴پاسخ: گزینٔه  

 ها بیان شوند و یا بیان نشوند، فرایندهای تنظیم بیان ژن هستند. کنند در چه هنگام، به چه مقدار و کدام ژن فرایندهایی که تعیین می  ←

اشند. مثالً در  توانند در تنظیم رونویسی مؤثر بهای نوکلئوتیدی متفاوتی میها و توالی های یوکاریوتی، پروتئینهای پروکاریوتی و هم در یاختههم در یاخته

ها  ها نیز انواعی از پروتئینوجود دارند. در یوکاریوت   کنندهجایگاه اتصال فعال انداز، اپراتور و  های راه کننده و توالی های مهارکننده و فعال ها، پروتئین پروکاریوت 

 انداز مؤثر هستند.  های افزاینده و راه به نام عوامل رونویسی و توالی

   
 ( و پروتئین تأثیر بگذارد. RNAتواند در هر یک از مراحل ساخت رِنا )های پروکاریوت، تنظیم بیان ژن میهای یوکاریوت و هم در یاخته( هم در یاخته۱

سنتز مورد  شدن ژن سازندة آنزیمی شود که در فتوتواند باعث فعال شود تا جاندار به تغییرات پاسخ دهد. مثالً در گیاه، نور می ( تنظیم بیان ژن موجب می ۲

 گیرد.  استفاده قرار می 

 شوند.های بنیادی مغز استخوان ایجاد میهای متفاوتی که از یاخته های مختلفی از یک یاخته شود؛ مثل یاخته تواند موجب ایجاد یاخته ( تنظیم بیان ژن می۳

 
های مختلفی غشاها به بخش   ۀهای یوکاریوتی به وسیلتواند در مراحل بیشتری انجام شود. یاخته هاست و میت تر از پروکاریوها پیچیده تنظیم بیان ژن در یوکاریوت 

ها را تحت تأثیر قرار دهند. در  اند. بنابراین، اگر یاخته بخواهد نسبت به یک ماده واکنش نشان دهد باید این عوامل به طریقی از غشاها عبور کنند و ژن تقسیم شده 
تواند بر بیان ژن نظارت داشته باشد. بنابراین ها، یاخته میها قرار دارند. در هر یک از این محل ها در هسته و برخی در راکیزه و دیسه ای یوکاریوتی، بیشتر ژن هیاخته 

 تواند در مراحل متعددی انجام شود. تنظیم بیان ژن می 
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انداز را شناسایی  تواند به تنهایی راه ها رنابسپاراز نمی شود. در یوکاریوت انداز آغاز می ها، رونویسی با پیوستن رنابسپاراز به راه نند پروکاریوت ها نیز مادر یوکاریوت   - ۱

انداز، رنابسپاراز را به محل اصی از راه ها با اتصال به نواحی خهایی به نام عوامل رونویسی هستند. گروهی از این پروتئین کند و برای پیوستن به آن نیازمند پروتئین
 کند. کنند، مقدار رونویسی ژن هم تغییر می انداز در اثر عواملی تغییر می ها به راه کنند، چون تمایل پیوستن این پروتئین انداز هدایت می راه 
ها به توالی افزاینده و افزاینده متصل شوند. با پیوستن این پروتئین های خاصی از دنا به نام توالی ها ممکن است عوامل رونویسی دیگری به بخش در یوکاریوت   - 2

های افزاینده متفاوت از  دهند. توالی گیرند. کنار هم قرارگیری این عوامل، سرعت رونویسی را افزایش می با ایجاد خمیدگی در دنا، عوامل رونویسی در کنار هم قرار می 
 ری از ژن قرار داشته باشند. انداز هستند و ممکن است در فاصلۀ دوراه 

 
تواند پیش از رونویسی یا پس از آن هم انجام شود. اتصال بعضی رناهای کوچک مکمل به رنای پیک مثالی از تنظیم بیان ژن  ها تنظیم بیان ژن می در یوکاریوت  - 1

 شود.شود. در نتیجه عمل ترجمه متوقف و رنای ساخته شده پس از مدتی تجزیه می تن جلوگیری می پس از رونویسی است. با اتصال این رناها از کار رنا
تواند با تغییر در گیرند بنابراین یاخته می تن کمتر در دسترس رنابسپارازها قرار می فام  ۀهای فشردتنی است. به طور معمول بخش روش تنظیم دیگر در سطح فام   - 2

 های خاصی، دسترسی رنابسپاراز را به ژن مورد نظر تنظیم کند. ر بخش تن دمیزان فشردگی فام
سازی شود. این فرایندها در میزان پروتئینطول عمر رنای پیک است. افزایش طول عمر رنای پیک موجب افزایش محصول می ،های دیگر تنظیم بیان ژناز روش - 3

 ها ناشناخته است. مؤثرند که نحوۀ عمل بسیاری از آن  های دیگری نیز در تنظیم بیان ژنمؤثر خواهند بود. شیوه 

 
 چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -۵8

 توان گفت که هر گل .................. دارد.«»با توجه به نحوة وراثت صفت رنگ گلبرگ در گیاه گل میمونی، می

 RWنمود )ژنوتیپ( واسط، ژن نمود )فنوتیپ( حددارای رخ -الف

 های سفید دارای فقط یک نوع دگره )الل(، گلبرگ -ب

 نمود )ژنوتیپ( ناخالص، رنگ صورتی دارای ژن -ج

  Rدارای رنگ قرمز، دو دگرة )اللِ(   -د

 ( چهار  ۴ ( سه ۳ ( دو۲ ( یک ۱

 ـ گل میمونی ـ متوسط ـ چندموردی ـ قید ـ مفهومی(   ۱۲۰۳) ۳پاسخ: گزینٔه  

 فقط مورد )ب(، نادرست است. برای صفت رنگ گل میمونی، سه نوع ژنوتیپ و فنوتیپ وجود دارد: 

 رنگ گل میمونی 

 Rدو الل  Wو یک الل  Rیک الل  Wدو الل  الل 

 ژنوتیپ
WW RW RR 

 ژنوتیپ خالص )یک نوع الل(  ناخالص )دو نوع الل( ژنوتیپ  ژنوتیپ خالص )یک نوع الل( 

 فنوتیپ 

 گل سفید 
 گل صورتی 

 گل قرمز 
 واسط  فنوتیپ حد

   

 

 های مربوط به تجزیة الکتوز، کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ با توجه به مطالب کتاب درسی دربارة تنظیم رونویسی ژن  -۵9

رود که  یُکالی در محیطی قرار داشته باشد که در آن گلوکز وجود .................. و الکتوز به محیط کشت اضافه ..................، انتظار م»اگر باکتری اشرشیا  

 در باکتری ..................« 

 اشد.  انداز همانند قبل ادامه داشته ب مراز( به راهپلیRNA( ندارد ـ شود ـ اتصال آنزیم رِنابسپاراز )۱
 ( دارد ـ شود ـ اتصال مهارکننده به نوعی توالی تنظیمی در مجاور ژن برخالف قبل انجام شود. ۲
 ( برخالف قبل انجام نشود. DNAکننده روی دِنا ) وی آنزیم رونویسیر( ندارد ـ نشود ـ پیش۳
 کنندة بیان ژن همانند قبل رخ دهد. ( دارد ـ نشود ـ تغییر شکل پروتئین تنظیم۴

 ـ تنظیم منفی رونویسی ـ سخت ـ مقایسه ـ عبارت ـ مفهومی(   ۱۲۰۲) ۱پاسخ: گزینٔه  

 های مربوط به تجزیٔه الکتوز، مثالی از تنظیم منفی رونویسی است.  تنظیم رونویسی ژن  ←

یعنی قبل از اینکه الکتوز به  تواند انجام شود.  بودن یا نبودن ژن ندارد و همواره می  انداز، ارتباطی به فعالتنظیم منفی رونویسی، اتصال آنزیم رِنابسپاراز به راهدر  
 انداز وجود داره.، باز هم امکان اتصال رِنابسپاراز به راهانداز وصل بشه. بعدش هم که الکتوز اضافه شدتونه به راهمحیط باکتری اضافه و ژن فعال بشه، رِنابسپاراز می
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شدن الکتوز به محیط، در صورتی که گلوکز  ( زمانی که الکتوز در محیط باکتری وجود نداشته باشد، مهارکننده به اپراتور متصل است. پس از اضافه۴و  ۳، ۲

وی  رشود. در نتیجه، امکان پیشو با تغییر شکل آن، باعث جداشدن مهارکننده از اپراتور می   شوددر محیط وجود نداشته باشد، الکتوز به مهارکننده متصل می

 .شودآنزیم رِنابسپاراز روی دِنا فراهم می 

 
 انداز در تنظیم رونویسی نقش دارند.  در تنظیم منفی رونویسی، دو توالی تنظیمی اپراتور و راه  ✓
 شوند.  انداز و اپراتور از یکدیگر باز نمی شوند. دو رشتۀ ِدنا نیز در محل راه شوند و رونویسی نیز نمی های تنظیمی، جزء ژن محسوب نمیتوالی  ✓
 مجاور ژن و محل شروع رونویسی قرار ندارد.   انداز در در تنظیم منفی رونویسی، راه  ✓
 در تنظیم منفی رونویسی، ِرنابسپاراز برای رسیدن به محل شروع رونویسی باید از اپراتور عبور کند.   ✓
پپتید را اخت سه پلی شود که اطالعات الزم برای سنه چند!( نوع مولکول ِرنای پیک تولید می   های مربوط به تجزیۀ الکتوز، یک )پس از انجام رونویسی ژن  ✓

شده، فقط یک محل شروع رونویسی و یک توالی پایان رونویسی وجود دارد اما ِرنای پیک حاصل، دارای سه کدون آغاز و سه دارد. بنابراین در بخش رونویسی 
 کدون پایان است. 

 تور است.  تمایل پروتئین مهارکننده برای اتصال به الکتوز، بیشتر از تمایل آن برای اتصال به اپرا  ✓
شود. بنابراین حتی هنگام حضور الکتوز در محیط و های مربوط به تجزیۀ الکتوز انجام می جز ژنهای( دیگری به تولید پروتئین مهارکننده توسط ژن )یا ژن  ✓

 های مربوط به تجزیۀ الکتوز، امکان رونویسی ژن مربوط به پروتئین مهارکننده وجود دارد. رونویسی ژن 

 
 است؟  نامناسب، برای تکمیل عبارت زیر کدام گزینه  -60

 ..................«   ABO، فردی که .................. فردی که برای صفت گروه خونی Rh»برای صفت گروه خونی 

 پذیر است. نمود )ژنوتیپ( مختلف امکاناست، دو ژن Bمثبت دارد، همانند ـ دارای گروه خونی  Rh( گروه خونی ۱
 شود. است، هیچ پروتئینی برای گروه خونی ساخته نمی O( فقط دگرة )اللِ( نهفته دارد، برخالف ـ دارای گروه خونی ۲
 است.  است، توالی دگره )الل(های گروه خونی یکسان   ABنمود )ژنوتیپ( خالص دارد، برخالف ـ دارای گروه خونی ( ژن۳
 سازد. است، یک نوع پروتئین مربوط به گروه خونی را می Aنمود )ژنوتیپ( ناخالص دارد، همانند ـ دارای گروه خونی  ( ژن۴

 های خونی ـ سخت ـ مقایسه ـ مفهومی(  ـ گروه ۱۲۰۳) ۲پاسخ: گزینٔه  

را ندارد. فرد دارای گروه    Dمنفی است و توانایی ساخت پروتئین    Rhو گروه خونی    ddفقط الل نهفته دارد، دارای ژنوتیپ    Rhفردی که برای گروه خونی  

 سازد.  به غشا را نمی  Bیا    Aکنندة کربوهیدرات  های اضافهکدام از آنزیمنیز هیچ  Oخونی  

   
 دارد.   BOیا    BBنیز ژنوتیپ    Bت. فرد دارای گروه خونی  اس  Ddیا    DDمثبت دارد، دارای ژنوتیپ    Rh( فردی که گروه خونی  ۱

منفی( دارد. در هر دو    Rh)گروه خونی    ddمثبت( یا ژنوتیپ    Rh)گروه خونی    DDدارای ژنوتیپ خالص است، ژنوتیپ    Rh( فردی که برای گروه خونی  ۳

 AB، دارای ژنوتیپ ABها نیز یکسان است. اما فرد دارای گروه خونی یکسان هستند، توالی نوکلئوتیدی آن  Rhحالت، چون هر دو الل فرد برای گروه خونی 

 دارد.    ABOاست و دو نوع الل مختلف برای گروه خونی  

نیز توانایی ساخت آنزیم    Aرا بسازد. فرد دارای گروه خونی    Dتواند پروتئین  دارد و می  Dd، ژنوتیپ  Rh( فرد دارای ژنوتیپ ناخالص برای گروه خونی  ۴

 به غشا را دارد.    Aکنندة کربوهیدرات  اضافه 

 

 ساکاریدها در باکتری اشرشیا ُکالی، کدام عبارت دربارة شکل زیر قطعاً درست است؟ های مربوط به تجزیة دیبا توجه به فرایندهای تنظیم رونویسی ژن  -61

 
 استفاده هستند.  های ژن برای تجزیة الکتوز قابلراورده« به نوعی پروتئین متصل باشند، ف۲« و »۱( اگر بخش »۱
 شود.  ( در سیتوپالسم آزاد میmRNA«، نوعی مولکول رِنای پیک )۳« از بخش »۴( بالفاصله بعد از عبور بخش »۲
 .  « محلی برای اتصال به مهارکننده دارد۲کنندة رونویسی عبور کند، بخش »های تنظیم« از همة توالی۴( اگر بخش »۳
 « متصل شود. ۱تواند به بخش »مراز( میپلیRNA« حاوی اطالعات الزم برای تجزیة مالتوز باشد، رِنابسپاراز )۳( اگر بخش »۴

 دار ـ مفهومی ـ نکات شکل(  ـ تنظیم منفی و مثبت رونویسی ـ سخت ـ عبارت ـ شکل  ۱۲۰۲) ۳پاسخ: گزینٔه  

های مربوط به منفی یا مثبت رونویسی در باکتری اشرشیا ُکالی است. اگر شکل مربوط به تنظیم منفی رونویسی ژن شکل مربوط به تنظیم  ←
نابسپاراز )۴ـ اولین ژن و  ۳ـ اپراتور،  ۲انداز،  ـ راه ۱اند از:  ترتیب عبارت شده در شکل، به های مشخص تجزیٔه الکتوز باشد، بخش  وط مراز(. اگر شکل مربپلی RNAـ آنزیم ر 

ـ ۳انداز، ـ راه ۲کننده، ـ جایگاه اتصال فعال ۱اند از: ترتیب عبارت شده در شکل، به های مشخص های مربوط به تجزیٔه مالتوز باشد، بخش به تنظیم مثبت رونویسی ژن 
نابسپاراز )۴اولین ژن و   مراز(. پلیRNAـ آنزیم ر 

کند. در تنظیم انداز و هم از اپراتور عبور میکند اما در تنظیم منفی رونویسی، رِنابسپاراز هم از راهر می انداز عبودر تنظیم مثبت رونویسی، رِنابسپاراز فقط از راه

 تواند به اپراتور متصل شود.  منفی رونویسی، مهارکننده می 
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کننده به جایگاه  انداز و فعال بت رونویسی، رِنابسپاراز به راه شود. در تنظیم مثانداز و مهارکننده به اپراتور متصل می( در تنظیم منفی رونویسی، رِنابسپاراز به راه ۱

 تواند مربوط به تنظیم منفی رونویسی باشد و هم تنظیم مثبت رونویسی.  شود. بنابراین، حالت ذکرشده در این گزینه، هم میخود متصل می 

آزادشدن رِنای پیک در سیتوپالسم، پس از پایان رونویسی هر سه ژن   شود. بنابراین،چند ژنی ساخته می  mRNA( در تنظیم منفی و مثبت رونویسی، یک ۲

 شود.  انجام می 

 کننده عبور کند.  تواند از جایگاه اتصال فعال شود و نمی انداز متصل می( در تنظیم مثبت رونویسی، رِنابسپاراز به راه ۴

 هامقایسۀ تنظیم منفی و مثبت رونویسی در پروکاریوت 

 تنظیم مثبت رونویسی  تنظیم منفی رونویسی  نوع تنظیم رونویسی 

 های مربوط به تجزیۀ مالتوز ژن  الکتوز های مربوط به تجزیۀ ژن  مثال

 کننده انداز و جایگاه اتصال فعال راه  انداز اپراتور و راه  های تنظیمی توالی 

 انداز راه  اپراتور  توالی تنظیمی مجاور ژن 

 کننده انواعی از پروتئین به نام فعال نوعی پروتئین به نام مهارکننده  کنندۀ بیان ژن پروتئین تنظیم 

 حضور مالتوز  عدم حضور گلوکز + حضور الکتوز شرایط بیان ژن 

 پپتید نوع پلی  ۳ِرنای پیک شامل اطالعات الزم برای ساخت  پپتید نوع پلی  ۳ِرنای پیک شامل اطالعات الزم برای ساخت  محصول رونویسی 

 
 چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -62

 اند، همواره ..................« (ی خطی قرار گرفتهDNAدِنا ) هایی که در »برای رونویسی ژن

 شود. انداز، مرحلة آغاز رونویسی شروع میپس از اتصال گروهی از عوامل رونویسی به نواحی خاصی از راه -الف

 توانند سرعت و مقدار رونویسی را تنظیم کنند. های افزاینده در فاصلة دوری از ژن میتوالی -ب

 گیرند. (، انواع مختلف عوامل رونویسی در کنار هم قرار میDNAیجاد خمیدگی در دِنا )با ا -ج

 کند.  انداز را شناسایی میمراز( راهپلیRNAابتدا آنزیم رِنابسپاراز ) -د

 ( چهار  ۴ ( سه ۳ ( دو۲ ( یک ۱

 ن(  ها ـ سخت ـ چندموردی ـ قید ـ متـ تنظیم رونویسی در یوکاریوت  ۱۲۰۲) ۱پاسخ: گزینٔه  

 فقط مورد )الف(، درست است.  

    

انداز را  تنهایی راه تواند به ها، رِنابسپاراز نمی شود. اما در یوکاریوتانداز آغاز می ها، رونویسی با پیوستن رِنابسپاراز به راهها مانند پروکاریوتالف و د( در یوکاریوت 

ها با اتصال به نواحی خاصی هایی به نام عوامل رونویسی هستند. گروهی از این پروتئیننیازمند پروتئینشناسایی کند )نادرستی مورد د( و برای پیوستن به آن  

 کنند )درستی مورد الف(.انداز هدایت میانداز، رِنابسپاراز را به محل راه از راه 

ری از ژن قرار داشته باشند. اتصال عوامل رونویسی به افزاینده بر سرعت  در فاصلة دو  )نه همواره(انداز هستند و ممکن است  های افزاینده متفاوت از راه ب( توالی 

 و مقدار رونویسی ژن مؤثر است.  

ها به توالی  های خاصی از دِنا به نام توالی افزاینده متصل شوند. با پیوستن این پروتئینعوامل رونویسی به بخش)نه همواره(  ها ممکن است  ج( در یوکاریوت

 گیرند.  یجاد خمیدگی در دِنا، عوامل رونویسی در کنار هم قرار میافزاینده و با ا

 
 است؟  نامناسببا توجه به مطالب کتاب درسی، کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر   -63

که تا قبل از شروع رونویسی    های تنظیم بیان ژن ..................در همة روشهای یوکاریوتی،  های ذکرشده برای تنظیم بیان ژن در یاختهبا توجه به روش»

 ، ..................« شوند فرایند ترجمه انجام می

 کند.  تن )کروموزوم( تغییر میهای خاصی از فام( قبل از ـ میزان فشردگی بخش۱
 گیرند.  اسید تحت تأثیر قرار میهای خاصی از نوعی نوکلئیک( در مراحل غیر ـ بخش۲
 شوند.  ( متصل میDNAهای خاصی از دِنا )عوامل رونویسی به بخش( هنگام ـ گروهی از ۳
 شوند.  ( به توالی مکمل خود متصل میmRNAهای خاصی از رِنای پیک ) ( پس از ـ بخش۴

 ها ـ متوسط ـ قید ـ عبارت ـ مفهومی( ـ تنظیم بیان ژن در یوکاریوت  ۱۲۰۲) ۴پاسخ: گزینٔه  

 رخ دهد.    mRNAاز طریق تغییر در طول عمر رِنای پیک یا از طریق اتصال رِناهای کوچک مکمل به    تواندتنظیم بیان ژن پس از رونویسی می



 

31 
 

31 

   
های خاصی، دسترسی رِنابسپاراز به ژن موردنظر را  تواند با تغییر در میزان فشردگی کروموزوم در بخش( در روش تنظیم بیان ژن قبل از رونویسی، یاخته می۱

 تنظیم کند. 

کند  گیرد. در تنظیم بیان ژن پس از رونویسی نیز یا طول عمر رِنای پیک تغییر میتن تحت تأثیر قرار میبیان ژن قبل از رونویسی، فشردگی فام( در تنظیم  ۲

 گیرد.  اسید تحت تأثیر قرار میها، نوعی نوکلئیک شوند. در همة این روشیا رِناهای کوچک مکمل به رِنای پیک متصل می

هایی به نام عوامل رونویسی هستند. گروهی از  انداز را شناسایی کند و برای پیوستن به آن نیازمند پروتئین تنهایی راهتواند بهها، رِنابسپاراز نمی( در یوکاریوت۳

 کنند.انداز هدایت می انداز، رِنابسپاراز را به محل راه ها با اتصال به نواحی خاصی از راهاین پروتئین

 
 طور صحیحی بیان شده است؟ به  ABOچند مورد، دربارة گروه خونی   -6۴

 نمود )ژنوتیپ( ناخالص، فاقد کربوهیدرات گروه خونی هستند.  نمود )ژنوتیپ( خالص برخالف همة افراد دارای ژنبعضی از افراد دارای ژن -الف

 نوتیپ( ناخالص، دو نوع کربوهیدرات گروه خونی را دارند.  نمود )ژبرخالف بعضی از افراد دارای ژن ABهمة افراد دارای گروه خونی  -ب

 را دارند.  ABO، دگرة )اللِ( نهفتة مربوط به گروه خونی Aهمانند بعضی از افراد دارای گروه خونی  Oهمة افراد دارای گروه خونی  -ج

 را دارند.  ABOگرة )اللِ( گروه خونی ، دو نوع دABهمانند همة افراد دارای گروه خونی  Bبعضی از افراد دارای گروه خونی   -د

 ( چهار  ۴ ( سه ۳ ( دو۲ ( یک ۱

 ـ سخت ـ چندموردی ـ مقایسه ـ قید ـ مفهومی(   ABOـ گروه خونی  ۱۲۰۳) ۴پاسخ: گزینٔه  

 
 ( B)گروه خونی  BB( + ژنوتیپ A)گروه خونی  AA( + ژنوتیپ  O)گروه خونی  OOژنوتیپ =  ABOنمود )ژنوتیپ( خالص گروه خونی افراد دارای ژن  •
 ( AB)گروه خونی  AB( + ژنوتیپ B)گروه خونی  BO( + ژنوتیپ A)گروه خونی  AOژنوتیپ  = ABOنمود )ژنوتیپ( ناخالص گروه خونی افراد دارای ژن  •
 OOدارای ژنوتیپ  ← Oافراد دارای گروه خونی  = ABOافراد فاقد کربوهیدرات گروه خونی  •
 Bیا  Aافراد دارای گروه خونی  = ABOنوع کربوهیدرات گروه خونی  یکدارای افراد  •
 ABدارای ژنوتیپ  ← ABافراد دارای گروه خونی  = ABOافراد دارای دو نوع کربوهیدرات گروه خونی  •
 AOیا   AAدارای ژنوتیپ =  Aافراد دارای گروه خونی  •
 BOیا   BBدارای ژنوتیپ =  Bافراد دارای گروه خونی  •

 هر چهار مورد این سؤال، درست است.  

    

( دارند و فاقد کربوهیدرات گروه خونی هستند. اما همة افراد دارای ژنوتیپ ناخالص، حداقل یک  OO، ژنوتیپ خالص )ژنوتیپ Oالف( افراد دارای گروه خونی 

 کربوهیدرات گروه خونی را دارند.  

یپ  ( هستند. سایر افراد دارای ژنوتABگروه خونی را دارند و دارای ژنوتیپ ناخالص )ژنوتیپ    Bو    A، هر دو نوع کربوهیدرات  ABب( افراد دارای گروه خونی  

 (، فقط یک کربوهیدرات گروه خونی را دارند.  BOو    AOناخالص )ژنوتیپ  

یا   AA، دارای ژنوتیپ  A( هستند. افراد دارای گروه خونی  O)الل    ABOدارند و واجد دو الل نهفتة گروه خونی    OO، ژنوتیپ  Oج( افراد دارای گروه خونی  

AO    ژنوتیپ( هستند و فقط افراد دارای ژنوتیپ ناخالصAO)  الل نهفتة ،O    .را دارند 

، دارای ژنوتیپ  Bهستند. افراد دارای گروه خونی   ABO( دارند و دارای دو نوع الل گروه خونی  AB، ژنوتیپ ناخالص )ژنوتیپ  ABد( افراد دارای گروه خونی  

BB    یاBO    ژنوتیپ( هستند و فقط افراد دارای ژنوتیپ ناخالصBO  دو نوع الل گروه خونی ،)ABO    .را دارند 

 
 است؟  نامناسبکدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر   -6۵

 طور حتم .................. است.« پپتیدی، به( به زبان پلیRNAاسیدی رِنا )»در فرایند تبدیل زبان نوکلئیک

 دار  (، دارای نوکلئوتید آدنینmRNA( اولین نوکلئوتید رِنای پیک ) ۱
 AUGپپتیدی، مربوط به رمزة )کدونِ( ( اولین آمینواسید زنجیرة پلی۲
 ( آخرین رمزة )کدونِ( مورد استفاده، دارای بازهای آلی یوراسیل و آدنین ۳
 ( آزاد - COOHپپتید، دارای گروه کربوکسیل )( آخرین آمینواسید در پلی۴

 ـ ترجمه ـ سخت ـ قید ـ عبارت ـ مفهومی ـ نکات شکل(   ۱۲۰۲) ۱پاسخ: گزینٔه  

نا )در فرایند ترجمه، زبان نوکلئیک  ←  شود. پپتیدی تبدیل می ( به زبان پلی RNAاسیدی ر 

فاصله   mRNA(. اما دقت داشته باشید که کدون آغاز با ابتدای  ۲باشد )درستی گزینة  می  AUGکدون آغاز که مربوط به آمینواسید متیونین است، کدون  

 فاصله دارند.    mRNAهای ابتدایی و انتهایی فاقد کدون هستند و کدون آغاز و پایان با دو انتهای  ، بخشmRNA(. در واقع در  ۱دارد )نادرستی گزینة  
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هستند و همگی دارای باز آلی یوراسیل و    UGAو    UAA  ،UAGهای پایان  های پایان است. کدون ی از کدون ( آخرین کدون مورد استفاده در ترجمه، یک۳

 باشند.  آدنین می

 پپتیدی، گروه آمین آزاد و در انتهای آن، گروه کربوکسیل آزاد وجود دارد.  ( در ابتدای زنجیرة پلی ۴

 
 چند مورد، دربارة یک یاختة یوکاریوتی درست است؟  -66

 شود. ( تشکیل میRNAها و نوعی رِنا )یکی از عوامل الزم برای ترجمه، پس از کنار هم قرار گرفتن پروتئین -الف

 شود. نوکلئوتیدی ایجاد میای در رشتة پلی(، چهار بخش دو رشتهtRNAبرای ایجاد تاخوردگی اولیه در رِنای ناقل ) -ب

 شود. ای در سیتوپالسم شناسایی می مختلف آن متفاوت است، توسط آنزیم ویژه  ( که در انواعtRNAنوعی توالی رِنای ناقل ) -ج

 کدون( بیشترین فاصله را از توالی محل اتصال آمینواسید دارد. (، توالی پادرمزه )آنتیtRNAبعدی رِنای ناقل )در ساختار سه -د

 ( چهار  ۴ ( سه ۳ ( دو۲ ( یک ۱

 رجمه ـ سخت ـ چندموردی ـ مفهومی ـ نکات شکل(  ـ عوامل الزم برای ت ۱۲۰۲) ۴پاسخ: گزینٔه  

 هر چهار مورد این سؤال، درست است.  

    

در کنار   rRNAهای ریبوزوم و  شدن هر زیرواحد آن، پروتئینالف( ریبوزوم، یکی از عوامل الزم برای ترجمه است و برای ساخته 

 گیرند.  هم قرار می

اولیه در آن ایجاد میtRNAهایی از  ب( با تشکیل پیوند هیدروژنی بین بخش شود. همانطور که در شکل با فلش  ، تاخوردگی 

  ای مشاهده کرد.توان چهار بخش دو رشتهمی  tRNAدر تاخوردگی اولیة    مشخص شده است،

ای که آمینواسیدها را به  های ویژه های مشابهی وجود دارند. آنزیم کدونی، انواع توالی جز در ناحیة آنتیج( در همة رِناهای ناقل، به 

 کنند.  اسید مناسب را یافته و به آن وصل میکدون در رِنای ناقل، آمینوکنند، با تشخیص آنتیرِناهای ناقل متصل می

گر قرار  کدون در انتهای دیبعدی رِنای ناقل، توالی محصل اتصال آمینواسید در یک انتهای ساختار و توالی آنتید( در ساختار سه 

 ها، بیشترین فاصله را از هم دارند.  دارد و این توالی 
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طور  ی( ..................، بهtRNAهای زنجیرة انتقال الکترونِ راکیزه )میتوکندری(، هر زمان که رِنای ناقلِ )»در فرایند ترجمة ژن مربوط به یکی از پروتئین

 حتم ..................« 

 اند.مستقر شده Aدکننده در جایگاه  شود ـ عوامل آزااز رِناتَن )ریبوزوم( خارج می Pجایگاه طریق  ( بدون آمینوسید از۱
 تشکیل شده است.  Aرِناتَن )ریبوزوم( قرار دارد ـ پیوند پپتیدی بین آمینواسیدها در جایگاه   P( حامل آمینواسید در جایگاه ۲
 شود. می Aیگاه  گیرد ـ رمزة )کدونِ( آمینواسید بعدی وارد جارِناتَن )ریبوزوم( قرار می P( حامل توالی آمینواسیدی در جایگاه ۳
 شود.دیده می Aرِناتَن )ریبوزوم( قرار دارد ـ رمزة )کدونِ( دومین آمینواسید در جایگاه  Pدر  جایگاه  UACکدونِ( ( دارای پادرمزة )آنتی۴

 ـ مراحل ترجمه ـ سخت ـ قید ـ عبارت ـ مفهومی ـ نکات شکل(   ۱۲۰۲) ۱پاسخ: گزینٔه  

شود. قبل از این اتفاق، عوامل آزادکننده در مقابل کدون پایان در جایگاه  از ریبوزوم خارج می  Pدر مرحلة پایان ترجمه، رِنای ناقل بدون آمینواسید از جایگاه 

A   اند.  ریبوزوم مستقر شده 

   
ریبوزوم فقط در مرحلة    Aشود اما تشکیل پیوند پپتیدی در جایگاه  ریبوزوم مشاهده می   Pجمه، رِنای ناقل حامل آمینواسید در جایگاه  ( در همة مراحل تر ۲

 دهد.  شدن رخ می طویل

ه یک آمینواسید باشد، رِنای  شود. اگر کدون بعدی مربوط بخالی می  Aگیرد، جایگاه  قرار می  P( زمانی که رِنای ناقل حامل توالی آمینواسیدی در جایگاه  ۳

 ، یک کدون پایان باشد که مربوط به هیچ آمینواسیدی نیست.  Aشود. اما ممکن است کدون موجود در جایگاه  مستقر می   Aناقل بعدی در جایگاه  

تشکیل اولین پیوند پپتیدی،    ، حامل آمینواسید متیونین است. قبل ازUACکدون  است و رِنای ناقل دارای آنتی   AUGمکمل کدون    UACکدون  ( آنتی۴

شود. دقت داشته باشید که آمینواسید  ، کدون مربوط به دومین آمینواسید دیده میAریبوزوم قرار دارد و در جایگاه    Pرِنای ناقل حامل متونین در جایگاه  

 یز قرار بگیرد.  پپتید نهای پلی تواند در سایر بخشپپتیدی قرار ندارد و می متیونین فقط در ابتدای زنجیرة پلی
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 وقایع مراحل مختلف ترجمه 

 پایان  شدن طویل  آغاز  مرحله 

  ریبوزوم به سمت کدون آغاززیرواحد کوچک هدایت  mRNAحرکت ریبوزوم روی 
ی متصل به  tRNAجایی جابه 

mRNA  
  Pبه جایگاه  Aاز جایگاه  
 Eبه جایگاه  Pاه + از جایگ

  پس از پیوستن زیرواحد بزرگ به زیرواحد کوچک ریبوزوم  شدن ساختار ریبوزوم کامل
نای ناقل به   اتصال اولیهٔ  کدون  ر 

   Aجایگاه  خود در 

نای ناقل به   اتصال اولیهٔ  کدون  ر 
 Pجایگاه خود در 

نای پیک، هنوز جایگاه  نای ناقل به ر   Pهنگام اتصال ر 
 تشکیل نشده است 

نای ناقل  از از ریبوزوم خروج ر 
  Pجایگاه طریق 

نای ناقل  ز ا از ریبوزوم خروج ر 
   Eجایگاه طریق 

Aدر جایگاه   ورود عوامل آزادکننده  

شدن پیوند بین شکسته 
 tRNAآمینواسید و 

 Pدر جایگاه  Pدر جایگاه 

  Aدر جایگاه   تشکیل پیوند پپتیدی 
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 ، زمانی که مالتوز در محیط کشت اطراف باکتری وجود ..................« E.coliهای مربوط به تجزیة مالتوز در »در تنظیم رونویسی ژن

 انداز را تسهیل کنند. توانند اتصال نوعی آنزیم به راهساکارید می( دارد، مجموعة پروتئین و دی۱
 رسد. مراز( با عبور از دو توالی تنظیمی به محل شروع رونویسی میپلیRNA( دارد، آنزیم رِنابسپاراز )۲
 انداز اتصال دارند.  تنظیمی قبل از راهکنندة بیان ژن به نوعی توالی های تنظیم( ندارد، انواعی از پروتئین۳
 کنندة محل صحیح شروع رونویسی را شناسایی کند.  تواند توالی ویژة مشخصکننده می( ندارد، آنزیم رونویسی۴

 ـ تنظیم مثبت رونویسی ـ متوسط ـ عبارت ـ مفهومی ـ نکات شکل(   ۱۲۰۲) ۱پاسخ: گزینٔه  

 ، مثالی از تنظیم مثبت رونویسی است.  مالتوزهای مربوط به تجزیٔه تنظیم رونویسی ژن  ←

 کند.  انداز را تسهیل میراه   شود و اتصال رِنابسپاراز بهکننده به جایگاه خود متصل می کننده، فعال پس از اتصال مالتوز به فعال 

   
 کند.انداز عبور می ( در تنظیم مثبت رونویسی، رِنابسپاراز فقط از راه ۲

 شود.  کننده به جایگاه اتصالی خود متصل نمی( زمانی که مالتوز در محیط کشت اطراف باکتری وجود نداشته باشد، فعال ۳

 شود.  انداز متصل نمی ( زمانی که مالتوز در محیط کشت اطراف باکتری وجود نداشته باشد، رِنابسپاراز به راه ۴

 
 ارند.  انداز در تنظیم رونویسی نقش دکننده و راه در تنظیم مثبت رونویسی، دو توالی تنظیمی جایگاه اتصال فعال 

 شوند. کننده از یکدیگر باز نمی انداز و جایگاه اتصال فعالشوند. دو رشتۀ ِدنا نیز در محل راه شوند و رونویسی نیز نمی های تنظیمی، جزء ژن محسوب نمیتوالی 
 انداز در مجاور ژن و محل شروع رونویسی قرار دارد. در تنظیم مثبت رونویسی، راه 

کند و به جایگاه اتصال انداز عبور می کند اما در تنظیم مثبت رونویسی، ِرنابسپاراز فقط از راه نابسپاراز از هر دو توالی تنظیمی ژن عبور می در تنظیم منفی رونویسی، رِ 
 شود. کننده متصل نمی فعال

پپتید را دارد. شود که اطالعات الزم برای ساخت سه پلی نه چند!( نوع مولکول ِرنای پیک تولید می های مربوط به تجزیۀ مالتوز، یک ) پس از انجام رونویسی ژن 
ک توالی پایان رونویسی وجود دارد اما ِرنای پیک حاصل، دارای سه کدون آغاز و سه کدون پایان  شده، فقط یک محل شروع رونویسی و یبنابراین در بخش رونویسی 

 است.
عدم شود. بنابراین حتی هنگام عدم حضور مالتوز در محیط و  های مربوط به تجزیۀ مالتوز انجام می های( دیگری به جز ژن کننده توسط ژن )یا ژن تولید پروتئین فعال 

 کننده وجود دارد.  مربوط به تجزیۀ مالتوز، امکان رونویسی ژن مربوط به پروتئین فعال هایرونویسی ژن 
ها انجام  های مربوط به تجزیۀ مالتوز، حتی در صورتی که گلوکز در محیط باکتری وجود داشته باشد، در حضور مالتوز، رونویسی ژندر تنظیم مثبت رونویسی ژن 

 شود.  می 
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 درست است؟  ABOو  Rhهای خونی چند مورد، دربارة گروه  -69

 نمود )ژنوتیپ( خود دارد. دارد، حداقل دو دگرة )اللِ( بارز در ژن A+فردی که گروه خونی   -الف

 نمود )ژنوتیپ( خود دارد. دارد، حداکثر دو دگرة )اللِ( نهفته در ژن AB-فردی که گروه خونی  -ب

 نمود )ژنوتیپ( خالص دارد.  د، حداقل برای یکی از صفات گروه خونی، ژندار O+فردی که گروه خونی  -ج

 نمود )ژنوتیپ( ناخالص دارد.  دارد، حداکثر برای یکی از صفات گروه خونی، ژن B-فردی که گروه خونی  -د

 ( چهار  ۴ ( سه ۳ ( دو۲ ( یک ۱

 مفهومی( های خونی ـ سخت ـ چندموردی ـ ـ گروه ۱۲۰۳) ۳پاسخ: گزینٔه  

 
 DdOAیا  AADD ،AADd ،DDOAهای دارای یکی از ژنوتیپ  دارد = A+فردی که گروه خونی  •
 ABddدارای ژنوتیپ  دارد = AB-فردی که گروه خونی  •
 OODdیا  OODDهای دارای یکی از ژنوتیپ  دارد = O+فردی که گروه خونی  •
 ddOBیا   BddBهای دارای یکی از ژنوتیپ  دارد = B-فردی که گروه خونی   •

 فقط مورد )ب(، نادرست است.  

    

است. بنابراین، برای هر صفت،    Ddیا    DDمثبت، دارای ژنوتیپ    Rhاست. فرد دارای گروه خونی    AOیا    AAدارد، دارای ژنوتیپ    Aالف( فردی که گروه خونی  

 شود.  فرد حداقل یک الل بارز دارد و در ژنوتیپ وی، حداقل دو الل بارز و حداکثر چهار الل بارز مشاهده می 

بنابراین،   است.  Rhاست. فرد دارای گروه خونی منفی نیز فاقد الل بارز گروه خونی   ABOدارد، دارای دو الل بارز گروه خونی  ABب( فردی که گروه خونی 

های کنکور، وقتی میگیم حداکثر یا حواستون باشه که توی تست شود.  مشاهده می   )نه حداکثر دو الل بارز(، فقط دو الل بارز  AB-در همة افراد دارای گروه خونی  
توی ژنوتیپ  که کمتر از دو الل بارز  داشته باشیمیه حالتی هم  معنیش اینه که بایدای هم وجود داره. مثالً اینجا وقتی میگیم حداکثر دو الل بارز، حداقل، یعنی حالت دیگه

  شه.وجود داشته باشه و چون چنین حالتی وجود نداره، این مورد نادرست می
یپ خالص  تواند دارای ژنوتمثبت دارد، می  Rhاست. فردی که گروه خونی    ABOدارد، قطعاً دارای ژنوتیپ خالص برای گروه خونی    Oج( فردی که گروه خونی  

 صورت خالص است. ، ژنوتیپ حداقل یک و حداکثر دو صفت گروه خونی به O+باشد. بنابراین، در فرد دارای گروه خونی    Rhیا ناخالص برای گروه خونی  

منفی، ژنوتیپ فرد    Rh( است. اما برای گروه خونی  Bbیا    BB)ژنوتیپ    ABOدارد، دارای ژنوتیپ خالص یا ناخالص گروه خونی    Bد( فردی که گروه خونی  

( باشد یا اینکه حداکثر  BBddتواند از نظر هر دو صفت خالص )دارای ژنوتیپ  می  B-( است. بنابراین، فرد دارای گروه خونی  ddصورت خالص )ژنوتیپ  همواره به

 باشد.    BOddبرای یک صفت گروه خونی ژنوتیپ ناخالص داشته باشد و دارای ژنوتیپ  
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)رنگ سفید( وجود دارد. اگر بین   W)رنگ مشکی( و    B)اللِ(    کند، دو دگرةجایگاهی که رنگ موی بدن یک جانور را تعیین می»برای نوعی صفت تک

 این دو دگره، رابطة .................. وجود داشته باشد، ..................« 

 ، رنگ خاکستری دارند.  BWنمود )ژنوتیپ( ی ژنتوانی ـ افراد دارا( هم۱
 نمود )فنوتیپ( افراد ناخالص و بعضی از افراد خالص یکسان است.  ( بارزیت ناقص ـ رخ۲
 است. BBنمود )ژنوتیپ( توانی ـ رنگ بعضی از موهای افراد ناخالص مشابه با رنگ موی افراد دارای ژن( هم۳
 توان مشخص کرد.  نمود )فنوتیپ( وی با قاطعیت می( هر فرد را بر اساس رخنمود )ژنوتیپ ( بارز و نهفتگی ـ ژن۴

 ها ـ سخت ـ عبارت ـ مفهومی(  ـ رابطٔه بین الل  ۱۲۰۳) ۳پاسخ: گزینٔه  

 به این سؤال، ابتدا به جدول زیر دقت کنید:  پاسخگوییبرای  

 BB BW WW ژنوتیپ 

پ 
فنوتی

 

 موی مشکی  رابطٔه بارز و نهفتگی 
 بارز باشد: موی مشکی  Bاگر 
 بارز باشد: موی سفید Wاگر 

 موی سفید

 موی مشکی  توانی رابطٔه هم 
 موی مشکی + موی سفید 

 زمان اثر هر دو الل( )بروز هم
 موی سفید

 موی مشکی  رابطٔه بارزیت ناقص 
 موی خاکستری

 های خالص( واسط حالت  )حد
 موی سفید

( ولی اگر  ۳ها وجود دارد )درستی گزینة  توانی بین الل زمان هم موی مشکی و هم موی سفید در فرد دیده شود، رابطة همهمطور  با توجه به جدول باال، اگر به 

یکی افراد    فنوتیپ (. همچنین در رابطة بارز و نهفتگی،  ۱دهندة رابطة بارزیت ناقص است )نادرستی گزینة  واسط( دیده شود، نشان   موی خاکستری )حالت حد
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تشخیص دهند، با قاطعیت قابل( و در نتیجه، ژنوتیپ افرادی که فنوتیپ الل بارز را نشان می۲فرد ناخالص یکسان است )نادرستی گزینة  فنوتیپ  خالص با  

 (.  ۴نیست )نادرستی گزینة  

 روابط بین اللی 

 بارز و نهفتگی  پوشاند. ها اثر بروز دگره دیگر را می وجود یکی از دگره 

 نمودهای دیگر متفاوت است. نمود حاصل با محصول هر یک از ژن ناخالص، رخ در حالت 
 توانی هم

 بارزیت ناقص 

 نمودهاست.نمودهای ممکن )فارغ از تأثیر محیط( برابر تعداد ژن تعداد رخ 
 توانی هم

 بارزیت ناقص 

 بارزیت ناقص  شود.های خالص دیده می نمودها حد واسط حالت در یکی از رخ 

 بارز و نهفتگی  نمود است.بیشتر از رخ ( محیط  نمودهای ممکن )فارغ از تأثیر تعداد ژن 

 نمود مخصوص به خود را دارد. نمود، ژن هر رخ
 توانی هم

 بارزیت ناقص 

 شود.های خونی اصلی انسان دیده می های مربوط به گروهدر ژن 

 توانی هم
(AB ) 

 بارز و نهفتگی 
(Dd  +AO  وBO ) 
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1آید. اگر متحرک  متحرکی از حال سکون با شتاب ثابت روی خط راستی به حرکت درمی  -71
4

4بپیماید،    s3ابتدای مسیر را در مدت    
9

انتهای مسیر را    

 پیماید؟ در مدت چند ثانیه می

۱  )−3 5 ۲  )1  ۳  )−6 2 5 ۴  )2 

 3پاسخ: گزینه  

 –

x at v t x= + +2
0 0

1
2

 

t ۀاول حرکت یعنی از لحظ  ۀثانی tجابجایی متحرک در   ۀباال فقط برای محاسب   ۀرابط =0  شود. استفاده می  t  ۀتا لحظ 0

  
طول کل مسیر باشد، طول    dگام اول: با فرض اینکه  

1
4

ای مسیر برابر  ابتد  
d

4
و طول    

4
9

dانتهای مسیر برابر    
4
9

مسیر، مطابق شکل    ۀاست و بنابراین طول میان  

 زیر برابر است با:  

L d L L d d d

d d d d
L

= − − = − − →

− −
= =

2 1 2

2

1 4
4 9

36 9 16 11
36 36

  

گام دوم: متحرک،  
1
4

tابتدای مسیر را در مدت     s=1  پیماید، بنابراین: می  3

(v ) d d
x at v t a ( ) a (I)

=
 = + ⎯⎯⎯→ =  → =0 02 2

0
1 1 9

3
2 4 2 4 2

 

Lمسیر یعنی   ۀمطابق شکل باال، متحرک مجموع ابتدا و میان L+1 tرا در مدت    2 t+1  پیماید، بنابراین: می  2

x at v t

d d
L L a(t t ) a( t )

d d
a( t ) a( t ) (II)

 = + →

+ = + → + = + →

= + → = +

2
0

2 2
1 2 1 2 2

2 2
2 2

1
2

1 11 1
3

2 4 36 2

20 1 5 1
3 3

36 2 9 2

   

 داریم: (II)  ۀ بر رابط (I)  ۀ از تقسیم رابط

d
a

( t )
d ( t )a( t )

t
t

t

= → = → + = →
++

 = −
+ =  → 

= − −

2
222 22

2
2

2

9
9 94 2 3 20

5 1 20 33
9 2

2 5 3
3 2 5

2 5 3

 

tگام سوم: با فرض اینکه متحرک کل مسیر را در مدت  
®¨

 پیماید، داریم:می  

(v )
x at v t d at (III)

=
 = + ⎯⎯⎯→ =0 02 2

0
1 1
2 2 ®¨

 

 خواهیم داشت:  (III)  ۀ بر رابط (I)  ۀ از تقسیم رابط

d
a

t t s
d tat

= → = → = → =2
22

9
1 94 2 36 6

1 4
1 2

®¨ ®¨

®¨
®¨

 

 

درجه  میزان
 سختی 

نیاز الزم تستپیش مفاهیم قابل ترکیب با  نیاز پیش   
ترکیب و   

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

زمان-معادلۀ مکان   سخت 10درجه از  8 10 9 دوازدهم    
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 زمان الزم برای پیموده شدن انتهای مسیر توسط متحرک، برابر است با:  t3تست یعنی   ۀخواست  ۀو در پایان محاسب

t t t t ( )= − − = − − − = −3 1 2 6 3 2 5 3 6 2 5
®¨ 

 

3متحرکی     -72
4

mاول مسیر خود را با سرعت ثابت  

s
کند تا متوقف شود. سرعت متوسط متحرک  مسیر را با شتاب ثابت کندشونده حرکت می ۀو بقی 4

 در کل مسیر چند متر بر ثانیه است؟
 ۱  )/3 2 ۲)/4 5   ۳  )/3 5 ۳  )/4 2  

   1پاسخ: گزینۀ  

 
av(vخط شتاب ثابت مقدار سرعت متوسط در حرکت راست   زمانی است:  ۀزمانی دلخواه برابر میانگین سرعت در ابتدا و انتهای آن باز  ۀدر هر باز  (

av

x
(v )

t
av

v v v v
v x t


=
+ +

= ⎯⎯⎯⎯⎯→ = 1 2 1 2
2 2

 

  
 آوریم. دست میه های مسیر را بهر یک از بخش در طول کل مسیر باشد، با توجه به شکل زیر، زمان الزم برای پیموده شدن  dبا فرض اینکه  

 پیماید، بنابراین:  متحرک بخش اول مسیر را با سرعت ثابت می

d
x v t d t t =  → =  → =1 1 1 1

3 3
4

4 16
 

کند؛ چون سرعت متحرک در ابتدای این مسیر  طی می  aمتحرک بخش دوم مسیر را با شتاب ثابت  
m

v
s

=1 vو در انتهای مسیر    4 =2  است، داریم:   0

v v d d
x t t t

+ +
 =  → =  → =1 2

2 2
4 0

2 4 2 8
 

 برابر است با: و در پایان سرعت متوسط متحرک در کل مسیر 

av
x d d d m

v /
d d dt t t s


= = = = = =
  + 

+1 2

16
3 2

3 5 5
16 8 16

 

  

در تست باال، متحرک  
3
4

اول مسیر خود را با چه سرعت ثابتی برحسب متر بر ثانیه طی کند تا سرعت متوسط متحرک در کل مسیر  
m

s
 شود؟  4

جواب: 
m

s
5 

 
دوم    ۀثانی  2برابر سرعت متوسط متحرک در   3دوم،   ۀثانی  4کند. اگر سرعت متوسط متحرک در متحرکی با شتاب ثابت بر مسیر مستقیم حرکت می   -73

t ۀباشد، سرعت متحرک در لحظ s=  آن است؟ ۀ چند برابر سرعت اولی 9
۱  )−5 ۲  )−4 ۳  )4 ۴  )5 

  1پاسخ: گزینه  

 
 متحرک است:  ۀ سرعت اولی v0شتاب حرکت و  aزمان به صورت زیر است که در آن   –سرعت   ۀخط با شتاب ثابت، معادلدر حرکت راست 

v at v= + 0 
 

 

 

درجه  میزان
 سختی 

نیاز الزم تستپیش مفاهیم قابل ترکیب با  نیاز پیش   
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  6 7 7 دوازدهم  سرعت متوسط   متوسط   

 

درجه  میزان
 سختی 

نیاز الزم تستپیش مفاهیم قابل ترکیب با  نیاز پیش   
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  6 7 6 دوازدهم  حرکت با شتاب ثابت   متوسط   
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tزمانی   ۀدوم )باز  ۀثانی  ۴ر ابتدا سرعت متوسط متحرک در  د s= tتا    4 s= tزمانی    ۀدوم )باز  ۀثانی  ۲( و سرعت متوسط متحرک در  8 s= tتا    2 s= ( را  4

 آوریم:  دست می هب

 

av av

av av

v v
(v ) v v a v

v v
(v ) v v a v

+
= = → = +

+
= = → = +

1

2

4 8
4 6 0

2 4
2 3 0

6
2

3
2

³»j¾ÃºIY

³»j¾ÃºIY

 

  : )طبق فرض تست(
av

av

v a v
a v a v

v a v

+
= → = → + = + →

+

1

2

0
0 0

0

6
3 3 6 9 3

3
   

v
a v a (I)

−
+ = → = 0

0
2

3 2 0
3

 

 کنیم: تست را محاسبه می  ۀدر پایان، خواست

(I) v
v a v v ( ) v v v v

v

v

−
= + ⎯⎯→ = + = − + = − →

= −

0
9 0 9 0 0 0 0

9

0

2
9 9 6 5

3

5

 

  
 ای برحسب ثانیه برابر صفر است؟  در تست باال، سرعت متحرک در چه لحظه 

/جواب:  s1 5 

 

mمتحرکی از حال سکون با شتاب ثابت    -74
a ( )

s
= −

2
2 متر ابتدای    d  پیمودنکند. اگر مدت زمان الزم برای  مسیر مستقیم شروع به حرکت می  در  1

 متر دوم چند متر بر ثانیه است؟   dمتر دوم مسیر، توسط متحرک باشد، سرعت متحرک در انتهای    d  پیمودن بیشتر از مدت زمان الزم برای    s1مسیر  

 ۱  )1 ۲  )2 ۳  )2 ۴  )2 2 

 1پاسخ: گزینه  

 
v)دار ثابت، هرگاه متحرکی از حال سکون در حرکت شتاب -  )=0  شروع به حرکت کند، نوع حرکت آن تندشونده است.   0

 باشد.متر بعدی می  dمتر ابتدای مسیر، بیشتر از زمان الزم برای پیمودن   dدر حرکت تندشونده، زمان الزم برای پیمودن   - 

  

متر    dمتر ابتدای مسیر توسط متحرک باشد، با توجه به صورت تست، زمان الزم برای پیموده شدن   dن الزم برای پیموده شدن  مدت زما  tگام اول: اگر  

tدوم مسیر،    شده بر روی آن، داریم:  های مشخص است، بنابراین با توجه به شکل زیر و کمیت   1−

 

 

 

 

x at v t d at (I)

v at v v at (II)


 = + → =

 = + → =

2 2
1 0 1

0 1

1 1
2 2  : (d   )متر ابتدای مسیر 

(II)
x at v t d a(t ) v (t ) d a(t ) at(t ) (III)

(II)
v at v v a(t ) v v a(t ) at v a( t ) (IV)


⎯⎯⎯→




⎯⎯⎯→

 = + → = − + − = − + −

= + → = − + = − + → = −

1 1 12 2 21 1 1 12 1 2 12 2 2

1 1 2 10 2 1 2 2

 :(d )متر دوم مسیر 

 

درجه  میزان
 سختی 

نیاز الزم تستپیش مفاهیم قابل ترکیب با  نیاز پیش   
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  6 6 7 دوازدهم  حرکت با شتاب ثابت   متوسط   
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             داریم:  (III)و   (I)  ۀرابط  ۀدوم: از مقایس  گام  

at a(t t ) a(t t) t t t t t

t

t t t

t

= − + + − → = − + + − →


= +

 
− + = → = → 


= − 

2 2 2 2 2 2

2

1 1
2 1 2 1 2 2

2 2

2
1

2 2 2
2 4 1 0

2 2
1 1

2

 

 بدست آورد:   (IV)  ۀتست را با استفاده از رابط  ۀتوان خواستمی  tاکنون با معلوم شدن مقدار  

v a( t ) ( ) ( ) ( )( )

m
( )( ) ( )

s

 
= − → − + − = − + − = 

 

= − + = − = − =

2

2

2
2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1

2

2 1 2 1 2 1 2 1 1

 

 

mخودرویی با شتاب ثابت     -75

s
2

ای  کند. اگر سرعت خودرو در لحظهبیند و ترمز میمتری خود می  68  ۀدر حرکت است. راننده ناگهان مانعی در فاصل  4

mبیند که راننده مانع را می

s
شتاب کند شدن خودرو چند متر بر مجذور ثانیه باشد تا   ۀباشد، حداقل انداز s1العمل راننده  و زمان تأخیر در عکس 16

 رخورد نکند؟  خودرو به مانع ب

۱  )/2 5 ۲  )3 ۳  )/3 5 ۴  )4 

 4پاسخ: گزینه  

 
 باشد، خواهیم داشت:  vو   v0به ترتیب   xو   x0های بر روی مسیر مستقیم در حرکت باشد و سرعت متحرک در مکان  aهرگاه متحرکی با شتاب ثابت  

v v a x a(x x )− =  = −2 2
0 02 2 

  

tگام اول: با فرض اینکه  =0 tبیند،  ای باشد که راننده مانع را می لحظه   0 s=1  ۀ گذارد. در این بازای خواهد بود که راننده پای خود را بر روی ترمز می لحظه  

mزمانی، خودرو با شتاب ثابت 

s2
t  ۀزمانی )لحظ  ۀعت خودرو در پایان این باز دهد، بنابراین سر به حرکت خود ادامه می  4 s=1 و مقدار مسافتی که در این )

 پیماید، برابر است با:  زمانی می  ۀباز

m
v at v v

s

v v
x t m

= + → =  + =

+ +   
 =  =  =  

  

0 1

0 1

4 1 16 20

16 20
1 18

2 2

 

t)گذارد ای که راننده پای خود را روی پدال ترمز میگام دوم: از لحظه v)شود  طور کامل متوقف میی که خودرو بها تا لحظه 1=( )=2 ، خودرو با توجه  0

xبه شکل باال، مسافت    باشد؛ بنابراین: می  aپیماید و در این مدت شتاب حرکت خودرو برابر  را می  2

x x x m

v v a x ( ) a a

m m
a a

s s

 =  − = − =

  − =  → − =  → − = →

 = − → =

2 1

2 2 2
2 1 2

2 2

68 18 50

2 0 20 2 50 400 100

4 4

®¨

 

 
 

 

 

درجه  میزان
 سختی 

نیاز الزم تستپیش مفاهیم قابل ترکیب با  نیاز پیش   
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  5 7 7 دوازدهم  معادلۀ مستقل از زمان   متوسط   
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 متحرک چند متر بر ثانیه است؟   ۀکند، مطابق شکل زیر است. سرعت اولیحرکت می xزمان متحرکی که با شتاب ثابت روی محور  –نمودار مکان    -76

۱  )9  
۲  )10  

 ۳  )12   
۴  )15 
 
 

 

 3اسخ: گزینه پ 

 –

 این نمودار قسمتی از یک سهمی است. - ۱
 نیمم باشد، شتاب حرکت مثبت است.  اگر این نمودار دارای ماکزیمم باشد، شتاب حرکت منفی و اگر دارای می  - ۲
 شیب خط مماس بر نمودار در یک نقطه، بیانگر سرعت متحرک در آن نقطه است. - ۳
 هستند.   tهای منفی، پایین محور و مکان tهای مثبت باالی محور  مکان  - ۴
xمحل برخورد نمودار   - ۵ t−  کند. دهد که متحرک از مبدأ مکان عبور می با محور زمان، لحظاتی را نشان می 

  

 شده زیر، قابل دریافت است:  با توجه به شکل، موارد مشخص 

 کند، بنابراین:  مبدأ مکان عبور می ، از  t  ۀمتحرک در لحظ  -۱

tx at v t (I)  = → + − =2
0

1
0 10 0

2
 

 

t  ۀشیب خط مماس بر نمودار در لحظ  -۲  برابر صفر است، بنابراین:   2−

tv a(t ) v (II)− = → − + =2 00 2 0 
t  ۀمکان نمودار در لحظ  -۳   است، در نتیجه:  -۱۰برابر    1+

tx a(t ) v (t )

a(t ) v (t ) a(t ) v (III)

+  = − → + + + − = − →

  + + + = → + + =

2
1 0

2
0 0

1
10 1 1 10 10

2

1 1
1 1 0 1 0

2 2

 

 داریم:   (III)و    (II)  ۀدو رابط  ۀاز مقایس

a(t ) a(t ) t (t ) t t t s

v
(II) : a(t ) v a( ) v a v a

v
(I) : at v t ( ) ( ) v ( )

v m
v v v

s

      − = + → − = + → − = + → =

− + = → − + = → + = → = −

 + − = → −  + − = →

−
+ = → = → =

0
0 0 0

2 20
0 0

0
0 0 0

1 1
2 1 2 1 2 4 1 5

2 2

2 0 5 2 0 3 0
3

1 1
10 0 5 5 10 0

2 2 3

525
5 10 10 12

6 6

 

  
 کند چند متر بر ثانیه است؟ ای که برای اولین بار از مبدأ مکان عبور میدر تست باال، سرعت متحرک در لحظه 

mپاسخ:  

s
8 

 
 

 

درجه  میزان
 سختی 

نیاز الزم تستپیش مفاهیم قابل ترکیب با  نیاز پیش   
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

زمان  –نمودار مکان    متوسط  10درجه از  6 6 7 دوازدهم    
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A  ،/1کنند، مطابق شکل زیر است. اگر شتاب متحرک  حرکت می  xکه بر روی محور    Bو    Aزمان دو متحرک    –نمودار سرعت    -77 برابر شتاب   5
tزمانی    ۀباشد و در باز  Bمتحرک   = Ctتا    0 t=  یی متحرک  جابجاB  ،m8    بیشتر از جابجایی متحرکA  ای برحسب ثانیه باشد، در چه لحظه

mبرابر  Aسرعت متحرک  

s
 شود؟  می  17

۱  )3    
۲  )5    
۳  )6    
۴  )8 
 
 

 2پاسخ: گزینه  

 
v)زمان در حرکت شتاب ثابت  –سرعت  ۀبا توجه به معادل -  at v )= +  زمان خط  –، نمودار سرعت 0

 متحرک است:  ۀمتحرک و عرض از مبدأ نمودار برابر سرعت اولیمستقیمی است که شیب آن برابر شتاب 
 
 
 
 
 زمانی مشخص بدست آورد:  ۀشده توسط متحرک را در یک باز توان جابجایی و مسافت طیها میtزمان و محور    –از سطح محصور بین نمودار سرعت  - 
 

L S S= +1  t2تا  t1  ۀدر باز  شده: مسافت طی 2

d S S= − +1  t2تا  t1  ۀ: جابجایی متحرک در باز  2
 
 
 
 
 

  

 است، بنابراین:   Bبرابر شتاب متحرک    A  ،۵/۱گام اول: شتاب متحرک  

C C
A B

C C

C C C C

C C

v v
a / a /

t t

v / (v ) v / v

m
/ v v

s

− −
= → = →

− = − → − = − →

= → =

2 6
1 5 1 5

2 1 5 6 2 1 5 9

0 5 7 14

 

 

tزمانی    ۀگام دوم: در باز = Ctتا    0 t=    جابجایی متحرکB    به مقدارm8    بیشتر از جابجایی متحرکA  :است، در نتیجه 

B Ax x (S S ) S S − = → + − = → = →1 2 2 18 8 8 
C

C C
( )t

t t s
−

= → = → =
6 2

8 2 8 4
2

 

 کنیمتست را محاسبه می  ۀرا مشخص کرده و سپس خواست   Aزمان متحرک    –سرعت    ۀگام سوم: معادل

C
A

C

A A A A

v m
a

t s

v a t v v t t t t s

− −
= = = =

= + → = + → = + → = → =

2

0

2 14 2 12
3

4 4

3 2 17 3 2 3 15 5

 

 
 

 

درجه  میزان
 سختی 

نیاز الزم تستپیش مفاهیم قابل ترکیب با  نیاز پیش   
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

زمان دو متحرکه-نمودار سرعت    متوسط  10درجه از  6 7 7 دوازدهم    
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mمتحرکی با شتاب ثابت     -78

s
2

t  ۀبر روی خط راست در حال حرکت است. اگر سرعت متحرک در لحظ 4 = mبرابر   0

s
  ۀ ثانی Tو جابجایی متحرک در  2

 چهارم چند متر است؟ ۀثانی Tباشد، جابجایی متحرک در  m12سوم برابر 
۱  )8 ۲  )10 ۳  )14  ۴  )16 

 4پاسخ: گزینه  

 
tزمانی   ۀام )باز n  ۀثانی Tدر حرکت شتاب ثابت جابجایی در   -  (n )T= tتا  1− nT=آید: زیر بدست می ۀ( از رابط 

T,nx (n )aT v T = − +2 0
1
2

 

 متحرک است.   ۀ سرعت اولی v0شتاب حرکت و  aکه در آن  

  

 است، بنابراین:   m12سوم برابر    ۀثانی  Tجابجایی متحرک در  

T,nx (n )aT v T ( ) T T

T s
T T T T

T / s

 = − + → = −  + →

=
= + → + − = → 

= −

2 2
0

2 2

1 1
12 3 4 2

2 2

1
12 10 2 5 6 0

1 2

 

 چهارم برابر است با:   ۀثانی  Tبنابراین جابجایی متحرک در  

(n )
T ,n T,n(T s)

T ,n

x (n )aT v T x ( ) ( )

x m

=

=
 = − + ⎯⎯⎯⎯→ = −   +  →

 = + =

42 2
0 1

1 1
4 4 1 2 1

2 2

14 2 16
 

 

mآهن با تندی ثابت  شخصی در کنار ریل مستقیم راه   -79

s
t ۀدود. اگر در لحظ می 8 = mکه با شتاب  m84ابتدای قطاری به طول   0

s
2

کند  حرکت می 4

mبه شخص برسد و تندی قطار در این لحظه 

s
گیرد؟ )قطار و شخص هر دو  طور کامل از شخص سبقت میای برحسب ثانیه قطار بهباشد، در چه لحظه  6

 کنند.(  هت حرکت میدر یک ج
۱  )5 ۲  )6  ۳  )7 ۴  )8 

 3پاسخ: گزینه  

 
ها باید ارتباطی بین دو حرکت پیدا کنیم و سپس با توجه به اطالعات مسئله  در برخی از مسائل باید حرکت دو متحرک را با هم مقایسه کنیم. در این نوع از مسئله 

 مسأله را بدست آوریم.   ۀزمان دو متحرک را بنویسیم و در پایان خواست – سرعت  ۀزمان یا معادل –مکان   ۀمعادل 

  

t ۀگیرد که انتهای قطار به شخص برسد و از آن عبور کند. شکل زیر، وضعیت قطار و شخص را در لحظطور کامل از شخص سبقت می هنگامی قطار به  = 0  

زمان شخص و قطار  –مکان  ۀگیریم و سپس معادلدهد؛ انتهای قطار را به عنوان مبدأ مکان در نظر میرسد را نشان میکه در آن ابتدای قطار به شخص می

 نویسیم:  را می  t  ۀدر لحظ

x v t x x t

x at v t x x t t

x t t

= + → = +

= + + → =  + + →

= +

0

2 2
0 0

2

8 84

1 1
4 6 0

2 2

2 6

}h{ }h{ }h{ }h{

nIõ¤ nIõ¤

nIõ¤
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 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال
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درجه  میزان
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 د، داریم: رسای که انتهای قطار به شخص میبرای لحظه 

x x t t t t t

t s
t t t

t s

= → + = + → − − = →

= +   
− − = → = = = → 

= −

2 2

2

8 84 2 6 2 2 84 0

71 1 168 1 169 1 13
42 0

2 2 2 6

}h{ nIõ¤

 

  
 رسد؟  ای برحسب ثانیه وسط قطار به شخص دونده می در تست باال، در چه لحظه 

sجواب: 
+1 89
2

 

 
)خودروهای    -80 )و    1( )از یکدیگر قرار دارند. خودرو    m900  ۀبه فاصل  2( t  ۀدر لحظ  1( = )و خودرو    aبا شتاب ثابت    0 t  ۀدر لحظ  2( s= با شتاب    10

)خودرو   ۀمتری از مکان اولی  600 ۀکنند. اگر این دو خودرو در فاصلاز حال سکون به سمت یکدیگر حرکت می  a2ثابت   از کنار یکدیگر عبور کنند،    1(
)در این مکان، تندی خودرو   )ر تندی خودرو چند براب  1(  است؟  2(

۱  )
1
2

  ۲  )1 ۳  )
3
2

 ۴  )2 

 2پاسخ: گزینه  

  

t  ۀ( در لحظ۱کنیم خودرو )گام اول: مطابق شکل زیر، فرض می  =   ۀ( در لحظ۲به سمت راست و خودرو )  aاز حال سکون با شتاب ثابت    Aاز مکان    0

t s=10    از مکانB    از حال سکون با شتاب ثابتa2  ۀکنند و در نقطبه سمت چپ شروع به حرکت می C   رسند.  به یکدیگر می 

 ( داریم:  ۲( و )۱زمان برای دو خودرو )  –اکنون با نوشتن معادالت مکان  

                                  
x at at

x at v t

x ( a)(t ) a(t )


 = → =

 = + → 
 = − − → − = − −


2 2
1

2
0

2 2
2

1 1
600

1 2 2
2 1

2 10 300 10
2

 

 باال بر یکدیگر داریم:  ۀاز تقسیم دو رابط

at
t t

a(t ) (t ) (t )

t s
t

t t s s

m
at a ( ) a a

s

= → = → = →
− − −

=


=  → 
− = 



= → =   → = → =

2
2 2

2 2 2

2 2
2

1
600 2 2 4
300 10 2 10 10

20
2 2010 10

3

1 1
600 600 20 600 200 3

2 2

 

 آوریم:  خودروها را به هنگام عبور از کنار یکدیگر بدست میو در نهایت تندی  نویسیم و سپس سرعت  زمان دو خودرو را می   –سرعت    ۀگام دوم: معادل
(t s)

(t s)

v at v a
v at v

v a(t ) v a( ) a v a

=

=

 = ⎯⎯⎯⎯→ =
= + → 

 = − − ⎯⎯⎯⎯→ = − − = −  =

20
1 1

1 0 20
2 2 2

20

2 10 2 20 10 20 20
 

 تست:   ۀخواست  ۀو در پایان محاسب
v a

v a
= =1

2

20
1

20
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و اگر    i−3حذف شود جسم با شتاب    F1شوند و جسم در حال سکون است. اگر نیروی  وارد می  kg2به جسمی به جرم    F3و    F1  ،F2سه نیروی    -81
ها  برابر شود، جسم با چه شتابی به حرکت ادامه خواهد داد؟ )شتاب  F3  ،4دهد. اگر نیروی  به حرکت ادامه می  i2حذف شود جسم با شتاب    F2نیروی  

 هستند(  SIدر  

۱  )i2 ۲  )i3 ۳  )i−2  ۴  )i−3 

 4پاسخ: گزینه  

 
م نسبت عکس هرگاه نیروی خالص وارد بر جسمی صفر نباشد، حرکت جسم شتابدار است. این شتاب با برآیند نیروهای وارد بر جسم نسبت مستقیم و با جرم جس

 دارد:  

net
net

F
a F ma

m
= → = 

  

 به جسم، جسم در حال سکون است، پس:   F3و   F1  ،F2گام اول: با اعمال سه نیروی  

F F F ma F F F (I)+ + = =  = → + + =1 2 3 1 1 2 32 0 0 0 

 کند، بنابراین: حرکت می  i−3، جسم با شتاب  F1با حذف نیروی  

F F ma ( i) i F F i (II)+ = = − = − → + = −2 3 2 2 32 3 6 6 

 دهد، در نتیجه:به حرکت ادامه می  i2، جسم با شتاب  F2ی  با حذف نیرو 

F F ma ( i) i F F i (III)+ = = = → + =1 3 3 1 32 2 4 4 
 داریم:  (III)و    (II)  ۀگام دوم: از جمع دو رابط

(I)
(F F ) (F F ) i i F i F i(F F F )+ + + = − + → + = − ⎯⎯→ = −+ +

0

2 3 1 3 3 3
0

6 4 2 2
1 2 3

 

 تست را محاسبه کرد:    ۀتوان، خواستدر گام قبل، اکنون می  F3  گام سوم: با معلوم شدن نیرو

netF ma F F F a F F F F a

i a a i

= → + + = → + + + =

− = → = −

1 2 3 1 2 3 44 2 3 2

6 2 3
 

 

mبرابر    ، kg5جسمی به جرم    ۀسرعت اولی   -82

s
هب   ، s2سرعت جسم  پس از    شود، در جهت سرعت اولیه بر جسم وارد  ،  F  خالصاست. اگر نیروی    12

m

s
F  خالص. اگر نیروی  رسدمی  18 (N)+3 mسرعت جسم پس از چند ثانیه برابر    ، را در خالف جهت سرعت اولیه بر جسم وارد کنیم  5

s
 شود؟  می  2

 ۱  )1 ۲  )2 ۳  )3 ۴  )4 

 1پاسخ: گزینه  

 
وارد بر جسم در خالف جهت سرعت   خالص    جسم باشد، حرکت جسم تندشونده و چنانچه نیروی  ۀجهت با سرعت اولیوارد بر یک جسم، همخالص  هرگاه نیروی  

 جسم باشد، حرکت جسم کندشونده است.   ۀاولی

 

 

 

 

 

 

 

درجه  میزان
 سختی 

نیاز الزم تستپیش مفاهیم قابل ترکیب با  نیاز پیش   
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  7 6 6 دوازدهم  قانون دوم نیوتون    متوسط   

 

درجه  میزان
 سختی 

نیاز الزم تستپیش مفاهیم قابل ترکیب با  نیاز پیش   
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m، سرعت جسم از  s2و در مدت    استجهت با سرعت اولیه جسم است، بنابراین حرکت جسم تندشونده  هم  Fگام اول: نیروی ثابت  

s
mبه    12

s
رسد،  می  18

 پس:  
m

v at v a a a
s

F ma N

= + → =  + → = → =

= =  =

0 2
18 2 12 6 2 3

5 3 15

 

Fگام دوم: با وارد آوردن نیروی   +3 ثانیه از    tشود و سرعت آن در مدت  در خالف جهت سرعت اولیه بر جسم، حرکت جسم کند می  5
m

s
به    12

m

s
2  

 رسد، بنابراین:  می
F F N

m m
F m a a a a

s s

v a t v t t t s

 = + =  + = + =

    = → = → = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = −

= + → = − + → = → =

2 2

0

3 5 3 15 5 45 5 50

50 5 10 10

2 10 12 10 10 1

½kº¼{k¹¨S¨oe

 

 
  ۀاست. اگر شخص به درون آب شیرجه بزند و در لحظ  kg140شخصی درون قایقی که بر روی آب ساکن است، قرار دارد و مجموع جرم شخص و قایق     -83

4جدا شدن از قایق، شتابش 
3

 برابر شتاب قایق باشد، جرم شخص چند کیلوگرم است؟   

 ۱ )60 ۲  )70 ۳  )80 ۴  )90 

 1پاسخ: گزینه  

 
 ۀ( بر ذر ۱باردار )  ۀکند. بعنوان مثال هرگاه ذر اندازه و در خالف جهت نیروی اول به جسم اول وارد میهرگاه جسمی به جسم دیگر نیرو وارد کند جسم دوم نیرویی هم

 کند: را وارد می  F21( نیروی الکتریکی  ۱باردار ) ۀ( نیز بر ذر ۲باردار ) ۀرا وارد کند، ذر  F12( نیروی الکتریکی  ۲باردار )

F F F F= − → =21 12 21 12 

 

  

های  کند. اگر کمیتکند مطابق قانون سوم نیوتون برابر نیرویی است که قایق بر شخص وارد مینگام شیرجه زدن در آب بر قایق وارد میهنیرویی که شخص به

 نشان دهیم، داریم:   ۲و    ۱وابسته به شخص و قایق را به ترتیب با زیروند  

a m
F F F F m a m a

a m

m
m m (I)

m

= − → = → = → = →

= → =

1 2
12 21 12 21 2 2 1 1

2 1

2
2 1

1

4 4
3 3

 

 است، بنابراین:   kg140از طرفی مجموع جرم شخص و قایق  

(I) m
m m m m m kg+ = ⎯⎯→ + = → = → =1
1 2 1 1 1

74
140 140 140 60

3 3
 

 

)وزن جسم    -84 )های  برابر مجموع وزن جسم A ،2  ۀسیارسطح در  1( )و  1( )است. اگر وزن جسم   B ۀسیارسطح در  2( B  ،1 ۀسیارسطح  در  2(
3

 

)برابر وزن جسم   )باشد، جرم جسم   A ۀسیارسطح در  1( )چند برابر جرم جسم  2(  است؟ 1(

۱  )1  ۲  )2 ۳  )3 ۴  )4 

 2پاسخ: گزینه  
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46 
 

46 

 
زمین است و مقدار   ۀشود و جهت آن همواره به طرف مرکز کر زمین به مرکز جرم اجسام اطراف و روی سطح زمین وارد می  ۀوزن نیروی گرانشی است که از مرکز کر  

Wبرابر   mآن برای جسمی به جرم  mg=   است که در آنg  .شتاب گرانش زمین است 

  

 است، بنابراین:   B  ۀ( در سیار۲( و )۱های )برابر مجموع وزن جسم   A  ،۲  ۀ( در سیار۱)وزن جسم  

A B B A Bm g (m g m g ) m g (m m )g (I)= + → = +1 1 2 1 1 22 2 

B  ،1  ۀ( در سیار۲وزن جسم )
3

 است، در نتیجه:   A  ۀ( در سیار۱برابر وزن جسم )  

B Am g m g (II)=2 1
1
3

 

 داریم:   (II)  ۀبر رابط  (I)  ۀاز تقسیم رابط

A B

B
A

m g (m m )g (m m )

m g m
m g

m
m m m m m

m

+ +
= → = →

= + → = → =

1 1 2 1 2

2 2
1

2
2 1 2 2 1

1

2 2
3

1
3

3 2 2 2 2

 

 
 شود. اگر بزرگی شتاب گلوله در باالترین نقطه مسیر طور مایل به سمت باال پرتاب میاز سطح زمین به  kg2ای به جرم  وزد، گلولهدر روزی که باد نمی  -85

m

s
2

mباشد، بزرگی نیروی مقاومت هوا در این نقطه چند نیوتن است؟ )  5/12 
g

s
=

2
10) 

۱) 7۵/۳ ۲ )۱۵ ۳ )۲۰ ۴ )۲۵ 

 2پاسخ: گزینۀ  

  

 نقطه مسیر برابر است با:   نیباالترگام اول: بزرگی نیروی وارد بر گلوله در  

F ma / N= =  =2 12 5 25  
 

و   wدهد. برآیند دو نیروی عمود بر هم  نقطه مسیر نشان می  نیباالترگام دوم: شکل روبرو نیروهای وارد بر گلوله را در  

f    برابرF   .است 

F w f= +2 2 2  

( ) f f f N=  + → = − = → =
22 2 225 2 10 625 400 225 15  

 

mرها شده و با تندی    Aمطابق شکل از نقطۀ    m2و طول    kg1آونگی به جرم    -86

s
گذرد. به ترتیب، اندازۀ انرژی تلف شده آونگ و می  Bاز نقطۀ    2

Nکدام است؟ )  SIکار نیروی طناب روی گلوله متصل به آونگ در  
g

kg
= cosو  10  =

160
2

cosو   / =37 0 8                   ) 

۱  )−2 6 
 صفر                                       6−(  ۲
۳  )−2 4 
 صفر 4−(  ۴
 

 4گزینه پاسخ:   

 

درجه  میزان
 سختی 

نیاز الزم تستپیش مفاهیم قابل ترکیب با  نیاز پیش   
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  7 6 7 دوازدهم  قانون دوم نیوتون    متوسط   

 

درجه  میزان
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10درجه از  7 7 8 دهم  انرژی مکانیکی    سخت  

f

w

v

60
37A

B

m2
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 حالت اول)اتالف انرژی نداریم(: 

 توانیم در حل سؤال از پایستگی انرژی استفاده کنیم. ماند و می مثل اصطکاک وجود ندارند، انرژی پایسته می   ستار ی پا ر یغ( در سؤاالتی که نیروهای 1)
E E E =1  ثابت است  2

U K U K + = +1 1 2 2 

تواند به فرم پتانسیل گرانشی و یا ش انرژی پتانسیل می باشد. دقت کنید که در سؤاالت این بخ انرژی پتانسیل می   ،Uانرژی جنبشی است و    K( در رابطۀ فوق،  2)
 پتانسیل کشسانی و یا پتانسیل الکتریکی باشد و نیاز است در حل سؤاالت انواع انرژی پتانسیل را در نظر بگیرید.  

 
 کنیم. از وضع تعادل دور کرده و سپس از حال سکون رها می  53مطابق شکل آونگی به طول یک متر را  

ترین نقطۀ مسیر چند متر بر ثانیه است؟  تندی حرکت گلولۀ آونگ در پایین 
m

g
s

 
= 

 
2

10 

 
 

 توان نوشت: به شکل مقابل می  با توجهترین نقطۀ مسیر )مبدأ پتانسیل( و نقطۀ شروع حرکت از پایستگی انرژی استفاده کنیم. است بین پایین کافی 
  

                                                

h / / m

U K U K

m

= − =

+ = +



1 1 2 2

1 0 6 0 4

gh m=
1
2

v

m
/ v v

s
  =  =

2
2

2
2 2

1
10 0 4 2 2

2

 
نظر کنیم و بیشینۀ  کنیم. اگر از جرم فنر و مقاومت هوا صرفمتری باالی فنری قائم به سمت فنر رها می 2ۀ  ازرا بدون سرعت اولی  kg2ای به جرم  مطابق شکل وزنه 

متر است؟ باشد، بیشینۀ تراکم طول فنر چند سانتی  J46انرژی ذخیره شده در فنر 
m

g
s

 
= 

 
2

10 

 فشرده شود، در این صورت با نوشتن پایستگی انرژی داریم:  xازۀ کنیم فنر پس از برخورد جسم به آن، حداکثر به اندفرض می 
 

( )

( )

U K U K

mg x U

x

x / m cm

+ = +

+ =

  + =

 = =

1 1 2 2

2

2 10 2 46

0 3 30

 

 شود.  متر می +x2ایم. پس ارتفاع اولیۀ جسم، ترین وضعیت فنر را مبدأ پتانسیل گرفته ها، پایینبچه
 برسد، تغییرات ارتفاع برابر است با:  Bنسبت به  خط عمود رها کنیم تا به نقطۀ   θاگر آونگ را با زاویه  

 

( )h L Lcos L cos = − = − 1
  

 
 
 
 

 حالت دوم)اتالف انرژی داریم(: 
 است.اگر اتالف انرژی داشته باشیم، انرژی اتالفی برابر است با اختالف انرژی مکانیکی و همیشه عددی منفی  

 fW E E= −2 1 
توان نتیجه گرفت انرژی اتالفی توپ گردد. اگر نیروی مقاومت هوا ثابت فرض شود، میکنیم و سپس به زمین برمیحال فرض کنید توپی را به سمت باال پرتاب می

ژول  30ژول انرژی از دست داده است. یعنی   60ژول، پس  40رژی نهایی آن ژول باشد و ان 100مثال اگر انرژی اولیۀ توپ  طور به در مسیر رفت و برگشت برابر است. 
 ژول را در مسیر برگشت از دست داده است.  30انرژی را در مسیر رفت و 

  
محیط دایره  جایی که شعاع بر  شود و نیروی طناب در راستای شعاع این دایره است. از آن ای شکل انجام می حرکت آونگ بر روی یک مسیر دایره گام اول:  

 جایی صفر است.  باشد بنابراین کار نیروی طناب در این جابهعمود می 

m 

 m 
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 آوریم.  دست میبه  Bتا    Aبینید تغییر ارتفاع آونگ را از نقطۀ  های مثلثاتی که در شکل میبه کمک نسبتگام دوم:  

OH
cos OH m

OA
HH / / m h / m

OH
cos OH / /

OB


 =  =  = 

 = − =   = −
  =  =  =



1
60 2 1

2
1 6 1 0 6 0 6

37 2 0 8 1 6

 

fWحاال از رابطۀ  گام سوم:  K U=  +    کنیم: مقدار انرژی تلف شده را محاسبه می 

f B A

f

W mv mv mg h

W / J

 
= − +  
 

=   −   = −

2 2

2

1 1
2 2

1
1 2 1 10 0 6 4

2

 

 است.    J4بنابراین اندازۀ انرژی تلف شده  

 

mبالنی با تندی    -87

s
شود و با تندی  متری سطح زمین از آن رها می  40در ارتفاع    kg4ای شنی به جرم  در راستای قائم در حال حرکت است. کیسه  10

m

s
 کند. اندازۀ کار نیروی مقاومت هوا بر روی کیسه شن از لحظۀ رها شدن تا لحظۀ برخورد با زمین چند ژول است؟ به زمین برخورد می 25

(N
g

kg
= 10 ) 

۱  )550 ۲  )450 ۳  )350 ۴  )250 

 1گزینه پاسخ:   

 
 ا تندی دستگاه است. اگر جسمی همراه با یک دستگاه در حال حرکت باشد، تندی آن نسبت به آن دستگاه صفر اما نسبت به ناظر بیرون یا زمین صفر نیست و برابر ب

fWتوانیم از رابطۀ  * انرژی تلف شدۀ جسم را می  K U=  +   یاfW E E= −2  .  دست آوریمبه  1

  

fWتوانیم به راحتی کار نیروی مقاومت هوا را از رابطۀ  می K U=  +   اندازۀ تندی بالن یعنی  دست آوریم. دقت کنید که تندی اولیه کیسه شن همبه
m

s
10  

 است:  

( ) ( )

( ) ( )

f

f

W K K U U

W

= − + −

=  − +   −

2 1 2 1

1
4 625 100 4 10 40

2

 

fW J= − = −1050 1600 550  

 است.    J550اندازۀ کار نیروی مقاومت هوا  

 
جایی به جابه  m5آورد. تندی جسم پس از  وارد شده و آن را از حالت سکون به حرکت درمی  kg2بر جسمی به جرم    Fدر شکل زیر نیروی افقی    -88

m

s
 چند نیوتون است؟  Fباشد، اندازۀ نیروی افقی  N8رسد. اگر اندازۀ نیروی اصطکاک بین جسم و سطح  می 4

۱  )/8 8 
۲  )/9 6 
۳  )/11 2 
۴  )/12 4 

 3گزینه  

 

درجه  میزان
 سختی 

نیاز الزم تستپیش مفاهیم قابل ترکیب با  نیاز پیش   
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  4 5 6 دهم  انرژی درونی    ساده   

 

درجه  میزان
 سختی 

نیاز الزم تستپیش مفاهیم قابل ترکیب با  نیاز پیش   
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  6 6 7 دهم  انرژی درونی    متوسط   

60
37A

BH

H

m2

O

Fkg2
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)و نیروی اصطکاک   Fزمان نیروی پیشران  اگر هم )f  دست آوریم: توانیم مجهول خواسته شده را به بر روی جسم کار انجام دهد، از معادله زیر می 

F fW W K U+ =  +  
Uدقت کنید که ممکن است در تستی   Kیا در تست دیگری   0=  باشد.  0=

  
 آوریم:  دست می را به  Fدهند. به کمک قضیۀ کار و انرژی جنبشی اندازه نیروی  و اصطکاک بر روی جسم کار انجام می  Fنیروهای  

F fW W K Fd fd mv mv+ =   − = −2 2
2 1

1 1
2 2

 

F F / N−  =    = =
1 56

5 8 5 2 16 11 2
2 5

 

 

با جرم    -89 باز  با سرعت  سکون  از باالی قله شروع به حرکت میکیلوگرم از حال    60یک اسکی  mکند و 

s
. اگر   10 انتهای سطح شیب دار می رسد  به 

=30 دارنیوتون باشد، آنگاه اختالف ارتفاع نقطه شروع حرکت تا انتهای سطح شیب  120متری برابر  200و نیروی مقاوم در طی این مسیر  باشد 

 (H h−( چند متر است؟ )m
g

s
=

2
10 )  

۱ )۴۲ 
۲)۴۰                          
۳)۴۵   
۴)۳۲ 

 

 3 گزینهپاسخ   

 

درجه  میزان
 سختی 

 پیش نیاز  پیش نیاز الزم تست مفاهیم قابل ترکیب
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سوال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

هم د انرژی درونی    متوسط  10درجه از  7 6 7   

 
Eدو نقطه با هم برابر نیست )  ( اگر در طول مسیری )مانند شکل( با اتالف انرژی رو به رو بودیم، دیگر انرژی مکانیکی1 E2  ( و از تفاضل این دو انرژی  1

  توانیم مقدار کاری نیروی اصطکاک را بدست آوریم: می
 

E E Wf

K U k U Wf

U U K k Wf

U K W U K f df

− =

+ − − =

− + − =

 +  = →  + = −

2 1

2 2 1 1

2 1 2 1
 

 طی شده توسط جسم است.  مسافتdدر محاسبۀ کار نیروی مقاوم، مهم :
 
 
 
 
 

 وجود داره، دائما از مقدار انرژی مکانیکی کمتر میشه و دیگه مقدار ثابتی نداره. نیروی اتالفی در طی مسیری که 
 

 بستگی دارد و برابر است با:  به مسیر طی شده توسط جسمکار نیروی اتالفی مانند اصطکاک 

W fdcos W fdf f
=

=  ⎯⎯⎯⎯→ = −
180

 
 هزار بار !!!  طی شده است!! مسافت  dحواستون باشه در رابطه باال  

 

 

 

 

 

 انرژی مکانیکی 
E در صورت وجود نداشتن نیروهای اتالفی E U K− = →  + =0 02 1  
E در صورت وجود داشتن نیروهای اتالفی  E W U K Wf f− = →  + =2 1  
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hگیریم پس  دار را مبدأ پتانسیل میانتهای سطح شیب , h H h= = −2  شود: می 10

fE E W

k U

− =

+

2 1

2 2 k− 1 fU W

mV mg(H h) f d

( ) (H h)

(H h)

(H h) H h m

− =

− − = −

  −   − = − 

−  − = −

−  − = − → − =

1

2
2

2

1
2

1
60 10 60 10 120 200

2

3000 600 24000

600 27000 45

 

  

اگر نسبت  
H

/
h
= 2  کند، چند متر است؟ باشد، حداکثر ارتفاعی که اسکی باز از آنجا شروع به حرکت می 5

H
/ H / h

hH h m / h h m h m
= → =

− = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ − = → =
2 5 2 5

45 2 5 45 30 
h

H h m H m H m
=

− = ⎯⎯⎯→ − = → =
30

45 30 45 75 

 

Fدر شکل زیر، نیروی    -90 N=20  جسم را با سرعت ثابت ،m

s
sinدهد. توان این نیرو چند وات است؟ )بر روی سطح افقی حرکت می 4 / =37 0 6 ) 

۱  )48 
۲  )64 
۳  )54 
۴  )80 
 

 2گزینه پاسخ:   

 
Pتوانیم از رابطه  در حالتی که تندی جسم ثابت باشد می  Fvcos=   دست آوریم:  توان نیروی وارد شده بر جسم را به 

 
P Fvcos=  

 
avتوانیم از رابطۀ  * اگر تندی جسم ثابت نباشد، می  avP FV cos=   دست آوریم. توان متوسط نیروی وارد بر جسم را به 

 

  
Pتوانیم به راحتی از رابطۀ  را می  Fتوان نیروی   Fvcos=   دست آوریم:  به 

P / w=   =20 4 0 8 64 

 

1توان خروجی یک ماشین   -91
3

 توان تلف شدۀ آن است. بازده این ماشین چند درصد است؟   

۱  )/33 3 ۲  )20 ۳  )25 ۴  )/66 6 
 
 
 

 

درجه  میزان
 سختی 

ترکیب با مفاهیم قابل  نیاز الزم تستپیش  نیاز پیش   
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  5 4 6 دهم  توان   ساده   

F



v

37

F N=20
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 3گزینه پاسخ:   

 
 دهد. ( توان یک دستگاه برابر کاری است که آن دستگاه در واحد زمان انجام می 1)

W
P

t
=


 

 افزایش انرژی جنبشی )مثاًل موتور خودرو( شود. یا تواند صرف افزایش انرژی پتانسیل گرانشی جسم )مثاًل باالبر(  باتوجه به نوع دستگاه، این کار می
شود. نسبت کار مفیدی که دستگاه  بخشی از انرژی ورودی به کار موردنظر ما تبدیل می کنند و فقط  ها معمواًل بخشی از انرژی ورودی به خود را تلف می ( ماشین 2)

 دهد به کار کل )انرژی ورودی( آن برابر بازده دستگاه است.  انجام می 

: Ra = 100 بازده 

 
 
 

: Ra = 100 بازده 

 
 

 
Lهای ورودی و خروجی دستگاه  توان تلف شده برابر است با تفاضل توان  in outP P P= − 

 
Uشود، داریم: برای محاسبه توان تولیدی یک دستگاه که باعث تغییرات انرژی جنبشی و پتانسیل جسم می  K

P
t

 + 
=


 

 

لیتر آب با چگالی    120000در هر ساعت،  kw10پمپ آبی با توان 
gr

cm3
در است؟ برد. بازده این پمپ چقمتر باال می  8را به اندازۀ  1

N
g

kg

 
= 

 
10 

mgh
w

t

 
= = =



120000 10 8 8000
3600 3

 Pمفید

P
Ra /

P
=  =  = 

8000
43100 100 100 26 6%

10000 15
 

  
توان خروجی  

1
3

 توان تلف شده است پس داریم:    

out fP P=
1
3

 

 های خروجی و تلف شده است:  توان ورودی برابر مجموع توان 

in out f in out out outP P P P P P P= +  = + =3 4  

outحاال از رابطۀ  

in

P
Ra

P
= 100 آوریم:  دست می، بازده ماشین را به 

out out

in out

P P
Ra

P P
=  =  =  =

1
100 100 100 %25

4 4
 

 

 

درجه  میزان
 سختی 

نیاز الزم تستپیش مفاهیم قابل ترکیب با  نیاز پیش   
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  5 5 7 دهم  توان و بازده    متوسط   
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mمتر باال کشیده و آن را باتندی   10آب را از ته چاهی به عمق   min2  ،kg720است. این پمپ در مدت   kw3توان ورودی یک پمپ آب   -92

s
از لبه   5

Nکند. بازده این پمپ چند درصد است؟ چاه به بیرون سرریز می
g

kg

 
= 

 
10 

۱  )20 ۲  )/22 5 ۳  )25 ۴  )/27 5 

 2گزینه  

 

  
outاز رابطه  گام اول:  

W K U
P

t t

 + 
=  کنیم: توان خروجی پمپ را محاسبه می   =

out
K U

P W
t

  +  
 +

= = =
 

1
720 25 720 10 10

2 675
2 60

 

outاز رابطه  گام دوم: 

in

P
Ra

P
= 100آوریم:  دست می % بازده پمپ را به 

Ra /=  =
675

% 100 %22 5
3000

 

 
 افزایش یابد، تغییر دمای آن چند کلوین است؟ F302به  k300اگر دمای جسمی از   -93

۱ )۱۲۳ ۲ )۲7۵ ۳ )7۲ ۴ )۱۵۰ 

 1پاسخ: گزینه  

 
نه! به طور مختصر بگم براتون که آقای سلسیوس  شه ولی برای کلوین،  تا حاال شده فکر کنین که چرا برای سلسیوس و فارنهایت از لفظ درجه قبل یکا استفاده می

شه )تازه به خاطر همینه که  قسمت مساوی تقسیم کردن که به هر قسمت یک درجۀ سلسیوس گفته می 100فاصلۀ بین دو نقطۀ ثابت )ذوب یخ و جوش آب( رو به 
گوییم، قسمت مساوی تقسیم کردن که به هر قسمت یک درجۀ فارنهایت می   180گن( و آقای فارنهایت هم این فاصله رو به  درجه هم می  01/0گراد یعنی  بهش سانتی

 رو تغییر دادن!  0های سلسیوس استفاده کردن و فقط نقطۀ بندیاما جناب کلوین زحمت ساخت دماسنج رو به خودش ندادن و از همون درجه
اونا هست به طوری که   0لوین و سلسیوس تفاوتی ندارن و فقط تفاوت در نقطۀ  های کتا االن شاید پاسخ پرسش قبلی رو هم گرفته باشین! در واقع درجه بندی

K =0 Tاست، پس از   273 =  +  شه! استفاده می 273

=اما درجه بندی فارنهایت ریزتر بوده به طوری که هر درجۀ سلسیوس معادل 
180 9
100 5

شه و این دو تا  نهایت هست. تازه قضیه به همینجا ختم نمیبرابر درجۀ فار    

Cنقطۀ صفر هم اختالف دارن   F = 0 Fاست پس از  32 =  +
9

32
5

 کنیم. استفاده می  

 ای براش بنویسیم. تونیم از این موضوع استفاده کنیم و رابطههمۀ اینا رو گفتم تا بدونین که برای هر دماسنج دلخواه هم می 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

درجه  میزان
 سختی 

نیاز الزم تستپیش مفاهیم قابل ترکیب با  نیاز پیش   
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  6 6 7 دهم  توان و بازده    متوسط   

 

درجه  میزان
 سختی 

نیاز الزم تستپیش مفاهیم قابل ترکیب با  نیاز پیش   
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  5 5 7 دهم  دما    ساده   

دما  مقیاس  فارنهایت 

 ℉ یکا 

 𝐹 نماد

F تبدیل سلسیوس به فارنهایت  = +
9

32
5

 

F تغییرات نسبت به سلسیوس = 
9
5
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T k C

F / / C
/

C T k

=   = − = 

= =  +  =  → = = 

 = − =    =  =

1 1

2 2 2 2

300 300 273 27

270
302 1 8 32 270 1 8 150

1 8

150 27 123 123

  

 
 شوند؟ هایی هستند که به عنوان دماسنج معیار در نظر گرفته می، دماسنجشده در کدام گزینه هر دو مورد ذکر   -94

 سنج تَف  -( دماسنج گازی  ۲ دماسنج ترموکوپل  - سنج ( تَف۱
 ای دماسنج جیوه -( دماسنج ترموکوپل ۴ ایدماسنج جیوه -( دماسنج مقاومت پالتینی ۳

 2 گزینهپاسخ:   

 
 : اندپذیرفته  ی دماهای مختلف گستره  گیریاندازههای معیار برای دانشمندان برای کارهای علمی، سه دماسنج را به عنوان دماسنج

 .( کندگازی )بر اساس قانون گازها کار می  دماسنج
 کند( )بر اساس مقاومت الکتریکی فلز پالتین کار می دماسنج مقاومت پالتینی

 کند( ( )بر اساس مقدار تابش جسم در دماهای مختلف کار می)پیرومتر  تف سنج

  
 های معیار هستند.  سنج، دماسنجمت پالتینی و تَفدماسنج گازی، دماسنج مقاو 

 دماسنج ترموکوپل دماسنج معیار نیست، اما کاربردهای صنعتی زیادی دارد.

 

دو دماسنج داریم که یکی برحسب درجۀ سلسیوس  مدرج شده ولی دیگری نامشخص است. اگر نمودار تغییرات دما برحسب درجۀ سلسیوس و دماسنج   -95
 دهند؟ گاه کدام دما را هر دو دماسنج، یکسان نشان میباشد، آن نامشخص مطابق شکل

۱)/ C2 5   
۲)/ C− 2 5   
۳)/ C1 25   
۴)/ C− 1 25   
 
 
 

     1پاسخ: گزینه  

 
bرا به ترتیب   b,aهرگاه یک دماسنج که روش مدرج کردن آن معلوم نیست، دمای ', a' نشان دهد، دمای  راx  دهد و داریم: نشان می 

          
a x a '

b a b ' a '

 − −
=

− −
  

  
,Cدماسنج نامشخص، دمای  C 115  دهد پس:  نشان می  ۴۰و    ۱۰را به ترتیب    25

x x
(x )

− − − −
=  =  − = −

− −

25 10 25 10
25 3 10

115 25 40 10 90 30
  

 

/x C  = − ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = −   =   = 3 5 3 5 2 5 2 5  
 

 

درجه  میزان
 سختی 

نیاز الزم تستپیش مفاهیم قابل ترکیب با  نیاز پیش   
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

ها دماسنج   ساده  10درجه از  3 0 6 دهم    

 

درجه  میزان
 سختی 

الزم تستنیاز پیش مفاهیم قابل ترکیب با  نیاز پیش   
 و ترکیب 

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی محاسباتی آموزشی 

10درجه از  6 7 7 دهم  دماسنج   متوسط   

 اگر هر دو دماسنج، دما را یکسان  

x میشود =   نشان دهند،آن گاه 
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 دهد، چطور؟ را با چه عددی نشان می  C40پرسید این دماسنج نامشخص، دمای اگر طراح می 

C
x x x x

= 
 = − ⎯⎯⎯⎯→ = −  =  =

403 5 40 3 5 45 3 15  
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 است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام 

 . گیرندمی سرچشمه ماده  الکتریکی ماهیت  از که هستند  هایی پدیده جمله  از  آذرخش، و تندر( 1
 .دهد واکنش فلزها  اغلب با  دارد تمایل اکسنده  عامل  عنوان به که است   فعال نافلزهای از  یکی  ( اکسیژن2
 . شودمی محقق  پیشرفته هایفناوری  یسایه در که   است الکتروشیمی از دستاوردی ارزان،  الکتریکی  انرژی ( تولید 3
 .شوند می بررسی  آن در برقکافت،  فرایند و  سوختی هایسلول که  است  الکتروشیمی  قلمروهای از یکی  ( تولید مواد جدید،4

 (2012 ـ مفهومی و حفظی ـ آسان)      4 گزینهپاسخ:   

 قلمروهای علم الکتروشیمی به شرح زیر هستند:

 
مورد  ها، در حیطه تامین انرژی  های سوختی و انواع باتری شود اما کارکرد سلول ی تولید مواد جدید بررسی میبا توجه به این نمودار، فرایند برقکافت در حیطه

  آلودگی   کاهش  و  انرژی  تولید  تنگنای  از  گذر  برای   و  هادان شیمی  توسط  که  است  گالوانی   سلول  نوعی  سوختی،  سلولتوجه داریم که    گیرد.بررسی قرار می 

 . است  اکسیژن  ـ  هیدروژن  سلول  سوختی،  سلول  ترینرایج.  شودمی  پیشنهاد  زیست  محیط
 های لوله  ساخت   مثال،  برای.  شوندمی   انجام  الکتروشیمیایی   هایواکنش   سایه  در   و  مواد  خواص  بهبود  راستای  در   که  هستند  فرایندهایی   جمله  از   آبکاری،  و  برقکافت 

 جمله   از   شوند،می  هاآن   در   موجود  غذایی  مواد  و  آب  آلودگی  از   مانع  و  بوده  مقاوم  خوردگی  برابر   در   که  آشپزی  لوازم  و  غذایی  مواد  محتوی  هایقوطی  آب،  انتقال  فلزی
 . روندمی  شمار  به مواد تولید راستای در  الکتروشیمی  خدمات

  
  جاری پیرامون محیط و واکنش یسامانه  میان الکتریکی انرژی به شکل است ممکن انرژی که  دهندمی  نشان ،آذرخش و  تندر  همچون طبیعی هایپدیده ( 1

  همراه  الکترون  ستد  و  داد   با  که  هاییشناسایی واکنش  برای  تالش  تا  ندشد  سبب  گرفته و  سرچشمه  ماده  الکتریکی  ماهیت  از  ،این دست  از  هاییپدیده .  شود

 . شود  دنبال  هدفمند  شکل  به  ،هستند

های فلزی تبدیل های فلزی به کاتیونطی این فرایند، اتم  اغلب فلزها، در واکنش با نافلزها تمایل دارند یک یا چند الکترون از دست داده و اکسید شوند.(  2

اکسیژن با برخی فلزها مانند طال و پالتین    گاز  دهد. توجه داریم کهاکسیژن یکی از نافلزهای فعال است که به عنوان اکسنده با اغلب فلزها واکنش می  شوند.می

 دهد. واکنش نمی

کند، الکترون است. به عبارتی، الکتروشیمی علم استفاده از انرژی  ر پیوند داده و علم الکتروشیمی را ایجاد میچه که شیمی و الکتریسیته را به یکدیگ( آن3

های شیمیایی است. تولید انرژی پاک و ارزان، دستاوردی از دانش  الکتریکی برای ایجاد یک تغییر شیمیایی و یا تولید انرژی الکتریکی به کمک انجام واکنش 

 های پیشرفته موجب افزایش سطح رفاه و آسایش مردم جهان شده است.ست که در سایه فناوری الکتروشیمی ا

های فردی، اقتصادی و صنعتی شده و افزایش سطح آسایش و رفاه در جامعه را به دنبال داشته  ترشدن انجام فعالیت رشد دانش و پیشرفت فناوری، موجب آسان 
ای به نقطه  تر، درمان و کاهش اثرات نقص عضو و انتقال ایمن آب آشامیدنی از نقطه تر و ایمنتر، حمل و نقل سریع سان است. تأمین روشنایی، گرمایش و سرمایش آ 

ها، دستیابی به مواد مناسب و تأمین انرژی دهند. دو رکن اساسی در تحقق این فناوریهایی از افزایش سطح رفاه و آسایش در جامعه را نشان می دیگر، نمونه 
 یاز است. موردن

 

 های زیر درست است؟چه تعداد از عبارت 

 .کرد تبدیل  الکتریکی انرژی به را شیمیایی فلزها انرژی از بخشی توانمی لیمو،  یک در مسی تیغه دو بردن فرو آ( با

𝑪𝒍۲(𝒈)آن به صورت   واکنش کاهش در فرایند تولید نمک خوراکی از عناصر سازندهنیمب(  + ۲𝒆 → ۲𝑪𝒍−(𝒔) .است 

 .است الکتروشیمی دانش  از گیریبهره گرو  در غذایی،  و بهداشتی دارویی،  هایفراورده تولید کیفیت  از اطمینان پ( کسب

 ها مشابه است. آن، آرایش الکترونی یون ید همراه بوده و در فراوردهواکنش میان منیزیم و گاز اکسیژن، با تولید نور سفت( 

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

 (2012 ـ مفهومی ـ متوسط)       3 گزینهپاسخ:   

 های )ب(، )پ( و )ت( درست هستند.عبارت 

  
شود.  ای از یک سلول گالوانی است که با فروبردن یک تیغه از جنس فلز مس و یک تیغه از جنس فلز روی در یک لیمو ساخته میآ( باتری لیمویی، نوع ساده 

 را روشن کرد.    𝐿𝐸𝐷توان یک المپ  به کمک این نوع باتری می 

 

قلمروهای الکتروشیمی

تامین انرژی باتری ها و سلول های سوختی

تولید مواد برقکافت و آبکاری

اندازه گیری و کنترل کیفی پی اچ سنج های دیجیتال



 

56 
 

56 

 دهد:تصویر زیر، نمایی از این نوع باتری را نشان می 

 
شود. توجه داریم که برای ساخت باتری لیمویی، همانطور که مشخص است، لیمو در نقش الکترولیت بوده و باعث برقراری جریان الکتریکی در مدار خارجی می 

 های فلزی از جنس متفاوت استفاده شود. باید از تیغه

های  کنند و الکترون های فلزی اکسایش پیدا می افلزی مثل کلر قرار بگیرند، اتمهای یک عنصر نهای یک عنصر فلزی مثل سدیم در مجاورت با اتمب( هرگاه اتم

شوند و در نتیجه آن هایی با بار مخالف تبدیل میکنند و به یونها با یکدیگر الکترون دادوستد می کنند. طی این فرایند اتمهای نافلزی منتقل می خود را به اتم 

 ش انجام شده به صورت زیر است: شود. واکنیک ترکیب یونی تولید می

 
𝐶𝑙2(𝑔)آن به صورت    واکنش کاهش در فرایند تولید نمک خوراکی از عناصر سازنده با توجه به تصویر باال، معادله نیم + 2𝑒 → 2𝐶𝑙−(𝑠)    است. طی این

 شود. فرایند، گاز کلر به یون کلرید جامد تبدیل می

  غذایی   مواد  و  آب  شدن  آلوده  از  مانع  و  بوده  مقاوم   خوردگی  برابر  در  که  لوازم آشپزی  غذایی،  مواد  محتوی  هایقوطی  آب،   انتقال  فلزی  هایلوله   پ( ساخت

  دستیابی   هستند که  آسایش  و  رفاه  سطح  افزایش  هایی ازچهره   غذایی،  بهداشتی و  دارویی،  های  فراورده  تولید  کیفیت  از اطمینان  کسب  شوند و همچنین،می

 . است  الکتروشیمی  دانش  گیری ازبهره   گرو  در  هاآن  به

ون تبدیل شوند. نافلزها نیز با  های نافلزی داده و ضمن اکسایش، به کاتیت( اغلب فلزها در واکنش با نافلزها تمایل دارند یک یا چند الکترون خود را به اتم

شوند. بر این اساس، فلزها اغلب کاهنده و نافلزها اغلب اکسنده هستند. به عنوان مثال، فلز  گرفتن یک یا چند الکترون، کاهش یافته و به آنیون تبدیل می 

های انجام شده در این واکنش به صورت واکنشدهد. معادله نیمهای اکسیژن انتقال می های خود را به اتممنیزیم در واکنش با اکسیژن اکسید شده و الکترون 

 زیر است: 

𝑀𝑔(𝑠)واکنش اکسایش:  نیم → 2𝑒− +𝑀𝑔2+(𝑠)                    واکنش کاهش:  نیم𝑂2(𝑔) + 4𝑒− → 2𝑂2−(𝑠) 

2𝑀𝑔(𝑠)شده به صورت  واکنش انجام معادله   + 𝑂2(𝑔) → 2𝑀𝑔𝑂(𝑠)  های  است که در آن اتم𝑀𝑔   های  های اکسیژن به ترتیب در نقش گونه و مولکول

طور که  الکترون بوده و آرایش الکترونی مشابهی دارند. همان  10ها، هر دو دارای  واکنش های تولید شده در این نیم شوند. فراورده کاهنده و اکسنده ظاهر می

های این  شود و به همین خاطر، شعاع اتمهای آن کاسته میالکترون از دست داده و یک الیه الکترونی از اتممشخص است، طی این واکنش هر اتم منیزیم دو  

 شود. تر میعنصر طی فرایند اکسایش، کوچک 

 

۱/۲۰۴یک قطعه از آخرین فلز واسطه موجود در تناوب چهارم که در ساختار خود دارای    × ریک اسید با اتم است، با چند لیتر محلول هیدروکل  ۱۰۲۲
𝒑𝑯 =  شود؟ لیتر فراورده گازی در شرایط استاندارد تولید میبه طور کامل واکنش داده و طی این فرایند، چند میلی ۱/۷

1 )2  - 448 2 )4  - 448 3 )2  - 896 4 )4  - 896  

 ( 2012 ـ مساله ـ متوسط)       1 گزینهپاسخ:   

 کنیم.محلول، غلظت یون هیدروژن موجود در آن را محاسبه می  𝑝𝐻در قدم اول، با توجه به  

[𝐻+] = 10−𝑝𝐻  
          
→  [𝐻+] = 10−1/7 = 0/02  𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐿−1 

ای، فلز روی است. تصویر زیر، نمایی از عناصر واسطه موجود در تناوب چهارم و آرایش الکترونی این  آخرین فلز واسطه موجود در تناوب چهارم جدول دوره 

 دهد: ان میعناصر را نش 
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 :  دهداسید واکنش می   هیدروکلریک  با محلول   مقابلی  فلز روی بر اساس معادله 
2𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) + 𝑍𝑛(𝑠)

                   
→     𝑍𝑛𝐶𝑙2(𝑎𝑞) + 𝐻2(𝑔) 

 کنیم. ی این واکنش شیمیایی، حجم محلول اسیدی مصرف شده را محاسبه می با توجه به معادله 

? 𝐿 محلول = 1/204 × 1022 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝑍𝑛 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑍𝑛

6/02 × 1023 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝑍𝑛
×

2 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙
1 𝑚𝑜𝑙 𝑍𝑛

×
1 𝐿 محلول

0/02 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙
= 2 𝐿 

 کنیم.می ی بعد، باید حجم گاز هیدروژن تولید شده را بدست بیاوریم. با توجه به حجم مولی گازها، حجم گاز هیدروژن تولید شده را محاسبه  در مرحله 

?𝑚𝐿 𝐻2 = 1/204 × 1022 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝑍𝑛 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑍𝑛

6/02 × 1023 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝑍𝑛
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2

1 𝑚𝑜𝑙 𝑍𝑛
×

22400 𝑚𝐿 𝐻2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2
= 448 𝑚𝐿 

 

۳/۰۱گرمی از فلز آهن،    8۴طی واکنش محلولی از هیدروکلریک اسید با یک قطعه    × های اکسنده و کاهنده مبادله شده و از الکترون بین گونه  ۱۰۲۳
باشد، جرم   %۲5شود. اگر درصد جرمی آهن در آلیاژ مورد نظر برابر با  فلز آهن باقیمانده پس از پایان این واکنش، برای تولید نوعی آلیاژ استفاده می

𝑭𝒆شود؟ ) آلیاژ تولید شده برابر با چند گرم می = 5۶ 𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) 

1 )420 2 )210 3 )280 4 )140 

 ( 2012 ـ مساله ـ سخت )       3 گزینهپاسخ:   

 واکنش میان فلز آهن و محلول هیدروکلریک اسید به صورت زیر است: 
𝐹𝑒(𝑠) + 2𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) → 𝐹𝑒𝐶𝑙2(𝑎𝑞) + 𝐻2(𝑔) 

شود. محلول تولید شده طی این فرایند، حاوی  تبدیل می +𝐹𝑒2الکترون از دست داده و به کاتیون   2همانطور که مشخص است، هر اتم آهن طی این فرایند 

های اکسنده)یون  مول الکترون بین گونه   2، به ازای مبادله شدن  شیمیایی  ی این واکنشبا توجه به معادله شود.  بوده و به رنگ سبز دیده می   𝐹𝑒𝐶𝑙2نمک  

آهن مصرف شده طی این فرایند  فلز  شود. بر این اساس، جرم  تولید می   نیز  هیدروژنمول گاز    1هیدروژن( و کاهنده)اتم آهن(، یک مول فلز آهن مصرف شده و  

 کنیم: را محاسبه می 

? 𝑔 𝐹𝑒 = 3/01 × 1023 𝑒 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑒

6/02 × 1023 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒
2 𝑚𝑜𝑙 𝑒

×
56 𝑔 𝐹𝑒

1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒
= 14 𝑔 

 ده است. بر این اساس، داریم: گرم فلز آهن مصرف ش   14با توجه به محاسبات انجام شده، طی این فرایند  

جرم  آهن  باقیمانده  = −جرم  اولیه  آهن  جرم  آهن  مصرف  شده  = 84− 14 = 70 𝑔

 کنیم: در قدم بعد، جرم آلیاژ تولید شده طی این فرایند را محاسبه می 

? 𝑔  آلیاژ = 70 𝑔  آهن ×
100 𝑔  آلیاژ

25 𝑔  آهن
= 280 𝑔 

 گرم است.   280برابر با  با توجه به محاسبات باال، جرم آلیاژ تولید شده  

 

 های زیر به درستی انجام شده است؟در رابطه با فلزهای آهن و روی، چه تعداد از مقایسه 

آهنتمایل به از دست دادن الکترون:  ⚫ > 𝒍شمار الکترون با   ⚫                روی = آهندر اتم:  ۱ <  روی

آهنها در جرم برابر از فلزها: شمار اتم  ⚫ < آهندرصد فراوانی فلز در سیاره زمین:  ⚫              روی >  روی

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

 (2012 ـ  مفهومی ـ متوسط)       1 گزینهپاسخ:   

موقیعت این عناصر در تناوب چهارم    است.  30و    26ها به ترتیب برابر با  عناصر آهن و روی، از جمله عناصر فلزی موجود در تناوب چهارم بوده و عدد اتمی آن

 ای به صورت زیر است: جدول دوره 

 
 در رابطه با این دو عنصر فلزی، فقط مقایسه چهارم به درستی انجام شده است. 

  

تفاده کنیم. هر فلزی  توانیم از واکنش این عناصر با یک محلول خاص در شرایط یکسان اسبرای مقایسه تمایل فلزهای مختلف به از دست دادن الکترون، می   ⚫

خواهد داشت.  که با محلول موردنظر با شدت بیشتری واکنش داده و دمای محلول را به مقدار بیشتری افزایش دهد، تمایل بیشتری به از دست دادن الکترون  

گراد کنیم، دمای محلولی  درجه سانتی  20ا دمای  سولفات ب  (𝐼𝐼های یکسانی از مس) های مجزایی از عناصر روی و آهن را وارد محلول به عنوان مثال، اگر تیغه
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های روی به اکسیدشدن و از دست دادن الکترون،  توان گفت تمایل اتمکند؛ پس می که تیغه روی به آن وارد شده است، به مقدار بیشتری افزایش پیدا می

 های آهن است. بیشتر از اتم

 آرایش الکترونی عناصر روی و آهن به صورت زیر است:   ⚫
𝐹𝑒26
 ∶  1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑64𝑠2                    𝑍𝑛30

 ∶  1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑104𝑠2 
  𝑝  هایزیرالیهبا توجه به آرایش الکترونی نوشته شده برای این عناصر، در  است.    1برابر با    𝑝های موجود در زیرالیه  ( برای الکترون 𝑙مقدار عدد کوانتومی فرعی) 

 الکترون وجود دارد.   12های آهن و روی،  هر یک از اتم

توان  ای در موقعیت سمت راست آهن قرار داشته و چون شمار ذرات زیراتمی موجود در هسته آن بیشتر از اتم آهن است، پس میفلز روی، در جدول دوره   ⚫

های موجود در نمونه فلزی که جرم مولی باالتری دارد،  زی با جرم برابر، شمار اتم گفت جرم مولی این فلز در مقایسه با آهن بیشتر خواهد بود. بین دو نمونه فل

 ها در نمونه دیگر خواهد بود. کمتر از شمار اتم

عنصر فراوان موجود در سیاره زمین نیست در حالی که فلز آهن، اولین عنصر فراوان موجود در سیاره زمین است. پس از آهن، عناصر    8فلز روی جزو    ⚫

 سیژن، سیلیسیم و منیزیم بیشترین فراوانی را در سیاره زمین دارند. اک

 

 است؟  نادرستیک از مطالب زیر در رابطه با واکنش فلز روی با محلول هیدروکلریک اسید، کدام 

 شود.دهنده در فرایند هابر مصرف میفراورده گازی تولید شده طی این فرایند، به عنوان یک واکنش( 1
 شوند. های آب احاطه میهای روی توسط اتم اکسیژن مولکول( در محلول ایجاد شده طی این فرایند، کاتیون2
𝑙الکترون با   2واکنش اکسایش انجام شده، گونه کاهنده ( در نیم3 =  یابد.از دست داده و شعاع آن کاهش می 0
 کند. ی محلول مورد نظر به تدریج افزایش پیدا می( با انجام شدن این واکنش شیمیایی در محلول، رسانایی الکتریک4

 (2012 ـ مفهومی ـ متوسط)       4 گزینهپاسخ:   

 دهد: تصویر زیر، نمایی از واکنش فلز روی با محلول هیدروکلریک اسید را نشان می

 
 معادله واکنش کلی انجام شده طی این فرایند به صورت زیر است: 

2𝐻+(𝑎𝑞) + 𝑍𝑛(𝑠) → 𝑍𝑛2+(𝑎𝑞) + 𝐻2(𝑔) 
های موجود در  شود. چون طی این فرایند شمار کاتیون مول یون هیدروژن، یک مول یون روی در محلول تولید می   2با انجام شدن این واکنش، به ازای مصرف  

 کند.توان گفت با انجام این واکنش، رسانایی الکتریکی محلول مورد نظر کاهش پیدا می محلول کاهش یافته است، پس می

  
دانیم،  فرایند، همانند واکنش سایر عناصر فلزی با محلول هیدروکلریک اسید، معادل با گاز هیدروژن است. همانطور که می  این  طی  شده  تولید  گازی  رده( فراو1

 معادله واکنش کلی انجام شده در فرایند هابر به صورت زیر است:   .شودمی   مصرف  هابر  فرایند  در  دهندهواکنش   یک  عنوان  به  گاز هیدروژن
3𝐻2(𝑔) + 𝑁2(𝑔) →  2𝑁𝐻3(𝑔) 

  از(  اکسیژن  اتم)منفی  گرفته و سر  قرار(  با بار منفی  هایییون )کلرید  هاییون  با  مجاورت  در  آب  هایمولکول   از(  هیدروژن  اتم) مثبت  سر  محلول،  این  ( در2

 گیرند. قرار می(  با بار مثبت  هایییون )روی   هاییون   با  مجاورت  در  آب  هایمولکول 
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 میان ایجاذبه  شده، نیروی نزدیک بلور بیرونی هاییون  به مخالف سرهای از آب قطبی هایمولکول  شود،می  آب  واردیک ترکیب یونی   از کوچکی بلور که هنگامی
تصویر زیر، برای مثال،  شوند.  نزدیک می   هاها به آنیون ها و از سمت هیدروژنسمت اکسیژن به کاتیون های آب از  شود. به این صورت که مولکول می  برقرار هاآن 

 دهد: فرایند انحالل سدیم کلرید در آب را نشان می 

 
های آب در مجاورت با از مولکول   (اکسیژن )اتم  منفیسر    و  های کلریدهای آب در مجاورت با یون توجه داریم که در این محلول، سر مثبت)اتم هیدروژن( از مولکول

 قرار دارد. سدیم  هاییون 

واکنش اکسایش از واکنش کلی انجام شده، یک اتم روی به کاتیون روی تبدیل شده است. روند تغییر آرایش الکترونی اتم روی طی این واکنش  ( طی نیم3

 شیمیایی به صورت زیر است:

𝑍𝑛30
 ∶  1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑104𝑠2     −2𝑒     

→     𝑍𝑛2+
30
 ∶  1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑10 

𝑙الکترون با    2  (گونه کاهندههمانطور که مشخص است، در این واکنش هر اتم روی) =  یابد. از دست داده و شعاع آن کاهش می  0

 

 های زیر درست است؟چه تعداد از عبارت 

 . شودمی آبی تدریج به نظر مورد محلول رنگ سولفات،  منیزیم از محلولی در مس جنس از فلزی تیغه یک دادن قرار آ( با

 . است اکسنده کاهنده، بیشتر از گونه  گونه الکتریکی بار تغییر سولفات، ( 𝑰𝑰)مس محلول با آلومینیم فلز واکنش ب( در

 .کنیم استفاده  به کمک مس شده ساخته ظروف از توانیممی ( سولفات، 𝑰𝑰آهن)  از محلول نمونه یک نگهداری پ( برای

 کند. ها در محلول تغییر نمی( سولفات، مجموع غلظت کاتیون𝑰𝑰پس از قرار دادن فلز منیزیم در محلول مس) ت( 

 . شودمی آزاد نیز انرژی  مقداری الکترون،   ستد و داد بر افزون کاهش، -اکسایش هایواکنش انواع یهمه ث( در

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

 (2012 ـ مفهومی ـ سخت )       3 گزینهپاسخ:   

 های )ب(، )پ( و )ت( درست هستند.عبارت 

  

  کاهندگی قدرت  که عناصری از  حاصل  فلزی هایکاتیون  با تواندمی  دارد، بیشتری کاهندگی قدرت که فلزی کاهش،-اکسایش  واکنش  یک در کلی، طور بهآ( 

  ، پذیری بیشتری داردبوده و نسبت به فلز مس واکنش  مس  فلز  از  ترکاهنده  منیزیم فلز  چون.  بکاهد  فلزی  هایاتم  به  را  هاآن  و  شده  واکنش  وارد  دارند  تریکم

طی   .کندنمی  تغییر  نیز  نظر  مورد  محلول  رنگ  و  نشده  انجام  محلول  در  واکنشی  هیچ  سولفات،  منیزیم  از  محلولی  در  مس  جنس  از  فلزی تیغه  یک  دادن  قرار  با

 شود. این فرایند، دمای محلول مورد نظر نیز دچار تغییر نمی

 به صورت زیر است:   ( سولفات،𝐼𝐼واکنش فلز آلومینیم با محلول مس) ب(  
2𝐴𝑙(𝑠) + 3𝐶𝑢2+(𝑎𝑞) → 2𝐴𝑙3+(𝑎𝑞) + 3𝐶𝑢(𝑠) 

کند  واحد تغییر می  2واحد و بار الکتریکی یون مس به اندازه    3بار الکتریکی اتم آلومینیم به اندازه    ی نوشته شده برای این واکنش شیمیایی،با توجه به معادله

 است.   )یون مس(برابر گونه اکسنده   5/1،  )فلز آلومینیم(تغییر بار الکتریکی گونه کاهنده  توان گفتپس می 

  از   توانیممی   سولفات،  (𝐼𝐼آهن)   محلول  نمونه  یک  نگهداری  دهد، برایات واکنش نمیسولف   (𝐼𝐼آهن) موجود در محلول    (𝐼𝐼آهن) های  پ( چون فلز مس با یون 

 . کنیم  استفاده  مس  از  شده  ساخته  ظروف

 شود: واکنش زیر انجام می  سولفات،(  𝐼𝐼) مس  محلول  در  منیزیم  فلز  دادن  قرار  ت( با
𝑀𝑔(𝑠) + 𝐶𝑢2+(𝑎𝑞) → 𝑀𝑔2+(𝑎𝑞) + 𝐶𝑢(𝑠) 

  توان گفت در طول انجام شدن این واکنش های تولید شده در آن برابر است، پس میشده در این واکنش با شمار کاتیون های مصرف  چون شمار کاتیون 

 .کندنمی  تغییر  محلول  در  موجود  هایکاتیون   غلظت  شیمیایی،
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سولفات، دمای محلول  (  𝐼𝐼) باشد با محلول مسو یا هر عنصر دیگری که قدرت کاهندگی بیشتری نسبت به فلز مس داشته    منیزیمجا که طی واکنش تیغه  از آن 
ها دهنده ها با کاهش سطح انرژی واکنش شدن آن ها منفی بوده و انجام این دسته از واکنش (  𝐻∆تغییر آنتالپی)   توان گفت کند، می افزایش پیدا می   به تدریج  موردنظر 

 همراه است. 

  حضور  در  سدیم،  و  منیزیم  مانند  فلزهایی  مثال،   عنوان  به.  شودمی   آزاد  نیز  انرژی  الکترون،  ستد   و  داد  بر  افزون  کاهش،-اکسایش   هایواکنش   از  برخی  ث( در

  از   برخی  مقابل،  نقطه  در  شود.نیز مقداری انرژی آزاد می   سولفات(  𝐼𝐼) مسدر واکنش فلز منیزیم با محلول    .کنندمی  تولید  گرما  و  نور  و  سوزندمی  اکسیژن  گاز

 . هستند  همراه  انرژی  مقداری  جذب  با  آبکاری،  و  برقکافت  مثل  کاهش-اکسایش  هایواکنش 

 

۱/8۰۶( سولفات،  𝑰𝑰گرمی از جنس فلز روی درون بشر حاوی محلول مس)  ۱۰ای اگر با وارد کردن تیغه  × های اکسنده و کاهنده الکترون بین گونه ۱۰۲۲
 ( کند. )فرض کنید تمام فلز تولید شده بر روی تیغه رسوب کند............... پیدا میمبادله شود، جرم تیغه ............... گرم 

( 𝒁𝒏 = 𝑪𝒖 و ۶5 = ۶۴ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱ ) 

 افزایش  – 03/0( 4 کاهش  - 03/0( 3 افزایش  - 015/0( 2 کاهش  - 015/0( 1

 ( 2012 ـ مساله ـ متوسط)       1 گزینهپاسخ:   

تر وارد محلول شده و  های فلز فعال تر وارد کنیم، بر اثر انجام واکنش الکتروشیمیایی، کاتیونداخل محلول نمک یک فلز فعال هرگاه تیغه یک فلز فعال را  

کنش  وامعادله  نشینند. مقدار تغییر جرم تیغه به جرم مولی دو فلز و بار کاتیون آنها بستگی دارد. ابتدا  های فلز دیگر کاهش یافته و بر روی تیغه میکاتیون

 نویسیم: کاهش انجام گرفته را می–اکسایش 

نیم واکنش  اکسایش  ∶ 𝑍𝑛(𝑠) → 𝑍𝑛2+(𝑎𝑞) + 2 𝑒−

نیم واکنش  کاهش  ∶  𝐶𝑢2+(𝑎𝑞) + 2 𝑒− → 𝐶𝑢(𝑠)
 

واکنش  کلی  سلول  ∶  𝐶𝑢2+(𝑎𝑞) + 𝑍𝑛(𝑠) → 𝐶𝑢(𝑠) + 𝑍𝑛2+(𝑎𝑞)  

 دهد: تصویر زیر، نمایی از این واکنش شیمیایی را نشان می

 
تولید    𝐶𝑢مصرف شده و یک مول فلز    𝑍𝑛(، یک مول فلز  𝑍𝑛( و کاهنده)اتم  +𝐶𝑢2مول الکترون بین گونه اکسنده)یون    2در این واکنش به ازای مبادلة  

 کنیم:  شود. ابتدا شمار مول الکترون مبادله شده را حساب میمی

شمار  مول الکترون  مبادله  شده  = 1/806× 1022 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑒−

6/02× 1023 = 0/03 𝑚𝑜𝑙 𝑒− 

0/03 مول  𝑍𝑛بنابراین  

2
=  شود، پس داریم:  تولید می  0/015 مول  𝐶𝑢مصرف شده و    0/015

تغییر  جرم  تیغه  = −جرم  مس تولید  شده  جرم  روی  مصرف  شده  = (0/015× 64) − (0/015× 65) = 0/015× (64− 65) = −0/015 𝑔   

 کاهش پیدا کرده است.   گرم  015/0به اندازه    تیغهاز آنجا که عالمت تغییر جرم تیغه منفی است، بنابراین جرم  
( موجود در محلول اکسایش پیدا کرده و 𝐼𝐼های مس) های روی در واکنش با یون( سولفات وارد کنیم، اتم𝐼𝐼اگر یک تیغه از جنس فلز روی را در محلول آبی از مس) 

شدن  کنند. از طرفی، با انجام های مس رسوب می کاهش پیدا کرده و در قالب اتم   +𝐶𝑢2های  د، یون دهند. طی این فراینها میهای خود را مستقیمًا به این یون الکترون 
کند. واضح است که در چنین شرایطی، انرژی آزادشده در این واکنش قابل استفاده نیست شود و دمای محلول نیز افزایش پیدا می این فرایند مقداری انرژی آزاد می 

 شوند، به عنوان یک منبع تولید الکتریسیته استفاده کرد. های اکسنده و کاهنده رد و بدل می هایی که بین گونه ن توان از الکتروو نمی

 

 یک از مطالب زیر درست است؟کدام 

 ( سولفات را به مقدار بیشتری افزایش خواهد داد. 𝑰𝑰آهنی، دمای محلول آبی مس)  روی، در مقایسه با یک تیغه یک تیغه( 1

 . دارد وجود الکترون  چند  یا یک   همراه به کاهنده گونه کاهش در یک واکنش شیمیایی، واکنش نیم چپ معادله  سمت   در( 2
 شوند. هایی با میزان پایداری بیشتر تولید میفلزی از جنس مس با محلول روی سولفات، فراورده ( در واکنش یک تیغه3

 یابد.  مینیترات کنیم، سرعت تغییر دمای محلول کاهشز وارد محلول نقره( اگر پودر منیزیم را بجای یک تیغه از این فل4
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 (2012 ـ  مفهومی ـ متوسط)       1 گزینهپاسخ:   

دهند. چون روی  ( واکنش می 𝐼𝐼با محلول حاوی کاتیون مس)   تر بوده و بر این اساس،در مقایسه با فلز مس کاهنده   روی و آهن، از جمله فلزهایی هستند که

ی آهنی، دمای  ی روی، در مقایسه با یک تیغهتر بوده و تمایل بیشتری به از دست دادن الکترون دارد، در شرایط یکسان یک تیغهمقایسه با آهن کاهندهدر  

 دهد.( سولفات را به مقدار بیشتری افزایش می 𝐼𝐼محلول مس) 

  
  نشان   را  الکترون  دادن  دست  از  که  واکنشینیم  به.  دهندمی   نشان  واکنشنیم  یک  با   را  الکترون  دادن  دست  از  و  گرفتن  فرایندهای   از  یک  هر  هادانشیمی(  2

 گونه  کاهش،  واکنشنیم  چپ  سمت  در.  شودمی  گفته  کاهش  واکنشنیم  دهد،می  نشان  را  الکترون  گرفتن  که  واکنشینیم  به  و  اکسایش  واکنشنیم  دهد،می

 . دارند  حضور  الکترون  چند  یا  یک  همراه  به(  کندمی  پیدا  کاهش  و  گیردمی   الکترون  که  ایگونه )اکسنده

𝐶𝑢(𝑠)مس و محلول روی سولفات، در صورت انجام شدن، به صورت   واکنش تیغه   ( معادله 3 + 𝑍𝑛𝑆𝑂4(𝑎𝑞) → 𝐶𝑢𝑆𝑂4(𝑎𝑞) + 𝑍𝑛(𝑠)    است. چون فلز

های روی  های مس توسط یون دارد، این واکنش انجام نشده و اتمی کمتر و قدرت کاهندگی)تمایل به اکسید شدن(  پذیریمس در مقایسه با فلز روی واکنش 

 کنند.اکسایش پیدا نمی 

  سطح   افزایش  با.  است  وابسته  هادهنده واکنش   تماس   سطح  و  کاتالیزگر  دهنده،واکنش  مواد  نوع  غلظت،  دما،  مثل  مختلفی  عوامل  به  هاواکنش   انجام  زمان(  4

  سرعت  با  نیز  نظر  مورد  واکنش  و  یافته  افزایش  مواد   این  یسازنده   ذرات  میان  برخوردهای  تعداد  فرایند،  یک  در  کنندهشرکت  هایدهندهواکنش   میان  تماس

با توجه به افزایش سطح تماس میان    کنیم،  نیتراتنقره   محلول  وارد  فلز  این   از  تیغه  یک  بجای  را  منیزیم  پودر  اگر  طبق فرض سوال نیز  .شودمی  انجام  بیشتری

 . یابدمیافزایش    محلول  دمای  تغییر  سرعت  فلز و محلول،

 

𝑨𝒍های زیر درست هستند؟ ) کدام موارد از عبارت  = ۲۷ 𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) 

 یابد.با قرار دادن فلز آلومینیم در محلول منیزیم کلرید، دمای محلول افزایش میباشد،  +𝑴𝒈۲تر از  اکسنده +𝑨𝒍۳آ( اگر یون  

 دهد. گرم فلز آلومینیم خالص به طور کامل واکنش می 5۴/۰( سولفات، با 𝑰𝑰موالر مس)  ۳/۰لیتر محلول میلی ۲۰۰ب( مقدار 

𝑪𝒓۲+(𝒂𝒒)واکنش  پ( در نیم + ۴𝑪𝒖۲+(𝒂𝒒) → 𝑪𝒓۶+(𝒂𝒒) + ۴𝑪𝒖+(𝒂𝒒) یون ، (کروم𝑰𝑰 .در نقش کاهنده است ) 

 یافته است.  اکسایش گونه آن شود، می ترمثبت یک گونه الکتریکی بار هنگامی که شیمیایی،  واکنش هر ت( در

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

 ( 2012 ـ مفهومی و مساله ـ آسان)      3 گزینهپاسخ:   

 های )پ( و )ت( درست هستند. عبارت 

  

 𝐵  فلز  از  حاصل  کاتیون  اکسندگی   قدرت  از  تر کم  𝐴  فلز  از  حاصل  کاتیون  اکسندگی  قدرت  باشد،  بیشتر   𝐵  فلز  کاهندگی  قدرت   از  𝐴  فلز  کاهندگی  قدرت  اگرآ(  

در   فلز آلومینیم بیشتر است.قدرت کاهندگی فلز منیزیم در مقایسه با  باشد،    +𝑀𝑔2تر از  اکسنده  +𝐴𝑙3اگر یون  توان گفت که  بر این اساس، می  .بود  خواهد

 کند.کلرید، هیچ واکنشی انجام نشده و دمای محلول هیچ تغییری نمی  منیزیم  محلولی از  در  آلومینیم  فلز  دادن یک قطعه  قرار  چنین شرایطی، با

2𝐴𝑙(𝑠) ب( معادله واکنش انجام شده در سلول مورد نظر به صورت مقابل است:   + 3𝐶𝑢2+(𝑎𝑞) → 2𝐴𝑙3+(𝑎𝑞) + 3𝐶𝑢(𝑠) 

 بر این اساس، داریم:

? 𝑔 𝐶𝑢 = 200 𝑚𝐿 محلول ×
1 𝐿 محلول

1000 𝑚𝐿 محلول
×

0/3 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑢2+

1 𝐿 محلول
×

2 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙
3 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑢2+ ×

27 𝑔 𝐴𝑙
1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙

= 1/08 𝑔 

𝐶𝑟2+(𝑎𝑞)واکنش  پ( در نیم + 4𝐶𝑢2+(𝑎𝑞) → 𝐶𝑟6+(𝑎𝑞) + 4𝐶𝑢+(𝑎𝑞)  هر یون ،𝐶𝑟2+    چهار الکترون از دست داده و به یون𝐶𝑟6+    تبدیل شده

 شود( است. ای که اکسید میدر نقش عامل کاهنده)گونه   +𝐶𝑟2توان گفت در این واکنش یون  است، پس می 

  آن   الکتریکی  بار  که  ایگونه   و  یافته  اکسایش  گونه  آن  شود،می  ترمثبت   (یون  یا  مولکول  اتم،) گونه  یک  الکتریکی  بار  که  هنگامی   ،شیمیایی  واکنش  هر  ت( در

 . یابدمی  کاهش  شود،می  ترمنفی
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 های الکتروشیمیایی زیر و تغییر دمای ایجاد شده در ظرف مربوط به هر واکنش را در نظر بگیرید: واکنش 

{

𝑭𝒆(𝒔) +𝑴𝒏۲+(𝒂𝒒) → ⋯             ∆𝜽 = ۰℃        
𝑴𝒈(𝒔) +𝑴𝒏۲+(𝒂𝒒) → ⋯          ∆𝜽 = ۷/۲℃    
𝑨𝒍(𝒔) +𝑴𝒏۲+(𝒂𝒒) → ⋯             ∆𝜽 = ۳/۴℃   

 

 دهد؟ ها را به درستی نشان میها مشابه هم باشد، کدام گزینه مقایسة قدرت کاهندگی گونهاگر شرایط انجام همه این واکنش

1  )𝐹𝑒 < 𝑀𝑛 < 𝑀𝑔 < 𝐴𝑙 2  )𝑀𝑔 < 𝐴𝑙 < 𝑀𝑛 < 𝐹𝑒

3  )𝐹𝑒 < 𝑀𝑛 < 𝐴𝑙 < 𝑀𝑔 4  )𝐴𝑙 < 𝑀𝑔 < 𝑀𝑛 < 𝐹𝑒

 ( 2012 ـ مفهومی ـ آسان)      3 گزینهپاسخ:   

 𝐹𝑒  اتم  از  𝑀𝑛 اتم  قدرت کاهندگی  توان گفتبر این اساس، می   شود واز آنجا که تغییر دمایی در ظرف واکنش اول برابر صفر است، لذا واکنش اول انجام نمی

های شیمیایی در حال انجام  ، پس در این دو ظرف واکنشتر از صفر استهای دوم و سوم بزرگ واکنشهای  بیشتر است. از طرف دیگر تغییرات دمایی ظرف

 اتم   از  𝑀𝑔  اتم  توان گفت که قدرت کاهندگی)تمایل به اکسید شدن(میپس  ،  است   . از آنجا که دمای ظرف واکنش دوم بیشتر افزایش پیدا کردهشدن هستند

𝐴𝑙  داریم:   در رابطه با مقایسه قدرت کاهندگی فلزها  ات داده شده،بیشتر است. با توجه به توضیح 

قدرت کاهندگی فلزها ∶ 𝐹𝑒 < 𝑀𝑛 < 𝐴𝑙 < 𝑀𝑔   
از واکنش  انرژی نیز آزاد می کاهش، به هنگام دادوستد الکترون بین گونه - های اکسایشدر برخی  شود. به عنوان مثال، در هنگام های اکسنده و کاهنده، مقداری 

عناصر ف اتم سوختن  منیزیم،  و  مثل سدیم  الکترون لزی  و  پیدا کرده  اکسایش  فلزی  اتم های  به  را  منتقل می های خود  اکسیژن  دانیم، طور که میکنند. همانهای 
- های اکسایشع واکنش ها با آزادشدن مقداری انرژی به صورت نور و گرما همراه است. عالوه بر واکنش سوختن عناصر فلزی، برخی دیگر از انوا شدن این واکنش انجام 

- های اکسایشتری دارد، از جمله واکنش کاهش نیز با آزادشدن گرما همراه هستند. به عنوان مثال، واکنش یک تیغه فلزی با محلول فلزی که پتانسیل کاهشی بزرگ 
 کاهش گرماده است.

 

𝑴𝒏𝑶۴  موازنه نشدهواکنش شیمیایی   
− +𝑯+ + 𝑰− → 𝑴𝒏۲+ + 𝑰۲ +𝑯۲𝑶  لیتر در حال انجام شدن است. اگر با   8، در یک محلول آبی به حجم

𝑰شود؟ ) برسد، جرم ید تولید شده در این واکنش برابر با چند گرم می ۱به  5/۰محلول از  𝒑𝑯انجام شده این واکنش، مقدار   = ۱۲۷ 𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱ ) 

1 )5/190 2 )5/63 3 )254 4 )127 

 ( 2012 ـ مساله ـ سخت )       4 گزینهپاسخ:   

  اکسایش،  واکنشنیم  در  تولیدشده  هایالکترون   و  شده  انجام  زمانهم  صورت  به  کاهش  و  اکسایش  هایواکنش نیم  کاهش،- اکسایش  هایواکنش  در  که  دانیممی

  با واکنش طرف دو در عنصر هر هایاتم شمار  که  افتدمی اتفاق زمانی هاواکنش  از  دسته این  در بار و جرم موازنه. شوند مصرف کاهش واکنشنیم توسط باید

موازنه واکنش داده  . باشد برابر کاهش واکنشنیم در شدهمصرف   هایالکترون  تعداد  با نیز اکسایش واکنشنیم در تولیدشده هایالکترون   تعداد و بوده برابر هم

از    𝑀𝑛کاهش داده شده، عدد اکسایش اتم –در واکنش اکسایشتوان انجام داد.  کاهش می-شده در صورت سوال را هم به روش وارسی، هم به روش اکسایش

𝑀𝑛𝑂4+ در گونه  7
پس    ، رسد)یک واحد افزایش(می  𝐼 از  1- در −𝐼 به صفر در 𝐼2واحد کاهش( و در نقطه مقابل، عدد اکسایش اتم    5رسیده)  +𝑀𝑛2+ در  2به    −

𝑀𝑛𝑂4در ابتدا به  
 کنیم. بر این اساس، داریم:  داده و سایر ضرایب واکنش را موازنه می  5ضریب    −𝐼ضریب یک و به   −

1𝑀𝑛𝑂4
− + 8𝐻+ + 5𝐼−⏟              
2+ = مجموع بار

→ 1𝑀𝑛2+ +
5

2
𝐼2 + 4𝐻2𝑂⏟            

2+ = مجموع بار

   

 کنیم: ضرب می  2، دو سمت واکنش را در    𝐼2با توجه به اینکه بار در دو سمت معادله موازنه است، صرفا برای غیرکسری کردن ضریب  
2𝑀𝑛𝑂4

− + 16𝐻+ + 10𝐼− → 2𝑀𝑛2+ + 5𝐼2 + 8𝐻2𝑂

𝑀𝑛𝑂4توان کار را با دادن ضریب یک به گونه برای موازنه معادله این واکنش به روش وارسی نیز می
غاز کرده و در ادامه، ضرایب بقیه مواد را نیز مشخص  آ  −

داده شده را از نظر بار الکتریکی نیز موازنه کنیم. در این حالت نیز معادله    کاهش– اکسایشکنیم. توجه داریم که در انتهای این روش، باید معادله واکنش  

2𝑀𝑛𝑂4واکنش به صورت  
− + 16𝐻+ + 10𝐼− → 2𝑀𝑛2+ + 5𝐼2 + 8𝐻2𝑂  واکنش مورد نظر، مقداری یون هیدروژن مصرف شده و    شود. درمی𝑝𝐻    محلول

 کنیم: افزایش یافته است. بر این اساس، غلظت یون هیدروژن را در محلول اولیه و محلول نهایی محاسبه می 

محلول اولیه  ∶  [𝐻+] = 10−𝑝𝐻  
          
→  [𝐻+] = 10−0/5 = 0/3  𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐿−1 

محلول نهایی  ∶  [𝐻+] = 10−𝑝𝐻  
          
→  [𝐻+] = 10−1 = 0/1  𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐿−1 

 کنیم:مول بر لیتر از غلظت یون هیدروژن مصرف شده است. بر این اساس، جرم ید تولید شده در واکنش را محاسبه می  2/0با توجه به محاسبات باال،  

?𝑔 𝐼2 = 8 𝐿 محلول ×
0/2 𝑚𝑜𝑙 𝐻+

1 𝐿 محلول
×

5 𝑚𝑜𝑙 𝐼2
16 𝑚𝑜𝑙 𝐻+

×
254 𝑔 𝐼2
1 𝑚𝑜𝑙 𝐼2

= 127 𝑔 
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ها در واکنش میان یک قطعه فلز منیزیم با محلول آلومینیم سولفات، چند برابر ضریب گاز اکسیژن در واکنش سوختن پروپان مجموع ضرایب فراورده 
𝑴𝒈شود؟ ) های اکسنده و کاهنده مبادله میگرم فلز منیزیم در این واکنش، چند مول الکترون بین گونه  8/۴مصرف    بوده و به ازای = ۲۴ 𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) 

1 )2/1 – 6 /0 2 )2/1 – 4/0 3 )1  – 6/0 4 )1  – 4/0 

 ( 2012 ـ مفهومی مساله و ـ آسان)      4 گزینهپاسخ:   

 توان به صورت زیر نشان داد: لومینیم سولفات و فلز منیزیم را میی واکنش انجام شده میان محلول آ معادله 
𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3(𝑎𝑞) + 3𝑀𝑔(𝑠) → 2𝐴𝑙(𝑠) + 3𝑀𝑔𝑆𝑂4(𝑎𝑞) 

مول الکترون بین    2با مصرف هر مول منیزیم در این واکنش،    شود.می   5ی این واکنش برابر با  ها در معادله همانطور که مشخص است، مجموع ضرایب فراورده 

مول فلز منیزیم(  2/0گرم فلز منیزیم)معادل با  8/4توان گفت به ازای مصرف شود. بر این اساس، میها مبادله شده و یک مول کاتیون منیزیم ایجاد میگونه

 کنش سوختن پروپان نیز به صورت زیر است: وا  شود.ها مبادله می مول الکترون بین گونه  4/0در این واکنش،  
𝐶3𝐻8(𝑔) + 5𝑂2(𝑔) → 3𝐶𝑂2(𝑔) + 4𝐻2𝑂(𝑙) 

 بر این اساس، داریم:  است.  5ضریب گاز اکسیژن در معادله این واکنش نیز برابر با  

مجموع ضرایب فراورده ها در واکنش میان فلز منیزیم و محلول آلومینیم سولفات 

ضریب گاز اکسیژن در واکنش سوختن پروپان 
=
 5 
5
= 1 

 

 است؟  نادرستیک از مطالب زیر در رابطه با فلز منیزیم کدام 

 ها متفاوت است.های موجود در هسته آنشود که شمار نوترونمی یک نمونه طبیعی از این عنصر، شامل انواع مختلفی اتم( 1
 شود. خطی این عنصر فلزی تشکیل می-( با عبور نور ایجاد شده در واکنش سوختن این ماده از یک منشور، طیف نشری2
𝑙الکترون با   6( این عنصر، 3 =  شته و در گذشته، برای ایجاد نور در هنگام عکاسی کاربرد داشته است. در اتم خود دا 0
 کند.( پس از انحالل فراورده حاصل از سوختن این عنصر در آب، غلظت مولی یون هیدروژن در آب افزایش پیدا می4

 (2012 ـ مفهومی ـ متوسط)       4 گزینهپاسخ:   

 واکنش سوختن نوار منیزیم به صورت زیر است: 

 
2𝑀𝑔(𝑠)توان به صورت  معادله کلی واکنش انجام شده را می  + 𝑂2(𝑔) → 2𝑀𝑔𝑂(𝑠)    نشان داد. منیزیم اکسید تولید شده در این واکنش، یک اکسید فلزی

های آبی،  دهد. با افزایش غلظت یون هیدروکسید در محلول با خاصیت بازی است که با حل شدن در آب، غلظت یون هیدروکسید را در محلول افزایش می 

 کند.ها کاهش پیدا می غلظت یون هیدروژن در این محلول 

  
در واقع،    . است  یکسان  هااتم   یهمه  یهسته  در  موجود  هایپروتون   های مختلف که همگی متعلق به یک عنصر خاص هستند، شمار( در یک نمونه از ایزوتوپ 1

𝑀𝑔12ایزوتوپ    3منیزیم دارای    ها یکسان است.ی این ایزوتوپ ( همه𝑍؛ اما عدد اتمی)ها متفاوت است ی این ایزوتوپ های موجود در هستهشمار نوترون 
24  ،𝑀𝑔12

25 

𝑀𝑔12و  
𝑀𝑔12ها، ایزوتوپ است. از بین این ایزوتوپ  26

های مختلف  نمودار زیر، درصد فراوانی ایزوتوپ   های طبیعی است.دارای باالترین درصد فراوانی در نمونه   24

 دهد: ان میمنیزیم را نش
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  منشور،  یک  از  شعله  این  از  حاصل  سفید  نور  عبور  با.  شودمی  سفید  نظر  مورد  یشعله  رنگ   آتش،  یشعله  روی  بر  آن  هایترکیب  سایر  یا  منیزیم   فلز  گرفتن  با(  2

 . شودمی  حاصل  منیزیم  خطی-نشری  طیف  و  شده  تجزیه  نظر  مورد  نور  اجزای سازنده

𝑙الکترون با  6این عنصر،   است. 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠2آرایش الکترونی عنصر منیزیم به صورت ( 3 = در گذشته از واکنش سوختن منیزیم به دارد. در اتم خود  0

 د.وشتبدیل می  𝑀𝑔𝑂به    و  سوختهای در حضور اکسیژن  کنندهشد. طی این فرایند، فلز منیزیم با تولید نور خیره عنوان منبع نور در هنگام عکاسی استفاده می 

 

 های زیر درست است؟چه تعداد از عبارت 

 شوند.آ( عناصر نافلزی از جمله گوگرد و فلوئور، در واکنش با نافلزها کاهش یافته و به آنیون تبدیل می

 . دارند کاهندگی نقش محلول در موجود کلرید هاییون قلع،  فلز با اسید هیدروکلریک محلول واکنش ب( در

 . است واکنشنیم این در شرکت برای روی اتم تمایل از کمتر اکسایش،  واکنشنیم در شرکت برای طال اتم پ( تمایل

𝑺𝑶۲(𝒈)+𝑯۲𝑶(𝒍)واکنش  ت( پس از موازنه معادله نیم → 𝑺𝑶۴
۲−(𝒂𝒒)+𝑯+(𝒂𝒒)+𝒆− ضریب ،𝑯+  شود.می ۲برابر 

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

 (2012 ـ  مفهومی ـ متوسط)       1 گزینهپاسخ:   

 فقط عبارت )پ( درست است. 

  

کنند. توجه داریم که در این  های مولکولی را ایجاد می الکترون به اشتراک گذاشته و ترکیب   نافلزهاسایر    با  واکنش  در  فلوئور،  و  گوگرد  جمله  از  نافلزی  عناصرآ(  

 . شوند می  تبدیل  آنیون  به  و  یافته  کاهش  فلزها  با  واکنش  در  نافلزی  عناصرشود. این در حالی است که  فرایند، آنیونی تولید نمی

شوند. توجه داریم که در این های قلع اکسید میهیدروژن موجود در محلول کاهش یافته و اتم یون    قلع،  فلز  با  اسید  هیدروکلریک  محلول  میان  واکنش  درب(  

 کنند.صرفا در نقش تماشاگر بوده و در واکنش کلی انجام شده شرکت نمی   کلرید  هاییون   واکنش،

می  اساس،  این  بر  دارد.  کمی  بسیار  کاهندگی  قدرت  و  بوده  نجیب  فلزهای  جمله  از  طال  گفپ(    واکنش نیم  در  شرکت  برای  طال  اتم  تمایلت  توان 

 . است  واکنشنیم  این  در  شرکت  برای  روی  اتم  تمایل  از  کمتر  ،واکنشی که با از دست دادن الکترون همراه است()نیم اکسایش

𝑆𝑂4ت( موازنه معادله داده شده را با دادن ضریب یک به یون سولفات) 
 واکنش مورد نظر به صورت زیر است: نیمکنیم. معادله موازنه شده  ( آغاز می−2

𝑆𝑂2(𝑔) + 2𝐻2𝑂(𝑙) → 𝑆𝑂4
2−(𝑎𝑞) + 4𝐻+(𝑎𝑞) + 2𝑒− 

واکنش از نظر بار الکتریکی موازنه  خواهد بود. توجه داریم که معادله این نیم   4واکنش برابر با  با توجه به معادله نوشته شده، ضریب یون هیدروژن در این نیم 

 شود. ها در هر سمت معادله واکنش برابر با صفر مینه بوده و مجموع بار الکتریکی گو

 

 است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام 

 . است آب غیراقیانوسی منابع جمله از  خاک، در موجود رطوبت  و یخ  هایکوه همانند ها،دریاچه شور   آب( 1
 . دهدمی قرار گیاه  اختیار  در را  گوگرد و نیتروژن   عنصر نافلزی دو و بوده  شیمیایی  کود یک   سولفات ( آمونیوم 2
 . کرد استفاده  نیترات نقره  محلول از  توانمی آشامیدنی،آب نمونه   یک در  موجود کلرید یون وجود  بررسی  ( برای3
 سطح زمین توسط آب پوشیده شده است.  % 40تن بوده و نزدیک به  1018×1/5کره تقریبا برابر با  جرم آب( 4

 (3010 ـ مفهومی و حفظی ـ متوسط)       4 گزینهپاسخ:   

1/5کره تقریبا برابر با  جرم آب  × 5ها نیز تقریبا برابر با  های حل شده در این آبتن و مجموع جرم نمک   1018 × توان گفت  تن است. بر این اساس، می   1016

  تقریبا  زمین  یکره   هایآب  در  شده  حل  مواد کل  جرمتوجه داریم که    است.  %3/3کره تقریبا برابر با های حل شده در آب به طور میانگین درصد جرمی نمک 

  شود؛ می  دیده آبی رنگ به فضا در زمین .شودمی  وارد کرهسنگ به نیز کرهآب از شود،می  وارد کرهآب به کرهسنگ از که موادی مقدار همان زیرا است؛ ثابت

 از سطح آن توسط آب پوشیده شده است.   %75به    نزدیک  زیرا

  
  کره های یخ، از جمله منابع غیراقیانوسی آبهای زیرزمینی و آب موجود در کوه آبهوا،    در  موجود  آب  و بخار  خاک  رطوبت  ها،شور دریاچه   آب  و  شیرین  ( آب1

   ها قرار گرفته است.کره، در اقیانوس درصد آب  2/97باقی    دهند.های موجود در زمین را تشکیل میدرصد از کل آب  8/2روند. این منابع آبی، تقریبا  به شمار می
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 دهد: کره را نشان میی آب نمودار زیر، اجزای سازنده 

 
  قرار  گیاهان  اختیار  در  را  گوگرد  و  نیتروژن  نافلزی  عنصر  دو  است. این کود شیمیایی،  شیمیایی   کود  یک  ،2𝑆𝑂4(𝑁𝐻4)سولفات با فرمول شیمیایی   ( آمونیوم2

استفاده از کودها و سایر مواد موجود در خاک، این نیازهای خود  گوگرد، گیاهان به عناصر فسفر و پتاسیم نیز احتیاج دارند که با  و عالوه بر نیتروژن .دهدمی

شوند. این کودهای شیمیایی، عنصر  بجز آمونیوم سولفات، اوره و آمونیاک نیز از جمله کودهای شیمیایی هستند که به خاک افزوده می   کنند.را برطرف می

 کنند.نیتروژن مورد نیاز گیاهان را تامین می

 ی موجود در آب آشامیدنی به شرح زیر هستند: هابرخی از یون (  3

 
استفاده کرد. اگر با ریختن محلول نقره    (𝐴𝑔𝑁𝑂3) توان از محلول نقره نیتراتآب آشامیدنی، می  از  موجود در یک نمونه  (−𝐶𝑙) برای بررسی وجود یون کلرید

تصویر زیر، نمایی از فرایند انجام شده در این    نیترات بر روی محلول مورد نظر، رسوب سفیدرنگ ایجاد شود، یعنی در آن محلول یون کلرید وجود داشته است. 

 دهد:واکنش را نشان می 

 
 

رسانیم. اگر چگالی لیتر می 5مول سدیم هیدروکسید را در مقداری آب حل کرده و حجم محلول مورد نظر را به اضافه کردن آب خالص به آن، به  ۰5/۰ 
تر از این محلول،  شده و هر لی  𝒑𝒑𝒎لیتر شده باشد، غلظت یون سدیم در این محلول برابر با چند گرم بر میلی  ۱5/۱محلول حاصل از این فرایند برابر با  

 دهد؟  نیتروژن پنتاکسید واکنش میبا چند مول دی

(𝑵𝒂 = ۲۳ 𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱ ) 

1 )400  -  5×10-3 2 )400  -  10-2 3 )200  -  5×10-3 4 )200  -  10-2 

 ( 3010 ـ مساله ـ متوسط)       3 گزینهپاسخ:   

 کنیم. محاسبه میدر قدم اول، جرم محلول نهایی و جرم یون سدیم وارد شده به آن را  

? 𝑔 محلول = 5 𝐿 محلول ×
1000 𝑚𝐿 محلول

1 𝐿 محلول
×

1/15 𝑔 محلول

1 𝑚𝐿 محلول
= 5750 𝑔

? 𝑔 𝑁𝑎+ = 0/05 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎+

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻
×

23 𝑔 𝑁𝑎+

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎+
= 1/15 𝑔 

 کنیم. فرایند محاسبه می ی بعد، غلظت یون سدیم را در محلول نهایی حاصل از این  در مرحله 

𝑝𝑝𝑚 =
گرم حل  شونده 

گرم محلول
× 106 =

1/15
5750

× 106 = 200 

مول نیتریک اسید تولید شده و هر مول از نیتریک اسید تولید    2(، یک اکسید اسیدی است که با انحالل هر مول از آن در آب،  𝑁2𝑂5نیتروژن پنتاکسید) دی 

طی این    دهد.مول سدیم هیدروکسید واکنش می   2با    𝑁2𝑂5توان گفت هر مول  دهد. بر این اساس، میشده نیز با یک مول سدیم هیدروکسید واکنش می 

آب کره

منابع اقیانوسی آب موجود در اقیانوس ها

منابع غیراقیانوسی

آب شیرین و آب شور دریاچه ها

رطوبت خاک

بخار آب موجود در هوا

آب های زیر زمینی و چشمه ها

کوه های یخ

نهرها و جوی های آب
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شود. بر  مول سدیم هیدروکسید می  01/0لیتر آب حل شده است، پس هر لیتر از این محلول بازی، شامل    5مول سدیم هیدروکسید در    05/0ر  فرایند، مقدا

 کنیم:نیتروژن پنتاکسید مورد نیاز را محاسبه می این اساس، مقدار مول دی 

?𝑚𝑜𝑙 𝑁2𝑂5 = 0/01 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁2𝑂5

2 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻
= 5 × 10−3 𝑚𝑜𝑙 

 

 های داده شده به ترتیب از راست به چپ، درست است؟ی گونههای ذکر شده در کدام دو ردیف از جدول زیر، برای همهنام 

 ها نام ترکیب ها فرمول شیمیایی ترکیب ردیف 

۱ 𝑪۱۰𝑯8  −  𝑵𝒂𝑵۳  −   𝑲𝑩𝒓  نفتالن  -سدیم نیترید  -پتاسیم برمید 

۲ 𝑪𝑶𝑭۲ −   𝑭𝒆(𝑵𝑶۳)۳  −   𝑲۲𝑺  پتاسیم سولفید- (آهن𝑰𝑰𝑰 نیترات )-  کربونیل فلوئورید 

۳ 𝑵۲𝑶 −   𝑪𝑶(𝑵𝑯2)۲  −   𝑽𝑶 (وانادیم𝑰𝑰 اکسید )–  نیتروژن مونوکسید دی –اوره 

۴ 𝑵۲𝑶5 −  𝑴𝒏۳(𝑷𝑶۴)۲  −   𝑳𝒊۲𝑪𝑶۳  لیتیم کربنات- (منگنز𝑰𝑽 فسفات )-  نیتروژن پنتاکسید 

1 )1 ،2 2 )2 ،3 3 )1 ،3 4 )3 ،4 

 ( 3010 ـ  مفهومی ـ متوسط)       2 گزینهپاسخ:   

های داده شده در هر چهار ردیف، ترکیبدرست    و فرمول شیمیایینام  های مولکولی آورده شده است.  های یونی و ترکیبدر جدول مورد نظر، گروهی از ترکیب 

 در جدول زیر آورده شده است: 

هانام ترکیب  ها فرمول شیمیایی ترکیبردیف

1 𝐶10𝐻8  − 𝑁𝑎3𝑁 −   𝐾𝐵𝑟   نفتالن  -سدیم نیترید    -پتاسیم برمید 

2 𝐶𝑂𝐹2 −   𝐹𝑒(𝑁𝑂3)3  −   𝐾2𝑆   پتاسیم سولفید-   (آهن𝐼𝐼𝐼  نیترات )-   کربونیل فلوئورید 

3 𝑁2𝑂 −   𝐶𝑂(𝑁𝐻2)2  −   𝑉𝑂 (وانادیم𝐼𝐼  اکسید )–    نیتروژن مونوکسید دی   –اوره 

4 𝑁2𝑂5 −  𝑀𝑛3(𝑃𝑂4)2  −   𝐿𝑖2𝐶𝑂3   لیتیم کربنات-  (منگنز𝐼𝐼  فسفات )–   نیتروژن پنتاکسید دی 

تشکیل    +𝑁𝑎و کاتیون    −𝑁3نیترید به صورت نادرست نشان داده شده است. این ترکیب، از کنار هم قرار گرفتن آنیون  در جدول سوال، فرمول شیمیایی سدیم  

آورده شده است. توجه داریم که برای    به صورت نادرست  نیز  𝑁2𝑂5گذاری ترکیب  است. در این جدول، نام   𝑁𝑎3𝑁شده و فرمول شیمیایی آن به صورت  

نیتروژن  نظر به صورت دی های نیتروژن موجود در فرمول شیمیایی آن را نیز قید کنیم. در این حالت، نام ترکیب مورد  یب، باید تعداد اتم گذاری این ترکنام 

  شده و متاسفانههای مختلف خواسته  گذاری تعدادی از ترکیبنام  هاکه در آن  اندهی مطرح شد ت، سواالهای اخیرسال کنکور  شود. توجه داریم که در  پنتاکسید می

ها  ، از جمله همین ترکیب𝐶𝑂𝐶𝑙2کربونیل کلرید با فرمول مولکولی  ها، به طور مستقیم در کتاب درسی مطرح نشده بودند.  برخی از این ترکیب  گذاری دقیقنام 

 :دهدها را نشان می جدول زیر، نام و فرمول مولکولی برخی از این ترکیب  است.

𝐶𝑂𝐹2 کربونیل فلوئورید 

 𝐶𝑂𝐶𝑙2 کربونیل کلرید 

 𝑆𝐶𝑂 سولفید کربونیل  

 به صورت زیر است:   𝐶𝑂𝐹2و    𝑁2𝑂5  هاییس ترکیب وساختار لو 

                  
 توانستیم گزینه درست سوال را با استفاده از تکنیک رد گزینه پیدا کنیم.نیز می  𝐶𝑂𝐹2البته، توجه داریم که بدون دانستن نام  

 

۱/8۰۶ها برابر  ها و کاتیون گرم محلول آلومینیم سولفات، تفاوت شمار آنیون  ۴۰۰در    × سدیم سولفات جامد   ۱۴۲𝒎𝒈است. اگر به این محلول،    ۱۰۲۱
 𝒈.𝒎𝑳−۱ ۱نظر کرده و چگالی محلول را برابر  خواهد بود؟ )از تغییر حجم محلول صرف  𝒑𝒑𝒎اضافه کنیم، غلظت یون سولفات در محلول نهایی چند  

𝑺در نظر بگیرید؛  = 𝑵𝒂 و ۳۲ = 𝑶 و ۲۳ = ۱۶ ∶ 𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱ ) 

1 )720 2 )800   3 )2160 4 )2400 

 ( 3010 ـ مساله ـ خت س)       4 گزینهپاسخ:   

با  ها معادل ها و کاتیوناختالف شمار آنیون از این مادهدر یک مول توان گفت است، می 𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3با توجه به واحد فرمولی آلومینیم سولفات که به صورت  

 مول یون سولفات وارد محلول شده است.    3ها،  ها و کاتیون یک مول است، پس به ازای هر یک مول اختالف بین شمار آنیون 
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 آوریم: گرم بدست میابتدا جرم یون سولفات موجود در محلول اولیه را بر حسب میلی

? 𝑖𝑜𝑛 𝑆𝑂4
2− = 1/806 × تفاوت شمار یون ها  1021 ×

3 𝑖𝑜𝑛 𝑆𝑂4
2−

تفاوت  شمار یون ها  1
= 3 × 1/806 × 1021 𝑖𝑜𝑛 

?  𝑚𝑔 𝑆𝑂4
2− = 3 × 1/806 × 1021 𝑆𝑂4

شمار  −2 ×
1 𝑚𝑜𝑙  𝑆𝑂4

2−

6/02 × 1023 𝑆𝑂4
شمار  −2

×
96 𝑔 𝑆𝑂4

2−

1 𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑂4
2− ×

1000 𝑚𝑔 𝑆𝑂4
2−

1 𝑔 𝑆𝑂4
2− = 864 𝑚𝑔 

 کنیم: گرم یون سولفات اضافه شده به محلول را محاسبه میدر قدم دوم، میلی

?𝑚𝑔 𝑆𝑂4
2− = 142 𝑚𝑔 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 ×

1 𝑔 𝑁𝑎2𝑆𝑂4

1000 𝑚𝑔 𝑁𝑎2𝑆𝑂4
×

96 𝑔 𝑆𝑂4
2−

142 𝑔 𝑁𝑎2𝑆𝑂4
×

1000 𝑚𝑔 𝑆𝑂4
2−

1 𝑔 𝑆𝑂4
2− = 96 𝑚𝑔  

864بنابراین در محلول نهایی   + 96 = ، کافیست حساب کنیم در یک لیتر محلول  𝑝𝑝𝑚گرم یون سولفات وجود دارد. برای بدست آوردن غلظت  میلی  960

 گرم یون سولفات وجود دارد:  نهایی چند میلی

?  𝑚𝑔 𝑆𝑂4
2− = 1 𝐿 محلول ×

1000 𝑚𝐿 محلول

1 𝐿 محلول
×

1 𝑔 محلول

1 𝑚𝐿 محلول
×

960 𝑚𝑔 𝑆𝑂4
2−

400 𝑔 محلول
= 2400 𝑚𝑔  

 یون سولفات، یک یون چند اتمی با ساختار لوویس زیر است: توجه داریم که  است.    𝑝𝑝𝑚 2400لظت یون سولفات در محلول نهایی برابر  بنابراین غ

 
 

۲۰𝒘٪گرم محلول منیزیم نیترات    ۲۰۰تقریبا چند مول منیزیم نیترات را به    𝒘⁄    برابر حالت    5/۲اضافه کنیم تا درصد جرمی نمک در محلول مورد نظر
𝑴𝒈اولیه شود؟ )  = 𝑶 و ۲۴ = 𝑵 و ۱۶ = ۱۴ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) 

1 )18/0 2 )36/0   3 )54/0 4 )81/0 

 ( 3010 ـ مساله ـ متوسط)       4 گزینهپاسخ:   

 شود: محاسبه میشونده در یک محلول با استفاده از رابطه زیر  درصد جرمی یک حل 

درصد  جرمی  حل شونده  = 
جرم  حل شونده 

جرم  محلول
× 100 =

جرم  حل شونده 

+جرم  حل شونده  جرم  حالل 
× 100 

 آوریم: ابتدا جرم منیزیم نیترات را در محلول اولیه بدست می 

درصد  جرمی  منیزیم نیترات  = 
جرم  منیزیم نیترات 

جرم  محلول
× 100 ⟹ جرم  منیزیم نیترات  = 

20
100
× 200 = 40 𝑔 

 برسد. بر این اساس، داریم:    %50گرم منیزیم نیترات، درصد جرمی این نمک در محلول مورد نظر به    𝑀کنیم با افزودن  فرض می

50 =
40 +𝑀
200+𝑀

× 100 ⟹ 10000 + 50 𝑀 = 4000+ 100 𝑀⟹ 50 𝑀 = 6000 ⟹𝑀 = 120 𝑔 

 کنیم:  و در نهایت تعداد مول منیزیم نیترات موردنیاز را محاسبه می

?𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔(𝑁𝑂3)2 = 120 𝑔 𝑀𝑔(𝑁𝑂3)2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔(𝑁𝑂3)2

148 𝑔 𝑀𝑔(𝑁𝑂3)2
≃ 0/81 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔(𝑁𝑂3)2 

 رسد.  می  %50گرمی اولیه، درصد جرمی نمک در این محلول به    200مول منیزیم نیترات به محلول    81/0توان گفت با افزودن  بر این اساس، می

 

 های زیر درست است؟یک از عبارتکدام 

 شود.کره و هواکره مبادله ماده انجام نمیهای مختلف کره زمین، بین سنگ( در بخش1

 ها در اقیانوس آرام است. های حل شده در دریای سرخ کمتر از درصد جرمی نمکک( درصد جرمی نم 2

 رسد. متر می 2( آب دریاها مخلوطی همگن بوده و اگر زمین مسطح باشد، ارتفاع آب در سطوح مختلف آن به 3
 ز آب مقطر استفاده کرد.ای اتوان برای تهیه نمونه( آب باران تشکیل شده در هوای پاک، تقریبا خالص بوده و از آن می4
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 ( 3010 ـ حفظی ـ آسان)      4 گزینهپاسخ:   

شود. این فرایند، الگویی برای تهیه  آب باران در هوای پاک تقریبا خالص است، زیرا هنگام تشکیل برف و باران، تقریبا همه مواد حل شده در آب از آن جدا می 

توجه داریم که در فرایند تقطیر، واکنش تبخیر و میعان یک ماده به صورت   و فراورده آن آب مقطر نام دارد.  معروف بوده  تقطیربه  آب خالص است. فرایندی که  

 شود. متوالی انجام می 

  
های  نمودار زیر، بخش  کره است.کره و زیست کره، آببخش هواکره، سنگ   4ای بزرگ در نظر گرفت که به طور کلی شامل  توان سامانه ( کره زمین را می 1

 دهد:ی مختلف سازنده کره زمین را نشان م

 
شود و به  شود؛ برای مثال ساالنه حجم عظیمی از آب دریاها بخار و وارد هواکره میدرون این سامانه و بین این چهار بخش، پیوسته مواد گوناگونی مبادله می

  وارد  غبار  و  گرد  صورت  به جامد  یاییشیم  مواد و  گوناگون  گازهای  شودمی   سببنیز    آتشفشانی  هایفعالیت   آید.کره فرود می کره یا سنگ صورت بارش در آب 

 . شوند  هواکره

شده در آب دریاهای گوناگون  های حل مقدار نمککند،  های گوناگونی عبور می چون آب روهای متفاوتی به دریاهای مختلف ریخته و هر رود از بستر زمین(  2

 صورت زیر است: شده در دریاهای مختلف به  های حل با هم تفاوت دارند. درصد جرمی نمک

 
تواند  ها( وجود دارد؛ از این رو آب این دریا محلول غلیظی است که انسان میشونده)انواع نمکگرم حل   27گرم آب دریای مرده)بحرالمیت(، حدود    100در هر  

  جرمی درصد از بیشتر سرخ دریای در شده حل هاینمک  جرمی درصدبا توجه به اطالعات داده شده در نمودار باال،  تواند روی آن شناور بماند.به راحتی می

 . است  آرام  اقیانوس  در  هانمک

1های موجود در کره زمین حدود  کل آب  درصد سطح زمین با آب پوشیده شده است. جرم   75( حدود  3 5⁄ × توجه داریم که   تن برآورد شده است.  1018

اگر کره زمین مسطح در    کره قرار گرفته است.و بخش کوچکی از آن در منابع غیراقیانوسی آب   است  شده  توزیع  دریاها  و  هااقیانوس   در  آب  این  عمده  بخش

 پوشاند. کیلومتر می  2نظر گرفته شود، آب همه سطح آن را تا ارتفاع بیش از  

 

 𝑨𝒍(𝑴𝒏𝑶۴)۳به ترتیب به صورت  های زیر در کدام  گزینه آمده است؟ )فرمول شیمیایی آلومینیم پرمنگنات و آلومینیم کرومات،  پاسخ درست پرسش  
𝒎𝒐𝒍−۱. 𝒈  :𝑶است.   𝑨𝒍۲(𝑪𝒓𝑶۴)۳و  = 𝑲و  ۱۶ = 𝑪𝒓و  ۳۹ = 5۲) 

 در پتاسیم پرمنگنات، چند برابر این نسبت در آمونیوم کرومات است؟  های نافلزیهای فلزی به شمار اتمآ( نسبت شمار اتم

 شود؟ مول پتاسیم کرومات، برابر با چند گرم می ۲/۰ب( تفاوت جرم عناصر فلزی و نافلزی موجود در  

1 )5/3 – 2/13 2 )7  – 2/13 3 )5/3 – 2/21 4 )7  – 2/21 

 ( 3010 ـ مساله و مفهومی ـ متوسط)       2 گزینهپاسخ:   

باشد. از    برابر  هم   ید بابا  یونی  ترکیب  هر  در  موجود  هایآنیون  و  هاکاتیون   الکتریکی  بار  مجموع  ،هستند  خنثی  الکتریکی  بار   لحاظ  از  یونی  ترکیبات  که  جاآن  از

با توجه به اطالعات داده  های یونی و یا پیدا کردن بار آنیون و کاتیون موجود در این مواد استفاده کرد.  توان برای نوشتن فرمول شیمیایی ترکیباین قاعده می

های پرمنگنات و کرومات به ترتیب برابر با  ونتوان گفت بار الکتریکی ی، میکرومات  آلومینیم  و  پرمنگنات  آلومینیمهای  در رابطه با نمک  شده در صورت سوال

های  های فلزی به اتم است. نسبت اتم  2𝐶𝑟𝑂4(𝑁𝐻4)و آمونیوم کرومات به صورت    𝐾𝑀𝑛𝑂4است. فرمول شیمیایی پتاسیم پرمنگنات به صورت   -2و    -1

، برابر با  𝐾𝑀𝑛𝑂4نافلزی در  
1

2
برابر با    2𝐶𝑟𝑂4(𝑁𝐻4)و در   

1

14
 است. بنابراین نسبت خواسته شده برابر است با:   

1
2
1
14

=
14
2
= 7 

گرم اتم    64( و  پتاسیمگرم    78گرم کروم و    52گرم اتم فلزی)  130است. در هر مول از این ماده،    𝐾2𝐶𝑟𝑂4کرومات نیز به صورت    پتاسیمفرمول شیمیایی  

های  گرم بوده و تفاوت جرم اتم 66های فلزی و نافلزی در هر مول از این ماده برابر با توان گفت تفاوت جرم اتمگرم اکسیژن( وجود دارد، پس می  64نافلزی)

 شود. گرم می   2/13مول از این ماده برابر با    2/0فلزی و نافلزی در  

 
 

کمترین درصد جرمی اقیانوس آرام دریای مدیترانه دریای سرخ دریای مرده بیشترین درصد جرمی
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 است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام 

 . دارند یکسانی  الکترونی آرایش و بوده  اتمی تک هاییون دسته از  دریا، آب در  موجود آنیون  و کاتیون  ترین فراوان( 1
 .شودمی هادندان سالمت  حفظ سبب آشامیدنی، های آب به  فلوئورید اتمی تک یون از  کمی  بسیار مقدار  ( افزودن2
 . است کلرید آمونیوم در نسبت  این مقدار  به مشابه  کربنات،  کلسیم  در هاکاتیون  به  هاآنیون شمار  میان  ( نسبت3
 . است یکسان  آن سراسر  در شیمیایی  ترکیب و فیزیکی حالت و بوده آب در  آلی ماده چند  از  مخلوطی گالب( 4

 ( 3010 ـ مفهومی و حفظی ـ متوسط)       1 گزینهپاسخ:   

ها به ترتیب مشابه آرایش  هستند و آرایش الکترونی این یون (−𝐶𝑙)و یون کلرید (+𝑁𝑎)ترین کاتیون و آنیون موجود در آب دریا به ترتیب یون سدیم فراوان

 است.     𝐴𝑟و   𝑁𝑒  گازهای نجیب  الکترونی

 
 ای در آب دریا وجود دارند. کاتیون عنصرهای گروه اول و دوم جدول دوره  ✓
مقدار  آنیونها    های موجود در آب دریا بیشتر است. در این رابطه داریم: یونمقدار یون کلرید از بقیة آن ✓ ∶  𝐶𝑙− > 𝑆𝑂4

2− > 𝐶𝑂3
2− > 𝐵𝑟−  

مقدار  کاتیونها   های موجود در آب دریا بیشتر است. در این رابطه داریم: مقدار یون سدیم از بقیة کاتیون ✓ ∶  𝑁𝑎+ > 𝑀𝑔2+ > 𝐶𝑎2+ > 𝐾+ 
 ترین یون چنداتمی موجود در آب دریا بوده و پس از این یون، یون کربنات نیز دومین یون چنداتمی فراوان موجود در آب دریا است. یون سولفات، فراوان  ✓
 . است  شده حل آن در  گوناگون  هاینمك  از   توجهیقابل  مقدار  زیرا دارد، شور  ایمزه  اغلب  كه  است  همگن مخلوطی دریاها و هااقیانوس  آب ✓

  
  شده  حل  آب   در   طبیعی  طور  به  هایون  این  از  برخی  است.  گوناگون  هایها و کاتیونآنیون  از  کمی  مقدار  بوده و حاوی  همگن  و  زالل  مخلوطی  آشامیدنی،  ( آب2

  فلوئورید)یون یون بسیار کمی مقدار آشامیدنی آب به به عنوان مثال،. شوندمی  افزوده آن به آشامیدنی آب مراکز تأمین در  هادیگر از این یون برخی است، اما

 . شودمی  هادندان  سالمت  حفظ  سبب  یون  این  وجود  زیرا  افزایند،می  (−𝐹  اتمی با نمادتک

توان گفت شیمیایی این دو ترکیب، می  لاست. با توجه به فرمو  𝑁𝐻4𝐶𝑙و    𝐶𝑎𝐶𝑂3( فرمول شیمیایی کلسیم کربنات و آمونیوم کلرید به ترتیب به صورت  3

 است.   1ها برابر با  ها در آنونیها به کاتنسبت میان شمار آنیون 

ب یک  ( گالب یک مخلوط همگن از چند ماده آلی در آب است و درنتیجه حالت فیزیکی و ترکیب شیمیایی در سراسر آن یکسان است. توجه داریم که گال4

 . محلول آبی بوده و در یک نمونه از آن، آب در نقش حالل است 

 

 های زیر درست است؟چه تعداد از عبارت 

 . کرد استفاده صنایع  در تواننمی هاآن از خاطر،   همین به و بوده شور آب داری هارودخانه و هاقنات آ( اغلب

 .شودمی نصف محلول آن در شوندهحل جرمی  درصد  محلول آبی،  یک در حالل موجود  جرم شدن برابر دو ب( با

 اند.اتمی موجود در یک نمونه از آب آشامیدنی به آرایش الکترونی یک گاز نجیب رسیدههای تککاتیون همهپ( 

  رود.به کار می 𝑯۲، سدیم، سود سوزآور و گاز  𝑪𝒍۲گاز   حدود نیمی از سدیم کلرید جداسازی شده از آب دریا، در تهیهت( 

 . است دریا آب آن، تهیه منبع تنها و داشته کاربرد معدهشربت  و آلیاژها تهیه در ث( منیزیم، عنصر فلزی از گروه دوم است که

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

 ( 0301 ـ مفهومی ـ سخت )       1 گزینهپاسخ:   

 فقط عبارت )ت( درست است. 

  

انواع  البته، توجه داریم که این آبآشامیدنی است.    و  گوارا  شیرین،  که  دارند  شفاف  و  زالل  آبی  ها،رودخانه   و  هاقنات  ها،چشمه   آ( اغلب ها شامل برخی از 

  تأمین  آب شیرین  منابع  از  گوناگون  صنایع  در  مصرفی  هایآب  های محلول وجود دارد. توجه داریم که همةها مقدار اندکی از یونها شده و در آن ناخالصی 

  های سطحی)آب موجود در رود، آب   از  مدرسه و دانشگاه،  خانه،  ساز،  و  ساخت   ،نساجی  دامداری،  کشاورزی،  در  های مصرفیآب   همة  تقریباً  واقع  شوند. درمی

 شوند. تهیه می  عمیق(  چاه  و  قنات  زیرزمینی)آب موجود در چشمه،  هایآب   یا  شیرین(  آب  نهر  و  دریاچه

 آید:ی زیر بدست می ب( درصد جرمی هر محلول، با استفاده از رابطه 

درصد  جرمی  =
جرم  حل شوده 

جرم  محلول
× 100 =

جرم  حل شونده 

+جرم  حل شونده  جرم  حالل 
× 100 

ی درصد جرمی، اگر جرم حالل موجود در یک محلول را دو برابر کنیم، جرم محلول مورد نظر به کمتر از دو برابر حالت اولیه افزایش پیدا  با توجه به رابطه 

  % 40حالل را در محلول    شود. به عنوان مثال، اگر جرمبیشتر از نصف حالت اولیه می یابد اما مقدار آن  کاهش می کند؛ پس درصد جرمی این محلول نیز  می

کمتر از محلول اولیه بوده و  رسد. همانطور که مشخص است، درصد جرمی محلول جدیدمی %25جرمی سدیم کلرید دو برابر کنیم، درصد جرمی محلول به 

 بیشتر از نصف حالت اولیه شده است.   مقدار آن
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از جمله   +𝐹𝑒2اند. به عنوان مثال، یون  ی به آرایش الکترونی یک گاز نجیب نرسیده اتمی موجود در یک نمونه از آب آشامیدنهای تک پ( برخی از کاتیون

 های موجود در آب آشامیدنی است که به آرایش یک گاز نجیب نرسیده است. آرایش الکترونی این یون به صورت زیر است: کاتیون

𝐹𝑒2+ ∶  1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑6 
کلرید با روش تبلور از  ها تن سدیمهای فیزیکی یا شیمیایی از آن جدا کرد. برای نمونه ساالنه میلیونتوان به روش را می  ت( مواد شیمیایی موجود در آب دریا

می  استخراج  و  جداسازی  دریا  روش   شود.آب  از جمله  حاوی  تبلور  محلول  در  موجود  آب  آن،  انجام  برای  و  بوده  دریا  آب  از  مواد  استخراج  فیزیکی  های 

 بینید:کابردهای گوناگون سدیم کلرید را در شکل زیر می   کنند.ای ارزشمند را تبخیر میهشونده حل 

 
 .رودبه کار می  𝐻2، فلز سدیم، سود سوزآور و گاز  𝐶𝑙2گاز   در تهیهبا توجه به نمودار باال، در حدود نیمی از سدیم کلرید استخراج شده از آب دریا  

به  ایدر آب در میزی. منستا ایفلز آب در نیا ییه از منابع ته یکی ها، شربت معده و ... کاربرد دارد.اژیآل ییهاست که در تهی ارزشمند  یه ماد میزیفلز منث( 

دهند،  یرسوب م  𝑀𝑔(𝑂𝐻)2  را به صورت ماده جامد و نامحلول  میزینخست، من  یه آن، در مرحل  یاستخراج و جداساز   یبرا وجود دارد.  𝑀𝑔2+(𝑎𝑞)شکل  

  ی مذاب را به عنصرها دیکلر میزیبرق، من انیجر از با استفاده انیکنند. در پایم لیتبد دیکلر  میزیبه من در واکنش با محلول هیدروکلریک اسید سپس آن را

 کنند. یم  هیآن تجز  یه سازند

  

 های زیر درست هستند؟ کدام موارد از عبارت 

 .کنندمی ایفا نقش اساسی هامولکولدرشت های انجام شده در آن، واکنش در شده و زمین کره جانداران شامل کره، آ( زیست

 د. ب( با انحالل هر مول آلومینیم سولفات در آب، همانند هر مول کلسیم هیدروکسید، دو مول آنیون وارد محلول خواهد ش

 هیدروکسید است.برابر نمک منیزیم  ۶/۱فسفات، ها به شمار عناصر در واحد فرمولی سدیمپ( نسبت میان شمار اتم

 کند. ت( نقره نیترات، یک ترکیب یونی چندتایی بوده و با انحالل در آب، یک محلول زرد رنگ را ایجاد می

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

 ( 3010 ـ  مفهومی ـ متوسط)       1 گزینهپاسخ:   

 ( درست هستند.پهای )آ( و )عبارت 

  

  کره   جانداران  شامل  کره،زیست   .است   کرهزیست   و  کرهسنگ   کره،آب   هواکره،  بخش  چهار  شامل  که  گرفت  نظر  در  بزرگ  ایسامانه   توانمی  را  زمین   یآ( کره 

 .کنندمی  ایفا  اساسی  نقش  هامولکول درشت   آن،  در  شده  انجام  هایواکنش   در  و  شده  زمین

همانطور که مشخص است، در واحد فرمولی    است.  𝐶𝑎(𝑂𝐻)2و    𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3صورت  ترتیب به  ب( واحد فرمولی آلومینیم سولفات و کلسیم هیدروکسید به  

و    3در مقدار کافی آب، به ترتیب    آلومینیم سولفات و کلسیم هیدروکسیدتوان گفت با انحالل یک مول  آنیون وجود دارد پس می  2و    3این دو ماده به ترتیب  

 شود. مول آنیون وارد محلول می   2

با توجه به توضیحات داده شده در رابطه با این دو   است.  𝑀𝑔(𝑂𝐻)2و   𝑁𝑎3𝑃𝑂4صورت ترتیب به   بهواحد فرمولی سدیم فسفات و منیزیم هیدروکسید،  پ(  

ها به ترتیب برابر با  آن  فرمولی  واحد  در  عناصر  شمار  به  هااتم  شمار   میان  نسبتتوان گفت  ماده، می 
8

3
و   

5

3
 است. بر این است، داریم:   

𝑁𝑎3𝑃𝑂4  نسبت  میان  شمار  اتم ها  به  شمار  عناصر   در

𝑀𝑔(𝑂𝐻)2  نسبت  میان  شمار  اتم ها  به  شمار  عناصر   در
=
  
8
3  
5
3

=  برابر 1/6

  یک  آب، در مقداری نقره نیترات انحالل با از جمله مواد محلول در آب است. و بوده چندتایی یونی  ترکیب یک  ،𝐴𝑔𝑁𝑂3با فرمول شیمیایی  نیترات نقرهت( 

 آید. بدست می   رنگبی   محلول
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در ترکیب    𝑴آید. درصد جرمی فلز  درصد جرمی از این نمک به دست می  ۲۰گرم آب خالص، محلول    ۱۰8/8در    𝑴𝑺𝑶۴مول نمک    ۲/۰با حل کردن   
𝑺شود؟ ) حاصل از این فلز با یون فسفات، تقریبا چقدر می = 𝑶 و ۳۲ = ۱۶ ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱) 

1 )2/35 2 )2/31 3 )7/45 4 )7/38 

 ( 3010 ـ مساله ـ متوسط)       4 گزینهپاسخ:   

 : . در این رابطه، داریمآوریمسولفات فلز موجود در محلول نهایی را بدست می   نمونه  ابتدا جرم

درصد  جرمی  نمک  = 
جرم  نمک 

جرم  محلول
× 100⟹ 20 =

𝑥

(108/8+ 𝑥)
× 100 ⟹ 2176+ 20 𝑥 = 100 𝑥 ⟹ 𝑥 =

2176
80

= 27/2 𝑔 

 بنابراین جرم مولی این نمک برابر خواهد بود با:    .مول از این نمک است  2/0، معادل با جرم  از نمک مورد نظر  گرم  27/2مقدار  

جرم  مولی نمک  = 
27/2 𝑔

0/2 𝑚𝑜𝑙
= 136 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1 

 کنیم. را محاسبه می   𝑀، جرم مولی فلز 𝑀𝑆𝑂4با توجه به جرم مولی نمک  

جرم  مولی نمک  = 𝑀 جرم  مولی فلز+ جرم  مولی یون  سولفات 
           
⇒   136 = 𝑥 + 96

            
⇒   𝑥 = 40 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1 

شود. بر اثر واکنش این کاتیون فلزی با  + می2نیز برابر با    𝑀است، پس بار الکتریکی کاتیون حاصل از فلز    -2توجه داریم که بار الکتریکی یون سولفات برابر با  

𝑃𝑂4آنیون فسفات) 
 120گرم بر مول بوده و در هر مول از آن نیز    310شود. جرم مولی این ترکیب برابر با  ایجاد می  𝑀3(𝑃𝑂4)2(، ترکیبی با فرمول شیمیایی  −3

 وجود دارد. بر این اساس، داریم:  𝑀گرم کاتیون  

𝑀 درصد  جرمی  فلز =
3 ×𝑀 جرم  مولی فلز

𝑀3(𝑃𝑂4)2  جرم  مولی ترکیب
× 100 =

3 × 40
310

× 100 =
12
31
× 100 =  درصد  38/7

 

ازنمونه  نیترات  ای  معادله    سدیم  بر اساس  𝑵𝒂𝑵𝑶۳(𝒔)  موازنه نشدهرا  → 𝑵𝒂۲𝑶(𝒔) + 𝑶۲(𝒈) + 𝑵۲(𝒈)    این از  گازهای حاصل  و  تجزیه کرده 
گازهای اکسیژن و نیتروژن    𝒑𝒑𝒎بدست بیاید. اگر تفاوت غلظت    ۱/۰۴𝒈.𝒎𝑳−۱و چگالی    ۱5𝑳کنیم تا محلولی به حجم  فرایند را در مقداری آب حل می

 شود؟ واحد باشد، جرم سدیم اکسید تولید شده طی این فرایند برابر با چند گرم می ۲5۰در محلول نهایی برابر با 

(𝑵𝒂 = 𝑶 و ۲۳ = 𝑵 و ۱۶ = ۱۴ ∶ 𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱ ) 

1 )3/9 2 )65/4 3 )2/6 4 )1/3 

 ( 3010 ـ مساله ـ سخت )       2 گزینهپاسخ:   

 انجام شده به صورت زیر است: ی واکنش  معادله 
4𝑁𝑎𝑁𝑂3(𝑠) → 2𝑁𝑎2𝑂(𝑠) + 5𝑂2(𝑔) + 2𝑁2(𝑔) 

نیترات در این واکنش مصرف شده باشد، مقدار    سدیممول    𝑥اگر  
𝑥

2
مول گاز اکسیژن)معادل با    1/25𝑥گرم گاز نیتروژن( و    14𝑥مول گاز نیتروژن)معادل با    

40𝑥   توان گفت با مصرف شدن  شود. بر این اساس، می گرم گاز اکسیژن( تولید می𝑥    نیترات در این واکنش، تفاوت جرم گازهای تولید شده در    سدیممول

 شود: هر ماده در یک محلول به کمک رابطه زیر محاسبه می 𝑝𝑝𝑚غلظت    شود.گرم می  26𝑥واکنش برابر با  

𝑝𝑝𝑚 =
شونده جرم حل 

جرم  محلول
× 106 

 کنیم.را محاسبه می   𝑥با توجه به تفاوت جرم گازهای تولید شده و تفاوت غلظت این گازها در محلول نهایی، مقدار  

𝑝𝑝𝑚  تفاوت  غلظت = −غلظت  𝑝𝑝𝑚 اکسیژن  =غلظت  𝑝𝑝𝑚 نیتروژن (
جرم اکسیژن حل شده 

جرم  محلول
× 106) − (

جرم نیتروژن حل شده 

جرم  محلول
× 106)

       
⇒  

𝑝𝑝𝑚  تفاوت  غلظت =
جرم اکسیژن حل شده  − جرم نیتروژن حل شده 

جرم  محلول
× 106        ⇒ 250 =

40𝑥 − 14𝑥

15000𝑚𝐿 ×
1/04 𝑔
1 𝑚𝐿

× 106        ⇒ 𝑥 = 0/15 𝑚𝑜𝑙 

 نیترات تجزیه شده است. بر این اساس، داریم:  سدیممول    15/0توان گفت در واکنش اولیه  ، می𝑥با توجه به مقدار  

?𝑔 𝑁𝑎2𝑂 = 0/15 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑁𝑂3 ×
2 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎2𝑂

4 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑁𝑂3
×

62 𝑔 𝑁𝑎2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎2𝑂
= 4/65 𝑔 

 

............... بوده و ساختار فضایی این   های پیوندی به ناپیوندی در ساختار یون سولفات، مشابه به مقدار این نسبت در مولکولنسبت شمار جفت الکترون 
 یون، مشابه به ساختار فضایی ............... است. 

1  )𝑃𝑂𝐶𝑙3 –  2 یون نیترات  )𝑆𝑂3 –  مولکول کربن تتراکلرید 
3  )𝑂3 – 4 اکسید مولکول گوگرد تری  )𝑆𝑂2𝐶𝑙2 –  مولکول متان 
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 ( 3010 ـ مفهومی ـ آسان)      4 گزینهپاسخ:   

 سولفات، یک یون چند اتمی با ساختار لوویس زیر است: یون  

 
  این  ساختار  در  ناپیوندی  به  پیوندی  هایالکترون   جفت  شمار  نسبتجفت الکترون ناپیوندی وجود دارد، پس    12در ساختار این یون، چهار پیوند اشتراکی و  

1برابر با    یون

3
 نیز به صورت زیر است:   𝑆𝑂2𝐶𝑙2و   𝑃𝑂𝐶𝑙3شود. ساختار مولکولی  می  

 
  در  ناپیوندی  به  پیوندی  هایالکترون   جفت  شمار  نسبتجفت الکترون ناپیوندی وجود دارد، پس    12در ساختار این دو مولکول نیز چهار پیوند اشتراکی و  

1ها هم برابر با  مولکول   این  ساختار

3
، یک اتم مرکزی به چهار اتم دیگر متصل 𝑆𝑂2𝐶𝑙2و    𝑃𝑂𝐶𝑙3های  شود. توجه داریم که در ساختار یون سولفات و مولکول می  

کنند. در ساختار مولکول متان و کربن تتراکلرید نیز یک اتم مرکزی به چهار اتم دیگر متصل شده  شکل پیدا می ها ساختار هرمیشده است، پس این مولکول 

 مولکول متان به صورت زیر است:   شکل دارند. مدل فضاپرکنها هم ساختار هرمی است، پس این مولکول 

 
 اکسید به صورت زیر است: ساختار لوویس مولکول اوزون و گوگرد تری

 
1ها برابر با  مولکول   این  ساختار  در  ناپیوندی  به  پیوندی  هایالکترون   جفت  شمار  نسبتبا توجه به ساختارهای رسم شده،  

2
𝑁𝑂3 و  𝑆𝑂3ساختار فضایی  شود.  می  

−  

 ت: به صورت زیر اس

 
 اتم دیگر متصل شده و یک گونه مسطح را ایجاد کرده است.   3همانطور که مشخص است، در ساختار این دو ماده یک اتم مرکزی به  

 

 است؟ نادرستیک از مطالب زیر کدام 

 در آن نقش حالل را دارد.  شود که اتانولگلیکول را با هم مخلوط کنیم، محلولی ایجاد میبرابر از اتانول و اتیلن  اگر جرم( 1
 .رود می شمار به شیمیایی   مواد از غنی دریاچه منبع به همین خاطر، این بوده و غلیظ بسیار ارومیه  دریاچه  آبی ( محلول2
 معدنی کاربرد دارد. هایآب در هاکاتیون غلظت  مانند رقیق  بسیار  هایمحلول غلظت ترساده بیان ، برای 𝑝𝑝𝑚( مقیاس  3
 شود. مول یون در محلول آزاد می 3لیتر آب،  1( منیزیم هیدروکسید، خاصیت بازی داشته و با ریختن هر مول از آن در 4

 ( 3010 ـ مفهومی ـ آسان)      4 گزینهپاسخ:   

  ارد. چون منیزیم هیدروکسید یک ماده نامحلول در آب است، د  بازی  خاصیتنوعی ترکیب یونی است که    ،𝑀𝑔(𝑂𝐻)2هیدروکسید با فرمول شیمیایی    منیزیم

های هیدروکسید و  بسیار کمی از یون  فقط مقدار بسیار کمی از این ماده در آب حل شده و بر این اساس، شمار  ،خالص  آب  لیتر   1  در   آن  از  مول  هر  ریختن  با

نشین توجه داریم که در چنین شرایطی، باقیمانده منیزیم هیدروکسید وارد شده به محلول در قالب رسوب در ته ظرف ته  .شودمی   آزاد  محلول  درمنیزیم  

 شود. می

  
  آن  هایمول  شمار و کندمی  حل خود در را شوندهحل  که است  محلول از جزئی  حالل درواقع، .است شده تشکیل شوندهحل  و حالل جزء  دو از  محلول هر( 1

های این ماده بیشتر خواهد  در اختیار داشته باشیم، با توجه به کمتر بوده جرم مولی اتانول، شمار مول   را  گلیکول اتیلن  و   اتانول  از  برابر  جرم   اگر  .است  بیشتر

 . دارد  را  حالل  نقش  آن  در  اتانول  که  شودمی   ایجاد  محلولی  های اتانول بیشتر است، با مخلوط کردن این دو مادهبود. چون شمار مول 
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  رو  این  از  و  است  غلیظ  بسیار  دریاچه  این  آبی  محلول.  است  زیاد  بسیار  آن  در  شدهحل  هاینمک   مقدار  که  ستا  دنیا  شور  های دریاچه   از  یکی  ارومیه  هدریاچ(  2

 .آیدمی   شمار  به  گوناگون  شیمیایی  مواد  از  غنی  منبع  ارومیه  دریاچة

  آب   در  هاآنیون   و  هاکاتیون   غلظت  مانند  ها وجود دارد(شونده در آن هایی که مقدار اندکی حل )محلول رقیق  بسیار  هایمحلول   غلظت  ترساده   بیان  برای(  3

.  شودمی استفاده 𝑝𝑝𝑚یا همان   میلیون در قسمت نام به  کمیتی از ،هوا  هایآالینده مقدار و گیاهی هایبافت  جانداران،  بدن دریا، آب آشامیدنی، آب معدنی،

  هر کیلوگرم   در   که   دهد می  نشانبه ما    𝑝𝑝𝑚. به بیانی دیگر، کمیت  دارد  وجود  شوندهحل  گرم  چند  محلول،  از  گرم  میلیون  یک   در   که   دهد می  نشان  کمیت  این

 . دارد  وجود  شوندهحل   گرممیلی  چند  محلول،یک    از

 

واکنش دهد، چند گرم گاز    𝑵𝑶با مقدار کافی گاز    ۱𝒈.𝒎𝑳−۱جرمی نیتریک اسید با چگالی    %۹/۱8محلول    ۲۰۰𝒎𝑳های زیر، اگر  با توجه به واکنش 
𝑵𝑶۲   تشکیل شده و این مقدار گاز𝑵𝑶۲دهد؟  ، در شرایط استاندارد با چند لیتر گاز کربن مونوکسید به طور کامل واکنش می 

(𝑶 = 𝑵 و ۱۶ = 𝑯 و ۱۴ = ۱ ∶ 𝒈.𝒎𝒐𝒍−۱ ) 

𝑯𝑵𝑶۳(𝒂𝒒) + 𝑵𝑶(𝒈) → 𝑵𝑶۲(𝒈) + 𝑯۲𝑶(𝒍)                          . معادلة واکنش ها موازنه  شود 

𝑵𝑶۲(𝒈) + 𝑪𝑶(𝒈) → 𝑵۲(𝒈) + 𝑪𝑶۲(𝒈) 
1 )7/20 – 16/20 2 )7/20 – 32/40 3 )4/41 – 16/20 4 )4/41 – 32/40 

 ( 3010 ـ مساله ـ سخت )       4 گزینهپاسخ:   

 : استبه صورت زیر  نیتریک اسید با گاز نیتروژن مونوکسید    معادله موازنه شده واکنش
2𝐻𝑁𝑂3(𝑎𝑞) + 𝑁𝑂(𝑔) → 3𝑁𝑂2(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑙)   

 با توجه به معادله این واکنش، داریم:

?𝑔 𝑁𝑂2 = 200𝑚𝐿 محلول ×
1 𝑔 محلول

1 𝑚𝐿 محلول
×

18/9 𝑔 𝐻𝑁𝑂3

100 𝑔 محلول
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝑁𝑂3

63 𝑔 𝐻𝑁𝑂3
×

3 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑂2

2 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝑁𝑂3
×

46𝑔 𝑁𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑂2
= 41/4 𝑔 

تولید شده را محاسبه کنیم.   𝑁𝑂2توانستیم ابتدا غلظت مولی محلول نیتریک اسید را بدست بیاوریم و پس از آن، مقدار گاز  برای حل قسمت اول این سوال، می 

 کنیم:صد جرمی این محلول محاسبه میابتدا غلظت مولی محلول نیتریک اسید را با توجه به درطبق این روش،  

غلظت  مولی محلولی نیتریک  اسید  =
10𝑎𝑑
𝑀

=
10× 18/9× 1

63
= 3𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

 تولید شده برابر است با:   𝑁𝑂2بنابراین مقدار  

? 𝑔 𝑁𝑂2 = 200𝑚𝐿 محلول ×
1 𝐿 محلول

1000𝑚𝐿 محلول
×

3 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝑁𝑂3

1 𝐿 محلول
×

3 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑂2

2 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝑁𝑂3
×

46𝑔 𝑁𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑂2
= 41/4 𝑔 

 اکسید با گاز کربن مونوکسید به صورت زیر است: معادله واکنش میان گاز نیتروژن دی 
2𝑁𝑂2(𝑔) + 4𝐶𝑂(𝑔) → 4𝐶𝑂2(𝑔) + 𝑁2(𝑔) 

 بر این اساس، داریم:

? 𝐿 𝐶𝑂 = 41/4 𝑔 𝑁𝑂2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑂2

46 𝑔 𝑁𝑂2
×

4 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂
2 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑂2

×
22/4 𝐿 𝐶𝑂
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂

= 40/32 𝐿 

 شود. لیتر گاز کربن مونوکسید مصرف می   32/40با توجه به محاسبات انجام شده، طی این فرایند  
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 سولفیدی باشند؟ هایکانی هایرگهمثبت در  هنجاریبیدارای  توانندمیآتشفشانی  هایسنگبر یافت شدن در عالوه یرزاز مجموعه عناصر  یککدام  -126

 روی  آرسنیک، ( سلنیم،2            آرسنیک                                  کادمیم، ( فلوئور،1
 سلنیم  جیوه، ( کادمیم،4            جیوه                    روی،  ( آرسنیک،3

 مفهومی( ـمتوسط  ـ 1105)   2پاسخ:گزینه  

  

 :  شوند   یافت  توانندمی  آتشفشانی  هایسنگ  در  که  عناصری ✓

 روی   سلنیم،  جیوه،  آرسنیک،

 : شوند  یافت  توانندمی  سولفیدی  هایکانی  در  که  عناصری ✓

 روی   سلنیم،  کادمیم،  آرسنیک،  

 .هستند  روی  و  سلنیم  آرسنیک،  عناصر  است،  نیز  سؤال  خواستۀ  که  گروه  دو  این  مشترک  عناصر

 

 اند؟ تأثیرگذار اصلی برای تشکیل شکل مقابل، به ترتیب از قدیم به جدید کدام هایتنشنوع   -127

 ( فشاری، کششی، فشاری 1

 ( فشاری، فشاری، کششی 2

 ( فشاری، فشاری، فشاری 3

   ( فشاری، کششی، کششی4

  مفهومی( ـ سخت  ـ 1106)                 2پاسخ: گزینه  

  

  معکوسگسل    2، فرادیواره به سمت باال حرکت کرده است و  2و    1ها در گسل  جایی الیهبا توجه به شواهد و جابه 

 به وجود آمده است.    گسل عادی، فرادیواره به پایین لغزیده و  3به وجود آمده و در گسل  

 

 

 
 گسل 

 ش تغییر شکل حاصل از تن اثر تنش  نوع تنش  شکل گسل  ویژگی گسل 

 عادی

 سطح گسل مایل است.  ـ1
 فرادیواره نسبت به فرودیواره به سمت پایین  ـ2

 یا فرودیواره نسبت به فرادیواره به سمت باال
 حرکت کرده است.

 
 

 گسستگی سنگ  کششی 

 

 

 معکوس

 سطح گسل مایل است.  ـ1
 فرادیواره نسبت به فرودیواره، به سمت باال ـ2

 یا فرودیواره نسبت به فرادیواره به سمت پایین 
 حرکت کرده است.

 

 فشاری
متراکم شدن 

 سنگ

 

 
   ؟اندشدهبیانزمین زاد، درست  هایبیماریدر رابطه با  هاعبارت کدام  -128

 . شناسایی شد، الداخ و تار پاکستانکشاورزان   نخستین بار در برایبیماری سیلیکوسیس  ـ الف

   عنصر طال از کانسنگ آن باشد. جداسازیناشی از فعالیت در زمینۀ  تواندمی بیماری میناماتا  ـ ب

 شود. هااستخوانبه طور هم زمان سبب آسیب کلیوی و نرمی  تواندمیبیماری ایتای ایتای ن ـ ج

 به لثه شود.  هادندانرنگ در محل اتصال  سبب ایجاد خطی سیاه تواندمیبیماری پلومبیسم  ـ د

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

 تنش فشاری

 تنش کششی 
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 مفهومی(  ـمتوسط   ـ 1106)             3پاسخ: گزینه  

  

 . اندصحیحی )ب( و )ج(  هاعبارت 

  

  آفریقا  صحرای نشینانبادیه نخستین بار در  بیماری سیلیکوسیس که حاصل استنشاق گرد و غبار دارای ذرات سیلیس است، در سده بیستم برای   

 . تار )هند( و نیز شمال چین یافت شد  ،داخ )سیبری( شناسایی شد و پس از آن در کشاورزان پاکستان، کالیفرنیا، ال

از کانسنگ آن    جداسازی طالآب گرم، در طی فرایند استخراج مواد معدنی و    هایچشمه   و  آتشفشانی  هایسنگ جیوه، عنصری سمی است که از    

 . بیماری میناماتا و تولد کودکان ناقص گردیددر میناماتا ژاپن شایع شد که باعث بروز    1956  مسمومیت با جیوه، اولین بار در سال .آیدمی   دستبه

  ایمنطقهمعدنی سرشار از کادمیم از یک معدن روی و سرب، وارد رودخانه و مزارع برنج    هایآبمتی از زمانی مشخص شد که  منفی کادمیم بر سال  تأثیر  

مردم این    در  بعدها.  شودمیدر زنان مسن    استخوان  ث تغییر شکل و نرمی. این بیماری، باعی شدایتا   باعث شیوع بیماری ایتایدر ژاپن گردید و پس از مدتی  

 . کلیوی نیز رخ داد  هایآسیب منطقه،  

 . به لثه است  هادندان اتصال    در محل  )نه سیاه رنگ( خط آبی رنگسرب، ایجاد    با  )پلومبیسم(  مسمومیت  هاینشانهیکی از    

 

 است؟ دهندۀ »کالکوپیریت« درستکدام گزینه در رابطه با عناصر تشکیل   -129

 درصد در پوسته است.    1/0( دارای دو عنصر با غلظت کمتر از 2 ( دارای یک عنصر اصلی و دو عنصر فرعی است.  1
 پوسته است. درصد در  0/ 1تا  1( دارای یک عنصر با غلظت بین  4 ( دارای دو عنصر اصلی و یک عنصر جزئی است. 3

 ترکیبی(  ـ متوسط ـ  1105و  1102)               2پاسخ: گزینه  

  

   .است مس    فلز   کانسنگ ۀکان ترینمهم ، 2CuFeS  شیمیایی فرمول    به   کالکوپیریت،

Cu  درصد در پوسته زمین است.   1/0سمی، با غلظت کمتر از    ـاساسی  ، مس، یک عنصر جزئی و 

Fe  درصد در پوسته زمین است.   1، آهن، یک عنصر اصلی و اساسی، با غلظت بیشتر از 

Sاست  زمین  پوسته  در  درصد   1/0  از  کمتر  غلظت  با  سمی،  ـ  اساسی   و  جزئی  عنصر  ، گوگرد، یک . 

 در پوسته زمین است.   درصد 0/ 1غلظت کمتر از  مس و گوگرد با   در نتیجه کالکوپیریت دارای دو عنصر 
 غلظت در پوسته  اهمیت در بدن  عناصر  بندیطبقه  عناصر 

 درصد  1بیشتر از  اساسی  اصلی  اکسیژن، آهن، کلسیم، سدیم، پتاسیم و منیزیم 
 درصد  1تا  1/0بین  اساسی  فرعی منگنز و فسفر 

 درصد  1/0کمتر از   سمی - اساسی  جزئی مس، طال، روی، سرب، کادمیم و ...

 

 ؟ کندمیاز محیط مایع نیز عبور  توانند، میکه برخالف بقیۀ امواج  دهدمیرا نشان  لرزهزمینکدام گزینه حرکت موجی از   -130
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 خط به خط( ـمتوسط ـ   1106)                 4گزینه   : پاسخ

گذرد،  های جامد، مایع و گاز میشود. این موج، از محیطنگار ثبت میتوسط دستگاه لرزه ، بیشترین سرعت را دارد به همین دلیل، اولین موجی است که  Pموج  

 کنند.تر حرکت می ها بیشتر باشد، امواج سریع های مختلف، متفاوت است. هرچه تراکم سنگ سرعت امواج در محیط

دارد؟  مغایرت «هاشکستگی ۀمطالع» اهمیت دلیل با گزینه،  دامک   -131

متعدد  هایکوهرشته آمدن وجود ( به 2         زیرزمینی منابع ( تجمع 1
 هادرزه سطح طرف  دو هایسنگ جایی جابه(  4  گرمابی   هایسنگکان  ( تشکیل3

 به خط(خط ـ متوسط   ـ 1106)            4گزینه   : پاسخ

های مهندسی اهمیت  ها و سایر سازه ها، سدها، تونل در هنگام ساخت جاده   هاآن  ۀ های پویایی زمین است. مطالعزمین، یکی از نشانه   ۀهای پوستشکستگی 

 .هستهای گرمابی حائز اهمیت  های زیرزمینی و ذخایر نفت و گاز و تشکیل کانسنگ زیادی دارد. افزون بر آن، در تجمع آب

؟آورندمیبه دست  ترراحتدر کدام منطقه، جانداران معموالً سلنیم مورد نیاز خود را   -132

 ای قاره  ورقۀ دو برخورد  از  حاصل هایکوه( 2  روی         و سرب   حاوی آهکی های سنگ (1
کم  بارندگی  و فرسایش با دریا  از دور رسوبی  هایکوه (4  آتشفشانی  هایکوه فعالیت  از  حاصل ( جزایر3

 خط به خط( ـمتوسط  ـ 1105)                3گزینه   : پاسخ

از    حاصل  هایخاک   و  آتشفشانی  هایسنگ  گرم،  آب  هایچشمه   نقره،  و  طل   معادن   در   به خصوص  سولفیدی و  هایکانی  در   که  است   ضدسرطان  اساسی  عنصر   یک
 است. گیاهان   طریق انسان، از   بدن  به آن ورود مسیر  و خاک از  سلنیم اصلی  منشأ بنابراین،. شودمی  یافت   زیاد مقدار  به هاآن 

 آورده شده است:  ر یبه صورت خلصه در جدول ز هاآن حاصل از   یهای ماریو ب زادن یانواع عناصر زم

پدیده کدام است؟  ترینجوانچند گسل وجود دارد و  مقابلر شکل د  -133

گسل عادی و تنش کششی  ـگسل  3( 1
گسل عادی و تنش کششی ـ  گسل  2( 2
و تنش فشاری معکوس گسل  ـگسل  3( 3
گسل معکوس و تنش فشاری ـگسل  2( 4

نوع بیماری هنجاری نوع بی روش انتقال سنگ یا کانی منشأ نام عنصر 

مثبت  آب  سنگزغال ـپیریت  ـهای آتشفشانی سنگآرسنیک 
سخت و شاخی شدن  ـهای پوستی لکه 

دیابت  ـسرطان پوست  ـکف دست و پا 

معادن سرب و روی ـهای سولفیدی کانسنگ کادمیم 
گیاهان خوراکی و 

آب 
مثبت 

نرمی استخوان  ـآسیب به کلیه و مفاصل 
 در زنان مسن )ایتای ایتای( 

مثبت آب و غذا های آب گرمچشمه  ـهای آتشفشانی سنگجیوه
 گوارش و ایمنی  ـ دستگاه عصبی 

 تولد کودکان ناقص )میناماتا( 

آب سنگمیکای سیاه زغال  ـهای رسی کانیفلوئور
پوسیدگی دندان منفی 

مثبت 
 های تیره روی دندان( فلورسیس )لکه 

 خشکی استخوان و غضروف 
پیشگیری از سرطان مثبت گیاهانهای آتشفشانی سنگ ـمعادن طال و نقره  ـهای سولفیدی کانیسلنیم 

گواتر منفی خاک و گیاهانید 

گیاهانهای آتشفشانی سنگ ـ های آهکی سنگ ـهای سولفیدی کانیروی
خونی و حتی مرگ کممثبت 
اختالل در سیستم ایمنی  ـکوتاهی قد منفی 

-133
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 مفهومی(                                                       ـدشوار   ـ 1106)                 4گزینه   : پاسخ 

  

 : اندبوده   مانند شکل مقابل  هاالیه  اول  مرحله  در

 

 
 
     

  کرده و گسل معکوس   حرکت  سمت باال  بهنسبت به فرودیواره    فرادیواره  آن  طی  که  شد  ایجاد  شکستگی  یک  سپس

 : مانند شکل مقابلاست،    ایجادشده  (فشاری  تنش تأثیر  تحت)

 

 

 
  معکوس   گسل  هم   باز  و  کرده  حرکت  باال  سمت  به  فرادیواره  آن  طی   که   داریم  شکستگی  یک   هم   باز  بعد  مرحله  در

 : مانند شکل مقابل  داریم،  (فشاری  تنش تأثیر  تحت)

 

 

 
 . هستند  معکوس  دو  هر  که  داریم  گسل  دو  ما  پس

 

 : جزبه، باشندبروز این عارضه  توانند دلیلمیمزمن تنفسی افزایش شدیدی داشته است، تمام موارد زیر  هایبیماریمیزان  ایمنطقهدر   -134

 وجود کارخانۀ ساخت لنت ترمز ماشین ( 2                 انفجاری هایآتشفشانفعالیت ( 1

 ها بیابانگرفته از  شأمنوفان گرد و غبار ( ت4         ها                  دوری از مناطق ساحلی و دریا( 3

 خط به خط( ـمتوسط  ـ 1105)              3گزینه   : پاسخ 

  
ولی دوری از مناطق ساحلی و دریا، احتمال    شوند بیماری تنفسی    باعثایجاد ذرات گرد و غبار    با  دنتوانفشان میمثل لنت ترمز، توفان غبار و آتش  یموارد

 . دهدگواتر را افزایش می 

 

 است؟  « درستشود، کدام عبارت در رابطه با »هر عنصری که از طریق گیاهان به انسان منتقل میشناسیزمین 5به فصل  هبا توج  -135

   شوند.( عمدتاً باعث از بین بردن سوپر اکسیدها می1

 شوند. موجودات زنده به مقدار کم یافت میدر پوستۀ زمین و بدن  (2

 شود.های دستگاه گوارش میبافت( افزایش مصرف این عناصر باعث آسیب به  3

   .شوند، باعث بیماری میها آنهای سالم بدن وجود دارند و کمبود یا مصرف بیش از اندازۀ بافت( در تمام  4

 مفهومی( ـ متوسط ـ 1105)               2گزینه   : پاسخ 

  

 . که همه این عناصر جزو عناصر جزئی هستند.شوندمی طبق متن کتاب عناصر کادمیم، سلنیم، روی و ید از طریق گیاهان وارد بدن انسان  

عنصر اساسی و  (. این عناصر، گاهی در بدن به عنوان 2)درستی گزینه  شوندمیعناصر جزئی، در پوسته زمین و بدن موجودات زنده به مقدار بسیار کم یافت 

 . گردندمی که باعث ایجاد عوارض و یا بیماری    شوندمیمورد نیاز و گاهی به عنوان عنصر سمی محسوب  

 بیماری ایتای ایتای :  کادمیمافزایش مصرف  

 و مرگ    خونیکم  روی:افزایش مصرف    

 گواتر    ید:کاهش مصرف  

 احتمال ابتال به سرطان   سلنیم:کاهش مصرف  
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 بردن سوپراکسیدها مربوط به عنصر سلنیم است نه عمدۀ این عناصر ویژگی از بین   

 .کندمی دستگاه گوارش آسیبی وارد ن  عناصر بهطبق اطالعات باال افزایش مصرف هیچ یک از این   

بدن،   هایدستگاه لکرد . عناصر مورد نیاز برای عمشوندمی های مختلف بدن بیشتر عناصر جدول تناوبی، از زمین به بدن موجودات منتقل و وارد بافت 

در مقادیر بیشتر از حد نیاز، باعث ایجاد    هاآن های سالم بدن وجود دارند و نبود یا کمبود و حتی وجود  عناصر اساسی هستند. این عناصر، در تمام بافت

 شود. بیماری یا عارضه می 

 

 شده است؟  بیان نادرست . بر این اساس کدام گزینههستبیانگر ویژگی یکی از عناصر معدنی )ت(  تا)الف(  هر یک از موارد  -136

 .شودمیاستفاده   Xتوسط پرتو برداریعکسمحافظ در هنگام  هایلباسدر تهیه : Aعنصر الف ـ

 .است Zincکه نام قرص مکمل آن  هستزمینی  منشأیک عنصر جزئی اساسی با : Bعنصر ب ـ

 .آیدمی به دستطال از کانسنگ آن  جداسازیکه طی فرایند  هستعنصری سمی : Cعنصر پ ـ

 . شودمی هااستخوانکه سبب تغییر شکل و نرمی  هستعامل بیماری ایتای ایتای : Dعنصر ت ـ

 .شودمی بندیدستهگرمابی و رسوبی  هایسنگدر گروه کانB همانند عنصر  Aعنصر  (1
 .شودمیدر زنجیره غذایی  Dباعث افزایش غلظت  Bهای حاوی عنصر استفاده از کود (2
 .کندمیاختالل ایجاد  در زایمان و تولد نوزادان Cهمانند مسمومیت با   Aمسمومیت با  (3
 .شودمیسبب اختالل در سیستم ایمنی بدن  Bهمانند مسمومیت با   Cمسمومیت با  (4

 ترکیبی(  ـدشوار   ـ 1105)               4گزینه   پاسخ:  

  

 .کندمی  بیان  را  کادمیم  D  عنصر  و  جیوه  C  عنصر  روی،  B  عنصر  سرب،  A  عنصر  ترتیب  به

  

 . گیرندمی   جای  گرمابی  هایسنگکان  ۀدست  در  هم  و  رسوبی  هایسنگکان  دستۀ  در  هم  روی  و  سرب  عناصر  درسی،  کتاب  دوم  فصل  اساس  بر 

  باعث   تواندمی  مزارع  در  ،شوند می   تولید  روی  معدن  سنگ  از  که  روی  کودهای  از  استفاده  درسی،  کتاب  80  صفحه  پزشکی  با  پیوند  بخش  اساس  بر 

 . شوند  غذایی  زنجیره  و  گیاهان  در  کادمیم  غلظت  افزایش

  کودکان  تولد  و  میناماتا  بیماری  سبب  هم  جیوه  با  مسمومیت.  شودمی  ذهنی  افتادگیعقب   و  زایی  مرده  ناباروری،  شدید   شیوع  سبب  سرب  با  مسمومیت 
 .کنندمی   ایجاد  اختالل  سالم  نوزادان  تولد  و  زایمان  در  عناصر  این  دوی  هر  بنابراین.  شودمی  ناقص

  در   اختالل  و  قد  کوتاهی  شامل  روی  کمبود  عوارض.  شودمی  ایمنی   و  عصبی  گوارش،  دستگاه  به   آسیب  سبب  جیوه   معرض  در  درازمدت  قرارگیری 

 ! روی  با  مسمومیت  نه  شودمی  ایمنی  دستگاه  در  اختالل  سبب  که  است  روی  کمبود  این  پس.  هست  ایمنی  سیستم

 

 دارد؟  مطابقت مقابل تصویر در  ، تنش« نوع و »ویژگی با گزینه کدام  -137

 . مایل بوده و کششی است به صورت سطح گسل  (1

 . است  فشاریو   به سمت باال حرکت کرده  وارهیفراد (2

 . است کششیفرودیواره به سمت باال حرکت کرده و  (3

 . فرادیواره به سمت پایین حرکت کرده و فشاری است( 4

 خط به خط( ـمتوسط  ـ  1106)             2گزینه   پاسخ:  

  

 .  است  ایجادشده  فشاری  تنش  توسط  که  دهدمی  نشان  را  معکوس  گسل  یک  ،سؤال  شکل

 
 . است  مایل گسل  سطح دارای ـ1
 . است  کرده  حرکت  پایین سمت  به  فرادیواره به نسبت  فرودیواره یا باال سمت  به فرودیواره، به نسبت  فرادیواره ـ2
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 :یگسل عاد ـ ۱
 است.   لی ( سطح گسل در آن ما۱
 است.  ی( نوع تنش در آن کشش۲
 حرکت کرده است.  نییبه سمت پا  وارهیدر آن نسبت به فرود وارهی( فراد ۳
 است.  وارهیاز فرود  دتر یجد  وارهی( فراد۴

 

 : گسل معکوس ـ ۲
 است.  لی ( سطح گسل در آن ما۱
 است.  ی( نوع تنش در آن فشار۲
 به سمت باال حرکت کرده است.  وارهینسبت به فرود وارهیفراد ( ۳
 است. وارهیاز فرود تر ی میقد  وارهی( فراد۴

 

 : گسل امتدادلغز ـ ۳
 ها در امتداد سطح گسل است.( لغزش سنگ ۱
 ( حرکت قطعات شکسته شده، در امتداد افق است. ۲
 است.  ی( نوع تنش در آن برش ۳
 

 

 ؟ کندمینرا بیان  «اروپیمان و فلوئوریت» هایکانیزیر وجه اشتراک عنصر اصلی  هایگزینهکدام یک از    -138

 .شودمیمثبت این عناصر دیده  هنجاریبیآمریکا  متحده ایاالت( در آرژانتین و غرب 1

 .شوندمیآزاد  سنگ زغالو بر اثر سوزاندن   هست آب  هاآنمسیر انتقال  ترینمهم( 2

 .شودمیهای بدن و بافت هااندامسبب سخت شدن برخی از  ها آن( افزایش مصرف 3

 شوند.که به شکل ترکیب با سایر مواد معدنی یافت می باشند میضروری عناصری غیر( 4

 مفهومی(  ـمتوسط   ـ 1105)            4گزینه   پاسخ:  

  

Asعنصر اصلی کانی اورپیمان )  S2  . هستفلوئور    (CaF2)  و عنصر اصلی کانی فلوئوریت  هست( آرسنیک  3

 . شودمی هر دو باعث بیماری    ،و سمی است. اما فلوئور عنصری اساسی است که کمبود یا مصرف زیاد آن  غیرضروریآرسنیک عنصری  

  
مثبت این عناصر    هنجاریبی آمریکا و آرژانتین    متحدهایاالت ، در غرب    دهدمی زیر که مناطق آلوده به آرسنیک و فلوئور را نشان    هایشکل بر اساس   

 . شودمیدیده  

 

 . شوندمی آلوده به این عنصر آزاد    سنگزغال و در صورت سوزاندن    هستمسیر انتقال هر دوی این عناصر مصرف آب    ترینمهم  

. همچنین ورود فلوئور به ساختار بلوری  شودمی متعددی نظیر سخت شدن و شاخی شدن کف دست و پا   هایبیماری آرسنیک سبب  افرایش مصرف   
 . شودمیدندان سبب سخت شدن آن و مقاومت در برابر پوسیدگی  

 

و هم در Aهم در موقعیت  دنتوانمی  به طور قطع  . کدام دو عنصردهدمیمقدار ورود عناصر به آن را نشان    برحسب، میزان عملکرد بدن  زیرنمودار    -139

 د؟  نقرار ده تأثیربدن انسان را تحت Bموقعیت

 ( سرب و فسفر 1
 ( فلوئور و جیوه 2
 ( روی و فلوئور 3
 ( سلنیم و روی4
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 مفهومی( ـمتوسط  ـ 1105)              3گزینه   پاسخ:  

  

  هاآن   وجود  حتی  و  کمبود  یا  نبود  و  دارند  وجود  بدن  سالم  هایبافت  تمام  در  عناصر،  این.  هستند  اساسی  عناصر  بدن،  هایدستگاه عملکرد    برای  نیاز  مورد  عناصر

  تواندمیدر بدن    هاآناز عناصری هستند که کمبود و یا زیادی    روی و فلوئوردو عنصر    .شودمی  عارضه  یا  بیماری  ایجاد  باعث  نیاز،  حد  از  مقادیر بیشتر  در

 شود.   سازمشکل 

 

 : عناصر اساسی
 های بدن هستند. ( عناصر مورد نیاز برای عملکرد دستگاه ۱
 های سالم بدن وجود دارند. ( در تمام بافت ۲
 شود. در مقادیر بیشتر از حد نیاز، باعث ایجاد بیماری یا عارضه می  هاآن ( نبود یا کمبود و حتی وجود ۳

 

 : عناصر جزئی
 زمین و بدن موجودات زنده بسیار کم هستند.  ۀ( در پوست۱
 شوند. ( گاهی در بدن به عنوان عنصر اساسی و مورد نیاز و گاهی به عنوان عنصر سّمی محسوب می ۲

 
 ؟  کندمیتکمیل  نادرستی. کدام گزینه عبارت زیر را به کنندمیرا بیان  لرزهزمینهرکدام ویژگی یکی از امواج   ، د زیرموار  -140

 « ......است.......عمود بر..................راستای ارتعاش ذرات در امواج .....»

 .کندمیجامد عبور  هایمحیطیکی از امواج درونی است که فقط از الف ـ 

 .شودمییکی از امواج سطحی است که پس از موج ثانویه عرضی ثبت  ب ـ

 جهت انتشار موج  ب ـ( 2         جهت انتشار موج                                        الف ـ (1
 زمین  سطح  ب ـ( 4                            سطح زمین                          الف ـ( 3

 مفهومی(  ـ  متوسطـ  1106)            4گزینه   پاسخ:  

  

 . هست  الو  امواج  بیانگر  )ب(  مورد  و  عرضی  ثانویه  امواج  بیانگر  )الف(  مورد

 .(3  و  1  هایگزینه  درستی)  است  زمین  سطح  بر  عمود  و  موج  انتشار  جهت  بر  عمود  ثانویه  امواج  در  ذرات  ارتعاش  جهت.  کنید  دقت  خوب  زیر  هایشکل   به

 
 ( 4  گزینه  رد  و  2  گزینه  درستی)  .ستا  زمین  سطح  موازات  به  و  موج  انتشار  جهت  بر  عمود  ،  الو  امواج  در  ذرات  ارتعاش  جهت

 
 

 

 اهمیت در بدن  عناصر  غلظت در پوسته  بندی عناصر طبقه 
 اساسی  Mg ،K ،Na ،Ca ،Fe ،O درصد  ۱بیشتر از  اصلی 
 اساسی  P ،Mn ،Ti درصد  ۱تا  ۱/۰بین  فرعی
 سّمی  ـاساسی  Cd ،Pb ،Zn ،Au ،Cu درصد  ۱/۰از کمتر  جزئی
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بـــرنــــامــه مـــاز برای
دانــش آمــوزانــی کــه  
 بـر روی کنکور دی مـاه  
 هــدف گـــذاری کــردنـد

بـــرنــــامــه مـــاز برای
دانــش آمــوزانــی کــه  
 بـر روی کنکور تیر  مـاه  
 هــدف گـــذاری کــردنـد

بـــرنــــامــه مـــاز برای
دانش آموزانی که قصد
 شرکت در هر دو کنکور  
دی و تـــیــــر را دارنــــد

1

2

 آزمون های الکترونیکی هر هفته ویژه کنکور دی با برنامه راهبردی

اختصاصی، منسجم و کاربردی

 برنامه مطالعاتی ویژه که با استفاده از آن دانش آموزان بتوانند

با برنامه ریزی درست به بودجه بندی آزمون برسند

 آزمون های الکترونیکی دو هفته یک بار با برنامه راهبردی مشابه

سایر آزمون های آزمایشی

1

...برنامه های ویژه جمع بندی سه ماه آخر، از قبیل دوپینگ و 2

 این دسته از دانش آموزان می توانند محصول آزمون ویژه دو کنکور

 ما را تهیه کنند که در واقع شامل آزمون ویژه کنکور دی (دی ماز) و

 آزمون ویژه کنکور تیر (   آزمون سالیانه) است و پیشنهاد می شود که

آزمون با  آن  از  بعد  و  بروند  پیش  دی ماز  برنامه  طبق  دی ماه   تا 

سالیانه ماز، شروع مجدد داشته باشند

 بر اساس هدف گذاری ها سه دسته دانش آموز وجود دارد که شامل:  1  دانش آموزانی که در کنکور دی شرکت می کنند

 2  دانش آموزانی که در کنکور تیر شرکت می کنند 3  دانش آموزانی که در هر دو کنکور شرکت می کنند
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